ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر /ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و ﺧـﺎک ﻧـﻮاﺣﯽ
ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
وﯾﺪﯾﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮوژه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ  ۱۶ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻼم و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﻣﺮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار داد.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﺠﺎﻧﭽﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﻣﻌﺎون آب و
ﺧﺎک وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ دﺷﺘﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﯾﻼم و
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی و
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﮐﻞ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم  ۱۷ﻫﺰار و  ۸۸۹ﻫﮑﺘﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ
آﺑﯿﺎری و
ﺗﺨﺼﯿﺺ آب آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در ﺣﻮزه
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آب  ۲ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.

روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
اﺧﺘﺼﺎص  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ
ﭘﺮوژه در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ
ﻃـﺮح ﻣﻠـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و  ۲۳ﻫـﺰار ﻫﮑﺘـﺎر از اراﺿـﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۳۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
آﺑﺎداﻧﯽ
ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص و وﯾﮋه دارد ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﮔﺰاران،
اﺳﺘﺎﻧﺪاران،
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻧﯿﺰ
ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻃﻮل  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﯾﻦ
روﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دارد.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺮزی
در ۱۲
اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋهای
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ اﻣﺮوز از ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﺎورزی و
آﺑﺎداﻧﯽ اراﺿﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی در

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ،
ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء
و ﺑﯿﺶ از
 ۴۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس از ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﺑﺎداﻧﯽ ﻧﻘﺎط
ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﺎدی زﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ
ﺧﺎک
را ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ
اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮدم اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم

ﻣﻬﻤﯽ

ﮐﻪ

اﻣﺮوز

ﺷﺎﻫﺪ

آن

ﺑﻮدﯾﻢ،

ﺗﺒﺮﯾﮏ

و

ﺗﻬﻨﯿﺖ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ۲۳ .
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح رﺳﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از اﻓﺘﺘﺎحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .از ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺑﻪ ﮐﺮات در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﺷﺘﯿﻢ از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ
از آرزوﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را آﺑﺎد
ﮐﻨﯿﻢ و
اﯾﻦ را ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺟﺰو آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺬا در اواﺧﺮ دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
در ﺳﺎل ۷۶
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه آن روز در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﯾﻢ و ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن و ﺑﻌﺪ در
ﺳﺎل  ۸۱و
 ۸۲اﯾﻦ ﻃﺮح را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت
زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.

ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو
اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی در ﻃﻮل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎ اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ۲۸
ﺳﺪ اﺣﺪاث ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﻃﻮل  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۴ ،ﺳﺪ ﺟﺪﯾﺪ را
اﺣﺪاث
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺳﻮد ﮐﻪ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﻮد در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮش در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۳وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮح
را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺻﻨﺪوق دارﯾﻢ و  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدم
اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ وﺑﺰرگ در ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﺧﻮدش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻃﺮح ،در ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ و
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻻن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوز  ۲۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﯾﻢ و انﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ  ۳۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮﺳﺪ .در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻫﻢ
انﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد را ﻫﻢ
دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اوﻻ ً ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺎی
ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽﻣﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ  ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

در اﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
در ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰو اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎک وﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را در اﯾﻦ  ۷ﺳﺎل و در
ﻃﻮل ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.

اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از  ۴۷ﻃﺮح آﺑﯽ ﮐﻪ در

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ آﻗﺎی اردﮐﺎﻧﯿﺎن
ﮐﺸﻮر و
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﺪ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮزی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و آن ﺳﺪ ارس ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۸ﺳﺪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و
 ۲۴ﺳﺪ
در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و
آﺑﺎداﻧﯽ
ﻣﺮزﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص و وﯾﮋه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ آن ﻫﻤﻪ
ﻣﺼﺎﺋﺐ
را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮﯾﻢ و روی ﭘﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺳﺎل  ۲ﺗﺎ  ۳ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و درو ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺎ  ۲ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺼﻮل دوم را ﮐﺎﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ از اراﺿﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در دﻧﯿﺎ اﻟﺒﺘﻪ زﻣﯿﻦ
دﯾﻢ ،ﺑﺨﺶ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺤﺼﻮل را ﺗَﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺪود ۱۸
درﺻﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎ آﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ  ۱۸درﺻﺪ ۴۰
درﺻﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻻن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ۴
ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻃﺮح را
ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ و ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ،ﮐﺎرﮔﺰاران ،اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ،در اﯾﻦ دوﻟﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از  ۲۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﮐﺎر
و ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ
اﻻﻧﺒﯿﺎء
ﺑﻮده از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎوره دادﻧﺪ ﮐﻪ  ۴۱ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و از ﻫﻤﻪ
ﻣﺪﯾﺮان،
اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ آن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه و
انﺷﺎء

اﻟﻠﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از
اﯾﻨﮑﻪ در
اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
از
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﻌﮑﻮس آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﺮای
ﺗﻌﺎدل
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی اﺳﺖ.

اﻣﺮوز ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای  ۱۲اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای
آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐـﻦ ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮب دارﯾـﻢ ،اﯾﻨﺠﺎﻫـﺎ ﺳـﺪ اﺳـﺖ آﻧﺠـﺎ
آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ .در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﻫﻢ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.

آب و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺧﺎک و ﺣﻔﻆ ﺧﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎ
آﺑﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺪﻫﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد و درﯾﺎﭼﻪ اﯾﻦ
ﺳﺪﻫﺎ
زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻮا
ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﯿﻞ و ﺳﯿﻼب اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻣﻬﻤﯽ دارد.

درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻪ روح ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ در دوران
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ روان ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎع ،ﺷﯿﺮودی و ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺠﺎع
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدم ،ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ در
ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ
ﺑـﻮدم در ﺳـﺎل  ،۵۸ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺷﺘﯿـﻢ.در ﻫﻤﯿـﻦ ﺷﻬـﺮ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻢ
ﺷﯿﺮودی و ﻫﻢ ﮐﺸﻮری را در ﺳﺎل  ۵۸ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺪم .ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی
ﺷﺠﺎع ﮐﻪ در
ﻃﻮل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ،ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.

ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ آزادﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺷﻬﺪا،
ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آزادﮔﺎن درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن را
آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ،
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ و اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ
و ﺑﺰرگ آب
و ﺧﺎک و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب و ﺧﺎک را در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ﻫﺮ
روز
انﺷﺎء اﻟﻠﻪ آﺑﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

