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ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح �ﺎ�ﺎب ﺳﺪ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه �ﮏ ﻫﺰار و
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از اردﺑﯿﻞ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد اﮐﺒﺮی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اراﺿﯽ �ﺎ�ﺎب ﺳ
ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﺘﺮﮔﺬاری در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺣﺪود  37ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺮوژه �ﺎ�ﺎب ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  42ﻫﺰار و  500ﻫﮑﺘﺎر در ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺗﺤﺖ اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﺮﭘﯿﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده و �ﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻨﺘﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺎ�ﺪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺣﺪود �ﮏ ﻫﺰار و  400دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺣﺪود  43ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺣﺪود �ﮏ ﻫﺰار و  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و  37درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰ�ﮑﯽ دارد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوار�ﻢ ﺗﺎ �ﺎ�ﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آ�ﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژ
داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺰا�ﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺮهوری آب ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺤﺚ آب اﺳﺖ.

اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  300ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در دﺳﺖ اﺟﺮا در ﮐﺸﻮر دار�ﻢ ،اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧ
اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  110ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  150ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای
اﻓﺰا�ﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آب و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻐﺎن ﺗﺤﻮل
ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی �ﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻋﺪم ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻓﺰا�ﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوری و ا�ﺠﺎد ارزش
اﻓﺰوده ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻐﺎن �ﮑﯽ از ﺿﺮور�ﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ�ﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻐﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ آب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک �ﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوار�ﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺎورزان ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

