ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺳﻪ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازا ﯾﺮﻧﺎ ،در ﺳﺎﻟ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺰﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻫﺎ و ﻣﺎﻧ زداﯾﻫﺎ  ،ﺑﺨﺸ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻠ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ارزی ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﯾﺎﻟ ﻣﻌﺎدل  ۶۴ﻫﺰار و  ۵۵۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻮﻟﻮژی دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﺎ« در ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ۲واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﯾ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ﯾ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠ اﺗﯿﻠﻦ و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۷۳ﻫﺘﺎر و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۱۴ﻫﺰار ﺗُﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای  ۲ﻫﺰار و  ۴۶۰ﻧﻔﺮ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﯿﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮ و ﺻﻨﺎﯾ ﺟﺎﻧﺒ آن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد
ﮔﺮدﺷﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۱۶ﻫﺘﺎر و ﺟﺰاﯾﺮ اﻗﺎﻣﺘ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۳۹
ﻫﺘﺎر و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو و ﯾﻬﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮ و اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی و اﻗﺎﻣﺘ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای  ۷۲۶ﻧﻔﺮ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه ،ﻃﺮح ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب درﯾﺎ ﺑﺮای آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﻦ ﻣُﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﻣﺮوز
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در روز ﺑﺎ روش اﺳﻤﺰ
ﻣﻌﻮس و ﺑﺮداﺷﺖ از آبﻫﺎی زﯾﺮﺳﻄﺤ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو و  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮای  ۷۶ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ.
»ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ﻃﺮحﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗ و ﻏﺮﺑ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ«
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺮح ﻣﻠ در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر ﮐﻠﻨزﻧ و اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

