ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ درﻣآﯾﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،روﺳﺘﺎی ﮐﻬﻦ ﺗﯿﺲ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل
از ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر واﻗ اﺳﺖ و درواﻗ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود.
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻫﺎ ،ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻦﻫﺎ ،ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ و دهﻫﺎ اﺛﺮ ﻗﺪﯾﻤ دﯾﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ رخ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﯿﺲ را ﺑﻪ ﯾ از
ﻗﺪﯾﻤﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﯿﺲ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺗﻮﺟﻬ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم آن در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از آبرﺳﺎﻧ ،ﺑﺮقرﺳﺎﻧ ،ﺟﺎده ،اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ در ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﻧﻮ ،ﺳﻌ ﮐﺮده ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را در
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺰداﯾﺪ.

ﺗﯿﺲ ﺑﻪ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :روﺳﺘﺎی  2ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺗﯿﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟﺑﺮ  6ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻗﺪاﻣ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ آن اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﯾ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻤﻠﺮد آنﻫﺎ
در روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ اﺳﺖ ،ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :روﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﯿﺲ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻫﯿﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘ ازﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺗﺨﺼﯿﺺ دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

آبرﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺑﻮده و ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺎﻧﺎت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮق ،آب ،ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ و آﻣﻮزﺷ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻘﺎﯾ و ﺗﺎﻧﺮی آبرﺳﺎﻧ ﻣﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺠﺎز آزاد ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن  5ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﯿﺲ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺮق ،آب ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ و آﺳﻔﺎﻟﺖ  20ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.
وی از ﻧﺼﺐ  150ﺗﯿﺮ ﺑﺮق ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺧﺒﺮ ﻣدﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺪاث ﺷﺒﻪ آب روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺒﻪ آبرﺳﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻘﺎﯾ و ﺗﺎﻧﺮی آبرﺳﺎﻧ ﻣﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل از ﻧﻌﻤﺖ آب
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ روﻧﺪ آبرﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺟﺮای ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺒﻪ اﺻﻠ آب
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از اﺳﻔﻨﺪ  96آﻏﺎزﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﯿﺪهای در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ورودی ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣ ﺑﻪ ﻃﻮل  1200ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﻨ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺒﻪ ﺗﻮزﯾ ،ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺷﺒﻪ ﺟﻤآوری ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.
ﺑﻠﯿﺪهای از آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺷﺒﻪ آبرﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﺑﺮ  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آبرﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻼت روﺳﺘﺎ ﻣﺮﺗﻔ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎ و
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﻣﻌﺎﺑﺮ روﺳﺘﺎﯾ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح  6ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  2ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از ﻧﻌﻤﺖ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎر آبرﺳﺎﻧ ﻣﺷﺪﻧﺪ.
وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾ ﺧﺒﺮ ﻣدﻫﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺟﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾ ﻣﻌﺎﺑﺮ ورودی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ
ﺟﻬﺖ ﺟﺪولﮔﺬاری ،آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﭘﯿﺎدهروﺳﺎزی و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ،ﮔﺮدﺷﺮی و آﻣﻮزﺷ اﺣﺪاث دوازده واﺣﺪ
ﮐﻼس درس ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ ،اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار
دارد.

