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ارس؛ حلقه حیاتی پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی

بهرهبرداری از  25طرح سرمایهگذاری
منطقه آزاد ارس توسط رئیسجمهور

نجیبهظفری-سازمانمنطقهآزادارس/
از منطقه آزاد ارس بهعنوان یکی
از  ۶دروازه حیاتی ایران در راستای
پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد
جهانی نام برده میشود ،به همین
خاطر این منطقه با شناخت
درست از ظرفیتها و پتانسیلهای
خود ،تالش بسیاری برای تقویت و
گسترش توانمندیها دارد .منطقه
آزاد ارس ،با برنامهای مشخص
درصدد است تا با رویکردی ملی،
تعامالت بینالمللی را افزایش داده
و نقشی پر رنگ و مؤثر در صادرات و
تولید ایفا کند.
منطقه آزاد ارس از جمله
مناطق آزاد ایران است که به دالیل
مختلفی قابل اطمینانترین بازیگر

کرونا عرصه برای تولیدکنندگان
و فعالین اقتصادی ارس و حتی
خود مسؤوالن سازمان گاه تنگتر
شده و نارضایتیهایی بههمراه
داشته است ،لیکن ارس دست از
رشد و توسعه و تالش برای ساخت
منطقهای رو به رشد برنداشته
است .حال در چنین فضایی،
ارس خواه ناخواه زمینه برای
توجه بیشتر به بخشهای مختلف
تولیدی ،صنعتی و حتی تجاری و
خدماتی کشور را فراهم میآورد
و سکوی پرشی میشود برای
فعالین اقتصادی در صنعتیترین
منطقه آزاد کشور.آنچه در اینجا
بررسی میکنیم نگاهی اجمالی به
افتتاحهای منطقه آزاد ارس است

ویدئوکنفرانس توسط رئیسجمهور
در مناطق آزاد کلید خورد و به
بهرهبرداری رسید.سهم منطقه آزاد
ارس در این میان بسیار قابل توجه
و تاثیرگذار بود .منطقه آزاد ارس
در شش دوره از این هفت آیین
افتتاحی حضور پررنگی داشت و با
برگزاری هفتمین دوره پروژههای
افتتاحی مناطق آزاد در مردادماه
 ،1400تعداد طرحهای بهرهبرداری
شده در منطقه آزاد ارس توسط
رئیسجمهور به  143طرح بزرگ
رسید.
افتتاح  25پروژه سرمایهگذاری
در ارس در اولین دوره افتتاحهای
دولت سیزدهم
اولین دوره افتتاح پروژههای

اقتصادی ایران در ارتباط با اتحادیه
اوراسیا بهحساب میآید و از طرفی
هم مرزی با جمهوری خودمختار
نخجوان و نزدیکی به آذربایجان
و ترکیه را امتیازی ویژه برای خود
میداند و چه بسا تمرکز بر این دارد
که سالهای آتی درصد حضور ارس
در بازار این کشورها را افزایش دهد.
آنچه که برای منطقه آزاد ارس مهم
مینماید بهرهبرداری صحیح از
بازارهای صادراتی هدف و به ویژه
در میان کشورهای منطقه است.
این منطقه همیشه سعی بر آن
داشته است که راه را برای تأمین
زیرساخت تولیدکنندگان داخلی و یا
سرمایه گذاران خارجی هموارتر کند.
چه بسا در این شرایط تحریم و شیوع

که مهر تأییدی باشد بر اینکه ارس
صنعتیترین منطقه آزاد کشور
است .آمار پروژههایی که عملیات
احداث آنها شروع شده و از سوی
دیگر پروژههای در دست احداث و
پروژههای افتتاحی به خوبی بیان
میکنند که ارس در تکاپوی رشد
است.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد ارس
درخصوص پروژههای افتتاحی
ارس توسط رئیسجمهور در طی
سالهای اخیر گفت :از شهریور
ماه سال  1399در دولت دوازدهم
نگاه ویژهای به افتتاح پروژههای
مهم مناطق آزاد شد .طرحهای
بزرگی در مناطق آزاد بهصورت

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
در دولت سیزدهم  29اردیبهشت
ماه بهصورت ویدئو کنفراس توسط
رئیسجمهور اتفاق افتاد و  25طرح
صنعتی و کشاورزی به بهرهبرداری
رسید.
رئیس
نریمان
محسن
هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ارس درخصوص اولین
آیین بهرهبرداری از پروژههای
مناطق آزاد گفت :با توجه به سبقه
خوبی که منطقه آزاد ارس در
بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی،
صنعتی ،سرمایه گذاری ،گردشگری،
کشاورزی و زیربنایی داشته است
این بار نیز همگام با دولت بخشی
از سرمایه گذاریهای به بار نشسته

توسط فعالین اقتصادی ارس را به
فاز بهرهبرداری رساند.
محسن نریمان سهم منطقه
آزاد ارس در بین مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور را در اولین آیین
افتتاح پروژههای مناطق آزاد در
دولت سیزدهم برابر با سی درصد
اعالم کرد و گفت :مقرر بود در این
آیین  82طرح بزرگ و کوچک در
مناطق آزاد و با حضوررئیسجمهور
محترم ،ابراهیم رئیسی به
بهرهبرداری برسد که منطقه
آزاد ارس با دارا بودن  25طرح
قابل بهرهبرداری سهمی بالغ بر
30درصد از مجموع این افتتاحات
را دارا بود و بعد از منطقه آزاد قشم
که  26پروژه را به بهرهبرداری رساند
در جایگاه دوم قرار گرفت.
میزان
افزود:
نریمان
سرمایهگذاری محقق شده برای
این  25طرح برابر  12هزار و 579
میلیارد ریال بود که با بهرهبرداری از
آنها برای  397نفر بهطور مستقیم
و  794نفر بهطور غیرمستقیم شغل
ایجاد شد.
وی ادامه داد ۱۰۰ :درصد
سرمایهگذاری آن توسط بخش
خصوصی انجام شده است و
در این بین سه پروژه اصلی با
سرمایهگذاری باالی هزار میلیارد
ریال و  22طرح سرمایهگذاری دیگر
با میزان سرمایه گذاریهای محقق
شده زیر هزار میلیارد ریال در حوزه
تولیدی صنعتی ،تجاری ،خدماتی
از دیگر پروژههای افتتاحی در این
دوره بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
ارس درخصوص سه پروژه اصلی
افتتاح شده منطقه آزاد ارس
در این برنامه گفت :اولین پروژه
سرمایهگذاری افتتاح شده شرکت
آیسو منسوجات ارس میباشد
که در زمینه فعالیت چاپ ،تکمیل
پارچه تاری پود و رنگرزی ،بوده
و با  ۲هزار و هشت میلیارد ریال
سرمایهگذاری ریالی و  ۸.۵میلیون
دالر سرمایهگذاری ارزی با
اشتغالزایی ۹۲نفر افتتاح شد.
نریمان اضافه کرد :بهرهبرداری
از سالنهای نشاء و تجهیز گلخانه به
نور مصنوعی شرکت ارس تارالامین
با اشتغالزایی برای  31نفر و میزان

سرمایهگذاری  ۳۵۱۸میلیارد ریالی
از دیگر برنامههای افتتاحیه 29
اردیبهشت ماه در منطقه آزاد ارس
بود .همچنین واحد تولیدی ستاره
باران پیشگامان ارس در حوزه
بستهبندی روغن زیتون ،روغن مایع
آفتابگردان و ذرت و با سرمایهگذاری
یک هزار و  586میلیارد ریالی
و اشتغالزایی  10نفری از دیگر
برنامههای این دوره افتتاحهای
مناطق آزاد توسط رئیسجمهوری
در منطقه آزاد ارس بود.
محسن نریمان ادامه داد:
از بین  22طرح دیگر که میزان
سرمایهگذاری هر کدام از آنها
زیر هزار میلیارد ریال بود  2واحد
گلخانهای کشت هیدورپونیک،
4واحد تولید پوشاک و البسه ،یک
واحد تولیدی دستمال مرطوب ،یک
واحد تولیدی دستمال و سفره یکبار
مصرف ،یک واحد تولیدی درزمینه
تولید کیسه پالستیکی ،یک واحد
تولیدی در زمینه تولید ملزومات
دندانپزشکی ،واحد تولیدی واکس
کفش ،واحد تولیدی کش ضدبید،
واحد تولیدی انواع اسکیت و اسکوتر
و یک واحد تولیدی مبلمان بخشی
از شرکتهای تولیدی صنعتی و
کشاورزی بود که در این آیین به
بهرهبرداری رسید .بستهبندی
روانکار خودرویی ،مونتاژ جاروهای
صنعتی ،تولید دستکش نخی
کارگری ،مونتاژ گیربکس آسانسور،
تولید دوچرخه برقی ،تولید تیرچه
صنعتی ،آسانسور و پله برقی از دیگر
پروژههای مهمی بود که در این آیین
افتتاح شد.
نریمان در ادامه پاسخ به این
سؤال که آیا منطقه آزاد ارس با این
حجم سرمایهگذاریهای صورت
گرفته توانسته است در خروج از
اقتصاد تک محصولی کشور نقش
داشته باشد گفت :در تشریح جایگاه
منطقه آزاد ارس به لحاظ صادرات
و سرمایهگذاری با وجود مشکالت
عدیده اقتصادی و تحریمهای
موجود ،ذکر همین نکته کافی
است که ارس بهعنوان یک منطقه
اقتصادی برونگرا و صادرات محور
توانسته است با صادرات 419میلیون
دالری در سال  99و روند رو به
رشد آن در دوازده ماهه سال 1400

به ارزش  616میلیون دالر نقش
مهمی را در افزایش تعامالت کشور
عزیزمان ایران در عرصه بینالمللی
داشته باشد.
در فرآیند متنوع کردن
اقتصاد ،ما در پی کاهش وابستگی
اقتصادی به درآمدهای حاصل
از فروش نفت ،رسیدن به یک
اقتصاد آزاد و تفکیک درآمدهای
اقتصادی کشور میباشیم .باال
بردن توان تولیدی ،بهخصوص
تولید کاالهای صادراتی سبب
کاهش وابستگی به نفت و تنوع
بخشیدن به اقتصاد کشور میشود.
با توجه به آمار صادراتی که در
طول یکسال گذشته در منطقه
آزاد ارس انجام گرفته است

متنوع دیگری نیز عالوه بر تولید
در منطقه به بازارهای هدف صادر
نماید .از اینرو میتوان به نقش
مهم منطقه آزاد ارس در ایجاد
تنوع اقتصادی و خارج شدن از یک
اقتصاد تک محصولی پی برد.
منطقه آزاد ارس با ایجاد
و فراهمسازی زیرساختها و
روساختهای مورد نیاز و با تکیه بر
کارکردهای نوین خود بستر الزم را
جهت فعالیت صنایع دیگر فراهم
میآورد و با مجموع اهدافی که
برای خود در نظر دارد بههمراه
سایر مناطق آزاد کشور به تدریج
اقتصاد کشور را از یکنواختی خارج و
به سمت اقتصاد پویا و متنوع سوق
میدهد که در پی آن میتوانیم

نریمان افزود :در یک عبارت
کلی میتوان گفت بهرهبرداری
حداکثری از ظرفیت عظیم بازارهای
منطقهای و فرامنطقهای همچون
اوراسیا ،آذربایجان ،ارمنستان و
ترکیه نیازمند وجود یک اتاق رصد
و هماهنگی جدی با اصناف داخلی
و نیز حوزههای بخشی کشورهای
هدف است ضمن اینکه یک
دیپلماسی اقتصادی قوی میتواند
بسترسازی الزم برای تحقق هرچه
سریعتر و بهتر این مهم را فراهم
نماید.
وی خاطر نشان کرد :تمام
تالشمان بر این است که در کنار
آمادهسازی زیرساختهای متناسب
با نیاز حال و آینده سرمایه گذاران،

آمارها نشان میدهد عمده اقالم
صادر شده از منطقه آزاد ارس
شامل خشکبار ،صیفی جات
گلخانهای ،مصنوعات پالستیکی،
جامبوبگ و تسمه پروپیلن ،کیسه
پلی پروپلینی ،نخ پلیاستر،
هیدورکربن ،شمش فوالدی و انواع
ماشینآالت خط بوده که عمده
این محصوالت به کشورهای ترکیه
آذربایجان ،فدراسیون روسیه،
عراق ،افغانستان ،گرجستان،
قرقیزستان ،ارمنستان ،قزاقستان و
آلمان صادر شده است .این آمارها
گواهی بر این ادعا است که منطقه
آزاد ارس توانسته است در کنار
اینکه بخشی از صادارت خود را
به قیر اختصاص دهد محصوالت

شاهد توسعه اقتصادی کشور باشیم
که از دستاوردهای مهم تنوعسازی
اقتصادی است.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد ارس
درخصوص توسعه صادرات
محصوالت ارس به کشورهای
همسایه تأکید کرد :ما بر این
باوریم که در میان کشورهای
اطراف و کشورهای همراه دور و
نزدیک ،ظرفیت بسیار عظیمی از
نیازمندیها و بازارهای محصوالت
اقتصادی وجود دارد که کسب تنها
درصد کوچکی از این بازارهای
گسترده و چند صد میلیارد دالری،
درآمد قابل توجهی را نصیب
منطقه و کشور خواهد کرد.

راه را برای توسعه همکاریهای
اقتصادی و افزایش میزان نفوذ
کشور در بازار اقتصادی اوراسیا و
کشورهای حوزه  cisهموار کنیم.
در پایان میتوان گفت سازمان
منطقه آزاد ارس راه پرپیچ و خمی
را برای رسیدن به این مرحله
پیموده است و این حاصل تالش
تک تک همکاران این مجموعه
است .ناگفته نماند که در طول
سه سال گذشته نیز بیش از 275
پروژه مهم در منطقه آزاد ارس به
بهرهبرداری رسیده است .توسعهای
در سایه تالش که هر کدام از
کارکنان ،ارسوندان ،سرمایهگذاران،
گردشگران و ..سهمی از این توسعه
داشتهاند.

