ﺑﺎزﻧﮕﺮ ی ﻃﺮح ﻫﺎدی و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت روﺳﺘﺎ ﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ دﻫﯿﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎن دﯾﺪار ﮐﺮد

ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ دﻫﯿﺎران ،ﺑﺨﺸﺪاران و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی
ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﻫﯿﺎران ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺿﺮور ی اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ اﻓﺰود :در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻫﯿﺎران و اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻃﺎﻟﻘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن را در ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم در ﺗﺮدد از ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﺮراﯾﮕﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی راﻫﺴﺎز ی ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺪادی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﻃﺎﻟﻘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورز ی و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎاﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ ی و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ادارات دارای اﺧﺘﯿﺎر و اﺳﺘﻘﻼل ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎر ج از ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی اداﻣﻪ داد :ﻃﺮح آﺑﺮﯾﺰ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارد و در دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز ی و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻪ در ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﻫﺸﺘﮕﺮد-
ﻃﺎﻟﻘﺎن و راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﭘﺎ ﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻃﺎﻟﻘﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش دﻫﯿﺎران روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺎن ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ی آﻧﺎن ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و از
دﻫﯿﺎران ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﮐﻨﻨﺪ.

