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توسعه مكران از صنايع آغاز شود

در يك نگاه كلي توزيع جمعيت در كل كشور براي تمركززدايي از تهران و ساير كالن شهرها، اقدام درستي است. همچنين توسعه مناطق جنوبي كشور و به خصوص سواحل مكران كه جمعيت قابل توجهي در آنجا ساكن نيستند، ايده بسيار
خوبي است اما بايد توجه داشته باشيم پيش شرط هايي كه مي تواند اينگونه اقدامات را عملي كند تنها به ساخت شهر و مناطق مسكوني بستگي ندارد. همانطور كه شهرهاي جديد ساخته شده در ايران طي دهه گذشته هم نتوانست اهداف

ايده پردازان خود را كسب و جمعيت مورد نياز را جذب كند. مساله مهمي كه بايد براي ساخت يك شهر جديد و انتقال جمعيت به آن مدنظر قرار داد ايجاد فرصت اشتغال است اما نه هر شغلي. به احتمال بسيار قوي ما نمي توانيم در تجارت
با دوبي و ساير كشورهاي عربي كه در نزديكي ما قرار دارند رقابت كنيم همانطور كه كيش و قشم هم نتوانستند با اين كشورها رقابت كنند. بنابراين تفكر ديگري از ايجاد شغل بايد اتفاق بيفتد اما هنوز فكر مشخصي در اين باره شكل

نگرفته است كه بنگاه هاي شغلي شهرهاي جديد ما در چه زمينه يي توانايي فعاليت و رقابت را دارند آن هم در شرايطي كه اكنون با نظريه گرم شدن هوا در تمام دنيا طي 40سال آتي زندگي در اين مناطق بسيار سخت تر خواهد شد. 
معتقدم اگر دولت بتواند اين مساله را با طرح آمايش سرزمين سامان دهد و تعريف شغلي مناسبي براي اين مناطق داشته باشد احتمال موفقيت طرح بيشتر است. منظور اين است كه در ابتدا كارخانه ها در محدوده شهرهاي جديد ساخته

شود. اما اگر مسووالن بخواهند باز هم بدون برنامه فعاليت كنند و فقط در مناطق مختلف كشور شهر بسازند اين شهرها هم مانند بقيه شهرهاي جديد ناموفق خواهند بود. 
ما بايد از همان ابتدا مشخص كنيم كه چه صنايعي را مي شود در اين منطقه ايجاد كرد. البته اگر كارخانجات و صنايع در راستاي محصوالت پتروشيمي، نفت و گاز باشد طرح توسعه نيز موفق خواهد بود چون تنها با ساختن شهر و ساختمان

شهر پويا نمي شود. 
شكل گيري شهرها به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد اما از يك ديدگاه كلي و نسبت به آنچه در دنيا اتفاق افتاده است شهر در كشورهايي كه اقتصاد آنها به زمينه كارمردم مرتبط است به صورت طبيعي و بر اساس ظرفيت هاي محيطي شكل
مي گيرد. اما در كشور ما كه سرمايه اصلي در دست دولت است و درواقع حاكميت سرمايه گذار اصلي است دولت هم مي تواند در زمينه شهرسازي وارد شود و برنامه هايي در اين زمينه داشته باشد. اما براي رسيدن به نتيجه درست حتما

بايد از تجربه ساخت شهرهايي چون قشم، كيش، مناطق آزاد و چابهار استفاده كرد چون زماني هم كه اين شهرها در دستور كار بودند اهداف كنوني براي آنها متصور شده بود اما متاسفانه به نتيجه دلخواه نرسيدند و در نهايت قشم و
كيش تنها به بندر واردات تبديل شدند. دولت قصد داشت قشم را صنعتي سازي كند اما موفق نشد چون حتي اگر صنايع ما با سرمايه گذاري هاي بسيار زيادي هم شكل بگيرد همچنان با صنايع بين المللي رقابت پذير نيست و موفقيت در

آن كار بسيار پيچيده يي است. بنابراين كار را بايد از ساخت كارخانه و پيش بيني براي اشتغال مولد آغاز كرد و بعد به جمعيت و انتقال آن به منطقه فكر كرد.  در مقايسه ساخت پوتراجايا، پايتخت جديد كشور مالزي و شهر پرند (موفق ترين
شهر جديد در ايران) در اطراف تهران در حالي كه يكي كامال موفق است و ديگري موفقيت چنداني در مقياس جهاني ندارد، بايد به اين موضوع توجه شود كه آنها يك طرح آمايش سرزمين قوي دارند كه براي توسعه كشور كاربردي است و
در راستاي آن حركت مي كنند. اما طرح هاي آمايش سرزمين ما يك بار قبل از انقالب و دو بار بعد از انقالب تهيه شده است، اما همچنان به تصويب نرسيده است چون اصوال نظام برنامه ريزي كشور ما بخشي است و يك طرح فرابخشي مثل

آمايش سرزمين هيچ جايي در آن ندارد. متاسفانه ما چون نگاه عام را به مساله نداريم و موردي تصميم مي گيريم احتمال شكست مان هم خيلي زياد است اما چون آنها موفق مي شوند چون نگاه عام به مسائل را دارند. 
اما دولت زماني مي تواند طرح توسعه مكران و ايده شهرهاي جديد را با موفقيت به سرانجام برساند كه وزارت راه و شهرسازي عمل كننده اول آن نباشد كه شهر و ساختمان ساخته شود بدون اينكه جمعيت براي انتقال توجيه شوند. اجراي
اين ايده ابتدا حتما بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شود و اگر اين وزارتخانه توانست در منطقه پايه هاي كارخانه ها را بسازد در نيمه راه نيز مي شود موضوع ساخت شهر را در آنجا مورد توجه قرار داد. شهري چون فوالد شهر در

اصفهان به اين دليل موفق بود كه در نزديكي يك ذوب آهن قرار داشت.  اصلي ترين عامل جابه جايي انسان ها در ايران كار است به طوري كه همواره از شهرهاي شمالي خوش آب و هوا به سمت تهران و ساير كالن شهرها مهاجرت صورت
مي گيرد. البته به ندرت مهاجرت هاي معكوس به شهرهاي خوش آب و هوا هم داريم كه بيشتر در ميان افراد بازنشسته ديده مي شود. 

بردن سرمايه گذار به منطقه از مهم ترين محورهاي موفقيت است اما نه حد حرف و اعالم آمادگي چون تا پيش از اين هم بارها سرمايه گذاران زيادي براي طرح هاي اينچنيني اعالم آمادگي كرده اند اما از اين اعالم آمادگي ها زياد انجام شده
است اما اينكه واقعا كدام يك به عمل مي انجامد مهم است.  مساله آب معضل بعدي است كه با دو بحث انتقال آب يا شيرين كردن آب دريا ميسر خواهد شد كه البته سختي هاي خود را نيز دارد. 

با وجود اين در حال حاضر انتقال آب كار سخت و پيچيده يي نيست چون آب هم مثل برق يك شبكه است به خصوص اينكه آبي كه ما در كشورمان استفاده مي كنيم، 2 تا 3درصد آب كل كشور است در حالي كه حدود 90درصد آب در حوزه
كشاورزي مصرف مي شود و اين 3درصد، رقمي نيست كه بخواهيم براي آن نگران باشيم چون تامين آب براي شهر كه حتي مي توان بخشي از آن را بازيافت كرد كار آساني است.  همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد تا زماني كه طرح كلي

آمايش سرزمين نداشته باشيم تجربه موفقي نيز در اين زمينه نخواهيم داشت. 
 نگاه ها بايد كامال عوض شود البته ساخت اين شهرها داليل سياسي امنيتي هم دارد كه توضيح آن در تخصص بنده نيست به هر حال ممكن است از نظر سياسي و امنيتي نياز باشد تا در اين منطقه شهر ساخته شود.


