فجر مــورد بهره برداری قــرار گرفتهاند 39.شــرکت نیز در
مرکز شــکوفایی و نوآوری منطقه در حال اســتقرار بوده که
از طریق کمیته حمایت از ایدههــای نوآور و خالق و دانش
محورجذبشدهاند.
اما از دیگــر فعالیتها در این حوزه میتــوان به برگزاری
نشســتهای هــم اندیشــی بــرای صــادرات مجــدد بــا
شــرکتهایفعالاینبخــشدرمحدودهبندریمنطقه
و حذف عــوارض نیم درصدی ســازمان از محل صادرات
مجــدد با هــدف افزایــش صــادرات مجدد (خلــق ارزش
جدید)؛ شناســایی و جذب تجار جدید در حــوزه صادرات
مجــدد؛ تدویــن کتــاب راهبردهــای عملیاتــی تجــارت با
کشورهایحاشیهدریایخزربهمنظورشناساییبازارهای
هــدف کشــورهای همســایه منطقه (کشــورهای حاشــیه
دریــایخــزر)بــهزبانهایفارســی–انگلیســی–روســی؛
برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای مجموعــه فعــاالن
اقتصادی منطقه جهت رونق صادرات و صادارت مجدد
و . . .اشاره کرد.
– 3ســرمایهگذاریبــهعنوانشــاخصهایســنجش
عملکرد:
یکــی از مهمتریــن شــاخصهای ســنجش عملکرد؛
موضــوعجذبســرمایهوســرمایهگذاربخشخصوصی
اســت؛ از دالیــل عمــده افزایــش میــزان ســرمایهگذاری
در منطقــه آزاد انزلــی میتــوان بــه تــداوم برنامههــا و
سیاســتهاییاشــارهکــردکهســازمانمنطقــهآزادانزلی

نهایت احــداث مجتمع نمایشــگاهی خــودرو مهمترین
حوزههــای فعالیــت  ۷۴شــرکت جــذب شــده در ایــن
منطقــه از ابتــدای فروردیــن تــا ابتــدای اســفند ماه ســال
جاری را تشــکیل میدهد .از ســوی دیگر اجرای طرحهای
توســعهای و عمرانــی ،اعمــال مزیتهــا و معافیتهای
قانونی مناطــق آزاد ،تکمیــل و بهرهبــرداری از پروژههای
زیرســاختی همچون مجتمع بندری کاسپین -بزرگترین
پروژه زیرســاختی مناطق آزاد ایران ،-ایجاد ظرفیتهای
جدید گردشــگری نظیــر احــداث مارینا ،مرکــز تفریحات
دریایــی،بزرگتریــنمجموعــهآکواریــومدرحالســاخت
کشور،مجموعهبهشت پرندگان،برگزارینمایشگاههای
تخصصی و حضور در نمایشــگاههای داخلــی و خارجی،
ارائهبستههاومشوقهایحمایتیومشاورهایبهسرمایه
گــذاران ،افزایــش مناســبات و روابط منطقــهای با حضور
ســفراورایزنــانبازرگانــیکشــورهایمختلــفومعرفــی
ظرفیتهایسرمایهگذاریاینمنطقه درنمایشگاههای
خارجی ،از جمله مهمترین دالیل عالقه ســرمایهگذاران
به حضــور در نزدیکترین منطقه آزاد کشــور بــه پایتخت و
کشورهایحاشیهدریایخزرارزیابیمیشود.
-4اشتغال:
یکــی دیگــر از مهمتریــن شــاخصهایی کــه میتــوان
در حــوزه اقتصــادی بیــان کــرد؛ شــاخص اشــتغال ایجاد
شــده در یک دوره است و این ســازمان با بکارگیری از همه
ظرفیتهــای قانونــی و پتانســیلهای موجــود و تــاش و

از چند ســال گذشــته در جهت بهبود فضای کســب و کار و
ارائه خدمــات مؤثر به ســرمایهگذاران از طریــق ایجاد زیر
ســاختها و کاهش بوروکراســی اداری در ارائه مجوزهای
ســرمایهگذاری در پیــشگرفتــهبــودوهــم اکنون نیــز این
رویه با جدیت بیشــتری ادامــه دارد بهطوریکه تــا به امروز
شاهد استقبال کم نظیر ســرمایهگذاران داخلی و خارجی
درمنطقــهبودهایــم.برایناســاسمعاونــتاقتصادیو
ســرمایهگذاری ســازمان منطقه آزاد انزلی طــی یازده ماه
ســال ۹۶موفق به جــذب ۷۴طرح از ســوی عالقمندان به
ســرمایهگذاری در این منطقه شــد که در مقایسه با همین
مدتدرســالگذشــتهبیانگررشــد ۳۲درصدیدرتعداد
شرکتجذبشدهاست.
از ســوی دیگر این تعداد شــرکت جذب شــده با میزان
سرمایهگذاری اظهار شده 42238میلیارد ریال در مقابل
 ۲۶۰۸۸میلیــاردریــالارزشســرمایهگذاریاعالمشــده
در یــازده ماهــه ســال ،۹۵از رشــد 62درصــدی در میزان و
ارزش سرمایهگذاری اظهارشده درمنطقه آزاد انزلی خبر
یدهد.
م 
بنابــر ایــن گــزارش ســاخت هتــل  ۵ســتاره از ســوی
ســرمایهگذار خارجــی ،هتلســازی ،ســاخت مجتمــع
توریستی-گردشگری ،احداث رستوران ،ساخت مجتمع
تجــاری ،انبــار و ســوله ،ســاخت شــهرک مســکونی و در

همت مضاعف در طی ســالهای 92تا 96موفق به ایجاد
اشــتغال برای  9022نفر در حوزههــای مختلف صنعتی،
تجاری،عمرانی،گردشگری،خدماتی،آموزشیو...شود.
از جمله کارهایی که صورت گرفت عبارتند از :فعالســازی
 55واحــد صنعتــی راكــد و غیرفعــال بــا ســرمایهگذاری
4771میلیارد ریــال از نیمه دوم ســال 1392تا یازده ماهه
نخستسال 1396باایجاداشتغال 2993نفر؛فعالسازی
 1700غرفــه تجــاری راكد در مجتمعهــای تجاری منطقه
با اشــتغالبالــغ بر 2000نفــر؛ برگزاری اجــاس اتاقهای
بازرگانــی كشــورهای حاشــیه دریای خــزر در منطقــه آزاد
انزلــی؛ اعمال مزیتهــای قانونی منطقه آزاد به سراســر
محــدودهمصــوبمنطقــهنظیــرمشــمولیتمعافیــت
مالیاتیبــرایکلیهفعاالن اقتصادی درمحدودهمنطقه؛
راهانــدازی بورس كاال در منطقــه؛ انعقاد تفاهم نامههای
همــكاریبامناطــقآزادوویژهکشــورهایحاشــیهدریای
خــزرنظیــرتفاهمنامــههمــکاریبــامنطقــهویــژه اكتائو
قزاقستانولوتوسروسیه.
ج:مجوزفعالیتاقتصادی:
پس از استقرار هیأت تیم مدیریتی جدید در نیمه دوم
ســال 1392و بررسی فرآیندهای جاری سازمان ؛ با اعمال
مهندســی مجدد فرآیندهای صدور مجــوز فعالیتهای

اقتصــادی عالوه بر بهبــود فضای کســب و کار در منطقه و
تکریم فعاالن اقتصادی ،تعداد صــدور مجوزهای دارای
رشدقابلمالحظهایبودهاست.
د:ثبتشرکتها:
در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار در منطقــه این
سازمانازطریقبازطراحیفرآیندثبتشرکتهااقدامبه
کاهش مدت زمان ثبت شرکتها کرد به نحوی که در طی
ســالهای 1392تاکنونتعدادشرکتهایثبتشدهبیشتر
از تعداد شرکتهای ثبت شــده از ابتدای تأسیس منطقه
آزادانزلیتاانتهایسال 1391است.
ه:خلقارزشهادرمنطقه:
هزینه کمتر ،ســرعت عمــل در ارائه خدمــات و تأمین
امکانــات،ایجــادتمایــزدرمجموعــهمنطقــهآزادانزلی؛
توســعهمبادالتتجاریازطریقخلــقارزشهایجدید
در منطقــه نظیر حذف مالیــات بر ارزش افــزوده در حوزه
خدمات بندری در محدوده منطقه آزاد انزلی با همکاری
ادارهکلامورمالیاتیاســتانگیــان،كاهشنیمدرصدی
عــوارضکاالیتجــاریدرمحــدودهبنــدریمنطقــهآزاد
انزلــی ،حــذف عــوارض نیمدرصــدی ســازمان از محــل
صادرات مجدد با هدف افزایش صادرات مجدد ،كاهش
مــدتزمانتخلیــهوبارگیریکاالازطریــقكنترلوبهبود
فرآینــدترخیصكاالباایجادهماهنگیفیمابینگمرک

وبندر،اســتاندارد،پایانه،جهادکشــاورزی،دانشگاهعلوم
پزشــکیوسایردســتگاههایذیمدخل،امكانپرداخت
عــوارض كاال از طریــق ارائه ضمانتنامه بانكــی ،همکاری
گمرکج.ا.ادرتحتکلیدنمودنانبارهاومخازنسوخت
خــارج از محــدوده بندری بــه دلیل محدودیــت ظرفیت
پســکرانهبندرانزلــیو...ازجملــهاقداماتــیاســتکــهبه
منظوربهبودفضایکسبوکاردرمنطقهانجامگرفت.

ایجادزیرساختهاوامورزیربنایی:

 20پــروژهعمرانــیوبهبــودمحیطروســتاییبــااعتبار
بیــش از 16میلیــارد ریال از محــل منابع ســازمان منطقه
آزاد انزلــی در دهه مبارکه فجر افتتاح شــد .طی این مدت
بوستانتفریحی،زیرسازیوآسفالتمعابر،تکمیلزمین
ورزشــی ،لولهگذاری جهت دفع آبهای سطحی در سطح
روستاهایمنطقه،موردبهرهبرداریقرارگرفتهویاافتتاح
شــد .اما به صورت جزئی به موارد زیر تفکیک شــده اشاره
میشود.
الف:فعالسازیپروژههایراكدعمرانی:
یکــی از مهمتریــن فعالیتهایــی کــه بایــد بــه شــکل
زیرســاختی در حوزههــای مختلف کشــور و در اســتانها و
مناطق صورت پذیرد توجه به فعالسازی پروژههای راكد
عمرانــی اســت .در این راســتامنطقــه آزاد انزلــیهم این
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