اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن:ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان اﺣﺴﺎس ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧـﺪاﺷﺘﻪ و ﻧـﺪارم و ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻗﺮاﺑﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ دارم
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻣـﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه
ﺧﺒﺮی ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ روﯾﮑﺮد
اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﻓﺰود:
دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ از روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﭘﯽ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣـﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎی ﮐﺎرآﻣـﺪ و ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ در ﻣﻮﺿـﻮع
ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻣﯿـﺎن ذی ﻧﻔﻌـﺎن ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎ آب ﺷﺮب ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ
زاﯾﻨﺪه روز ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻔﺎف ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ روز را ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﺸـﺎن اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ:در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ورودی آب ﺳـﺪ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺮﯾﺰ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ  ۱۰/۹ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و
ﺧﺮوﺟـﯽ ﺳـﺪ  ۱۲ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌـﺐ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﯿـﺰان
ﺧﺮوﺟﯽ آب از ورودی ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ
روﻧـﺪ ،ﻋﻤﻼ در ﺑﻌـﺪ آب ﺷـﺮب ﺑـﺎ ﻣﺸﮑـﻞ ﺣـﺎد و ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻔﺖ:اوﻟﻮﯾﺖ آب ﺷﺮب اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻣـﺎزاد ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان آﻧـﺮا ﺑـﺮای ﻣﺼـﺎرف ﮐﺸـﺎورزی رﻫﺎﺳـﺎزی
ﻧﻤﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:از ﻫﻔﺘﻪ دوم آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﺳﺘﺎن در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮدم،
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺟﻠﺴﻪ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎی آﯾﺖ
اﷲ دﮐﺘﺮ رﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد.
وی اﻓـﺰود:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺮاﺑﯿـﺎن در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﻏـﺮب ﺗـﺎ ﺷـﺮق و
ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه
اﺣﯿﺎ زاﯾﻨﺪه رود را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮔﻔﺖ:وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺮو ﻣﻌﺎون ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻮزه زاﯾﻨﺪه رود ﻣﻨﺼﻮب و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دوم اﺳﺘﺎن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،ﺣﻖ ﻧﮑﺸﺖ ﮐﺸﺎورزان و … را
ﻣﺼﻮب و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

