ﺷﺘﺎب ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺖ دوﻟﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی روزﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ آﺑﺮﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺗﯿﺲ ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری آﻏﺎز ﻣﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺮای اﻟﻮی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎی
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺴﺮﯾ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ،اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ،
ﻣﺮﻣﺖ وﺑﺎزﺳﺎزی آﺛﺎرﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﯾﻦ روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎن ﺳﻨﺠ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﺳﺘﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎی  ٣٢روﺳﺘﺎﯾ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﺸﺮﯾ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎد درﺟﻨﻮب ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وﻧﺎه وﯾﮋه ﺑﻨﯿﺎد در
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﯿﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﺧﻠﯿﻞ ﻣﻨﺒﺘ اﻓﺰود :ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی دارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ وﺻﯿﺎﻧﺖ از اراﺿ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺸﺖ اراﺿ ﺑﻨﯿﺎد اﻣﺮوز ﻫﯿ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف وﻏﯿﺮﻓﻨ درروﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎدﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روﻧﺪ اﺟﺮا ﭘﺮوژه ﻫﺎ در روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﻌﺘﻤﺪان اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺗﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﻮاﺑ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

