ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ دﯾﺮوز ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از رﻗﺎﺑﺖ ،اﻣﺮوز ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺒﺪأ ورودی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﮬﻨﺪ
ﯾ از  10ﺑﻨﺪر ﻣﮭﻢ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻨﺪری ﺑﺰرگ را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود و وﯾﮋﮔ ﺧﺎص آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از
ﻣﺤﻮرﮬﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ  24ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﺮان ،ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃ ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﭘﯿﻠﻤﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺎری اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺘ در ﭘﺸﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟﺑﺮ  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
 21ﮐﺸﻮر رود روی ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ روﯾﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻌ ﺷﺪه ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺒﺮان
ﺷﻮد و در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ ﻣﺮزدار ﮐﺮدن آن ،ﻫﻢ  اﮐﻨﻮن در راﺳﺘﺎی ﻣﺮزدار ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻻﯾﺤﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد  40ﻫﺰار
ﻫﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  14ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ  5ﻫﺰار ﻫﺘﺎری در ﻣﺮز رﯾﻤﺪان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از زﻣﺎن ﺗﺸﯿﻞ دارای ﻣﺮز ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﯾ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﻓﺎرس و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،آراﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی از
ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺑﻨﺎدر اﻃﺮاف آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن دو ﺑﺎزار ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﺮق اروﭘﺎ ،ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و در ﺣﺎل ﺟﻬﺶ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﺧﺎور دور
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺧﻮد را از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن راهآﻫﻦ ،ﺑﻨﺪر ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﺣﺎل اﺣﺪاث در
ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در
ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آن اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎدر ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾ در ﯾ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ 24 ﻣﺎﻫﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﮔﺎز ﺑﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻮﻓﺎ و ﺑﻪﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن روﻧﺪ اﺣﺪاث در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺻﻨﻌﺘ ﮐﺸﻮر

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎدر در اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪوﯾﮋه در
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه اﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﯾ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در
ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﻧﯿﻦ ﻣﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﻓﻮﻻدﺳﺎزیﻫﺎی  4ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ،از ﺳﺎل  94آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی
ﻫﻢاﮐﻨﻮن  15درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :اﻋﺘﺒﺎر ارزی ﭘﺮوژه ﻓﻮﻻد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺪود  135ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﻋﺘﺒﺎری رﯾﺎﻟ آن ﻧﯿﺰ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؛
ﺳﻬﺎمداران آنﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو و ﺣﺪود  80ﺳﻬﺎمدار ﺣﻘﯿﻘ دﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮل  2000ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﮐﻮره  4500ﺗﻨ آنﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮدی ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺎز اول ﻣﺠﺘﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ورودی
ﺳﻨآﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤ اﺳﺖ و ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ از ﻧﻮع اﺳﻔﻨﺠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﺳﻨآﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤ ﻋﻤﺪﺗﺎً از راه درﯾﺎ اﻗﺪام ﻣﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﺳﻠﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻓﺎز اول اﺳﺖ را ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺸﺘﻫﺎی
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻮﻻدی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؛ اﯾﻦ اﺳﻠﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻓﻠﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﭘﻬﻠﻮ دﻫ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﻓﻠﻪﺑﺮ  100ﻫﺰارﺗﻨ را دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در اﯾﺮان ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺎﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﺳﺎل  1391آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 1200ﻫﺘﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻓﺎز از ﺳﺎل  1391آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺎزﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮآورِد ﺷﺪه ﭘﺲ از  10ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﻨﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در
ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺛﻘ ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺴﺘﺎ
)ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ (ﺑﯿﺶ از  18ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ؛  18واﺣﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺷﺎﻣﻞ
 4واﺣﺪ اوره‐آﻣﻮﻧﯿﺎک 5 ،واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل 4 ،واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل‐آﻣﻮﻧﯿﺎک ،ﯾ واﺣﺪ آروﻣﺎﺗﯿ ،ﯾ واﺣﺪ  MTPو  2واﺣﺪ اﻟﻔﯿﻦ و 30
واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻫﻤﻪ ﻓﺎزﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :در ﻓﺎز اول ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اواﺧﺮ ﺳﺎل  98ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ 4 ،ﻣﺠﺘﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  8.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  8000ﻧﻔﺮ در  15ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎز اول اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺛﻘﻧﯿﺎ ،ﺧﻮراک اﺻﻠ ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎز اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻓﺎز

اول ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﺑﺮ ﻫﺰار و
ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎل  95آﻏﺎزﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد ﺑﻬﺎر  98ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻪ
ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  290ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از آن ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﺮد از ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾ دﯾﺮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آن در اﻓﻖ  1404در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺎدر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﻮر ﮐﺮدن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﯾﻢ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
دﺳﺘﺮﺳ آﺳﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ دارﯾﻢ؛ اﯾﺠﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾ اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺸ از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠ را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  70واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼمرﺿﺎ ﭘﻨﺎه در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶاز ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ از  354ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛  164ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ 61
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  22ﺷﺮﮐﺖ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  19ﺷﺮﮐﺖ در رده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻨﺎه 289 ،ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ 22 ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘ 30 ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗ و ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﯾ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﺮد از
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﺳﺎل  197 ،95ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺎل  96ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  900درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  114ﻗﺮارد ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و در  9ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  96ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ داﺷﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﻣﺎﻫﻪ
دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻪﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  96ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 600درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﯾ ﺧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎن
ﺗﻤﻠ 100 درﺻﺪی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ
در اﯾﺮان و اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل  100درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻤﺎﻟﯿﺎﺗ
 100درﺻﺪی ﺑﺮ درآﻣﺪ و داراﯾ ﺑﻪ ﻣﺪت  20ﺳﺎل ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻋﻮارض ورودی
ﮔﻤﺮﮐ ،آزاد ﺑﻮدن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣ ﺻﺎدرات و واردات و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﻤﺮﮐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارزشاﻓﺰوده در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادش ﺧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﻗﺎﺑﺖ
ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴﺮﯾ در ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.

