ﻃﻨﯿـﻦ ﺣ ُﺰﻧـﺎکِ آب در ﺳـﻔﺮ وزﯾـﺮ
ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮﺿﻪ زاﯾﻨﺪه رود وارد اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ.
دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺎورزان در روﺳﺘﺎی
“وَﺟﺎره” از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ “ﺑﺮاآن ﺷﻤﺎﻟﯽ” ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺷﺮق و
ﻏﺮب اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ورزﻧﻪ و ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺎﻻب ﮔﺎوﺧﻮﻧﯽ
دﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮار از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن
و ﻣﺴﯿﺮ زاﯾﻨﺪهرود و
در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف آب ﻓﺼﻞ ِ ﺧﺰان ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪای رﻧﺠﻮر آب از زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن در ﮔﻮش زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ،
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﮐﻪ ﻣﺮور رﺧﺪادﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن در
اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻮﺷﻪ ای از آن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺻﻔﻬﺎن از ﺑﯽآﺑﯽ
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ،در ﺑﺪو ورودش ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎی درد و دل ﮐﺸﺎورزان ﻧﺸﺴﺖ؛
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﭘﺎی ﭘﯿﺸﻪ و رزق و روزﯾﺸﺎن در ﻧﺒﻮد آب ﻣﯽ ﻟﻨﮕﺪ.
ﺟﺎری ﺳﺎزی زاﯾﻨﺪه رود و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﺎت  ۹ﻣﺎده ای ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻮد.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ زاﯾﻨﺪه
رود را ﮔﺎم ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ در  ۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه
ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺣﻮﺿﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وﻗﺘﺶ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻨﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻧﺞ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  ،اﺻﻼح
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﺼﺎرف و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻋﺰم وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺟﺰم و راﺳﺦ

اﺳﺖ.

ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ آب ،رﯾﺸﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ در دﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮار
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ  :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ و ﺑﯽآﺑﯽ در اﺻﻔﻬﺎن،
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ آب اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۹۰درﺻﺪ از آب ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود:
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﮐﺸﺎورزی اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺮاﺑﯿــﺎن ﻫﺸــﺪار داد :ﺷﺎﻫــﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟــﺎﯾﯽ ﺳــﻬﻢ آب ﻫﺴــﺘﯿﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻی

آب

و

ﺑﺪﻧﺒﺎل

آن

ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از دﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮار ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در دﺷﺖ
ﺑﺮﺧﻮار ﺑﻪ اﻧﺪازهای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺧﺎک روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و زﯾﺮ آن ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ ،دهﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت دﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮار و  ۱۲آﺳﯿﺎب آﺑﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻋﻤﻖ
ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ۲۵۰ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻓﺮش و ﻃﻼﺟﺎت ﺧﻮد و دادن
ﭘﻮل آن زﻣﺎن ۶۷ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﺣﻘﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ را دادﻧﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﻮار ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ
در
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان
ورزﻧﻪ و ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،در ﻗﻠﺐ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ

ﺧﺸﮏ و رﻧﺠﻮر زاﯾﻨﺪهرود ،ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ آرام اﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاژدی
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻫﺮ روزه زﻧﺪهرود ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر »ﻫﻤﺸﻬﺮی ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑﺎور ﻧﮑﻦ ﺑﯽآﺑﯽ« در اﻧﺒﻮه دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه رود ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺮن ﻫﺎ
اﺻﺎﻟﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ،اﻓﻘﯽ روﺷﻦ ﺑﺮای زدودن رﻧﺞ اﺻﻔﻬﺎن
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎل آب ،از ﻣﯿﺰان ورودی
ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎرﮔﺬاری زﯾﺎد روی اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
آﺑﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ورودی آب ﻻزم اﺳﺖ.
وی رﮐﻮد در ﭘﺮوژهﻫﺎی آب را ﺟﺰو دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
ﺳﺎل آﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در  ۵۰ﺳﺎل
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮآورد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎل آﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای اﻣﺴﺎل
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی آﺑﺎن ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
و اﻓﺰود :درﺻﺪد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ “ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ”،
از واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ آب در اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﺤﺮاﺑﺒﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ آب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ زاﯾﻨﺪهرود ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
رﺳﯿﺪن ذﺧﯿﺮه ﺳﺪ ﺑﻪ  ۳۲۰ﺗﺎ  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻋﺪم ﮐﺎﺷﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان را داد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،ﮐﺸﺎورزان را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻪ روش اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه ای
را ﺑﺮای اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺮژی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﺰارع ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن،
درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺴﺖ،
اﻓﺰود :وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋه ،اﯾﻦ ﻃﺮح را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ آورده ﮐﻢ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده را اﺟﺮا و آﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاﺳﺖ ،رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺒﻮد اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زاﯾﻨﺪهرود
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮوال
ﺑﺒﺮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺟﺰﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﺴﺘﺮ آب در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺨﺶ آب
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺟﻠﺴﻪ “ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ اﺻﻔﻬﺎن” ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
وزارت ﻧﯿﺮو ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری

ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی زاﯾﻨﺪهرود ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻼت آب در اﺻﻔﻬﺎن ﺛﻤﺮه
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی
ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ آب ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺎب و آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن اﻓﺰود :ﭘﺎی اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺨﺶ آب ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺸﺘﺮک  ۵ﺗﺎ
 ۱۰اﺳﺘﺎن اﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده ام ،اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ از ﻣﺒﺪا ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ
ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺼﻮر ﯾﺎ
ﺗﺨﻠﻒ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮدی ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺤﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﻤﺼﺪا ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زاﯾﻨﺪهرود و رﻓﻊ
ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ زﯾﺎدی داﺷﺘﯿﻢ،
اﻓﺰود :ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم وﻗﺖ ﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﺴﺎﻟﻪ آب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻤﻌﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و
ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی”ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ

ﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ” در ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻏﺒﺎری ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺪاﻓﻊ ارزشﻫﺎ و اﺻﻮل اﻧﻘﻼب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﺮاﺑﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در
ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺸﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از دﻏﺪﻏﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻈﺎرات
اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن از وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل روی

اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﺸﺎن
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﯿﻄﻨﺖ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻓﺰود :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزان اﻗﺪام ﺟﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻃﻨﯿﻦ ﺣ ُﺰﻧﺎکِ آب در ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻬﺪوی ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﯾﺰد را ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﯿﻢ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺑﺮ
ﮐﻞ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن :ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺳﯿﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺮف ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪﺿﺮورت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪاران و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ آب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم رودرروی
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم
اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﻣﯽ ﺑ َﺮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺳﻔﺮ
ﺣﻮﺿﻪ زاﯾﻨﺪهرود ،اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

