اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۴ﺑﺮاﺑﺮی ارزش ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ارزش ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۹۰ﺗﺎ  ۹۴ﺣﺪود  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،راهاﻧﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﺑﯿﺶ
از  ۲۰ﻃﺮح ﻣﻬﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮواﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮآﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز در ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﻣﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه و ﻣﯿﻮه آن در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻣﺮدم
ﮐﺮاﻧﻪ ﻣُﺮان ﭼﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺸﺮﯾ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ:
ﯾ از ﻃﺮحﻫﺎ اﺣﺪاث ﻗﻄﻌﻪ دوم ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐُﻨﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۲ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ۱۳ 
درﺻﺪی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠ ۷۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺟﺮای  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎی دوﻟﺘ ﻣﺮﺗﺒﻂ )اداره راه ،ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی( ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ۱۴۰۱
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ ۶ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ ﮐﻨﺎرک ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮی در
ﺧﻄﺮات ﺟﺎدهای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ اداﻣﻪ داد :درواﻗ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی اﻫﻤﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺟﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن  ۱۷۰ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎ  ۱۱۰دﺳﺘﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت راهﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺟﺮای ﺷﺒﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ۲۶ درﺻﺪی درﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪزودی ﻓﺎز ﯾ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻓﺘﺘﺎح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻃﻮل ﮐﻠ ﺷﺒﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨ

ﺗﯿﺲ  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﻌﻤﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای
واﮔﺬاری اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
او ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزی اراﺿ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎز ﯾ آن ﺑﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ورزﺷﺎر اﯾﻦ دﯾﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۶۷۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن  ۵۷درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ
دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟ و دﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﻣرود ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ آن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
»ﮐﺮﯾﺖ در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﺷﻮد و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﻼدش ،ﻧﭙﺎل ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ ،ﺳﺮی
ﻻﻧﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در اﻧﻠﺴﺘﺎن ،وﻟﺰ ،ﮐﻨﯿﺎ ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﻧﭙﺎل ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﺟﺰاﯾﺮ اﻧﻠﯿﺴ زﺑﺎن درﯾﺎی
ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ورزشﻫﺎ اﺳﺖ«
ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۹۸آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ورزﺷﺎه ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻃﺮاﺣ و اﺣﺪاث ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه رﯾﻤﺪان ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯿﺎری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ دﯾﺮ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺒﻠ اوﻟﯿﻪ
ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۵۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  ۱۲درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
»رﯾﻤﺪان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳ اﯾﺮان ﺑﻪ  ۳۷درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ«
اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ رﯾﻤﺪان ،ﺧﻮد ﯾ ﻃﺮح وﯾﮋه و ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ در
ﺗﺸﺮﯾ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﻬﺰار و  ۴۵۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺸﺖ درﺻﺪی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۳درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺴﺮﯾ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﻤﯿ
و از اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ ﻣﺒﻠ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد  ۲ﻫﺰار و  ۴۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ۱۲
درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ درﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ.
اﺣﺪاث اﺳﻠﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺗﯿﺲ ،اﺣﺪاث ﺷﻨﺎﮔﺎه ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠ ﭘﺮدﯾﺴﺎن  ،ﻻﯾﺮوﺑ و اﺳﺘﺤﺼﺎل و اﺣﺪاث داﯾﻫﺎ )دﯾﻮارهﻫﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺘ (از ﻣﺤﺪوده ﺷﻨﺎﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی درﯾﺎﯾ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ ﻃﺮح ﮐﻠ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻗﺮاردادش ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۶ﻫﺰار و  ۹۷۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲درﺻﺪ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺮد.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨ ﻫﻢ ﯾ دﯾﺮ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۲ﻫﺰار و  ۵۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺟﺮای ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﻮزﯾ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ﮐﻪ ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺒﻠ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﺶ از  ۸۷۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن  ۱۳درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﺎز دوم ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ  ۸۵درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
درﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪزﻫ رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻫﻢ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃ
ﭘﯿﺮه ﯾﻢ ﺑﻪ دوم ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  ۸۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻧﺒﺎرﻫﺎی زون  A , Cﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  ۵۸درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺟﻤﺸﯿﺪزﻫ ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﯿﺲ و ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اورژاﻧﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
 ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺳﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠ ۲ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﺣﺪود ۵۰
درﺻﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  BOTدر ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﺤﺪوده اﻟﺤﺎﻗ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
 ۳۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﯿﻞ و ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

