
ا بها صادراتا کالهایا تولیدیا ،ا پردازشا وا ایجادا ارزشا افزودها کالا ا :منطقها اقتصادیا توجها بیشت   مهندسا گلا امین 

ا منطقها وا استانا ما باشدا  برایا صادراتا مجددا برا مبنایا ارزا آوریا وا سهما آوریا مناسبا درا اشتغالا زای 
 

 

 

 

کت مجری طرح که بر اساس  اختصایص توسکانیوز_ در ارتباط با وضعیت راه اندازی و توسعه منطقه ویژه اقتصادی اله ن شر یجان و با توجه به تعیی 

شورای توسعه و برنامه ریزی استان گیالن ، بعنوان سازمان مسئول مورد تایید و پذیرش اولیه و مقدماتی قرار گرفته است ؛ بدین   ۶/ ۲/ ۹۸مصوبه بتاری    خ 

م بعنوان )مجری طرح منطقه ویژه اقتصادی  و  ۱۸/ ۲/ ۹۸منظور گفتگوتی اجمایل با آقای مهندس عیل گل امینن که در تاری    خ  با حکم انتصاب استاندار محتی

 الهیجان( معرفن شده بودند ؛ بعمل آمد که به صورت زیر میباشد 

بری  اختصایص توسکا نیوز_ منطقه ویژه اقتصادی الهیجان، مجوز ایجاد آن بر اساس مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان و ابالغ دولت ، و با کار 

صادر گردیده است و لیکن بدالیل مختلف تا کنون اجراتی نشده است .  ۱۳۸۹ورزی ، گردشگری و صنایع تبدییل ( در سال )کشا  

ن -۱  تعیی 
ی

سازمان   لطفا در ابتدا به اختصار در خصوص مراحل اجراتی راه اندازی منطقه ویژه الهیجان ،از ابتدای حضور خود بعنوان مجری طرح و چگونگ

ماییدمسئول توضیح بفر   . 

م استان که در جهت تسهیل امور در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ال ن محتی هیجان که در  پاسخ : در ابتدا الزم میدانم که از معاضدت و توجهات مسئولی 

م ، اهتمام داشته اند ؛ تشکر و قدرداتن نمایم . با توجه به سیا م در  مدت حضور خود بعنوان مجری طرح از سوی استانداری محتی ستهای دولت محتی

کتهای توانمند  م ،برریس شر ایط ، و با دستور استاندار محتی در برنامه   راستای واگذاری مناسب و متناسب امور اجراتی به بخش خصویص شایسته و حائز شر

کتها و سازمانهای مختلف دولنی و غت  دولنی در مدت پ م گیالن قرار گرفت . شر ی استانداری محتی س از ابالغ مجوز منطقه ، جهت پذیرش  و دستور پیگت 

ن متقایصن گردیدند و لیکن به دالیل مختلف پذیرش قطیع این مجموعه ها محقق نگردید . لذا مجددا م  و نت 
تقاضیان  بعنوان سازمان مسئول منطقه معرفن

ن دستورالعمل های ارائه قبیل و جدید بر اساس مصوبه کارگروه شورای اقتصادی ،شمایه گذاری و اشتغال استان با منظور نمو  دن مالکهای مورد نظر و نت 

ایط، توسط کار  م در برنامه برریس شر خانه شورای عایل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ، با تعریف تکلیف استاندار محتی گروه مستقر در  شده از سوی دبت 

ایط و توانمندیهای تدوینن و ابالغن مورد نظر  اداره کل اقتصادی و داراتی و مرکز خدمات شمایه گذاری استان قرار گرفت و  متعاقبا و پس از منظور نمودن شر

ن و به  کت مورد نظر ،تعیی  ن الملیل )هلدینگ ( نفت و گاز پروم پارس کیش بعنوان شر  و اجراتی ، گروه بی 
جهت تایید   بر اساس شاخص های مایل ، مدیرینی

م اقتصادی ، م توسعه و برنامه ریزی استان قرار گرفت و بر اساس   نهاتی در دستور کارمجدد ،کارگروه محتی اشتغال و شمایه گذاری و متعاقبا شورای محتی

کت مجری طرح منطقه ویژه اقتصادی الهیجان و سازمان مسئول موقت منطقه معرفن و مقرر گردید به   ۶/ ۲/ ۹۹مصوبه بتاری    خ  هلدینگ فوق بعنوان شر

دی و اجراتی و تنظ ن اهداف راهتر ن گروه  جهت تعیی  یم و تدوین مست  راه در راه اندازی و توسعه منطقه ویژه اقتصادی الهیجان ، تفاهم نامه ای فیمابی 

 امور اقتصادی استانداری گیالن منعقد شده و تبادل گردد که این مو 
ی

م هماهنگ ن الملیل نفت و گاز پروم پارس کیش و معاونت محتی م بی  ضوع بتاری    خ  محتی

کت برای اجرای کار ابالغ شده است محقق گردید و ب ۳۱/ ۲/ ۹۹ ه شر  . 

  

۲- ن الملیل نفت و گاز پروم پارس کیش ؟  کت را بیشتی معرفن کنید – گفتید گروه بی  لطفا اینشر  . 

ی پروژها و  ن الملیل نفت و گاز پروم پارس کیش ، یک مجموعه هلدینگ شمایه گذاری ، راه اندازی ،مدیریت و اجراء و راهتر هاست . با   طرح  پاسخ : گروه بی 

ن الملیل د ن الملیل توانمند ثبت شده در داخل کشور بوده است که دارای دفاتر بی  کتهای بی  رچند کشور  توجه به بررسیهای انجام شده ، این گروه از شر
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 و اجراتی بالفعل و بالقوه بسیار مناسب بوده که 
ن دارای ظرفیتهای مایل ،مدیرینی ن میباشد . همچنی  در طرحها و پروژهای مختلف و  حاشیه دریای خزر نت 

کاء و سهامداران حقیقی و حقوفی با ظرفیته کت دارای شر ای اجراتی و  کالن در داخل و خارج از کشور حضور فعال و مناسب و قابل توجه داشته است . اینشر

ن الملیل بوده اند . لذا با  مایل بسیار باال بوده است که عمدتا در کشورهای حاشیه دریای خزر حضور داشته و به قرار اطالع دارا ده بی  ی فعالیتهای گستی

اک ، قطعا هدف گزاری قابل  توجه ای از  توجه به الحاق جمهوری اسالیم ایران به اوراسیا ،و نقش منطقه شمال در کریدور شمال به جنوب و معاهده نوستی

وری است که گرو  کت در این راستا متصور بوده است . الزم به این توضیح ضن ن الملیل نفت و گاز پروم پارس کیش بر اساس درخواسنی که برای اینشر ه بی 

خانه شورای عایل مناطق آزاد کشور جهت ب رریس  حضور در چند منطقه ویژه اقتصادی در کشور داشته است ؛ از سوی مدیریت مناطق ویژه اقتصادی دبت 

کت با مالکها و سیاستهای اقتصادی واجراتی مو   اقتصادی استانداری گیالن  و تطبیق ظرفیتهای اینشر
ی

م هماهنگ رد نظر در استان گیالن ،به معاونت محتی

پذیرش  معرفن گردیده است و متعاقبا پس از بررسیهای مقتضن بر اساسهای مالکهای مورد نظر استان ، مورد تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی جهت 

ار گرفته است . بعنوان سازمان مسئول موقت منطقه ویژه اقتصادی الهیجان قر   

مطرح نمودید سازمان مسئول موقت . لطفا بیشتی توضیح دهید که منظور از سازمان مسئول موقت منطقه ویژه اقتصادی چیست ؟ -۳  

ن نامه های مصو  ابالغن ب و پاسخ : بر اساس ضوابط و دستورالعملهای قانوتن جهت ایجاد ، راه اندازی ،توسعه و حنی انحالل مناطق ویژه اقتصادی ، آیی 

ایط ، ویژگیها و تکالیف خایص را برای سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی تعریف نموده است که  م وجود داشته است که شر مقتضن  از سوی دولت محتی

ا ایط اولیه و تایید توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ، نسبت به احراز شر کت مجری طرح و سازمان مسئول پس احراز شر یط الزم و قطیع  است شر

ن و مقررات اعالم خانه شورای عایل مناطق آزاد کشور از جمله ارائه طرح توجییه ، ارائه طرح جامع و … اقدام نماید .   بر اساس قوانی  شده از سوی دبت 

کت مجری جهت راه اندازی و توسعه منطقه ویژه اق تصادی با تایید نهاتی شورای بدییه است مجوز و موافقت اصیل با پذیرش قطیع سازمان مسئویل شر

کت اعالم شده بعنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در راستای توضیحات  عایل مناطق آزاد کشور امکان پذیر خواهد بود . لذا تثبیت شر

 . و تعاریف اجمایل ارائه شده خواهد بود

کت مجری منطقه و  -۴ سازمان مسئول چگونه خواهد بود ؟رویکرد منطقه ویژه اقتصادی الهیجان و شر  

م در امور مناطق ویژه اقتصادی صورت خواهد پ دی سازمان مسئول بر اساس و منطبق بر سیاستهای تبیینن دولت محتی ذیرفت .  پاسخ : قطعا عملکرد راهتر

ه است . که این تعاریف از وظایف منطقه ویژه منطقه ویژه اقتصادی الهیجان دارای مصوبه اجراتی با کاربری کشاورزی ، گردشگری و صنایع تبدییل بود

نطقه و  اقتصادی الهیجان با توجه به موقعیت مناسب و قابل توجه منطقه در شمال کشور ، قطعا میتواند تحوالت اقتصادی خوتر را در میان مدت در م

د؛ توجه بیشتی به صادرات کاالهای تولیدی ،   استان ایجاد نماید . آنچه که میباید مورد نظر در رویکرد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی الهیجان قرار گت 

در اشتغال زاتی منطقه و استان میباشد که مشخصا این    پردازش و ایجاد ارزش افزوده کاال برای صادرات مجدد بر مبنای ارز آوری و البته سهم آوری مناسب

م و بخش خصویص قرار داشته است   . نگاه اصیل در توجه جدی دولت محتی

 فعالیتهاتی که با توجه به موقعیت منطقه میتواند مورد نظر باشد را به صورت مخترص توضیح دهید ؟ -۵

نظر اصیل و   پاسخ : با توجه به کاربری که برای این منطقه مصوب شده است ؛ نگاه صادرات محور با توجه به ارزآوری و اشتغال زاتی قطعا میتواند نقطه 

م هدف با توجه به مزیتهای استان در خصوص تولید  منطقه ویژه اقتصادی الهیجان باشد . توجه به صادرات کاالها و اقال قالب رویکرد مجموعه 

برند سازی محصوالت کشاورزی استان و مارکتینگ این   –پردازش کاال و ایجاد ارزش افزوده برای صادرات مجدد  –محصوالت کشاورزی منحرص به فرد 

ایجاد پایانه های اختصایص صادراتی محصوالت و صنایع   – ورد نظر و هدف و ایجاد هاب منطقه ای برای این محصوالت خاص محصوالت به کشورهای م

ن ایجاد اسکله های اختصایص صادراتی به منظور تشی    ع در صادرات ، صادرات مجدد و ترانزیت کاالها  ایجاد امکانات ،   –کشاورزی و آبزیان و همچنی 

ن ترانزیت داخیل و خارجر کاالها و اقالم در راستای کاربری منطقه  انبارها و تسهیالت راه اندازی مراکز بورس کاالهای هدف و   –مورد نیاز برای صادرات و نت 

ن الملل  - اکو توریسم و …. ایجاد دهکده سالمت و تفریجر و ورزیسر -گردشگری ورزیسر -توجه به گردشگری در قالب گردشگری سالمت  – مراکز مایل بی 

م و هدف گزاری بخش خصویص برای راه اندازی و ه  با توجه خاص به جذب و ترغیب توریست خارجر با هدف ارزآوری از اهداف اصیل دولت محتی
ی

مگ

ن آوری  پارکهای علم و ف-موسسات علیم ،تحقیقاتی و دانشگاهها -توسعه منطقه میباشد . در این راستا استفاده از ظرفیتهای مراکز علیم ،رشد و فن آوری 



دی خواهد بود . از اهداف قابل توجه در راه اندازی و توسعه منطقه ت – کتهای دانش بنیان و… مورد توجه جدی و نگاه اصیل در اهداف راهتر وجه به شر

سازی زیر   ایجاد منطقه هوشمند و دیجیتال با محوریت هوشمند سازی صنایع کشاورزی و گردشگری و ایجاد دهکده های توریسنی هوشمند و آماده

ن الملیل امت  کالیه در مجاورت منطقه ویژه اق تصادی الهیجان ،  ساختها با تکیه بر این هدف گزاری  ها میباشد.. الزم به توجه خاص است که نزدیگ تاالب بی 

 قطعا فرصت خوتر برای توسعه گردشگری و ایجاد مراکز تفریج و توریسنی خواهد بود . 

کت در خصو -۶ ص زمینه هاتی که اعالم داشتید ؛ چگونه است ؟ تجربیات اجراتی شر  

است .  پاسخ : همانگونه که دقت داشته اید ؛ اهداف زیادی و البته به صورت بیان اجمایل در هدف گزاری منطقه ویژه اقتصادی الهیجان تعریف شده 

ده و با تجربیات قابل تو  کنی که به صورت گستی وری است که هر شر جه و خاص در زمینه های کاربری های مصوب شده برای  قطعا توجه به این نکته ضن

ه باشد ؛ قطعا فعالیت آن ضفا در زمینه اجراتی  منطقه ، مقرر گردد که فعالیت و حضور ارزشمند در راه اندازی و توسعه مبتنن بر تجربیات خود داشت

کتهای صاحب اندیشه و  ن منحرص   خواهد بود که در آن زمینه فعالیت داشته اند یعنن اساسا شر برنامه و نظر ، به جهت بهره وری و بازدیه مناسب و نت 

ده عمدتا در همان یک نوع تخصص فعالیت میکنند که ال بته این  کردن خود ، عمدتا در یک نوع فعالیت به صورت تخصض فراگت  و با شمایه گذاری گستی

کت تخصض در مست  برندینگ و مارکتینگ در ب ازارهای هدف میباشد . از توضیحات فوق مشخصا میتوان تعبت  داشت که  جزتی از برنامه های هر شر

کتهاتی با تجربیات باال در راه اندازی و توسعه پروژه ها و طرحها ، چنانچه مبنای کارشان ارایه خدمات خاص و قابل توجه در فعالیت ه
دفمند شان باشد  شر

کتهاتی که مشمول این تفکر اجراتی نباشند ؛ عمدتا در طرحها و پروژه   ؛ هیچگاه در چند فعالیت غت  همسو فعالیت و شمایه گذاری
نخواهند داشت و شر

ا پشتوانه های وسیع ، عملکرد موفقی نخواهد داشت . از توضیحات فوق قطعا به جایگاه هلدینگ ها ی شمایه گذاری ، مدیریت ، برنامه ریزی و توسعه ب

حها و پروژه های غت  همسو ) صنعت کشاورزی ، صنعت گردشگری ، صنایع کوچک و تبدییل ( و به صورت  مایل قابل توجه در راه اندازی و توسعه طر 

کتهای مورد نظر در راه  کتهای هلدینگ ، از شر ن الملیل نفت و گاز پروم پارس کیش متناسب با تعاریف شر اندازی و توسعه همزمان میتوان تی برد ./ گروه بی 

کتهای اقماری با تخصصهای متناسب با نوع طرح و پروژه با ایجاد  طرحها و پروژه ها میباشد . ر  کت مذکور ، ایجاد شر کتها ازجمله شر وش اجراتی اینگونه از شر

کتهای صاحب فن و تخصص داخیل  ک در قالب اجرای یک طرح و پروژه خاص با شر کتهای زیر مجموعه و همکاری مشتی و یا  شمایه اولیه باال برای اینشر

دی با شمایه گذاری  های قابل توجه همراه خواهد بود . که در تعاریف اقتصادی و مدیریت اجراتی طرحها و پروژهخارجر میباش ها   د که این نوع طرحهای راهتر

ین و شابسته ترین قابلیتهای مدیریت پروژه و طرح در تعاریف  ی و توسعه طرحها ، یگ از مناسبتی ن باشند ؛ این نوع راهتر یرینی میباشد که  مدکه غت  همسو نت 

کاء توانمند و تخصض خود ، این نوع روش اجراتی را در  راه اندازی و   خوشوقتانه هلدینگ شمایه گذاری و مدیریت نفت و گازپروم پارس کیش با توجه به شر

اهد داشت . اساسا یگ از قابلیتهاتی که در  توسعه منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در برنامه کاری قرار داده و شفصلهای هدفمند اجراتی را در دستور کار خو 

 کنار توانمندی مایل این گروه ، مورد 

ی و اجر  کت مناسب برای مجری طرح و سازمان مسئویل منطقه ویژه بوده است ؛ این نگاه هدفمند و کالسه شده در راهتر ن شر ای کار بوده  توجه کارگروه تعیی 

 . است

ان شمایه گذاری برای راه اندازی مجموعه مورد نیاز میباشد ؟ وضعیت زیر ساختها در منطقه به چه صو  -۷ ن رت است و به چه مت   

ور  ن قطیع ارایصن و تثبیت مالکیت توسط ارگانها ،سازمانها و ادارات مربوطه از ضن یات و  پاسخ : در خصوص محدوده منطقه ویژه ،محصور سازی و تعیی 

ن حدودی  زی و توسعه منطقه میباش مقدمات اصیل در جهت راه اندا د ؛ بر این اساس است که تهیه و تدوین طرح جامع و جانماتی محدوده برای تعیی 

ی ایجاد ، انتقال ،  استقرار صنایع مورد نظر امکان پذیر میباشد . متعاقبا با توجه به امکان سنجر و نیاز سنجر صنایع میبایست زیر ساختها و بستی الزم برا

زوم فراهم گردد . ایجاد زیر ساخت ها در محدوده ارایصن منطقه از وظایف اصیل سازمان مسئول منطقه میباشد و  راه اندازی و توسعه تاسیسات مورد ل

م بو  ده است ؛ که  لیکن ایجاد و انتقال تاسیسات مورد لزوم متناسب با صنایع مستقر در محدوده منطقه ویژه ، تا ابتدای محدوده ارایصن بعهده دولت محتی

ی سال جهش تولید و  امید است با نگاه ویژ  م به حمایت از بخش خصویص میتواند داشته باشد و در سایل که از سوی مقام معظم رهتر ه ای که دولت محتی

م ا مکان پدیر و  البته در مست  اقتصاد مقاومنی هدف گزاری شده است ؛ اعتبارات و منابع مایل الزم برای تسهیل و تشی    ع در این مهم از سوی دولت محتی

م ستاد اقتصاد مقاومنی در استان گیالن در سال گذشته انجام شده بود ؛ از فراهم ش خانه محتی ی  های اولیه که از دبت  سوی   ود . البته با توجه به پیگت 



م ، مقرر گردید که این طرح با توجه به جایگاه خایص که میتواند در میان مدت در اقتصاد منطقه و استان داشته باشد  ن مرتبط محتی در ردیف    ؛مسئولی 

د ولیکن ابزار اولیه تحقق این هدف ، اعالم  ن بودجه الزم قرار گت  ن وضعیت و  طرحها و پروژه های اقتصاد مقاومنی استان برای تخصیص اعتبار و تامی  و تعیی 

وع  ن برآورد هزینه های احتمایل و نسنر ایجاد ، انتقال ، توسعه ، راه اندازی امکانات و تاسبسات تا نقطه شر محدوده ارایصن منطقه ویژه اقتصادی  همچنی 

ی  های مجددی که برای حصول نتیجه ، انجام خواهد شد ؛ ای کتهای مرتبط در استان میباشد که امید است با پیگت  ن موضوع و  الهیجان از سوی ادارات و شر

م محقق گردد  . تخصیص منابع مایل الزم از سوی دولت محتی

۷- خش خصویص چه عوامیل میتواند باشد ؟ مشکالت موجود در مست  شمایه گذاری ب  

  

تب و قابل تامل خواهد بود . اگر بخواهیم در کوتاه  این سوال میتواند جنبه های مختلقن داشته باشد که بر آن اساس جوابهای زیادی بر این سوال متی

؛ باید گفت که بر اساس تعاریف مقدماتی اقتصادی  سخن نگاه مخترص در موانع موجود برای شمایه گذاران و صاحبان تولید و شمایه داشته باشیم 

نماد برای ایجاد امنیت اقتصادی شمایه گذاران عرصه تولید و   ۷،مواردی که عمدتا برای امنیت شمایه گذاری میتواند قابل توجه و دقت نظر باشد ؛  

ای بازدارنده اداری و در این راستا اهتمام عوامل اجراتی مرتبط در مست   خدمات بوده است . یگ از این نمادها در ترتیب بندی تعاریف ، رفع موانع و سیاسته 

ی از صاحبان شمایه و شمایه گذاران و دفاع و مراقبت نسنر از شمایه ها و آورده ها میباشد . بدییه است انجام هر نوع ش  مایه گذاری خرد  حمایت حداکتر

ن قدم برای ایجاد یا   یا کالن ، عوامل مختلقن را برای شمایه گذار قابل تامل و برنامه ریزی میکند که قطعا این برنامه ریزی و تحقق اهداف مورد نظر در اولی 

ذار متعدد  توسعه شمایه گذاری ، مبتنن بر یک بازه و دوره زماتن مشخص هدف گزاری و تعریف شده است ، در این برنامه ریزی که بر پایه عوامل اثر گ

کاتن و زماتن پایه ریزی و پایش شده است ؛ اهداف قابل دستیاتر بر اساس برنامه انتظاری بعنوان معیار و مبنای ارزیاتر و محاسبات  اقتصادی متغت  و ثابت م

د . بدییه است وجود هرگونه عوامل بازدارنده که مانع دستیاتر هدف گزاری  ها در زما   نهای تعریفجهت ورود یا عدم ورود در فعالیت اقتصادی قرار میگت 

، برای صاحبان شمایه و تولید گردد ؛ مشخصا یگ از عوامل مهم دروتن و  ی زماتن مثبت یا منقن
محیل   شده و مشخص با منطور نمودن شاخص های كمينی

وری در انجام کار ،موجب    برای انرصاف شمایه گذاران از شمایه گذاری و در صورت تکرار و تشدید موانع و یا عدم تشی    ع و تسهیل چهارچوب  های غت  ضن

عدم ترغیب در   فرار شمایه گذاران خواهد شد . بنابراین یگ از وظایف دستگاهها اداری ، رفع موانع تولید بوده است که میتواند موجبات نسنر ترغیب یا 

وری است که میبایست با اهتمام همه دست اندرکا ران ، کار و تولید ایجاد شود و مورد  شمایه گذاران را ایجاد و بعضا ایجاب نماید ؛ توجه به این نکته ضن

د .   حمایت جدی قرار گت 

و سوال آخر اینکه پیش بینن تان در خصوص آینده منطقه ویژه اقتصادی الهیجان چیست ؟  -۸  

عه منطقه ویژه در  منطقه ویژه اقتصادی الهیجان ، از معدود مناطق ویژه اقتصادی در کشور میباشد که دارای کاربری کشاورزی است ؛ راه اندازی و توس

ی شاخص  شمال کشور که دارای موقعیتهای خاص و منحرص به فرد کشاورزی با تولید محصوالت با ارزش و قابل توجه کشاورزی ، میباشد ؛ یگ از مزیتها

ن هوشمند سازی صنعت کشاور  زی را ایجاد نمود . همانگونه این منطقه بوده است . که میتوان بخوتر در آن کشاورزی نوین و مدرن بر پایه فن آوری و نت 

  که گفته شد این منطقه میتواند قابلیت ویژه ای برای ایجاد هاب منطقه ای برای محصوالت کشاورزی هدف با تکیه بر برند سازی محصوالت خاص

ن مجاورت این منطقه  با کشورهای حاشیه دریای خزر  منطقه ای داشته باشد . در خصوص صنعت گردشگری ، و استقرار این منطقه در منطقه شمال و نت 

یس آسان و شی    ع به فرودگاه و راه آهن و نزدیگ به بنادر منطقه شمال ، و مضافا مجاورت با مراکز تفریج و توریسنی منجم ن دستی ن  و همچنی  له تاالب بی 

ر شد . منطقه ویژه الهیجان تنها منطقه ویژه  الملیل امت  کالیه ، بدرسنی میتوان تصویر مناسنر را برای این منطقه در خصوص صنعت توریسم ، متصو 

اقتصادی مصوب دولت و مجلس در شمال کشور بوده است که برای آن مقرر گردید که سازمان مسئول توانمند خصویص تعریف و تثبیت شود . قطعا  

 و اجراتی میتواند در ی
کت توانمند خصویص با ظرفیتهای موثر و باالی شمایه ای ، مدیرینی ن شده  حضور شر ن و در راستای اهداف تعیی   معی 

ک فاصله زماتن

ل موثر و  و نظارت دقیق بر اهداف و سیاستهای تعریف شده ، موجبات تحول و رشد شی    ع منطقه را فراهم نموده و گام قابل توجه ای را در ایجاد اشتغا 

ن در محدوده سواحل خزر و الحاق ایران به   تحول بیش از پیش اقتصاد منطقه و استان موجب شود . با توجه به نزدیگ این منطقه  ن قرار گرفیی به بنادر و نت 

ه و ترانزیت  مجموعه منطقه ای اوراسیا و توجه ویژه کشورها به کریدور شمال ، جنوب این منطقه قطعا تاثت  قابل توجیه در صادرات و ایجاد ارزش افزود



ادراتی عیل الخصوص برای محصوالت کشاورزی و آبزیان و در این مست  سوق دادن منطقه  کاال خواهد داشت . ایجاد اسکله ها و پایانه های اختصایص ص

ی را در ارز آوری و شکوفاتی  اقتصاد منطقه  به سوی ایجاد و راه اندازی بندر هوشمند مبتنن بر نسل سوم در توسعه بنادر ، قطعا میتواند تحوالت چشمگت 

ه ویژه اقتصادی انزیل که اکنون به منطقه آزاد توسعه یافته است ؛ داشته باشیم ؛ قطعا به نقش موثر این  و استان موجب شود . اگر نگایه گذری بر منطق

 تی خواهیم برد . چنانچه این مناطق با هدف گزاری ،برنامه ریزی ، سیاستگزاری های هد
فمند ، رفع  مناطق در اقتصاد منطقه ای و استاتن و فرا استاتن

کنولوژی روز و فن آورانه ، توجه دقیق و هدف گزاری شده به بازارهای هدف منطقه ای ، توجه به امنیت شمایه صاحبان شمایه و  موانع تولید ، تکیه بر ت

مورد   سایر عوامل موثر در توسعه و مدیریت اقتصادی و عدم انحراف از مست  مشخص تعریف شده و سایر عوامل موثر و مرتبط ، حرکت نماید و مستمرا 

د و مبنای اصیل در این مناطق بر اساس اهداف و سیاستهای واقیع تبیینن در مناطق ویژه باشد ؛ قطعا شاهد تاثت  موثر منطقه نظارت و پ ویژه    ایش قرار گت 

ن کما فن ا م استان نت  ن محتی ن در اقتصاد منطقه و استان در میان مدت خواهیم بود . امید است حمایتهای تمایم مسئولی  لسابق هموار اقتصادی الهیجان نت 

 . کننده مست  راه اندازی و توسعه منطقه ویژه اقتصادی الهیجان باشد
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