آﺧﺮﯾــﻦ وﺿﻌﯿــﺖ ﮔــﺰارش ﻣﺸﮑﻼت
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ۹۰
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﯽ
ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ،
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و… ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ارﺳﺎل ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰو ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﻫﻪای ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺣﺪود دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮔﺰارش
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﺨﺺ و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ،وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از زﯾﺮدان
ﺑﻪ  ۲۶۰روﺳﺘﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮق
ﭼﺎﺑﻬﺎر و روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺴﮏ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار دارد
ﻣﻮاردی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ
داده و در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺴﮏ،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮض ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
دارای آب ﺷﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻤﮏ ﺑﺮداﺷﺖ آب در ﻣﻮرد
آﻧﻬﺎ ﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ آﺑﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺎﺑﺮ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﺸﮑﻞ
روﺷﻨﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اراﺿﯽ ﮐﻪ در
آنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای روﺳﺘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در روﺳﺘﺎ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
روﺳﺘﺎ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻻزم را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ﮔﺰارش در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای را اﻧﺠﺎم داده و درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارشﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮده،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن دو ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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