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ــود  ــتانی خ ــفر اس ــن س ــال ۹۳، در هفتمی ــاه س ــران، روز ۲۹ مردادم ــور ای ــس جمه ــی، ریی ــن روحان حس

بــه همــراه هیــات دولــت بــرای ســفر دو روزه ای بــه اردبیــل ســفر کــرد و ســاعتی بعــد در ورزشــگاه تختــی 

اردبیــل و در جمــع مــردم ایــن شــهر از ده هــا پــروژه ای ســخن گفــت کــه در ســال ۹۳ و ۹۴ بــه بهــره بــرداری 

خواهنــد رســید.

۶۷ طــرح در ســال ۹۳ و ۹ طــرح در ســال ۹۴" حاصــل ســفر حســن روحانــی ســفر بــه اســتان اردبیــل بــود 

کــه همــان موقــع رســانه ها از آن بــه عنــوان "وعــده وعیدهــای رفاهــی و اقتصــادی روحانــی" در ایــن اســتان 

یــاد کردنــد.

مســئله شــبكه های آبيــاری و زهكشــی، آبرســانی بــه شــهر اردبيــل، الحــاق بخش هایــی ازشــمال اســتان  

ــا را  ــت آنه ــده داد دول ــی وع ــه روحان ــد ک ــی بودن ــای مهم ــه طرح ه ــه آزاد ارس از جمل ــه منطق ــل ب اردبی

اجرایــی و یــا در حــد تــوان پــروژه پیــش خواهــد بــرد.

او مشــخصا در مــورد شــبکه های آبیــاری گفــت ایــن طــرح "بزرگتريــن طرحــی" اســت كــه دولــت بــرای ايــن 

ــه گفتــه آقــای روحانــی "ایــن طــرح ۸۳  اســتان ظــرف ســه و چهــار ســال آينــده عملياتــی خواهــد كــرد. ب

هــزار هكتــار حــدود ۴۰ هــزار فرصــت شــغلی مســتقيم بــرای مــردم اســتان درســت خواهــد كــرد."

بــه پايــان رســاندن ســد و شــبكه گيــوی، دومیــن طــرح مهمــی بــود کــه روحانــی در ســخنرانی خــود بــر آن 

تاکیــد کــرد. 

ــه  ــه ای ك ــا بودج ــااهلل ب ــرح را انش ــن ط ــه اي ــی ك ــرای آب زراع ــم ب ــرب و ه ــرای آب ش ــم ب ــت: "ه ــی گف روحان

ــه  ــال ۹۴ ب ــه دوم س ــش ماه ــااهلل در ش ــده انش ــال آين ــان س ــل از پاي ــده، قب ــال آين ــذارمي و س ــال می گ امس

بهره بــرداری خواهــد رســيد كــه ايــن طــرح هــم ۸ هــزار هكتــار اراضــی زراعــی و باغــی را تحــت پوشــش قــرار 

ــد داد." خواه

وعده هــای دیگــر او ماننــد آبرســانی بــه شــهر اردبیــل و اجــرای طــرح ســد يامچــی اســت کــه بهره بــرداری از 

آنهــا احتمــاال تــا ســال ۹۵ بــه درازا خواهــد کشــید. روحانــی همچنیــن گفــت: "نيــروگاه ســبالن كــه بخــش 

بخــار آن انشــااهلل در همــن امــروز آغــاز خواهــد شــد و ۴۸۰ مــگاوات بــه بــرق اضافــه خواهــد شــد."

روحانیســنج بــه روال گزارش هــای پیشــین بــه بررســی ســیر تحقــق برخــی از وعده هــای رییــس 

ــن  ــی در ای ــی روحان ــده اصل ــه وع ــه س ــوط ب ــوالت مرب ــیر تح ــش رو س ــزارش پی ــه و در گ ــور پرداخت جمه

ــت. ــرده اس ــی ک ــتان را بررس اس

https://rouhanimeter.com/fa/
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آبیاریوزهکشی
خبرگــزاری دولــت، بــا گذشــت یــک ســال از ســفر حســن روحانــی در گزارشــی بــه بررســی "خدمات دوســاله 

دولــت تدبیــر و امیــد" در ایــن اســتان پرداخته اســت. 

ایــن گــزارش از جملــه بــا اشــاره بــه "اقدامــات قابــل توجهــی در حــوزه کشــاورزی )آب و خــاک("، مصوبــه 

تبدیــل ۸۳ هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی دیــم شــمال اســتان بــه آبــی بــا اعتبــار یــک میلیــارد دالر 

از محــل صنــدوق توســعه ملــی طــی چهــار ســال بــا قابلیــت ایجــاد اشــتغال بــرای ۴۰ هــزار نفــر را یــادآوری 

کــرده کــه بخشــی از آن پارســال )۹۳( اجرایــی و مابقــی طبــق برنامــه اجــرا خواهــد شــد

در شــهریور مــاه ســال ۹۴ گــزارش شــد کــه از آغــاز فعالیــت دولــت يازدهــم، ۶۵ شــبکه آبيــاریوزهکشــی

اصلــی بــا ســطح زيــر کشــت ۷۶ هــزار و ۱۵۰ هکتــار در ۱۹ اســتان احــداث شــده کــه ســهم اردبیــل در ایــن 

میــان ۴۵۴۱ هکتــار بــوده اســت.

زهکشــی، بــه فرآینــدی گفتــه می شــود کــه طــی آن آب اضافــی زیرزمینــی خــارج و از یــک منطقــه بوســیله 

نیــروی ثقــل یــا پمپــاژ بــه منظــور جلوگیــری کــردن از مزاحمــت آب اضافــی و جلوگیــری از زیــان ناشــی از 

ــرد. ــرار می گی آن ق

ــده  ــادآوری وع ــا ی ــت ماه ۹۴، ب ــل، در اردیبهش ــاورزی اردبی ــاد کش ــازمان جه ــس س ــروی، ریی ــل س عدی

ــت و  ــت دول ــورد حمای ــه م ــاک ک ــروژه آب و خ ــت:  "۲۴ پ ــی گف ــدرن و زهکش ــاری م ــورد آبی ــی در م روحان

ــعه  ــی از توس ــار حمایت ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــق ه ــا ترزی ــز ب ــال نی ــوده، امس ــته ب ــال گذش ــس در س مجل

برنامه هــای آب و خــاک انجــام می شــود کــه انتظــار مــی رود روز بــه روز در تقویــت، توامنندســازی، 

مدرن ســازی شــبکه های آبیــاری و تــوان بیشــتر برنامه هــا و اهــداف مــورد نظــر افــزوده شــود."

پروژه هــای شــبکه های آبیــاری اردبیــل، شــامل ســاختمان شــبکه فرعــی آبیــاری و زهکشــی مغــان، 

پیگیــری اعتبــار ســاختمان شــبکه آبیــاری و زهکشــی ســد ســبالن و گیــوی و شــبکه آبیــاری ســد خداآفرین 

طــی دو ســال گذشــته بارهــا بــر ضــرورت اجــرای آنهــا تاکیــد شــده اســت.

مناینــده شهرســتان خلخــال،  در خــرداد مــاه ســال ۹۳ از آغــاز آبگیــری اولیــه ســد گیــوی شهرســتان کوثــر 

خبــر داد.

روحانــی در مــورد آبیــاری و زهکشــی ســد گیــوی وعــده داده بــود تــا قبــل از پایــان ســال ۹۴ و در شــش ماهه 

دوم ایــن ســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید؛ طرحــی کــه بــه گفتــه او ۸ هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و 

باغــی را حتــت پوشــش قــرار خواهــد داد.

مهرمــاه ۹۴، خبرگــزاری مهــر در گزارشــی انتقــادی بــا عنــوان "معرفــیوبررســیپروژههــاینیمــهمتــام

اســتانی" در میــان تیتــری مربــوط بــه ایــن ســد بــا عنــوان "ســدی کــه بارهــا افتتــاح و آبگیــری می شــود" 

http://www.irna.ir/fa/News/81736767/
http://www.ghatreh.com/news/nn27249639/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ghatreh.com/news/nn27249639/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ghatreh.com/news/nn25863006/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://www.irna.ir/fa/News/81175756/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%AF_%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2913543/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2913543/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
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ــره  ــوب و قط ــق نامطل ــه تزری ــد ک ــام ش ــن انج ــورت نمادی ــه ص ــی ب ــوی درحال ــه گی ــری اولی ــت: "آبگی نوش

چکانــی اعتبــارات، ســد گیــوی را بــه ۱۰۰ درصــد پیشــرفت نرســانده و هنــوز هــم مدیرانــی کــه در مراســم 

آبگیــری نمادیــن حضــور داشــتند از تکمیــل نشــدن ایــن پــروژه گلــه مندنــد."

بــه نظــر می رســد بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از ســفر روحانــی بــه اردبیــل، اقداماتــی در جهــت پیشــبرد 

طــرح "آبیــاری و زهکشــی" بــه عنــوان یکــی ازمهمتریــن پــروژه دولــت در ایــن اســتان انجــام شــده اســت. تــا 

زمــان اجــرای کامــل آن ]پایــان ســال ۹۴[ هنــوز چنــد ماهــی باقــی مانــده، امــا تــا آن زمــان می تــوان وعــده 

را "در دســت پیگیــری" دانســت.

اردبیل؛آبآشامیدنیوکشاورزی
آب رســانی شــهر اردبیــل و اجــرای طــرح ســد یامچــی، از دیگــر وعده هــای دولــت در ســفر اســتان اردبیــل 

بــود کــه بــه گفتــه رییــس جمهــور "انشــااهلل" در ســال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

ــرای  ــهای ب ــکیل جلس ــزاری تش ــال ۹۴ از برگ ــاه س ــدای تیرم ــل در ابت ــتان اردبی ــزی اس ــورای برنامه ری ش

بررســی راهکارهایــی بــرای مدیریــت، تامیــن منابــع آبــی و شناســایی منابــع جدیــد خبــر داد. در ایــن جلســه 

ــمه  ــل، چش ــر و اردبی ــال، کوث ــهرهای خلخ ــه ش ــزل اوزن ب ــه ق ــال آب از رودخان ــای انتق ــه طرح ه از جمل

گــور گــور بــه ســرعین و اردبیــل، ســد احمــد بیگلــو بــه مشــگین شــهر، انتقــال آب آقچــای بــه اردبیــل و… 

بررســی شــد.

نبوِد اعتبارات مناسب برای اجرای این طرح یکی از موانعی است که به آن اشاره شده است. 

ــامیدنی و  ــی آش ــود آب کاف ــالی و نب ــل خشکس ــور از معض ــتان های کش ــیاری از اس ــد بس ــز مانن ــل نی اردبی

ــرد.  ــج می ب ــاورزی رن کش

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل طــرح انتقــال آب قــزل اوزن بــه ایــن شــهر تنهــا بــرای 

اســتفاده شــرب اجــرا می شــود و هیــچ گونــه اســتفاده صنعتــی و کشــاورزی از ایــن آب انجــام نخواهــد شــد.

ــال آب از رود  ــامل انتق ــل ش ــهر اردبی ــه ش ــال آب ب ــرای انتق ــه ب ــود ۳ گزین ــه وج ــاره ب ــا اش ــان ب داوود نجفی

ارس، قــزل اوزن و دریــای خــزر بیــان کــرد: "ایــن مــوارد بــه وزارت نیــرو پیشــنهاد شــده کــه به دلیــل پاییــن 

بــودن هزینه هــای انتقــال آب از قــزل اوزن ایــن طــرح مــورد موافقــت وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت."

ــه  ــرای مقابل ــرد: "ب ــح ک ــده تصری ــال های آین ــالی ها در س ــر خشکس ــی ب ــا مبن ــه پیش بینی ه ــاره ب ــا اش او ب

ــه  ــد ک ــد ش ــد خواهن ــزل اوزن بهره من ــز از آب ق ــر نی ــتان دیگ ــل ۸ اس ــتان اردبی ــار اس ــران در کن ــن بح ــا ای ب
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ــود." ــتفاده  می ش ــامیدنی اس ــارف آش ــرای مص ــا ب ــن آب تنه ــی از ای ــت های دولت ــاس سیاس براس

ــت  ــال ۱۴۱۰ جمعی ــا س ــده، ت ــر ش ــر منتش ــزاریمه ــه در خبرگ ــه، ک ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع ــر اس ب

اردبیــل بــه عنــوان مرکــز اســتان بــه بیــش از۸۵۰ هــزار نفــر خواهــد رســید کــه تامیــن نیــاز آب شــرب آن بــا 

شــرایط فعلــی امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

فرمانــدار اردبیــل اخیــرا گفتــه اســت هــم اکنــون بیــش از ۳۹ میلیــون مترمکعــب مصــرف آب اردبیل اســت 

کــه از چاه هــای موجــود و ســدها تامیــن می شــود.

او در تیرمــاه ســال ۹۴ در راســتای حــل مشــکالت کم آبــی اردبیــل در ســال های آینــده، بــا اشــاره بــه 

اولویــت کشــور در حــوزه آب شــرب؛ بــر لــزوم رفــع مشــکل کــم آبــی در مرکــز اســتان طــی ۲۰ ســال آینــده 

تاکیــد کــرد.

مشــکل آب اردبیــل کــه روحانــی در ســفر خــود بــه ویــژه بــر آن تاکیــد کــرد، تنهــا محــدود بــه آب آشــامیدنی 

نبــود. بخــش دیگــری از کمبــود آب و منابــع آبــی در ایــن اســتان بــه حــوزه کشــاورزی مربــوط می شــود، 

ــاورزی در  ــب کش ــوان قط ــه عن ــل ب ــه اردبی ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــی خبرگزاری ه ــته برخ ــه نوش ــث ب ــن بح ای

کشــور مطــرح اســت بســیار جــدی بــوده و بیشــتر مــورد توجــه بایــد قــرار گیــرد.

عبــاس ســروی، رییــس جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل، بــا بیــان اینکــه اگــر طرح هــا و برنامه هــای ایــن 

ــهاســت: "برخــی از پروژه هــای حــوزه آبــی  حــوزه اولویت بنــدی نشــود بــه نتیجــه نخواهیــم رســید، گفت

هــم اکنــون بــه امتــام رســیده امــا قابــل بهره گیــری نیســت، از جملــه دو ســد ســبالن و کوثــر کــه در حــال 

آبگیــری اســت امــا شــبکه آنهــا اجــرا نشــده اســت."

بــه گفتــه او، ســد علــی بالغــی نمیــن دیگــر پــروژه آبــی ایــن اســتان اســت کــه در چنیــن وضعیتــی قــرار 

دارد. 

بحــران آب در اســتان اردبیــل کــه بــا فــرو نشســن تدریجــی دشــت اردبیــل بــه دلیــل برداشــت غیرمجــاز و 

خــارج از ظرفیــت در ســال های گذشــته بــه باالتریــن ســطح خــود رســیده اســت. 

ــی  ــه روحان ــور ک ــت و آنط ــدت اس ــی م ــروژه طوالن ــک پ ــتان، ی ــن اس ــه ای ــاورزی ب ــرب و کش ــال آب ش انتق

ــد. ــول می کش ــال ۹۵ ط ــا س ــرای آن ت ــه اج گفت

وعــده دولــت در ایــن زمینــه نیــز تاکنــون محقــق نشــده و پیشــرفت های کنونــی هــم مشــکالت بنیادیــن 

آب در ایــن اســتان را حــل نکــرده اســت.

منطقهآزادتجاریاقتصادیاردبیل
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یکــی دیگــر از وعده هــای حســن روحانــی بــه مــردم اســتان اردبیــل کــه بــه از ســوی برخــی وبســایت های 

محلــی مهمتریــن وعــده او ارزیابــی شــده، الحــاق یــک نقطــه از شــمال اســتان بــه منطقــه آزاد ارس بــود کــه 

بعدهــا در شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در قالــب منطقــه آزاد تجــاری مســتقل اســتان 

اردبیــل تاییــد و پــس از تصویــب در هیــات دولــت طــی الیحــه ای تقدیــم مجلــس شــد.

ــه  ــه آزاد ارس ب ــه منطق ــتان ب ــن اس ــمال ای ــق ش ــاق مناط ــرای الح ــت ب ــده دول ــل از وع ــه اردبی ــام جمع ام

ــود. ــردهب ــادک ــل" ی ــتان اردبی ــرای اس ــفر ب ــن س ــت آورد ای ــن دس ــوان "مهمتری عن

طبــق ایــن طــرح قــرار بــود بخــش شــمالی اســتان اردبیــل از جملــه شهرســتان های پــارس آبــاد، بیلــه ســوار 

و گرمــی بــه منطقــه آزاد ارس الحــاق شــود.

ــا اعــالم بهمن مــاه ۹۳ اســتاندار اردبیــل مبنــی بــر تصویــب منطقــه آزاد تجاری/صنعتــی  ایــن وعــده امــا ب

ــت و  ــود گرف ــه خ ــری ب ــکل دیگ ــور، ش ــاری کش ــق آزاد تج ــی مناط ــورای عال ــوی ش ــل از س ــتقل اردبی مس

عمــال بــه فراموشــی ســپرده شــد. 

بــه گفتــه یونــس اســدی، رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل، بــا مصوبــه شــورای عالــی مناطــق آزاد 

و ویــژه کشــور دربــاره ایجــاد منطقــه مســتقل آزاد تجــاری و صنعتــی اردبیــل، احلــاق بخش هایــی از شــمال 

اســتان بــه منطقــه آزاد ارس عمــال منتفی شــد.

ــه ای آزاد  ــاد منطق ــدان ایج ــی از منتق ــس، یک ــوار در مجل ــاد و بیله س ــده پارس آب ــد، نماین ــب برومن حبی

ــر  ــل منتظ ــتان اردبی ــمال اس ــردم ش ــه م ــی ک ــه او: "در حال ــه گفت ــود. ب ــه ارس ب ــتقل از منطق ــاری مس جت

احلــاق ایــن شهرســتان ها بــه منطقــه آزاد تجــاری ارس بودنــد بــه یکبــاره بــا خبــر ایجــاد منطقــه مســتقل 

روبــه رو شــدند کــه هیــچ وقــت تحقــق پیــدا نمی کنــد و ایــن موضــوع منی توانــد ســرانجام واقعــی داشــته 

باشــد."

نماینــده نماینــده پــارس آبــاد، تاکیــد کــرده بــود کــه "مجلــس بــه جــد مخالــف تصویــب مناطــق آزاد جدیــد 

اســت، چراکــه در برخــی از مناطــق کارنامــه ناموفقــی را شــاهد هســتیم و مدیــران و مســئوالن ایــن مناطــق 

بــه مناینــدگان و مســئوالن اجرایــی پاســخگو نیســتند."

بــا اینحــال در مهرمــاه ۹۲، الیحــه منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی اســتان اردبیــل  در کمیســیون اقتصــادی 

بــه تصویــب مجلــس رســید. اســتاندار اردبیــل در ایــن رابطــه گفــت: "بــا تصویــب ایــن الحیــه گام مهمــی در 

تصویــب نهایــی الیحــه برداشــته و زمینــه بــرای طــرح آن در صحــن علنــی مجلــس فراهــم شــد."

ســید جبراییــل خلیلــی موســوی، اســتاد دانشــگاه در اردبیــل و کارشــناس مســائل اقتصــادی و سیاســی،  

ــادی  ــت اقتص ــب سیاس ــا و معای ــق مزای ــرح دقی ــا  ش ــاز" ب ــایت "قفق ــا وبس ــو ب ــال ۹۴ در گفتگ ــاه س در تیرم

http://moghaneh.ir/wp-content/uploads/2014/08/40.pdf
http://www.mehrnews.com/news/2420548/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2420548/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/81481528/
http://www.irna.ir/fa/News/81775371/
http://qafqaz.ir/fa/?p=12814
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منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی مســتقل اســتان اردبیــل، بــه تعریــف و تفکیــک منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی 

از منطقــه ویــژه اقتصــادی پرداختــه اســت. 

ــف از  ــای مختل ــدت فرصت ه ــل، در بلندم ــتقل اردبی ــی مس ــاری صنعت ــه آزاد تج ــرح منطق ــه او ط ــه گفت ب

جملــه ســرمایه گذاری و اشــتغال ایجــاد می کنــد و بــه مراتــب بهتــر و جذاب تــر از منطقــه ویــژه اقتصــادی 

نمیــن و طــرح الحــاق اصالنــدوز بــه منطقــه آزاد خواهــد بــود.

هــر چنــد وعــده الحــاق بخش هــای از شــمال اســتان بــه منطقــه آزاد ارس عمــال منتفــی شــد، امــا ایجــاد 

منطقــه آزاد جتــاری صنعتــی مســتقل در صــورت اجــرا، بــرای اردبیــل اقدامــی پراهمیــت از ســوی دولــت بــه 

حســاب می آیــد. ایــن وعــده بــا وجــود جایگزینــی آن بــا یــک پــروژه جدیــد، جــزو وعده هــای محقــق نشــده 

بــه شــمار مــی رود، امــا بــا ادغــام آن در یــک طــرح بزرگتــر، بــه نظــر می رســد از ســوی دولــت در هرچنــد بــه 

شــکل متفاوتــی حــال پیگیــری" اســت.

"پروژههایمعطلماندهوفاقدبودجه"
ــش  ــد بخ ــر می رس ــه نظ ــل، ب ــتان اردبی ــه اس ــور ب ــس جمه ــفر ریی ــال از س ــک س ــش از ی ــت بی ــا گذش ب

نشــده اند.  اجرایــی  او  وعده هــای  از  عمــده ای 

مصطفــی افضلی فــرد، مناینــده اردبیــل در مردادمــاه امســال، دربــاره وعده هــای محقــق شــده روحانــی در 

یکســالگی ســفر بــه اردبیــل بــه وبســایتســبالنه، گفــت: "در جلســه ای کــه بــا اســتاندار اردبیــل داشــتم 

ــا  ــد ام ــه ده ــل را ارائ ــه اردبی ــفر ب ــور در س ــای رییس جمه ــق وعده ه ــزان تحق ــاری از می ــتم آم از وی خواس

هنــوز ایــن گــزارش بــه دســت مــا نرســیده اســت."

منصــور حقیقت پــور، نماینــده اردبیــل، دیگــر مناینــده ایــن اســتان هــم گفتــه بــود: " فکــر منی کنــم تحــول 

جــدی در اســتان اردبیــل در ایــن فاصلــه یــک ســال ایجــاد شــده باشــد؛ در حــال حاضــر پروژه هــای عمرانــی 

ایــن اســتان فاقــد بودجــه و معطــل مانــده و تصمیــم جــدی بــرای کشــاورزی و صنعــت گردشــگری گرفتــه 

نشــده اســت، امــا انتظــار داریــم رییــس جمهــور در ســفرهای بعــدی جبــران کننــد."

خبرگــزاری ایرنــا، در شــهرویورماه ۹۴ گزارشــی از عملکــرد دوســاله دولــت در اســتان اردبیــل منتشــر کــرد. 

ــت و در آن  ــور اس ــس جمه ــای ریی ــا وعده ه ــه ب ــت در رابط ــای دول ــرور مصوبه ه ــتر  م ــزارش بیش ــن  گ ای

ــادن و  ــت مع ــان، صنع ــت و درم ــاورزی، بهداش ــی، کش ــا عمران ــت در زمینه ه ــات دول ــه اقدام ــه ب از جمل

جتــارت طــی یــک ســال گذشــته پرداختــه اســت. 

درحالــی بیــش از یــک ســال از ســفر حســن روحانــی بــه اســتان اردبیــل ســپری می شــود کــه وعده هــای 

ــان  ــد زم ــا نیازمن ــن وعده ه ــیاری از ای ــرای بس ــد اج ــر چن ــده  اند. ه ــق نش ــه متحق ــن حلظ ــا ای ــی او ت اصل

http://wwwkhabar.com/317046
http://www.irna.ir/fa/News/81736729/
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