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  مقدمه:
ــادرات  ــترش ص ــدف گس ــا ه ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــیاری از کش ــر بس ــال های اخی در س
ــی  ــرمایه گذاری های داخل ــذب س ــق ج ــوژی از طری ــال تکنول ــتغال و انتق ــاد اش ــی، ایج صنعت
ــوری  ــد.  جمه ــژه اقتصــادی کرده ان ــه تاســیس مناطــق آزاد تجــاری و وی ــدام ب و خارجــی اق
ــا ایجــاد مناطــق متعــدد آزاد و ویــژه  اســامی ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و ب
اقتصــادی ســعی در ایجــاد رونــق اقتصــادی و اشــتغال در مناطــق مختلــف کشــور از طریــق 

ــت.  ــوده اس ــرمایه گذاری نم ــذب س ج

بــا توجــه بــه گســترش ســریع تجــارت و رقابــت جهانــی معنــی و مفهــوم مرزهــای جغرافیایــی 
بیــن کشــورها روز بــه روز کــم رنــگ تــر شــده و در کنــار آن نقــش و اهمیــت اســتفاده از منابــع 
تجــارت آزاد بین المللــی فزونــی یافتــه اســت.  بنابرایــن انتخــاب اســتراتژی موثــر و مناســب 
توســعه جهــت بکارگیــری ظرفیت هــای ملــی و اســتفاده از قــدرت و تــوان نیروهــای درونــی 
ــا توجــه بــه ســاختار اقتصــادی و امکانــات مــادی موجــود از ضروریــات اســت.  از  جامعــه ب
جملــه منابــع مهــم کســب درآمــد ایجــاد مناطقــی اســت کــه بتوانــد اقتصــاد مــا را هــر چــه 
ســریع تر بــه رشــد و شــکوفایی برســاند.  از جملــه ایــن مناطــق، مناطــق آزاد تجــاری و ویــژه 

اقتصــادی اســت.
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ــر کســی پوشــیده  ــن مناطــق در توســعه اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه ب نقــش ای
نیســت.  بــه واقــع ایــن نهادهــای حقوقــی و اقتصــادی بــا ایجــاد تســهیاتی کــه از طریــق 
حکومــت، قوانیــن و مقرراتــی انعطــاف پذیرتــر از قواعــد حاکــم بــر ســرزمین اصلــی محقــق 
انگیــزه بــرای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی جهــت  می شــوند، در صــدد ایجــاد 

ــت. ــان آن اس ــزی خواه ــت مرک ــه دول ــتند ک ــوزه ای هس ــه و ح ــرمایه گذاری در منطق س

یکــی از دغدغه هــای اصلــی صاحبــان ســرمایه از یکســو و کشــورهای دارنــده ایــن مناطــق از 
ســوی دیگــر، وجــود بســتر مناســب قانونــی بــرای ایــن مناطق اســت.  لــذا در تصویــب مقررات 
حاکــم بــر ایــن مناطــق قانونگــذار بایــد بــا بینــش و بصیــرت عالمانــه اقــدام بــه قانــون گــذاری 
ــن  ــد لحــاظ شــود.  اولی ــده بای ــه دو ضــرورت عم ــش  عالمان ــن بین ــه ای ــد. در رســیدن ب کن
ضــرورت، مــد نظــر قــرار دادن منافــع ســرمایه گذاران اســت. چنانچــه منافــع ســرمایه گذاران 
از نــگاه قانونگــذار پوشــیده بمانــد، طبیعــی اســت کــه دولــت بــه آنچــه کــه هــدف تاســیس 
ــد از  ــن مســیر بای ــذار در ای ــر قانونگ ــل نخواهــد شــد. از ســوی دیگ ــن مناطــق اســت نائ ای
ــت  ــه نحــو شایســته ای حمای ــل ســرمایه گذاران خارجــی ب ــز در مقاب ــع جامعــه خــود نی مناف
کنــد.  تخطــی از دو ضــرورت فــوق و عــدم ایجــاد تعــادل و ســازش بیــن آن هــا تبعــات منفــی 

گســترده ای بــرای نظــام اقتصــادی در پــی خواهــد داشــت. 
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  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران

مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران

ــون برنامــه اول توســعه در ســال  ــران، بعــد از تکلیــف قان مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در ای
ــی  صنعت ــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجاری- ــب قان ــا تصوی ۱۳۶۹، رســمًا از ســال ۱۳۷۲ ب
فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. اهــداف متنوعــی از ایجــاد ایــن مناطــق تصویــر شــده اســت 
ــران و  ــی، عم ــور زیربنای ــام  ام ــریع در انج ــر تس ــواردی نظی ــه م ــوان ب ــان آن می ت ــه از می ک
آبادانــی، رشــد و توســعه اقتصــادی، ســرمایه گذاری و افزایــش درآمــد عمومــی، حضــور فعــال 
در بازارهــای جهانــی و منطقــه ای، تولیــد و صــادرات کاالهــای صنعتــی و تبدیلــی اشــاره کــرد. 

ــن  ــی و همچنی ــی و گمرک ــل معافیت هــای مالیات ــی از قبی ــن منظــور مشــوق های مختلف بدی
تســهیات و ضوابــط خــاص در حوزه هــای ثبت شــرکت، واگذاری زمین کار و اشــتغال، تاســیس 
بانــک و بیمــه داخلــی و خارجــی مبادلــه و نــرخ ارز، راهنمایــی و رانندگــی، ســرمایه گذاری، ورود 
ــران ســازمان های  ــارات مدی ــژه انتظامــی، اختی ــه، واردات و صــادرات، منطقــه وی ــاع بیگان اتب

مناطــق آزاد و ... در نظــر گرفتــه شــد تــا اهــداف اصلــی از ایجــاد مناطــق آزاد محقــق شــود.
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در حــال حاضــر 8 منطقــه آزاد مصــوب در کشــور شــامل کیــش، قشــم، ارونــد، چابهــار، انزلــی، 
ــرا  ــز اخی ــر نی ــه آزاد دیگ ــن ۱۰ منطق ــود دارد. همچنی ــی)ره( وج ــام خمین ــو و ام ارس، ماک
ــرون،  ــد از: اینچــه ب ــه مناطــق آزاد کشــور افــزوده شــده اســت. ایــن مناطــق جدیــد عبارتن ب
دوغــارون  مریــوان، قصــر شــیرین، مهــران، بوشــهر، جاســک، سیســتان، ســرخس - اردبیــل، بانه-

ــدران. و مازن

ــود  ــاق می ش ــور اط ــرز کش ــل م ــی در داخ ــدوده جغرافیای ــه مح ــادی ب ــژه اقتص ــه وی منطق
ــا ســایر نقــاط کشــور از محدودیــت کمتــری  ــر آن، در قیــاس ب کــه قوانیــن تجــاری حاکــم ب
برخــوردار اســت. مطابــق مــواد 8 و ۲۰ قانــون مناطــق ویــژه، محــدوده مناطــق ویــژه اقتصــادی 
جــزو قلمــرو گمرکــی جمهــوری اســامی ایــران نمــی باشــد و گمــرک مکلــف اســت بــا رعایــت 
مفــاد قانــون مناطــق ویــژه اقتصــادی، در مبــادی ورودی و خروجــی آنهــا بــه منظــور اعمــال 

مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات اســتقرار یابــد.

ــه  ــرک، از پرداخــت کلی ــت در گم ــس از ثب ــن مناطــق پ ــادالت کاال در ای ــر مب ــارت دیگ ــه عب ب
ــررات صــادرات و واردات  ــن محدودیت هــا و ممنوعیت هــای مق ــوارض، و همچنی حقــوق و ع

ــاف و مســتثنی هســتند. ــی( مع ــه جــز محدودیت هــای شــرعی و قانون )ب

7

I F E E X  2 0 2 1



مناطــق ویــژه اقتصــادی از ســال ۷۶ و تحــت عنــوان مناطــق حفاظــت شــده ی گمرکــی فعالیت 
می کردنــد امــا از ســال 84 بــا تصویــب قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی، شــکل 
ــژه  ــه وی ــش از ۶5 منطق ــد. در حــال حاضــر ایجــاد بی ــه خــود گرفتن ــد و یکپارچــه ای ب جدی
اقتصــادی در کشــور بــه تصویــب رســیده کــه تنهــا حــدود ۳۰ منطقــه ویــژه در حــال فعالیــت 
ــررات گمرکــی  ــررات اشــتغال و برخــی از مق ــژه اقتصــادی از حیــث مق می باشــند. مناطــق وی
مشــابه مناطــق آزاد هســتند ولــی دارای تفاوت هــای بســیاری از منظــر امتیــازات و ماهیــت 

ــند. ــر می باش ــا یکدیگ ب

البتــه مناطــق ویــژه اقتصــادی بــه دالیلــی نظیــر تعییــن حــوزه فعالیــت، امتیــازات محــدود 
و نســبتا هدفمنــد، ســاختار مدیریتــی بعضــا خصوصــی یــا مســتقل و عــدم حضــور مناطــق 
شــهری و روســتایی دارای ســکنه در محــدوده آن، از مشــکات کمتــری نســبت بــه مناطــق آزاد 

برخوردارنــد.       
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 مناطق ویژه اقتصادی ایران عبارتند از:

منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر نوشــهر، منطقه ویــژه اقتصــادی ســلفچگان، منطقه 
ویــژه اقتصــادی صنایــع خلیــج فــارس، منطقــه ویــژه اقتصــادی شــهر فرودگاهــی 
ــژه اقتصــادی  ــورد، منطقــه وی ــژه اقتصــادی بجن ــی )ره(، منطقــه وی امــام خمین
نمیــن، منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز، منطقــه ویــژه اقتصــادی الوان، منطقــه 
ویــژه اقتصــادی ســیرجان، بنــدر شــهید رجایــی، منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس، 
منطقــه ویــژه اقتصــادی یــزد، ری، منطقــه ویــژه اقتصــادی کشــتی ســازی خلیــج 
ــرخس،  ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــهالن، منطق ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــارس، منطق ف
ــه  ــارون، منطق ــادی دوغ ــژه اقتص ــه وی ــد، منطق ــادی بیرجن ــژه اقتص ــه وی منطق
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــهر، منطق ــادی بوش ــژه اقتص ــه وی ــیمی، منطق ــژه پتروش وی
پیــام، منطقــه ویــژه اقتصــادی اســالم آبــاد غــرب، منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ 
جدیــد، مناطــق ویــژه اقتصــادی الر، منطقــه ویــژه اقتصــادی فســا، منطقــه ویــژه 
اقتصــادی ابرکــوه، منطقــه ویــژه اقتصــادی میبــد یــزد، منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــواف،  ــادی خ ــژه اقتص ــه وی ــاران، منطق ــادی گچس ــژه اقتص ــه وی ــان، منطق زنج
ــهر و  ــاهین ش ــادی ش ــژه اقتص ــه وی ــاد، منطق ــرم آب ــادی خ ــژه اقتص ــه وی منطق

منطقــه ویــژه اقتصــادی تاکســتان.

        

.
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ئوپلیتیک انرژی    ایران و ژ

ــرژی و  ــن ان ــئله دسترســی و تامی ــاده ای دارد و مس ــت فوق الع ــر اهمی ــی بش ــرژی در زندگ ان
نیــز امنیــت مســیرهای انتقــال انــرژی بــرای تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان حائــز اهمیــت 
اســت. ارتبــاط تنگاتنــگ انــرژی بــا زندگــی روزمــره مــردم و جوامــع، دولت هــای متقاضــی و 
دولت هــای تولیــد کننــده را نســبت بــه ایــن مســئله حســاس نمــوده اســت و امــروزه انــرژی 
ــی از  ــرده و الگوهای ــدا ک ــده ای پی ــن کنن ــش تعیی ــی نق ــی و بین الملل ــت های مل در سیاس
رقابــت، همــکاری، کشــمکش، تجــاوز، تعامــل، همگرایــی و واگرایــی را در عرصــه بین الملــل و 
روابــط بیــن کشــورها و دولتهــا شــکل داده اســت. انرژی هــای فســیلی بــه ویــژه نفــت و گاز 
از آن حیــث کــه در  بیــان انــرژی جهــان ســهم باالیــی دارنــد، جایــگاه ویــژه ای را در مناســبات 
ــد. در  ــرار داده ان ــعاع ق ــز تحت الش ــی را نی ــت بین الملل ــد و سیاس ــدا کرده ان ــی پی بین الملل

ایــن میــان می تــوان بــه ســه مشــخصه مهــم ایــران اشــاره کــرد:

 1-موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان 

2- قــرار گرفتــن کشــور در مرکــز بیضــی انــرژی )ایــن بیضــی شــامل ۷1 درصــد منابــع نفــت و 
۴1 درصــد ذخایــر گاز جهــان اســت.(

3- قرار گرفتن کشور ایران در محل تالقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا 

بیضــی اســتراتژیک انــرژی، منطقــه ژئوپلیتیکــی شــامل ســرزمین ایــران و کل خلیــج فــارس 
ــتان،  ــه، ارمنس ــراق ترکی ــی از ع ــوب، بخش های ــی در جن ــین های عرب ــیخ نش ــز، ش در مرک
ــی از  ــزر و بخش های ــای خ ــه دری ــی مجموع ــمال غرب ــرب و ش ــتان در غ ــان و گرجس آذربایج
جنــوب روســیه و قســمت هایــی از ســرزمین قزاقســتان در شــمال و بخش هایــی از ازبکســتان 
ــات شــده نفــت و  ــر اثب در شــمال شــرق آن تعریــف شــده اســت.  بیــش از ۷۰ درصــد ذخای
بیــش از چهــل درصــد از ذخایــر گاز طبیعــی در جهــان در ایــن منطقــه قــرار دارد. قطــر بــزرگ 
ایــن منطقــه بیضی شــکل، امتــداد همــان محــوری اســت کــه دریــای خــزر را بــه خلیــج فــارس 
متصــل می ســازد و در ســرزمین ایــران واقــع اســت. طبــق برآوردهــا، اقتصــاد جهانــی تــا آینــده 
قابــل پیــش بینــی همچنــان بــه انــرژی نفــت وابســته خواهــد مانــد. طبــق نظریــه آژانــس 
ــه بیــش از ۱۰۰ میلیــون بشــکه در  ــزان مصــرف نفــت جهــان در ســال ۲۰4۰ ب ــی، می بین الملل
روز نفــت افزایــش خواهــد یافــت. ایــران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تولیدکننــدگان انــرژی 

جهــان در ســطوح امنیــت جهانــی انــرژی نقــش تعییــن کننــده را بــر عهــده دارد.

 ایــران بــا موقعیــت جغرافیایــی و ژئوپلیتیکــی ویــژه ای کــه در منطقــه محصــور در خشــکی 
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آســیای مرکــزی دارد،  یــک کشــور ترانزیتــی مطلــوب اســت. همچنیــن ایــران از طریــق ســوآپ 
ــوده و  ــرف نم ــل مص ــه، در داخ ــل گرفت ــزر تحلی ــایه ها را در خ ــت همس ــد نف ــت می توان نف
معــادل آن نفــت را در خلیــج فــارس بــرای همســایگان بــه فــروش رســاند. موقعیــت خــاص 
ایــران بــه گونــه ای اســت کــه عبــور لوله هــای نفــت و گاز از خــاک ایــران می تــوان منجــر بــه 
ــا جمهوری هــای آســیای مرکــزی  گســترده شــدن همکاری هــای ژئواکونومیــک ایــن کشــور ب
ــال داشــته  ــه دنب و قفقــاز گــردد و همکاری هــای بخــش انــرژی همکاری هــای اقتصــادی را ب
و نهایتــًا منجــر بــه یکپارچگــی ژئوپلیتیکــی ایــران بــا حــوزه خــزر گــردد. همچنیــن تاکیــد بــر 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی می توان ــای سیاس ــادی و هماهنگی ه ــرژی، اقتص ــش ان ــای بخ همکاری ه

ــردد.  اعتمــاد ســازی های عمیــق در منطقــه گ
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  صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و افق چشم انداز 20 ساله توسعه

صنعــت نفــت بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد کشــور دارای جایــگاه ویــژه ای اســت کــه داشــتن 
ــور  ــق چشــم انداز ۲۰ ســاله، موت ــی در اف ــق اهــداف کان اقتصــاد مل نقــش اساســی در تحق
ــن  ــران و تضمی ــی، پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی جمهــوری اســامی ای ــه اقتصــاد مل محرک
ــی از  ــه ای و بین الملل ــات منطق ــا و تعام ــعه همکاری ه ــق توس ــور از طری ــی کش ــت مل امنی
آن جملــه اســت. در فرآینــد حرکــت بــه ســمت تعالــی در صنعــت نفــت اقدامــات زیــادی در 
قالــب برنامه هــای راهبــردی، بلنــد مــدت و میــان مــدت تدویــن شــده اســت کــه در هــر یــک 
بــه نوعــی بــرای طــی شــدن ایــن مســیر در حــوزه نفــت مباحــث و ســرفصل های مشــخصی 

تعریــف گردیــده اســت:

۱- چشم انداز جمهوری اسامی ایران در افق ۱4۰4 هجری شمسی

۲- سیاست های کلی اباغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز

۳- چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱4۰4

4- اهداف کلی توسعه بخش نفت و گاز در برنامه ششم توسعه

5- سیاست های وزارت نفت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 

مهــم تریــن نقــش صنعــت نفــت پــس از تامیــن نیــاز مصــرف داخــل کشــور، صــادرات نفــت، 
ــادی  ــعه اقتص ــد توس ــریع در رون ــای ارزی و تس ــب درآمده ــط و کس ــای مرتب گاز و فرآورده ه
ــادی در  ــت زی ــت و گاز از اهمی ــت نف ــه صنع ــته ب ــع وابس ــعه صنای ــذا توس ــت. ل ــور اس کش
توســعه اقتصــادی کشــور و بــه دنبــال آن افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی، امنیــت داخلــی و 

ــی کشــور برخــوردار اســت. ــت بین الملل ــار و اهمی کســب اعتب
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  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه صنایع نفت، 
پتروشیمی و  گاز 

در حــال حاضــر بــه دلیــل آنکــه ظرفیت هــای اقتصــادی کشــور بــه خصــوص در بخــش انــرژی 
بــه صــورت بخشــی و جزیــره ای هســتند، نتیجــه آن شــده کــه ایــن پتانســیل ها بــه صــورت 
ناکارآمــد جلــوه کننــد. از جملــه ایــن ظرفیت هــا بایــد بــه صنایــع نفــت و گاز و ســایر منابــع 
انــرژی در کشــور اشــاره کــرد. ایــن منابــع جــزء ظرفیت هــای مــادر بــرای توســعه اقتصــادی 
ــز وجــود  ــری نی ــت هــا، پتانســیل های دیگ ــن ظرفی ــار ای کشــور محســوب می شــوند. در کن
دارد کــه یکــی از آنهــا منافــع تجــاری و اقتصــادی ناشــی از تولیــد و صــادرات منابــع انــرژی 
اســت. بیــش از یکصــد ســال از تولیــد نفــت در کشــور مــا می گــذرد، امــا ایــن صنعــت بــه 
ــد  ــه بای ــان ک ــد نتوانســته آنچن ــزی هدفمن ــت و برنامه ری ــر عــدم مدیری ــف نظی ــل مختل دالی
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ــژه  ــق آزاد و وی ــل مناط ــد. در مقاب ــا ده ــیده و ارتق ــن بخش ــور را تامی ــادی کش ــع اقتص مناف
ــن  ــاال بی ــت اقتصــادی ب ــم وجــود قراب ــت، علی رغ ــه ۲5 ســال فعالی ــک ب ــا نزدی اقتصــادی ب
صنعــت نفــت و ایــن مناطــق بــرای توســعه تجــاری حــوزه انــرژی بــه دلیــل عــدم هماهنگــی 
کامــل بیــن صنعــت نفــت و مناطــق آزاد نتوانســتند یکدیگــر را در یــک فراینــد کان توســعه ای 
ــق آزاد و  ــان مناط ــن می ــد. در ای ــتر گردن ــذاری بیش ــاء و تاثیرگ ــب ارتق ــد و موج ــل کنن تکمی
ویــژه حــوزه خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا توجــه بــه فلســفه وجــودی شــان از جاذبه هــا 
و پتانســیل های باالیــی بــرای توســعه بخش هــای مختلــف صنعــت انــرژی کشــور، بــه ویــژه 

نفــت و گاز برخوردارنــد.

ــا ســرمایه گذاری های هنگفــت و ظرفیت هــای ایجــاد شــده در مناطــق  ــر ب طــی ســالیان اخی
ــش از  ــیمی بی ــت، گاز و پتروش ــوزه نف ــا ح ــط ب ــع مرتب ــعه صنای ــادی توس ــژه اقتص آزاد و وی
پیــش تســهیل شــده اســت. از ســوی دیگــر، نفــت پایــه بــودن اقتصــاد امــروز کشــور ایجــاب 
ــد و  ــرا درآین ــه اج ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــیمی ب ــت، گاز و پتروش ــت نف ــای صنع ــد طرح ه میکن
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رویکــرد رشــد و توســعه ایــن حــوزه بــا توجــه بــه اســتعدادها و ظرفیت هــای مناطــق آزاد و 
ویــژه بــه شــکل جــدی دنبــال  شــود.

ســرمایه گذاری در توســعه صنایــع ارزش آفریــن نفتــی و طرح هــای اجــرا شــده در حــوزه انــرژی 
ــژه اقتصــادی  ــژه اقتصــادی پتروشــیمی، منطقــه وی ــژه نظیــر منطقــه وی در مناطــق آزاد و وی
ــق آزاد  ــوزه در مناط ــن ح ــعه ای ــای توس ــم و برنامه ریزی ه ــه آزاد قش ــی و منطق ــارس جنوب پ
چابهــار و جاســک و نیــز منطقــه ویــژه اقتصــادی الوان، منطقــه آزاد ارونــد و منطقــه آزاد کیــش 
بــه عنــوان هاب هــای پشــتیبانی صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، احــداث ۲ خــط لولــه ۳۰ و 
۲۷ میلیــون مترمکعبــی انتقــال گاز بــه قشــم و چابهــار در راســتای توســعه صنایــع پتروشــیمی 
در ایــن مناطــق و نیــز نقــش موثــر ســایر مناطــق آزاد و ویــژه نظیــر پارســیان خلیــج فــارس، 
بنــدر امــام خمینــی، شــهید رجایــی و ســایر مناطــق دارای کارکردهــای مرتبــط بــا حــوزه انــرژی 
و لجســتیک باعــث گردیــده بســیاری از ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی نســبت بــه توســعه 

فعالیــت در حــوزه انــرژی مناطــق آزاد اشــتیاق بیشــتری نشــان دهنــد.

همچنیــن وجــود منابــع گســترده فســیلی در ایــران امــکان بــی نظیــری ایجــاد کــرده کــه قــادر 
خواهــد بــود تحــوالت قابــل توجهــی در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ایجــاد کنــد و وزارت 
ــن  ــی در ای ــای مطلوب ــا همکاری ه ــن وزارتخانه ه ــه ای ــرکت های تابع ــرو و ش ــت، وزارت نی نف

زمینــه بــا شــورای عالــی مناطــق آزاد داشــته اند.
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  نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و 
توسعه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــده در مناط ــام ش ــات انج ــت و اقدام ــای فعالی ــتردگی حوزه ه گس
ــرمایه گذاری  ــمار  س ــی ش ــای ب ــرژی و ظرفیت ه ــیمی و ان ــت، گاز، پتروش ــوزه نف ــور در ح کش
و توســعه در ایــن مناطــق، ضــرورت برگــزاری نمایشــگاه معرفــی توانمندی هــا و فرصت هــای 
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد وی ــرژی در مناط ــیمی و ان ــت، گاز و پتروش ــوزه نف ــرمایه گذاری در ح س

کشــور را بیــش از پیــش ضــروری ســاخته اســت.

ــیمی و  ــت و گاز و پتروش ــوزه نف ــعه ح ــرمایه گذاری و توس ــای س ــی فرصت ه ــداد "معرف روی
ــه  ــاد رابط ــدف ایج ــا ه ــور" ب ــادی کش ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــر در مناط ــای تجدیدپذی انرژی ه
تکمیلــی بیــن ایــن صنایــع بــا مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی و ضــرورت تقویــت ایــن تعامات 
ــژه، تســهیل  ــا مناطــق آزاد و وی ــرژی ب ــزار می گــردد. تعــادل بخشــی در رابطــه بخــش ان برگ
ــاد ارزش  ــت و گاز، ایج ــوزه نف ــا ح ــط ب ــی مرتب ــای نهای ــرژی و کااله ــادرات ان ــای ص زمینه ه
افــزوده و جذابیت هــای الزم بــرای کلیــه ذینفعــان ایــن صنعــت بــزرگ و راهبــردی و افزایــش 

ــرای ســرمایه گذاران خارجــی، از دیگــر اهــداف برپایــی ایــن رویــداد اســت.  مطلوبیــت ب
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در بندهــای ۱۱ لغایــت ۱5 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه نقــش مناطــق آزاد و نیــز 
تبییــن سیاســت های کان حــوزه انــرژی بــه شــرح ذیــل پرداختــه شــده اســت:

• ــال 	 ــور انتق ــه منظ ــور ب ــادی کش ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــل مناط ــوزه عم ــعه ح توس
فناوری هــای پیشــرفته، گســترش و تســهیل تولیــد، صــادرات کاال و خدمــات و تأمیــن 

ــارج. ــی از خ ــع مال ــروری و مناب ــای ض نیازه
• افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:	

ــورهای 	  ــا کش ــارکت ب ــکاری و مش ــترش هم ــردی و گس ــای راهب ــعه پیونده توس
ــژه همســایگان ــه وی ــان ب ــه و جه منطق

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی	 
استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای	 

• مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:	
انتخاب مشتریان راهبردی	 
ایجاد تنوع در روش های فروش	 
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش	 
افزایش صادرات گاز	 
افزایش صادرات برق 	 
افزایش صادرات پتروشیمی	 
افزایش صادرات فرآورده های نفتی	 

   محورهای رویداد 

  نقش بازار سرمایه در رونق تولید 

  هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت تولید

  رشد اقتصاد دانش بنیان و تقویت توانمندی های ملی

  معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در حوزه های استراتژیک 

  معرفی ابزار ها و روش های نوین تامین مالی

  نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور 

  گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همجوار و کشورهای دوست

  توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد

  دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ابعاد منطقه ای و جهانی
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• ــی 	 ــازار جهان ــذاری در ب ــه منظــور اثرگ ــردی نفــت و گاز کشــور ب ــر راهب افزایــش ذخای
ــه ویــژه  ــر حفــظ و توســعه ظرفیت هــای تولیــد نفــت و گاز، ب نفــت و گاز و تاکیــد ب

در میادیــن مشــترک.
• ــره ارزش صنعــت نفــت و گاز، توســعه 	 افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجی

تولیــد کاالهــای دارای بازدهــی بهینــه )بــر اســاس شــاخص شــدت مصــرف انــرژی( و 
بــاال بــردن صــادرات بــرق، محصــوالت پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی بــا تاکیــد بــر 

برداشــت صیانتــی از منابــع.

ــر اســاس برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده، ایــن نمایشــگاه در  شــهریور مــاه ســال جــاری  ب
ــای  ــژه دارای ظرفیت ه ــه مناطــق آزاد و وی ــارکت کلی ــور و مش ــا حض در جزیــره کیــش ب
ســرمایه گذاری و توســعه در حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی، شــرکت های فعــال 
ــال در اکوسیســتم، نفــت، گاز و پتروشــیمی  ــی و بخــش خصوصــی، عناصــر فع بخــش دولت
کشــور و نیــز بــا مشــارکت حــوزه تامیــن مالــی و بــازار ســرمایه شــامل حــوزه بــورس، بانــک و 

ــردد. ــزار می گ ــه برگ بیم

الزم بــه ذکــر اســت بــا هــدف تقویــت مباحــث محتوایــی و طراحــی راهبردهــای اثرگــذار، دهــه 
نشســت تخصصــی و همایــش جانبــی بــا حضــور مســئولین و دســت اندرکاران، کارشناســان 

و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی برگــزار خواهــد شــد.

   محورهای رویداد 

  نقش بازار سرمایه در رونق تولید 

  هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت تولید

  رشد اقتصاد دانش بنیان و تقویت توانمندی های ملی

  معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در حوزه های استراتژیک 

  معرفی ابزار ها و روش های نوین تامین مالی

  نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور 

  گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و همجوار و کشورهای دوست

  توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد

  دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ابعاد منطقه ای و جهانی
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  گروه های کاالیی نمایشگاه
طبقه بندی سرفصل ها و زمینه فعالیت شرکت کنندگان در رویداد:

۱. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۲. وزارت نفت، نیرو و شرکت های تابعه

E&P ۳. شرکت های
GC 4. شرکت های

EPC 5. شرکت های
۶. صنایع دریایی و فراساحل
۷. شرکت های دانش بنیان

8. شتابدهنده ها و استارتاپ های صنعت نفت
۹. دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی

۱۰. شرکت های سرمایه گذاری و مالی
۱۱. پارک های علم و فناوری 

۱۲. تجهیزات فرآیندی )برج، مبدل، سینی و ...(
۱۳. پکیج های مورد نیاز صنعت نفت

۱4. تجهیزات مکانیکی ثابت )مخزن، مبدل، تانک و ...(
۱5. صنایع پایین دستی - پتروشیمی

۱۶. بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 
۱۷. بیمه

۱8. مسئولیت اجتماعی
۱۹. برق

۲۰. الکترونیک و ابزار دقیق
۲۱. کاتالیست و مواد شیمیایی

۲۲. مخابرات
IT .۲۳

۲4. اتوماسیون
ــرات(( )پمــپ،  ــرداری و تعمی ــره ب ۲5. ماشــین های دوار )ســازندگان و شــرکت های O&M )به

کمپرســور، توربیــن و ...(
۲۶. محیط زیست

۲۷. ایمنی و بهداشت
۲8. خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی

۲۹. شیرآالت صنعتی
۳۰. لوله و اتصاالت

۳۱. فوالد و ورق های فوالدی
۳۲. بازرگانی حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

۳۳. شرکت های پاالیش نفت - تولیدکنندگان فرآورده های نفتی
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  درباره محل برگزاری رویداد - جزیره زیبای کیش
جزیــره کیــش بــا مســاحتی حــدود 91 کیلومتــر مربــع در محــدوده شــمالی خلیــج فــارس بــا برخــورداری 
ــاع خارجــی  ــی، ورود اتب ــه آب راه هــای آزاد جهان ــوب در 8 مــاه از ســال، دسترســی ب از آب و هــوای مطل
بــدون اخــذ روادیــد، موقعیــت اســتراتژیک و نزدیکــی بــه منطقــه نفــت خیــز عســلویه، دارا بــودن خــط 
هوایــی مســتقل و خطــوط کشــتیرانی بــا امــکان حمــل خــودرو، دسترســی و نزدیکی بــه بنادر و شــهرهای 
بین المللــی منطقــه همچــون دبــی، شــارجه، منامــه و دوحــه توانســته اســت موقعیتــی ممتــاز از حیــث 

گردشــگری و تجــاری در میــان مناطــق آزاد کشــور کســب نمایــد. 
وجــود ســالن نمایشــگاه بــا اســتانداردهای بین المللــی بــه مســاحت 21000 متــر مربــع بــا کلیه امکانــات در 
مجــاورت فــرودگاه بین المللــی کیــش و همچنیــن مرکــز همایش هــای بین المللــی بــا در اختیــار داشــتن 
ســالن های چنــد منظــوره همــراه بــا امکانــات جانبــی و کامــا مجهــز در فضایــی و بــه وســعت 13000 متــر 
مربــع، حمــل و نقــل مناســب درون شــهری، هتل هــای متعــدد بــا امکانــات اقامتــی و رفاهــی مناســب، 
ــا و  ــزاری همایش ه ــی و محــل برگ ــز نمایشــگاه بین الملل ــی و مرک ــن محل هــای اقامت ــاه بی ــه کوت فاصل
نشســت های تخصصــی، تعــدد پروازهــای روزانــه از تهران و ســایر شــهرهای کشــور و در نهایت برخــورداری 
از محیطــی آرام و دور از دغدغه هــای روزانــه از جملــه مزایایــی اســت کــه جزیــره کیــش را هــر ســاله میزبان 

چندیــن نمایشــگاه تخصصــی در ســطح بین المللــی کــرده اســت.
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  درباره مرکز همایش های بین المللی کیش 
ــا  ــراه ب ــوره هم ــد منظ ــالن های چن ــتن س ــار داش ــا در اختی ــش« ب ــی کی ــای بین الملل ــز همایش ه »مرک
امکانــات جانبــی و کامــاً مجهــز در فضایــی بــه وســعت 13000 متــر مربــع احــداث گردیــده اســت. ایــن 
مجموعــه مــکان مناســبی جهــت برگــزاری انــواع جلســات، همایش هــا، ســمپوزیم ها، کنگره هــای علمــی 
و ســایر گردهمایی هــا بــه شــمار می آیــد. از مزایــا و امکانــات ویــژه ایــن مرکــز واقــع شــدن در محیطــی 
ــا شــرایط بســیار مناســب رفاهــی،  ــی کیــش همــراه ب ــا و مرجان ــره زیب ــوار ســاحلی جزی ــع در ن آرام واق
تفریحــی، گردشــگری، اقامتــی و بهــره منــدی از امتیــازات خــاص و ویــژه مناطــق آزاد تجــاری می باشــد.
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  درباره مرکز نمایشگاه های بین المللی  کیش
ــاورت  ــع در مج ــر مرب ــاحت 21000 مت ــه مس ــالن ب ــه س ــش در س ــی کی ــگاه های بین الملل ــز نمایش مرک
ــزرگ و  ــگاه های ب ــزاری نمایش ــرای برگ ــکان ب ــن م ــت. از ای ــده اس ــع ش ــش واق ــی کی ــرودگاه بین الملل ف
برگــزاری چنــد نمایشــگاه همزمــان اســتفاده می گــردد. مــکان دیگــری کــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه های 
کوچــک اســتفاده می شــود ســالن تــاالر شــهر می باشــد کــه در مرکــز شــهر واقــع گردیــده اســت. مرکــز 
ــی و  ــطح مل ــی در س ــگاه تخصص ــن نمایش ــان چندی ــاله میزب ــش هرس ــی کی ــگاه های بین الملل نمایش

می باشــد. بین المللــی 
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  درباره شرکت بهاران تدبیر کیش
شــرکت بهــاران تدبیــر کیــش فعــال در زمینــه مشــاوره و اجــرای پروژه هــای مختلــف، تبلیغــات و اطــاع 
رســانی، چــاپ و نشــر، IT و مدیــا، برگــزاری همایــش هــا، ســمینارها و نمایشــگاه های ملــی و بین المللــی 

طیــف متنوعــی از خدمــات بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهــد.
همچنیــن ایــن مجموعــه بــه ایجــاد واحدهــای مختلــف از قبیــل مشــاوره، تحقیــق و توســعه، گرافیــک 
و چــاپ، روابــط عمومــی، بازرگانــی، بازاریابــی و امــور بین الملــل همــواره ســعی در ارتقــاء خدمــات خــود 
ــا برخــورداری از کادری متخصــص اجــرای همایش هــا و  ــه مشــتریان داشــته اســت. ایــن مجموعــه ب ب
ــی  ــازمان های دولت ــا و س ــا، ارگان ه ــیعی از وزارت خانه ه ــف وس ــرای طی ــی را ب ــگاه های مختلف نمایش
ــت، گاز،  ــرمایه، نف ــازار س ــه و ب ــک، بیم ــورس، بان ــرمایه گذاری ب ــای س ــی فرصت ه ــای معرف را در حوزه ه
پتروشــیمی و انــرژی، صنعــت و معــدن و .... در کارنامــه فعالیــت خــود داشــته کــه در ذیــل بــه برخــی از 

ــردد. ــاره می گ ــا اش آنه

   مجری همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان -  اهواز / فروردین 1389

   Co-Organizer همایش بین المللی ائتالف سرمایه در ایران - شیراز / خرداد 1389

   مجری کنفرانس بین المللی شرکت های پیمانکار و پروژه محور -  تهران / شهریور 1389

   مجری کنفرانس بین المللی شرکت های پیمانکار و پروژه محور -  تهران / شهریور 1389

   Co-Organizer پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه تهران/ شهریور 1390

   مجری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان درسدن - آلمان / سال 1390

   مجری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در سن پترزبورگ - روسیه / سال1391

   Co-Organizer ششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه تهران / اردیبهشت  1391

   Co-Organizer  هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه تهران/ اردیبهشت  1392

   مجری دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی  -  ماهشهر / تیر ماه 1392 

   Co-Organizer دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش/ دی 1392

   Co-Organizer نهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست/ مهر 1393

   برگزارکننده و مجری اولین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی -  جزیره کیش/ مهر 1393

   برگزارکننده و مجری ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ مهر 1393
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   مجری اولین نمایشگاه تخصصی ایمنی، بهداشت، آتش نشانی، امداد و نجات و محیط زیست تهران/آذر 1393

   مجری همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی - تهران/ دی ماه 1393

   برگزارکننده و مجری همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم - کیش دروازه ورود - جزیره کیش/ آبان ماه 1394

   برگزارکننده و مجری دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش / آبان ماه 1394

   برگزارکننده و مجری هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ آبان ماه 1394 

   مجری اولین نمایشگاه صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته - جزیره کیش / مهرماه 1395

   برگزارکننده و مجری سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش/ آبان ماه 1395 

   برگزارکننده و مجری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ آبان ماه 1395 

   برگزارکننده و مجری همایش سرمایه گذاری و توسعه ایران - کیش/ آبان ماه 1395

   مجری اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران - چابهار/ بهمن ماه 1395

   برگزارکننده و مجری چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش/ آبان ماه1396

   برگزارکننده و مجری نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ آبان ماه 1396    

   مجری دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران - تهران / اسفند ماه 1396

   برگزارکننده و مجری پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش/ آبان ماه 1397

   برگزارکننده و مجری دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ آبان ماه 1397  

   مجری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی - تهران/ آبان ماه1397  

   مجری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد - استان البرز / بهمن ماه 1397

   مجری پاویون ایران در نمایشگاه Money Fair Shanghai International - چین / آذرماه 1398

   مجری مراسم معرفی برترین طرح سرمایه گذاری مشترک ایرانی - خارجی - جزیره کیش/ آبان ماه 1398 

   برگزارکننده و مجری ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش/ آبان ماه 1398

   برگزارکننده و مجری یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور - جزیره کیش/ آبان ماه 1398

   مجری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی - تهران/ دی ماه 1398  

   مجری اولین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی - جزیره کیش / بهمن ماه 1398

   مجری سومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی - تهران/ بهمن ماه 1399  

   مجری دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی - جزیره کیش / بهمن ماه 1399

   مجری اولین نمایشگاه  نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی 

شرکت های پتروشیمی ماهشهر - ماهشهر / خرداد 1400
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