چارچوب تمام
پروژههای زیرساختی
و عمرانی موردنیاز
منطقه آزاد اروند شکل گرفت

مناطق آزاد تجاری تنفسگاههای اقتصادی
رشــد و توســعه اقتصادی ،ســرمایهگذاری ،ایجاد اشــتغال ،حضور فعــال در بازارهای جهانــی و منطقهای ،تولیــد و صادرات
كاالهای صنعتی و تبدیلی از مهمترین اهداف تشــكیل مناطق آزاد تجاری كشــور اســت .ایجاد منطقه آزاد اروند با دربرگیری
دو شهرســتان آبادان و خرمشــهر در ســال  82به تصویب مجلس شورای اسالمی رســید .اما الحاق كامل شــهرهای آبادان و
خرمشــهر به عنوان منطقه آزاد تجاری در دولت تدبیر و امید موتور محرك سازمانی كه  ،وظایف این منطقه آزاد تجاری به آن
محول شده بود را شتاب بیشتری بخشید.
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گزارش
وژیهاقتصادی
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معاونســرمایهگذاریوتوســعهکســبوکارهایســازمان
منطقهآزاداروندبااشارهبهاینکهافزایشمیزانسرمایهگذاری
بهخصوصسرمایهگذاریخارجیبااستفادهازمنابعفاینانس
وســایرمنابعبینالمللیازاهدافمناطقآزادوویژهاقتصادی
اســتگفت:بخشعمــدهایازراهبردملیکشــورها،تابعیاز
موقعیــتژئوپلیتیکآنهااســت.جمهوریاســامیایــران در
همســایگیبا 15کشــورقرارگرفتهو دراســتراتژیجهانیازوزن
باالییدراینزمینهبرخورداراســت؛منطقــهآزاد ارونددرمحل
تالقیاروندرودوکاروندارایمرزمشــترکباکشورهایعراقو
کویتاست.
ســید علی موســوی ،عمده مراودات اقتصادی منطقه آزاد
اروندرادرسالهایاخیرباکشورهایعراق،چین،عمان،آلمان،
كويت،إماراتوهندبرشــمردوافزود:درحوزهصادراتمنطقه
مــاســالیانهبیشازیکمیلیــارددالرصــادراتداشــتهودراکثر
شاخصهایاقتصادیمنطقهآزاداروندرتبهاولرابینمناطق
آزاد کشور دارد .صادرات مجدد  ،صادرات تولیدات منطقه آزاد
اروندکهشاملصنایعغذایی،برق،شیمیایی،دارویی،پاالیشی،
پتروشــیمیو...وصادراتبهکشــورعراقبهدلیل اهمیتبازار
اینکشــور،وجــودزمینــههايهمــکاريفــراواندر پــروژههاي
مختلف ،گمرکاتومرزتجاريمشــتركبرايتوســعهروابطو
ظرفیتهايبالقوهدربخشخدماتفنیومهندسیبیشترین
صادراتمارادربرمیگیرد.
وی ایجاد فضای مســاعد کار آفرینی و رفع موانع کسب وکار
درمناطقآزادبابهرهگیریازمزایایقانونیمانندحذفروادید
برایاتباعخارجیراایجادفرصتیمناســبدانســتوگفت:از
اساســیترینچالشهایچشماندازاقتصادمنطقهآزاداروند
پدیدهجهانیشدناستکهدرراستایآنبرخورداریازفضای
بهبودیافتهکسبوکاراجتنابناپذیراست.از 16آذرماهامسال
وبــااجرایاینقانوندرمنطقهآزادارونــدقريب  100هزارتبعه
خارجیوارداینمنطقهشدهاند.
موســویبراینعقیدهاست:باتبدیلشعارحذفروادیدبه
واقعیتوتحققاینمهممیتوانبهاهدافســندچشمانداز،
بهبودفضایکســبوکار ورقابتینمودنآندرمنطقهامیدوار
بود.بانگاهیبهمناطقآزاددیگردرسراسرجهانکهاینامکان
برایشانفراهماست،رونقاقتصادیکامالًمشهوداست،سقف
بیکاریآماربسیارپایینیداشتهاست.منطقهماباداشتنمزیت
حملونقلزمینی،هوایی،دریاییوریلینسبتبهمناطقآزاد
دیگــرمیتواندازقانونحذفروادیددررونقاقتصادیوبهبود
فضایکسبوکارنیزبهرهبرداریکند.
موسویادامهداد:تأسیسمناطقآزادباتأمینپیشنیازها
والزاماتآنوباداشتنالگویکالندرخصوصتوسعهمتوازن
منطقــهای،تضمینکنندهتوســعهاقتصادیدرکشــوراســت.
متاسفانهگاهیتصورعمومیازمفهوممناطقآزاد،بهورودکاال
های گمرک نشــده مصرفی ارزان قیمت معطوف بوده و کمتر

کسیبادیدیعلمیبهاثراتفراگیرمناطقآزاددررونقفضای
کلیکسبوکاردرابعادمحلیوارتقاءتوانارزیکشور،توجهی
نشــان داده اســت .حجم ســرمایه گــذاری جذب شــده داخلی
منطقهازادارونددر١١ماههسال96بیشاز8870میلیاردریالو
حجمسرمایهگذاریخارجیدرهمینبازهزمانی235میلیون
دالربــودهاســت.ویبااشــارهبهبازارهاومراکزتجــاریفعالدر
منطقــهآزاداروندگفت:ایناماکــنازاولویتهایمادراقتصاد
خردمنطقهآزادارونداستکهدرحالحاضرهمشرایط خوبی
دراروندموجوداســتكهباافزایشاینظرفیتهاياقتصادی
درتالشــیمکهمراکــزیرامطابقبا اســتانداردهــایجهانیراه
اندازیکنیم.
موســوی افــزود :در حــوزه هــای تولیــد  ،اشــتغال و تجــارت
وضعیتما،نســبتبهسایرمناطقآزادوحتیسرزمیناصلی
بــاتوجــهبهتیمــیکــهوجــودداردوهمــکاریخوباتــاقهای
بازرگانی ،اصناف،ادارات مرتبط ،بســیار بهتر اســت.در منطقه
آزادارونــدنزدیکبه۱۶۶واحدصنعتیفعالوجوددارد ،که۱۵
هزارنفردراینواحدهامشغولبهکارهستند.
ویبااشــارهبــهاینکهمنطقــهآزاداروندتنهامنطقــهآزادی
اســتکــهدارای2اتــاقبازرگانــی  2،اتــاقاصنــاف 2،بنــدرودو
شــهرکصنعتیفعالاســتتوضیحداد:ایــنمنطقهبابيش
از 1500فعالبازرگانیشناســنامهداردرزمینــهتجاریو20هزار
واحــدصنفيحرفهــايفراوانيبــرایگفتــندارد؛ همچنین
بــزرگ تریــن ســایت صنعتــی در کل مناطــق آزاد کشــور بــا
۸۶۰۰هکتاردرداخلو۴۵۰۰هکتارهمخارجازسایتکهشامل
پاالیشگاه،پتروشیمی،تاسیساتدریاییو...مزیتدیگریاست
کهدراروندقابلبهرهبرداریاست.
معاونســرمایهگذاریوتوســعهکســبوکارهایســازمان
منطقه آزاد اروند با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد اروند تاكنون
 ۸۰میلیاردتوماندرزیرســاختهایشــلمچهوبنادرو بیشاز
 ۶۰میلیــاردتوماندربخشســايتصنعتيهزينه کردهاســت
گفت  :بایــد در صنایع تبدیلی،كشــاورزی ،خدماتــی و بازرگانی
تــوانبیشــتریبگذاریــمواشــتغالبیشــتریایجادكنیــم.مرز
شــلمچهاهمیتزیادیداردوباایجادســامانهپنجــرهواحد در
تالشهستیمكهازمدیریتسنتیدرایننقطهفاصلهبگیریم
وازفرایندورودكاالتابارگیریوتخلیههمگیبهصورتمكانیزه
انجــامشــود.انبارداریولجســتیكرارونقدهیــم.منطقهآزاد
ارونــداینظرفیتراداردكهبههاباصلیلجســتیكدرایرانو
شمالخلیجفارستبدیلشود.
ســیدعلیموســویدرپایانباتاکیــدبرتقویت تــاالربورس
منطقهآزادارونداظهارکرد:توانمندسازیمنطقهدرخصوص
مبــادالتپولــیومالیواســتفادهازتســهیالتیکهمنطقــهآزاد
ارونــدمیتوانــددراختیارســرمایهگذارانقراردهــد،ازاهدافو
مزیتهایایجاداینتاالربودهاست.

چارچــوب تمــام پروژههــای زیرســاختی و عمرانــی
موردنیاز منطقــه آزاد اروند شــامل پروژههای زیرســاختی
منطقه در بخش صنعت ،بهداشــت و درمان ،لجستیک،
صــادرات،حملونقلریلــی،هواییوترانزیــتجادهاییا
اجراشــدهاندیــادرحالمطالعــهوانعقادقراردادهســتند
یــابرنامهریزیهــایالزمبرایاجرایآنهــاصورتگرفته
است.
شــهرهایآبادان،خرمشهرومینوشــهرطیسالهای
پسازجنگبامشکالتاقتصادیزیادیدستوپنجهنرم
کردند و میطلبید تا دولت تدبیر و امید نگاه ویژهای به این
دوشهرداشتهباشد.قرارگرفتنشهرهایآبادان،خرمشهر
ومینوشهردرحوزهمنطقهآزادارونداتفاقیبودکهدردولت
تدبیروامیدوبهمنظوررونقمنطقهصورتگرفت.
معاونــت فنــی و امــور زیربنایی ســازمان منطقــه آزاد
ارونــدبهعنوانبــازویاجراییوعمرانیاینســازمان،رفع
مشــکالتمتعــددخرمشــهروآبــادانرادراولویــتکاری
خود قــرارداده و موضوعات مختلفــی را در حوزه عمرانی،
بهداشــتی،حملونقل،وزیرســاختیدرســال 96پیگیری
کرد.
موعودشــمخانیمعاونفنیوامورزیربناییســازمان
منطقه آزاد اروند درهمین خصوص اظهار کرد :چارچوب
تمامپروژههایزیرساختیوعمرانیموردنیازمنطقهآزاد
ارونــدیااجراشــدهاندیادرحــالمطالعهوانعقــادقرارداد
هســتند یا برنامهریزیهای الزم برای اجرای آنها صورت
گرفته اســت .یکــی از اهــداف ســازمان منطقــه آزاد اروند،
توســعهتجارتوگسترشمبادالتتجاریباسایرکشورها
بهویژهعراقاست،چراکهمابهبازاراینکشورنیازداریم.
وی با اشاره به ســاخت بارانداز 13هکتاری در شلمچه
افزود :بارانداز 8هکتاریقبلیکهدر ســال 88برایانجام
مبادالت کاال افتتاح شــد ،با توجه به گســترش فعالیتها
دیگــرپاســخگوینیازهــانبــودولــذادســتورســاختیک
بارانــداز 13هکتاریباشــرایطوویژگیهــایبهتروخاص
دردســتورکارقرارگرفت.ازاســفندماهسال 95کارساخت
بارانداز13هکتاری توسط پیمانکاری با رتبه یک کشوری و
از طریقمناقصهآغازشدکهبرایآنقراردادی22میلیارد
تومانــیبــا 18مــاهزمانپیشبینــیشــد.البتهایــنپروژه
بخشی از پروژههای عمرانی و زیرساختی منطقه در حوزه
صادرات اســت همچنین در حوزه حملونقل ،دسترسی
بهبندرخشــکشــلمچهوآزادراهشلمچهبهسمتجاده
آبادان ماهشــهر در مرحله انعقاد قرارداد با ســرمایهگذار
هســتند .عالوه بر این عملیات اجرایی پروژه ریلی منطقه
برایدسترســیبهتربــهکارخانههایفوالدوبندرخشــک
شلمچه در خرمشهر و دسترسی به شهرکهای صنعتی
بندرماهشــهرومســیرریلیسراسریکشــوردرهمینماه
آغازشد.
ویگفــت:رهایــیراننــدگانخودروهــایحمــلکاالاز
ســردرگمیناشــیازپراکندگــیکار،بهبــودرونــدتخلیــهو
بارگیری کاال ،ســهولت انجــام کار و کاهش زمــان انجام کار
ازجملــه مزیتهــای اجرای ایــن پروژه به شــمار مــیرود.
همچنیندرطراحیوساختاینبارانداز 13هکتارییک
جادهچهارمحورهپیشبینیوساختهشدهکهفضایبسیار
خوبــیرابرایکارایجادکردهاســتضمناینکهدربارانداز
جدید،امکاناتیهمچوننمازخانه،ســرویسبهداشــتی،
محــل اســتراحت و فروشــگاه عرضــه مــواد غذایــی ویــژه
رانندگانپیشبینیشدهکهباتکمیلاینپروژهبهرهبرداری
ازتمامیبخشهایآنامکانپذیرخواهدبود.

