ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد؛ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﮔﺬر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ /ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر

در روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺮﮐﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺎم را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﺠﺎﻧﺒﻪ از ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ۵+۱ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻣﻔﺮ از ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ؛ ﭼﺎﺑﻬﺎر .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﭼﺮاﻏ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﻮد را ﺧﯿﻠ زود دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر
و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از  ۶-۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭘ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻠﺶ در ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻠ ﺟﺎ ﺧﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾ در ﻣﻨﺘﻬاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﯾﺮان ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن راهآﻫﻦ ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺎ زاﻫﺪان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی راهآﻫﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪد و در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ،ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد .از ﺳﻮی
دﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮐﻮﺗﺎﻫ دو ﺧﻄ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠ را ﺷﺴﺖ؛ »۳ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮازم ﺧﻮدرو در ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ!« ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر درﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺳﺎل  ۹۸ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺳﺨﺘ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎل را ﭼﻄﻮر دﯾﺪﯾﺪ؟
در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮﺑ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،آﺳﯿﺐ
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زد .در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﺧﯿﻠ زود ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۷روزﻫﺎی ﺳﺨﺘ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼﻃﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﭘﻮل و ارز ﺷﺎﻫﺪ آن
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۷در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎر اﺳﺎﺳ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در ﺑﺮرﺳ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﻮﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﺎه ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺘ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﻢ در داﺧﻞ و ﻫﻢ در ﺧﺎرج دارﯾﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ اﻻن وﺟﻮد دارد ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎرا ﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﻮزه ﺗﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ دﭼﺎر ﯾ ﺳﺮی ﻣﺸﻼﺗ ﺷﻮﯾﻢ وﻟ در ﺣﻮزه ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ .ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﺳﺮی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل ﻣزﻧﯿﺪ؟
ﯾ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻢ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑآﺳﯿﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آن ﻫﻢ ﺑﻮده ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ .ﺑﺨﺸ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
روزﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﺳﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﯾ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺷﻮد ،ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺪون ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ارزی،
ﺑﺮﺧ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘ ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻧﯿﺰم ﻗﺒﻠ در دو ﺣﻮزه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄ را ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺴﺖ دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ
رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در دﻧﯿﺎ ﯾ ﺳﺮی اﻟﺰاﻣﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾ را داده ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺷﻮد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻣﺎن درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧ در ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺮوج ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﻮیﺗﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪﺧﻮﺑ در ﻣﺪار ﻗﺮار دﻫﺪ .در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ در ﺑﺤﺚ رواﻧ ﺧﺮوج از ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺑﻌﺎدش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﭼﺎﺑﻬﺎر و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﻧ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻘﺸ ﮐﻪ اﻻن در ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ ،در ﮐﻨﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻣﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺧﯿﻠ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺎﺗ ﮐﻪ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ رواﻧ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر
از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺲ ﻣﺗﻮاﻧﺪ دروازه ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮدش ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ روزﻧﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺸﻮر و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃای ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮق
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﻧﺘﻪ دوم اﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﯿﻠﻫﺎ ﻣﺧﻮاﺳﺖ رﻗﯿﺐ ﺑﻨﺎدر داﺧﻠ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﮐﻤ ﺣﺎل ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺑﻨﺎدر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎب ﺗﻮزﯾﻌ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾ و ﺧﺸ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ..ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺸ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻄ ﻣﻠ ﭘﺮرﻧﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ را ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨ داﺷﺘﯿﻢ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ و ﺣﻤﺎﯾﺘ
ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ درﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﻟﺬا ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺤﺚ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺠﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺳﺮﯾ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش را ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ دادهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ زود ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾ دادهاﯾﺪ؟

ﯾﭙﺎرﭼ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ آﻧﺠﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪﺻﻮرت وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم ﺗﺸﯿﻞ ﯾ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده .ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از وزرا اﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﯾ را درﻣﻮرد ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ در واﻗ ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪار و در ﺳﻄ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روﺗﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ و اﮐﺜﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻢ در ﺳﻄ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻃ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ.
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾ در زﻣﺎن ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺑ را ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻬﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی در زﻣﺎنﻫﺎی ﻻزم اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻣﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؟
در ﺳﻄ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼﻧ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدم روی آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارﻧﺪ ،وارد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗ ﮐﻪ
دوﻟﺖ روﺗﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﺪ ﻃ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤ ﻣﺤﺪودی از وزرا ﺳﭙﺮده ﺷﻮد؛ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ وزﯾﺮ راه،
اﻗﺘﺼﺎد ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺻﻤﺖ ،ﮐﺸﻮر و اﻃﻼﻋﺎت .در ﯾ ﺟﻤ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻤ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﯾ
از اﻟﺰاﻣﺎﺗ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،روانﺳﺎزی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻬﺎدی را ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﻄ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺎرغ از ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﺎد ،ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﮔﯿﺮد،
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺠﺮی آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ و ﺗﺮاﻓﯿ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ،ﻓﺎرغ از ﺗﺪاوم و ﻋﺪم ﺗﺪاوم
اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎص ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز دارﯾﻢ ،ﭼﺮﺧ را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣآورد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
اﻋﺘﻘﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺮخ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰار و ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ را در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ آﻧﺠﺎ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻣﻦ ﻓﺮ
ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﯾ ﺳﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و داﻧﺸﺎهﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای
آﻣﻮزش در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و اﺑﺘﺪاﯾ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾ ﺑﺨﺸ ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔ ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ و وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷ آن ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدا وارد ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
را ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣدﻫﯿﻢ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۴ﯾﺎ  ۵ﺳﺎل دﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎ ﺗﻨﺴﯿﻦ
آﻧﺠﺎ زﻣﺎن دارﯾﻢ .ﯾ ﺳﺮی ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾ را در داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن و داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ را در دوران ﺳﺎﺧﺖ و دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺑﺎ واﺣﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺰان

ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ
ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺟﺮا ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﺴﺖ.
اﯾﻦ را ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﺮ .ﯾ ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ را ﻧﯿﺎز دارد از ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟ و ...ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﯾ ﻃﺮﺣ را ﺑﺎ
داﻧﺸﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮐﺮدﯾﻢ .دارﯾﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎﯾﺶ دارﯾﺪ؟
ﯾﺳﺮی از ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ آﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤ داﻧﺸﺎه اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮرﺳ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر را از اﻻن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .درواﻗ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ وارد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﮐﻪ ﯾ ﻓﺮﺻﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣدﻫﯿﺪ ،ﻗﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻢ ﻣدﻫﯿﺪ؟
اﺻﻼ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ و در واﻗ آﻣﺎدهﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺗﻮان ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻼک اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻟﺰام و ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤدﻫﯿﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﺑﻮﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام را ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺑﯿﻨﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﻄ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد .ﯾ ﺑﺨﺸ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ دﯾﺮ اﻣﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻗﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه ﯾﺎد
ﻣﮐﻨﯿﻢ .آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺨﺖ
دﯾﺮ ﻣﺎ از ﭘﺲ آن ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ از ﺣﻮزهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪم ﯾ
از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب در آن رخ ﻣدﻫﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۸در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﮐﻼن ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارﯾﺪ؟
ﻣﺎ  ۱۷۰واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻧﯿﻤ از آﻧﻬﺎ ﺗﻼشﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و … وﻟ ﻗﻄﻌﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﯾ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺪفﮔﺬاریﻣﺎن ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾ داﻻن ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
واردات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﻓﺮ ﻧﻤﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺪﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﺎﺑﻬﺎر .ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد دارﯾﻢ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻣﻘﺪار اﮔﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
دو ﺑﻨﺪر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و اﻻن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﻫﺸﺖوﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺎل ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی داﺷﺘﻪ ،ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺎز  ۲ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠ زود در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﺎز

ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵,۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۹۸اﯾﻦ اﻣﺎن ﻫﺴﺖ؟
دﻗﯿﻘﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋ ﻧﺪارم ﺑﺨﺶ اﺻﻠ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺤﺎم و ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﭘﺴﺖ اﺳﻠﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺮای ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺮای راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و زاﻫﺪان و ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾ اﺗﻔﺎﻗ در ﺳﺎل  ۹۸ﻣاﻓﺘﺪ؟
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ راهآﻫﻦ در ﺳﺎل  ۹۷ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻗﻄﻌﺎﺗ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .از
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎرش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ راهآﻫﻦ را ﺑﻪ ﺷﺒﻪ اﺻﻠ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ۹۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ اواﺧﺮ  ۹۹اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ دﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺤﻮﻟ را ﻫﻢ در ﻓﺮودﮔﺎه و ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻫﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﻢ داﺧﻠ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺑ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان
ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﺷﺪ.
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