پیرامون تجمع کشاورزان اصفهانی مطرح شد؛
کشاورزان می خواهند صدای لعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند  /گمبود آب شرب تابستان با
آب بی کیفیت چاه ها جبران شد  +عکس ها

کشاورزان حقآبه دار شرق و غرب اصفهان در باالدست زاینده رود در استان اصفهان برای بررسی
نحوه توزیع آب و همچنین نشان دادن اعتراض خود ،تجمع بزرگی را برپا کردند .
به گزارش ایلنا ،صبح دیروز کاروانی مرکب از  ۰۰۱۱اتوموبیل ،حامل کشاورزان حقآبهدار شرق و
غرب اصفهان در حرکتی هماهنگ به محل باالدست رودخانه زایندهرود در استان اصفهان رفته تا از
نزدیک نحوه توزیع آب که موجب خسارات هولناکی به کشاورزان حوضه آبریز زایندهرود در استان
اصفهان شده را مورد بررسی قرار دهند.
حسین محمدرضایی (عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان )درباره تجمع روز
گذشته گفت :کشاورزان حقآبهدار شرق و غرب اصفهان به باالدست زایندهرود در استان اصفهان

رفتهاند تا از نزدیک شاهد این باشند آبی که به دست آنها نمیرسد ،به کجا میرود .بهعالوه ،آنها با این
گردهمایی میخواهند اعتراض خود را به طور علنی اعالم کنند.
وی افزود :در ادامه بازدید کشاورزان امروز به محل پمپاژ انتقال آب به یزد رفتند و اعتراض خود را
به انتقال آب به صنعت یزد نیز ،ابراز کردند .اکنون حدود  ۰۱روز میشود که کشاورزان حقآبهدار
شرق و غرب اصفهان برای نشان دادن اعتراضشان در شهرها و روستاهای حوضه آبریز زایندهرود،
خیمه زده و تراکتورهای خود را در مقابل آنها گذاشتهاند.
محمدرضایی افزود :با توجه به وضعیت کمآبی کنونی رودخانه و عدم بارش کافی در منطقه در
سالجاری ،براساس مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود در وزارت نیرو ،پاییز امسال
(ابتدای سال زراعی) قرار بود  ۰۱۱میلیون مترمکعب آب پشت سد زایندهرود ذخیره شود و برای
کشت پاییزه رهاسازی شود اما آنچه که اتفاق افتاد یک سد خالی با  ۰۶۱میلیون مترمکعب آب بود.
علت این امر ناتوانی در جلوگیری از برداشتهای بیرویه ،چه در باالدست زایندهرود در چهارمحال و
بختیاری و چه در خود استان اصفهان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن قادر به کنترل برداشتهای بیرویه باالدست نیستند ،اظهار داشت :در
جدول منابع و مصارف آب که از سوی شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود در وزارت نیرو
تهیه شده ،قرار بوده که در تابستان  ۰.۰۱مترمکعب آب در ثانیه از سد رها شود اما این میزان به ۱۶
مترمکعب رسید .بهخاطر برداشت بیرویه ،در واقعیت آنچه که اتفاق افتاد این بود که صرفا ً ۵.۰
مترمکعب آب به تصفیهخانه بابا شیخعلی که تامینکننده آب شرب اصفهان است ،میرسید اما نیاز
واقعی اصفهان ۰۱.۰ ،متر مکعب آب بود که در نتیجه با کمبود آب شرب روبرو بودیم.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان ادامه داد :برای جبران کمبود آب شرب،
اداره آب و فاضالب حدود  ۰۱حلقه چاه در محالت مختلف شهرستان اصفهان احداث کرد تا از

سفرههای آب زیرزمینی برداشت کند .با این وجود ،برخی نقاط شهرستان نصف روز بیبهره از آب
بودند .همچنین سطح پایین کیفیت آبهای این چاهها ،موجب شده بود امسال آب شرب مردم ،کیفیت
بسیار نازلی داشته باشد .مسئوالن به جای اینکه آب با کیفیت زایندهرود را به صنایع بدهند ،آن را برای
شرب نزدیک به  5میلیون نفر از مردم اصفهان در نظر بگیرند تا اینکه مجبور به استفاده از آب
چاههای کم کیفیت برای شرب نشوند.
وی اشاره کرد :در این میان ،آبی به کشاورزان تخصیص داده نشد .کشاورزان  ۰۵سال است که کشت
کاملی نداشتهاند و دو سال است که بهخاطر همین سوءمدیریتها نتوانستهاند کشت و کاری انجام دهند،
هیچ درآمد دیگری هم ندارند .کشاورزی تنها شغل آنها است .از همین رو ،بسیار خشمگین و معترض
هستند.
محمدرضایی در اشاره به طرح بن بروجن نیز گفت :اواسط مهرماه کشاورزان حقآبهدار به محل احداث
طرح بن-بروجن رفتند و اعتراض خود را از اجرای این طرح به مسئوالن وزارت نیرو اعالم داشتند.
گفتنی است وزارت نیرو قصد داشت بیتوجه به شکایت و اعتراضات کشاورزان و نظام صنفی
کشاورزی ،این طرح را انجام داده و آب را از حوزه بیآب زایندهرود به حوزه پرآب کارون انتقال دهد
اما این اعتراضات موجب توقف آن شد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در پایان گفت :حدود  ۱۰سال پیش ،قرار
شد که تونل سوم کوهرنگ احداث شود .ولی متاسفانه  ۰۱سال پیش ،آب به اسم شرب و به کام صنعت
به استان یزد انتقال یافت ولی در آن زمان و تا االن ،هنوز این سد و تونل افتتاح نشده است .قرار بود از
طریق تونل سوم ،آب از سرشاخههای حوضه پرآب کارون به حوضه کمآب زایندهرود رسانده شود اما
بعد از گذشت سالها و صرف میلیاردها هزار تومان پول ،هنوز این اتفاق نیفتاده است .حال ،بعد از
صرف  ۱۰سال وقت و هزاران میلیون تومان هزینه برای این پروژه که هنوز هم اتفاق نیفتاده،

میخواهند آب حوزه کمآب زاینده رود را با احداث  ۰۳۱کیلومتر خط لوله انتقال آب به نام طرح بن-
بروجن به حوزه پرآب کارون انتقال دهند .در صورتی که میتوانند با کوتاهترین مسیر و کمترین هزینه
از سد کارون  ،۰آب را به بروجن انتقال دهند ولی متاسفانه مص ّر به انتقال آب از زایندهرود بیآب
هستند.
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