ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۷.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻓﻮﻻد در ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد را ﺗﺸﺮﯾ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ،
ﺑﻨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺪن ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿ داد ﮐﻪ ﻓﻮﻻد ﯾ از ﺻﻨﺎﯾ ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ در اﯾﺮان از داﻧﺶ ﻓﻨ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ذﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﻓ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر در اﻓﻖ ۱۴۰۴
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺑﺮای ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮاﺗ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺣﻮزه ﻓﻮﻻد از
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ،ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﮔﻞ ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮان ﻣﺎﻟ ،داﻧﺶ ﻓﻨ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﺪرو،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﺪﻧ وزارت ﺻﻤﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗ و ﻣﺠﺘﻤ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﺘﻤ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :از آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎوران
ﺧﺎرﺟ و داﺧﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨ و ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺤﺪوده آن اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨ و اﺟﺮاﯾ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺗﻌﻬﺪات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﭘﺮوژه ﻓﻮﻻد
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﯾ ﺳﺮی اﻟﺰاﻣﺎت وﺟﻮد دارد و ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺟﺮاﯾ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮده وﻟ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﻃ ﮔﺰارﺷ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﻤﺎﻟ و ﺗﻤﯿﻠ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

اﯾﺠﺎد  ۱۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮﯾ ﻫﻤﺎری ﺟﻬﺖ اﺟﺮای

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺮوژه ﻓﻮﻻد ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب رﺳﺎﻧ و ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﭘﺮوژه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در دوران ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه
وری در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه
 ۱۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ۵۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

