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عملیات اجرایی س��د و قفل کش��تیرانی مارد، 
پایین دس��ت بهمنش��یر و افتتاح ش��بکه آبیاری و 
زهکشی آبادان و خرمش��هر، با حضور وزیر نیرو، 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، نمایندگان 
م��ردم آبادان و تنی چند از مس��ئوالن اس��تانی در 

آبادان برگزار شد.
وزیر نی��رو گفت: با تامین آب از ش��بکه های 
آبیاری و زهکش��ی و ایجاد سد س��لولی، 32 هزار 
هکتار از نخلستان های اطراف رودخانه های اروند 

رود و بهمنشیر احیا می شوند. 
"حمی��د چیت چی��ان" در آیین طرح ش��بکه 
آبیاری و زهکشی نخلستان های آبادان و خرمشهر ، 
اظهارداشت: عالوه بر آبادان و خرمشهر، در اهواز، 
ش��وش و رامهرم��ز طرح هایی را آغ��از کردیم که 
تامین آب کش��اورزی با مساحت بیش از 2۷ هزار 
هکتار و با مبلغ 2۶۵ میلیارد تومان دراقتصاد منطقه 
بسیار کار گشا خواهند بود.وی تصریح کرد: هر بار 
ک��ه نخل های مرده آبادان و خرمش��هر را می دیدیم 
از درون رنج می کش��یدیم؛ چرا ک��ه این نخل ها در 
زمین��ی روییده اند که خون جوانان پ��اک ایران در 
آن ریخته ش��ده و نخل ها به دلیل شوری آب دچار 
چنین سرنوشتی می شدند.وزیر نیرو افزود: مصرانه 
ب��ه دنبال اقدامی برای اصالح وضع موجود بودیم و 
با تکیه بر مطالعات معتبر گذشته کار را آغاز کردیم 
و پیمانکاران و مش��اوران صاحب نام برای طراحی 

سامانه ها به کار گرفته  شدند.
وی با اش��اره به اس��تفاده از س��دهای سلولی 
برای جلوگیری از نفوذ آب ش��ور ب��ه رودخانه ها 
گفت: سد پیشنهادی در انتهای اروندرود مکمل این 
طرح ها خواهد بود. ما مس��ئله سد مشترک با عراق 
را پیگیری کرده ایم و امیدواریم با پیگیری های بیشتر 
به نتیجه برس��یم .وزیر نیرو ادامه داد: س��دهایی که 
ش��روع به س��اخت می کنند مکمل طرح هایی است 
که در گذشته آغاز ش��ده است و پیشرفت فیزیکی 
۹۶ درصدی دارد.چیت چیان با اشاره به تامین آب 
ش��هرها گفت: دولت درباره ش��بکه آب ش��رب در 

شهرهای خورستان مصوبه ای جامع داشته که ما به 
جدیت این طرح ها را پیگیری می کنیم.

در ای��ن مراس��م، مدیرعامل س��ازمان آب و 
ب��رق خوزس��تان گف��ت:  وزارت نی��رو توجه ویژه 
نسبت به شهرس��تان های آبادان و خرمشهر دارد و 
به رغم مش��کالت مالی برای کش��وراعتبار این دو 
س��د از طریق مناب��ع صندوق ذخی��ره ارزی تامین 
شد."محمدرضا شمس��ایی" ادامه داد: این پروژه به 
یقین بزرگترین پروژه آبیاری و زهکشی کشور است 
و به دلیل مشکالت خشکسالی در دهه ۴۰ و به رغم 
وجود س��دهای کنونی، مطالعات مبارزه با ش��وری 
در هن��گام کاهش دبی ارون��د رود و جلوگیری از 
خس��ارت به نخیالت در حاش��یه اروند رود توسط 
یک ش��رکت خارجی برای کش��ور ای��ران و عراق 
انجام ش��د.وی یادآور ش��د: قصد ما جلوگیری از 
ارتباط آب ش��یرین کارون با آب شور دریاست و 
در این طرح بهمنشیر به عنوان مخزن درازمدت آب 
شیرین آبادان خرمشهر خواهد شد که با ساخت سد 
روی روخانه کارو ن هدایت آب به بهمنش��یر محقق 
خواهد ش��د و کل آب شرب و صنعت و کشاورزی 
 آب��ادان و خرمش��هر را ب��ا کیفیت مناس��ب تامین 
می کند. مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان 
ادام��ه داد: این کار تا کنون ح��دود ۱2۰۰ میلیارد 
توم��ان بدون در نظ��ر گرفتن کاره��ای جهاد نصر 
هزینه داش��ته است که با احتساب آن حدود 2 هزار 
میلیارد تومان در آبادان و خرمش��هر کار شده است 
ک��ه ۱۶ هزار هکتار در آبادان و ۱۶ هزار هکتار در 

خرمشهر انجام می شود.
"نورالدین بازگیر" معاون توسعه و بهره برداری 
سدهای س��ازمان آب و برق خوزستان نیز در این 
آیین گفت: این منطقه به جهت باال بودن سطح باالی 
آب و تاثیرپذی��ری باال از آب دریا بس��یار پیچیده 
اس��ت و آب بسیار ش��وری دارد. آب رها شده در 
اروند رود ساالنه ۸2 میلیارد متر مکعب بود و اکنون 
با وجود س��دهای ترکیه، عراق و ایران آب زیادی 
به اروند رود وارد نمی شود و همین مسئله نخیالت 

این منطقه را با مشکل مواجه می کند. وی ادامه داد: 
همین مسئله موجب ش��د تا دو سد در باالدست و 
پایین دست بهمنشیر و یک سد روی کارون ساخته 
ش��ود و از ورود آب شور به رودخانه ها جلوگیری 
ش��ود. همچنین بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب دنیا با 
ظرفیت ۱2۰ متر مکعب بر ثانیه س��اخته شد. قصد 
م��ا جلوگیری از ارتباط آب ش��یرین کارون با آب 
شور دریاست.بازگیر گفت: این طرح کل آب شرب، 
صنعت و کش��اورزی آبادان و خرمشهر را با کیفیت 
مناس��ب تامین می کند و ای س��ی آب را به 2۰۰۰ 
تا 2۵۰۰ می رس��اند تا جوابگوی نیاز کشاورزی و 
صنعت منطقه باشد.وی تاکید کرد: تردد در بهمنشیر 
به هیچ وجه در پایین دس��ت و باالدس��ت محدود 
نخواهد شد و بر اساس طراحی های صورت گرفته، 
کش��تی ها امکان عبور و م��رور در رودخانه را از 
طری��ق دریچه های متحرک س��د خواهند داش��ت. 
همچنین ایس��تگاه طره بخاح ب��ا 3۵ متر مکعب بر 
ثانی��ه کل آب م��ور نیاز نخیالت جزی��ره آبادان و 
خرمش��هر را تامین خواهد کرد و نخیالت دو طرف 
بهمنشیر نیز با ساخت ۶ ایستگاه پمپاژ دیگر تغذیه 

می شود.
"حمیدرضا خدابخشی" معاون طرح و توسعه 
ش��بکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق 
خوزستان در این آیین گفت: در گذشته، در خرمشهر 
2۴۰۰ هکتار شبکه آبیاری داشتیم که 2۰۰۰ هکتار 
در شلمچه بهره برداری شد و ۵۰۰۰ هکتار تحویل 
جهاد نصر ش��ده است. هزینه های انجام شده برای 
بهره برداری این شبکه بیش از یکصد میلیارد تومان 
بوده اس��ت.وی تاکید کرد: هم��کاران ما در منطقه 
آبادان و خرمش��هر با عش��ق خدمت می کنند و ما 
با تمام بضاعت مال��ی، فنی و تخصصی در خدمت 
تمامی مردم متطقه هس��تیم و مس��ایل را پیگیری و 
منتقل می کنیم.وی در بخش��ی از س��خنانش اعالم 
کرد: ما به ح��دود ۱2۰ میلیارد تومان برای تکمیل 
شبکه بهمنش��یر و همچنین ابالغ اعتبار ۵۸ میلیارد 
تومانی برای انتقال پس��اب های نیشکر نیاز داریم. 
در برخی بخش ها، شبکه توزیع برق هنوز تحویل 
س��ازمان آب و برق است که ما درخواست داریم با 
دس��تور وزارت این منطقه به توزیع برق خوزستان 
سپرده شود تا برای پایداری برق در این منطقه اقدام 

شود. 
به��ره ب��رداری از 2 ط��رح ش��بکه آبیاری و 

زهکشی نخلستان های آبادان و خرمشهر
همچنی��ن در ادامه س��فر وزیر نیرو به اس��تان 
خوزس��تان دو ط��رح ش��بکه آبیاری و زهکش��ی 
نخلس��تان های آبادان و خرمش��هر به مساحت 32 
هزار هکتار به بهره برداری رس��ید. هدف از اجرای 
این طرح جلوگی��ری از نابودی32 هزار هکتار از 
نخلستان های آبادان و خرمشهر و احیای نخل های 
حاشیه رودخانه های اروند رود و بهمنشیر عنوان 
ش��ده اس��ت.همچنین از جمله دیگر اه��داف این 
ط��رح به بهبود وضعیت اقتص��ادی و جلوگیری از 
مهاجرت کش��اورزان منطقه و ایجاد انگیزه در بین 
آن��ان و البته جلوگیری از ورود آب ش��ور خلیج 
ف��ارس به ارون��د رود و بهمنش��یر و جلوگیری از 
هدر رفت آب نیز اش��اره شده است.بر اساس این 
گزارش، برای جلوگیری از ورود آب ش��ور خلیج 
ف��ارس به رودخانه های بهمنش��یر و کارون س��ه 
سد س��لولی طراحی شده است، که دو سد اول در 
باالدس��ت و انتهای رودخانه بهمنشیر قرار دارند و 
سد سوم نیز بر روی رودخانه کارون واقع شده که 
قرار است مانع ورود آب شور خلیج فارس به این 
رودخانه ش��وند.  برای اج��رای این طرح بیش از 
۱۰۰ کیلومتر کانال آبرس��ان و حدود ۷2 ایستگاه 
پمپاژ آبیاری و زهکشی تعبیه شده است.مطالعات 
اولیه این پروژه در س��ال ۱3۵2 شروع و در سال 

۱3۵۴ این مطالعات نهایی شده است.

وزیر نیرو در آیین افتتاح پروژه شبکه آبیاری 
ناحیه دوم رامهرمز تصریح کرد 

توجه جدی دولت به آب شرب و کشاورزی 
خوزستان

حمید چیت چیان- وزیر نیرو در آیین افتتاح 
پروژه ش��بکه آبیاری و زهکش��ی س��احل راست 
ناحی��ه دوم رامهرمز گفت: برای اجرای این طرح ها 
اقدامات وس��یع و پرهزینه ای انجام می شود تا آب 
مطمئن��ی در اختیار کش��اورزان قرار گیرد، س��د و 
کانال های اصلی اجرا و س��اخته شده و در کنار آن 
موفق به احداث س��د انحرافی هم شده ایم و حدود 
۷۰ درصد شبکه های فرعی هم اجرایی و بخشی هم 

از شبکه های اصلی اجرایی شده اند.
وزیر نیرو بیان داش��ت: ضمن تشکر از فعاالن 
در این طرح و مس��ئوالنی که در جهت اجرای این 
طرح کارها را تسهیل نمودند باید خدا را شکر کنیم 
که توسعه فعلی می تواند ما را به سمت خلق ثروت 
سوق دهد و این مهم باعث می شود که مابقی کارها 
به سرعت انجام شوند.چیت چیان اظهار داشت: یکی 
از اولویت های وزارت نیرو در کل کش��ور مس��ئله 
تأمین آب ش��رب است و این مهم از اهمیت باالیی 
برای ما برخوردار است و البته این مهم شروع شده 
اس��ت و بخش��ی از آن اجرای��ی و مابق��ی در حال 
اجرا ش��دن اس��ت و با 2 هدف کوتاه و بلند مدت 
در تالش��یم تا آب شرب مورد نیاز مردم رامهرمز را 
تأمین کنیم که بس��یار آب با کیفیتی هم خواهد بود 
و در برنام��ه بلند مدت با اجرای خط لوله از س��د 
کارون 3 مشکل آب ش��رب رامهرمزی ها را مرتفع 
خواهیم ک��رد. وی گفت: در زمینه تأمین برق مورد 
نیاز مردم هم اقدامات فراوانی انجام ش��ده اس��ت و 
همین که در حال حاضر از نظر شبکه برق مهم ترین 
و گسترده ترین شبکه تولید و انتقال و توزیع کشور 
در خوزستان اس��ت و به لحاظ مصرف، خوزستان 
دومین استان کش��ور بعد از تهران به شمار می آید.

وزی��ر نیرو گفت: با توجه ب��ه مصرف باالی برق و 
اینک��ه در پیک از ۷ هزار مگاوات هم گذاش��ته ایم، 
نیاز به س��رمایه گذاری های متعدد در زمینه تأمین 
برق و ایجاد پس��ت های جدید در اس��تان و کشور 
داریم که ب��ا توجه به مناقصه رفت��ن طرح های مد 
نظ��ر به زودی و با وجود س��رمایه گذاران خارجی 
به توسعه و تقویت شبکه برق روی خواهیم آورد و 
هم اکنون چندین نیروگاه در حال احداث اس��ت که 
در اندیمشک کار احداث نیروگاه آغاز و در بهبهان 
و ماهش��هر ه��م نیروگاه های جدید افتتاح ش��دند.

چی��ت چیان گفت: از ابتدای صنعت سد س��ازی در 
کش��ور تا کنون بیش از ۶۵ سال می گذرد و اکنون 
در صنعت س��د سازی اقداماتی ش��گرف و بزرگ 
انجام شده اس��ت که همگی برای تأمین آب شرب 
و کش��اورزی و در نهایت تأمین برق مردم صورت 
گرفته اس��ت به نحوی که در ۴ س��ال اخیر 33 سد 
به بهره برداری رس��یده اس��ت و چند سد دیگر هم 
در حال بهره برداری اس��ت.وی در پایان گفت: سد 
س��ازی اثرات مثبتی در اقتصاد کش��ور داشته است 
به گونه ای که خوزس��تان در این زمینه و در بخش 
توس��عه منابع آب رتبه اول را دارد و این مهم بسیار 
حائز اهمیت اس��ت، همچنین الزم به ذکر است که 
در این زمینه دو س��د جدی��د را در رامهرمز افتتاح 
خواهیم کرد و ۴ ش��بکه دیگر را در شوش، آبادان 
و خرمش��هر به زودی افتتاح خواهیم کرد که بتواند 

باعث خیر و برکت برای خوزستانی ها شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان خبر داد 
تامین مشکل آب شرب رامهرمز با انتقال آب 

از رودخانه کلگه 
مدیرعام��ل س��ازمان آب و برق خوزس��تان 
گفت: برای تامین مش��کل آب ش��رب رامهرمز در 
برنامه کوت��اه مدت، ظرف 2 س��ال آینده 3۰ هزار 
مترمکع��ب آب از رودخانه کلگه به رامهرمز منتقل 

می ش��ود. "محمدرضا شمسایی" در این باره گفت: 
در زمین��ه تأمین آب ش��رب رامهرم��ز فعالیت های 
گس��ترده  ای انجام ش��ده که در س��ال گذشته و در 
ف��از اول خط انتقال آب ش��رب 22 کیلومتر پروژه 
را ظ��رف ۶ ماه انجام دادی��م و بالفاصله و در فاز 
دوم پروژه ۴2 کیلومت��ری را آغاز کردیم و تا یک 
س��ال آینده این مهم ب��ه اتمام می رس��د. وی ادامه 
داد: موضوع دیگری که در دس��تور کار اس��ت خط 
انتقال از کارون 3 برای تمام ش��هرهای خوزس��تان 
اس��ت که نیاز رامهرمز به تنهایی در س��امانه انتقال 
۱2۰۰ میلیارد تومان و بس��یار هم زمانبر اس��ت و 
برای اینکه کار سرعت بگیرد عملیات را از رامهرمز 
آغ��از کرده ایم، زیرا عملی��ات فنی و پیچیده ای باید 
از کارون 3 ص��ورت گی��رد، همچنین برای اینکه در 
کوتاه مدت مشکل تأمین آب شرب را برطرف کنیم 
می خواهیم از رودخانه کلگه که بسیار آب با کیفیتی 
هم دارد ظرف 2 سال آینده 3۰ هزار متر مکعب آب 
به رامهرمز بیاوریم و ۶ سال نیاز آبی را برطرف کنیم.

مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان گفت: اگر 
خواسته باشیم ارزش تأمین 3۰ هزار متر مکعب آب 
را متوجه بشویم اینکه هم اکنون ۴۰ هزار متر مکعب 
آب در رامهرم��ز توزیع می ش��ود و تأمین 3۰ هزار 
مت��ر مکعبی حدود ۸۰ درصد آب فعلی اس��ت. وی 
همچنین در خصوص درخواس��ت شهردار در زمینه 
حریم رودخانه جهت ساحل سازی و اماکن تفریحی 
گفت: ما در این زمینه آمادگی کامل داریم و همکاری 
الزم با شهرداری را انجام می دهیم. اما به این شرط که 
حریم به نحوی اعالم شود که در سیالب ها مشکلی 
برای مردم بوجود نیاید، همچنین در زمینه کانال های 
کش��اورزی در شهر هم هنوز نامه مکتوبی برای رفع 
مشکالت بدستمان نرسیده.شمسایی گفت: آبی که به 
 رامهرمز برای کش��اورزی آم��ده حاصل فعالیت ها و 
س��رمایه گذاری عظیم وزارت نیرو اس��ت، زیرا سد 
جره با اعتبار 2۵۰ میلیاردی و ذخیره س��ازی ۱۸۰ 
میلی��ون متر مکعب که س��االنه در س��یالب از بین 
می رفت ساخته شده و این سد تنها مختص رامهرمز 

است، به غیر از س��د فوق سد انحرافی و شبکه های 
آن هم ساخته و در حال ساخت است؛ زیرا رامهرمز 
در کش��اورزی قدمت چند هزار ساله دارد.وی بیان 
داشت: در شبکه ای که اکنون طراحی شده است ۴۵ 
هزار هکتار زمین ناخالصی برای آبیاری وجود دارد 
که از این میزان 3۶ هزار هکتار آن خالص اس��ت و 
با توجه به احداث س��د مخزنی و انحرافی می توانیم 
به آبرس��انی تمامی این زمین ها امیدوار باش��یم، اما 
موضوع مهمی که از طرح باقی مانده است شبکه های 
اصلی و فرعی در ناحیه 2 اس��ت که می توانیم بدون 

هیچ مشکلی آنرا اجرایی کنیم.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اظهار 
داش��ت: بزرگ ترین حسن اجرایی نمودن طرح فوق 
به��ره وری 2۵ تا 3۰ درصدی آب اس��ت، زیرا هم 
اکن��ون تمام منطقه با انهار س��نتی در حال آبیاری 
هس��تند و واقعًا هیچ کار جدیدی قرار نیست آنجا 
انجام شود و اینکه اصرار داریم ۱۶ هزار هکتاری 
که صد در صد در حال آبیاری هستند به شبکه های 
مدرن آبیاری جهت به��ره وری باال از آب تجهیز 
شوند.شمس��ایی گفت: وزارت نی��رو فعالیت های 
گسترده ای برای خوزستان انجام داده است و ۸۰ 
درص��د هزینه الزم را برای اجرای این طرح انجام 
داده است که می توان به سد انحرافی و سد مخزنی 
و بخشی از شبکه اش��اره داشت.وی ادامه داد: در 
ح��ال حاضر ۹۰ درصد آبی که در رودخانه عال و 
جره وجود دارد از حوزه های داخل اس��تان تأمین 
می شود و اگر مسائل مالی مرتفع شود می توانیم به 
س��رعت به فاز اجرایی برویم، زیرا ظرف 3 س��ال 
گذشته به این نتیجه رسیده ایم که تنها کشاورزی کردن 
غلط اس��ت و باید طرح های توسعه  ای و جامع را مد 
نظ��ر قرار دهیم و اینکه آن ها را اجرایی کنیم، مثاًل در 
بخش صنعت و آبیاری مس��ائل مختل��ف را دیده ایم.

مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان در پایان 
گف��ت: در حال حاضر ارزش اف��زوده آب برای ما 
یک��ی از مهم ترین اولویت هاس��ت که انش��اء ا... به 

خوبی آن را اجرایی خواهیم کرد.

وزیر نیرو در آبادان عنوان کرد 

 احیای 32 هزار هکتار از نخلستان های اطراف 
رودخانه های اروندرود و بهمنشیر


