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آبرسانی به چهار میلیون روستانشین طی 3سال
توگو با «ایران» :اکنون تمام روستاهای باالی  10خانوار برقدار شدهاند
وزیر نیرو در گف 
ســکان دو صنعــت زیانــده و نحیــف را در دســت
گرفتهوبرایرفعمشــکالتآنشبانهروزکارمیکند.
عطیه لباف
میگویدکهتنهاهدفشتأمینپایدارآبوبرقمردم
خبرنگار
و فرهنگسازی اســت .فرهنگســازی برای آنکه مردم
بحرانفعلیکشــوربویژهدربخشآبرادرکودرســتمصرفکنند.ازاینروشــایدبتواناورامردمیترینوزیرکابینهدولت
خطابکرد.بههرحالمدیریتصنایعیکهبارفاهمردمدرارتباط استویکثانیهتوقفدرآننارضایتیدرپیدارد،کارآسانی
نیســت.اماوزیرنیرونهتنهاازپسآنبرآمدهبلکهتوانستهاستدراینسهسالبهگسترشعدالتاجتماعینیزکمککند.به
اینترتیبکهپروندهبرقرســانیبهروستاهایباالتراز10خانواررا بستهوبه4میلیون روستانشینآبشربوبهداشتیدادهشد.
توگوبا«ایران»بهتبیینآخریــنوضعیتصنعتآبوبرقپرداخت.صحبتهــایاودرمورد
حمیدچیتچیــاندرگف 
آخرینوضعیتایندوصنعتهمگانیخواندنیاست.
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کمآبیازبحرانهایفعلیکشورمحسوبمیشودکهمقابله
باآنجزو3اولویتاولکشــوربرایســالجاریوطیبرنامه
ششــم آورده شــده اســت .برای بهبود شــرایط و غلبــه بر این
بحرانازابتدایدولتتاکنونچهاقداماتیانجامشد؟
اقدامات بیشماری در بخش آب انجام شد که برخی از آنها برای
نخستین بار در طول تاریخ صنعت آب بود .شاید مهمترین اقدام ما
در بخش آب ،موضوع اجرای طرح تعادلبخشی آبهای زیرزمینی
باشــد .در غالب دشــتهای کشــور از نظر منابع آب زیرزمینی شرایط
نامطلوبی داریم و بیالن آبهای زیرزمینی کشور منفی است ،چرا که
میزان برداشــت ما بسیار بیشتر از تغذیه ســفرههای زیرزمینی بوده و
این موضوع ،دشتهای ما را در معرض خطر قرار داده است.
بــرایاجــرایطــرحتعــادلبخشــیآبهــایزیرزمینــیچه
کارهاییانجامشدهاست؟
در ایــن خصــوص در مجمــوع  15طــرح را مــا بــه شــورای عالی آب
پیشــنهاد دادیم که شــورا ایــن طرحها را تصحیح کــرد .از ایــن تعداد 11
مورد باید توســط وزارت نیرو 3 ،مورد وزارت جهاد کشاورزی و یک مورد
توســط ســازمان زمین شناســی اجرا میشــد .بــه این منظــور ابتدا همه
دشــتهای کشــور را از نظر وضع منابع آب زیرزمینی پایش کردیم .این
طرح در سال 95به مرحله اجرا رسید و 11اقدام را برای تحقق آن عملی
کردیم .طرحهایی نظیر نصب کنتور هوشمند روی چاههای کشاورزی،
مسدودکردن چاههایغیرمجازوکنترلمصارف چاههای دارای پروانه
بهــره برداری .به این ترتیب که طی ســال 95هزاران چاه غیرمجازی که
مردم در دشــتها زدهاند را شناسایی و مســدود کردیم و برای چاههای
مجاز هم دســتگاههای اندازهگیــری نصب کردیم تا بــه صورت آنالین
برداشت آب را گزارش دهد و ما مصرف آنها را کنترل کنیم.

سالگذشــتهاعالمکردیدکهتاپایاندولتیازدهمنزدیکبه
 2میلیارد متر مکعب برداشــت ســاالنه آبهای زیرزمینی را
کاهشمیدهید.آیااینطرحمطابقبابرنامههاپیشخواهد
رفت؟
بله ،انشــاءاهلل .حتــی اکنون امیدواریم که تا پایــان دولت یازدهم
بیش از 2میلیارد مترمکعب برداشــت ســاالنه آبهــای زیرزمینی را
کاهشدهیمتامطابقبابرنامههادرپایانبرنامهششمبه 11میلیارد
مترمکعــب کاهش برداشــت از آبهــای زیرزمینی دســت یابیم .در
حــال حاضر تعادل بخشــی آبهــای زیرزمینــی و کاهش برداشــت
ســاالنه آن از مــرز 800میلیــون مترمکعب عبور کرده و این دســتاورد
فقط نتیجه اقداماتی است که در سال 95انجام شد.
مجموعکاهشبرداشتطیسال94و95چقدربودهاست؟
طــی این دو ســال توانســتیم حــدود یــک میلیــارد و  450میلیون
مترمکعب برداشــت ســاالنه آبهای زیرزمینی را کاهــش دهیم که
رقمقابلتوجهیاست.
بهاینمنظورچندچاهرامسدودکردیدوبرداشتچندچاهرا
کاهشدادید؟
طــی یــک ســال بیــش از 10هــزار و 838حلقــه چــاه را مســدود یا
برداشت آن را کنترل کردیم.
اماحلبحرانآبینیازمندتدبیربیشتریاست.عالوهبرتهیه
واجــرایطرحتعادلبخشــیآبهــایزیرزمینیآیــاکارهای
دیگریانجامدادید؟
در گذشــته بیشترین تأکید روی اجرای طرحهای ســازهای بود .اما
در دولــت یازدهم برنامهها تغییر کرد .ایــن دولت ضمن اینکه قبول
داشت بخشــی از مدیریت باید از طریق اقدامات سازهای انجام شود

اما اقدامات غیرســازه و مدیریتی را نیز در صــدر برنامههای خود قرار
داد .از جملــه اقدامــات دیگــری کــه انجام شــده ،آمایش ســرزمین و
مدیریت منابع آب اســت .برای نخســتین بــار آمایش منابــع در کنار
آمایش فعالیتها انجام گرفت و کشــور ما صاحب یک برنامه آینده
آب شد.
به این ترتیب که در حوضههای آبریز کشور هم به تفکیک حوضه
و اســتان معلوم شــده که سهم هر اســتان چه میزان است و این سهم
را بــر مبنــای مصارف پنــج گانه محیط زیســت ،کشــاورزی ،صنعت،
شــرب و فضای سبز تفکیک کرده است .آمایش آب یکی از مهمترین
شاخصهای کار دولت یازدهم به شمار میرود.
امــا اقدام دیگــر ،برنامهریزی بــرای احیای تاالبهــا و رودخانهها
بــود .تاکنون برای احیــای تاالبها و رودخانهها ســهمیه مشــخص و
برنامهریزی نداشتیم .اما این سهم رامشخص کردیم و 10/7میلیارد
مترمکعــب از منابع تجدیدپذیر کشــور را به آن اختصــاص دادیم که
مســأله بســیار مهمی بــود .مثالً بــرای احیــای تــاالب هورالعظیم در
ســالهای  93-94بــه میــزان یــک میلیــارد و  8میلیــون مترمکعب
آب رهاســازی شــد .در ســال 94-95نیز یــک میلیــارد و 825میلیون
مترمکعــب و در ســه ماهــه اول ســال آبــی  95-96نیــز  513میلیون
مترمکعــب رهاســازی آب داشــتهایم که میتــوان گفــت وزارت نیرو
در احیــای تــاالب هورالعظیــم قدمهــای مؤثــری برداشــته و بیش از
 71درصد از کل سطح هورالعظیم مملو از آب است.
کار دیگــری کــه انجــام شــد ،افزایــش نقــش و مشــارکت
مصرفکننــدگان در مدیریت آب بود .تشــکیل شــوراهای هماهنگی
بــا رویکرد مدیریت بهم پیوســته منابــع آب در19حوضــ ه آبریز نظیر
زاینــده رود ،اترک ،ســفیدرود ،ارومیه ،کرخه و حبلــه رود و همینطور
شــوراهای حفاظت منابع آب در اســتانها ،شهرستانها و دشتها تا
برنامهریزیهایــی که برای آب میشــود با مشــارکت مردم باشــد .در
ایــن طرح ما عالوه بر نماینــدگان وزارت نیرو ،نمایندگان کشــاورزان،
وزارتخانههــای «صنعــت ،معــدن و تجــارت»« ،راه و شهرســازی»،
وزارت کشــور و سازمان «محیط زیســت» و «مدیریت و برنامهریزی»
و در دشــتها و حوضههــا نماینــدگان دانشــگاههای آن منطقه را نیز
عضوشوراهاکردیمتادربرنامهریزیهامشارکتداشتهباشند.
به هر حال مدیریت صحیح منابع آبی همواره از نگرانیهای این
دولت بود .به این خاطر مدام ســعی شد تا از یک سو با فرهنگسازی
و دعــوت مصرفکننــدگان بــه مدیریــت مصــرف و از ســوی دیگــر با
مدیریتمنابعازپیشرویبحرانآبیکشورجلوگیریشود.

