ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۷۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ۱۴ﻫﺰار ﻫﺘﺎر از اراﺿ ﺷﺮق ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و در
ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻗﻄﺐﻫﺎی اﺻﻠ اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و
ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،دارای ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهای در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺬب و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﻮاﻗ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﮔﺬرﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﺑ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
آورد.
دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و ﻗﺮارداﺷﺘﻦ در ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺪم آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻮاﻗ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﮔﺬرﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﺑ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﺳﺖ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻤ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎن ﺧﺎور دور ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .از ﻣﺠﻤﻮع  ۳ﮐﺮﯾﺪور ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﺮدهاﻧﺪ ۲ ،ﮐﺮﯾﺪور از اﯾﺮان ﻣﮔﺬرد و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﻨﻮﺑﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﺮﻗ‐ﻏﺮﺑ ﺟﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ از ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺮه درﺳﺖ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺧﻮﺑ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﻧﯿﺎ ﺷﻞﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦﻗﺎرهای ﻣﻤﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و زﻣﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﺎر ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﭼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪن در ﺳﺎل ۲۰۳۰اﺳﺖ ،اﺑﺘﺎر ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :روﺳﯿﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻪﺷﺪت در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﺮدی اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘ از ﯾ ﻣﺒﺪأ ﺑﺎرﺷﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾ و ﺗﻤﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﯾﺪار آﻧﻬﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ روی ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ داده و زﻣﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺮه درﺳﺖ
ﻣﺑﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺧﻮﺑ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﭼﺎﺑﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺑﻮد
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﯾ ﺿﺮورت داﻧﺴﺖ و از اﺧﺘﺼﺎص ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژه راهآﻫﻦ زاﻫﺪان ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻠ ﻻرﯾﺠﺎﻧ درﺑﺎره ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﯾ اﻣﺮ ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻮده ،ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور
در ﺑﻨﺎدر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎاﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ درﯾﺎ را وﯾﮋﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻤﺘﺎزی ارزﯾﺎﺑ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﺪاث ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﻧﻖ و آﺑﺎداﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ورودی ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و
ﺻﺎدرات از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اﺗﺼﺎل رﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل رﯾﻞ ﺑﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻠ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راهآﻫﻦ زاﻫﺪان‐ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ راهآﻫﻦ زاﻫﺪان‐ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎاﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ رﯾﻠ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده ﯾﻌﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﻌﯿﺪ ﭼﻠﻨﺪری ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺟﻨﻮب‐ﺷﻤﺎل ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺟﺪی دارد ﮐﻪ اﮔﺮ رﻓ ﺷﻮد۵۵ ،درﺻﺪ از ﺧﺎک اﯾﺮان اﺣﯿﺎﺷﺪه و ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﭼﻠﻨﺪری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭼﻬﺎر ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺗﺮﮐﯿﺒ را دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﯾﺮان و ﺟﻨﻮب ﻋﻤﺎن واﻗﺷﺪه و ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﺧﺸ و ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز درﯾﺎﯾ دارد.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ دو ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎل‐ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق‐ﻏﺮب و اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻠﻨﺪری ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮔﻔﺖ :در دیﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﺣﺪود ۹۰ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺑﺎر از ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺧﺎرجﺷﺪه و در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘ اﯾﻦ رﻗﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن راهﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮای رﻓﺖوآﻣﺪ
ﺗﺠﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ۴۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣدﻫﺪ .ﭼﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺮﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎده و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﺘﻮﻟ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر وزارت راه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﻨﺪﻫﺎ و دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮرای
ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و دﺧﯿﻞ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۱۴درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۱۱۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮداری از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮق ﮐﺸﻮر دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۱۴درﺻﺪی از
ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ رﺷﺪی  ۱۹درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از  ۱۳۸ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۱۶۵ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰۰درﺻﺪی رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ‐ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ﮐﺎﻫﺶ واردات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ ﻧﻈﺎم روﯾﺮد ﺧﻮد را از واردات اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻧﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ۴۰۰درﺻﺪی رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات و ﮐﻨﺘﺮل واردات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۱۳درﺻﺪی در ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،ﻣﺰﯾﺘ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر/ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در وﻫﻠﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ و ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺮق اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد.
ﻓﺮزﯾﻦ ﺣﻘﺪل درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﻫﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﻞ دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻏﻔﻠﺖﻫﺎﯾ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش و دارای
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم داد را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
او اﻓﺰود :ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗ و ﺣﺘ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻨﺘﻔ ﻣﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮز درﯾﺎﯾ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺠﻠﺲ،
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤ ﻓﻮﻻدی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﯾ ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻮزه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﺰ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻓﺎز ﯾ۸٫۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ
واﺣﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎ ﮐﻪ ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۰ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت ۱۰۰درﺻﺪ در ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗ ﻗﺮار دارد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮونزا ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﮔﭗ و ﺷﺎﻓ را در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ،ﭘﺮوﻓﯿﻞﺳﺎزی
و… اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ۵واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ ﻓﻮﻻد در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺣﺪود ۲۳واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ ۱۰۰درﺻﺪ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﺮان ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺮاﭼ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ۷۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﻤﻌﯿﺖ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی دارد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری واردات ﺑﺮﻧ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۱۲۰۰ﺗﻦ در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﻧ ﻧﯿﻤﻪ آﻣﺎده ﻗﻬﻮهای از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨ ۶۰۰ ﺗﺎ ۷۰۰دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﻣﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ۲۰واﺣﺪ ﻓﺮآوری ﺑﺮﻧ در ﭼﺎﺑﻬﺎر راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ،

۸۰ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺷﻮد.

رﺷﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ۷۰درﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﮐﺸﻮر و ۳۴درﺻﺪ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر از ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد :ﺣﺪود ۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان دارﯾﻢ.
ﮐﺮدی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات از ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
ﺳﺎل ۹۲ﺑﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ۹۶رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۹۷ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز اﯾﻦ ﻋﺪد ۳۰درﺻﺪ )۳۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ۷ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ۳۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮد.

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۰
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﻃ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ  ۱۴۰۰ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨ و ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿ داد :ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۸۱۵ﻫﺘﺎر در
ﺿﻠ ﺷﻤﺎﻟ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد.

او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ)ﺳﺎل  (۱۴۰۰ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑ را در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻗﺖ و دﺑﯿﺮ وﻗﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮان ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای
ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
او اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﺠﻮز و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟ ﻓﺮودﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻧ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻓﺼﻞ دﯾﺮی از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺮان ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه و اﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم اﮐﻨﻮن ﻓﺮودﮔﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ،ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋ آن ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮودﮔﺎه را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
او اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮودﮔﺎه در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑ
ﻻزم در زﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﺗﻤﯿﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻂ اول ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ
ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد.
ﺧﯿﺮاﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐ از ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :راﯾﺰﻧﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ
آن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺴﻦ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ۱۰روز آﯾﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان از  ۵۰۰دﺳﺘﺎه ﺑﻪ  ۷۵۰دﺳﺘﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵۰۰دﺳﺘﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﻮن ﯾﻮرو از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ زاﻫﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎرک ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﺮاﺣ ﻣﺷﻮد
ﺣﻘﺪل ﮔﻔﺖ :در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﯾ ﭘﺎرک ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻣﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﻣﺠﺪد و ﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺪری و ﻟﺠﺴﺘﯿ در آن ﭘﺎرک ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﭘﺎرکﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎتدﻫ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠ ﺗﺪارک دﯾﺪهاﯾﻢ.
او اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗ را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
درﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻨﺘﻔ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﻢ از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿ
اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف آﻣﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻟﺠﺴﺘﯿ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ آن ﺟﺬب ﻣﺷﻮﻧﺪ.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿ اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﯾﺴﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺎی ﺗ و ﯾ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت اﺳﺖ
ﺣﻘﺪل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺷﯿﻼت رﺗﺒﻪ دوم ﺻﯿﺪ را دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺻﯿﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ را داراﺳﺖ اﻓﺰود :ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺻﻠ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾ
ﺷﻬﺮک ﺷﯿﻼت ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾ ﻫﺎیﺗ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺻﺎدراﺗ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﺗﺨﺼﺼ ﺻﺎدراﺗ ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد آن ﻣﺎﻫ ﮐﻪ ﺻﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎارزش اﻓﺰوده
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮآوری ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﺷﻮد.
او اداﻣﻪ داد :ﺻﺎدرات ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼ ﺷﯿﻼت و
ﺻﻨﺎﯾ ﻫﺎیﺗ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺑﺮوﯾﻢ .ﯾ ﻗﺮارداد ﺧﻮب ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

زﻧﺠﯿﺮه ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﺎﻫﯿﺎت دارﻧﺪ و از ﺳﻮﯾ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋهای دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻘﺪل اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺮه ﺷﺶ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی آن آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اراﺋﻪ ﺷﻮد.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿ داد :ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﺑﺎﺷﺎهﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ،ﮐﺎﻓﺷﺎپﻫﺎ و… ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﮔﺮدﺷﺮی
ﻣﺎ را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾ ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑ را در آن ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ
رود ،ﺣﺪوداً در ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر و ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان از زاﻫﺪان ،
ﮔﻔﺖ:ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺑﺎ دﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دارد و از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺧﻨﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣرود و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
او اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎرﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ،ﺳﺎﺣﻠ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ دارد و ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺠﺎری ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺠﻮاری و راه داﺷﺘﻦ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ دروازه
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﺪﻏﻼم رﺳﻮل ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮیاش اﻗﻠﯿﻤ ﭼﻮن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دارد و

درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ،از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﯾ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻗﻠﻌﻪ ﺗﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﯿﺲ واﻗﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﯿﺲ ،ﯾ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ
اﯾﺮان در درﯾﺎی ﻣﺮان در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﯿﺰ ﻣﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .در آن دوران ،ﮐﺎﻻﻫﺎ از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﺗﯿﺲ ﻣآﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺷﺪﻧﺪ .ﺗﯿﺲ در ﺳﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪری ﻣﻬﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳ ﻣﻮرخ ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی از روﻧﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺳﺨﻦ راﻧﺪه اﺳﺖ» .درک« ،در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎرک اﺳﺖ و
ﻣﺗﻮان در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ،ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮﯾﺮ و درﯾﺎ را ﮐﻪ اﻟﻤﺎﻧ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﯾﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دور ﺑﻮدن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر و ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻧﻮار
ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ و رﻓﺎﻫ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻈﯿﻤ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ،رﻓﺎﻫ و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ و
ﻣﻬﯿ درﯾﺎﯾ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی رﻓﺎﻫ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،ﮐﻤﭙﯿﻨﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی
ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮارد اوﻟﯿﻪ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﯾ ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن اﻣﺎﻧﺎت ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی رﻓﺎﻫ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺑﻬﺪاﺷﺘ،
اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻨﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی آنﻫﻢ در ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ،ﺳﻔﺮی اﻣﻦ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﺮ زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل راﻫﺎرﻫﺎ و اﮐﻮﮐﻤﭗﻫﺎﯾ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﮐﻮهﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﻧﺸﻮد.
ﺧﻮﻧﺮﻣ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺮدم از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن،
ﻫﻢﺳﻄ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮدم ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺎ
ﯾﺪﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﯾ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻃﺮﯾﻘ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻠ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨ اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ و ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐
ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و
ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎ را ﺳﺎل  1407ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮔﺮدﺷﺮان و ﻓﻀﺎی اﻣﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

او ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﻠاﻟﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ درزﻣﯿﻨﮥ
ﮔﺮدﺷﺮی و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﮐﺪام از ﺣﻮزهﻫﺎ دراﯾﻦﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داد :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻬﺮت دارد ،ﺳﻌ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺪون ﺧﻮد را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل داﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻤ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﺎر
ﺧﻮد دارد.
ﺣﺴﯿﻨ اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ۱۸۰۰اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ،ﻃﺒﯿﻌ و ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺳﻬﻤ ﺑﺴﺰا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و
ﺻﻨﺎﯾ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان از اﻗﺼ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان را دارد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک از آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨ
 ۱۵۰اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳۰اﺛﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠ ﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪوﻧ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﺘﺎی ﻣﻠ ﺳﻔﺎل ﮐﻠﭙﻮرﮔﺎن و ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻠ ﺳﻮزندوزی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨ ﺳﺮﺣﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺳﺘﺎی ﻣﻠ ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳ و در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و دارای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺗﺰﺋﯿﻨ ﻣﺘﻔﺎوﺗ در زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه
ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ و ﭼﻮن از ﮔﺬﺷﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد و
ﻫﻢ ﺣﻔﻆ و اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ ،ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠ ﺳﺎﮐﻦ در
روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﻓﺮﻫﻨ و اﺻﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان و ﺟﻬﺎﻧﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺴﯿﻨ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ را در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﻣﺗﻮان در اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﺮان ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﺮان ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮوز
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘ ﺑﺮﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻨﺮ و ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮدارد را ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد.
او اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از دﯾﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری‐ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻫﻤﺎری ﺑﺎ دﻫﯿﺎریﻫﺎ و دﺳﺘﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻮان و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزان اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی
داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﺤﺼﺮی ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻨ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺘﺮاﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻧﺪﮐ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧ را ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﻗﻼم
ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﺮان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﺎه ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﮔﺮدﺷﺮان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ و اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻓﺮوﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﻮی ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺟﻬﺖ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﯿﺎﺑ ﺻﻨﻌﺘﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺘﺮاﻧ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
در ﺑﺎزه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﺳﻄ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮﻓﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﺷﺪهاﻧﺪ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﯾ از ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاواﻧ دارد و ﭘﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷﺮان از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨ دﻫﯿﺎریﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺪام
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺎنﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و اﻣﻦ و ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و آﺛﺎر ﺛﺒﺖﺷﺪه ﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ،
ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﭘﺰم ،درک و دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪزاﯾ ﺑﻮﻣﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﻣﺤﻠ ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ درﯾﺎﯾ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﮔﺮدﺷﺮ و رﻓﺎه ﺣﺎل ﮔﺮدﺷﺮان ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎتدﻫ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻨ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻓﺎﺳﺎزی و اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑ
ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﻣﺪ و
ﻟﺒﺎس ،ﻓﺮﻫﻨ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤآوری ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻮﻣ و ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ و ﺛﺒﺖ آﻧﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠ و
ﺟﻬﺎﻧ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺎﻣ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮ و ﮔﺮدﺷﺮی را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻠ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ و ﺑﺴﺘﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎﻧ و ﻣﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

