ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠ ﻣﺮدم ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای
اداری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮز رﯾﻤﺪان و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﻓﻮری
ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۲ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺣﺎل ﭘﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ،ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﺪﯾﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺳﺎل  ۱۴۰۱آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎت ﻣﻬﻢ در آن دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤ
ﮐﺮد.
ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿ ﻫﺪف از ﺣﻀﻮر در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر  ۲۶ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه وﻟ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺮده ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  ۱۴ﻫﺰار ﻫﺘﺎر ﺑﻪ  ۸۱ﻫﺰار رﺳﯿﺪه و دارای ﻣﺮز آﺑ و درﯾﺎﯾ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه دارای ﻣﺮز ﻫﻮاﯾ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﯿﯿﺮی آﻧﺎن را از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﯾﺪﯾﺮ و ﺟﻤﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮارد را در ﺳﻄ ﮐﺸﻮری دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﯾ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺣﻤﺪل ﺑﺎﻣﺮی اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺗﻤﯿﻞ راه آﻫﻦ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ اﺳﺖ.
وی ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺮدﺷﺮ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨ ،ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎدی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق و راه
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﻞ آب روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺗﻮان ﻓﺮ ﮐﺮد.
وی ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﯿﻒ اراﺿ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻠ اﻋﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭼﺮا اراﺿ اﺑﺎ و اﺟﺪادی ﻣﺮدم ﻣﻠ اﻋﻼم ﺷﺪه و
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آن در ﻣﻨﺎﺑ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻼﺗﻠﯿﻒ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻣﺮی ﭘﯿﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم و ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﻮرای اداری ﭼﺎﺑﻬﺎر را از ﺳﻮی ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ۷۰ :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺪون اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮق ،آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻫﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺰرﮔﺰاده اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻻی ﺗﻪ ﻟﻨﺠ ﻣﻠﻮاﻧﺎن و ﺟﺎﺷﻮﻫﺎ را آزاد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ و
ﻣﺎه در اﻣﻮاج درﯾﺎ و ﻣﺸﻼت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

وی ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺮدم درﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺷﯿﻼت ،ﺑﻨﺎدر ودرﯾﺎﻧﻮردی ،ﻧﻔﺖ ،ﺷﻬﺮدارﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﻏﻠﻪ وﺑﺎزرﮔﺎﻧ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﮔﺰارﺷ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﻮﻻد ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘ ،ﻣﺮز
رﯾﻤﺪان ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨ ﺷﻬﺮ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ.

