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برای شــروع بفرمایید در این منطقه دریایی چه بحث اورژانس جادهای از لیردف تا کوه مبارک یک امداد
اقداماتی در راستای توسعه سواحل مکران صورت جادهای هم نداشتیم یعنی اگر کسی در لیردف با ماشین
تصادف میکرد باید از جاســک  150کیلومتر آمبوالنس
گرفته است؟
حوزه ماموریتی ما حدود  300کیلومتر از ساحل مکران را میرفت و او را میآورد در حالی که امروز در مسیر لیردف
در بر میگیرد و از لحاظ محرومیت هم اگر در نظر بگیریم  2پایگاه اورژانس جادهای و در طــرف کوه مبارک هم 2
میشود گفت محرومیت از سمت جاسک به شهر لیردف پایگاه اورژانس ایجاد کردیم و  3مســجد بین جادهای نیز
و استان سیستان و بلوچستان بیشتر است .افتتاح منطقه ســاختهایم .در خود منطقه دریایی  2مجتمع آموزشــی
جاسک از آبان ماه  1387بوده و هر اتفاق و پیشرفتی که در پسرانه و دخترانه با کمک خیرین ساختیم که کالسهای
جاسک صورت گرفته در این  9سال شکل گرفته است .تا آموزشی ،آزمایشگاه ،کارگاه ،زمین چمن مصنوعی ،سالن
سال  89کارکنان ما از بوشهر به اینجا میآمدند و در رفت ورزشی و ...دارد .در راس میدانی که پایگاه مکران را داریم
و آمد بودند تا بتوانند کارهای اولیه را سروســامان دهند .باید  400منزل ساختمانی هم بسازیم اما قبل از ساخت این
یکی از اهداف مهم فرمانده معظم کل قوا برای این انتقال منازل ،ما مدرسه را ساختیم که روستاییها از آن استفاده
بحث امنیتی و نظامی بود که طبیعی است تا ضریب دفاعی میکنند و تمام کارهای آن اعم از برق و آب و گرما و حتی
منطقه را افزایش دهد امــا مهمترین دلیل ،کمک نیروی کتاب و لوازمالتحریر را هم ما تامین میکنیم ضمن اینکه
یک مدرسه هم در سیریک و یکی هم در روستای گروک
دریایی به حوزه اقتصادی این منطقه بود.
اگر بگوییم مهمترین خروجی فرمان رهبری برای باال کلنگزنی کردیم.
چقدر اجازه و بودجه برای ساخت و ساز در خارج
توسعه سواحل مکران ایجاد منطقه دوم در جاسک
از منطقه نظامی دارید؟
بوده درست است؟
دقیقا همینطور است .در واقع منطقه دوم دریایی والیت برای این کارها بیشــتر خیرین را پای کار میآوریم .البته
برای همین کار هدفگذاری شــد .سال  87به نوعی تولد وصل کردن و ارتباط دادن خیرین و امکانات و برنامهریزی
مجدد جاســک بود .در همه دورههای ریاست جمهوری با ماست و خیرین فقط پول میدهند .ما در راس میدانی
آقایان به جاســک آمدند؛ احمدینــژاد و روحانی  2بار کارخانه آبشــیرینکن احداث کردیم که هنوز مشکل
آمدند ،رئیس مجلس شورای اســامی را داشتیم و عمال برق دارد و در حال رســاندن برق به این محل هســتیم
پای دولتمردان به این شهرســتان باز شد .حضور نیروی که اگر نهایی شــود با بهرهبرداری از این آبشــیرینکن
دریایی به نوعی جاسک را مجددا معرفی کرد .رهبری به میتوانیم عالوه بر پایگاه به  7روســتا آبرســانی کنیم.
امیر سیاری گفتند شما باید به سواحل مکران بروید و به در حوزه درمانی در پایگاه مکــران یک درمانگاه زدیم که
عنوان علمدار در آن منطقه بحث توسعه را جلو ببرید .برای متشکل از دندانپزشــکی و مجموعه درمانی است که هم
توسعه این منطقه یک زیرســاختهایی الزم بود و اولین به پایگاه خدمات میدهد و هم مردم .پزشــک عمومی و
مشکل زیرساختی آب به شــمار میرفت .امیر سیاری در دندانپزشک از پزشکان وظیفه یا کادر ما هستند و تا شعاع
کارگروههایی که برگزار میشد تالش کردند و آب از سد  180کیلومتری در روســتاها خدماتدهی میکنند و به
جگین منتقل شد به جاســک و االن آب آشامیدنی شهر طور متوسط هر هفته بین  160تا  180نفر ویزیت رایگان
جاسک از سد جگین میآید و مردم استفاده میکنند .االن دارند و دارو هم رایگان دارنــد .چندین مورد نجات مردم
منازل سازمانی ما  10برابر شده است و نزدیک  4هزار خانه از مرگ و زایمان داشتیم .جالب اســت بدانید که ما آنجا
 2کمد داریم که یکی ویژه پایگاه اســت
سازمانی باید بسازیم و همین موضوع
و یکی برای مــردم و نباید این  2مخلوط
آبرسانی بسیار مهم بود که خودمان
شوند و پول کمد مردم را خیرین و خود
همه را انجام دادیم .در واقع اگر نیروی
بعد از استقرار نیروی
نیروی دریایی تامین میکنند .در جاسک
دریایی نبود شاید هنوز این انتقال آب
دریایی یکی از نیازهای
درمانگاه ما داخل پایگاه است و چون تردد
صــورت نمیگرفت .در بحث شــبکه
اصلی اینجا که مشخص
سخت اســت متخصصین ما به درمانگاه
برق هم در شهرســتان بــرق ضعیفی
شد و مورد تاکید فرمانده
درون شــهر میروند و مــردم را ویزیت
داشــتیم و با توجه به منطقه جدیدی
معظم کل قوا نیز قرار
میکنند .یک درمانگاه هم مشابه مکران
که نیروی دریایی در حال ساخت دارد
گرفت فرودگاه بود و
در پایگاه کوه مبارک داریم ،در آنجا عالوه
و یک و نیم برابر منطقه یکم است ما از
عین جمله ایشان به امیر
بر درمانگاه ،مغازههایی همچون نانوایی،
سیاری این بود که من
محل اعتباراتی که برای توسعه سواحل
باید در فرودگاه تهران در
یخسازی و فروشگاه هم ایجاد کردیم که
مکران داشتیم در آنجا یک نیروگاه برق
تابلو پروازها ،پرواز تهران
مردم یاری میکنند مثال یخ خورد شده
احداث کردیم و االن مردم جاســک و
جاسک را ببینم .از  4سال
به صورت رایگان بــه صیادان میدهیم.
روستاها در حال اســتفاده از برق این
قبل هم که این ابالغیه
البته یک بیمارســتان  64تختخوابی
نیروگاه هستند و مشکالتی که در زمینه
اعالم شد و خواسته به حق
نیز در دســتور کار ســاخت وجود دارد
برق داشتند حل شده است .زیرساخت
مردم شهرستان هم بود
اما فعال تا زمانی که بیمارســتان ساخته
دیگر جاده بود .مصوب کردند که جاده
کار را شروع کردیم چون
شــود میخواهیم یک درمانــگاه درجه
بین جاســک و بندرعباس و به سمت
سرمایهگذار و پزشک
 2بســازیم که نزدیک درب ورود باشد تا
چابهار  4بانده شود .آنچه االن میبینید
متخصص و گردشگر و...
متخصصینی را که میآوریم بیشتر نگه
آســفالت جدید جاده اســت و کار 4
بدون فرودگاه نمیآید
داریم .قبال در اینجا یک فرودگاه نظامی
شدن
بانده کردن هم در حال شــروع
ضمن اینکه نزدیکترین
و یک برج در حد یک اتاقک برای نیروی
اســت .با پیگیریهای نیروی دریایی
فرودگاه به ما هم کنارک
هوایی بوده که باند کوتاهی داشته و فقط
و بندرعباس است که هر
جادهای از روســتای کاشی به سمت
کدام بیش از  300کیلومتر
هواپیماهای نظامی فرود میآمدند .بعد
روستای آب کوهی احداث کردیم که
فاصله دارند.
از استقرار نیروی دریایی یکی از نیازهای
مسیر را  35کیلومتر کوتاه کرده است.
اصلی اینجا که مشخص شد و مورد تاکید
همچنین در شــهر لیردف با پیگیری
فرمانــده معظم کل قوا نیــز قرار گرفت
نداجا بــرق در حال ترمیم اســت .در

فرودگاه بود و عین جمله ایشــان به امیر سیاری این بود
که من باید در فرودگاه تهران در تابلو پروازها ،پرواز تهران
جاسک را ببینم .از  4ســال قبل هم که این ابالغیه اعالم
شد و خواسته به حق مردم شهرستان هم بود کار را شروع
کردیم چون سرمایهگذار و پزشک متخصص و گردشگر و...
بدون فرودگاه نمیآید ضمن اینکه نزدیکترین فرودگاه به
ما هم کنارک و بندرعباس است که هر کدام بیش از 300
کیلومتر فاصله دارند .مطالعات شروع شد و با هواپیمایی
کشــوری مذاکره کردیم و آنها برای ما تعریفی داشتند
مبنی بر اینکه باند ما برای هواپیماهای متوســط کوتاه
است ،یک مشکل دیگر برج مراقبت و سالن ترانزیت بود.
سرانجام یک شرکت که متخصص در ساخت فرودگاههای
دوگانه نظامــی و غیرنظامی بود کار را شــروع کرد اما بر
مبنای برنامه شرکت هواپیمایی کشــوری ،صفر تا 100
فرودگاه را نیروی دریایی انجام داد .اولین کار ما این بود که
فرودگاه را از مجموعــه نظامی جدا کردیم و ورود و خروج
آن را به خارج از پادگان انتقال دادیم .دومین کار ساخت
سالنهای ترانزیت بود که شــامل گیت ورودی پلیس و
قرنطینه سپاه میشد .بعد از آن ویآیپی را ساختیم .در
مورد خود باند هم  2670متر به طــول باند اضافه کردیم
به گونهای که هواپیمای ایربــاس و بویینگ پهنپیکر هم
میتواند فرود بیاید .رهبری فرمودند شما فعال برای 100
تا  150نفر فرودگاه را راهاندازی کنید و بیشتر از این را برای
فازهای بعدی بگذارید .حتی دنبال پروازهای بینالمللی
به ویژه عمان هستیم .االن که فرودگاه آماده افتتاح است،
حدود  16نفر از خانمها و آقایان و از مردم شــهر مشغول
هستند .حتی تعدادی از همسران پرسنل ما جذب پلیس و
سپاه شدهاند تا در بحثهای مراقبتی در فرودگاه همکاری
کنند .در مورد سوخت نیاز داشتیم که هواپیما در فرودگاه
بندرعباس بنشیند و سوخت بگیرد و بعد به تهران برود و
االن یک جایگاه ســوخت هواپیما آماده کردیم که دیگر
نیاز به سوختگیری در بندرعباس نداشته باشیم .برنامه
پروازهای ما به تهران ،کنارک ،شــیراز ،اصفهان ،بوشهر و
بندرعباس است و ارتش تقبل کرده که در  6ماهه اول هر
شــرکت هواپیمایی که همکاری کند و ضرر داشته باشد
نیروی دریایی ضررش را جبران کند البته پیشبینی ما این
است که با شروع به کار فرودگاه شهدای هفتم آذر جاسک؛
سرمایهگذاران ،پزشکان ،دانشگاهیها و ...استفاده کنند و
سودده هم باشد.
دنبال درآمدزایی از این فرودگاه هم هستید؟
خیر .اصال بحث درآمدزایی نبود و فقط برای مردمیاری و
محرومیتزدایی از منطقه است.
ساخت فرودگاه یک بحث است و نگهداری از آن
یک بحث دیگر ،هزینههای نگهداری با کیست؟
همه بر عهده نیروی دریایی است .نیروی دریایی هدفش
این است که این حرکت شروع شود.
در حوزه ساخت منازل مسکونی در چه مرحلهای
قرار دارید؟
ما یک تعداد محدودی از گذشته داشتیم اما وقتی نداجا
آمد با توجه به برنامه اسکان  4هزار خانواده ،فازبندی کرد
و در حال حاضر  5فاز منزل ساختمانی در دستور ساخت
داریم که  1500واحد میشود و تاکنون  300واحد تحویل
داده شده و قرار است تا پایان ســال نیز  500واحد دیگر
تحویل داده شود.
با این واگذاری مشکل شما برای اسکان خانوادهها
حل خواهد شد؟
خیر .انتقال پرســنل ما انتقال همراه با تجهیزات است و
تا اسکله ما ساخته نشود و شــناورها منتقل نگردد آوردن
پرسنل فایدهای ندارد.
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