فرصت های سرمایه گذاری در استان آستراخان
 )1کشت فراسرزمینی

از طرف شرکت های ایرانی عالقمندی زیادی برای کشت فراسرزمینی در استان آستراخان
نشان داده می شود .تا کنون  4شرکت با سرمایه ایرانی به نام های «پیوند گروپ»« ،طراوت گروپ»،
«مزرعه خزری» و «داری کیلینچی» کار خود را در این زمینه در استان آستراخان آغاز کرده اند .در
حال حاضر شرکت «پیوند گروپ» از مازندران اقدام به خرید زمین ،حصار کشی و آماده سازی آن
کرده و مذاکره برای دریافت وام و خرید تجهیزات با بانک های محلی ادامه دارد .در گام نخست قرار
است کارخانه تولید خوراک دام در این زمین احداث شود .نهایتاً سرمایه گذاری جهت تولید طیور و
پرورش ماهی در این زمین پیش بینی شده است .شرکت «طراوت گروپ» نیز زمینی به مساحت 05
هکتار خریداری کرده و تا کنون  6هکتار از آن به کشت صیفی جات و  3هکتار به درختکاری
اختصاص پیدا کرده است .عالوه بر آن یکصد و شست هکتار زمین جهت کشت جو ،ذرت و یونجه
علوفه ای توسط این شرکت اجاره شده و در صورت تمایل و کارآیی مناسب زمین به طرف ایرانی
انتقال خواهد یافت .شرکت «مزرعه خزری» مساحت  055هکتار را زیر کشت یونجه برده و برای
کشت برنج با برند مشترک ایرانی-روسی در استان آستراخان برنامه ریزی می کند .همچنین شرکت
«داری کیلینچی» برای کشت سبزیجات و هندوانه در زمینی به وسعت  055هکتار برنامه ریزی می
کند.
با توجه به وجود زمین های کشاورزی مناسب و وجود منابع آبی کافی در استان آستراخان
حوزه کشت فراسرزمینی در این منطقه با هدف تأمین نیاز محصوالت کشاورزی ایران دارای چشم
انداز می باشد.
 )2گردشگری خزر

تا کنون دو شرکت ایرانی با اعزام نمایندگان خود به استان آستراخان طرح های اولیه خود را
در زمینه گردشگری در دریای خزر ارائه داده اند و مذاکرات بین طرفین ادامه دارد .در عین حال با
هدف رونق گردشگری در این محور ،کشتی تفریحی لوکس با ظرفیت  355نفر در کارخانه کشتی

سازی «لوتوس» آستراخان در حال ساخت می باشد که فعالیت خود را از سال  9502در دریای خزر
آغاز خواهد کرد.
نظر به وجود تقاضا برای سفرهای تفریحی دریایی و دیدار از جاذبه های گردشگری کشورهای
حوزه خزر ،بررسی کارشناسی در زمینه سرمایه گذاری در این حوزه ضروری به نظر می رسد.
 )3صادرات گوشت قرمز

با توجه به تأکید مقامات استان آستراخان درباره پتانسیل این منطقه جهت صادرات گوشت
گوسفند به جمهوری اسالمی ایران ،مطالعات در این زمینه از دو سال پیش با حضور هیأت سازمان
اتکا در استان آستراخان آغاز گردید و سپس با حضور بخش خصوصی ایران به مرحله اجرا درآمد.
شرکت «میاسکو» از منطقه لیمانسکی این استان مجوزهای الزم دامپزشکی و ذبح شرعی را از
سازمان های مربوطه جمهوری اسالمی ایران دریافت نموده و در حال حاضر سه شرکت با سرمایه
ایرانی به صادرات گوشت گوسفند اشتغال دارند .تا کنون چندین محموله گوشت یخچالی به ایران
ارسال شده است .بر اساس اطالعات واصله روزانه یک کامیون گوشت تهیه شده در کشتارگاه منطقه
لیمانسکی آستراخان به ایران حمل می شود.
نظر به وجود مراتع و منابع آب مناسب در استان آستراخان از یک طرف و عدم وجود
کشتارگاه های مدرن و شرکت های فعال در زمینه تأمین دام ،سرمایه گذاری در زمینه دامپروری و
احداث کشتارگاه های مجهز یکی از محورهای دارای چشم انداز به شمار می رود.

