ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ دروازه ورود ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻧﻈﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار  ۶۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﯿﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗ ﻣﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎده ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ،رﯾﻞ ،ﺑﻨﺪر و ﻓﺮودﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ۶۵ درﺻﺪی راهآﻫﻦ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺑﻨﺪر و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭼﺮخ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﺧﻄﻪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد اﻣﺮوز روان ﺗﺮ ﻣ ﭼﺮﺧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻻﯾﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺮرات اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،۹۸ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از  ۱۴ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﺑﻪ  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ وارد آن ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
ﮐﺮدﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‐ ﭼﯿﻦ و ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﯾ از ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ،واردات و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﯾﺪ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢاﯾﻨ
رﻓﺖوآﻣﺪ و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳ در آن رواج دارد.
در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ» ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮروزﭘﻮر« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ)اﯾﺮﻧﺎ( و »ﻣﻬﺪی ﺷﻔﯿﻌ «ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ اﯾﺮان از ﺑﺮﺧ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﺧﻄﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﯾ ﻣﻌﺪﻧ ،ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری و ﺻﯿﺎدی ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ و ورزﺷ اﺷﺎره ﻣﺷﻮد.
ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ،ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۰۰ﻫﺘﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ و دوم آن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه دو واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ،ﯾ واﺣﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﯾ واﺣﺪ ﻧﻮرد ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﯾﺖ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد از ﻣﺎده ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ) ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﺮد ﯾﺎ ورق ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﺗﻮان از ﺧﺎرج ﺑﻮﯾﮋه از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﺎن ﯾﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﭘﯿﻤﺎن ﻃﺎﻟﺒ «ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ در  ۱۸ﻣﺎه آﯾﻨﺪه وارد ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪود ۲۵
درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﮐﺸﻮر
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮﯾﺪور اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ )ﻫﺎب( ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﯾﺎد ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺎه واﻗﻌ ﺧﻮد و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان در ﺳﺎل  ۹۱در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﻬﺰار و  ۲۰۰ﻫﺘﺎر واﻗ ﺷﺪه و در آن ﺳﺎﺧﺖ  ۱۸واﺣﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘ و  ۳۰واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ روزاﻧﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎز اﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮراک ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اوﻟ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎز از اﯾﺮان اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و دوﻣ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﯾﻬﺰار و  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠ ﻣﺼﺮف ﻣﺷﻮد.
 ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود ارزش
ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﺴﻮت ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک واﺣﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ از اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺣﺘ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ؛ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﺎز را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻨﺎرک از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
از ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ اﺳﺘﺎرت ﮐﺎر زده ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺰو ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠ ﯾﻌﻨ رﯾﻞ ،ﺟﺎده ،درﯾﺎ و ﻓﺮودﮔﺎه را ﺑﺎ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻣﺗﻮان ﯾ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺳﺮ و ﺷﻞ داد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺧﻄﻮط رﯾﻠ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ،زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻫﺰار و  ۸۱۵ﻫﺘﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻧ ﭘﺮوازی ﺑ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺮودﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻫﺘﺎر آن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﭘﯿﺮ ﺗﺎ رده ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی  ۷۴۷در ﻓﺮودﮔﺎه وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟ ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ» ،ﺳﻌﯿﺪ ﭼﻠﻨﺪری« ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر
در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﺟﺮای ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ و ﺗﻮان ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ  ۴۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از دو ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
»ﻫﺪف اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﻨﺪری و اﻗﺘﺼﺎدی اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻬﺶ
ﺧﻮﺑ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه در  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺪادی« اﻓﺰود :از اواﺧﺮ ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد و ﮐﺸﺘ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻘﺪاری از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﻧﺸﯿﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺪد ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﺷﻬﺪادی ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و واردات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﻣﺒﺪا ﻫﻨﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در ﻫﻤﺴﻨﺠ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻓ دارد و ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺣﻤﻞ زﻣﯿﻨ آن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﻨﺪری و اﻗﺘﺼﺎدی اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﭘﺮاﺗﻮری ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧ آرﯾﺎﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﺣﻀﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ،ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎل  ۹۴ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای  ۱۲۶ﻧﻔﺮ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی اﺧﺮاﺟ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻗﻮﻃ ﭘﺮوﻓﯿﻞ و ﻣﻘﺎﻃ ﻓﻮﻻدی ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی دارﺑﺴﺘ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز و اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه
درزدار و ﺑﺪون درز اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۸۵درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﻣ رﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدرات از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺎن ﺻﺎدرات ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی« رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در دو ﻓﺎز دﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و
ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ورق ﻫﺎی رول ،ﭘﺎﻧ و ﺳﺎﻧﺪوﯾ ﭘﻨﻞ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻ ﺧﺒﺮ ﻣدﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
واﺣﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺸﻼت ،ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﻮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠ از ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﯾﺎ ذوب آﻫﻦ
اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و
ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺧﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺮﺑﺎری ،وﻗﺖ و زﻣﺎن و ﺧﻮاب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﻮرﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮچ
ﻣﺎﻫﻮر ﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮچ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ادوات ﺻﯿﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻧ ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ
اﺻﻠ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ وارد ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎﻓﺖ آن از ژاﭘﻦ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﺎﺑﻨﺪه
آن از آﻟﻤﺎن وارد ﺷﺪه ۸۲ ،ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾ
ﮔﺰاف ﯾﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺎ دردﺳﺮﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧ از ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ،واﺣﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر ،واﺣﺪ رﻧﺮزی و واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ورزﺷﺎه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دﻫﺪه اﻟﻤﭙﯿ ﭘﯿﻞ ﺑﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴۰ﻫﺘﺎر و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮاﻣﻠ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ورزﺷ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﺮﯾﺖ ،اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ،اﻧﻮاع زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ،زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ،داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ،ﺑﺴﺘﺒﺎل ،واﻟﯿﺒﺎل ،ﻫﻨﺪﺑﺎل،
ورزش ﻫﺎی رزﻣ و ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﺮﯾﺖ ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۷۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼ در دﺳﺖ
اﻗﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ۲۳ درﺻﺪی دارد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۲ﻫﺰارﻧﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﻫﺪه اﻟﻤﭙﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش ﮔﺎﻧﺪوی ﮐﺸﻮر
"ﮔﺎﻧﺪو ،ﺗﻤﺴﺎح ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧ ،ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺮداﺑ ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﺗﺎﻻﺑ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺧﻮﻧﺴﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﺮﺑ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ آن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘ و
آراﯾﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑ اﻧﺴﺎﻧ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮن و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧ آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ  HIVاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و ﺧﺎﺻﯿﺘ ﮐﺎﻣﻼ آﻧﺘ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل دارد ،ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و
ﭘﺮ ﺑﺎزده اﺳﺖ".
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را »اﻟﻬﺎم آﺑﺘﯿﻦ« ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﮔﺎﻧﺪوی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﺮی و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﯾ ﻫﺰار ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺎح و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ۵۰۰ﻧﻮزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ.
آﺑﺘﯿﻦ ،از اراﺋﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮﺗ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻃ آن اﮔﺮ ﭘﻨ ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺎح در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﯾ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد )ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد( ﺑﺎ ﮔﺪﺷﺖ ﺣﺪود ﯾ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮدآوری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﯾ ﻣﻮرد آن ﻫﻢ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﺗﻤﺴﺎح ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آب و
ﻫﻮاﯾ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻬﺪاری در دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و
ﭘﺲ از آن در آﺷﯿﺎﻧﻪ و در ﻣﺰارع ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻬﺪاری ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
»ﺣﺴﻦ ﭘﺮوﯾﺰی« ﯾ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮﻧﺎ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ و
ﺟﻮارح اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ آن ،ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﻞ ﻏﺬاﯾ ﻣﺷﻮد ،از
روﻏﻦ آن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ آن در ﺻﻨﺎﯾ ﭼﺮم و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای
ﻃﯿﻮر و ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
وی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾ ﻣﺰرﻋﻪ  ۷۳ﻫﺘﺎری اﺳﺖ ،ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۴ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ از ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ  ۲۱ﻫﺘﺎر آن اﺟﺮاﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰی اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۴۰۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﯾﻨ ۱۸ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ در آن
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ.
وی از اﺟﺮاﯾ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﻮزﯾ ﺟﻮﺟﻪ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ ۱۰ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۶ﻣﺎه ﻏﺬا داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۱۲۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۶
ﻣﺎه ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎ را از آﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮدآوری ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺘ ،ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻮم ﮔﺮدی ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮﯾﺪور ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﻫﺎب ﺻﺎدراﺗ
ﭼﺎﺑﻬﺎر اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻢ ﮐﺎری ﻫﺎ و ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ را در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮد
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﺑﺰرگ دﯾﺮی اﯾﻦ ﺑﺎر در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻗﺒﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌ در اﻓﻖ
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯿﺎن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﻮاﺑ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن
واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠ دار

