
 

1 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

  کارگروه بحران آب صورتجلسه :تعداد صفحــات 2

و آبکشاورزی کمیسیون   

خراسان رضویاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

   خراسانای شرکت آب منطقهمحل برگزاری:  

 تاریخ برگزاری: 1396/خردادماه/30

  شماره جلســه: 1
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 جلسه:دستورکار
  بررسی ارائه راهکارهای مدیریت بحران آب در استان ادامه 

 

 اهم موارد مطرح شده:
ن حاضر نامابه میهعالیی ضمن عرض خیر مقدم خراسان رضوی، جناب آقای مهندس ای طقهدر ابتدای جلسه سرپرست محترم شرکت آب من -1

در جلسه و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی بیان نمودند: وضعیت فعلی استان و شرایط بحرانی آب به طور واضح توسط 

. با توجه به آمارهای سال گذشته مدیریتی صحیحی در مصرف آب در کشور وجود نداشته است 30شود و باید گفت طی می همگان احساس

توان گفت دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن مدیریت صحیح آب وجود می باشدمی در استانها موجود که حاکی از کسری مخازن دشت

 ندارد.

و گفتند: این اشاره نمودند ای در ادامه ایشان به گزارش تهیه شده سیمای آب استان توسط حوزه مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه -2

برای سازگاری با کم آبی و مدیریت بحران به صورت پیش نویس اولیه آماده شده است که هایی گزارش با عنوان فرصت ها، تهدیدها و برنامه

 حوزه کشاورزی و آب قرار خواهد گرفت تا اظهارنظرات پیرامون بندهای آن ارائه و اعمال شود. های به زودی در اختیار تمام بخش

 1/1ساالنه  کاهش یافته و از میانگین بارش،و استان  گذشته توان آبی و حجم آب تجدیدپذیر در کشورهای دهد طی سالمی ارها نشانآم -3

در استان خراسان رضوی همچنین کاسته شده است و به موازات آن میزان مصرف بدون برنامه به صورت نامتوازن افزایش داشته است. متر میلی

شکل گرفته است. همچنین تا کنون طرح مدونی برای توسعه پایدار ناپایدار و ای توسعهاست و  استقرار یافتهشهر مشهد  دردرصد صنعت  75

 و با محوریت آب ایجاد نشده است. 

با افزایش مدیریتی که تا کنون در حوزه آب در کشور اعمال شده است و های مدیریت صحیح آب این بوده است که: با روشعدم ه اول در مؤلف -4

ه مؤلف اعتبارات نفتی، آب به عنوان یک کاالی دولتی در نظر گرفته شده و مدیریتی صحیح با افزایش بهره وری بهینه آب انجام نگرفته است.

در کشور مدیریت و مالکیت آب در دست مردم بوده است با گذشت زمان و عدم مدیریت صحیح و  طوالنیاینکه طی دوره  دوم: با توجه به

ه سوم این است که عمال قانون ملی مؤلفلکیت آب به نهادهای دولتی سپرده شد که تا کنون این روش مدیریتی نتایج مطلوبی نداشته است. ما

ه چهارم اینکه آب به عنوان مؤلفتوان گفت تنها قانون دولتی شدن آب بوده که تا کنون اجرا شده است. می دن آب تا کنون اجرا نشده است وش

 ن مواجه شدن با بحران آب مطرح شد. قتصادی از زماکاالی ا

باشد گفتند: می خراسان با اشاره به اینکه رفتن پرشتاب به سوی توسعه عامل نامتعادل منابعای در ادامه سرپرست محترم شرکت آب منطقه -5

یریتی عبور از بحران ر ارائه راهکارهای مدمردمی و بخش خصوصی دهای یداری که تا کنون وجود داشته است نقش تشکلابا توجه به توسعه ناپ

 . بخش دولتی مدیریت بخش خصوصی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز دارد. ضروری استش آب بیش از پی

و اهمیت پیگیری  با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانیجناب آقای صادقی، سرپرست محترم دفتر کشاورزی اتاق،  -6

مردم نهاد در بخش کشاورزی اداره بهتر امور با درنظر گرفتن ضوابط زمانی و های ضوع آب در استان بیان نمودند: فلسفه تشکیل تشکلمو

بخش های قانونی بوده است و اقدامات مدیریتی در آینده باید در جهت جبران اشتباهات مدیریتی گذشته، در اولویت قرار دادن مشارکت

 بخش کشاورزی و پایند بودن به تعدات قانوی سازمانی باشد.های خصوصی و تشکل

در نگاه مدیریتی به بحران آب باید چند علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان نمودند:  هیأتانصاری، عضو محترم دکتر در ادامه جناب آقای  -7

اصلی تدوین شوند: بازار محصوالت کشاورزی، فرهنگ های هؤلفممدیریتی با در نظر گرفتن این های ه اصلی مورد بررسی قرار گیرند و برنامهمؤلف

اصلی بود که ایشان های همؤلفگیری علم در حوزه کشاورزی و مدیریت صحیح منابع آبی از یرات اقلیمی مطابق با زمان، بکارمردم، تغیای تغذیه

 نمودند. ها تأکیدبه آنها در تدوین برنامه

ت زارجناب آقای قندهاریان در خصوص آمار موجود و مطالعات انجام شده توسط و ای،آب شرکت آب منطقهمدیر محترم مطالعات پایه منابع  -8

توان گقت طبق قانون تنها مرجع قابل استناد آمار مرتبط با آب می نیرو بیان نمودند: با وجود خطاهای احتمالی در آمار منتشر شده در کشور،
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 900بر اساس آمار موجود در استان تعداد سازد. می مار شفاف و دقیق مدیریت صحیح را غیرممکنباشد. باید گفت نبود آمی وزرات نیرو 

 برد. می را باالها باران سنج وجود دارد که دقت اندازه گیری 80-70ایستگاه هیدرومتری یا آب سنجی و  140پیزومتر، 

به بیان نمودند: قانون توزیع عادالنه آب تا کنون در کشور  رضوی مدیره خانه کشاورز خراسان هیأتجناب آقای هادیزاده رئیسی، عضو محترم  -9

مدیریتی آب کیفیت و کمیت آب باید هردوکنترل و مدیریت شوند. از مهمترین های اجرایی نشده است. باید توجه داشت در بحثطور کامل 

 اشاره نمود: توان به موارد زیر می نکات مدیریتی از دیدگاه ایشان

آبی گیاهان، باشد تا مطابق با شرایط هر دشت و نیاز می ، سازمان جهاد کشاورزی ملزمجغرافیایی جمعیتهای الف: بازنگری کلی در سیاست

مدیریتی های ن دشت را به کشاورزان ارائه نماید. ب: کشاورزی و محیط زیست دو بخش پیوسته هستند که سیاستالگوی کشت مناسب با آ

مدیریتی باید مرفه سازی زندگی کشاورزان نیز در نظر گرفته شود. های باید بین این دو بخش به صورت مشترک وضع شود و با اعمال سیاست

 مدیریتی قرار گیرد.های مردم نهاد باید در اولویت سیاستهای ج: اصالح ساختار حکمرانی آب و تقویت سازمان

و منطبق با ای رزان مشهد، جناب آقای رضوی خبیر در ادامه بیان نمودند: الگوی مناسب کشت منطقهمدیر عامل محترم شرکت تعاونی کشاو  -10

دنبال و مطالعات جامع روی آن  یآن بر کشور باید به طور جد تأثیرنیازهای کشور باید تعیین و به کشاورزان اعالم شود. موضوع آب مجازی و 

قی در خیزداری با کمک اداره کل منابع طبیعی استان باید تدوین گردد. بررسی کارشناسی حقوصورت پذیرد. سند راهبردی آبخوان داری و آب

قانون توزیع عادالنه، سند  45ایزومتری، تصحیح در ماده های ت الزم در بحث چاهاوروت دارد. تخصیص اعتبارغیرمجاز بصهای حوزه برداشت

 مهمهای از دیگر مواردی بود که ایشان در بحثها ضرر و زیان ناشی از اضافه برداشتایجاد یک مدل ریاضی برای برآورد و ها راهبردی پساب

 مدیریتی در حوزه آب عنوان کردند.

خانم بنایی، نماینده محترم جمعیت ناجیان آب همچنین بیان نمودند: موضوع بازار آب و آب مجازی از موارد بسیار مهمی است که باید  -11

انجام پذیرد. تا کنون مطالعات جامع و کاملی در حوزه آب مجازی در استان انجام نشده است. ایشان پیشنهاد ها وی آنکاربردی بررتحقیقات و 

ئه گزارشات انجام شده توالی و با فواصل زمانی کم و اراجلسات به صورت م ،به نتیجه رسیدن و پیگیری موضوعات در کارگروهدادند به منظور 

 در هر جلسه ادامه یابد.

یگر از موضوعات قابل بررسی در بحث مدیریت آب مدیریت فضای سبز شهری عنوان شد که نیازمند پیگیری از سمت دانشگاه و شهرداری یکی د -12

 باشد.می مرتبطهای سایر سازمان مشهد و

 
 

 مصوبه جلسه

دو روز آینده در اختیار  پیشنهادات راهکارهای مدیریتی بحران آب را طی گزارش تهیه شده ازای مصوب گردید شرکت آب منطقه .1

  آتی کارگروه پیشنهادات اصالحی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گیرد.بخش کشاورزی قرار دهد تا در جلسه های تشکل

 

 اعضای حاضر در جلسه:
 ،قندهاری ،ممدوحی ،رضوی خبیر ،رضازاده ،الله ،هادیزاده رئیسی ،سخدری ،انصاری ،رضوی خبیر ،رضازاده ،فارسی ،عیدی زاده ،عالیی ،صادقیآقایان: 

 برداران حسینی ،عبداهلل نژاد ،ئیحداد سرا ،بصیرت

 سبزواری ،بنایی خانم ها:

  غایبین:

 داوری ،اشرفی ،مزروعیآقایان: 


