ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣ ،وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در وزارت دﻓﺎع ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎنﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻮراﯾ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺳﻨﺪی ﺟﺎﻣ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻮر اﻗﺪام و از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸ و واﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﯿﻠ در ﺳﺎل  ۹۸اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺷﻮرایﻋﺎﻟ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ،ﺷﻮرایﻋﺎﻟ آﻣﺎﯾﺶ و ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺶازاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﻨﺪ در
ﺷﻮرایﻋﺎﻟ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
او ،اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ دﯾﺮ را ورود دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻫﻤﻮارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﻨﺪ،
وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز را ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردهاﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد
ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺣﻮزه اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،
آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،آﻣﻮزشﻋﺎﻟ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨ و آﻣﻮزش ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺘﺎب و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی
ﻻزم ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﮔﺎم ﺳﻮم در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ را ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﮔﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺎب ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻌﺘ در ﺣﻮزه اﻧﺮژی اﺳﺖ.
او ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دوﻣﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺟﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎب اﻧﺮژی و ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺰرگ آب و ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺰرگ
و ﺣﯿﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺣﺪود ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ،اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،ﺷﯿﻼت و ﮔﺮدﺷﺮی اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻃﺒﯿﻌ در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ دارد ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺟﺰو ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ ،ﮔﻞﻓﺸﺎنﻫﺎ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ
و ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی روان را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان اﺳﺖ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺮژی و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻼت ،ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺮدﺷﺮی داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ دو ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻮازن رﺷﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﯿﻔ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزﻧﺪ.
او اﻓﺰود :در ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ راه و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﺳﺎزی و ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد و ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار روﻧﻖ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮد.

اﺳﻼﻣ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺤﻮری ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮر را در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

