ﮐﻠﻨﮓ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن زده
ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﻧﮑـﺮد /ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﭘــﺎی اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ
ﮐﻠﻨﮓ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ روﺳﺘﺎی زﯾﺎرت ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ زده ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ را در
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن روز اﺳﺘﺎﻧﺪار و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﻨﮓ آن را زدﻧﺪ ﭘﺮوژه
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺣﻠﯽ روﺳﺘﺎی زﯾﺎرت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در
روز ﺑﻮد ﮐﻪ آب ﺷﺮب  ۲۲روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۷ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.

اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ رﻓﺘﯿﻢ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ
ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮرم ،ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎی زﯾﺎرت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻋﺪه ای از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی زﯾﺎرت
آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻠﻨﮓ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ را زدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از
ﺧﺮﯾﺪاری آب از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻗﺪم ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻮان روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ اﺑﺮاز ﮔﻼﯾﻪ از وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب و ﻣﺼﺮﻓﯽ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آب ﺷﺮب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ دارد و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زد.

ﺣﺴﻦ ﮔﺮﯾﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎی زﯾﺎرت ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب روﺳﺘﺎ ﮔﻔﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪار و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﮐﻠﻨﮓ آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ را زدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻠﻨﮓ دﯾﻮار
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎرﺳﯿﺎن را زدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ دراﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺣﻠﯽ روﺳﺘﺎی
زﯾﺎرت در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷اﺳﺖ.

