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.استدولتحالکمکوباشد

اردبيلاستاندادگستریکلرئيس

محافظ قضايی ،مجموعه ها واگذاری و برداران بهره بين تقسيم و ها هزينه و قراردادها اجرای نحوه بحث در
.است دولت حال کمک و باشد می مردم قانونی حقوق

حجت االسالم محمدعلی قاصدی ، رئیس کل دادگستری استان اردبیل
در بازدید از شبکه پایاب سد خداآفرین در حوزه شهرستان بیله سوار با
برای توسعه پروژه فرصت مناسب و استثنایی  این  اینکه  به  اشاره 

و  منطقه است اظهار کرد: در بحث نحوه اجرای قراردادها و هزینه ها
محافظ قضایی  ،مجموعه  ها  واگذاری  و  برداران  بهره  بین  تقسیم 

حقوق قانونی مردم می باشد و کمک حال دولت است.

با اشاره به نظارت حقوقی و قضایی و همچنین بررسی مسائل  وی
پایاب سد خداآفرین گفت: با توجه به افزایش ارزش  اجتماعی پروژه

نیز افزایش خواهد این اراضی،زمینه های سوء استفاده ها  افزوده 
ورود قضایی به این پرونده ها در مراحل ابتدایی واگذاری و اجرای طرح باید انجام گیرد.  قطعا  یافت و

پایاب سدندایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل نیز  گفت: پروژه در حال اجرای 
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
میلیارد تومان نیز در حوزه1200میلیارد تومان در حوزه آب منطقه ای و 1800آباد هزینه می شود که 

 این پروژه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.97جهاد کشاورزی است که تا پایان سال 

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 دالر بوده که به منظورتکمیل زیر ساخت های الزم برای تبدیل

 هزار هکتار از اراضی دیم و کم حاصلخیز به اراضی آبی هزینه خواهد شد.62

وی بیان کرد: این پروژه عظیم ملی در اراضی پایاب سد خداآفرین در دشت مغان نقش بسیار موثر و
 میلیون تنی انواع1.4سازنده ای در ایجاد اشتغال وبکارگیری نیروهای بیکار منطقه و همچنین افزایش

محصوالت کشاورزی خواهد داشت که ساالنه بیش از هزار میلیارد تومان برای منطقه درآمد در پی
خواهد داشت و در آینده ظرفیت های صادرات محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال را در منطقه

بخصوص شهرستان بیله سوار فراهم خواهد کرد.



و دوم پروژه ظرف یک ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد  ندایی عنوان کرد: ناحیه عمرانی اول
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
 درصد پروژه تکمیل می5درصدی در حال انجام است و ماهانه به همت پیمانکاران پروژه 50پیشرفت 

شود

 درصدی در65مدیر عامل آب استان اردبیل نیز افزود: این پروژه در حوزه آب منطقه ای با پیشرفت 
می شود   کیلیومتر لوله گذاری اصلی در این پروژه انجام92حال انجام است. و 
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