عــرض بــاالی  ۵۰متــر و پمپــاژ آب بــا ســرعت
 ۲۰متــر مکعــب در ثانیــه از کارون بــه محــل
کانونهــای ریزگــرد زده شــده اســت کــه در
کاهــش ایــن معضــل اثرگــذار خواهــد بــود.
عظیمــی تصریــح کــرد :ریزگردهــا در
ســالهای قبــل مشــکالت زیــادی را ایجــاد
کــرده بــود و مــردم خصوصـ ً
ـا مــردم خوزســتان
دغدغههــا و نگرانیهــای بســیاری در ایــن
زمینــه داشــتند .بنابرایــن مؤسســه نصــر بــه
ایــن موضــوع ورود کــرد و در مقطــع دوماهــه
 ۶میلیــون مترمکعــب عملیــات خاکــی انجــام
شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بــا
توجــه بــه خشکســالی و بحــران کــم آبــی
دریافــت آب از کارون مشــکالتی را ایجــاد
نخواهــد کــرد؟ گفــت :بایــد در شــرایط
بحرانــی تصمیمگیــری شــود و ایــن حقابــه
نیــز بهصــورت موقــت خواهــد بــود.

کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت :ایــن پــروژه
شــامل زهکشــی ،شــبکه فرعــی ،تجهیــز و
نوســازی و آبنــدان اســت و بــا انجــام آن
کلیــه عملیــات زیرســاختی آب و شــمال کشــور
خاتمــه مییابــد.
فــاز دوم طــرح  550هــزار هکتــاری دشـتهای
خوزســتان و ایالم
در خصــوص اجــرای فــاز دوم ایــن طــرح بــه
وســعت  255هزارهکتــار ،پیگیــری اعتبــارات
آن از منابــع اعتبــاری مختلــف در دســت
انجــام اســت .مطالعــات فــاز دوم طــرح در
ســطح حــدود  200هــزار هکتــار آغــاز شــده
و مطالعــات حــدود  40هــزار هکتــار هــم بــه
اتمــام رســیده اســت.
همچنیــن در ایــن خصــوص ســید جــواد
ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی در
توگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد 40 :درصــد
گف 

مطالعــات فــاز دوم طــرح 550
هــزار هکتــاری غــرب کشــور
در ســطح حــدود  200هــزار
هکتــار آغــاز شــده و مطالعــات
حــدود  40هــزار هکتــار هــم
بــه اتمــام رســیده اســت

افتتاح پروژه یکانات در منطقه جلفا
عظیمــی بــا اشــاره بــه پروژههــای در دســت
افتتــاح در هفتــه دولــت اضافــه کــرد :پــروژه
یکانــات در منطقــه جلفــا آذربایجــان شــرقی
در ایــن هفتــه افتتــاح میشــود کــه در ایــن
طــرح شــبکههای فرعــی آبیــاری تحــت فشــار
در مســاحتی بالــغ بــر  ۱۴۰۰هکتــار آمــاده
بهــرهداری شــده کــه از منافــع آن کشــاورزان
میتواننــد بهرهمنــد شــوند.
مدیرعامــل مؤسســه جهــاد نصــر در
ادامــه گفــت :رودخانههــای بزرگــی در
شــمال و شــمالغرب کشــور وجــود داشــت
کــه بهرهبــرداری درســتی از آن نشــده
بــود .طرحهایــی در ایــن میــان مطــرح
شــدند کــه ایــن آبهــا را بــه اســتانهای
مــرزی منتقــل کننــد تــا عالوهبــر توســعه
کشــاورزی در آن مناطــق بــه ایجــاد اشــتغال
و جلوگیــری از مهاجــرت معکــوس هــم
کمــک کنــد.
وی همچنیــن بــه پــروژه جامــع شــمال

مطالعــات فــاز دوم طــرح  550هــزار هکتــاری
در  250هــزار هکتــار از اراضــی خوزســتان و
ایــام صــورت گرفتــه ولــی مهمتریــن مشــکل
ایــن طــرح تخصیــص اعتبــارات اســت بــه
طــوری کــه چیــزی حــدود  2.5میلیــارد دالر
هزینــه دربــر خواهــد داشــت بنابرایــن اجــرای
آن کار ســختی اســت.
وی افــزود :بــه همیــن دلیــل وزارت جهــاد
کشــاورزی بهدنبــال آن اســت بــا کمــک
ذینفعــان ،ایــن طــرح اجــرا شــود چــون ارزش
زمینهــای کشــاورزی بــا ایــن طــرح افزایــش
خواهــد یافــت بنابرایــن بــه نظــر میرســد
ایــن امــر اقتصادیتــر باشــد ،بــه همیــن
دلیــل از محــل تهاتــر ،فاینانــس و مشــارکت
مردمــی بهدنبــال اجــرای ایــن طــرح بــزرگ
هســتیم.
نماینــدگان خوزســتان در مجلــس پیگیــر طــرح
هستند
قندعلــی ورناصــری نماینــده مــردم
مسجدســلیمان ،اللــی ،هفتــگل و اندیــکا در

مجلــس گفــت :یکــی از فوایــد اجــرای طــرح
 ۵۵۰هکتــاری خوزســتان تأمیــن امنیــت
غذایــی و در عیــن حــال از بیــن رفتــن بهانــه
باالدســت از ســر اســتانهای خوزســتان
و چهارمحــال و بختیــاری اســت .ســال
گذشــته تالشهــای خوبــی در مجلــس و
کمیســیون اصــل  ۹۰در خصــوص حقابــه و
تعییــن تکلیــف وزارت نیــرو در زمینــه ارائــه
جــداول حقابــه در خصــوص ایــن پــروژه
شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه باوجــود ســفر
رئیــس جمهــور بــه اســتان خوزســتان ارادهای
در دولــت بــرای اجــرای طــرح  ۵۵۰هکتــاری
نیســت ،ادامــه داد :کمیســیونهای اصــل
 ۹۰و کشــاورزی مجلــس بایــد مجــدداً در
راســتای پیگیــری افــرادی کــه کــم کاری و
قصــور کردهانــد فعــال شــوند زیــرا ایــن
طــرح میتوانــد بخــش زیــادی از بیــکاری
در اســتان را از بیــن ببــرد .ایــن طــرح بــه
صــورت اولویــت دار در ســران قــوا پیگیــری
شــود.

ویــــژهنامه
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