
تمام شدن آب ش�ايد براي ما هنوز غيرقابل باور 
باش�د اما براي مردم ش�هر كيپ ت�اون آفريقاي 
جنوبي يك واقعيت تلخ است. بنا بر گزارش هاي 
رسمي ذخاير آب آشاميدني اين شهر كه عمدتا 
از س�دها تامين مي ش�ود از تاريخ 11 مه 2018 به 
پايين ترين سطح ممكن مي رس�د و مردم بايد از 
آن تاريخ به بعد از 200 نقطه پيش بيني ش�ده در 
شهر سهميه آب مورد نيازش�ان را تامين كنند. 
سوال اما اين است كه آيا سرنوشت كيپ تاون در 
انتظار شهرهاي ما هم هست؟ چرا كه نه! كاهش 
ش�ديد باران و به تب�ع آن كاهش مي�زان ذخاير 
س�دها نگراني جدي براي تامين آب م�ورد نياز 
برخي كالنش�هرها به وجود آورده اس�ت. بنا به 
گفته محمد رضا بختياري، مديرعامل شركت آب 
منطقه اي تهران آب ورودي به سدهاي پنج گانه 
تهران 70 درصد كاهش داشته است. به گفته او در 
حال حاضر حجم آب در پشت سدهاي پنج گانه 
تهران 613 ميليون مترمكعب است كه نسبت به 
پارسال حدود 15 ميليون مترمكعب كاهش نشان 
مي دهد. توضيح�ات مديرعام�ل آب منطقه اي 
اس�تان تهران نش�ان مي دهد كه خطر به معناي 
واقعي بيخ گوش ما است و ديگر جايز نيست كه 
بر آن چشم بست. فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب 
و توسعه پايدار، در گفت وگو با »اعتماد« توضيح 
مي دهد كه اصرار بر مدل اش�تباه توسعه شهري 
ما را به طور شتابان در مسير خطرناكي قرار داده و 
بازگشت از آن نيازمند اتخاذ تصميم هاي جدي و 

بسته اي از اقدامات است. 

 حتم�ا خب�ر داري�د ك�ه آب آش�اميدني ش�هر 
»كيپ ت�اون« در آفريق�اي جنوبي ت�ا چند هفته 
ديگر تمام مي ش�ود و از آن پس مردم باي�د از آب 
س�هميه بندي اس�تفاده كنن�د. م�دل تامين آب 
آشاميدني اين ش�هر براساس اس�تفاده از ذخاير 
سدها بوده اس�ت. با توجه به ش�باهت اين روش و 
شيوه تامين آب ش�هري مانند تهران و با توجه به 
تشديد بحران كم آبي در ايران چقدر ممكن است ما 

هم به چنين وضعيتي دچار شويم؟ 
هيچ دور از انتظار نيست كه همين وضعيت نه تنها براي 
تهران كه براي بسياري از كالنش��هرهاي ما مانند مشهد 
هم اتفاق بيفتد. همانطور كه اشاره كرديد آب تهران از پنج 
سد تامين مي شود كه اين سدها االن در وضعيت مناسبي 
نيس��تند. از طرف ديگر مدل توسعه شهري ما باعث شده 
روز به روز به تقاضاي آب هم افزوده شود. جمعيت زيادي از 
استان هاي ديگر به تهران آمده اند و هنوز هم اين مهاجرت 
ادامه دارد. اين جمعيت آب نياز دارد خ��ب اين آب را بايد 
از كجا تامين كنيم؟ ما حدود 700 س��د در كش��ور داريم 
كه عموم اين س��دها ذخاير اندكي دارند. اما اين نشانه ها و 

هشدارها هنوز كه هنوز است جدي گرفته نشده است. 
 جدي گرفته نشده يعني چه؟ در اين شرايط براي 
اينكه كالنشهرهاي بحراني ما به وضعيت كيپ تاون 
دچار نشوند؛ چه كارهاي بايد انجام مي شد كه نشد؟ 

از اين به بعد چه مسيري را بايد دنبال كنيم؟ 
درباره مديريت گذشته همان بحث فهم غلط ما از توسعه 
اس��ت. يك نوع كپي كاري و تقليد ش��تابزده از مديريت 
ش��هري امريكايي موجب ش��ده ما با سياس��ت هاي مان 
موجب شويم مردم از استان هاي حاش��يه اي كشور روانه 
تهران و استان هاي مركزي شوند. نكته جالب اين است كه 
اين استان ها عموما در مناطق كم آب و خشك قرار دارند. 

پيمانكارها تا مي توانسته اند مجوز انبوه سازي گرفته اند و 
هر جايي كه رسيده اند خانه ساخته اند بدون اينكه به اين 
فكركنند كه آب و برق اين ساختمان ها از كجا بايد تامين 
ش��ود. در نتيجه روز به روز به جمعيت شهري مثل تهران 
افزوده ش��ده و هنوز هم اين رون��د ادام��ه دارد. روزگاري 
تهران 550 قنات داشته اس��ت و به راحتي آب آن تامين 
مي شده اس��ت. قنات ها مظهر مديريت پايدار منابع آب 
هس��تند هر چند كه هنوز هم برخي افراد درباره قنات ها 

تحقيرآميز و با تمسخر حرف مي زنند. سياست هاي ما آن 
همه رشته قنات را از بين برده و چيزي را جايگزينش كرده 
كه تكليفش معلوم است. به دليل تمركز بر مدل مديريت 
سازه اي كه بر ساخت سد و انتقال آب استوار بوده، مديريت 

تقاضا و مصرف عمال فراموش شده است. 
 براي مديريت مصرف و تقاضا چه سياس�تي بايد 

دنبال مي شد؟
براي مثال از س��ال 1389 كه سياس��ت هاي كلي اصالح 

الگوي مصرف ابالغ شده اس��ت تا االن هنوز معلوم نيست 
كه در هر سال براي كاهش مصرف آب و كاهش تقاضا هيچ 
كاري انجام نشده است. اگر به فرض محال اقدامي جدي 
هم شده باشد گزارش دقيقي از اين اقدامات منتشر نشده 
است. اين كارها را كه نكرده ايم هيچ، در مقابل سياست هاي 
غلط ديگري را هم تش��ديد كرده ايم. روش هاي ناپايدار را 
جايگزين توسعه پايدار كرده ايم. مصيبتي كه سدها به بار 
آورده اند كم نيست. بس��ياري از اين سدها موجب خشك 
شدن ريز اقليم شده اند. بخش زيادي از آب هم پشت سدها 
تبخير مي شود. در كنار اينها احداث »صنايع آب بر« مانند 
فوالد در مناطق خشك يكي از الگوهايي است كه همچنان 

دنبال مي شود. 
 ف�رض كني�م ك�ه از همي�ن ف�ردا ق�رار باش�د 
سياس�ت هاي غلط مورد اش�اره ش�ما تغيير كند 
و تصميم هاي�ي گرفته ش�ود ك�ه ش�هرهاي ما به 
سرنوشت »كيپ تاون« دچار نشوند. مشخصا چه 

رويكردي بايد در پيش گرفته شود؟ 
در گام اول باي��د ن��گاه به توس��عه تغيير كن��د. همه بايد 
مسووليت هاي ش��ان را قبول كنند. سياس��تگذاران بايد 
نگاه ش��ان را طوري تغيير دهند كه مهاج��رت از مناطق 
جنوبي كشور و استان هايي مانند خوزستان به شهرهاي 
مناطق مركز متوقف ش��ود. اين هم ممكن نيس��ت مگر 
به ش��رط در پيش گرفتن روش هاي نرم به جاي مديريت 
س��ازه اي. سياس��ت هاي شهرس��ازي بايد طوري تغيير 
كنند كه مدل ساخت و س��از ما مبتني بر بوم هر منطقه 
باشد. شهرسازها دقت نمي كنند در چه اقليمي دارند اين 
ساختمان ها را مي س��ازند. هم در فرآيند ساخت و سازها 
آب فراواني مصرف مي شود و ساختمان هايي كه طراحي 
و ساخته مي شوند بدون محاسبه نيازهاي انرژي ساخته 
مي شوند. اين روند بايد متوقف شود. نهاد دانشگاه خيلي 

در اين زمينه كم كاري دارد. دانش��گاهيان بايد به ميدان 
بيايند و براي عب��ور از اين وضعيت چاره انديش��ي كنند. 
متاسفانه دانشگاه مسووليت هايش را در برابر اين بحران 
بزرگ فراموش كرده است. االن نمي توان گفت وقتي آب 
آشاميدني تهران تمام شد، برويم آب صنايع را قطع كنيم. 
وقتي اين كار را بكنيم چند ميليون نفر بيكار مي شوند. پس 
براي اين بحران بايد بسته اي از اقدامات طراحي شود. بايد 
برويم سراغ اس��تفاده از طرح هايي مثل بازچرخاني آب. 
براي استفاده از آب هاي خاكستري بايد برنامه ريزي كنيم. 
براي جمع آوري آب باران بايد برنامه داش��ته باشيم حتي 
بايد به فكر اس��تفاده از تصفيه آب هاي سياه باشيم كه در 
بس��ياري موارد كاربرد دارد. بايد به فكر استفاده از انرژي 
خورشيدي باشيم. آفتاب يكي از موهبت هاي خداوندي به 
اين سرزمين بوده چقدر از اين موقعيت استفاده كرده ايم؟ 
كدام ساختمان در تهران براي استفاده از برق خورشيدي 
طراحي مي شود؟ اين همه راه اما ما به اينها فكر نمي كنيم. 
خالصه اينكه ما بايد بسته اي از تصميم هاي به هم مرتبط 

و پيچيده را به كار بگيريم. 
باي��د دول��ت كوچك 

شود و جوامع محلي 
تصميم گيري ها  در 
مشاركت داده شوند. 

كمب��ود آب درش��هرهاي بزرگ 
مشكلي نيست كه امروز و ديروز 
پيش آمده باش��د؛ مشكلي است 
كه بخ��ش اعظم آن به اس��تفاده 
بي رويه و بي ضابط��ه در صنعت 
كش��اورزي برمي گردد. به همين 
دلي��ل براين ب��اورم ك��ه اصالح 
الگوي مصرف آب دروزارت جهاد كش��اورزي مي تواند 
كمك ش��اياني ب��ه كاه��ش دغدغه هاي ش��هروندان 
ش��هرهاي بزرگ درخصوص آب و كمبود آن باش��د. به 
تازگي خبري را ش��نيده ام كه حكايت از كمبود شديد 
آب در كيپ تاون آفريقا دارد. كمبود به حدي اس��ت كه 
گفته مي ش��ود طي چند هفته آينده آب ش��رب آنها به 
كلي رو به اتمام مي رود. اي��ن اتفاق اما، مي تواند به نوعي 
زنگ خطري جدي براي ما نيز به حساب  آيد چرا كه به 
نظر نمي رسد مديران مس��وول و مرتبط ما در پايتخت، 
تاكنون حتي به احتم��ال وقوع چني��ن حالتي »فكر« 
كرده باش��ند. از سويي در ش��هرهاي ايران به دليل خأل 
وجود مديريت يكپارچه ش��هري، تامي��ن و توزيع آب 
ش��رب برعهده وزارت ني��رو و به طور ويژه ش��ركت آب 
منطقه اي است. در مقابل، مديريت اداره شهرهاي بزرگ 
جهان برعهده ش��هرداران آن شهرهاس��ت و نهادهايي 
مانند آب و ب��رق و گاز و... موظف ب��ه اطاعت و تبعيت از 
مديريت و سياست هاي ش��هرداران هستند. به همين 
دليل به نظر مي رس��د درعين حال كه موض��وع آب به 
ش��هرداري برنمي گردد و مرتبط نمي ش��ود، اگر قانون 
مديريت يكپارچه ش��هري نهايي و ابالغ ش��ود و به تبع 
آن س��ازمان هاي مرتبط تحت لواي مديريت ش��هري 
درآيند، آن وقت ش��هرداري مي تواند ب��ه عنوان متولي 
اداره شهر، با بسيج نهادهاي دست اندركار، فكري براي 
بحران هايي اينچنيني در ش��هري چون ته��ران بكند. 
ش��ايد براي همين هم باشد كه سياس��تگذاران شهري 
ما تا اين حد برتصويب اين قانون تاكيد داش��ته و دارند. 
ولي اگر بخواهيم صادق باشيم، به طور خالصه مي توان 
مدعي شد كه در ش��رايط فعلي، تا امروز نه تنها در شورا 
و ش��هرداري به اين موضوع فكر نش��ده كه ب��ه تبع آن، 

راهكاري نيز براي آن انديشيده نشده است.  
رييس كميس�يون س�المت و محيط زيس�ت 

شوراي اسالمي شهر تهران

تجربه »كيپ تاون« و نبود 
مديريت واحد شهري در ايران

زهراصدراعظم نوري

امين شول سيرجاني
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بگذاريد شهرزاد بازهم قصه بگويد

8

چهارشنبه 25 بهمن 1396، 27 جمادي االول 1439، 14 فوريه 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 4027

نگاه

AP

گفت وگو با فاطمه ظفرنژاد

دانشگاه مسووليت هايش در برابر بحران بزرگ كم آبي را فراموش كرده است

»كيپ تاون« شدن دور از انتظار نيست 

به صف��ر رس��يدن ذخاير 
آبي يك ش��هر را نمي توان 
متصور ش��د. مگر اينكه در 
كوير لوت چني��ن اتفاقي 
بيفتد ك��ه ذخاي��ر آبي به 
طور كامل به اتمام برس��د. 
اما نكته اي ك��ه وجود دارد 
اين است بحران آب جدي اس��ت و بايد به مساله 
تامين آب مورد نياز مردم فكر كرد و با جيره بندي 
و صرفه جويي ميزان مص��رف را به حداقل ممكن 
رساند كه مردم امكان حيات داشته باشند. دومين 
نكته موضوع آب مورد نياز در فضاهاي شهري است 
كه بايد از طريق روش هاي اس��تفاده مجدد از آب 
تامين شود. اقدامي كه در حال حاضر در اصفهان 
در جهت نگهداري فضاي س��بز ش��هري، صورت 
مي گيرد اين است كه ش��بكه آبياري فضاي سبز 
را به هم وصل كرده ايم و براي آب مورد اس��تفاده 
در فضاهاي سبز، ازسيس��تم تحت فشار استفاده 
مي كنيم، براي كنترل بيشتر در اين فضاها كنتور 
رييس شوراي شهر اصفهان نصب كرده ايم.  

اتمام كامل ذخاير آب 
قابل تصور نيست

فتح اهلل  معين

جنوب��ي  ش��هرهاي  در 
مثل چابه��ار مناب��ع آبي 
پاي��دار )دريا( وج��ود دارد. 
ش��يرين  كار،  بهتري��ن 
ك��ردن آب درياس��ت. در 
سند توس��عه ملي استان 
ه��م پيش بيني هاي��ي در 
اين زمينه انجام شده است. اما نه مطالعه اي در اين 
زمينه صورت گرفته و نه برنامه ريزي انجام ش��ده 
است. ما در سيستان و بلوچس��تان با شدت كمتر 
با شرايطي شبيه به اتفاقي كه در آفريقاي جنوبي 
افتاده است، مواجه هستيم. در حال حاضر شاخص 
دسترسي به آب 23 درصد است؛ به اين معني كه 
77درصد مردم دسترسي به آب ندارند و به صورت 
سيار و صحرايي به بعضي مناطق آبرساني مي شود. 
از 460 روس��تا تنها 16 روس��تا آب دارند. در شهر 
چابهار هم آب جيره بندي مي شود. در اين منطقه 
بيشتر چاه ها خش��ك ش��ده اند و به همين دليل 

دسترسي به منابع آب زير زميني محدود است. 
عضو شوراي شهر چابهار

 با شدت كمتر شبيه 
آفريقاي جنوبي هستيم

شه  بخش گرگيج

 من تا امروز چنين خبري 
را نشنيده بودم. ولي آنچه 
مسلم اس��ت، متاسفانه در 
ش��هرهاي بزرگ كش��ور، 
تعدد مراكز تصميم گيري 
از معضالت عمده شهرهاي 
بزرگ است. در اين شهرها 
با وجود اينكه مديريت ش��هري را مس��وول اداره 
ش��هر مي دانيم، اين نهاد از اختي��ارات الزم براي 
اعمال حاكميت خود برخوردار نيس��ت. در برخي 
از شهرها مثل مش��هد مديريت شهري، بخشي از 
سهام ش��ركت آب و فاضالب و آب منطقه اي را در 
اختيار دارد و در همين راستا از ساليان دور مديريت 
شهري شروع به بهسازي لوله هاي فرسوده آب در 
مشهد كرده است تا از هدررفت آب جلوگيري كند 
ضمن آنكه با تصميم شوراي شهر بخشي ازاجراي 
شبكه فاضالب شهري نيز درحال اجراست. ولي در 
نهايت باز هم بايد اذعان كرد كه مديريت شهري در 
مشهد، به خاطر عدم ابالغ اليحه مديريت يكپارچه 
شهري، هنوز فكري براي اين معضل بزرگ نكرده 
رييس شوراي شهر مشهد  است.  

تعدد مراكز تصميم گيري

اميرشهال

من هم تاكن��ون موضوع 
ش��هر  در  آب  بح��ران 
كيپ ت��اون را نش��نيده 
بودم. اما آنچ��ه در اليحه 
مديريت يكپارچه شهري 
است،  پيش بيني ش��ده 
مديريت بر بي��ش از 20 
نهاد و سازمان و ارگان ش��هري مثل آب و برق 
و مخابرات و ثبت احوال و... اس��ت. چنانچه اين 
اليحه نهايي و ابالغ ش��ود آن وق��ت مي توان از 
مديريت ش��هري در مورد مس��ائلي چون آب 
و بحران آن، بازخواس��ت كرد. ولي در ش��رايط 
فعلي تا جايي ك��ه مي دانم مديريت ش��هري 
تاكنون به اين مس��اله نپرداخت��ه و در نتيجه 
برنامه اي نيز براي آن ندارد. چرا كه فقط درآن 
حالت است كه ش��هرداري ميتواند هماهنگي 
الزم را با شركت آب منطقه اي براي تامين آب 
و بخصوص جب��ران ّآ مورد نياز ش��هروندان در 

مواقع بحراني انجام دهند. 
رييس شوراي شهر همدان 

 چاره؛ مديريت
 واحد شهري است

ابراهيم  مولوي

تامين آب در زابل بستگي 
مس��تقيم ب��ه وضعي��ت 
بارندگي در افغانس��تان و 
ش��رايط رود هيرمند دارد. 
نزديك به 20 سال است كه 
خشكسالي مداوم سيستان 
را فلج كرده اس��ت. در حال 
حاضر تنها منبعي كه براي تامي��ن آب در اختيار 
داريم، چاه نيمه عميق اس��ت. يكي از راه هايي كه 
براي تامين ذخاير آبي سيستان وجود دارد، رايزني 
با مسووالن كشور افغانستان براي تامين حقابه رود 
هيرمند است. سيستان وضعيت اسفناكي دارد و 
فلج شده است، نه كشاورزي داريم و نه اقدام ديگري 
مي توانيم انجام دهيم. ب��ا اينكه در حال حاضر آب 
ش��رب جيره بندي شده اس��ت، تنها راه اين است 
كه بين م��ردم براي همين ميزان ك��م ذخاير آبي 
فرهنگ س��ازي شود كه درس��ت مصرف كنند. از 
سوي ديگر افغانس��تان در حال ساخت سدي در 
مسير رود هيرمند است و تا چند سال آينده ممكن 

است همين ميزان حقابه هيرمند هم قطع شود. 
عضو شوراي شهر زابل

سيستان فلج شده است

عزيز ساراني

در كش��ور م��ا، مديري��ت 
منابع آب ب��ه عهده وزارت 
و  آب  ش��ركت  و  ني��رو 
فاضالب اس��ت كه در اين 
زمين��ه پيش بيني هاي��ي 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت؛ 
نوس��ازي  اول  وهل��ه  در 
شبكه هاي انتقال آب و بعد موضوع فرهنگ سازي 
براي صرفه  جوي��ي در دس��تور كار متوليان قرار 
گرفته است. اما مديران شهري هم براي مديريت 
اين موضوع با متوليان امر هماهنگي هاي الزم را 
دارند تا برنامه ريزي هايي كه در اين زمينه صورت 
گرفته اس��ت را در ش��هر اجرا كنند. ضمن اينكه 
مسائل و دغدغه هاي خود را نيز به اين مسووالن 
منتق��ل مي كنيم ت��ا در برنامه ريزي هاي ش��ان 
مد نظر ق��رار دهند. ما نشس��ت هاي تخصصي با 
كارشناسان در اين زمينه برگزار مي كنيم و نتايج 
اين نشس��ت ها را در اختيار مس��ووالن در وزارت 

نيرو قرار مي دهيم.  
رييس شوراي شهر كرمان

 متولي مديريت بحران آب، 
وزارت نيرو است

محمد  فرشاد

گ�روه جه�ان| چند هفت��ه ديگر آب آش��اميدني 
ش��هر »كيپ تاون« آفريقاي جنوبي تمام مي ش��ود 
و مردم اين ش��هر مجبور خواهند ب��ود از آن پس آب 
سهميه بندي شده ش��ان را از 200 نقط��ه توزيع آب 
آشاميدني كه از س��وي دولت تاسيس ش��ده است، 
تامين كنند. پس از تمام شدن ذخيره آب؛ هر شهروند 
س��اكن كيپ تاون روزانه 25 ليتر سهميه آب خواهد 
داش��ت كه بايد مصرف آن را مديريت كند. بر اساس 
پيش بيني هاي دولت آفريقاي جنوب��ي ذخيره آب تا 
روز 11 مه )may( امسال پاسخگوي نياز شهروندان 
است از همين رو دولت اين كشور اين روز را به عنوان 
»روز صفر« و نش��انه پايان آب اعالم كرده اس��ت. روز 
صفر زماني اتفاق مي افتد كه حجم آب سدها زير 13/5 
درصد برسد. البته در اين طرح برخي مراكز خدماتي 
مانند بيمارستان ها، مراكز درماني و مدارس از قطع آب 
استثنا مي شوند. تا پيش از س��ال 2000 كيپ تاون به 
لحاظ از منابع آب و ابتكارها براي حفظ آب مثال زدني 
بود. به ط��وري كه كل خط لوله ش��هر يك ب��ار براي 

جلوگيري از هدر رفت ترميم شد. تا پيش از ترميم 30 
تا 40 درصد آب لوله كشي از طريق سيستم توزيع هدر 
مي رفت. سال 2015 كيپ تاون برنده جايزه بين المللي 
حفظ آب ش��ده بود. اما همان س��ال ابتداي يك دوره 
خشكسالي بود. خشكسالي يك حقيقت تازه را آشكار 
كرد: كل نياز آب كيپ تاون به بارندگي وابس��ته است. 
بر خالف بسياري از شهرها كه براي تامين آب از چاه ها 
و سفره هاي آب زيرزميني استفاده مي كنند كيپ تاون 
99 درصد ذخاير آبش را از س��دها تامين مي كرد كه 
كامال وابسته به بارش هس��تند. فرمانداري كيپ تاون 
تصور مي كرد كه سدها به اندازه كافي بزرگ هستند 
كه در برابر خشكسالي دوام بياورند اما بعد از سه سال 
خشكس��الي س��دهايي كه پر بودند در وضعيت يك 
چهارم قرار گرفتند. حاال ساكنان اين شهر در وضعيتي 
جديد قرار گرفته اند. اما نوع اطالع رس��اني درباره روز 
صفر و مدل طراحي ش��ده براي مواجهه با اين بحران 
مي تواند ب��راي مناطق ديگري در جه��ان كه چنين 

چالشي دارند، درس آموز باشد. 

»روز صفر«


