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تا پایان سال جاری صورت می گیرد

اقتصاد دانشبنیان ،راه حلی برای افزایش بهرهوری

یادداشت

 80هزار فرصت شغلی تازه در اصفهان با اجرای طرح های نیمه تمام
حمیرا حیدریان

خبرنگار

طــی دو دهــه اخیــر کلنگهــای زیادی
بــرای اجــرای طرحهــای ریز و درشــتی
همچــون قطــار ســریع الســیر اصفهان
– تهــران ،ســامانه دوم آبرســانی بــه
اصفهان بزرگ ،ســالن اجالس ســران،
راهانــدازی تراموا ،ســد ســوم کوهرنگ،
تونــل بهشــتآباد و تونــل گالب ،حلقه
چهــارم ترافیکــی شــهر ،شــهرک طــا
و شــهرک ســامت ،پــروژه نمایشــگاه
بــزرگ بینالمللــی اصفهــان و ...در
اســتان اصفهــان بــه زمیــن خــورد کــه
قــرار بود در مدت  4-۵ســال و با تزریق
بودجههای ســاالنه به سرانجام برسند،
امــا رکــود اقتصــادی و کســری بودجــه
دولــت ترمــز پیشــرفت آنها را کشــید و
هنوزبرخــی از ایــن طرحهــا که بــه گفته
مســئوالن اســتانی شــمار آنها بــه بیش
از  4هــزار طــرح تولیــدی و صنعتــی
میرســد ،معطــل اعتبار بــرای تکمیل
ماندهانــد .پروژههایــی کــه حــاال پس از
ســفر اخیر رئیسجمهور بــا اختصاص
اعتبار 32هزار میلیارد تومان قرار است
گــرد و غبــار فرســایش از آن زدوده و در
سراشــیبی تنــد توســعه عمرانــی قــرار
گیــرد .این اســتان که رتبه پنجــم از نظر
طرحهــای نیمــه تمــام ،رتبــه یازدهــم
از نظــر میــزان ســرمایهگذاری و رتبــه
چهــارم را از نظــر اشــتغال در کشــور
کســب کــرده اســت بــا تخصیــص ایــن
بودجه که بر اســاس اولویتبندی اجرا
خواهــد شــد قــرار اســت تــا پایان ســال
 1401بــرای  80هــزار نفــر ایجــاد شــغل
کنــد .حرکتــی که اگــر اعتبــار تخصیص
یافتــه به بخشهای تولیدی ،صنعتی و
کشــاورزی طبق تعهد گفته شده عملی
شــود ،این طرحهــا قادر خواهــد بود در
کل اســتان چرخــه اقتصاد و اشــتغال را
رونق بخشد.
 80ëëهــزار نفرتــا پایــان ســال بــا اجرای
طرحهای اقتصادی شاغل میشوند
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی

توگــو بــا
اســتانداری اصفهــان در گف 
«ایــران» در ایــن خصــوص گفــت :آمار
4هــزار و  57طــرح اعالم شــده شــامل
طرحهــای تولیدی و صنعتی اســت که
حتــی در نقطه صفر (یعنــی در مرحله
دریافت جواز تأسیس) هستند.
امیررضا نقش با بیان اینکه افزایش
سطح ســرمایهگذاری در استان ،یکی از
مهمتریــن اهــداف مــورد نظراســت که
رشــد اقتصــادی اســتان را نیــز بهدنبال
خواهــد داشــت افــزود :رفــع مشــکالت
و موانــع واحدهــای تولیــدی بویــژه
طرحهای نیمهتمام صنعتی در دستور
کار اســت و در حــال حاضــر در اســتان
اصفهــان بیــش از یکهــزار و  600طــرح
نیمــه تمــام صنعتــی دارای مجــوز بــا
پیشــرفت فیزیکی  61درصد وجود دارد
کــه برنامهریــزی شــده اســت تــا هرچه
ســریعتر ایــن طرحهصا تکمیل شــده و
به اشتغالزایی برسد که این امر نیازمند
حمایت بانکها است.
وی بــا ابرازامیــدواری از اجــرای
طرحها و ایجاد اشــتغال اظهار داشت:
اولویــت مــا در ســالجاری اجــرای
طرحهــای نیمه تمام صنعتی اســت و
با اجرایی شــدن آنها طبــق تعهدی که
داریــم با بهرهبــرداری از این طرحها در
پایان سال  ،1401باید  80هزار موقعیت
شغلی جدید در اســتان اصفهان ایجاد
شود.
ایــن مســئول از اختصــاص  ۳۲هزار
میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی در
دو حــوزه ســرمایه ثابــت و ســرمایه در
گــردش برای رفــع مشــکالت نقدینگی
و تکمیــل و بهرهبــرداری از  1938طرح
نیمه تمام تولیدی ،صنعتی و کشاورزی
در مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری
بــه اصفهــان خبــر داد و تصریــح کــرد:
ایــن طرحهــا دارای پیشــرفت بــاالی
 61درصــد اســت کــه تســهیالت آن از
محــل منابــع داخلــی 19بانــک عامــل
تأمیــن و در اختیار اســتان قرار میگیرد
و دســتگاههای اجرایــی بــا هماهنگــی

ایرنا

یکــی از محورهــای اساســی در تحقــق اقتصــاد
مقاومتی که مــورد توجه ویژه مقام معظم رهبری
بــوده و در سیاســتهای ابالغی اقتصاد مقاومتی و
بهطور مکرر در نشســتهای اقتصادی مدنظر قرار
علیرضا قاسمیفرزاد گرفته ،همین مبحث اقتصاد دانشبنیان است .از
استاندار همدان
دالیل مهمــی که رهبر انقالب بر این موضوع تکیه
داشــته و دارند ،این اســت که راه برونرفت از اقتصاد وابسته و تکمحصولی،
تمرکــز بر دانش بومی اســت کــه منجر به تولید درونزا شــود ،چــون افزایش
صــادرات ،اشــتغالزایی ،عدم وابســتگی اقتصــادی و شــکوفایی اقتصادی در
عرصههــای مختلــف را در پــی خواهد داشــت .از نقاط ضعف اقتصاد کشــور
پاییــن بودن میــزان خالقیت و نوآوری و ضعف فنــاوری بنگاههای اقتصادی
است .این مسأله اقتصاد و صنعت کشور را مصرفکننده فناوریهای خارجی
کرده اســت کــه خود زمینه آســیبپذیری اقتصــادی کشــور را در برابر تحریم
بیگانــگان فراهــم میکنــد .با شناســایی این نوع آســیبها میتــوان به نقش
بیبدیل دانش در حل معضالت کشور پی برد.
اقتصــاد دانش بنیــان بر مبنای تولیــد ،توزیــع و کاربرد دانــش پایهگذاری
شــده اســت .در اقتصاد دانشبنیــان دانش کســب ،تولید و انتشــار مییابد و
بهصــورت کارا و مؤثــر در زمینه توســعه و رونــق اقتصادی مورداســتفاده قرار
میگیــرد .بیشــک انتقــال از «نظام تولیــد منبعمحور» به یــک «نظام تولید
دانشبنیــان» یکــی از مؤثرتریــن راهحلهــای موجــود در «افزایــش رشــد و
بهرهوری در هر اقتصادی» است .دستیابی به چنین اقتصادی ،نسبت وثیقی
با «ســرمایهگذاری در حوزه نیروی انســانی و تدوین سیاســتهای متمرکز بر
تحقیــق و نوآوری»« ،توســعه و ارتقــای مراکز تحقیقاتی»« ،توســعه و ارتقای
شــرکتهای دانشبنیــان»« ،توســعه خانههای خــاق»« ،توســعه و تقویت
پارک علم و فناوری»« ،آموزش و سرمایهگذاری در سرمایه (منابع) انسانی»،
«سیاستهای حمایتی دولت»« ،ارتقای سطح کیفی و کمی فناوری اطالعات
و ارتباطات»« ،وجود محیط مناســب سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و قانونی
بــرای ســرمایهگذاری» کــه از ویژگیهــای بــارز اقتصاد دانشبنیان محســوب
میشــود دارد ،تا بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک ،متوســط و
بــزرگ دانشبنیان به اهــداف کالن اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف
ایران دستیافت.
در این راستا ،دولت سیزدهم مردمی و انقالبی نیز با تمام توان و ظرفیت،
سیاســتهای حمایتــی خــود در حــوزه دانشبنیان را بــه کار بســته و با ایجاد
تحرک در دســتگاههای مختلف برای توســعه اقتصــاد دانشبنیان ،توجه به
دســتاوردهای علمی و توســعه فناوری با اســتناد به فعالیتهای انجام شده
در ایــن حــوزه ،تصویب «قانون جهــش تولید دانشبنیــان»« ،آییننامههای
حمایــت از تولیــد دانشبنیــان و اشــتغال کارآفریــن» بــرای هــر وزارتخانــه،
تشــکیل «ستاد رفع موانع ،تقویت و توسعه شرکتهای دانشبنیان» با ابالغ
رئیسجمهور و به ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیری معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهور در معاونت علمی ،توانســته نقش مهمی در پیشبرد
ی که موجبات اشــاعه و
توســعه اقتصاد دانشبنیان داشــته باشــد .به گونــه ا 
تقویت فناوریهای جدید در تمامی بخشهای اقتصادی و واحدهای تولیدی
مختلف را فراهم و تســهیلگر امر توســعه در زیرســاختهای اطالعاتی شده
است.
بیشــک بــا رویکــرد تولیــد دانشبنیــان ،ظرفیتهــای اقتصادی اســتان
همــدان در حوزههای کشــاورزی ،صنعت و خدمات متحول شــده و افزون بر
افزایش بازدهی و ایجاد ظرفیتهای جدید اشــتغال نقطــه آغازی برای گذر
از تولید ســنتی خواهد بــود .با توجه به ظرفیتهای فراوان اســتان همدان در
بخش کشــاورزی و نقش مهم این استان در تولید محصوالت باغی ،جالیزی
و گلخانــهای ،امضــا و انعقــاد یــک تفاهمنامه راهانــدازی دهکــده (پردیس)
فناوری کشاورزی استان همدان در دستور کار قرار گرفت .همکاری و همراهی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ســازمان جهاد کشــاورزی ،دومین دهکده
(پردیس) فناوری و نوآوری کشاورزی ،منابع طبیعی و صنایع غذایی کشور در
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان افتتاح و هم
اکنون بیش از  ۱۳شرکت دانشبنیان و هسته فناور در آنجا مستقر شدهاند.
نکتهای که در حرکت بنگاههای تولیدی اســتان همدان در مســیر اقتصاد
دانش بنیان بسیار اهمیت دارد ،رفع موانع تولید و حمایت قانونی از آنهاست.
به همین خاطر ،پارک علم و فناوری همدان به کارگروه تســهیل و رفع موانع
تولید استان در راستای رفع موانع شرکتهای دانشبنیان افزوده شده است.
تشکیل ستاد استانی اقتصاد دانشبنیان با محوریت پارک علم و فناوری
و تعریف هفت کمیته تخصصی بهعنوان زیر مجموعه گام دیگر برای تحقق
تولید متکی به دانش اســت ،تا با برگزاری جلســات هفتگی طرحها ،ایدهها و
برنامههای مربوطه برای تصویب در ستاد را بررسی و ارائه کنند.
یکــی دیگر از برنامههای اســتانداری همــدان ،زمینهســازی برای معرفی
یافتههای پژوهشــی دانشگاه و محصوالت شــرکتهای مستقر در پارک برای
جلــب حمایــت و عرضه به بازارهای هدف اســت .در کنــار آن ،ایجاد محیط
مناســب برای اســتقرار و حمایت از شــرکتهای دانشبنیان با تأکید ویژه بر
ظرفیتهــای نخبــگان ،اســتادان و دانشــگاههای اســتان ،حمایــت از حضور
فعــال و مؤثــر شــرکتهای دانشبنیــان اســتان در بازارهای فنــاوری داخلی
و جهانی،حمایــت از ایدههــای فناورانــه دانشــجویان و کارآفرینــان اســتان تا
رســیدن به محصول و ورود به بازار کســب و کار و نیاز سنجی و برقراری ارتباط
مؤثر با صنایع و حامیان کســب و کارهای نوین با هدف ایجاد زمینه اشــتغال
فارغالتحصیالن دانشــگاههای استان همدان از برنامههای دیگر برای تحقق
منویات رهبر معظم انقالب برای رسیدن به اقتصاد دانشبنیان است.
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معاون استاندار اصفهان :در حال حاضر در استان اصفهان بیش از یک هزار و 600
طرح نیمه تمام صنعتی دارای مجوزبا پیشرفت فیزیکی  61درصد وجود دارد که
برنامهریزی شده هرچه سریعتر این طرحها تکمیل شده و به اشتغالزایی برسد که
این امر نیازمند حمایت بانکها است
اســتانداری آن را به طرحهای تولیدی،
صنعتی و کشــاورزی اســتان بــا اولویت
پیشــرفت فیزیکــی تخصیــص خواهند
داد.ایــن طرحهــا در سراســر اســتان از
جمله کاشــان ،نجف آباد ،شاهین شهر
و ...انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن
ایــن طرحها بــرای  36هــزار و  300نفر

اشــتغال ایجاد خواهد شد ابراز داشت:
برای ســرمایهگذاری ثابــت  25میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.
 4ëëهــزار طــرح نیمــه تمــام تولیــدی و
صنعتی و لیوان پر اشتغال
چنــدی پیــش مدیــرکل صنعــت،
معدن و تجارت اســتان اصفهان اعالم
کرده بــود بیش از  4هــزار طرح تولیدی

و صنعتــی نیمهتمام در این اســتان در
حال اجراســت که با بهرهبرداری از آنها
حدود  ۱۲۳هزار و  ۹۲۳فرصت شــغلی
ایجاد خواهد شد.
امیرحســین کمیلــی ،اعتبارایــن
طرحهای نیمه تمام در استان اصفهان
را افزون بر  ۱۳۱هزار و  ۲۷۲میلیون ریال
بــرآورد و اظهــار کــرده بــود ۸۵۵ :طرح

صنعتی با پیشــرفت فیزیکــی باالی ۶۱
درصد امســال در این اســتان شناسایی
و تکمیــل آنها در دســتور کار قــرار دارد.
ایــن اســتان از نظــر تعــداد طرحهــای
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۱
درصد ،رتبه اول را بین استانهای کشور
دارد کــه با بهرهبــرداری از ایــن طرحها
بــرای  ۳۵هــزار نفر اشــتغال در اســتان
ایجاد خواهد شد.
کمیلــی با بیــان اینکه  3هــزار و 202
طرح صنعتی با پیشــرفت فیزیکی بین
یــک تــا  ۶۰درصد نیز در اســتان درحال
اجراســت خاطرنشــان کــرد ۴۲۴ :فقره
از ایــن طرحها پیشــرفت فیزیکــی  ۴۱تا
 ۶۰درصــد ۳۷۳ ،طــرح رشــد  ۲۱تــا ۴۰
درصــد و  2405طــرح هم رشــد صفر تا
 ۲۰درصد دارند.
وی میــزان اشــتغالزایی این طرحها
را حــدود  ۸۹هــزار و  ۱۳۸نفــر اعــام
کرد و ادامــه داد :میزان ســرمایهگذاری
طرحهــای صفــر تــا  ۶۰درصــد اســتان
اصفهان افــزون بــر  1084میلیون ریال
است.
امیررضا نقش با بیان اینکه افزایش
سطح ســرمایهگذاری در استان ،یکی از
مهمتریــن اهــداف مــورد نظراســت که
رشــد اقتصــادی اســتان را نیــز بهدنبال
خواهــد داشــت افــزود :رفــع مشــکالت
و موانــع واحدهــای تولیــدی بویــژه
طرحهای نیمهتمام صنعتی در دستور
کار اســت و در حــال حاضــر در اســتان
اصفهــان بیــش از یکهــزار و  600طــرح
نیمــه تمــام صنعتــی دارای مجــوز بــا
پیشــرفت فیزیکی  61درصد وجود دارد
کــه برنامهریــزی شــده اســت تــا هرچه
ســریعتر ایــن طرحهــا تکمیل شــده به
اشــتغالزایی برســد که این امــر نیازمند
حمایت بانکها است.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن
ایــن طرحها بــرای  36هــزار و  300نفر
اشــتغال ایجاد خواهد شد ابراز داشت:
برای ســرمایهگذاری ثابــت  25میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.

اولین گام عملی برای خروج زندانها از شهرهای البرز برداشته شد

ابالغ مجوز فروش زندانهای رجایی شهر و قزلحصار
ایران واشقانی
خبرنگار

بــا موافقــت وزیــران عضــو کمیســیون
حقوقــی و قضایــی ،مجــوز فــروش
زندانهــای قزلحصــار و رجایــی شــهر
توســط ســازمان زندانهــا و اقدامــات
تأمینــی و تربیتــی کشــور صــادر شــد تا
ایــن زندانهــا کــه بواســطه ســرعت و
توســعه ساخت و سازها در مرکز کرج و
مجاورت با شــهرکهای مسکونی قرار
گرفتهاند ،از بافت شهری خارج شوند.
کــرج ،تنها شهرســتان کشــور اســت
کــه چهــار زنــدان بــزرگ دارد و یکی از
علل شــکلگیری حاشیه نشینی در این
اســتان ،مهاجرتهــای ناخواســته در
اطراف زندانها است.
ëëمجوز فروش زندانهای رجاییشهر و
قزلحصار ابالغ شد
نماینده کرج ،فردیس و اشتهارد در
مجلس با اشــاره به حضور  ۱۰درصد از
زندانیان کشــور در کــرج ،از ابالغ مجوز
فــروش [عرصــه و اعیــان] زندانهــای
قزلحصار و رجاییشهر خبر داد.
مهدی عســگری اظهار کــرد :وجود
 ۴زنــدان در کالنشــهر کــرج از جملــه

عوامــل تشــدید کننــده آســیبهای
اجتماعی در البرز اســت که این استان
را در رده باالترین اســتانهای کشور در
این موضوع قرار داده است .در همین
راستا و در تاریخ  ۴آذر ۱۳۹۹مکاتبهای
بــا رئیس قوه قضائیــه وقت با موضوع
ضــرورت و نحــوه جابهجایــی زندانها
بــه محــدوده خــارج از شــهر صــورت
گرفــت .در نشســت مجمــع اســتان با
رئیسجمهــور در  ۱۸آذر ۱۴۰۰نیــز بــر
ضــرورت انتقــال زندانهــای تحــت
مدیریــت تهــران بــه خــارج از شــهر
تأکید شــد .فروردین امســال در جلسه
شــورای اداری اســتان البــرز بــا حضور
رئیسجمهــور ،آمــاری در خصــوص
میزبانــی  ۱۰درصــد زندانیــان کشــور
در کــرج اعــام و بــار دیگــر جابهجایی
زندانهای استان مطرح شد.
بــه موجب تصویبنامه کمیســیون
حقوقــی و قضایــی دولــت و تأییــد
رئیسجمهور ،هیأت وزیران به استناد
مــاده  ۱۱۵قانــون محاســبات عمومــی
کشور ،به قوه قضائیه (سازمان زندانها
و اقدامــات تأمینــی و امنیتــی کشــور)
اجازه دادند نســبت به فروش عرصه و
اعیان زنــدان قزلحصار و زندان رجایی

در گذشــتههای دور در مناطــق بیابانی
ایجاد اما با گسترش شهرنشینی و مرور
زمان بــه بافت شــهری اضافه شــدند.
کارگروه انتقال زندانها در اســتان البرز
راهانــدازی شــده و قــرارگاه اجتماعــی
اســتان نیــز در حــال شناســایی افــراد و
محل ههای آسیبپذیر است.

شهر همگی واقع در حوزه ثبتی کرج با
رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام
نماید.
ëëرســیدگی بــه خواســته مردم در ســفر
رئیس جمهور
مجتبی عبداللهی استاندار البرز در
خصوص انتقال زندانها از استان البرز
گفــت :بــرای تحقق انتقــال زندانهای
بزرگ و ملی از استان بهصورت گام به
گام و با پیگیریهای مجدانه وارد عمل
شد هایم.
وی ادامه داد :این اقدام را با تشکیل

کارگروهی ویژه در دســتور کار قرار داده
و در ســفر رئیــس جمهــور محتــرم بــه
اســتان نیــز موفق بــه اخذ دســتور الزم
شدیم.
عبداللهی گفت :بر اساس ابالغی از
سوی معاون اول محترم رئیسجمهور
مجــوز فــروش عرصــه و اعیــان زندان
قزلحصار صادر شــد .اکنــون مجموعه
اســتان برای تســریع در تحقــق این امر
مهــم بســیج میشــوند و عــزم جــدی
برای انتقال این زندانها وجود دارد.
وی با اشــاره به شکلگیری زندانها
در بافــت شــهری کرج گفــت :زندانها

لگیـــری
نهـــــا؛ مــوجـــب شک 
ëëزنــدا 
اقامتگاههای غیر رسمی
خانوادههــای زیــادی در اطــراف
زندانهای کرج در شــرایط نامناســبی
ســاکن شــدهاند تــا بتوانند بــا کمترین
هزینــه بــه مالقــات زندانیــان خــود
برونــد .خانوادههایــی کــه بهدلیــل
فقــر و تنگدستـــــی ناشــــی از حبــــس
سرپرســت خانــوار ،بیــکاری یــا اعتیاد
در ســکونتگاههای غیــر رســمی کــرج
ســاکن شــده و موجــب تغییــر هویــت
و بافــت فرهنگــی در ایــن اســتان
شدهاند .شــکلگیری این اقامتگاههای
حاشــیهای ،آســیبهایی چــون کمبود
ســرانه آموزشــی ،افزایــش جرایــم و
نابســامانیهای اجتماعی برای مردم
ایــن اســتان را در پــی دارد بــه طــوری
که ایــن موضوع و قرار گرفتــن البرز در

محــور مواصالتــی  14اســتان موجــب
کمبود سرانههای آموزشی و بهداشتی
این استان شده است.
مشــاور اســتاندار در امــور زندانها
با اشــاره به ضــرورت کاهش جمعیت
کیفــری و زندانیــان البــرز گفــت:
تقســیمبندی چهــار زنــدان البــرز
پــس از تفکیــک اداره کل زندانهــای
استانهای البرز و تهران صورت گرفت
کــه ندامتگاههــای فردیــس و مرکــزی
بــه البرز رســید و مدیریــت زندانهای
قزلحصــار و رجایــی شــهر بــه تهــران
واگذار شــد .در حالی کــه مدیریت این
زندانها با استان تهران است ،تبعات
ایــن چهار زندان و تردد مربوط به آنها
در البــرز انجــام میشــود .همچنیــن
هزینههــای مســائل زیســت محیطی،
فاضــاب ،زیرســاختها ،دفــع زباله و
پســاب آنها نیز از اعتبارات استان البرز
تأمین میشود.
علی حــاج کاظم افــزود :پیشبینی
شــده تا پس از تغییر کاربــری و فروش
زندانهــا ،در محــل دیگــری خــارج از
حــوزه اســتان البــرز ،دو زنــدان جدیــد
احداث شــود و زندانهای مورد اشــاره
تغییر کاربری داده شوند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:

استفاده از طرحهای سالمسازی دریا رایگان است

ســاری  -مدیــرکل دفتــر اجتماعــی
اســتانداری مازندران گفت :با دســتور
رئیسجمهــور اســتفاده از دریا رایگان
اســت و هرگونه اخذ وجه برای ورودی
پارکینگها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،
علی رجبیوند چالــی اعتبار مورد نیاز
ناجیــان غریــق را امســال  ۲۰میلیــارد
تومــان عنــوان کــرد و افــزود۲۷۰ :
نجاتیافتــه در ســواحل بــا خدمــات
جت اســکیداران و قایــقداران نجات
یافتهاند.
او رعایــت شــئونات اســامی در
ســواحل را از دیگــر اقدامــات اساســی
عنــوان کــرد و گفــت :قــرارگاه امــداد
و نجــات بــا ورود نیــروی انتظامــی و
اســتقرار  ۱۵پســت ثابــت هــال احمر
و  ۲۴آمبوالنــس اورژانــس در ســواحل
مستقر است.

وی همچنیــن از راهانــدازی قرارگاه
عفاف و حجاب در سواحل خبر داد.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری
مازنــدران تصریــح کــرد :هنــوز متولی
اصلی دریا مشــخص نیست و با وجود
اینکــه از ســال  ۹۳متولــی دریــا وزارت
کشور اســت ،اما همچنان تولیگری در
زمینه دریا معلوم نیست.
رجبــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح
ســازمان عمران و ســواحل به مجلس
ارائــه شــد تــا بــر ایــن اســاس متولــی
واحــدی بــرای دریــا و طرحهــای
سالمســازی فراهــم شــود تــا در حوزه
شــهری واگــذاری به شــهرداریها و در
حوزه روستایی نیز واگذاری به روستاها
صورت بگیرد.
وی بــه آزادســازی دریــا بــا دســتور
رئیسجمهور اشــاره کــرد و افزود :تنها
در برخــی نقــاط خــاص ســاحل دریــا

آزادســازی نشــده اســت ،امــا در همــه
نقاط دیگر حریم دریا آزادسازی شد.
رجبی بــر لــزوم ایجــاد امکانات در
همــه ســواحل و در اختیــار قــرار دادن
پسکرانهها برای سرمایهگذاران حوزه
ســاحل تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت:

بــا برنامهریــزی اســتاندار مازنــدران
تــا تشــکیل ســازمان عمــران ســازمان
همیــاری و شــهرداری از زیرمجموعــه
معاونت عمرانی متولی دریا و ساحل
اســت .مدیرکل اجتماعی اســتانداری
مازنــدران تصریــح کــرد :افــرادی کــه

صاحب طرح تأیید شده هستند با بازه
زمانی  ۱۰ســاله مورد درخواست بیشتر
ســرمایهگذاران میتوانند از سال ۱۴۰۲
طرحها را اجرایی کنند.
او گفت :نگاه ما در استان این است
کــه طرحهــای دائمــی دریــا راهاندازی
شــود چــرا کــه در مازنــدران در همــه
فصلها پذیرای میهمان هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد :همــه
ســرمایهگذاران تــا زمــان تشــکیل
سازمان عمران از پنجره واحد سازمان
همیاری و شهرداریها مجوزهای الزم
را اخذ میکنند و به دســتور اســتاندار و
بــا تصویب در شــورای تأمین ضمانت
اجراییهای الزم اخذ شده است.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری
مازندران ادامه داد :پروژه سلمانشــهر
از طرحهای تصویبی طرح سالمسازی
نیســت و ملک شــخصی افراد اســت و

مــا در حریــم  ۶۰متر آزادســازی داریم
و بــرای نمونــه طرح فــرح آباد ســاری
کــه ســپاه کربــا آن را اجرا کرده اســت
و طــرح ســیترا در نوشــهر را پیشــنهاد
میکنیم.
وی بــه وجود  ۴۷۳کیلومتر ســاحل
در مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت۲۴ :
شــهر در  ۱۵شهرســتان از موهبــت
ســواحل دریا برخوردارنــد و با طراحی
نقشــه در شــهرهای ســاری ،چالــوس،
نوشــهر و بابلســر در حریــم  ۶۰متــر
پیــادهرو ســاحلی بــرای جلوگیــری از
پیشروی دریا ساخته شد.
رجبی لزوم اجرای نقشــه و طراحی
ساخت و ساز اطراف ساحل را ضروری
دانســت و از تدوین دستورالعمل ویژه
اراضــی ،پس از  ۶۰متر حریم دریا خبر
داد تا سرمایهگذاران بتوانند در فضای
تعریف شده امکانات را ایجاد کنند.

