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رهبر معظم انقالب:

می  توان ایران را به قله رساند
امسال س��اِل جهِش تولید است. این ش��د شعار امسال؛ 
کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید 
ان شاء اهلل جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی 

2مردم ان شاء اهلل به وجود بیاورد.
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اس��تان کرمان دارای ظرفیت های فراوانی برای توسعه است و انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عمان به این استان باید تسریع شود.

اجرای طرح های توس��عه معادن و صنایع هم جوار، راهکاری مناسب 
برای ایجاد اش��تغال اس��ت و توس��عه این طرح ه��ا می ت���واند ضمن 
جلوگی��ری از خ��ام فروش��ی م��واد م����عدنی برای کش��������ور، 

ارزش افزوده ایجاد کند.
ع����الوه بر این، محصوالت کش��اورزی اس��تان کرمان نظیر پسته، 
خرما و مرکبات از جمله محص��والت مهم و اس��تثنایی استان کرمان 
هس��تند. این محصوالت نی��از مبرمی به آب دارن��د و در حال  حاضر 

مهم ترین مانع توسعه استان کرمان مشکل کم آبی است.
برای حل معضل کم آبی باید تمرکز بیشتری انجام شود. طرح انتقال 
آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان کرمان طرحی راهگشاست 
و اگر طرح، مقرون به صرفه باش��د می تواند به عنوان الگو در استان های 

دیگر هم استفاده شود.
دول��ت در ای��ن زمینه تمام مس��اعی خود را به کار خواهد بس��ت و 
اگ��ر این مانع برطرف ش��ود، بخ��ش خصوصی رغبت بیش��تری برای 
حضور در این نوع طرح ها نش��ان خواهد داد. جهت مدیریت منابع آبی 
و برنامه ری��زی برای تامین آب موردنیاز کش��ور، تامین بخش��ی از آب 
مصرفی کش��ور از دریا باید در دس��تور کار ش��ورای عالی آب باش��د و 
انتقال آب دریا در دس��تور کار همه دس��تگاه های مرتبط باشد و همه 
س��ازمان ها و نهادها با محوریت ش��ورای عالی آب، موضوع انتقال آب 
دریا به مناطق مرکزی و کم آب کشور را به عنوان یک اولویت و مسئله 
اساس��ی در نظر بگیرند و دس��تگاه های مختلف، مالحظات اجرای این 
دس��تور از جمله نح��وه بهره برداری از آب دری��ا، نمک زدایی و مصرف 
بهینه آب شیرین ش��ده را موردبررسی دقیق قرار دهند.  همچنین باید 
از همه فناوری ها و روش های موفق دنیا در زمینه استحصال و مصرف 
صحیح آب اس��تفاده کنیم.ضمن اینکه سواحل، جزء توسعه یافته ترین 
بخش های هر کشوری به شمار می روند. توسعه سواحل کشور در دولت  

یازده��م و دوازدهم موضوعی حائز اهمیت بوده و اقدامات مناس��بی به 
ویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و سواحل مکران انجام شده 
اس��ت. تالش ش��ده تا با اس��تفاده از آب دریا، فعالیت های اقتصادی و 
صنایع نیازمند آب در این مناطق رونق و توسعه پیدا کند. وزارت نیرو 
در گذش��ته آماری ارائه کرده و امید داده بود که در افق س��ال ۱۴۲۵، 
کمبود ساالنه آب شرب و صنعت که مجموعاً به میزان ۱۹۲۵ میلیون 
مترمکعب اس��ت به کمک بخش خصوصی و از طریق اجرای طرح های 
نمک زدایی و انتقال برطرف ش��ود. برخی نگرانی های مربوط به مسائل 
زیس��ت محیطی، الزم و ضروری است و دولت هیچ طرح بزرگی را در 
کش��ور اجرا نخواهد کرد مگر آنکه مس��ائل زیس��ت محیطی را رعایت 
کند.خلیج فارس به آب های آزاد دنیا وصل است و بعضی از کشورهای 
اطراف، علی رغم س��واحل اندکی که دارند چندین برابر ایران از منابع 
آبی، برداشت و شیرین سازی می کنند.  با این وجود ما قطعاً به عوارض 
و پیامدهای زیست محیطی، توجه ویژه ای خواهیم داشت و این موضوع 

را در ارتباط کامل با حیات ایران و همسایگان ارزیابی می کنیم.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور: 

پروژه انتقال آب خلیج فارس راهگشاست

استان های یزد و کرمان مشترکات زیادی دارند و در 
طول تاریخ، ارتباطات خوبی با یکدیگر داش��ته اند. این 
دو استان همچنین در حوزه صنایع معدن، کانون بسیار 
نیرومندی هستند. در این دو استان فرصت های خوبی 
در زمینه انرژی های خورشیدی و دیگر انرژی های پاک 
وجود دارد. تغییر اقلیمی که از چند دهه گذشته برای 
اس��تان های یزد و کرمان پیش بینی می ش��د اکنون در 
حال تحقق اس��ت و شاهد خشکس��الی در این مناطق 
هس��تیم. آب در اس��تان کرمان وجود دارد اما به دلیل 
عدم اس��تفاده صحیح، آن را به محصوالت کش��اورزی 
کم بهره تبدیل کرده ایم. انتقال آب، کاری اس��ت برای 
نسل های آینده تا از این نعمت خدادادی استفاده کنند.  

در ای��ن زمینه طرح انتقال آب از خلیج فارس، راهکار و 
ش��اه کلیدی طالیی برای مهار بی آبی بوده است.  بحث 
کمبود آب بیش از ۷۰ سال است که به عنوان یک چالش 
مهم برای کش��ور، مطرح بوده است. در همین راستا به 
دلیل استفاده نامناسب از منابع آبی به خصوص بعد از 
انقالب، با مشکالت زیست محیطی و مهاجرت گسترده 
مردم روبه رو شدیم. در مسیر آبرسانی به استان هایی که 
از نعمت آب محروم هستند، اگر همه دست به دست هم 
داده و با اراده آهنین، کارهای اجرایی را در دستگاه های 
دولتی جلو ببریم، اتفاق بزرگی خواهد افتاد و یک خط 
ترانزیت آبی ایجاد ش��ده و برای اس��تان های دیگر هم 
قابل اس��تفاده است. در واقع ش��رایط کشور به گونه ای 

اس��ت که دولت و وزارت نی��رو از طرح های انتقال آب 
با قاطعیت حمای��ت می کنند. گذش��تگان، کیلومترها 

کانال برای قنات ها حفر کردند تا امروز ما از آب قنوات 
بهره مند شویم.  امروز هم با طرح انتقال آب خلیج فارس 
ک��ه مجهز به جدیدتری��ن فناوری های روز اس��ت نیاز 
آیندگان به آب را برطرف خواهیم کرد. طرح انتقال آب 
خلیج فارس با همکاری بخش غیردولتی، بدون دخالت 
دول��ت و با تکیه بر مناب��ع بخش خصوصی برای تامین 
آب موردنیاز بخش صنعت در فالت مرکزی ایران اجرا 
شد. وجود تعداد قابل توجهی از معادن مس، سنگ آهن 
و صنایع فوالدس��ازی، طرح های عظیم توسعه ای برای 
صنای��ع معدنی اس��تان کرمان و منطقه جنوب ش��رق 
کش��ور و از س��ویی کمبود منابع آبی وخشکسالی های 
پی در پی علت اجرای طرح اس��ت. در مرحله نخس��ت 

این طرح، شیرین سازی حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب 
آب در س��ال و در مرحله دوم، شیرین س��ازی و انتقال 
۴۷۰ میلی��ون مترمکع��ب آب و در مرحله س��وم طرح 
نی��ز افزایش ظرفیت ب��ه میزان ۲۰۰ ه��زار مترمکعب 
)روزانه( که قابلیت ارتقا تا ۷۰۰ هزار مترمکعب در روز 
را دارد برنامه ریزی ش��ده اس��ت. پروژه طرح انتقال آب 
خلیج فارس با توجه به تغییر اقلیم باید اجرایی می شد؛ 
چراکه راه اندازی این پروژه کمک قابل توجهی به تقویت 
سفره های آب زیر زمینی می کند. امروز مشاهده کردیم 
که ناباوری به باور تبدیل ش��ده اس��ت. امیدواریم یک 
اقدام ماندگار برای کش��ور و این سه استان انجام داده 

باشیم. 

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت:

نیاز آیندگان را برطرف  می کنیم

امروز حدود ۲۶ میلیارد مترمکعب از آب دریاها بدون نمک زدایی 
در اختیار استان های ساحلی قرار می گیرد. همزمان برای استان های 
س��احلی بیش از ۴.۴ میلیارد مترمکعب آب جهت شیرین سازی در 
نظر گرفته شده است. این رقم با فرآیند شیرین سازی به ۱.۴ میلیارد 

مترمکعب می رسد.
باید از آب دریا در چارچوب استانداردهای زیست محیطی استفاده 
کنی��م. ب��رای تامین آب موردنیاز اس��تان های غیرس��احلی همانند 
خراس��ان جنوبی، کرمان، یزد، س��منان و حتی خراسان رضوی هم 
۳.۷ میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این رقم هم 
بعد از فرآیند شیرین سازی به ۱.۳ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه شیرین س��ازی و انتقال 
آب دریاها به بخش های موردنیاز کش��ور، امری ضروری است. با این 

اقدام سرمایه گذاران به اصل سرمایه خود و سود حاصل از آن دست 
خواهند یافت.

در ش��ورای عالی آب تصویب ش��د که آب آش��امیدنی یزد تا ۳۰ 
سال جاری تامین اس��ت. جزییات و نحوه تامین آب در این مصوبه 
به روشنی بیان شده است. اعالم می کنیم که آب موردنیاز صنعت و 
کشاورزی یزد هم تامین است. در سال آینده ۲۰ میلیون متر مکعب 
آب از خلیج فارس وارد یزد خواهد ش��د و حجم آب الزم، تخصیص 
داده ش��ده است. امروز هر سرمایه گذاری می تواند ورود پیدا کرده و 

در زمینه انتقال آب سرمایه گذاری کند.
یک��ی از علت های تصویب ای��ن طرح مقابله با بی��کاری از طریق 
اش��تغال افراد در پروژه های انتقال آب و راه اندازی کشت گلخانه ای 

است.

رهبر معظم انقالب:

می  توان ایران را به قله رساند

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری:

آرزوی دیرینه انتقال آب دریا محقق شد

س��ال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی با 
عنوان س��اِل »جهش تولید« نامگذاری شد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی  با اش��اره به مسئله  
رونق تولید، اقدامات انجام شده در این زمینه را ناکافی 
دانسته و خواس��تار برنامه ریزی و تالش حداکثری از 
سوی مس��ئوالن و مجموعه های جوان برای بهبود و 
رش��د محسوس مسئله  تولید داخلی شدند. ایشان در 

این باره فرمودند: 
این کاری ک��ه ]در زمینه  رونق تولید ملی[ تا حاال 
شده ش��اید حتی یک دهِم آن چیزی که برای کشور 

احتیاج است نباش��د. البته من »یک دهم« را از روی 
آماِر دقی��ق نمیگویم، بلکه ح��دس می زنم یک دهم 
یعنی شاید واقعاً ده برابِر این کار باید انجام بگیرد؛ چه 
کار تحقیقی، چ��ه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون 
از همین قبی��ل، تا رونق تولی��د در زندگی مردم اثر 
خودش را نشان بدهد. در سال ۹۸ تولید تکان خورد، 
حرک��ت کرد و راه افتاد تا یک حدودی، لکن اثری در 
زندگی مردم از آن محس��وس نشد. ما بایستی تولید 

را به جایی برسانیم که در زندگِی مردم اثر بگذارد.
امس��ال س��اِل جهِش تولید اس��ت. این ش��د شعار 

امسال؛ کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل 
کنند که تولید ان شاء اهلل جهش پیدا کند و یک تغییر 
محسوسی در زندگی مردم ان شاء اهلل به وجود بیاورد.

ما امروز اگ��ر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل 
بکنی��م، تنبلی نکنی��م، کوته بینی به خ��رج ندهیم، 
س��اده نگری نکنیم، می توانیم ای��ران را به همان قله 
برس��انیم. البته رساندن ایران به قله  علمی و فرهنگی 
و صنعتی و نظامی و سیاس��ی و امث��ال این ها هدف 
نزدیک ما اس��ت؛ هدف دور، تمدن اسالمی است که 

آن مطلب دیگری است.
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در سال های اخیر، تالش ارزنده ای در کشور ما آغاز شده که 
امیدواریم توسعه پیدا کند و بتوانیم از سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی برای استفاده بهینه از ظرفیت های خدادادی استفاده 
کنیم. پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان یکی از 

همین طرح ها است. 
تم��ام منابع مالی موردنیاز برای انتق��ال آب خلیج فارس به 
اس��تان کرم��ان و یزد بر عهده س��رمایه گذار خصوصی بوده و 

دولت هیچ منبع مالی را برای آن در نظر نگرفت. 
ای��ن قبیل پروژه ها از جمله مواردی هس��تند که به صورت 
مس��تمر در کش��ور انجام می ش��ود، بنابراین باید بدون بحث 
و قضاوت، کاری کنیم که س��رمایه های کش��ور به هدر نرود. 
وزارت  نیرو، مرجعیت کارشناس��ی خود را حفظ خواهد کرد. 
در خص��وص طرح انتقال آب خلیج فارس به اس��تان های یزد 
و کرمان، ش��رکت تامین انتق��ال آب خلیج ف��ارس به عنوان 

سرمایه گذار خصوصی، عهده دار اجرای طرح بوده است. 
برآورد آب موردنیاز ش��رکت هایی مثل گل گهر، مس ایران و 
چادرملو و نیز بخش ش��رب؛ انجام و مجموع آن ۳۵۰ میلیون 

مترمربع در سال برآورد شده است. 
همچنی��ن در فاز اول ط��رح انتق��ال آب، نمک زدایی ۱۵۰ 
میلیون مترمربع آب در س��ال انجام می ش��ود. در فاز دوم نیز 
برداشت و نمک زدایی ۲۰۰ میلیون متر مربع در سال را شاهد 
خواهیم بود. مطابق دستور العمل مشخص شده، مجوز برداشت 
آب از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست، صادر شده و ۵۰ 
میلیون مترمربع آب از ۱۵۰ میلیون مترمربع آب شیرین شده 

به بخش شرب اس��تان های کرمان، یزد و هرمزگان اختصاص 
می یابد. 

در کوتاه م��دت، در جهت بهبود کیفیت تالش خواهیم کرد 
و کارهای��ی نیز در زمینه تمهید س��ازوکارهای موردنیاز انجام 
ش��ده است. در بلندمدت نیز آینده ای روشن خواهیم داشت و 
طرح های متعددی مانند شیرین  سازی آب دریا و ادامه انتقال 

و تامین آب از مناطق دورتر را در دست اقدام داریم.
س��ال گذشته طرح مطالعاتی وسیعی را در وزارت نیرو برای 
استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج فارس آغاز کردیم که 
۱۷ اس��تان مشمول این طرح می ش��وند. اخیراً نیز نتایج این 
مطالعات در ش��ورای عالی آب، مطرح و تصویب شد. عالوه بر 
س��ایر منابع، برای جبران کمبود منابع موردنیاز صنعت، ۸.۳ 
میلیارد مترمکعب آب خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد.

س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یک 
س��ازمانی توس��عه ای، عملکرد بخش معدن و صنایع وابسته به آن را تحت 
نظر دارد. این س��ازمان توسعه محور، رشد و پیشرفت حوزه معدن و صنایع 
وابس��ته به آن در بخش ه��ای مختلف را رصد می کن��د و برای تحقق این 

اولویت، در تالش است.
 از طرف دیگر تامین آب یکی از الزامات اولیه برای توس��عه بخش معدن 
و صنایع معدنی محس��وب می ش��ود. تامین آب معادن مس، سنگ آهن و 
صنایع فوالدسازی در اس��تان های کرمان، یزد و هرمزگان از اهداف اصلی 
این پروژه اس��ت. با اجرای پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس، منابع آب 
زیرزمینی در اس��تان های یادش��ده، با منابع آبی جدید، جایگزین می شود. 
باید اذعان کرد که صیانت از محیط زیست و آب های زیرزمینی، جزء اهداف 
اولیه و اصلی این طرح است. طرح یادشده از نظر طول، میزان دبی و فشار 
از مش��خصات و ویژگی های منحصر به فردی، برخوردار است. ویژگی های 
گفته ش��ده، این پروژه را از سایر پروژه های مش��ابهی که تاکنون در سطح 

بین المللی انجام شده  است متمایز می کند.
 بدون تردید، بهره برداری از پروژه یادش��ده در س��ال جاری که از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان س��ال جهش تولید نام گذاری شده است واجد 
اهمیت خاصی اس��ت و تاثیر بسیاری در تحقق طرح های توسعه در بخش 

معدن و صنایع معدنی دارد.
تامی��ن آب از دریاهای آزاد که به واس��طه همت ش��رکت های معدنی و 
صنایع معدنی حاصل می شود گامی نو در مسیر استقالل آبی بخش معدن 
از منابع زیرزمینی و حفظ محیط زیست است. شرکت های معدنی و صنعتی 
در قالب یک مدل توس��عه ای جدید، تامین آب موردنیاز از دریاهای آزاد را 
ممکن کردند که گامی بزرگ برای توسعه کشور محسوب می شود. در واقع 

این پروژه یکی از افتخارات بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور به ش��مار 
می آید و باید از همه بنیان گذاران آن تقدیر و تشکر کرد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، به عنوان سهامداران اصلی این پروژه توانسته اند 
بزرگ ترین پروژه تامین آب کش��ور را اجرایی کنند. مس��ئله تامین آب در 
استان های کرمان و یزد جدی است. بر همین اساس انتظار داریم که انتقال 
آب، زمینه توس��عه بیش ازپیش در ح��وزه صنعت منطقه را فراهم کند. در 
همین حال باید زمینه توسعه شهری و بهبود زندگی مردم منطقه را فراهم 
کند. بس��یاری از ظرفیت ه��ای این پروژه به ویژه در حوزه آب ش��یرین کن، 
بومی س��ازی شده است. بنابراین امید داریم بتوانیم این تجربه را در کشور 
تکرار کنیم. کشور ما در منطقه ای خشک و کم آب واقع شده است، بنابراین 
تامین آب یکی از مسائل اساسی کشور است و هر روزه بر اهمیت آن افزوده 

می شود«.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو:

بخش خصوصی هزینه پروژه را تامین کرد
خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 

پروژه ای ماندگار در تاریخ

اکبر ترکان،مشاور سابق رئیس جمهور:

تحقق یک رویا

 رضا ویسه،  مشاور معاون اول رئیس جمهور: 

نقش پررنگ سه سهامدار عمده در پروژه 

اکب��ر ترکان اجرای پروژه انتق��ال آب خلیج فارس را 
تعبی��ر یک روی��ای بزرگ می دان��د. در گفتگویی که با 
رئیس هیئت مدیره س��الکو داش��تیم از او درباره نحوه 
نقش آفرین��ی در پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس و 

اهمیت و آثار این ابرپروژه سوال کردیم.  
اکبر ترکان اظهار داشت: »سابقه آشنایی من با یاری 
ب��ه دوران خدمتم در وزارت نفت ب��از می گردد. در آن 
دوره وزات نفت قصد داش��ت برای ۱۰۰ میلیون بشکه 

نفت، انبار احداث کند. 
م��ن در آن ب��ازه زمان��ی در وزارت نفت در س��مت 
معاونت برنامه ریزی فعالیت می کردم. بانک س��په قبول 
ک��رد که انب��اری با ظرفیت ۱۰ میلیون بش��که نفت را 
بس��ازد. بنابراین پروژه ای با عنوان انبار نفت در ش��مال 
خلیج فارس تعریف شد. سرمایه گذاری پروژه را شرکت 
س��رمایه گذاری بانک س��په به عهده گرف��ت. در زمان 
اجرای این پروژه با یاری آش��نا شدم. یاری از آن دسته 
افراد توانمندی اس��ت که هرکجا باش��د، حرکتی نو را 

رقم می زند. در ادامه مطلع ش��دم که مجموعه ای تحت 
مدیریت علی ی��اری، ادامه این پروژه را بر عهده گرفته 

است«. 
وی اف��زود: »در ادام��ه این پروژه در س��طح بس��یار 
گس��ترده تری مطرح ش��د و با همکاری ش��رکت های 
معدن��ی و صنعت��ی ادامه یاف��ت. این پ��روژه با احداث 
آب ش��یرین کن در بندرعباس و در مج��اورت آب های 
خلی��ج فارس آغاز ش��د. در ادامه ط��رح، انتقال آب به 
کمک خط لوله؛ طراحی و هدف گذاری ش��ده بود. این 
خط لوله از بندرعباس به استان کرمان می رسید و قرار 
ب��ود آب موردنیاز ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر، 
ش��رکت مس سرچش��مه و مجتمع معدن��ی و صنعتی 

چادرملو را تامین کند.
 بنابرای��ن در ادامه روند اجرای پروژه های یادش��ده؛ 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت ملی صنایع 
مس ایران و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همکاری 

کردند«.

رئیس هیئت مدیره س��الکو گفت: »انتقال آب خلیج 
ف��ارس به کرمان در فازهای مختلفی اجرایی می ش��د. 
س��اخت آبگیر در کنار س��احل، احداث آب شیرین کن، 
ایس��تگاه های تلمبه خانه و انتق��ال آب، جزء این موارد 
بودند. پروژه موردبحث، مرحله به مرحله جلو رفت تا به 
نتیجه رس��ید. بدون تردید بهره گیری از آب شیرین کن 

برای مناطق کم آب کش��ور ضروری است. این پروژه از 
سال های گذشته مطرح بوده است. 

بای��د اذعان کرد که ب��ا راه اندازی فاز نخس��ت پروژه 
انتقال آب خلیج فارس، نخستین آب شیرین کن بزرگ 
کش��ور راه اندازی می ش��ود. تاکنون آب شیرین کن های 
متعددی در کش��ور احداث ش��ده اند اما همگی کوچک 

بوده اند.
 ط��رح احداث نخس��تین آب ش��یرین کن کش��ور به 
س��ال های قبل از انقالب و احداث نیروگاه اتمی بوشهر 
ب��از می گردد. ق��رار بود که ای��ن نیروگاه ب��ا همکاری 
آلمانی ها در کش��ور احداث ش��ود. آب شیرین کن نیز با 

هدف خنک سازی احداث می شد.
 حت��ی برخی تجهیزات این آب ش��یرین کن نیز وارد 
ش��ده بود اما پ��روژه ادامه نیافت. قطع��ات و تجهیزات 
آب ش��یرین کن نیز در سایه غفلت، توزیع شد و از بین 
رف��ت. پس از آن آب ش��یرین کن های کوچک مختلفی 
در جزایری همچون ابوموس��ی، قش��م، سیری، الوان و 

... احداث شد. دیگر پروژه احداث آب شیرین کنی با آن 
ظرفیت و مقیاس مطرح نشد؛ تا این که نوبت به انتقال 
آب خلیج فارس در قالب پروژه موردبحث رس��ید«. وی 
در ارتباط با اهمیت پروژه گفت: »همانطور که پیش تر 
هم اشاره شد ایران در یک منطقه  نیمه خشک و کم آب 

قرار دارد. 
بهره گیری از آب سواحل جنوبی یعنی خلیج فارس و 
دریای عمان، زمینه توسعه و ارتقا سطح زندگی مردم را 
فراهم می آورد و اهمیت ویژه ای دارد. توجه به این نکته 
ضروری به نظر می رسد که حضور آب در مناطق خشک 
کش��ور زمینه توسعه این مناطق را فراهم می کند؛ زیرا 
با رش��د صنایع در ای��ن مناطق، موقعیت های ش��غلی 
متع��ددی ایجاد می ش��ود. در نتیج��ه وضعیت زندگی 
مردم بهبود می یابد. گفتنی است سایر کشورهای حوزه 
خلیج فارس در طول سال های گذشته اقدام به برداشت 
آب از ای��ن دریا کرده اند. ما نیز نباید از این حوزه عقب 

بمانیم«.

برای به س��رانجام رس��یدن پروژه ب��زرگ انتقال آب 
خلیج ف��ارس به فالت مرکزی ایران، مس��یری طوالنی، 
س��پری شده است. بدون ش��ک در این مسیر چالش ها، 
مش��کالت و موانع بسیاری پیش روی دس��ت اندرکاران 
این ابرپروژه وجود داشته است. صدالبته بدون حضور و 
عملکرد درخشان مدیران وقت، معلوم نبود چه سرنوشتی 
در انتظار این پروژه اس��ت. ویسه در زمان اجرای پروژه، 
معاون اول ریاس��ت جهوری در دولت تدبیر و امید بوده 
است. رضا ویسه،  مشاور معاون اول رئیس جمهور اظهار 
داش��ت: »بنده در زمان اجرای ای��ن پروژه، معاون آقای 
جهانگی��ری ب��ودم. هنگامی که به این س��مت منصوب 
ش��دم پروژه بزرگ انتقال آب خلیج ف��ارس آغاز به کار 
کرده بود ولی موانع و مش��کالت زیادی در مسیر پروژه 
وجود داشت. یکی از موانع بسیار جدی، مخالفت برخی 

مسئوالن به ویژه مدیران وزارت نیرو با اجرای طرح بود؛ 
زی��را آنها معتقد بودند که این پروژه مش��کل و ایرادات 
زیست محیطی دارد. یکی دیگر از دالیل مخالفت وزارت 
نی��رو با اج��رای این طرح این بود که آنه��ا در آن زمان 
هیچ اس��تراتژی و برنامه مدونی جهت  تولید آب از دریا 
نداش��تند. مدیران وزارت نیرو بر این باور بودند که تنها 
مسئولیت این وزارتخانه، تامین آب شرب مردم است. در 
واقع آنها درخصوص آب دو بخش کش��اورزی و صنعت، 

نقشی برای خود متصور نبودند«. 
سرفصل های مهمی که باید تدوین می شد �

وی در تش��ریح بیش��تر این موضوع گف��ت: »از طرف 
دیگ��ر در ابتدای فرایند اجرای پروژه نمی دانس��تیم که 
قرار اس��ت چه مقدار آب را از خلیج فارس گرفته و پس 

از شیرین سازی به فالت مرکزی ایران هدایت کنیم.

 سازمان محیط زیس��ت نیز در زمینه اعطای مجوزها، 
هم��کاری الزم را به عمل نم��ی آورد. به همین دلیل ما 
در چند س��رفصل ای��ن پروژه را پیگی��ری کردیم. یکی 

از س��رفصل ها این بود که میزان دقیق برداش��ت آب از 
دریا با جزییات کامل آن، مشخص شود.  همچنین باید 
بررسی می شد که این پروژه چگونه باید اقتصادی شود؟ 
ازآنجاک��ه پروژه به منابع عظیم مالی احتیاج داش��ت و 
تامی��ن منابع از ت��وان بخش خصوصی خ��ارج بود باید 
مشخص می ش��د که هر استان چگونه باید این موضوع 
را س��ازماندهی کند؟ تمام این موضوعات به دستورکار 
تبدیل ش��د و خوش��بختانه به نتیجه رس��ید.  امروز با 
مراجع��ه به وزارت نی��رو می بینیم که پاس��خ تمام این 
سواالت مشخص ش��ده و با جزییات کامل در دسترس 
است«.مش��اور معاون اول رئیس جمهور در بخش بعدی 
سخنان خود گفت: »مسئله بعدی به پیشگامان مربوط 
می ش��ود.  در پروژه انتقال آب خلیج فارس، شرکت های 
گل گهر، چادرملو و ش��رکت ملی مس و برخی از شهرها 

در مسیر خط انتقال آب بودند بنابراین متقاضی استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی بودند تا بتوانند با استفاده از 
منابع این صندوق، پروژه را پیش ببرند. این موضوع نیز 
در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق نیز بتوان مسیر 
پیشرفت پروژه را تس��هیل کرد.  به هرحال اگر مشکلی 
در مس��یر پیش بیاید به کمبود منابع مربوط می شود و 
از حیث مدیریت و برنامه ریزی، مش��کلی وجود ندارد«. 
رضا ویسه در پایان خاطرنشان کرد: »مدیرعامل شرکت 
متول��ی پروژه؛ آقای میرعلی یاری، به ش��دت، درگیر و 
پیگیر این پروژه بود. در جلس��اتی که با حضور ایش��ان 
برگزار می ش��د به عنوان مثال انجام ۵ کار در مدت زمان 
یک هفته را هدف گذاری می کردیم ولی در عین ناباوری 
مش��اهده می کردیم که تمام این کارها ظرف یک یا دو 

روز انجام می شود.«. 
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محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی:

انتقال آب به اختالفات پایان می دهد
شهباز حسن پور، نماینده سیرجان در مجلس شورای اسالمی:

گفتم الزم شود از ماه آب می آوریم

هرمزگان یکی از اس��تان های درگیر در پروژه انتقال آب 
خلیج فارس اس��ت. در همین راس��تا با فریدون همتی به 
گفتگو نشستیم و از او درباره نحوه نقش آفرینی  استانداری 

هرمزگان در این پروژه کالن سوال کردیم.  
فری��دون همت��ی، اس��تاندار هرم��زگان اظهار داش��ت: 
»اس��تانداران به  عنوان باالترین مقام سیاس��ی و نماینده 
عالی دولت در اس��تان، مس��ئولیت پیگی��ری موضوعات و 
مسائل استانی و نیز تعامالت بین  استانی را به عهده دارند. 
استانداران برخالف وزرا که در یک حوزه تخصصی فعالیت 
می کنند، مس��ئولیت های متنوع��ی را برعهده می گیرند و 
به همه امور اس��تان )اعم از اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی، 
اجتماعی و ...( ورود پیدا می کنند. مردم هم از استانداران 
توقع دارند که به همه موضوعات اس��تانی و ملی حس��اس 

بوده و در برابر آنها، پاسخگو باشند«. 
فریدون همت��ی در ادامه گفت: »بخش عمده  این پروژه 
عظیم ملی در اس��تان هرمزگان واقع ش��ده  و اجرای آن 
می تواند منش��ا تحولی مثبت در زندگ��ی بخش زیادی از 
مردم استان باش��د. بنابراین از معاونین و مدیران ذی ربط 
خواستم که با مسئوالن پروژه، همکاری و همراهی داشته 
باش��ند و در صورت بروز مشکل، وارد عمل شوند. پیگیری 
امور مرتبط با پروژه و تشکیل جلسات هماهنگی از جمله 
مصادیق همکاری بنده و همکاران با پروژه است. در همین 
راس��تا با مدیران پروژه و به خصوص با مدیرعامل محترم 
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس؛ جلساتی داشته ام. 
به آقای یاری و همکاران ایشان اعالم کرده ام که استاندار و 
استانداری همیشه و در همه حال، در کنار آنها بوده و برای 
به ثمر رس��یدن این پروژه از هیچ کمک و مساعدتی دریغ 
نخواهد کرد. به اعتقاد من پروژه انتقال آب یک پروژه ملی 
اس��ت و سه استان کم آب کشور یعنی هرمزگان، کرمان و 
یزد را تحت پوش��ش قرار می دهد. در آینده، شاهد توسعه 
بخش های صنعت و معدن و نیز افزایش تولید و اشتغال در 

این استان ها خواهیم بود«.

لذت بخش ترین بخش کار �
اس��تاندار هرمزگان در بخش بعدی سخنان خود گفت: 
»بهتری��ن خاطره م��ن از این پروژه، دی��دن و لذت بردن 
از انج��ام کاره��ای ب��زرگ و پیچیده توس��ط متخصصان 
ایران��ی بود. در اولین بازدیدم از پ��روژه دیدم که علی رغم 
کارشکنی ش��رکت های خارجی در زمینه ارائه کمک های 
فن��ی و اجرایی و نیز عدم هم��کاری آنها در مرحله نصب 
و راه اندازی به بهانه تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا؛ پمپ ها 
و الکتروموتورهای بزرگ در باالترین اس��تاندارد و کیفیت 
به دست مهندس��ان و کارشناسان ایرانی به مرحله آزمون 
و نص��ب رس��یده و از حس��اس ترین و دقیق ترین ابزارها و 
تجهیزات اس��تفاده شده اس��ت. هیچ چیز لذت بخش تر از 
این نیس��ت که همه مراحل، اجرا، نظارت و راه اندازی یک 
پروژه بزرگ و پیچیده؛ به دست توانای ایرانی ها انجام شود. 
به عنوان اس��تاندار؛ فعال بودن کارگاه ه��ا و رونق فعالیت  
پیمانکاری و همچنین ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان مایه 
خوشحالی من اس��ت. امیدوارم در آینده هم شاهد اجرای 
پروژه های مش��ابه و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان 

به سایر نقاط کم آب کشور باشیم«.
اقدامی در راستای کاهش تنش های اجتماعی �

همتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »ورود من 
به این پروژه در وهله اول به دلیل مسئولیت بنده به عنوان 
استاندار هرمزگان است. در روزهای اولیه استانداری  و در 
حی��ن گزارش گیری از مدی��ران و معاونین؛ متوجه اجرای 
این پروژه در اس��تان شدم. با توجه به اهمیت آب و نقش 
آن در توسعه استان خشک و کم آبی مثل هرمزگان، بازدید 
از ای��ن پروژه را در اولویت کاری خ��ودم قرار دادم. پروژه، 
آب را به مرکز کشور منتقل می کند اما طبق طراحی اولیه 
و توافق مس��ئوالن قرار اس��ت که بخش��ی از آب شرب و 
صنع��ت بندرعباس را نیز تامین کن��د. کمبود آب یکی از 
موانع توس��عه صنایع در استان بوده است. متاسفانه منابع 
آبی س��طحی و زیرسطحی، به شدت کاهش یافته و در اثر 

خشکسالی های اخیر نیز اغلب رودخانه ها خشک شده اند. 
بنابرای��ن شیرین س��ازی آب دریا و انتق��ال آن به مناطق 
خش��ک و کم آب و نیز تامین آب ش��رب برای روستاهای 
واقع در مسیر خط لوله، باعث کاهش تنش های اجتماعی 
خواهد ش��د و این موضوعی است که استانداری پیگیر آن 

بوده است«.
اس��تاندار هرمزگان ضمن اش��اره به روند س��ریع اجرای 
پ��روژه گف��ت: »با ش��ناختی که از مس��ئوالن پ��روژه به 
خصوص ش��خص جناب آقای مهندس ی��اری، مدیرعامل 
ش��رکت تامی��ن و انتق��ال آب خلیج ف��ارس دارم مطمئن 
بودم که این پروژه با س��رعت خوبی به بهره برداری خواهد 
رس��ید. تجربیات به دس��ت آمده از اجرای این پروژه و نیز 
زیرس��اخت های ایجاد شده  به سایر س��رمایه گذاران دولتی 
و خصوص��ی کمک خواهد کرد تا با اس��تفاده از تجربیات 
ارزشمند مدیران، متخصصان و کارشناسان این پروژه و با 
بهره برداری از ظرفیت های موجود نسبت به اجرای فاز دوم 

و سوم اقدام کنند.
و  عوام��ل  کلی��ه  از  هرم��زگان  اس��تاندار  به عن��وان   
دس��ت اندرکاران پروژه که ش��بانه روز پیگی��ر کار بوده اند 
و ای��ن پروژه عظیم ملی را با اس��تفاده از ت��وان داخلی و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه ترین زمان ممکن 

به سرانجام رسانده اند تشکر و قدردانی می کنم«.

نگاه متفاوت و همت جمعی از 
مدیران دوراندیش باعث شد که 
شیرین سازی آب خلیج فارس و 
انتق��ال آن ب��ه اس��تان کرمان 
مطرح ش��ود و به بار بنش��یند 
تا مجال توس��عه هرچه بیشتر 
کرمان، این بهشت معادن ایران 
فراهم شود. نظر به نقش آفرینی 
استاندار کرمان در این پروژه با 
وی به گفتگو نشستیم و درباره 

کم و کیف کار سوال کردیم.
واردات به تعویق افتاده بود �

محمدجواد فدایی، استاندار کرمان اظهار داشت: »پروژه انتقال آب خلیج فارس، قبل از آغاز 
استانداری من در دست اجرا بود و از همان زمان در جریان پروژه قرار داشتم.

 بعد از اس��تاندار ش��دن هم بیش��تر در جریان کار قرار گرفتم. نکته مهم و مرتبط دیگر 
آن اس��ت که یکی از مشکالت همیشگی اس��تان، کمبود آب بود بنابراین به عنوان استاندار 
باید مس��ائل مرتبط با آن را پیگیری می کردم. جلس��ات برگزارش��ده عمدتاً برای تسریع در 

بهره برداری پروژه بود. 
ب��ه دلیل تحریم ها، واردات قطعات موردنیاز به تعویق افتاده بود. البته پروژه بعد از برجام، 
س��رعت بیشتری پیدا کرد. این توافق باعث شد بعضی مشکالتی که درخصوص شرکت های 

خارجی وجود داشت حل شود. 
تقریباً همه جلس��ات پیگیری در تهران و با حضور آقای میرعلی یاری، مدیرعامل شرکت 
خلیج فارس و س��رمایه گذاران پروژه یعنی آقای مالرحمان مدیرعامل مجتمع گل گهر، آقای 
تقی  زاده مدیرعامل چادرملو و آقای سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس برگزار شد«. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: »خاطراتی که از جلس��ات داریم سرش��ار از 
ُحس��ن نیت و اظهار عالقه برای اجرا و بهره برداری پروژه است. این روحیه همدالنه، به ویژه 
در شروع پروژه کاماًل مشهود بود. همگان شجاعت، شهامت، وسعت دید و خالقیت مدیران 

وقت شرکت ها را به خصوص شجاعت آقای جالل ماب را ستودند.
 در بازدیدی هم که از پروژه داش��تیم به چش��م دیدم که مدیران ش��رکت چه زحماتی را 
متحمل ش��ده اند و در چه ش��رایط سختی، پروژه را با شایس��تگی اجرا کرده اند. کار سخت 
در مناطق صعب العبور و کوهس��تانی برای احداث ایس��تگاه های پمپاژ و پس��ت برق، واقعاً 

نشان دهنده تالش و عالقه آنها به انجام هرچه بهتر کار است«.

محمدجواد فدایی، استاندار کرمان: 

آب خلیج فارس در راه بهشت معادن
فریدون همتی، استاندار هرمزگان:

از هیچ کمکی دریغ نکردیم

در گفتگویی که با رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
داش��تیم از او درب��اره نحوه تامین مناب��ع مالی الزم برای 
پ��روژه انتقال آب خلیج فارس س��وال کردیم.  محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اظهار 
داش��ت: »این پ��روژه زمانی آغاز ش��د که من ب��ه عنوان 
نماینده مردم ش��ریف کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی 
حضور داش��تم. یکی از موانع اجرای پروژه، موضوع تامین 
منابع مالی بود. س��رمایه ش��رکای اصلی، کفایت نمی کرد 
و به س��رانجام رسیدن پروژه، مس��تلزم جذب منابع مالی 
جدی��د بود. زمانی که مجلس دهم هنوز آغاز به کار نکرده 
بود دکتر یاری، مدیر پروژه در جلس��ه ای به من گفتند که 
منابع مالی، تمام شده و در این شرایط، پروژه دیگر امکان 
حیات ندارد. گفتند که شرکا، هر چه در توان داشته اند را 

وارد کرده اند و دیگر منابع مالی در اختیار ندارند«.
پروژه به چرخه حیات بازگشت �

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: »نخستین کار ما 
در مجلس دهم این بود که پروژه انتقال آب خلیج فارس را 
تامین مالی کنیم. به همین جهت در جلسه ای به میزبانی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس از وزیر نی��رو، وزیر اقتصاد و 
اس��تانداران استان های کرمان، یزد، هرمزگان و مدیرعامل 
بانک ه��ا دعوت کردیم تا در کمیس��یون حض��ور یابند و 
نظر ب��ه اهمیت تامین مالی پروژه، راهکاری اتخاذ ش��ود.
خوش��بختانه با این ابتکار و به واسطه همراهی مسئوالن، 
یک س��ندیکای بانکی )با محوریت بانک ملی( برای تامین 
مالی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شکل گرفت و پروژه به چرخه 

حیات بازگشت«. 

رکوردشکنی شد �
وی افزود: »باید گفت در تاریخ پروژه های انجام ش��ده در 
کشور، این میزان تامین مالی، رکورد  به شمار می آید. اگر 
می خواستیم با ارقام فعلی، پروژه را پیش ببریم کار بسیار 

سختی در پیش داشتیم. کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
پیگیری های موثر و برگزاری جلس��ات مس��تمر بر تامین 
مالی پ��روژه نظارت کرد و در نهای��ت این موضوع مهم را 

به سرانجام رساند«. 
این تجربه تکرار شود �

محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در ارتباط با اهمیت پروژه گفت: »یک بار به همراه 
اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان از کل مسیر پروژه، 
یعنی از آب ش��یرین کن های واقع در بندرعباس، تونل های 
انتقال و ایس��تگاه های پمپاژ تا جایی که لوله ها به مناطق 
کویری می رس��ند بازدی��د کردیم. این بازدید و مش��اهده 
حجم عظیم کار انجام شده، به راستی انگیزه من و همکارانم 
برای پیگیری و به سرانجام رسیدن پروژه را دوچندان کرد.  

بدون شک ظرفیت مهمی که این پروژه برای توسعه کشور 
ایجاد می کند برای همه مس��ئوالن و از جمله من، انگیزه 
خوبی بوده اس��ت. با توجه به اقدامات انجام شده از جمله 
س��اخت تونل ها و تملک مسیری به عرض ۳۰ تا ۴۰ متر، 
پروژه انتقال آب خلیج فارس قابلیت اجرای فاز دوم و سوم 
را نی��ز دارد. اجرای فازهای بع��دی می تواند نقش موثری 
در توس��عه معدنی و صنعتی استان کرمان و کشور داشته 
باشد«.وی افزود: »قطعاً پروژه انتقال آب خلیج فارس یک 
ابرپروژه ملی است و به سرانجام رسیدن سریع فاز نخست 
آن ب��ه ایجاد حس خودب��اوری و تقویت حس همکاری و 
تعامل دستگاه ها برای آبادانی کشور منجر شد. این تجربه  
می تواند باز هم در ابعاد مختلف تکرار شود. متخصصان ما 

توانایی انجام هر کاری را دارند«.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تامین مالی پروژه رکوردشکنی بود

ب��ه س��رانجام رس��یدن پ��روژه تامی��ن و انتق��ال آب 
خلیج فارس، خبری خوش برای همه کس��انی اس��ت که 
دغدغه توسعه و رشد استان کرمان را دارند.  برای بررسی 
تاثیرات این پروژه بر استان کرمان با محمدمهدی زاهدی، 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی به 

گفتگو نشستیم. 
کم آبی تنش به همراه می آورد �

محمدمهدی زاه��دی در ارتباط با اهمیت پروژه انتقال 
آب خلیج فارس گفت: »این نخستین بار در کشور ماست 

که آب دریا، شیرین سازی و در مسافتی تقریباً ۹۰۰ کیلومتری تا مقصد 
نهایی منتقل می ش��ود. باید اذعان کرد که درباره یک پروژه عظیم حرف 
می زنیم. بدون تردید اجرای این پروژه، تاثیر بسیاری بر توسعه اقتصادی 
منطقه جنوب شرق کشور و بهبود معیشت مردم دارد. در واقع باید توجه 
داش��ت که کمبود آب، زمینه ساز تنش های سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اس��ت. عالوه بر این باید تاکید کرد که تامین آب برای مناطق خش��ک 
کشور، در ایجاد موقعیت های شغلی جدید و حفظ مشاغل کنونی ، موثر 
اس��ت. با ورود آب به یک سرزمین خشک و تامین آب موردنیاز صنایع، 
چرخ تولید ب��ه حرکت در می آید و زمینه توس��عه فعالیت های صنعتی 
فراهم می ش��ود. این آب با هدف اس��تفاده در صنایع به اس��تان کرمان 
منتقل ش��ده اس��ت. صنایع و معادن بزرگ کش��ور از این آب بهره مند 
می ش��وند؛ یعنی از یک سو در اقتصاد ملی موثر است و از سوی دیگر در 

اقتصاد منطقه نیز اثرگذار خواهد بود«.
وی در ادامه افزود: »بر همین اس��اس باید از شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر، ش��رکت ملی صنایع مس ایران، ش��رکت معدنی 
و صنعتی چادرملو و هم��ه بانک هایی که در روند اجرای 
این پروژه؛ س��رمایه گذاری کرده اند تش��کر ویژه کرد. این 
مجموعه ه��ا نقش وی��ژه و قابل تقدیری در پ��روژه بازی 
کردن��د. در آینده می توانیم به رش��د صادرات نیز امیدوار 
باش��یم؛ زیرا در گام نخست پروژه انتقال آب، زمینه رشد 
تولی��د فوالد فراهم می ش��ود. به این ترتیب می توان از این 

ظرفیت برای رشد صادرات هم بهره گرفت.
 یعنی در بلندمدت در مس��یر توس��عه ارزآوری، پیش 
خواهی��م رفت. کار بزرگی، ش��کل گرفت��ه و ما ممن��ون و مدیون همه 
عزیزانی هس��تیم که در این پروژه س��همی دارند. در کش��ور ما تاکنون 
چنین پروژه ای در این مقیاس بزرگ، اجرا نش��ده بود. ش��روع این طرح 
بزرگ، مس��تلزم پذیرفتن مخاطره بس��یار زیادی بود اما خوشبختانه با 

همت متخصصان و کارشناسان داخلی، اجرایی شد«. 
نماینده مردم کرمان و راور در ادامه اظهار داشت: »من از پروژه تامین 
و انتق��ال آب از بندرعباس و آب ش��یرین کن و همچنین مس��یر انتقال 
خط لوله بازدید کردم. به چش��م دیدم که کار بسیار عظیمی انجام شده 
اس��ت. مهم ترین نکته ای که از روند اجرای پروژه در ذهن دارم، حضور و 
اثرگذاری مهندسان و کارکنانی بود که جهادگرانه برای اجرای این خط 
لوله فعالیت می کردند. این عزی��زان، کاری جهادی را برعهده گرفته اند. 
من از نزدیک ش��اهد تالش آنان بوده ام و دست تک  تک آنها را می بوسم. 
آنچه در وجود این تالشگران بیش از همه به چشم می آمد، اعتماد و باور 

به روند اجرای پروژه بود«. 

پروژه انتقال آب خلیج فارس از چه نظر برای اس��تان 
کرم��ان اهمیت دارد؟ برای بررس��ی ابع��اد مختلف این 

موضوع با نماینده سیرجان به گفتگو نشستیم. 
از تریبون مجلس استفاده کردم �

ش��هباز حسن پور، نماینده مردم سیرجان اظهار داشت: 
»زحمت اصلی را دیگران کش��یدند اما به عنوان نماینده 
مردم س��یرجان با تمام توان، س��عی ک��ردم از ظرفیت و 
تریبون مجلس برای پیشبرد حداکثری این پروژه بزرگ 
اس��تفاده کنم. با صدای رس��ا از پروژه تامین و انتقال آب 

خلیج ف��ارس حمایت کردم. صحبت های م��ن از اعماق وجود بود پس 
تاثی��ر خوبی به جا گذاش��ت. بع��د از این که تصمی��م گرفتم نماینده 
مجلس ش��وم دنبال آن بودم که چند کار ارزشمند، بزرگ و تاثیرگذار 
برای اس��تان س��یرجان و کرمان را دنبال کنم. در سال های پرافتخار 
نمایندگی مردم متوجه شدم که سرمایه مردم کرمان و سیرجان یعنی 
مواد خام معدنی به کش��ورهایی مثل چین، اردن و دیگر کش��ورهای 
منطقه؛ صادر و در واقع به یغما برده می شود. به ما می گفتند که شما 
آب ندارید پس نباید توسعه داشته باشید. این مالحظات باعث شد که 
من به فکر بیفتم و دنبال آن باش��م که سیرجان به قطب فوالد کشور 
تبدیل ش��ود«. این نماینده مجلس در ادامه افزود: »برای رس��یدن به 
این هدف بزرگ، به زیرس��اخت هایی مثل وجود آب کافی نیاز بود. در 
اولین مصاحبه مربوط به این موضوع از من پرس��یده شد که آب را از 
کجا خواهید آورد؟ در پاسخ گفتم الزم شود از کره ماه، آب می آوریم تا 
این کار انجام شود. بعضی ها خندیدند و تمسخر کردند. وقتی مطالعات 

مربوط به تامین آب ش��روع شد کس��ی باور نمی کرد 
که این افس��انه، روزی تبدیل به واقعیت شود. حاال که 
پروژه به واقعیت پیوس��ته است همه دنبال آن هستند 
که کار را ب��ه نام خود تمام کنن��د«. وی افزود: »باید 
از همه کس��انی که در پروژه حضور داشتند به صورت 
خاص و ویژه، تقدیر ش��ود. یک��ی از زیبایی های پروژه 
این است که کمتر کسی با آن مخالفت کرد. به هرحال 
در ابتدای راه قرار داریم. هزینه های اولیه و موارد مهم 
دیگری مثل تملک دارایی، مطالعات، نقشه برداری ها و 
مکان یابی ها نیز انجام ش��ده اس��ت بنابراین امیدواریم که شاهد تداوم 

این پروژه باشیم و ده ها خط لوله  انتقال آب احداث شود«.
بازگشت سیرجان به جایگاه خود �

شهباز حسن پور گفت: »انگیزه اصلی از همان زمانی شروع شد که 
تصمیم گرفتم نماینده ش��وم و از این طری��ق به مردم خدمت کنم. 
هدف��م آن بود که نقش مثبتی در بهبود منطقه س��یرجان و زندگی 
مردم آن داش��ته باشم. سیرجان از ۷۰۰ سال قبل، شاهراه اقتصادی 
کش��ور بوده اس��ت. هدف من آن بود که سیرجان را به جایگاه اصلی 
آن بازگردان��م. اولین جمله آبادانی، آب اس��ت. هم��ه کرمان را یک 
اس��تان کویری می دانند. این در حالی اس��ت که بزرگان و اجداد ما 
ب��ا بهره گیری از قنواتی که احداث کرده بودند آب را با مش��کالت و 
مشقت های بسیار از اعماق زمین به سطح می آوردند و از این راه رزق 
و روزی خود را به دس��ت می آوردند. از این رو، همه سعی خود را به 

عمل آوردم که در این پروژه از تجهیزات روز دنیا استفاده شود.«
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دول��ت با توجه ب��ه کاهش درآمدهای نفتی، س��عی 
کرده است از خام فروشی فاصله گرفته و به فکر توسعه 
معدن و صنایع معدنی باشد. در این میان مسئله مهم 
آن اس��ت که توسعه معادن به آب وابسته است. پروژه 
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، تالش��ی 
س��تودنی برای مواجه جدی با این معضل همیش��گی 
اس��ت. برای بررس��ی بیش��تر این موضوع ب��ا مهدی 

کرباسیان به گفتگو نشستیم.   
شانس دیگری وجود نداشت �

مدیرعامل سابق ایمیدرو اظهار داشت: »پروژه انتقال 
آب خلیج ف��ارس به عن��وان یک��ی از پروژه های اصلی 
کش��ور، قبل از آغاز مس��ئولیت بنده در ایمیدرو کلید 

خورده بود.
 در دو س��الی که ریاس��ت هیئت مدیره شرکت مس 
را برعهده داش��تم از نزدیک با این پروژه آش��نا شدم. 
در ای��ن مدت تمام تالش خ��ود را انجام دادم تا از آن 
حمای��ت کنم. در ادامه به عن��وان رئیس هیئت عامل 
ایمی��درو، هماهنگی های الزم جهت تعامل و همکاری 
هرچه بیش��تر شرکت ملی مس، گل گهر و چادرملو  را 

به عمل آوردم«.
مهدی کرباسیان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: 
»تعداد معادن مختلف کشور ما زیاد است اما باید گفت 
که شمار معادن بزرگ، بسیار محدود است. اغلب آنها 

در استان های کرمان و یزد واقع شده اند؛ بنابراین دولت 
تصمیم گرفت که طرح های توس��عه ای گسترده ای را 
در این بخش از کش��ور تعریف کن��د. به این ترتیب در 
دوره ای مش��خص؛ شاهد توسعه اکتش��اف، استخراج، 
رش��د کارخانجات کنس��انتره، گندله و فوالدس��ازی 
و کنس��تانتره مس و کاتد توس��ط ش��رکت هایی مثل 

گل گهر، چادرملو و شرکت ملی مس بودیم.
 ب��ه م��وازات توس��عه این مع��ادن، کمب��ود آب به 
بزرگ ترین مسئله تبدیل ش��د. به همین دلیل دولت 
تصمیم گرفت که برای حل مس��ئله، آب خلیج فارس 
را به ف��الت مرکزی انتقال دهد. آب مایه حیات س��ه 
ش��رکت بزرگ معدنی بوده اس��ت. با توجه به کاهش 
منابع آبی، شانس دیگری برای تامین آب موردنیاز این 
شرکت ها وجود نداش��ت. توجه به این پروژه می تواند 

ارزش افزوده زیادی برای کشور به ارمغان آورد«.
سرنوشت سنگ آهن در گرو تامین آب �

وی در ارتب��اط ب��ا اهمیت این پ��روژه گفت: »فالت 
مرکزی از توس��عه معادن روباز به سمت توسعه معادن 

عمیق پیش می رود.
 باید بپذیریم که آینده سنگ آهن در این منطقه به 

طور جدی به آب وابسته است.
 ب��ا توجه به پروژه های متعددی که فعاالن ش��رکت 
معدن��ی و صنعت��ی گل گهر ب��رای توس��عه اقتصادی 

پیش بینی کرده اند، دس��تیابی به آب مس��ئله بس��یار 
مهمی به حس��اب می آید زیرا از ای��ن طریق می توان 
پروژه های معدن��ی را به نتیجه رس��اند. ذخایر معدن 
چادرملو محدودتر بوده اس��ت. البته مدتی اس��ت که 
مع��دن D ۱۹ به این ش��رکت واگذار ش��ده تا بتواند 
س��نگ آهن را تامین کند. شرکت مس نیز با توجه به 
وس��عت فعالیت و اهدافی که برای خود ترس��یم کرده 
اس��ت، برای توسعه اکتشاف معادن مس به منابع آبی 

نیاز دارد«.

ایران از سهمیه خود استفاده نکرده بود �
وی اف��زود: »اکنون این پروژه با وجود س��ختی های 
ناشی از تحریم، به ثمر رسیده است. یکی از مهم ترین 
دالی��ل موفقیت ای��ن پروژه، حمایت مدی��ران و ثبات 

مدیریت پروژه بوده است. 
تغییر مدیران شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، 
چادرمل��و و مس هیچ خللی در ادامه روند پروژه ایجاد 

نکرده است.
 در ارتب��اط با موضوع انتقال آب خلیج فارس دو نظر 

وج��ود دارد. ع��ده ای بر این اعتقاد هس��تند که مکان 
کارخانجات صنایع معدنی بای��د تغییر کند و در کنار 
مناب��ع آب ق��رار بگیرند تا برای ص��ادرات به بازارهای 
بین المللی با مشکل حمل ونقل روبه رو نشویم و عالوه 
بر این مس��ئله دس��تیابی آنها به کمبود آب حل شود. 
نظر دیگر این اس��ت که کارخانه ها بای��د کنار معادن 
قرار گیرند تا هزینه تمام ش��ده حمل ونقل کاهش یابد 
بنابراین نمی ت��وان آنها را به کن��ار آب برد. به هرحال 
کش��ورهایی مانند ام��ارات متحده عربی،  عربس��تان، 
کوی��ت و قطر که در حوزه خلیج فارس واقع ش��ده اند، 
مدت هاست که به وفور از آب خلیج فارس برای تامین 

آب شرب و صنعت خود استفاده می کنند«.
 مه��دی کرباس��یان در ادامه گف��ت: »به طور مثال 
آب آب ش��یرین کن های بس��یاری در دب��ی، ابوظبی و 
کویت ایجاد شده اس��ت. این در حالی است که ایران 
به دلیل داش��تن منابع آبی، توجه چندانی به موضوع 

آب شیرین کن نداشته است.
 در واقع می توان گفت که کش��ور ما از سهمیه خود 
در خلیج ف��ارس اس��تفاده نکرده  اس��ت. به این ترتیب 
اس��تفاده از آب خلیج ف��ارس برای پروژه های بس��یار 
بزرگ ش��رکت های معدنی و صنعت��ی مانند گل گهر، 
مس و چادرملو می تواند مش��کل تولید و توس��عه این 

شرکت های بزرگ را حل کند«.

در بس��یاری از کش��ورهای جهان، کارشناسان صنعت آب با 
توس��ل به روش های گوناگون، آب را برای مردم قابل استفاده 
کرده ان��د. شیرین س��ازی آب دریا برای قابل ش��رب کردن و 
انتقال آن به مناطق بدون آب یا کم آب، خود تخصص ویژه ای 
می طلبد. در همین راس��تا با مهندس محمدرضا نعمت زاده به 

گفت وگو نشستیم. 
پیشنهاد دادم با سازنده داخلی کار شود �

وزیر اس��بق صمت گفت: »بنده در س��ال ۱۳۸۸ بازنشسته 
ش��دم. روزی مهندس ت��رکان زنگ زد و من را به جلس��ه ای 
دعوت کرد. موضوع جلس��ه، شیرین س��ازی آب خلیج فارس و 
انتق��ال آن به گل گهر، چادرملو و مس سرچش��مه بود. دلیل 
دعوت آن بود که می دانس��تند نخستین آب شیرین کن داخلی 
را بنده س��اختم و در زمینه پتروش��یمی، تجربه دارم. در این 
جلس��ه، مدیریت پروژه را به من پیش��نهاد کردند اما بنده رد 
کردم چون فکر می کردم افراد جوان تر باید این مس��ئولیت را 
به عهده بگیرند. نخس��تین خاطره من درباره پروژه انتقال آب 
خلیج فارس همین است. فکر می کردم افراد دیگری هستند که 
می توانند کار را انجام دهند. تصورم این بود که نیاز کشور در 
بخش صنعت، فوالد و پتروشیمی بسیار زیاد است و بهتر است 
که در همین زمینه ها به کش��ور کمک کنم. وقتی هم که در 
پاالیش پخش بودم ۶ پاالیش��گاه جدید تعریف کردم. یکی از 
آنها پاالیشگاه ستاره خلیج بود که مایه مباهات و افتخار برای 
کشور اس��ت. بعد از مدتی گفتند که پروژه، طراحی شده و با 

بنده مشورت کردند«. 
مواد استفاده شده داخلی است �

وی اف��زود: »من هم با توجه به تجارب��ی که ماحصل کار با 
تولید کننده داخلی بود پیشنهاد کار با سازنده داخلی را دادم. 
روزی برای بنده خبر آوردند؛ مواد پلیمری مورداستفاده برای 
ضد زن��گ کردن لوله ها، با نظر مش��اور از خ��ارج، وارد خواهد 
شد. در جلس��ات مختلف، آنها را راضی کردم که با مسئولیت 
اینجانب از تولیدات داخلی اس��تفاده شود. بعد از مدتی دوباره 
خبر رس��ید که می خواهند ش��یرآالت خط لول��ه را از خارج 
وارد کنند. دوباره در جلس��ات مختل��ف، آنها را قانع کردم که 
ش��یرآالت کل خط از تولیدات داخلی تامین شود. در جلسات 

مربوط به پروژه های معدنی و فوالدی، آنها را تش��ویق کردیم 
که حمایت مالی کنند تا این پروژه به اجرا درآید. خوشبختانه 
مواد اولیه و مواد استفاده ش��ده، داخلی است. این به نوبه خود 
افتخاری بزرگ برای صنعت کشور است. عالوه بر این طراحی 
و اجرا پروژه کاًل توس��ط ش��رکت های مهندسی و پیمانکاری 

داخلی انجام شده است«. 
باید صدها آب شیرین کن احداث کرد �

وی درباره صرفه جویی ناش��ی از این ای��ده گفت: »تخمین 
این موضوع، مستلزم محاسبه است. حتی اگر به قیمت نمونه 
خارجی هم تمام شده باشد؛ هزاران نفر در بخش های مختلف 
پ��روژه کار کرده اند. این دس��تاوردی ب��زرگ و ماندگار برای 

جوانان کشور است. 
 نکت��ه ای ک��ه من نعم��ت زاده می توان��م بگوی��م اعتماد به 
توانمن��دی داخلی، اس��تفاده از ظرفیت های داخل کش��ور و 
پذیرفتن مس��ئولیت برای انجام کار اس��ت. می خواهم عرض 
کن��م که در طراحی و اجرای این نوع پروژه های ملی و بزرگ 
به این واقعیت توجه داش��ته باشیم که نیروی داخلی از عهده 
کار برخواه��د آم��د. مدیران و تولید کنندگان برای نخس��تین 
بار، جس��ارت کردند و مس��ئولیت پذیری را یاد گرفتند. کشور 
ما دچار کمبود آب اس��ت. س��واحل ما قابلیت استقرار صدها 
آب ش��یرین کن، نیروگاه های بادی و خورش��یدی را دارند. در 
بهترین حال��ت، صرفاً یک اس��کله کوچک درس��ت کرده ایم 
که معیش��ت مردم را کمی بهبود بخش��یم اما این اصاًل کافی 

نیست«.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت: 

اثبات »ما می توانیم« در یک ابرپروژه

مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو:

آینده سنگ آهن به آب بستگی دارد

وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ پروژه انتقال آب خلیج فارس 
را یکی از نقاط عطف دوره وزارت خودش توصیف می کند. برای آگاهی از 

دیدگاه رضا رحمانی درباره این پروژه با او به گفتگو نشستیم. 
به پروژه اعتقاد داشتم �

رض��ا رحمان��ی، وزیر س��ابق صنعت، مع��دن و تجارت اظهار داش��ت: 
»نخس��تین باری که این پروژه مطرح ش��د در ش��رکت ملی مس بودم. 
زمان��ی، عده ای تصور می کردند که این ط��رح هیچ توجیهی ندارد. یکی 
می گف��ت که هزینه تمام ش��ده پروژه خیلی زیاد اس��ت و عده ای هم  از 
اس��اس، شک داشتند که پروژه به سرانجام برسد. در آن روزهای سخت؛ 
بنده به واس��طه اعتقادی که به پروژه داشتم از آن حمایت کردم. زمانی 
که بر کرسی وزارت صمت نشستم بخشی از توان مدیریتی خود را صرف 
این حوزه کردم. زمانی که وزیر بودم در دفتر کارم؛ روی تخته، فهرس��ت 
پروژه ه��ای مهم صنعتی و معدنی کش��ور که باید در زم��ان مقتضی به 
بهره برداری می رس��یدند را نوشته بودم. یکی از این طرح ها، همین پروژه 
انتقال آب خلیج فارس بود. به طور مس��تمر، وضعی��ت پروژه را پیگیری 
می کردم. این امر سبب شد که مشکالت و موانع را تا حد زیادی برطرف 
کنم. ناگفته نماند که اگر مدیران حاضر در پروژه، جدیت نداشتند پروژه 

به سرانجام نمی رسید«.
مصداق عملی جهش تولید �

رحمانی در ادامه گفت: »دوس��ت داشتم که در این پروژه عظیم ملی؛ 
همه مدیران به این باور می رسیدند که برای چنین پروژه های مهمی، باید 
جدیت بیشتری به خرج داد. مخالفت ممکن است اشکال مختلفی داشته 
باش��د. به عبارت دیگر همین که ما را در پروژه همراهی نمی کردند نوعی 
مخالفت بود. اگر بخواهی��م مصداقی عملی برای جهش تولید نام ببریم، 

همین طرح عظیم انتقال آب است«.  
اشتغال ۱۶ هزار نفر �

وی در ادام��ه تصریح کرد: »در طول انجام پ��روژه حدود ۱۶ هزار نفر 
مشغول به کار شدند. طرح، بدون داشتن بودجه دولتی به سرانجام رسید. 
تعدادی از مدیران عالقه مند با برگزاری جلساتی، منابع الزم برای اجرای 
طرح را تامین کرده اند. بعضی از شرکت ها با مشکالت مالی متعدد، مواجه 
بودند اما به خوبی دریافته بودند که با کار بس��یار بزرگی س��روکار دارند. 
به همین علت در پروژه ش��رکت کردند تا مشکالت استان های درگیر در 
این پروژه یعنی هرمزگان، یزد و کرمان، حل شود. این طرح نه فقط برای 
صنعت کشور مفید است بلکه در زمینه حل مشکالت مربوط به آب های 

زیرزمینی، حفظ محیط زیست و تامین آب شرب موثر است«.

۷۸ پروژه بزرگ انجام شد �
وزیر س��ابق صنعت، معدن و تجارت گفت: »طرح بزرگی اس��ت چون 
ش��اهد انتقال آب از ارتفاع ۲۷۰۰ متری هس��تیم. اتفاقی نادر در سطح 
جهان رخ داده و به این راحتی ها تکرار نخواهد شد. انتقال ۱۶ مترمکعب 
آب نیز کار بزرگی است. کافی است که دبی رودخانه های پرآب کشور را 
اندازه بگیریم. قطعاً قطر لوله های فاز ۲ و ۳ بیشتر از فاز اول خواهد بود. 
ضمن اینکه ایستگاه های پمپاژ هرکدام یک واحد صنعتی بزرگ هستند. 
در این پروژه ۱۲ ایستگاه پمپاژ داریم. در دل این طرح، ۷۸ پروژه بزرگ 
اجرا شده است«.وی افزود: »یکی از عواملی که در طول پروژه برای بنده 
بس��یار مهم بود س��اخت داخل بودن اس��ت. تجربه جدیدی برای کشور 
حاصل ش��د. الگویی فراهم ش��د تا با تکیه بر آن پروژه های مشابه شروع 
شود. به طور مثال می توان آب دریای عمان را به خراسان برد. یا می توان 
آب اصفهان را تامین کرد. این پروژه بدون شک در آینده الگوی ما خواهد 
بود. ۱۹۴ ش��رکت در ۱۵ استان، مسئولیت تامین تجهیزات و قطعات را 

بر عهده داشتند. ۹۷ در صد طرح، داخلی بوده است.«. 
سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی �

وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: »در این طرح نزدیک ۱۰ هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری ش��د. تا پایان طرح هم ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان 
دیگر هم سرمایه گذاری خواهد شد. شرکت تامین انتقال آب درحال حاضر 
حداق��ل ۵۰ ه��زار میلیارد تومان دارایی دارد. ح��دود ۵ هزار متر زمین، 
تملک ش��ده اس��ت. هر بخش از این پروژه می تواند موردتوجه شرکت ها 
و اه��ل فن قرار گیرد. حتی می توان به کش��ورهای دیگر خدمات فنی و 
مهندس��ی، صادر کرد. در پایان باید گفت ک��ه این طرح به صورت ۱۰۰ 
درصدی، توس��ط وزارت صمت و سه شرکت گل گهر، چادرملو و شرکت 

ملی مس ایران و در واقع بدون اختصاص اعتبار دولتی اجرا شد. 

رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت: 

این پروژه یکی از نقاط عطف دوره من بود
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ش��رکت چادرملو به عنوان یکی از س��ه سهامدار عمده 
در ابرپ��روژه انتق��ال آب خلیج فارس؛ نق��ش اثرگذاری در 
نیل به این دس��تاورد بزرگ داش��ت. ب��رای اطالع از کم و 
کیف نقش آفرینی مجتم��ع صنعتی و معدنی چادرملو در 
طرح انتقال آب خلیج فارس ب��ا ناصر تقی زاده، مدیرعامل 
این ش��رکت به گفتگو نشستیم. ناصر تقی زاده، مدیرعامل 
ش��رکت صنعتی و معدن��ی چادرملو اظهار داش��ت: »این 
ط��رح در س��ال ۹۳ تصوی��ب ش��د. مرحوم پاش��ایی فام، 
مدیرعامل وقت بانک سپه و محمد جالل مآب، مدیرعامل 
وقت گل گه��ر، حمایت ویژه ای از این طرح کردند. س��ال 
۹۴ مدیرعام��ل گل گهر ش��دم. ابتدا بحث بر س��ر این بود 
که این پروژه توجیه اقتصادی ندارد و باید متوقف ش��ود. 
البته من بررسی کردم و متوجه شدم که برخالف مباحث 
مطرح ش��ده، پروژه توجیه اقتص��ادی دارد. بارها در جواب 
دوس��تانی که چنین انتقاداتی را مط��رح می کردند گفتم 
به فرض محال این پروژه توجیه اقتصادی نداش��ته باشد؛ 
بدترین حالت آن اس��ت که ما س��ه شرکت بزرگ یک کار 

عمرانی ملی را انجام می دهیم«.
سرعت بیشتری به پروژه دادیم �

ناص��ر تقی زاده در ادامه گف��ت: »در آن زمان بازار آهن 
در بدتری��ن وضعی��ت خود قرار داش��ت. کنس��انتره آهن 
را ب��ه قیمت تقریب��اً ۳۰ دالر می فروختیم. علی رغم همه 
مش��کالت، نه تنها پروژه را متوقف نکردیم، بلکه س��رعت 
اجرای آن را نیز افزایش دادیم. به واسطه تجربه ای که طی 
چند دهه فعالیت در صنعت کشور به دست آورده ام بر این 
اعتقاد هستم که سرعت اجرای پروژه، عاملی تعیین کننده 
در اقتصادی بودن یا نبودن پروژه هاس��ت. بنابراین سرعت 
بیشتری به پروژه دادیم و همه توان خود را به کار بستیم. 
در بعضی مقاطع، س��رمایه شرکت را تا شش هزار میلیارد 
توم��ان افزایش دادیم. جا دارد دوباره از کس��انی که برای 
اجرای پروژه زحمت کش��یدند تش��کر کنم. شخص آقای 
یاری ب��ه عنوان مدیرعامل ش��رکت تامی��ن و انتقال آب 

خلیج فارس، مدیر بی نظیری است. 

مدیرعام��ل ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی چادرمل��و در 
ادامه گفت: »جالب اس��ت بدانید ک��ه هنوز عده ای گمان 
می کنن��د که این پروژه همچنان روی کاغذ مانده اس��ت! 
بعضی از مقامات کش��وری همچنان از من سوال می کنند 
که آیا اجرای این پروژه، جدی اس��ت؟! در آغاز تحریم ها، 

ریسک هایی را متحمل شدیم که اگر به نتیجه نمی رسیدند 
هزاران مشکل به وجود می آمد. این پروژه واقعاً ارزش خطر 
کردن را داش��ت. موضوع دیگری که در ارتباط با این طرح 
باید به آن توجه داش��ت انتقال فناوری است. شیرآالت و 
ابرپمپ های موردنیاز پروژه در کشور ساخته شده است«.

حتی یک بار هم بازدید نکردند �
وی افزود: »عدم اعتقاد بعضی مسئوالن به پروژه، سختی 
کار را دوچن��دان می کرد. حت��ی در بخش هایی از وزارت 
نیرو و صمت نیز اعتقادی به پروژه نداشتند ولی سماجت 
و پیگیری، نتیجه داد و پروژه انجام ش��د. خاطره تلخی که 

ب��رای ما به جا ماند این اس��ت که هیچ کدام از مس��ئوالن 
وقت، حتی یک بار ه��م از پروژه بازدید نکردند. همه فکر 

می کردند که این طرح یک بازی است. 
مجموعه گل گهر و س��هامداران آن حداکثر همکاری را 
به عمل آوردند. خوشبختانه به واسطه همت و تالش همه 

دست اندرکاران؛ پروژه به سرانجام رسید.
 م��ا با قدرت پیش رفتیم. اگر بعضی اتفاقات رخ نمی داد 
یک س��ال زودتر از این یعنی در ش��هریور سال ۹۸ آب به 

سیرجان می رسید«.
توان شرکت های بزرگ ثابت شد �

ناص��ر تقی زاده اظهار داش��ت: » افتتاح ای��ن پروژه را به 
مق��ام معظم رهبری تبریک عرض می کنم. همچنین الزم 
می بینم از دفتر ریاس��ت جمهوری و دکت��ر پورابراهیمی، 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز کمال تشکر را به 

عمل آورم. 
حمایت های بی ش��ائبه این عزیزان از روند اجرایی پروژه 
بزرگ و همچنین کمکی که در زمینه تامین مالی به عمل 
آمد جای قدردانی ف��راوان دارد. پروژه در عمل ثابت کرد 
ک��ه اگر نظام به این نتیجه برس��د که توس��عه را از حالت 
دولتی خارج کند و این مهم را به ش��رکت های خصوصی 
مح��ول کند کارهای بزرگی انجام خواهد ش��د و کش��ور 

منتفع می شود«.
ناصر تقی زاده گفت: »طرح انتقال آب خلیج فارس نمونه 
یک اقدام مهم اس��ت. اجرای این پروژه به همه ثابت کرد 
که ش��رکت های بزرگ بدون اس��تفاده از منابع دولتی نیز 

می توانند پروژه ای به این بزرگی را به سرانجام برسانند. 

ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو:

ارزش خطرکردن را داشت

مدی��ران صنایع معدنی درباره پروژه انتقال آب خلیج فارس و اهمیت و 
آثار آن چگونه فکر می کنند؟ برای بررسی جوانب مختلف این موضوع با 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به گفتگو نشستیم. 
پمپاژ ۴۵ هزار مترمکعب آب �

مدیرعام��ل ش��رکت ملی صنایع مس ایران اظهار داش��ت: »ش��رکت 
مس جزء ش��رکای اصلی این طرح اس��ت. پروژه هم در ردیف طرح های 
توس��عه ای صنعت مس قرار دارد و برای پیش��برد و راه اندازی طرح های 
معدنی مس درآلو، دره زار، چاه فیروزه و معادن مس اس��تان یزد حیاتی 
اس��ت. به عنوان مدیرعامل شرکت مس عالوه بر بازدید چندباره از روند 
اجرای��ی پروژه، وضعیت آن را همواره زیر نظر داش��ته ام. تالش کردیم با 
تامین به موقع منابع مالی پروژه زمینه اجرای سریع  تر آن را فراهم کنیم. 
این اتفاق افتاد و مهرماه ش��اهد پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن ۴۵ هزار 

مترمکعبی گل گهر بودیم«.
گزینه دوم منطقی تر است �

وی افزود: »اس��تان های مرکزی به لحاظ تقسیم بندی هیدرولوژیکی، 
جزء حوزه آبریز فالت مرکزی ایران هس��تند. این استان ها در مقایسه با 
استان های شمالی، غربی و بعضاً جنوبی، آب و هوای خشک تری دارند. از 
سوی دیگر تعداد زیادی از معادن بسیار مهم کشور در این استان ها واقع 
ش��ده اند. صنایع فرآوری معدن، جزء صنایع بزرگ هس��تند و به فراخور 
ظرفی��ت خود، مصرف آب باالیی دارند. از دهه های گذش��ته همواره این 
س��وال مطرح بوده اس��ت که کارخانجات فرآوری معدنی باید در مناطق 
پرآب ، احداث شوند و ماده معدنی از ایران مرکزی به آنها منتقل شود یا 
برعکس، کارخانجات در همان محل معادن مستقر شوند و آب موردنیاز 
ب��ه آنها منتقل ش��ود؟ البته جواب ب��ه لحاظ فنی، اجرای��ی و اقتصادی 

مشخص بود زیرا انتقال آب؛ گزینه منطقی تری است«.
ظرفیت  معدنی بیشتر از پیش بینی قبلی است �

وی افزود: »در چند دهه اخیر، به واسطه مصرف بی رویه آب در بخش 
کش��اورزی )آن هم با راندمان و ارزش افزوده کم( همین منابع آبی اندک 
نیز تحلیل رفته اس��ت. از سوی دیگر شیرین س��ازی آب دریا و استفاده 
از آن ب��رای مقاصد ش��رب و صنعت از دهه های قبل در س��طح جهانی 
مطرح بوده اس��ت. در کشور ما نیز این صنعت سابقه ۵۰ ساله دارد ولی 
در مقیاس و ظرفیت های بس��یار کوچک انجام شده است. پروژه تامین و 
انتقال آب خلیج فارس در واقع پاسخی بود به نیاز روزافزون صنایع برای 
تامین آب مورد نیازشان. بعد از عملیات اکتشافی جدید، مشخص شد که 
ظرفیت های معادن بسیارگس��ترده تر از پیش بینی های قبلی است. برای 
محق��ق کردن این ظرفیت ها باید کارخانجات فرآوری جدیدی تاس��یس 
شود. خوشبختانه می توان گفت که پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس 
جوابگوی نیازهای توس��عه ای معادن مهمی اس��ت که در مناطق کرمان، 

یزد و اصفهان واقع شده اند«. 

راه بخش خصوصی هموار شد �
مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران در ارتباط ب��ا آثار و نتایج 
پروژه گفت: »بخش صنعت س��همی تقریباً ۳۰ درصدی در اقتصاد کشور 
دارد و به ویژه در مقایس��ه با بخش کش��اورزی، ارزش افزوده باالیی ایجاد 
می کند. اجرای طرح های توس��عه برای صنایع موجود و نیز ایجاد صنایع 
جدید، س��هم این بخش پرب��ازده در اقتصاد کش��ور را افزون تر می کند. 
بدون ش��ک این امر به معنی افزایش نرخ رش��د اقتصادی کشور است. از 
سوی دیگر یکی از موانع ورود بخش خصوصی به صنایع پایین دستی در 
بخش فرآوری معدنی، نبود زیرساخت های الزم ازجمله آب در بسیاری از 
مناطق کشور است. با ورود آب خلیج فارس به استان های مرکزی کشور، 
حداقل این مش��کل در سطح این مناطق کاهش یافته و بخش خصوصی 

می تواند با پرداخت هزینه های مربوطه از این زیرساخت استفاده کند«.
اردش��یر س��عدمحمدی افزود: »اج��رای این پ��روژه می  تواند به طرق 
مختلف در رش��د اقتصادی منطقه تاثیرگذار باش��د. مسئله مهم، مطرح 
ش��دن پروژه به عنوان الگویی از یک پروژه نمک زدایی و یک پروژه انتقال 
آب، بزرگ مقیاس اس��ت. اگ��ر کل فازهای پروژه نمک  زدایی اجرا ش��ود 
و ب��ه ظرفیت یک میلیون مترمکعب در ش��بانه روز برس��د، بی تردید در 
زمره بزرگ ترین پروژه های آب ش��یرین کن در جهان قرار خواهد گرفت. 
خط انتقال بیش از ۷۰۰ کیلومتری با داش��تن چنین دبی و هد پمپاژی 
)۲۰۰۰ متر(، الگو و مشوقی برای کشورهای دیگر منطقه، خواهد شد«.

الزامات زیست محیطی رعایت شد �
وی در ارتباط با انتقادات زیست محیطی گفت:»سازمان محیط زیست، 
متول��ی و ناظ��ر اج��رای پروژه های صنعت��ی و معدنی اس��ت. باتوجه به 
حساس��یت های س��ه ش��رکت متولی به رعایت مس��ائل زیست محیطی 
و همچنی��ن الزام آنها به رعایت قوانین کش��ور؛ از هم��ان ابتدای پروژه 
اقدامات و مطالعات ضروری برای بررس��ی اثرات زیست محیطی، چه در 
بخش نمک زدایی آب دریا و چه در بخش خط انتقال انجام شده و همه 

مجوزهای زیست محیطی مربوطه، اخذ شده اند«.

پروژه انتقال آب خلیج فارس چه دورنمایی را برای شرکت گل گهر 
ترس��یم خواه��د کرد؟ برای بررس��ی جوانب مختلف ای��ن موضوع با 
جمش��ید مالرحم��ان، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ش��رکت 

معدنی و صنعتی گل گهر به گفتگو نشستیم. 
سرمایه گذاری ۴۵۵ میلیون یورویی �

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اظهار داشت: »شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر از س��هامداران و س��رمایه گذاران عمده در 
طرح پروژه انتقال آب خلیج فارس اس��ت. حجم س��رمایه گذاری این 
ش��رکت در این پروژه تا به امروز ح��دود ۴۵۵ میلیون یورو و ۳۴۴۱ 

میلیارد تومان بوده است. 
گل گهر با ۴۴.۴ درصد، صنایع ملی مس با ۳۳.۳ درصد و چادرملو 
ب��ا ۲۲.۲ درص��د در این پ��روژه حضور فع��ال دارند. ب��ه این ترتیب 
مجموعه گل گهر ازجمله سهامداران اصلی شرکت تامین و انتقال آب 

خلیج فارس بوده و نقش پررنگی را ایفا می کند.
 انتقال آب از خلیج فارس برای بخش صنعت اس��تان های کرمان و 
یزد با اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال انجام ش��ده اس��ت. حجم 
سرمایه گذاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این پروژه تاکنون 
۴۵۵ میلیون یورو و ۳۴۴۱ میلیارد تومان است. این پروژه از ۴ سال 

قبل در حال اجراست.
 مرحله لوله گذاری ها تا ۹۰ درصد انجام ش��ده و مقصد نخس��تین 
آب خلیج فارس، گل گهر س��یرجان است. قرار است با رسیدن آب به 
این منطقه مش��کل تامین آب صنایع و کارخانجات منطقه گل گهر به 

زودی حل شود. 
درواقع اجرایی شدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط شرکت های 
معدن��ی و صنایع معدنی، گامی نو و عملی برای اس��تقالل آبی بخش 

معدن از منابع زیرزمینی و حفظ محیط زیست است«.
جمش��ید مالرحمان تصریح کرد: »ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس 
به نواحی مرکزی ایران، آرزویی چند س��اله بوده اس��ت که در دولت 
 تدبی��ر و امید به همت مس��ئوالن و همراهی بخش خصوصی اجرایی

 شد.
 ط��رح انتق��ال آب خلیج ف��ارس ب��ه صنایع جنوب ش��رق کش��ور 
 ازجمله پروژه های آبرس��انی در دس��ت انجام و بزرگ کشور محسوب 

می شود.
 طرح از س��ال ۹۵ توسط ش��رکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 

)WASCO( در ۳ قطعه در مرحله اجرا قرار گرفته است.
 ای��ن طرح قرار اس��ت آب گل گهر س��یرجان، مس سرچش��مه و 

چادرملو در یزد را تامین  کند. 
با اجرای طرح، شیرین س��ازی آب دریا در کن��ار خلیج فارس انجام 

می ش��ود و آب برای مصرف صنایع اس��تان های ی��زد و کرمان تامین 
خواهد شد. 

در بخش نخس��ت، آبگیری، شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس 
انجام می ش��ود و در مرحله بعد، ایس��تگاه های پمپاژ و خطوط انتقال 
از س��ایت شیرین س��ازی بندرعباس تا س��یرجان، مس سرچشمه و 

چادرملوی یزد به طول یک هزار کیلومتر اجرایی می شود«.
جهش تولید محقق می شود �

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: »استان کرمان 
علی رغم هم��ه ظرفیت ها و قابلیت هایی که دارد، موانعی بر س��ر راه 

توسعه و شکوفایی خود می بیند.
 مهم ترین مانع، کم آبی و کاهش ذخایر زیرزمینی آب است. ساالنه 
بیش از ۶ میلیارد مترمکعب از س��فره های آب زیرزمینی این اس��تان 

برداشت می شود که ۶۰ درصد بیش از استاندارد جهانی است. 
به این ترتیب ذخایر سفره های آب زیرزمینی در این منطقه خشک 

و کویری، با خطر کاهش شدید روبه رو شده است. 
حدود ۹۵ درصد آب موجود در کرمان صرف کش��اورزی، ۱.۵ تا ۲ 
درصد آن صرف بخش صنعت و مابقی صرف ش��رب می شود. به این 
ترتیب س��االنه مبالغ بسیار زیادی برای تامین آب بخش های مختلف 

استان کرمان هزینه شده است. 
این واقعیت، فش��ار زی��ادی را به دول��ت و بخش خصوصی تحمیل 

می کند. 
ازآنجاکه دیار کریمان، بهش��ت معادن ای��ران لقب گرفته و صنایع 
زیادی همچون فوالد، ذغال س��نگ، مس، کرومیت و ... در این استان 
فعالیت دارند؛ تامین آب آنها چالشی بزرگ به حساب می آید و توسعه 

صنایع در این استان را به مخاطره می افکند.
 حل این مشکل بزرگ، زمینه جهش و رونق تولید در حوزه صنعتی 

و معدنی را فراهم خواهد کرد«.

جمشید مالرحمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

گل گهر سیرجان، مقصد اول آب خلیج فارس 
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

انتقال آب پاسخی به نیاز روزافزون صنایع
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شیرین سازی

سازه آبگیر
س��ازه آبگیر، مخزنی بتنی به طول ۹۵ متر و عرض متغیر از ۴۸ تا ۹۱ متر و به ارتفاع ۱۲ متر با ظرفیت پمپاژ 
آب به میزان ۴,۲۰۰,۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز طراحی شده است. سازه آبگیر دارای ۷ ورودی است که ۶ خط 
لوله در فاز حاضر و یک خط در طرح توسعه نصب خواهد شد. ۱۹ عدد پمپ ۱۶۴۰ کیلو واتی برای انتقال آب از 
آبگیر به تأسیسات شیرین سازی در نظر گرفته شده که از این تعداد ۱۴ عدد فعال بوده و ۵ عدد استندبای هستند.

مخازن آب شیرین کن
آب شیرین تولید شده از فازهای مختلف پس از افزودن و کنترل مواد الزم، به مخازن ذخیره سازی آب منتقل 
می شود. آب شیرین که در مخازن نگهداری می شوند به کمک لوله های منشعب از مخازن جمع آوری شده و به 

ایستگاه پمپاژ منتقل می شود تا عملیات انتقال آب شیرین به صنایع کشور انجام گردد.

سازه تخلیه پساب
آب ش��ور برگشتی از همه واحدها  توس��ط لوله های جداگانه به سازه تخلیه پساب منتقل می شود.سازه تخلیه 
پس��اب قابلیت تخلیه ۳,۲۰۰,۰۰۰ متر مکعب آب در روز را داراس��ت، این سازه  به صورت نیمه مدفون است و از 
طریق ۳ لوله به قطر ۲/۵ متر، پساب مطابق استانداردهای زیست محیطی را به عمق ۱۰ متری در فاصله ۲۳۳۰ 

متری در دریا منتقل می کند.

پست برق ۶3/33/۱۱ کیلو ولت GIS آب شیرین کن
تامین برق مصرفی مورد نیاز سایت آب شیرین کن یندرعباس در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع در سایت 

Gas Insulated  Substation آب شیرین کن بندرعباس با استفاده از تکنولوژی

تامین ، اجرا و نصب تاسیسات 
زیربنایی و ساختمان های صنعتی، 

عملیات انتقال آب در خشکی
تامی��ن، اجرا و نصب تاسیس��ات زیربنایی س��ایت آب 
شیرین کن بندرعباس اعم از شبکه توزیع آب آشامیدنی، 
ش��بکه جمع آوری فاضالب، شبکه آبرسانی فضای سبز، 
ش��بکه آتش نش��انی و ش��بکه توزیع برق به همراه تمام 
عملیات س��یویل مربوطه و همچنین احداث س��اختمان 
ه��ای صنعتی و مرتبط و همچنی��ن تامین، اجرا و نصب 
عملی��ات انتقال آب در خش��کی با اس��تفاده از لوله های 
GRVE و فوالدی به همراه نصب شیرآالت و ابزار دقیق 
سایت پروژه تا اتمام تمامی مراحل پیش راه اندازی و راه 

اندازی مربوطه.

تامین و اجرایی خطوط لوله دریایی آبگیری 
و تخلیه پساب آب شیرین کن بندرعباس

 Basin( آبگیری از دریا در فاصله ۱۴۸۰ متری از س��ازه آبگیر
  Suction Chamberو از عمق ۱۰ متری دریا به کمک )Area
ها انجام می ش��ود، که با مکش آب به عنوان فیلتر اولیه از ورود 
موجودات درش��ت دریای��ی جلوگیری می کنند.درک��ف دریا ۶ 
ساکش��ن چمبر قرار دارند و آب از طری��ق لوله های پلی اتیلنی 
ب��ه قط��ر ۲/۵ متر و به روش ثقلی به آبگیر منتقل می ش��ود. در 
مس��یر لوله ها به آبگیر یکبار در ابتدای خط و یکبار در میانه آن 
عملیات کلرزنی صورت می گیرد. نصب لوله های دریایی به قطر 
۲/۵ متر در ۹ خط به مجموع طول ۱۶ کیلومتر در بستر دریا در 
حال اجراست و تخلیه پس��اب از سازه weirbox با لوله های به 

قطر ۲/۵ متر در سه خط به طول ۲۳۳۰ در حال اجرا می باشد

واحد اول شیرین سازی
 2۰۰ هزار مترمکعبی

تامین مالی ، مطالعات، طراحی، تدارکات، اجرا، بهره 
برداری و مالکیت یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت 
۲۰۰ هزارمترمکع��ب در روز به روش BOO توس��ط 

شرکت سازه سازان

واحد دوم شیرین سازی 2۰۰ هزار 
مترمکعبی

پ��روژه احداث آب ش��یرین ک��ن ۲۰۰ ه��زار مترمکعبی 
بندرعباس توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا از طریق 
مذاک��ره با ش��رکت های صاحب تکنول��وژی و تامین کننده 
 Hyflux تجهیزات اصلی و فرآیندی پروژه توس��ط شرکت
ش��روع گردید و با انتخاب مش��اور همراه، شرکت مهندسین 
مش��اور آب و محی��ط خاورمیان��ه و عقد قرارداد با ش��رکت 
Hyflux حالت جدی تر به خود گرفت. در ادامه کار با توجه 
به دریافت طرح اولیه آب ش��یرین کن، ش��رکت کیسون به 

عنوان پیمانکار خرید، نصب و راه اندازی انتخاب گردید.

واحــــد اول شـیرین سـازی

واحدهای شیرین سازی عبارتند از:

1. پیش تصفیه

1.1. تزریق مواد شیمیایی

1.2. س�اختمان DAF ) معل�ق س�ازی ذرات 
نامحلول(

1.3. س�اختمان DMF ) فیلترهای ش�نی دو 
گانه (

2. سیستم اصلی نمک زدایی

2.1. پمپهای ورودی با تعداد حداقل 1+2

2.2. ساختمان RO ) شیرین سازی آب (

) Post Treatment ( 3. ساختمان پس تصفیه

Metering 4. واحد
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ایستگاه پمپاژ شماره ۱: �
ایس��تگاه یک، آب را ازمخازن واحد ش��یرین س��ازی 
تحویل گرفت��ه و تا ارتفاع ۲۵۴ متر ب��ه مخزن تعادلی 
ش��ماره ۲ منتق��ل می نمای��د. در این ایس��تگاه جهت 
 تثبیت بس��تر، ۲۴۳۶ واحد س��تون س��نگی اجرا شده

 است.

ایستگاه پمپاژ شماره ۶: �
ایس��تگاه ش��ماره ۶ و مخ��زن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی 
مربوطه در ارتفاع ۱۲۸۲ متر از سطح دریا واقع شده 
و در این مکان س��اختمان های مخزن ضربه و پست 

۱۳۲/۱۱ کیلوولت احداث شده اند.

ایستگاه پمپاژ شماره 2: �
ایستگاه شماره ۲ دارای مخزن ۲۰,۰۰۰ مترمکعبی 
بوده و در ارتفاع ۲۱۴ متر از سطح دریا احداث شده و 
ساختمان های کلرزنی،مخزن ضربه و همچنین پست 
برق ۱۳۲/۱۱ کیلوولت در این ایستگاه گنجانده شده 

است.

ایستگاه پمپاژ شماره ۷: �
ای��ن ایس��تگاه و مخ��زن ۱۵۰۰۰ مترمکعب��ی آن 
در ارتف��اع ۱۵۲۰ متری از س��طح دریا واقع ش��ده و 
شامل س��اختمان های کلرزنی، مخزن ضربه و پست 

۱۳۲/۱۱ کیلوولت می باشد.

ایستگاه پمپاژ شماره 3: �
ایس��تگاه ش��ماره ۳ و مخزن ۲۰,۰۰۰ مترمکعبی 
مربوطه در ارتفاع ۵۴۸ متری از سطح دریا واقع شده 
و س��اختمان های مخزن ضربه و پست برق ۱۳۲/۱۱ 

کیلوولت را شامل می شود. 

� R0 مخزن تعادلی
مخ��زن تعادل��ی R0 در کیلومت��ر ۵۳ ب��ا حج��م 
 ۱۰۰۰۰مترمکع��ب/ منطق��ه عملیات��ی: کیلومتر ۵۳ 
/ مدیر طرح: مش��اوریکم/ مش��اور: شرکت مهندسین 
مشاور طوس آب/ پیمانکار اجرا: شرکت آسفالت طوس

ایستگاه پمپاژ شماره ۴: �
ایستگاه پمپاژ شماره ۴ و مخزن ۲۰۰۰۰مترمکعبی 
مربوط��ه در ارتفاع ۸۰۴ از س��طح دری��ا و در منطقه 
گهره واقع ش��ده و ش��امل س��اختمان های کلرزنی، 
مخ��ازن ضرب��ه و پس��ت ب��رق ۱۳۲/۱۱ کیلوول��ت 

اختصاصی می باشد.

� R1 مخزن تعادلی
مخزن تعادلی R1 با حجم ۲۰۰۰۰مترمکعب

منطق��ه عملیات��ی: کیلومت��ر ۱۴۵/ مدی��ر طرح: 
مشاوریکم/ مشاور: ش��رکت مهندسین مشاور طوس 

آب/ پیمانکار اجرا: شرکت ماشین سازی ویژه 

ایستگاه پمپاژ شماره ۵: �
ایس��تگاه ش��ماره ۵ و مخ��زن ۲۰,۰۰۰ مترمکعبی 
مربوطه در ارتفاع ۹۸۵ از سطح دریا واقع شده و دارای 
س��اختمان س��اختمان های کلرزنی، انبار و تعمیرگاه، 
س��اختمان پرس��نل تعمیر و نگهداری، مخزن ضربه و 

پست برق جهت تامین برق ایستگاه می باشد.

مخزن گل گهر �
آب توس��ط آخرین ایس��تگاه و پس از طی مسافت 
۴۵ کیلومتر به مخ��زن ۴۵۰۰۰ مترمکعبی گل گهر 
منتقل ش��ده و از این مخزن ب��رای مصارف مجتمع 

صنعتی و معدنی گل گهر، ارسال می گردد. 

پمپاژخانه ها و مخازن

خطوط انتقال برق
پست برق 23۰/۶3 کیلو ولت �

در مجاورت ایس��تگاه یک پس��ت برق ۲۳۰/۶۳ کیلوولت جهت تامین برق 
مورد نیاز آب شیرین کن بندرعباس و ایستگاه پمپاژ شماره یک احداث اجرا 

شده است.
۱۲ کیلومت��ر خط انتق��ال ۲۳۰ کیلوولت برای ورودی پس��ت ۲۳۰/۶۳ و 
نیز  ۵ کیلومتر خط انتقال ۶۳ کیلوولت از پس��ت مذکور تا پس��ت برق آب 

شیرین کن توسط شرکت اسسکو اجرا شده است.
پست برق ۴۰۰/۱32 کیلو ولت رضوان �

در منطقه رضوان یک واحد پس��ت ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت جهت تامین برق 
ایس��تگاههای پمپ��اژ ۲ و ۳ و ۴ اح��داث و راه ان��دازی ش��ده و تحویل برق 
منطقه ای استان هرمزگان گردیده است این پست شامل دو عدد فیدر ۴۰۰ 
کیلوولت ، دو دس��تگاه ترانس به ظرفیت ۲۰۰MVA به همراه جدیدترین 
سیس��تم کنترل DCS و ۴ عدد خروجی ۱۳۲ کیلوولت می باشد که به جز 
تامین برق ایستگاه های مذکور، شرایط مناسبی جهت توسعه صنایع منطقه 
به وجود آورده اس��ت. جهت انتقال برق این ایستگاه حدود ۶۰ کیلومتر خط 

انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت نیز در نظر اجرا شده است.
پست های برق ۱32/۱۱ کیلو ولت �

شش عدد پست برق ۱۳۲/۱۱ توسط شرکت پرشین سازه در ایستگاه های 

پمپاژ ش��ماره ۲ الی ۷ جهت تامین برق مصرفی ایستگاه ها در دست احداث 
شده اند.

خطوط انتقال برق �
اح��داث خطوط انتقال برق ح��دود ۱۵۰ کیلومتر در خط��وط ۴۰۰، ۲۳۰، 
۱۳۲، ۶۳ کیلوولت توسط پیمانکاران بخش های مختلف اجرا شده است خط 
انتق��ال برق ۱۳۲ کیلو ولت به طول ۱۳۰ کیلومتر در دس��ت اجرا می باش��د 
و همچنی��ن دو کیلومت��ر خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت برای ورودی پس��ت 
۴۰۰/۱۳۲ رضوان در دست اجرا می باشد که با دکل هایی به ارتفاع حدود ۷۰ 
متر نصب ش��ده اس��ت. حدود ۱۱۰۰ کیلومتر فیبرنوری ۱۲ و Core ۲۴ در 
منطقه جغرافیائی حدفاصل بندرپل تا مخزن گل گهر احداث گردیده اس��ت. 
همچنی��ن ۸ کیلومتر خ��ط ۲۰ کیلوولت برای تامین برق ۱۳ عدد ایس��تگاه 
حفاظت کاتدیک و ش��یرهای برقی بین راهی اجرا و راه اندازی شده است که 

کلیه خطوط مجهز به کابل OPGW جهت انتقال دیتا می باشند.
طرح توس��عه فیدرهای پست ۱۳۲ سرچشمه از ۴ به ۶ فیدر و استفاده از 
ظرفیت تولیدی افزوده شده برای تامین برق قطعه دوم می باشد و برق تولید 
ش��ده توسط ۸۰ کیلومتر خط انتقال در طول این قطعه توزیع خواهد شد و 

در هر چهار ایستگاه ساخت پست های ۱۳۲/۶,۶ در دست اجرا می باشد. 
۱۳۲ کیلوولت مجهز به خط OPGW جهت انتقال دیتا.



159آبان 1399- شماره 1650- پیاپی 2968 شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

عملیات لوله گذاری
در 9 کیلومتر ابتدایی به علت مجاورت با دریا و باال بودن س�طح 
آب جزئیات اجرائی سختگیرانه و پیچیده ای اعمال شده است. خط 
خط لوله در حد فاصل ایس�تگاه ی�ک و دو از موانع صعب العبوری 
همچون رودخانه کل در دو مقطع، راه آهن و جاده های فرعی عبور 
نموده است. در ادامه پس از طی مسافت 14 و 15 کیلومتر به ترتیب 
ش�ماره 2 و 3 می رسد و در حد فاصل ایستگاه شماره سه تا چهار 
به علت سنگی بودن منطقه با ایجاد حدود 40 متر ترانشه به طول 

43کیلومتر امتداد یافته و به ایستگاه شماره 4 می رسد.
خط لوله پس از ایس�تگاه شماره4 با عبور از رودخانه نارکان و 
اتوبان اصلی بندرعباس به سیرجان به صورت پایپ جکینگ در 
دو مقط�ع، به مخزن تعادلی R1 در کیلومتر 145 با حجم بیس�ت 

هزار متر مکعب رسیده.
و پ�س از عب�ور از ارتفاع�ات س�نگی در منطقه تنگ�ه زاغ به 

ایسنگاه شماره پنج در کیلومتر 202 وارد می رسد.
خ�ط لوله از طریق تونلی در منطقه حاجی آباد ادامه یافته و به 
ایس�تگاه ش�ماره 6 در کیلومتر 225می رس�د و در ادامه پس از 
عبور از راه آهن سیرجان به بندرعباس به صورت پایپ جکینگ 
وارد ایس�تگاه شماره هفت می ش�ود در کیلومتر 254 می شود. 
آب پس از ایس�تگاه شماره 7 و طی مسافتی حدود 45 کیلومتر 

به مخزن 45000 مترمکعبی گل گهر منتقل
- در قطع�ه اول جهت نصب حدود 2049 دس�تگاه ش�یرآالت 
مختلف 666 واحد حوضچه ش�یرخانه ساخته شده می شود و در 
تقاطع خط انتقال با رودخانه های فصلی به منظور جلوگیری از آب 
شس�تگی، ابنیه های الزم از جمله آبنما، کالورت، گابیون بندی، 
اجرا گردیده است. همچنین جهت تولید لوله ها در کارخانه های 
مختلف داخلی 200000 تن ورق فوالدی در ضخامت های مختلف 
گردیده اس�ت و با به کارگیری بیش از 15000 دس�تگاه تریلی به 
کارگاه حمل ش�ده است. در این قطعه به منظور تکمیل عملیات 
اجرائی بی�ش از 9500 تن آرماتوربن�دی، 260000 مترمربع قالب 

بندی و 320000 مترمکعب بتن ریزی صورت گرفته است.
- قطعه دوم خط انتقال به طول 150 کیلومتر و حدفاصل مخزن 
گل گهر تا مجتمع مس سرچش�مه می باش�د. در ابتدای مس�یر 
ب�ه طول 74 کیلومت�ر خط لوله فوالدی به قط�ر 1600 میلیمتر و 
ب�ه صورت  ثقلی پس از عبور از کفه نمکی به ایس�تگاه ش�ماره 
یک قطعه دوم خط انتقال رسیده سپس آب توسط این ایستگاه 
به ایس�تگاه های ش�ماره 2 و 3 با خط لوله ب�ه قطر 1400میلیمتر 
منتقل می شود. ایستگاه شماره 4 که ایستگاه اختصاصی مجتمع 
م�س خواهد ب�ود آب را به مخزن 300 ه�زار مترمکعبی مجتمع 
مس سرچش�مه توس�ط خط لوله ای به قطر 1000 میلیمتر منتقل 

می نماید.
- قطعه س�وم نی�ز به ط�ول 370 کیلومتر ب�ه مجتمع فوالدی 

اردکان یزد خواهد رسید.
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برای اطالع از نحوه حضور و همکاری بانک سپه با پروژه بزرگ انتقال 
آب خلیج فارس با مدیرعامل این بانک به گفتگو نشستیم. 

محمدکاظم چق��ازردی اظهار داش��ت: »برای عملیاتی ش��دن پروژه 
ملی شیرین س��ازی و انتقال آب خلیج فارس، شرکت تامین و انتقال آب 
خلیج فارس با س��رمایه گذاری سه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، 
چادرملو و مس سرچش��مه تاسیس شد. بانک سپه، سهامدار عمده گل 
گهر و چادرملو اس��ت. برای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس عالوه بر 
آورده اولیه شرکت متولی، ۱۸ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال منابع از طریق 

مشارکت نامه سندیکایی و با حضور ۹ بانک کشور تامین شد«.
پرداخت 3۶۵۰ میلیارد ریال تسهیالت �

مدیرعامل بانک س��په در ادامه گفت: »بانک س��په با پرداخت ۳ هزار 
و ۶۵۰ میلیارد ریال تس��هیالت، بیش��ترین میزان منابع موردنیاز پروژه 
انتق��ال آب خلیج ف��ارس را تامین ک��رد. ۴۰ درص��د از ۱۸ هزار و ۱۰۱ 
میلیارد ریال تس��هیالت سندیکای شرکت های مجری طرح را سه بانک 
س��په، ملی و کش��اورزی و ۶۰ درصد مابقی را بانک های تجارت، توسعه 

تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و معدن و ملت تامین کردند«.
وی اف��زود: »ب��ا عملیاتی ش��دن پ��روژه شیرین س��ازی و انتقال آب 
خلیج فارس؛ آب شرب موردنیاز بخشی از ساکنان استان های هرمزگان، 
کرمان، یزد و نیز آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر 
در این اس��تان ها نظیر چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه تامین خواهد 
شد. اجرای موفقیت آمیز طرح انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران عالوه 
بر کمک به بهبود شرایط آب های زیرزمینی استان های هرمزگان، کرمان 
و یزد؛ مس��یر را برای اجرای طرح های مش��ابه باز ک��رد و از این تجربه 

می توان در سایر نقاط کشور استفاده کرد«.
آغاز پروژه با ۵۴ هزار میلیارد ریال سرمایه  �

محمدکاظم چقازردی در ادامه گفت: »بانک سپه ۶ سال پیش، پروژه 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس را با ۵۴ هزار میلیارد ریال هزینه 
آغاز ک��رد. در حال حاضر اجرای چنین طرح��ی ۲۴ هزار میلیارد ریال 
هزینه نیاز دارد. بانک س��په از ساحل خلیج فارس در استان هرمزگان تا 
اردکان در اس��تان یزد، زمین های الزم ب��رای لوله گذاری و انتقال آب را 

خریداری کرد که اقدام بزرگی بود. در فاز اول، پروژه شیرین سازی ۲۰۰ 
هزار مترمکعب آب در بخش دریایی و خش��کی به بهره برداری رس��یده 
اس��ت و در ح��ال حاضر روزانه ۳۰ هزار مترمکع��ب آب تولید و به خط 

منتقل می شود«.

چق��ازردی در ادامه تصری��ح کرد: »باالی ۹۰ درص��د کار لوله گذاری 
مس��یر ۳۰۵ کیلومتری انتقال آب از ساحل خلیج فارس در هرمزگان تا 
گل گهر یزد به همراه احداث یک تونل ۱۶۰۰ متری به اتمام رس��یده و 
هم اکنون لوله گذاری ۱۷۰ کیلومتر مسیر انتقال آب با شبکه های فرعی 
تکمیل ش��ده است. مس��یر لوله گذاری شده و تجهیزات مستقر در آن از 
خلیج فارس ت��ا اردکان یزد، ظرفیت انتق��ال ۳۰ میلیون مترمکعب آب 
را دارد«. وی ورود بان��ک س��په به حوزه تولید محص��والت راهبردی را 
اس��تثنایی خواند و افزود: »این بانک برای کمک به زنجیره تولید فوالد 
کش��ور از س��ال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ بدون یک ریال برداش��ت در دو واحد 
بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر و چادرملو س��رمایه گذاری کرده و نقش 
انکارناپذیری در خودکفایی کش��ور در حوزه تولید فوالد داش��ته است. 
هم اکنون در واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو، گل گهر و گوهرزمین 
)از شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری امید( ۴۰ هزار میلیارد 
ریال پروژه در حال اجراس��ت که شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس 

یکی از آنهاست«.

مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی:

انتقال آب خلیج فارس پروژه ای خاطره ساز
صندوق توسعه ملی، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی پروژه 
انتقال آب خلیج فارس داش��ته است. برای اطالع از کم و کیف 
این کمک و مس��اعدت با رئیس هیئت مدیره صندوق توس��عه 

ملی به گفتگو نشستیم. 
حداکثر مساعدت را به عمل آوردیم �

رئیس هیئت  عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: »هدف 
صندوق توس��عه ملی تبدیل بخش��ی از عواید ناشی از فروش 
نف��ت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های 
ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم 

نسل های آینده از این منابع است.
 ب��ه جرئت می توان گفت یک��ی از مهم ترین و اثربخش ترین 
طرح هایی که توس��ط صندوق؛ تامین مالی شده، همین پروژه 
انتق��ال آب خلیج فارس اس��ت. از منابع صن��دوق برای تامین 

طرحی استفاده شد که نقش موثری در آبادانی کشور دارد«.
مرتض��ی ش��هیدزاده اف��زود: »ه��دف ش��رکت انتق��ال آب 
خلیج فارس، احداث خط انتقال آب از خلیج فارس برای مصرف 
صنایع و ش��رب اس��تان های هرم��زگان، کرمان و یزد اس��ت. 

صندوق توس��عه در راستای تامین قطعه اول پروژه )انتقال آب 
به شهرس��تان س��یرجان( ۷۵ درصد از منابع مالی الزم یعنی 

۲۱۴ میلیون دالر را تامین کرد که عدد قابل توجهی است.
 این نش��ان دهنده ع��زم مدیران صندوق توس��عه ملی برای 

پیشبرد حداکثری پروژه است.
 به تازگی نیز بنا به درخواست شرکت انتقال آب خلیج فارس 

و بانک عامل، دوره مش��ارکت در فراین��د اجرای طرح افزایش 
یاف��ت تا امکان اس��تفاده از الباق��ی مبلغ مس��دودی و نهایتاً 
اتمام پروژه، فراهم ش��ود. به هرحال صندوق تالش کرده است 
ت��ا حداکثر مس��اعدت و حمایت را به عمل آورد. بدون ش��ک 
اجرای چنین پروژه عظیمی، سرش��ار از خاطره های شیرین و 
به یادماندنی اس��ت. طعم شیرین این پروژه سالیان سال برای 

مردم ایران زمین به یادگار خواهد ماند«. 
یک سرمایه گذاری مقرون به صرفه �

رئی��س هیئت  عامل صندوق توس��عه مل��ی در بخش بعدی 
س��خنان خ��ود گفت: »با توج��ه به کمبود آب ه��ای زمینی و 
زیرزمین��ی به خص��وص در منطق��ه اجرای این ط��رح یعنی 
اس��تان های کرمان، یزد و هرمزگان و مناطق مجاور، همچنین 
نظر به وقوع خشکس��الی های طوالنی؛ س��رمایه گذاری در این 
ط��رح و کمک ب��ه اج��رای آن اقدامی ضروری ب��ود؛ بنابراین 
صن��دوق در راس��تای اهداف خ��ود و به منظور ایج��اد توازن 
منطقه ای و توس��عه کش��ور در تامین مالی ای��ن طرح عظیم 

مشارکت کرد. 

مقرون به صرف��ه ب��ودن س��رمایه گذاری ای��ن صن��دوق در 
پروژه های بزرگ معادن مس، س��نگ آهن و صنایع فوالدسازی 
در اس��تان های مذکور موجب افزایش انگیزه این صندوق برای 

مشارکت این پروژه عظیم شده است«.
پروژه منشا تحول می شود �

وی اف��زود: »خوش��بختانه رون��د اجرای این پ��روژه تاکنون 
مناسب بوده است.

 اجرای این طرح می تواند بخش قابل توجهی از نیاز آبی این 
استان ها را برطرف کند. صنایع این استان ها به طور متوسط در 
هر س��ال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارند. در 
همین راستا در فاز اول این طرح؛ تامین و انتقال ۱۱۰ میلیون 

مترمکعب آب در دستور کار قرار گرفت.
 آب موردنیاز پس از آبگیری از خلیج فارس در س��احل غربی 
شهر بندرعباس و شیرین سازی، در مسیری به طول حدودی 
۷۵۰ کیلومتر به محل مصرف، منتقل خواهد ش��د. این امر به 
طور حتم منش��ا، تحولی عظی��م در صنایع این مناطق خواهد 

شد.

بان��ک تج��ارت به عنوان یک��ی از بانک های مطرح کش��ور، همواره 
در آزم��ون عمل به مس��ئولیت های اجتماعی س��ربلند بی��رون آمده 
اس��ت. مش��ارکت در اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس یکی از این 
نوع اقدامات به ش��مار می رود. در همین راس��تا ب��ا رضا دولت آبادی، 

مدیرعامل بانک تجارت به گفتگو نشستیم. 
تعامل حداکثری هیئت مدیره �

رضا دولت آبادی،  مدیرعامل بانک تجارت اظهار داش��ت: »به خاطر 
دارم وقتی مش��ارکت در پروژه انتقال آب خلیج فارس به بانک تجارت 
پیشنهاد شد موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح کردیم. این 
پروژه شاید یکی از معدود پروژه هایی باشد که پس از طرح موضوع، با 
مشارکت و تعامل حداکثری هیئت مدیره به تصویب رسید و مقدمات 
اجرایی آن به س��رعت، آغاز و بانک تجارت عاملیت تامین بخش��ی از 
منابع این پروژه شامل ۱۸۶ میلیون یورو منابع ارزی و ۱۸۶۰ میلیارد 
ری��ال منابع ریالی را عهده دار ش��د. الزم به یادآوری اس��ت که بانک 
تج��ارت به عنوان بانکی حرفه ای و باس��ابقه، در راس��تای حمایت از 
بخش های مختلف اقتصادی کش��ور همواره سعی داشته و دارد که با 
تخصیص بهینه و هدفمند منابع صندوق توسعه ملی، واسطه مناسبی 
برای دس��تیابی به اهداف این صندوق باش��د. بانک تجارت هم اکنون 
عالوه بر این پروژه در حوزه نفت و پتروشیمی پروژه های شرکت هایی 
مثل پتروش��یمی  دهلران سپهر، آرین ش��یمی، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، مهندس��ی و ساختمان صنایع نفت، توسعه نفت و گاز 
صبای کنگان، آرد س��فید اکبری و شیشه و فلوت کاویان و پروژه های 
دیگ��ر را نیز از محل مصوبات صندوق توس��عه ملی تامین مالی کرده 
است. این بانک در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به سال 
جهش تولید نام گذاری ش��ده است همچنان آمادگی دارد در راستای 
تحق��ق بیش از پیش اقتص��اد مقاومتی و حمای��ت از تولیدکنندگان 
داخلی، شرایط الزم برای اعطای تسهیالت بیشتر به صنایع مختلف را 
فراهم کرده و در اشتغال زایی برای هم وطنان نقش فعالی را ایفا کند«.

۷۵ درصد آورده تامین شد �
رضا دولت آبادی در ادامه گفت: »همان طور که اشاره کردید اجرای 
پروژه های بزرگی مانند این، مش��کالت بزرگی را نیز به دنبال دارد اما 
فک��ر کردن به تاثیرات مثبت اجرای این دس��ت پروژه ها و نتایج آن، 
یعنی تامین آب شرب بخش قابل توجهی از مردم و صنایع استان های 
هرمزگان، یزد و کرمان؛ موجب می ش��ود ک��ه تالش ها برای برطرف 
کردن مشکالت پیش رو دوچندان شود. بانک تجارت با اشراف کامل و 
عزمی بلند برای اجرای این پروژه وارد عمل شد و مشکالت موجود در 

وهله اول به لطف خداوند و در وهله بعد با پش��تکار و همت همکارانم 
در بانک تجارت، یکی پس از دیگری مرتفع شد. با افتتاح فاز اول این 
پروژه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب ش��یرین برای استفاده صنایع مستقر 
در اس��تان های مربوطه و آب شرب هم وطنان تامین می شود. در این 
پروژه که با مش��ارکت تعدادی از بانک ها به صورت س��ندیکایی اجرا 
ش��د بانک های عضو س��ندیکا ۷۵ درصد منابع ارزی و ریالی را تامین 
ک��رده و آورده مش��تری ۲۵ درصد منابع ارزی و ریالی بوده اس��ت«. 
وی در تش��ریح انگی��زه همکاری بانک تجارت با پ��روژه گفت: »بانک 
تجارت ب��ه عنوان یک بان��ک حرفه ای که ورود ب��ه پنجمین دهه از 
خدمتگزاری خود را تجربه می کند در راس��تای تامین خدمات بانکی 
موردنیاز مشتریان، حمایت از فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف 
و در نهایت تامین منافع سهامداران خود، وظایف مختلفی را بر عهده 
دارد. مس��لماً همه اقدامات انجام ش��ده نیز باید در همین راستا قرار 
گیرد. در کنار این وظایف ذاتی، بانک تجارت وظیفه بزرگ دیگری را 
در قبال جامعه و هم وطنان عزیزمان در جای جای کش��ور برای خود 
قائل است. این همان وظیفه ای است که در اصطالح عامه از آن تحت 
عنوان مسئولیت اجتماعی یاد می شود. یکی از افتخارات بانک در ۴۰ 
سال گذشته ایفای نقش فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی است. 
انجام این وظیفه در بخش های مختلفی مثل مش��ارکت در آزادسازی 
زندانی��ان جرائ��م غیرعمد، احداث مدرس��ه، حمام و خانه بهداش��ت 
در مناط��ق محروم، حفاظت از محیط زیس��ت، اعطای تس��هیالت به 
معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، همکاری 
با برنامه جهانی غذا و ... موردتوجه قرار گرفته است. حضور و مشارکت 
بانک در اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس نیز با همین دیدگاه انجام 
ش��د. امیدواریم ثمرات آن، زمینه ش��کوفایی بیش از پیش اقتصاد در 

استان های برخوردار از این طرح را فراهم کند«.

بنا به گفته محمدرضا حسین زاده، بانک ملی ایران بنا به وظیفه ذاتی 
خ��ود در عمل به مس��ئولیت های اجتماعی، حضور و مش��ارکت پررنگ 
در پروژه ه��ای عام المنفع��ه را یک��ی از مهم ترین اهداف خ��ود می داند. 
نگفته پیداس��ت که حضور در پروژه بزرگی مثل انتقال آب خلیج فارس، 
محملی ایده آل برای اثبات این نقش آفرینی بوده است. در همین راستا 
با محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران به گفتگو نشستیم 
و از کم و کیف حضور این بانک در پروژه انتقال آب خلیج فارس سوال 

کردیم.  
هماهنگ کردن بانک ها کاری سخت و حساس بود �

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: »افتخار داش��ته و دارم که به عنوان 
مدیرعامل بانک ملّی ایران و رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی کش��ور در این پروژه حضور داش��ته و از هیچ تالشی برای 
تصویب و پیش��رفت این پروژه ملی، دریغ نکردم. در جلس��ات متعددی 
که در این خصوص برگزار ش��د حضور داشتم و با افتخار عرض می کنم 
که برای حصول و پیشبرد هرچه بهتر اهداف پروژه، وقت بسیاری صرف 
نموده ام«. وی در تش��ریح بیش��تر نقش آفرینی بانک ه��ا در تامین مالی 
پ��روژه گفت: » ۹بانک کش��ور  با محوریت بانک ملّ��ی ایران، به صورت 
کنسرسیوم در این پروژه عظیم مشارکت داشتند. بدون شک هماهنگ 
کردن این تعداد بانک  در یک پروژه این چنینی، امری به غایت س��خت 
و حس��اس اس��ت. ایمان دارم که همه مدیران عامل بانک ها در جلسات 
متعدد این پروژه به صورت دلی حضور داشتند، نه از سر وظیفه. می توانم 
این طور بگویم که لحظه به لحظه آن برای ما خاطره انگیز و جالب توجه 
ب��ود؛ زیرا آرزوی قلبی همه ما تامین آب برای مناطق جنوبی و مرکزی 
کش��ور است.  متاسفانه این مناطق از کمبود آب رنج می برند. برای نیل 
به این هدف مهم، مش��کالت متعددی بر سر راه قرار داشت اما با توکل 

بر خدا و همت مضاعف بر آنها غلبه کردیم«.
پروژه  اهمیت راهبردی دارد �

محمدرضا حس��ین زاده  افزود: »بانک های کشور و از جمله بانک ملّی 
ایران، همه ساله به منظور توس��عه و آبادانی کشور در پروژه های متعدد 
زیرس��اختی و مهم کشور مشارکت دارند اما این پروژه تفاوتی اساسی با 
س��ایر پروژه ها داشت. تفاوت پروژه بزرگ و ملی شیرین سازی آب خلیج 
فارس و انتقال آب به ۳ اس��تان هرمزگان، کرمان و یزد با سایر پروژه ها 
آن اس��ت که اوالً پروژه بزرگی اس��ت و بیش از ۹ بانک در آن مشارکت 
دارند، ثانیاً این پروژه از اهمیت اس��تراتژیک برخوردار اس��ت. نکته آخر 
آن است که این پروژه می تواند مشکل کمبود آب بسیاری از هموطنان 
عزیز ما را برطرف کند. بنابراین انگیزه بنده و دیگر مدیران عامل بانک ها 

در درجه نخست رفع مش��کل کم آبی این مناطق بود. امیدواریم که در 
آینده، فرزندان این مرزوبوم از کمبود آب رنج نبرند«.

راهی که باید ادامه یابد �
محمدرضا حسین زاده در توصیف احساس خود از به سرانجام رسیدن 
پ��روژه گفت: »باید اذعان کنم که پروژه هم از نظر کیفیت فنی و هم از 
حیث س��رعت عمل، آن هم در شرایطی که کشورمان مورد تحریم های 
ظالمانه قرار گرفته اس��ت بسیار موفق بوده است. در حقیقت با تکیه بر 
نیروهای متخصص و توانمند داخلی به س��رانجام رسیده است. واقعاً در 
ابت��دای کار به هیچ عنوان تصور نمی کردم که کارها به این خوبی پیش 
برود و به این س��رعت به نتیجه برس��د. دانستنش خالی از لطف نیست 
که به واسطه این پروژه، فناوری های مهمی مثل تولید شیرآالت خاص، 
لول��ه و پمپ های مخصوص و ... ش��کل گرفت. ای��ن موضوع هم به نوبه 
خود برای کش��ورمان تجربه گران قدری محس��وب می شود. باید تصریح 
کنم که به عنوان یک ش��هروند و همچنین به عنوان مدیری که در این 
پروژه مش��ارکت داشته ام، حس بس��یار خوبی به این رویداد مهم دارم. 
امیدوارم این راه همچنان ادامه داش��ته باش��د«. وی اف��زود: »در پایان 
الزم می دانم به نوبه خود از زحمات دلس��وزانه همه دست اندرکاران این 
پروژه به خصوص مهندسان، کارمندان، کارگران و مدیران مربوطه که با 
تالش شبانه روزی خود توانستند این پروژه عظیم را به سرانجام برسانند 
و دل هموطنانمان را ش��اد کنند تش��کر کنم. همچنین از مش��ارکت و 
همکاری بانک های عضو کنسرس��یوم نی��ز تقدیر می کنم. در این مدت، 
کم و بیش شاهد تالش های مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران 
و کارشناس��ان بانک های صادرات، ملت، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه، 
صنعت و معدن، توس��عه تعاون و بانک ملّی ایران بوده ام. به همگی خدا 
قوت عرض می کنم و امیدوارم در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان موفق 

و پیروز باشند«.

رضا دولت آبادی،  مدیرعامل بانک تجارت:

بانک تجارت سربلند در آزمون توسعه ایران اسالمی
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران:

این پروژه با پروژه های دیگر فرق داشت

محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه:

بانک سپه رویای انتقال آب خلیج فارس را به واقعیت تبدیل کرد
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یک��ی از بانک هایی که در تامی��ن منابع مالی پروژه بزرگ و ملی 
انتقال آب خلیج فارس نقش آفرینی کرده، بانک پارسیان است. این 
بان��ک با برنامه ریزی دقیق و مدون، نس��بت به این کار مهم اقدام 
کرده و بخشی از منابع مالی موردنیاز را تامین کرده است. کورش 
پرویزیان، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک پارس��یان، دو دوره 
با پروژه همکاری داش��ته اس��ت. وی پیش از ای��ن یعنی در زمان 
ش��کل گیری و آغاز پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس، ریاست 
هیئت مدیره س��ابق ش��رکت گل گهر و نایب رئیس��ی هیئت مدیره 
ش��رکت امید را برعهده داشته اس��ت. در همین راستا با کوروش 
پرویزیان به گفت وگو نشستیم و از او درباره کم و کیف حضور او و 

بانک پارسیان در پروژه سوال کردیم. 
دو دوره با پروژه همکاری کردم �

مدیرعام��ل بانک پارس��یان اظهار داش��ت: »در دوره اول که به 
س��ال های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مربوط می ش��ود به صورت مستقیم با 
پروژه، همکاری کردم. بعد از جدایی از مجتمع گل گهر و ش��رکت 
امی��د؛ یعنی بع��د از ورود به عرصه بانکی، هم��کاری ما به صورت 
غیرمس��تقیم درآم��د. در مقطع اول فعالیت و هم��کاری با پروژه؛ 
به هم��راه آقایان مهن��دس جالل مآب، مهندس ی��اری، مهندس 
نوریان، مهندس پوس��تین دوز و دیگران، عضو هیئت اولیه موسس 
پ��روژه تامین و انتقال آب خلیج فارس ب��ودم. در ارتباط با موضوع 
شراکت کنسرسیومی متشکل از شرکت  گل گهر )به عنوان رئیس 
هیئت مدیره این ش��رکت(،  ش��رکت  چادرملو، شرکت ملی مس و 
برگزاری جلسات نهایی و نهایتاً هنگام انعقاد توافقنامه فی مابین نیز 
کمک و حمایت های الزم را به عمل آوردم. از ابتدای ش��کل گیری 
ش��رکت تا زمان آغاز ب��ه کار آن، در هیئت راهبری اجرایی پروژه، 

عضویت داشتم«. 
ک��ورش پرویزیان در ادامه گف��ت: »دوره دوم هم��کاری من با 
فعالیت بنده در عرصه پولی و بانکی کشور همزمان شد. حمایت از 
تامین مالی و س��ندیکایی پروژه از طریق کانون و شورای مشترک 
بانک ها، تضمین تس��هیالت بخش��ی از تامین مالی پروژه به مقدار 
۳۸ میلیون یورو از سوی بانک پارسیان و اعطای تسهیالت موردی 
تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال از جمله فعالیت های من در این مقطع 

بود.
 موارد گفته ش��ده، مهم ترین اقدامات بنده برای حمایت از پروژه 
بزرگ انتقال آب خلیج فارس و کمک به عملیاتی شدن آن بود«. 

یک تصمیم درست �
مدیرعامل بانک پارسیان درباره مشکالت پیش رو گفت: »در ابتدا 
که ایده ش��راکت در پروژه مطرح گشت، مقرر شده بود که وزارت 
نیرو و شرکت های مادرتخصصی تابعه تا سقف ۳۰ درصد، سهامدار 

این پروژه باشند. 

بر همین اس��اس مقرر ش��د که ش��رکت های امی��د، گل گهر و 
چادرمل��و، مالک مابقی س��هام باش��ند. طبق مذاکره انجام ش��ده، 
ق��رار بود که بخش��ی از آورده وزارت نی��رو، در قالب واگذاری یک 
نی��روگاه باش��د. حجم نقدینگ��ی موردنیاز برای تامی��ن مالی این 
پروژه بس��یار سنگین بود؛ مخاطرات سیستمی هم زیاد بود، با این 
حال اعض��ای هیئت مدیره به اتفاق از مش��ارکت با دولت منصرف 
ش��دند. به این ترتیب بعد از جلب رضایت مدیرعامل ش��رکت ملی 
مس توس��ط بنده، بخشی از س��هام به این شرکت واگذار شد. این 
تصمیم درست که در آن مقطع گرفته شد به موفقیت پروژه کمک 
کرد. اگر این گونه عمل نمی ش��د معلوم نبود که افزایش س��رمایه  
بعدی شرکت و نیز داستان شراکت با وزارت نیرو و جایگزینی این 
وزارتخانه با س��ازمان خصوصی سازی، چه س��رانجامی برای پروژه 

رقم می زند«.
وی در تش��ریح اهمی��ت پ��روژه گفت: »بح��ث آب و تامین آن، 
همیش��ه یکی از موضوعات و چالش های اساس��ی کش��ور بوده و 
خواه��د بود. به ویژه به موازات افزایش و تش��دید خشکس��الی ها و 
تغییرات اقلیمی؛ تامین آب برای س��ه بخش ش��رب، کشاورزی و 

صنعت، اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
 در این شرایط طبیعی است که سرمایه گذاری در حوزه تامین و 

انتقال آب، مقرون به صرفه است.
 ای��ن کار مهم عالوه ب��ر جنبه های اقتصادی، ب��ه لحاظ امنیت 
اجتماع��ی نیز اهمی��ت راهبردی پیدا کرده اس��ت. آقای مهندس 
ی��اری، مرحوم دکتر پاش��ایی فام، مهن��دس جالل مآب و مهندس 
نوری��ان، اف��راد و گروهی بودند که ظرفیت و ت��وان انجام کارهای 

مهم، بنیادی و ملی را داشتند.
 خداون��د ب��ه اینجانب، عنایت ک��رد و بنده هم توانس��تم با این 
عزیزان، همکاری داش��ته باش��م. ای��ن پروژه به هم��ت مدیران و 
مهندس��ان، مش��اوران، پیمانکاران و کارگران عزیز کشورمان اجرا 
شد. به راستی از این بابت احساس غرور و افتخار می کنم و خداوند 

را سپاس می گویم«.

بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از مهم ترین بانک هایی که در 
تامین مالی پروژه انتقال آب خلیج فارس حضور داشته، نقش پررنگی 
در به ثمر رس��یدن این طرح بازی کرده اس��ت. این بانک با مدیریت 
حس��ین مهری همواره در تالش بوده تا در آبادانی و توسعه صنعت 
کش��ور، نقش موثری داشته باشد. در همین راستا با حسین مهری، 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به گفتگو نشستیم.
افتخار این توفیق برای تمام کارکنان است �

حسین مهری درباره اقدامات بانک صنعت و معدن در پروژه انتقال 
آب خلیج فارس گفت: »نخست، ذکر این نکته را ضروری می دانم که 
هرگونه دستاوردی که به واسطه اقدامات و فعالیت های بانک صنعت 
و معدن به دست آمده، حاصل تالش و ممارست جمعی تمام نیروی 
انس��انی آن از پایین ترین رده ها  تا س��طح مدیران ارشد است. پروژه 
موردنظر هم از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین اگر در این زمینه، 
توفیقی به دس��ت آمده باش��د )که واقعاً به دست آمده است( افتخار 

آن برای همه آحاد بانک است«.
 وی در ادامه افزود: »مطابق مصوبه ارکان اعتباری بانک در مرداد 
سال ۱۳۹۷، این بانک عضو سندیکایی شد که ۸ بانک دیگر هم در 
آن عضویت داشتند. در این راستا مقرر شد که نسبت به تامین اعتبار 
الزم برای پروژه ملی و زیرساختی آبرسانی به چند مجموعه صنعتی 
از جمله مجتمع صنعتی گل گهر سیرجان، صنایع مس سرچشمه و 
صنایع فوالدی چادرملو و نیز تامین بخشی از آب مصرفی شهرهای 

کرمان و یزد اقدام شود«.
۷۵ درصد تعهد مالی پرداخت شد �

وی در تش��ریح بیش��تر این موضوع اظهار داش��ت: »طبق قرارداد 
منعقده، تعهد ش��د که ح��دود ۱۴۱۳ میلیارد ری��ال از اعتبار الزم؛ 
از محل منابع داخلی این بانک تامین ش��ود. بانک صنعت و معدن، 
تاکنون ۷۵ درصد از این مبلغ )۹۸۹ میلیارد ریال( را طی سه مرحله 
به بانک عامل سندیکا پرداخت کرده است. شایان ذکر است که طبق 
برنامه ریزی به عمل آمده برای این پروژه )که بخشی از پروژه جامع 
انتقال آب خلیج فارس اس��ت(، خط لوله ای به طول ۸۲۰ کیلومتر با 
۱۳ ایس��تگاه پمپاژ، احداث می ش��ود که ساالنه، ظرفیت انتقال یک 

میلیون مترمکعب آب به مقاصد موردنظر را داراست«. 
رویای کودکی  به واقعیت پیوست �

مدیرعامل بانک صنعت و مع��دن در ارتباط با خاطرات این پروژه 
گفت: »در ایام نوجوانی چند ش��ماره از یک ماهنامه علمی منتشره 
ش��ده در دهه ۴۰ به دستم رس��یده بود. به یاد دارم یکی از مطالبی 
که توجهم را جلب کرد، مقاله ای بود که در آن یک مهندس، موضوع 
اتص��ال خلیج فارس به دریای مازندران را به عنوان ایده مطرح کرده 
ب��ود و بحث های زیادی در مورد آن درگرفته بود. یکی از عواملی که 
باع��ث جلب توجه من به مقاله ش��د آن بود که خودم، متولد یکی از 

ش��هرهای حاش��یه کویر هستم و از کودکی با مس��ئله کمبود آب و 
اهمی��ت آن زندگی کرده بودم. تا جایی که می دانم آن طرح، قبل از 
انقالب در حد ایده باقی ماند و به مرحله اجرا نرس��ید اما آن مطلب 
برای همیش��ه در ذهنم باقی ماند. هر زم��ان درباره این پروژه بحث 
می ش��ود به یاد آن مقاله می افتم و شعف و شادی و لذت خاصی به 

من دست می دهد«.
فلسفه این بانک حمایت از طرح های زیرساختی است �

حس��ین مهری در بخش بعدی سخنان خود تصریح کرد: »کشور 
ما در منطقه ای کم آب واقع ش��ده و مردمان این سرزمین در اعصار 
گوناگ��ون، همواره دغدغه تامین آب ب��رای مصارف گوناگون خود را 
داش��ته اند. طبیعی است که به عنوان یک ایرانی می دانم که هرگونه 
اقدامی در این راستا، چه تحول بزرگی در رفاه و زندگی مردم، ارتقاء 
عدالت اجتماعی و توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی به وجود 
می آورد. مضاف بر آن، فلس��فه وجودی بانک صنعت و معدن، اجرای 
طرح های زیربنایی و ساختاری است. عالوه بر این در میان طرح های 
ملی، کمتر طرحی یافت می شود که مزایای آن برای کشور، فزون تر 
از ای��ن قبیل طرح ها باش��د. بانک صنعت و مع��دن در طول حیات 
خ��ود همواره تامین مالی ای��ن نوع طرح ه��ا را در اولویت قرار داده 
اس��ت. به عنوان مث��ال؛ بانک صنعت و معدن، ع��الوه بر این طرح در 
طرح احداث س��ه دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت روزانه ۴۵۰ هزار 
مترمکعب نیز مش��ارکت دارد. از این رو، حس مس��ئولیت اجتماعی 
و کمک به توس��عه رفاه و اقتصاد جامع��ه یکی از اجزای الینفک در 

فرهنگ سازمانی بانک صنعت و معدن است.
 نگاه ارکان و کارکنان بانک صنعت و معدن به این گونه طرح ها، نه 
از منظر کسب وکار و سودآوری بلکه از دیدگاهی واالتر است و تاثیر 
درازمدت طرح ها بر توس��عه کشور را مدنظر قرار می دهند. این طرح 
نیز واجد تمام متغیرهایی است که حس مسئولیت و تعهد اجتماعی 
و نیز ش��ور خدمت در مدیران و کارکنان بانک را برمی انگیزد. روند 
تخصی��ص منابع به طرح، خود گواهی بر اش��تیاق آنها به پروژه و به 

سرانجام رسیدن هرچه سریع تر آن است«.

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان: 

تصمیم هیئت مدیره درست بود
حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

اقدامی بزرگ برای تامین زیرساخت های توسعه 

یک��ی از بانک هایی که در کنسرس��یوم تامی��ن منابع مالی برای 
پروژه انتقال آب خلیج فارس حضور داش��ته بانک کشاورزی است.  
در همی��ن رابطه ب��ا روح اهلل خدارحمی، مدیرعام��ل این بانک به 

گفتگو نشستیم. 
روح اهلل خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت: »من 
در زم��ان تصویب این طرح و پرداخت اولیه تس��هیالت آن، عضو 
هیئت مدی��ره و ناظر امور اعتباری بانک کش��اورزی بودم و بر امور 
مربوط به بررس��ی و تصوی��ب این طرح در بانک نظارت داش��تم. 
به سهم خودم در شکل گیری مش��ارکت سندیکایی بانک ها برای 

اجرای این طرح همکاری کردم.

 این طرح در نوع خود نخس��تین طرح انتقال آب از خلیج فارس 
بود که در کشور اجرا می شد. اجرای چنین طرحی در شبکه بانکی 
هم س��ابقه نداش��ت لذا در ابتدای کار الزم بود که هماهنگی ها و 

بررسی های مختلفی انجام شود.
 از ط��رف دیگر پروژه باید از محل منابع ارزی صندوق توس��عه 
ملی، تامین مالی می ش��د؛ بنابراین الزم بود که تش��ریفات قانونی 
طی ش��ود. این کارها با رایزنی و هماهنگی انجام ش��د و طرح به 

مرحله اجرا درآمد«.
وی در تشریح انگیزه بانک کشاورزی از مشارکت در تامین مالی 
این پروژه گفت: »در سرزمین ما، به ویژه در محدوده کویر مرکزی، 

تامین آب از گذش��ته های دور؛ چالش بزرگی بوده اس��ت. همین 
موضوع مردمان توانمند کشورمان را بر آن داشته که با یک روش 
ابت��کاری و اح��داث قنات در اعماق زمین، آب را به س��طح زمین 

منتقل کنند. 
در شرایط امروز کشور هم باید از روش های جدید استفاده کنیم 
و ب��ا تامین آب موردنیاز، زمینه ت��داوم تولید و انجام فعالیت های 

اقتصادی در استان های کم آب کشور را فراهم کنیم. 
یکی از راه حل ه��ا و گزینه های پیش رو، نمک زدایی و انتقال آب 

دریا است. 
چ��ه انگیزه ای باالتر و مهم تر از تامین آب با هدف تداوم و رونق 

فعالیت های اقتص��ادی؟ گزارش های دریافتی نش��ان می دهد که 
طرح با س��رعت خوبی، اجرا شده اس��ت. امیدواریم که این پروژه، 
الگویی برای اجرای طرح های مشابه و انتقال انبوه آب دریا به فالت 

مرکزی کشور شود«.

روح اهلل خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی: 

اجرای چنین طرحی در شبکه بانکی سابقه نداشت

پ��روژه انتق��ال آب خلیج ف��ارس، پروژه ای ملی اس��ت که 
هم��گان، صرف نظر از دس��ته بندی های حزب��ی و جناحی، 
دست به دس��ت هم داده اند تا با نقش آفرینی در آن به توسعه 
و آبادانی کش��ورمان کمک کرده باش��ند. در همین راس��تا با 
محمدرضا باهنر، نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس��المی 
به گفتگو نشس��تیم و از او درباره جوانب مختلف کار س��وال 
کردیم. محمدرضا باهنر اظهار داش��ت: »س��ال ها پیش کار 
نس��بتاً بدیعی را آغاز کردیم که تا حدی، الگوی دیگران شد. 
ما در استان کرمان با دوستانی که با ما در یک جبهه سیاسی 

نبودند قراری گذاش��تیم. گفتیم بیاییم و اختالفات را کنار بگذاریم. پیشنهاد 
کردی��م که رقاب��ت را به فضای انتخاباتی و جناح بندی های سیاس��ی محدود 
کنی��م اما هرجا که پای بهبود اقتصادی کرمان و کش��ور در میان اس��ت باهم 
رقابت نکنیم. گفتیم که در این زمینه با یکدیگر رفاقت کنیم و دست به دس��ت 
هم دهیم. در این راستا انجمنی به نام انجمن توسعه استان کرمان را تاسیس 
کردی��م. در این انجمن کرمانی های مش��هور، از اصالح طلب گرفته تا اصولگرا 
حضور داشتند. این رویه در استان های دیگر هم سرمشق شد«. نماینده سابق 
مجلس گفت: »پروژه عظیم آبرس��انی به بنگاه های ب��زرگ اقتصادی یکی از 

آن پروژه هایی بود که زحماتش را مهندس��ین و مدیران وقت 
کشیدند. آنها کار کردند و دست به دست هم دادند و مخاطرات 
بزرگ را به جان خریدند. با وجود آن همه تحریم  ضدبش��ری 
که بر ما تحمیل ش��د نش��ان دادند که در این فضای پر از مانع 
و دش��واری هم می توان کارهای بزرگ و مان��دگار انجام داد. 
پروژه انتق��ال آب خلیج فارس یک��ی از آن پروژه های موفقی 
اس��ت که نسل های آینده هم به آن افتخار خواهند کرد«.  وی 
در ادام��ه گفت: »م��ن به جز یکی دو س��ال اول بعد از انقالب 
که در محیط جهاد س��ازندگی و بنیاد مس��کن کار کردم هیچ 
مسئولیت اجرایی نداشته ام. از سال ۶۱ عمدتاً نماینده مجلس بوده ام. بنابراین 
در این پروژه س��مت مش��خصی نداش��ته ام. یعنی به عنوان مثال، عضو فالن 
هیئت مدیره  یا گروه بازرس��ی نبوده ام. با این حال س��عی کردم حمایت کنم و 
ب��ه روند اجرای پروژه، کمک کنم. به عنوان مثال در روند های مربوط به تامین 
اعتبار و اخذ مجوزها یا حل مس��ائل زیس��ت محیطی و کارهایی ازاین دس��ت 
مس��اعدت کردم. متاسفانه در کشور ما سیستم اداری، تسهیل کننده نیست. 
نظام اداری، مانع تراش��ی می کند. عبور از هفت خوان اداری، اراده ای سنگین و 

کفش های آهنین الزم دارد«. 

محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی: 

پروژه  ای به دور از اختالفات جناحی
مصطفی موذن زاده، مشاور پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس:

بعد از مذاکره با چینی ها ورق و لوله خریدیم
 پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس در ش��رایط تحریم، 
طراح��ی و اجرا ش��د بنابرای��ن الزم بود از دان��ش و تجربه 
کارشناسان  خبره  استفاده شود. برای بررسی این بعد از کار 
با یکی از مش��اوران پروژه انتقال آب خلیج فارس به گفتگو 
نشس��تیم.  مصطفی موذن زاده اظهار داشت: »وقتی پروژه 
انتقال آب از بندرعباس به کرمان مطرح شد از طرف شرکت 
فکور صنعت برای مش��ورت، دعوت شدم و بنده هم نظرات 
خود را مطرح کردم. این طرح به پروژه انتقال آب خلیج فارس 
منجر شد. پس از به سرانجام رسیدن مناقصه، مشاوره دهی 

به شرکت فکور صنعت را ادامه دادم. می توان گفت که در جریان این پروژه، دو 
اقدام اصلی را انجام داده ام.  یکی از آنها، همکاری با دوستان چینی در موضوع 
باز کردن ال  سی  ها بود. سال ها قبل با چینی ها در انجام پروژه های شرکت ملی 
مس و ش��رکت ملی فوالد همکاری داشتم.  در شرایط بد تحریمی نمی توان 
ال  سی باز کرد یا خارجی ها، ال سی  بازشده را نمی پذیرند؛ بنابراین نیاز است 
که خریدهای مختلفی انجام ش��ود. بعد از مذاکره با یک شرکت معتبر چینی 
توانستیم خرید از شرکت های مختلف را در قالب یک بسته کامل انجام دهیم. 
چینی ها این کار را با کمترین هزینه و چشمداشت برای ما انجام دادند.  اقدام 

دوم بنده، مذاکره با چینی  ها جهت خرید ورق و لوله بود. بعد 
از چند جلسه مفصل با آنها که با حضور مسئوالن شرکت های 
فکور صنعت و ماشین سازی انجام شد به نتایج خوبی رسیدیم 
و خرید در حجم باال، انجام ش��د.  در ادامه یکس��ری مسائل و 
اختالف نظره��ای جزئی به وجود آمد اما همه س��عی خود را 
کردیم تا از طریق مشاوره، راه حل های مناسبی بیابیم«.  وی 
در ادامه گفت: »در بعضی مقاطع، حجم کار انجام ش��ده برای 
اجرای پروژه بس��یار بیشتر از آنچه بود که قباًل تصور می شد. 
به عنوان مث��ال در انجام کارهای خاکی، مش��کالتی به وجود 
آمد. برآوردهای اولیه، چندان درست و دقیق نبود. در این مقطع با یک بحران 
جدی روبرو بودیم. با توجه به دوس��تی   میان من و کارفرما، سعی کردم با ارائه 
مشاوره های الزم به او و پیمانکاران، مشکالت پروژه را حل کنم تا به بن بست 
نرس��یم و پروژه متوقف نش��ود. در فرایند اجرایی پروژه با مشکالت بسیاری 
مواجه بودیم اما خوشبختانه، کار با موفقیت پیش رفت«. مصطفی موذن زاده 
گفت: »پروژه انتقال آب خلیج فارس یک پروژه لوله گذاری معمولی نیس��ت 
زیرا برای اولین بار در کش��ور اجرایی ش��د. در واقع اولین بار است که آب را به 

وسط کویر می آوریم. 
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محمدرضا بنی اسدی راد،  مدیرعامل سابق شرکت ملی مس :

هنر مدیریت باعث پیروزی پروژه شد
مس س��ومین فلز پرکاربرد دنیاس��ت و روزبه روز، جایگاه خاص تری را 
به خود اختصاص می دهد. بس��یاری آن را طالی س��رخ می نامند. انتقال 
آب خلیج فارس به اس��تان های کرمان و یزد می تواند تاثیر محسوسی در 
توس��عه صنایع مس کشور داش��ته باشد. به همین دلیل است که شرکت 
ملی صنایع مس ایران در اجرای این پروژه همکاری فعال داش��ته اس��ت. 
در همین راس��تا با محمدرضا بنی اسدی راد، مدیرعامل سابق شرکت ملی 
مس به گفتگو نشستیم.  مدیرعامل سابق شرکت ملی مس اظهار داشت: 
»از ابتدای سال ۱۳۸۷ با پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس آشنا شدم. 
این پروژه به دلیل ماهیت ذاتی خود با پیچیدگی های بسیاری همراه بود. 
چالش های فناورانه متعدد و منحصر به فردی در مسیر اجرای طرح وجود 
داش��ت.  احداث آبگیر و خط لوله ۸۳۰ کیلومتری از بندرعباس تا کرمان 
و تامی��ن منابع یک میلیارد دالری ب��رای اجرای طرح از جمله مهمترین 
چالش های پیش رو بود. از طرف دیگر پروژه در دوره نخس��ت تحریم های 
ضدایران��ی اجرا ش��د. این مانع بزرگ، تامین اق��الم کلیدی جهت اجرای 
پروژه را بسیار دشوار کرد. حل  و فصل مسائل در جوامع محلی، تعامل و 
گفتگو با مسئوالن حاکمیتی و رعایت کامل الزامات زیست محیطی هم به 
نوبه خود روند اجرای پروژه را دش��وار کرده بود. با این حال خوشبختانه، 
پروژه با موفقیت به نتیجه رس��ید. اجرای پروژه یادش��ده، غرور و ش��عف 
بی ح��دی ایجاد کرده و افتخاری دیگر برای جمهوری اس��المی رقم زده 
اس��ت«.  وی در ادامه افزود: »انتق��ال آب خلیج فارس به معادن و صنایع 
معدنی و فلزی واقع در اس��تان های مرکزی کش��ور یعن��ی کرمان و یزد، 
زمینه رش��د و توس��عه پایدار در این صنایع را فراهم می کند. بدون شک 
تامین آب، جرات و جسارت الزم برای حرکت و توسعه بیشتر را به مدیران 
می دهد. در کنار توسعه پایدار می توان به تولید پایدار و در نتیجه صادرات 
پایدار، دس��ت یافت و رتبه ایران را در صنایع معدنی ارتقا بخشید«.سهم 
ایران از اس��تحصال آب خلیج فارس در مقایس��ه با س��ایر کشورهای این 

منطقه، بسیار کم است. 

حمید چیت چیان،  وزیر سابق نیرو:

رفع تنگناهای صنعتی با این طرح
مس��ئله آب از زمان های دور، چالش��ی پیچیده و بغرنج برای کشور 
ما به حس��اب  آمده اس��ت. از طرف دیگر با توجه به جغرافیای کشور، 
این مسئله و بحران در مناطق مرکزی کشور شدت و حدت بیشتری 
دارد. ای��ن موضوع همواره به تنگنایی عمیق برای توس��عه صنعتی و 
تامین آب شرب این مناطق تبدیل شده است. تشکیل صنایع معدنی 
در مرکز ایران با توجه به نیاز مداوم این صنایع به آب، چالش کم آبی 
در این منطقه را به مراتب عمیق تر کرد؛ تا جایی که بحث انتقال آب 

از دریای خلیج فارس به مرکز ایران مطرح شد.
 از همان ابتدا مش��خص بود که این پروژه، با توجه به گس��تردگی 
و عظم��ت ابع��ادش، مس��تلزم تحقیق��ات و مطالعات کارشناس��ی و 
دقیق اس��ت. خوش��بختانه و به لط��ف خداوند ب��زرگ و البته همت 

دست اندرکاران، این امر نیز انجام و کلنگ طرح بر زمین زده شد«.
پروژه انتقال آب خلیج فارس یک��ی از عظیم ترین پروژه های بخش 
آب کش��ور به حس��اب می آید. اینکه آب در کنار دریا، شیرین سازی 
و به مناطق مرکزی ایران منتقل ش��ود، کار بسیار بزرگ، ارزشمند و 
امیدوارکننده ای است. از طرف دیگر جای خوشحالی دارد که این کار 

بزرگ توسط متخصصان داخلی به انجام رسیده است.
 در واق��ع اقدامی بزرگ در راس��تای متحول ک��ردن طرح های آبی 
کش��ور و منطقه محس��وب می ش��ود.  ازآنجاکه یک تیم تخصصی از 
بدن��ه بخش خصوصی، متولی اصلی این پ��روژه بزرگ بود و از طرف 
دیگر محدودیت های دولتی در مس��یر انجام این پروژه وجود نداشته 
است؛ به لطف خدا و تالش تمام دست اندرکاران این طرح بزرگ ملی، 
پروژه به خوبی در مس��یر خود قرار گرفت و پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشت.  این امر نیز نشان از کارایی باالی تیم مدیریت این پروژه دارد 
این طرح یک طرح بزرگ ملی در ابعاد گس��ترده اس��ت و بدون شک 
بدون همدلی، همکاری و شکیبایی تمام دست اندرکاران پروژه، امکان 

بهره برداری از آن وجود نداشت.

محمود نوریان، مدیرعامل سابق چادرملو:

چادرملو شجاعت به خرج داد
دس��ت اندرکاران پروژه در س��ایه پش��تیبانی  و مدیری��ت عالی طرح، 
بی وقف��ه تالش کردند تا پروژه به ثمر برس��د. حضور ش��رکت چادرملو 
و ش��جاعتی که برای س��رمایه گذاری و مش��ارکت در پروژه انتقال آب 
خلیج ف��ارس به خ��رج داد یکی از مهم ترین عواملی بود که باعث ش��د 
استان یزد از فواید این پروژه بهره مند شود. به این ترتیب آرزوی دیرینه 
یزدیها یعنی تامین آب موردنیاز محقق شد. دستاورد بزرگی بود که در 
دوران مدیریتی اینجانب و در کنار خدمات دیگر، حاصل ش��د. ۹ بانک 
بزرگ ایران در کنار هم قرار گرفتد تا به این پروژه که ۳ سهامدار بزرگ 
و معتب��ر بازار بورس را در کنار خود داش��ت  ۱۸۰۰ میلیارد تومان وام 
داده شود. بنا بود که نیروگاه مدرن چادرملو به رهن بانک گذاشته شود. 
س��رمایه گذاری انجام شده برای این نیروگاه ۲۶۵ میلیون یورو بود. بنده 
و یک��ی دیگ��ر از اعضای هیات مدیره از ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر، بیش از 
هزار صفحه گزارش را که توس��ط کارش��ناس مربوطه تنظیم شده بود 
می  خواندیم و امض��اء می کردیم.  محتوای این گزارش عمدتا موجودی 
کارخانه و حتی اق��الم مصرفی بود. اجرای پروژه ای با این عظمت و در 
مس��افت هزار کیلومتری، واقعاً مش��کالت فراوانی را در پی داش��ت اما 
موانع، به واس��طه همدلی س��هامداران و مدیریت س��اعی پروژه، جناب 
آقای یاری و البته همکاری پیمانکاران، رفع ش��د.  خوش��بختانه پروژه 
به سرانجام رسیده اس��ت. مدیرعامل پروژه می تواند جزییات مشکالت 
پیش آمده را به خوبی توضیح دهد.  انگیزه سهامداران شرکت از اجرای 
ای��ن پروژه بزرگ، ارزش اجرایی آن اس��ت. امیدواریم که اجرای پروژه، 
زمینه ساز شروع پرو ژه های مشابه شود.  از طرف دیگر دسترسی به آب 
باعث توس��عه مناطق محروم می شود و نرخ اشتغال  را باال می برد. طرح 
در مرحله اول اجرا ش��ده و به س��رانجام و مقصود خود رس��یده است. 
زیرساخت ها تامین شده است بنابراین امیدوار هستیم که زمینه حضور 
س��رمایه گذاران برای اجرای دو خط دیگر آن فراهم شود تا در آینده ای 

نزدیک، شاهد ثمرات آبرسانی در هر سه خط آن باشیم.

علی محمد شاعری،  قائم مقام سابق سازمان محیط زیست کشور:

امیدوارم پروژه های مشابه اجرا شود
برای من جای بس��ی افتخار بود که بتوانم از ابتدای طرح، همکاری 
و مش��ارکت جدی داشته باشم. وقتی می بینم بعد از صدور مجوزهای 
الزم، پروژه با س��رعت زیاد و در عین حال با هزینه بهینه و اقتصادی، 

انجام می شود بسیار خوشحال می شوم. 
بدون شک یکی از بهترین و ماندگارترین کارهایی است که در  طول 
زندگی حرفه ای خود انجام داده ام. کلیت همکاری با این پروژه عظیم، 
دلنش��ین و فراموش نشدنی اس��ت. پروژه اکنون به بار نشسته و عنوان 
بزرگ ترین پروژه شیرین س��ازی و انتقال آب را به خود اختصاص داده 

است«.
مدیریت پروژه مدیریتی فرهیخته، کاردان، باتجربه، پیگیر و سرشار 
از روحی��ه جهادی بود. همکارانی که در این طرح کار می کنند بس��یار 
باتجربه هس��تند. مش��اورانی که در پروژه حضور دارند همگی در زمره 
بهترین مش��اوران صاحب نام و رتبه هستند. خوشبختانه سازمان های 
دیگر هم در طی مس��یر از هیچ گونه همراهی و همکاری  دریغ نکردند. 
س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت، س��ازمان جنگل ه��ا، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری ها و وزارتخانه های صمت 
و نیرو همگی دس��ت به دس��ت هم دادند و با شعار همه باهم توانستند 

این کار غیرممکن را در شرایط تحریمی سخت ممکن سازند«.
صادقان��ه بگوی��م؛ ابتدا فکر نمی کردم که پروژه در ش��رایط س��خت 
تحریم به س��رانجام برسد. تالش مجاهدانه و مدیریت یکپارچه شرکت 
تامین انتقال آب خلیج بود که باعث ش��د پروژه به سرانجام برسد. فاز 
اول پروژه با موفقیت اجرا ش��ده اس��ت  اما طب��ق برنامه ریزی های در 
آینده با تامین س��رمایه و منابع مالی، فازهای بعدی نیز انجام می شود. 
امیدوارم که پروژه الگویی شود برای تامین آب موردنیاز کشور. اکنون 
در اس��تان هایی همانند سمنان، خراس��ان رضوی و جنوبی، اصفهان و 
اکثر اس��تان های شرقی و جنوبی کشور دچار بحران آب هستیم. بیش 

از ۵۰ درصد از آبخانه های کشور از بین رفته اند. 

سیدحسین مرعشی، استاندار سابق کرمان: 

بازار آب تشکیل شود
این پروژه نخس��تین پروژه انتقال آب از دریا در تاریخ ایران اس��ت و 
اکنون که به س��رانجام رسیده، تجارب بسیاری فراهم کرده است. پروژه، 
تمدن س��از اس��ت و برای آینده ایران و بخش های مختلف آن )صنعت، 
کش��اورزی و شرب( اهمیت بنیادی دارد. امید می رود که کشور دیگر با 
مشکل کم آبی مواجه نشود. البته این امر مشروط به آن است که قیمت 
آب برای مصرف کننده مناس��ب باش��د. طرح برای صنایع معدنی کشور 
یعنی برای س��ه ش��رکت بزرگ، گل گهر، ش��رکت ملی مس و چادرملو 
بسیار مفید و به صرفه خواهد بود زیرا انتقال مواد معدنی مثل سنگ آهن 
و خاک مس به کنار دریا در مقایس��ه ب��ا انتقال آب به مجاورت معادن 

به صرفه نخواهد بود.
این پروژه یک پیام روش��ن دارد و آن اینکه دیگر در مس��یر توس��عه 
صنعتی با مش��کلی به نام کم آبی مواجهه نخواهیم شد. پیام دیگر طرح 
آن است که آب ماده ای بسیار گران بهاست و باید به تفکر اشتباهی که 
آب را رایگان می داند پایان داد. هزینه این آب در سیرجان حدود ۲ دالر، 
در سرچش��مه ۳ دالر و در اردکان ۴ دالر خواهد بود. بر همین اس��اس 
باید قیمت گذاری را انجام داد. البته اگر چنین ش��ود اثر متفاوتی روی 
زندگی مردم به جا خواهد گذاش��ت. پیام من به سیاستمداران آن است 
که پروژه ملی خلیج فارس را به عنوان ایده ای برای آینده مدنظر دهند. 
برای آنکه بتوانیم این نوع پروژه ها را بهینه کنیم باید به چند نکته توجه 
داش��ت. اول باید بازار آب در دشت های ایران شکل بگیرد زیرا هزینه و 
ارزش افزوده آب در سه بخش صنعت، کشاورزی و شرب متفاوت است. 
با تشکیل این بازار، قیمت واقعی آب کشف  می شود. جا دارد از مهندس 
یاری، مهندس جالل مآب، مهندس ییالقی، استانداران کرمان، مهندس 
تق��ی زاده، مهندس مالرحمان، مهندس احمد و س��عدمحمدی به طور 
ویژه تشکر کنم. آنها واقعاً یک ایده ژول ورنی را محقق کردند. این طرح 
س��بب رونق استان های جنوبی کشور یعنی کرمان، هرمزگان، سیستان 

و بلوچستان و یزد می شود.

علی عبدالعلی زاده، وزیر اسبق راه و شهرسازی:

به دریا رو آوریم
ما در ایران پشت به دریا زندگی کرده ایم یعنی به جای اینکه در 
شهرهای ساحلی از دریا برای آبرسانی به آن شهر استفاده کنیم، 
آب را از مناط��ق دیگر به آنج��ا می آوریم. به عنوان مثال در آبادان 
و خرمش��هر تالش داش��تیم که از طریق کارون آبرس��انی کنیم، 
درحالی که با احداث و تعبیه آب ش��یرین کن می توانس��تیم از آب 
دریا اس��تفاده کنیم. اینکه آب دریا را از مسافت ۹۰۰ کیلومتری 
به اردکان یزد بیاوریم قطعاً تابوشکنی است. وزرای نیروی کشور 
یعنی آقایان چیت چی��ان و اردکانیان، چنین باوری نداش��تند و 
از ط��رح حمایت نکردند. برای انجام چنی��ن کار بزرگی باید آدم 
بزرگی می آمد و پش��توانه طرح می شد. دوستان، بنده را انتخاب 
کردند.  در برخی مناطق ش��اهد آن هستیم که صنعت و معدن، 
تعادل زیس��ت محیطی را به هم زده و آب را از طبیعت گرفته اند. 
ما آب خلیج فارس را جایگزین می کنیم. به صنعت، آب باکیفیت 
می دهیم. ای��ن طرح، تعادل زیس��ت محیطی را به هم نمی زند و 
آب طبیعی را به محیط زیس��ت برمی گرداند. مدام به مردم گفته 
می شود که در مصرف آب، صرفه جویی کنید چون مصرف سرانه 
آب در فالن ش��هر اروپایی خیلی کمتر است. این در حالی است 
که مصرف آب ش��رب آنها بیشتر از ماس��ت. در تهران نصف آب 
ش��رب مصرفی به بخش صنعت منتقل می شود و در آمار مربوط 
به سرانه آب شرب لحاظ می شود. این رویه اشتباه است. البته این 
آب برای بخش کشاورزی، گران به حساب می آید. صنعت در آب 
شرب مصرفی مردم شریک است بنابراین نمی توانیم آب باکیفیت 
به م��ردم بدهیم. وزارت نی��رو نمی تواند دو ن��وع آب )صنعتی و 
ش��رب( برای مردم تامین کند. اگر قرار بود که دولت این طرح را 
اجرا کند کمبود بودجه باعث می ش��د ک��ه هرروز، جایی از آن با 
مشکل مواجه شود. بخش خصوصی توانایی تامین هزینه را دارد و 

می تواند طرح را در بلندمدت ادامه دهد و به پیش ببرد. 

سید صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی: 

پنجه در پنجه یک ابرپروژه 
پروژه می تواند نیازهای توسعه ای را در بخشی از کشور برآورده 
کند و آثار آن در صادرات و ارزآوری برای کشور هم حائز اهمیت 
است. پروژه، زمینه انباش��ت دانش تجربی، مهندسی و مدیریتی 
را فراهم می کند. این خط لوله  افزون بر هزار کیلومتری که برای 
تامی��ن یک میلیون مترمکعب آب در روز، پیش بینی ش��ده بود، 
با عب��ور از مناطق و حوزه ه��ای موردنظر برای م��ردم و جامعه، 
امیدآفرین و اش��تغال زا خواهد بود و کش��ور به آن احتیاج دارد. 
پ��روژه در بخش هایی، پیش��رفت ۹۹ درص��دی و در بخش های 
دیگر، پیش��رفت ۷۰ درصد داش��ته است. در شرایط خاص کشور 
که با تحریم های بس��یار سخت و ظالمانه روبرو هستیم، پیشرفت 
قابل توجهی به ش��مار می آید«. س��ه عامل باعث به بار نشس��تن 
پروژه ش��د. عامل اول به مدیریت و اراده مهندس یاری   مربوط 
می ش��ود. او در سخت ترین شرایط و با دلس��وزی تمام؛ مدیریت 
موثر و کارآمد پروژه را برعهده گرفته است. عامل کلیدی موفقیت 
پروژه همین است. این نقش آفرینی مهم باعث شد زمینه ای برای 
انباشت دانش فنی فراهم آید که بتوانیم نظام مهندسی را در این 
زمینه ارتقا دهیم. در حقیقت این اولین ابر پروژه ای بود که ایران 
در این بخش با آن روبرو ش��د. عامل دوم موفقیت پروژه، حضور 
ش��رکای جدی  و مصممی مثل گل گهر ، چادرملو و شرکت مس 
بود. آنها در روند تصمیم س��ازی و همراهی با مدیر پروژه، بس��یار 
خوب عمل کردند. س��ومین عامل هم عبارت است از تامین مالی 
خوب پروژه.  بخش اساسی تامین منابع مالی هم به عهده همین 
شرکا و صندوق توس��عه ملی بود. و البته باید از نقش بانک هایی 
که این کنسرسیوم را تشکیل دادند سخن گفت. خود من هم در 
جریان تالش های مربوط به تامین مالی پروژه نقش داش��تم. هم 
بانک ها را تش��ویق کردیم و هم تامین مالی کردیم. مجموعه این 

عوامل باعث شد که پروژه به سرانجام برسد.

بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق فوالد مبارکه اصفهان: 

هدف توسعه صنعتی ایران باشد
پ��روژه انتقال آب خلیج ف��ارس به اس��تان های کم آب، طرحی 
کارشناسی ش��ده و مهم برای رس��یدگی به مشکالت واحد های 
صنعت��ی و معدن��ی اس��تان های ی��زد و کرمان اس��ت. چندین 
تصفیه خانه آب ش��یرین کن در مجاورت دری��ا، خطوط قدرتمند 
انتقال آب، پمپ خانه های بین راه، پس��ت های برق و نیروگاه های 
عظیم تنها بخش هایی از این پروژه ملی هستند که در نهایت آب 
را ت��ا اردکان یزد منتقل می کند.  در بین راه؛ چادرملو، گل گهر و 
مس سرچشمه، برداشت اصلی را انجام می دهند. این امر در رفع 
مشکل آب این واحدها، اهمیت زیادی دارد. فوالد مبارکه اصفهان 
در زمان مدیریت من در این پروژه، نقش مس��تقیم نداشت اما به 
عنوان مدیرعامل وقت این مجموعه که سهام دار اصلی شرکت های 
گل گهر و چادرملو بوده اس��ت حمایت های الزم را انجام دادیم تا 
پ��روژه به انجام برس��د. به عبارت دیگر؛ چ��ه در بحث به حداقل 
رساندن تقسیم سود ساالنه برای فراهم شدن نقدینگی موردنیاز 
ش��رکت انتقال آب خلیج فارس و انجام ب��ه موقع پروژه و چه در 
بحث افزایش س��رمایه هایی که نیاز داش��تند مساعدت و حمایت 
کردیم تا این بار سنگین را بدون دغدغه  بیشتر به مقصد برسانند.   
پروژه مطرح دیگر که در مرحل��ه مطالعاتی قرار دارد، انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان اس��ت که طبق برنامه ریزی به عمل آمده، 
قرار است که با اس��تفاده از زیرساخت های پروژه اول انجام شود. 
یعنی از کنار همان خط لوله اول، خط لوله دومی احداث خواهد 
ش��د که آب را از خلیج فارس به اصفه��ان منتقل خواهد کرد. در 
این راستا ش��رکتی، تاسیس شده است.  سهامداران این شرکت؛ 
فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان 
همیاری ش��هرداری ها هستند. با اجرای این طرح، بخشی زیادی 
از فشاری که روی منابع آبی زاینده رود قرار دارد برداشته شده و 

بسیاری از مشکالت آبی استان، مرتفع می شود.
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بسیاری از شخصیت ها و کارشناسان، شیرین سازی روزانه 
۲۰۰ ه��زار مترمکعب آب در ش��رایط کنونی را غیرممکن 
می دانس��تند. خوشبختانه این هدف بزرگ در پروژه تامین 
و انتقال آب خلیج فارس محقق ش��د. برای بررس��ی بیشتر 
جوانب مختلف این دس��تاورد بی سابقه با وحید حدادیان، 

مدیرعامل شرکت سازه سازان به گفتگو نشستیم.
وحید حدادیان، مدیرعامل ش��رکت سازه س��ازان  درباره 
نحوه ورود به این پروژه گفت: »قبال در حوزه شیرین سازی 
آب، پروژه های مختلفی را به انجام رس��انده بودیم. تولید و 
توزیع آب ش��یرین در ش��هرهای قم، بندرلنگه، خرمشهر، 
آبادان، اشتهارد، کیش و فین استان هرمزگان از آن جمله 
 اس��ت. وقتی پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی ایران آغاز ش��د به همراه حدود ۱۰ شرکت همکار 
در مناقصه مربوطه ش��رکت کردیم. قیمت پیش��نهادی ما 
رقابتی تر از دیگر ش��رکت ّهای همکار ب��ود بنابراین برنده 
مناقص��ه ش��دیم.  با انعقاد ق��رارداد به ص��ورت B.O.O.؛ 
به مدت ۲۵ س��ال متعهد هس��تیم که روزان��ه ۲۰۰ هزار 
مترمکع��ب آب را نمک زدای��ی و ب��ا کیفیت ب��اال، تولید و 

تحویل سرمایه پذیر محترم کنیم«. 
وحی��د حدادی��ان گفت: »این ش��رکت پ��س از نصب و 
راه ان��دازی کارخانه نمک زدایی، هر روز آب خام تحویلی از 
آبگیرهای شرکت آب آس��یا را بعد از مراحل پیش تصفیه 
DAF و فیلترهای ثقلی، شیرین س��ازی اس��مز معکوس و 
پس تصفیه طبق اس��تانداردهای ب��االی جهانی؛ تولید و به 

طرف مخازن شرکت آب آسیا پمپاژ می کند«.
چند ابتکار بی سابقه

مدیرعامل ش��رکت سازه س��ازان در ارتباط ب��ا نوآوری ها 
و ابت��کارات به خرج داده ش��ده در این پ��روژه گفت: »در 
پروژه تامین و انتقال پروژه خلیج فارس یکس��ری اقدامات 
جدید و بی س��ابقه در کش��ور انجام ش��د. اجرای سیستم 
Remineralization از آن جمله اس��ت. این سیس��تم، 
عملیات برطرف س��ازی فق��ر یونی آب را انج��ام می دهد. 
 Sludge و Dewatering همچنی��ن توس��ط سیس��تم

Thickener آب برگشتی به دریا، از نقطه نظر مواد معلق، 
پاالی��ش و طبق اس��تانداردهای باالی محیط زیس��تی به 
دریا بازگردانده می ش��ود. قباًل برای تامین آب مناطقی که 
دچار کمبود آب شده اند از روش هایی مثل انتقال آب بین 
حوزه ها یا حفر چاه های عمیق استفاده می شد. پروژه تامین 
و انتق��ال آب خلیج فارس عالوه بر حفظ ذخایر آبی موجود 
و ب��ه خصوص آب های زیرزمینی؛ با نمک زدایی آب دریا و 
انتق��ال آن به فالت مرکزی، به حجم آب ش��یرین کش��ور 
اضافه خواهد کرد. این عامل می تواند مانع فرونشست زمین 

بر اثر استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی شود«. 

حدادیان در ادامه اظهار داش��ت: »حدود یک سال و نیم 
قبل یعنی زمانی که عملیات س��اخت پروژه هنوز به اتمام 
نرس��یده بود تمام تجهیزات خارج��ی موردنیاز، خریداری 
شد و به کشور انتقال پیدا کرد. این موضوع باعث استفاده 
زودهنگام از تس��هیالت بانکی )بانک صنع��ت و معدن، از 
طریق صندوق توس��عه ملی( و در نتیجه، افزایش بهره وری 
در دوران س��اخت شد. خوشبختانه این امر موجب شد که 
تاثیر تش��دید تحریم ّها بر تامین تجهی��زات، کاهش یابد. 
انش��اء اهلل که پروژه تامین و انتقال آب خلیج فارس، الگویی 
برای اجرای پروژه هایی مشابه و تامین آب شیرین موردنیاز 

و حل مشکل کم آبی در کشور باشد«.

وحید حدادیان، مدیرعامل شرکت سازه سازان:

تحریم  باعث خالقیت بیشتر شد

حسن شنطیا، مدیر طرح انتقال آب خلیج فارس:

انتقال آب، نماد مدیریت خصوصی
 شرکت مهندسین مشاور یکم، از ابتدای طرح ملی 
انتق��ال آب خلیج فارس به عن��وان مدیر طرح در کنار 
کارفرما، نقش موثری داشته و خدمات قابل مالحظه ای 
ارائ��ه کرده اس��ت. در ارتباط با خدم��ات مدیر طرح 
می توان به مواردی مثل همفکری لحظه ای با مدیران 
کارفرما، حضور در فرایند تصمیم س��ازی جهت اتخاذ 
سیاس��ت های کالن و جزئی در قس��مت های مختلف 
کار و برگ��زاری جلس��ات متع��دد مدیریت��ی و فنی 
با حض��ور ارکان اصلی طرح اش��اره ک��رد. همچنین، 
مش��ارکت در تش��ریفات برگزاری مناقصات و فرایند 

ارزیاب��ی پیمانکاران و مش��اوران ذیصالح ب��رای بخش های مختلف 
پروژه، بازدیدهای میدانی از بخش های مختلف عملیاتی در کارگاه ها، 
کنت��رل کیفی و کمی کارها، حضور موثر در امور بازرس��ی مربوط به 
خرید کاالها و تجهیزات،  بررس��ی و کنترل مدارک مطالعاتی و فنی 
طرح، تعامل با مش��اوران و پیمان��کاران آن تا حصول نتیجه مطلوب، 
برنامه ریزی و کنترل مس��تمر روند پیشرفت عملیات در قسمت های 
مختلف، تنظیم گزارش��ات متعدد برای کارفرما و نهادهای باالدستی 

و نهایتاً رس��یدگی ب��ه صورت وضعیت پیمان��کاران و 
صورتحساب مشاوران متعدد ازجمله فعالیت های دیگر 

مدیر طرح بوده است. 
ب��ا توجه ب��ه صالحیت های متعدد و س��وابق فراوان 
مهندسین مش��اور یکم در پروژه های مربوط به رسته 
آب، این ش��رکت در روند مناقص��ه انتخاب مدیر طرح 
)MC(، توسط شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 
به عنوان برنده مناقصه تعیین ش��د. شرکت از تابستان 
س��ال ۹۲ تاکنون، در کنار کارفرم��ا انجام وظیفه کرده 
است. شرکت در این مدت، دانش و تجارب قبلی خود 
را به اشتراک گذاشته تا حضور و نقش آفرینی بیشتری در این پروژه 
ملی داش��ته باشد. مهندسین مش��اور یکم همانند سایر شرکت های 
داخلی؛ تالش کرده اس��ت که از دانش و ظرفیت متخصصان داخلی، 
حداکثر بهره  را برده و دین خود را به کش��ور ادا نماید. خوش��بختانه 
مهندسین مشاور یکم به لطف خداوند و  به کمک مدیران و گنجینه 
کارشناس��ی غنی خود توانسته است نقش مستمر و موثری در طرح 
ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور داشته باشد.

حمداهلل محمدنژاد بیش از ۴۰ سال سابقه کار صنعتی 
دارد. برای بررس��ی جزییات حضور این شرکت در پروژه 
انتقال آب خلیج فارس با مدیرعامل آن به گفتگو نشستیم. 
مدیر عامل گروه صنعتی سدید گفت: »کشورهای حوزه 
خلیج فارس، ام��ارات، بحرین، قطر، کویت و  عربس��تان 
سال هاست که عمده نیاز آبی خود را از طریق نمک زدایی 
منابع آب خلیج فارس تامین می کنند بنابراین س��هم ما 
هم باید افزایش می یافت.این ماموریت بزرگ را ش��رکت 
تامی��ن و انتق��ال آب به عه��ده گرفته اس��ت. این پروژه 
حیاتی می تواند مش��کل کمب��ود آب صنایع را حل کند، 

از لحاظ اقتصادی منافع زیادی را عاید کش��ور کند و عالوه بر آن موجب 
اش��تغال آفرینی ش��ود.در جریان این پروژه افتخار همکاری و آشنایی با 
مدیران ارش��د مجموعه را داش��ته ام. مهندس ی��اری، از مدیران متعهد، 
زحمتکش، س��خت کوش و با تجربه کش��ور هس��تند. مهندس ییالقی و 
س��توده نیز از نیروهای مجرب ، کاردان و زحمتکش و کاردان در حوزه 
گاز هس��تند.  باید به مدیرعامل محترم و تمامی دس��ت اندرکاران پروژه 
تبریک گفت. کار در ش��رایط س��خت تحریم انجام ش��ده است. پیشینه 

تخصصی  نیروها و مدیریت مجموعه، نویدبخش آن است 
که ش��اهد پیش��رفت هرچه بهتر پروژه در فاز س��وم آن 

باشیم«.
حمداهلل محمدنژاد در ادامه تصریح کرد: »ش��رکت لوله 
و تجهیزات س��دید از ش��رکت های تابع��ه هلدینگ گروه 
صنعتی س��دید اس��ت. این ش��رکت اولین تولید کننده، 
لوله ه��ای اس��پیرال در ایران اس��ت و بیش از ۲۷ س��ال، 
تجربه و س��ابقه کار دارد. پروژه انتقال آب خلیج فارس از 
سه فاز تشکیل شده است. فاز اول هم به نوبه خود شامل 
سه قطعه اس��ت.  طول قطعه اول ۳۰۰ کیلومتر است )از 
بندرعباس به گل گهر س��یرجان(. در فاصله س��ال های ۹۳ تا ۹۷ حدود 
۲۰۰ کیلومتر لوله به وزن ۱۱۰ هزار تن را بری این پروژه تامین کردیم. 
قطعه دوم خط  انتقال ش��امل ۱۵۰ کیلومتر از گل گهر سیرجان به مس 
سرچش��مه است. این شرکت با شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس از 
س��ال ۹۷ تا ۹۹ همکاری و در راس��تای تامین لوله های موردنیاز پروژه 
حدود ۷۰ کیلومتر لوله به وزن ۳۷ هزار تن در اقطار مختلف را برای خط 

اصلی و ایستگاه های پمپاژ تهیه کرده است«.

حمداهلل محمدنژاد، مدیرعامل گروه صنعتی سدید:
تعمیر و نگهداری را جدی بگیریم

محمدوحید شیخ زاده، مدیرعامل شرکت فکور صنعت: 

پایانی بر تخاصم صنعت و مردم
یکی از این نقش آفرینان پروژه انتقال آب خلیج فارس، شرکت فکور صنعت است. 
برای آگاهی از جزییات همکاری این شرکت با مدیرعامل آن به گفتگو نشستیم. 

۱2 سال پیش طرح گل گهر ۱۴۰۰ مطرح شد �
محمدوحید ش��یخ زاده، مدیرعامل شرکت فکور صنعت اظهار داشت: »همکاری 
و حضور ش��رکت ما یعنی فکور صنعت، آسفالت و ماشین سازی ویژه )فام( در این 
پروژه بسیار اساسی و جدی بوده است. حدود ۱۲ سال پیش طرح گل گهر ۱۴۰۰ 
مطرح ش��د. طبق این طرح در سال ۲۰۲۰ باید۲۰ میلیون تن گندله و ۵ میلیون 
تن فوالد تولید شود. تولید ۵ میلیون فوالد مستلزم آن است که ساالنه حداقل ۱۰ 
الی ۱۵ میلیون مترمکعب در سال، آب تامین شود. سوال اصلی آن بود که این همه 

آب چگونه تامین می شود؟«. 
با اختالف فاحش برنده مناقصه شدیم �

محمدوحی��د ش��یخ زاده در ادامه گف��ت: » مناقصه انتق��ال آب از بندرعباس به 
س��یرجان اولین مناقصه ای بود  که انجام ش��د. در واقع نخس��تین پروژه ای بود که 
باید به سرانجام می رسید. موفقیت پروژه به آن معنا بود که امکان ادامه کار وجود 
دارد. در مرحله بعد ش��رط مناقصه اعالم شد. قرار شد که ۸۵ درصد آورده، توسط 
پیمانکار تامین ش��ود و حداقل ۲۰ درصد آورده نقدی باشد! ما با اختالفی فاحش 

یعنی حدود ۲۵ الی۳۰ درصد باالتر از شرکت دوم، برنده شدیم«.
خاکبرداری عظیم �

مدیرعامل ش��رکت فکور صنعت درباره مش��کالت پیش روی ط��رح گفت: » در 
ابتدای کار، سوال می شد که آیا امکان تامین منابع مالی وجود دارد؟ شرکت ما ۵ 
س��ال پیش ۸۰ میلیارد وام گرفت. اگر ارزش کنونی پول را مالک قرار دهیم مثل 
این است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام گرفته باشیم. گام اول را با قدرت برداشتیم. 
کارفرما انتظار داش��ت که مثال ۱۰۰ لودر و بلدوزر در مس��یر وجود داش��ته باشد 
ولی ما ۲۱۰ دس��تگاه داش��تیم. حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون مترمکعب خاکبرداری و 
سنگبرداری انجام شد. برای درک معنای این عدد کافی است بدانید که قطعه اول 
بزرگراه شمال، ۲۰ میلیون مترمکعب خاکبرداری و سنگبرداری داشته است. ما در 

عرض ۲ سال این حجم از خاکبرداری را انجام داده ایم«. 
خرید تجهیزات قبل در بهترین زمان �

وی در ادامه افزود: »با مدیران صندوق توس��عه ملی، رایزنی کردیم. نخس��تین 
وام��ی که این صندوق اختصاص داد ۲۴۸ میلیون یورو بود. در اینجا نقش کلیدی 
م��ا این بود ک��ه به جای کارفرما، یک س��ندیکای بانکی ایجاد کردی��م. در واقع از 
اعتبار خودمان اس��تفاده کردیم. بانک تجارت در ایجاد کنسرسیوم، پیش قدم شد. 
در مرحله بعد به س��راغ بانک کشاورزی و بانک سینا رفتیم. امکان پرداخت ۲۴۸ 

میلیون یورو به یک واحد بانک وجود نداش��ت پس این س��ه بانک کنسرس��یومی 
تشکیل دادند«. 

مدیرعامل ش��رکت فک��ور صنعت گفت: » نقش دیگر ما کمک به باز ش��دن ال 
سی برای اعتباری، معادل با ۲۴۸ میلیون یورو بود. خوشبختانه ارتباط بین المللی 
نیرومندی با ش��رکت NFC داریم. این شرکت توانست اعتبار اسنادی را دریافت، 
اداره و خ��رد کند. در مقطع زمانی مربوط به بعد از برجام، قراردادی درباره تامین 
تجهیزات و تابلوهای برق و موتورها بس��ته ش��د. خود من از تابلو ها بازدید کردم. 
موتورها در ABB س��وئیس ساخته شده اند. نقش دیگر فکور صنعت، نقش آفرینی 
در عقد این قرارداد بود. قبل از اینکه ترامپ، برجام را با مش��کل مواجه کند تمام 
تجهیزات را از اروپایی ها گرفته و وارد ایران کرده بودیم. خرید ۱۳۰ هزار تن ورق 
X۶۵ اسپیرال از جمله خریدهای مهمی بود که در جریان این پروژه انجام شد«. 

کیفیت باالی آب شیرین شده �
وی خاطرنش��ان کرد: »پروژه انتقال آب خلیج فارس صرفاً یک دستاورد صنعتی 
نیس��ت. ما معتقد هس��تیم که این پروژه، نقش و تاثیری تعیین کننده در زندگی 
کل مردم ایران دارد. بنابراین پروژه را قبل از هرچیز ملی می دانیم نه اقتصادی یا 
صنعتی. چه بسا اعضای پروژه، سود چندانی از این مشارکت نبرده باشند ولی نکته 
مهم این است که ما بتوانیم به این باور مهم برسیم که می توانیم آب را از دریا به 

زمین های تشنه کشور آوریم«. 
شیخ زاده گفت: »کیفیت آب شیرین شده در حد آب شرب است. TDS این آب 
حدود ۵۰۰ اس��ت. تامین آب ش��رب و زندگی مردم به این موضوع بستگی دارد. 
می ت��وان از ق��رار گرفتن صنعت و مردم در برابر ه��م جلوگیری کرد. به این ترتیب 

دوگانه آب برای صنعت یا آب برای مصرف شرب به پایان می رسد«. 
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ش��رکت ملی انتقال آب خلیج فارس در مسیر به نتیجه 
رس��اندن پ��روژه انتق��ال آب، غیرممکن های بس��یاری را 
ممکن کرده اس��ت.  مهدی کارگر آزاد، مش��اور ریاس��ت 
هیئ��ت عامل ایمیدرو و عضو هیئت مدیره ش��رکت انتقال 
آب خلیج فارس درباره این اقدام بزرگ ملی اظهار داش��ت: 
»وقت��ی از چنین پروژه عظیمی صحب��ت به میان می آید 
باید فاکتورهای مشخصی را برای مردم برشمرد تا عظمت 
پروژه، قابل لمس باش��د«.  وی تصریح کرد: »در جایی که 
اکثریت ظرفیت های شما مدفون در خاک است، پروژه ای 
آغاز می ش��ود که بالغ ب��ر ۸۰۰ کیلومتر )با عرض ۳۰ متر( 
س��اخت جاده، لوله گذاری، حفاری و ... را شامل می شود. 
لوله گ��ذاری طرح انتق��ال آب خلیج ف��ارس از فاصله ۱/۵ 
کیلومتری داخل دریا با قطر ۲۵۰۰ میلی متر آغاز شد و در 
ادامه مس��یر، لوله های ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متری )از نوع 
فوالدی و GRP( از مس��یرهای سنگالخی و صعب العبور 

کوهس��تانی عبور داده ش��د«.  کارگ��رآزاد در ادامه اظهار 
ک��رد: »اح��داث تونل در کویر به قطر هش��ت و نیم متر و 
طول��ی بالغ بر ی��ک و نیم کیلومتر و ایج��اد مخازن  اصلی 
و تعادل��ی ح��دود ۳۵۰ هزار مترمکع��ب ازجمله اقدامات 
سخت و زمان بری بود که به سرانجام رسید. این در حالی 
اس��ت که حتی اگر سازه های سویل را لحاظ نکنیم، برای 
طراح��ی و پی ریزی نیروگاه ه��ای عظیم )با ظرفیت ۶۳ تا 
۴۰۰ کیلوول��ت(، پمپاژخانه ها، تاسیس��ات برق و مکانیک 
و مهم ت��ر از همه احداث واحد آب ش��یرین کن فاز اول )با 
ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز( در یک منطقه؛ باید 
شهر بزرگی ساخته می ش��د«.  عضو هیئت مدیره شرکت 
انتق��ال آب خلیج فارس در ادامه تاکید کرد: »در کنار این 
همه فعالیت باید دیپلماس��ی های اداری انجام می ش��د و 
مجوزهای الزم از حدود ده ها سازمان و وزارتخانه هم اخذ 
می ش��د. تملک اراضی طول مس��یر هم کار دشواری بود 

اما خوش��بختانه این مورد ه��م علی رغم همه نامالیمات و 
مش��کالت به سرانجام رسید. پروژه انتقال آب خلیج فارس 
به عن��وان اتفاقی میمون و مبارک، انجام ش��ده و اکنون، 
ش��اهد به سرانجام رسیدن فاز نخست؛ فازی که مهم ترین 

قسمت پروژه به ش��مار می آید«.  وی افزود: »هنگام آغاز 
پروژه در ایمیدرو، اشتغال داشتم. یادم می آید که آن زمان 
دو تفکر وجود داشت. تفکر اول جدی تر بود. بر این اساس 
گفته می ش��د که یا طرح های توسعه ای را به بندر ببریم و 
یا آب را به س��وی اس��تان ها، روانه کنیم. ولی مدتی بعد و 
پس از بررسی های کارشناسی، تصمیم شجاعانه ای توسط 
سهامداران گرفته شد و موضوع انتقال آب، مصوب و اجرا 
ش��د. در مدت اج��رای پروژه هم ب��ا حمایت های مادی و 

معنوی خود از پیشرفت طرح حمایت کردند«. 
 کارگرآزاد در ادامه تاکید کرد: »با اس��تمرار مدیرعاملی 
آقای یاری در این س��ال ها و خصوصاً در یک س��ال اخیر 
که سرزمین ما با مشکل شیوع ویروس کرونا دست وپنجه 
نرم کرده اس��ت، ش��اهد حضور جدی و میدانی ایش��ان و 
در نتیجه پیش��رفت کارها بودیم. حض��ور او همواره مایه 
دلگرمی پیمانکاران ش��ده و رش��د عملی��ات اجرایی را به 

همراه داش��ته است. در این س��ال همه پیمانکاران ضمن 
رعایت پروتکل های ایمنی، در بطن پروژه بودند و دس��ت 
از کار نکش��یدند ت��ا ای��ن کار عظی��م تمام ش��ود«. عضو 
هیئت مدیره ش��رکت انتقال آب خلیج فارس افزود: »بنده 
ب��ه نوبه خودم از تمام دس��ت اندرکاران پروژه؛ از کارگران 
گرفته تا کارشناس��ان، پیمان��کاران، س��هامداران و دیگر 
حامیان مالی پروژه تش��کر می کنم. همچنین از همکاران 
س��تادی در ش��رکت انتقال آب خلیج فارس خصوصاً آقای 
یاری، مدیریت شرکت ممنونم که همگی با عزم و اراده ای 
ستودنی برای موفقیت و راه اندازی این پروژه عظیم تالش 
کردن��د و با وج��ود هم��ه نامالیمات و س��ختی ها؛ همت 
گماردن��د و در واقع خواس��تن، توانس��تن اس��ت را معنی 
کردن��د. به عن��وان یک عضو کوچک از هم��ه این عزیزان 
تقدیر و تشکر می کنم. انشااهلل خداوند این تالش و پشتکار 

را ذخیره آخرتشان قرار دهد«. 

مهدی کارگر آزاد، عضو هیئت مدیره شرکت انتقال آب خلیج فارس: 

انتقال آب تصمیم شجاعانه ای بود

ش��رکت توسعه آب آسیا که ماموریت مهم شیرین سازی آب 
را بر عهده داشت نقش موثری در به سرانجام رسیدن ابرپروژه 
انتق��ال آب خلیج ف��ارس بازی کرد. در همین راس��تا با نصرت 

خوش نیاز، مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم. 
مدیرعامل شرکت توس��عه آب آسیا اظهار داشت: »تخصص 
من، آب است. در همین راستا از ابتدای ورودم به شرکت ملی 
صنای��ع مس ای��ران با مباحث مربوط ب��ه آب، عجین بودم. در 
این مجموع��ه، به همراه همکاران دیگر، اقدامات ارزش��مندی 
در زمین��ه تصفیه، انتقال و بازچرخان��ی آب انجام دادیم. قبل 
از بازنشستگی، توس��ط مدیرعامل وقت شرکت مس به عنوان 
نماینده ش��رکت در این پروژه معرفی شدم. بعد از بازنشستگی 
هم نقش��ی کلیدی در این پروژه به من تفویض شد. تقریباً در 
تم��ام کارها و پروژه های آبی کش��ور، نقش آفرینی کرده  بودم؛ 
فقط شیرین س��ازی آب را در رزومه خود نداش��تم. من و دیگر 
همکارانی که در این پروژه نقش اساس��ی داشتند از روز اول به 
دنبال تکمیل هر چه بهتر پروژه بودیم. اوائل همه به ما و ایده 
ما می خندیدند. بعضی ها نیز معتقد بودند که این طرح، حیات 
خلوتی است برای بازنشستگان تا در این پروژه؛ وقت بگذرانند 
و حقوقی، دریافت کنند. اما به چشم دیدیم که چنین نشد«. 

در چند جبهه جنگیدیم �
نص��رت خوش نیاز در ادامه افزود: »بهره ب��رداری از پروژه در 
ش��رایط تحریم، بس��یار س��خت بود. به معنی واقعی کلمه در 
چن��د جبهه جنگیدیم. یک جبهه مهم، تحریم هایی بود که در 
بخ��ش خرید کاال یا در زمینه انتقال وجه با آنها مواجه بودیم. 
تحریم های دولت کنونی آمریکا ب��ه هیچ عنوان با تحریم های 
دور اول، قابل مقایس��ه نب��ود. ابعاد و عوام��ل مختلف از خرید 
تجهیزات و تحریم ش��بکه بانکی ای��ران بعد از خروج آمریکا از 
برجام گرفته تا شیوع ویروس کرونا، دست به دست هم دادند تا 

مسیر اجرای پروژه به شدت صعب العبور شود«.
مانعی بزرگی به نام قوانین خلق الساعه �

خوش نیاز خاطرنشان کرد: »متاس��فانه در اجرای این پروژه 
با نامهربانی های داخل��ی نیز مواجه بودیم. در این میان کثرت 
قوانین و صدور انبوهی از قوانین خلق الس��اعه و دست و پاگیر 
توس��ط وزارتخانه های صمت و نیرو هم عرصه را به مراتب بر ما 
تنگ تر می کرد. برخورد بخشنامه ای وزارت صمت با این پروژه 

مانند برخورد پادگان ها با س��ربازان خاطی بود. رفتار و عملکرد 
بانک مرکزی نیز دقیقاً مانند برخورد وزارت صمت بود«.

وی افزود: »بنده اولین کس��ی ب��ودم که درباره انتقال آب به 
ف��الت مرکزی ای��ران به رئیس جمهور وقت )مرحوم هاش��می 
رفس��نجانی( گزارش ارائه کردم. طرح  ۱۵ س��ال بعد یعنی در 
سال ۱۳۹۰، توسط مهندس جالل مآب مجدداً موردتوجه قرار 
گرفت. در آن دوران گل گهر نیز توسعه پیدا کرده بود و به آب 
نیاز داشت. ش��رکت مس نیز فی نفسه نیازمند آب بود. عوامل 
متعدد، دست به دست هم دادند تا این پروژه که جزء بزرگ ترین 
و وس��یع ترین پروژه های تاریخ کش��ور به حساب می آید مورد 
بهره ب��رداری قرار بگیرد. ایمان دارم که ای��ن پروژه در حافظه 

تاریخ ثبت خواهد شد«.
پایان یک باور نادرست �

نصرت خوش نیاز خاطرنش��ان ک��رد: »آب از نظر وزارت نیرو 
صرفا به دو نوع زیرس��طحی و س��طحی تقسیم می شود. یکی 
از دالیل س��نگ اندازی های مداوم وزارت نیرو در مسیر اجرای 
پ��روژه این بود که فرهنگ منابع آب��ی را عوض می کرد. بعد از 
اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس دیگر کس��ی نمی توانست 
ادعا کند که کش��ور با کم آبی یا بی آبی روبه رو است زیرا منبع 
آبی جدیدی را معرفی می کرد. با پروژه ای خط ش��کن سروکار 
داریم که بطالن یک طرز فکر نادرس��ت و نهادینه شده را نشان 

داد«.

س��ید قاسم حس��ینی یکی از شخصیت هایی اس��ت که نقش ویژه و مهمی 
در پ��روژه انتقال آب خلیج فارس بازی کرده اس��ت. در همین راس��تا با او به 
گفتگو نشس��تیم و از جوانب مختلف پروژه سوال کردیم.  سیدقاسم حسینی، 
مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت اظهار داشت: »به دلیل حضور در سازمان 
برنامه وبودجه تقریبا در جریان همه پروژه های کشوری اعم از نفتی، غیرنفتی، 
خصوصی و دولتی بودم به همین علت اطالعاتم در خصوص پروژه های بزرگ 
ملی کامل بود. وی در تش��ریح بیشتر این موضوع گفت: »در مورد این طرح، 
صندوق طبق قراردادی که با بانک تجارت داش��ت، در سال ۹۳ پیشنهادی را 
از آن بانک دریافت کرد که طبق آن تامین حدود ۴۲۰ میلیون یورو ارز برای 
تجهی��زات موردنی��از، مواد اولیه و ورق و نیز تجهیزات آب ش��یرین کن و خط 
انتقال و ایس��تگاه های پمپاژ، درخواس��ت ش��ده بود. بانک پروژه را پذیرفته و 
توجیه کرده بود لذا باید موافقت صندوق اخذ می ش��د. در اینجا باید توضیح 
داده ش��ود که با توجه به طول خط انتقال ) ۸۲۰ کیلومتر ( و ارتفاع پمپاژ ) 
۲۷۰۰ متر (، هم تجهیزات موردنیاز و ورق مورداس��تفاده برای س��اخت لوله، 
خ��اص بود. در واق��ع این ابرپمپ ه��ا و الکتروموتورها باید در ه��ر ثانیه ۴/۴ 
مترمکعب آب را تا ارتفاع ۲۷۰۰ متر پمپاژ و ابتدا به مخزن گل گهر و سپس 
مس و س��رانجام فوالد اردکان یزد می رس��انند. تولید مشابه داخل هم وجود 
نداش��ت و الزاماً و اجباراً باید از خارج و از شرکت های معتبر خریداری و وارد 
می شد«. سیدقاسم حسینی گفت: »طبق طرح پیشنهادی، تامین مالی ارزی 
برای خرید تجهیزات و ماش��ین آالت از طریق صندوق توس��عه ملی و بخش 
ریالی آن نیز از محل آورده س��هامداران و بانک عامل انجام می ش��د. عالوه بر 
این یک واحد شیرین س��ازی نیز توسط بخش خصوصی )شرکت سازه سازان( 
به روش BOO نیز درخواست تسهیالت ارزی داشت که آن هم با اختصاص 
۱۳۵ میلی��ون یورو از ط��رف صندوق، عملیاتی ش��ده و در حال بهره برداری 
اس��ت و طبق قراردادی، آب شیرین تولید ش��ده را به شرکت تامین و انتقال 

آب خواهد فروخت«.
راه دیگران هموار شد �

وی در تش��ریح اهمی��ت این پروژه گفت: »اجرای پروژه نش��ان داد که این 
مهم با تلفیق مدیریت کارآمد و منابع مالی مناس��ب حتماً ش��دنی اس��ت و 
قطعاً س��ودآوری باالیی نیز خواهد داش��ت. این پروژه با تملک و آماده سازی 
مس��یر ۸۲۰ کیلومتری و ایجاد زیرس��اخت موردنیاز در کنار دریا، راه را برای 
دیگران نیز هموار کرده اس��ت تا با اس��تفاده از همین زیرساخت ها حداقل دو 
خ��ط انتقال مش��ابه را اجرا و آب را به کرم��ان و اصفهان منتقل کنند. عالوه 
بر این موفقیت پروژه باعث  ش��د تا شرکتی در خراسان تاسیس و مسئولیت 
س��رمایه گذاری و انتقال آب از دریای عمان به اس��تان های خراسان جنوبی، 

رضوی و ... را به  عهده بگیرد«. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت گفت: »برای 
استفاده از تجربیات تلخ و شیرین و ثبت و ضبط نقاط قوت و ضعف در مراحل 
طراح��ی، اجرا و نظارت، دو کار بزرگ نیز در حال انجام اس��ت. تمام مدارک 
فن��ی، صورت جلس��ات و تصمیمات به صورت یکجا جم��ع آوری و نگهداری و 
مس��تند شده اند که با اس��تفاده از نرم افزاری پیش��رفته به  صورت آنالین  در 
دس��ترس قرار دارد و هرلحظه امکان دسترس��ی به مدارک فنی و مهندس��ی 
برای انجام کار فراهم ش��ده اس��ت تدوین کتاب مدیریت دانش و اس��تخراج 
درس آموخته ه��ا از طریق مصاحبه با نقش آفرینان این پروژه در حوزه تصمیم 
س��ازی، تصمیم گیری، نظارت و اجرا. با این کار همه درس آموخته های پروژه 
جمع آوری، جمع بندی و در قالب یک کتاب، تدوین و برای استفاده در اختیار 

دیگر سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت«. 
دو عامل موفقیت پروژه �

وی در ادامه اظهار داش��ت: »به عنوان یک کارشناس حوزه اقتصادی و مالی 
دو عامل را در موفقیت و به ثمر رس��یدن این طرح موثر می دانم. عامل اول؛ 
مدیریت خالق، ریس��ک پذیر، تصمیم گیر و باانگیزه اس��ت. بارها و در جاهای 
مختلف گفته ام که اگر مدیریت ش��خص جناب آقای مهندس یاری نبود این 
پروژه یا اصال عملیاتی نمی شد یا اگر هم شروع می شد امکان تکمیل آن در ۴ 
س��ال وجود نداشت.عامل دوم؛ همکاری و همراهی سهامداران است که الحق 
و االنصاف در همه مراحل با مدیریت پروژه، همکاری داشته و بخشی از منابع 
ارزی و ریالی پروژه را تامین و در همه حال، مش��وق مدیرعامل در انجام امور 
بوده اند. همچنین کنسرس��یومی از بانک های دولتی با کمک به تامین بخشی 

از منابع ریالی، نقش بسزایی در به ثمر رسیدن این طرح عظیم داشته اند«. 

نصرت خوش نیاز، مدیرعامل شرکت توسعه آب آسیا:

دستاوردی برای ثبت در حافظه تاریخ
سیدقاسم حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت:

شیرین سازی و انتقال، تنها راه تامین آب برای مناطق خشک
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به ش��هادت کارشناس��ان و متخصصان و اهل فن؛ در 
پ��روژه انتق��ال آب خلیج فارس کارس��تان بزرگی رقم 
خورده و مثل هر ش��اهکار دیگری، داس��تانی شنیدنی 
دارد. برای شنیدن فرازوفرودهای این پروژه و دستاورد 
بزرگ ملی با میرعلی یاری، مدیرعامل شرکت تامین و 
انتقال آب خلیج فارس به گفت وگو نشستیم. یاری ضمن 
ذکر تاریخچ��ه ای کوتاه درباره آغاز و پایان طرح انتقال 
آب خلیج فارس، از مش��کالت و موانع و دش��واری هایی 
که در مراحل مختلف کار، پدیدار ش��ده اس��ت سخن 
می گوید. یاری قبل از ش��روع فعالیت در این پروژه در 
مجموعه های صنعتی، ش��رکت های س��رمایه گذاری و 
نهادهای انقالبی مثل جهاد س��ازندگی و وزارت کشور 

مشغول به انجام وظیفه بوده  است. 
ای�ده اصلی پروژه انتقال آب از خلیج فارس به  �

فالت مرکزی ایران چگونه شکل گرفت؟ 
پروژه انتقال آب خلیج فارس، پیشینه ای بسیار طوالنی 
دارد. پروژه ازگل گهر ش��روع ش��د. شرکت گل گهر در 
راستای توس��عه بهینه و هرچه بیشتر پروژه های خود،  
نیازی اساس��ی به آب داشت. س��رمایه گذاری سنگین 
شرکت در پروژه های توسعه ای مستلزم آن بود که ابتدا 
چاره ای برای معضل کم آبی اندیشیده شود. اهمیت این 
موضوع بنیادی باعث ش��د که مسئوالن وقت گل گهر، 
کمبود آب را جدا  پیگیری کنند. در همین راستا آقای 
مهندس جالل مآب، مدیرعام��ل وقت گل گهر، موضوع 
انتق��ال آب خلیج فارس به ای��ن مجموعه صنعتی را به 
عنوان یک کار کارشناس��ی علمی و زیرساختی اساسی 
موردمطالع��ه قرار داد. این پروژه ب��ه دنبال مطالعات و 
کارشناس��ی های جامع، همه  جانبه و دقیق آغاز شد. به 
عبارت دیگر مدیران وقت گل گهر پروژه را به عنوان یک 
پروژه مطالعاتی و جامع موردبررسی قرار دادند تا پروژه 
پس از جمع بندی  نهایی و علی رغم وجود دشواری های 
خاص و مس��یر پرپیچ وخمی که پیش رو بود باالخره به 
شکل عملیاتی آغاز شد.  ازآنجاکه حجم کار الزم بسیار 
سنگین بود شرکت مس سرچشمه نیز به پروژه ملحق 

شد.
 این ش��رکت نیز به خاطر داشتن معادن بسیار غنی 
مس در منطقه و پاره ای مالحظات مهم دیگر، به مراتب 
بیش��تر از گل گهر ب��ه آب پایدار نیاز داش��ت. بنابراین 
شرکت مس نیز با سرمایه گذاری در این پروژه به عنوان 

سهام دار، وارد کار شد.
پس از ش��رکت مس سرچش��مه، مجتم��ع صنعتی 
چادرملو نیز با س��رمایه گذاری در این طرح بزرگ وارد 
پروژه ش��د. در واقع س��ه ش��رکت بزرگ معدنی بعد از 
پیوستن به یک دیگر توانس��تند چنین حرکت بزرگی 

را آغاز کنند.
به مرور زمان و با مطالعات بیش��تر، فاز یک عملیات 

اجرایی پروژه آغاز ش��د. بعد از گذشت زمان و دریافت 
مش��اوره های جدی��د در خصوص اجرای ه��ر چه بهتر 
پروژه، ش��رکت تامین انتقال آب خلیج فارس را در سال 

۹۲ ثبت کردیم. 
ماموریت شرکت تامین و انتقال آب دقیقا چه  �

بوده است؟ 
ماموریت و مسئولیت اصلی شرکت مهندسی توسعه 
آب آسیا، شیرین سازی آب و ماموریت شرکت تامین و 
انتقال، پمپاژ و خطوط انتقال از س��ایت شیرین س��ازی 
بندرعباس تا س��یرجان، مس سرچش��مه و اردکان یزد 
و چادرملو بود. هر دو ش��رکت فعالی��ت خود را با تمام 
قوا شروع کردند تا طرح به خوبی پیش برود.  در میان 
کش��ورهای منطقه، اولین کشوری هستیم که پروژه ای 
در این ابعاد و پیچیدگی و عظمت زیرس��اختی را آغاز 
کرده ای��م. در جریان پروژه با اس��تفاده از ۱۲ ایس��تگاه 
پمپ��اژ )به فاصله ۲۷۰۰ متر(، ت��ا ۸۳۰ کیلومتر آب از 
مسیرهای متعددی مثل رودخانه ها، سیالب ها، اتوبان ها 
و ... عبور داده می شود و به مرکز ایران می رسد. پروژه، 
ظرفیت توس��عه ای بس��یار بزرگ��ی را ایج��اد می کند. 
همان طور که گفته ش��د این کار ن��ه فقط در ایران که 
در منطقه بی سابقه است. گفتنی است که این پروژه به 
لحاظ وس��عت و بزرگی، جزء پروژه های بزرگ و خاص 
دنیا به شمار می آید.  با اجرای پروژه یک کریدور ۸۳۰ 
کیلومتری با عرض ۳۰ متر آماده ش��ده است. ذکر این 
نکت��ه را هم الزم می دانم که در ش��رایط کنونی تنها ۶ 
متر از این ۳۰ متر استفاده شده است و مابقی آن، آماده 

بهره برداری برای توس��عه کش��ور است.  از این ظرفیت 
بزرگ می توان در راستای منافع و توسعه هرچه بیشتر 
کش��ور بهره برد. همچنین ش��اید جالب باش��د بدانید 
ک��ه ما برای ایجاد این کری��دور ۳۰ میلیون مترمکعب 
خاک برداری کرده ایم. پروژه در طول چند س��ال، اثرات 
بسیار مهمی به جا گذاشته است. سهامداران به معنای 
واقعی کلمه، اس��تقامت کردند و پشتکار به خرج دادند 
و علی رغ��م  هم��ه نامالیماتی که در ارتب��اط با دریافت 
تسهیالت بانکی و اخذ مجوزها و مساعدت های استانی، 
تجربه کردند هیچ گاه تسلیم نشدند و با جدیت، پیگیر 
اج��رای پروژه بودن��د. برای قطعه اول پ��روژه، باالجبار 
از ش��یرآالت خارجی اس��تفاده می کردیم. خوشبختانه 
امروزه تمام ش��یرآالت، داخلی سازی ش��ده و در پروژه 
از ش��یرآالت داخلی استفاده شده است. من به صراحت 
می توان��م اع��الم کنم که در طی اج��رای پروژه، بخش 
اعظم نیازهای کش��ور به خارج از کشور مرتفع شد. این 
امر نیز به نوبه خود، افتخار بزرگی برای کشور به حساب 
می آید. در همین رابطه الزم اس��ت از همه شرکت ها و 
متخصصان داخلی ای که ما را در مسیر خودکفایی قرار 
دادند تشکر ویژه داشته باشم. در ایام آغازین پروژه که 
به نوعی قبل از آغاز تحریم ها بود بخش��ی از قطعات را 
از خارج وارد کرده بودیم. طبق قوانین، شرکت سازنده 
موظف اس��ت که برای نصب و راه ان��دازی محصول در 
محل نصب، حضور داشته باشد ولی متاسفانه شرکت ها 
به بهانه های واهی و دروغی��ن مانند آغاز تحریم ها و از 
این دست، برخالف مفاد قرارداد عمل کردند و از حضور 

در کش��ور و نص��ب و راه اندازی محص��والت و قطعات 
خ��ودداری کردند. این امر موجب ش��د که نگرانی های 
بزرگ��ی در ای��ن زمینه ایجاد ش��ود ولی خوش��بختانه 
مهندسان و تکنسین های داخلی به موضوع ورود کردند 
و همه قطع��ات و محصوالت وارداتی را به طور کامل و 
صحیح نصب کردند. الزم اس��ت به این وس��یله از این 
متخصصان بزرگ کشور نیز تشکر ویژه ای داشته باشم. 
آنه��ا با توکل بر خدا و با تقب��ل  زحمات فراوان، موفق 
شدند به این دانش فنی نیز دست یابند که این موضوع 

هم بسیار خوشحال کننده و افتخارآفرین است.
هنگام مواجه با این حجم از مشکالت و موانع  �

متع�دد؛ چه انگی�زه  ی�ا انگیزه هایی، ش�ما را به 
استقامت و ادامه کار دلگرم می کرد؟

این پروژه یک پروژه   زیرساختی و توسعه ای به شمار 
می آید. در مناطق جنوب شرق کشور نعمات خدادادی 
بس��یاری وج��ود دارد. مناط��ق سرچش��مه، گل گهر و 

چادرملو ازجمله این مواهب هستند. 
با احداث س��ه ش��رکت بزرگ معدنی، سرمایه گذاری 
عظیم��ی در این مناطق به عمل آمده اس��ت ولی باید 
به این نکته توجه داش��ت که به دلیل شکل گیری یک 
فضای صنعتی بس��یار بزرگ در این مناطق، کشاورزی 
و آب منطق��ه با مش��کل و چال��ش مواجه ش��ده بود.

مع��دن مس در هرکج��ای دنیا که باش��د آب را به آن 
س��مت هدایت می کنند زیرا م��س، به هیچ عنوان قابل 
انتقال نیس��ت. در خصوص مجتم��ع صنعتی و معدنی 
گل گهر نی��ز همان طور که در ابتدای س��خنانم عنوان 

ک��ردم مطالع��ات کامل، کارشناس��ی و بس��یار دقیقی 
در خص��وص پروژه به عمل آمد.  موض��وع یکی از این 
مطالعات، امکان س��نجی انتقال مواد معدنی گل گهر به 
کنار دریا بود. بر اس��اس این مطالعات، کارشناس��ان و 
متخصصان امر به این نتیجه رس��یدند که انتقال آب از 
خلیج فارس به این مناطق صنعتی در مقایسه با  گزینه 
دیگ��ر یعنی انتقال م��واد معدنی به کن��ار دریا، صرفه 
اقتصادی بسیار بیش��تری دارد زیرا انتقال مواد به کنار 
دریا مستلزم ایجاد بستر مناسب، اصالح شبکه راه آهن، 
اصالح سیس��تم حمل ونقل کشور و تمهید و حل وفصل 
بس��یاری مس��ائل و موضوعات دیگر بود. ب��ا انتقال آب 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، پایداری صنعتی در 
این منطقه به ثبات رسید و امکان استفاده از منابع آبی 
پایدار برای نس��ل های آینده فراهم شد.  عالوه بر این، 
خطری که کش��اورزی منطقه را تهدید می کرد نه تنها 
برطرف شد بلکه کشاورزی این خطه احیاء شد. از طرف 
دیگر ش��رکت های معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر 
و ش��رکت ملی مس نی��ز به دلیل اینکه ب��ه آب پایدار 
دس��ت یافته اند با فراغ بال و خیالی آس��وده،  اقدام به 
طراحی و بهره برداری برنامه های توسعه ای خود خواهند 
کرد. تنها راه نجات کشور توسعه امکانات موجود است. 
خوش��بختانه امکانات موجود در مرکز کش��ور، به نحو 
احسن به کار گرفته شد تا این پروژه بزرگ انجام شود.  
دوس��تان بس��یار نزدیک من در روزهای ابتدایی آغاز 
پروژه، به بنده گوشزد می کردند که این پروژه نیز مانند 
پروژه آزادراه تهران – ش��مال، چندین و چند س��ال به 
طول خواهد انجامید ولی اراده و تصمیم س��هامداران و 
همکاری بس��یار خوب کارشناسان و متخصصان باعث 
ش��د  که با موفقیت از این مس��یر دش��وار و تنگناهای 

داخلی و خارجی عبور کنیم. 
به س��رانجام رس��یدن این پروژه س��ه پیام مهم برای 
کشور دارد. پروژه به ما ثابت کرد که کشور ما ظرفیت ها 
و توانمندی های بزرگی را دل خود جا داده اس��ت. اگر 
اراده  ج��دی و مس��تحکم ب��رای پیش��برد برنامه های 
توسعه ای وجود داشته باشد حتماً به بهره برداری خواهد 
رسید. همچنین متوجه ش��دیم که پروژه های بزرگ را 
می توان در کمترین زمان ممکن به بهره برداری رساند.

پیمان��کاران،  دس��ت اندکاران،  تم��ام  از  پای��ان  در 
سازندگان، مسئوالن دولتی، کشوری، مقامات استانی، 
سازمان های مختلف، کارشناسان، متخصصان، مدیران 
عامل بانک ها  و متولیان امور و خالصه همه کسانی که 
در این پروژه زحمت کشیده اند تشکر می کنم. در اینجا 
الزم می دانم تشکر ویژه ای نیز از تمام همکاران خود در 
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس داشته باشم که 
با ش��کیبایی ها و همدلی های خود، سهم بزرگی در این 

پروژه بزرگ ملی ایفا کردند.

میرعلی یاری، مدیرعامل  شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس:

داستان واقعی یک شاهکار ملی


