ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﻪای آزاد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣ از  ۱۴ﻫﺰار ﺑﻪ  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺗﺠﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣ آﻣﺪﻧﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ ﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﻓﺎه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده راهاﻧﺪازی و ﻧﺒﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ و ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﺒﺐ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی دوﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻓﺮان
و ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ را در ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻏﯿﺮ از ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی ﺳﻨﺘ و ﺑﺮﺧ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪش ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﻮﺧﺖﺑﺮی و ﺑﺮﺧ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ﺑﺮای اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺰرگ
ﻣﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻃﻌﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ وﺟﻮد ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ راه
ﺗﻼش ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ "ﺑﺮﺧﻮردار" اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻣﺮوز ﺗﻼش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ
و اﯾﻨ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﯾ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﻣﻮاﻧﻌ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺮدم ،ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠ و اﺳﺘﺎﻧ و ﮐﺸﻮری ﻣﺮﺗﻔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادِ آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۳۷۰در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺣﻞ ﻣُﺮان و اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻢاﯾﻨ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮐُﻨﺎرک و دﺷﺘﯿﺎری از ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻃﺮح
در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﻮﻟﻔﻪ راﻫﺒﺮدی در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎﻧﻮی ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮوﯾﻢ .ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﮐ در ﺗﺸﺮﯾ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاﻓ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻠﻮچ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﺮدد داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ دﯾﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ  ۲۰ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت ،ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب ،ﻣﺮﮐﺰی و ﮐُﻨﺎرک ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب و  ۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد:
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ۲۷ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ روﺳﺘﺎﯾ آﻏﺎز و ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد آن در روﺳﺘﺎﻫﺎی رﻣﯿﻦ ،ﮐﻤﺒﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻧﻮکآﺑﺎد و ﮐﻤﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺷﻬﺮﮐ از اﺣﺪاث ﯾ ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮزﺷ و ﺧﻮاﺑﺎﻫ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤ ﺑﺎ ﭘﻨ ﻫﺰار
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ زﯾﺮﺑﻨﺎ و  ۱۲ﮐﻼس ﭘﺬﯾﺮای  ۱۴۸داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺳﺎﺧﺖ  ۲۰ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ورزﺷﺎر ﺟﻠﻮه دﯾﺮی از ﻧﻤﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾ از ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت ،ﭘﯿﺮﺳﻬﺮاب ،ﻧﻮر ،ﭘﻼن ،ﺳﻨﺪﻣﯿﺮﺛﻮﺑﺎن ،ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﻨﺎرک دارای زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،آﻣﻮزﺷ و ﻓﺮﻫﻨ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮگ زرﯾﻨ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮای  ۱۱۴ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾ و ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﻧﺪهﻧﺮی ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻣﻮرد از
اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ و  ۱۷ﭘﺮوژه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﮐ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺮای  ۱۴ﻃﺮح زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮودﮔﺎه ،آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﯿﺲ و ﻣﺮز رﯾﻤﺪان،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺟﺎدهای ،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺮق و اﻗﺪاﻣﺎﺗ در ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﻮزه ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ.
وی اﺟﺮای  ۳۵ﻃﺮح ﻓﺮﻫﻨ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺟﺮای  ۴۸ﭘﺮوژه
اﺟﺘﻤﺎﻋ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻮزه ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ۹۰ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۳۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در
ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋ ۲ ،ﻫﺰار و  ۸۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی ،ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و  ۱۵ﻫﺰار
و  ۱۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ۷۳درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات داﺷﺘﻪ و  ۲۷درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﮐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻫﻤﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ارﮔﺎنﻫﺎ زﻣﺎﻧ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﺑﻮﻣ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻼت و ﺑﻌﻀﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن »ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺷﻮدﻫﺎﯾ «ﮐﻪ از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اداری ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ) ﺗﻬﺮان( ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮآوان و رﻓﺖ آﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻬﺮ آﯾﯿﻦ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ زودی ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻗﻢ ﺧﻮرد.
»ﻣﻬﺮ آﯾﯿﻦ« روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﺮدم در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻣﺮدﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﺠﺎد و اداره ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،در ﺟﻮاﻣ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ را ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
و ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ »ﺳﻬﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﺎﺑ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ،
ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﯿﺮان ﻣﻠ و ﺑﺨﺸ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه از
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح ﮐﻠ آن را در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ.
اﯾﻨ ﻫﻤﻪ ﻣداﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و درواﻗ ۲ ﻫﺰار ﻫﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎی آن درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﻃ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺰرگ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﭙﺎرﭼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ !ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد واﮔﺬار ﺷﻮد
ﺗﺎ رﻧ و روی ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ اﯾﻨ ﺑﺎ  ۸۲ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ۱۱۵ﮐﯿﻠﻮﺗﺮ ﻣﺮز ﺑﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﯿﺶ از  ۲۹۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ آبﻫﺎی آزاد داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.

