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ویژهنامه مناطق آزاد

شنیدن خبرهای مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مایه خوشحالی است

س

رئیسجمهور اظهار داشت :در برنامه هفتم
توسعه جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
باید با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.
آیتاهللدکترسیدابراهیمرئیسیروزپنجشنبه
( 29اردیبهشت ماه) در آیین بهرهبرداری
همزمان از 82پروژه صنعتی ،عمرانی و کشاورزی
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
با تشکر از تمامی دستاندرکاران اجرای این
پروژهها ابراز امیدواری کرد که این طرحها و
اقدامهای اجرا شده در جهت تولید ،اشتغال و
کارآفرینی با محوریت علم و فناوری برای مردم
برکات زیادی داشته باشند.

رئیسجمهور افزود :فلسفه تأسیس مناطق
آزاد تجاری این است که از ظرفیتهای
موجود در جهت تولید ،اشتغال و فعالیتهای
اقتصادی نهایت بهره گرفته شود.
دکتر رئیسی برخورداری از استاندارد و
کیفیت باال را از ویژگیهای ضروری محصوالت
تولیدی در مناطق آزاد عنوان و تأکید کرد:
گزارشهای ارائه شده نوید این را میدهد که
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی
خود یعنی تولید ،اشتغال ،کارآفرینی و جذب
سرمایه نزدیک شدهاند.
رئیسجمهور گفت :سرمایهگذاری داخلی

مناطق آزاد؛ یک الگوی موفق جهانی
برای پیشرفت اقتصادی کشور
سعید محمد

مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق
آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی

اینک بعد از گذشت حدود سه دهه از
حضور و فعالیت مناطق آزاد تجاری و
صنعتی در معادالت اقتصادی کشور،
هماهنگ با قرن جدید و با توجه به تجربیات ناشی از چالشهای طی
شده در این دوران ،میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود و نگاه ویژه
مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم نسبت به این مناطق ،راهکارهای
عملیاتیسازی اهداف ترسیم شده برای آنها را محقق نمود.
مناطق آزاد ،ظرف سه دهه گذشته علی رغم مساعی ارزشمندی
که مدیران و کارشناسان این مناطق به منصه ظهور رساندهاند ،به
دالیل عدم شناخت مشترک از ظرفیتها و مزیتهای این مناطق،
مدل غلط ایجاد مناطق که زمان زیادی از دوران توسعهای این مناطق
را به ایجاد زیرساخت با منابع محدود به خود اختصاص داده و به اجرا
در نیامدن قانون مناطق آزاد ،موفق به دستیابی بایسته و شایسته به
اهداف ذاتی خود نشده اند.
امروزه مناطق آزاد بهعنوان الگوهای موفق توسعه اقتصادی،
بسترساز مناسبی جهت رونق فضای کسب و کارهای جدیدی
همچون شرکتهای فناور ،نوآور و کارآفرین محسوب میشوند،
الگوی موفقی که در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شرق آسیا
به کرات موفقیت خود را به اثبات رسانده؛ حال ما ماندهایم و فرصت
بینظیر مناطق آزاد که میتوانند در این بزنگاه مهم تاریخی و به
تأسی از فرمان رهبر فرزانه انقالب اسالمی برای سال  1401که تحت
عنوان «تولید ،دانشبنیان ،اشتغال آفرین» نامگذاری شده است،
مشکالت اقتصادی را به فرصتی جهت تقویت بنیانهای اقتصادی
کشور تبدیل نموده و با ایجاد یک بلوک اقتصادی از کشورهای
منطقه و همسو با محور مقاومت ،نه تنها زمینه از کاراندازی ماشین
تحریمها را فراهم کنند ،بلکه الگوی موفقی از اقتصاد دانش پایه،
پویا ،مردمی ،ضد فساد و ضد رانت را برای نسل کنونی و نسلهای
آینده به یادگار بگذارند.
مصمم هستیم با ارتقای موزون مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
ویژه اقتصادی کشور به شأن قانونیشان ،مجموعه این مناطق ،پیشران
و پیشانی پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.

و خارجی و افزایش بهرهوری دو شرط اساسی
رشد اقتصادی هستند؛ هر اقدامی در جهت
افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری توسط بخش
خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار گیرد.
آیتاهلل رئیسی ،میدان دادن به بخش
خصوصی برای حضور فعال در عرصه
اقتصادی کشور را ضروری دانست و تصریح
کرد :حضور بخش خصوصی ،سرمایهگذاری
بانکها و شرکتهای بزرگ در اقتصاد از
گامهای موفقی است که باید تقویت شود.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه میدان دادن
به بخش خصوصی از وظایف دولت است،

اظهار داشت :هدایت ،نظارت و حمایت سه
وظیفه دولت در راستای هماهنگسازی بخش
خصوصی با اقتصاد است .باید به فعالیتهای
مولد در کشور میدان داد و موانع سرمایهگذاری
در این زمینه را برطرف کرد.
دکتررئیسیبااشارهبهگزارشارائهشدهدرمورد
آماراشتغال8هزارنفری(مستقیموغیرمستقیم)
در طرحهای افتتاح شده گفت :در سال مزین به
شعار«تولید،اشتغالآفرین،دانشبنیان»شنیدن
چنین خبرهایی مایه خوشحالی است و نوید آن را
میدهد که مناطق آزاد به سمت مسیر اصلی خود
در حال حرکت است.

رئیسجمهور با اشاره به اختیارات قانونی
روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:
در کنار هر اختیار و حقی که به مدیران داده
میشود ،باید پاسخگویی نیز وجود داشته باشد
و هر مدیر باید نسبت به تکالیف و وظایفی که
بر عهده دارد ،پاسخگو باشد.
دکتر رئیسی ،اقدامها و طرحهای اجرا شده
درزمینههای انرژی و کشاورزی را در مناطق آزاد
برای کشور ضروری دانست و تصریح کرد :عمده
طرحهای انجام شده هم مصرف داخلی دارد و
هم فرصتهای صادراتی ایجاد کرده است.
رئیسجمهور ،به نقش مناطق آزاد و ویژه

اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان
اشاره کرد و گفت :گسترش تعامالت با منطقه
اوراسیا برای کشورمان جایگاه مهمی دارد ،لذا
اقدامهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این
منطقهمیتواندزمینهافزایشتعامالتاقتصادی
و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند.
دکتر رئیسی ،بر ضرورت علمی ،فناوری پایه
و دانشبنیان بودن پروژههای انجام شده در
کشور تأکید کرد و گفت :ضمیمه کردن داناییها
به تواناییها میتواند به انجام کارهای ماندگار
در کشور منجر شده و زمینه افزایش تولید و
گسترش صادرات را نیز فراهم کند.

سعید محمد اعالم کرد:

افتتاح  82پروژه صنعتی ،عمرانی و کشاورزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مشاور رئیسجمهور و دبیر
شورایعالی مناطق آزاد تجاری -
صنعتی و ویژه اقتصادی گفت:
82پروژه صنعتی ،عمرانی و کشاورزی
با بیش از  61هزار میلیارد ریال
سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری
 صنعتی قشم ،ارس ،کیش ،انزلی وماکو و مناطق ویژه اقتصادی پارسیان،
سهالن ،بوشهر ،لرستان ،المرد،
بجنورد و نمین بهصورت همزمان به
بهرهبرداری رسید.
سعید محمد در فاز نخست افتتاح
پروژههای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در دولت سیزدهم که بهصورت ویدئو
کنفرانسی با حضور رئیسجمهور محترم
برگزار شد ،افزود :در مجموع  39طرح
صنعتی 39 ،طرح عمرانی و  4طرح
کشاورزی در اولین فاز از افتتاح طرحهای
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستور
دکتر رئیسی افتتاح شد که بالغ بر  8هزار
فرصت شغلی بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در این مناطق ایجاد میکند
و نقش بهسزایی در رفع بیکاری در
مناطق محروم ایفا خواهد کرد.
سعیدمحمداظهارداشت:در«منطقه
آزاد قشم»  26پروژه به بهرهبرداری رسید
که ارزش سرمایهگذاری این پروژهها
207میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی و
90میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی است
و برای یک هزار و  431نفر بهصورت
مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی
ایجادمیکند.
 25پروژه صنعتی و کشاورزی نیز
در «منطقه آزاد ارس» افتتاح شد که
مهمترین آن بهرهبرداری از واحدهای
پرشیان خودرو ارس ،احداث گلخانه

هیدرویونیک و صنایع سازه است.
ارزش سرمایهگذاری این پروژهها 10
هزار و  454میلیارد ریال سرمایهگذاری
ریالی و  8/5میلیون دالر سرمایهگذاری
ارزی است که در مجموع برای یک هزار

و  187نفر بهصورت مستقیم و غیر
مستقیم فرصت شغلی جدید بههمراه
دارد.
همچنین 7 ،پروژه در «منطقه آزاد
کیش» نیز به ارزش سرمایهگذاری

 4هزار و  505میلیارد ریال توسط
بخش دولتی و خصوصی تأمین و به
بهرهبرداری رسید .فرصت شغلی
مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده در
این پروژهها  462نفر است که مهمترین

آن افتتاح احداث انبار و سیستم
انتقال بار از دریا به خشکی و بازسازی
و بهسازی سالنهای ورزشی اسکواش
است.
در «منطقه آزاد انزلی» نیز 12پروژه
به ارزش سرمایهگذاری  3هزار و
470میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید
که این پروژهها امکان اشتغال یک
هزار و  65نفر بهصورت مستقیم و غیر
مستقیم را فراهم کرده است .ساخت
خطوط لوله انتقال فرآوردههای فله
مایع ،واحد تولید تجهیزات پزشکی و
واحد تولید لوازم جانبی تلفن همراه
از جمله پروژههایی است که در این
منطقه به بهرهبرداری رسید.
همچنین بهرهبرداری از فاز اول
دامپروری  10هزار رأس «منطقه آزاد
ماکو» با سرمایهگذاری  2هزار میلیارد
ریال و اشتغالزایی  300نفر بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم از دیگر
پروژههایی است که با دستور ریاست
محترم جمهور افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در مناطق ویژه اقتصادی نیز؛
مجموع ارزش پروژههای قابل افتتاح
در «منطقه ویژه اقتصادی پارسیان»
 27/9میلیون یورو توسط بخش دولتی
است .پست شماره  7و شماره  8بندر
پارسیان از جمله مهمترین موارد قابل
افتتاح در این منطقه است .این پروژهها
در مجموع در منطقه ویژه اقتصادی
پارسیان اشتغال  100نفر را بههمراه دارد.
در «منطقه ویژه اقتصادی سهالن»
نیز واحدهای طراحی و مونتاژ
ماشینآالت صنایع کاغذسازی ،تولید
مواد ضدعفونیکننده و پاککننده

غیرالکلی ،انواع یخچال و فریزر
افقی و عمودی غیر خانگی و یخچال
و فریزر صندوقی خانگی با حجم
سرمایهگذاری یک هزار و  421میلیارد
ریال و اشتغالزایی  275نفر به
بهرهبرداری رسید.
طرح توسعه کود شیمیایی و طرح
توسعه واحد تولید قند کله از جمله
طرحهایی است که در «منطقه ویژه
اقتصادی بوشهر» با سرمایهگذاری
 520میلیارد ریالی توسط بخش
خصوصی به بهرهبرداری رسید و بالغ
بر 80فرصت شغلی بهصورت مستقیم
ایجاد کرده است.
همچنیــن بهــــرهبــــرداری از
تصفیهخانه فاضالب «منطقه ویژه
اقتصادی لرستان» که قابلیت تصفیه
600مترمکعب آب در روز را دارد و
17فرصت شغلی بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم ایجاد میکند .این طرح با
سرمایهگذاری  144میلیارد ریالی بخش
دولتی احداث و به بهرهبرداری رسید.
پروژه تکمیل عملیات اجرای
سیلبند غربی «منطقه ویژه اقتصادی
المرد» که با سرمایهگذاری  84میلیارد
ریالی بخش دولتی احداث شده است
و برای  110نفر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم فرصت شغلی جدید
ایجاد کرده است.
اجرای شبکه روشنایی معابر
«منطقه ویژه اقتصادی بجنورد» نیز
طرح دیگری است که در این منطقه
ویژه اقتصادی با سرمایهگذاری
13میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و
برای  20نفر فرصت شغلی جدید ایجاد
میکند.

