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جزیـره زیبـای قشـم بـا وسـعتی بالـغ بـر ۱۵۰۰ کیلومتـر مربـع پهنـه خاکـی و ۳۵۰ 
کیلومتـر سـواحل بـی نظیـر بـا محوریـت منطقـه آزاد و ویـژه اقتصـادی، بـه عنوان 
بزرگتریـن جزیـره خلیـج فـارس در مهمتریـن نقطـه اسـتراتژیک منطقـه در تنگـه 
هرمـز واقـع شـده اسـت. ایـن جزیـره دارای ظرفیـت هـای فـراوان جهت سـرمایه 
گـذاری در حـوزه های گردشـگری، نفت و انرژی، شـیالت، صنعت، تجـارت و صنایع 
دریامحـور اسـت و بـا توجـه به زیرسـاخت هـای موجـود می توانـد به عنـوان یک 
مقصـد مهـم اقتصـادی جهت حضور سـرمایه گـذاران مورد توجـه قرار گیـرد. هدف 
گـذاری اصلـی سـازمان منطقـه آزاد قشـم، توسـعه اقتصـادی بـا محوریـت صنایـع 
دریامحـور بـا عنایـت بـه وجـود ظرفیـت هـای طبیعـی و زیرسـاخت هـای موجود 
در جزیـره شـامل حـوزه هـای حمـل و نقـل و عرصـه هـای کشـتی سـازی، عـالوه 
بـر ظرفیـت ایجـاد هزاران شـغل مـی توانـد زمینه سـاز رونـق و پویایـی اقتصاد در 
ایـن منطقـه باشـد. نزدیـک بـودن جزیـره زیبای قشـم بـه آب هـای بیـن المللی و 
برنامـه ریـزی جهت بهبود وضعیت دیپلماسـی اقتصـادی با نگاه بـه بازارهای هدف 
بویـژه کشـورهای حـوزه خلیج فـارس، با حضور سـرمایه گذاران و همسـو بـا تولید 
محصـوالت صـادرات محـور می توانـد زمینه کسـب درآمـد ارزی بیشـتر و کمک به 
بهبـود شـرایط اقتصـاد ملـی را فراهـم آورد. بـا توجه بـه ظرفیت هـا و فرصت های 
بـی بدیـل سـرمایه گـذاری موجود و بـا عنایت بـه ایجـاد و تامین زیرسـاخت های 
متعـدد در ایـن منطقه؛ شـرایط بـرای حضور و فعالیت شـرکت های سـرمایه گذاری 
توانمنـد بـا همکاری بخش خصوصـی، بانک ها، موسسـات تامین مالی و سـرمایه، 
شـرکت هـای دانـش بنیـان در جزیـره زیبـای قشـم فراهم اسـت. امید اسـت که با 
نـگاه ویـژه به ظرفیـت های موجـود در منطقـه آزاد و ویـژه اقتصادی قشـم، امکان 
نقـش آفرینـی بیشـتر و بهتـر سـرمایه گـذاران حـوزه های مختلـف با هـدف ایجاد 
درآمـد پایـدار در منطقـه جهت بهبود کیفیت زندگی سـاکنان جزیره و بهبود شـرایط 
اقتصـاد منطقـه و کشـور فراهم شـده و منطقه آزاد قشـم بـه جایگاه اصلـی خود در 

دکتر افشار فتح الهیاقتصـاد ملـی و بیـن المللی دسـت یابد.
عکاس: اصغر بشارتیمدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم



شــرح پــروژه: موقعیــت ویــژه جزیــره قشــم  بــه ویــژه در ســاحل جنوبــی کــه تنهــا ۵ مایــل دریایــی بــا آبراهــه 
ــردد در تنگــه هرمــز اســت، یکــی از مناســب  ــاالی ت ــه دارد و دارای حجــم ب ــارس فاصل ــج ف ــی خلی ــن الملل بی
تریــن شــرایط را بــرای تبدیــل شــدن ایــن جزیــره بــه یــک قطــب بــزرگ بــرای تعمیــر کشــتی هــای عبــوری 

فراهــم مــی ســازد.

شــرح پــروژه: بــا عنایــت بــه پتانســیل بــاالی قشــم در زمینــه اســتفاده از منابــع الیــزال آب هــای خلیــج فــارس 
جهــت تامیــن مــواد اولیــه و حمایــت همــه جانبــه ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــه عنــوان تنهــا متولــی دولــت در 
جزیــره جهــت هدایــت سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد داخلــی، همچنیــن بــا توجــه بــه 
ایــن موضــوع کــه صیــادی حرفــه اصلــی و ســنتی مــردم جزیــره قشــم اســت، ســرمایه گــذاری جهــت ســاخت 

شــناورهای ماهیگیــری از لحــاظ اقتصــادی کامــا موجــه و مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد.

1۲ ساخت شناور ماهیگیریتعـمـیـر کشـتی
عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: ارائه خدمات تعمیری به کشتی های عبوری

بخش: صنعت معدن و تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: شناور ماهیگیری

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۰۳ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۵۰ 



شــرح پــروژه: بــا عنایــت بــه پتانســیل بــاالی جزیــره قشــم در زمینــه اســتفاده از منابــع الیــزال آبهــای خلیــج 
فــارس بــه جهــت اســتفاده منابــع سرشــار از انــواع ماهــی از یــک ســو و حمایــت همــه جانبــه ســازمان منطقــه 
آزاد قشــم بــه عنــوان تنهــا متولــی دولــت در جزیــره جهــت هدایــت سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و حمایت 
از تولیــد داخلــی از ســوی دیگــر، همچنیــن باتوجــه بــه ارزش غذایــی و پروتئینــی بــاالی آبزیــان و نقشــی کــه 
در تامیــن نیازهــای غذایــی کشــور دارنــد و از همــه مهــم تــر، عجیــن بــودن فرهنــگ صیــد و صیــادی در جزیــره 
ــازار  ــا ایــن حرفــه در قشــم از ب ــط ب ــزار مرتب ــوازم و اب ــا ل ــواده هــا، قاعدت ــی خان ــوان شــغل اصل ــه عن قشــم ب

فــروش مناســبی برخــوردار خواهــد بــود. 

شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه جزیــره قشــم  و نزدیکــی بــه آبراهــه بیــن المللــی خلیــج فــارس  
بــه جهــت حجــم بــاالی تــردد در تنگــه هرمــز  و همچنیــن حضــور صنایــع مختلــف دریایــی و شــیالتی از قبیــل 
شــناور ســازی، کارخانــه فــرآوری و تولیــد پــودر و روغــن ماهــی، مــزارع پــرورش میگــو  و همچنیــن حوضچــه 
هــای پــرورش ماهــی در قفــس، تولیــد طنــاب هــای پلیمــری در جزیــره از لحــاظ اقتصــادی کامــال توجیــه پذیــر 

مــی باشــد.

۳۴ تولید طناب های پلیمری توليد ابزارهای صيادی
دریانوردی

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: ابزار صیادی

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: طناب پلیمری

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۲ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۱ 



شــرح پــروژه: پانتــون هــا ســطوح شــناوری هســتند کــه در اســکله هــا، محــل پهلوگیــری کشــتی هــا در دریــا و 
بــر روی دریــا امــکان تــردد بــر روی آب را میســر مــی ســازند، ایــن مــواد نســبت بــه آب شــور مقــاوم بــوده و بــر 
خــاف شــناور هــای از جنــس اســتیل، دچــار پوســیدگی نمــی شــوند. از ایــن نــوع ســازه مــی تــوان در احــداث 
مزرعــه پــرورش ماهــی و میگــو جهــت ایجــاد کریــدوری بــرای نظــارت بــر روی قفــس هــای پــرورش ماهــی نیــز 
اســتفاده نمــود. بــا توجــه بــه وجــود اســکله هــای متعــدد اطــراف جزیــره جهــت ورود و خــروج کاال و مســافر، 

تولیــد و پشــتیبانی پانتــون هــای شــناور دریایــی از توجیــه اقتصــادی برخــوردار اســت.

شــرح پــروژه: لــرزه گیــر اســکله )فنــدر( مجموعــه ای از قطعــات مهندســی اســت کــه روی دیــواره اســکله نصــب 
شــده و بــه عنــوان ضربــه گیــر عمــل مــی کنــد کــه عــاوه بــر حفــظ ســامت اســکله، از آســیب دیدگــی بدنــه 
کشــتی هــا نیــز جلوگیــری مــی نمایــد. ایــن قطعــات در ابعــاد و انــدازه و تیــپ هــای گوناگــون قابــل طراحــی 
ــه  ــا توجــه ب ــاوت انتخــاب مــی شــوند. ب ــوع شــناورها، متف ــوع اســکله و ن ــه ن ــا توجــه ب ــوده و ب ــد ب و تولی
موقعیــت اســتراتژیک جزیــره و وجــود اســکله هــای متعــدد جهــت ورود و خــروج کاال، مســافر و انجــام امــور 
ــرای افزایــش  ــاز ب ــات مــورد نی ــزات و  امکان ــوان تجهی ــه عن ــر ب ــرزه گی بازرگانــی گســترده، تولیــد پشــتیبانی ل

طــول عمــر اســکله هــا موجــه بــه نظــر مــی رســد.

تولید قطعات کامپوزیتی ۵
شناورهای دریایی )پانتون(

عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: شناور دریایی

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۴۶ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۱۴  تولید لـرزه گیـر اسکله۶

عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: لـرزه گیـر

بخش: صنعت، مـعدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم



ــردد و در حــال حاضــر از لحــاظ اقتصــادي  ــر کشــتی هــا اســتفاده ميگ ــرود در تعمي ــن الکت ــروژه:  اي شــرح پ
بســيار گــران قيمــت مــي باشــد. همچنيــن در جوشــکاری زيــر آب نيــز از آن اســتفاده مــی گــردد. بــا توجــه بــه 
اســتقرار صنایــع نفتــی، گازی و همچنیــن پتروشــیمی در جزیــره از یــک ســو و از ســوی دیگــر وجــود خطــوط 
انتقــال انــرژی در زیــر ســطح دریــای اطــراف جزیــره، تولیــد الکتــرود دریایــی کامــا از نظــر اقتصــادی توجیــه 

پذیــر مــی باشــد.

شــرح پــروژه:  اســتفاده از ظــروف اســتاندارد در بــازار حمــل و نقــل از ســال ۱۹۶۵ مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و منجــر بــه کاهــش 
هزينــه هــای حمــل و نقــل و بســته بنــدي گرديــد. فنــاوری در حمــل و نقــل بــه اســتفاده از اپراتورهــا بســتگی دارد و تــاش 
بــراي رســيدن ســريع و امــن محمولــه بــه مقصــد یکــی از مهــم تریــن موضوعــات در ایــن مقولــه اســت. حمــل و نقــل کاال توســط 
کانتينــر يکــی از مــوارد مهــم بــرای کمــک بــه تســهيل حمــل و نقــل بيــن المللــي مــي باشــد و باتوجــه بــه وجــود دو اســکله هــای 
بــاری و تجــاری بهمــن و کاوه و مجــاورت بــزرگ تریــن اســکله تجــاری کشــور )اســکله شــهید رجایــی(، اســتقرار شــرکت هــای 
تولیــد کننــده کانکــس و کانتینــر در جزیــره قشــم  معقــول بــه نظــر مــی رســد. کمااینکــه توســعه صنایــع بومــی عــاوه بــر مزایــای 

فــراوان اقتصــادی، کاهــش نــرخ بیــکاری و  اشــتغال پایــدار بــه صــورت گســترده را در پــی خواهــد داشــت.

۷۸ توليد کانکس، کانتینر و تولید الکترود دریایی
کانتینر يخچالی

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: الکترود

بخش: صنعت معدن و تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: کانکس و کانتینر

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۵۷ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۱ 



شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه وجــود  میادیــن نفتــی و گازی حــوزه هــای گورزیــن، ســلخ و هنــگام جزیــره قشــم 
و همچنیــن سیاســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم جهــت افزایــش بهــره وری از صنایــع نفــت و گاز موجــود در 
ــع پتروشــیمی،  ــد نفــت خــام ســبک و ســنگین، پاالیشــگاه گاز و مجتم ــر پاالیشــگاه هــای تولی ــه، نظی منطق
تولیــد قطعــات و تجهیــزات نفــت و گاز ماننــد شــیرآالت کنتــرل ) Control Valve(، پمــپ هــای گــروه CVS و 
همچنیــن اتصــاالت، موجــب تکمیــل زنجیــره تامیــن و ارائــه خدمــات پشــتیبانی بــرای کمــک بــه رونــد توســعه 

ایــن صنعــت ارزشــمند در جزیــره مــی شــود.

شــرح پــروژه: قشــم بــزرگ تریــن جزیــره خلیــج فــارس اســت و بــه دلیــل داشــتن موقعیــت اســترتژیک و قــرار 
گیــری در تنگــه پــر تــردد هرمــز، ایــن منطقــه بــه پایــگاه اصلــی تجــارت و توســعه روابــط اقتصــادی تجــار و 
بازرگانــان تبدیــل شــده اســت. حجــم بــاالی ورود و خــروج کاال، گســترش صنایــع تولیــدی صــادرات محــور در 
جزیــره و رونــق اقتصــادی حاصــل، بیانگــر نیــاز مبــرم بــه صنعــت بســته بنــدی در قشــم جهــت تکمیــل چرخــه 

تولیــد و زنجیــره ارزش اســت.

۹۱۰ تولید قطعات و تجهیزات 
صنعت نفت و گـاز

تـولـــید کـارتـن چنـدال و 
مقــوای بســته بنــدی

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: قطعات و تجهیزات

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: کارتن و مقوا

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۰ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۵۱ 



شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه حضــور واحدهــای شناورســازی در ســطح جزیــره و پیــش بینــی ایجــاد واحدهــای 
تولیــدی جدیــد، نیــاز مبــرم بــه راه انــدازی واحــدی بــرای تولیــد رزیــن پلــی اســتر غیراشــباع جهــت رفــع نیــاز 

صنعــت شناورســازی بــه ایــن مــاده اولیــه پرمصــرف وجــود دارد.

شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه دسترســی قشــم بــه منبــع گســترده آبزیــان در آب هــای خلیــج فــارس و نبــود هیــچ  
ــد کنســرو و اشــتغال زایــی،  ــواع ماهــی مناســب جهــت تولی ــه، وجــود ان واحــد فعــال صنعتــی در ایــن زمین
ایجــاد ایــن واحــد از توجیــه باالیــی برخــوردار بــوده تــا بــا اســتقرار ایــن صنعــت، در گام اول نیــاز منطقــه و در 

گام هــای بعــدی زمینــه صــادرات ایــن محصــول را فراهــم شــود.

۱۱۱۲ تولیــد رزیــن پلی اســتر 
ــباع کـنـسـرو سـازیغیر اش

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 
توليدات: رزین پلی استر

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: فرآوری آبزیان 
توليدات: کنسرو تن ماهی

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۱۷۲ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی: ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۲۴۴ 



شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه نیــاز جهانــی در زمینــه محصــوالت آرایشــی، زیبایــی و بهداشــتی، دسترســی آســان 
منطقــه آزاد قشــم بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی و تســهیالت حمــل و نقلــی و گمرکــی در ایــن منطقه، اســتقرار 
کارخانجــات مرتبــط بــا صنایــع آرایشــی و بهداشــتی در جزیــره توجیــه پذیــر اســت. تولیــدات ایــن صنعــت بــه 
صــورت محصــول میانــی و محصــول نهایــی توانایــی حضــور و رقابــت در بازارهــای منطقــه، داخــل کشــور و 

صــادرات بــه خــارج از کشــور را دارد.

ــن محصــول، دسترســی آســان  ــوع ای ــازر متن ــه پوشــاک، ب ــی در زمین ــاز جهان ــه نی ــا توجــه ب ــروژه: ب شــرح پ
منطقــه آزاد قشــم بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی و تســهیالت حمــل و نقلــی و گمرکــی در ایــن منطقه، اســتقرار 
کارخانجــات مرتبــط بــا صنایــع تولیــد پوشــاک در جزیــره توجیــه پذیــر اســت. گــردش بازرگانــان وارد کننــده 
پوشــاک بــه ســمت تولیدکننــدگان ایــن محصــول در منطقــه آزاد قشــم مــی توانــد بــه ارتقــا صــادرات و ارز آوری 

کمــک بــه ســزایی کنــد.

۱۳۱۴ تولید پوشاک زنانه و مردانهتولید لوازم آرایشی و بهداشتی

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: ساخت محصوالت شیمایی 
توليدات: لوازم آرایشی بهداشتی

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: پوشاک 
توليدات: پوشاک زنانه و مردانه

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۱۴۷ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۷۵ 



شــرح پــروژه: بــا توجــه بــه حضــور واحدهــای فعــال تولیــد انــواع ســیگارت فیلتــردار در ســطح جزیــره و بــا 
توجــه بــه واردات مــواد اولیــه ایــن صنعــت، ایجــاد واحدهــای تولیــد مــواد اولیــه دخانــی، گام موثــری در رونــق 
صنعــت دخانیــات جزیــره، ایجــاد اشــتغال و در ادامــه آن رونــق صــادرات خواهــد بــود. تولیــد ایــن محصــوالت، 
مــی توانــد نیــاز کارخانــه هــای تولیــد ســیگار در جزیــره، داخــل و خــارج از کشــور بــه ایــن مــواد اولیــه را مرتفــع 

. ید نما

تولید رول توتون و فیلتر سیگار۱۵

عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: دخانیات 
توليدات: ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

بخش: صنعت، معدن تسهیل تولید
زیر بخش: صنعت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۶۳ 

عکاس: اصغر بشارتی



پیشران اقتصاد ارز آور کشور

منطقــه آزاد قشــم منطقــه ای پیشــرو در حــوزه فعالیت هــای شــیالتی باهــدف گــذاری بــرای ورود بــه 
عرصــه تولیــدات صــادرات محــور در راســتای سیاســت های کالن کشــور و در قالــب تأمیــن امنیــت 
ــي، قابلیــت درآمدزایــی  ــر مــرز آب ــا داشــتن 270 كيلومت غذایــی و اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه ب
ــای  ــعه فعالیت ه ــر دارد. توس ــرورش و تکثی ــوزه پ ــور در ح ــره و کش ــرای جزی ــی ب و ارزآوری باالی
ــع  ــن صنای ــس( و همچنی ــی در قف ــرورش ماه ــو، پ ــرورش میگ ــر و پ ــروری )تکثی ــیالتی، آبزی پ ش
ــا باغــات ســنتی، تبدیــل کشــاورزی ســنتی  تکمیلــی و وابســته باهــدف ایجــاد ارزش افــزوده، احی
ــه ای و آب رســانی  ــی، احــداث طرح هــای گلخان ــه صنعت ــروری ســنتی ب ــل دام پ ــزه، تبدی ــه مکانی ب
بــه اراضــی کشــاورزی خصوصــًا نخیــالت، توانمندســازی جوامــع محلــی جزیــره و صنایــع تکمیلــی 
ــوان واحــدی مســتقل از ســال  وابســته هــدف تأســیس اداره شــیالت و کشــاورزی ســازمان به عن
1395 تاکنــون می باشــد. در همیــن راســتا منطقــه آزاد قشــم آمــاده جــذب ســرمایه گــذار در پــروژه 

هــای مطالعــه شــده ذیــل اســت:



شــرح پــروژه: احــداث مزرعــه پــرورش متراکــم میگــو در زمینــی بــه مســاحت 10 هکتــار واقــع در جزیــره قشــم. 
ایــن طــرح شــامل اســتخرهای پیــش ســاخته بــه مســاحت تقریبــی هــر اســتخر 113 متــر مربــع اســت کــه منبــع 
ــه کشــی از کانــال بــه ایســتگاه  تامیــن کننــده آب طــرح دریــا بــوده و از طریــق حفــر کانــال تــا ســایت و لول
پمپــاژ بــه حوضچــه هــای پــرورش میگــو تامیــن مــی شــود.ظرفیت ذخیــره ســازی الرو میگــو در هــر متــر مربــع 

ایــن طــرح، ۲۵۰ قطعــه مــی باشــد. 

شــرح پــروژه: احــداث مزرعــه پــرورش ماهــی در قفــس، مونتــاژ و نصــب قفــس در دریــا بــه ظرفیــت هــر قفــس 
۲۵۰ ُتــن بــه تعــداد 10 قفــس بــه همــراه احــداث ســاختمان کارگــری، انبــار غــذا و نگهبانــی و انبــار تجهیــزات در 

ــتیبانی. سایت پش

1۲ پرورش ماهی در قفسمزرعه پرورش متراکم میگو

توليدات: میگو
ظرفيت: تولید 720 ُتن میگو در سال

بخش: کشاورزی و شیالت
زیر بخش: شیالت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

توليدات: ماهی
ظرفيت: تولید 1000 ُتن ماهی در سال

بخش: کشاورزی و شیالت
زیر بخش: شیالت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۴۱۳ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۱۲۲ 

عنوان پروژه:عنوان پروژه:



شــرح پــروژه: تولیــد جلبــک هــای میکــرو جهــت مصــارف آرایشــی، بهداشــتی و دارویــی - تولیــد جلبــک هــای 
ماکــرو جهــت مصــارف غذایــی انســانی، دام و طیــور بــا ظرفيــت تولیــد ۲۵ ُتــن در ســال

شرح پروژه: کاشت درخت مورینگا جهت تولید برگ مورد استفاده در  مصارف دارویی و دمنوش

۳۴ پرورش درخت مورینگاپـرورش جـلـبـک

توليدات: تولید جلبک میکرو و ماکرو
ظرفيت: تولید ۲۵ ُتن در سال

بخش: کشاورزی و شیالت
زیر بخش: شیالت

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

توليدات: تولید برگ و بذر مورینگا
ظرفيت: ۵۰ ُتن برگ و 10 ُتن بذر در ۵ هکتار در سال

بخش: کشاورزی و شیالت
زیر بخش: کشاورزی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۲۵۱۲ 

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۸.۴۰۰ 

عنوان پروژه:عنوان پروژه:



شــرح پــروژه: پــرورش ُبــز تالــی و فــروش ُبزغالــه هــای چنــد ماهــه بــه صــورت داشــتی طرحــی مطلــوب بــرای 
ســرمایه گــذاری اســت  کــه بــه دلیــل داشــتن خاصیــت چندقلوزایــی در ایــن نــژاد پیشــنهاد مــی شــود. 

ز تــالی۵ ـُ پـرورش بـ

توليدات: ُبز تالی 
ظرفيت: ۱۵۰۰ راس در سال
بخش: کشاورزی و شیالت

زیر بخش: دام پروری
محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و فروش محصول
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیون لاير(: ۱۲.۹۶۲ 

عنوان پروژه:

عکاس: اصغر بشارتی



ــارس  ــج ف ــان خلی ــم در می ــه آزاد قش ــره ای منطق ــژه و جزی ــت وی موقعی
مهربــان در کنــار برنــدی خــاص بــه نــام ژئوپــارک جهانــی قشــم، بهــره منــدی 
از میراثــی بــا قدمتــی هــزاره ای، خطــوط پیشــرفته و چندگانــه حمــل و نقــل 
و طبیعتــی بکــر و زیبــا، بخشــی از ظرفیــت هــای قشــم اســت کــه پاســخی 
اســت بــرای چرایــی سیاســت گــذاری منطقــه آزاد قشــم درراســتای توســعه 
صنعــت گردشــگری کــه اشــتغال، درآمدزایــی و توســعه را بــرای جزیــره بــه 
ارمغــان مــی آورد.  جلــب مشــارکت و همــکاری جامعــه محلی در امــور مربوط 
بــه مدیریــت و بهــره بــرداری پایــدار از ســرزمین، همــکاری و همیــاری جوامع 
محلــی در حفــظ و نگهــداری میــراث زمیــن شــناختی، طبیعــی و فرهنگــی، 
راهــکار و راهبــردی موثــر ناشــی از حضــور قشــم در جرگــه آثــار ثبــت شــده در 
یونســکو و خانــواده ژئوپــارک هــای بیــن المللــی اســت. گردشــگری قشــم در 
شــاخه هــای مختلفــی همچــون طبیعــت گــردی، ورزشــی، میــراث، علمــی و 
... فرصــت هــای خالــی بیشــماری دارد کــه مشــتاقانه درپــی جــذب ســرمایه 
گــذار و بــه دنبــال آن وارد شــدن بــه بــازار رقابتــی دســت نخــورده ای اســت 
کــه مــی توانــد نویدبخــش حضــور گردشــگران بیشــمار ملــی و بیــن المللــی 
باشــد. در همیــن راســتا منطقــه آزاد قشــم آمــاده جــذب ســرمایه گــذار در 

پــروژه هــای مطالعــه شــده ذیــل اســت:

عکاس: اصغر بشارتی



شــرح پــروژه: هتــل هــای اســتراحتگاهی بــا فضایــی بســیار بــزرگ تــر از هتــل هــا و امکانــات لوکــس در کنــار 
ســاحل، چشــمه هــای آبگــرم یــا  جاذبــه هایــی نظیــر پیســت اســکی و طبیعــت بکــر واقــع شــده انــد. تفــاوت 
ــا اســتخر هــای  ــی ی ــارک آب ــد پ ــی مانن ــات، تفریحــات و  خدمات ــل هــا در موقعیــت، امکان ــزورت هــا و هت ری
ــرای توســعه  ــذاری ب ــودن و  هــدف گ ــره قشــم از نظــر ســاحلی ب ــت خــاص جزی ــاز اســت. وضعی ــزرگ روب ب
گردشــگری فاخــر اجــرای چنیــن پــروژه هایــی را موجــه جلــوه می دهــد. بازار هـــدف ایـــن پـــروژه گردشــگرانی 
بــا ســطح درآمــدی متوســـط و متوســـط بـــه بـــاال می باشــد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: ۴۰ هــزار مترمربع در 

ســاحل جنوبــی جزیــره قشــم

شــرح پــروژه: هتــل هــای پنــج ســتاره، مجلــل تریــن نــوع هتــل هــا و مجهــز بــه تمــام امکانــات و شــاخص 
هــای کیفیــت بــاال در خدمــت رســانی مــی باشــند.  بیــش از 100 اتــاق اقامتــی و ســوئیت هــای متنــوع، امکانات 
متفــاوت، البــی لوکــس، رســتوران مجلــل، ســالن ورزشــی، ســونا و جکــوزی از امکانــات دیــده شــده در ایــن 
هتل هاست که برای گردشـــگران با سطح درآمد متوســـط و متوســـط بـــه بـــاال در نظـــر گرفتـــه شـــده اسـت.

ــره،  ــج ســتاره در جزی ــل پن ــود هت ــه آزاد قشــم در بخــش گردشــگری و کمب سیاســت هــای توســعه ای منطق
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را توجیــه پذیــر مــی کنــد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: ۲۵۰۰ مترمربــع در حومــه 

شــهرهای قشــم، درگهــان، ســوزا و محــدوده فــرودگاه

1۲  Resort Hotel  هـتـل پنـج سـتـارهریزورت هتل

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۰۰۰ 

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۱۰۰۰ 

عنوان پروژه:عنوان پروژه:



شــرح پــروژه: هتــل هــای چهــار ســتاره در دســته هتــل هــای لوکــس بــا فضــای وســیع و البــی بــزرگ، امکانــات 
ــاال  ــه ب ــد در ســطح متوســط رو ب ــره بای ــاق هــا و غی ــا مبلمــان، ســرویس هــای بهداشــتی در ات ــردازی ت نورپ
باشــد. بیشــتر ایــن هتــل هــا امکانــات ورزشــی، اســتخر و پارکینــگ هــم دارنــد کــه بــرای گردشـــگران بــا ســطح 
درآمد متوســـط و متوســـط بـــه بـــاال در نظـر گرفتـه شـــده اســـت. سیاست های توسعه ای منطقه آزاد قشم در 
بخــش گردشــگری و کمبــود هتــل چهــار ســتاره در جزیــره، ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را توجیــه پذیــر مــی 
کنــد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: 2000 مترمربــع در حومــه شــهرهای قشــم، درگهــان، ســوزا و محــدوده فــرودگاه

شــرح پــروژه: امــروزه عــاوه بــر جاذبــه هــای طبیعــی و میــراث فرهنگــی شــهرهای گردشــگری، عوامــل دیگــری از جملــه وجــود 
اماکــن تفرحــی ماننــد دریاچــه هــای مصنوعــی، بــاغ گل هــا و پرنــدگان و پــارک هــای آبــی بــزرگ نقــش بســیار مهمــی در 
افزایــش جذابیــت هــای گردشــگری منطقــه، درآمدزایــی و اشــتغال زایــی دارد کــه بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی هرمنطقه 
ســرباز یــا سرپوشــیده طراحــی و ایجــاد مــی شــوند. ایــن طــرح بــرای راه انــدازی یــک پــارک آبــی کوچــک بــا ســرمایه گــذاری 
حداقلــی پیــش بینــی شــده کــه مــی توانــد بنــا بــه توانمنــدی ســرمایه گــذار تغییــر یابــد. سیاســت هــای توســعه ای منطقــه 
آزاد قشــم در بخــش گردشــگری و کمبــود فضاهــای تفریحــی در جزیــره، ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را توجیــه پذیــر مــی 

کنــد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: ۵۰۰۰ مترمربــع در حومــه شــهرهای قشــم، درگهــان، ســوزا و محــدوده فــرودگاه

۳۴ پـــارک آبــیهـتـل چـهـار سـتـاره

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۱۰۰۰ 

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۰۰۰ 

عنوان پروژه:عنوان پروژه:



شــرح پــروژه: کوچــک بــودن فضــای خانــه هــای مســکونی اهمیــت تاالرهــای پذیرایــی را بیشــتر کــرده اســت. 
ایــن گونــه تاالرهــا بــه دو دســته تاالرهــای پذیرایــی مــدرن و بــاغ تــاالر پذیرایــی تقســیم مــی شــوند. تاالرهــای 
پذیرایــی بــا فضــای  کوچــک تــر، خدمــات را در ســالن مســقف انجــام مــی دهنــد. بــاغ تاالرهــا بــه دلیــل ارائــه 
ــا داشــتن حــدود ۱۵۰ هــزار نفــر  ــاز بــه فضــای بیشــتری نیــاز دارنــد. در جزیــره قشــم ب خدمــات در فضــای ب
جمعیــت، تنهــا یــک بــاغ تــاالر موجــود اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی جمعیتــی منطقــه، ســرمایه 
گــذاری در ایــن بخــش موجــه بــه نظــر مــی رســد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز بــرای بــاغ تــاالر پذیرایــی: ۵۰۰۰ 
مترمربــع در حومــه شــهرهای قشــم و درگهــان مســاحت زمیــن مــورد نیــاز بــرای تــاالر پذیرایــی: 1200 مترمربــع 

شــرح پــروژه: ســواحل يکــي از مهــم تريــن جاذبــه هــاي گردشــگری در جهــان هســتند و یکــی از مناســب تریــن راه 
ــع  ــه طبيعــی، احــداث مجتمــع هــاي گردشــگری ســاحلی اســت. ورود مناب ــدار  از ايــن جاذب ــرداری پای هــای بهــره ب
طبیعــی جزیــره بــه چرخــه اقتصــادی بــه اشــتغال زایــی، رونــق درآمــد جامعــه محلــی، معرفــی و احیــا  فرهنــگ هــا و 
ســنت هــای جزیــره و در نهایــت افزایــش نشــاط اجتماعــی کمــک مــی کنــد. بــا توجــه بــه وســعت جزیــره و داشــتن 
ــود  ــگری و کمب ــش گردش ــم در بخ ــه آزاد قش ــعه ای منطق ــای توس ــت ه ــن سیاس ــاحلی، همچنی ــوار س ــا ن کیلومتره
فضاهــای تفریحــی در جزیــره، ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش منطقــی بــه نظــر مــی رســد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: 

قطعــات 20 و ۵۰ و 100 هــزار مترمربــع در حومــه شــهرهای قشــم، درگهــان، ســوزا و محــدوده فــرودگاه

۵۶ مجتمع تفریحی گردشگری ساحلیتاالر پذیرایی و مجالس

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل: بسته به ابعاد طرح 

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی - ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل: بسته به ابعاد طرح 

عنوان پروژه:عنوان پروژه:



شــرح پــروژه:  لــذت رفتــن بــه یــک کنســرت موســیقی فقــط بــه انتخــاب یــک خواننــده خــوب و تیــم همــراه آن نیســت بلکــه 
کیفیــت ســالن و تجیهــزات مناســب، ایــن حضــور را دلچســب تــر مــی کنــد. احــداث ســالن کنســرت عــاوه بــر برگــزاری کنســرت 
ــرت  ــالن کنس ــود س ــت. نب ــب اس ــز مناس ــمی نی ــم و رس ــای مه ــمینار و همایش ه ــد س ــری مانن ــزرگ دیگ ــم های ب ــرای مراس ب
بــا توجــه بــه پیشــینه قبلــی در برگــزاری ســاالنه کنســرت خواننــده هــای مطــرح کشــور بــا توجــه بــه موقعیــت گردشــگرپذیری 
جزیــره و اقبــال گردشــگران و شــهروندان نســبت بــه بــرزگاری کنســرت هــا، همچنیــن سیاســت هــای توســعه ای منطقــه آزاد 
قشــم در بخــش گردشــگری و کمبــود فضاهــای تفریحــی و رفاهــی در جزیــره، ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش منطقــی بــه نظــر 

مــی رســد. مســاحت زمیــن مــورد نیــاز: 20 هــزار مترمربــع در حومــه شــهرهای قشــم و درگهــان 

سالن کنسرت و همایش۵

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: خدمات گردشگری

بخش: گردشگری
زیر بخش: اماکن اقامتی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  80% داخلی - 20% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل: بسته به ابعاد طرح 

عنوان پروژه:

عکاس: اصغر بشارتی



درگهــان بــه عنــوان قطب تجــارت کشــور  در ۲۰ کیلومتری شــهر قشــم  
ــرمایه  ــذب س ــد در ج ــه رش ــی رو ب ــدد ظرفیت ــد متع ــز خری ــا مراک ب
گــذار دارد. ایــن شــهر کــه در ســال ۱۳۸۵ بــا احــداث مجتمــع هــای 
تجــاری مختلــف و جــذب بازرگانــان بــه مرکــزی پررونــق تبدیــل شــد، 
هــم اکنــون آمــاده توســعه و ســرمایه گــذاری درزمینــه تفریحــات و 
رفاهیــات مــورد انتظــار گردشــگران اســت. در همیــن راســتا منطقــه 
آزاد قشــم آمــاده جــذب ســرمایه گــذار در پــروژه هــای مطالعــه شــده 

ذیــل بــرای کمــک بــه توســعه ایــن شــهر  اســت:

قـطـب تـجـارت جـزیـره

عکاس: اصغر بشارتی



شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه دارای كاربــری 

هايــی بــا مســیر پیــاده روی مســقف ) بــا امــکان تهویــه مطبــوع (، مســیر پیــاده 

ــی  ــورت، کاف ــود ک ــی، ف ــای دریای ــتوران غذاه ــدرن، رس ــازه م ــا س ــاز ب روی روب

شــاپ، فضــای ماهــی گیــری بــا قــاب و...

شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه داری كاربــری 

هایــی شــامل پــارک آبــی، اســتخر رو بــاز بزرگســاالن و كــودكان، حوضچــه هــای 

آرامــش، کافــی شــاپ، ســالن ماســاژ و اســپا، باشــگاه ورزشــی، رختکن، ســرویس 

هــای بهداشــتی، دوش، پارکینــگ و...

11 پـارک آبــی  رو بــازاسكله تفريحی و گردشگری
عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: سايت گردشگری و مجموعه رستوران های دريايی

بخش: گردشگری                                             
زیر بخش: تفریحی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: سايت تفریحی و گردشگری

بخش: گردشگری                                             
زیر بخش: تفریحی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

طول پروژه: ۴۵۰ متر

عرض پروژه : 12 متر

مساحت پروژه : ۵۴۰۰ متر مربع

پیاده روی مسقف: 2000 متر مربع

رستوران غذاهای دریایی: ۷۵۰ مترمربع

فود کورت: ۵۰۰ متر مربع

کافی شاپ: 300 متر مربع

ظرفيت: بازدید 10 ميليون نفر در سال

مساحت سایت: 20 هکتار

مساحت سایت: 3 هکتار

پارک آبی : 20000 متر مربع

فضای سبز: 1000 متر مربع

کافی شاپ: 200 متر مربع

اداری: 200 متر

پارکینگ خودروی شخصی: ۵۰ دستگاه

اتاق تاسیسات: 1000 متر مربع

ظرفيت: بازدید ۵۰۰ هزار نفر در سال

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۰۰ 

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۵۰% داخلی ۵۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۵۰ 



شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه دارای كاربــری 

هايــی شــامل آالچیــق و محــل کمــپ مســافران نــوروزی، فضــای ســبز، مســجد، 

ســرویس هــای بهداشــتی و حمــام، رســتوران و غرفــه هــای فروشــگاهی، پارکینگ

ــری  ــه دارای كارب ــوده ك ــی ب ــرح تفصيل ــق ط ــروژه طب ــرای پ ــل اج ــروژه: مح ــرح پ ش
ــی و  ــن مصنوع ــن چم ــا زمي ــره ب ــزار نف ــت ه ــال هش ــتاديوم فوتب ــامل اس ــی ش هاي
تمرینــی، ســالن چنــد منظــوره ويــژه ورزش هــای توپــی و غيرتوپــی، ســالن بــدن ســازی 
ــاز جهــت اســتفاده در فصــول  و اســکواش، ســالن اســتخر قهرمانــی سرپوشــیده و روب
مختلــف ســال، زميــن تنيــس، ســالن اختصاصــي پينــگ پنــگ و بدمینتــون، هتــل و 
فضاهــای اقامتــی، آمفــی تئاتــر، ســالن همایــش هــا، کافی شــاپ، رســتوران، ســاختمان 
اداری و محــل برگــزاری کالس هــای آموزشــی، پارکینــگ عمومــی و اختصاصــی، ســلول 

هــای پنــل خورشــیدی جهــت تامیــن مصــرف انــرژی مجموعــه

1۲ سایت ورزشی 70 هكتاریکمپ پارک ساحلی درگهان-کووه ای
عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: سايت حمل و نقل عمومی

بخش: حمل و نقل 
زیر بخش: حمل و نقل عمومی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: سايت تفريحی، گردشگری و ورزشی

بخش: گردشگری 
زیر بخش: ورزشی 

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

مساحت سایت: 20 هکتار

آالچیق و کمپ پارک : 8 هکتار

فضای سبز: 2 هکتار 

پارکینگ خودروی شخصی: ۵ هکتار )2000 دستگاه(

ساختمان های خدماتی : 3000 متر مربع

رستوران و غرفه های فروشگاهی : 7000 متر مربع

شبکه معابر و پیاده رو : ۴ هکتار

مساحت سایت: 70 هکتار

مساحت زمین های ورزشی: ۵۰% از سطح کاربری 

سالن های سرپوشیده: ۱۵% ازسطح کاربری

فضای سبز: ۲۵% از کل پهنه

معبر: 10% کل پهنه

پارکینگ: 10% کل پهنه

سالن همایش: ۱۵% از سطح کاربری

ظرفیت: ۳۵۰ هزار نفر در سال

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۸۰% داخلی ۲۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۶۰۰ 

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۸۰% داخلی ۲۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۷۰۰۰ 



شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه دارای كاربــری 

هايــی شــامل محــل برگــزاری کنســرت و جشــنواره هــای فصلــی، المــان شــهری، 

محــل برگــزاری نمایشــگاهای محلــی و صنایــع دســتی

شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه دارای كاربــری 
مســکونی مــی باشــد.

۳۴ شــهرک مســکونی ویالیی سالن كنسرت روباز و المان بادبان
)1100 قطعــه بــه صــورت دوبلکس (

عنوان پروژه:عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: سايت تفريحی و گردشگری

بخش: گردشگری 
زیر بخش: تفریحی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

زمينه فعاليت: خدمات 
توليدات: واحد مسكونی

بخش: عمرانی 
زیر بخش: رفاهی

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

مساحت پروژه: 7000 متر

ظرفیت: 2000 نفر

مساحت جایگاه تماشاگران: 3000 متر مربع

طول اسکله چوبی: 130 متر

عرض اسکله چوبی: ۴ متر

غرفه های و فضاهای خدماتی: 1000 متر مربع

پارکینگ: ۶۰۰ واحد 

فضای سبز و محوطه ورودی: 3000 متر مربع

ظرفيت: بازدید 120 هزار نفر در سال

مساحت سایت ۲۵۰ هزار متر مربع

)1100 قطعه 220 متر مربع (

ساخت ویالیی دوبلکس 

با سطح اشغال ۶۰ و تراکم 120

300 هزار متر مربع زیر بنای ناخالص

ظرفيت: اسکان ۵۰  هزار نفر

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۸۰% داخلی ۲۰% خارجی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۵۰ 

بازاریابی و فروش
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی 

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۲۲۰۰ 



شــرح پــروژه: محــل اجــرای پــروژه طبــق طــرح تفصيلــی بــوده كــه دارای كاربــری 

ــه )2 واحــد(،  ــان )۱۴ واحــد(، ســرد خان ــه هــای عرضــه آبزی ــی شــامل غرف هاي

غرفــه هــای آمــاده ســازی آبزیــان ) 2 واحــد(، پارکینــگ )30 واحــد(

 بازار فروش آبزیان دریایی۵
عنوان پروژه:

زمينه فعاليت: خدمات 
بخش: شیالت 

محل اجرای پروژه: هرمزگان، منطقه آزاد قشم

مساحت پروژه : ۴۰۰ متر مربع

ظرفيت: بازدید ۵۰۰ هزار نفر در سال

بازاریابی و جذب گردشگر
پيش بينی:  ۱۰۰% داخلی

ساختار مالی)ریالی/ارزی(
سرمایه گذاری کل )میلیارد لاير(: ۳۰۰ 

عکاس: اصغر بشارتی


