
شرح ماجرا
الف( نگاهی اجمالی به آمار قوانین تا پایان سال 1384 از نظر 

تعداد
- قوانین مصوب دوره های مختلف مجالس: 11412 مورد

- قوانین مصوب بعد از انقالب اسالمی: 2176 مورد
- رای وح��دت رویه در دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و 

دیوان عدالت اداری: 1442 مورد
- مجموع قوانین و مصوبات دولت: 20392 مورد
- مجموع تعداد قوانین و مقررات: 33256 مورد

- تع��داد رکوردهای قانون��ی ثبت شده در سامان��ه قوانین و 
مق��ررات مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی تا سال 

1398: بیش از 53000 مورد
ب( نگاه��ی اجمالی به آمار قوانین تا پایان سال 1384 از نظر 

صفحات قانون
- تعداد صفحات قانونگذاری در دوره های اول تا ششم مجلس 

شورای ملی )از ابتدا تا سال 1306(: 1877 صفحه
- تعداد صفحات قانونگذاری در دوره های اول تا ششم مجلس 

شورای ملی )از 1307 تا سال 1384(: 57261 صفحه
- مجموع تعداد صفحات قانونگذاری: 59138 صفحه

- کمترین حجم قانونگ��ذاری: دوره سوم مجلس شورای ملی 
با 59 صفحه

- بیشتری��ن حج��م قانونگذاری: دوره شش��م مجلس شورای 
اسالمی با 2200 صفحه

تعداد مصوب��ات انواع و اقسام شوراه��ای عالی ملی و استانی 
و شهرستانی، ستادها، مراکز مل��ی، شوراهای اسالمی شهر و 

روستا و ... در این آمار لحاظ نشده است.
)منبع: مجموعه مقاالت همایش یکصدمین سال قانونگذاری، 
سخنرانی حجت االسالم موسی قربانی در افتتاحیه همایش، 
معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

)1385
 انواع مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور

مجل��س شورای اسالمی/ شورای انق��الب/ مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام/ مجلس خبرگان رهب��ری/ شورای نگهبان/ 
ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی/ شورای عال��ی امنیت ملی/ 
ق��وه قضایی��ه/ هی��ات وزیران/ دی��وان عالی کش��ور/ دیوان 
عدال��ت اداری/ شورای اقتص��اد و دارایی/ کمیسیون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات رادیویی/ شورای عال��ی اداری/ سازمان 
ام��ور استخدام��ی/ سازمان ام��ور مالیاتی/ ش��ورای توسعه 
فرهنگ قرآنی/ ش��ورای عالی شهرسازی و معماری/ شورای 
عالی می��راث فرهنگی و گردشگری/ ش��ورای عالی آموزش 
و پ��رورش/ شورای عالی فضای مج��ازی/ شورای عالی پول 
و اعتب��ار/ شورای عالی هماهنگ��ی ترافیک شهرهای کشور/ 
ست��اد کل نیروه��ای مسل��ح/ شوراهای اسالم��ی شهرها و 
روستاها/ شورای عالی است��ان ها/ شورای عالی مناطق آزاد 
صنعتی/ شورای عال��ی فرهنگ و ارتباطات اسالمی/ شورای 
عال��ی علوم، تحقیقات و فناوری/ مرک��ز ملی شورای رقابت 
/ استانداری ه��ا/ فرمانداری ها/ شه��رداری ها/ سازمان ها/ 
شرک��ت ها / موسسه ها/ سایر رده های تابعه قوای سه گانه 
و نهاده��ای حاکمیتی/ وزارتخانه ها/ معاونت های وزارتخانه 

ها/ ادارات کل / ادارات.
 انواع قوانین و مصوبات 

قانون اساسی/ چشم انداز بیس��ت ساله/ برنامه های توسعه 
پن��ج ساله کشور/ اسناد توسعه بخش )وزارتخانه ها و استان 
ه��ا(/ برنامه و بودجه ساالنه کش��ور/ برنامه و بودجه ساالنه 
بخش )وزارتخانه ها و استان ها(/ قوانین عادی/ ماده واحده/ 
تبصره/ مصوبات )تصویب نامه ها(/ آیین نامه ها/ دستورالعمل 
ه��ا/ نظام نامه ه��ا/ اساسنامه ها/ ش��رح وظایف/ طرح های 
اجرایی/ آرای هیات عمومی/ آرای وحدت رویه/ بخشنامه ها/ 
نامه اداری/ ابالغیه/ برنامه یا طرح اجرایي/ نامه ها/ دستورات 
اداری کتب��ی )پاراف ها، پی نوشت ها، گردشکارها و حاشیه 
نویس��ی ها(/ دستورات اداری شفاه��ی/ نقل قول های شبه 

دستوری/ قوانین نانوشته و البیگری ها.

تحلیل و بررسی
- محدوديت صالحیت تقنیني مجلس شوراي اسالمي:

بدون تردی��د وجود مراکز و مراجع متعدد مق��رره گذاری در 
کشور، صالحیت تقنینی مجلس ش��ورای اسالمی را محدود 
می سازد. ب��ا وجود تعدد قانونگذاران، امک��ان بروز رفتارهای 
سلیقه ای افزایش می یابد. با وجود مراکز متعدد و موازی برای 
قانونگ��ذاری، بخش های قابل مالحظه ای از مقررات کشور از 
دامنه شمولیت قانونگذاری مجلس شورای اسالمی خارج می 
شود و به جهت داشتن متولی خاص، جامعه شاهد بروز تزاحم 
آرا و نظ��رات کارشناسی است. سردرگمی جامعه از این جهت 
است که نمی داند که مراکز و مراجع متعدد متولی امر مقرره 
گ��ذاری اند. به هر حال محدودی��ت صالحیت و حوزه تقنین 
مجلس شورای اسالم��ی به صالح کشور نیست چون معموال 
مراکز و مراجع موازی در قانونگذاری معموال انتخابی از سوی 

مردم نیستند که با مردم ساالری دینی سازگاری ندارد.
- عدم تعیین جامع حدود صالحیت مراکز و مراجع تقنینی:

نقش��ه راه قانونگ��ذاری در کشور شامل هم��ه مراکز و مراجع 
قانونگذاری مشخص نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه 
قانونگ��ذاری وجود ن��دارد. بعالوه اینکه ب��رای مراکز و مراجع 
قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی و نظارت بر 
مراکز موازی در دست نیست. با وجود مراکز متعدد قانونگذاری 
در کش��ور، ح��دود و شرایط تقنینی آنه��ا مشخص نیست. با 
وج��ود تعدد مراکز تقنینی، سامانده��ی آنها به لحاظ اهمیت 
حاکمیت قانون در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب 
قانونگ��ذاری و سطح بندی تقنین در ام��ور مختلف جامعه و 
تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت 

های مهم اجرای قانون در جامعه است.
- تداخ�ل در صالحیت قانونگ�ذاری و ورود هرکدام به 

حیطه صالحیت ديگري:
یکی از آسیب های ناگوار در انجام قانونگذاری موازی، تداخل 
وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری 
است. ب��ا تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد 
بروز اختالف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های 
تفسی��ری از قانون و قانونگذاری اس��ت. تداخل وظایف ناشی 
از ناهماهنگی دستگاه ه��ا و نهادهای مختلف تقنینی در امر 
قانونگذاری است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در 
کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز 

مختلف قانونگذاری کشور است.
- بررس�ي س�طح و حیطه صالحیت و مراج�ع ناظر بر 

مصوبات هريك از نهادهاي مذکور:
فعالیت مراکز متعدد در حوزه قانونگذاری، نحوه نظارت بر رفتار 
تقنینی آنها و نظارت بر حسن اجرای قوانین دشوار است. عدم 
نظ��ارت بر تعدد مراکز تقنینی، احتمال ب��روز خطا در مقرره 
گذاری را افزایش می دهد. نبود برنامه کالن برای مراکز متعدد 
قانونگذاری، در امر نظارت بر این مراکز نیز وجود دارد. با عدم 
وجود نظارت، مراجع متعدد و موازی هر یک بر اساس روش و 
صالحدید خود به مقرره گذاری می پردازد و اداره امور جامعه 

را با قانونگذاری متداخل، با مشکل مواجه می سازند.
- ع�دم تعیین حیطه صالحیت نهاد ه�ای قانونگذار و 

چندپارگي در قوانین و مقررات پیرامون يك موضوع:
ام��ر قانونگذاری با وجود مراکز متع��دد قانونگذار، دارای شرح 
وظایف و تشکیالت سلسله مراتبی و تعیین نقش های تخصصی 
به عنوان نظام قانونگرایی نیست و تعدد و تکثر، نتیجه ای جز 
تداخل و تزاحم به همراه ندارد. پراکندگی تقنینی در موضوعات 
مرتبط حاصل تعدد مراکز قانونگذاری است که به بی اهمیتی 
و ضعف قانون در آن زمینه خاص می انجامد. قوانین متناقض 
در یک موضوع خاص که از سوی مراجع گوناگون قانونگذاری 
به تصویب رسیده ان��د، برای مجریان در اجرا و برای مردم در 
تنظی��م رفتارهایشان با قانون، ایجاد دشواری می نماید. پیاده 
س��ازی قانون نیز در شرایط شلوغ و غیرمنطقی که هر یک از 
مراکز و مراجع تقنینی از حرف و کار خود دفاع می کند امری 

بسیار مشکل است.

- وضع قوانین متعارض يا غیرهمسو در موضوعات واحد 
يا مرتبط:

تعدد مراکز و مراجع قانونگذار بدون وجود وحدت رویه و ساختار 
تشکیالتی نظام دار، به وضع قوانین متعارض یا غیرهمسو می 
پردازند و چون انسجام درونی و هماهنگی بیرونی ندارند، تورم 
قانون و قانونگذاری، خروجی طبیعی آن است. تحلیل نیازهای 
متفاوت معموال به تدوین و تصویب قوانین گوناگون می انجامد 
ک��ه دارای کاربرده��ای مختلفی در یک زمین��ه خاص دارند. 
جزءنگر شدن قوانین در مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری، امر 
تشخیص مصادیق را با دشواری مواجه می سازد. وجود قوانیت 
متعارض و غیرهمسو، اساسا هر گونه پیشرفت را در موضوعات 

مورد نظر متوقف می کند. 
- وارد شدن آسیب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي:

قدرت قانونگذاری در جامعه در صورت وجود مراکز قانونگذاری 
متعدد، به بردارهای کوچکتر تقسیم می شود و نهایتا در جزیی 
ترین مولفه های قانونی از یادها می روند. وجود مراجع گوناگون 
تقنینی با مقرره گذاری غیرقابل کنترل و نظارت شده، قطعا به 
ب��ی ثباتی و بی نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر می شود 
که ناشی از فقدان اهداف بلندمدت و میان مدت متناسب برای 
آن است. با خالء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات قانون 

و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت.
- ورود مجلس شوراي اسالمي در امر قانونگذاري محلي:

در بسی��اری از م��وارد مشاهده می شود ک��ه مجلس شورای 
اسالمی به قانونگذاری در امور محلی اقدام می کند و بر عکس 
برخی نهادهای قانونگذار محلی به تقنین در سطحی باالتر از 
وظایف ظاهری خ��ود می پردازند که تداخل ناموزون اینگونه 
مقرره گذاری به سرگردانی مجریان قانون و مردم منتهی می 
ش��ود. ناهماهنگی در مقیاس قانونگ��ذاری از اموری است که 
معموال در مراکز و مراجع تقنینی به آن توجه کافی نمی شود. 
ع��دول مجلس شورای اسالمی از قانونگذاری در سطح ملی و 
ع��دول نهادهای تقنینی محلی از قانونگذاری در سطح محلی 

می تواند بر نظم آهنگ قانون در کشور آسیب وارد نماید.
- خأل س�ازوکار نظارتي به منظور بررسي مغايرت يا عدم 
مغايرت مصوبات برخي نهادهاي موازي قانونگذاري با شرع 
و قانون اساسي و اسناد باالدستي در جريان مقرره گذاري:

یک��ی از آسیب ه��ای جدی وج��ود مراک��ز و مراجع متعدد 
قانونگ��ذاری در کشود، نبود نطارت بر جری��ان تعدد مراکز و 
مراجع مقرره گذار است. معموال نوعی خودمختاری در مراکز 
متعدد تقنینی در کشور وج��ود دارد و این مراکز تقریبا خود 
را در براب��ر هیچ قوه نظارتی خ��اص پاسخگو نمی دانند. عدم 
وج��ود نطارت، امر تطبیق و مغایرت سنجی مقررات صادره از 
سوی مراکز متعدد را ب��ا اسناد فرادست با مشکل مواجه می 
سازد. معموال این مراکز دارای سیستم بازخوردگیری مناسبی 

از سطح جامعه نیستند و نمی توانند خود را به سرعت اصالح 
نمایند.

- احتمال خروج از دايره صالحیت نهادهاي واضع قانون:
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و 
موازی، و نوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه 
پب��ه احتمال زیاد خ��روج از دایره صالحیت های تقنینی دور 
از انتظ��ار نیست که خود به گسترش قان��ون گریزی و قانون 
ستیزی در جامعه منجر می شود. امکان نقض سلسله مراتب 

هنجاري در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست.
- نبود مديريت و کارشناسی تقنینی:

با توجه به نبود آموزش های الزم و کافی در حوزه قانونگذاری 
در مراک��ز و مراجه تقنینی، معموال مصوب��ات از کیفیت الزم 
برخوردار نیست. بطور کل��ی تعدد مراکز و مراجع تقنینی در 
کش��ور حکایت از نبود مدیریت و کارشناسی الزم در امر مهم 
قانونگ��ذاری دارد. در قانونگ��ذاری روز افزون در مراکز متعدد 
شیوه های علمی و تجربی تایید شده بکار گرفته نمی شود که 

این مهم با کاهش جامعه پذیری قانون منجر می شود.
- ع�دم وجود هدف گ�ذاری و س�ازماندهی بر مراکز و 

مراجع متعدد وضع کننده قوانین:
در خیل عظیم مراکز متولی مقرره گذار بحث از هدف گذاری 
و سازماندهی با توجه به بیش از 110 سال سابقه قانونگذاری 
در کشور و ریشه دوانیدن مراکز موازی قانونگذاری در کشور، 
بسیار دشوار به نظر می رس��د. وجود اهداف زودگذر و تقریبا 
روزمره، امکان هر گونه برنه ریزی بلند و میان مدت را از مراکز 
متعدد تقنینی سلب نموده است. اساسا وجود مراکز و مراجع 
تقنینی متعدد برای حل مشک��الت روزمره بخشی از جامعه 
است که احتماال دلیل وجودی بسیاری از مراکز تقنینی متعدد 

و موازی است.
- عدم وجود نیروی انس�انی، امکانات و اعتبارات کافی 

در مراکز و مراجع متعدد وضع کننده قوانین:
نظر به اینکه قوانین کالن کشور منقح نشده اند، وجود مراکز 
متعدد قانونگذاری جز پیچیده تر کردن کالف سردرگم تورم 
قانون و قانونگذاری حاصلی ندارد. بعالوه اینکه صرفا و بصورت 
تخصصی نیروی انسانی، امکان��ات و اعتبارات کافی در مراکز 
و مراج��ع متعدد مقرره گذار وجود ن��دارد. ازاین روست که با 
وجود افزایش روزافزون حجم و تعداد قوانین، مشکالت زندگی 
مردم نیز به موازات آن افزایش می یابد. قطعا دست اندرکاران 
قانونگ��ذاری در مراکز و مراجع مختلف از نظر دانش و تجربه 
تقنین و سازم��ان کامل قانونگذاری در ح��د مجلس شورای 
اسالمی نیستن��د. کمبود نیروی انسان��ی متخصص، امکانات 
پژوهشی و اعتبارات کافی موجب گردیده که مقررات مصوب 

در بسیاری از این مراکز از کیفیت الزم برخوردار نباشد.
- ايجاد تورم قوانین و مقررات در نظام اجرايی کشور:

حاصل ماشی��ن قانونگذاری کشور با تمام توان، چاپ و تکثیر 
قانون است. چیزی که در دستگاه تقنین از آن به عنوان تورم 
قان��ون و قانونگذاری یاد می کنند. انبارش بیش از حد قوانین 
ناکارآمد، خود به تشدید ناکارآمدی ها می افزاید و بی قانونی 
را در جامع��ه ترویج می نماید. داشتن حج��م وسیع و تعداد 
بسی��ار زیاد قوانین و مق��ررات در هر ی��ک از مراکز و مراجع 
متعدد تقنینی مایه مباهات آنها نب��وده و نخواهد بود. مضافا 
اینکه ناکارآمدی قوانین یادشده، از جهت پاسخگویی آنها را در 

پیشگاه جامعه مورد سوال قرار می دهد. 
- عدم وجود وحدت رويه در موضوع شناس�ی، تدوين 
پیش نويس، تصويب، تايید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر 

قوانین و مصوبات
وج��ود مراک��ز و مراجع تقنینی متعدد و متکث��ر در کشور از 
همگامی، هماهنگی و هم افزایی الزم برخوردار بودند، بسیاری 
از زمینه های فنی و تخصصی مورد نیاز برای قانونگذاری تامین 
می شد اما افسوس که ناهماهنگی موجود به فرسایش تدریجی 
ت��وان تقنین��ی در کشور انجامی��ده است. چه��ار دهه تجربه 
قانونگ��ذاری در کشور نتوانست��ه و شاید نمی تواند بین مراکز 
و مراج��ع مختلف قانونگذاری، ایجاد وحدت رویه نماید و آنها 

را حول محور نیازهای اساسی کشور در موضوعات گوناگون و 
مرتبط فعال سازد.

- وج�ود قوانین و مصوبات م�وازی، تکراری، پراکنده و 
بسیار جزيی:

بررسی مختصر در حوزه قوانی��ن اداره شئون مختلف جامعه 
نشانگ��ر این حقیقت اس��ت که در موضوع��ات مشابه توسط 
مراکز و مراجع قانونگذار مصوبات بسیار زیادی بصورت موازی، 
تک��راری، پراکنده و جزیی وج��ود دارد که در تعیین مصادیق 
با تفاسی��ر گوناگون مواجه اند و نهایت��ا در راه حل مشکالت 
زندگی م��ردم ناتوان اند. جامعه با حج��م فراوانی از قوانین و 
مقررات روبروست که بصورت جدا از هم و مستقل از یکدیگر 
به تصویب رسیده اند که از نظر دامنه شمولیت نیز با یکدیگر 

متفاوت است.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

- آی��ا بروز و تشدید تورم قانون و قانونگذاری به مصالح کشور 
است؟

- آیا با وضع موجود تورم قانون و قانونگذاری در راستای تحقق 
چشم انداز بیست ساله است؟

- ب��روز و تشدید تورم قان��ون و قانونگذاری در راستای تحقق 
سیاست های کلی نظام است؟

- آی��ا با وجود ت��ورم در قانون و قانونگذاری کشور می توان به 
مصلحت اندیشی برای جامعه پرداخت؟

- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت دچار پدیده تورم شده 
است؟

پرسشگری از دولت
- چ��را دول��ت در صدور مقررات دولتی به پدی��ده تورم دچار 

شده است؟
- دولت چگونه بر صدور بخشنامه های فراوان در وزارتخانه ها 

و استانداری ها نظارت می کند؟
- ت��ورم قان��ون و قانونگذاری چگونه کارآم��دی دستگاه های 

اجرایی را مختل نموده است؟
- تورم قانون و قانونگذاری، بر حسن اجرای قوانین چه تاثیری 

دارد؟
- دالیل تورم قوانین در دولت چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- دالیل بروز پدیده ناگوار تورم قانون و قانونگذاری در مجلس 

شورای اسالمی چیست؟
- نقش مجلس شورای اسالمی در بروز یا تشدید تورم قانون و 

قانونگذاری چیست؟
- کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی چه نقشی 

بر کاهش تورم قانون و قانونگذاری دارند؟
- نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در کاهش 

تورم قانون و قانونگذاری چیست؟
- چرا با وجود آگاهی از تورم قانون و قانونگذاری، این روند در 

مجلس شورای اسالمی همچون گذشته در حال اجراست؟
پرسشگری از شورای نگهبان

- نظ��ر شورای نگهبان پیرامون تورم قان��ون و قانونگذاری در 
کشور چیست؟

- تایید همه قوانین موض��وع تورم قانون و قانونگذاری توسط 
شورای نگهبان نشانه چیست؟

- آی��ا تایید ش��ورای نگهبان به منزل��ه تایید ت��ورم قانون و 
قانونگذاری نیست؟

- آی��ا تورم قانون و قانونگذاری ب��ا روح حاکم بر شرع و قانون 
اساسی مغایر نیست؟

- پیشنه��اد ش��ورای نگهبان برای حل مشکل ت��ورم قانون و 
قانونگذاری چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گ��زارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر تورم 

قانون و قانونگذاری چیست؟
- نقش سازمان بازرسی کل کشور در بروز یا تشدید تورم قانون 

و قانونگذاری چیست؟
- سازمان بازرسی ک��ل کشور به حجم فراوان قوانین، نظارت 

مستمر دارد؟
- شاخص��ه ه��ای ارزیابی میزان ت��ورم قان��ون و قانونگذاری 

چیست؟
- روش پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور برای پاک سازی 

تورم در قانون و قانونگذاری چیست؟
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امام صادق)ع(: 

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد 
و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

اشاره

تع�داد قوانی�ن در 113 س�ال س�ابقه 
قانونگ�ذاری در ايران آنق�در فراوان 
شده است که شناسايی آنها از يکديگر 
ناممکن اس�ت. آمارهای گوناگونی از 
تع�داد قوانین و مقررات کش�ور ارائه 
می ش�ود. تورم قان�ون و قانونگذاری 
عنوان آسیبی اس�ت که کشور با آن 
مواجه اس�ت و بر طرف نمودن آن به 
عزم ملی و تالشی عظیم برای تنقیح 
قوانین و مقررات نیازمند است. نوشتار 
حاضر به بحث و بررس�ی پیرامون تورم 
قانون و قانونگذاری در کشور می پردازد 

که از نظر خوانندگان  می گذرد:

چالشقانون
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تورم قانون، قانونگذار و قانونگذاری!!؟
روزنامه سیاست روز در »چالش قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران )35( رونمایی می کند:

در جری��ان سفر رییس ستاد اجرایی فرم��ان امام به خوزستان، 71 پروژه 
عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در این استان به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، این طرح ها شامل هنرستان 9 کالسه برکت اروندکنار 
و 70 طرح دیگر ش��امل ساخت مسجد، راه سازی، آبرسانی و طرح هادی 
روستایی اس��ت. بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای راه اندازی این 
تعداد طرح، 152 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده اس��ت. رییس س��تاد 

اجرایی فرمان امام در مراسم افتتاح هنرستان 9 کالسه برکت اروندکنار با 
اش��اره به سفرش به خوزستان گفت: امروز 10 هزار طرح اشتغال زایی در 
اس��تان به بهره برداری رس��ید که ایجاد 19 هزار و 300 شغل را به دنبال 
دارد. مخبر در تش��ریح اقدامات بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام در 
حوزه های زیربنایی و عمرانی در استان خوزستان اظهار داشت: تا به امروز 
197 مدرسه، 158 مسجد و 4350 مسکن محرومین در مناطق محروم و 
روستایی استان به بهره برداری رسیده است.وی افزود: همچنین 41 پروژه 
بهداشتی درمانی شامل خانه سالمت، مرکز بهداشت، مرکز جامع سالمت، 
درمانگاه و آزمایشگاه در آستان خوزستان افتتاح و مشغول خدمت رسانی 
اس��ت.رییس س��تاد اجرایی فرمان امام عنوان کرد: 428 پروژه عمرانی و 
زیربنایی دیگر نیز شامل راه س��ازی، ساخت پل، بهسازی روستایی، طرح 
هادی و… توس��ط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در این استان به 
بهره برداری رس��یده است.مخبر تصریح کرد: هنرستان 9 کالسه برکت در 
منطقه اروندکنار با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث شده و امکان 

تحصیل برای دانش آموزان این منطقه را فراهم آورده است.
رییس س��تاد اجرایی فرمان امام در پایان از اهدای دوازده هزارمین بسته 
ل��وازم خانگی در قالب جهیزیه زوج های مناطق محروم همزمان با والدت 

حضرت زینب )س( خبر داد.

در جریان سفر رییس ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد:

افتتاح ۷۱ پروژه عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در خوزستان

خ��ب��ر


