ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﺪی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
در ﭘﯿﺮه ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻠاﻟﺨﺼﻮص در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺷﺪت
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮔﺮدد.
اﺳﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﯾﮋه از اراﺿ ﭘﯿﺮه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
در روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣآورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اراﺿ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﻣﻼک و اراﺿ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ آﻏﺎزﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ در
ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح وﯾﮋه روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﯾ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح وﯾﮋه و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻤﺎﻣ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺮدﺷﺮی و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و رﺿﺎﯾﺖ اﻫﺎﻟ
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ را در ﭘ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﺮد دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ ازﺟﻤﻠﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠ و
اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻟﺠﺎری اﺟﺮاﺋ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  32روﺳﺘﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم در
ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣ در ﺟﻬﺖ زدودن ﭼﻬﺮه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺑﺮدارﯾﻢ.

