ﺍﺧﺒﺎﺭ < ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺻﺪی  ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻠﻪ ﺳﻮار ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و واﮔﺬاری ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﮏ ﺣﺎل دوﻟﺖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش
اﻓﺰوده اﯾﻦ اراﺿﯽ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ورود ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ واﮔﺬاری و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﻧﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮای ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ
ﺧﺪااﻓﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮد و
ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻠﻪ ﺳﻮار و ﭘﺎرس
آﺑﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 1800ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﻮزه آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و 1200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  97اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻬﺎر آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ازآن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ واﻣﯿﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
 62ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ دﯾﻢ و ﮐﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻪ اراﺿﯽ آﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ در اراﺿﯽ ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و
ﺳﺎزﻧﺪه ای در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل وﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 1.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ درآﻣﺪ در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻠﻪ ﺳﻮار ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﺪاﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اول و دوم ﭘﺮوژه ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ و روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ و اﺗﻤﺎم ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 50درﺻﺪی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه  5درﺻﺪ ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آب اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  65درﺻﺪی در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .و  92ﮐﯿﻠﯿﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
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