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  دستوركار جلسه:
 ارائـه نتـايج تـدبيـر آب مشـهد و استـان با توضيـح كـامـل سنـد براي اعضاء 
  

  

  : اهم موارد مطرح شده

و راهكارهاي ادامه فعاليت سند تدبير آب مشهد و استان  هابررسي موانع، چالش  گذشته پيروبا توجه به مطالب مطرح شده در جلسه  ) 1
ي دولتي و بخش هاي مرتبط اعم از سازمانهانياز است در بحث تدبير آب، بحث كامل شود و تداوم پيدا كند و بخشگرديد كه  بنديجمع
بتوانيم سندي  و در نهايتبرسيم  هاي بخش كشاورزي همگي به يك اتفاق نظر در اين سندتشكل ي ذينفع و بخصوصهاسازمانوصي، خص

 توافق همه است را ارئه دهيم.  كه مورد
در اين و حمايت  گذاريختلف دارد لذا نيازمند بيشترين سرمايهشترين مصرف آب را در بين صنايع مبا توجه به اينكه بخش كشاورزي بي ) 2

 تداوم يابد. بخش كشاورزيفعاليت  گذاريصرفه جويي آب در اين بخش و سرمايهبا تا باشد ميبخش نيز 
مغايرت  راي اين سند در استان وجود دارد؟از جمله سواالتي كه بايد در بحث سند تدبير آب پاسخگو بود اين است كه چه تضميني براي اج ) 3

 شوراي عالي آبن اين سند در رسيد تصويبتوان توجيه نمود؟ به لي توزيع عادالنه آب را چگونه ميبرخي بندهاي اين سند با قانون فع
 ؟چگونه خواهد بود

در استانداري با حضور تعداد زيادي از  اخير و توزيع آب استان در جلسه تأمينستاد مديريت پيرو گزارش ارائه شده در جلسه بيان شد،  ) 4
تدبير آب مشهد در  ي اجرايي سه بند را به بحث در مورد تدبير آب اختصاص داد. در بند سه اين مصوبات مقرر گرديد كارگروههادستگاه

ميان مدت و  كوتاه مدت، ي اجرايي سند تدبير آب مشهد در سه بعدهاو پروژه هاي گذشته خود نسبت به تدوين فعاليتهاراستاي فعاليت
 ي الزم را بعمل آورند. هااي مشهد مساعدتي آبفا و آب منطقههاسال اقدام نمايد و شركت بلند مدت ظرف مدت يك

پنج ساله از  گذاريديد نتايج خروجي سند تدبير آب مشهد در برش استاني در برنامه ششم توسعه گنجانده شود تا با هدفهمچنين مقرر گر ) 5
 برداري الزم بعل آيد.امه ششم بهره ي برنهاظرفيت

اولويت اول هفت دشت  كه دري استان تهيه گردد هادر ادامه مقرر گرديد مشابه سند تدبير آب دشت مشهد، اسناد مشابهي براي ساير دشت ) 6
  كيد قرار گرفت.  تر استان مورد تأبحراني

تهيه شد تا در فروردين ماه در شوراي وزارت نيرو ارائه  1393سند تدبير آب در سال  در ادامه جلسه توضيحاتي در مورد سند تدبير ارائه شد. ) 7
يكي و اجراي اين سند داده شده است.  هامصوبه ادامه فعاليتاما پس از گذشت يك سال و نيم و راكد ماندن اين سند اكنون دوباره  شود

با استانداري در هفته اخير مطلبي مصوب شد كه كارگروه ملي نجات آب  هادر جلسه دانشگاهديگر از اتفاقات در زمينه آب استان اين بود كه 
 مشهد تشكيل شود. 

الن شناسايي شد كه اگر درست اجرا شود اتفاق نهايي و هدف نهايي به براي چشم انداز مشهد در اين سند نوزده وظيفه مهم و سياست ك ) 8
 :باشدميسرانجام خواهد رسيد كه به شرح ذيل 

 (مصوب) است؛ شده مستقر مشهد مطالعاتي محدوده در آب مصارف و منابع يكپارچه مديريت 
 است؛ شده قانونمند و سازماندهي سطوح كليه در آب منابع مديريت در  حقوقي) اشخاص و گروداران (ذينفعان مشاركت 

 (مصوب)
 است؛(مصوب) شده فراهم داده پردازي و آب مصارف و منابع از برداري داده براي كافي و الزم تجهيزات و امكانات 
 رسد؛(مصوب)مي مردم اطالع به شفاف بطور و شده انجام مستمرًا آب مصارف و منابع كيفي و كمّي ارزيابي و پايش 
 (مصوب) دارند؛ را انساني و طبيعي فضاي دو هر در مديريت براي الزم يهامهارت و دانش آب مديران و گيران تصميم 
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 (مصوب) است؛ گرفته قرار هاگيريتصميم مبناي و شده شناخته سرزمين) (آمايش طبيعي محيط نسبي يهامزيت 
 (مصوب) ؛باشدمي گيريتصميم مبناي آينده وضعيت بيني پيش و شده رصد انساني و طبيعي يهاسيستم زماني تغييرات 
 مقدور عمومي، منابع و خصوصي بخش مشاركت و هاسرمايه جلب و واقعي گذاريتعرفه پايه بر نياز مورد مالي منابع تأمين 

 (مصوب)است؛
 (مصوب)است؛ گشته مصارف شدن معقول به منجر و تعيين مختلف مصارف براي عادالنه و واقعي گذاريتعرفه 
 است؛ آب تخصيص مبناي جامعه نياز اساس بر وريبهره و مطلوبيت بيشترين كسب و شده تلقي ملي سرمايه آب، منابع 

 (مصوب)
 (مصوب) شوند؛مي رعايت كامالً هاگيري تصميم در توسعه) پايداري عناصر عنوان (به انصاف و عدالت 
 نمايند؛(مصوبمي حفاظت آن از و دانسته آينده يهانسل و خود به متعلق را آب ذينفعان و گروداران( 
 (مصوب)اند؛حساس بسيار آب منابع آلودگي و اسراف به نسبت و بوده واقف پاك آبِ همتاي بي ارزش بر مسئولين و مردم 
 (مصوب)دارد روزآمد و منسجم مقررات و ضوابط مجموعه "زيست محيط و طبيعي منابع آب،"با  ارتباط در مشهد، آبريز حوضه 
 (مصوب)نمايند؛نمي تحمل را قانوني بي ذيصالح مراجع و مردم بوده، حاكم آبي تعامالت بر قانوني نظم و اخالق 
 (مصوب) .گرددمي جلوگيري هافعاليت و جمعيت امتناسبن توزيع و نابهنجار توسعه از ريزيبرنامه با پايدار، توسعه حفظ براي 
 به مصرفي مختلف يهابخش و شده فراهم جديد) يهافناوري و علوم بر (مبتني آب وريبهره بهبود براي مالي منابع و امكانات 

 (مصوب) .اندملزم گشته آب كاربردهاي در وريبهره نمودن حداكثر
 (مصوب) .است انجام حال در طبيعي، منابع پايداري و زيست محيط سالمت مالحظه با آب، بازچرخاني 
 (مصوب) .است شده واگذار مردمي و خصوصي بخش به و خارج دولتي سيستم از آب اقتصاد 

نظرات مثبت و منفي خود را در مورد سند تدبير آب و موضوع بحران آب ارائه دادند. از جمله نكات اشاره شده  ءدر ادامه جلسه تمامي اعضا ) 9
ايم. نكته مهم ديگر اين است كه و مرز بحران آب را رد كرده گر با ورشكستگي آب مواجه شده استاين بود كه كشور ما و استان ما دي

 موثر واقع شود يا خير؟در حل بحران آب تواند لت و واگذاري آن به بخش خصوصي ميدو شود آيا خروج مديريت آب در انحصارمشخص 
ست آن بدون نظارت به دست دولت ا است و سپردن دم و نهادهاي مردمي از مالكيت آبعامل اصلي تمام مشكالت و بحران آب، حذف مر ) 10

 شود.پردازد مشكالت برطرف نميمي هاتخصيص چاهبه  دولت به تنهايي تا اين مسئله حل نشود و تا زماني كه پس
مترمكعب وارد  1700و بايد اشاره كرد كه زير  باشدميمتركعب  328سرانه آب در مشهد به ازاي هر نفر در سال  دهدميآمارها نشان  ) 11

 سرانه آب پايين به تنهايي بحران آور نيست و اتفاقات در پي آن است كه عامل ايجاد بحران است. بايد توجه كرد . شويمميمحدود خطر 
ميليمتر آن موثر بوده است و  40ميليمتر بارندگي داشته ايم كه  60. جنوب استان امسال شودميمديريت انفعالي آب عامل بحران برشمرده  ) 12

 . بسياري از روستاهاي استان تخليه شده است. دهدمياين بحران جدي آب را نشان 
سند تدبير آب همچنين در  .ي مشهد هم تهيه و اجرا شودهايكي از الزامات اين است كه مشابه سندتدبير آب مشهد بايد براي ساير دشت ) 13

  دارد مصوبات آن الزم الدفاع و هيچ تضادي با اين قوانين ندارد و در مورادي كه مغايرتي وجوداست چارچوب قانون توزيع عادالنه آب 
 . باشدمين 

ي هاميليون مترمكعب برداشت چاه 207ي مجاز را داريم و هاميليون مترمكعب اضافه برداشت چاه 670 دهدميآمارها همچنين نشان  ) 14
 ي زيرزميني را بگيرد.هاجلوي اضافه برداشت از آب تواندميصحيح است كه  يغيرمجاز را داريم و مديريت

ي قانوني انجام اين سند در گام هاشد كه در جلسات آتي نظرات بخش كشاورزي در اين سند اعمال شود و جنبه بنديجمعيان جلسه در پا ) 15
  نهايي سند به روزرساني شود. بنديجمعحذف شود و  كندميزا در سند تدبير آب كه ايجاد شبه نظرات حساسيت ارهبعدي ديده شود. اظ
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  : مصوبات جلسه  

 برگزاري جلسه حقوقي و پيگيري رفع موانع و معضالت سند با حضور خبرگان و كشاورزان و اعضاي حقوقي .1
 و تبادل نظرات  تشكيل كارگروه متشكل از چند تشكل اصلي از بخش كشاورزي، آبفا و .. براي ادامه بحث .2
  آب در اين بخش در حاشيه جلسات وريبهرهبررسي راهكارهاي مديريت آب در بخش كشاورزي و افزايش  .3
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