ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر

از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻤﯿﺪرو در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﻌﺪﻧ وﺟﻮد دارد اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﺪرو داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﺗﻮان ﯾ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ
در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس رﻧﺠﺒﺮ
را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ .او ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ)اﯾﻤﯿﺪرو( را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد.
دﻓﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞﮔﻬﺮ و ﺳﻨﺎن ﭼﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟
اﮐﻨﻮن دﻓﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﻌﺪﻧ ﮔﻞﮔﻬﺮ ،ﻣﺸﻼت اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ و ﮐﻤ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان و ذیﻧﻔﻌﺎن در
دﺳﺖ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣ ﺑﺮای رﻓ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺖ ﺷﻤﺎره  4ﻣﻌﺪن ﮔﻞﮔﻬﺮ و ﺗﺪاﺧﻞ آن ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ و
»ﺷﺎﻧﺘﯿﻨﯾﺎرد«)ﺑﺎراﻧﺪاز( اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺑﺮای راهآﻫﻦ ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺸﺪن
راهآﻫﻦ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﺮاه ﻣﮐﻨﺪ.ﯾ دﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻓﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻤﯿﺪرو ،در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪﻧ و ﺻﻨﻌﺘ
ﺳﻨﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ،آب و ﮔﺎز ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ رﯾﻠ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
2ﺣﻮزه اﻟﻒ‐ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋ ب‐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر راه آﻫﻦ ﺗ ﺧﻄﻪ و 2ﺧﻄﻪ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط رﯾﻠ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺻﻨﺎﯾﻣﻌﺪﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ از ﺳﻨﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﻓﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راهآﻫﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ ﻣﺜﺒﺘ درﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻣﺤﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ
ﺳﻨﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ راهآﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن
2ﺧﻂ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﻄﻮط ﺗ ﺧﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﻧﺪ را اﺻﻼح ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖﺷﺎن را ﺑﻪ  15-20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺮژی اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ از ﺳﻮی اﯾﻤﯿﺪرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر ،وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در آن
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺮق  3ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤ ﺳﻨﺎن ﻧﯿﺰ در  2ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﯿﺮی
اﺳﺖ.
ﯾ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺪ »ﺳﺪه« ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ
ﭼﺎه و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ از آن ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﺣﻮزه دﺷﺖ زوزن و ﻧﻤﺰار ﺧﻮاف ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی »ﻓﻠﻤﻦ« ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ  4ﭼﺎه »ﻓﻠﻤﻦ« دﯾﺮ ﺣﻔﺮ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺳﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ) EPCﻧﻮﻋ ﻗﺮارداد اﺳﺖ( اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﺣﻔﺎری در ﻧﻤﺰار ﺧﻮاف ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻫﺎی ﻓﻨ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮودﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗ از ﺳﻮی اﯾﻤﯿﺪرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
دﻓﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻻﻣﺮد و ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻠﯿﻓﺎرس را در ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد دارد .از ﻃﺮﻓ دﻓﺘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﺪرو ورود ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻣﻌﺪن ،ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای رﺷﺪ ﺣﻮزه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ را ﭘﯿﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾ)ﻣﻌﺪﻧ ،ﻓﻮﻻدی ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و (...ﭼﺎﺑﻬﺎر و دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﯾ از اﯾﺪهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧ
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻂ رﯾﻠ ﺷﺮق اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﺑﺨﺸ از ﺑﺎر ﻣﻌﺪﻧ ﺳﻨﺎن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﮐﻨﺪ؛ در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺳﻨﺎن و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﺷﺮق ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﻦ  8ﺗﺎ
10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻤﭽﻮن ) PPPﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ (اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﯿﻢ و
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻮﻣﺘ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻂ ﺷﺮق درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زاﻫﺪان رﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣرود اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺧﻂ رﯾﻠ
ﺷﺮﻗ از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺎن ،ﻃﺒﺲ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،زاﻫﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣرود .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿ ﺑﺎرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﺎن و ﻣﻌﺎدن و
ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺷﺮق ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻈﻤﺘ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ را در ﺑﺮﻣﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
در ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﯾ ﺑﺨﺶ آن از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﮔﺬرد.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ آﺑ ﺳﻨﺎن ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ؟
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺳﻨﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑ آﺑ زﯾﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺳﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺸ ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب روﺑﻪرو اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ  17/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و 15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻤﯿﺪرو و 2/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﻤ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﻣﻨﺎﺑ ﮐﻤ از آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓ اﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ از ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻌﺎدل آﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از دﺷﺖ زوزن و ﻧﻤﺰار ﺧﻮاف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺪ »ﺳﺪه« ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ آب از آن و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎهﻫﺎی آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺪ
»ﺳﺪه« ﺧﻮاف  2ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﻠ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل آب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻓﺮاﺧﻮان و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در دﺷﺖ زوزن و ﻧﻤﺰار ﺧﻮاف در ﺣﺎل
ﭘﯿﯿﺮی و اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از ﭘﺴﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل آب از درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 2ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم

ﺑﻪﻋﻼوه وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﺪرو ﻫﻢاﮐﻨﻮن  3ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه رﯾﻠ اﺳﺖ و
ﺣﺪود  3ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻤﯿﺪرو ،ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ و ﻓﻮﻻدی و
ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮوه دﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮق و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎلﺳﻨ و اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه زﻏﺎلﺳﻨ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی
وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﮔﺎه زﻏﺎلﺳﻨ در ﻃﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎری ،ﻣﻌﺪن زﻏﺎلﺳﻨ ﻣﺰﯾﻨﻮ را
در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮارداده و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی زﻏﺎلﺳﻨ در ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
دﯾﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت  235ﻣﺎوات در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ  4ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻻﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺮق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﺪﯾﺮ اﻧﺮژی ﻣﺘﻮﻟ آن اﺳﺖ ﻫﺮ  2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢاﻓﺰاﯾ ﻓﺮی و ﻃﺮح و رﻓ ﻣﺸﻼت در ﺣﻮزه ﺑﺮق و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ در
ﺣﻮزه ﺑﺮق و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد؛ در ﯾ دﯾﺮ از ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ آﺑ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ و ﻣﺸﻼت
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﺰد ﺑﺎ ﮐﻤ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺮوه آب ﺑﺎ ﮐﻤ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﻤﯿﺪرو اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ
از ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﭼﻮﻧ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و رﻓ ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﻌﺪادی ﻣﺸﺎور اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻨﺎن از ﻣﺸﺎور ﻫﯿﺪروﺗ و از ﻣﺸﺎور ﺳﺮﺑﺎب ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ اﮐﺘﺸﺎف و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ.
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