ﺟﻤآوری ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در دوﻣﯿﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨﺎﺑﻌ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻓﺮاد ﻣﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭘﯿﺸﺮو در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ را
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل آﻟﻮدﮔ آﺑ ،ﺧﺎﮐ،
ﻫﻮاﯾ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  660ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮان در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺟﻤ و ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ زﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ
ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﯾ ﻟﯿﺴﺖ  20ﻧﻔﺮه از اﻓﺮاد را ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺎده ﮐﺮده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎیﮐﺎر ﺑﻮدن ﺗﺠﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﻣﻮﺟﺒﺎت آزادی و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ.

 15ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻧﺘﻈﺎر آزادی
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻤﯿﺪی ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ
ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ زﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر 660
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻤآوری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آزادی  14ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ زﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻟﯿﺴﺖ  15ﻧﻔﺮﻫﺎی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺑﺪﻫ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آزاد ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿﺸﻬﺮ ،ﮐﻨﺎرک ،ﺳﺮﺑﺎز و ﺑﺨﺶ دﺷﺘﯿﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ  15ﻧﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ و درﺻﻮرﺗﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮان
آزاد ﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﺮ زﻧﺪاﻧ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت دارد
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﻓﻘﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ زاﻫﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎه ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺷﯿﻼﺗ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣزداﯾﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻋﻢ از
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻮ و ﻣﺎﻫ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ دﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﺪاً ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻫﻢﺧﻮاﻧ ﻧﺪارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﻓﻘﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮورش ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﻮ و ﻣﺎﻫ در ﻗﻔﺲ دارد ﮐﻪ در
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻘﻄﻪای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ده ﻫﺰار و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﻠﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗ ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺣﺮف اول را ﻣزﻧﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زدوده ﻣﺷﻮد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی

