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در ﺗﺪاوم اﻓﺘﺘﺎحﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ
و اﻣﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از  4ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ و
ﺗﺠﺎری در  3اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎن وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ
Posted on ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت  4ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ و ﺗﺠﺎری در ﺗﺪاوم اﻓﺘﺘﺎحﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿـﺪ در اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ،ﮐﺮﻣـﺎن و ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﯾ ﻫﺰار و  360ﻧﻔﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗﺎ ،اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻓﺎز اول ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﻣﺎدﮐﻮش در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  320ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﻨ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل را دارد زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای  360ﻧﻔﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ  3.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ دارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺘﺘﺎح واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺷﻤﺎره ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ در ﺳﯿﺮﺟﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ آﻫﻦ در
ﺳﺎل را دارد ﻧﯿﺰ از دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و  830ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎل  500ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
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اﻓﺰاﯾﺶ  14درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح دو ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ
اﻓﺘﺘﺎح دو ﻃﺮح ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدﮐﻮش و ﺳﻨ آﻫﻦ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۴درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ )ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ (و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

راه اﻧﺪازی اﺳﻠﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺟﻨﻮب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻠﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺑﻨﺪر ﭘﺎرﺳﯿﺎن( ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺑﯿﺶ از  59ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو )ﺑﺮای اﺣﺪاث اﺳﻠﻪ  ،۵ﻣﻮج ﺷﻦ و ﻻی روﺑ (و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ 200 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی 40.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی  11.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻨﺎژ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی در اﯾﻦ اﺳﻠﻪ  30ﻫﺰار ﺗﻦ و  70ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺗﺎ  30ﻫﺰار ﺗﻨ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ اﺳﻠﻪ  100درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ،ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﻨﻮب
ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻮﯾﺒﺎر
اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی روﻣﺎک ﮔﺴﺘﺮ ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ دﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات  364ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل  300ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از  7200ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻮع ﯾ ﻫﺰار و  360ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع  8ﻫﺰار و  520ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری)ارزی و رﯾﺎﻟ (اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ دو ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ دو ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در زﻣﯿﻨﻪ  GTXﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل و زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﭘﻠاﻟﻔﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرﺳﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  100درﺻﺪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺗﺎ ﺳﺎل  1403راه اﻧﺪازی و اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻮع  624ﻧﻔﺮ و اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ  3ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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