ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ آوردهﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﺧﻮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺤﺚ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ.
اﯾﻨ ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺪوده  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﺎری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺑﺮﺧ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار دادﯾﻢ و از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺸﻼت و ﻣﻮاﻧ ﭘﯿﺶ
روی آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻔﺼﻠ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﯾﻢ.
روﻧﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﮔﺰارش ﺧﺒﺮیِ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﺎی
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۱۷ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل و راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﻨﺎﮐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل  ۱۸۰ﻧﻔﺮی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰود :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶ﻫﺰار ﺗُﻦ ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺪود ۱۰۰
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺗﻮزﯾ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭼﺎی ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮﻃﺳﺎزی آن ﮐﻪ  ۱۶ﺳﺎل ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻓﻨ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺪود  ۶ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ و در
ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺗُﻦ ﻗﻮﻃ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ادوﯾﻪ ،ﺑﻨﯿﺎن رﺧﺸﺎن ﺗﺠﺎرت
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ادوﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻢ اﯾﻨ ۴۲ ﻧﻮع ادوﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ۲۱ﻧﻮع ﺳﺒﺰی ﺧﺸ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و  ۱۸ﻧﯿﺮو در آن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در  ۱۵اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾ ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﻮد رﺧﺸﺎﻧ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان و اﻓﺰود ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﺷﻮد و اﻧﻮاع ادوﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮاﻧﺎﯾ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎ  ۶۰ﻧﻔﺮ را دارﯾﻢ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻮدک اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪود ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه راهاﻧﺪازی ﻣ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﻓ ﻣﺎﻫﻮر ﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮﭼ
ﻣﺪﯾﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻮرﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮﭼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻮرﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮﭼ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را آﻏﺎز و ﻫﻢاﯾﻨ ﺑﺮای  ۱۱۲ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀ ﻗﻨﺒﺮی اﻓﺰود :در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﻓ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺼﺎب ،ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی اﯾﺮان و ﻣﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان دارﯾﻢ و در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۰ﻫﺰار ﻃﺎقِ ﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻬﯿﻪ ارز ،ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ آب ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ،ﻗﻄﻌ ﻣﺮر ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑﺎ
ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻮرﺑﺎﻓﺎن ﺑﻠﻮﭼ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﯾ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎﯾ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻬﺰارو  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۴ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻢ اﯾﻨ ﻣﻘﺎﻃ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻓﯿﻞ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﺎز ﺷﻬﺮی و ﺧﺎﻧ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ »ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ« اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﻌﻄﯿﻠ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۰ﻫﺰار ﺗُﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس از ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣ٬ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان
ﺑﺎ ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻪ  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ وﻟ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز ورﺷﺴﺘ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ۳۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن  ۴۷اﺷﺘﻐﺎل دﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻮر رﺳﺎﻧﻪای از ﺑﺮﺧ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻫﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ ﮐﻨﺎرک
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ  ۲۴و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
از ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻧﺪ دوم ﺟﺎده ﭼﺎﺑﻬﺎر وﮐﻨﺎرک را ﺑﺎ ﻋﺮض ۱۱و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارد ﻗﺮارداد آن  ۱۸ﻣﺎﻫﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﯿﻠ آن ۲۹۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎوش ﮐﯿﻤﯿﺎﯾ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎری آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۶درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد و ﺷﺎﻣﻞ  ۸۳دﻫﻨﻪ ﭘﻞ
ﯾ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﭘﻨ ﻣﺘﺮی اﺳﺖ و ﯾ ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد ۹۲ :دﺳﺘﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و  ۱۵۳ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﺗﺮ ﺗﻤﯿﻞ و راه ﭼﺎﺑﻬﺎر
‐ ﮐﻨﺎرک  ۲ﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺸﻼت ﺗﺮاﻓﯿ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.

ﺷﻨﺎﮔﺎه ،ﭘﺎرک ﭘﺮﯾﺴﺎن و اﺳﻠﻪ ﺗﯿﺲ
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﮔﺎه ،ﭘﺎرک ﺧﻠﯿ ﭘﺮﯾﺴﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﺳﻠﻪ
ﺗﯿﺲ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨ ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳ ﺷﻨﺎﮔﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾ اداﻣﻪ داد :در ﺷﻨﺎﮔﺎه  ۴۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺷﻮد و اﺳﺘﺤﺼﺎل درﯾﺎ را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻔﺮﯾ و ﺣﺘ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺧﻠﯿ ﻧﯿﺰ ﯾ ﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎر  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾ
و ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ۴۰ﻫﺘﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل درﯾﺎ را دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻃ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﯿﻞ ﻣﺷﻮد.

آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن  ۲ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻌﺒ و  ۶۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻪ ﺗﻮزﯾ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪزودی ﺷﺎﻫﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧ اﺻﻮﻟ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
وی از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎری ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺒﻪ ﺗﻮزﯾ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت زﻣﯿﻨﻪ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ
اﺳﺖ .در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدیِ اﯾﻦ دﯾﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

