در دﯾــﺪار ﺷﻮراﻫــﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑــﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﻏــﺮب
ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ؛ ﺑـﺎ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺣﻞ روﺳﺘﺎی ﻏﻮرزه
ﺳـﻨﺪ ﻣـﺮگ آن اﻣﻀـﺎء ﻣـﯽ ﺷـﻮد۴۲ /
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ از ﮐـﻮﭼﻪ ﻫـﺎی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن
ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ /زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷـﺪن ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن وﺟـﻮد
ﻧﺪارد
دﯾﺪار روﺳﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر و ﺷﻬﺮداران ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ دﯾﺪار روﺳﺎی ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر و ﺷﻬﺮداران ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺤﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺎی ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداران ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و

ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺣﻤﺪی ،ﺷﻬﺮدار ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﺒﻦ و ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آن
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺮک ﺗﺒﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد آن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آن را
دارﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺠﻮزات آن
ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮدار ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻧﺮژی
ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و از ﻣﺪﯾﺮان
آن ﮔﻠﻪ دارم زﯾﺮا اﻧﻔﺠﺎرات ﻣﻬﯿﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﺷﮑﻨﺎر را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ
اﻣﺎ درﯾﻎ از اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ.

اﺣﻤﺪﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﻋﺪم واﮔﺬاری ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۴۲ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﮐﯽ در ﭘﺎرﺳﯿﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺷﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

وی ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ در ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دوﻟﺖ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

اﻋﺰازی ،دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻫﻢ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎل ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻧﻤﯽ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن  ۲۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺰ از ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺑﺎ اﺑﺮاز
 ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻮان اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﻬﺮ
ﻫﺎی آن ﻫﻨﻮز ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و

ﻣﻮذﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای روﺳﺘﺎی ﻏﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم
روﺳﺘﺎ ﺻﯿﺎدی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺣﻞ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ
ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رود ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺮگ ﻏﻮرزه ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و
ﺑﺴﺘﮏ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻓﺼﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺷﻮراﻫﺎ را
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎ را اﻣﻨﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮرات آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻮراﻫﺎ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

وی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۷ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮداران ،ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﮐﻼن ﺧﻮد را
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۸ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﭘﺎرﺳﯿﺎن وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ  ۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در رﻓﻊ
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و
درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺷﻬﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن زد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۷ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪ ای
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﻗﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.

وی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ را ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ زودی ردﯾﻒ
ﺑﻮدﺟﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزاد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﻣﯿﺮزاد ،ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎزی ﺗﺎﺑﻨﺎک و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ۲۲ :ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ  ۲۰ﺣﻠﻘﻪ آن در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺎن و ﺣﻮزه
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ آب ،ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺮا دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﺪاری ﻫﺎ ،ادارات و… ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

