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  دستوركار جلسه:
 و راهكارهاي ادامه فعاليت سند تدبير آب مشهد و استان هابررسي موانع، چالش  

  

  اهم موارد مطرح شده:

 برايبا اشاره به ضرورت رسيدن به يك برنامه واحد و مشترك  كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليدر ابتداي جلسه رئيس  -1
استان خراسان رضوي بايستي به عنوان يك  ند كهدر بخش كشاورزي و به ويژه ادامه تدبير آب مشهد و استان، بيان كرد گذاريسرمايه

 بايد نسبت به موضوع آب حساسيت نشان دهند.  هاعالوه بر بخش كشاورزي تمام بخش در بحث كشاورزي و آب قرار گيرد.اولويت در كشور 
و  از طرف اتاق مطرح شد استان  آب رسيدگي جدي به بحران بحث، شان بيان كردند كه در جلسه اخير شوراي گفتگو ايهمچنين در ادامه -2

با  در بخش كشاورزي مصرف آببوده كه  اين رانايو اتاق درخواستش از دولت و وزارت كشاورزي كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديلي
 .حفظ ارزش افزوده محصوالت تا پنجاه درصد كاهش يابد

مان صنعت معدن و تجارت كه در جلسات اخير به رئيس محترم ساز ي اخير سركار خانم مهندس عليرضاييهاوي با اشاره به صحبت -3
يي هانمود و گفت كه ما در استان در بخش كشاورزي چه برنامه چند ميلياردي در صنعت فوالد استان اشاره نمودند ابراز تاسف گذاريسرمايه

 در بخش كشاورزي استان اقدامات جدي انجام گيرد. گذاريداشته و داريم ؟ و بايد در بحث سرمايه
 اين اماانجام شد،  93 سند در سال  اين بنديجمعكه اين با اشاره بهدكتر داوري، بحث سند تدبير آب پرداخته شد. به در ادامه جلسه  -4

پروژه، سند تدبير  اين غاز اجرايوژه انتقال آب از درياچه عمان و آبا توجه به پر 94احتياج به تكميل و كار بيشتر داشت. در سال  بنديجمع
وبه در ارتباط با و توزيع آب خراسان، سه مص تأميندر جلسه ستاد  1395سال ت ماه شهدر ارديب. 95د تا سال آب مشهد مسكوت باقي مان

ي خراسان هاكار براي ساير دشت اين -2ي ذيربط هاادامه تدبير آب مشهد توسط دستگاه -1تدبير آب تصويب شد كه عبارت بودند از: 
 .ساير تحقيقات دانشگاهي -3رضوي هم آغاز شود 

مشهد و  ايمنطقهتصويب شده كه مربوط به پيگيري تدبير آب مشهد بود متوليان اجرايي (آبفا و آب  اول بايد گفت كه در دو مورد متأسفانه -5
توانيم به آغاز گردد در يك بازه شش ماهه ميآغاز  هادر حالي است كه اگر فعاليت اين اند وتقاضي نيستند و قدمي پيش نگذاشتهاستان) م

 برسيم. هااجراي پروژه
در ادامه بايد  بوده كه مالي و سهم سازماني هر سازمان تأميندر ادامه سند تدبير آب مشهد مورد غفلت قرار گرفت بحث يكي از مواردي كه  -6

 باشد.اي ميتولي اصلي تدبير، آب منطقهبايد توجه داشت كه ممشخص شود.  كامالً
م زيرا دشت مشهد هم وضعيتي به وخامت درياچه اروميه اگر تصميم به اجراي تدبير آب در مشهد داريم بايد كاري مشابه اروميه انجام دهي -7

دارد. كارهايي كه تا كنون در خراسان انجام شده است شامل: در اختيار قرار دادن آب به صورت حجمي به كشاورزان (كنتورهاي هوشمند)، 
مينه بحران آب دشت مشهد باشد اما ادامه كار تواند اقدامات خوبي در زرود) و ... مي(كشف ها، ساماندهي رودخانهي غيرمجازهاكنترل چاه

 باشد.ي مالي و فرهنگ سازي ميهانيازمند حمايت
هنوز تبديل به پروژه نشده و اجرايي نشده است.  متأسفانهي تدبير آب مشهد، نمودار توزيع آب مشهد است كه هاترين بخشيكي از مهم  -8

 منابع مالي است.  تأمينطراحي كرده است كه اجراي آن هم نيازمند  ايپروژه ،آب شرب تأمينبه جهت  ايمنطقههمچنين شركت آب 
منظور بايد فعال گردد تا  اين به ايمنابع مالي را نياز ندارد بلكه دبيرخانه تأمينبايد متذكر شد كه بحث ادامه سند تدبير آب مشهد فقط  -9

و  ايي بودجههامصرف، تدوين برنامه ششم، ارتباط با نمايندگان در تدوين برنامهيي را در مواردي از جمله قانون بهينه سازي هابتواند مطالبه
 اقدمات را پيش برد.  اين ... انجام داده و با محوريت خود بتواند
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ت مشهد و بر شد با توجه به كسري آب در استان وبايد منابع آب پايدار داشته باشيم. در شرايط موجود   ،بايد گفت كه براي توليد پايدار - 10
ي كشاورزي به هاميليون مترمكعب در بخش كشاورزي اضافه برداشت داريم. با توجه به فعال بودن چاه 700، ايمنطقهاساس گزارش آب 

  . خواهد شدبخش صرفه جويي  اين ميليون متركعب آب در 350خاموش شود ساالنه  هامدت ده ماه از سال،  اگر در سال يك ماه چاه
ي سه نفره و هاهيأتقانون به صراحت بيان شده كه  اين در كشور در حال اجراست. در دو بخش كه يع عادالنه آب قانوني استقانون توز  - 11

با وزرات جهاد كشاورزي است. اختيارات  تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي صرفاًناظر بر توزيع آب هستند. همچنين  هاپنج نفره در دشت
بنابراين تخصيص آب با وزارت جهاد كشاورزي د. نباشاين قوانين نمي وزرات نيرو در حال انجام آن است جزوي از متأسفانهفرا قانوني كه 

 است.
 ايبه طور قابل مالحظهآب  مصرف ،چندماه در سال و تغيير الگوي كشتبه مدت  هات حيدريه با خاموش كردن چاهدر دشت فيض آباد ترب - 12

 رفته است.  كاهش يافته و بهره وري هم باال
كميسيون كشاورزي، آب و به مقصد نهايي نرسيده است و  متأسفانهشد ولي  بنديجمعسند تدبير آب، كار جمعي خيلي خوبي بود كه  - 13

ي مجدد آغاز هاتا پيگيرياشته خواهد شد قدم بزرگي بردييدي بر آن بزند و به استانداري فرستاده شود اتاق اگر بتواند مهر تأ صنايع تبديلي
 . گردد

ي غيرمجاز، اجراي جابه جايي آب با نظارت سازمان جهاد كشاورزي و اعضاي تدبير و حفظ حريم كشاورزان از جمله هاجلوگيري از حفر چاه  - 14
 باشد.هاي كمك به حل بحران آب استان ميراهكار

متوليان سند حذف شود و  اين نگر در اجرايبحران خردورزي جمعي داريم و لذا بايد ديدگاه جزئي در پايان بيان شد كه ماكلي به طور  - 15
  .رسانندبه مرحله اجرا  ند آن راسند پرداخته تا بتوان اين شتر به رفع نواقصينگر و همفكري باصلي با يك ديدگاه جامع

    

  : مصوبات جلسه  

بخش خصوصي اتاق،  ي اجرايي و دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و هادر چند جلسه با حضور تمام متوليان و دستگاه .1
  سند تدبير آب مجدد خوانده و بحث شود.

  ي كالن تدوين شده است.هاي اجرايي ذيل سياستهاسياستتدوين نيازمند  ،ادامه كار سند تدبير آب .2
  تشكيل دبيرخانه پيگيري سند تدبير آب در ادامه در اتاق و با حضور استانداري در جلسات آن. .3
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