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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 رضوی خراسان انرژی و آب مدیریت بحران سالی،خشک هایمحدودیت» محوریت با استان اقتصادی توسعه هایبررسی چالش» 
 

سالی، بحران های خشکمحدودیت»های توسعه اقتصادی استان با محوریت چالش، و بخش خصوصی استان وگوی دولتوپنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتسیدر 

 د گردید.استان تأکی آب بحران با مقابله و تکالیف بخش دولتی و خصوصی برای برگزار شد. در این نشست بر لزوم تدوین نقشه راه «مدیریت آب و انرژی خراسان رضوی
 

وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد و در سال گذشته در دبیرخانه شورای گفت سالی کهای انرژی و خشاظهار کرد:. بحث محدودیت رئیس این دبیرخانه« اکبر لبافیعلی»

نشان می  شواهدمنتها  می کردیم ی دست پیدا بندی کلکردند تا در مرحله اجرا به یک جمعبایست پیگیری میهایی داشتند که مینوعی برنامههای مختلف استانی هر یک بهدستگاه

 سالی هنوز به قوت خود باقی است. ها و خشکهای توسعه اقتصادی استان در خصوص محدودیت. لذا چالشنداشته استها در این حوزه توفیقی پیگیریدهد، تحقق 

سالی حکایت از آن دارد که ما با یک خشکزد و گفت: آمارها ای استان اطالعات آب منطقهآمار و  گریزی به وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویرئیس دبیرخانه شورای گفت

درصد مشهد نیز در خشکسالی  99و  همراه بوده  شدیدی افت با مشهد زیرزمینی آب سطح و است  بحرانی استان دشت 34 دشت استان وضعیت 37از  کهطوریبه  .شدید مواجه هستیم

وی اشاره ای به ظرفیت ذخایر آب سدهای استان کرد و گفت یک میلیارد و  رسیده است. درصد 19حدود به برداری است، د مشهد که در حال بهرهس 32 آب است،  همچنین، ذخایر

 زرگترین سد استان است میلیون مترمکعب ظرفیت ذخایر آب سدهای استان است که یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب مربوط به سد دوستی به عنوان ب 512

میلیون مترمکعب است که هرسال شرایط حادتر می شود، ایشان اشاره ای هم به فرصت از دست رفته برای  883لبافی،  پیرامون کسری مخازن آبی در استان گفت کسری مخازن حدود 

وی افزود:  صنعت کرد و گفت موانع تامین انرژی یکی از دالئل تحقق تا کنون بوده است. هزار میلیارد تومانی در بخش 12استقرار سرمایه گذاری چادر ملو و سرمایه گذاری حدود 

 .حیدریه در حال اجرایی شدن استخواف و تربت نیشابور،  آب در  بازچرخانی

با اشاره وی  .شوددرصد در بخش خدمات مصرف می 3.3درصد در بخش صنعت و  1.5درصد در بخش شرب،  13الی  12در بخش کشاورزی، استان درصد آب  9.82بافی تصریح کرد: ل

 مذاکره و وگوگفت با لذا هستیم؛ مواجه آبیبی و آبیکم بحران با ما است مسلم سالی، اظهار داشت: آنچهبه دلیل خشک 1400-1399در سال درصدی تولید زعفران 50تا  40به کاهش 
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سازی صورت عنوان یک نقشه راه اجرایی شود. عالوه بر این باید در مصرف آب بهینهکنیم که این اسناد بتواند در استان به ای را تنظیمید سند و برنامهبا دولتی و خصوصی بخش بین

 .بگیرد

 چیست؟عامل اصلی در بحران انرژی 

 آبیاری آب، بازچرخانی مجازی، آب صادرات کاهش تصریح کرد:مواجهیم،  آب بحران با سالهاست نیز بابیان اینکه اتاق بازرگانی خراسان رضوی شادمان، رئیس کمیسیون انرژی محسن

 باشد. کارشناسی مطالعات و فایده -هزینه طرح به نیازمند مباحث این است ممکن اما هستند آب بحران با مقابله برای خوبی راهکارهای... و فشارتحت

برخاست. البته بخش خصوصی نیز در به وجود آمدن این بحران سهیم  آبتوان به مقابله با بحران های متولی نمیبا نگاه فعلی دستگاه که توجه آن استنکته قابل شادمان خاطرنشان کرد:

 این شاهد. است انرژی بحران در اصلی عامل سیاسی رویکرد افزود: مشهداتاق  رئیس کمیسیون انرژی.بوده است. لذا با رویکرد فعلی و ارائه راهکارهای تکراری به نتیجه نخواهیم رسید

 .شدیم متحمل را زیادی هایآسیب گندم حوزه در خودکفایی مانند مباحثی از که است آن مدعا

 نشانخاطر نیست، دست در اطالعاتی گیردمی صورت وریبهره محصوالت این از میزان چه کهاین اما از هستند کشت زیر استان سطح در زیادی هایزمین متأسفانه وی با اشاره به اینکه

های غیرمجاز مسدود نشود، اوضاع گیرد؟ تا زمانی که چاهها اقدامی صورت نمیدودسازی این چاهمس به نسبت چرا که اینجاست سؤال حال دارد، وجود استان در غیرمجاز کرد، چاههای 

 .به همین منوال خواهد بود

 وری آب در بخش کشاورزیهایی برای ارتقاء بهرهروش

نامه رئیس اتاق پیرو تفاهم 99 -98های عنوان کرد: دفتر کشاورزی اتاق مشهد در سالاستان وگوی دولت و بخش خصوصی سبزواری، کارشناس دبیرخانه شورای گفتسمیرا در ادامه، 

بیاری سطحی و سنتی به آهای های نوین آبیاری، اصالح و بهبود روشسعه سامانهاند. تووری در حوزه کشاورزی استخراج نمودههایی پیرامون ارتقا بهرهایران و وزیر جهاد کشاورزی برنامه

وری آب، برای دستیابی به حداکثر بهره زراعی و به باغی، تجارت و بازار، توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، بهبود و توسعه مکانیزاسیون، اصالح الگوی کشت

 .هایی است که باید به آن توجه کردپروری ازجمله برنامهحوزه دام و طیور و توسعه آبزی ها درمصرف بهینه نهاده
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های توسعه کشاورزی شامل الگوی های مشترک با کشورهای همسایه، تهیه برنامهگذاریهای زیرزمینی، موضوع آب مجازی، دیپلماسی آب و سرمایهوی تصریح کرد: تعادل بخشی آب

ذشته های گآبی در جلسات سالمنظور مقابله با بیشده بههای مطرحمنظور بازچرخانی آب و... از پیشنهادگذاری بهقانون تشدید مجازات متخلفین آبی، سرمایهکشت، تهیه و تصویب 

 .وگوی استان استدبیرخانه شورای گفت

 ضرورت توجه به افزایش راندمان آبیاری

ی از یک رزی و منابع طبیعی استان خراسان تصریح کرد:کشاو آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی ترویج و اجتماعی اقتصادی، تحقیقات بخش علمیهیئت عضو در ادامه، شجاعت زارع،

 هب نسبت آنکهبی شودمی مصرف وریبهره به توجه بدون زیادی آب حاضر حال در متأسفانه. است آبیاری راندمان شود، افزایشمی آب وریبهره افزایش به منجر هایی کهایده و راهکارها

 .ات آن اقدام کنیمصادر و تولیدی محصول کیفیت

جویی صورت گرفته و هم اینکه کشاورز هزینه درصد در مصرف انرژی صرفه 30برساند، چراکه از یکسو با این اقدام  100زارع خاطرنشان کرد: دولت باید با هزینه خود راندمان آب را به 

 .نمایدزیست کمک میهمچنین این مهم به حفظ آب زیرزمینی و محیطکند کمتری پرداخت می

 باید نیز فمصر راندمان زمینه در وری آب کند، افزود:انرژی را صرف افزایش بهره یارانه باید دولتعلمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بابیان اینکه عضو هیئت

 20ب به آ مصرف فشارتحت آبیاری با .کند یاری تولید افزایش در را ما تواندمی کودها و هاریزمغذی شده،اصالح ارقام از استفاده. کنیم تمرکز «نژادی به» و «زراعی به» هایسیاست بر

 زا جلوگیری منظوربه قانونی نیز باید کشاورزی محصوالت ضایعات خصوص در :شد وی یادآور .های خاص خود را داردروش آسیبچراکه استفاده ازاین ؛کنددرصد کاهش پیدا نمی 30الی 

ازمان گیرد و در سهای تخصصی صورت میمتأسفانه سالیان سال است که حول این موضوع جلسات و نشست .الگوی کشت نیز باید اصالح شود ،عالوه بر این .شود تدوین ضایعات افزایش

 .ها باید در سطح کشور ابالغ و اجرا شودشده اما قابلیت اجرا ندارد. این برنامههایی در این رابطه تدوینجهاد کشاورزی نیز برنامه

غیراز شمال های متفاوت تجویز کرد. چند سال پیش عنوان شد که تولید برنج بهها با اقلیمتوان برای تمامی استانکرد یک نسخه را نمی توجهد بای هاگذاریسیاست خصوص در وی افزود:

چرا نباید از آب کالت که از استان  ،ثالطور مهای متفاوت تدوین شود. بهها باید با تبصره و سناریو در اقلیمگذاریها ممنوع است، این در حالی است که تمامی سیاستدر مابقی استان

 .فارس به خراسان رضوی منتقل شودها باید آب از خلیجشود برای کشت برنج استفاده کنیم؟ این در حالی است که بر اساس سیاستخارج می
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 ب باشدآهای استان در بحران تواند راهگشای چالشسند سازگاری آب می

ب های بحران آای خراسان رضوی تصریح کرد: نبود سیستم پایش آب یکی از چالشارجمند شریف، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهدر بخش دیگری از نشست، محمود 

 .شده رونمایی کنیمامات انجامها و اقدرود بتوانیم تا پایان سال از سامانهها برداشتیم که امید میاست. ما حداقل در استان خراسان رضوی دو گام اساسی برای غلبه بر چالش

افزاری و اتوماسیون نیاز است که بتوانیم بر منابع آب نظارت و کنترل داشته باشیم. با این رکن اساسی نیروی انسانی، تجهیزات، سیستم نرم 3وی خاطرنشان کرد: برای پایش منابع آب به 

 .های اتوماسیون حرکت کردیمرویکرد به سمت توسعه سیستم

فزود: با ا ،های قابل قبولی ارائه دهیم، برنامه و راهبرد استفاده از آب در استان قابل تدوین استارجمند شریف با اشاره به اینکه اگر بتوانیم بیالن منابع آبی را در یک سال و در دوره 

توانیم نمی ،روز در حال تغییر و تحول استسال و روزبهبههای آبی استان سالال ازآنجاکه چالش. حگرددمنتشر می بارسال یک 5صورت هر استفاده از اسناد باالدستی، بیالن منابع آبی به

 .افزاری داریم تا این اقدام در کمترین زمان ممکن انجام شودنیاز به یک زیرساخت نرم ،رورویکردمان تغییر خواهد کرد. ازاین و سال گذشته اقدام کنیم 5بر اساس بیالن 

درصد هوشمند  70الی  60بنیان در استان منعقدشده و تغییرات ای خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه قراردادی با یک شرکت دانشات پایه منابع آب شرکت آب منطقهمدیر مطالع

 د. برداری برسرود سامانه هوشمند بیالن آب در نیمه اول سال آتی به بهرهامید می وشده است سازی محاسبات بیالن انجام

: این سند در استان تدوین شد اما این طرح نیز مانند تمامی اقدامات گروهی دیگر به نتیجه دلخواه نرسید، آبی اشاره و اظهار کرددر بخش دیگری از سخنانش به سند سازگاری با کموی 

 های مربوط بهای اقداماتی را انجام داد اما گزارش اقدامات و فعالیتمین راستا آب منطقهحال در هدانست. بااینوظیفه دستگاه دیگر میچراکه هر دستگاهی وظایف خود را منوط به انجام

توان به از این سند می ؛ب باشدآهای استان در موضوع بحران ها و برنامهتواند راهگشای چالشسند سازگاری آب می د.عنوان دبیرخانه ارائه شواین طرح باید توسط دانشگاه فردوسی به

 .اگر به کار گروهی اعتقاد داشته باشیم ؛نحو احسن استفاده کرد

 ها بود. شاید بخش کشاورزی نسبت بهدر بخش اجرایی، نخستین گام کاهش مصرف و تعدیل پروانه .شده استو اجرایی تنظیم دو بخش راهکارهاوی تصریح کرد: سند سازگاری با آب در 

 1500شد بیش از های غیرمجاز مسدود میرویه از ظرفیت آبی استان کاهش یابد. در همین راستا باید چاهاما هدف آن بود که حجم برداشت بی ؛حساسیت داشته باشند هاتعدیل پروانه

کنند(، نیز از دیگر های زیرزمینی برداشت میوانه از آبشده در پرهای پروانه دار )که بیش از میزان مشخصشده است. کنترل چاهای بستهحلقه چاه در طی سه سال توسط آب منطقه
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های فضای سبز را پیگیری آب و فاضالب استان نیز دو هدف مصرف بهینه آب در بخش شرب و بهداشت و کاهش مصرف در سرانه شرکت ارجمند شریف اظهار کرد: .اقدامات مهم است

 .کندمی

 فقدان نقشه راه برای دستیابی به اهداف

شه راه مشخص نداشتن نق نقی ضیایی، دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: مشکل فعلی، فقدان و نبود اسناد و برنامه نیست بلکه چالش فعلیدر ادامه، علی

خوبی وظایف و عملکرد هر دستگاه به وک شدن به اهداف سند را بتوان پایش کرد مقایسه باشد تا میزان نزدیهای قابلبرای رسیدن به اهداف آن سند است. این نقشه راه باید دارای شاخص

 .مشخص باشد

شده اما آیا اعتبارات الزم برای تحقق این مهم هایی ابالغفشار سیاستطور مثال برای آبیاری تحتهای سیاسی، بودجه و... است. بههای ما عدم توجه به محدودیتوی افزود: از دیگر چالش

م. گریبان هستیبههایی است که ما با آن دستشده دست پیدا کنیم؟ ارائه آمار و اطالعات متناقض از دیگر چالشدهد به اهداف مشخصشده است یا بودجه کشور اجازه مینظر گرفته در

 ؛گیردگویی صورت میضیایی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع کلی .ن اقدام کنیمتوانیم تحلیل کرده و برای حل آخوبی نمیخوبی تشخیص ندهیم بهدر حقیقت تا زمانی که ما مسئله را به

 .فشار و الگوی کشت را به عدد و رقم ذکر کنیمگاه نتوانستیم میزان تحقق آبیاری تحتطور مثال هیچبه

های گذاریهای دقیق و درنتیجه سیاستتوانند به ارائه آمار و دادهایم که میهایی را توسعه دادهدانشگاه فردوسی سامانه در دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد افزود:

را  سبز ایسامانه مدیریت فضو  سامانه مدیریت آب شهری سامانه مدیریت حوزه آبریز،، برداری آب کشاورزیسامانه بهرهصحیح به ما کمک کنند. دانشگاه تاکنون توانسته 

شده سال خواهیم توانست به اهداف تدوین 15الی  5ها به مرحله اجرا برسند، به ترتیب در مدت شاید ها حمایت کنند و این سامانههای متولی از این سامانهتوسعه دهد حال اگر سازمان

 .نزدیک شویم

 باید از تخصیص جدید آب و برق جلوگیری شود
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، های موجودگاه اجازه نداده که از اسناد و برنامهدر ادامه، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بابیان اینکه تضاد منافع بین آب و غذا هیچ

ه طور صحیح محاسبه کرد، همچنین پایش آب بتوان بیالن آب را بهکه نمیطوری. بهب نداریم که بتوان به آن تکیه کردآخروجی خوبی داشته باشیم، تصریح کرد: ما آمار متقنی در حوزه 

 .پذیر نیستدلیل فقدان اتوماسیون نیز امکان

 انرژی حوزه رد جدید تخصیص از باید شود، جلوگیری رویهبی مصرف از است مقرر اگر و باالست شدتبه یمیاقل تغییرات که جایی کنیممی زندگی شرق کریدور در ما وی خاطرنشان کرد:

الد احداث یک مجتمع فو ،طور مثالتخصیص جدید آب و برق از مدیران متولی برداشته شود. به بر مبنی اجتماعی و سیاسی فشارهای باید رسدمی نظر به دلیل همین به. شود خودداری

 .نیاز به آب و برق زیادی دارد که این فشارها باید از مدیران استان برداشته شود تا میان منابع و مصارف تعادل ایجاد گردد

ای آب هاید بازچرخانی شود و به بیالن و سفرهکه این آب بکنیم و هیچ جا در خصوص اینعنوان آب جدید نگاه میتوجه آن است که ما به پساب بهضوی خبیر یادآور شد: نکته قابلر

 .های آب زیرزمینی مورداستفاده قراردادهای تغذیه و سفرهتوان در چاهحال پساب را میشود. بااینای نمیزیرزمینی بازگردد اشاره

 گذاری در حوزه بازچرخانی آب در صنایعضرورت سرمایه

نیز  روستاها وضعیت و دارند قرار بحرانی وضعیت در شهرها درصد 30 ها،سالیخشک به توجه باای استان تصریح کرد: فریزی آبمعاون برنامهدل، در بخش دیگری از نشست، کتایون زنده

کنند و در شهرها و روستاها که تأمین آب از آب شرب استفاده می روستاها در هادام متأسفانه که سالهاست وی ادامه داد: .است کاهش حال در شدتبه مانآبی منابع و است بدتر مراتببه

افزایش شود که این مسئله نیز مشکالت ما را در تأمین آب شرب برای کاشت زعفران از آب شرب استفاده می نقاطیدر  ز سویی،دام به بحران آب دامن زده است. ا ،شرب دشوار است

 بحث أسفانهمت :کرد خاطرنشان ها استفاده شود که بایستی اعتبارات الزم برای این مسئله در نظر گرفته شود،آبیاری فضای سبز باید از پساب برای دل با اشاره به اینکهزندهذ.دهدمی

تمامی این مسائل باید در  .هم خواهد زدررا بع به مصارف مناب تراز و دارد دنبال به را آبی نیاز و جمعیت افزایش مقوله این چراکه زد، خواهد دامن مشکالت این به قطعاً نیز ملی مسکن

  .ها مدنظر قرار گیردگذاریسیاست
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 رتصو الزم گذاریسرمایه باید دیگر هایشهرستان در اما کردیم؛ واگذار را نیشابور و خواف حیدریه،تربت هایشهرستان پساب حاضر حال در های استان یادآور شد:ریزی آبمعاون برنامه

است لذا صنایعی به این حوزه ورود زیاد قیمت پساب  .ها نداردگذار رغبتی برای ورود به این حوزهاما سرمایه ؛شدههایی انجامجام فراخوانتاکنون در گناباد، قوچان و تربت متأسفانه. بگیرد

  کنند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.پیدا می

 بدبخشی از پساب به بخش کشاورزی اختصاص یا

 محض اشتباه رضوی خراسان مانند خشکی هایاستان در فوالد هایمجتمع احداثو آبخیزداری استان تصریح کرد:  منابع طبیعی رئیس اداره بیابان اداره کل زنگنه، در ادامه، محمود

 .آبی مانند یزد استخشک و بی استان کردن صنعتی مدعا این شاهد. است

ا کند که پساب صرفاً به صنایعی مانند فوالد تخصیص پیدبخشی از پساب را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم تا دوباره آب به زمین نفوذ پیدا کند، نه آن: بایستی زنگنه خاطرنشان کرد

 .ای برای استفاده نداشته باشدکه دیگر هیچ چرخه

 فادهاست است ممکن دارند، آبه حق ترکمنستانی کشاورزان ازآنجاکه در تابستان. کرد استفاده نیز مرزی هاید: باید از آبو آبخیزداری استان افزو منابع طبیعی رئیس اداره بیابان اداره کل

 .ای باید این مبحث را پیگیری کندآب منطقه و شرکتا انجام داد ر هاییسازیذخیره توانو می ندارند مصرفی کشاورزان زمستان فصل در اما نباشد؛ مقدور چندان مرزی هایآب از

 داماتاق این نتیجه است ممکن که هرچند. گیرد قرار مدنظر باید که است آب منابع از وریبهره افزایش راستای در زیربنایی اقدامات ازجمله... و درختکاری آبخیزداری، وی تصریح کرد:

 .آثار آن در بلندمدت کامالً مشهود و بارز است قطعاً اما نباشد؛ مشهود مدتکوتاه در

 سازمان صمت است کار استفاده از پساب در صنایع در دستور

 صنایع توسعه بحث در داریم مشکل جدید صنایع ایجاد در کهاین بر عالوه خراسان رضوی تصریح کرد: صمت زمانزی ساصنایع فلرئیس اداره  کیومرثی، در بخش دیگری از نشست، قاسم

 از سویی، .توان حساسیت زیادی در این حوزه به خرج دادز است لذا نمیناچی بسیار میزان این که است درصد 1.6 استان آب از صنایع مصرف میزان. هستیم مواجه چالش با نیز موجود

سازمان صمت در تالش است که  ،دستور کار صمت استان بوده است. عالوه بر اینکمتر در نیز اند. احداث صنایع آب بری مانند فوالد برخی از صنایع در حوزه بازچرخانی آب ورود کرده
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ها در حال انجام است که هدف ما بازچرخانی آب و استفاده ای در خصوص آب در شهرکمبحث بازچرخانی آب و سیستم پساب را بیشتر در دستور کار خود قرار دهد. در حال حاضر پروژه

 ت.از سیستم پساب اس

 المیاس خزانه اسناد از استفاده که شود تعریف اجرایی و مطالعاتی هایپروژه باید آب تأمین پروژه در جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد:سازمان ه، حمیدرضا نوری، نماینده در ادام

سالی در خراسان باعث شده هایی در دست اقدام است. دو دهه خشکدر خراسان رضوی در حوزه بارورسازی ابرها فعالیت که است شدهمطرح اخیراً. نیست پذیرامکان مهم این تحقق برای

 ها پیش مراکز تحقیقاتی در حوزه بارورسازی ابرها اقدام کنند؟است که این مسئله اقلیم خراسان را تحت تأثیر قرار دهد حال سؤال اینجاست آیا امکان نداشت سال

های کشاورزی خریداری شود. لذا احداث چنین مجموعه بایستی آب چاه این آب تأمین برای کهطوریبه است غیرعقالنی خشک شهرستان یک در فوالد مجتمع احداث د:ظهار کروی ا

 .صنایعی خیانت است نه خدمت
 

 منظور جلوگیری از هدر رفتلزوم واقعی شدن قیمت انرژی به

 اسیاس تدبیری مسئله این برای باید که است پایین ما کشور در انرژی و آب قیمت و منابع طبیعی استان تصریح کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی علمیهیئت عضو در ادامه، محمد کریمی،

 .شودنیز رعایت نمیدید ج هایساختمان در انرژی هدر رفت اینکه بحث ترمهم آن و از باالست بسیار انرژی رفت هدر بحث ما کشور در متأسفانه. اندیشید

 متأسفانه :کرد تصریح محصول، یک نه دانیممی خدمت را گاز و برق آب، ما که است آن اصلی مشکل بابیان اینکهاستان نیز افزایی انرژی و آب مدیره خانه همسعید سالمی، رئیس هیئت

ود را خ هایپیشنهاد توانندمی دوستان گرفته، صورت هایگذاریسیاست به توجه با. است ارزان برق و آب قیمت چراکه است، انرژی حوزه در جهان کشورهای ترینپرمصرف از یکی ایران

 .های تخصصی موردبحث و بررسی قرار بگیردافزایی منعکس کنند تا این مباحث در کمیتهبه خانه هم

 ماندگی هستیمهای فرسوده دچار عقبدر نوسازی شبکه

های شده آب یکی از چالشهای فنی شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی تصریح کرد: عدم توجه به قیمت تمامزاده، مدیر دفتر مطالعات و بررسیدر بخش دیگری از نشست، علی حاجی

ماندگی خواهیم خطوط انتقال دچار عقب و وسعه شبکه و بازسازی تأسیساتدر بخش اصالح و ت طبیعتاًحوزه انرژی است. تا زمانی که نتوانیم قیمت واقعی آب را از مشترکین دریافت کنیم 
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اما ازآنجاکه وضع تعرفه در اختیار ؛ کردیمهای دولتی تأمین میدرصد را با کمک 60های اصالحی و نوسازی را باید از منابع داخلی و درصد اعتبارات طرح 40های گذشته در سال بود.

 ماندگی شدیم.دچار عقبها نیست، در این حوزه شرکت

وا را نیز در پی داشت لذا از زاده تصریح کرد: ایجاد صنعتی عظیم در نزدیکی فریمان، باعث تمرکز جمعیت در حاشیه شهر مشهد و فریمان خواهد شد که این مسئله آلودگی هحاجی 

 .ها در بخش صنعت استفاده شودند آمادگی داریم تا از پسابهایی که ردیف اعتبار ملی داراستقرار این صنعت جلوگیری به عمل آمد. در شهرستان

فارس به استان های غیر ساحلی ممنوع است. شاید با انتقال آب از خلیجاستقرار صنایع فوالد در استاننیز اذعان داشت:  زیست خراسان رضویزاده، کارشناس حفاظت محیطقادر طالب

های فوالدی مستقر در استان بیش از منابع آبی استان خراسان رضوی است زاده ادامه داد: نیاز آبی مجتمعطالب .باشد اما در غیر این صورت خیرپذیر امکان استقرار صنایع آب بر امکان

د. بست خواهد رسیست مطمئناً در آینده به بنگرفته اهایی که در این استان در صنعت فوالد انجامگذاریو قطعاً این مسئله در سالیان آتی چالش آب را دوچندان خواهند کرد و سرمایه

 .که انتقال آب از عمان و دریای خزر اتفاق بیفتدمگر آن

برخی صنایع متناسب با جغرافیای ها به قوت خود باقی خواهد بود. واقعی نگردد، این بحران انرژی هایزیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که قیمتکارشناس حفاظت محیط

قرار نیست که از تمامی معادن در شرایط فعلی استفاده شود، زمانی که فنّاوری شدند. از سویی، نطقه نیست و بایستی متناسب با میزان مصرف آب و انرژی در نقاط مختلف جانمایی میم

 .وجود دارد، استفاده گردد های معدنی را نداریم باید در آینده از این معادن که فنّاوری و ظرفیت آنیا توان استفاده از ظرفیت

 ای برای تغییر الگوی کشت وجود نداردهیچ اراده و برنامه

ی است ؛ این در حالای استتصریح کرد: مشهد با این وسعت و جمعیت تنها دارای یک مجتمع گلخانهاستان در بخش دیگری از نشست، علیرضا شریفیان، مدیرعامل اتحادیه گلخانه داران 

 صنایع استقرارتوان با صرف هزینه و وقت در بخش کشاورزی از تشدید بحران آب جلوگیری به عمل آورد. مجتمع گلخانه باشد. درواقع می 10دارای حداقل بایست آبی میواسطه بیبهکه 

 .تتحقق این مهم نیازمند بودجه اسالبته  .مؤثر باشدش درآمد کشاورزان کاهش ضایعات و افزایجلوگیری کند و در  سیب به منابع طبیعیآتواند از تبدیلی در کنار بخش کشاورزی می

 هایتشرک و نیرو وزارت از ما تقاضای  تصریح کرد:مباحث مطروحه بندی در جمعنیز در پایان این نشست و وگوی دولت و بخش خصوصی استان لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

و  شودت یریمدآبی تدوین کنند تا بحران بیعملیاتی  ایبسته باید استان فاضالب و آب و ایمنطقه آب هایشرکت. کنند تدوین آب بحران حل برای ایبرنامه که است آن رسان خدمات
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ای داشته باشند که چگونه باید برنامهکننده یا بخش خصوصی نیز در این رابطه های مصرفوی ادامه داد: دستگاه .کننده مطرح شودهای مصرفها از دستگاهدر این بسته باید درخواست

وگو مطرح خواهد شد البته ناگفته نماند این بسته تری در این رابطه برگزار خواهد شد و این مباحث درنهایت در شورای گفتآبی را مدیریت کرد. جلسات تخصصیتوان بحران بیمی

 .پیشنهادی باید قابلیت اجرا داشته باشد

ه میزان در تولید و مصرف منابع آبی تأثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: عالوه بر این باید مشخص شود چدر مرحله اجرایی  یآبکمسند سازگاری با  د مشخص شودبای لبافی بابیان اینکه

 .نظرات دانشگاه نیز اخذ خواهد شدکه کدام دستگاه در راستای این سند به وظایف خود بهتر عمل کرده و کدام دستگاه دچار قصور شده است. البته در این خصوص 

 

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

 دولتی و خصوصی و متولیان حوزه آب شامل:شده در جلسه از سوی نمایندگان بخش های ارائه با عنایت به مطالب 

 دارد آب قرار بحرانی وضعیتدر اهش بارندگی ها و افزایش مصارف، ک کویری، و خشک اقلیم استان خراسان رضوی با  -

 اعالم طبق و است کرده افت آن زیرزمینی آب سطح و است بحرانی دشت ۳۴ وضعیت استان، دشت ۳۷ از اینک هم و

استانهای . که جزو باشد می میلیاردمترمکعب 2/1 استان آبی مخازن در کسری حجم رضوی خراسان ایمنطقه آب شرکت

 دارای رتبه اول در کسری مخازن آب محسوب می شود.

( لسی و خشکسالی) هیدرولوژیکی حدی هایپدیده تشدید آنها،   ظرفیت از بیش آب منابع از برداری بهره  در حوزه آب: -

 کنندهمصرف هایبخش تمام در پایین وریبهره ،آب منابع اطمینان قابل بیالن و پایش سیستم نبود اقلیم، تغییرات دلیل به

 ،عتباراتا تامین بر تاکید با  و مرزی هایطرح بر تاکید با متعدد تمامنیمه هایطرح وجود ،کشاورزی بخش بر تاکید با
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ترین از مهم و .... نیاز مورد حد در صنعتی و شهری های فاضالب تصفیه فقدان ، وایمنطقه و محلی آبی مناقشات تشدید

   چالش های کالن بخش آب در استان می باشد. 

 توسعه) ایج به( عمودی توسعه) از طریق: کشاورزی بخش بر تاکید با آب مصرف هایبخش کلیه در کیفی وریبهره ارتقاء -

 واتبازسازی قن، طرح های انتقال آب و مرمت و ، به زراعی و به نژادی، سیستم های نوین آبیاریکشاورزی بخش در( افقی

 از بآ تخصیص انتقال» ،(«ایگلخانه کشت) اقتصادی توجیه با شده کنترلمحیط  در کشت سمت به حرکت» ،«و....

محصوالت کشاورزی کم آب بر با ارزش کشت و  صنایع کم آب براحداث ) وربهره به ورغیربهره کنندهمصرف هایبخش

 کشاورزی مصارف در آب تامین برای ریزیبرنامه» ،«غذایی امنیتبر  الزم سطح لحاظ با( و استراتژیک استان اقتصادی باال

 ،«و تامین سرمایه مورد نیاز در این بخش اجتماعی مالحظات گرفتن نظر در با کشاورزی آب بازتوزیع طریق از صنعتی

 و  اصالح» و  «نیامده حساب به آب بیشتر هرچه کاهش و شرب آب توزیع و تامین شبکه وریبهره ارتقای و تجهیز»

 هامحدودیت اعمال و زیرکشت سطح توسعه ، عدمشرب و ، صنعتکشاورزی هایبخش در و انرژی آب قیمتواقعی شدن 

 مرزی هایطرح برای مدیریتی و فنی هایزیرساخت آن،  کردن آورالزام و اصالح الگوی مصرف و الگوی کشت، آن بر

ین ، اصالح قوانفراتر و مجاور مناطق به آن انتقال و ساحلی مناطق شرب و صنعت آب محلی،تامین جوامع برای تمامنیمه

 و ... از مهمترین راهکارهای اشاره شده در مدیریت بحران آبی در سطح استان و کشور عنوان شد. گمرکی و نظام تعرفه ای 

ژه در ینیز همچنین عنوان شد کشور و استان در سالهای اخیر با مشکالت متعدد در تامین برق و گاز به و در حوزه انرژی -

 در کشور در باال انرژی مصرف شدت مجموع در و پایین وری بهره و کردن مصرف بدبخش صنایع مواجه بوده است، 

 سوخت هشد باعث که صنایع جوار در گازرسانی خطوط توسعهعدم  قبیل از زیرساختها در ضعفکشورها،  سایر با مقایسه

 رفت هدر عامل  نتیجه در و شود مصرف بزرگ و کوچک ازصنایع زیادی تعداد توسط انرژی تامین جهت فسیلی های
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 بمناس توسعه د، عدمباش هوا آلودگی و( باشد داشته خوبی ارزآوری توانست می صادارت با که) فسیلی های سوخت

در نتیجه و شهری  بین ریلی خطوط توسعه ، عدماده از انرژی های تجدیدپذیرو استف بادی و خورشیدی های نیروگاه

جمله  و .. از زیربنایی تاسیسات استهالک افزایش ای، جاده خطرات افزایش حمل، هزینه افزایش فسیلی، سوخت هدررفت

  .ترین چالش های این حوزه عنوان شدمهم

نیز مانند تمامی اقدامات گروهی دیگر  سند اما این  ه است، تدوین شددر استان آبی سند سازگاری با کم -

وظیفه دستگاه دیگر انجامچراکه هر دستگاهی وظایف خود را منوط به  ه است، به نتیجه دلخواه نرسید

های ای اقداماتی را انجام داد اما گزارش اقدامات و فعالیتحال در همین راستا آب منطقه. بااینددانمی

برداری سامانه بهرهگزارش  د.عنوان دبیرخانه ارائه شومربوط به این طرح باید توسط دانشگاه فردوسی به

نیز آب کشاورزی، سامانه مدیریت حوزه آبریز، سامانه مدیریت آب شهری و سامانه مدیریت فضای سبز 

 می تواند به تصمیم گیریها کمک نماید.

از سوی دستگاه های متولی امر با توجه به اینکه  استان  مدیریت آب و انرژیارهای پس از استماع مهمترین چالش ها و راهک

تهیه بسته کامل از مهمترین چالش ها و راهکارهای اجرایی در مدیریت بحران آب و انرژی نیازمند جمعبندی پیشنهادات و  

یک  پیشنهادات و راهکارها را درمی باشد تا بتوان  و متولیان دانشگاهی  کار کارشناسی دقیق تر از سوی دستگاه های اجرایی

من اخذ ض به شورای گفت وگو ارسال نمود، لذا مقرر گردید بخشیبه تفکیک دستگاهی و  و بسته پیشنهادی مجموعه کامل

تری  قمورد بررسی دقی موارد زیر دبیرخانه شوراذیل تخصصی جلسات کارشناسی در برنامه های اجرایی هریک از متولیان امر 

 قرار گرفته و به شورای گفت و گو ارائه گردد.
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 انهاییاست اولین زمره در رضوی خراساناستان و اینکه  در جلسه آب با توجه به مطالب ارائه شدهدر خصوص سند سازگاری   -1

تمام  برنامه ریزین سند از تدوین ای اصلی و هدف شد ابالغ و تصویب ملی کارگروه در سازگارآب استان  سند که ه استبود

)تعدیل پروانه ها، کاهش مصرف و حجم  اجراییکه در دو بخش  متولیان حوزه آب برای غلبه بر افت آب های زیرزمینی بود

نماینده محترم شرکت آب منطقه ای مبنی بر استقرار دبیرخانه  با توجه به اظهارات تدوین شده است و  راهکارهاو  برداشت و ...

مقرر گردید  ،یا خیر؟ استاجرا در حال  هم اکنون سند سازگاریو اینکه مشهد  ر دانشگاه فردوسیسند سازگاری آب د

الیف تک یمیزان و درصد اجراین سند در استان، ی گزارشی از آخرین روند اجرایی ایدانشگاه فردوسحداکثر ظرف یک هفته 

و میزان وظایف دستگاه های متولی حوزه آب در راستای اهداف این سند و موانع و چالش های پیش روی آن را  ،تعیین شده

بخش  دستگاههای اجرایی و ه ای تخصصی با نمایندگانبه دبیرخانه شورا منعکس نمایند تا در جلستحقق اهداف تعیین شده 

 این سند جمعبندی و به شورای گفت و گو منعکس گردد. میزان اجرایی شدن و موانع و چالش هایدانشگاه،  خصوصی و

 

، دستگاه های مصرف کننده آب ، بخش صنعت و کشاورزی برنامه استان و مشهد شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضالب -2

 وند به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نمای  ظرف مدت ده روز  اجرایی خود را در راستای مدیریت بحران آب و انرژی

در جلسات تخصصی به صورت جداگانه پیشنهادت و برنامه های اجرایی هر بخش و دستگاه متولی بررسی نهایی و جمعبندی 

 .به صورت یک بسته پیشنهادی به شورای گفت و گو منعکس گردد در نهایت  گردد و

 

 

 

دانشگاه فردوسی  

 دبیرخانهمشهد، 

شورا و دستگاه های 

 متولی

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه شورا ، 

)مکاتبه با 

 دستگاههای اجرایی(

 

 

 

 یک هفته حداکثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده روز

 
 


