ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﻣﺮان

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان واﻗ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرراه ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎری را دارد .از اﯾﻦرو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ
اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪوﯾﮋه
در ﺣﻮزه ﺳﻨآﻫﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دروازه ﻃﻼﯾ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ ،ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺮان وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ،روﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑ از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖﺳﻮزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وارد ﺷﺪن ﺗﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در ﺑﺮﺧ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﺗﺒﻌﺎﺗ در اداﻣﻪ روﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮان ﭘ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﯾﻨﺪه
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻣﺒﺎدﻟﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺪن ﺳﻨآﻫﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﻏﺮﺑ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨآﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوریﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺣﺪاث ﻓﻮﻻد ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی
و ﮐﻮﯾﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧ و ﺻﻨﻌﺘ ﮔﻞﮔﻬﺮ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧ و ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﻌﺪﻧ دﯾﺮ در ﻣﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزآوری ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرﺟ و ﻣﻮاﻧ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺬارﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﯾﺮاﻧ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻣﻮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد و اﻧﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و راهاﻧﺪازی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳ دارد و از ﺟﺎﺳ ﺷﺮوع
ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺧﯿﺮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣرﺳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﺎﺳ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ
در ﺟﻮار درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﺎﺳ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ از وﯾﮋﮔﻫﺎی آن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و
ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾ اﻧﺮژیﺑﺮ و آبﺑﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑ ،اﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮان در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ،

ﺟﺎﺳ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻣﺒﺪل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﻌﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﺟﺮا ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻨﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﺳ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺮژی ﺟﺎﺳ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ اﻧﺮژی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن،
اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ،اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﺎه ،اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ،اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺎﺳ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای و رﯾﻠ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺟﺎﺳ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر( ،اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﺟﺎﺳ و
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺟﺎﺳ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺎم دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟
ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ ،از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺳ ،ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪای
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎل  1361آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﯾﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻼت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﺎﭘﻮﯾ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای اﺳﻠﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﻫﺎی آن
ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﺾ راهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮﻻد،
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی راهآﻫﻦ ،ﻫﻮاﯾ ،ﺟﺎدهای و ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
اﺻﻠ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻣﺒﺎدﻟﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد و ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎرت دارد .از اﯾﻦ رو ﻗﺮار ﺷﺪ اﻗﻼم ﻣﻌﺪﻧ و اﻗﻼم ﺻﺎدارﺗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮراز ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن
ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻌﺪﻧ از دﯾﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ وارم دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻄﺮح و ﺗﺎ ﭘﺎی اﺟﺮا ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﯾ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ 4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ زده ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ ﻃﺮح را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺗﻮﺿﯿ دﻫﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧ ﻣﻠﺖ ،اﯾﻤﯿﺪرو ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
و ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ اﻣﯿﺪ ،ﻃﺮح راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪ .ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮای آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ و راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ اﺷﺘﻐﺎل  300ﻧﻔﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﺑﻪ
روش اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﺎل  1393در ﭘﯿﺮه ﻫﺸﺘﻢ

ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻫﺎ ﺗﺎ  2ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ .ﺑﺮای اﺟﺮای
ﭘﺮوژه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ارزی آن از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل در ﺑﻮروﮐﺮاﺳ اداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ارزی از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ زودی ﻣﺴﯿﺮ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻮﻻد در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾﻌﻨ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻫﺎ ﺳﺎل  1399ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮﺳﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮﺳﯿﻢ.

از اﻣﺘﯿﺎزات و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﺮان دو اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ دارد؛ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺑﺎﻻ .ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾ ﺣﺴﺎس و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪن
ﻣﺷﻮد .ﯾ از اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی روﺑﻪرو
ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺮاف ﮐﺎﻓ ﻧﺪارد .از اﯾﻦرو اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راهآﻫﻦ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮔﺎزرﺳﺎﻧ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻗﺘﺪار ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
راهآﻫﻦ و ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد.

ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻞﮔﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨ در ﻓﻮﻻد زﻣﺎن آﻗﺎی ﺗﻘزاده ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات و اﯾﻤﯿﺪرو در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﻼرﺣﻤﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺪن از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﺳﻨآﻫﻦ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﮐﻪ در ﻓﺎز اول از دﺧﯿﺮه
ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﺎز ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻻی ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺳﻨآﻫﻦ ﺑﺎ
ﻋﯿﺎر 28درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﯿ درآﻣﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺣﻤﻞ ﺳﻨآﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻤﻠ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﭼﺮاﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف اﮐﺘﺸﺎف آن ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺳﻨآﻫﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان وارد ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨآﻫﻦ در  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﯾﺖ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﺑﯿﺶ از  45ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
142ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر دارد .اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل ﺟﻤ ﮐﻞ ارزش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد از ﺳﺎل  77ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 96اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧ ،ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻓﻮﻻد ﻧﯿﺰ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺗﻮان
ﮔﻔﺖ دو ﻏﻮل ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  52درﺻﺪ از ﺳﻨآﻫﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺧﺮوج ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺻﺎدرات ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧ ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺻﻠ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ را در
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و
ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺳﻨآﻫﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧ اﻣﺮوز و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ،
ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄ اﺗﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮان داﺧﻠ دارﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

