 5ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ
][ad_1
… ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده  4ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺮاردادی  IPCﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﮐﺘﺸﺎف ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …
…< اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ  IPCﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ! ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ
پ ﻣﺎده  4ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ …
…< اوﻻ :ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز  11ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  8آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ درﺑﺎره ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت وزارت ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻗﺮارداد 5
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز  11ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎف ﺷﻮد… .
… ،در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از دﻫﻪ  70و دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﻮده ،اﻣﺎ داﯾﻤﺎ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح
…

از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻ

ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ورود ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎدی وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﯾﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺷﺮﯾﻌﯽ ﻧﯿﺎﺳﺮ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﺎری دود ﺳﻔﯿﺪ از دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻓﻀﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،از ﺳﺪ ﮔﺬﺷﺖ… .
… ،ﻫﯿـﺎت وزﯾـﺮان در ﺟﻠﺴـﻪ  14ﺗﯿﺮﻣـﺎه  1396ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺷﻤـﺎره
 36422/020ﻣـﻮرخ  22اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  1395وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و ﺑـﻪ
اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،
ﻣﺎده  33ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب
 1389و ﻣﺎده  36ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ  2ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1393ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و ﺟﻮ در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و …
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را در
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ و اﺑﻼغ
ﺷﺪ .وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻋﻢ از ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺎن ﻧﺮخ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺳﺘﺎن در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرداﻧﺶ را  17درﺻﺪ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎد
آور ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ آزﻣﻮن …
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺘﯽ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻣﺮزی ،ﻣﺎده  6اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ
را ﺑﺎ  148رأی ﻣﻮاﻓﻖ 27 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  4رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع 229
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣ ُﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ …
… :ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و ﺟﻮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس؛ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ  14ﺗﯿﺮﻣﺎه  1396ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره
 36422/020ﻣـﻮرخ  22اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  1395وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و ﺑـﻪ
اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،
ﻣﺎده  33ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب

 1389و ﻣﺎده  36ﻗﺎﻧﻮن …
… ،ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ  50ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼﺣﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود  :در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺎورزان و ﻧﯿﺰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه  4ﻣﺎده  6ﻗﺎﻧﻮن
…
… ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﺔ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  1386ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻨﺪ د ﺗﺒﺼﺮه  6اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﺘﻬﺪزاده… .(1383 ،
 29ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ ﻃﺮح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی در وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠّﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﮐﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻖ
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و آﻣﻮزش ﯾﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی را ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درآورد ،ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﺑﻪ دوره دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ دوره ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﺳﻮال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ… ،
… :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ  oﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم در ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ… ،
… ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداری و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  562/93/206ﻣﻮرخ  93/20/1ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  29ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ… .

… ،ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دو ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن درﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در ﻣﺎده ﯾﮏ اﯾﻼﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻫﺪاف… ،
ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﺷﺶ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  1386ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒﻖ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻔﺖ در  25آذرﻣﺎه ﺳﺎل
 1386ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ در  22اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  1389ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در  19دی
ﻣﺎه ﺳﺎل  1390ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و در دوم آذرﻣﺎه
ﺳﺎل  1393از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺪ ق ﺗﺒﺼﺮه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1393ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻔﺖ در  25آذرﻣﺎه ﺳﺎل …
… ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ راﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )و ان ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ( در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﻮاع و
اﻗﺴـﺎم ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺑﺨﺸـﻮدﮔﯽ ﻫـﺎی ﺟﺮاﺋـﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای
ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺻﺎدرات… .
… ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  1388ﺗﺎ  30اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل
 ) 1395ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر(
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق
اﻻﺷﺎره از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺴﻮره ﺑﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر در ﻃﻮل …
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺪون
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ 5ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 96
ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﻮد… .
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺻﻼح
دﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ی

ﺧﻮد ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ زد؛ روزﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﺮآﻏﺎز وﻗﺎﯾﻊ 18ﺗﯿﺮ
ﺳﺎل  78و ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از آﻧﺠﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،1378
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در …
… ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺪ و ﻣﺎده  80ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اداﻣﻪ دادﯾﻢ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد …
… ﺷﻨﺒـﻪ  17ﺗﯿـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  22از ﺷﺒﮑـﻪ اﻓـﻖ ↩️ ﺗﮑـﺮار ﻓـﺮدا ✅ 15:30
@ safir_channelﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﻔﯿﺮ [20:49 06.07.17] ,ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ:
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ دو ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﮐﺮده/
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را …
… ،ﻣﻌﺎﻫﺪه دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه
) (1306زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ )ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ( ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺟﺪﯾﺪ در 1317
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آن :در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ،از ﺑﻨﺪ ﮐﻤﺎل
ﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده دوم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از روﺳﺘﺎی ﭼﻬﺎر ﺑﺮﺟﮏ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﺎن ،ﻧﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪی را
اﺣﺪاث ﻧﮑﻨﺪ… .
ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺒﻬﻢ در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻬﺎم ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ،در ﺳﺎل  74در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دوران  2ﺧﺮداد ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺰﻧﺪ… .
اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺑﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اش را اﺟﺮا ﮐﺮد! وﻃﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺪم اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ از آن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯽ ﺑﺮد .ﺑﯿﺶ از  100روز از ﺳﺎل  96ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ را اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش وﻃﻦ اﻣﺮوز  ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن …
و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮز وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن( ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،94اﺟﺮای ﻣﺎده 33
ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ روی
ذرت و ﺟﻮی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی
اﯾﺮان اﺑﻼغ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ذرت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه …
5ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  96ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ
دادﯾﻢ و ﮐﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﻧﻮرﺑﺨﺶ
اﻓﺰود :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده  96ﮐﻪ …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺮﻣﻼس اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ روﺑﻪ رو ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎی اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ]…[ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺮﻣﻼس اﯾﺮان
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ
روﺑﻪ رو ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن
آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  .ﻟﺮﺳﺘﺎن از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﻮد ﺳﺪﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد  800 .ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ در
ﻟﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  77درﺻﺪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و ﻓﻘﻂ  23درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺪﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻪ ﺳﺪ اﯾﻮﺷﺎن ،ﻣﺮوک و ﺣﻮﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  .ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺪ ﻣﺮوک دورود ،ﺳﻪ ﻫﺰار و  500ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دﯾﻢ

دورود ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ اﯾﻮﺷﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﯿﺎری ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و  800ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ دﯾﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد .
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺪ ﺣﻮﺿﯿﺎن ﻧﯿﺰ آب ﺳﻪ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﺎﻣﻞ  75درﺻﺪ اراﺿﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و  25درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد اراﺿﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺪﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺑﺴﺮده ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﻌﺸﻮره ،رودﺑﺎر ،ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﮐﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد ** .اﺣﺪاث
ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره ﺗﻨﻬﺎ راه رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره ﯾﮏ ﺿﺮورت
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ،ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و ﭼﮕﻨﯽ اﺳﺖ  .رﺿﺎ
ﻣﯿﺰاﯾﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و ﭼﮕﻨﯽ و آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ،
اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره اﺳﺖ  .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن،
ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺳﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ وزارت ﻧﯿﺮو و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اداری
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻟﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره در ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﻼب ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﻓﺼﻠﯽ ،آب ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ واﺷﯿﺎن ،ﺟﺎﯾﺪر ،ﭼﻢ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ را در ﻓﺼﻮل ﮐﻢ آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻓﺰود :ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﻼب ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و
ﺑﻬﺎره اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ دﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻖ آﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ و ﭼﮕﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﻖ آﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﮑﺎن در آن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آب و ﺳﺪ
ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻄﻠﻊ و ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس در
ﺧﺼﻮص اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ داده ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪﺷﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺸﮑﺎن ﺑﻮده را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖ آﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  ** .اﺧﺘﺼﺎص  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺪ آﺑﺴﺮده ﺑﺮوﺟﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا از ﺳﺪ آﺑﺴﺮده ﺑﺮوﺟﺮد داﺷﺖ ،از ﺗﺨﺼﯿﺺ  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای
اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
اﻣﺴﺎل ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﺳﺪ
آﺑﺴﺮده اﺳﺖ  .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎزوﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﺳﺪ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻠﻖ ﯾﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  .وی ﺳﺪ
آﺑﺴﺮده را ﺳﺪی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺮوﺟﺮد داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ
ﺳﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .ﺑﺎزوﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻼش
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﺎﻧﯽ از اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد  ** .ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺪﻫﺎی آﺑﺴﺮده و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺪﻫﺎی آﺑﺴﺮده و
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی را ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺳﺪ
آﺑﺴﺮده از ﺳﺎل  1388ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر  270ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺪ ﻓﻘﻂ  30درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎدری اﻓﺰود :ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺳﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن200
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﻬﺰار و  175ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر درﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ آﺑﺴﺮده  2ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  93دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل
ﻧﯿﺰ  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺳﺪ آﺑﺴﺮده ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺬب ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ  .ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ آﺑﺴﺮده ﺑﺮوﺟﺮد  60ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آب آن  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻬﺎر ﺳﯿﻼب ﻫﺎ و آورد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑـﺮداری از ﺳـﺪ ﻣﺨﺰﻧـﯽ آﺑﺴـﺮده  26ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ آب آﺷﺎﻣﯿـﺪﻧﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  600ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی از
آب ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  .ﺑﻨﺎدری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ  6ﻣﮕﺎوات
ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮوﺟﺮد از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺪ آﺑﺴﺮده اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮوﺟﺮد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﺳﺎل  1392ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص 6
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .وی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﯾﻦ ﺳﺪ را  6درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺪ 20
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 800ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ  .وی ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮوﺟﺮد داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﯽ و ﺗﻮان ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﺳﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آب

آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎدری اﻓﺰود :ﺳﺪ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  40روﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ  .وی
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺮوج  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ روان آب از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی آﺑﺴﺮده و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .
** ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  92درﺻﺪی ﺳﺪ رودﺑﺎر ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺳﺪ رودﺑﺎر اﯾﻦ
ﺳﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  92درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  22ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﮐﻞ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ
ﺳﺪ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ای ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﯽ ) (ECRDﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻧﻪ آن
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  375ﻫﺰارو  312ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻔﺎع از ﭘﯽ
 155ﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل ﺗﺎج  185ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض ﺗﺎج ﺳﺪ  15ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض ﺑﺪﻧﻪ در ﭘﯽ
 720ﻣﺘﺮ و ﻧﻮع ﺳﺮرﯾﺰ ﺳﺪ آزاد ﺗﻮﻧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﯿﻼب اﯾﻦ ﺳﺪ ﺳﻪ ﻫﺰارو  342ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺣﺠﻢ درﯾﺎﭼﻪ
 228ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ،ﻃﻮل درﯾﺎﭼﻪ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل آب
ﯾﮑﻬﺰارو  756ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
دﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ  230ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ
دﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ  160ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
ﺳﻨﮑﺮون اوﻟﯿﻪ واﺣﺪ ﯾﮏ  28اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،95آﻏﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ
واﺣﺪ ﯾﮏ  22ﻓﺮوردﯾﻦ  ،96ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ واﺣﺪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
ﺧﺮداد  ،96ﺳﻨﮑﺮون اوﻟﯿﻪ واﺣﺪ دو  22اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  96و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ واﺣﺪ دو  30ﺧﺮدادﻣﺎه  96اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ واﺣﺪ دو  30ﺗﯿﺮﻣﺎه  96اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﺪ رودﺑﺎر در ﻣﺠﺎورت و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﺳﺪ رودﺑﺎر ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﯾﻦ
ﻃﺮح در ﺳﺎل  93ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ  1000ﻣﮕﺎوات ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺎده  215و ﺗﺨﺼﯿﺺ آب
اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ
ذﺧﯿﺮه ای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  .ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺪدی ﮐﻪ در  2ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﯿﺮه ای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  400ﻣﮕﺎوات ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر واﺣﺪ 100
ﻣﮕﺎواﺗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد  .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ رودﺑﺎر ﻟﺮﺳﺘﺎن و
زﯾﺮ ﺗﺮاز آب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﯿﺮی ﻣﺨﺰن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮو در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺳﺪ رودﺑﺎر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺪم اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ رودﺑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺪ را ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎ زاده اﻓﺰود :ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ  6ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻂ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻃﺮح ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه
رودﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  GCCاز ﭼﯿﻦ و ﺑﺎ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ 2
ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  280ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و دﯾﮕﺮی  95ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ  .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﺳﺎل  96ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪ ذﺧﯿﺮه ای
ﺳﺪ رودﺑﺎر ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﺳﺪ رودﺑﺎر ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﯾﮑﻬﺰار و  500ﻣﮕﺎوات در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺑﺎزوﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  ** .ﺳﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﺑﺎزوﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ
از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 750 :ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری اﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻮﺷﺎن ،ﻣﺮوک و ﺣﻮﺿﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻮدن ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره و
ﮐﻤﻨﺪان ازﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ  2ﺳﺪ ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﺣﺪود 13
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﯿﮕﻮدرز ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻤﺮود ﻗﺮار دارﻧﺪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﻮد در اﻟﯿﮕﻮدرز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث و راه
اﻧﺪازی آن ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺖ  ** .ﺗﻤﻠﮏ و
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﻤﻨﺪان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮح ﺳﺪ ﮐﻤﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺪ ﮐﻤﻨﺪان در ﻣﺠﻤﻮع  70درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﻬﺰارو 140ﻣﯿﻠﯿﺎرد

رﯾﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﻬﺰارو  250ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  .وی ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺪ ﮐﻤﻨﺪان را ﺗﻤﻠﮏ
روﺳﺘﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ ﺳﺪ ﮐﻤﻨﺪان
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 25
درﺻﺪ ﻣﺎزاد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ  95ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮح ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﯾﺎدﺷﺪه اداﻣﻪ دارد
 .وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻤﻠﮏ روﺳﺘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ﻫﺎی آﺑﯽ
ﻃﺮح و ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ  .ﺳﺪ ﮐﻤﻨﺪان ازﻧﺎ ﺳﺪی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ
رﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  64ﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل ﺗﺎج  650ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  28ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ  79ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﺮب ،ﺻﻨﻌﺖ و
ﮐﺸﺎورزی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ  ** .ﻣﺼﺮف  93درﺻﺪ آب ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻟﺮﺳﺘﺎن در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
 93درﺻﺪی آب ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی 2 ،درﺻﺪ در
ﺑﺨﺶ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد  .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  969ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ روان آﺑﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺘﺎن در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 60
ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺶ از  12/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ  .ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﺟﻮد  30رودﺧﺎﻧﻪ داﯾﻤﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  450ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  .وی اﻓﺰود :ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  27درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ  ** .ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب در
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺮای ﻟﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺸﺎن از ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ  .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎزوﻧﺪ اﻓﺰود:
ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻟﺮﺳﺘﺎن
داﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﻌﺸﻮره ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد  .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻪ ﻃﺮح ﻗﻢ رود ،ﺳﯿﻤﺮه و
ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺪادن ﺳﻬﻢ آب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻮﻋﯽ
ﻇﻠﻢ اﺳﺖ  .وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻠﻮی آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﯿﺮه را ﺳﺪ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎزاد آب ﺳﺪ ﺑﺮای ﻟﺮﺳﺘﺎن آزاد ﮐﻨﺪ  .اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰود :ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ  20روﺳﺘﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن

آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ  .وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آب اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎزوﻧﺪ اﻓﺰود :در ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ آﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای
اﺳﺘﺎن رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ  .وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻟﯿﮕﻮدرز از
ﻃﺮح ﻗﻢ رود ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺤﻼت و دﻟﯿﺠﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺪ
ﺳﯿﻤﺮه زﯾﺮ آب ﻣﯽ روﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ از اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ …
ﻧﺤﻮه ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﯾﺎد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)س( را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﺎده و
دو ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ،در ﺗﺎرﯾﺦ  14/8/68ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺣﻔﻆ
آﺛﺎر و ﯾﺎد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ
ﻣﺎده و دو ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ  26/6/69در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺼﻮب و
ﻣﻮرﺧﻪ … /3/7
ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻮب آﺑﺎن  1309ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﺼﻮب  1311ﻫﯿﺌﺖ وزرا ،ﺑﻨﺪ ”ج“ از ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ  1364ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا
و ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ از ﻣﺎده ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﻮب  1367ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎده  22آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  1381ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻓﺼﻞ دوم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ… ،
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