دﮐﺘﺮ ﺣﺪادی:ﻃﺮح ﺣﻮﺿﻪ ّاﺑﺮﯾﺰ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻓﻌﻼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮ ح را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ

دﮐﺘﺮﺣﺪادی:
ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻣﻮر ﻣﺮدم در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم درﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻘﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻃﺮح ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ،ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮح ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ،اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ  24ﺑﻬﻤﻦ  1399در ﻣﺤﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ی ﻃﺎﻟﻘﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺪادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد ،ﻃﺎﻟﻘﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻃﺎﻟﻘﺎن ،ﺷﻬﺮدار ﻃﺎﻟﻘﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎن ،اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺷﻮراﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺪادی ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻫﺎی ﺟﺪی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﺣﻮﺿﻪ
آﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ و
اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮ ی ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،ﻧﻈﺮآﺑﺎد ،ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﭼﻬﺎرﺑﺎغ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ ی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺪادی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ورز  ،ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ..
ﺣﺪادی ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ در ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻘﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺮح را ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﭘﯿﮕﺮ ی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮرداﺧﻠﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورز ی و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ،دارای اﺷﮑﺎاﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼح
ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﻘﻦ اﯾﺴﺘﺎده ام و ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارم ﺑﺮای دﻓﺎع ازﺣﻖ ﻣﺮدم درﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻢ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺸﺮوح و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ.

