جوابگو نیست و پلیس آب هم یک رویکرد دولت��ی است که جوابگو نیست .وی
ادامه داد :برای رفع این مشکل عالوه بر ارتقاء دانش باید رویکرد نیز تغییر کند و
این نکته اساسی در اندیشکده آب است .وی با بیان اینکه انجمن جامعه شناسی
ایران برای اولین بار مرکز تحقیق آب و جامعه را ایجاد کرده است ،گفت :انجمن
ایران مطالعات فرهن��گ و ارتباطات ،کمیته آب و ارتباط��ات را تشکیل داده و
همچنین در مرکز بررسی سیاست استراتژیک ریاست جمهوری نیز این موضوع
پررنگ اس��ت و در حقیقت اکنون هم��ه مجموعه ها و ظرفی��ت های کشور در
خدمت خلق اندیشه ای موثر ب��رای وضعیت موجود آب کش��ور هستند .علوی
هشدار داد نباید شرایط بحرانی ،ما را از طی مسیر منطقی باز دارد و معتقدم در
همین شرایط هم برای حل مسئله باید مردم را ص��دا بزنیم تا آنها خود صاحب
مسئله باشند و در تامین مالی طرح ها هم شرکت کنند.
علوی گفت:وضعیت مالی و بودج��ه ای دولت مشخص است و فاجعه مسائل آب
اینقدر گسترده است که ای��ن اعدادی که در بودجه ها شک��ل می گیرد،عددی
نیست که بااین فاجعه برابری کند به عن��وان مثال وقتی از آبیاری با راندمان باال
بحث می کنیم،اعتبار مورد نیاز ما رقمی در حدود دو هزار و  500میلیارد تومان
است و سقف تسهیالت دولت در حدود  200میلیارد تومان است که با این حساب
مشخص نیست چند سال طول می کشد استان کرمان تحت پوشش کامل آبیاری
مدرن قرار گیرد.
وی تصریح کرد :ظرفیت ما فقط بودجه دولت نیست و باید تنوع بخشی منابع مالی
را داشته باشیم و بر راه اندازی تشکل های صنفی آبداران در دشت ها به عنوان
یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر تاکید داریم .
وی تاکید کرد :من موفقیت آقای رزم حسینی استاندار را اینگونه تلقی می کنم
که ایشان از بخش خصوصی آمده و زودت��ر و خیلی زودتر از سایر مدیران دولتی
راه درست را در م��ی یابد و خیلی مهم است که یک استان��دار به این پارادایم در
تصمیم گیری رسیده باشد که تصمیم های دولتی را باخبرگان بخش خصوصی
راست آزمایی کند .وی اضافه کرد :اندیشکده در این راه دنبال توصیه منطق ثابتی
نیست و در نقش ی��ک تسهیل گر به دنبال ایجاد و فراه��م کردن زمینه تصمیم
گیری درست است.
قوانین مبه��م و قابل تفسیر ،کمت��ر از قوانین غلط
وی ادامه داد :پرونده آب را بدون اینکه ظرفیت هر
نیست تا آنجا که موجب شد در مقطعی افرادی در
منطقه را بسنجیم ببندیم و بگوییم باید کشاورزی را
در مورد آب تنها یک راه داریم
نهاد ریاست جمهوری ،قوانین آب را زیر پا بگذارند
توسعه داد و یا اینکه تعطیل کرد نمی توان مشکالت
آن هم درگیر کردن همه ذینفعان
و در دشت ممنوعه مجوز حفر چاه صادر کنند..
را حل کرد ،اگر ما مشروعیت حل مشکل را داشتیم
و ذی مدخالن در روند تصمیم
رییس اندیشکده تدبی��ر آب ایران ادام��ه داد :آب
 15هزار حلقه چاه غیر مجاز نداشتیم.
گیری و تصمیم سازی مشابه
منطقه ای و جهاد کشاورزی به عنوان دو ذی مدخل
وی ادامه داد :یکی دیگ��ر از نیازهای ضروری ما در
آنچه سال ها در مدیریت قنات
آب باید به یک جمع بندی و وحدت رویه برسند تا
کشور و از جمله در بخش آب  ،مراکز اعتبار سنجی
ها تجربه کرده ایم ،است چرا که
پس از آن بتوان قانون مداری ذینفعان را دنبال کرد.
است که مرجعیت داشته باشند و آمار و عدد و رقمی
دولت هر زمان و هر کجا انحصار
وی گفت :اندیشکده یک سازمان مردم نهاد است که
را ک��ه اعالم و تایید م��ی کنند ،همه قب��ول داشته
ایجاد کرده ،زمین گیر شده است.
به همت اتاق کرمان و ایران پا گرفته و در صدد این
باشند تا شاهد این نباشیم که مثال جهاد کشاورزی
است که از طریق آگاه سازی عمومی بر روند اصالح
بگوید من 50درصد آب کشور را استفاده می کنم و
حکمرانی آب اثرگذاری داشته باشد و معتقد است
وزارت نیرو بگوید  92درصد و این خود پایه اختالف
آب باید به عنوان مساله ای اجتماع��ی در شرایط فعلی مطرح و به عنوان مطالبه
و اساس تصمیم های نادرست باشد.
عمومی پیگیری شود.
سید احمد علوی گفت:بررسی وضعیت حکمرانی فعلی در آب کشور،آماده سازی رییس اندیشکده تدبیر آب ایران گفت :کشورهایی که توانسته اند مسایلشان را
گنجینه تاریخ حقوق آب از دوران تمدن اولیه ای��ن سرزمین ،انتشار چند مقاله حل کنند برای تولید اطالعات ،فرآیندهای مشارکتی تعریف کرده اند و از همه
ترویجی با موضوع چرخ آب  ،آب زیرزمین��ی و مقاله راههای برون رفت از بیالن مهمتر بخش خصوصی را وارد این عرصه کرده اند.
منفی دشت رفسنج��ان بخشی از کارهای انجام شده اس��ت که به مجموعه ذی
مدخل آب کشور ،ارائه شده اند .علوی از نشست های مشترک مرکز بررسی های
استراتژیک ریاست جمهوری ،اندیشکده تدبیر آب ایران و انجمن جامعه شناسی
ایران با موضوع آب سخن گفت و افزود:تا کنون هشت نشست با حضور خبرگان
آب کشور  ،جامع��ه شناسی  ،سیاست ورزی ،اقتص��ادی و بخش خصوصی و هر
کسی که فکر می کردیم می تواند اثر گذار باشد،برگزارشده است.

دولت محوری دیگر جوابگو نیست
رییس لندیشکده تدبیر آب ایران وی تصری��ح کرد :رویکرد دولت محوری دیگر

معجزه سرمایه اجتماعی
سید احمد علوی،تصریح کرد :در حل مسئله بح��ران آب،سرمایه اجتماعی می
تواند معجزه کند؛همان اتفاقی ک��ه در زمان جنگ رخ داد و ب��ا تکیه بر سرمایه
اجتماعی توانستیم به موفقیت برسیم هرچند سرمایه اجتماعی مان در این سال
ها کاهش یافته است.وی در پایان تاکید کرد :باید نفع و ضرر همه ی ذی نفعان
و ذی مدخالن در قالب یک پروتکل همراهی منسجم مشخص شود وگرنه با زور
و پلیسی کردن مسئله گرهی گشوده نخواهد شد و راه به جایی نخواهیم برد.
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