منطقه آزاد انزلی تجلی توسعه ملی در دولت تدبیر و امید

ِ
راه آزاد توسعه

شــاخصهای اقتصاد مقاومتی و اقتصادی و ســرمایهگذاری؛ ایجاد زیرســاختها و امور زیربنایی؛ طرحهــا و برنامههای
فرهنگی ،اجتماعی و گردشــگری؛ همچنین اهداف و اندیشههای طراحی شده برای سازمان و پیشبرد آنها میتواند مهمترین
رویکردهایی باشــد که در توســعه یــک منطقه تأثیر مســتقیم دارند .در منطقــه آزاد انزلی هم اینگونه اســت .غیــر از آماری که
میتــوان از آغــاز دولت یازدهم تا امــروز در دولت دوازدهم ارائه کرد؛ شــاخصهای امســال هم به گونهای اســت که رشــد و
توســعه را همزمان در کنــار هم دارد .برای مثــال در منطقه آزاد انزلی؛ در ایام دهه فجر ســال جاری 75 ،طــرح و پروژه با میزان
سرمایهگذاری  2974میلیارد ریال و  30میلیون یورو افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی  9طرح و پروژه با
حجم سرمایهگذاری  1245میلیارد ریال و اشتغالزایی  815نفر نیز آغاز شد.
به عالوه اینکه در بخش ســرمایهگذاری حوزه صنعتی هم  17طرح با ســرمایهگذاری  900میلیارد ریال و با اشتغالزایی 332
نفر صورت پذیرفته اســت .در ادامه به صورت جزئیتر به مواردی پرداخته میشــود که اساساًمهمترین شاخصها در توسعه
به شمار میروند.
شــاخصهایاقتصــادیوســرمایهگذاریو
اقتصادمقاومتی:

«اقتصادمقاومتی»تعبیریاستکهچندسالآگاهانه
و خردمندانه بر پیشــانی اقتصاد کشــور نشســته است؛ اگر
بخواهیــمتاریخــیبهموضوعنــگاهکنیم؛ایــناصطالح؛
اولین بــار در دیــدار کارآفرینان با مقام معظــم رهبری در
شــهریور ســال  1389مطرح شــد .در همین دیــدار ،مقام
معظــمرهبری«اقتصادمقاومتــی» رامعنا و مفهومی از
کارآفرینیمعرفیوبراینیازاساســیکشــوربهکارآفرینی
نیز دو دلیل «فشــار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور
برایجهش»رامعرفیکردند.
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الف:صادراتحاصلازتولیدمنطقهبهخارجازكشور:
طبــق مــاده یــک قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد
موضوع صادرات یکی از مهمترین شــاخصهای ارزیابی
توســعهوپیشــرفتمناطقآزادتلقیمیشــودکــهپساز
اســتقرار تیــم مدیریتــی جدید در نیمــه دوم ســال1392؛
برنامهریــزیجامعــیبــرایارتقــایشــاخصصــادرات
حاصــلازتولیــدمنطقــهتدوینوطراحیشــدکــهدراین
راســتاســازمانباتــاشوهمتمضاعفوبــابهرهگیری
از ظرفیتهــای بالقــوه در مجموعه ســازمان و منطقه در
ابتــدابااعمالحاکمیتدرشــهرکصنعتیشــمارهیک
و اســتقرار گمرک جمهوری اســامی ایران در این شهرک
وهمچنینســاماندهیشــهرکصنعتیشماره 2نسبت
به اجــرای قوانین و مقــررات مناطــق آزاد و در نظر گرفتن

مزیــت ها قانونــی برای فعــاالن تولیــد در این شــهرکها
اقدامنمود.
از مهمتریــن اقداماتی که در راســتای ارتقای و افزایش
صــادرات حاصــل از تولیــد میتــوان بــه آن اشــاره نمــود
فعالســازیواحدهایصنعتیوتولیــدیراکدوغیرفعال
اســتبدیننحوکهباشناساییواحدهایراکدوغیرفعال

شاخصهای امسال هم به گونهای
است که رشد و توسعه را همزمان
در کنار هم دارد .برای مثال در
منطقه آزاد انزلی؛ در ایام دهه فجر
سال جاری 75 ،طرح و پروژه با
میزان سرمایهگذاری  2974میلیارد
ریال و  30میلیون یورو افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت و عملیات
اجرایی  9طرح و پروژه با حجم
سرمایهگذاری  1245میلیارد ریال و
اشتغالزایی  815نفر نیز آغاز شد

اقدامــاتالزمبرایرفعموانعومشــکالتازطریقتأمین
منابــع مالی توســط بانکهــای منطقــه و اســتان صورت
میگرفتیادرصورتعدمتواناییبرایادامهمسیرتولید
توسط مالکان از طریق جایگزینی سرمایه گذاران جدید با
محوریت تولید محصوالت صادراتی صورت میگرفت و
بدین سان از نیمه دوم سال 1392تاکنون بالغ بر 56واحد
صنعتی فعال شدهاند و این اقدام منجر به افزایش تولید
ازطریقواحدهایفعالشدهشدهاست.
در همیــن راســتا بایــد عنــوان گردد کــه در ســال1396
موضــوع افزایش 30درصــدی صادرات حاصــل از تولید
درپروژههــایابالغیســتادفرماندهــیاقتصادمقاومتی
کشــوربودکــهاینســازمانموفقبهتحققصــددرصدی
هدف تعیین شده گردید که در حدود 30درصد به نسبت
عملکردسال1395بود.
ب:کنشهدفمندبرایافزایشصادرات
- 1رونــقتولیــدبامعرفــیبهبانکهاورشــدچشــمگیر
صادراتحاصلازتولیددرطیسالهای1392تاکنون:
یکی از کارهایی که بــرای رونق تولید در منطقه صورت
گرفــت؛معرفــیواحدهایتولیــدیبهبانكهــایعامل
جهت دریافت تســهیالت از طریق ســامانه «بهین یاب»
بــود کــه طــی یــازده ماهــه ســالجاری تعــداد  43واحــد
تولیدی جمعاًبه مبلغ  958میلیارد ریال جهت دریافت
تسهیالتثبتنامکردند.شایان ذکر است که در طیسال
گذشــتهنیزتعــداد 41واحــدتولیدیجمعاًبــهمبلغ607
میلیارد ریال جهــت دریافت تســهیالت از طریق كارگروه
استانیبهبانكهایعاملمعرفیشدند.
-2افزایش30درصدیصادراتمجدد:
با توجه به اهمیت موضوع صادرات مجدد در توسعه
تجارتهرکشــور؛اینســازمانباتدوینواجرایطرحهاو
پروژههــایمختلفینظیــراحداثوبهرهبــرداریبیشاز
 20هزار متر مربع انبارهای سرپوشیده و بهسازی انبارهای
روبــاز و خلــق ارزشهای جدیــد از طریق اعمــال برخی از
معافیتها برای کاالهــایصادراتمجددبا بهرهگیری از
ظرفیتهای قانونی موفق به افزایش 30درصدی حجم
صادراتشدهاست.
اما اقداماتی که به افزایش صادرات مجدد انجامید به
اینفعالیتهاختمنمیشــود؛بلکهموارددیگریهمدر
اینبخشتأثیرگذاربودهاند.
مــواردی کــه عبارتنــد از :تحقــق اهــداف تعیین شــده
اقتصــاد مقاومتــی جهــت اســتقرار و جــذب و راهانــدازی
واحدهــای صنعتــی فــنآور و نــوآور و خــاق بــرای پروژه
ارتقا و انتقــال فنآوری از طریق ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی که تعداد آنها 14شــرکت در حوزه صنعت است
که برخــی در حال تولید و برخی دیگــر در ایام دهه مبارک

