ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزﯾﺮ راه اﺣﺪاث ﻣ ﺷﻮد

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮق اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻧﻮاع
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻋﺰاﻣ اﻗﺘﺼﺎد 24ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎه ،ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
* اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪ؛ اﯾﻦ اﻗﺪام از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ
ﻫﻤﺎری در آﯾﻨﺪه از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
– ﯾ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻻﯾ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ  150دﻻر ﻋﺎﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻ
ﯾ از ﻣﻨﺎﺑ ﺑﺰرگ درآﻣﺪی اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺻﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ .از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی آزاد راه ﻧﺪارد ﺑﺮای آﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎی آزاد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آبﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 10ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد راه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آنﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﺤﻞ ﮔﺬر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ و
اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣآﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻨﺎﻓ آن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ اﺳﺖ.
* ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺪه و آﯾﺎ
ﻫﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻌ ﺑﺎ اﺳﻼم آﺑﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ؟
– ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎﻧﻤﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ دارای ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر اﺳﺖ و در آن ﻫﻢ ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺘ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﻢ در ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾ در ﻋﯿﻦ رﻓﺎﻗﺖ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد و ﻫﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻔﻆ
ﻣﮐﻨﯿﻢ.
* ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﺎری ﺗﺎزه ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻧﻈﺮ دارﯾﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
– در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻ را ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﺮﺧﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
* ارﺗﺒﺎط ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ در ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾ اﺳﺖ؟
– ﯾﺴﺮی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺎ ﭼﯿﻨﻫﺎ دارﯾﻢ در ﺑﺤﺚ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﺟﺮاﯾ ﻧﺸﺪه و درﺣﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از اﻧﺮژی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه

ﺑﻨﺪر و اﭘﺮاﺗﻮری ﺑﻨﺪر ﻧﯿﺰ ﯾ از اﺳﻠﻪﻫﺎ را اﺟﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* ﭼﺮا ﺟﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از اوﻟﯿﻦ اﻣﺎﻧﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻣﺜﻞ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و راه آﻫﻦ ﺑ ﺑﻬﺮه
اﺳﺖ؟
– راه آﻫﻦ ﮐﻪ ﯾ ﭘﺮوژه ﻣﻠ اﺳﺖ و ﻋﻬﺪه دار آن وزارت راه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﻮﻟ اﯾﻦ ﭘﺮوژه وزارت راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  35درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﻌﻠ ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺖ و اﺻﻼ
ﺟﻮاﺑﻮی اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ورودی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾ زﻣﯿﻨ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺠﻮزﻫﺎی آن و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺿﺮورت اﯾﻦ اﺣﺪاث وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺿﻠ ﺷﺮﻗ ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﻌﻠ اﺣﺪاث ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ راه ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺻﺎدر ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
راه آﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮودﮔﺎه را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﺳﺮﯾﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ
و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﻤﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺪرﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
* ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ درﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮﻻﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺮﯾﺪ؟
– ﺑﺮای ﺧﻂ اﯾﺮﻻﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻫﻢ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﻤ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
* ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺧﻮد ﯾﺴﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ را اﯾﻔﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎروت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺮدﻣ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺻﻮرت داده اﯾﺪ؟
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﻫﻤﻮاره ﯾ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات
اﺟﺎزه دﻫﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  20ﻫﺰار ﻫﺘﺎر زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ
داﻧﺸﺎه و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
* وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ) ع( در داﺧﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻢ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻧ و ﺳﺮم داﺷﺖ و دارو ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠ ﯾ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ.
– ﺑﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓ ﯾﺎ دﯾﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﮐﻤﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑ دارﻧﺪ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺷﺮط ﻣﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾ را در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را رﻓ ﮐﺮد.

