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 هذیشُ سٌذیکای سؼیذ هْزب تشاتی ػضَ ّیات✍

 صٌؼت تشق ایشاى

 
 

! تغییش صهاى پیک تاس اص ضة تِ سٍص است، دسچٌذ سال اخیش صٌؼت تشق کطَس تا پذیذُ جذیذی هَاجِ ضذُ

ایٌکِ سضذ تاالی هصشف ضوي  داًٌذ؛ تاسّای سشهایطی هی کاسضٌاساى ػلت اصلی تشٍص ایي پذیذُ سا تَسؼِ

ی ٍ هطکالت التصاد تشق ًیض هضیذ تش ػلت ضذُ ٍ صٌؼت تشق، تذٍى آت قخطکسالی ٍ کاّص تَلیذ تش تشق،

دس ایي فشآیٌذ چٌاًچِ ّش تغییشی ًظیش ضشایط کاّص تاهیي  .ا سپشی کشدُ استس ضشیة رخیشُ، پیک تاس

 سا تا هحذٍدیت تاهیي تشق هستوش هَاجِ دس سًٍذ تاهیي تشق ایجاد ضَد، لطؼا صٌؼت تشق ّا تشق آتی

پاساهتشّای فَق تغییش  ٍجَد آهذُ است ٍ چٌاًچِ کوثَد تشق اهسال دس لالة ّویي فشآیٌذّا تِ .خَاّذ کشد

 .ضَد ّای تؼذ ًیض تکشاس تَاًذ دس سال ًکٌٌذ، ایي کوثَد هی

تش  ضایص کاسآیی دس فشآیٌذّای اًشطیاف تشای ػثَس اص ایي ضشایط دٍ اتفاق تایذ صَست گیشد، اتتذا ایٌکِ تشای

گزاسی صَست  تاهیي، اًتمال ٍ تَصیغ ٍ ًیض سوت تماضا سشهایِ ّای تش دس توام چشخِ ّای اًشطی ٍ فشآٍسدُ

گزاسی  دٍم ایٌکِ سشهایِ. گزاسی هذًٍی اًجام دّذ تذاًذ کِ دس ایي حَصُ سشهایِ گیشد ٍدٍلت خَد سا هلضم

ّای غیش  ًیشٍگاُ ّا، خصَصا تَسؼِ ص طشیك احذاث ٍ تَسؼِ اًَاع ًیشٍگاُافضایص ظشفیت تَلیذ تشق ا تشای

صیادی است کِ الصهِ آى ّوَاس  ّای گزاسی هَفمیت دس هَاسد فَق ًیاصهٌذ سشهایِ. هتوشکض اًجام پزیشد

 .است کشدى هسیش تخص خصَصی تشای ٍسٍد تِ ایي هیذاى

استفادُ گستشدُ اص  ؼِ خَد تِ ضذت تِایي صٌؼت یک صٌؼت پَیا ٍ دیٌاهیک است کِ تشای تَس

ٍسی دس ایي  ضشایط هَجَد افضایص تْشُ سفت اص دس هجوَع کلیذ تشٍى. ّای جذیذ ٍ َّضوٌذ ًیاص داسد فٌاٍسی

ػٌَاى هخال یکی  تِ. سٍیکشد دس تخص تاسّای سشهایطی ٍسی ٍ حتی تغییش خصَصا افضایص تْشُ. صٌؼت است

کَلش آتی اص ًَػی کِ دس ایشاى استفادُ . ایطی کطَس کَلشّای آتی استسشه اص تاسّای گستشدُ ٍ غیش کاسآی

ّاست کِ  ٍ تشق ضکل گشفتِ ٍ سالیک هکاًیضم سادُ کِ تش صًجیشُ آب . جْاى یگاًِ است ضَد دس کل هی

تشق  لیتش آب دس ضثاًِ سٍص ٍ هصشف 150هصشف هتَسط حذٍد . چشخذ ایي هکاًیضم تش یک پاضٌِ هی سد

 . آى داسد یلٍَات ساػت دس ضثاًِ سٍص دس ایي سیستن سشهایطی ًطاى اص ًاتْیٌگیک 5تا  6حذٍد 



سٌت ٍ لیوت  20هکؼة گاص  ضثاًِ سٍص، تا فشض لیوت ّش هتش/ایي هصاسف دس التصاد هلی تِ اصای ّش کَلش

 اسلام فَق تشای حذٍد . سٌت است40  تَهاًی دالس، حذٍد 4200سٌت ٍ تا ًشخ  70ّش هتش هکؼة آب 

پس چِ تایذ . است «ّضیٌِ ًجَهی»هصذاق کاهل  هیلیَى کَلش آتی، آى ّن اص ًَع غیشکاسآ ٍ فشسَدُ،10

 کشد؟

کَلش آتی ٍ استفادُ اص کَلش آتی سا دس کطَس هوٌَع ٍ اص کَلشّای  تَلیذ ٍ تَصیغ 1400تَاى اص سال  هی 

خص خصَصی سا تشغیة ّای هالی کِ ت یا ایٌکِ تا هذل. هصشف استفادُ کشد گاصی َّضوٌذ ٍ کن

 خَضثختاًِ. تش جایگضیي کشد آتی هَجَد سا تا کَلشّای آتی تا تاصدّی آب ٍ تشق هٌاسة کٌذ،کَلشّای هی

تذٍیي  ساصی ّای تْیٌِ گزاسی دس طشح دس کطَس لَاًیي هٌاسثی تشای تشغیة تخص خصَصی تِ سشهایِ

تشای ۰1 ٍ ۰0ّای  سال س لَاًیي تَدجِای تَدًذ کِ د هَاد لاًًَی ًَگشا11ًِتٌذ ق ٍ تثصشُ .ضذُ است

گزاسی تخص خصَصی  تشای سشهایِ ّای افضایص کاسآیی صٌؼت تشق اص طشیك ایجاد اًگیضش اجشای طشح

. هٌظَس استفادُ اص ایي پتاًسیل لاًًَی تِ ػول آٍسد تِ سیضی صیادی سا ٍضغ ضذُ تَد ٍ صٌؼت تشق ًیض تشًاهِ

طالیی آى اص  12ذُ تَد کِ لاًَى دائوی سفغ هَاًغ تَلیذ ٍ هادُ ػولیاتی ًط ّای فَق سیضی ٌَّص تشًاهِ

 .هحتشم هصَب ٍ اتالؽ ضذ طشیك هجلس

کاسآیی تذٍیي ضذُ است، ایي فشصت سا تشای  ٍسی ٍ لاًَى فَق کِ تِ هٌظَس افضایص تْش12ُ هادُ 

ساصی ٍ افضایص ِ ّای تْیٌ گزاسی ٍ اجشای طشح تا سشهایِ کٌذ کِ گزاساى تخص خصَصی ایجاد هی سشهایِ

تٌْا دس التصاد کالى کطَس هَحش تاضٌذ، تلکِ تاػج تَسؼِ کسة ٍ کاس ٍ  تشق،ًِ کاسآیی دس صٌؼت اًشطی ٍ

تِ ّوشاُ  گزاسی ّای سشهایِ اصل حاکن تش سٍح ٍ ضکل اجشایی هادُ فَق ٍ جثشاى ّضیٌِ. ًیض ضًَذ اضتغال

هسٍَلیت تاهیي تَسط ٍصاست  ضذُ ٍتا جَیی صشفِهٌافغ الصم ٍ اًگیضضی،اص هحل دسآهذّای ًاضی اص سَخت 

ّای اًشطی ٍ تشق ٍ ًیض ػذم تَاى اػتثاسی  حاهل تاتَجِ تِ سًٍذ ضتاتاى سضذ هصشف.ًفت تؼییي ضذُ است

جذیذ تشای تاهیي ًیاص هصشف اًشطی ٍ تشق،استفادُ اص پتاًسیل ٍ  کافی دٍلت دس تخص تَسؼِ ٍ ایجاد هٌاتغ

دس ایي ساستا سضذ .ًاپزیش ٍ الضاهی است خص خصَصی، یک ضشٍست اجتٌابٍسٍد ت تشای 12فشصت هادُ 

 ّای حاکن تش التصاد تشق طی چٌذ سال اخیش تِ ًَػی ضشایط خاظ ٍ هطکلی سا تش هحذٍدیت هصشف تشق ٍ

 ّای هادُ ّا ٍ فشصت صٌؼت تشق تحویل کشدُ است کِ استفادُ گستشدُ ایي صٌؼت اص پتاًسیل

کشدُ است ٍ لطؼا  آٍس تشای حل هطکالت ایي تخص تاحیشگزاس دس تَسؼِ کطَس الضام ضذت  الزکش سا تِ فَق12

لاًَى سفغ 12ّای هادُ  اص فشصت ّای هَجَد،استفادُ سفت اص تحشاى ّای هٌاسة تشای تشٍى حل یکی اص ساُ

 .هختلفی تِ دس تستِ خَسدُ است ّای هَاًغ تَلیذ است کِ هتاسفاًِ تاکٌَى دس طشح

 13۰7تیش  30 /دًیای التصاد


