رویداداتفاقافتادهاست.برخیازاینمواردعبارتنداز:
 -1فعالســازی پروژههــای راكــد احداث موج شــكنهای
شرقیوغربیوتکمیلآنهادردورهچهارسالهاخیر:
طرحاحداثموجشــكنهایمجتمعبندریكاسپین
از سال 1388شروعو ظرفمدت 5سال تا سال 92به طور
میانگین تنها حدود 35درصد پیشــرفت فیزیكی داشت
و از ســال 91تا ســال1392نیز به صورت بالتكیف رها شده
بود .که پس از اســتقرار تیم مدیریتــی جدید ضمن انجام
مطالعات مهندســی ارزش و كاهــش 1000میلیارد ریالی
ازقیمــتتمامشــدهآناینپروژهمجدداًفعالشــدهوبه
سرانجامرسید.
-2فعالســازیپــروژهراكــداحــداثتقاطــعغیرهمســطح
(شهیدنامجوی)وبهرهبرداریازعرشهمستقیمودولوپآن:
طــرح احــداث تقاطع غیرهمســطح شــهید نامجوی
ازســال 1388شــروعوظرفمدت 5ســالتاسال 92تنها
حدود 35درصد پیشــرفت فیزیكی داشته و روند ساخت
آن از ســال 91با وقفه و بال تكلیفی مواجه گردیده بود .پس
ازاستقرارتیممدیریتیجدیدوفعالسازیپروژههایراكد
ضمن تســریع در روند احداث این طرح ؛ مســیر مستقیم
(عرشــه) در سال 94و دولوپ شــرقی و غربی آن در خرداد
ماهسال 95بهاتماموبهرهبرداریرسید.
– 3فعالســازیپــروژه راكــد احــداث ســاختمان اداریو
بهرهبرداریازآن:
احداث ســاختمان اداری ســازمان منطقــه آزاد انزلی
ازســال 87آغــازوطــیچنــدســالتــاســال 92حــدود46
درصد پیشــرفت فیزیكی داشت كه به دالیل متعددی در
ســالهای 90و 91اینپروژه بهصورتبالتكلیفرها شــده
بود .پس از اســتقرار تیم مدیریتی جدید در دولت یازدهم
مجددااجرایپروژهشروعوتكمیلشد.
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باتوجهبهبرنامهریزیصورتگرفتهبرایتکمیلمجتمعبندریکاسپینوهمتمجموعه
سازمانبرایبهسرانجامرساندناینطرحملینسبتبهتکمیلموجشکنهاومحوطهسازیها
و احداث تأسیسات مورد نیاز بندر و معابر ورودی و خروجی بندر کاسپین و احداث اسکلههای
آن  ،مبلغی حدود 1000میلیارد تومان از محل منابع سازمان و بخش خصوصی از طریق انعقاد
قرارداد BOTبرایتکمیلمجتمعبندریمذكورسرمایهگذارینمودهاست
به ســرانجام رســاندن ایــن طرح ملی نســبت بــه تکمیل
موجشــکنهاومحوطهسازیهاواحداثتأسیساتمورد
نیاز بندر و معابر ورودی و خروجی بندر کاســپین و احداث
اسکلههایآن،مبلغیحدود 1000میلیاردتومانازمحل
منابع سازمان و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد
 BOTبرای تکمیل مجتمع بندری مذكور ســرمایهگذاری
نمودهاست.
بدینمنظورعملیاتاجراییپروژهاحداثچهارپست
اسکله،احداثمخازنانتقالسوختبهمنظورترانزیتو
صــادراتمجددفرآوردههاینفتیازکشــورهایحاشــیه
دریــایخزرواحداثانبارسرپوشــیدهبهمتــراژیكهکتار
و احداث دو هکتار انبــار رو باز به منظور نگهداری مطلوب
کاالوهمچنینسردخانهوسیلودرمجتمعبندریکاسپین
توسطرئیسفقیدمجمعتشخیصمصلحتنظامآغاز
شــدکهتاکنونبخشــیازاینکارهامانندیکپستاسکله
ســوختی(دلفیــن)ونیمیازانبارسرپوشــیدهوانبــارروباز
و بخشــی ازمخازن ســوخت تکمیــل وقابلبهــرهبرداری
است.
 - 3اجــرای عملیــات احــداث و تکمیــل تأسیســات و
ســاختمانهایاداریمجتمــعبندریكاســپیننظیربرج
دیدهبانی
- 4تملــكاراضیوتکمیــلعملیاتاحداثمســیربلوار
دسترسیبهمجتمعبندریكاســپینبهمنظورریلگذاری
واتصالبهشبکهسراســریراهآهنکشوربهطولتقریبی2
كیلومتر
-5احــداثوبهرهبــرداریازمجهزتریــنمركــزتفریحات
دریاییدرشمالكشوردردوبخشبانوانوآقایان
- 6احداثوبهرهبرداریازاستخرسرپوشیدهدرمنطقهبه
عنواناولیناستخرساحلیدرشمالکشور
-7احــداثاســکلهمارینــابــهعنــوانیکــیازمهمتریــن

ب:اجرایپروژههایعمرانیجدید:
- 1اجرایعملیاتســاخت 5پستاسكلهدرمجتمع
بندریكاســپینوافتتاح 2پســتاســكلهدرابتدایســال
جاریتوسطریاستمحترمجمهوری
در اوایــل ســال 1394دکتــر روحانــی؛ ریاســت محترم
جمهوری در بازدید از مجتمع بندری کاســپین با اشاره به
اهمیــت حمل و نقــل دریایــی و راه آهن تمرکز بــر اجرای
اســکلههای مجتمع بنــدری را از مهمتریــن اولویتهای
ســازمان منطقــه آزاد انزلی بر شــمردند و تاکید ایشــان بر
رونــقمنطقــهازایــنطریقبودکــهخوشــبختانهباتالش
شــبانهروزی و با بهرهگیــری از ظرفیــت بخش خصوصی
وجــذبمنابــعمالیمناســبدرفروردینســال 1396دو
پستاسکلهمجتمعبندریکاسپینآمادهوتوسطرئیس
جمهورافتتاحشد.
-2ســرمایهگذاریبیشاز1000میلیــاردتومانیازمحل
منابعســازمانومنابعسرمایهگذاربخشخصوصیبرای
مجتمعبندریكاسپین
بــاتوجــهبــهبرنامهریزیصــورتگرفتهبــرایتکمیل
مجتمع بندری کاســپین و همت مجموعه ســازمان برای
عنوان
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تعداد گردشگران ورودی به فاز
تجارتوگردشگری(نفر)

1710124

زیرساخ 
تهایگردشگری
-8احــداثوبهرهبــرداریازمجهزترینمركزهمایشهاو
نمایشگاهیاستانگیالن
-9تكمیلوبهرهبرداریازپســتبــرق63به20كیلوولت
منطقه
- 10احداثوبهرهبرداریازمجموعهورزشهایســاحلی
بهنــامزندهیــادســیروسقایقرانبــهعنــوانمجهزترین
مجموعهورزشهایساحلیاستانگیالن
-11احداثوبهرهبرداریازمجموعهشطرنجساحلی
- 12احــداثوبهرهبرداریازدومجموعهپاركســاحلیو
جنگلیدرسطحمحدودهمنطقه
- 13احداثوبهــرهبرداریازنوارســاحلیدرمحدودهفاز
تجارتوگردشگریمنطقه
- 14احــداثوبهرهبــرداریازمجموعهتفریحیبهشــت
پرندگان
-15اجــرایطرحهایمتنوعمبلمانشــهرینورپردازیو
زیباسازیمحدودهمنطقه
-16اجــرایعملیــاتســاختپردیسنمایشــگاهصنایع
دســتیبهعنوانمحلیبرایعرضهونمایشمحصوالت
صنایعدستیاستانوکشور

اجــرای طرحهــا و برنامههــای فرهنگــی،
اجتماعیوگردشگری:

بــاتوجهبهموقعیــتجغرافیاییمنطقــهآزادانزلیو
دسترســی به دریا ،جلگه ،جنگل و دشــت به همــراه آب و
هوایمعتدلخزریوایجادامکاناتتفریحیوگردشگری
و بازارها و مراکز خرید و عرضه محصوالت توسط سازمان
منطقــه آزاد انزلــی و بخش خصوصی در طی چهار ســال
اخیــر تعدادبازدیدکنندگان و گردشــگران ازمنطقه رشــد
چشمگیریداشتهکهجدولذیلگواهاینمدعاست:

گردشگران ورودی به فاز تجارت و گردشگری

تعداد(نفر)

از سال  92تا پایان سال 95

9320211

3916500

از سال  88تا انتهای سال 91
درصد رشد

93
1806674

94
2307947

95
3495466

%138

یازده ماهه95
2،942،688

درصد تغییرات یازده ماهه96
یازده ماهه96
به یازده ماهه95
5،11،090

%74+

