در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ۴۱۵
روﺳــﺘﺎی اﺳــﺘﺎن اﺻــﻔﻬﺎن ﺑــﺎ
ﻫﺰﯾﻨـﻪای ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل؛

آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﺎر ﺑـﻪ  ۴۱۵روﺳـﺘﺎی
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺎم ﻧﺎﯾﯿﻦ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﺑﻔﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :در
 ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۴۱۵روﺳﺘﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ۶
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﺪود  ۱۹۳ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺎ  ۳۳ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۲۳۳روﺳﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ  ۱۸۲روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر اﻧﺠﺎم و ﮐﻤﺒﻮد آب آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎی دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﺎﯾﯿﻦ و اردﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺣﺪود  ۲۸ﻫﺰار و  ۶۷ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ  ۸۳ﻫﺰار و  ۷۸۶ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﯾﮏﻫﺰار و  ۳۸ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰۴ﺳﺮوﯾﺲ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﺑﻔﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﭼﺎهﻫﺎ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن از آب
ﺷﺮب اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺪف از آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر در ﺑﺮﺧﯽ
از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد آب و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ آب از ﻧﻈﺮ
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺮان آب و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺣﺪود ۴۰۰
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و ﺣﺪود  ۱۱۰ﭼﺎه آب ﮐﻪ
در ﻣﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﺑﻔﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در
ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد
ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب در اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ وﯾﮋه در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﺘﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب
ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﺟﺮا ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ
آب اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺪررﻓﺖ آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
آب در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻫﺪف وزارت ﻧﯿﺮو در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺻﻼح
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی
ﻋﻤﯿـﻖ ،آب را از ﻋﻤـﻖ  ۱۰۰ﻣﺘـﺮی زﻣﯿـﻦ اﺳـﺘﺤﺼﺎل و ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ آب ﻣﯽﺗﻮان
از ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.

