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ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب:

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهای
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻨﺪ�ﺸﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﻮزه دوﻟﺖ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﻇﻬﺮ
اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ر�ﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد
آب را از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ روی
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف آب
ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،از
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ا�ﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ�ﺪ ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ را در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرا ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ درﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۸درﺻﺪی ﺑﺎرش ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﺎﻫﺶ  ۳۵درﺻﺪی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش
ﻫﺎ ،ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف
آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮب ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻨﺪ�ﺸﯿﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی از وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا�ﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻘﺮ�ﺒﺎً ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش ﻫﺎ ،آﺣﺎد

ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی در ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آب ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻮاره در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎروری اﺑﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ژرف را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرا ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از ا�ﻨﮕﻮﻧﻪ روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺗﻨﺶ آب در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن ﭼﺎﻟﺶ آب در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از آﻏﺎز ﻗﺮن  ،۲۱ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮف ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
�ﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
اردﮐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎری ا�ﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺰا�ﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﮔﺰارﺷﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎرش و دﻣﺎی ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ ﺑﺎرﺷﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرش ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ  ۱۷دی ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺪود  ۵۸درﺻﺪ و در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه وزارت ﻧﯿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎرش ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ
 ۱۵دی ﻣﺎه اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ  ۱۷دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺶ آب ﺷﺮب در
ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

