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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ آب راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺌﻠ
ﺑﺤﺮان آب را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮه زدهاﻧﺪ و آن را در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻇﻔﺮﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﻮ�ﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان آب در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن
آن از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان آب در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎد�ﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮوع ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ  60ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ از  60ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﯽ  30ﺗﺎ  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ �ﺎ�ﺪار و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در�ﺎﭼﻪﻫﺎی ﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎی ﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ؛ ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و در ﺷﺮا�ﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺸﮑﻼت آﺑﯽ ﮐﺸﻮر

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ آب در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه آب وﺟﻮد دارد اﻣ
ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ و ﺑﺮ �ﺎ�ﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ آب و ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آ�ﺎ درد اﺻﻠﯽ در ﻣﺴﺌﻠ
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ اﻣﺎ اﺻ ً
آب را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ �ﺎ ا�ﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻼﻫﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﺪ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و ﺟﺮ�ﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب را ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﮑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻂ در در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻇﻔﺮﻧﮋاد ،ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻼ

ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺮاز اﯾﻦ در�ﺎﭼﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻂ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت در ﻣﺴﺌﻠ
در�ﺎﭼﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﻮی آب و ﻫﻮا ،اﻗﻠﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺎورزان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺪﺳﺎزی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ
ﺳﺎزهای آب ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ

وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﮑﯿﺪن در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎری آن
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ
ﺳﺎزهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ در�ﺎﭼﻪ �ﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮ�ﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﻫﯿﺎﻫﻮ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮ�ﺎن در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ آب و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺎﻫﻮ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آب ،ﻣﺤﯿﻂ
ز�ﺴﺖ ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ را �ﮏ راﺳﺘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﺟﺪ�ﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ
اﺻﻼ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﻧﺎﺷﯽ از �ﮏ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در دﻫﻪ  1330آب را از ﺧﺎک ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗ
و د�ﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺪﯾﺮ�ﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﮐﻪ �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،روﺷﻬﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﺪﺳﺎزی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رودﻫﺎ و ﺧﺸﮏ
ﺷﺪن در�ﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ا�ﺠﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪ�ﺪ ﮐ
اﻓﺰا�ﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ�ﻢ.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد اداﻣﻪ داد :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺬف رو�ﮑﺮد ﺳﺎزهای و ﺳﺪﺳﺎزی از ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ آب ،آن را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﯽاش �ﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک
ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت �ﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﮐﻮﻟﻮژ�ﮏ
در ﺑﯿﺶ از  30ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪای ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان ،ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻧﺮم و ﻏﯿ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ از ﺣﻘﺎﺑﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ آب از وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﺪا ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ�ﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ د
دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮراک �ﻌﻨﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻋﺸﺎﯾﺮ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد�ﻢ �ﻌﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ را ا
ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺨﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ  40درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺎ �ﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺑ
ﺳﻤﺖ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮفزده ﺳﻮق ﻣﯽ�ﺎﺑﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺪﺳﺎزﯾﻬﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﺮآﺑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢ آب ا�ﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﺑﺰرگ را داﻣﻦ زد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ آب ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺮﺻﻪ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺣﻞ ﮐﺮد

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻋﺮﺻﻪ آب را ﺣﻞ ﮐﺮد و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺎورزان ﺳﭙﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
دﻟﺴﻮزاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ آب را ﺑﻪ دور از ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻟﺴﻮزان ﮐﺸﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺎورزان و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮا�ﻂ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ در ﻣﺴﺌﻠ
آب ،ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎر ﻧﺎﺻﺤﯿﺤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ آب
را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ�ﺪ ﻧﺰد�ﮏ ﺑﻪ  80درﺻﺪ آب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ �ﺎﺳﺨﮕﻮی
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮراک ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار اﺳﺖ و ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎ ﻓﻘﻂ  60درﺻﺪ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺸﺎورزان از آب
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  90درﺻﺪ آب را ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
رﻗﻢ را �ﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ �ﺲ از آزاد ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺪﻫﺎ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  40درﺻﺪ از آﺑﻬﺎ در �ﺸﺖ ﺳﺪﻫ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ�ﺎﺑﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺰد�ﮏ ﺑﻪ  60درﺻﺪ آب را ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﮐﺸﻮر

ﻇﻔﺮﻧﮋاد اداﻣﻪ داد :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ�ﺪ  60ﺗﺎ  80درﺻﺪ آب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ﮐﺸﺎورزی ﺷﻮد و در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺟﺰو
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  80ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آب ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽرود.
آبﺑﺮ ﺑﺎ�ﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ َ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﺎ�ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و آبﺑﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺋﯿﺲ
آبﺑﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰ ﮐﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ�ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ َ
ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار اداﻣﻪ داد� :ﮑﯽ د�ﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ�ﺪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آب ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺤﺚ
ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ �ﻌﻨﯽ ﻣﺪام �ﺴﺎب را ﺗﺼﻔﯿﻪ و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮ آب ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ�ﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﺑﺪ

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ د�ﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰا�ﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ �ﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه از  11درﺻﺪ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ  17درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﺑﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ �ﺎ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ز�ﺴﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ز�ﺴﺘﯽ �ﺪ�ﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰا�ﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﺑﺤﺮان آب ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﮑﯽ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ز�ﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ�ﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻮازﯾﻦ
�ﺎ�ﺪاری در ﺷﻬﺮﻫﺎ وادار ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب ،اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻧﻘﻄﻪای �ﺴﻤﺎﻧﺪ و ...را د
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮ
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت آب ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪیﮔﺮی در وزارت ﮐﺸﺎورزی
ﻃﺮح ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺎ �ﺎﻓﺸﺎری و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﺑﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺘﯽ ز�ﺎدی
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن �ﺪ�ﺪ آورد؛ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد در دوﻟﺖ �ﺎزدﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت اﯾﻦ در�ﺎﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد�ﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ از آب درآﻣﺪ.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد اﻓﺰود :ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ�ﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دوﺑﺎره در ﻣﺤﻠﻬﺎ و �ﺴﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻮزه آب ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد و ﺑﺎ�ﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺠﺎل و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎ�ﺪ آب از وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺤﺚ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ا�ﺠﺎد ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ا�ﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺳﺪﺳﺎزﯾﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ�ﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد؛ ﻻز
اﺳﺖ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﺣﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺷﻠﻮغﮐﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﺻﺪای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای واردات ﮔﻨﺪم

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم را ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺤﺮان آب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨ
واردات ﮔﻨﺪم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد

ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻨﺪم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮراک و آب ﺑﺮا�ﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺤﺮان آب ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان آب را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮه زدهاﻧﺪ
آن را در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آب را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨ
و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واردات ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد اﻓﺰود :ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رو�ﮑﺮ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮراک ﻣﺮدم ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎد�ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ،ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ر
ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت و ﮔﻨﺪم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آب را ﻣﯽﺑﺮد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ر
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮراک ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رودﻫﺎ
در�ﺎﭼﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

