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جنوب��ی ترین جزیره کش��ور که س��ال هاس��ت با نام 
منطق��ه آزاد گ��ره خ��ورده، دارای ظرفی��ت ه��ای پیدا و 
پنهان بس��یاری برای س��رمایه گذاری و کمک به ارزآوری 
اس��ت. گس��تردگی جغرافیای��ی قش��م، حض��ور  کش��ور 
جامع��ه بومی ب��ا قدمتی تاریخی و بهره من��دی از ظرفیت 
 دری��ا ب��ه عن��وان محل��ی ب��رای توس��عه صنای��ع مختلف

)شیالتی، حمل و نقل، گردشگری و ...( داشتن این ظرفیت 
ها را امکان پذیر و پنهان بودن بس��یاری از آن ها را، توجیه 

پذیر می کند.
یکی از برنامه های بلندمدت س��ازمان منطقه آزاد قشم 
در این بزرگترین جزیره خلیج فارس معرفی قشم به عنوان 
هاب جدید انرژی و حوزه پتروش��یمی اس��ت. این جزیره از 
جهت عمق مناسب س�واحل، میادین نفتی و گازی ف�راوان، 
اس��کله های رو ب�ه توسعه، ف�رودگاه بی�ن المللی و ش�رایط 
خ�اص منطق�ه آزاد قشم موقعیت مناسبی برای تحقق این 
هدف است. س��ازمان منطقه آزاد قشم برای رسیدن به این 
مهم راهی ندارد جز اینکه س��رمایه گذاران را به این منطقه 
ج��ذب کند و امتیازاتی بدهد که برای س��رمایه گذار صرفه 

اقتصادی داشته باشد.
قش��م به  عنوان بزرگ ترین جزیره خلیج فارس، دارای 
مزایا و ذخایر نفت و گاز عظیمی برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی اس��ت، ازاین رو، سازمان منطقه آزاد قشم 
در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام 
معظ��م رهب��ری و برنامه های دولت، به منظور س��هولت در 
س��رمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروش��یمی و انرژی به 
دنبال رفع موانع و ایجاد تس��هیالت برای رونق و پیش��رفت 

حداکثری منطقه است.
با این نگاه سومین همایش تخصصی معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 
در دو روز )20 و 21 بهمن م��اه 1399( ب��ا حضور مقامات، 
مس��ووالن، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان درخصوص 
ابعاد توس��عه پایدار در قش��م با محوریت معرفی طرح های 
هاب نفت، گاز و پتروش��یمی منطقه آزاد قشم)سلخ(، ارائه 
راهکارهای تأمین مالی در ش��رایط تحری��م، بهره مندی از 
ش��رکت های دانش بنیان و نوآور جه��ت تأمین دانش فنی 
مورد نیاز و اس��تفاده از توان س��اخت داخ��ل جهت تأمین 
تجهیزات طرح های مذکور و همچنین بررس��ی چالش های 
اجرایی طرح های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی قشم 

برگزار شد.
مزی�ت های قش�م برای تبدیل ش�دن ب�ه هاب 

پتروشیمی
معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قش��م گفت: هاب پتروش��یمی قش��م تنها هاب پتروشیمی 
کش��ور اس��ت که دارای طرح جامع زیست محیطی و طرح 
جام��ع بندرصادراتی اس��ت. کیهان عباس��یان در س��ومین 
همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه 
آزاد قش��م درحوزه نفت، گاز و پتروش��یمی افزود: خط لوله 
گاز هم ک��ه روزان��ه 25 میلیون مترمکع��ب گاز به جزیره 
منتقل می کند به فنس های این هاب رسیده و نهایتا یک 
مکان بی بدیل برای س��رمایه گذاران ایجاد شده است. وی 
با دعوت از افراد و ش��رکت هایی که در حوزه پتروش��یمی 
تمایل دارند س��رمایه گذاری کنند خواست از این موقعیت 
و فرصت بی بدیل نهایت اس��تفاده را بکنند و با مش��ارکت 
دراین حرکت بزرگ منطقه آزاد قش��م، هم برای خود و هم 
 برای این منطقه و در نهایت برای کشور مثمر ثمر و منشاء 

خیر و برکت  باشند.
عباس��یان در بخش دیگری از س��خنان خود با تشریح 
موارد تمایز منطقه آزاد قش��م با دیگر مناطق آزاد کشور در 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی و بخصوص پتروشیمی گفت: 
تخفیف های خیل��ی خوبی که در خوراک گاز به واحدهای 
فعال در این منطقه ارائه خواهد ش��د و همچنین زیرساخت 
ه��ای آماده در تامی��ن برق، آب و خدم��ات بندری از مهم 
تری��ن مزیت های این منطقه برای این دس��ته از س��رمایه 
گذاران بش��مار می رود. به گفت��ه وی معافیت مالیاتي 20 
س��اله، آزادي مشارکت  س��رمایه گذاري  خارجي تا سقف 
100%، معافیت از پرداخ��ت هرگونه حقوق گمرکي جهت 
صادرات مجدد کاالهای تولید ش��ده به کشورهای خارجی، 
صدور وی��زا براي خارجیان در مب��ادي ورودي منطقه آزاد 
قش��م، تضمین کامل س��رمایه خارجي و آزادي کامل ورود 
و خروج س��رمایه و سود از مهم ترین مش��وق های قانونی 
منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاری در این منطقه است.

 قش�م به قط�ب بانکرینگ جنوب کش�ور تبدیل 
می شود

مش��اورمدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
نفت و انرژی گفت: استراتژی منطقه آزاد قشم برای تبدیل 
قشم به قطب بانکرینگ جنوب کشور رساندن 750هزارتن 
سوخت پاک به کشتی ها در سال با راه اندازی شش اسکله 

دیگر در منطقه است.

محمدج��واد دهقان��ی نی��ز در این همای��ش تخصصی 
افزود: برای رس��یدن به این هدف در اولین مرحله ش��رکت 
توس��عه دهنده هاب پتروشیمی شامل بانکرینگ نفت کوره 
و گازوییل در آینده بس��یار نزدیک انتخاب و شروع بکار می 

کند.
وی با اش��اره به اینکه موقعیت قشم در مقایسه با دیگر 
جزایر و بنادر خلیج فارس برای رس��اندن سوخت به کشتی 
های عبوری از این گذرگاه بین المللی بسیار مساعد و ممتاز 
اس��ت، تصریح کرد: م��ا حداقل 24 س��اعت از تمام رقبای 
منطقه ای مان در این کارزار جلو هستیم. مشاور مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م در حوزه نفت و انرژی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به تصویب و تایید تبدیل قش��م به 
عنوان هاب بانکرینگ کشور در جنوب در سال 1378 اشاره 
کرد و گفت: حدود 20هزار کش��تی در سال از خلیج فارس 
عبور می کنند که دو کیلومتر از مس��یر این کش��تی ها  در 

آب های قشم قرار می گیرد.
انتخاب درست قشم جهت جذب سرمایه گذاری 

در پتروپاالیشگاه ها
مع��اون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت گفت: با 
اقدامات زیرس��اختی صورت گرفته در منطقه آزاد قشم طی 
س��ال های گذش��ته، این منطقه آماده تبدیل شدن به هاب 
انرژی اس��ت. امیرحس��ین زمانی نیا نیز در سومین همایش 
تخصص��ی معرفی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری منطقه آزاد 
قش��م در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: اقدامات 
خوبی در جهت تأمین زیرس��اخت ها و پیش نیازهای حوزه 

انرژی در منطقه آزاد قش��م اجرایی ش��ده که نتیجه مثبت 
آنها در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه 
در آینده نزدیک پتروپاالیش��گاه ها تبدیل به بخش پیشران 
تقاض��ا ب��رای نفت خواهند ش��د، تصریح کرد: ب��ا این نگاه، 
سرمایه گذاری صورت گرفته برای واحدهای پتروشیمی در 
منطقه آزاد قش��م یک پیش بینی و هدف گذاری درس��ت 
بوده اس��ت. مع��اون امور بین المل��ل و بازرگانی وزارت نفت 
با بیان اینکه قش��م از ظرفیت و پتانس��یل تبدیل به یکی از 
کانون های تولید و ص��ادرات انواع حامل های انرژی به ویژه 
محصوالت پتروشیمی برخوردار است، خاطرنشان کرد: برای 
رشد توسعه هاب پتروشیمی و پاالیش نفت در جزیره قشم 
باید تضامین دولتی و حاکمیتی به س��رمایه گذاران خارجی 

و بخش خصوصی داده شود.
قشم آماده اتصال به شبکه سراسری گاز کشور

همچنین مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
با اشاره به آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز از خط لوله هفتم 
سراس��ری به قشم، اعالم کرد: تا س��ال آینده گاز با سرمایه 
گذاری 25 میلیون یورو و 2000 میلیارد ریالی به بزرگترین 

جزیره خلیج فارس می رسد.
محس��ن مظلوم فارس��ی باف در این همایش تخصصی 
با اش��اره به آغ��از عملیات اجرایی س��اخت خ��ط لوله 59 
کیلومتری انتقال گاز از خط لوله هفتم سراس��ری به جزیره 
قشم گفت: برای ساخت این خط لوله گاز حدود 25 میلیون 
یورو و حدود 2 ه��زار میلیارد ریال تامین منابع مالی پیش 
بینی ش��ده ضمن آنکه قطع��ات و لوله ها تامی��ن، پیمانکار 

انتخاب و عملیات اجرایی س��اخت خط لوله آغاز شده است. 
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه 
 بینی می ش��ود براس��اس برنامه زمان بندی تا س��ال 1400 
گاز به جزیره قش��م با هدف تامین سوخت و خوراک صنایع 
پتروشیمی، پاالیشگاه و نیروگاهی انتقال داده شود، تصریح 
ک��رد: در ف��از اول انتقال روزانه 25 میلی��ون مترمکعب گاز 
در دس��تور کار قرار گرفته که ب��رای اجرای این پروژه یکی 
از پیچی��ده ترین عملیات س��اخت خط لول��ه گاز در اعماق 

آب های خلیج فارس انجام خواهد شد.
قش�م بهتری�ن نقط�ه ب�رای تولی�د و ص�ادرات 

محصوالت پتروشیمی
مدیر س��رمایه گذاری ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران نیز گفت: با تأمین زیرس��اخت ها، قش��م بهترین نقطه 
برای تولید و صادرات محصوالت پتروش��یمی است. شهرام 
رضایی در س��ومین همایش تخصص��ی معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری منطق��ه آزاد قش��م در حوزه نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی، اظهار کرد: موقعیت اس��تراتژیک جغرافیایی و 
دسترس��ی آس��ان به آب های بین المللی و اقدامات صورت 
گرفت��ه جهت تأمین پیش نیازهای واحدهای پتروش��یمی، 
از مهمترین مزیت های قشم جهت سرمایه گذاری در حوزه 
پتروش��یمی به حس��اب می آیند. وی ادام��ه داد: با اقدامات 
زیرساختی صورت گرفته، تأمین پیش نیازها و اتصال قشم 
به خط لوله سراس��ری گاز امروز هیچ کمب��ودی در زمینه 
تأمین خوراک برای واحدهای پتروش��یمی در جزیره قش��م 

وجود ندارد.
ب��ه گفت��ه رضایی؛ پنج ط��رح پتروش��یمی در منطقه 
آزاد قش��م مورد حمایت وزارت نفت و ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ای��ران ق��رار دارد که در س��ال های گذش��ته 
پیشرفت های خوبی نیز داشته اند. وی تصریح کرد: نقشه راه 
و طرح جامع پتروش��یمی تهیه شده برای منطقه آزاد قشم 
با هدف تولید اس��تاندارد، ص��ادرات و افزایش ارزش افزوده 
آماده ش��ده و می تواند این جزی��ره را تبدیل به هاب جدید 
پتروشیمی در کشور شود. مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ایران با بیان اینکه موقعیت ویژه گردش 
آب در س��واحل جزیره قشم و عدم نیاز اسکله ها به الیروبی،  
هزینه پهلودهی کش��تی های غول پیکر را به حداقل کاهش 
می دهد، خاطرنش��ان کرد:  قشم پتانسیل و ظرفیت باالیی 
برای تبدی��ل به آب و کانون تولید محصوالت پتروش��یمی 

داراست.
ایجاد سازوکار مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران 

در مناطق آزاد
علی یدقار مش��اور عالی مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
قش��م و پروین فرش��چی عضو هیئت مدیره س��ازمان منطقه 
آزاد قش��م نیز در پنل دوم سومین همایش تخصصی معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم درحوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی که با عنوان نقش شرکت های دانش بنیان جهت 
تامین دانش فنی مورد نیاز طرح های نفت، گاز و پتروشیمی 
منطقه آزاد قش��م برگزار شد بر تخصصی سازی مناطق آزاد و 
ایجاد یک س��ازو کار برای انجام مس��ئولیت اجتماعی سرمایه 

گذاران در این مناطق تاکید کردند.
آمادگی بانک ص�ادرات از طرح های حوزه انرژی 

در قشم 
مدیرعام��ل بانک صادرات ایران گفت: جزیره قش��م به 
لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی، جغرافیای سیاس��ی و همچنین 
ظرفیت ه��ای درون��ی، منطق��ه بس��یار مهمی اس��ت و در 
زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی، 
پرورش آبزیان و گردش��گری طی سال های گذشته کارهای 

بسیار مهمی در این منطقه انجام شده است.
حجت اله صیدی افزود: لذا با افق های روش��ن ترس��یم 
ش��ده در جزیره قش��م روبرو هس��تیم که با وج��ود تمامی 

محدودیت ها، با قدرت در حال انجام است.
وی درخص��وص اقدام��ات بانک صادرات ای��ران برای 
مش��ارکت در س��رمایه گذاری های منطقه آزاد قشم گفت: 
تجربه اس��تفاده از ظرفیت ط��رح »طراوت«)طرح اعتباری 
وی��ژه تولی��د( بانک صادرات ایران نش��ان داد که نزدیک به 
پن��ج برابر میزان تامین مالی نق��دی، می توان گردش مالی 
ایجاد کرد و بانک صادرات ایران طی سال جاری و سال های 
آتی از طریق تامین مالی نقدی سه تا چهار میلیارد دالری، 
اعتب��اری به می��زان 15 میلیارد دالر س��رمایه گذاری الزم 
برای توس��عه جزیره قش��م را تامین خواهد کرد. مدیرعامل 
بانک صادرات ایران برای تداوم همکاری ها در زمینه تامین 
مال��ی پروژه های مختلف جزیره قش��م اعالم آمادگی کرد و 
افزود: براس��اس تفاهم نامه همکاری بان��ک صادرات ایران و 
منطقه آزاد قشم، روند تأمین مالی پنج هزار میلیارد تومانی 
بان��ک صادرات ایران در حال انجام اس��ت و از دو ماه پیش 
تاکن��ون،1500 میلیارد توم��ان  تامین مالی  صورت گرفته 
و 300 میلی��ارد تومان نیز در قال��ب ضمانت نامه و تعهدات 

منظور شده و روند همکاری ها ادامه خواهد یافت.

در سومین همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی عنوان شد؛

خیز بلند قشم برای تبدیل شدن به هاب جدید انرژی کشور

قشم آماده تبدیل شدن به هاب نفت، گاز و پتروشیمی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م 
گفت: سیاست و برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم، تسهیل 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی باهدف تبدیل 

کردن این جزیره به هاب و کانون انرژی در کشور و منطقه است.
حمیدرضا مومنی در س��ومین همای��ش تخصصی معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی اظهار داش��ت: در سال های گذشته به ویژه دوران 
دول��ت تدبیر و امید، اقدامات مختلف��ی در حوزه های گوناگون 
خصوصا در بخش تأمین زیرس��اخت ها اجرایی شده و توفیقات 

زیادی هم در این زمینه حاصل شده است.
وی ادامه داد: جزیره قش��م با وس��عت 1500 کیلومترمربع 
و وجود 17 میدان نفت و گاز، یکی از نقاط اس��تراتژیک کش��ور 
است که با آغاز مراحل بهره برداری و توسعه مخازن ذخیره سازی 
نف��ت خام و فرآورده های نفتی، ظرفیت تبدیل ش��دن به یکی از 

قطب های اصلی انرژی در کش��ور را داراست. مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم افزود: فاز نخست پاالیشگاه نفت فوق سنگین 
متعلق به شرکت بهین پاالیش با ظرفیت فرآورش روزانه 35 هزار بشکه نفت فوق سنگین به بهره برداری رسیده و هم زمان عملیات 
اجرایی فاز دوم آن آغازش��ده و تا س��ال آینده ظرفیت این مجموعه به 70 هزار بش��که خواهد رس��ید. به گفته مومنی؛ همچنین 
مجتمع یوتیلیتی شرکت قشم مولد باهدف تأمین نیازهای پاالیشگاه نفت فوق سنگین و ارائه سرویس های جانبی آب، برق، بخار 
نیز به بهره برداری رس��یده و به زودی اس��کله نفتی حرا با ظرفیت 14.5 میلیون تُن نیز به بهره برداری می رس��د. وی با اش��اره به 
برنامه ریزی های صورت گرفته جهت ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در منطقه آزاد قشم، تصریح کرد: در حال حاضر بیش 
از 3.2 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در قشم به بهره برداری رسیده و عملیات ساخت تا سقف 30 میلیون بشکه ظرفیت 

ذخیره سازی نفت در این جزیره توسط بخش خصوصی آغازشده است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: این جزیره برای توسعه صنعت بانکرینگ و سوخت رسانی دریایی به کشتی ها و شناورهای 
عبوری از تنگه هرمز دارای موقعیتی استراتژیک است و با توجه به ظرفیت های موجود، در آینده ای نزدیک می تواند به ایفای نقشی 
راهبردی در منطقه بپردازد. مومنی خاطرنشان کرد: با استفاده از توان مشاوران، مطالعات و طرح های خوبی در حوزه پتروشیمی جهت 
تبدیل شدن منطقه آزاد قشم به هاب جدید آماده شده که با تأمین زیرساخت های موردنیاز آماده تحقق این برنامه ها هستیم. وی گفت: 
دو هزار و 500 هکتار زمین، جهت ایجاد هاب پتروشیمی در منطقه آزاد قشم آماده واگذاری است و در حال حاضر مجوز احداث 4 
واحد پتروشیمی با سرمایه گذاری 13 میلیارد دالری نهایی شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: بااتصال جزیره قشم 
به خط لوله هفتم سراس��ری گاز، تمامی زیرس��اخت ها اعم از خوراک، اسکله جهت صادرات و انرژی موردنیاز برای توسعه واحدهای 
پتروشیمی در منطقه آزاد قشم فراهم خواهد شد. به گفته مومنی؛ با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره در خلیج فارس 
و دسترسی به آب های آزاد، معافیت های گمرکی و مالیاتی، قشم آماده تبدیل شدن به هاب نفت، گاز و پتروشیمی در آینده نزدیک 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: طی سال های گذشته و به ویژه در دولت تدبیر و امید، پیشرفت های خوبی در حوزه های مختلف نفت و 
انرژی، شیالتی، صنعتی، عمرانی، گردشگری و... در جزیره قشم صورت گرفته که مدیون حضور سرمایه گذاران و حمایت دستگاه های 
مختلف است. مومنی در پایان با اشاره به حمایت های صورت گرفته از سوی وزارت نفت جهت توسعه زیرساخت ها در جزیره قشم، 

گفت: تبدیل شدن به مرکز توسعه و هاب نفت و انرژی در کشور سیاست اصلی و برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.

روزنامه اقتصادی صبح ایران


