ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﻔﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﻔﺘﺢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻔﺘﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺘﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ از آب ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و آﺑﻔﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
ﻣﻔﺘﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ
ﺑﯿﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺷﮑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﺪوده ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﺑﻔﺎ و آﺑﻔﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺴﺮدی در ﮐﺎرﻣﻨﺪان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺖ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﮐﺎدر اداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای دو ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

/ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺒﺮ
 اﺧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ:ﻣﻮﺿﻮع
URL: https://www.abfa-qom.ir/node/4663

