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مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میزبان  ۶۰پروژه جدید است

برگ برنده اقتصاد کشور؛ سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه

سه سال است فشــار تحریمها بر گرده کشور هر روز سنگینتر میشود و به
قصد برزمینزدن اقتصاد ایران ،تما م راههای تبادل و ارتباط را میبندد .کشورهای
دوست و همراه آمریکا هم از ترس ب ه خطر افتادن منافعشان روابط خود را با ایران
هر روز کم و کمتر میکنند .وقتی میخواهیم از سرمایهگذاری در کشور صحبت
کنیم ،باید ابتدا این چند جمله را در ذهن مرور کنیم و بدانیم ورود منابع جدید
برای سرمایهگذاری در چه شرایط و اوضاع خطیری صورت گرفته است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برگ برنده در دست ایران است .این مناطق
همان جایی اســت که میتوانند تحریمهای آمریکا را دور بزنند .سرمایهگذاری
یکمیلیارددالری خارجی در شــش ماه نخســت امسال مؤید این مسئله است.
شرایط سهل کسبوکار و وجود امتیازات متعدد برای کارآفرینان و سرمایهگذاران،
جاذبههای ســرمایهگذاری مناطق آزاد و ویژه را تا آنجا افزایش داده که تنها در
یک دوره از افتتاح ۶۰ ،پروژه جدید تولیدی ،عمرانی و زیرســاختی با ســههزارو
 ۵۳میلیارد تومان ســرمایه ریالی ۲۴۱ ،میلیون دالر و  ۱۲.۹میلیون یورو آورده
ارزی جدید دولتی و خصوصی به بهرهبرداری میرســد .این دومین دور از افتتاح
پروژههای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که توسط رئیسجمهور و بهصورت
ویدئوکنفرانس انجام میشود .قرار است این  ۶۰پروژه مهم و محوری ۳۲۲۳ ،شغل
جدید برای شش منطقه آزاد و ویژه قشم ،بندرانزلی ،منطقه انرژی پارس ،منطقه
کاوه ،منطقه سهالن و سلفچگان ایجاد کند .هجمه تحری م در کنار شیوع کرونا به
اقتصاد ،نخســتین تیر خود را به قلب اشتغال نشانده است .ایجاد اشتغال در این
شرایط بهمراتب سختتر و پرهزینهتر از شرایط عادی است و همین مسئله ،امتیاز
اشتغالزایی این مناطق را باالتر میبرد.
در بحث اشتغال باید این نکته مهم را مد نظر داشت که ایجاد هر نوع شغلی
نمیتواند در رشــد تولید ناخالص داخلی کشور مؤثر و باکیفیت قلمداد شود .در
لیست اشــتغالزاییهای کشور مشــاغل کاذب نیز میتواند جای گیرد اما این
مشــاغل به دلیل عدم کیفیت نمیتواند باعث ایجاد ارزشافزوده و رشد در تولید
ناخالص داخلی شود .طبق آمارهای رسمی و پژوهشهای علمی ،دوسوم جمعیت
شــاغل کشور در بخش تولید هیچ نقشی ندارند .بنابراین ایجاد بیش از سه هزار
شغل پیشبینیشده از محل پروژههای جدید تولیدی و زیرساختی در مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی در رده مشاغل باکیفیتی جای میگیرند که میتواند به گردش
چرخ اقتصاد کمک کرده و منجر به رشد اقتصادی شود.
قشم از  ۲۷پروژه جدید میزبانی میکند
منطقه آزاد قشم سال  ۱۳۶۹با وســعت  ۳۰۰۰هکتار ایجاد شد .این جزیره
بــزرگ به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تعداد جمعیت ســاکن در آن یک
امتیاز ویژه برای ایران محســوب میشود .به همین دلیل با قرارگرفتن در جمع
مناطق آزاد بهعنوان محلی برای جذب ســرمایهگذاری خارجی و داخلی مد نظر
قرار گرفت.
در منطقه آزاد قشــم امروز  ۲۷پروژه جدید توســط رئیسجمهور از طریق
ویدئوکنفرانس افتتاح میشود .پاالیشگاه نفت خام فوقسنگین و  ۲۶طرح تولیدی
و زیربنایی دیگر قرار اســت امروز افتتاح شــود که با به بهرهبرداری رسیدن آن
دوهزار و  ۲۳۸شــغل در این جزیره بهطور مستقیم ایجاد خواهد شد ۲۷ .پروژه
مزبور در منطقه آزاد قشم با  ۱۵۹میلیارد تومان اعتبار دولتی و هزارو  ۵۸۴میلیارد
تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد .همچنین  ۲۴۰.۵میلیون
دالر آورده بخش خصوصی پیشبینی شده است .در پروژههای مورد اشاره تولید
 ۳۵هزار بشکه قیر در روز پیشبینی شده است .همچنین فاز اول تأمین یوتیلیتی
 ۸۰درصد آب و بخار پاالیشگاه ،سردخانه با ظرفیت ساالنه  ۲۱هزار تن در سال

و آمادهسازی سایت ۲۸هکتاری افتتاح خواهد شد.
احداث کانالهای جمعآوری آبهای سطحی ،مدول سوم تصفیهخان ه شهرک
ســاحلی ،سه مجتمع تجاری -مسکونی و هشــت واحد پرورش ماهی و میگو با
ظرفیت ۴۷هزار و  ۳۲۰تن در سال نیز توسط رئیسجمهور افتتاح میشود.
تکمیل مجتمع بندری کاسپین در انزلی
انزلی در ســال  ۱۳۸۲به وســعت  ۹۰۰۰هکتار به جمع مناطق آزاد کشور
پیوست .بهرهبرداری از امکانات دریای کاسپین امتیاز ویژه این منطقه آزاد است.
بر این اســاس امروز قرار اســت در این منطقه  ۱۸پروژه با ارزش سرمایهگذاری
 ۸۱۷میلیارد تومان افتتاح شود .این  ۱۸پروژه در مجموع  ۴۶۸اشتغال مستقیم
ایجاد خواهد کرد.
از جملــه مهمترین پروژههای این منطقه انبار سرپوشــیده  ۵۰۰۰مترمربع،
پسکرانه  ۱۰هزار مترمربع ،مخزن روغن هفتهزارتنی روغن ،مجتمع مسکونی
طاووس با  ۲۵۶واحد ،به همراه دو مجتمع مســکونی اقامتی  ۱۳و  ۱۶واحدی و
مخازن ششهزارتنی روغن خام خوراکی است.
طرحهای تولیدی این منطقه نیز برس  ۶۰۰هزار عدد ،کاغذ پالســتیک ۵۰
هزار عدد ،تولید و مونتاژ تبســنج ،تولید  ۱۹هزار فلزهای فرمدهیشده ،تولید
پنجهزار و  ۸۸۰دوربین مداربسته ،تولید  ۴۵۵تن محصوالت آرایشی ،تولید یک
تن خوراک دام و طیور ،تولید  ۱۶۰هزار کاالی خواب ،تولید  ۱۲۰۰صفحه کالج
و بلبرینگ و  ۱۵۰هزار مترمربع فنس الکترونیکی و نخ خواهد بود.
 ۴۹۳میلیارد تومان به عالوه  ۱۲.۹میلیون یورو در  ۴منطقه ویژه
سرمایهگذاری میشود
در مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس ،کاوه ،سهالن و سلفچگان  ۴۹۲میلیارد
تومان اعتبار بخش خصوصی سرمایهگذاری میشود .بخش خصوصی همچنین
 ۱۲.۹میلیون یورو آورده ارزی در این مناطق خواهد داشت .در چهار منطقه مورد
اشــاره  ۱۴پروژه تولیدی و عمرانی توسط رئیسجمهور امروز افتتاح میشود که
این طرحها در مجموع  ۵۱۷نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طرح پترو دوار کیش و دو طرح صنعتی
و خدماتی دیگر افتتاح خواهد شد .اشتغال پیشبینیشده برای این منطقه ۱۳۳
نفر و مجموع سرمایهگذاری صورتگرفته  ۲۹میلیارد تومان بهعالوه پنج میلیون
یورو بوده است.
تولید کمپرســورهای مورد اســتفاده در صنایع مختلف صنعت نفت و گاز و
توبرگشتی با دبی کمتر از  ۶۰مترمکعب بر ساعت،
پتروشیمی ۱۱ ،کمپرسور رف 
توبرگشتی با دبی بین  ۶۰تا  ۱۲۰مترمکعب بر ساعت ،پنج
هفت کمپرســور رف 
توبرگشتی با دبی بیش از  ۱۲۰مترمکعب بر ساعت ،احداث جایگاه
کمپرسور رف 
ســوخت و هزار و  ۱۷۲مترمربع واحد تولید سازههای فلزی از مهمترین اهداف
پروژههای منطقه ویژه انرژی پارس است.
منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز با  ۳۸۰میلیارد تومان ســرمایهگذاری بخش
غیردولتی ایجاد  ۲۰۰شغل جدید را پیشبینی کرده است .افتتاح سه طرح توسعه
زیرساخت لجستیکی و صنعتی به این منظور امروز انجام خواهد شد .طرح تأمین
آب و احــداث خط انتقال آب منطقه ویژه اقتصادی کاوه با ظرفیت  ۲۵۰لیتر در
ثانیــه ،احداث انبارهای عمومی با ظرفیت  ۸۰هزار مترمربع انبار مســقف و ۵۰
هزار مترمربع انبار روباز ،احیا و راهاندازی ایستگاه راهآهن اختصاصی منطقه ویژه
اقتصادی (شــامل  ۲۰هزار مترمربع سکوی بارانداز ،محوطهسازی برای استقرار
ماشــینآالت سنگین حمل محمولهها و کاالهای صادراتی به مساحت  ۴۰هزار
مترمربع و دو انبار سرپوشیده به مساحت  ۱۲هزار مترمربع) از جمله پروژههای
مورد نظر برای افتتاح است.
در منطقــه ویژه اقتصادی ســهالن نیــز ۶۱میلیــارد و  ۹۰۰میلیون تومان
ســرمایهگذاری به عالوه  ۵.۵میلیون یورو آورده ارزی از سوی بخش خصوصی
صورت گرفته اســت .این میزان ســرمایهگذاری قرار است  ۱۳۲شغل مستقیم
در این منطقه ایجاد کند .افتتاح چهار طرح صنعتی ،یک واحد ســاخت قطعات
الکترونیکی هواپیما ،یک واحد مواد شــوینده و بهداشــتی ،یک واحد تولیدی
محصوالت بهداشتی و یک واحد بستهبندی مواد پیشبینی شده است.
پروژههای پیشبینیشــده در سلفچگان نیز واحد تولید استیلسازان صنعت
ماهان پویا و چهار واحد صنعتی اســت که بــا ۲۱میلیاردو  ۶۰۰میلیون تومان
و  ۲.۴میلیون یورو آورده بخش خصوصی با ایجاد  ۵۲شــغل مســتقیم افتتاح
خواهد شد.

افتتاح اولین مرکز تولید نان ارگانیک در جزیره کیش

بــرای اولینبــار در جزیره کیش یک شــرکت
خصوصــی با تجهیز کارگاهی مدرن و اســتفاده از
متخصص ستارهدار بینالمللی ،پخت نان ارگانیک
و بدون مواد افزودنی را به بهرهبرداری رساند.
کاوه هدایتینــژاد ،مدیــر و ســرمایهگذار نان
دامون که از  ۱۰ســال قبل در جزیره کیش اقدام
به سرمایهگذاری در حوزه پخت نانهای حجیم و
فانتزی کرده اســت در جمع اصحاب رسانه کیش
گفت :امروز علم روز دنیا به ســمت تولید نانهای
غنی شــده از خمیر ترش میرود به همین دلیل
جهت بهرهمندی مردم و گردشگران کیش از این
امکان و دریافت نان باکیفیت غنی شــده ارگانیک
از یک ســال قبل اقدام به تجهیــز کارگاه و تهیه
تجهیزات و مذاکره با سرشــف مجرب کشورمان
استاد ســعید مردوار معروف به سعید بیکر جهت
حضور و راهاندازی و آموزش عالقمندان و پرسنل
این کارگاه کردیم .وی افزود :در پرسه تولید نان از
خمیر ترش از هیچ افزودنی و مواد حجم دهنده و
شیمیایی استفاده نمیشود .وی مرحله تهیه خمیر
تا مرحله پخت را حداقل  ۲۰ساعت عنوان کرد و
گفت ۱۵ :ســاعت از آن مرحله استراحت دادن به
خمیر در سردخانه است و مراحل فرآوری و پخت
نهایی کــه در فرهای مخصوصی کــه دارای کف
سنگی بوده برای پخت نان را ترش از کشور ایتالیا
و فرانســه وارد جزیره کردهایم .وی حداقل زمان
پخت نان در این فر برای انواع نان متفاوت ذکر کرد
و گفت :ماندگاری این نمونه نان بســیار باالست و
ماندگاری نان ترش بدون بیات شدن و کپک زدن
حداقل  ۱۰روز است .وی در ادامه گفت :کار تولید
خمیر نان ترش با دســت و با ظرافت خاص انجام
میشــود و از آردهای با کیفیت چاو دار و آرد جو
که با قیمت بســیار باال به نسبت آردهای معمولی
تهیه و وارد جزیره میکنیم ،تولید میشــود و به
همین جهت قیمت نانهای تهیه شــده با خمیر
ترش اندکی باالســت .وی ادامه داد :از آنجایی که
این نان با مواد ارگانیک تهیه میشود دارای امالح
پروتئینی و ویتامینهای غنی شده است بنابراین
به هیچ وجه دور ریز ندارد و ســامت افراد جامعه

تضمین و صرفهجویــی اقتصادی برای هزینههای
معیشــتی و ارزاق مــردم در پــی دارد .وی وزن
چونههای نــان ترش اســتاندارد را حداقل ۹۰۰
گرم ذکر کــرد و افزود :با عنایت بــه ذائقه مردم
اقدام به تولید نان با اســتفاده از سبزیجات و مواد
ارزشمند دیگر ارگانیک چون زیتون و گردو جهت
بهرهمندی تمام ذائقهها کردهایم .در ادامه افتتاح
این کارگاه تولید نان شف ســعید مردوار (سعید
بیکر) در مورد شــیوه فرآوری خمیر و پخت نان
توضیــح داد و گفت :خمیر ترش بــر پایه تخمیر
اســید الکتیک و تجزیه باکتریهای پروبیوتیک
ایجاد میشــود .وی خاصیت این باکتری را برای
سالمتی بدن ،هضم مناســب غذا و کاهش اسید
خمیر مهم ارزیابــی کرد و افزود :نان خمیر ترش
به علت وجود باکتریهای پروبیوتیک بسیار مقوی
است و از ایجاد اسیدفیتیک در معده جلوگیری و
با تجزیه مناســب با اسید پروبیوتیک باعث هضم
مناســب نان در معده میشــود و به جهت وجود
امــاح مقوی با  ۱قرص نان فرد به راحتی ســیر
میشــود .وی ادامه داد :استفاده از این نان باعث

تنظیم شــاخص کلســترول خون و پایین آمدن
قند خون و رقیق شــدن جریــان خون و افزایش
گلبولهای ســفید خون میشــود .اســتاد پخت
بینالمللــی نان ادامه داد :در تولید این نوع نان به
هیچ عنوان از مواد افزودنی اســتفاده نمیشود به
طوری که آرد با کیفیت در زمانی طوالنی تبدیل
به خمیــری ترش و نهایتا تبدیــل به نانی مقوی
و ســالم و غنی شده میشــود .هدایتینژاد ،مدیر
نان دامــون در ادامه گفتوگــو در مورد کیفیت
آرد و محل تهیــه آن توضیح داد و گفت :ما جزو
شــرکتهای محدودی در جزیره هستیم که آرد
درجه یک را بصورت آزاد از تهران و خوزستان که
نظارت دقیق از کاشــت و داشت و برداشت برآن
میشود تهیه و اســتفاده میکنیم و هدف اصلی
ما در مرحله اول بهرهمندی مردم و گردشــگران
محترم جزیره از نانی با کیفیت و در مرحله بعدی
و مهــم دیگر پایین آوردن ســرانه مصرف نان در
جامعه اســت آن هم با دریافت نــان با کیفیت و
کامل و مقوی که دوریزر نداشــته و دارای امالح
باشــد .وی ابراز داشــت :امیدواریم موفق به این
امر مهم در جامعه بزرگ و محترم کیش باشــیم
و سعی داریم تمام نیازهای جزیره را بابت استفاده
از نانی مرغوب و مناســب تامین کنیم .وی افزود:
یکی از اهداف ما عرضه نان به صورت مســتقیم و
از پخت تا عرضه برای مردم است و به تمام مراکز
پذیرایی و هتلها در صورت تمایل خدمات داده و
محصول را عرضه خواهیم کرد .هدایتینژاد گفت
این کارگاه با هزینهای بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال از
یک ســال قبل با اجاره محل و با تجهیز و تســت
گیری و برآورد آزمون و خطاها کلید خورد و امروز
 ۲۲دی ماه  ۹۹با اشتغال مستقیم  ۱۵نفر خانم و
آقا از کیشــوندان عزیز بصورت رسمی راهاندازی و
افتتاح گردید .وی در پایان مراسم ،حمایت جدی
سازمان منطقه آزاد و متولیان امر را در جهت ارائه
خدمــات بهتر به مردم و کیشــوندان و باال بردن
کیفیت خدمــات عمومی و باز شــدن راه حضور
برندهــای معتبر با هدف ایجاد مشــاغل فاخر در
جزیره کیش مهم ارزیابی کرد و خواستار حمایت
جدی از مشاغل خدمتی هدفدار و استاندارد شد.

