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آذرﻗﻠـﻢ :رﺋﯿـﺲ ﻣﺠﻤـﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺷﻤـﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸـﻮر در ﺧﺼـﻮص وﺿﻌﯿـﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺎری دوﻟﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮف اﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب درﯾﺎﭼﻪ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺗﺎج اﻟﺪﯾﻨﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺪ ﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮل ۳۶
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ  ۷۰۰ﻣﺘﺮ رﯾﺰش داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
اﺧﺘﺼﺎص داده و اﯾﻦ  ۷۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزی
آب از اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۶۵۰اﻟﯽ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب از ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی اروﻣﯿـﻪ و ﺗـﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿـﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺎز دوم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻃﻮل ۷۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ
ﮐﺸﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪار  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
آب ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺣﺪود  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﺗﺎج اﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺮای درﯾﺎﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﻓﺰود :زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﺎر ﺗﺒﺮﯾﺰ -ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﻄﺎر ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎوران ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﯾﮑﺴﺮی از
اﺻﻼﺣﺎت در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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