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حل معضل آب شرق کشور
با صرفه جویی  ۱۰درصدی در مصرف آب کشاورزی

درکریدور شرق کشور دراستان های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی  10میلیون نفر زندگی می کنند،اما در همین کریدور حدود 11
میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود ،اگر ما بتوانیم مثال  10درصد مصرف آب کشــاورزی را به گونه ای کاهش دهیم که لطمه ای به تولید
مواد غذایی نخورد می توانیم حدود یک میلیارد متر مکعب آب داشته باشیم که جواب گوی نیازهای جمعیتی به مراتب بیش از جمعیت موجود منطقه خواهد بود.

مصاحبه چالشی خراسان با وزیر نیرو؛ از بحران آب تا قطعی برق

دالالنآب،دندانطمع را بکشند!

حسین بردبار-یک ساعت و ربع چالش نفس گیر در دفتر
وزیر نیرو با بحــث هایــی داغ درباره وضعیــت آب در مناطق
مختلف از شــمال شــرق تا جنوب شــرق کشــور همراه بود.
مصاحبه ای که پــس از پنج مــاه پیگیری باالخره جور شــد،
در سالنی که ســرمایش آن دراین روزهای گرم سال با پنکه
است ،برخالف سالن افراد درانتظار مالقات که آن جا کولر
گازی کار می کند،چالش وقتی جدی تر می شود که بحث را
به حوزه بحران آب دربرخی از مناطق کشور مثل خوزستان
میکشانیمکهموجبتجمعاتخیابانیوزخمیشدنافراد
نیز شــد ،موضوع صــادرات آب به کویــت هم وزیــر را اندکی
برافروخته و مجبور به طرح چند پرسش از ما می کند؛ دکتر
رضا اردکانیان از علل خاموشی های اخیر هم دفاعی جدی
و ارتبــاط آن را با عواملــی مثل معاهده پاریــس کامال رد می
کند؛ وقت مصاحبــه از قبل  45دقیقه تنظیم شــده بود ولی
وزیر نیم ساعت بیشتر فرصت می دهد تا همه سواالت مطرح
شود و پاسخ ها ارائه شود .گفت و گوی خراسان با دکتر رضا
اردکانیان ،وزیر نیرو را بخوانید:

حوزه نیرو حوزه گســترده ای اســت ولی دو موضوع آب و
برق درآن اهمیت بیشــتری دارد که شــاید اهمیت بخش
آب درشرایط فعلی بیشتر از بخش برق باشد؛ بنابراین اگر
موافق باشید ابتدا روی این حوزه متمرکز شویم و سوال را
از این جا شروع کنیم که با توجه به شرایط تغییر اقلیمی که
در کشور داریم ،استحصال و مدیریت مصرف آب اهمیت
بیشتریمییابد،توضیحبفرماییدکهچهمطالعاتیدراین
زمینه انجام شده اســت و با توجه به شــرایط خاص و بعضا
بحرانی درنقاطی از کشــور چه برنامه هایــی وجود دارد و
مسئله آمایش سرزمین چه جایگاهی دراین برنامه دارد؟

بســم ا ...الرحمن الرحیم و انزلنا من الســماء مــاء بقدر،فرصت خوبی است که درقالب مصاحبه با روزنامه پرسابقه
خراسان به مسائل مهم مربوط به عرصه آب و برق بپردازیم،
شــما ســوالتان را با تغییر اقلیم شــروع کردید ،این موضوع
یکی دو دهه اســت که در دنیا به آن پرداخته می شود ،ولی
امروز شــرایطی را داریم که نــه تنها در ایــران و منطقه بلکه
در خیلی از نقاط دنیا مــردم اتفاقاتی را شــاهدند که به جز
تغییر اقلیم توجیهی برای آن ندارند .درچه باید کرد آن هم
کشورها خیلی اتفاق نظر ندارند ،هرچند که توافق هایی در
سطح کالن شده است ولی به لحاظ تفاوت هایی که وجود
دارد ،راه حل ها می تواند متفاوت باشــد اما فصل مشترک
هایــی در مجموعه راه حل های متفاوت هســت ،یکی از آن
فصل مشــترک ها آن اســت که مصرف و چگونگی مصرف
منابع زیست محیطی باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد
اگر آب را یکی از اصلی ترین منابع زیست محیطی قراردهیم
که به اعتقاد ما همان طــوری کــه درکالم خداوند در قرآن
مجید هســت ،می فرماید ما آب را از آســمان به اندازه نازل
میکنیم{بقدر} پس اگر اشکالی هست در شیوه برخورد با
این ماده حیاتی است.

آقای وزیر دوست دارم از حواشی بگذریم و برویم سراصل
مطلب ،بفرمایید برنامــه وزارتخانه برای کشــور خودمان
چیست و بحث آمایش سرزمین دراین برنامه چگونه است؟

به اعتقاد من آن چه که عرض کردم حواشــی نیســت ،یعنیما اگر چارچوب نگاهمان به مسئله آب را روشن نکنیم برنامه
هایمان می تواند محل ســوال و تردید باشــد ،آیا وقتی که می
گوییم مصرف ،به این معناست که ما ناتوان در تامین هستیم
یا این که یک ضرورت اســت .من می خواهم عرض کنم که ما
شاید بیش از یک دهه تاخیر در توجه جدی به موضوع مدیریت
مصرف داشته ایم و امروز یکی از برنامه های اصلی ما در بخش
آب و برق مدیریت توامان عرضه و تقاضاست یعنی همان گونه
که به مســئله مهارآب ها می پردازیم یا بــه روش های جدید از
قبیل آب های نامتعارف یا شیرین کردن آب دریا یا استفاده از
پساب های تصفیه شده و بازچرخانی آن و شیوه های دیگری
که آب جدیدی را برای ما تامین می کند ،فکر می کنیم حتما
باید به چگونگی مصرف آب موجود هم بپردازیم و این مسئله
را مســئله حاشــیه ای یــا دســت دوم تلقــی نکنیم کــه فقط با
مقداری نصیحت و توصیه برگزار شــود بلکه به جد بدانیم که
اگــر بخواهیم همچنان دریک اقلیم خشــک و نیمه خشــک و
تحت تاثیر تغییر از الگوی مناسب کشت تبعیت نکنیم مثال به
گزارشوزارتجهادکشاورزیدرحالیکهکشتهایپرآببر
را دربرخی از نقاط محدود و ممنوع کرده ایم ولی قدمی برای
اســتقرار این ممنوعیت و محدودیت برنداریم ،صرف این که
این کشــت دراین جا سودآوری بیشــتری دارد هجوم بیاوریم

به منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی و فقــط نفع فــردی امروز
خودمان را مالک قراردهیم ،قطعا منافع جمعی ما فردا مورد
آســیب و خطر جدی قرار خواهد گرفت .ما االن چیزی حدود
 170هزارهکتــار برنج کاری با متوســط آب بــری 20تا 25
هزارمترمکعبدرهکتارداریمکهدرخارجازمناطقیاستکه
وزارت جهادکشاورزی کشت برنج را مجاز می داند.
این ممنوعیت و محدودیت با هماهنگی وزارت نیرو اعمال
شده است؟

این ممنوعیت و محدودیت مصوبه دولت اســت ،دراسفندماه گذشته به تصویب دولت رسیده است البته عملی کردن
این محدودیت و ممنوعیت کار ســاده ای نیست ،نمی شود
معیشت کشاورز را نادیده گرفت ،ما االن درصدد هستیم در
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی روش های حرکت به سمت
تصحیحاینمسیرراتدوینواعالمکنیمکهاینازجملهبرنامه
های ماســت ،حاال چرا این اتفاق می افتد و اگر به چرایی آن
نپردازیم یعنی این که درآینده ممکن اســت نظیر این اتفاق
در عرصه های دیگری هم رخ دهد .یکی از دالیل اصلی وقوع
چنین اتفاقی نبود یا تبعیت نکردن از طرح آمایش سرزمین
است.چهار دهه از استقرار نظام مان گذشته است ولی هنوز
که هنوز اســت یک طرح آمایش ســرزمین مصــوب نداریم.
این را اگر آســیب شناســی کنیم یک دالیل ظاهری دارد که
مثال بگوییم ســازمان برنامه و بودجه ما قادر نبوده اســت که
چنین طرحی را تدوین و تصویب کند ولی یک دلیل باطنی
هم دارد که در یک قرارداد نانوشته ای نظام بخشی نگری ما
ترجیحدادهاستکهچنینطرحهاییپانگیردوهربخشیاز
زاویه خودش به مسئله نگاه کند ،بخش کشاورزی بگوید من
فقط باید به امنیت غذایی فکر کنم و توسعه سطح زیر کشت
حاال این که آیا الگوی مناســبی هســت یا میزان مصرف آب
بهینه هست یا نیســت ،کار من نیست و جای دیگری کنترل
کند ،بخش صنعت ما گفته اســت که بایــد تولیدات صنعتی
را افزایش دهم حاال این که آیا این صنعت در محل مناســبی
استقرار یافته است و آن جا آب هست یا نیست وبخش وزارت
نیروی ما در موضــوع مهار آب هــا و احداث ســدها برخی از
مالحظات زیســت محیطی را کم رنگ تر دیده است ،بخش
شهرسازی و تولید مسکن ما نیز به همین شکل...این ساده
کردن مسئله است،این که مســئله ای مثل آب را که ماهیت
میان بخشی دارد ،دریک بخش خالصه کنیم و نگاه بخشی
به آن داشته باشیم ساده کردن مسئله است...
خوب برای حل مســئله بفرمایید چه باید کــرد ،آن چه که
فرمودید مشکالتی است که مربوط به گذشته می شود و
بحث هایی که درگذشته وجود داشته است ؛بعد از این با
توجه به مسئولیتی که جناب عالی درصدر وزارتخانه نیرو
و در دولت دارید چه باید کرد؟

 اولین کار این است که باید فهرست نبایدها را تنظیم کرد،ما اول باید فهرستی را توافق کنیم مبنی بر فهرست نبایدها
و کارهایی را که نباید بکنیم باید به رسمیت بشناسیم و دیگر
مرتکب نشویم ،اشتباهات تک تک دستگاه ها نباید موجب
شــود که دســتگاه دیگری به یک اشــتباه دیگری بپــردازد،
موضوع دوم آن اســت که بنا داریم مدیریــت آب را درحوضه
های آبریز ســازمان بدهیم اوال ما در حوضه های آبریز اصلی
کشور باید بتوانیم مدیریت چند انضباطه آب را مستقر کنیم.
این مستلزم آن اســت که ماهیت میان بخش آب به رسمیت
شناخته شود ،حاال اگر در سطح ستادها تغییر ساختارهای
کالن کار ساده ای نیست ،حداقل درسطح استان ها بیاییم
این کار را عملی کنیم یعنی دســتگاه هایی که ماهیت میان
بخشیدارندمثلاستاندارییاسازمان برنامهوبودجه ومثال
ســازمان حفاظت محیط زیســت نقش پررنگ تری بگیرند.
ما باید طــرح های آمایــش آب محور را در مقیاس اســتانی با
مشارکت همدیگر و با استفاده از کارهایی که تا به حال انجام
گرفته نهایی کنیم و برنامه های توســعه در ســطح استان در
قالب این طرح ها جلو برود .مــا در وزارت نیرو درعین حالی
که برنامه مان مطابق آنچه که به مجلس ارائه شــده و برنامه
دولت دوازدهم و تکلیف قانونی دربرنامه ششــم توســعه آن
هست که همچنان به طرح های تامین هم درآب و هم دربرق
بپردازیم امــا توجه جدی تری بــه موضــوع مدیریت مصرف
داریم.درصددهستیمکهازابزارمختلفبرایاعمالصحیح
تر و وسیع تر مدیریت مصرف استفاده کنیم؛ از ابزار گفت و گو
با مردم به عنوان مصرف کنندگان ،از ابزار تعرفه ها برای تنبه
دادن به گروه های پرمصرف و همین طور پرداختن به شیوه
هایی که رفتارهای مصرفی را به ســمت رفتار بهینه نزدیک

تر میکند ،با همکاری وزارت جهادکشــاورزی ان شــاء ا...
استفاده کنیم...

اگر بخواهیم مصداقی تر بحث کنیم ،جناب عالی بهتر از
بنده اســتحضار دارید که کمبود آب درنقاطــی که دارای
تنش آبی باال هستند یا بعضا گفته می شود دچار بحران آب
هستند ،چه معضالتی را به وجود آورد ،بعضا در تابستان
طی هفته های گذشته درنقاطی از کشور شاهد تجمعات
خیابانی بودیم یا پویش هایی درگوشــه و کنار به راه افتاد
حتی برخــی از این تجمعات به زخمی شــدن یــا صدمات
جدی به افراد هم منجر شد،وزارتخانه برای حل بحران آب
در نقاطی که دارای تنش باالی آبی هستند مثل خوزستان
بوشهر ،اصفهان ،کرمان ،هرمزگان و  ...چه برنامه ای دارد،
اگر در خصوص دشت مشهد هم بفرمایید که ظاهرا یکی از
دشت های بحرانی کشورهست ،ممنون می شوم.

ببینید ،وقتی می گوییم تنش آبی یا بحران آبی اگر ندانیمچگونه رخ داده است ،نمی توانیم راه حل صحیح و مناسبی
را بــرای آن تدارک ببینیم ،شــما از خوزســتان مثــال زدید،
بسیارخوب ؛بگذارید از خوزستان شــروع کنیم ،خوزستان
مشکلآبزیادداردامامشکلخوزستانفقطوفقطمنحصر
ومحدود به طرح های درگذشته اجرا شده انتقال حوضه به
حوضه نیســت ،این برای ساده کردن یک مســئله پیچیده و
چند بعدی روش خوبی است که توجه افکار عمومی به اندازه
کافی به آن جلب خواهد شد اما مشکل خوزستان در مسائل
وعواملدیگریهمهستکهاگردیدهنشود،همانطوریکه
بارها عرض کردم نه انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر همه
مسائل مدیریت آب در نقطه مقصد را حل و نه انتقال ندادن
آبازیکنقطهبهنقطهدیگرهمهمسائلمدیریتآبدرنقطه
مبدأ را بر طرف خواهد کرد.
آن مسائل و عوامل چیست؟

یکی بحث چگونگی مصرف آب درهر محدوده یا هر حوضهوهراستاناست،وقتیکهمیگوییمبیشاز 80درصدآبما
دربخشکشاورزیمصرفمیشود،اگرنپردازیمبهاینکهآیا
از الگوی صحیحی تبعیت می کنیم یا نه همچنان میلیاردها
متر مکعب آب ممکن اســت{هدر رود} درهمین خوزســتان
رقمی بیش از دو میلیــارد مترمکعب آب شــیرین فقط برای
کشت برنج دراستان مصرف می شود.این به آن معنا نیست
که از فردا بگوییم ممنوع و کشــاورز به ما ربطی نــدارد ،باید
معیشت کشاورز را هم حل کرد باید دید چگونه این اتفاق رخ
داده است ،یک شبه رخ نداده و یک شبه هم متوقف نخواهد
شد اما باید به این مسئله پرداخت ،اگر به مدیریت مصرف آب
نپردازیم و صرفا دریــک موضوع تمرکز کنیــم و صرفا به یک

باشد که فاضالب خروجی با کیفیت مناسب وارد پهنه های
آبی شود ،وزارت جهادکشاورزی دربحث زهکش ها درخود
استان خوزستان درموضوع مجتمع های وسیع نیشکر باید
رعایت های الزم را بکند ،دســتگاه های نظارتی و مدیریتی
استان هم {وظیفه دارند}همچنین گروه های مرجع و رسانه
ها و تریبون داران برای آماده کــردن افکار عمومی درجهت
تبدیل به مطالبه کردن {وظیفه دارند} این که با خیال راحت
بنشــینیم هر رفتــار ناصحیحــی را درمصرف منابع زیســت
محیطی همچنان انجام بدهیم و خیالمان راحت باشــد که
یک دستگاهی مسئولش هست وقتی شرایط بحرانی شود
ما میتوانیم برویم سراغ آن دســتگاه و بگوییم چرا درستش
نکردیــد ،هیچ جــای دنیــا این گونه درســت نشــده اســت.
درخوزســتان باید موضــوع مصرف آب دربخش کشــاورزی
و موضوع فاضالب و اســتفاده از پســاب تصفیه شده سامان
یابد ،موضوع حقابه های زیســت محیطی تــاالب ها نیز باید
ســامان یابد ،بحث انتقال آب از حوضه به حوضه ای دیگر با
مجموعه مالحظاتی که هست باید به گونه ای رفتار شود که
افکار عمومی توجیه باشــند که چرا این کار انجام می شــود
یا نمیشــود  ،مجموعــه این مســائل خالصه می شــود در به
رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی موضوع آب که هرجا
به رسمیت شــناخته شــود ،گام اول در اصالح امور برداشته
میشودیعنیبایدهاونبایدهایتوسعهتحتتاثیرموضوعآب
شکل گیرد .از خوزستان بیاییم بیرون و برویم سراغ هرجای
دیگری که شــما می گویید و باز رد این نگاه بخشی را در نابه
سامانی این موضوع آب ببینیم...
ما چون«خراســان» هســتیم لطفا درباره دشــت مشهد و
همچنین سیستان و بلوچستان بفرمایید .

کال در کریــدور شــرق کشــور دراســتان های سیســتان وبلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی  10میلیون
نفر زندگی می کننــد ،این یک عامل مهم بــرای امنیت ملی
ماســت که جمعیت مســتقر در مرزها و نواحی کم آب کشور
پایدار و ســاکن بماند ،پــس باید موضــوع آب مــورد نیاز این
مناطق حل شــود ،اما در همین کریدور شرق باید بدانیم که
حدود 11میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف
می شود ،اگر ما از فناوری روز ونظاماتی که درنقاط مختلف
دنیا مستقر شده است و دانشی که درکشورمان وجود دارد
اســتفاده کنیم و الگوی صحیح کشــت را اســتقرار بدهیم و
در همین کریدور شــرق مصرف آب را بهینــه کنیم و بتوانیم
مثال  10درصــد مصرف آب دربخــش کشــاورزی را به گونه
ای کاهش دهیم که لطمــه ای به تولید مــواد غذایی نخورد
می توانیم حدود یک میلیارد متر مکعب آب داشــته باشــیم

به دالالن محترمی که همان موقع دنبال این کار(صادرات آب به کویت)بودند
و ممکن است دوباره به هوس افتاده باشند ،پیغام دادم که از بد حادثه فردی که
درهمان زمان معاون وزیر بود و مانع دنبال کردن این کار شد امروز وزیر است پس
این دندان را بکنید و بعد رسما هم اعالم کردم که نه آن موقع این موضوع به سرانجام
رسید و نه این موقع ،دولت به هیچ وجه برنامه ای دراین زمینه ندارد
دســتگاه نگاه کنیم فقط زمان را از دست داده ایم ،درهمین
خوزســتان حــدود  520میلیــون مترمکعــب فاضــاب در
طول سال تولید می شود که فقط چیزی حدود  70میلیون
متر مکعب آن مدیریت می شــود 450 ،میلیــون متر مکعب
فاضالب بهپهنههایآبیسرازیرمیشود،هریکمترمکعب
فاضالب قادر است تا 40مترمکعب آب شیرین را آلوده کند.
اگر ما به این مســئله نپردازیم وصرفا انگشت اشاره مان را به
سمتیکدستگاهببریموبگوییمکهراهحلشماچیست    ...

که جواب گوی نیازهای شــرب و بهداشت و صنعت و محیط
زیســت این ناحیه از کشــور برای جمعیتی به مراتب بیش از
جمعیت موجود خواهد بود.باید به این بپردازیم اما طرح این
مطلب به آن معنا نیســت که ما تامین هــای جدید آب را منها
کنیم  ،مثال اگر بحث باروری ابرها پیش می آید رهایش کنیم
و بگوییم برویم سراغ کاهش مصرف آب ،بحث شیرین کردن
آب دریا پیش می آید بگوییم دنبال نکنیم و...

اجازه بدهید ،من وقتی که ابتدا عرض کردم و شما گفتیدکه از این حاشیه ها دور بشویم منظورم ایجاد همین مفاهمه
بود که موضوع آب یک موضوع میان بخشــی است یعنی اگر
میخواهیم به فاضالب بپردازیم مســئولیت اعالن موضوع
و جلب توجه با وزارت نیرو است  ،دستگاه برنامه ریزی کشور
بایــد اولویــت الزم را به این مســئله بدهد ،دســتگاه تقنینی
کشور باید بودجه های مورد نیاز را به تصویب برساند ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان استاندارد باید رعایت های
الزم را در آلــوده نکردن پهنه های آبــی انجام دهد ،خروجی
واحدهای صنعتی و نظایر آن باید کنترل های الزم را داشته

ببینید ،حقابه هیرمند روی کاغذ برای همیشــه حل شدهاست ،دولت افغانســتان دریک معاهده رسمی معتبر تعهد
دارد که درســال های اصطالحــا نرمــال  820میلیون متر
مکعب آب را به کشور ما تحویل بدهد ،اما عملیاتی کردن این
تعهد طبیعتا بسته به این اســت که ما مجموعه ای از مسائل
را درنظــر بگیریم وضمــن تاکید بر حــق قانونــی خودمان و
درخواست این که این معاهده عمال به رسمیت شناخته شود
وحتیدرسالهاییکهنرمالنیسترعایتشود،چونکشور
همسایه ما براساس مواد این معاهده باید نسبتی از آن 820
میلیون متر مکعب را براساس سازوکاری که درمعاهده پیش

خوب مگر مسئولیت فاضالب با وزارت نیرو نیست؟

موضوع حقابــه هیرمنــد را مــی فرمایید کــه باالخره چه
میشود کرد ،آیا می شود آن را برای همیشه حل کرد؟

جدول متوسط [شماره]718۷
طراح جدول:امید موسوی
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بینی شده است دراختیار ما قراردهد.

این کار االن انجام می شود؟

این که االن انجام نمی شــود مســتلزم پیگیــری ،مذاکره ،جدیت و این اســت که ما این موضوع را در مجموعه روابطی
که با کشور همسایه داریم ببینیم.
آیا در تابستان امسال نیز کاری انجام شده است؟

امسالالبتهسالفوقالعادهخشکوکمآبیاستبرایهمهما چه کشوری که باالدست و چه کشوری که پایین دست است
ولی ســازوکار قانونی اش وجود دارد هم اکنون وزارت کشور
مسئول کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و
افغانستان اســت و درسازوکار کمیســیون های مشترک یک
کمیته آب وجود دارد ،مسئول کمیته آب ،وزارت امورخارجه
است وما هم عضویت داریم و فکر می کنیم که اگر وزارت نیرو
نقشومسئولیتبیشتریدرخصوصکشورافغانستانداشته
باشــد ،دامنه ارتباطات ما حول محور مجموعه مسائلی که به
توسعه منطقه بستگی دارد ازجمله آب می تواند بروز مناسب
تری داشــته باشــد و همان طور که در اوایل دهه  80شمسی
توانســتیم به پیشــرفت های خوب و اقدامات موثری برســیم
مجدداینفضاحاکمشودوبتوانیمدرجهتمنافعهردوکشور
در حوضه آبریز هردو کشور حرکت کنیم.
آقای وزیر یک سری شایعات و مباحثی درباره فروش آب به
کشــورهای عراق و کویت مدتی پیش مطرح شد که منجر
به تجمعاتی در خوزســتان نیز شد که اســتحضار دارید و
البته تکذیب هایی نیز صورت گرفت اما می خواهم از زبان
جناب عالی مستقیما بشنوم که این موضوع چقدر صحت
دارد چون گفته می شود که درزمان آقای مهندس بی طرف
قراردادی هم بسته شده است؟

این را همه مــا می دانیم کــه دراین چهار دهه فــارغ از اینکه ســوژه چه باشــد جریان هایی در خارج از کشــور فعال و
بعضا درداخل کشــور دنباله های آن جریان به صورت فعال
و نیمه فعال بوده اند که هر زمان فرصتی دست داده بتوانند
التهابی درجهت تشــویش اذهان عمومی ایجاد و مســائلی
طرح کنند و بعد اگر آبی گل آلود شد اگر توانستند ازاین آب
گل آلود ماهی بگیرند ،شــاید یکی از اوج های این شــرایط
زمانــی همین هفتــه ها و روزهــا به ویــژه در فصل تابســتان
است که مسئله آب و برق به صورت طبیعی و مسائل مرتبط
با آن آســتانه تحمل مردم را پایین می آورد و لــذا زمینه بروز
و شیوع این شایعات بیشــتر می شــود که خودتان هم به آن
اشاره کردید .آن چه که مهم است این است که بدانیم کانال
بررســی و اعالم نظــر راجع به این مســائل کجا و کی اســت
اگر قرار باشــد هرشــایعه ای به هر طریقی مطرح شد بیاییم
و اصل را بر اصالت آن بگذاریم و بعد دنبال جواب آن باشیم
حداقل ضرری که دارد آن اســت که بخش قابــل توجهی از
وقت دســتگاه های اجرایی ما باید صرف این مســائل شود.
باالخره رسانه های ما باید خودشان یک سیستم پیمایشی
داشته باشند بنده به عنوان وزیر نیرو تا به حال سه بار رسما
این موضوع را با ذکــر جزئیات درمصاحبه هــا و برنامه های
رسانه های ملی و خبرگزاری ها تکذیب کردم این که دوباره
طرح می شود حداقل باید یک کار حرفه ای هم توسط رسانه
های داخلی ما صورت بگیرد ،من هردفعه که تکذیب کرده ام
این را هم گفته ام که این تکذیب من موجب نخواهد شد که
این موضوع دوباره طرح نشود چرا ،به دلیل ظرفیتی که در
خود این شایعه برای التهاب آفرینی هست.
خوب آقــای وزیر شــاید در زمان آقــای بی طــرف ما مثل
االن بحران آب نداشــتیم ،شــاید درگذشــته یک کاری
شده است چون گفته می شود که دو تاجر کویتی به نام
های جواد ابوخمیس و محمــود حیدر به ایران می آیند و
مذاکراتی را با طرف ایرانی داشته اند...
چه زمانی؟
درزمــان آقای بی طــرف ،گفته مــی شــود در  21آذر ماه
سال  82قراردادی بسته شــده و همان شب صداوسیما

اعالم کرده است که سند انتقال آب ایران به کویت امضا
شد؛ این ها چیزهایی است که در آرشیوها موجود است
اگر تکذیب می فرمایید که اصال نیست؛خوب،تکذیب
بفرمایید ولی شاید درگذشته شرایط آبی بهتری وجود
داشته و االن این شرایط دیگر نیست...
خوب ارتباط گذشته با االن چگونه تعریف می شود.ارتباطســال  82با االن درهمین منابع چه گفته می شود آیا گفته
می شود که االن همان قرارداد دارد فعال می شود؟
شایعهچیست
من نمی دانم  ،این را جناب عالی بفرمایید.
شــما که طرح می کنید و این اســامی را داریــد بگویید کهموضوع سال  82با االن چگونه مرتبط شده است.
من هیچ ادعایی ندارم و شــما دقیقا بفرمایید که آیا این ها
واقعیت دارد یا همه اش ساخته و پرداخته و کذب است؟
من هیچ توضیحی که تکراری نباشــد نــدارم ولی به خاطرشما یک بار دیگر تکرار می کنم.اول این که در زمان مدیریت
جناب آقای بی طرف خود بنده معاون امور آب بودم و درگیر
موضوع ،مطلب دوم که تکرای است ،این که درآن زمان شاید
به جرئت بتوانم بگویم که باوجود فعالیت هایی که حول این
ایده می شد یکی از کسانی که به جد و به شکل موثر مخالف
این قضیه بود ،من بودم.
این را در جراید خوانده ام...
اگرخواندهاید،میدانید کههمان جا اشاره کردمکه همانموقع از طرق میسور و مقدور وظیفه خودم را برای عملیاتی
نشدن آن تفاهم اولیه انجام دادم.
ولی نهایتا تفاهم شد یا همان موقع هم نشد؟
نخیــر ،نخیــر! درهمــان مصاحبه ذکــر کردم بــه دالالنمحترمــی که همــان موقــع دنبال ایــن کار بودنــد و ممکن
اســت دوباره به هــوس افتاده باشــند ،پیغام دادم کــه از بد
حادثه فردی که درهمان زمان معاون وزیر بود و مانع دنبال
کردن این کار شد امروز وزیر است پس این دندان را بکنید
و بعد رســما هم اعالم کردم کــه نه آن موقع ایــن موضوع به
سرانجام رسید و نه این موقع ،دولت به هیچ وجه برنامه ای
دراین زمینه نــدارد و حتی من یک پیــش بینی هم می کنم
که فارغ از این که چه کســی مدیریت این دســتگاه را عهده
دار باشد کشور ما و شرایط اقلیمی که تغییر شگفت انگیزی
درآن متصور نیست ،قطره ای آب برای این که به هرکسی و
هرسازمانی درهر مرزی تحت عنوان صادرات آب یا فروش
یا هبه یا هرچه بخواهد واگذار کند ندارد و نخواهد داشت.
از طریق رودخانه هــای مرزی چطور؟ مــا االن خروج {آب}
داریم یا نه؟
خروج داریم و آن خروج طبق معاهده است ،همان طوریکه با کشــور افغانســتان معاهده داریم و موظــف به رعایت
این معاهده هستیم ،ما با کشــور عراق هم معاهده 1975
الجزایر را داریم و بر اساس آن موظف به رعایت هستیم ولی
این که ما قصدی داریم یا خواهیم داشت مبنی براین که از
کشــور خشــک و نیمه خشــک ایران با نیازهای وسیعی که
درزمینه امنیت غذایــی و آبی دارد بخواهیم آب بفروشــیم
و صادرکنیم ،چنین برنامه ای نیســت و پیش بینی من این
است که این آخرین مصاحبه دراین زمینه نخواهد بود.این
رشته همچنان ادامه خواهد داشــت.چون شایعه از زمانی
که طرح می شود تا بخواهد تکذیب شود حداقل 24ساعت
طول می کشد و شایعه سازان درهمین  24ساعت التهابی
ایجاد می کنند ،مــن حتی دیده ام کــه درجایی روی بنری
ادعا شده است که آن جا خارج از مرزهای ایران است و یک
عده ای تشــکر کرده اند از این که دولت جمهوری اسالمی
ایران برای ما آب فرستاده است ،چرا؟ برای این که جمعیت
تشــنه و نگران از کمبود آب در داخل کشــورمان را ملتهب
کنند وبعد بتوانند سوار موجی بشوند که راه انداز این موج
آقای نتانیاهو با پارچ آبش بوده است.
ادامه در صفحه ۸
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقــی  - 1 :نیکویی -محل ســكونت موقت در كنــار دریا-
اصطبل  -بلندگوی دستی  - 2دوســتی  -به یادماندنی و
فراموش نشدنی  -با راحتی در جایی مستقر شدن و ماندن
بیشازحدمعمول- 3استراتژیک-نفس-کمربندفرضی
زمین  - 4بی بنیاد  -دســتگاه تولید آب سرد برای سیستم
های تهویه مطبــوع  -فرمان كشــتی  -از جنس الیاف پنبه
 - 5شــبکه گســترده جهانی  -پایتخت زامبیا  -سر كش و
یاغی  -نبرد ارتــش آلمــان و نیروهای متفقیــن در جریان
جنگ جهانی اول  – 6پــر چانه  -بزرگ ترین ویولونیســت
قرن نوزدهم  -یار عــذرا  - 7كناره  -ام الشــرائین  -امتیاز
ضربههایكنترلشدهدستكاراتهكا-ضمیرمونثعربی
 - 8نخ تابیده  -دیــن آور ایرانی در دوره ساســانی  -عنصر
شیمی آلی  -ترســو  - 9زمان ســنج  -دریاكنار  -خاندانی
نجیب و شریف از قبیله قریش - 10دستگاهی برای اندازه
گیری اختالف پتانســیل  -تصویری کــه روی پرده نمایش
داده شود -فاقد ارزش و اعتبار  - 11جزایری در اقیانوس
کبیر  -برچسب  -قسمتی از زمان  -گوسفند قربانی.
عمودی - 1:شهری در جنوب غربی فرانسه  -نوعی پارچه
پنبــه ای  - 2به هوش باش  -دریازی  -تکرار حرف بیســت
و ششــم  - 3از موتورهای جســتجوگر اینترنتی  -حقیقی
و واقعی  - 4رشــد كننده  -ذرات تشــکیل دهنده مولکول
 - 5کاخی که به دستور پتر کبیر در نزدیکی سن پترزبورگ
ساخته شــد  -فانی و ناپایدار  - 6غاری زیبا و شگفت انگیز
در زاهــدان -امتحــان  - 7پاســخ مثبــت -قشــر خارجی
پوست  - 8آبگیر  ،تاالب  -پرنده ای خوشآواز  -تپه كوچك

 - 9نوازنده  -پشت سر هم  - 10برج دیدنی فرانسه – پشت
گرمی - 11توده غله درو شده  -اسباب و اثاثیه - 12صورت
 نوعــی تایر بدون تیــوب  - 13راهی که به آخر نمی رســد! سرزمین قومس -برگزیده  - 14ســنگری در دشت هایفاقد موانع طبیعی  -اجازه  - 15ســازمان جاسوســی رژیم
صهیونیستی -ساختمان ها - 16گردیدن  -قوی و نیرومند
 - 17دستگاهی برای پخش صدا  -سوره پنجم قرآن - 18
پیشوند  -شهری در هلند - 19بتی در عصر جاهلی  -لباس
صوفیان  -واحد پول ایران قبل از هخامنشیان - 20آلوده به
ننگ  -مسئول چاپارخانه در دوره مغول.
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