واﮔﺬاری اﻋﺘﺒﺎر  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ در ﺳﯿﺮﯾﮏ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺷﺒﮑـﻪ اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از آذﯾﻨـﯽ ،ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻪ
ﭘﺮﺗﺎﺑﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ در ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از
روﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ ،ﻣﺮگ و دﻫﺎرن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ و
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮگ و دﻫﺎرن ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ،اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ  ،ﺧﺎک
ﺑﺮداری ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮدم دﻏﺪﻏﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﻇﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد  10روﺳﺘﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژﻫﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  7ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  800ﻫﮑﺘﺎر و
و ﺗﺨﺮﯾﺐ
از ﺧﻄﺮ ﻃﻐﯿﺎن
ﻣﺰارع ﮐﺸﺎوری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ
ﺑﻌﻠﺖ ﻇﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮگ  ،دﻫﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ ﺑﯿﺶ از 15
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی  ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ
ﺑﻨﺎﯾﯽ آب  ،ﺑﺮق  ،ﺟﺎده و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺴﺎرت وارده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ در دو ﻓﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و
ﺿﺮورت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺗﺎﺑﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺳﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﺮگ و دﻫﺎرن و اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث
ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع
ﺳﯿﻼب  ،آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺰاران ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﻬﺮ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب ﺷﺮب را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺑﺤﺮان و ﻣﻬﺎر

روان آب ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن واﮔﺬار
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻼﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻬﺎر ﺳﯿﻼب ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮگ در دﺳﺖ
اﻗﺪام اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و دﻫﯿﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﯾﺎ ﯾﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و اﺣﺪاث آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ از آب ﻣﻨﻈﻘﻪ
ﻣﺮدم اﻗﺪام
ای اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

