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تومــان بــه طــور ســالیانه یعنــی معــادل بیــش
از نیمــی از درآمــد ســالیانه فــروش نفــت کشــور
نیــز میشــود.
عملیــات اجرایــی فــاز اول طــرح در ســطحی
معــادل  ۲۹۵هــزار هکتــار بــه اتمــام رســید کــه
فــاز اول طــرح در قالــب بیــش از  ۲۲۵پــروژه و
بــا مشــارکت بالــغ بــر  ۱۲۱شــرکت پیمانــکاری،
 ۳۳شــرکت تأمیــن کننــده لــوازم ۴۰ ،شــرکت
مشــاور و  ۷۸۵۰نفــر نیــروی انســانی در ســال،
عملیــات اجرایــی آن بــه اتمــام رســید بــه
طــوری کــه پروژههــای فــاز اول طــرح در۲۰
شهرســتان اســتان خوزســتان و  ۳شهرســتان
اســتان ایــام اجــرا گردیــد.
نتایــج و دســتاوردهای فــاز اول طــرح بــه
شــرح زیــر اســت:
ایجــاد اشــتغال در دوره اجــرا (ســالیانه) ۷۸۵۰
نفــر
ایجــاد اشــتغال مســتقیم در زمــان
بهرهبــرداری حــدود  ۷۹هــزار نفــر
ایجــاد اشــتغال غیرمســتقیم در زمــان
بهرهبــرداری حــدود  ۸۲هــزار نفــر
بهکارگیــری  ۱۲۱شــرکت پیمانــکاری۴۰ ،
شــرکت مهندســی مشــاور ۳۳ ،شــرکت تولیــد
کننــده و تأمیــن کننــده کاال و تجهیــزات
افزایــش راندمــان آبیــاری در مزرعــه از ۳۵
درصــد (قبــل از اجــرای طــرح) بــه حــدود ۶۰
درصــد
میــزان تولیــدات کشــاورزی در ســال شـــروع
طــرح در محــدوده فـــاز اول حــدود ۱/۷۵
میلیــون تــن بــوده کــه در ســـال زراعـــی ۹۷- 98
حــدود  ۵/۲۵میلیــون تــن بــوده کــه نشــان
دهنــده افزایــش ۳/5میلیــون تــن نســبت بــه
ســال پایــه اســت.
در همیــن خصــوص فریبــرز عباســی ،معــاون
آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی در نشســتی
در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار «ایــران» در
خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح  ۵۵۰هــزار
هکتــاری جنوبغــرب کشــور گفــت ۹ :میلیــون
تــن تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا اجــرای
طــرح  ۵۵۰هــزار هکتــاری افزایــش مییابــد.
فــاز نخســت ایــن طــرح بــا  ۲۹۵هــزار هکتــار
اجرایــی شــده و  ۴۰هزارهکتــار هــم مطالعــات
و طراحــی فــاز دوم تمــام شــده اســت و بــه
محــض تأمیــن اعتبــار اجــرای فــاز دوم آغــاز
خواهــد شــد 100 ،هــزار هکتــار دیگــر نیــز
در حــال مطالعــه اســت و اقدامــات بــرای
مطالعــه  100هــزار هکتــار باقــی مانــده نیــز در
ســالجاری شــروع میشــود.
وی افــزود :اقدامــات الزم بــرای اجــرای فــاز
دوم ایــن پــروژه ملــی در دســت اقــدام اســت و
بــه هیــچ وجــه متوقــف نشــده و بــا تســریع در
اختصــاص منابــع مالــی این طــرح ،عملیــات آن
بــا ســرعت بیشــتری انجــام میشــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،اجــرای فــاز اول ۵
میلیــون تــن تولیــد محصــوالت کشــاورزی را
افزایــش و  ۷۰هــزار شــغل جدیــد ایجــاد کــرده
کــه بــا اتمــام ایــن طــرح  ۳۰۰هــزار اشــتغالزایی
نیــز ایجــاد خواهــد شــد.
عباســی تصریــح کــرد :ایــن طــرح عــاوه بــر
اشــتغال و تولیــدی کــه بــرای کشــور دارد منجــر
بــه باقــی مانــدن مــردم در روســتاها و حتــی
مهاجــرت معکــوس میشــود کــه در فــاز اول
ایــن طــرح شــاهد ایــن اتفــاق بودیــم.
فاینانــس  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومانــی چیــن
بــرای توســعه کشــاورزی در خوزســتان
مدیرعامــل مؤسســه جهــاد نصــر ضمــن

تشــریح پــروژه ۵۵۰هــزار هکتــاری خوزســتان
بــه انتقــال آب کارون بــه کانــون ریزگردهــا
اشــاره کــرد و گفــت :یــک کانــال  ۶۰کیلومتــری
کــه  ۲۰مترمکعــب در ثانیــه ِدبــی ایســتگاه
پمپــاژ آن اســت احــداث شــده و قــرار اســت
آب را بــه کانــون ریزگردهــا هدایــت کنــد تــا
بــا کاشــت پوشــش گیاهــی مناســب جلــوی
حرکــت ریزگردهــا گرفتــه شــود.
«رضــا عظیمــی» بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه
وزارت جهــاد کشــاورزی ایجــاد زیرســاختهای
شــبکههای انتقــال آب فرعــی در کشــور اســت،
افــزود :مؤسســه جهــاد نصــر وظیفــه اجــرای
ســه پــروژه بــزرگ طــرح  ۵۵۰هــزار هکتــاری
دشــت خوزســتان و ایــام ،شــبکههای فرعــی
آبیــاری و زهکشــی غــرب و شــمال غــرب
کشــور و مبــارزه بــا ریزگردهــا را برعهــده دارد.
مدیرعامــل مؤسســه جهــاد نصــر وزارت
جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه جزئیــات

فراینــد و اتمــام پــروژه بــا مشــکلی مواجــه
نشــود .اعتبــارات مطالعــات فــاز دوم پــروژه
تأمیــن شــده و پــس از اتمــام مطالعــات
اعتبــار نهایــی آن تعییــن خواهــد شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تحریمهــا
مدلهــای مالــی بســیاری در نظــر گرفتــه
شــده اســت .یکــی از آنهــا فاینانــس اســت.
مدلهــای دیگــر نیــز صنــدوق توســعه ملــی،
بانکهــا ،فاینانــس داخلــی اســت .یــک
ظرفیــت دیگــر هــم تهاتــر نفــت خــام اســت.
عظیمــی بــا بیــان اینکــه کشــور چیــن در
قالــب فاینانــس اعتبــار ایــن پــروژه را تأمیــن
کــرده اضافــه کــرد :اقتصــاد چیــن ماننــد مــا
دولتــی نیســت و توافقهــای اولیــه بــا دو
بانــک چینــی بــرای تأمیــن اعتبــار ایــن پــروژه
انجــام شــده و قــرار اســت کــه آنهــا در ازای
فاینانــس بهــره بانکــی مطابــق بــا نظــام
بانکــی آن کشــور ،حــق بیمــه را از مــا دریافــت

اجــرای فــاز اول طــرح 550
هــزار هکتــاری غــرب کشــور ۵
میلیــون تــن تولیــد محصــوالت
کشــاورزی را افزایــش و ۷۰
هــزار شــغل جدیــد ایجــاد
کــرده کــه بــا اتمــام ایــن
طــرح  ۳۰۰هــزار اشــتغالزایی
نیــز ایجــاد خواهــد شــد

فــاز دوم پــروژه  ۵۵۰هــزار هکتــاری طــرح
خوزســتان و ایــام اظهارداشــت :فــاز اول ایــن
طــرح پیــش از ایــن بــه بهرهبــرداری رســیده
و اکنــون اعتبــار مــورد نیــاز مطالعــات فــاز دوم
ایــن طــرح تأمیــن شــده اســت.
وی فــاز اول طــرح  ۵۵۰هــزار هکتــاری
دشــتهای خوزســتان و ایــام بــا همــکاری
وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو پیــش
رفــت بــه نحــوی کــه وزارت نیــرو موظــف بــه
تأمیــن شــبکههای اصلــی و وزارت جهــاد
کشــاورزی تأمیــن کننــده شــبکههای فرعــی و
مصــرف آب در مــزارع بودنــد کــه قــرار اســت
در فــاز دوم ایــن پــروژه هــر دو مســئولیت بــه
وزارت جهــاد کشــاورزی محــول شــود.
ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود گفــت :مســاحت فــاز دوم
پــروژه  ۲۵۵هــزار هکتــار اســت .مطالعــات ۱۰۲
هــزار هکتــار آن انجام شــده اســت .مهندســان
مشــاور آن تعییــن شــدند .پیشــنهاد کردیــم
کــه شــبکه اصلــی و فرعــی در یــک دســتگاه
یعنــی وزارت جهادکشــاورزی انجــام شــود کــه

کننــد.
وی گفــت :بودجــه مــورد نظــر بــرای فــاز دوم
ایــن طــرح حــدود  ۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان
اســت و اکنــون اقدامــات داخلــی بــرای شــروع
ایــن پــروژه در داخــل کشــور انجــام شــده
اســت.
بــه گفتــه وی ،مــاده  ۶۲دیــوان محاســباتی
بــرای ایــن پــروژه تاریــخ تعییــن کــرده،
از ایــنرو بــه طــور مجــدد بایــد مــاده  ۶۲را
تمدیــد کنیــم.
همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی در کاهــش
ریزگردهــای اســتان خوزســتان
مدیرعامــل مؤسســه جهــاد نصــر وزارت جهاد
کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ریزگردهــا مشــکل
جــدی مــردم خوزســتان اســت افــزود :حقابــه
اســتفاده از کارون را بــه مــدت  ۳تــا  ۵ســال
بــرای تقویــت پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه
دریافــت کردیــم کــه برخــی کشــاورزان در ایــن
محــل اقــدام بــه کشــاورزی موقــت کردهانــد.
وی تصریــح کــرد ۶۰ :کیلومتــر کانــال بــا

