اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن :ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺣﻠ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺷﺎﻣﺎه ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻣﻮاﻗ ﺑﺤﺮاﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾ در ﺑﺤﺮان و ﻃﻮﻓﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻣﻮرات ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد آﮔﺎه و ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﯾﺴﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺤﺮان ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺷﻮد ﯾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﻗﺮار داد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻣﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳ ۹۸ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗ ﮐﻪ ﻃ ۲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ را در ﺣﺪ ﯾ دو ﺻﻔﺤﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎرهﺗﻠﻔﻦ و ﻗﻄﻌ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨ،
ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ دﺳﺘﺮﺳﻫﺎ )راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﻓﯿﺰﯾ و ﻣﺠﺎزی( اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﯿ زﻣﺎن رخ ﻧﺪﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺤﺮان زا و ﻓﻘﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ آن ﻫﻤﯿﺸﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻞ و ﺑﺎرﻧﺪﮔ زﯾﺎد
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ،ﯾ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰو
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺣﻠ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮد ﯾﻌﻨ اﺳﻢ آن ﺳﺎزﻣﺎن "ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺣﻠ "ﻣﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن ﯾ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮﺑ ﺑﻮد.
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻨﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﺑﺤﺮان از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺧﻮد در ﺣﺪ ﯾ ﻟﻮدر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻟﺰام ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ اﺳﺘﺎن ﺑﺤﺮانزا اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ اﺳﺘﺎن ،وﯾﮋه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﺪ  ۲۴ﯾﺎ
 ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ را در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻃ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶآ ﮔﻬ و ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد و ادارهﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﺸﺪار زرد ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﮐﺮد.

وی ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺮاﺑ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ذرت در ﺑﻨﺪر
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺎ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ در ﺳﻄ اﺳﺘﺎن رﻗﻢ ﻣﺧﻮرد.
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻫﺎب ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﯾﺎه ﻫﻤﻪ
ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳ ﻫﻤﭽﻮن ،ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧ ،ﺷﺮ ،ﺟﻮ و ذرت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﺤﺚ اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐ در ﺑﺤﺚ ﺑﺤﺮانﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ در ﺑﺮﺧ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ در ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﯿﻠ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺠﺮه ﮐﺮدم
ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎنُ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻦ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﮐﺎر ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﻗﺮن  ۲۱ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ
ﻣﻬﻤ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی آﻫﺴﺘﻪ ،ﻫﯿ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘ در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات رﻗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی و ﺟﻬﺸ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﺑﺮﯾﺲ ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻋﻤﻼ ﮐﺎر
ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺣﻮزه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ )ﺑﺮق ،آب و راه( ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .روز ﻧﺨﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻣﺪم ،آب و راه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدم.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﯾ اﺳﺘﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻧﺒﺎﯾﺪ راه و ﺟﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ راه ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺷﻮد .
وی ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ در ﻣﻮاﻗ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺎفﻫﺎ ﻣﺷﻮد درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﺑﺤﺮان ﻃﻮﻓﺎن ﺣﺎرهای ،ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻼت ﺧﺎک ﺧﻮرده ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم دﻻور و ﮐﻢﺗﻮﻗ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ را
از ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺑﺮق و راه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﺬارﯾﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺮازﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺪاﻧ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﻪ ﺗﻮزﯾ ﺑﺮق

ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
آب و ﻫﻮاﯾ و ﺷﺮﺟ ﺑﻮدن ﻫﻮا از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻗﻄﻌ ﻣﺮر و ﺳﯿﻢ ﭘﺎرﮔ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮق
ﭘﺎﯾﺪار در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺣﻤﺪل ﺑﺎﻣﺮی اﻓﺰود :ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ،اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ
ﻫﻮاﯾ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی  ۶روﺳﺘﺎی ﮐُﻨﺎرک
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻨﺎرک ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۶ :روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎرک ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،از ﺳﻄ درﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ
وﯾﮋهای ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻔ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﻻﯾﺮوﺑ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺳﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧ ﺑﻨﺪﺳﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺑﺮای ﮐﺸﺖﻫﺎی ﻓﺼﻠ و دﯾﻢ از ﺳﺎلﻫﺎی دور اﺣﺪاث ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دﺷﺘﯿﺎری در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﯿﺎری ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺣﺪ
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهای ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻋﺎدل ﻋﻔﺘ اﻓﺰود :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﯿﺮ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﯿﺮی ﻣﺸﻼت
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎور ﻧﺎﺟ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﮔﻮاﺗﺮ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک و ﺗﺎ زرآﺑﺎد ﺷﻨﺎور ﻧﺎﺟ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻧﻤﺗﻮان در ﺑﺤﺮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﻠﺑﺮ اﻓﺰود :ﺷﺒﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ ﻗﻄ ﺷﺪه و ﻣﯿﻮ و ﻣﺎﻫ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮی ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮق و ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آن ﺷﻮد.
وی ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ
اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۱۰۴ :دﺳﺘﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﯿﻦ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ و

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ راهﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﺎدری اﻓﺰود :ﺣﺪود  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ راهﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨ و ﭘﻠﻬﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت و ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺮآورﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﻣﺎر دﻗﯿﻘ از ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

