 ۵۷روﺳــﺘﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن از ﻃــﺮح
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز)5اﺳﻔﻨﺪ (99در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ۵۷روﺳﺘﺎی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻮزه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ارﺗﻘﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻫﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی دﺷﺖ
ﻣﯿﻨﺎب و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و در ﻗﺎﻟﺐ ۱۴ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژه ﺗﮏ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار و ۷۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺗﻌﺪاد  ۵۷روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۴۲ﻫﺰار و
۷۹ﻧﻔﺮ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ۷۵درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۹درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ اداﻣﻪ داد :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب وزارت ﻧﯿﺮو
و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﺎن ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از ۱۱۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  ۱۱۸ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ  ۱۸۷ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺒﮑﻪ  ،ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۸۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺨﺰن ،ﭼﻬﺎرﺑﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ اﺟﺮا
و ﺑﯿﺶ از  ۸۷ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻓﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ آن در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ  ،ﻣﯿﻨﺎب  ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺟﺎﺳﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺟﺮا و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻗﺸﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه دارای ﺷﺒﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ دوﻟﺖ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮرداری روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ
رﺳﯿﺪ و اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﻘﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺮب
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﻬﺮان ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﮔﻮﻫﺮان و ۱۲روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ
اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮرد اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﻫﺎی
ﺷﻮر و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۹۲ﺗﺎ  ۹۹رﺷﺪ ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۲۵درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ آﺑﺸﯿﺮﯾﻨﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

