روا�ﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان آب و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ۵۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ؛اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان آب و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در  ۵۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﺑﺤﺮان آﺑﯽ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎه �ﮏ ﺑﺎ اﺑﺮاز ا�ﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﺑﺤﺮان ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﺠ
ﻧﯿﺴﺖ اﻓﺰود :واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،زﯾ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮار دارد.

او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮی  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ درﻣﯽ�ﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮا�ﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن د
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻖ از ﺳﻄﺢ در�ﺎ و درﺧﺘﺎن را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  5.4ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ در  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،و در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن دﻣﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  1.1ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدها�ﻢ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :اﻓﺰا�ﺶ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰا�ﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی آﺑﯽ
ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش و اﻓﺰا�ﺶ دﻣﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ �ﺲ رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ�ﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزش اﻗﻠﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در  3.5ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﮐﺸﻮر  37ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ �ﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در  47ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺧﺸﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ آب در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮب ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﺳﺖ اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ
ﺳﺎل ﺧﺸﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ از ﮐﻢآﺑﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮب
ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢآﺑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ�ﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺪ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺼﺮف ﺟﺎ�ﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻧﮕﺎه درﺳﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن اداﻣﻪ داد :در ﺷﺮا�ﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف داﺷﺘ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﺑﺎ�ﺪ ﮐﺸﺖﻫﺎی ﭘﺮآب ﺑﺮ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻮﯾﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ.

او در ﻣﻮرد ﻫﺪررﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺪررﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ د
ارو�ﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻫﺪررﻓﺖ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ  50درﺻﺪ �ﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪررﻓﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺪود  25درﺻﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
درﺻﺪ ﻫﺪررﻓﺖ ﻓﯿﺰ�ﮑﯽ اﺳﺖ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از �ﺴﺎﺑﻬﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  85ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ دﺷﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎ�ﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺤﺪود�ﺖ آﺑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ر
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰا�ﺶ و رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ دارد.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮق ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس و زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻓﺰود :از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘ
و ﻗﺪرت ﭼﻬﺎردﻫﻢ دﻧﯿﺎ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ و �ﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ا�ﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺪﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮق اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در آ�ﻨﺪه ﺗﻮان �ﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺪار�ﻢ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺣﺪود
اﺳﺖ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ "ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺰو اوﻟﻮ�ﺖﻫﺎی ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ" اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐ
ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ز�ﺎدی از دوﻟﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﺑﺮاز ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن  11ﻫﺰار و  575ﻣﮕﺎوات ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻫﺰار و
ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬاری  1/2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو و  210ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  92ﺗﺎﮐﻨﻮن  420ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ و �ﺎک در ﺳﺎل  173 ،92ﻣﮕﺎوات ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در �ﺎ�ﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ �ﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﻣﯽرﺳﺪ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ�ﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮ�ﺪ ﺑﺮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد.

وی �ﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل

در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ  50ر�ﺎل و ﺑﺮای ﺳﺎل آ�ﻨﺪه  60ر�ﺎل اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺮقدارﺷﺪه ﮐﺸﻮر  2ﻫﺰار و  260روﺳﺘﺎﺳﺖ و از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل  108روﺳﺘﺎ ﺑﺮقدار ﺷﺪهاﻧﺪ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻘﺮ�ﺒﺎً ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  10ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮق دارﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  3ﻫﺰار و  37ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺎﯾ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎهﻫﺎی آ�ﻨﺪه  8ﻫﺰار و  200دﺳﺘﮕﺎه د�ﮕﺮ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ دو ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک ﺟﺪا از ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎ�ﺶ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  200ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎرشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را از ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ�ﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻏﯿﺮراﻫﺒﺮدی ﺑﻪﺳﻤﺖ واردات ﺑﺮو�ﻢ زﯾﺮا وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ وار
ﮐﺮدن آب اﺳﺖ.
وی ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺴﺖ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ آب ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ �ﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺟﺰ
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آب را ﻣﯿﺎنﺑﺨﺸﯽ د�ﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ د�ﺪها�
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ "در دوران ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدها�ﻢ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻬﺎر آبﻫﺎ ﺑﺮو�ﻢ" اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  47ﻫﺰار ﺳﺪ ﺑﺰرگ در دﻧﯿ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از ﺳﺪﻫﺎ �ﺲ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻓﺰود :ﺳﺪﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺰو اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﻼبﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ.

اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن آب در�ﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ �ﺴﺎب و ﻫﺪررﻓﺖ آب در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺨﯿﺰداری از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠ
ﺑﺎ ﮐﻢآﺑﯽ اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ آب در�ﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽرو�ﻪ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻘﺪان ﻃﺮح آﻣﺎ�ﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ

دارد.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻠﯿﺪواژه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪار�ﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آب ﺑﺨﺸﯽ ﻧﮕﺎ
ﮐﻨﯿﻢ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  917 ،92ﻫﺰار و  232ﻧﻔﺮ و در ﺳﺎل  96ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﻮر آب ﺷﺮب �ﺎ�ﺪار دارﻧﺪ و
�ﺎ�ﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ آب ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن آب در�ﺎ �ﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ �ﺴﺎبﻫﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪای از آبﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮاﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد :روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آبﻫ
در ﺳﺎل  96ﺑﻪ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ �ﺎ�ﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ ﻣﯽ�ﺎﺑﺪ.

وی ﻃﺮح ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ز�ﺎدی از ﭼﺎهﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺴﺪود ﺷﺪهاﻧﺪ.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ دی اﻣﺴﺎل  39ﻫﺰار و  275ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﺴﺪود و از اﺿﺎﻓﻪﺑﺮداﺷﺖ  3ﻫﺰار و
ﭼﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  700ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺿﺎﻓﻪﺑﺮداﺷﺖ از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم*/

