ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺎب ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن و دﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﻟﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺎب
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾ ﻏﺬاﯾ و ﺷﯿﻼﺗ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺲ از اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎوری ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﻪ ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﻌﺪﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺑﺰرﮔ ،ﭼﻮن ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﮔﻠﻬﺮ ،ﭼﺎدرﻣﻠﻮ
و  ...ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ
و ﻋﺎﻣﻠ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﻫﺎی ﻣﻮﺻﻼﺗ ﺳﺮﺧﺲ‐زاﻫﺪان ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺣﯿﺎﺗ ﺑﻮده و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر آن را ﺗﻤﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ را ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی روز و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و در ازای آن ﻃ ﻗﺮارداد
 BOTده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻓ ﺗﻌﺮﻓﻪای آن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻃ ۵ ﺳﺎل اول ﺑﯿﺸﺘﺮ و در  ۵ﺳﺎل دوم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در
ﻋﯿﻨﺤﺎل ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﯿﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻﺗ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺻﻼﺗ راه آﻫﻦ ﺷﻤﺎل‐ﺟﻨﻮب و راه آﻫﻦ ﺳﺮﺧﺲ‐ زاﻫﺪان ﺑﺸﺎﯾﺪ،
ﺗﺤﻮﻟ ﻣﻨﺎﻓ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﯿﻨﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وارد ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺠﺎرت ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺮوژه ) CPECﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎزار  ۲۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌ ﺑﺮای اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﺘﺎزی را ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻋﯿﻨﺤﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾ از اﻣﺎﻧﺎت ارهﻫﺎی ﻫﻮاﯾ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪن ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻫﺎریﻫﺎی ﺟﺎﻣ اﯾﺮان و
ﭼﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮاﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨ ﺑﻪ ارزش  ۴۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً
اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ،ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃ ﯾ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﻖ روﺷﻦ ﺻﻨﺎﯾ ﻓﻮﻻدی ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺷﯿﻼﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر
آﻣﺎده ﺳﺎزیﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان اﯾﺮان را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﻘﺮرات و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر،
اﺳﺘﺜﻨ ﺷﺪن آن از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﺮان در ارﺗﺒﺎط آﺑ و ﻣﻮﺻﻼﺗ و ﻫﻮاﯾ ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﯾ از ﻣﻌﺎدن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑ ﻣﻌﺪﻧ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨ آﻫﻦ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺮان ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ و دوم اﺣﺪاث آن ،ﺑﺮای ﯾ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ ،دو واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی،
ﯾ واﺣﺪ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﯾ واﺣﺪ ﻧﻮردﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﭼﺎدرﻣﻠﻮ و ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود  ۷درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻮﻻد ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻮﻻد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
در ﻋﯿﻨﺤﺎل ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﯾ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ
 ۶واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸ /۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻣﺤﻮر دوم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﻔﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﻬﻤ ﺟﺪی در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ دارﻧﺪ«.
او اداﻣﻪ داد» :اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻓﺎز از ﺳﺎل
 ۱۳۹۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل آن ﺷﺮوعﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺎز اول ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﭘﻨ ﻣﺠﺘﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل
در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۶و در ﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎب دوم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮردﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ«.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻋﯿﻨﺤﺎل در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾ ﺷﯿﻼﺗ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۲۳درﺻﺪ آﺑﺰﯾﺎن و ۷۰
درﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ و ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻮﻣ ﻣﺤﻠ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺪﺑﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ ﻫﺎب
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﯿﻼﺗ را ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

