ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ:
ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام وزارت ﻧﯿﺮو در ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻗﺪام وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺣﺬف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﻗﺪام وزارت ﻧﯿﺮو را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ﭼﺎﺑﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻖ
اﻧﺸﻌﺎب در روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت داﻧﺴﺘﻪ و اداﻣﻪ داد :ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﯾﻦ دو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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