ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر  /ﻓﻌﻼ ﺳﻔﺮ ﻧﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﺰوی از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﻮر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
ﮔﺮدﺷﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ‐ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮا در آورد ،ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ رﯾﺴ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮدی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن اﻣﺎن ورود ﮔﺮدﺷﺮان در ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﺿﯿ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺘﻞﻫﺎ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻌﻼ ﺳﻔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﮐﻤ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻋﺎدیﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ و درﻣﺎﻧ ﮐﻪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﮔﺮ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯿﺮی و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺣﺎدی ﺑﺮ ﻣﺧﻮردﯾﻢ .از اﯾﻦ
رو از ﻫﻤﺎن اواﺋﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﯿﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﻫﺎﯾ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﺎنﺳﻨﺠ آن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﻦ رو از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎی
داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد؛ ﺣﺪود  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﺮی و وﯾﮋه
ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺴﺮی اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﻘﺎﻫﺘﺎﻫ در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۱۳۰ﺗﺨﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﮐﺮدی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی رﻓﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺷﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو از  ۱۴اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻫﯿ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻠ رﺳﻤ ﺑﺮای
اﺻﻨﺎف اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ را در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ روال اداﻣﻪ داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﺠﺎر ﮐﻪ ﯾﺴﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻨﺎﻓ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
وی ﺑﻪ دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ
اﺻﻨﺎف ،در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻘﻂ دو ﻣﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮار ،رواﺑﻂ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣداد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﻬﺪاﺷﺘ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﺳ و ﻟﺒﺎس ﮐﺎدر درﻣﺎﻧ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻇﺮف ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی راهاﻧﺪازی

ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه دادﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۸۰ﻫﺰار ﻣﺎﺳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ و در ﻣﻮاردی راﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن از ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺮﯾﻦ،
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺒ ﮐﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺴﺒﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃ ﻣﺬاﮐﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ از ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ دو ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﮐﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺷﺎرژ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ وام ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘ را از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ
و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﺎل ﭘﯿﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺸ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﮐﻤﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮراﺗ اﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن داﺷﺖ ﻫﻤﺎری ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :از ﻇﺮﻓﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺎرهﻫﺎ را از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﭼﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎر و ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎری
داﺷﺘﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آوردﯾﻢ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﺪ را در ﺷﺮاﯾﻄ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ وارد ﺷﻮد.

