ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﺳﺒﺐ
وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان و ﻧﻘﻄﻪ ورودی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ؛ ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن از ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ،ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ورودی ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﮔﻮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﺎزارﻫﺎی دو ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ  21ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻬﺎرراه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺪر ،ﺟﺎده ،ﻓﺮودﮔﺎه و راهآﻫﻦ ﭼﻬﺎر اﺑﺮاز ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺑﺰار را در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﯾﻢ و ﺑﻨﺎدری ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﻨﺪر و راهآﻫﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﺣﺮف اول را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺮﯾﺪور ﻣﯽزﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر دورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن و ﮐﺮﯾﺪور اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻫﻤﯿﺘﯽ دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻی
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻫﻢ ﺷﮑﺎری ﮐﻨﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 45ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدن دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮی آن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﺪ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮودﮔﺎه را

ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدن و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪک از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر در داﺷﺘﻦ راه ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﮕﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از دوﻟﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  7ﻋﻀﻮ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ارﺗﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وزارت دﻓﺎع ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ( اﺳﺖ در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻨﺎرک و ﺗﺪاﺧﻼت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ آن از اﯾﺠﺎد ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻓﺸﺮده و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺠﻮز
ﺳﺎﺧﺖ آن را در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  95ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ؛ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪا و ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آنﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺑﯿﺮ وﻗﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  95از ورود ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر را
ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻋﺮض  18ﻣﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷﺪن و ﭘﺮواز را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  95در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ از ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  95ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻫﺰار و  300ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ورودی ﮔﯿﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﺎن از ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮداد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺪاﺧﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻨﺎرک دارد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده وارد ﻧﺒﻮد در اواﯾﻞ ﺳﺎل
 95ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ
را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و از آن زﻣﺎن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺧﻮدش ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺳﺎل  96ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻃﺮﻓﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و
داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺮودﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺷﺪ در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ وزارت راه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪوری از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد واﮔﺬار ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮدی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻃﺮح آﻣﺪه اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دهﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻼً اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎز اول اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﻦ  100ﺗﺎ  120ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  18ﻣﺎه ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ،زﻣﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد.
رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻪآﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر آﺑﺎن ﻣﺎه  96در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  2ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ

ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آزادﺳﺎزی ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺴﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﻣﻘﺪم اﻓﺰود :اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﺳﻮی
اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻫﺎ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺪ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر آنﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  7ﻋﻀﻮ 5 ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و  2ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺴﺖ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ــ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای دادن ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎهدار ﺷﺪن از ﻟﺤﺎظ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺮزدار ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺠﻮز آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺎرراه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮودﮔﺎه درﺧﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺤﺪود ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ب
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

