آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ؛
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻋﻼم ﮐﺮده در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﺗﺠﻤﯿﻊ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ  ۳۳ﻫﺰار و  ۷۹۲روﺳﺘﺎ ﺑﻪ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ،
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۴۴ﻫﺰار و  ۱۱۸روﺳﺘﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺷﺪی  ۵۳درﺻﺪی در
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ دارد.
در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۰۹۱۷روﺳﺘﺎ از آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ۳۳
ﻫﺰار و  ۷۹۲روﺳﺘﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .در آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ  ۹۳ﻫﺰار و  ۵۳۹روﺳﺘﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﯾﺶ #ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﻔﺐ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۴۴ﻫﺰار و  ۱۱۸روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻟﻎ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭘﺎﮐﺮوح ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﻟﺪ در ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۰۲ﻫﺰار و  ۸۷۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ۶ﻫﺰار و  ۸۳۶روﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۳.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۸۹۳۱ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد  ۶۷۸۴روﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۴.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۲۴ﻫﺰار و  ۸۸۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺮب و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۳۹۳۱در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺷﺒﮑﻪ آب
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از ﺷﺒﮑﻪ آب ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ  ۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺗﻌﺪادی روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎز از ﻃﺮح ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد.
وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ آب ﮐﺸﻮر را ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯿﻢ.
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