ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف
آب /ﺟﺮﯾﻤﻪﻫــﺎی ﺳــﻨﮕﯿﻦ در راه
اﺳﺖ؟ – اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس“ ،از
ﻓﺮدا ﺷﻨﺒﻪ  18ﻣﺮداد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  3000ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  50ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﯾﮏ دوره ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﺎ  17ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ”.اﯾﻦ
ﺧﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮورش ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  93اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻋﻼم اوﻟﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻨﺒﻪ  18ﻣﺮدادﻣﺎه 93
از راه رﺳﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
ﻃـﺮح ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐـﺎن ﭘﺮﻣﺼـﺮف آب در ﮐﻼﻧﺸﻬـﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑﻪدﻻﯾـﻞ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف را دﻟﯿﻞ آن داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ ﻧﯿﺮوی وﻗﺖ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
از ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ً آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﺮب را
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﺨﺮ و آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در روزﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف آب در ﺳﺎل  93ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮوی وﻗﺖ از اراﺋﻪ
ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻗﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد .ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ
از  4ﺳﺎل از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﭘﺮﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در
اﯾﺮان در ﺳﺎل آﺑﯽ  97 – 96و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 97
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﮐﻢﺑﺎرﺷﯽ ،در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺎدی
ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب دارﻧﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺮب آﺑﯿﺎری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺮب ﭘُﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺮب ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎط و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آب ﺷﺮب ﺟﺎرو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  97ﺑﺎ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ
از ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﻌﺪ از
آن ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ آب ،ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﻗﺖ و ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺪود  2ﺗﺎ  3درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب ﺗﻬﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﯾﻨﺮو ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 97
ﺷﺪ ،اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ و ﻗﻄﻌﯽ  3ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ آب و ﭘﺲ از آن وﺻﻞ ﻣﺠﺪد آب
ﺑﻮد؛ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻣﺼﺮف
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﻫﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان  20درﺻﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺼﺮف آب دارﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮﻣﺼﺮفﻫﺎ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری
ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺑﺮق ،اﯾﻦ اﺑﺰار در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ ،ﺧﻮش ﻣﺼﺮف ﻫﺎ و ﺑﺪﻣﺼﺮف ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺨﺶ ﺑﺮق ﺣﺪود  10درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ آب  12درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻣﯿﺰاﻧﯽ
ﮐﻪ آب و ﺑﺮق از ﺳﻄﺢ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﻋﻤﻼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ آﺳﺎﯾﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﺮق ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎدی ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ “ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻤﯽ
درﺻﺪدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب و ﺑﺮق را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ” ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻟﮕﻮی
ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار  15ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهای  12ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞﺑﺮای ﮔﺮوه اﻧﺪک ﺑﺪﻣﺼﺮف ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻠﮑﻪ درﺻﺪدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرت
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﺪﻣﺼﺮﻓﯽ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮش ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﯾﻦ ﻃﺮح وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺶ
از دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه و
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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