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بهرهبرداری پروژههایی به ارزش بیش از  400میلیار تومان در جزیره کیش
در آئین بهرهبرداری از طرحهای عمرانی ،صنعتی و کشاورزی مناطق آزاد کشور توسط رئیسجمهور که از طریق
ویدئو کنفرانس برگزار شد ،تعداد  7طرح عمرانی و صنعتی در کیش به ارزش  450میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش ،تکمیل عملیات توسعه و بازسازی سالنهای
اسکواش و انبارهای سرپوشیده و سیستم انتقال بار از شناورها به انبارها بههمراه کانال تأسیسات از جمله طرحهایی
بودند که در حوزه تجارت حمل و نقل دریایی برای تسهیل در سرمایهگذاری و ارتقای سطح امکانات ورزشی کیش برای
میزبانی شایسته از رویدادهای مهم ورزشی در آئین بهرهبرداری از تعداد  82طرح عمرانی ،صنعتی و کشاورزی مناطق
آزاد کشور ،افتتاح شد.

با بهرهبرداری از  7طرح عمرانی
و صنعتی در جزیره کیش تعداد
 ۴۶۲فرصت شغلی جدید ایجاد
میشود که از این تعداد " 154نفر"
بهصورت مستقیم و " 308نفر"
بهصورت غیر مستقیم در منطقه
آزاد کیش مشغول به کار خواهند
شد.
هر کدام از این طرحها در زمان
اجرا بالغ بر  1000نفر اشتغال جاری
داشته که میزان ثابت اشتغال آن
پس از بهرهبرداری مشخص شده
است.
عملیات توسعه و بازسازی
سالنهای اسکواش از بهترین
سالنهای کشور و بهعنوان یکی
از ظرفیتهای ارزشمند منطقه
آزاد کیش محلی برای پرورش
استعدادهای زیادی بوده و تا
کنون اسکواش بازان بسیاری در
جزیره کیش به عضویت تیم ملی
کشور درآمدهاند که با تسریع در
روند توسعه و بازسازی سالنهای

اسکواش این طرح با اعتباری بالغ
بر  74میلیارد ریال به اتمام رسید.
عملیات توسعه و بازسازی
سالنهای اسکواش شامل نوسازی
سیستم برودت سالنها؛ اجرای
مجدد سازه فضایی سالن بانوان
و پوشش کامل آن به مساحت
 400مترمربع؛ بازسازی فضاهای
اداری ،رختکنها ،سرویسهای
بهداشتی و سایر مشاعات؛ تکمیل
موتورخانه مرکزی و سیستم اطفاء
حریق؛ تعویض و نوسازی بیش از
 250عدد صندلی سالنها؛ نصب
کفپوشهای کورت بانوان و نصب و
راهاندازی درب برقی ورودی اصلی
سالن بانوان؛ و در نهایت شروع
عملیات محوطهسازی و سیستم
روشنایی محوطه است.
مجموعه سالنهای اسکواش
کیش با مساحت بالغ بر 2000
مترمربع ،دارای  5کورت استاندارد
بینالمللی ،سالن بدنسازی،
فضاهای اداری ،رختکن و

سرویسهای بهداشتی ،امکانات
برودتی ،روشنایی ،تجهیزات صوتی
و ایمنی بوده و از ظرفیت 450
صندلی در دو بخش بانوان و آقایان
برخورداراست.
بهرهبرداری از طرح انبارهای
سرپوشیده و سیستم انتقال بار از
شناورها به انبارها بههمراه کانال
تأسیسات با هدف تسریع در فرآیند
تخلیه همچنین تسهیل انبارداری
کاالهای تجاری بندر کیش ،در
زمینی به مساحت 2هزار و 700
مترمربع یکی از دیگر از طرحهایی
بود که در آئین بهرهبرداری از
پروژههای مناطق آزاد کشور توسط
رئیسجمهور افتتاح شد.
این طرح با هدف تسریع در
فرآیند تخلیه و تسهیالت جهت
انبارداری کاالهای تجاری در بندر
تجاری کیش با ارزش سرمایهگذاری
1میلیارد و  500میلیون ریال در آئین
افتتاح پروژههای مناطق آزاد کشور
به بهرهبرداری رسید.

سازمان منطقه آزاد کیش با ارج
نهادن به تمام فعالیتهای علم
پایه و فناورانه در حوز ه اقتصادی،
صنعتی و ورزشی کیش و همچنین
بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای
دانشبنیان مستقر در جزیره کیش؛
نسبت به تکمیل عملیات توسعه و
بازسازی سالنهای اسکواش کیش
با اعتباری بالغ بر  ۷۴میلیارد ریال
اقدام کرده است که این سالنها در

آئین افتتاح از طرحهای مناطق آزاد
به بهرهبرداری رسید.
منطقه آزاد کیش بهعنوان
قطب گردشگری کشور و دارای
ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه
فعالیتهای اقتصادی و امکانات
ورزشی به ویژه تسهیل و تسریع در
صدور مجوزها که این امر مهم یکی
از ویژگیهای اصلی مناطق آزاد
کشور محسوب میشود در جذب

سرمایه گذاران از اقصی نقاط کشور و
میزبانی شایسته از رویدادهای مهم
ورزشی و گردشگری در این منطقه
نقشآفرینی میکند.
با استفاده حداکثری از توان و
تجهیزات داخلی برای طرحهایی
که در سال  1401باید آماده افتتاح
باشند ،به بهرهبرداری میرسد که
این مهم نویدبخش فعالیت این
منطقه در راستای تحقق "تولید،
اشتغال ،کارآفرینی و فعالیت
اقتصادی" است.
سازمان منطقه آزاد کیش از
آمادگی کامل برای انجام طرحهای
در دست اقدام با سرمایهگذاری بالغ
بر  3هزار میلیارد تومان برخوردار
است که یکی از این طرحها اتمام
پایانه جدید فرودگاه بینالمللی
کیش است که ساخت آن بیش از
 10سال زمان برده و از سال گذشته
تسریع در روند عملیات اجرایی آن
در دستور کار قرار گرفته است و تا
شهریور سال جاری به بهرهبرداری

منطقه آزاد کیش
بهعنوان قطب
گردشگری کشور و
دارای ظرفیتهای
ارزشمندی در
حوزه فعالیتهای
اقتصادی و امکانات
ورزشی به ویژه
تسهیل و تسریع در
صدور مجوزها که
این امر مهم یکی از
ویژگیهای اصلی
مناطق آزاد کشور
محسوب میشود

میرسد.جزیره کیش به خاطر تشابه
آب و هوایی و نزدیکی فاصله با
کشور قطر و داشتن زیر ساختهای
هتلی و گردشگری بهعنوان یکی
از کانونهای جذب گردشگران و
هواداران فوتبال در ایام جام جهانی
 2022قطر معرفی شده است.
با توجه به محدودیت زمان
باقی مانده باید کلیه وزارتخانهها و
سازمانهای مرتبط همچون گذشته
با جدیت و سرعت بیشتر نسبت
به رفع مشکالت زیر ساختی این
جزیره که تصمیم گیری آن خارج از
اختیارات سازمان است ،اقدام کنند.
سه زمین فوتبال در منطقه
آزاد کیش تا شهریور امسال به
بهرهبرداری خواهد رسید و انتهای
زمانی برای سایر پروژههایی که
بهصورت مختلف از سالهای
گذشته نیمه تمام مانده در نظر
گرفته شده است تا هر پروژهای که به
هر دلیلی انجام نشده تا پایان سال
 1401افتتاح شود.

فاز نخست مجموعه دامپروری  ۱۰هزار رأسی ارس دام آرشام در منطقه آزاد ماکو به بهرهبرداری رسید

افتتاح پروژه  ۲۲۸۰میلیارد ریالی بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو

منطقه آزاد ماکو بهعنوان جوانترین
منطقه آزاد کشور و یکی از  7منطقه آزاد
است که به لحاظ محدوده جغرافیائی
شامل شهرستانهای ماکو ،شوط ،پلدشت
میباشد که در منتهی الیه شمال غربی
کشور واقع شده و حدود  75درصد
مساحت مناطق آزاد کشور را به خود
اختصاص داده است .از کل مساحت
اراضی منطقه 97736 ،هکتار قابل کشت
میباشد که  55درصد به اراضی آبی و
 45درصد به اراضی دیم اختصاص دارد
بخش عمدهای از این اراضی در اختیار
جامعهمحلیمیباشد.
وجود  ۱۰سد با ظرفیت آبی ۴۲۰
میلیون مترمکعب ،رودخانههای پرآب
در کنار رود بزرگ ارس و دارا بودن حدود
 ۹۸هزار هکتار اراضی قابل کشت و ۳۲
هزار هکتار شبکه آبیاری تحت فشار در
منطقهآزاد ماکو از جمله پتانسیلهای این
منطقه برای توسعه فعالیتهای کشاورزی
محسوبمیشود.
همچنین تولید ساالنه  ۲۶۰هزار تن
محصوالت باغی ،زراعی ،دامی ،شیالت
و عسل طبیعی در منطقه آزاد ماکو و نیز
آمادگی اراضی پایاب سدهای منطقه
آزاد ماکو جهت واگذاری به سرمایهگذاری
شرکتهای کشت و صنعت ،احداث
واحدهای گلخانهای و دامداریهای بزرگ
وصنعتی بههمراه صنایع وابسته ،ظرفیت
عظیمی در راهاندازی صنایع فرآوری،
تبدیلی و بسته بندی است که چرخه تولید
را تکمیل و موجب افزایش تولید و ایجاد
اشتغال در این منطقه میشود.
منطقه آزاد ماکو بهعنوان دروازه اروپا
میتواند نوید بخش توسعه صنعت دام

در حوزه تولید و صادرات با استفاده از
تکنولوژی پیشرفته و دانشبنیان باشد.
با عقد تفاهمنامه بین شرکت فکا
و سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو در
آبان ماه  1397شرکت کشت و صنعت
و دامپروری ارس دام آرشام وابسته به
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در
آذر ماه سال  1397در اداره ثبت شرکتها
و مؤسسات غیر تجاری سازمان منطقه
آزاد تجاری -صنعتی ماکو به ثبت رسید
و عملیات اجرایی و ساخت آن پس از
اخذ مجوزهای مربوطه از ارگانهای ذیربط
در شهریور ماه  1398شروع گردید .زمینه
فعالیت این شرکت کشاورزی و دامپروری
بوده و در وسعتی بالغ بر  116هکتار با
ظرفیت نهایی  5000رأس دام مولد گاو
شیری و تولید سالیانه  65هزار تن شیر
خام آغاز به کار نموده است که توسط
رئیسجمهور بهصورت ویدئو کنفرانس به
بهرهبرداریرسید.
محمدرضا عبدالرحیمی درگفت و گو
با سرویس اقتصادی روزنامه ایران با بیان
اینکه سرمایهگذاری خاص در بخش
دامپروری و صنایع وابسته در سطح
منطقه آزاد ماکو منشا تحول بزرگی در
صنایع دامپروری و لبنی منطقه خواهد
بود افزود :سایت پروژه ارس دام آرشام
در کنار روستای قیقاچ شهرستان پلدشت
با سرمایهگذاری بخش خصوصی بالغ بر
۲هزار میلیارد ریالی در فاز اول و در زمینی
به مساحت  ۱۱۶هکتار و کشت علوفه مورد
نیاز در زمینی به مساحت حدود هزار هکتار
به پایان رسیده است.
وی افزود :این پروژه ظرفیت 5000
رأس گاو مولد (10هزار رأس کل گله) را

دارد و بهعنوان نخستین مجموعه پرورش
دامهای شیری هلشتیان جرسی در  3فاز
اتمام و انشاءاهلل با دستور رئیسجمهور
محترم طی روزهای آتی به بهرهبرداری
میرسد.
وی اشتغال حداقل  ۵۰۰نفری در این
پروژه پس از بهرهبرداری را بسیار حائز
اهمیت دانست و اظهار داشت :منطقه
ما و زمینهای مستعد کشاورزی پایاب
سدهای مختلف به ویژه سد عظیم کرم
آباد درصورت تکمیل کامل شبکههای
اصلی و فرعی قطعاً به یکی از قطبهای
مهم کشاورزی و دامپروری تبدیل خواهد
شد.
عبدالرحیمی با اعالم حمایت قاطع
سازمان منطقه آزاد ماکو از هرگونه
سرمایهگذاری در منطقه آزاد ماکو از عزم
راسخ مسؤولین برای کاهش بروکراسی و
به حداقل رساندن زمان صدور مجوزها و

روند اداری در این سازمان خبرداد.
مدیر عامل کشت و صنعت و
دامپروری ارس دام آرشام (شستا)
نیزگفت :با سرمایهگذاری  ۲۲۸۰میلیارد
ریالی در فاز اول ،این پروژه آماده افتتاح
است و انشاء اهلل در فاز نهایی سرمایهگذاری
 ۳,۱۲۰میلیارد ریال توسط هلدینگ صنایع
عمومی تأمین انجام خواهد شد.
محمدتقی معینی صدر خاطرنشان
کرد :صنایع عمومی تأمین با توجه به
سیاستهایکالنشستاوهدفگذاریهای
خود در تأمین امنیت غذایی و سالمت
جامعه اقدام به احداث مزرعه پرورش
گاو شیری هلشتاین در منطقه آزاد ماکو
با هدف اصلی تولید شیر جهت تأمین
خوراک واحدهای شیر خشک و لبنیات با
ظرفیت تولید ساالنه  ۶۵هزار تن شیر خام
نموده است که قابلیت توسعه به  ۸۰هزار
تن را دارد

وی در عین حال اضافه کرد :در کنار
تولیدشیرخامباکیفیتچربیباالی،%۲/۳
محصوالت جانبی مانند گاو شیری حذفی،
تلیسه اصیل ،گوساله نر و کود نیز تولید
خواهد شد.
معینی صدر با بیان اینکه عملیات
ساخت جایگاه دام و احداث شیردوشی
مطابق با جدیدترین استانداردهای
پرورش گاو شیری در دنیا انجام شده
است ،تأکید کرد :با بهرهبرداری کامل این
مجموعه برای افزون بر  ۵۰۰نفر بهصورت
مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی
ایجاد خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح
سرمایهگذاری کالن در منطقه آزاد ماکو
را ایجاد اشتغال بهصورت مستقیم و
غیر مستقیم برای جوانان منطقه ،ایجاد
زنجیره ارزش و کاهش قیمت تمام شده
و مقابله با ریسکهای ناشی از خشکسالی

استانهایمرکزیدرخصوصتأمینعلوفه
عنوان کرد و ادامه داد :استفاده از شرایط
اقلیمی منطقه برای تولید علوفه با قیمت
تمام شده کمتر ،افزایش قدرت چانه زنی
در تعیین و تعدیل نرخ علوفه مورد نیاز از
دیگر اهداف احداث این مجموعه عظیم
است.
معینی صدر تصریح کرد :شرکت
سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین با دارا
بودن دومین سهم از بازار شیر خام ونیز
منابع انسانی ماهر و متخصص و تجربهای
که در دهه چهارم فعالیت خود در این
عرصه سپری میسازد اقدام به توسعه
واحدهای خود براساس راهبردهایی از
جمله جذب منابع مالی از بازار سرمایه
نموده است.
وی ادامه داد:همزمان با توسعه ،ایجاد
ظرفیتهای انتقال براساس خشکسالی
مناطق مرکزی و بهرهوری حداکثری از

طریق ایجاد واحدهای جدید بر مبنای
تکنولوژی و دانش روز و توجه تأمین
سالمتی آحاد جامعه را درراس برنامههای
خود قرار داده است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری
سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره به
هدفگذاریهای انجام شده در راستای
شعار سال گفت :برنامهریزیهای
الزم با بهکار گیری توان و تجربه بخش
خصوصی با راهبری دکترمحمدی استاد
کشاورزی دانشگاه تبریز در راستای توسعه
فعالیتهای سرمایهگذاری مبتنی بر دانش
و فناوری به ویژه در حوزه کشاورزی در این
منطقه از ابتدای سال  ۱۴۰۱در دستور کار
معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری قرار
گرفتهاست.
محسن حافظی فر با بیان اینکه
ظرفیت مبتنی بر ایجاد مجتمعهای
بزرگ کشت و صنعت از دیگر مزیتهای
ژئوپلیتیکیمنطقهبهشمارمیرود.افزود:
با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد ماکو
در سالهای گذشته زیرساختهای الزم
برای توسعه منطقهای را آماده کرده
است ،اکنون آمادگی الزم را برای حرکت
گام به گام به سوی جذب سرمایه داخلی
و خارجی به ویژه در حوزه کشاورزی را
دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵
طرح در حوزه صنعت ۱۷ ،طرح در حوزه
کشاورزی و  ۸طرح در حوزه گردشگری در
حال انجام عملیات اجرایی است ادامه
داد :اشتغال ایجاد شده در فاز ساخت از
محل اجرای طرحهای مذکور را بیش از
 ۳۵۰۰نفر بوده و بیش از  ۱۲هزار میلیارد
ریال حجم سرمایهگذاری داخلی و ۳

میلیون دالر حجم سرمایهگذاری خارجی
تا کنون محقق گردیده است.
وی با اشاره به اینکه با تکمیل و
بهرهبرداری از طرحهای در حال اجرا به
میزان  ۴۵هزار میلیارد ریال و  1700میلیون
دالر بهصورت ارزی حجم سرمایهگذاری
محقق میشود ،اظهار داشت :پیشبینی
میشود برای بیش از  4500نفر اشتغال
ایجاد شود.
محمدی ،استاد دانشگاه و کارشناس
کشاورزی نیز گفت :حوزه کشاورزی و
دامپروری در عین اهمیت بسیار باال،
از جمله زمینههایی است که دریافت
گواهی دانشبنیان برای محصوالت با
دشواریهای خاصی مواجه میشود.
وی افزود :غالب بودن روشها و
متدهای سنتی این عرصه در کشور و
عدم تمایل فعاالن این حوزه برای
صنعتی شدن ،مهمترین موانع سد راه
حرکت شرکتها به سمت ساختارهای
شبنیانبهحسابمیآید.
دان 
شایان ذکر است ۸۲ ،پروژه صنعتی،
عمرانی و کشاورزی در  ۵منطقه آزاد و ۷
منطقه ویژه اقتصادی امروز پنجشنبه در
فاز نخست افتتاح پروژههای مناطق آزاد
در دولت سیزدهم به افتتاح رسید.
در مجموع  ۳۹طرح صنعتی۳۹ ،
طرح عمرانی و  ۴طرح کشاورزی در
اولین فاز از افتتاح طرحهای صنعتی،
عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد در
دولت سیزدهم افتتاح میشود و بالغ بر
 ۸هزار فرصت شغلی بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم در این مناطق ایجاد میکند
و نقشی بسزا در رفع بیکاری در مناطق
محروم ایفا میکند.

