رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺟﻮاﻧﺐ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ دوﻟﺖ ،دﮐﺘﺮ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاری ﺟﺪی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت و
آﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮا و ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ـ زاﻫﺪان
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را اراﺿ ﻣﻠ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اراﺿ ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﻠ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﻦ اراﺿ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی وﺳﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻮی آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ
ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و دﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﯿﻞ
ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و راﻫﺎرﻫﺎی ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ذﯾﺮﺑﻂ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان ﯾ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاطﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾ ،دﺳﺘﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻻزم اﺳﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ وزرای راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و
اﺳﺘﺨﺪاﻣ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺰارﺷ ﺟﺎﻣ از ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻃ
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۹۲ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﻧﺠﺎم و ﻃﺮﺣ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﭘﺎﯾﺪار را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۴۹ﭘﺮوژه اﺻﻠ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در دﺳﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و  ۴۹درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ دﻧﺒﺎل ﻣ ﺷﻮد و از  ۴۹ﭘﺮوژه در دﺳﺖ ﭘﯿﯿﺮی  ۳۰ﭘﺮوژه
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ و  ۱۹ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا در اداﻣﻪ ﮔﺰارﺷ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﺗ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﺮﯾ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ و ﭘﺲ ﮐﺮاﻧﻪ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻄ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﺮد ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوری ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻫﻢ ﮔﺰارﺷ از ﻃﺮح وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺮان
اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ،ﻣﺒﺎﻧ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻃﺮح و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﺮداﺧﺖ.

