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 خشکسالی در البالی مطبوعات خبری ایران -کم آبی 

 ۷۹۳۱فروردین  روزشمار
 

 : یادداشت 

و با یک فراخوان در سطح شبکه مجازی ۷۹خیلی ها بر آنند که ماجرای مشکل آب در خرمشهر و آبادان و جنوب کشور از جمعه هشتم تیر 

 .اما واقعیت مسئله فراتر از این است  شروع شده و امروز به چالشی بحث بر انگیز بدل شده است 

کنیم ، تالش می ورزم که روزشمار بحران آب را از البالی مطبوعات  وارسیلی را حران آب ، خشکسابرای اینکه پروسه مشکل کم آبی ، ب

من پیشتر نیز این کار را به نوعی . ائل اجتماعی قرار دهم و این مهم را همواره پی خواهم گرفت سم رژیم در اختیار عالقمندان و کاوشگران 

  (۷)ر گرفت انجام داده ام و بشدت هم مورد استقبال فعالین اجتماعی قرا
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 . بحران آب در ایران داشته باشیم و با هم مروری به دشواری آب 

حال آب این جان مایه . در خطر است"  آب"ها، جان ایران به مانند خیلی از کشوردر : نگاهی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، نشان می دهد 

 .  چه آب نباشد ، هیچ چیزی نیستآب است ، چنان بعبارتی زندگی سر  . زندگی در ایران وخیم است 

اگر . از آب های تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند هیچ خطری از نظر منابع آب متوجه اش نیست%  ۸۱در استاندارد جهانی هر کشوری که

تفاده کنند وارد بحران شده اس% ۰۱اما اگر باالی . استفاده شود به شرط مدیریت می توانند در دراز مدت منابع آب را تامین کنند% ۰۱تا  ۸۱

این یعنی بزودی همه جای ایران مثل گاوخونی % ! ۸۲و ایران با % ۰۴استفاده می کنند، اولی مصر است با % ۰۱دو کشور در دنیا باالی . اند

و دبیر ستاد  عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست ، وی که در دوره پیش ، وزیر کشاورزی. حتی امروز هم دیر شد. خشک خواهد شد

احیای دریاچه ارومیه در برنامه ای که به مناسبت روز جهانی تاالب ها در کنار تاالب بین المللی گاوخونی برگزار شد در جمع اعضای 

سازمانهای غیردولتی زیست محیطی، دوستداران محیط زیست، اهالی شهر ورزنه و شهرهای اطراف تاالب گاوخونی و برخی مدیران استانی و 

 .اشاره کرد که در ادامه به صورت تیتر وار به آن اشاره می شود وضعیت فاجعه آمیز منابع آبی کشور لی به نکاتی در خصوصمح

 

آبهای شیرین زیر زمینی بود را مصرف % ۹۳میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود  ۰۲۱سال فقط  ۵۳در این  -*

 !سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم ۲ر مکعب آن در میلیارد مت ۹۳کردیم که حدود 

 

بدون توجه به نیازهای جمعیت، منابع کشور را برای . جمعیت را افزایش دادیم غافل از اینکه این جمعیت باید در یک کشور آباد زندگی کند -*

 .رفع نیازها به تاراج گذاشتیم

 

 برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم ( در حکومت اسالمی ایران) سال پیش  ۵۳حدوداز زمان ساسانیان و هخامنشیان تا  -* 

 

 .آب های زیر زمینی ما در حال شور شدن است !امروز هیچ تاالب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و اورمیه -*

 

 . تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشورادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز  -*

 .ساله بودیم ۱۱۱۱ما امانتدار بسیار بدی برای این تمدن  -*

 

 . میلیون متر مکعب از سرچشمه های کارون وارد آن می شود، یعنی نصف آب زاینده رود از سرچشمه های کارون می آید۳۱۱زاینده رود   -*

اگر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه : ام رئیس سازمان محیط زیست است و اشاره می دارد عیسی کالنتری امروز در مق

 .نسل خودمان خواهیم کشت

. ما را با سطوح دشواری های موجود بیشتر آشنا می سازد ( ۸)در این زمینه ارائه یک گزارش تکاندهنده در سطح خبرگزاری ایسنا 
 : آمده است « شود سال آینده خشک می ۸۱استان ایران تا  ۷۸زیرزمینی آب در های  سفره»  درعنوان  گزارش  با نام

نیویورک تایمز با اشاره « .های زیرزمینی آب خود مواجه خواهند شد سال آینده با خشک شدن کامل سفره ۳۱استان ایران طی  ۵۰استان از  ۰۲»

انحای مختلف بروز  جریه، سوریه، سومالی و حاال ایران در هر کدام از این کشورها به نی: آبی در تحوالت سیاسی و اجتماعی نوشت به نقش کم

 .های اجتماعی، مهاجرت گسترده، آشوب و حتی جنگ شده است ای از ناآرامی بحران آب موجب بروز مجموعه

انستیتوی منابع . از کشورهای دیگر قرار گیرد تواند مورد استفاده بسیاری اند می هایی که این کشورها گرفته در دوره تغییرات اقلیمی، درس

سال  کشور جهان در  ۵۵بینی شده که  پیش»: های آبی در سراسر جهان هشدار داده است جهانی در ماه جاری میالدی نسبت به گسترش استرس

 «.میالدی با استرس بسیار باالی آبی مواجه باشند ۲۱٠۱

چنانچه دسترسی به آب یکی . تواند موجب اعتراضات خیابانی شود ورده است که کمبود آب مینیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود آ

  برای مثال گروه الشباب به. های تروریستی نیز قرار گیرد تواند مورد سوءاستفاده گروه این عامل می. از دالیل مشترک ناآرامی در هند بوده است

های گسترده از  تواند موجب مهاجرت کمبود آب همچنین می. سومالی برای عضوگیری بوده است دنبال استفاده از جوامع مواجه با خشکسالی در

ایران جدیدترین نمونه از کشورهایی است که در آن وقوع بحران آب منجر به نارضایتی عمومی . ای به شهرهای پرجمعیت شود مناطق حاشیه

ها  میلیون. است زار تبدیل شده  ها به شوره مزارع خشک و دریاچه. بیشتری داردویژه در شهرهای کوچک این کشور مصداق   این، به. شده است

سال است که  ۰٠تقریبا . اند و بیکاری منجر به افزایش نارضایتی میان جوانان شده است ها و شهرهای بزرگ مهاجرت کرده نفر به مراکز استان

بحران آبی، چه در نتیجه عوامل طبیعی، چه سوء مدیریت انسانی و چه هر  که وقوع یک  طور خالصه این به. ایران با خشکسالی مواجه است

 .چندان دور باشد تواند هشداری اولیه نسبت به وقوع یک دردسر جدی در آینده نه دو، می

یک  بیش از در ، همایش ها و کنفرانس هاهادادن شعارهزینه کردن ها و  ،حرف و حدیث ها لیرغم همه در این میان ع: باید با صراحت گفت 

از جانب کل حاکمیت اسالمی در ایران نداشته ایم  در این میان بخاطر خشکی  آب عملی برای مهار بحرانو کار سازموثر   دهه اخیر شاهد اقدام

مشکل سونامی  سرطان، سکته قلبی و بیماری های تنفسی به خاطر آلودگی شدید هوا، و کمبود آب در تمامیت جغرافیای ایران ما شاهد ؛ 

 .حیات و ممات مردم را به گروگان گرفته اند که  هستیم، در تمامیت جغرافیای ایران  ریزگردها و بحران آب

می تواند این و اراده جمعی مردمان جامعه هشتاد میلیونی ما   حضور متشکلتنها و تنها  :بار ها گفته و یاد آور شده ایم  وها همانگونه که بار

 . موجود و از جمله حل معضل آب  نماید ایه گذاری اساسی و زیربنایی برای حل مشکالت حاد حکومت را وادار به سرم

برای رفع بحران آب و تدقیق "  کمیته های محالت " مهم این است که خودمان آستین باال زنیم و در هرمحله ای ، روستایی و شهری با تشکیل 

اتفاق افتاده و کمپین های موفقی در این رابطه شکل جهان ای اخیر در بسیاری نقاط کاری که طی سال ه. فضای زیست محیطی  اقدام ورزیم 

 . گرفته است 



برای زدودن بحران . بسیار بسیار مهم است " تشکیل کمیته های همیاری محالت " یعنی مردم به این مساله عموم جلب توجه نقش جوانان در

همگرایی و همسویی میان از طریق جز اد کمیته های محالت روستا ، شهر و استان و های موجود بدون صرف کمترین هزینه مالی ، با ایج

و طرفداران محیط زیست که امروز در سطح شهر های دور و نزدیک به همت خود جوانان  رفع بحران های موجود اجتماعیگروه های حامی 

 . نمانده است  باقی راهی تشکیل شده ، برای سالم سازی محیط اجتماعی ما 

 ساخت که برای حلرا وادار  حضرات  گردد و خود به رفع بحران های اجتماعی بیاندیشد ، شاید بتوان متحد چنانچه جامعه ای به خود آید و 

، ، وگرنه سرزمینی سراپا سوخته و ویرانه نقش قدرتمند شما شهروندان جامعه را در معادله حل بحران بکار گیرند  های اجتماعی،  بحران

برجای خواهد ماند که مردمانش روستا ها را رها می سازند ... دهها گزارش از خراسان جنوبی و خرمشهر و آبادان و دیگر نقاط کشور  همچون

خود عمل کنیم و تماشاگر بیطرف .  و راهی استان ها و کالن شهر ها می گردند تا به حاشیه نشینی بی دست و پای میلیونی جامعه ما بیافزایند

  !نباشیم 

 .روزشمار های ماههای بعد تر به سرعت انتشار خواهم داد

 امیر جواهری لنگرودی 

 : منابع 

 در ایران  49روزشمار خبری از بحران فرساینده آب در ماههای خرداد و تیر  - (۷)

 اهری لنگرودیامیر جو/ خشکسالی، کم آبی، تشدید بی آبی ، حفر چاههای غیرمجازو سد سازی های بیرویه و اعتراضات مردمی 

27_22_ab.pdf-07-http://www.rahekargar.net/environment/2015 

 https://www.isna.ir/news/96110100352: خبرگزاری دولتی ایسنا  - (۸)

 
***** 

 !کنایه دیرین دیرین به موضوع آب 

 
https://www.mehrnews.com/news/4278584/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%

-%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB-D9%87
-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86

%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 
 

 

 

 

 

 

 

 : ۷۹۳۱فروردین روزشمار بحران آب 

 :کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضات خود به دبیر کل سازمان ملل متوسل شدند



  

غازین فروردین به تجمع و اعتراض علیه خشکانیدن زاینده رود و از میان رفتن کشاورزان شرق اصفهان در روزهای آ

ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و خواستار رسیدگی به  ها در اقدامی دیگر نامه آن. شان ادامه دادند آبه حق

 .مشکل خود شدند

از او خواستند  خطاب به دبیرکل سازمان ملل  نامه در یک« جمعی از مردم و کشاورزان استان اصفهان»

های غلط جمهوری اسالمی در حوزه محیط زیست و تقسیم منابع آبی کشور را که منجر به  گذاری سیاست
 .ب گاوخونی شده است را محکوم کند و به خواست کشاورزان رسیدگی نمایدرود و تاال خشکاندن رودخانه زاینده

المللی کشاورزان جوان و کمیسر عالی حقوق  در این نامه که ابتدای فروردین منتشر و رونوشت آن به اتحادیه بین
 :بشر ملل متحد ارسال شده، آمده است

اند و  ورزان منطقه سهمیه بندی شده بود محروم کردهای که بین کشا سال است ما را از حقابه ۱۲در واقع اکنون »

برای بهره برداری در صنایع متعلق به ارگانهای دولتی استانهای مجاور که در خدمت منافع قشر مشخصی در 
 «.....کنند حاکمیت است، استفاده می

 

 :رییس سازمان حفاظت محیط زیست

 نه با کم آبی زندگی کنیمباید بدانیم چگو/ دوران پر آبی کشور به انتها رسیده

https://www.isna.ir/news/97010200241 

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار  ۲۹۳۱ به گزارش خبرگزاری دولتی  ایسنا، در دوم فروردین

 .مردم به ویژه کشاورزان باید بدانند که چگونه با کم آبی زندگی کنند: نسبت به کم آبی در کشور گفت

وفور و کمبود آب در »: عیسی کالنتری در پیامی ویدئویی به مناسبت روز جهانی آب اظهار کرد یسنا،به گزارش ا

متاسفانه کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود . گوشه و کنار جهان تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته است
سال گذشته  05های آبی  دترین سالهای تغییر اقلیم قرار گرفته و سال گذشته یکی از ب تحت تاثیر خشکسالی

 .در کشور را داشتیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تمدن، اقتصاد و محیط زیست کشور ما تحت تاثیر آب است، 

های آبی  امیدواریم با مدیریتی که در بخش. تواند سبب بروز مسائل اجتماعی در کشور شود آب می: تصریح کرد
است و با توجه به کارگروهی که دولت تشکیل داده بتوانیم با کم آبی سازگار شویم و  کشور صورت گرفته

 .مشکالت آبی کشور را بهبود بخشیم، همچینین عادت به زندگی با کم آبی کنیم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lWn0i1jtJ5EO-ulvT3ImSStwUeCJ1HyBGJkD9dS491aP_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lWn0i1jtJ5EO-ulvT3ImSStwUeCJ1HyBGJkD9dS491aP_w/viewform


این . متر رسیده است میلی 055های ما به  کشور ما ذاتا کشور کم آبی است و متوسط بارش: کالنتری ادامه داد

ایم که  با این وجود هنوز عادت نکرده. متر است میلی 055تا  005ست که متوسط بارش جهانی حدود در حالی ا

ها از جمله شرب، بهداشت، صنعت و  آبی زندگی کنیم و چگونه در مصرف آب در همه بخش  چگونه با کم
 .جویی کنیم کشاورزی صرفه

ریزگردهایی که در : تاثیر کم آبی است، گفت جمهور با اشاره به اینکه محیط زیست به شدت تحت معاون رئیس
همچنین ریزگردهای خارجی نیز به . شهرهای مختلف کشور از جمله جنوب وجود دارد به دلیل مسائل آبی است

ما باید آماده شویم تا . کند دلیل کمبود آب در طول شش ماهه اول سال مردم به ویژه غرب کشور را اذیت می
 .را با کمبود آب سازگار کنیمبتوانیم شرایط زندگی خود 

دوران پر آبی کشور به انتها : کالنتری با تاکید بر اینکه باید رفتارهای زندگی گذشته خود را تغییر دهیم، اظهار کرد
درصد کاهش یافته است،  05ها بیش از  میلیون نفر رسیده و بارش 08جمعیت ما در حال حاضر به . رسیده است

از این رو همه مردم به ویژه . ه در زمین ایجاد شده تبخیر بالقوه افزایش یافته استهمچنین به علت گرمایشی ک

 .کشاورزان باید بدانند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه فرسایش موارد ژنتیکی، فرسایش خاک و از بین رفتن 

های  اریم با همت مردم و با آموزشامیدو: دهد، تصریح کرد پوشش گیاهی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می
های مختلف کشاورزی، صنعت و محیط زیست دانش مردم را در  عمومی و تالش کارشناسان بتوانیم در بخش

 .های خودمان قرار دهیم ها و اولویت مورد کم آبی افزایش داده و چگونه زیستن با کم آبی را جز برنامه

ولی به اندازه کافی برای مصرف شرب و بهداشت در کشور آب  اگرچه آب کم است: جمهور افزود معاون رئیس

ها و حق  آب برای بخش کشاورزی، محیط زیست، حق آبه تاالب. وجود دارد، بنابراین مردم از این نظر نگران نباشند
 .آبه محیط زیست کم است

ار کشور حتی اگر خواهش من از هموطنان این است که هرکسی در گوشه و کن: کالنتری در ادامه تاکید کرد
 .تواند یک لیتر آب صرفه جویی کند تا به حفظ تمدن کشور کمک کنیم می

وی در پایان با اشاره به اینکه امیدوارم در سال جدید که تقریبا مصادف با روز جهانی آب است مردم طوری رفتار 
ند نعمات خود را بر مردم امیدوارم خداو: ها را در کشور داشته باشد، گفت کنند که کمبود آب حداقل خسارت

 .ارزانی بدارد و ملت را از این رنج بزرگ نجات دهد

 انتهای پیام

 روز جهانی آب؛ خالءهای مدیریت منابع آب کشور و لزوم مشارکت ذینفعان

https://www.mehrnews.com/news/4256894 

 

 

 

 

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  عباس روزبهانی، ، ۲۹۳۱فروردین  ۱پنجشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،

با اشاره به مهمترین چالش های آب کشور، لزوم بازنگری جدی در  ۲۹۳۱فروردین  ۱پنجشنبه  کارشناس حوزه آب

به مناسبت بیست و دوم ماه مارس، روز جهانی آب، به ، ر دادساختار حکمرانی آب در کشور را مورد تاکید قرا
که از  چالش های این حوزه در کشورمان اشاره و بر لزوم بازنگری جدی درساختار حکمرانی آب در کشور تاکید کرد

 :نظرتان می گذرد

جه به شرایط و مارس و روز جهانی آب، براساس یک سنت دیرین سازمان ملل متحد با تو ۱۱همواره با فرارسیدن 
 ۱۱۲۲کند که بر این اساس سال  های روز دنیا در زمینه منابع آب، نامی را برای این روز مهم انتخاب می چالش

و با هدف ارایه راهکارهای طبیعت محور برای حل و بهبود مشکالت  «طبیعت برای آب»میالدی به درستی به نام 
 .امنیت کمی و کیفی آب نامگذاری شده است

ها و غیره  ها، سیالب دشت های طبیعی، رودخانه ها و تاالب ها شامل دریاچه از بین رفتن اکوسیستمبی شک 

های عمدتا تشدید کننده مانند تغییر اقلیم و خشکسالی منجر به مخاطره افتادن کمیت و کیفیت  همزمان با پدیده
منابع آب زیرزمینی، منابع خاک، تغییر منابع آب خواهد شد و به تبع آن همین موضوع باعث بکارگیری بیش از حد 

 .گردد کاربری زمین و غیره و اثر مخرب آن بر طبیعت می

https://media.mehrnews.com/d/2018/03/07/4/2735439.jpg


های شدید و  این چرخه انسانی و طبیعی متاثر از چرخه هیدرولوژیکی به طور مداوم ادامه یافته و منجر به تنش

یارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی میل ۲.۱امروزه حدود . ساز در دنیا و همچنین کشور ما ایران شده است بحران

میالدی است  ۱۱۹۱کنند و اهداف توسعه پایدار جهانی به دنبال به حداقل رساندن این رقم تا سال  سالم زندگی می
 .که قطعا این امر بدون توجه به مسایل زیست محیطی امکان پذیر نخواهد بود

وسط جهانی بوده و با پدیده مهمی تحت عنوان پر مصرفی یا این مسئله در ایران که دارای میانگین بارش کمتر از مت
ها منجر به خشک  کند و در برخی حوضه بهتر است بگوییم بد مصرفی آب مواجه است، اهمیت دو چندان پیدا می

 .ها شده است ها و از بین رفتن جنگل ها و تاالب شدن دریاچه

ست بوم که قطعا ارتباط مستقیمی با بحث آمایش سرزمین لذا ارایه راهکارهای اصطالحا سبز مبتنی بر طبیعت و زی
های اقصادی و اجتماعی هر منطقه دارد، بایستی مد نظر قرار  و استفاده صحیح از منابع آب و خاک با لحاظ پتانسیل

 .گیرد

ر همراه های طبیعت محو های آب کشور که نیازمند بکارگیری راه حل به طور خالصه و تیتروار برخی از مهمترین چالش
 :با مشارکت کلیه ذینفعان است، عبارتند از

های بیش از حد غیر متناسب با اقلیم و  های آب زیرزمینی و توسعه برداشت های بی رویه و ناموزون از سفره -
 شرایط منطقه

به  ها های کشاورزی، شهری و صنعتی و عدم استفاده حداکثری و بازچرخانی مجدد آن تولید بیش از اندازه پساب -

 ویژه در بخش کشاورزی و بهداشتی

های طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل، خشکسالی، مناقشات بر  های آبریز کشور به ریسک آسیب پذیری حوضه -

 سر آب و کمبود برنامه جامع در این خصوص

 کمبود رویکرد اجرایی و عملیاتی مدیریت تقاضا محور در کشور با رویکرد مشارکت کلیه ذینفعان -

ها  ها و در واقع عدم تامین نیاز آبی زیست محیطی آن ها، دریاچه ها از جمله تاالب به مخاطره افتادن اکوسیستم -

 ها رویه در باالدست آن های بی بعضا به دلیل خشکسالی و یا برداشت

ی مرتبط های آب و مسایل معیشت های آبریز استراتژیک کشور بر سر تخصیص های اجتماعی در حوضه افزایش تنش -

 با بحث کشاورزی و در نتیجه افزایش مهاجرت به حومه شهرها

برداری صحیح و  تلفات باالی آب شرب، کشاورزی و صنعت به دالیل مختلف از جمله عدم نظارت، عدم طراحی و بهره -
 ها یا عمدتا عمر باالی شبکه

 هش مصرف آب شرب و کشاورزیکمبود آگاهی عمومی و ضعف در مباحث آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کا -

های طبیعی و عدم توجه به مسائل خطرپذیری و زیست محیطی  ساخت و سازهای غیرمجاز در مجاورت رودخانه -
 ها آن

 های منابع آب در قالب مدیریت حوضه آبریز به جای مدیریت استانی عدم توجه کافی به پتانسیل -

بخش کشاورزی جهت کاهش مصرف آب و با لحاظ ایجاد بازار آب  عدم توجه جدی به ارزش اقتصادی آب به ویژه در -
 های آبریز در حوضه

شوند و  عدم توجه کافی به بحث آب مجازی و وجود تعداد زیاد محصوالتی که به صورت آبی و مصرف باال کشت می -
 .توجیه صادرات ندارند

مشکالت مرتبط با آنها از لحاظ کمیت و الگوهای کشت نامناسب و نامتناسب با شرایط آب و خاک هر منطقه و  -

 کیفیت آب

. ها و دیگر موانع، به یک برنامه میان مدت و بلند مدت با رویکرد فرابخشی مورد نیاز است قطعا جهت تحقق این آرمان

وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور بدون همیاری دیگر مراجع ذیربط شامل سازمان محیط زیست، وزارت جهاد 

 .، وزارت صنعت، معدن و تجارت و غیره قطعا قادر نخواهد بود تا همه این اهداف را محقق سازدکشاورزی

سازی  نکته مهم بعدی توجه به نقش و اهمیت مردم و مصرف کنندگان به عنوان بخش مهم ذینفعان در امر تصمیم

ها باعث شده تا  در برخی بخشبرداری منابع آب  های توسعه، انتقال و بهره است که امروزه عدم شفافیت در طرح
های اجتماعی بدون درک صحیح از موضوع بحران آب در بین مردم بوجود آید و این مسئله لزوم بازنگری  نارضایتی

های کالن  نماید که بایستی سازو کار آن تدوین و در سیاست جدی در ساختار حکمرانی آب کشور را دو چندان می

 .ل شودآب کشور به طور جدی و عملی دنبا

المللی در این خصوص و همچنین استفاده از دانش روز دنیا که عمدتا در اختیار بخش نخبگان  استفاده از تجارب بین

تواند نقش بسزایی در ایجاد ساز و کارهای اجرایی و موثر در خصوص رفع  دانشگاهی و آکادمیک کشور است، می
 .خالهای مدیریت منابع آب کشور ایفا نماید

های پیشرو در کشور در قالب تشکیل  های اجرایی مرتبط به ویژه وزارت نیرو با دانشگاه بطه دستگاهتقویت را

بهایی خواهد  های تحقیقاتی پایلوت در کشور قطعا تجربه گران های فکر و همچنین طرح های هم اندیشی، اتاق کمیته
در ایران نیز بایستی سرمایه گذاری در این  بود که توسط کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است و



های مختلف فنی، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، علوم طبیعی و سیاسی در کنار  امر صورت گیرد تا دانش رشته

 .ای منابع آب را حل نمایند یکدیگر موانع چند بخشی و بین رشته

ه سه راس اصلی آن طبیعت، آب و انسان است، اگر دانم ک در مدیریت منابع آب که اینجانب آن را به مثابه مثلثی می
هایی که به اشتباه بالیای طبیعی  تصمیمات راس سوم آن یعنی ذینفعان به درستی انتخاب شود، سازگاری با پدیده

 .تر و اطمینان پذیری از تامین آب نیز بیشتر خواهد بود شوند، آسان نامیده می

 سازمان ملل هشدار داد؛

 میلیون نفر به علت کمبود آب ۰۷۷ احتمال آواره شدن

https://www.mehrnews.com/news/4257109 

 

 

 

 

 

 

درباره احتمال آواره ، ۲۹۳۱فروردین  ۹معه جسازمان ملل به نقل از صداوسیما،  خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

 .به علت بحران آب آشامیدنی هشدار داد ۱۱۹۱شدن هفتصد میلیون نفر در جهان تا سال 

سازمان ملل هشدار داد منابع تامین آب آشامیدنی در جهان با چالش های جدی روبروست که خطر آواره شدن 
   .آب آشامیدنی افزایش می دهدبه علت کمبود  ۱۱۹۱هفتصد میلیون نفر را تا سال 

با ادامه . براساس گزارش جدید سازمان ملل، چهل درصد از ساکنان جهان از کمبود آب آشامیدنی سالم رنج می برند

 .، حدود دو میلیارد نفر در جهان مجبور خواهند شد از آب آشامیدنی ناسالم استفاده کنند۱۱۹۱روند فعلی در سال 

 «طبیعت برای آب»/پیام وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی آب
https://www.mehrnews.com/news/4257248 

طبیعت »شعار روز جهانی آب :معاون وزیر جهاد گفت، ۲۹۳۱فروردین  ۹جمعه   خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

 .رها، فرهنگ و اعتقادات مردمان و تمدن های این سرزمین داردریشه در باو« برای آب
در پیامی به مناسبت  معاون آب و خاک وزارت جهاد   به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  خبرگزاری مهر به گزارش

ریشه « طبیعت برای آب»شعار روز جهانی آب  :روز جهانی آب با صدور پیامی اعالم کرد ( مارس ۱۱)دوم فروردین 

 .در باورها، فرهنگ و اعتقادات مردمان و تمدن های این سرزمین دارد

 :شرح ذیل است متن پیام علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به 

آب زنده است را با روز دوم تقارن نوروز را که روز اول سال ایرانی و روز آغاز بهار و نو شدن طبیعتی است که به 

بهار ایرانی، که به زیبایی توسط کلیه ملل جهان به عنوان روز جهانی آب انتخاب شده است، مغتنم شمرده و 
است، باور عمیق خود را به این انتخاب که  « طبیعت برای آب»ضمن تایید شعار انتخاب شده روز جهانی آب که 

ریشه در باورها، فرهنگ و اعتقادات مردمان و تمدن های این سرزمین روح نو شدن طبیعت را در خود داشته و 
 .دارد، اعالم می داریم

تقویت برنامه بنیادین خود را در شناختن هرچه دقیق تر ارتباطات عمیق آب، زندگی و : در ادمه این پیام آمده است
شور از طریق توسعه فناوری ها و طبیعت، با بهره گیری از تجربیات جهانی و تکیه بر نیروهای خالق و جوان ک

روش هایی که الگوی خود را از ارتباطات در هم تنیده طبیعت و همبست های میان اجزاء آن، به خصوص 
 ۲۹۳۱همبست های میان آب، خاک، غذا، محیط زیست و چالش های تغییر اقلیم می گیرند، در دستور کار سال 

 .خود قرار می دهد

 :هفت روز از کمبود آب در گشت گذشت/ با بحران کم آبی در شهر گشت رقم خورد ۷۰آغاز سال 

http://www.dana.ir/news/1334573.html 
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؛ مردم شهر گشت در جنوب سیستان و بلوچستان سال شستون ؛ به نقلشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

 .منطقه آغاز کرده اند  را با بحران کم آبی در این ۳۱
ت روز است که آب بیش از هف: داشت، گفت شستون یکی از شهروندان گشتی در تماش تلفنی که با خبرنگار

تماس های : وی افزود .در بیشتر نقاط این شهر قطع است و مشکالت فراوانی را برای مردم به وجود آورده است

: وی خاطر نشان کرد....متعددی را با مسئول مربوطه شهرستانی داشته اند، اما پاسخگو تلفن خود نبوده است
جود دارد که برای رفع مشکل کم آبی در این شهر، سعی متر مکعبی در شهر گشت و 6در حال حاضر یک تانکر 

 .می شود با راه اندازی این تانکر آب رسانی به مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، انجام شود

 

 شود امسال منابع آبی پایتخت ایمن می

https://www.isna.ir/news/97010500762 

 

های اخیر در کشور موجب شد تا  زلزله: آمده است ۲۹۳۱نبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، پنجم فروردی

تری به تامین آب داشته باشند،از این رو طبق وعده مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  مسووالن تهرانی نگاه جدی

 .شود سامانه توزیع اضطراری آب در تهران ساخته می ۹۱تعداد  ۲۹۳۱استان تهران در سال 

وارد فاز عملیاتی شده در همین راستا  ۲۹۳۱اضطراری تهران از اواخر سال رسانی  به گزارش ایسنا، طرح آب

رسانی کشور به صورت آزمایشی در منطقه یک  خردادماه سال گذشته نخستین مخزن و سامانه اضطراری آب
 .برداری رسید و ماه پیش نیز مخزن دیگری در پارک شهر افتتاح شد تهران به بهره

اند  هزار لیتر ظرفیت دارند و برای بروز حوادث غیرمترقبه طراحی شده ۲۱۱یده در تهران برداری رس دو مخزن به بهره
 .کنند هزار نفر را تامین می ۲۲ای که این مخازن در شرایط بحرانی در سه روز ابتدایی آب مورد نیاز حدود  گونه به

رسانی به شهرها دچار  که اغلب آب های این مخازن به صورتی انجام شده تا در سه روز ابتدایی حادثه یابی مکان
 .متری بتواند به این مخازن دسترسی داشته باشد ۲۱۱۱مشکل است، هر شخص در فاصله نهایت 

در این رابطه محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان این که برای این مهم شیرهای 
به هنگام وقوع زلزله به سرعت این : م، به ایسنا گفتای قطع سریع آب را روی کل مخازن تهران نصب کرده

تواند در تامین آب کمک رسان  شود که این مساله می کند و آب از داخل مخازن خارج نمی سیستم عمل می
 .باشد

ها  است و آن  ویژه کمیته محیط زیست داشته وی با بیان اینکه تاکنون جلساتی را با شهرداری و شورای شهر به
نقطه  ۹۱۳تا دو سال آینده : اند، گفت کمک به تامین منابع مالی برای انجام این پروژه قول مساعد دادهنیز برای 

 .شوند تهران آماده آبرسانی در شرایط بحران می

بینی شده بود و کشورهای دیگر چنین مخازنی را  پیش از این اجرای مخازن اضطراری آب تنها در کشور ژاپن پیش

هزار مترمکعب مخزن آب در تهران  ۲۱۱در حال حاضر حدود دو میلیون و . بودند  در نظر نگرفته برای مواقع اضطراری

 .وجود دارد که اگر بتوان کاری انجام داد تا آب از این مخازن خارج نشوند کار بزرگی صورت گرفته است
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 انتهای پیام

 : تجمع اعتراضی ساکنین روستاهای دهسر و تموشل

 

 محیطی و بوی بد محل تخلیه زباله الهیجان وسیاهکلبخاطر مشکالت زیست 

 :وزیر نیرو
 است رو پیش سختی آبی سال /گرفت خواهند قرار آبی تنش تحت زیادی شهرهای امسال تابستان

 

شاره به اینکه رضا اردکانیان، وزیر نیرو با ا : آمده است ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در هفتم فروردین 

های تجدیدپذیر در کشور است،  این وزارتخانه مسئول آب، برق، جمع آوری و تصفیه فاضالب و همچنین انرژی
مگاوات نیروگاه و ظرفیت جدید را وارد مدار کرده است که  855این مجموعه در سال گذشته دو هزار و : عنوان کرد

 .مربوط به دوران فعالیت دولت دوازدهم بوده استمگاوات آن در نیمه دوم سال گذشته و  055هزار و 

رسیده  000در سال گذشته به ( خورشیدی و بادی)های تجدیدپذیر کشور وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه
در تالشیم تا در سال جدید نیز این مسیر را به خوبی ادامه دهیم براین اساس درصددیم تا پایان : است، ادامه داد

 .آن را به چهارهزار مگاوات برسانیم 70یاد شده را به هزار مگاوات و تا پایان سال عدد  70سال 

هزار میلیارد تومان در بخش برق  80اردکانیان با بیان اینکه در سال گذشته بخش خصوصی و دولتی حدود 

ک جدید براساس ارزیابی صورت گرفته در سالی که گذشت یک میلیون مشتر: سرمایه گذاری است، تصریح کرد
رشد سه درصدی داشته است و این  70به شبکه برق کشور افزوده شده است که این روند در مقایسه با سال 

 .میلیون برسد 50مهم موجب شده تا مشترکان برق کشور امروز به مرز 

تا : وزیر نیرو با اشاره به اینکه تلفات شبکه برق کشور در سال گذشته کاهش یک درصدی داشته است، بیان کرد

  های روز دنیا و سرمایه درصد بود ولی با استفاده از فناوری 81چندسال پیش تلفات شبکه برق در حدود 
درصد  85.0های خوبی که در این بخش صورت گرفته این رقم امروزه مطابق با برنامه ششم توسعه به  گذاری

تلفات همچنان ادامه پیدا کند تا با این رسیده است و مطابق برنامه دولت تالش خواهیم کرد تا این روند کاهش 
 .روند صرفه جویی مناسب در بخش انرژی داشته باشیم

درصد افزایش پیدا  81ها  در سال گذشته همچنین با کمک موثر وزارت نفت مصرف گاز در نیروگاه: وی یادآور شد

 .ده استهای فسیلی بسیار کمتر ش های ناشی از استفاده از سوخت کرد و در پی آن آلودگی

 هزار روستای کشور از نعمت برق برخوردار هستند 57

براساس برآورد : اند، اظهار کرد روستا از نعمت برق برخودار شده 000اردکانیان با تاکید بر اینکه در سال گذشته 

 .روستای کشور از این نعمت برخوردار هستند 660هزار و  00صورت گرفته هم اکنون 

در بخش : درصد رشد داشته است، اضافه کرد 0.0مصرف انرژی کشور در سال گذشته  وزیر نیروبا بیان اینکه
ایم خدمات  نیروی انسانی نیز تعداد پرسنل فعال ما در بخش برق رشدی نداشته و با همان تعداد موجود توانسته

 .پایداری را در این بخش به هموطنان خود ارائه کنیم

 77.0در حال حاضر بیش از : یرو در بخش آب و فاضالب اشاره کرد و گفتهای صورت گرفته وزارت ن وی به فعالیت

درصد مشترکان به  70های مدرن انتقال و توزیع دسترسی دارند و در روستاها هم  درصد مردم شهرها به سامانه
آب هزار نفر از  855روستا با جمعیت یک میلیون و  015همچنین در سالی که گذشت هزار و . آب دسترسی دارند

 .مند شدند شرب سالم بهره

اگر ما به چگونگی : اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله مدیریت منابع آبی اشاره کرد و گفت

 .مصرف منابع زیست محیطی به ویژه آب نپردازیم مطمئنا هرگونه تامین آب جدید دچار بدمصرفی خواهد شد
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سازی   های تامین جدید آب را مطالعه خواهیم کرد و در پی باروری راه ما در عین حالی که تمامی: وزیر نیرو افزود

ای با رعایت  حوضه  های ژرف و نیز پیگیری انتقال آب بین ابرها، شیرین سازی آب دریاها، مطالعه استفاده از آب

تار آن مالحضات زیست محیطی خواهیم بود و این روند نباید به قیمتی باشد که ما را از بد مصرفی که گرف
های جدید پس از مدتی ما را گرفتار  اگر ما به این مهم توجه نکنیم مسلما تامین آب. هستیم غافل کند

 .ایم های جدیدی خواهد کرد چرا که ما زمان را برای اصالح نوع مصرف از دست داده پیچیدگی

 اضالب در سال جدیدطرح بزرگ آب و ف 15افتتاح / هزار مگاوات نیروگاه جدید امسال وارد خواهد شد 3

در : های پیش روی این وزارتخانه در سال جاری اشاره کرد و گفت وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه

 055سه هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر وارد مدار خواهد شد که پیش از نیمه تیرماه هزار و  70سال 
 .شود می های جدید وارد مدار مگاوات از این نیروگاه

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور داریم که طبق برنامه ریزی صورت گرفته  055هم اکنون : اردکانیان یادآور شد

 .آن را به چهارهزار مگاوات خواهیم رساند 70به هزار مگاوات و تا پایان سال  70این عدد را تا پایان سال 

 15ا توجه به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، در بخش آب و فاضالب نیز ب: وزیر نیرو تاکید کرد
تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت  06ها  برداری خواهد رسید که از بین این طرح طرح بزرگ آبفا در کشور به بهره

 .خانه آب با ظرفیت بیش از یک میلیون مترمکعب خواهد بود تصفیه 80هزار مترمکعب و  105روزانه 

   ها توسعه کنتورهای هوشمند برای پرمصرف/ سد جدید در سال جاری 85از  برداری بهره

زدایی  میلیون مترمکعب به همراه دو سامانه نمک 055سد با ظرفیت  85همچنین در سال جدید : وی اضافه کرد

همچنین کنتورهای هوشمند را هم برای . برداری خواهند رسید مترمکعب به بهره 055هزار و  07با ظرفیت 
 .این کنتورها نقش مهمی در مدیریت مصرف دارند. ها توسعه خواهیم داد پرمصرف

پس از این سعی : اردکانیان در ادامه سخنان خود به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود

آبی را وارد خواهیم کرد به جای استفاده از عنوان مقابله با خشکسالی، مفهومی با عنوان سازگاری با کم 

این مهم یک تغییر رویکرد جدی است به این معنا که ما بپذیریم . های مرتبط با آن کنیم ادبیات این بخش و برنامه
 .که کم آبی همزاد با اقلیم ماست

نشست و  اگر تاکنون وزیر نیرو در یک سوی میز به عنوان تامین و تخصیص کننده آب می: وزیر نیرو خاطرنشان کرد

گرفت ولی پس از این باید با  قابل آن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب قرار میدر سوی م
هایی نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و  این تلقی که مسئله آب موضوع یک موضوع واحد است و بایستی وزارتخانه

د و مقابل ما مسئله آب معدن، کشور و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست همگی در یک سوی میز بنشین

باید بدانیم که با . پذیریم در عمل که مسئله آب واحد است و نباید آن را تقسیم کنیم یعنی ما می. قرار بگیرد
 .دهیم کنیم بلکه زمان را برای حل مسئله از دست می تقسیم کردن آب مسئله را ساده نمی

رود مورد بررسی قرار  استان اصفهان و شرق زایندهدر نخستین جلسه این کارگروه ملی مشکالت : وی یادآور شد

های بسیار خوبی با هدایت استانداری تدوین و مورد تصویب قرار گرفت که براساس مقرر شده است  گرفت و طرح

 .تا معیشت و مشکالت کشاورزان این منطقه به شکل دائم حل و فصل شود

ای و سازگار با  های گلخانه ای سنتی به سمت کشته ها شامل حرکت از کشت این طرح: اردکانیان تاکید کرد
بر اصفهان در  رود و مشارکت فعال صنایع پر آب دهی رودخانه زاینده کم آبی، تصفیه پساب و استفاده از آن، سامان

 .شود ها آغاز می های اجرایی این طرح با مشارکت دستگاه 70ها بوده است که در سال  تامین منابع مالی طرح

 از آب را باید به حد معقول با اقلیم خود برسانیموری  بهره

باید کم آبی را یک پدیده مستمر بدانیم و سعی کنیم هر چقدر که ممکن است از بد : وزیر نیرو خاطرنشان کرد

 .وری از آب را به حد معقول با اقلیم خود برسانیم ما باید بهره. های مختلف فاصله بگیریم مصرفی در بخش

هم اکنون در استانی همچون : را اصلی ترین مصرف کننده آب شیرین کشور دانست و افزود وی بخش کشاورزی
های مدرن برای بخش  و شبکه( ها ها و قنات چاه)البرز حدود یک میلیارد مترمکعب از منابع سطحی، زیرزمینی

ن موضوع در حالی ای. رسد شود که این رقم در استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب می کشاورزی مصرف می
 .است که در همین استان اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت از آب نیم میلیارد مترمکعب است

میلیون مترمکعب آب در بخش  555حتی در استان خشکی همچون یزد حدود یک میلیارد و : اردکانیان ادامه داد

در این بین حتی . ن مترمکعب استمیلیو 855شود که سهم بخش شرب و صنعت کمتر از  کشاورزی مصرف می

شود در حالی که میزان مصرف  میلیاردمترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می 6در استان کرمان هم بیش از 
 .بخش شرب و صنعت این استان تنها حدود هفت میلیون مترمکعب است

درصد آب شیرین در بخش  05به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا است که به طور : وزیر نیرو اضافه کرد

های شیرین در بخش  شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آب کشاورزی مصرف می



بنابراین طبیعی است لزوم توجه مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه . رسد درصد می 70تا  00کشاورزی به حدود 

کاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی به سمت ترین بخش مصرف یعنی حوزه کشاورزی باشد پس باید با هم اصلی

 .استقرار الگوهای مناسب کشت در هر منطقه حرکت کنیم

اما توجه ما به بخش کشاورزی و فاصله گرفتن از بد مصرفی به این معنا نیست که چون : وی خاطرنشان کرد
شکل جدی میزان مصرف بخش شرب در کل کمتر از هشت درصد کل آب مصرفی است پس ما در این بخش م

تر مصرف برویم چرا که برای همین تهران بزرگ  های صحیح بلکه باید در این زمینه بخش نیز به سمت شیوه. نداریم
آب و منبع جدیدی نداریم که بتوانیم تامین کنیم و باید رشد معقول جمعیت و مصرف را با همین آب موجود 

 .پاسخگو باشیم

تومان آن را از مصرف کننده  155شود که  هزینه می 705مترمکعب آب  هم اکنون برای هر: اردکانیان تصریح کرد

کند ولی سوال  ای را پرداخت می یعنی عمال دولت در بخش شرب سوبسیت قابل مالحضه. کنیم دریافت می
کند آیا برای آن فرد نیز باید از دولت  می اینجاست اگر فردی در مصرف آب اسراف کرده و بیش از الگو استفاده 

بسید دریافت و از جیب اقشار ضعیف این منابع پرداخته شود؟ چرا که هر چه دامنه سوبسیدها را گسترش سو
 .دهیم فشار به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد شد

تومان هزینه در بر دارد که رقمی کمتر از  855در بخش برق نیز تولید هر کیلووات ساعت : وزیر نیرو خاطرنشان کرد
اگر مشترکی پرمصرف است و بیش از حدمتعارف و متعادل مصرف . شود ف کننده دریافت میتومان از مصر 05

ها مشکل  کند آیا درست است برای این فرد نیز برق سوبسیدی ارائه شود و افراد دیگری در پرداخت هزینه می
 .داشته باشند

های برسیم که این منابع زیست  حل راهوگوی با مردم شویم و به  بنابراین باید به آرامی وارد گفت: وی تاکید کرد

اگر نتوانیم منابع را برای . های بزرگتری نشویم محیطی را باید چگونه مصرف کنیم که در آینده دچار گرفتاری

های جدید فراهم کنیم مسلما به عنوان یک جامعه بد مصرف وارد چرخه  تامین، تجهیز و ساخت نیروگاه
های ناشی از این امر به مراتب بیش از آن است که ما یک روش  هزینه شویم و در این صورت ها می خاموشی

 .تری را برای تامین منابع مالی در پیش بگیریم عادالنه

ها در سال آبی جاری و در پی آن کاهش آب در مخازن  با توجه به کاهش جدی بارندگی: اردکانیان اظهار کرد
ما را به شرایطی خواهد رساند که در سال جاری نخواهیم سدهای که نیروگاه برقابی دارند عمال این وضعیت 

 .توانست به میزان سال قبل برق آبی تولید کنیم

 هزار مگاواتی تولید برق برای پیک تابستان سال جاری 1کاهش 

بینی  ایم که برای امسال پیش مگاوات برق آبی تولید کرده 555هزار و  7ما سال گذشته : وزیر نیرو تصریح کرد

این کاهش تولید به همراه اضافه رشد . هزار مگاوات نخواهد بود 6یم در بهترین حالت این رقم بیش از کن می
طبیعی مصرف که امسال نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده است ما را با شرایطی روبه رو خواهد کرد که 

 70ه مصرف پیک تابستان سال های جدید رقمی در حدود چهار هزار مگاوات برای قل حتی با وارد شدن نیروگاه

 .بنابراین باید با کمک مردم این مقدار را در مصرف کاهش دهیم. کاهش تولید داریم

همچنین با توجه به مصرف بسیار باالی برق توسط سیستم سرمایشی از جمله کولرهای گازی : وی ادامه داد
ین نوع کولرها بتوانیم با کمک مردم رقم قابل درصددیم تا با اصالحاتی جزئی و موثر در ساخت تجهیزات مربوط به ا

درصد برق این  55توانیم تا  در صورت تحقق این مهم می. توجهی در این بخش کاهش مصرف داشته باشیم
 .کولرها را کاهش دهیم

 ها نسبت به سال گذشته درصدی بارندگی 10افت 

های  براساس پیش بینی: اشاره کرد و گفتهای کشور  اردکانیان در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت بارندگی
با نزوالتی که صورت  76سازمان هواشناسی در طی یکی دو ماه اخیر امیدواریم بودیم در اواخر زمستان سال 

 .درصد نسبت به سال گذشته برسد 00تا  05ها به حدود   خواهد گرفت کاهش بارندگی

تر است چرا که  های صورت گرفته هم کمی سخت بینی  یشولی متاسفانه شرایط فعلی از پ: وزیر نیرو تاکید کرد
درصد کاهش  10تا پایان اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ( ابتدای مهرماه)از ابتدای سال آبی

 .ایم بارندگی داشته

سال داشته های الزم را برای تابستان ام برداری از سدها پیش بینی با این وجود در حوزه مدیریت بهره: وی گفت

ها، حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال  درصدی بارش 10ای که به رغم کاهش  باشیم به گونه
 .درصد افت داشته است 85گذشته تنها 

 رو است سال آبی سختی پیش/ تابستان امسال شهرهای زیادی تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت



برنامه : ال شهرهای زیادی تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت، افزوداردکانیان با تاکید بر اینکه در تابستان امس

ریزی دقیق و جدی صورت گرفته است تا با اتکا به همکاری نزدیک خود مردم بتوانیم شرایط سخت امسال را در 

 .بخش تامین آب شرب پشت سر بگذرانیم

تک . وز توجه به شیوه مصرف را آغاز کنیمتحقق این امر مستلزم آن است که از همین امر: وزیر نیرو در پایان گفت
تک مصرف کنندگان چه در بخش شرب و صنعت و چه در بخش کشاورزی باید به این مسئله توجه کنند که سال 

ترین سال را در نیم  گیرد خشک می های زیادی را در بر سختی پیش رو است و حتی فالت مرکزی کشور که استان
 .کنند قرن اخیر تجربه می

  :محمدرضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهانحسین 

 

عده ای از مسئوالن بستر خشک زاینده رود را با هدف عادت دادن مردم به بی آبی به عرصه تاختن شترها و االغ 
 سواری تبدیل کرده و درآمدزایی می کنند

 علت خشکسالی، به

 هزار هکتار از اراضی سیستان زیر کشت نرفت 80

://www.isna.ir/news/97010701240https 

 

جلسه مدیریت بحران آب منطقه  : آمده است ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در هفتم فروردین 

 .سیستان در زاهدان برگزار و بر پیگیری مشکالت مردم خسارت دیده از خشکسالی تأکید شد

درصدی  70ای اسالمی در این جلسه به کاهش ، نماینده مردم زابل در مجلس شور«کیخا»به گزارش ایسنا، 

بیشترین آسیب از موضوع خشکسالی در منطقه سیستان بوده که با : نزوالت جوی در استان اشاره کرد و گفت
 .توجه به کشت اول کشاورزان، ادامه کار با مشکل مواجه شده است

ی و خشکسالی زیر کشت نرفته که آب علت کم منطقه سیستان به  هزار هکتار از اراضی 05حدود : وی افزود
 .هاست دهنده خسارت به کشاورزان و عدم درآمد آن نشان

ترین مشکالت  آبی در استان یکی از مهم موضوع کم: همچنین در این جلسه استاندار سیستان و بلوچستان گفت
 .مردم است که پیگیری و حل این موضوع در اولویت قرار دارد

های عامل خواست تا نسبت به پیگیری  ها و ادارات و بانک ن و مسئوالن سازماناز مدیرا« سید دانیال محبی»
 .دیده از خشکسالی در منطقه سیستان اقدام کنند دقیق مشکالت افراد خسارت

چنین به تعامل دولت و مجلس در برطرف کردن مشکالت مردم اشاره کرد و آن را عاملی موثر در  استاندار هم
 .ستان سیستان و بلوچستان دانستپیگیری مطالبات مردم ا

 انتهای پیام

 باید پرداخت شود« ورگر»اعتبارات سد :استاندار ایالم

https://www.mehrnews.com/news/4259777 
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سد  ۳۱اعتبارات سال : ، استاندار ایالم گفت۲۹۳۱فروردین  ۲چهارشنبه ایالم / خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

 .ورگر آبدانان باید پرداخت شود

ی در سفر غیر ، استاندار ایالم ظهر امروز همراه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمخبرنگار مهر به گزارش
رسمی به شهرستان آبدانان با خانواده دانشمند هسته ای کشور شهید داریوش رضایی نژاد و سردار شهید صارم 

 .طهماسبی دیدار کرد

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به دشمنی های آمریکا با ملت ایران و بهانه های واهی برای جلوگیری از 
ایران از لحاظ پیشرفت : مختلف به ویژه در بحث انرژی هسته ای، گفت پیشرفت جمهوری اسالمی در زمینه های

علمی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای در منطقه جایگاه مطلوبی نسبت به دهه های گذشته دارد که دشمنان 
لی از منافقین، این نظام به ویژه آمریکا و اسرائیل این موفقیت جوانان دانشمند ما را تاب نیاوردند و با حمایت های ما

 .دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند

شهید رضایی نژاد یکی از دانمشندان هسته ای ما بود که نشان داد با جهاد علمی هم می توان به : وی افزود
 .کشور خدمت کرد و در این به باالترین درجه، یعنی مقام عالی شهادت نائل آمد

ر مجلس شورای اسالمی، شهید رضایی نژاد را یک برند استانی در سطح سالم امینی از نمایندگان مردم استان د
امثال شهید رضایی نژاد باعث عزت و آبروی نظام هستند و ما با افتخار تمام از : ملی و بین المللی دانست و گفت

 .این شهید صحبت می کنیم

اع مقدس و بمباران هوایی آبدانان و جنگ پدر شهید رضایی نژاد نیز با اشاره به رشادت های مردم منطقه در دوران دف
زدگی مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس، خواستار استفاده از مزایای قانون مناطق جنگی برای این منطقه 

 .شد

جوانان منطقه ما همه همانند داریوش هستند و برای سرافرازی نظام از هیچ : غالمرضا رضایی نژاد در ادامه افزود

نمی کنند اما ایجاد زیر ساخت های توسعه از جمله تکمیل تونل کبیرکوه آبدانان، توسعه و بهبود فرودگاه تالشی دریغ 

و توسعه شهرک صنعتی شهرستان و سد ورگر برای جلوگیری از مهاجرت جوانان به استان های توسعه یافته یک 
 .ضرورت انکارناپذیر است

و مطالبات پیمانکار باید   سد ورگر ۳۱به اینکه اعتبارات سال  قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایالم با اشاره
ایجاد فرودگاه یک کار کارشناسی می خواهد که به اعتقاد بنده اگر فرودگاه در آبدانان راه اندازی : پرداخت شود، گفت

رفت و شود، مثل برخی فرودگاه های دیگر استان های کشور به دلیل عدم تمرکز جمعیتی رونق خاصی نخواهد گ

 .پرواز های فرودگاه ایالم هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

شهرستان های دهلران، دره شهر و مهران هم متقاضی ایجاد فرودگاه هستند اما با توجه به تمرکز : وی تصریح کرد

 .جمعیتی در مهران و تردد زوار از این مرز، ایجاد فرودگاه در مهران اولویت بیشتری دارد

اندار، معاون امور عمرانی استاندار، امینی و کاظم زاده از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای در ادامه است
 .اسالمی و جمعی از مسوولین محلی با خانواده سردار شهید صارم طهماسبی دیدار کرد

روز، مرهون ایثار و امنیت و راحتی ام: وی در این دیدار با اشاره به رشادت های دالورمردان در دوران دفاع مقدس،گفت
 .فداکاری و از جان گذشتگی رزمندگان دفاع مقدس همچون سردار شهید حاج صارم طهماسبی هستیم

کاظم زاده و امینی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های موجود 

در دوران دفاع مقدس، بر استفاده مردم آبدانان از مزایای برای توسعه استان و شهرستان و جنگ زدگی مروم منطقه 
 .مناطق جنگی تاکید کردند

همچنین استاندار و نمایندگان مجلس با یک خانواده قطع نخاع در روستای هفت چشمه و یک خانواده دارای سه 

 .معلول در مرکز شهر آبدانان دیدار و به مشکالت این دو خانواده رسیدگی کردند

 :ای لرستان خبر داد شرکت آب منطقه مدیرعامل

 گذر از بحران نیازمند بسیج عمومی است/ تنش آبی در همه شهرهای لرستان

https://www.mehrnews.com/news/4259734 

ای  مدیرعامل شرکت آب منطقه -آباد خرم، ۲۹۳۱فروردین  ۲چهارشنبه خرم آباد/ خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

گذر از این بحران : گیرند، گفت لرستان با تأکید بر اینکه امسال همه شهرهای استان تحت تنش آبی قرار می

 .نیازمند بسیج عمومی است
بر اساس آمار شبکه باران : اظهار داشت ، رضا میرزایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگارانخبرنگار مهر به گزارش

متر بوده که  میلی ۱۱۲تاکنون معادل ( ۳۱-۳۱)میزان بارش ها در سال آبی جاری  سنجی شرکت آب منطقه ای، 
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درصد  ۳۱حدود ( ساله ۱۱)و نسبت به میانگین آمار بلند مدت درصد کاهش  ۳۱نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 .دهد کاهش نشان می

ها، منابع آبی استان اعم از سطحی و زیرزمینی را به شدت تحت تاثیر قرار داده، به طوری  کاهش بارندگی: وی افزود
 .که در همه رودخانه ها، چشمه ها، سراب ها و منابع آب زیرزمینی کاهش آبدهی داریم

درصد حجم مخازن سدهای لرستان خالی است،  ۱۱ای لرستان با اشاره به اینکه حدود  دیرعامل شرکت آب منطقهم

در حال حاضر آب شرب هیچ یک از شهرهای : درخصوص وضعیت تامین آب شرب شهرهای لرستان بیان داشت
ند تکمیل نشده و در دست لرستان از طریق سدها تامین نشده و هنوز سدهایی که اهداف تامین آب شرب را دار

 .ساخت هستند

آب شرب همه شهرهای استان لرستان از طریق منابع آب زیرزمینی و بخش کمتری از آن نیز از طریق : میرزایی افزود

 .آب سطحی تامین شده که البته منابع مطمئن و پایداری نیستند

تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت،  ۲۹۳۱ال وی با بیان اینکه با این وضعیت تقریباً تمامی شهرهای لرستان در س
مدیریت آب و گذر از بحران در شرایط فعلی نیاز به یک بسیج عمومی داشته و برای اینکه خسارات ناشی : تاکید کرد

های اجرایی و در کنار آن همه مردم بایستی مشارکت و همکاری  از خشکسالی را به حداقل برسانیم، همه دستگاه
 .داشته باشند

مدیریت آب در لرستان با شرکت آب منطقه ای است و این : ای لرستان تصریح کرد رعامل شرکت آب منطقهمدی

مجموعه نیز آماده هرگونه همکاری با شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی برای تامین کمبود آب شرب مردم 
 .در سراسر استان است

 لنجان فرمانداری برابر ذر آبی بی به تجمع

 

  ۲۹۳۱فروردین ۲/ آبی مقابل فرمانداری لنجان  کشاورزان لنجان همراه با تراکتورهایشان در اعتراض به بی تجمع

 ورود سامانه بارشی از پنجشنبه/گیرد استان را در برمی ۰۷گردوخاک 

 

بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت جوی در روزهای آتی  احد وظیفه مدیرکل پیش
ساعت آینده احتمال خیزش گردوخاک در از دو سو یعنی وزش بادهای جنوبی در  ۱۳طی : ر اظهار کردکشو

 .استان وجود دارد ۲۱کشور و خیزش گردوخاک از عراق در 

ها، اردبیل، گیالن،  های آذربایجان ن طی روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد وزش باد شدید جنوبی در استا

شمالی خواهیم بود که به همین علت احتمال خیزش گردوخاک شدید و وارد مازندران، گلستان و خراسان 
از عصر روز پنجشنبه : وی افزود.های ذکر شده وجود دارد  آمدن خسارت به تاسیسات شهری و روستایی استان

شاهد ورود سامانه بارشی به کشور خواهیم بود که پیامد آن بارش باران و وزش باد در شمال غرب، غرب، 
 .های البرز، شمال، سواحل خزر و مرکز کشور خواهد بود های زاگرس، دامنه غرب، دامنه جنوب

 

 ۷۰ضربآهنگ بی آبی و تنش های مربوط به آن در سراسر ایران در سال  
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آبی در کشور و  اعالم هشدار بنیاد آب ایران و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به تشدید بی

است که به شکل گرد و غبار در  شود که پیامدهای منفی این بحران چندسالی ر حالی اعالم میپیامدهای آن د
های اقلیمی و محیطی در فالت ایران  چهارگوشه کشور به منصه ظهور رسیده است اما با همه محدودیت

 .ها همچنان ادامه دارد توجه به این محدودیت های توسعه کشاورزی و صنعتی بی طرح

 : ی این هفته آمده است در خبر ها

میلیمتر  ۳۱تر شده چراکه بارندگی که در کشور تا این لحظه شاهد آن هستیم  در سال جاری این تهدید بحرانی
مساله .درصد نسبت به میانگین کمتر است۳۴ درصد نسبت به سال گذشته و  ۳۱تخمین زده شده و حدود 

که در حوضه ارومیه شرایط مثبت  ها است به طوری ارندگیدیگری که در این زمینه وجود دارد، عدم تناسب در ب
درصدی بارندگی نسبت به سال  ۳۱است اما در حوضه خلیج فارس، ایالم، بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش 

از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون در استانی همچون البرز حدود  .گذشته هستیم
های مدرن برای بخش کشاورزی  و شبکه( ها ها و قنات چاه)مکعب از منابع سطحی، زیرزمینییک میلیارد متر

این موضوع در حالی است که . رسد شود که این رقم در استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب می مصرف می

در استان  حتی .در همین استان اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت از آب نیم میلیارد مترمکعب است
شود که سهم  میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می ۹۱۱خشکی همچون یزد حدود یک میلیارد و 

میلیون مترمکعب تخمین زده شده در این بین حتی در استان کرمان هم بیش  ۲۱۱بخش شرب و صنعت کمتر از 
ان مصرف بخش شرب و صنعت این شود در حالی که میز میلیاردمترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می ۱از 

 .استان تنها حدود هفت میلیون مترمکعب است

درصد آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف   ۱۱به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا است که به طور متوسط  

 ۲۴های شیرین در بخش کشاورزی به حدود  شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آب می

ترین بخش مصرف  بنابراین طبیعی است لزوم توجه مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه اصلی. رسد درصد می ۳۴ تا
 :آمده است۷۰در ادامه همین خبر طی روزهای بعد تر فروردین .یعنی حوزه کشاورزی باشد

غیرمجاز در  هزار حلقه چاه ۹۴۱هم اکنون بیش از : علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت
کشور وجود دارد، این به معنای آن است که مدیریت صحیح انجام نگرفته ضمن اینکه هم اکنون انسداد این چاه 

ها برای کشور معضل شده است، معیشت عده ای به این چاه ها گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن این 
، وزارت نیرو باید تالش خود را در این زمینه انجام دهد و چاه ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود

باشد که در روزشمارکارگری هفته این ...  .همه دستگاه های مسئول نیز باید به این وزارت خانه کمک کنند

 !مشکل را پی گیریم

 های زیرزمینی، چالش اساسی در بخش آب برداشت بی رویه آب

https://www.isna.ir/news/97011102231 



 

 ۲۱۱۱در یازدهم فروردین ، کشورهایی که سرانه منابع آب تجدیدپذیر آنها بین  به گزارش خبرگزاری دولتی  ایسنا،

متر مکعب باشند، در زمره کشورهای دارای تنش آبی و کشورهای دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از  ۲۱۱۱تا 
بندی، در  بر مبنای این تقسیم. شوند  بندی می قهمتر مکعب در سال در زمره کشورهای با کمبود آب طب ۲۱۱۱

بوده است که بیانگر ورود ایران به مرحله تنش آبی  ۲۱۴۳مقدار سرانه آب تجدید پذیر کشور معادل  ۱۱۲۹سال 

 .است

های بین المللی از  های دسترسی به آب در ایران و مقایسه آن با شاخص بررسی شاخص به گزارش ایسنا،

های شناخته شده برای  شاخص فالکن مارک یکی از شاخص. ه این منابع در کشور حکایت داردکنند وضعیت نگران
در مورد بحران آب است که بر  -دانشمند سوئدی  -بررسی دسترسی به منابع آب است که توسط مالین فالکن 

متر مکعبی  ۲۱۱۱فالکن مارک سرانه آب . اساس مقدار سرانه آب تجدیدپذیر سالیانه هر کشور تعریف شده است
متر مکعب آب در سال را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده  ۲۱۱۱سال را به عنوان شاخص تنش و میزان   در

 .است

 ایران وارد مرحله تنش آبی شده است

متر مکعب داشته باشند، در زمره  ۲۱۱۱تا  ۲۱۱۱بر این اساس کشورهایی که سرانه منابع آب تجدیدپذیر بین 
متر مکعب در سال در زمره  ۲۱۱۱تنش آبی و کشورهای دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از  کشورهای دارای

متر مکعب  ۴۱۱ها کمتر از  کشورهایی که سرانه آب تجدید پذیر آن. شوند بندی می کشورهای با کمبود آب طبقه

مبنای این تقسیم  شوند همچنین بر بندی می در سال باشد نیز در زمره کشورهای با کمیابی مطلق آب طبقه
بوده که بیانگر ورود ایران به مرحله تنش آبی  ۲۱۴۳مقدار سرانه آب تجدید پذیر کشور معادل  ۱۱۲۹بندی در سال 

 .است

 های زیرزمینی؛ یک چالش سیاسی در بخش آب رویه آب برداشت بی

  حال حاضر در بسیاریهای کشورها در بخش آب است در  های زیرزمینی یکی دیگر از چالش رویه آب برداشت بی
برداری  های اخیر افزایش بهره های آب زیرزمینی افت کرده و با توجه به خشکسالی از نواحی کشور سطح سفره

 .های زیرزمینی تشدید شده و خسارات غیر قابل جبرانی را بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد آورده است از آب

های مختلف، افزایش مصرف آب بخش شهری، روستایی  نیاز بخشبا توجه به روند رشد جمعیت کشور و تشدید  

آب در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش عمده و . ناپذیر خواهد بود و صنعتی اجتناب
افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکز جمعیت شهری و روستایی، بهبود و ارتقای . کلیدی دارد

برداری از منابع آب  های الزم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره ی در گرو انجام سرمایه گذاریکیفیت زندگ

 .است

بر اساس کتاب تحوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران، اتالف منابع آب و بهره پایین منابع آب یکی 

وری آب  ای مهم استفاده بهینه از آب بهرهه یکی از شاخص. دیگر از دالیل کاهش کمی منابع آب در ایران است
تولید  )دهد که اقتصاد کشور به ازای استحصال هر متر مکعب آب، چند واحد ثروت  این شاخص نشان می. است

های گذشته بیانگر عدم  وری آب در ایران طی سال بررسی روند تغییرات بهره. کند تولید می( ناخالص داخلی
 .ند در کشور استاستفاده از این منابع ارزشم

 صدمات زیست محیطی

  



ناپذیری به طبیعت شمال  ها صدمات زیست محیطی جبران ها و جنگل های فاضالب به رودخانه مشکل ورود شیرابه

ها به وظایف خود در مدیریت پسماند عمل  کشور واردکرده، اما سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه

 کنند نمی

 «گمیشان»خطر خشکی در کمین / المللی ایران های بین های کوچک را احیاءکنیم حال پریشان تاالب تاالب

https://www.mehrnews.com/news/4261293 

 

 

 

 

 

 

المللی ایران در  های بین تاالب  زهرا بهرامی در چهاردهم فروردین، -ها گروه استان ،خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
ویژه تاالب  ها به د و با نزدیک شدن به فصل گرما، خطر خشکی در کمین آنوروز خوبی ندارن استان گلستان حال

حتی . اند والی جان داده ها هم زیر گل ماهی. رسد دیگر صدای پرندگان مهاجر به گوش نمی.است« گمیشان»

شوند  میتر  های کشور هرروز کوچک تاالب. شد، عبور کرد شود با خودرو در مسیرهایی که قبالً ماهی گیری می می
 .ای دیگر شوند رود که شاید ارومیه تا جایی که بیم آن می

زیست  زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط مهرماه سال گذشته بود که حمید ظهرابی، معاون محیط

زیست گلستان به استان سفر کرده بود ، مهر گذشته  کشور که برای شرکت در آیین معارفه مدیرکل حفاظت محیط
خشک  ها در مناطق خشک و نیمه شده و تاالب های کشور خشک درصد تاالب ۲۱که : جمع خبرنگاران اعالم کرد در

عنوان در کنوانسیون  ۱۳تاالبی که در قالب  ۹۴به گفته کارشناسان از مجموع هزار تاالب کشور .شرایط بحرانی دارند
رایط اقلیمی تا مرز بحران خشکی پیش رفته و رامسر به ثبت رسیده است هم شرایط خوبی ندارند و با تغییر ش

( آجی گل -آلماگل  -آالگل )های شمال استان گلستان  مجموعه تاالب ....شدت کاهش یافته است ها به وسعت آن

هزار  ۱۱المللی گمیشان هم که با  شوند و تاالب بین خشکی محسوب می المللی و درون  های بین که جزو تاالب
 .وروز خوشی ندارند های ساحلی کشور قرار دارد، این روزها حال تاالب هکتار وسعت در فهرست

 یران باز شدپرونده واردات آب به ا

https://www.isna.ir/news/97011403049 

 

موضوع احیا دریاچه ارومیه که از : آمده است ۲۹۳۱ به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ چهارده فروردین

های اتخاذ شده توسط  ابتدای دولت روحانی مورد توجه بوده اکنون پرونده جدیدی را باز کرده و بر اساس تصمیم
های انتقال آب از کشورهای خارجی مورد مطالعه قرار گیرد که برای این کار نیز  قرار شده است تا برنامهدولت 

 .مشاور خارجی تعیین شده است

اگرچه  های قبل بهبود یابد تا وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال های اخیر موجب شد ارشگزارش ایسنا، ب به

تر شده است؛ با این حال  هنوز این دریاچه نتوانسته وضعیت مطلوبی را تجربه کند اما روال نسبت به قبل معقول

بیاید، تا سه و نیم متر باالتر  باید سطح دریاچه  ۲۳۱۱شود که برای احیای این دریاچه تا سال  بینی می پیش
 .میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه شود ۲۹یعنی 

به همین دلیل دولت طرح انتقال آب از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه ارومیه که جز نخستین مصوبات هیات 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه  در دستور کار قرار داد، چندی پیش نیز دولت بود را 

حتی اگر نیاز : اعالم کرد موضوع احیاء دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی تواند از دستور کار دولت ایران خارج شود
ر به باشد که میلیاردها دالر اعتبار خارجی برای این کار اختصاص دهیم که طرح های انتقال آب از خارج از کشو

http://www.mehrnews.com/
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دریاچه ارومیه اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد چون حیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته به 

 .این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی تفاوت باشد

البته نسبت به : سبی دارد، افزودوی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه وضعیت منا

انجام  ۳۲و  ۳۱شرایطی که پیش بینی کرده بودیم کمی عقب تر هستیم و امیدوارم با اقدامتی که طی سالهای 

شود، بتوانیم به مردمی که تحت تاثیر دریاچه ارومیه هستند و به مردم ایران این اطمینان را بدهیم برنامه  می
 .اهد شداحیاء دریاچه ارومیه اجرا خو

بیانگراین است که در  در سیزدهم اسفند ماه  و ارقام منتشرشده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیهآخرین آمار 
کیلومتر مربع تخمین زده شده و این در شرایطی است که این عدد در  ۱۲۲۱.۹۱حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه 

کیلومتر  ۴۱.۹۳درازمدت بوده یعنی وسعت دریاچه ارومیه نسبت به میانگین   کیلومتر ۱۲۱۹.۱۳سال گذشته 
 .مربع منفی بوده است

میلیارد مترمکعب بوده که این عدد نسبت به  ۲.۱۳عالوه بر این حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در حال حاضر 
از سوی دیگر .میلیارد متر مکعب منفی است ۲۳.۴۲میلیون متر مکعب و نسبت به میانگین درازمدت  ۲۱سال قبل 

تخمین زده شده و  ۲۹۳۴متر برای سال  ۲۱۱۱.۱۴و  ۲۹۳۱متر برای سال  ۲۱۱۱.۱۱ه ارومیه تراز سطح آب دریاچ

 .متر منفی است ۳.۱۱باید گفت که این عدد نسبت به میانگین درازمدت 

میلیارد تومان اعتبار به طرح های احیای دریاچه  ۱۱۱۱در چهار سال گذشته  این شرایط در حالی است که

درصد اعتبارات مصوب  ۱۱دلیل مشکالت دولت در تامین منابع اعتباری میزان تخصیص، معادل  اما به تخصیص یافته
ر سال جدید برد اما امید میرود که د بوده است که همین مساله اراده دولت در احیا دریاچه را زیر سوال می

 .تری به این مساله داشته باشد شرایط به نفع احیا دریاچه تغییر کند و دولت نگاه ویژه

اندازي بخش خصوصي به آب شهرمقابل  تجمع اعتراضی اهالی شهر ابیانه با لباس محلي نسبت به دست
 استانداری اصفهان

بخش خصوصي  اندازي روزسه شنبه چهاردهم فروردین ماه، اهالی شهر ابیانه با لباس محلي دراعتراض به دست
اندازي بخش خصوصي  علت اين تجمع و اعتراض، دست... به آب شهر شهرمقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

به آب شهر ابیانه است که سبب شد مردان و زنان زيادي با طي کردن مسافت نسبتاً طوالن،ي براي بیان 
سیاري با لباس محلي و بنرهايي با شعارهاي مردان و زنان ب .اعتراض خود به مقابل استانداري اصفهان بیايند

، «شوراي غیر مقیم منحل بايد گردد»اين مردان و زنان با بنرهايي نظیر. اعتراضي در اين تجمع شرکت کردند
تجمع  .بودند  در خیابان باغ گلدسته، مقابل استانداري اصفهان تجمع کرده« شوراي بي کفايت استعفا استعفا»

اندازي بخش خصوصي به آب شهر ابیانه  ها خواسته ما از اين اجتماع و اعتراض، قطع دستتن: کنندگان مي گفتند

 .است

 :وگو با ایسنا کشاورز در گفت

 نیازمند تشکیل ستاد یا تشکیالت ویژه متشکل از سه قوه است« آب»حل مساله 

https://www.isna.ir/news/97011403102 

 

یک حقوقدان با اشاره به موضوع : آمده است ۲۹۳۱ ا در تاریخ چهارده فروردینبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسن
ای متشکل از نمایندگان هر سه قوه و همه  باید ستاد یا تشکیالت ویژه و یا کمیسیون ویژه: حقوق آب، گفت

شود تا این نهادها و ارگان هایی که در کشور ما وجود دارند و می توانند تصمیمات الزم االجرا بگیرند تشکیل 
 .موضوع را به طور جدی پیگیری کند

به یاد دارم که در آغاز دوره اول ریاست جمهوری رییس دولت : وگو با ایسنا، اظهار کرد بهمن کشاورز در گفت
اصالحات با توجه به اینکه هیچ تخصصی در زمینه آب و مسایل مربوط به آن ندارم و نداشتم به لحاظ احساس 

ریزه می کردم نامه ای خدمت ایشان نوشتم و متذکر شدم که به باید اکنون به مساله آب خطری که بر مبنای غ
 .توجه شود

ای آمد که بر مبنای نامه بنده خطاب به مقامی در وزرات  ها از دفتر ریاست جمهوری نامه بعد از مدت: وی افزود 
مورد صحبت کند و رونوشت هم به من داده نیرو نوشته شده بود و به ایشان گفته شده بود با اینجانب هم در این 

از این مرحله به بعد هیچ خبری نه از آن نامه و نه از آن رونوشت و نه از آن مقام نشد و مساله آب و کمبود . بودند

 .آب مشغله دائمی بنده بوده و هست

https://www.isna.ir/news/96121809783/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/96101407344/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://www.isna.ir/news/96101407344/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7


اید اینک برای اتخاذ با بیان اینکه ش( اسکودا)رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران 

اما آنچه مسلم بوده این است که با توجه به آنچه به عنوان : تدابیر جدی و موثر در این مورد شده باشد، ادامه داد

فرد غیر متخصص شنیده ام و خوانده ام، مشکل کم آبی و قلّت آب بیشتر در زمینه مصارف کشاورزی مطرح است 
 .و مصارف خانگی چندان اهمیتی ندارد

به یاد دارم که در آن زمان بر مبنای آنچه که اهل فن به بنده گفته بودند در همان : این حقوقدان خاطرنشان کرد
های کشاورزی یا با لوله هایی که ایزوله شده باشند  نامه عرض کرده بودم که الزم است تمام مجاری آب

ه شاید این کار، دشوار بود و هست و شاید ها هم پوشانده شود، البت سازی شود و روی آن پوشانده شوند یا کف
هزینه بسیاری داشت و دارد؛ اما در کشوری که گفته می شود به زودی موضوع آب در آن به حدی از بحران 

خواهد رسید که شاید قسمت هایی از کشور خالی از سکنه شود بهتر است پول نفت و درآمد مملکت برای 

 .وی ضایعات آینده گرفته شودمواردی از این گونه هزینه شود تا جل

قانون تقسیم عادالنه آب که پس از انقالب تصویب شده حاوی نکات جالب توجه و دقیقی است، : کشاورز گفت

تاکید می کنم به عنوان فردی . های ذهن بشر به طور قطع نیاز به اصالح و تکمیل دارد اما همانند تمامی ساخته
ذخیره منابع آبی و پیش بینی آینده از  در زمینه صرفه جویی در آب و  هر اقدامی که غیر متخصص به گمان من 

نظر خشکسالی به عمل آید و هر هزینه ای که داشته باشد قطعا باید مورد قبول واقع شود؛ زیرا تجسم کشور یا 
. محل یا خانه ای که در آن آب نباشد بسیار بسیار وحشتناک است یعنی حیات از آنجا رخت برخواهد بست

 .فرموده اند ِمن الماء کل شیٍء حی

وی با تاکید بر این مطلب که به عقیده من مسئوالن باید هرچه زودتر در جوار سایر مسائل مبتالبه اعم از 

این تاکید به این دلیل : مساله آب را در اولویت قرار دهند، گفت... سیاسی، داخلی، خارجی، بین المللی و 
ای که چه از نظر کشاورزی و چه از نظر مصارف خانگی شهرها آب نداشته  است که در صورت رسیدن به نقطه

باشیم و بحث جیره بندی و بعد از آن بحث فقدان و عدم مطرح شود؛ در واقع دیگر از تاک و تاکنشان اثری نخواهد 

 .بود تا ما به سایر امور بپردازیم

ه در خصوص آب و مسایل مربوط به آن شاید باید گمان بنده این است ک: این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد

ستاد یا تشکیالت ویژه و یا کمیسیون ویژه و مواردی از این دست متشکل از نمایندگان هر سه قوه و در عین حال 
همه نهادها و ارگان هایی که در کشور ما وجود دارند و می توانند تصمیمات الزم االجرا بگیرند تشکیل شود، تا 

را به طور جدی پیگیری کند و این تاسیسات و تشکیالت مکلف باشد که نتیجه بررسی ها و برنامه این موضوع 
در مجلس تقدیم کند و همان گزارش نیز از طریق  ریزی های خود را برای مثال هر هفته یک بار به نمایندگان ملت 

ن می کنم به زودی به نقطه ای رسانه های عمومی عینا به اطالع کل آحاد مردم برسد، در غیر این صورت گما

 .افسوس بر گذشته دیگر حاصلی نخواهد داشت خواهیم رسید که 

 انتهای پیام

خانی اعالم کرد؛ اسدهللا قره  

مذاکره برای واردات آب/ واردات ذرت و گندم، کمک به صرفه جویی آب  

https://www.mehrnews.com/news/4262917 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس : ،آمده است ۲۹۳۱فروردین  ۲۴چهارشنبه  خبرگزاری دولتی مهر به گزارش
رالیا، آرژانتین، میلیون تن گندم از کشورهایی همانند است ۳می توان با واردات حدود : شورای اسالمی گفت

 .اوکراین و غیره، آب را به صورت مجازی وارد کرد
به نقل از خانه ملت، اسدهللا قره خانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واردات آب به  خبرگزاری مهر به گزارش

ود، نخست اینکه بدون انجام عملیات تصفیه از رودخانه واردات آب می تواند به سه صورت انجام ش: کشور، گفت

هایی که مرزی هستند وارد کشور شود، همانند پرونده ای که در گذشته درباره واردات آب به کشور باز شده بود که 
 .این آب از تاجیکستان به خراسان رضوی به طبس و یزد منتقل شود

پرونده دوم مربوط به واردات آب مورد نیاز برای احیای : دسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، افزو
دریاچه ارومیه است که با توجه به اینکه رودخانه مرزی به نام ارس در کنار این دریاچه قرار دارد می توان این اقدام را 

هر یک از کشورها  انجام داد که البته این موضوع به رایزنی با کشورهای استفاده کننده از این آب نیاز دارد، چراکه

 .سهم خاصی در این رودخانه دارند

 کشورهای عربی آب را تصفیه شده وارد می کنند

شاید در این بین کشورهایی همانند آذربایجان و : نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد

می ریزد می تواند وارد ایران شود و از این آب ارس که به دریای خزر  ارمنستان آب کمتری نیاز داشته باشند، لذا
 .سهمیه می توان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه استفاده کرد

در حال حاضر در : وی با بیان اینکه واردات آب به صورت تصفیه شده دومین روش برای واردات آب است، یادآور شد
شکل نمی تواند حجم زیادی داشته باشد چراکه کشورهای عربی این اتفاق رخ می دهد، اما واردات آب به این 

 .قیمت تمام شده آن باال است

 مذاکره با برخی کشورهای همسایه برای برداشت بیشتر ایران از آب های مرزی

http://www.mehrnews.com/
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آیا نیاز است حتما ذرت کشت کرده و یا در : قره خانی با اشاره به اینکه روش سوم واردات آب مجازی است، افزود

با تنش آبی مواجه بوده و تبخیر آب باال است همانند استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و برخی استان ها که 

اصفهان حتما شالیکاری انجام شود و محصوالتی کشت شود که آب بری باالیی دارد؟ خیر، لذا می توان از طریق 
 .واردات این محصوالت در مصرف آب صرفه جویی کرد

ماه از زمان کشت تا برداشت زمان می برد و به آب و سوخت  ۳استان ها حدود  وی با بیان اینکه گندم در برخی
میلیون تن گندم از کشورهایی همانند استرالیا، آرژانتین،  ۳می توان با واردات حدود : زیادی نیاز دارد، ادامه داد

و کارهایی که ارزش افزوده اوکراین و غیره آب را به صورت مجازی وارد کرد و می توان در داخل آب را به بخش شرب 

 .بیشتری دارند اختصاص داد تا به آب های زیرزمینی که افت زیادی داشته استراحت داد

می توان آب های مرزی که در منطقه کردستان و یا : سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد

با کشورهایی همانند ترکیه که به بخشی از آب نیاز  ایالم به دریای خزر و خلیج فارس می ریزد را جمع آوری کرده و
 .ندارند وارد مذاکره شده و ازاین آب ها استفاده کرد

 سایه غول خشکسالی بر سر شالیزارهای مازندران

https://www.isna.ir/news/97011503526 

 

ندران به دلیل بهره برداری منابع آبی ماز: آمده است ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در پانزده فروردین 

های چند سال اخیر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و همین امر  بیش از اندازه، تغییرات آب و هوایی و خشکسالی
 .باعث شده که امسال خشکسالی و بحران آب به جان شالیزارهای مازندران بیفتد

درصد از آب قابل  75طوری که حدود به گزارش ایسنا، در ایران کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است به 
استحصال، ساالنه در این بخش استفاده می شود؛الزم است که توجه ویژه ای به نحوه بکارگیری این منابع و 

 .برنامه ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، ولی محدود برای کشت پایدار صورت گیرد

 کاران مازندران واردات بی رویه مهم ترین چالش برنج*

احمد نصرتی موفق، دبیر کارگروه کشاورزی قرارگاه احمدی روشن استان مازندران در گفت و گو با ایسنا مازندران 

متاسفانه در آن زمان : با بیان اینکه از دیرباز برنج مازندران از مرغوبیت باالیی برخوردار بوده است، خاطرنشان کرد
 .ها نیز از مقاومت مطلوبی برخوردار نبوده است ه و در برابر بیماریبرنج مازندران، محصول کمی داشت

با گذشت زمان و پیشرفت علم، محققان توانستند با استفاده از : این دانشجوی دکترای شیالت اضافه کرد
 .تکنولوژی های روز، هر دو مشکل را مرتفع کنند اما همچنان دستیابی به طعم و بوی برنج محلی ناممکن بود

اصلی ترین این مشکالت، واردات بی : رتی موفق ضمن اشاره به مشکالت برنج کاری در مازندران عنوان کردنص
رویه و نبود شبکه ارزی مستقیم میان برنج کار و مصرف کننده و همچنین نبود تجهیزات و تاسیسات مکانیزاسیون 

 .مناسب است

رداشت و فرآوری، یا از دست می رود یا از ارزش آن به نحوی که بخش اعظمی از برنج در حین ب: وی ادامه داد

 .کاسته می شود

 بحران کم آبی و عدم مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی*

استفاده بی رویه از سم و کودهای : دبیر کارگروه کشاورزی قرارگاه احمدی روشن استان مازندران بیان کرد
 .یر برنج کاران این استان استشیمیایی به جای روش های مکانیکی از آفت های گریبانگ

کم آبی در ایران مشکل جدیدی : وی ضمن تاکید بر مشکل کم آبی طی سالهای اخیر در استان، تصریح کرد
نیست، از گذشته این مشکل وجود داشته و در حال حاضر عمده ترین مشکل این حوزه، عدم مدیریت صحیح آب 

 .در بخش کشاورزی است

در کشت دوم علی رغم مصرف باالی آب شاهد بازدهی ناچیز   :ت متذکر شداین دانشجوی دکترای شیال

 .محصول هستیم

 آبیاری و اهمیت آن در برنج*



: سیده شهربانو فرحمند کناری کارشناس مسئول ترویج و آموزش کشاورزی در گفت و گو با ایسنا مازندران گفت

راعت برنج انجام شود چون نیاز آبی در برنج از سایر آبیاری شالیزار از مهم ترین عملیات هایی است که باید در ز

 .گیاهان بیشتر است
  

وجود آب سبب انتقال مواد مختلف از ریشه به ساقه، برگ و دانه ها شده و درنتیجه موجب تهیه مواد : وی افزود
 .خشک می گردد

درصد آن  0شده که کمتر از آب مورد نیاز گیاه برنج عمدتا از خاک توسط ریشه جذب : فرحمند کناری تصریح کرد
 .درصد مابقی از طریق تبخیر و تعرق از دسترس گیاه خارج می شود 70صرف تشکیل اندامهای گیاهی و 

محیط رشد برنج به دلیل نیاز آبی فراوان، آن را از دیگر : . کارشناس مسئول ترویج و آموزش کشاورزی یادآور شد
 .نباتات متمایز می سازد

که عالوه بر آبیاری در مرحله داشت، مقدار قابل توجهی از آب آبیاری قبل از نشاکاری جهت به طوری :وی افزود
تهیه و آماده سازی زمین و غرقاب نمودن آن و نیز میزان دیگری در طول دوره رشد محصول بطور مستمر به صورت 

 .نفوذ عمقی مصرف می شود

یک بحران مطرح گردیده و تولید برنج را در کشور دچار  کمبود آب در سال های اخیر به عنوان: فرحمند کناری گفت

 .چالش نموده، جهت خروج از بحران کنونی چاره ای جز افزایش کارایی آب و همچنین استفاده بهینه از آب نداریم

 روش های آبیاری برنج* 

ا ارتفاع مناسب روش مرسوم آبیاری برنج، غرقاب دایم ب:تصریح کرد کارشناس مسئول ترویج و آموزش کشاورزی 
 .آب در تمامی طول فصل رویشی است

استفاده از این روش آبیاری موجب مصرف بیش از اندازه آب و پایین آمدن کارایی مصرف آب آبیاری می : وی گفت
 .گردد

 .از مزایای غرقابی دائم، هزینه کمتر در کنترل علف هرز و نظارت کمتر در آبیاری است: فرحمند افزود

آبیاری به روش تناوبی یکی از روش نوین آبیاری بوده که : ل ترویج و آموزش کشاورزی یادآور شدکارشناس مسئو

نرسد آبیاری ( شل ترک)پس از غرقاب نمودن زمین، آبیاری قطع شده و تا زمانی که زمین به مرحله ترک خوردن 
 .مجدد صورت نمی پذیرد

شی از عدم زهکشی، تهویه خاک و خروج گازهای صرفه جویی در مصرف آب، کاهش مشکالت نا: وی تصریح کرد
 .سمی است

درصد در مصرف آب صرفه جویی شده و عملکرد محصول،  55با استفاده از روش فوق تا : فرحمند خاطرنشان کرد
افزایش و باعث جلوگیری از بیماری ( به خصوص در طارم)پنجه دهی گیاه، مقاومت گیاه در برابر باد و باران و ورس 

 .می شود( نرمی خاک)ه آکا گار

 زمان بحرانی حساسیت برنج به کمبود آب*

گیاه برنج در دو مرحله از دوران رشد خود به نوسانات رطوبتی حساس است و باید آب کافی در : وی یادآورشد
 .اختیار گیاه قرار گیرد

از بین ببرد و در مرحله بالفاصله پس از نشاکاری که تنش رطوبتی می تواند گیاه را بطور کامل : فرحمند افزود
که تنش رطوبتی در این مرحله ( دوهفته قبل تا یک هفته بعد از ظهور خوشه جوان)خوشه دهی و گل دهی 

 .منجر به عدم تلقیح و افزایش پوکی دانه می گردد

بوده و اثر ( مرحله اول)خسارت در این مرحله شدیدتر از مرحله ابتدایی رشد رویشی : وی خاطرنشان کرد

 .تری در کاهش عملکرد داردبیش

 راهکارهای مصرف بهینه آب در کشت برنج*

مهم ترین راهکار موجود برای کاهش مصرف آب در : کارشناس مسئول ترویج و آموزش کشاورزی خاطرنشان کرد
 .کشت برنج تغییر روش آبیاری غرقاب دائم به روش آبیاری تناوبی با دور مناسب آن رقم است

ب دائم در آبیاری برنج یک ضرورت نیست بلکه باید با کاهش زمان یا مقدار آبیاری در مصرف ایجاد غرقا: وی گفت
 .آب صرفه جویی نمائیم

 .تسطیح مناسب کرتها باعث ایجاد عمق یکنواخت آب در نتیجه کاهش مصرف آب می شود: فرحمند تصریح کرد

و موجب کاهش تلفات آب بصورت نفوذ  گل آب کردن نیز موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک: وی افزود

 .عمقی می شود



به گزارش ایسنا مازندران،متراکم کردن مرزها و نایلون کشی آنها و نیز کاهش تعداد مرزها در مزرعه، کاشت ارقام 

زودرس که دوره رشد رویشی آنها کمتر می باشد در مقایسه با ارقام دیرس، استفاده از کودهای دامی قبل از 

ی زمین با توجه به حفظ رطوبت، الیروبی به موقع کانال های آبیاری، کنترل به موقع و مناسب علفهای آماده ساز
 .هرز و کاهش رشد آنها می تواند در مواقع بحران آب موثر واقع شود

 انتهای پیام

 جویی همه آحاد جامعه در مصرف آب تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی بر صرفه

https://www.isna.ir/news/97011503645 

 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر : آمده است ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در پانزده فروردین 
 .صرفه جویی مصرف آب توسط همه آحاد جامعه تاکید کرد

وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش شدید نزوالت آسمانی در کشور و به خصوص در خراسان  علی اکبری در گفت
برای اینکه از بحران کمبود آب به خوبی خارج شویم باید مصرف آب به خصوص توسط کشاورزان : گفت شمالی

 .مدیریت شود

: درصد باقی مانده است، افزود ۲۴درصد از منابع زیرزمینی آبی برداشت شده و حدود  ۲۴وی با بیان اینکه حدود 

رند که این دو قوه در نظر دارند تا با انجام مجلس و دولت نیز اهتمام ویژه ای در بهینه سازی مصرف آب دا

 .اقداماتی همچون ارائه تسهیالت به کشاورزان مصرف آب را مدیریت کنند

تسهیالت الزم برای تغییر سیستم های آبیاری و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در : اکبری ادامه داد

 .ششم توسعه اجرایی خواهد شد برنامه ششم توسعه یکی از اقدامات مهمی است که در برنامه

 ۲۴درصد از تسهیالت الزم را برای اجرای آبیاری تحت فشار پرداخت می کند و  ۲۴هم اکنون دولت : وی اظهار کرد

 .درصد باقی مانده را خود کشاورز باید پرداخت کند

 انتهای پیام

فاضالب کشور نیازهای صنعت آب و :های آب خشکسالی معاونت علمی دبیر ستاد توسعه فناوری
 .شناسایی می شود

 میترا سعیدی کیا

https://www.mehrnews.com/news/4263174 

 

 

 

 

 

های آب  دبیر ستاد توسعه فناوری: آمده است۲۹۳۱فروردین  ۲۴چهارشنبه  خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

خبر  ۳۱بندی آن ها در سال  سالی معاونت علمی از احصای نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور و اولویت خشک

 .داد

در سالیان : گفت بهرامیبه نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسینعلی  خبرگزاری مهر به گزارش
های کشور قلمداد شده از این رو ستاد توسعه  ترین چالش اخیر، موضوع بحران آب و پیامدهای آن یکی از اصلی

منظور ایفای وظایف سازمانی خود، تالش  زیست معاونت علمی به سالی فرسایش و محیط های آب خشک فناوری
ی خالقانه، نقشی حمایتی و فناورانه در کاهش مخاطرات و خسارات ها بنیان ایده های دانش کرد با حمایت از شرکت

 .ناشی از وقوع این بحران ایفا کند

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2018/01/27/4/2699134.jpg


های  ، فعالیت۳۴های در دست انجام و مصوب سال  موازات مدیریت و پیگیری پروژه به همین منظور، به: وی بیان کرد

ایی منابع آبی جدید و نیز مدیریت مصرف و های آب، با دو رویکرد مستقل شناس این ستاد در حوزه توسعه فناوری

 .پیگیری شد ۳۱وری منابع موجود در سال  افزایش بهره

های  هایی از قبیل شناسایی منابع آب ژرف در محدوده استان پروژه در همین راستا: بهرامی خاطرنشان کرد

مدیریت، طراحی چاه اکتشافی انتقال دانش فنی . سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت
  .های حفاری عمیق در صنعت آب در همین راستا تدوین شد و نظارت حین حفاری پروژه

هایی مانند استفاده از فناوری الکترودیالیز جهت تصفیه فلزات سنگین به منظور تأمین آب شرب  به گفته وی، طرح

دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دبیرستان )یی خانه خوابگاه دانشجو مناطق محروم و نیز احداث چند تصفیه
 .های موجود از جمله آنهاست سازی و ترویج باز مصرف پساب منظور آبیاری فضای سبز و با رویکرد فرهنگ به( فرزانگان

حال به  درعین: زیست معاونت علمی توضیح داد سالی فرسایش و محیط های آب خشک دبیر ستاد توسعه فناوری

های متنوعی در دستور کار قرار  یانت از منابع آب موجود و حفظ منابع ذخیره سدهای کشور، ارزیابی فناوریمنظور ص
ای از  های داخلی جهت احداث نیروگاه خورشیدی بر روی محدوده گرفت که نهایتاً منجر به تفاهم با یکی از شرکت

 .های استان سیستان و بلوچستان شد چاه نیمه

گیری از گروه مشاورین خود، متشکل از خبرگان و نخبگان دانشگاهی و  ستاد، در نظر دارد با بهرهاین : وی بیان کرد

بندی آن ها، در سال  بنیان، ضمن احصای نیازهای صنعت آب و فاضالب کشور و اولویت های خصوصی و دانش شرکت

وندان ایران اسالمی حرکت منظور تأمین آسایش و سالمت شهر با عزمی راسخ در جهت تحقق اهداف نظام به ۳۱
  .کند

سالی فرسایش و  های آب خشک های سال جاری ستاد توسعه فناوری بهرامی موضوعاتی که به عنوان فعالیت
وری و کاهش  های نوین جهت ارتقای بهره گیری از فناوری شده است را بهره زیست معاونت علمی تدوین محیط

رسانی کشور با هدف کاهش تلفات  های آب دیریت هوشمند شبکههای کشور؛ طرح ملی م خانه های تصفیه هزینه

اندازی مجموعه  های ذخیره آب؛ راه های پایلوت کاهش تبخیر سطحی آب مخازن سدها و حوضچه آب؛ اجرای پروژه
های نوین  سازی روش تحقیقاتی مطالعات زیرسطحی با هدف شناسایی، انتقال دانش فنی و بومی-آموزشی

 .داکتشافی عنوان کر

 است خالی رجایی شهید سد حجم درصد 07 /مازندران استان در آب روان درصدی 54 کاهش

 

 

با حضور در " محمد ابراهیم یخکشی": آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی  ایلنا،در تاریخ پانزدهم فروردین
مردم صدای مرکز مازندران، با بیان اینکه اثرات این خشکسالی و کم آبی  اولین برنامه ارتباط مستقیم مسئوالن با

: در مازندران به دلیل محوریت اقتصاد آن در بخش کشاورزی به ویژه کشت محصوالت آب پایه بیشتر است، افزود
ن عبور توانیم از آ ها می سال سختی را پیش رو داریم اما با مشارکت و همراهی مردم و همکاری دیگر دستگاه

 .کنیم و میزان خسارت را تعدیل نماییم

به واسطه ایجاد سد شاهد توسعه : های اخیر گفت یخکشی با اشاره به افزایش تقاضا در بخش آب در سال

های خشک، آب کمی در سد  ایم، لذا در چنین سالی که به دلیل توالی سال اراضی آبی در پایین دست بوده
شود تا  از سویی این کم آبی سبب می. نیازهای متقاضیان و کشاورزان باشیمتوانیم پاسخگوی همه  داریم نمی

کشاورزان برای رفع نیاز خود بر آب زیرزمینی تمرکز داشته باشند که افزایش تعدد بهره برداری سبب شده است 
شدن آب  تا امکان توسعه در این بخش نیز وجود نداشته باشد و در بسیاری از مناطق شاهد افت آبخوان و شور

حلقه چاِه  555های ماهیانه ما از  زیرزمینی هستیم که خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر و جدی است و پایش

دهند که نباید از آب زیرزمینی اضافه  ای که ابزارهای مهم سنجش ما هستند این هشدار را به ما می مشاهده
 .برداشت داشته باشیم

های سال جاری بخش آب و کشاورزی برای سازگاری با کم آبی  تشریح برنامهای مازندران با  مدیرعامل آب منطقه

باروری ابرها و : های غیرمتعارف پرداخت و تصریح کرد گیری از آب در استان، به راهکارهای اتخاذ شده از جمله بهره
تیم که از آنها به های آب مازندران است و در تالش هس ها از جمله اولویت ها و بازچرخانی آن استفاده از پساب

 .عنوان یک راهکار استفاده کنیم

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/608786-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ای مازندران با بیان اینکه تا کنون بیشترین اقداماتی که در بخش آب صورت گرفت در  رئیس هیئت مدیره آب منطقه

آنچه که در این شرایط باید به آن توجه جدی داشت مدیریت تقاضا و : بخش مدیریت تأمین و عرضه بوده تاکید کرد

 .های اساسی در این بخش برداریم است که امیدواریم با ظرفیت و آگاهی خوب مردِم ما، گاممصرف 

وی با اشاره به وضعیت پیش بینی بارش در فصل زراعی که از سوی هواشناسی نرمال و کمتر از نرمال پیش 
هستیم و برای با فرض نرمال بودن بارش همچنان با موضوع کم آبی و خشکسالی مواجه : بینی شد تاکید کرد

های  های سخت افزاری و نرم افزاری است که برنامه این مهم سناریوهای متعددی تهیه کردیم که شامل برنامه
جویی و  انتقال آب از یک دشت به دشت دیگر و نرم افزاری ما شامل نوبت بندی، صرفه: سخت افزاری ما شامل

 .کشت جایگزین است

استان مازندران یک استان توریست پذیر : شرب و صنعت استان افزودیخکشی در پایان با تشریح وضعیت آب 

یابد و زیرساخت بخش شرب آن متناسب با جمعیت مقیم  های آن سال به سال افزایش می است که توریست
هایی برای تأمین آب شرب از طریق آب زیرزمینی داریم که برای برون از  طراحی شده است و از سویی محدودیت

های فوری اضطراری اجرایی شده است اما برای تأمین بلند مدت آب شرب، ریل  ک سری طرحاین مشکل ی
های متعدد و مهم آبرسانی  گذاری آب شرب را از آب زیرزمینی به سمت آب سطحی تغییر داده و با شروع طرح

و برخی از آنها های بزرگی را در نقاط مختلف استان آغاز کردیم  ها پیش بینی شده است طرح که اعتبارات آن

 .شود زودی اجرا می به

 آب مردم متعفن است/ تاالب شادگان در آستانه تبدیل به دریاچه نمک:نماینده مردم شادگان خبر داد
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نماینده مردم شادگان در مجلس شورای : آمده است۲۹۳۱فروردین ۲۴چهارشنبه  -اهواز ، خبرنگار مهر زارشبه گ

 .شدن به دریاچه نمک است تاالب شادگان به علت نبود آب در حال تبدیل: اسالمی گفت

در : ، مجید ناصری نژاد پیش از ظهر امروز در نشست ستاد مدیریت بحران خوزستان اظهار کردبرنگار مهرخ به گزارش

 .حوزه آب شرب شهرستان شادگان مشکالتی بیشتر و حادتر از شهرهای دیگر داریم

رور شود چون مصوبات قبلی باید م: ناصری نژاد با اشاره به اینکه در شادگان نخیالت و تاالب مشکالت دارند، گفت

استاندار بارها دستور داده ولی در . رسیدن آب به شادگان بارها مصوب شده ولی این هدف هنوز محقق نشده است
 .زمینه اجرا کمی سستی داشتیم و آب به شهرستان نرسیده است

سوزی در  شسالی مشکل آت عالوه بر خشک: نشانی ندارد، بیان کرد وی با گالیه از اینکه بخش خنافره اصالً آتش

ها و مراکز امدادرسانی را باید به تجهیزات  شده و تقاضای پیگیری را داریم؛ شهرداری نخیالت هم برای شادگان اضافه
 .و امکانات مجهز کنند

مسئله کشت : نماینده مردم شادگان در مجلس با تأکید بر لزوم جلوگیری از آتش زدن مزارع نیشکر ادامه داد

 .روند رد و اگر امسال آب از مارون رها و به نخیالت نرسد قطعاً همه این نخیالت از بین میتابستانه را باید حل ک

قسمت انتهایی تاالب به دریاچه نمک تبدیل شده و قطعاً در صورت عدم : ناصری نژاد در ارتباط با تاالب شادگان گفت

احداث . م منطقه را با مشکل مواجه کندشویم که ممکن است تما راهگشایی و ارائه راهکار با طوفان نمک روبرو می
 .زیست برای تاالب مثل یک داروی اضطراری هست که باید در انجام آن تعجیل شود کانال محیط

در آب شرب شادگان اضافه بر شوری، مسئله بوی بد ناشی از تعفن فاضالب هم مشهود و ملموس : وی تأکید کرد

از صبح که . انکار است ردم شادگان خیلی ظاهر، روشن و غیرقابلاست؛ واقعاً وضعیت بد بوی متعفن آب مصرفی م
 .ساز شده است دوش گرفتم تاکنون چشمانم سوزش دارد و بوی نامطلوب و کدورت باالی آب هم مشکل

: رسانی است، افزود نماینده مردم شادگان در مجلس با اشاره به اینکه قطع مکرر آب یکی دیگر از مشکالت حوزه آب
 .ف مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در شادگان در زمینه تأمین آب شرب واقعاً مشکل داریمبرخالف حر
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درصد ظرفیت آب غدیر برای  ۴۱قرار بود حداقل از : ناصری نژاد با تأکید بر اینکه باید بحران را جدی گرفت، یادآور شد

این باعث افزایش شوری آب و بوی تعفن  درصد هست و ۹۱شادگان استفاده شود ولی در حال حاضر شاید کمتر از 

 .شود آن می

 ها را گرفت آتش کم آبی دامن نیروگاه

https://www.isna.ir/news/97011503309 

 

به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا چهارشنبه پانزدهم فروردین؛ از ابتدای مهرماه تا کنون که حدود هفت ماه از 

سال اخیر تجربه کرده ایم و این مساله عالوه بر  ۴۱ترین سال را در  گذشته است، خشک ۳۱-۳۱سال آبی 
تاثیرات مختلف که در حوزه منابع آبی کشور گذاشته در تولید برق نیز تاثیر گذار بوده است؛ به گونه ای که بر 

مگاواتی  ۳۱۱۱های وزیر نیرو پیش بینی می شود برای پیک تابستان سال جاری شاهد کاهش  اساس گفته
ی تولید تولید شد و برای امسال نیز گاوات برق آبم ۳۹۱۱گزارش ایسنا، سال گذشته به .تولید برق باشیم

مگاوات نشود این کاهش تولید به همراه اضافه رشد  ۱۱۱۱در بهترین حالت این رقم بیش از  بینی می شود پیش
طبیعی مصرف که امسال نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده است کشور را با شرایطی روبه رو خواهد کرد 

 ۲۹۳۱مگاوات برای قله مصرف پیک تابستان سال  ۳۱۱۱ید رقمی در حدود های جد که حتی با وارد شدن نیروگاه

همچنین با توجه به مصرف بسیار باالی برق توسط سیستم سرمایشی از جمله کولرهای . کاهش تولید داریم
نگرانی هایی به وجود آمده که وزارت نیرو در صدد است تا با اصالحاتی جزئی و موثر در ساخت تجهیزات   گازی

وزیر  همین مساله نیز موجب شد. درصد میزان مصرف در این بخش را کاهش دهد ۹۱بوط به این نوع کولرها مر
های صورت  عالوه بر این طبق بررسی.بدهد نیرو در ایام نوروزی خود به مشترکان هشدار مدیریت مصرف

که اگر بخواهیم به راحتی از این پیک عبور  هزار مگاوات نیز خواهد گذشت ۴۱از مرز  ۲۹۳۱پیک بار تابستان  گرفته

ز هم اکنون اندیشیده شود، از سری اقداماتی که تا کنون توسط وزارت نیرو انجام کنیم الزم است تدابیر الزم ا
مگاوات نیروگاه جدید هم اینک در حال آماده سازی است که قرار شده قبل از تابستان  ۹۴۱۱این است که   شده

 ....یکی پس از دیگری وارد مدار شود ۲۹۳۱سال 

 شود تر می آبی به تابستان امسال نزدیک بی

https://www.isna.ir/news/97011603912 

 

ای  گونه وضعیت منابع آبی امسال به: آمده است  ،۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، شانزدهم فروردین 
کنند که تابستان امسال شهرهای زیادی  دهند و صراحتا اعالم می نمیاست که مسووالن دیگر هشدار کم آبی 

 .تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت و با مشکالتی در این حوزه مواجه خواهیم شد

به گزارش ایسنا، در حال حاضر وضعیت منابع آبی کشور وخیم است چراکه ورودی به سدها در سال گذشته در 

میلیارد متر مکعب رسیده و کاهشی ۲۱مکعب بود که این عدد امسال به حدود  میلیارد متر ۲۳کل کشور تقریبا 

های قبل و در مقاطع مختلف متوسط  از سوی دیگر بر اساس آمار در سال.دهد درصد را نشان می ۱۱حدود 
اخیر  سال ۲۱میلیمتر و در  ۱۳۱میلیمتر بوده اما به مرور زمان این عدد به  ۱۲۱تا  ۱۱۴بارندگی در کشور حدود  

ای است که به اعتقاد بسیاری از مسووالن سرانه آب کشور یک  گونه اکنون شرایط به میلیمتر رسیده و ۱۲۱نیز به 
 .سرانه بحرانی است

میلیمتر  ۳۱تر شده چراکه بارندگی که در کشور تا این لحظه شاهد آن هستیم  در سال جاری این تهدید بحرانی
مساله .درصد نسبت به میانگین کمتر است۳۴ درصد نسبت به سال گذشته و  ۳۱تخمین زده شده و حدود 

که در حوضه ارومیه شرایط مثبت  ها است به طوری دیگری که در این زمینه وجود دارد، عدم تناسب در بارندگی
دی بارندگی نسبت به سال درص ۳۱است اما در حوضه خلیج فارس، ایالم، بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش 

 .گذشته هستیم
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از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون در استانی همچون البرز حدود یک میلیارد 

شود  های مدرن برای بخش کشاورزی مصرف می و شبکه( ها ها و قنات چاه)مترمکعب از منابع سطحی، زیرزمینی

این موضوع در حالی است که در همین استان . رسد پنج میلیارد مترمکعب می که این رقم در استان اصفهان به
 .اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت از آب نیم میلیارد مترمکعب است

میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف  ۹۱۱حتی در استان خشکی همچون یزد حدود یک میلیارد و 
میلیون مترمکعب تخمین زده شده در این بین حتی در  ۲۱۱ شود که سهم بخش شرب و صنعت کمتر از می

شود در حالی که میزان مصرف  میلیاردمترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می ۱استان کرمان هم بیش از 
 .بخش شرب و صنعت این استان تنها حدود هفت میلیون مترمکعب است

درصد آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف   ۱۱وسط به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا است که به طور مت 
 ۲۴های شیرین در بخش کشاورزی به حدود  شود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آب می

ترین بخش مصرف  بنابراین طبیعی است لزوم توجه مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه اصلی. رسد درصد می ۳۴تا 

 .یعنی حوزه کشاورزی باشد

رفت تا در اواخر  های سازمان هواشناسی در طی یکی دو ماه اخیر امید می دیگر براساس پیش بینی از سوی

ولی متاسفانه .درصد نسبت به سال گذشته برسد ۱۴تا  ۱۱ها به حدود  کاهش بارندگی ۲۹۳۱زمستان سال 
( ابتدای مهرماه)آبیتر است چرا که از ابتدای سال  های صورت گرفته هم کمی سخت بینی  شرایط فعلی از پیش

 .ایم درصد کاهش بارندگی داشته ۳۲تا پایان اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

وضعیت فعلی بیانگر تابستانی سخت در حوزه منابع آبی است تا جایی که اگر از هم اکنون تدابیر مدیریتی در این 

رود دولت  ت جدی مواجه خواهیم شد لذا انتظار میحوزه اتخاذ نشود به گفته بسیاری از کارشناسان با مشکال
 .تری نسبت به این مساله داشته باشد نگاه ویژه

 انتهای پیام

 های اجرتمه و اشتغال وام بودن ثمر بی/است بلوچستان و سیستان مشکل ترین مهم خشکسالی،

 مرزنشینان گسترده

 

در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ( دبیر اجرایی خانه کارگر استان سیستان و بلوچستان)حسینعلی اکبری 

  هنوز کار اساسی( حوالی زاهدان)و مرکزی ( سیستان)مشکلی که وجود دارد برای بخش شمالی :...گفت
از این لحاظ، وضعیت شمال استان در قیاس با مرکز . رندب ها از فقر شدیدی رنج می است و این بخش انجام نشده

ای که در حال انجام است،  هایی آبرسانی استان، پروژه( نشین سیستان)های شمالی  در بخش. حتی بدتر است

اند و شاغالن آنجا یا دچار معوقات مزدی هستند یا با عدم  ای نرسیده خاطر مشکالت مختلف به هیچ نتیجه به
 بلوچستان و سیستان مشکل ترین مهم خشکسالی، و آبی کم .شوند واجه میامنیت شغلی م

های موجود، بهترین مشاغل  اقتصاد این استان عمدتا مبتنی بر کشاورزی است و باتوجه به ظرفیت: وی گفت
آبی و خشکسالی گسترده،  از این حیث، کم.  برای اینجا، در حوزه کشاورزی، دامپروری و زنبورداری است

های یادشده، بلکه حتی برای تامین آب شرب  فقط در عرصه روی مردم و مسئوالن نه ترین چالش پیش مهم

 .مناطقی در این استان هست که مردم آن محتاج یک قطره آب هستند. سیستان و بلوچستان است

مردادماه امسال شرایط زاینده رود به حالت بحرانی :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 رسد می
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  ، ۲۹۳۱فروردین  ۲۱پنجشنبه  شهرضا ،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

رسد و به دلیل شرایط خشکسالی و  در مردادماه امسال شرایط در زاینده رود به حالت بحرانی می: اصفهان گفت

 .آبی، تابستان سختی داریم بحران کم

، هاشم امینی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و معضالت فاضالب شهرضا، اظهار خبرنگار مهر ارشبه گز

های حوزه انتخابیه دارد که حاصل  نماینده مردم در مجلس تالش و پیگیری زیادی برای حل مشکالت شهرستان: کرد

 .سطوح ملی و استانی بوده استآن، برگزاری جلسات مختلفی در 

: است، تصریح کرد( ۹)وی با بیان اینکه تنها راهکار حل معضل فاضالب شهرضا استفاده از تسهیالت قانونی تبصره 

 .کند دولت در شرایط مالی فعلی، هیچ پروژه عمرانی جدید را آغاز نمی

ماده واحد واحده قانون ایجاد ( ۹)تبصره  استفاده از تسهیالت: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت
شهر و درچه نیز اجرایی شد  آباد و خمینی های نجف تسهیالت تأسیسات آب و فاضالب جهت شهرها در شهرستان

 .که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت

اهکار طرح درازمدت تأمین آب شهرضا که توسط نماینده مردم در مجلس پیگیری شده است، ر: وی اظهار کرد

آبی است، اما به عنوان راهکار کوتاه مدت الزم است از پساب تصفیه شده فاضالب  مناسبی برای مقابله با بحران کم

 .استفاده شود

 بحران آب در منطقه شرق اصفهان

در : امینی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم پساب تصفیه شده فاضالب شهرضا از این شهرستان خارج شود، تأکید کرد
حال حاضر در منطقه شرق اصفهان بحران آب وجود دارد و نباید اجازه دهیم این مسئله در سایر مناطق هم تکرار 

 .شود

در سال جاری به : رسد، تصریح کرد وی با بیان اینکه در مردادماه امسال شرایط در زاینده رود به حالت بحرانی می
اکنون به فکر  ی را پیش رو داریم به همین دلیل باید از همآبی، تابستان سخت دلیل شرایط خشک سالی و بحران کم

 .راهکار مناسب باشیم

در صورت اجرایی شدن طرح بلندمدت انتقال آب به این منطقه : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت
وباره را به منطقه باز شود، حیات د لیتر برثانیه که توسط نماینده مردم شهرضا در مجلس پیگیری می ۳۳.۴با ظرفیت 

 .گرداند می

 لزوم حذف بروکراسی برای صدور مجوز حفر چاه

 ۱۱: در خصوص شهرضا از سوی وزیر نیرو به استان ابالغ شده است، اظهار کرد( ۹)وی با بیان اینکه مفاد طرح تبصره 

 ۲۱۱تکمیل این مرحله  کیلومتر باقی مانده است که هنوز اجرا نشده، ۱۲۱درصد از پروژه فاضالب شهرضا شامل 
میلیارد تومان هم برای اصالح تصفیه خانه فاضالب نیاز  ۳۱میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این در حالی است که حدود 

 .است

درصد از اعتبارات موجود برای این طرح از محل منابع  ۱۴: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد

أمین خواهد شد و برای تأمین مابقی اعتبارات نیز تالش نماینده مردم در مجلس و همکاری سایر ت( ۹)درآمدی تبصره 

 .مسئوالن نیاز است

امینی با بیان اینکه برای ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضالب شهرضا از مشاوران آلمانی و ایرانی استفاده شده 

دار همچون بافت فرسوده  فنی، برای مناطق اولویت در حوزه اجرایی الزم است ضمن رعایت الزامات: است، گفت

 .شهری، تسهیالت ویژه اختصاص داده شود

برای اصالح فاضالب شهرضا پنج میلیارد ریال اختصاص اعتبار وجود داشت که با تالش نماینده مردم در : وی اضافه کرد

 .میلیارد تومان به آن افزوده شد ۱.۱مجلس 

های  تان اصفهان بر ضرورت حذف بروکراسی اداری برای صدور مجوز حفر چاهمدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس

در حال حاضر الزم است دو حلقه چاه جدید برای تأمین آب شرب در شهرضا حفر : تأمین آب شرب تاکید کرد و گفت

 .شود

ملیات اجرایی پروژه ماه نیز دومین مرحله مناقصه ع هفته آینده نخستین مرحله و اوایل اردیبهشت: امینی تصریح کرد

 .شود ماه امسال این عملیات آغاز می اردیبهشت ۱۱فاضالب شهرضا منتشر خواهد شد و پس از انتخاب پیمانکار، از 

 شود تر می آبی به تابستان امسال نزدیک بی

https://www.isna.ir/news/97011603912 

ای است که مسووالن  گونه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در شانزدهم فروردین ، وضعیت منابع آبی امسال به

کنند که تابستان امسال شهرهای زیادی تحت تنش آبی قرار  دهند و صراحتا اعالم می دیگر هشدار کم آبی نمی
به گزارش ایسنا، در حال حاضر وضعیت منابع آبی .ی در این حوزه مواجه خواهیم شدخواهند گرفت و با مشکالت

میلیارد متر مکعب بود که این  ۲۳کشور وخیم است چراکه ورودی به سدها در سال گذشته در کل کشور تقریبا 

http://www.mehrnews.com/


از سوی دیگر بر .دهد درصد را نشان می ۱۱میلیارد متر مکعب رسیده و کاهشی حدود ۲۱عدد امسال به حدود 

میلیمتر بوده اما  ۱۲۱تا  ۱۱۴بارندگی در کشور حدود  های قبل و در مقاطع مختلف متوسط  اساس آمار در سال

ای  گونه اکنون شرایط به میلیمتر رسیده و ۱۲۱سال اخیر نیز به  ۲۱میلیمتر و در  ۱۳۱به مرور زمان این عدد به 
در سال جاری این تهدید  ....ه اعتقاد بسیاری از مسووالن سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی استاست که ب

میلیمتر تخمین زده شده و حدود  ۳۱تر شده چراکه بارندگی که در کشور تا این لحظه شاهد آن هستیم  بحرانی
که در این زمینه وجود  مساله دیگری.درصد نسبت به میانگین کمتر است۳۴ درصد نسبت به سال گذشته و  ۳۱

که در حوضه ارومیه شرایط مثبت است اما در حوضه خلیج فارس،  ها است به طوری دارد، عدم تناسب در بارندگی

 .درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته هستیم ۳۱ایالم، بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش 

در استانی همچون البرز حدود یک میلیارد  از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون

شود  های مدرن برای بخش کشاورزی مصرف می و شبکه( ها ها و قنات چاه)مترمکعب از منابع سطحی، زیرزمینی
این موضوع در حالی است که در همین استان . رسد که این رقم در استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب می

 .و صنعت از آب نیم میلیارد مترمکعب است اصفهان میزان مصرف بخش شرب

 

 بحران آب و امنیت غذایی
 پژوهشگر کشاورزی. عبدالحسین طوطیایی 
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های هشداردهنده  سالی و آسیب بحران خشک:آمده است۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق،درشانزدهم فروردین
های اخیر به خود اختصاص  ای را در سال های رسانه ای از خبرها و تحلیل درباره ذخایر زیرزمینی آب، بخش عمده

های کالن اجرائی برای رویارویی با این بحران نیز به همین نسبت مهیا شده  آیا عزم ملی و سیاست. داده است

های آغازین  در سال. باش عمومی درخصوص کاهش این بحران رخ نداده است رسد هنوز آماده ه نظر میاست؟ ب

جنگ تحمیلی با وجود غافلگیری نظام نوپای جمهوری اسالمی، انسجام مقابله با آن از جنس متفاوتی با 
های مختلف مردمی حول  عرصههای اجرائی و نیز  در آن ایام تمام دستگاه. زدایی حال حاضر بود های بحران واکنش

دار که  سالی دامنه های این خشک لرزه آیا ابعاد و پس. دهی شده بودند دفاع در برابر متجاوزان سازمان
كند، کمتر از آن جنگ تحمیلی است؟ بدون تردید شرایطی  های موجود را مانند موریانه از درون نابود می ظرفیت

اگر آن زمان سیما و سیره متجاوز و دشمن آشکار بود، اما . آن دوران استتر از  کنیم، پیچیده که اکنون سپری می
حجم سفرهای نوروزی داخلی یا . سالی زیر پوست روزمرگی و غفلت ما خانه گزیده است اکنون هیوالی خشک

خوبی حس نشده است و  دهد کماکان ضرورت بسیج همگانی به خارجی در تعطیالت نوروزی اخیر نشان می

. بریم سر می دغدغه از طبقات زیرین هنوز در روال عادی زندگی به ما در طبقات باالی کشتی و بی بسیاری از
هایی که با  خانه. همه ما سکنی گزیده است  های مدیریتی باید بپذیرند اینک بحران در خانه مردم و دستگاه

ی که برای مدیریت این بحران در از جمله متغیرهای. کند کشیدن حصار بر گرد خود اما خرج از دیگران جدا نمی
جویی و همچنین کنترل شمار منابع مصرف  های صرفه دست مردم و مسئوالن قرار دارد، توسعه فرهنگ و روش

بر این ... و( من بالک)و قانون بشکه ( میچرلیخ)بسیاری از قوانین اکولوژیکی از جمله قانون بازده نزولی . است

های ضروری بستگی  ای به افزایش کمترین نهاده و افزایش در هر فرایند توسعهنکته داللت دارند که میزان رشد 
ها،  نیاز باشد اما بین این نهاده... عنوان مثال اگر برای تولید یک محصول به کود، بذر مناسب، آب کافی و به. دارد

ا تأمین آب کافی صورت آب کمتر از میزان موردنیاز در دسترس باشد، تنها امکان افزایش محصول در گام نخست ب
تنها نقش  مادامی که نیاز آبی برطرف نشود، نه... هایی مانند کود، بذر و در این رابطه افزایش نهاده. گیرد می

 .بسا تأثیر منفی هم بر عملکردها بگذارد مثبت ندارد چه

ترین نقش  آب، اساسی رسد در شرایط حاضر نیز برای تحقق هر برنامه توسعه پایدار در کشور، نهاده به نظر می 

و سرانه مستقیم آن حدود صد است که با احتساب  ۱۱۱هزارو  سرانه مصرف غیرمستقیم آب سه. کند را ایفا می
تقریبا . شود میلیارد مترمکعب در سال برآورد می  ۱٦۱حاضر  میلیون نفر جمعیت، جمعا نیاز آبی کشور درحال  ۲۲

بنابراین اگر فرض شود با . شود از طریق واردات وارد کشور می صورت آب مجازی و سوم از سرانه فوق به یک

درصد از سرانه مصرف داخلی کاهش یابد، باز هم  ۱۱های نوین آبیاری تحت فشار، حداکثر  استفاده کامل از شیوه
میلیارد مترمکعب   ۲٤۱و در کل کشور به  ۱٥۱مجموع سرانه مستقیم و غیرمستقیم مصرف آب به هزارو 

میلیارد مترمکعب نسبت به میزان آب   ۱۱ر چنین برآورد فرضی مطلوبي، باز هم ساالنه حدود د. رسد می
در خالل حداقل دو دهه گذشته این تراز . تجدیدپذیر و آن هم با عنایت به آمار درازمدت کسری خواهیم داشت

با این توضیح اکنون بخش . ندا جبران ستانده طور بی های با یا بدون مجوز از ذخایر زیرزمینی و به منفی را چاه
از یک طرف تالش به سمت راهبرد امنیت غذایی از بخش . کشاورزی در برابر دو مطالبه پارادوکسیکال قرار دارد

مانده آب، از بخش کشاورزی توقع کاستن از  شود و از طرفی دیگر برای نجات ذخایر باقی کشاورزی مطالبه می

رسد برای کاهش این تناقضات بايد به موازات افزایش بازده آبیاری،  ه نظر میب. سطح کشت و میزان تولید را دارند
اما اگر چشم بر . میلیارد مترمکعب آب نیز چشم دوخت  ۲۱۱به کاهش جمعیت و منابع مصرف متناسب با حداکثر 

باشیم به  افزایش منابع مصرف بسته اما از سویی از بخش کشاورزی انتظار دستیابی به امنیت غذایی را داشته
عنوان مسئول  شود که همواره به در چنین تناقضی این بخش حیاتی ناگزیر می. شویم نوعی پارادوکس دچار می 

امنیت »البته باور داریم با توجه به اولویت . تأمین غذای جامعه در سلب اتهام هدردادن منابع آب از خود دفاع کند

https://www.isna.ir/news/96122111756/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/96122111756/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


شرط تحقق توسعه پایدار مورد  ایش جمعیت انسانی تنها بههای کالن نظام، تأکید بر افز در سیاست« غذایی

  .گیرد حمایت قرار می

 شود های احیای دریاچه ارومیه در مسیر نادرست هزینه می بودجه

 اي پرحاشیه پاشي براي پروژه پول
http://www.sharghdaily.ir/News/184773 

اول  اسحاق جهانگیری، معاون  :آمده است  ۲۹۳۱لیال مرگن در شانزدهم فروردینبه گزارش روزنامه شرق به قلم 
احیای . جمهور، از انتخاب مشاور خارجی برای انجام مطالعات آغاز واردات آب به دریاچه ارومیه خبر داد رئیس

شود که دولت برای تحقق  بود؛ اما این دلیل نمی ۳۱جمهور در سال  دریاچه ارومیه نخستین وعده انتخاباتی رئیس
های  صرف هزینه. میماتی بگیرد که صرفا پول نفت را هدر بدهد و کشور را به نتیجه مطلوب نرسانداین وعده، تص

تنها گره از مشکالت این دریاچه باز  میلیاردی برای انجام مطالعات انتقال آب از خارج کشور به دریاچه ارومیه، نه 

فای وزارت نیرو، بر این باور است که اجرای ریزی کالن آب و آب کند، بلکه هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه نمی
به . کردن ایران به منابع آب خارجی، امنیت ملی کشور را به خطر خواهد انداخت ای، به دلیل وابسته چنین پروژه

توانیم  کلید حل مشکل دریاچه ارومیه، در داخل خود این حوضه قرار دارد؛ بنابراین می اعتقاد کارشناسان، شاه
ول نفت برای انجام مطالعات انتزاعی، راهکارهای کاهش مصرف آب را در حوضه آبریز ارومیه ترویج جای صرف پ به

  .کنیم تا بدون نیاز به کشورهای همسایه، مشکل دریاچه شمال غرب ایران حل شود

اثرات  زوال دریاچه ارومیه برای کشور از نظر اقتصادی تبعات زیادی به همراه داشته و بارها کارشناسان درباره
اند؛ اما بدون شک  میلیون نفر از ساکنان این حوضه آبریز هشدار داده  اقتصادی و امنیتی ناشی از مهاجرت شش

اگرچه . هایی غلط هدایت کند سازان را به سوی انتخاب راه شدن این دریاچه، تصمیم نباید تبعات منفی خشک
هایی مانند انتقال آب که تبعات منفی آن  ی پروژهجمهور امری مهم است؛ اما بدون شک با اجرا تحقق قول رئیس

تازگی بحث انتقال آب از خارج  به. تر نخواهد شد در تمام دنیا به اثبات رسیده است، گلوی خشک دریاچه ارومیه 
هدایت فهمی، معاون دفتر . جمهور مطرح شده است برای نجات دریاچه ارومیه از سوی معاون اول رئیس

هرگونه انتقال آب از خارج را به سه دلیل برخالف منافع ملی « شرق»وگو با  و آبفا، در گفت ریزی کالن آب برنامه

  .کند ایران معرفی می
شود و منافع ملی و  به اعتقاد او، انتقال آب از سایر کشورها در آینده به اهرم فشاری علیه ایران تبدیل می

  .شورهای منطقه، نفت در برابر آب استاندازد؛ زیرا شعار برخی ک استقالل کشور را به خطر می
درصد استقالل  ۳۹حاضر ایران فقط هفت درصد وابستگی به آب خارج از مرزها دارد و  درحال: دهد فهمی ادامه می

  .های انتقال آب، بگذاریم این نسبت افزایش یابد نباید با اجرای پروژه. آبی داریم

الملل، درباره منابع آبی مشترک اصل  از نظر حقوق بین: گوید آب میاو درباره دومین دلیل مخالفت خود با انتقال 
همچنین . یافته به چه شکلی استفاده شود انتفاع منطقی و عقالنی مدنظر است که از این آب شیرین انتقال

آب را توان پروژه انتقال  به همین دلیل، نمی. دست و باالدست نیز باید مدنظر قرار گیرد های پایین آبه رعایت حق
  .راحتی انجام داد به

ریزی کالن آب و آبفا، سومین دلیل مخالفت خود با طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه را مسائل  معاون دفتر برنامه

گویند  رود و همواره می با انتقال آب، توقع مردم باال می: شود کند و یادآور می زیستی و اجتماعی اعالم می محیط
  .، از خارج کشور آب بیاوریمباید برای حل مشکل آب

 های سنگین انتقال آب هزینه
: کند های مورد نیاز برای انتقال آب به دریاچه ارومیه در اختیار ندارد؛ اما تأکید می فهمی اگرچه برآوردی از هزینه

شکل توان با مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف و کاهش مصارف غیرضروری، م کردن برای این طرح، می جای هزینه به
  .دریاچه ارومیه را به شکل پایدار و با هزینه کم حل کرد

یک سال زمان برای دریافت : کند البته او درباره مدت زمان مورد نیاز برای اجرای طرح انتقال آب نیز عنوان می

و  دو سال باید صرف انجام مطالعات شود و احداث خط انتقال که قطعا با تونل. بودجه مطالعاتی طرح نیاز است
های سنگینی دارد، چهار تا پنج سال زمان نیاز دارد و با توجه به وضعیت اعتبارات،  گذاری خواهد بود و هزینه لوله

  .سال طول بکشد ۲۱احداث این خط انتقال احتماال 
وگو با  پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، نیز در گفت هم سیدمرتضی موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت به

  .های انتقال آب، اطالعات دقیقی در دست ندارد های مورد نیاز برای اجرای پروژه درباره هزینه« شرق»

یک پروژه مطالعاتی انتقال آب از دریاچه خزر به ارومیه : گوید او درباره فاز مطالعاتی انتقال آب به دریاچه ارومیه می
روژه را به یک کارشناس خارجی واگذار کرده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران این پ. در دست انجام است

البته هنوز در این . شود بخشی از منابع اعتباری این پروژه به صورت ریالی و بخشی دالری پرداخت می. است
  .ایم پروژه به قطعیت نرسیده

تقال آب از ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اخیرا اعالم کرده است که بحث مطالعات طرح ان: کند موسوی اضافه می
  .وگو و بازدیدهای کارشناسی است دریاچه وان ترکیه نیز انجام شود، اما این مسئله هنوز در حد گفت

 گذرد راه نجات دریاچه ارومیه از درون حوضه می

پیوسته منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، پایدارترین مسیر برای نجات دریاچه  هم به گفته مدیرکل دفتر مدیریت به
  .های مختلف پیگیری کرد را باید در داخل خود حوضه و از طریق کاهش مصرف در بخشارومیه 

ترین مشکلی که حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد، دخالت انسان در چرخه هیدرولوژی این  بزرگ: دهد او ادامه می
منابع آب توجه های مدیریت  به همه جنبه. ایم تحمل حوضه بارگذاری کرده بیش از ظرفیت قابل. حوضه است



توانیم یک بخش را توسعه بدهیم و سایر اجزای یک  نمی. نکردیم و مدیریت چندوجهی آب را فراموش کردیم

  .این رفتارها بر اساس اصول پایداری نیست. حوضه آبریز را نبینیم

تبدیل  های دیم به آبی زمین. یافته است در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزی توسعه: گوید موسوی می
هزار هکتار رسیده است و باغات   ٥٥۱هزار هکتار در چهار دهه به   ۹۱۱سطح زیر کشت کشاورزی از . اند شده

جمعیت حوضه افزایش یافته است و در این میان، . اند های چغندر داده انگور جای خود را به باغات سیب و زمین
در نتیجه برای احیای دریاچه، همه . برآورده شود ها مرتبا از سهم آب دریاچه کم شده تا نیازهای سایر بخش

  .ها باید مصارف خود را کاهش دهند بخش

ترین کاری که باید صورت گیرد از درون خود حوضه است و پایداری حوضه منوط به اقدامات  مهم: دهد او ادامه می
آب از طریق سدهای  وزارت نیرو بخشی از کار را که ساالنه کاهش هشت درصد مصرف. ای است حوضه درون

ترین بخش که مسائل سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد  ها بود انجام داده است، اما در مهم تنظیمی و سازه
کند؛ یعنی جلوگیری از برداشت غیرمجاز، کنترل سطوح کشت و کاهش مصرف، کار کمتری انجام شده  می

  .است
وقتی با ازدیاد مصرف و چاه : کند یاچه ارومیه بیان میپیوسته منابع آب حوضه در هم مدیرکل دفتر مدیریت به

هزار  هزار حلقه چاه غیرمجاز در یک حوضه آبریز وجود دارد، اما فقط حدود چهار  ٤۱غیرمجاز مواجه هستید و بالغ بر 

های غیرمجاز است، فاصله زیادی  اید، تا رسیدن به سرمنزل مقصود که کنترل برداشت حلقه چاه را مسدود کرده
  .دارید

او به این پرسش که اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه چقدر در کاهش مصرف آب این حوضه آبریز تأثیر داشته 
نقشه راه و فاصله با تحقق آن، خود گویای : گوید شده از سوی این ستاد، می است، با اشاره به نقشه راه تدوین

حاضر  تراز دریاچه ارومیه درحال. قرار داشته باشیم ۲۱۱۲,٥طبق نقشه راه باید امروز در تراز . عملکردهاست

از نظر آبی که باید در دریاچه باشد، . متر نسبت به برنامه عقب هستیم سانتی ۱٦است و حدود  ۲۱۱۱.۱٥
پوشاند، در نقشه راه عدد  آبی که باید سطح دریاچه را می. تر هستیم میلیارد مترمکعب از نقشه راه عقب سه

کیلومترمربع از برنامه عقب  ۱۲٤تر دریاچه، امروز   با توجه به سطح. کیلومترمربع تعیین شده است ۳۳۱هزار و  دو
  .هستیم

های خدمات،  بخش. خواهند، همه باید مصرف را کاهش دهند مردم اگر دریاچه را می: کند موسوی تأکید می
ن کشور زندگی کند، مردم را باید به خواهیم واقعا نسل آینده در ای اگر می. باید کمک کنند... فضای سبز و 

  .سازگاری با شرایط دعوت کنیم و به مسئوالن هم بگوییم که تصمیمات انتزاعی نگیرند

 کند میبدون یک روز تاخیر مدیر ناکارآمد در هرمزگان تغییر : استاندار هرمزگان 

https://www.mehrnews.com/news/4264159 

هر زمانی که الزم : استاندار هرمزگان گفت در تاریخ هفده فروردین ،بندرعباس / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 .کند باشد بدون یک روز تاخیر مدیر ناکارآمد تغییر می

، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در اولین نشست اجرایی مدیران استان رخبرگزاری مه به گزارش
های استان  ارزیابی شش ماهه من از تالش مدیران و دستگاه: در شورای حفاظت از منابع آب گفت ۳۱در سال 

 .در مجموع مثبت و قابل قبول است

ت رسانی و بهبود امور دارند و تغییر زمانی مثبت است مدیران استان در مجموع اراده خوبی برای خدم: وی افزود

مدیران استانی باید بدانند که تا آخرین لحظه و روزی که مسئولیت دارند باید با . که به وضعیت بهتری منجر شود
 .تمام توان برای پیش برد امور و حل مشکالت مردم تالش کنند

کند امام هر مدیری که تغییر نکرده  مدیر ناکارآمد تغییر می هر زمانی که الزم باشد بدون یک روز تاخیر: وی گفت
است نشان از رضایت نسبی از عملکرد وی بوده است و مدیران نیز باید سعی کنند با تالش جهادی به مردم 

 .خدمت رسانی کنند

های  رنامههای اجتماعی خواست با طرح مسائل، پیشنهادها و ب ها و فعاالن شبکه استاندار هرمزگان از رسانه

 .ها استان انرژی مثبت بدهند خوب، به مدیران و دستگاه

اکنون ذخایر سدها و . درصد کمتر از میانگین بلند مدت استان بوده است ۳۱ها  امسال بارندگی: همتی افزود
صرف منابع آب استان بسیار کم است و برای عبور از این بحران و جلوگیری از جیره بندی نیاز به صرفه جویی در م

 .آب است

ها و صداوسیما باید با اطالع رسانی در این زمینه به کاهش مصرف آب کمک کنند و آموزش و  رسانه: همتی افزود

های در  شود تا آب شیرین کن تالش می. پرورش نیز باید به شکل جدی در زمینه مصرف آب فرهنگ سازی کند
 .ا بخشی از کمبودها جبران شوددست ساخت در استان هر چه زودتر به بهره برداری برسد ت

https://www.mehrnews.com/news/4264159/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


شود از این مصرف کننده گان  مصرف کننده گان عمده آب در استان شناسایی شده اند و تالش می: همتی افزود

تمام تالش مان بر این است که کار به جیره بندی و قطعی آب . مانند فضای سبز شهری و برخی صنایع، کم شود

 .های پیش رو شاهد بارندگی هم باشیم اهنکشد و امیدواریم با دعای مردم در م

های کاهنده مصرف آب در بخش  لوازم و دستگاه: مدیر آب و فاضالب شهری هرمزگان نیز در این نشست گفت
کیلومتر شبکه  ۱۱۱شهر بندرعباس بیش از هزار و . درصد مصرف آب را کاهش دهد ۹۱تواند تا  مصرف خانگی می

 .این شبکه عمر باالی سی سال دارد و نیازمند نوسازی استدرصد از  ۳۴لوله کشی آب دارد که 

هایی مانند شهرداری  رود دستگاه انتظار می: هوشنگ مالیی مدیر آب منطقه هرمزگان نیز در این نشست گفت

 .در کنار توسعه فضای سبز شهری، وابستگی خود به آب شرب را کامال قطع کند و از منابع دیگر آبی استفاده کند

 :کند هزار نفر را بیکار می ۰۱های شیالتی  خودداری از تخصیص آب به فعالیت

 

 
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در هفده فروردین ، کوروش میرزایی، معاون آب زی پرورش اداره کل شیالت 

های شیالتی  در صورتِ خودداری سازمان آب خوزستان از تخصیص آب برای فعالیت: استان خوزستان تاکید دارد
درباره عوارض خودداری سازمان  .وندش هزار نفر که در این بخش شاغل هستند، بیکار می ۲۴این استان، حدود 

در صورتی که سازمان آب این کار را انجام : ها شیالتی این استان گفت آب خوزستان از تخصیص آب برای فعالیت

هزار هکتار مزارع پرورش  ۲۴به هر حال ....شوند هزار شاغلی که در این بخش حضور دارند، بیکار می ۲۴دهد، 
 .دآبزیان در خوزستان وجود دار

این مزارع در شمال : اند، گفت میرزایی درباره اینکه این مزارع بیشتر در چه نقاطی از خوزستان متمرکز شده
واقع ( شهر اهواز و کارون)و مرکز( رودخانه کرخه)، غرب (آبادان و خرمشهر)جنوب ( دزفول)استان خوزستان 

صورت  های کالنی شده است و به ریگذا اساسا در صنعت پرورش ماهی استان خوزستان سرمایه. اند شده

البته . شو وجود دارد و های شست رسان، استخر، انبار و حوضچه های پمپاژ، آب گسترده در آنها ایستگاه
های آنها به  بانکی رونق گرفته است و قطعا متوقف شدن فعالیت های آنها با استقراض از سیستم فعالیت

های  ین تنها به ضرر پرورش دهندگان نیست و دولت هم با انبوه چکباید در نظر داشت ا. شود ضررشان تمام می
 .....شود برگشتی مواجه می

 :غفر مطرح کردحسین را
 جدید گفتمان /است سرطانی غده مانند بانکی نظام کارکرد/ارز بازار التهابات اصلی عامل فساد

 کرد مستهلک را اخالق
برای بررسی ریشه : در بررسی خود از تحوالت اقتصاد ایران، گفت به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین راغفر

نوعی تغییر گفتمان اقتصادی  و پایان جنگ است که به ۱۲تحوالت اخیر الزم به بازخوانی شرایط کشور از سال 
های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  گیری داری است و جهت کشور از عدالت اقتصادی به سمت سیستم سرمایه

 .سمت نوعی سلطه فردگرایانه مبتذل سوق یافت آشکارا به

شدن اخالق و پی آمدهای بعدی آن است که نشان  مهمترین نشانه این تغییر مسیر مستهلک: وی ادامه داد

 .دهنده رابطه تنگاتنگ اقتصاد با فرهنگ است و به جرات فرهنگ قربانی اصلی این شرایط است

ما در این گفتمان با مفاهیمی مانند کارایی، : گفتمان جدید افزوداین اقتصاددان و استاد دانشگاه در توصیف 
کنیم که با دامن زدن به فرهنگ فردگرایی عمال موجب تشکیل چرخه فرهنگ  برخورد می... آزادسازی، بازار آزاد و 

های مصرفی  گوپذیرد، درباره رابطه ال گذارد و تاثیر می شود که در این چرخه تولید بر الگوهای مصرفی تاثیر می می

 .و سیستم انتظام بخش همین ارتباط صادق است

یکی از مفاهیم مهم این شرایط که توسط رابرت مرتون ارایه شد مفهوم خود برآورد کننده است و : راغفر ادامه داد
 کنند مانند اینکه نرخ ارز باید شود که مفاهیم غلط را تبدیل به باورهای ذهنی جامعه می به نظامی اطالق می

 .دهی انتظارات جامعه موثر است تومان باشد که در شکل ۴۱۱۱

با ورود گفتمان جدید عدالت اجتماعی از : وی نتیجه این گفتمان را استهالک سرمایه اجتماعی دانست و افزود
های نماز جمعه حذف و جای خود را به مفاهیم سرمایه گرایانه داد و آنچه در عمل اتفاق افتاد  موضوع خطبه

این شرایط . گیرد ک سرمایه اجتماعی بود که به دو شکل رابطه مردم با مردم و مردم با دولت صورت میاستهال

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/611609-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/611609-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


ایجاد فرصت برای دوستان و هم   ما زمینه  باعث ورود مفاهیمی چون رفاه شد که با توجه به ساختار رفاقتی

 .ها دست یابند اد به این فرصتها زمان الزم است تا افر پالگی سیاسی فراهم شد که از نظر اقتصادی قرن

های مانند توزیع منابع بانکی بین دوستان، توزیع  این ساختار ویژگی: راغفر در توضیح اقتصاد رفاقتی گفت

توان شاهد  مثال تنها در اقتصاد رفاقتی می. گذاری را دارد ها و تشکیل انحصار و نیز دستکاری نظام قیمت فرصت
ر خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاری نرخ و افزایش تعرفه بر خودرو سودی هزا ۲۹۱بود که یک نهاد نظامی 

 .میلیون تومان را در هر دستگاه کسب کند ۱۱تا  ۴۱نزدیک به 

کیش  ۲۹۱۲از سال : گیری کشور دانست و گفت این استاد دانشگاه نابرابری یکی از پیامدهای سیستم تصمیم

شد که یکی از عوامل فروپاشی یک جامعه است و بر همه سازی موجب افزایش لجام گسیخته  خصوصی
سال اخیر ایران که در  ۹۴۱متهم اصلی رشد نابرابری در . های اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است پدیده

گیری اصلی است که شاهد ستایش بازار ازاد و رد اقتصاد  های اخیر هم تشدید شده همین سیستم تصمیم سال
 .یمدولتی هست

ترین  که یکی از اصلی ۳۳مثال اصل . ها منافع صاحبان قدرت است علت اصلی ادامه این سیاست: وی ادامه داد

ساز غارت سپرده های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن، ورود نیروهای نظامی و بیوت  عوامل نابرابری و زمینه

اعتمادی در جامعه و فرسوده شدن نظام  د بیراستای همین گفتمان است که باعث رش  در علما به اقتصاد در
 .سیاسی کشور شده است

در . گیری اصلی کشور نقش کانونی داشت مثال در التهابات اخیر بازار ارز، فساد سیستم تصمیم: راغفر افزود

ساز شورش نان در طبقه فرودست است در طبقه  موجب قیمت کاالهای مصرفی و زمینه  حالیکه افزایش نرخ ارز
وقتی افراد . کند شود که در گسترش التهابات کمک شایانی می اندازها می سط هم موجب به آب رفتن پسمتو

کنند براساس یک واکنش منطقی سعی در تبدیل آن با  جامعه کاهش ارزش پس اندازها را احساس می

توانست  شود که می اری میها نگهد میلیارد دالر در خانه ۱۱کنند و در این شرایط  های دیگر مانند ارز می دارایی
 .به عنوان منابع بانکی راهگشای تولید باشد

کارخانه ذوب آهن در مناطق کم آب انجام شد که در ۱پیش از دولت نهم سیاست اشتباه ایجاد : وی یادآور شد

از  درصد آنها کار می کنند و این یعنی دفع منابع کشور در کویر است البته در دولت یازدهم هم ۱۱حال حاضر 
هزار میلیارد تومان صرفه ایجاد کارخانه فوالد شد که البته بدنه کارشناسی خود  ۱۱نزدیک به  ۳۱تا  ۳۱سال 

کند که در سیستم تصمیم گیری  های اشتباه این را به ذهن متبادر می گیری دولت هم مخالف آن بود این تصمیم

 .کشور عناصر اسراییل یا آمریکا وجود دارند

تقریبا دو ماه پیش در مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به این : و استاد دانشگاه ادامه داد این اقتصاددان 
 .های فوالدی تصویب شد که قطعا مافیای آب در آن تاثیرگذار است کارخانه

کارکرد نظام بانکی مانند غده سرطانی است که در : وی سیستم بانکی را به غده سرطانی توصیف کرد و گفت

شود که این پول  ها و موسسات می هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی صرف تخلفات بانک ۱۱  ایطاین شر

 .از جیب مردم پرداخت می شود

شود  وقتی اعتماد مردم از رسانه ملی سلب می: راغفر درباره تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد ایران و بازار ارز گفت
هزار تومان افزایش دهد و یا اینکه جان  ۲۱یا  ۲۱تواند نرخ ارز را تا  های ترامپ می و گوش مردم به خارج است پیام

 .تواند قلمداد کند بولتون این التهابات را تاثیر آمریکا بر اقتصاد ایران می

ر ب هرچند بازسازی اعتماد زمان: رفت از این شرایط را بازسازی اعتماد دانست و افزود وی بهترین راهکار برای برون
است اما باید اقداماتی در راستای آن صورت بگیرد که مهمترین آنها اعالم عف عمومی و رفع حصر است و اینکه 

 .باشد که امکان گفتگو برای عموم مردم فراهم شود  ای فضای عمومی به گونه

هللا  ا نظر آیتهای فرهیخته داشتند ب های چپ که شخصیت اوایل انقالب گروه: وی بااشاره به اوایل انقالب گفت

گذاری بدخواهان کشور  پرداختند وگرنه این شرایط موجب سرمایه وگوی آزاد در تلویزیون می بهشتی به گفت
 .شود می

 کیلومترمربع کم شد ۲۲وسعت دریاچه ارومیه 

https://www.isna.ir/news/97011704133 

 



وسعت دریاچه ارومیه امسال در   : آمده است ۲۹۳۱به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در هفدهم فروردین

کیلومترمربع کاهش یافت، این در  ۱۱۳۳کیلومترمربع و نسبت به میانگین درازمدت  ۱۱.۳۲مقایسه با سال قبل 

 .دهد کیلومترمربع افزایش را نشان می ۴۱۴ ۲۹۳۱حالی است که وضعیت نسبت به اول مهرماه سال 

ه در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر تراز سطح آب به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار ارائه شد

 .متر بوده است ۲۱۱۱.۹۲  معادل ۲۹۳۱متر است که این عدد در اول مهرماه سال  ۲۱۱۱.۱۳دریاچه 

 ۹.۳۹گفتنی است تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل دو سانتیمتر و نسبت به میانگین درازمدت 

 .متر کاهش یافته است

میلیارد مترمکعب  ۲۳.۱۲میلیارد مترمکعب و  ۱.۱۳الوه بر این حجم آب موجود در دریاچه نیز نسبت به سال قبل ع

  . نسبت به میانگین درازمدت کاهش داشته است

 

 انتهای پیام

 معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر؛

 شاورزیتدابیر نو برای مدیریت آب در ک/هزارحلقه چاه غیرمجاز داریم۰۱۷

https://www.mehrnews.com/news/4263304 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ترسیم آخرین وضعیت ، ۲۹۳۱فروردین  ۲۱،جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ین اقدامات در حوزه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی را تشریح کرد و از وجود بیش تر چالش آب در کشور، تازه

 .هزار حلقه چاه غیرمجاز خبر داد ۹۴۱از 
های چند  های مهم دنیا و کشور ما، بحث آب است، خشکسالی چالش ، در حال حاضر یکی ازخبرنگار مهر به گزارش

به فکر مدیریت  هایی که در این زمینه ایجاد شده، هشداری جدی است برای آنکه بیش از گذشته اخیر و تنشسال 

منابع آب کشور باشیم و اقدامات جدی تری در این زمینه انجام دهیم؛ کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی می 
ز کارشناسان، بخش کشاورزی را جزو مقصران تواند این چالش را به یک بحران تبدیل کند؛ در این میان بسیاری ا

اصلی وضعیت ایجاد شده برای منابع آب کشور می دانند در حالی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی چنین اعتقادی 
طی سالهای اخیر نیز در حوزه کشاورزی اقدامات گسترده ای در جهت مقابله با تنش های آبی کشور انجام . ندارند

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی  گفتگویی را با علیمراد اکبری، معاون  خبرگزاری مهر ینهشده است؛ در همین زم
 :انجام داده که مشروح آن به این شرح است

کمبود »مواجه هستیم تا چالش « مدیریت منابع آب»گفته می شود ما در کشور بیشتر با چالش * 

 با این مساله موافق هستید؟ ؛ شما چقدر«آب

درکشور شدید است و اینکه « تنش آبی»بنده اعتقاد دارم  روی هر دو موضوع می توان صحه گذاشت؛ البته-

 .استفاده می کنند اشتباه است« بحران»از لفظ برخی

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2018/04/06/4/2752697.jpg


های اخیر چندان مساعد نبوده و تغییراتی نیز در الگوی بارش ها ایجاد  وضعیت بارندگی طی سال*

ه، که این موارد نگرانی هایی را ایجاد کرده است؛ با توجه به اهمیت بارندگی ها برای بخش شد

 کشاورزی، تحلیل شما از شرایط فعلی چگونه است؟

سال گذشته، میزان بارش های کشور کاهش یافته، الگوی بارش ها تغییر  ۲۴الی  ۲۱واقعیت این است که طی -

ضمن اینکه یک زمانی الگوی بارش کشور بیشتر برف بود . ها کاهش یافته است آب درصد میزان روان ۳۳کرده و حدود 
میلی  ۲۱میلی متر بود اما درحال حاضر خیلی از بارش ها کمتر از  ۲۱اما هم اکنون باران است، میزان بارش باالی 

. ان موثر نیستمیلی متر آن است که این باران، بار ۲۱معنای بارش زیر . متر است و نفوذ عمقی کم شده است

میلی متر نباشد، در اعماق زمین نفوذ نمی کند ضمن اینکه بارش هایی هم  ۱۱تا  ۲۱زمانی که میزان بارندگی بین 
 .سانتی متر زمین نفوذ می کنند در معرض تبخیر هستند ۲۱الی  ۲۱که تا عمق 

 بیشتر در کدام مناطق کشور با این مسائل مواجه هستیم؟*

 .مانند فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد با چنین مسائلی روبرو هستیم هم اکنون در مناطقی-

 گویا امسال کاهش بارندگی با شدت بیشتری همراه بوده است؛ آماری در این زمینه دارید؟*

درصد کاهش  ۱۴تا  ۱۳سال گذشته، حدود  ۲۱الی  ۲۱میزان بارندگی کشور در مجموع طی  .بله، همینطور است-
 .درصد کاهش یافته است ۴۱ت، امسال نیز میزان بارندگی نسبت به سال های گذشته حدود یافته اس

 و در کدام مناطق این اتفاق رخ داده است؟*

در مناطقی مانند فارس، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که همه جزو استانهای پهناور -
 .کشور هستند

 این زمینه داشتند؟ کدام استانها شرایط مطلوبی در*

  امسال فقط وضع چند استان مانند اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قسمتی از غرب کشور از جمله-
 .درصد منفی شده است ۴۱کردستان در این زمینه مطلوب بوده و در سایر استانها میانگین میزان بارش حدود 

به . است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد یگفته می شود مشکل کمبود آب در کشور بسیار جد*

اعتقاد شما این چالش بیشتر ناشی از مشکالت حوزه مصرف است یا ناشی از ضعف مدیریت در حوزه 
 منابع آب؟

مدیریت منابع آب هم در کشور ما  به هر حال. اینکه عده ای مدام می گویند آب نداریم مشکلی را حل نمی کند-
 .یکی از دالیل آن هم حفر چاه های عمیق غیرمجاز بوده است. هم داردمشکل داشته و هنوز 

 هم اکنون چند حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد؟* 

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، این به معنای آن است که مدیریت صحیح انجام  ۹۴۱هم اکنون بیش از -
ه ها برای کشور معضل شده است، معیشت عده ای به این چاه ها گره نگرفته ضمن اینکه هم اکنون انسداد این چا

خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود، وزارت نیرو باید 
 .نندتالش خود را در این زمینه انجام دهد و همه دستگاه های مسئول نیز باید به این وزارت خانه کمک ک

 حفر این چاه ها ناشی از ضعف چه دستگاهی بوده است؟*

هزار حلقه چاه غیرمجاز  ۱۱۱ضمن اینکه در دولت نهم و دهم . مدیریت منابع آب کشور، مسئول این امر بوده است-
 .در کشور حفر شده که این فاجعه است

 چه اقداماتی انجام شده است؟ برای انسداد آنها*

های وزارت نیرو است ضمن اینکه ما آمادگی داریم به وزارت نیرو  از از وظایف و مسئولیتانسداد چاه های غیر مج-
 .کمک کنیم و در این راستا اقدامات موثری صورت گرفته است

عالوه بر حفر چاه های غیرمجاز، چه اشتباهات دیگری در حوزه مدیریت منابع آب، در شکل گیری *

 چالش آب موثر بوده است؟

نمی کنم و سدسازی اگر برای مهار  یز اشتباهاتی صورت گرفته است؛ البته عمل سدسازی را نفی در سدسازی ن-

سیالب ها و آب های اضافی باشد، اقدام مطلوبی است، اما اگر دبی پایه رودخانه را کامل قطع کند، مشکل دارد و 
دامی انجام داده ایم؟ چون احداث با این حال ما برای حل این مشکالت چه اق. محیط زیست را به خطر می اندازد

به جای آسایش سرزمین، منجر به آزار  پروژه های بزرگ آبی بدون آمایش سرزمین انجام نگرفته است اما در عمل،

 .سرزمین شده است

 به نظر شما، عوامل طبیعی بیشتر در ایجاد وضعیت فعلی موثر بوده یا عوامل انسانی؟*

درصد نیز عوامل انسانی و مدیریتی  ۴۱عوامل طبیعی در این مساله موثرند، حدود  درصد ۴۱تا  ۳۱به نظر بنده حدود -

 .تاثیر دارند در آن 



باید این واقعیت را پذیرفت که میزان بارندگی آن کاهش یافته، الگوی بارش تغییر کرده، در مسیر *

آب انجام شده  خشکسالی قرار دارد و از طرفی در گذشته اشتباهات زیادی در حوزه مدیریت منابع

 است؛ در این شرایط چه کاری باید انجام داد؟

اگر در بحث مدیریت آب، تجدیدنظر کنیم، همه دستگاه های مسئول نیز کمک کنند که کار دشواری هم هست، می -

ند ضمن اینکه به اعتقاد بنده نسل فعلی مسئول ترین نسل کشور است و اگر این نسل نتوا. توان به آینده امیدوار بود
بنابراین همین حاال باید تدابیر جدی . مشکل مذکور را حل کند و به نسل های بعد منتقل شود، قابل حل نخواهد بود

 .اندیشید

 دولت چه برنامه هایی برای مقابله با این وضعیت دارد؟*

گروه ملی سازگاری خوشبختانه در دولت در این زمینه انسجام بسیار خوبی وجود دارد؛ در حدود یک ماه اخیر نیز کار-

با خشکسالی و کم آبی در کشور شکل گرفته است که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت و رئیس سازمان محیط 

 .زیست با هم در این زمینه به اجماع رسیدند، طرح را به هیات دولت ارائه کردند و آنجا به تصویب رسیده است

 .ر این زمینه انجام شود، اشاره کنیدد لطفا به چند مورد از اقداماتی که قرار است* 

یکی ازکارهایی که ما می توانیم انجام دهیم توسعه روش های نوین آبیاری مثل سامانه های میکرو و آبیاری بارانی -
درصد است؛ در کنار آبیاری  ۳۱است که ما بیشتر به سمت آبیاری میکرو می رویم چرا که راندمان آبیاری باالی 

 .نیز برای جلوگیری از تبخیر استفاده می کنیم( الستیکپ)میکرو، ازمالچ 

گویا توسعه کشت گلخانه ها نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این *
 وضعیت است؟

بر را به گلخانه منتقل کنیم ضمن اینکه نمی توان  کشت گیاهان آب  بله، ما در کنار اقدامات فوق، تالش می کنیم-

بری را که نمی توان به گلخانه منتقل کرد با  ف یکی دو سال مملکت را به گلخانه تبدیل کرد بنابراین محصوالت آبظر
استفاده از روش میکرو آبیاری خواهیم کرد، همچنین یکی دیگر از راه های مقابله با کم آبی نشاکاری است و ما به 

 .دنبال گسترش این کار هستیم

 .ی فرعی آبیاری زهشکی هم توضیح دهیددرباره توسعه شبکه ها*

یکی دیگر از اقدامات ماست، قبال ( لوله)توسعه شبکه های فرعی آبیاری زهکشی با استفاده از مجاری بسته -

شبکه های روباز زیاد کار می شد اما االن این شبکه ها به دلیل تبخیرونشت زیاد اصال در دستور کار ما نیست مگر 
هزار کیلومتر  ۱۱۱براساس بررسی های انجام شده، بیش از . و مهندسی آن را تحمیل کند اینکه پارامترهای فنی

درصد از هدر رفت آب در بخش  ۲۱تا  ۲۱نیاز به اجرای انتقال آب با لوله داریم اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم حداقل 
 .کار قراردارد کشاورزی جلوگیری می شود که این در قالب سیستم های کم فشار در دستور

 در نقاطی که امکان ایجاد سیستم های آبیاری تحت فشار وجود ندارد، چه اقداماتی انجام می گیرد؟*

در جاهایی که امکان ایجاد سیستم های آبیاری تحت فشار وجود ندارد و آبیاری ثقلی انجام می شود، برای -
لیزری انجام می شود که هم اکنون در نقاطی  تسطیح  یکنواختی توزیع آب درمزرعه به منظورافزایش راندمان آبیاری

در خاک هایی که شور است هم عمل زهکشی انجام می . از خوزستان و برخی نقاط کشور درحال انجام است

 .دهیم که این خاک ها اصالح شوند و راندمان آبیاری افزایش یابد

 .روی آن کار شده استکشاورزی حفاظتی نیز طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و *

هزار هکتار در  ۹۱۱بله، عالوه بر این موارد، روی کشاورزی حفاظتی در کشور کار زیادی می شود؛ امسال بیش از -
اخیرا نیز ما به این مساله ورود کرده ایم که سیستم های آبیاری مان را .کشور کشاورزی حفاظتی انجام شده است

دور آبیاری، زمان آبیاری و آب مورد نیاز گیاه را براساس سیستم های هوشنمد هوشمند کنیم، یعنی برنامه آبیاری، 

 .کنترل کنیم

 گویا در این زمینه مذاکره ای هم با وزارت ارتباطات انجام داده اید؟*

زه بله، در این راستا مذاکراتی با وزارت ارتباطات داشته ایم و می خواهیم از ظرفیت ها و امکاناتی که در کشور در حو-

 .ارتباطات وجود دارد، در این زمینه بهره ببریم

 بروز رسانی سند ملی آب به کجا رسید؟*

سال قبل تدوین شده و هم اکنون باید با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی  ۱۱سند ملی آب حدود  -
 .در برنامه ما استبحث بروز کردن سند ملی آب هم اکنون تمام شده و بحث آب مجازی .بروزرسانی شود

یکی از مباحثی که بارها عنوان شده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، بحث تحویل *

 حجمی آب به کشاورزان است، این کار در چه مرحله ای است؟

 بله، یکی از موارد دیگری که روی آن کار می کنیم بحث تحویل حجمی آب است یعنی ما آب را به صورت حجمی از-

وزارت نیرو تحویل بگیریم و در اختیار کشاورزان قرار دهیم در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده و با وزارت نیرو 

حدود دو سال است که . اما باید فراگیر شود.مذاکراتی داشته ایم، تعدادی پایلوت نیز برای این کار تعریف شده است
میلیارد متر مکعب آب  ۲۱در فاز نخست این کار، برای   وزارت نیرو اقدام در سطح وسیعی در حال انجام است و ما با

 .برنامه ریزی کردیم و در حال عملیاتی کردن آن هستیم



این بازارها قرار است چه گره ای را . بحث راه اندازی بازارهای محلی آب نیز اخیرا مطرح شده است*

 باز کنند؟

وجه باشد، ما باید مدیریت آب را از دولت بگیریم و آن را به مردم بحث مدیریت مشارکتی با مردم نیز باید مورد ت-
بدهیم همچنین یکی از اقداماتی که اخیرا با وزارت نیرو و اتاق بازرگانی روی آن کار می کنیم، راه اندازی بازارهای 

می توانند آب  کسانی که حق آبه دارند  بدین ترتیب. محلی آب مشروط بر عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی است
خود را برای مصرف در بخش کشاورزی بفروشند اما نباید در جای دیگری مانند صنعت وارد شود ضمن اینکه یکپارچه 

 .سازی و تجمیع اراضی از دیگر برنامه های ماست

آقای اکبری، بحث آب مجازی امروزه بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و تاکید زیادی روی آن *
 ، در کشور ما چقدر این بحث مورد توجه قرار می گیرد و مدیریت می شود؟می شود

در بحث آب مجازی نیز، باید گیاهان آب بر را در دستور کار واردات قرار دهیم و گیاهان با مصرف آب کمتر را در دستور -

میلیارد مترمکعب  ۴دود میلیارد متر مکعب واردات آب مجازی داریم و خروجی ما ح ۹۱صادرات قرار دهیم؛ ما حدود 
 .است؛ واردات ما شش برابر صادرات آب مجازی مان است

یکی از انتقادات وارد به وزارت جهاد کشاورزی، کشت گیاهان آب بر است، برای حل این مساله چه *
 راهکاری را در دستور کار دارید؟

آب بر است و قبال در بهار کشت می شد  یکی دیگر از برنامه های ما تغییر فصل است به عنوان مثال چغندر گیاهی-

تن در هکتار رسیده که دلیل  ۱۱تن به  ۴۱متوسط کشت چغندر قند از . اما االن کشت آن به پاییز منتقل شده است
به اعتقاد . و گسترش سیستم های نوین آبیاری از دیگر اقدامات ماست زراعی  آن نیز تغییر فصل کشت، عملیات به

مانند خوزستان، ایالم و کرمانشاه که مستعد کشت چغندرقندهستند، چند کارخانه قند احداث  بنده اگر در مناطقی
شود، طی یکی دوسال آینده در زمینه شکر خودکفا می شویم و حتی می توانیم با همین منابع آبی، صادرکننده این 

 .محصول نیز باشیم

در برخی محصوالت چندان منطقی به برخی بر این باور هستند با شرایطی که ما داریم خودکفایی *
 نظر نمی رسد و این مساله به منابع آبی کشور آسیب های جبران ناپذیر وارد می کند؟

اگر ما در محصوالتی مانند گندم خودکفا شدیم یا در محصوالتی مانند شکر و دانه های روغنی به سمت خودکفایی -
هزار  ۴۱۱این محصوالت افزوده نشده ضمن اینکه حدود  پیش می رویم، حتی یک هکتار نیز به سطح زیرکشت آبی

مجموع این اقدامات . در واقع توسعه ما عمودی بوده است نه افقی. هکتار سطح زیرکشت آبی کاهش یافته است

در این مدت، . سال گذشته، به میزان بهره وری آب حدود شش درصد افزوده شده است ۱الی  ۴سبب شده طی 
 .رسیده است ۳۳درصد به حدود  ۹۳دود راندمان آبیاری از ح

 ۲۴با توجه به شرایط کشور، ما راهی جز رفتن به سوی بهره وری نداریم، عامل بهره وری نیز تنها آب نیست، حدود 
پارامتر در این زمینه موثر است که البته آب و خاک نقش بسیار اساسی در آن ایفا می کند، این دو عنصر از  ۱۱تا 

 .ید هستندعناصر اساسی تول

 .با این تفاسیر برای بهبود خاک نیز باید اقدامات مناسبی انجام شود*

  دقیقا، در همین راستا، اقداماتی برای بهبود وضعیت خاک انجام شده و اخیرا نیز یک متخصص جهانی از فائو آوردیم-

چقدر کربن آلی یا مواد آلی خاک   باید بدانیم در کشور، کجا، . که در تهیه نقشه های کربن آلی خاک به ما کمک کند

این در بهره وری  درصد خاک های کشور زیر نیم درصد است و 65چون مواد آلی خاک کشور ما خیلی کم و در . داریم
 .حداقل باید آن را به یک تا دو درصد برسانیم. موثر است

آیا اعتبارات به  وضعیت سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات به بخش آب در دولت به چه صورت است؟*
 اندازه کافی در اختیار بخش قرار می گیرد؟

میلیارد تومان  ۱۲۱هزار و  ۹  ؛ ۳۱هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی در بخش آب سرمایه گذاری نکرده است، سال-

. ستمیلیارد تومان آن تخصیص داده شده ا ۱۱۱۱اعتبار برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده که تاکنون حدود 
هزار هکتار عملیات آبیاری  ۲۱۴ما حدود . رکورد آبیاری تحت فشار در کشور برای اولین بار شکسته شد ۳۱سال 

هزار هکتار  ۹۱۱هزار هکتار هم در دست اجرا داریم به طور کلی بیش از ۲۹۴تحت فشار انجام و تحویل دادیم؛ حدود
، در پایاب شبکه های فرعی آبیاری و ۳۱هکتار در سال هزار ۲۱۱بجز این . عملیات اجرایی شده و در حال اجراست

هزار هکتار  ۲۱۱از حدود یک میلیون و . زهکشی نیز غیر از اراضی سنتی، آبیاری تحت فشار انجام شده است

هزار هکتار آن در دولت های یازدهم و دوازدهم  ۱۱۱توسعه روش ها و سامانه های مدرن آبیاری در کشور، حدود 
 .میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب است ۹که این به معنای . ر حال انجام استانجام شده و د

 اعتقاد دارید اقدامات انجام شده تا حدود زیادی با ایجاد وضعیت بحرانی در کشور، مقابله کرده است؟*

نمی گرفت، با توجه  اقداماتی که در بحث مدیریت آب و مدیریت منابع و مصرف آب شده، صورت به اعتقاد بنده اگر -
سال گذشته باید یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی دنیا به خصوص در زمینه  ۲۴الی  ۲۱به خشکسالی 

 .کاالهای اساسی می شدیم؛ خودکفایی ما در بسیاری از محصوالت نشان دهنده افزایش بهره وری است

کشور نیز اشاره کنید و بفرمایید این کار چه  آقای اکبری، لطفا به بحث تجهیز و نوسازی شالیزارها در*

 میزان در صرفه جویی آب موثر بوده است؟



هزار هکتار آن در این دولت بوده  ۹۱هزار هکتار تجهیز و نوسازی در شالیزارها انجام گرفته که ۳۱در کشور حدود -

ه تجهیزونوسازی انجام شده است ضریب تولید را باال بردیم، دراراضی ک. درصد کل تاریخ کشور است ۹۱است وحدود 

دو کشت و گاها سه کشت صورت می گیرد، هزینه تولید کاهش یافته، میزان تولید افزایش یافته و در مصرف آب 
  . صرفه جویی شده است

یکی از اقداماتی که کارشناسان معتقدند باید انجام شود، ممنوعیت کشت برنج در استانهای *
حدودیت از سوی وزارت جهاد بدون ممنوعیت قانونی چندان نتوانسته غیرشمالی است، گویا ایجاد م

 .موثر واقع شود و کشاورزان همچنان به کشت برنج در این مناطق ادامه می دهند

وزارت جهادکشاورزی تولید برنج را جز در گیالن و مازندران حمایت نمی کند؛ ما نمی توانیم این کار را ممنوع کنیم -
ما زیرساخت های کشت برنج را جز در گیالن و . جلس باید مصوبه ای تهیه کند تا مانع آنها شودبرای ممنوع کردن م

 ۲۱۱۱هزار هکتار شالیزار داشتیم االن  ۱۴در اصفهان  مازندران در جای دیگری انجام نمی دهیم ضمن اینکه زمانی 
 .هکتار هم نداریم، در فارس هم همچنین اتفاقی رخ داده است

درصد آب کشور را مصرف می کند و  ۷۷همواره گفته می شود بخش کشاورزی بیش از  آقای اکبری*

 عدد صحت دارد؟ این موضوع به یک باور عمومی در جامعه تبدیل شده است؛این

وزارت نیرو اعالم کرده میزان آب های تجدید پذیر . درصد آب کشور را مصرف می کند  ۱۴حدود  خیر؛ بخش کشاورزی -

 ۳میلیارد مترمکعب از شمال کشور خارج می شود،  ۲۲یلیارد متر مکعب است که از این رقم، م ۲۲کشور حدود 

میلیارد مترمکعب در حوزه بوشهر و هرمزگان، ضمن اینکه شش میلیارد مترمکعب  ۱از خوزستان،  میلیارد مترمکعب
میلیارد مترمکعب برای ۴ز میلیارد مترمکعب تبخیر و بیش ا ۴میلیارد مترمکعب مصرف صنعت است،  ۱ آب شرب و 

میلیارد مترمکعب است؛  ۹۱تولید برق خارج ازفصل و درپایاب قنوات استفاده می شود، که جمع این موارد حدود 
 .درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود ۱۴بنابراین حدود 

 تظاهرات بزرگ کشاورزان در اصفهانفراخوان خبر 

  

 آبه تظاهرات علیه ندادن حقبرای برگزاری   اصفهانفراخوان مردم و کشاورزان  
 ...اعتراض تا رسیدن به خواسته هايمان ادامه دارد/  پل خواجو صبح  ۲ -فروردین  ۲۲

کاهش شدید / ترین سال آبی را در پیش داریم سخت: معاون استاندار لرستان 
 های زیرزمینی سطح آب

https://www.mehrnews.com/news/4264730 

سرپرست معاونت عمرانی  : آمده است  ۲۹۳۱فروردین  ۲۲شنبه خرم اباد، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
 .مترین سال آبی را در پیش داری امسال سخت: استانداری لرستان گفت

، رضا آریایی صبح شنبه در شورای حفاظت از منابع آب با اشاره به اینکه آب بحثی است خبرنگار مهر به گزارش
هاست در رابطه با کمبود آب و تنش آبی جلسات متعددی را تشکیل  هاست مطرح است و سال که سال

تنش آبی امروز چیز جدیدی نیست، ما در یک کشور : د، اظهار داشتشو دهیم و تصمیماتی گرفته می می
سال گذشته وضعیت کشور را با چالش جدی مواجه کرده  ۲۱بارشی طی  خشک هستیم که اثرات کم نیمه

رویه آب  درپی و پراکنش نامناسب باران، افزایش جمعیت و مصرف بی های پی سالی وی بابیان اینکه خشک.است

مدیریت منابع آب در کشور ضعیف است و این ضعف : ا به وجود آورده است، تصریح کردمشکالت متعددی ر
آبی به  آبی مواجه شویم، اجازه ندهیم کم دهد، نگذارید یک روز با بحران بی روز خود را بیشتر نشان می روزبه

 .آبی برسد بی

ترین سال آبی که کشور با  ه سختسرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینک

مصرف آب بسیار باال : ای است، افزود آن مواجه شده همین سال آبی جاری است، مشکل بسیار حاد و پیچیده
های  ها را حفظ کنیم و چمن گوییم باید درخت رغم اینکه به شهرداران می رفته است، در بحث فضای سبز علی

 .کنند صبح پرسنل شهرداری وسط بلوارها آب را رها می ۱م که از ساعت بینی وسط بلوار را نیاز نداریم، بازمی
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که این  روند درحالی پشتی پیش می داری خیلی الک های آبخیزداری و آبخوان آریایی با اشاره به اینکه پروژه

ی بخش بزرگی از آب را در بخش کشاورز: تواند نقیصه کمبود سدهای مخزنی را جبران کند، گفت ها می پروژه

وی تصریح .کنیم؛ وضعیت کشاورزی ما باید تغییر کند که حداقل این دوران سخت را پشت سر بگذاریم مصرف می
یافته است؛ فقط داریم عمق  متر کاهش ۲متر و در رومشکان  ۱۱های زیرزمینی در کوهدشت  سطح آب: کرد

سرپرست  گونه جلو برویم؟ این توانیم یک زنگ خطر است، تا چه سالی می دهیم و این ها را افزایش می چاه
سازی شود و اجرای  کار بیایند تا فرهنگ باید همه پای: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود

 .آبی را پشت سر بگذاریم تر انجام دهیم تا وضعیت بحرانی کم قوانین را دقیق

درصد برق کشور در اثر کاهش آب سدها در سال جاری  47بیش از ! بحران برق هم از راه رسید

 تولید نمی شود

 

مگاوات برق مورد نیاز کشور از منابع آبی  ۳۳۱۱حدود : رضا اردکانیان در جلسه فراکسیون نمایندگان والیی گفته
یعنی در . تولید خواهد شد ۳۱تامین می شود که به علت کاهش آب پشت سدها تقریبا نیمی از آن در سال 

 .د راهی برای جبران آن پیش بینی کندهزار مگاوات کمبود برق داریم لذا وزارت نیرو بای ۴سال جاری حدود 

دارای باالترین رشد جمعیت  یواسطه خشکسال چابهار به :رئیس شورای اسالمی شهرستان چابهار

 در جهان است

https://www.mehrnews.com/news/4264566 

 

 

 

 

 

 

رئیس شورای اسالمی شهرستان چابهار ،  ۲۹۳۱فروردین  ۲۲شنبه چابهار ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ساله سیستان و بلوچستان و مهاجرت فزاینده روستاییان دارای  ۱۱های  واسطه خشکسالی چابهار به: گفت
 .باالترین رشد جمعیت در جهان است

ار با اشاره به بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان اظه خبرنگار مهر وگو با الدین سعیدی در گفت معین

ساله سیستان و بلوچستان بر روی چابهار  ۱۱های  توان گفت بیشترین بار و تأثیر خشکسالی جرات می به: داشت

درصد رشد جمعیت دارای باالترین نرخ رشد جمعیت در  ۲۱ها با حدود  واسطه خشکسالی بندر راهبری به  است و این
 .جهان شده است

هزار نفر از روستاهای چابهار را با بحران جدی آب  ۲۱۱از درپی، مردم بیش  های پی خشکسالی: وی افزود
« پالن»و « دشتیاری»های مرکزی،  های سبک و سنگین روستاییان در بخش درصد دام ۲۱کرده و بیش از  مواجه

 .اند شده شهرستان راهبردی چابهار تلف 

یارد تومان خسارت به میل ۱۴ ساله ۱۱های  خشکسالی: رئیس شورای اسالمی شهرستان چابهار تصریح کرد
ها و دام خود را رها  وارد کرده است و روستاییان را مجبور کرده زمین« باهوکالت»کشاورزان موز و انبه تنها در منطقه 

 .چابهار مهاجرت کنند  ای به صورت فزاینده کنند و به

به بندر چابهار مهاجرت  به گفته سعیدی روستاییان خسارت دیده از خشکسالی به امید یافتن کار و زندگی بهتر

هزار نفر  ۴۲های زندگی در حاشیه شهر چابهار با بیش از  ترین امکانات و شاخص اکنون با ابتدایی اند و هم کرده

 .کنند جمعیت زندگی می

نشیان چابهاری در جهان  نشینی و الگوی زیست حاشیه گفته کارشناسان سرعت رشد حاشیه وی بابیان اینکه، به

هزارنفری بندر چابهار بدون آب، برق و امکانات  ۲۱۱درصد جمعیت  ۱۹اکنون  هم: ، خاطرنشان کردسابقه است کم
بنزین  آباد، هوت آباد و پشت پمپ آباد، رمین، نوک های مرادآباد، کمب، میرآباد، جنگلوک، عثمان نشین درمانی در زاغه

 .کنند زندگی می

موقع فکری به حال مهار خشکسالی و مهاجرت  که به ورتیبه گفته رئیس شورای اسالمی شهرستان چابهار، درص
جانبه بندر راهبری چابهار  فزاینده روستاییان نشود عمده روستاهای چابهار خالی از سکنه خواهند شد و بحرانی همه

 .را فرا خواهد گرفت
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 :مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 باشیم جایگزین منابع دنبال به باید اصفهان شرب آب تأمین برای

 

حمیدرضا جانباز در ششمین جلسه  :، آمده است ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،در هیجدهم فروردین  

مهندسی آب و فاضالب کشور در پیام تلفنی به مواردی که منجر  کمیته بحران آب در اصفهان، مدیرعامل شرکت
ها حاکی از آن است که کاهش بارندگی در  بررسی: شود اشاره کرد و گفت به مهار تنش کم آبی در اصفهان می

حوضه آبریز زاینده رود در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده و بنابراین برای تأمین آب شرب این منطقه باید 
 .سالمت عبور کرد کار برد تا از این چالش به مضاعف کرد و همه توان و تخصص را به تالش

مهار بحران کم آبی : وی با بیان اینکه با تدبیر باید بحران کم آبی درحوضه آبریز زاینده رود را مهار کرد اعالم کرد

و توان کارشناسی فعاالن صنعت آبفا تهدیدی است که باید با بهره گیری از تجارب مفید آن را به فرصت تبدیل کرد 

 .توان با تدبیر این چالش بزرگ را مهار کرد در استان اصفهان گواه این مطلب است که می

باید با اقدامات فرهنگی متنوع مردم را آگاه به : جانباز مدیریت تقاضا را بسیار حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد
طور شفاف وضعیت منابع آبی را توضیح داد تا مسئله کم  و به آنها بهبحران کم آبی در فالت مرکزی کشور نمود 

. ای نظم و آرامش را در کشور نشانه گیرند خواهند با هر بهانه ای نشود برای کسانی که می آبی در کشور بهانه
ریت پس باید قبل از هر اقدامی، تدبیری برای کاهش تنش آبی فراهم کرد که مهمترین امر در این زمینه مدی

 .مصرف است

های مدیریت مصرف اشاره کرد و خاطر نشان  مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به برخی از راه

ها از جمله رسانه ملی، مکتوب، دیجیتال  یکی از راههای مدیریت مصرف استفاده از ظرفیت رسانه: ساخت
در جامعه دارند باید بهره مند شد و از های اجتماعی که گستردگی بسیاری  باشد همچنین از ظرفیت شبکه می

خرج  ها مردم را آگاه به بحران کم آبی نمود و از آنها خواست که در مصرف آب نهایت دقت را به طریق این ظرفیت
 .دهند، چراکه اگر آب را بهینه مصرف نکنیم باید با تبعات خشکسالی دست و پنجه نرم کنیم

شود پرداخت و عنوان  وزیر پیرامون حوضه آبریز زاینده رود برگزار می 6 حمیدرضا جانباز به جلساتی که با حضور

گیرد که مقرر شد با توجه به کاهش  وزیر مسائل حوضه آبریز زاینده رود مورد بررسی قرار می 6با حضور : کرد

آینده های  درصد در ماه 80درصد کاهش تخصیص آب شرب به  85سابقه بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود  بی
رود در پایان سال آبی حجم ذخیره سد زاینده رود به حداقل ممکن برسد؛ بنابراین  افزایش یابد، چرا که احتمال می

ها از اهمیت بسزایی  دنبال منابع جایگزین برای تأمین آب شرب مردم بود که در این راستا شناسایی چاه باید به
شیرین  های جدید، حفر چاه و تجهیز آن باید از استفاده از آب هبرخوردار است همچنین باید عالوه بر شناسایی چا

 .رود بهره مند شد ها در جاهایی که امکان استفاده از آن می کن

آبی در اصفهان حائز اهمیت است توان و تخصص  آنچه بیش از هر عامل دیگری در مهار چالش کم: وی افزود

 .ساندن امور استفعاالن این صنعت، همدلی و وفاق در به سرانجام ر

های آبریز فالت مرکزی،  در ادامه این جلسه مهرزاد احسانی، مدیرکل مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه
در حال : مدیریت منابع آب ایران به صورت غیر حضوری و تلفنی در جمع مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ گفت

ای دارد بطوریکه رصد دستگاههای هواشناسی گواه  یچیدهحاضر حوضه آبریز زاینده رود شرایط بسیار سخت و پ

این مطلب است که از زمان احداث سد زاینده رود تا کنون حجم ذخیره سد تا به این حد کاهش نیافته است، 
میلیون  605اندازی تونل شماره دوم کوهرنگ حجم ذخیره سد زاینده رود  عنوان مثال در قبل از احداث و راه به

، این در حالیست که هم اکنون خط قرمز سد زاینده رود برای تأمین آب شرب مردم استان اصفهان و مترمکعب بود
 .میلیون مترمکعب برآورد شده است 055یزد و بخش محدودی از صنعت حدود 

در سال آبی جاری در : وی به میزان بارندگی در سال آبی جاری در حوضه آبریز زاینده رود اشاره کرد و تصریح کرد

میلی متر بوده است که این میزان کاهش بارندگی در هفتاد  56میلی متر و در چادگان حدود  155کوهرنگ حدود 

طوریکه هم اکنون خروجی چشمه لنگان یک متر  سال گذشته در حوضه آبریز زاینده رود بی سابقه بوده است، به
 .است متر مکعب بوده 85مکعب است در حالیکه این رقم در سال گذشته حدود 

باید آب را در حوضه زاینده رود بهینه مصرف کنیم همچنین برای کشاورزی هم آب وجود ندارد، چرا که : وی افزود

 .اگر آب برای کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود تخصیص داده شود دیگر در اوایل مرداد ماه آب دیگر نداریم

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/609654-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85


 دره عنوان کرد فرماندار خرم

 های زیرزمینی کشور کعب از آبمیلیارد مترم 04برداشت 

 

طی هشت سال : دره گفت فرماندار شهرستان خرم در هیجدهم فروردین، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،

 .میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی برداشت شده است ۱۴گذشته 

سوی مقام معظم رهبری، در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال از « حجت محمدی»به گزارش ایسنا،
حمایت از تولیدات و کاالهای داخلی موضوع مهمی برای اقتصاد کشور است که باید از طرف مردم و : اظهار کرد

 .مسئوالن به صورت جدی دنبال شود

: دره صورت گرفته است، تصریح کرد کارهای زیربنایی خوبی در شهرستان خرم ۳۱که در سال  وی با تأکید بر این

ه اقدامات انجام شده بسنده کرد و تالش بیشتر برای ارائه خدمات بهتر به مردم باید در دستور کار نباید ب
که تا پایان مردادماه برای استفاده از آن  ۳۱های اجرایی قرار گیرد و از اعتبارات سال  مسئوالن و کارکنان دستگاه

 .فرصت وجود دارد، بهترین بهره را برد

برای حمایت : گذار را یکی از بهترین راهکارها برای حل معضل بیکاری برشمرد و افزود محمدی، حمایت از سرمایه

 .های اداری کاسته شود و تسهیل در صدور مجوزها صورت گیرد گذاران باید از روند بروکراسی از سرمایه

ارهای گذاران همه مدیران شهرستان موظف هستند شخصاً ک در صدور مجوز برای سرمایه: این مسئول گفت

 .گذاران اهتمام جدی داشته باشند صدور مجوز را پیگیری کرده و در حمایت از سرمایه

: نفر در شهرستان تا روز چهاردهم فروردین خبر داد و گفت ۳۱۱دره، از اسکان بیش از  فرماندار شهرستان خرم

شته است که دلیل اصلی آن درصد افزایش دا ۱۱۱های گذشته  نظیر بوده و نسبت به سال این امر در نوع خود بی

 .نوازی مردم و اقدامات صورت گرفته در ستاد خدمات سفر است نیز مهمان

متاسفانه با : جویی در مصرف آن، اظهار کرد تر از منابع آب و صرفه محمدی با تاکید بر ضرورت حفاظت جدی

 .بین رفته است های زیرزمینی کشور از درصد آب ۱۴گیرد حدود  رویه که صورت می های بی برداشت

طی : کند، تصریح کرد های زیرزمینی خود برداشت می درصد از آب ۱۳که در آسیا ایران  این مسئول با اشاره به این

میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی برداشت شده است که این امر منجر به شور  ۱۴هشت سال گذشته 
 .شود شدن آب در برخی از نقاط کشور می

با حل شدن مشکل معارض میدان ورودی شهر عملیات احداث این میدان : دره ادامه داد هرستان خرمفرماندار ش
 .شود از فروردین ماه آغاز می

 انتهای پیام

رود وزیر برای بررسی خشکسالی زاینده ۶یک مقام مسئول خبرداد؛جلسه   

https://www.mehrnews.com/news/4265327 
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مدیرعامل شرکت به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز ، ، ۲۹۳۱فروردین ۲۲شنبه  خبرگزاری مهر به گزارش

دنبال  فهان و حوضه آبریز زاینده رود باید بهبرای تأمین آب شرب در اص: مهندسی آب و فاضالب کشور اعالم کرد

 .منابع آب جایگزین باشیم
به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در ششمین جلسه کمیته بحران آب در اصفهان،  خبرگزاری مهر به گزارش

به مواردی که منجر به مهار تنش کم آبی در اصفهان  مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در پیام تلفنی
ها حاکی از آن است که کاهش بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود در هفتاد سال  بررسی: شود اشاره کرد و گفت می

گذشته بی سابقه بوده و بنابراین برای تأمین آب شرب این منطقه باید تالش مضاعف کرد و همه توان و تخصص را 

 .سالمت عبور کرد برد تا از این چالش به کار به

مهار بحران کم آبی : وی با بیان اینکه با تدبیر باید بحران کم آبی درحوضه آبریز زاینده رود را مهار کرد اعالم کرد

تهدیدی است که باید با بهره گیری از تجارب مفید آن را به فرصت تبدیل کرد و توان کارشناسی فعاالن صنعت آبفا در 
 .توان با تدبیر این چالش بزرگ را مهار کرد تان اصفهان گواه این مطلب است که میاس

باید با اقدامات فرهنگی متنوع مردم را آگاه به بحران : جانباز مدیریت تقاضا را بسیار حائز اهمیت برشمرد و عنوان کرد

را توضیح داد تا مسئله کم آبی در طور شفاف وضعیت منابع آبی  کم آبی در فالت مرکزی کشور نمود و به آنها به
پس باید . ای نظم و آرامش را در کشور نشانه گیرند خواهند با هر بهانه ای نشود برای کسانی که می کشور بهانه

 .قبل از هر اقدامی، تدبیری برای کاهش تنش آبی فراهم کرد که مهمترین امر در این زمینه مدیریت مصرف است

های مدیریت مصرف اشاره کرد و خاطر نشان  و فاضالب کشور به برخی از راهمدیرعامل شرکت مهندسی آب 

باشد  ها از جمله رسانه ملی، مکتوب، دیجیتال می یکی از راههای مدیریت مصرف استفاده از ظرفیت رسانه: ساخت

ریق این های اجتماعی که گستردگی بسیاری در جامعه دارند باید بهره مند شد و از ط همچنین از ظرفیت شبکه
خرج دهند، چراکه  ها مردم را آگاه به بحران کم آبی نمود و از آنها خواست که در مصرف آب نهایت دقت را به ظرفیت

 .اگر آب را بهینه مصرف نکنیم باید با تبعات خشکسالی دست و پنجه نرم کنیم

 ۱با حضور : شود پرداخت و عنوان کرد یوزیر پیرامون حوضه آبریز زاینده رود برگزار م ۱جانباز به جلساتی که با حضور 

سابقه بارندگی در  گیرد که مقرر شد با توجه به کاهش بی وزیر مسائل حوضه آبریز زاینده رود مورد بررسی قرار می

های آینده افزایش یابد، چرا که احتمال  درصد در ماه ۲۴درصد کاهش تخصیص آب شرب به  ۲۱حوضه آبریز زاینده رود 
دنبال منابع جایگزین برای  ان سال آبی حجم ذخیره سد زاینده رود به حداقل ممکن برسد؛ بنابراین باید بهرود در پای می

ها از اهمیت بسزایی برخوردار است همچنین باید عالوه بر  تأمین آب شرب مردم بود که در این راستا شناسایی چاه
ها در جاهایی که امکان استفاده از آن  شیرین کن از آب های جدید، حفر چاه و تجهیز آن باید از استفاده شناسایی چاه

 .رود بهره مند شد می

آبی در اصفهان حائز اهمیت است توان و تخصص فعاالن  آنچه بیش از هر عامل دیگری در مهار چالش کم: وی افزود
 .این صنعت، همدلی و وفاق در به سرانجام رساندن امور است

های آبریز فالت مرکزی، مدیریت  ی، مدیرکل مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضهدر ادامه این جلسه مهرزاد احسان
در حال حاضر حوضه : منابع آب ایران به صورت غیر حضوری و تلفنی در جمع مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ گفت

واه این مطلب است ای دارد بطوریکه رصد دستگاههای هواشناسی گ آبریز زاینده رود شرایط بسیار سخت و پیچیده

عنوان مثال در قبل از  که از زمان احداث سد زاینده رود تا کنون حجم ذخیره سد تا به این حد کاهش نیافته است، به
میلیون مترمکعب بود، این در حالیست  ۱۴۱اندازی تونل شماره دوم کوهرنگ حجم ذخیره سد زاینده رود  احداث و راه

رود برای تأمین آب شرب مردم استان اصفهان و یزد و بخش محدودی از صنعت که هم اکنون خط قرمز سد زاینده 
 .میلیون مترمکعب برآورد شده است ۴۱۱حدود 

در سال آبی جاری در : وی به میزان بارندگی در سال آبی جاری در حوضه آبریز زاینده رود اشاره کرد و تصریح کرد

یلی متر بوده است که این میزان کاهش بارندگی در هفتاد م ۹۱میلی متر و در چادگان حدود  ۳۱۱کوهرنگ حدود 
طوریکه هم اکنون خروجی چشمه لنگان یک متر  سال گذشته در حوضه آبریز زاینده رود بی سابقه بوده است، به

 .متر مکعب بوده است ۲۱مکعب است در حالیکه این رقم در سال گذشته حدود 
بهینه مصرف کنیم همچنین برای کشاورزی هم آب وجود ندارد، چرا که اگر باید آب را در حوضه زاینده رود : وی افزود

 .آب برای کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود تخصیص داده شود دیگر در اوایل مرداد ماه آب دیگر نداریم

 :مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

 می کند بی آبی آذربایجان غربی را تهدید

https://www.mehrnews.com/news/4264672 
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ه منابع آب شرکت آب ، مدیر دفتر مطالعات پای ۲۹۳۱فروردین  ۲۲در شنبه  ارومیه، خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

آذربایجان غربی روزگاری دومین استان پرآب کشور بود اما امروز سیمای کم آبی : منطقه ای آذربایجان غربی گفت
 .بر آن سایه انداخته است

پوشش برف و حجم آب  شاخص سطح: ، مهرنگ دوستی رضایی با اعالم این خبر افزودخبرگزاری مهر به گزارش

سال گذشته رسید که این امر نگرانی برای بهار و تابستان کم  ٤۱معادل آن در آذربایجان غربی به کمترین سطح در 
 .آب در این استان را تشدید می کند

 ۲۱درصد و شاخص حجم آب معادل نیز  ٦۱بر اساس آخرین ارزیابی ها شاخص سطح پوشش برف : وی ادامه داد

 .سال گذشته بی سابقه است ٤۱دت پارسال کمتر است که چنین وضعیتی در درصد از م

میلیون متر مکعب  ۱۲۲سد آبگیری شده استان یک میلیارد و  ۲۱در نیمه فروردین امسال حجم مخازن : رضایی افزود

اهش درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است و باگذشت زمان و گرمتر شدن هوا این میزان ک ۹گزارش شده که 

 .خواهد یافت

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خاطر نشان کرد با این حال در نیمه فروردین 

درصدی حجم مخازن سدهای آذربایجان غربی وضعیت در شمال استان بحرانی است به  ۹امسال بر خالف افزایش 
درصد کمتر از مدت مشابه پارسال  ۱۱دریک و زوالی سلماس درصد و  ۹۲نحوی که حجم مخزن سد بارون ماکو 

 .است

سایر شاخصها همچون مخازن آب زیرزمینی و تولید آب در ایستگاههای ورودی به دشتهای آذربایجان : وی تصریح کرد
غربی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش قابل مالحظه ای دارند و تمام این موارد بحرانی بودن وضعیت آب در 

 .ستان را نشان می دهدا

شرایط کنونی ضرورت برنامه ریزی : مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تاکید کرد

برای مصرف بهینه و تبعیت از الگوهای کم مصرف در کشت بهاره در آذربایجان غربی را دو چندان می کند چرا که در 

و کاهش بارشهای بهاره از تابستانی کم آب در شمال غربی ترین استان کشور خبر کنار این مسئله، افزایش دما 
 .می دهد

رفع بحران آب با مدیریت صحیح کشاورزی امکان پذیر :مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین
 است

https://www.mehrnews.com/news/4264816 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ،  ۲۹۳۱فروردین  ۲۲شنبه قزوین ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

استفاده از روش های نوین کشاورزی برای سودآوری کالن، هم به نفع کشاورزان و هم تک تک اقشار : گفت
 .جامعه است

یکی از بزرگترین دغدغه های کارشناسان ونخبگان و : اظهار کرد خبرنگار مهر سیاوش شمسی پور در گفتگو با
دولتمردان ایران وجهان که این روزها به وفور در مورد آن صحبت میشود موضوع بحران آب است که هنوز جامعه این 

 .معظل را به خوبی درک ولمس نکرده است

کنیم، وبخش  درصد از آب کشورمان را مصرف می ۲۱بحران آب از اینجا آغاز می شود که ما حدود  جریان: وی افزود
 ۹۱وری آب در حوزه کشاورزی نیز تنها  باشد که متاسفانه میزان بهره عمده این مصارف مربوط به بخش کشاورزی می

د به ورشکستگی کامل در تمام درصد است واین یعنی از هر جهت متضرر هستیم واگر مدیریت صحیح انجام نگرد
 .حوزه های زندگی انسانی خواهیم رسید

درصد کشور ما  ۲۴که کشور ما در منطقه خشک واقع شده و   البته این را نیز باید بدانیم: شمسی پور بیان کرد

 .درصد شرایط اقلیمی آن طبیعی است و همین شرایط خودش بحران زاست ۲۴شرایط اقلیمی خشک را دارد و تنها 

سازی برای جامعه  با توجه به این تفاصیل، گام اول، فرهنگ: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت

کشاورزی در جهت ارتقاء مصرف آب می باشد و باید راهکارها و بسترهایی برای کشاورزان ایجاد کنیم که آبیاری و 

 .جهت دهند کشاورزی را به شیوه اصولی، مهندسی وصحیح با شرایط فعلی انجام

به عنوان مثال کشاورزانی که به روش آبیاری، : شمسی پور در خصوص یکی از راهکارهای این بحران اظهار کرد

زیرا . آبیاری ثقلی و یا غرق آبی محصوالت خود را آبیاری می کنند به سوی آبیاری قطره ای در کشت محصوالت بروند
الوه بر کاهش مصرف آب، کیفیت وکمیت محصوالت نیز افزایش می چراکه ع. این امر به نفع خود کشاورزان می باشد

که البته این معضل ومحدودیت آبی باعث شده عده ای از . یابد و از هر جهت به نفع کشاورز و کل جامعه می باشد

 .کشاورزان زحمتکش این شیوه را اجرایی کردند و خودشان از این شیوه ابراز رضایت کرده اند
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البته رو آوردن به شیوه کشاورزی گلخانه ای صحیح با رعایت نکات زیست محیطی نیز روش : ودوی در ادامه افز

برابر کمتر از ۲۱زیرا طبق شواهد موجود مصرف آب در کشت گلخانه ای . خوبی برای مدیریت منابع آب می باشد

دآوری بیشتری برای برابر افزایش می یابد و این امر سو ۲۴روش های سنتی می باشد و در مقابل محصوالت 
و در این روش نیز عالوه بر مدیریت منابع آب، باز هم از جهات دیگر به نفع . کشاورزان به همراه خواهد داشت

زیرا به علت سرپوشیده بودن محیط کشت، تمام عوامل موثر در رشد محصول مثل نور، دما، . کشاورزان خواهد بود
فیت محصوالت افزایش می یابد و از جهت دیگر خسارت های حاصله از در محیط فراهم شده و کی... میزان رطوبت و

 .را نخواهد داشت... باد، طوفان و

حال برای رسیدن به این اهداف باید واحدهای زیربط :مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت
نوین کشاورزی و سودآوریهای آن را  آموزشی در این حوزه ها، مبحث بحران آب و راهکارهای مقابله با آن وروشهای

برای کشاورزان عزیز شفاف و آنها را آگاه سازند که رفتن کشاورزی به سمت روش های نوین عالوه بر مدیریت آب، 
سود آوری چشمگیری را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت و این هم به نفع خودشان و هم به نفع تک تک 

م اصحاب رسانه ها هستند که برای تسهیل و سرعت بخشیدن هر چه بیشتر این افراد جامعه می باشد و باز ه

  موضوع بسیار مهم باید وارد عمل شوند وبا شیوه های تخصصی خود در حوزه رسانه و تبلیغات تمام اقشار جامعه
 .را اجرایی کنند وباالخص جامعه کشاورزی را بیش از پیش با این موضوع آشنا کنند تا افردا با آگاهی اقدامات الزم

 

درصدی بارش درمرکزی طی سال آبی ۰۷مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی عنوان کرد؛کاهش

 منابع آب در آستانه بحران/جاری

: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت،  ۲۹۳۱فروردین  ۲۲شنبه اراک،  خبرگزاری دولتی  مهر به گزارش

درصد کاهش یافته و این ۱۱میزان بارندگی سال آبی جاری در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
 .مساله منابع آب استان را در خطر جدی قرار داده است

منابع آب یکی از ارکان مهم : به نقل از آب منطقه ای مرکزی، عزت هللا آمره ای اظهار داشت خبرگزاری مهر به گزارش

تولید داخلی است و عالوه بر اینکه در این سال باید به بحث تولید و اشتغال توجه شود، صرفه جویی برای حمایت از 
   .زو ضروریات استتولید داخلی نیز ج

در این رابطه شرکت آب منطقه ای استان مرکزی برنامه های خود را : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی افزود
استان : وی ادامه داد .در قالب یک چشم انداز راهبردی ترسیم کرده که تالش داریم به طور کامل اجرایی شود

درصد کاهش بارندگی در سال زراعی جاری، منابع آب ۱۱ود مرکزی جزو پنج استان خشک کشور است که با حد

استان با خطر بسیار جدی روبرو شده بنابراین باید سیاست ها و برنامه ریزی های الزم برای آگاهی رسانی و 
 .فرهنگ سازی جامعه در اولویت قرار گیرد

یت حمایت از کاالی ایرانی نقشی اساسی همه ما باید با سرلوحه قرار دادن اقدامات خود با محور: آمره ای بیان کرد
 .در پیاده سازی این شعار در بطن دستگاه ها و جامعه داشته باشیم

در سال های اخیر فشار به منابع آب زیرزمینی برای : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطرنشان ساخت

لی از چاه ها، بسیار بیشتر از ظرفیت آب تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف فزونی یافته به طوری که آب استحصا
تجدیدپذیر آبخوان ها بوده و همین امر منجر به نزول سطح آب زیرزمینی شده که با اجرای طرح تعادل بخشی حدود 

 .صرفه جویی شده است ۳۱میلیون متر مکعب آب در استان مرکزی در سال  ۲۹

 طرح آبرسانی روستایی در خوی اجرا می شود ۰۲

https://www.mehrnews.com/news/4265163 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی خوی   ۲۹۳۱فروردین  ۲۲ارومیه ، شنبه /  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 .درصد پیشرفت عملیاتی برخوردار است۱۱اجرا و از  طرح آبرسانی به روستاهای خوی در دست ۲۱: گفت
روستا در بخشهای مرکزی،  ۱۹، یدهللا سلطانی با اعالم اینکه این طرحها برای آبرسانی به خبرگزاری مهر به گزارش

درصد و برای  ۱۱این طرحها را بیش از میانگین پیشرفت عملیاتی : صفائیه، ایوغلی و قطور در دست اجراست افزود
 .میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است ۱۴اجرای آن بیش از 
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با بهره برداری از این : درصد این طرحها تانیمه نخست امسال به بهره برداری می رسد گفت ۴۱وی با بیان اینکه 

نفر از آب آشامیدنی بهداشتی و سالم برخودار هزار  ۲۱خانوار روستایی با جمعیتی بیش از  ۴۱۱طرحها چهار هزار و 

 .می شوند

متر  ۲۱۱۱کیلومتر خط انتقال، به ظرفیت  ۹۹کیلومتر شبکه،  ۱۲برای اجرای این طرحها : سلطانی خاطرنشان کرد

 .مکعب مخزن ذخیره احداث و پنج حلقه چاه حفر می شود

ر شرکت آب و فاضالب روستایی خوی به علت در حال حاض: مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی خوی یاد آور شد 
 .تن از روستاییان را تامین می کند ۴۱۱برخی نارسایی ها به وسیله تانکر، آب آشامیدنی یک هزار و 

 درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور ۰۷کاهش 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/18/1694334 

 

مدیرعامل شرکت ،محمد حاج رسولیها  :آمده است ۲۹۳۱فروردين  ۲۲،خبرگزاری تسنیم اقتصادیبه گزارش گروه 
باید مراقبت : درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور خبر داد و گفت ۱۱مدیریت منابع آب ایران از کاهش 

ای را در منابع آبی  مراقبت های ویژه باید وی با تاکید بر اینکه...ای را در منابع آبی کشور اعمال کنیم های ویژه

آب به  وضعیت ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب است، به طوریکه ورودی: کشور اعمال کنیم، افزود
درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و برخی از استان ها دارای شرایط  50تا  56سدها حدود 

مدیرعامل شرکت  .بحرانی هستند که بایستی با حساسیت بیشتری آب موجود در آن استان ها مدیریت شود
رها مسئله آب شرب است که مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه هم اکنون مشکل اساسی در بسیاری از شه

ورودی برخی از سدهای کشور نسبت به سال : بایستی تمهیدات خاصی را در این زمینه به کار گرفت، افزود

زاینده رود، سدهای استان  درصد کاهش داشته است و سدهای درودزن، مالصدرا،  05گذشته بیش از 
 ....و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستندها  سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه خوزستان،

 استان خبر داد ٤ای و کشوری در  مطالعه نقطه۲رئیس مؤسسه تحقیقات آب از 

 آغاز غربالگری آب ژرف با بنیاد مستضعفان
ly.ir/News/184799http://www.sharghdai 

طرح مطالعاتي  : آمده است  ۲۹۳۱زاده در تاریخ هیجدهم فروردین به گزارش روزنامه شرق به قلم شكوفه حبیب
با ورود بنیاد مستضعفان در حالي كلید خورد كه هنوز هم بر « سیستان»هاي ژرف در  پر سروصداي استخراج آب

كاري مسئوالن براي  ای كه بیشتر ظن اهمال نگراني. وجود دارد  يبرداري احتمالي از آن در آينده، نگران سر بهره
تأكید « شرق»وگو با  رئیس مؤسسه تحقیقات آب، در گفت مرتضي افتخاري، . كند تر مي مديريت بهینه آب را پررنگ

ح هاي ژرف، صرفا تحقیقاتي است و اولويت نخست وزارت نیرو، اصال مطالعاتي در زمینه آب  كند كه دو طرح مي
خواهي  وگو سوءاستفاده و سهم حال او در اين گفت اين الگوي مصرف و جلوگیري از ولخرجي در عرصه آب است، با

افتخاري در اين . دهد كند و درباره آنها هشدار مي هاي ژرف را رد نمي برداري احتمالي از آب ها از بهره استان

هاي  دهد كه در طرح نخست، تمامي استان بر مياي خ وگو از دو طرح مطالعاتي در سطح كشوري و نقطه گفت
گیرند و در طرح دوم، چهار استان يزد، كرمان،  قرار مي  كشور با نگاهي به مرزها تا پايان سال آتي زير تیغ بررسي

در دو مرحله كشور را غربال »: گويد او مي. گیرند وبلوچستان در بوته آزمايش قرار مي خراسان جنوبي و سیستان
رئیس مؤسسه  . «تا به نقاطي مثل سیستان كه احتمال دارد آب در آنجا وجود داشته باشد، برسیم كنیم مي

هاي  اند و از آب هاي ژرف وارد عمل شده دهد كه در راستاي استخراج آب كشوري خبر مي ۲۱تحقیقات آب از 

آب و خشك جهان  كم كشوري كه از جمله كشورهاي بسیار ۲۱. اند برداري کرده تجديدناپذير خود هم بهره
 .گیري دارد شوند و هنوز وضعیت ايران با اين كشورها تفاوت چشم محسوب مي

هاي ژرف در  میلیارد تومان هزينه براي تنها يك طرح مطالعاتي در زمینه آب ۱۴حال سؤال اينجاست تخصیص 
بخشي  ح احیا و تعادلمیلیارد تومان اعتبار براي طر ٤۹۱وبلوچستان در كنار اختصاص حدود  استان سیستان

  تواند داشته باشد؟ این در درصد آن تأمین شده است، چه معنايي مي ۳۳های زیرزمینی كه تاكنون حدود  آب
برداری و حفاظت از منابع آب کشور در سال  های مربوط به بهبود بهره حالی است که اعتباری که برای کل طرح

اعتبار از محل منابع عمومی است و قیاس این ارقام، اين نگراني را میلیارد تومان  ۲۲۱ابالغ شده، به مبلغ  ۲۹۳۱

آورد كه نكند هنوز هم تمركز وزارت نیرو بر مديريت عرضه است و  براي بسیاري از كارشناسان به وجود مي
ن آيا بهتر نیست وزارت نیرو يا مؤسسه تحقیقات آب، براي رفع اي. مديريت تقاضا سهم اندكي از اين میدان دارد

يافته به آنها را  بررسي است، اعالم و ارقام تخصیص دست  هايي را كه در مديريت تقاضا در  ها، نام طرح نوع نگراني
 صورت رسمی علنی كنند؟ به
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این مطالعات به صورت . های ژرف در سیستان مطرح شده است تازگی موضوع طرح مطالعاتی استخراج آب به 

 ری هم در دست بررسی است؟های دیگ پایلوت مطرح شده یا طرح

شود و مطالعات کشوری  های ژرف دو مطالعه داریم؛ مطالعات استانی که در نقاط خاصی انجام می در بحث آب
در مؤسسه، درگیر مطالعات کشوری هستیم؛ اما مطالعات استانی از طرف شرکت . که برای کل کشور است

 .شود توسعه منابع آب و نیروی ایران انجام می
 گیرد؟ ای که در سیستان در حال اجراست، دقیقا با چه اهدافی انجام می مطالعاتی طرح 

باید مشخص شود چاهی که حفر . برداری نیست معنای اتمام کار و بهره شود، به  کاری که در سیستان انجام می

. ب از کجاستپس از آن معلوم شود منشأ این آ. رسد یا خیر بینی شده، به آب می شود، در عمقی که پیش می
آب تجدیدپذیر یعنی اگر آب را . شدن منشأ، باید معلوم شود این آب تجدیدپذیر است یا تجدیدناپذیر بعد از مشخص

. کند این آب را استفاده کنیم های قبل از دستمان خارج خواهد شد؛ بنابراین عقل حکم می برنداریم؛ مثل سال
اگر آب تجدیدپذیر بود که . اشد، اقدامات متفاوتی انجام خواهد شدبسته به اینکه آب تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر ب

اگر . نکردن به خلیج فارس یا دریای عمان وارد شود طبیعتا باید استفاده کنیم؛ چون ممکن است در صورت استفاده
برای آب کند؛ نه  اش توجیه پیدا می آب تجدیدناپذیر بود، اگر میزان آب زیاد باشد، فقط برای آب شرب استفاده

آیا برای . نکته بعدی که باید بررسی شود، این است که کیفیت آب به چه صورت است. کشاورزی و صنعت

. های تأمین آب است نکته دیگر ارزش اقتصادی استحصال در مقایسه با دیگر روش. استفاده مناسب است یا نه
کن به لحاظ اقتصادی توجیه  شیرین مقایسه با آب آیا این آب در. توانیم آب را شیرین کنیم جا دریا داریم و می همان

حاضر که قرار است چاه حفر شود، صرفا کار مطالعاتی  این موضوعات باید بررسی شود؛ بنابراین درحال. دارد یا نه
 .است و باید دید به کجا ختم خواهد شد

 شود؟ جز سیستان در جاهای دیگر هم انجام می  این اتفاق گویا به 

. شود وبلوچستان انجام می جنوبی، یزد و کرمان و سیستان ظاهرا در خراسان. طالعات دقیقی ندارمبله؛ ولی ا
 .تری در این زمینه دارد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اطالعات دقیق

 ژرف به چه صورت است؟  مطالعات کشوری آب 
و قدیمی درباره وجود آب از سوی  های محلی قول سری نقاط در کشورمان هست؛ مثل سیستان که نقل یک

در جلساتی که در وزارت نیرو با متخصصان مربوطه برگزار شده است، به . کشاورزان بومی شنیده شده است
سری  یک. اند اند که در کدام نقاط ممکن است آب وجود داشته باشد و محدوده را مشخص کرده نتایجی رسیده

در واقع . اند هوری در منطقه انجام شده و تقریبا به نقاطی رسیدهجم عملیات با معاونت علمی فناوری ریاست

 .سری کارهای علمی سری کارهای تجربی با یک ترکیب یک
سری نقاط هم هستند که به لحاظ تجربی کاری در موردشان انجام نشده یا صحبتی در مورد اینکه آب در  اما یک

بنابراین هم در سطح . کند در کل کشور تحقیق کنیم م میآن مناطق وجود داشته باشد، وجود ندارد، اما عقل حک
هایی احتمال بیشتری برای  کشور و هم در مناطق مرزی این موضوع را رصد كرديم تا مشخص شود در چه بخش

کنیم تا  به عبارتی در دو مرحله کشور را غربال می. وجود آب ژرف وجود دارد که در موردشان مطالعه و تحلیل کنیم

 .مثل سیستان که احتمال دارد آب در آنجا وجود داشته باشد، برسیم به نقاطی
 های دیگر چقدر است؟ های ژرف در قیاس با روش برداری از آب درجه اهمیت بهره 

استمرار روندی که در . اوال مسئله اصلی ما در کشور، اصالح الگوی مصرف است. کنم تری عرض می نکته کالن
ترین کاری که باید انجام دهیم، این  بنابراین مهم. شود ای کشور تهدید محسوب میمصرف آب و انرژی داریم، بر

خواهیم با فرض وجود  است که مصرفمان را حتما اصالح کنیم چون اگر این کار را نکنیم به این معناست که می

ای که فرزندانش  مثل پدر خانواده. های جدیدتر، آنها را هم به همان روال قبل مصرف کنیم که منطقی نیست آب
. ولخرجی را حل کند  که باید ابتدا مسئله گیرد، درحالی ولخرج هستند و این پدر، کارهای شیفت دوم و سوم می

اند، به صورت اصالح رویکرد در  ما اصالح مصرف است و اکنون که دکتر اردکانیان به وزارت نیرو آمده  مسئله اصلی
ویژه در  ها و نه فقط بخش شرب اصالح کنیم، به آب را در همه بخش وزارت نیرو مطرح شده است تا روند مصرف

شود باید ارزش پیدا کند و باعث  در واقع آبی که در کشور مصرف می. کشاورزی این رویه باید حتما اصالح شود
یت اما در پاسخ به سؤال شما، به نظرم این درجه اهم. این نکته خیلی مهم است. وری و تولید بیشتر شود بهره

های کمی از آب ختم شود، اهمیت  اگر به حجم. شود بستگی دارد به اینکه مطالعات به چه حجم آبی ختم می

های دیگر اهمیت کمتری دارد، چون  های تجدیدناپذیر ختم شود در مقابل آب اگر به آب. تری دارد خیلی پایین
اگر این فاکتورها را در . توانیم از آنها استفاده کنیم های آینده هم نیاز داریم و نمی های تجدیدناپذیر را برای نسل آب

توانیم روی آن  میلیاردی باشد، می توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که اگر حجم آب  آینده مشخص کنیم، می
 .کننده خواهد بود ای باشیم که تعیین بنابراین باید منتظر نتایج مطالعات کشوری و نقطه. حساب کنیم یا نه

 وفقی در استخراج آب ژرف در کشورهای دیگر هم وجود داشته؟تجربه م 

الجزایر، مصر، بحرین، قطر، عربستان، اردن، امارات، لیبی، . بله، چندین کشور هستند که لیبی یکی از آنهاست
های ژرف هستند که البته  برداری از آب عمان، تونس، یمن و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که در حال بهره

های ژرف  در بعضی از این کشورها، احجام آب. برداری آنها از نوع تجدیدناپذیر است های ژرف مورد بهره بآ
میلیاردی آب را داشته باشیم، برایمان مشکلی ایجاد نخواهد  هزار  ما هم اگر آن حجم. شده، بسیار باالست کشف

البته ما کال باید مدیریت آب را اصالح و . نیستچون مقدار زیادی . عنوان آب شرب از آن استفاده کنیم کرد که به
گیر در  های ژرف هم گریبان اگر آب. گیری دهیم سعی کنیم به مدیریت درست آب در کشور جهت

شود و باید مدیریت درستی اعمال شود و فقط  های استانی شود، از مسیر خودش منحرف می خواهی سهم

اگر . باید کنترلش کنیم. وضوع است و نباید از دستمان خارج شودهمه این موارد الزامات م. برای آب شرب باشد
از سویی، اگر خودمان را با . تواند مشکالتی برایمان پیش بیاورد رویه مصرف کنیم، می ها را هم بی این آب

ا جانبه داشته باشیم نه صرف کنند مقایسه کنیم، باید مقایسه همه ها استفاده می کشورهای دیگری که از این آب



ما هم باید با مدیریت . قرمزهایی را لحاظ کرده باشند ها و خط ممکن است آن کشورها، محدودیت. در مصرف

 .ها را استفاده کنیم درست، این آب

های دیگر در مراحل باالیی قرار ندارد،  پرداختن و جلب توجه وزارت نیرو به این موضوع خاص که در قیاس با اولویت 
ه پیمانکاران و کارفرمایان خاص به این موضوع جلب شود و مثل خیلی از اتفاقاتی که بر شود توج آیا سبب نمی

 هایی صورت بگیرد؟ ساز، رایزنی ها رخ داد، با مسئوالن سیاسی و تصمیم سر انتقال آب و سدسازی
ضوعات کنم وزارت نیرو متولی تأمین آب کشور است و باید حق دهیم که در مو احساس می. چنین تفکری ندارم

باید حتما در . های ژرف نپردازد البته به این معنا نیست که به موضوع آب. مختلفی برای تأمین آب کشور کار کند

های ژرف  مطالعات به این موضوع بپردازند اما نکته اینجاست که در وزارت نیرو به نظرتان چقدر انرژی ما در مورد آب
این . ای از کارهای ماست دهیم و این هم گوشه مختلف انجام می است؟ در وزارت نیرو کارهای مختلف با احجام

دهم اما  وقتی با من مصاحبه و سؤال کنید حتما در این موضوع پاسخ می. موضوع همه زندگی وزارت نیرو نشده
 .مان بر سر این موضوع است به این معنی نیست که همه انرژی

 .هاست بندی منظور من بر سر اولویت 
رسانی شود تا متوجه باشند که مسئوالن به  اما به نظرم به مردم هم باید در حد کلیات اطالع. داریم بندی اولویت

فکر تأمین آب و اصالح الگوی مصرف هستند، اما اگر وارد جزئیات شویم، به جز ابهام و بدبینی ممکن است 

رسانی  نابراین باید به مردم اطالعب. گویم به طور قطع اما این احتمال وجود دارد هایی شود؛ نمی سوءاستفاده
 .ها را هم بگوییم کنیم و اولویت کنیم که بدانند ما در موارد مختلف کار می

 بندی برای پروژه تحقیقاتی چقدر است؟ زمان 
کشد اما کاری که در  شود تا اواخر یا اوایل مهرماه سال آینده طول می کاری که اکنون در سیستان انجام می

 .دهیم تا اواخر سال آینده ادامه خواهد داشت ی انجام میمطالعات کشور
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اطالعات و آمار موجود بیانگر : آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،هیجدهم فروردین 

ر طبیعت باقی مانده، همچنین از ابتدای پاییز سال ای است که در بست های اندوخته و تجمیع یافته خشکسالی

 ۳۳میلیمتر بوده است که در مقایسه آمار متوسط  ۹۱.۲جاری تا پایان روز دهم دی ماه میزان بارندگی کل کشور 
 .دهد درصد کاهش نشان می ۴۲.۱میلیمتر است،  ۱۹.۱ساله که معادل 

های  اغلب مناطق و استان ۳۱به پایان آذرماه سال منتهی( SPEI ماهه ۲۱) گزارش ایسنا، براساس شاخص  به
درصد  ۳۱بر اساس برآوردها، در بازه یک ساله گذشته حدود . کشور با درجات مختلفی از خشکسالی درگیر بودند

. های مختلف اعم از خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید مواجه بودند از مساحت کل کشور با خشکسالی
ماه گذشته استان خوزستان، جنوب ایالم، شمال بوشهر  ۲۱دهد که طی  ن میهمچنین خشکسالی کشور نشا

هایی از اصفهان،  هایی از زنجان با خشکسالی بسیار شدید، جنوب کهگیلویه و بویراحمد، بخش و قسمت
هایی از خراسان  خراسان شمالی، گلستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بخش

  . زد، شمال و شرق کرمان و خراسان جنوبی با خشکسالی شدید مواجه بودندرضوی، ی



بر این آمار صدروزه بارندگی بیانگر ادامه خشکسالی در دهه اخیر و همچنین خشکترین پاییز ایران در طی  عالوه

و  ها مانند قم، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان در برخی از استان. های آماربرداری است سال

 ۲۱۱دهد و در عمل در  درصد کاهش را نشان می ۳۱بلوچستان میزان بارندگی نسبت به آمار بلندمدت بیش از 
در صورتی که میزان بارندگی انتظاری در این . میلیمتر بوده است ۴ها کمتر از  روز اخیر بارندگی پاییزه این استان

 .بود میلیمتر می ۴۱بایستی بیش از  ها با توجه به آمار درازمدت می استان

این وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس اطالعات منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت   

بحران سازمان هواشناسی، نشان از شرایط کم آبی شدید در تابستان سال آتی را دارد و امروز توجه ویژه به 
 .های آینده نیز ضروری است ه آن برای سالبرنامه ریزی تأمین آب در فصل تابستان و در صورت ادام

 ۲۹۱کاهش بارندگی، افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش تبخیر و تعریق و کاهش میزان آب تجدیدشونده از 
های آتی و استفاده روزافزون از منابع آبی برای مصارف مختلف  میلیارد مترمکعب در سال ۱۱میلیارد مترمکعب به 

ضرورت توجه به تغییر نحوه مصرف آب خانگی، الگوی کشت و روش آبیاری را انکار ناپذیر  و به ویژه کشاورزی

های  در این خصوص نه تنها وزارت نیرو بلکه تمامی آحاد جامعه از مصرف کنندگان و کنشگران تا دستگاه. نماید می
و افزایش تاب آوری برای دولتی متولی مصارف آب باید روشهای جدیدی را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی 

 .توسعه پایدار ایجاد نمایند

ای نه چندان دور در منطقه و بویژه در کشور از  در این شرایط مدیریت تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در آینده

برای رفع مشکالت ناشی از کمبودها ضروری خواهد   مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر راه
امه روند فعلی تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشور به ویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این اد. بود

تواند راه حل قابل قبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تاب آوری منابع و مصارف در  ها بطور بدیهی نمی مؤلفه
آب، غذا و انرژی چالش مهم دهه پیش  لذا تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف منابع سه گانه. سطح ملی باشد

 .ای برخوردار است رو خواهد بود و در این میان مدیریت آن از اهمیت ویژه

در مصرف انرژی، براساس آمارانتشار یافته توسط مراجع بین المللی، کشور ایران باالترینن نسبت شدت انرژی 

سبت مصرفف انرژی به تولید ناخالص ملی معادل در جهان را دارد و در مقایسه با سایر کشورهای جهان ن

های  ای کشورمان به دلیل استفاده بیش از حد از سوخت در انتشار گازهای گلخانه. کشورمان چند برابر است
 .شود و این روند بصورت فزاینده ادامه دارد کشور رتبه اول در جهان محسوب می ۲۱فسیلی جزء 

میزان آب بدون توجه به کمبودها و رعایت الگوی مصرف بهینه و همچنین در مصارف آب کشاورزی نیز بیشترین 
براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل . شود الگوی کشت مناسب در ایران استفاده می

متحد بهره وری مصرف یک مترمکعب آب به ازای یک مترمکعب محصوالتت کشاورزی در ایران نسبت به متوسط 
 .ستجهانی دو برابر ا

میلیارد مترمکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی در مرحله برداشت تا قبل از مصرف  ۲۱بر این حدود  عالوه
کلیه آمار و اطالعات و شواهد انتشار . رود محصوالت کشاورزی بدلیل نحوی بسته بندی و ارائه به بازار هدر می

م توجه به پایداری و تاب آوری اقتصاد آب و یافته توسط مراجع ملی و بین المللی حاکی از مصرف گرائی و عد

 .انرژی است

از سوی دیگر سهم یارانه غیرنقدی اختصاص یافته به آب و انرژی بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در 

هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که کشور برای طی مراحل توسعه و  ۹۱۱سال بیش از 
فلذا حل مشکالت . م، ایجاد ساالنه حدود یک میلیون شغل جدید، نیاز به این سرمایه داردارتقاءسطح زندگی مرد

 .آب، انرژی و تأمین غذا، از محورهای مهم برنامه دولت برای آینده پیش رو خواهد بود

ان ماهه منتهی به پای ۲۳های آبریز کشور در بازه  حوضه بندی خشکسالی در مجموع بر اساس آمار و ارقام پهنه

ای از مساحت کشور دچار خشکسالی بلندمدت خفیف تا  های گسترده بخش  حاکی از آن است که ۲۹۳۱آذر 
کننده، تداوم وجود خشکسالی بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید در بسیاری از  نکته نگران. بسیار شدید است

و مرکز، شمال شرق و جنوب های آبریز غرب و جنوب غرب کشور به عنوان منابع مهم تأمین آب کشور  حوضه

  . شرق کشور است

حل مدیریت مصرف و منطقی شدن قیمت آب  در این شرایط بسیاری از مسووالن حوزه آب معتقدند که بهترین راه

گفته شاهین پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مشترکانی  است و به
کنند، لذا خواهش ما  رویه می دانند و اقدام به مصرف بی دن آب قدر این کاال را نمیوجود دارند که به دلیل ارزان بو

وی ضمن انتقاد به این مساله که قیمت .وری بیشتری داشته باشند از مشترکان این است که از منابع آبی بهره
قعی شود قطعا اگر قیمت آب وا: آب در سبد خانوار کمتر از نیم درصد را به خود اختصاص داده است، گفت

تر  کند که به این مهم بیش توانیم تنش آبی را بهتر در کشور مدیریت کنیم و شرایط فعلی کشور نیز حکم می می
 .از گذشته توجه شود

شود البته این موضوع تنها مختص ایران نیست و خیلی از کشورهای  وضعیت منابع آبی در ایران خوب گزارش نمی
اند ود الزم است برای دور زدن این شرایط تدابیر اجرایی هم از سوی دولت و  شدهجهان با مشکل بی آبی روبرو 

هم از سوی مشترکان در راستای مدیریت مصرف عملیاتی شود تا شاهد روزهای خشک و بی آب مطلق ایران 

 .نباشیم



 انتهای پیام

 وضعیت ذخایر آبی خوزستان با بارش اخیر تغییر نکرد
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معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق : آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،هیجدهم فروردین 
بارش باران در : که وضعیت مخازن آبی استان همچنان در وضعیت بحرانی است، گفت خوزستان با بیان این

 .ثیرگذار نبوده استروزهای اخیر در استان بر روی ذخیره منابع آبی خوزستان تا

متوسط بارش باران در روزهای اخیر در استان خوزستان : وگو با ایسنا، اظهار کرد هوشنگ حسونی زاده در گفت

بر اساس اعالم : وی افزود.میلیمتر بوده و این میزان بارندگی بر روی منابع آبی استان تاثیرگذار نبوده است7حدود 
ار است در این هفته شاهد بارش باران باشیم و در این زمینه منتظر های سازمان هواشناسی قر و پیش بینی

 .ها اتفاق بیافتد هستیم تا این بارش

هایی که در استان اتفاق افتاده، به صورت  بارش: معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد

که این  در این زمینه ناشکر نیستیم اما این .پراکنده بوده و باعث تلطیف هوا و تعدیل درجه حرارت هوا شده است

 .ها بر روی ذخایر و منابع آبی استان تاثیرگذار باشد، چنین مساله اتفاق نیافتاده است بارش

برای آنکه بارش باران بر روی ذخایر و منابع آبی استان اثرگذار باشد، باید بارش در : حسونی زاده ادامه داد

وی .ها را در مخازن ذخیره کرد های ورودی به مخازن اتفاق بیافتد تا بتوان آن بارش های باالدست و ایستگاه حوضه
ها بر روی بهبود  این بارش: که وضعیت مخازن آبی استان همچنان در وضعیت بحرانی است، عنوان کرد با بیان این

توان این  نیست اما نمیکند و بی تاثیر  ها را تعدیل می ها موثر است و کیفیت آب رودخانه کیفیت آب رودخانه
 .ها را به عنوان ذخیره آّبی تلقی کرد بارش

 انتهای پیام

 :فرماندار شهرستان قروه

 بحران آب راهکار علمی می خواهد/ کاالی ایرانی نیازمند حامیان همراه

https://www.mehrnews.com/news/4265850 
 

 

 
 

 
 

 
 

فرماندار قروه لزوم حمایت از کاالی ایرانی :آمده است  ۲۹۳۱فروردین  ۲۳قروه  در یکشنبه / خبرنگار مهر به گزارش

ی این مهم را عامل را با عمل به گفته ها دانست و تالش برای تحقق شعار سال و توجه به راهکارهای اجرای
 .استحکام بخشی پایه های اقتصاد کشور عنوان کرد

، پرویز کوالنی ظهر امروز یکشنبه در نخستین نشست شورای اداری سال جدید در شهرستان خبرنگار مهر به گزارش
در چند سال اخیر : عنوان شعار سال، اظهار داشتقروه با محوریت راهکارهای تحقق حمایت از کاالی ایرانی به 

نامگذاری سال از طرف رهبری در حوزه اقتصادی بود و این مسئله اهمیت اقتصاد را می رساند که دغدغه جدی 

 .مسئوالن است

به گفته وی موضوع اقتصاد مقاومتی که راه نجات اقتصاد کشور است بسیاری از مسایل داخلی و بین الملی را تحت 

 .ثیر قرار می دهد لذا باید پایه های اقتصاد را محکم و در مسیر تحقق شعار سال حرکت کردتأ

مصرف کننده یک بخش از حمایت : کوالنی با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی تنها وظیفه مصرف کننده نیست، افزود

 .ن پشتیبان این مهم استرا بر عهده دارد و بخش های دیگر دست تولید کننده، کارگر و دولت به عنوا

وی این مجموعه را زنجیره حمایت از کاالی ایرانی دانست و بر همگام حرکت کردن و دوری از شعار و حرف و راه عمل 
 .را پیش گرفتن تأکید کرد
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فرماندار قروه در ادامه خطاب به تمامی مسئوالن دستگاه های اجرایی، از دستورالعمل جدید در راستای حمایت از 

استفاده از هرگونه کاالی خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های اجرایی : ی داخلی خبر داد و گفتکاال

ممنوع بوده و الزم است مسئوالن نسبت به خرید و مصرف کاالی داخلی با اولویت محصوالت تولیدی داخل استان و 
 .حتی شهرستان اقدام کنند

های اجرایی باید لیست خرید کاالهای مصرفی خود را هر سه ماه یکبار به  پرویز کوالنی با تأکید بر اینکه دستگاه
        . فرمانداری ارسال کنند به رصد ویژه این مهم برای تحقق هرچه بهتر شعار سال اشاره کرد

د به گفته وی این روند می تواند سرآغاز رونق تولید و اشتغال باشد و زمانی دغدغه اشتغال در جامعه رفع می شو

 .که از تولید کننده داخلی حمایت همه جانبه صورت گیرد

همچنین تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بر مصرف کاالی ایرانی در کنار انتشار فراخوانی در سطح شهرستان 

برای بهره گیری از ایده ها و پیشنهادات نخبگان و صاحب نظران اقتصادی در این زمینه از دیگر مسایلی بودند که 

 .اندار قروه از آن ها خبر دادفرم

جدای از بحث نامگذاری سال توجه به رونق گردشگری، حفظ وحدت مردم، تکریم ارباب رجوع، برنامه ریزی برای 

شهید کردستان و از همه مهم تر موضوع بحران آب از دیگر مباحثی بودند که  ۳۱۱هزار و  ۴برگزاری هرچه بهتر کنگره 
 .گریزی به آن ها داشتپرویز کوالنی در این نشست 

با این وضعیت نامطلوبی که در شهرستان : وی اصالح مدیریت مصرف آب در تمامی بخش ها را مهم خواند و بیان کرد

وجود دارد اگر فکر علمی نباشد آب به عنوان یک تهدید جدی مطرح خواهد شد و این مسئله تمامی حوزه ها را 
 .درگیر خواهد کرد

ینکه بیشترین اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی است و این بخش هم متکی به آب است از ترویج کوالنی با اشاره به ا
فرهنگ مصرف و عمل به گفته ها و اندیشیدن به آینده گفت و همچنین از تشکیل کارگروه ویژه آب با حضور صاحب 

 .نظران این حوزه خبر داد

 :های شورای شهر اصفهان رئیس مرکز پژوهش

 های کم آب در اصفهان باید هدف قرار گیرد یتوسعه فناور

https://www.mehrnews.com/news/4266186 

 

 

 

 

 

های شورای  رئیس مرکز پژوهش :آمده است  ۲۹۳۱فروردین  ۲۳اصفهان  در یکشنبه ، خبرنگار مهر به گزارش
 .هایی که به آب نیاز ندارد باید در اصفهان مورد هدف قرار گیرد توسعه فناوری: اسالمی شهر اصفهان گفت

: ن اظهار داشت، کوروش خسروی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهاخبرنگار مهر به گزارش

هایی برویم که نیاز به آب نداشته باشد و مورد هدف  در وضعیت بی آبی اصفهان الزم است که به سمت فناوری
 .ریزان قرار بگیرد برنامه

های  هایی مثل فناوری اطالعات و ارتباطات، انیمیشن، سینما، صنایع خالق، صنعت بازی فناوری: وی اعالم کرد

هایی است که ضمن این که برای شهر و شهروندان ثروت  و غیره از آن دست فناوری ای، هوش مصنوعی رایانه
 .شود برای توسعه آنها نیازی به آب نداریم کند و باعث اشتغال نیروی جوان شهر می فراوانی خلق می

ری هدف های شهری به عنوان فناو عضو شورای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه باید مشخص شود کدامیک از فناوری
نفعان انجام  ای توسط همه مدیران و ذی باید بررسی دقیق و عالمانه: شود، گفت کاربوم اصفهان در نظر گرفته می

گذاران آن  شود و سپس تعداد محدودی از آنها انتخاب شود زیرا باید همه انرژی و توان محدود شهر و مدیران و سرمایه

 .های هدف متمرکز شود بر روی گروه فناوری

  بریم، های فناوری را داشته باشیم از هیچ کدام نفعی نمی ی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم همه اقسام و شاخهو

 .کنیم به جای عبارت اکوسیستم کارآفرینی از واژه کاربوم استفاده کنیم از این رو سعی می: گفت

 های شاخص اصفهان باید به آب مرتبط باشد فناوری

ترین گلوگاه توسعه این شهر مسئله آب باشد،  ان، شهری کم آب است و شاید اصلیاصفه: خسروی تصریح کرد

های مدیریت،  های شاخص اصفهان باید به نحوی به آب مرتبط باشند بنابراین اولین مثال فناوری بدون شک فناوری
 .بهره برداری و بازیابی آب است
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: های توسعه فناوری در اصفهان باشد، گفت ترین شاخص لیوی با تاکید بر اینکه فناوری های کاربوم باید یکی از اص

کند و در گام  این اقدام در گام اول نیاز استان و سایر نقاط کشور و دنیای در معرض تهدید خشکسالی را برطرف می

 .دوم باعث پایداری و توسعه مشاغلی می شود که به آب وابسته است

رتیب نه تنها بخشی از توسعه شهر استان اصفهان با رونق به این ت: عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت

شود بلکه سایر بخش های صنعت و کشاورزی نیز با بهره وری بیشتر از این  گرفتن فناوری های حوزه آب تامین می
 .منبع محدود رونق خواهند یافت

های هدف آن کاربوم است،  ا فناوریافزارهای مهم در یک اکوسیستم کارآفرینی، فناوری ی وی با بیان اینکه یکی از نرم

گذاران، مدیران و  توان مانع رشد و بالندگی هیچ فناوری و کارآفرینی در شهر شد اما الزم است سیاست نمی: افزود
های فناوری مورد  گذاری شود و بیش از دیگر حوزه هایی باید هدف نفعان کاربوم مشخص کنند چه فناوری یا فناوری ذی

 .تاکید قرار گیرد

های هدف باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن این است که تاثیر فزاینده یا دومینویی  فناوری: خسروی اعالم کرد
ها باید بتوانند موج توسعه را ایجاد  در توسعه اقتصادی ملی و فناوری شهر داشته باشند، به عبارت بهتر این فناوری

 .کنند

 ر اصفهان در دستور کار قرار گیردمدیریت مصرف آب د:عضو شورای شهر اصفهان

https://www.mehrnews.com/news/4266069 

عضو شورای اسالمی شهر  ده روشن فری: آمده است  ۲۹۳۱فروردین  ۲۳یکشنبه  اصفهان،/ خبرنگار مهر به گزارش

 .بحران آب و خشکسالی زاینده رود بیشترین دلیل اعتراضات مردمی در سال گذشته بوده است: اصفهان گفت

، فریده روشن پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار خبرنگار مهر به گزارش
سال گذشته شاهد اعتراضات زیادی از سوی مردم اصفهان بودیم که بیشترین دلیل آن وضعیت زاینده رود : داشت

 .است

در پی خشکسالی و وضعیت بحرانی آب شاهد از دست رفتن بسیاری از فرصت های شغلی بودیم : وی بیان داشت
 .داشتکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال آنها به وضعیت آب بستگی 

در توسعه : عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، صرفه جویی را باید سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهیم، تصریح کرد
نامتوازن شهری و گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن بیش از حد، حفر صدها حلقه چاه، فقدان مدیریت درست 

 .تآب و مصرف نادرست از آب از عوامل اصلی بحران آب در اصفهان اس

کم آبی و خشکسالی زاینده رود اثرات منفی در تمامی ارکان زندگی برجای گذاشته است که می : وی عنوان کرد
های شغلی، کاهش تعداد توریست های داخلی و سطح درآمد اقتصادی،  توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و فرصت

تنزل استاندارد زندگی مردم همگی اشاره کرد ها به دنبال  کاهش حجم تولید محصوالت کشاورزی و از بین رفتن دام
 .ترین مسائل استراتژیک اصفهان تبدیل شود آبی به یکی از مهم که کم

 عدم چاره اندیشی برای بی آبی اصفهان باعث سقوط ما به دره مرگ می شود

منجر به آلوده شدن  آب آلوده: های آب را نیز دیگر معضل پیش رو با توجه به بحران آب دانست و افزود روشن آلودگی
 .غذایی شود  مواد غذایی شده و می تواند منجر به افزایش بحران

های مختلفی هستیم که سالمت  ها، شاهد ظهور و بروز بیماری آب  آبی و آلودگی وی با اعالم اینکه در جریان این کم

های درمانی کالن می شود و نکته  هها منجر به تحمیل هزین این بیماری: اندازد، اعالم کرد مردم شهر را به خطر می
 .مهم در اینجاست که عده زیادی از افراد در معرض خطر را، کودکان تشکیل می دهند

عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه اگر زودتر چاره ای برای خالصی وضعیت اصفهان از این بی آبی اندیشیده 
برای مصرف بهینه آب در وضعیت : مرگبار است، گفتنشود، دیر یا زود به دره ای سقوط می کنیم که خشک و 

سازی و جلب  رسانی، آگاه هایی نظیر تدوین برنامه جامع آموزشی، اطالع ها و استراتژی بحرانی الزم است سیاست

ها را در زمینه  دهند و همکاری آن مشارکت عمومی، که نگرش و رفتار مردم را به سمت صرفه جویی آب سوق می
دهد، متمرکز شویم و به دنبال آن باید گفتمان عمومی یعنی گفتگوی  مدیریت تقاضا افزایش می اجرای اقدامات

 .محلی در خصوص بحران آب شکل گیرد

 نجات ماهیان گرفتار در گودالهای مسیر رودخانه زاینده رود

https://www.mehrnews.com/news/4266056 
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گرفتار در ( ماهیان)عملیات نجات آبزیان : آمده است۲۹۳۱فروردین  ۲۳یکشنبه ،  خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

 .گودالهای مسیر رودخانه زاینده رود در شهرستان لنجان انجام شد

به نقل از محیط زیست شهرستان لنجان باتوجه به عدم جریان آب رودخانه زاینده رود،  خبرگزاری مهر به گزارش
باقیمانده در گودالهای سطح رودخانه از پشت سد چم آسمان تا زرین شهر به  ماهی های محبوس شده در آبهای 

یس کمیته مدیریت بحران و با تالش و همت دبیر مدیریت بحران شهرستان، مهدی صفرخانلو فرماندار لنجان رئ دستور
نیروهای جهاد کشاورزی و با همکاری نیروهای زحمتکش آتش نشانی زرین شهر و اداره حفاظت محیط زیست 

 .شهرستان لنجان جمع آوری شد

و سپس این آبزیان به در این راستا نسبت به گرفتن چندین هزار ماهی و بچه ماهی محبوس شده اقدام شد 
همچنان تا  باالدست رودخانه منتقل و در نزدیک پل پرکستان در شهر باغ بهادران رهاسازی شدند که این عملیات 

 .هفته آینده ادامه خواهد داشت

 

 ساز های تصمیم حكمراني منابع مشترک و مدل

 شود زا، حل نمي تنش آب، با تفكر بحران
 و پژوهشگر منابع آب  وزير نیرو مقام سابق قائم. علیرضا دائمی

http://www.sharghdaily.ir/News/184901 

اندازی انسان به منابع طبیعی زمین و  دست : آمده است  ۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق در تاریخ نوزدهم فروردین

رزمینی و سوخت های زی استفاده روزافزون از دانش فنی برای یافتن و استخراج منابع زیرزمینی و از آن جمله آب
اقدامات بشر منجر به افزایش گازهای . فسیلی باعث شده است تا زمین با مخاطرات زیادی مواجه شود

وهوايی شده است و اثرات این پدیده بر کره خاکی نیز باعث تشدید پدیده تغییر  ای و در نتیجه تغییرات آب گلخانه
ای از زمین شده  زايی در مناطق گسترده وی بارش و بیابانبارشی، افزایش درجه حرارت، تغییر الگ اقلیم نظیر کم

میالدی حاکی از تهدید بخشی از  ۱۱۲۲انتشار گزارش سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آب در مارس . است
بینی شده است که در سه دهه  در این گزارش پیش. سالی است ساکنان زمین به دلیل تغییر اقلیم و خشک

ها درخواست  همچنین از دولت. آب مجبور به مهاجرت خواهند شد فر از ساکنان مناطق کممیلیون ن ۱۱۱آینده 

میالدی بیش از پنج میلیارد نفر در معرض خطر دسترسی سخت به  ۱۱٥۱شده است تا با توجه به آنکه تا سال 
گفتار این گزارش خانم ادری ازوالي، مدیرکل یونسکو در پیش. هایي ارائه كنند حل آب مناسب خواهند بود، راه

های ناشی از امنیت آب به دلیل  های جدید در مدیریت منابع آب داریم تا بر چالش حل عنوان کرده ما نیاز به راه
توسعه پایدار که توسط رهبران  ۱۱۹۱همچنین در هدف ششم برنامه . رشد جمعیت و تغییر اقلیم سازگار شویم

در . بی مردم جهان به آب آشامیدنی سالم توصیه شده استبه تأیید رسیده است، دستیا ۱۱۲٥جهان در سال 

دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصاد و تغییر  شود که تقاضا برای آب در حال افزایش است و به  این گزارش تأکید می
گرفته، مناطق مرطوب  های صورت براساس پژوهش. الگوی مصرف در دو دهه آینده این رشد ادامه خواهد داشت

در این شرایط . تر خواهند شد تر هستند و مناطق خشک حتی خشک شدن به مناطق مرطوب در حال تبدیل
رویه انرژی در  مصرف بی. مدیریت منابع مشترک نظیر آب، هوا، جنگل و خاک با دشواری بیشتری مواجه است

تی در شرایط ح. رویه از انرژی الکتریکی باعث آلودگی هوا شده است های اخیر از جمله نحوه استفاده بی دهه

 .های متولی در شرایط بحرانی، تمایل به استفاده از منابع مشترک و محدود بیش از اندازه است اخطار سازمان
های دارای پروانه به  برداشت از چاه های غیرمجاز یا اضافه های زیرزمینی در کشور با حفر چاه در شرایطی که آب

شود که نشانه  ها منجر مي ا به پدیده فرونشست و ایجاد فروچاله شود و در کنار افت تراز سفره شدت تخلیه می
ها، منافع شخصی  ها و برنامه رسانی و برگزاری همایش مرگ و نابودی سفره آب زیرزمینی است و با وجود اطالع

برای نتیجه اینکه جامعه از یک اقدام عاقالنه . کنندگان که در تعارض با منافع عمومی قرار دارد، غالب است مصرف
منازعات . دهد مشارکت در رفع ناپایداری استفاده از منابع مشترک نظیر آب، همیاری و شفقت نشان نمی

های  اجتماعی بین مصارفی، نظیر کشاورزی، صنعت و شرب و همچنین مناطقی مانند روستاها، شهرها و استان

ت بیش از توان اکولوژی حوضه آبریز مجاور و حتی کشورهای دارای منابع آبی مشترک بر سر تقسیم آب یا برداش
 .دانند رویه و غیرعادالنه آب می متهم به مصرف بی  دیگری را  (نفعان ذی)هر یک از کنشگران . ادامه دارد

در کنار کاهش منابع و رقابت برای مصرف بیشتر، عمال اختصاص یارانه توسط دولت به مصرف آب و انرژی باعث 
برای . بیشتر این منابع بدون رعایت منافع عمومی و بیش از اندازه صورت گیردشده است تا تمایل برای مصارف 

ای که  گیرد، به گونه مثال استفاده از انرژی الکتریکی به دلیل نرخ بسیار پايین آن بیشتر از نیاز معمول صورت می

این شاخص در . ستاست که تقریبا در جهان، بیشترین ا ٦٥نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی در کشور 
طور  است که بخشی از این انرژی تقریبا به ۲۱و متوسط جهانی آن  ۳،  ۲٥،  ۱۳چین، ترکیه و آلمان به ترتیب 

 .شود رایگان برای استحصال آب از اعماق زیاد برای کشاورزی غیراقتصادی استفاده می
 تعارض منافع شخصی با منافع عمومی در استفاده از منابع مشترک
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توان منافع شخصی افراد جامعه را با  چگونه می». ابتدای قرن نوزدهم با یک سؤال بزرگ مواجه است بشر از

عبارت دیگر ما  به. ویژگی انسان عقالنیت و انتخاب بهینه در تمام امور است. «منافع مشترک و عمومی پیوند داد

محل زندگی، کسب درآمد، انتخاب مسیر  در انتخاب. کنیم گزینی استفاده می در تمام امور زندگی از روش بهینه
حرکت به محل کار و وسیله نقلیه مورد نظر برای رفت و آمد روزانه و حتی برای انتخاب خوراک و غذا، صدها 

توان استفاده از منابع  بنابراين پاسخ به این سؤال که چگونه می. کنیم تصمیم برای امورات مختلف اتخاذ می
شناسان،  های جامعه هدف همسان كرد، همواره مورد توجه روان عضا یا گروهمشترک را با منافع یکایک ا

سازی در  بنابراين رفتارشناسی و تصمیم. زیست بوده است شناسان و کارشناسان اقتصاد و محیط  جامعه

مع در در بسیاری از جوا. ریزی بر اساس اطالعات و دانش دقیق الزمه توسعه متوازن و پایدار در جوامع است برنامه
نایافتگی در  های توسعه حال توسعه شاهد چنین رفتاری از جامعه به طور عام هستیم و شاید یکی از نشانه

طور مثال در شهرها با  به. در استفاده از منابع مشترک است  (Dominant Strategy)جوامع بشری راهبرد غالب 
راهبرد غالب استفاده « ين من نیز چنین کنمكنند، بنابرا چون دیگران از خودروی شخصی استفاده مي»سیاست 

عمومی از خودروی شخصی خواهد بود و تاوان آن ترافیک، آلودگی هوا و اثرات آن برای عموم شهروندان خواهد 
تراژدی منابع مشترک .گیرد قرار می  ها در مقابل منافع عمومی در این شرایط منافع شخصی افراد یا گروه. شد

(Tragedy of the Commons )گیرد، در  که تحقیق و بررسی آن عمدتا از سوی دانشمندان اقتصادی صورت می

های  طور مثال همه افراد و گروه  به. كنند محیطی و تغییرات اقلیم نیز در ابعاد گسترده عمل مي مسائل زیست
و دیگر منابع مشترک  رویه از آب و انرژی که استفاده بی صورتی در. جامعه درخواست آب، برق و سوخت ارزان دارند

بار آن نیز مترتب کل اعضای آن جامعه  های عمومی است و نتایج اسف کامال مغایر با استفاده عاقالنه از ثروت
امروز بخش . خواهد بود و در صورت ادامه این روند، در نهایت کل اقتصاد و فرهنگ جامعه سقوط خواهد کرد

زايی قرار گیرد، به صورت غیرمعقول  در حیطه تولید و اشتغالمان بدون آنکه  بسیاری از منابع مشترک میهن

از مصادیق . ها مثال و نمونه خواهید یافت به مصرف آب و زمین و انرژی در کشور توجه كنید، ده. شود استفاده می
وژی این دریاچه از سه دهه پیش به دلیل بارگذاری بیش از توان اکول. بارز این موضوع حوضه دریاچه ارومیه است

بخشی از مشکل کاهش آب دریاچه ناشی از تغییر اقلیم است که خود . حوضه، فرایند میرايی را آغاز کرده است
شدنی نیست؛  مدت حل های کوتاه رویه از سوخت فسیلی است و در بازه ناشی از اقدامات بشر در استفاده بی

در این سه دهه اراضی کشاورزی از . ضه استریزی کرد، بارگذاری حو توان آن را مدیریت و برنامه ولی آنچه می
هزار هکتار به بیش از سه برابر افزایش یافته است و همچنین بیشتر باغات از تاکستان انگور به باغات سیب  ۲٥۱

ها به  ها و جلوگیری از ورود رواناب اندازی سیالب اگر نقش سدها در تله. با مصرف چند برابر آب تغییر کرده است

یز به رویدادهای فوق اضافه كنیم و اثرات مربوط به افزایش تشعشعات خورشیدی و افزایش تبخیر را دریاچه را ن
ها و  ماند که عمال تمام کنشگران و همچنین سیاست اضافه كنیم، ترديدی در دالیل خشکی دریاچه باقی نمي

اختارهايی که اعضای جامعه آن به در س.اند ای دولت در ایجاد این بحران بزرگ، نقش ایفا كرده های توسعه برنامه
ها  شوند، نقش دولت نیز در توزیع مجوزها، مشوق طور عموم دچار بیماری استفاده نادرست از منابع مشترک می 

در چنین شرایطی معموال سوداگری نیز رشد خواهد کرد و بخش عمده اعضای جامعه . ها بسیار است و یارانه

به . دانستن خود هستند تقصیر و همواره به دنبال مقصری برای فرافکنی و بی دانند خود را مغبون و مورد ظلم می
ها، مانند زمین در  ها و دارايی شود و بیشترین یارانه طور مثال امروز بیشترین یارانه خارج از چرخه تولید، توزیع می

مینی رایگان است و در کشاورزی آب زیرز. ها و سوداگران است انحصار معدودی از کنشگران و عمدتا واسطه
مجاز و  هزار چاه غیر ۹۱۱حفر بیش از . كند شدت به منافع عمومی آسیب وارد مي مصرف بیش از اندازه آن به

ها کل منابع آبی  برداشت آب بدون کنترل و نظارت در کشور ظاهرا به نفع متخلفان است؛ اما ادامه برداشت

آشپزخانه »پژوهان مثال جالبی برای این امور دارند و آن  جامعه. اندازد زیرزمینی و حیات حوضه را به مخاطره می
مثال . كنند کنند؛ ولی در نظافت آن مشارکت نمي است که همه از آن استفاده می« های دانشجويی خوابگاه

آوری ارز، طال و پول نقد است که منجر به  دیگر که دغدغه این روزهای مدیران اقتصادی کشور نیز هست، جمع
کاری و رکود در شرایطی که نقدینگی در دست  نابع اقتصادی از چرخه تولید شده و در نتیجه باعث بیخروج م

به عبارتی با مردمی با دارايی و ثروت . شود افراد جامعه است؛ ولی در چرخه اقتصادی و تولید قرار ندارد، می
ظیر آب و برق، رفتارشناسی اعضای در استفاده از منابع مشترک ن.شویم ای فقیر مواجه می مناسب ولی جامعه

تحت »توان به این نکته دست یافت که  های افراد می ها و واکنش جامعه بسیار مهم است، با استفاده از کنش

عمال در این حالت تصمیمات اعضای . «سازی فردی به نتایج خوب برای همه منجر خواهد شد چه شرایطی بهینه
در استفاده از آب برای . اساس منافع شخصی و عمومی حاصل شود برتواند به تصمیمات پایدار  جامعه می

های بزرگ و در نهایت  گزین با اقدامات خود منجر به بروز بحران کشاورزی یا مصارف خانگی برخی مواقع افراد بهینه
در  رویه باغات پسته به طور مثال از اوایل انقالب با توسعه بی. شوند نابودی اراضی خود و کل جامعه می

سازی سود خود را  رفسنجان بدون رعایت ظرفیت منابع آبی، هریک از کشاورزان سعی در افزایش تولید و بهینه

داشتند؛ بنابراين با منابع محدود آب زیرزمینی، مسابقه توسعه کشت آغاز شد و کشاورزان هریک تالش برای 
در شرایط نبود نظارت دولت، . شروع کردندها و توسعه اراضی کشاورزی را  افزایش تولید با افزایش عمق چاه

متر و کیفیت آب زیرزمینی، با هدایت الکتریکی بیش از  ۹۱۱نتیجه آن شد که امروز سطح تراز ایستابی به بیش از 
عمال استفاده . هزار میکروموس شور شده و عمال امکان ادامه کشاورزی در بسیاری از اراضی از بین رفت ۲۱

رویه، آلودگی  این پدیده را در صید بی. ای از تراژدی منابع مشترک است در این منطقه، نمونهنامناسب از منابع آب 
آدام اسمیت .توان یافت هوا و استفاده از جنگل برای احداث ویال یا تأمین چوب و مراتع برای تأمین خوراک دام می

تا امروز نیز مورد تأیید اقتصاددانان بوده  معرفی کرد که« های نامرئی دست»ای را در علم اقتصاد با عنوان  استعاره

رسد؛ ولی درباره منابع مشترک و کاالهای  این تقاضا برای کاال با عرضه آن در بازار به تعادل می اساس است؛ بر
شود، این روش مؤثر نیست؛ چراکه معموال با طبیعت و  پذیر مشابه آب و انرژی که از سوی دولت توزیع می رقابت

ها امکان تعادل در  ها در صدور مجوزها و مشوق ارتباط دارد و همچنین معموال با مداخله دولت منابع مشترک



ها بیشتر استفاده  گر، از یارانه کنندگان اسراف که قبال به آن اشاره شد، مصرف چنان شود و آن مصرف فراهم نمی

ک نیز تبدیل شود، نکات دیگری نیز مطرح تواند به تراژدی منابع مشتر رویه که می در کنار نحوه مصرف بی.کنند می

است که براساس اطالعات ( Adverse Selection)ترین آنها، پدیده انتخاب اشتباه و یا کژگزینی  از مهم. است
 .دهد نادرست یا نامتقارن رخ می

عات باعث کنندگان یا مدیران، اطالعاتی دارند که در اختیار دیگران نیست و عمال نقص اطال در این حالت مصرف
در اقتصاد . اعتماد شوند های درگیر نسبت به تصمیمات بی شود که هماهنگی در جامعه صورت نگیرد و گروه می

گیری همواره مورد تأيید کارشناسان بوده  که مبحث بهترین انتخاب یا انتخاب اصلح در تحلیل نهايی برای تصمیم

دلیل فعالیت و معرفی استعاره کژگزینی جایزه نوبل به  ۱۱۱۲در سال ( George Akerlof)است، جورج اکرالف 
مشهورترین موضوع تحقیق ایشان، بازار بیمه درمان انفرادی در آمریکا بود که خرید بیمه درمان . دریافت كرد

 .های بیمه و ورشکستگی برخی از آنها شد  انفرادی باعث آسیب جدی به شرکت
توانند نقش مهمی را در تعادل پایدار منابع مشترک  می( Good Governance)  ها با اعمال حکمرانی خوب دولت

های راهبردی نظیر خودکفايی برخی  مداخالت دولت با ارائه یارانه و مقررات تنظیم بازار و حتی برنامه. ایجاد كنند
رزی، ها مانند سموم کشاو آب یا توزیع نهاده بر در نواحی کم از محصوالت یا ترویج توسعه کشت محصوالت پرآب

حداقل در کشور ما در استفاده از منابع . كند های تولید اقتصادی و ایجاد تعادل پایدار دور مي مردم را از روش

مؤثر نیست و مقررات تنظیم بازار وجود ندارد که با ( Efficient  Market Hypothesis)مشترک، فرضیه کارايی بازار 
ر مداخالت غیرضروری دولت باعث ناپایداری در استفاده مشارکت تمامی کنشگران تدوین شود و از سوی دیگ

های کشاورزی اصفهان  ریزی ناموفق را در توسعه شبکه گونه برنامه نمونه این. شود عاقالنه از منابع مشترک می
رود است حداکثر برای  ظرفیت منابع آبی حوضه آبریز که عمدتا وابسته به سد زاینده. توان دید رود می در زاینده

که با بارگذاری بیش از   كند، در صورتی م محدودی از توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی منطقه کفایت ميحج

بر  مالکان حقابه سه برابر، شرایط بحرانی در این منطقه ایجاد شده است که عمدتا آسیب آن به کشاورزان و خرده
ه شبکه منجر به افزایش تولید نشده بلکه گذاری دولت در توسع در این حالت نه تنها سرمایه. رسد بر می و سهم

 .کننده نیز شده است های مختلف مصرف منجر به ایجاد منازعات بین گروه
 راهکارهای اعمال حکمرانی بر منابع مشترک

هايی که ایجاد  ها و رویه است، چراکه با برنامه« چه نباید کرد»بخشی از محورهای پیشنهادی در زیر از مصادیق 
شده به اجالس هشتم  گونه که در گزارش ارائه همچنین همان. ت، قادر به حل بحران نخواهیم بودبحران شده اس

های جدید  حل ما نیاز به راه»مورد تأکید قرار گرفته است  ۲۹۳۱شورای جهانی آب در برزیل در دوم فروردین سال 

، «جمعیت و تغییر اقلیم سازگار شویم های ناشی از امنیت آب به دلیل رشد در مدیریت منابع آب داریم تا با چالش
پیشنهادهایي که قطعا به . بنابراين تمرکز راهکارها بر محوریت تغییر شرایط موجود و راهکار مشخص قرار دارد

 :شود شامل موارد زیر است صورت مقدماتی و برای طرح موضوع توسط کارشناسان و پژوهشگران ارائه می
های کشور برنامه مدیریت منابع مشترک و به ویژه آب و  مطالعاتی و دشتهای  دولت برای یکایک محدوده - ۲

باید توجه شود . شود با قدرت عمل كند زمین تهیه كند و در اجرای آن که بخشی از حکمرانی خوب محسوب می

ن های آ صورت خاص و متناسب با ویژگی بايد به( River Basin Management)که مدیریت حوضه آبریز و رودخانه 
 .ها صورت گیرد بوم هر یک از محدوده منطقه و بر اساس ارزیابی و تحلیل مشخص از شرایط زیست

تواند متولی آن  ای است، بنابراين یک دستگاه نظیر وزارت نیرو به تنهايی نمی مدیریت آب موضوعی چندمؤلفه - ۱
افزايی الزم را در اجرای قوانین و  ر و همهای مؤث ها و مؤلفه پیوندی بین دستگاه ایجاد نظامی که قابلیت هم. باشد

 .مقررات داشته باشد، ضروری است

ای به هر شکل و در هر منطقه متوقف شود و اگر طرح ضروری و منطبق بر مدیریت پایدار منابع  توسعه سازه - ۹
سط بخش برداری تو ای از کشور ضرورت اجرا دارد، از طریق طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهره آب در گوشه

 .خصوصی انجام شود و دولت نقش تسهیلگر را ایفا كند
ها نقطه کشور در  های جدید که بر اساس اطالعات حاصل از شرکت مدیريت منابع آب در ده مطالعات طرح - ٤

 .های موجود صورت گیرد برداری و نگهداری از ظرفیت حال انجام است، متوقف شود و عمدتا مطالعات بر محور بهره
کارفرما، مشاور و پیمانکار شکل گرفته و امروز   مؤلفه قرن بر اساس سه  ها که بیش از نیم اختار اجرائی طرحس - ٥

تر از مباحث فنی و مهندسی  های مهم امروزه تأمین مالی اجرای طرح. در جهان منسوخ شده است، اصالح شود

زیست و تخصیص بهینه منابع این  ت از محیط نگری و حفاظ های جدید در راستای جامع بنابراين با مأموریت. است
 .اصالحات ضروری است

اعتبارات دولتی صرفا برای کمک به مدیریت عاقالنه، نظارت و حفاظت و در چارچوب حکمرانی خوب اختصاص  - ٦
 .دولت نباید خود یکی از کنشگران حوضه و دارای منفعت باشد. یابد

ی برای امور کشاورزی کامال متوقف شده و دولت برای شناسايی و استفاده از منابع طبیعی و اراضی عموم - ۱

 .صدور سند مالکیت عمومی اقدام كرده و از تعرض به اموال و منابع مشترک توسط افراد سوداگر جلوگیری شود
اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال عمومی، مشترکات و انفال که متعلق به عموم مردم است، به شدت  - ۲

اندازی به مشترکات از جمله منابع آب با اهداف منافع شخصی و خارج از چارچوب مقررات  ا شود و از دستاجر
 .جلوگیری شود

ها که بدون رعایت مقررات و  های غیرمجاز از آب زیرزمینی و رودخانه اراضی و منابع آبی نظیر برداشت - ۳
 .ه و به نفع عموم و انفال مورد استفاده قرار گیردگیرد، تعیین تکلیف شد غیرعادالنه مورد استفاده قرار می

که مضر  صورت غیرقانونی اکتساب و مستحدثات در آن ایجاد شده است، درصورتی هايی که به درباره اراضی و آب

به اضرار عمومی نباشد، به نرخ روز قابل واگذاری خواهد بود و در مورد آب با احتساب ارزش اقتصادی به عالوه 
 .بها شود زین تعیینارزش جایگ

های راهبردی منجر به ایجاد رانت  ای نباشد که برخالف برنامه ها به گونه ها و یارانه توزیع مجوزها، مشوق - ۲۱



 .ای خاص شود برای عده

االمکان از مداخله در امور  ها به کنشگران حوضه داده شود و دولت حتی محوری در مدیریت دشت نقش - ۲۲

 .ب کند و با مأموریت تنظیم مقررات و نظارت بر امور حضور یابدمدیریتی جزئی اجتنا
های  در مدل. نقش مدیر عادل و دانا که مورد قبول و وثوق کنشگران محدوده باشد، بسیار مهم است - ۲۱

اقتصاددانان از استعاره تقسیم . کننده و داوری بسیار مهم است ها، تقسیم گیری براساس تئوری بازی تصمیم
بنابراين گماشتن و انتخاب مدیران الیق که در سوداگری و کسب . كنند چند گروه کنشگر استفاده مي کیک بین

 .منفعت شخصی غیرموجه، نقشی نداشته باشند، بسیار مهم است

استفاده از این تجربیات . های آبریز و آب زیرزمینی موجود است در جهان تجربیات ارزشمندی در مدیریت حوضه -۲۹
 .بوم منطقه ضروری است رایط خاص زیستمنطبق بر ش

های متولی منابع مشترک مانند آب، زمین و محیط زیست بر اساس حکمرانی مطلوب اصالح  ساختار دستگاه -۲٤
بعد از گذشت چند دهه از ایجاد ساختارهای مدیریت فعلی، ضرورت بازبینی با هدف حفاطت از منابع . شود

 .عامه مردم استنفع  برداری از آن به مشترک و بهره
. کردن الفاظ و عناوین اعتباری و وارداتی پرهیز شود گويی و عناوین عمومی اجتناب شود و از مسخ از کلی -۲٥

 Water)پیوسته آب  هم برای مثال بعد از دو دهه از سند بسیار مهم جهانی کنفرانس ریو که شعار مدیریت به

Recourse Management )های سابق و ناکارآمد استفاده شده است ل همان رویهرا مطرح کرده است، در عم. 
کار برای تولید و  و های کسب های جدید و الگوسازی بر اساس مدل یکی از وظایف مهم دولت، ترویج روش -۲٦

تواند توان و ظرفیت تولید  استفاده از منابع مشترک و عمومی غیر از درآمد منابع نفت، می. زايی است اشتغال
های  ها بايد براساس سیاست اختصاص مجوزها و اعمال قوانین و مقرارت و توزیع مشوق. یش دهدملی را افزا

 .کالن ملی و در راستای حفاظت از منابع مشترک و انفال صورت گیرد

 هزار هکتار از گندمزارهای شادگان 45نابودی 

https://www.isna.ir/news/97011905459 

 

مدیر اداره جهاد کشاورزی :  آمده است  ۲۹۳۱در تاریخ نوزدهم فروردین به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،

هزار هکتار از اراضی کشت شده گندم در شادگان به دلیل عدم تامین آب از بین رفته 81حدود : شادگان گفت
 .است

: ردوگو با ایسنا، با اشاره به آغاز برداشت محصوالت کشت شده در شهرستان، اظهار ک جبار حمادی در گفت
شود و تا اواخر اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد  برداشت محصوالت پاییزه از چند روز آینده در شهرستان آغاز می

 .داشت

هکتار کلزا کشت شد اما 655هکتار جو و  1055هزار هکتار گندم، 01در کشت پاییزه امسال حدود : وی افزود

لی و کمبود آب، بسیاری از مزارع در شهرستان متاسفانه به دلیل مشکالت به وجود آمده در بحث خشکسا

 .اند خسارت جدی دیده

هزار هکتار گندم کشت شده در حال حاضر سطح قابل  01از : مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح کرد

هزار هکتار از اراضی کشت شده گندم در شادگان به دلیل عدم 81هزار هکتار است و حدود  85برداشت حدود 
 .اند ب از بین رفتهتامین آ

: های اراضی رودخانه جراحی از بین رفته است، ادامه داد درصد کشت 05که حدود  حمادی با اشاره به این
هکتار فقط باقی  015هکتار و از سطح زیر کشت کلزا نیز حدود 5155همچنین سطح قابل برداشت جو حدود 

 .مانده است

 انتهای پیام

 ران؟واردات آب به ای  ترکیه، گزینه

https://www.isna.ir/news/97011905035 



 

چندی پیش معاون اول رییس :  آمده است  ۲۹۳۱به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، در تاریخ نوزدهم فروردین
جمهور صراحتا اعالم کرد که برای احیای دریاچه ارومیه کارهای مطالعاتی انتقال آب از کشورهای خارجی و دریای 

های  دهد که دریاچه وان ترکیه یکی از گزینه های صورت گرفته نشان می اکنون بررسی. استخزر کلید خورده 

 .احیای مشخص شده است

گو   مورد بحث و گفت ۲۹۳۴گزارش ایسنا، گزینه انتقال آب از دریای خزر و دریاچه وان به دریاچه ارومیه از سال  به

ب نظران معتقدند که باتوجه به اینکه دریاچه ارومیه بیش از قرار گرفته و در این بین بسیاری از کارشناسان و صاح
متر باالتر از دریاچه ارومیه  ۱۱۱انتقال آب از دریاچه وان که حدود  متر باالتر از سطح دریای آزاد قرار گرفته، ۲۱۱۱

 .تر از دریای آزاد است متر پایین ۱۱که بیش از  تر از دریای خزر است هزینه تر و کم است ساده

ها به انجام انتقال آب از  ترک در آن زمان عیسی کالنتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز با تاکید بر اینکه

مطالعات . بخشی از مطالعات این طرح صورت گرفته و در حال تکمیل است: اظهار کرد دریاچه وان مایل هستند
ه، تربیت مدرس و ارومیه صورت گرفته و نتایج آن به سوئیس های مراغ این پروژه از لحاظ شیمیایی توسط دانشگاه

 .ارسال شده است

دریاچه  PH است و ۳.۱دریاچه وان  PH وی با اشاره به اینکه شوری دریاچه وان کمتر از دریاچه ارومیه است افزود

ی این پروژه در مطالعات بخش بیولوژیک. است بنابراین از لحاظ شیمیایی ترکیب آنها مشکلی ندارد ۱.۳ارومیه 

ها  کالنتری با بیان اینکه ترک .ها خواهیم شد حال انجام است که در صورت مثبت بودن نتایج آن وارد مذاکره با ترک
مناسب است که این . توانند آب را تا مرز ایران انتقال دهند آنها می: از لحاظ مهندسی جلوتر از ما هستند گفت

های نمکی در ضلع شمال غربی  شوری دریاچه ارومیه به خاطر وجود کوه. آب به قسمت شمال دریاچه وارد شود
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره . یابد دریاچه است که در صورت ورود آب از وان، شوری دریاچه کاهش می

و میلیارد تا د ۲.۴اگر بتوانیم : شود گفت به اینکه اگر مطالعات تکمیل شود مذاکرات فنی و سیاسی آن شروع می
 .متر مکعب آب از دریاچه وان وارد دریاچه ارومیه کنیم، اتفاق خوبی خواهد بود

های آبی دانشگاه ارومیه معتقد است با توجه به اختالف تراز یک  همچنین حجت احمدی عضو هیئت علمی سازه
صادی قابل توجیه نیست چون متری موجود بین دریاچه ارومیه و دریای خزر این امکان از نظر فنی و اقت ۹۱۱هزار و 

اگر بخواهیم برای انتقال یک میلیارد متر مکعب آب، ایستگاه پمپاژ احداث کنیم باید نیروگاهی با هفت برابر ظرفیت 

این مساله هنوز در مرحله  :وی در مورد انتقال آب از دریاچه وان گفت. نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشیم
به نظر من . تا بررسی شود که از لحاظ محیط زیستی مشکل جدیدی پیش نیاید است مطالعات زیست محیطی

متری  ۹۱۱تواند مثبت باشد چراکه عالوه بر اقتصادی بودن با توجه به اختالف  اجرای این طرح برای کوتاه مدت می
انتقالی در حدود یک میلیارد حجم آب  تراز دو دریاچه، امکان تولید انرژی برق آبی در مسیر انتقال هم وجود دارد و 

 .تواند تراز سطح آب دریاچه را در حد قابل قبولی باال ببرد میلیون متر مکعب در سال می ۴۱۱و 

زاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه  که کامران زینال طوری البته در این بین نظرهای مخالفی نیز وجود دارد؛ به

زر دیدگاه کارشناسی نیست و توجیهی ندارد که آب دریای خزر را با این انتقال آب از دریای خ: گوید ارومیه می

ان بسیار بیشتر از شکالت انتقال آب از دریاچه ودر خصوص دریاچه وان نیز باید گفت که م. فاصله و شرایط بیاوریم
در هر حال، . و باید با دقت بیشتر پیامدهای احتمالی این طرح بررسی شود مزایای احتمالی در این طرح است

بهتر است بجای یافتن گزینه های جدید جهت تامین آب، مشکالتی که ناشی از سوءمدیریت و عدم رعایت قانون 
 .در حوضه است را بر طرف کنیم

های خود طرح انتقال آب از دریای خزر و از  کنون وارد مرحله اجرا نشده اما دولت در آخرین تصمیمگرچه این طرح تا 
در دستور کار قرار داده، چندی پیش نیز   خارج کشور به دریاچه ارومیه که جز نخستین مصوبات هیات دولت بود را

موضوع احیاء دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی تواند  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه

حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دالر اعتبار خارجی برای این کار : اعالم کرد تور کار دولت ایران خارج شوداز دس
اختصاص دهیم که طرح های انتقال آب از خارج از کشور به دریاچه ارومیه اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم 

 .داد

رغم اقداماتی که  دهم جز شعارهای اصلی این دولت بوده اما علیطرح احیا دریاچه ارومیه از ابتدا کار دولت یاز

های باقی فعالیت خود تمامی  رود دولت امید در سال صورت گرفته شاهد نتیجه درخشانی نیستیم لذا انتظار می
رعت های احیای این دریاچه را در نظر بگیرد و با اجرای بهترین راهکار به احیا دریاچه ارومیه س های پروژه جنبه

 .ببخشد

 انتهای پیام
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 :تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان 

فروردین ؛ شروع ساعات اولیه اعتراضات کشاورزان خوراسگان و مردم اصفهان نسبت به نبود آب برای  ۱۱امروز 

 : در فلکه خوراسگان اجتماع کردند و شعار سردادند . کشاورزی
 ...روز عزاست امرور ، رندگی کشاورز روی هواست امروز/ عزا عزاست امروز 

 :میلیون نفر در اصفهان از مردادماه آب آشامیدنی ندارند ۱: حاجی دلیگانی  هشدار یک نماینده

میلیون نفر از مرداد  ۴: شهر در مجلس گفت نماینده مردم شاهین: ایسنا آمده است دولتی خبرگزاری گزارش به
میلیون آب  ۲۱۱میلیون مترمکعب آب شرب نیاز است اما در حال حاضر تنها  ۳۱۱ماه آب خوردن در اصفهان ندارند، 

 .پشت سدها موجود است
 سال بهمن 00 تاریخ در :کرد بیان امروز، علنی جلسه پایان در شفاهی تذکری در دلیگانی حاجی حسینعلی

 وزیر تا گفتید بود، شما با که مجلس اداره و کردم مطرح اصفهان آشامیدنی آب مورد در را ای نکته بنده گذشته
 گذشته سال بهمن 07 تاریخ در همچنین .دهد تشکیل موضوع این برای را کشور بحران ستاد جلسه کشور

 شده ایجاد بحرانی وضعیت به رسیدگی برای استان به را سفری انرژی و ملی امنیت کمیسیون تا شد پیشنهاد

 را ای جلسه مجلس رییس فقط و است نشده انجام اقدامی خصوص این در تذکرات این رغم علی اما باشد داشته
امروز از . امروز پنج میلیون نفر تشنه هستند: نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت....دادند تشکیل با

ها که کیفیت مناسبی را ندارند بر روی شبکه قرار دارند البته  شهرهای مختلف تماس گرفتند و گفتند که آب چاه
. توان انجام داد حترم اقدامات خوبی انجام داده است ولی با پنج میلیون نفر تشنه چه کاری میاستاندار م

 .ای را به فوریت تشکیل دهند جمهور جلسه وضعیت اضطراری است، خواهشا دستور دهید که آقای رییس

 

 استان ۲۰قرن اخیر در  کمترین بارش نیم

http://www.sharghdaily.ir/News/185016 

ها در  نگاهی به آخرین وضعیت بارش:  آمده است  ، ۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق در تاریخ بیستم فروردین
استان کشور در سال آبی جاری،  ۱۱این  اساس درصد است و بر ٥۱ها و عبور آن از مرز  کشور، بیانگر افت بارش

اساس گزارشی که وزارت نیرو منتشر کرد، بررسی  بر. کنند قرن اخیر تجربه می ترین سال خود را در نیم بارش  کم

امسال   فروردین ۲٥تا ( اول مهر)ها، از ابتدای سال آبی  دهد که میزان بارندگی ها نشان می اطالعات روزانه بارش
ها  درصد کاهش یافته و این افت بارش ٥۲تر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، م میلی ۳۳،۲به 

از بین شش حوضه آبریز . درصد عبور کرده است ٤۳ساله نیز از مرز منفی  ٤۳در مقایسه با میانگین متوسط 
، حوضه (قوم شرق، قرهفارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی  دریای خزر، خلیج )اصلی کشور 

 ٦۳وبلوچستان با کاهش  های خراسان رضوی و جنوبی و سیستان آبریز مرزی شرق شامل مناطقی از استان
  .کند تری را تجربه می ها، شرایط بحرانی درصدی بارش

شور ترین منطقه را در این بخش از ک بارش های متوالی، کم متر بارش ماه میلی ۱۱وبلوچستان با  استان سیستان

ها در مقایسه با سال  درصدی بارش ۱٦شرقی کشور، با کاهش  به نام خود ثبت کرده است؛ این استان جنوب
ویژه مخازن سدهای  برد و ذخایر آبی منطقه به گذشته، در فقر شدید منابع آبی حاصل از بارندگی به سر می

ر این منطقه موجب شده تا ورودی آب به ها د که افت بارش طوری تأثیر خود قرار داده است؛ به  استان را تحت
وبلوچستان  تنها سیستان البته نه  .درصدی داشته باشد ۳۱سدهای این استان در مقایسه با سال قبل کاهش 

جمله کرمان، هرمزگان، اصفهان، فارس، مرکزی، بوشهر و یزد نیز همچنان با کاهش  استان دیگر کشور از ۱٦بلکه 

به « فارس خلیج »و « فالت مرکزی»های آبریز  حوضه  .رو هستند ال گذشته روبهها در مقایسه با س بارندگی
های درگیر افت نزوالت جوی  ها در مقایسه با سال قبل، بیشترین استان درصدی بارش  ٦۱و  ٦٤ترتیب با کاهش 

های کشور  تانها را در میان اس ها، بدترین شرایط بارش درصدی بارندگی ۲۲هستند و کرمان و هرمزگان با کاهش 
ها سبب شده تا از ابتدای سال آبی تاکنون، ورودی آب  ها و به تبع آن، کاهش رواناب افت بارش  .کنند تجربه می

ادامه این روند در   .درصدی مواجه شوند ۳٦و  ۳۱های کرمان و هرمزگان به ترتیب با کاهش  به سدهای استان

رو شود؛ روندی  با کاهش صد درصدی ورود آب به مخزن روبهشده سبب شده تا سد استقالل هرمزگان  مناطق یاد
میلیون مترمکعب  ۲۱ای هرمزگان سبب شده تا حجم مفید این سد به  که به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه

گوی تأمین آب آشامیدنی شهرهای بندرعباس و بندرخمیر خواهد  برسد؛ البته ذخیره این سد تا ابتدای تیر، پاسخ
اند و این  و شش درصدی نزوالت جوی مواجه ٥۱قوم و دریای خزر نیز به ترتیب با کاهش  های آبریز قره حوضه  .بود

. تر لمس کنند سالی را به شکل عینی های نوار شمالی کشور چالش خشک شرایط موجب شده تا استان
رخداد این وضعیت در میان درصد و استان مازندران دو درصد افت بارندگی دارند که  ۱۹این استان گیالن  اساس بر

های پربارش کشور مانند لرستان،  سایر استان. سابقه بوده است های پربارش کشور کم استان

های نوار  و روز چندان مناسبی در مقایسه با استان بویراحمد و خوزستان نیز حال  و بختیاری، کهگیلویه و چهارمحال
حال افزایش دما و کاهش  هر به. کنند اخیر خود را تجربه می قرن ترین سال نیم بارش شمالی کشور ندارند و کم

 .های امسال حکایت از تابستانی سخت دارد که شهرهای زیادی از کشور را گرفتار تنش آبی خواهد کرد بارش

 !بحران آب دیگر شعار نیست

https://www.isna.ir/news/97012005726 



 

چند سال است که واژه بحران در کنار : آمده است  ۲۹۳۱ردین به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، بیستم فرو

شود تا جایی که امسال در طول  رویم شرایط بدتر می منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می
 .ترین سال معرفی شده است سال گذشته خشک ۴۱

که  ر بسیار نامطلوب است، به طوریگزاش ایسنا، بر اساس آمار و ارقام وضعیت ورودی آب به سدهای کشو به
درصد نسبت به سال  ۱۱درصد و در برخی از سدها بیش از  ۹۱تا  ۹۱ورودی آب به سدها به طور میانگین حدود 

سدهای شمیل  زاینده رود، سدهای استان خوزستان،  گذشته کاهش داشته است و سدهای درودزن، مالصدرا، 
 .د کوثر دارای شرایط بحرانی هستندها و س و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه

درصد و در  ۴۲ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته  میزان بارش عالوه بر این براساس آخرین آمار
توان گفت که در حال حاضر  به طور کلی می. درصد کاهش داشته است ۳۲.۳ساله  ۳۳مقایسه با متوسط 

که در بخش های نظیر  وزیر نیرو هشدار داده وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد به همین دلیل

، با مضایقی مواجه خواهند شد ۲۹۳۱کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور
آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود براساس  اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادالنه کم

 .ع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیمضوابط و مقررات بتوانیم مناب

درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمد بوده و این  ۱۴از سوی دیگر بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر 

درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب  ۲۴در حالی است که باید این عدد زیر 
 .میلیارد مترمکعب کاهش یابد ۱۱میلیارد مترمکعب به  ۲۱۱د از کشور بای

معنا است  درصد تخمین زده شده و این بدان  ۹۴تا  ۹۱همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین 
میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته  ۱۳که بالغ بر 

درصد آب و منابع آبی مورد  ۱۴تا  ۱۱درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین  ۲۱سوی دیگر  شود، از می

میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در  ۲۲۳شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور  نیاز کشور می
و غیرمستقیم کشور هم های مستقیم  درصد از اشتغال ۳۳شود و  درصد آن در روستاها مصرف می ۳۱کشور 

 .مرتبط با بخش کشاورزی بوده است

در کل ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا در یک منطقه خشک و 

متر مکعب در سال  ۲۱۱۱به میزان  ۲۹۴۴متر مکعب در سال  ۴۴۱۱میزان سرانه آب، ساالنه از . کم آب قرار دارد
با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تغییر نوع بارش، گرم شدن رسیده و  ۲۹۲۴

دشت کشور، میزان سرانه روز به روز  ۱۳۱زمین، افزایش تبخیر، تراز منفی آبهای زیرزمینی و نیز بحرانی شدن 

 .یابد کاهش می

برابر وضع موجود باشد، خود میزان نیاز های آتی  از طرف دیگر، با فرض دانستن اینکه نرخ رشد جمعیت در سال

دهد؛ به طوری که میزان  های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست افزایش می آبی را در بخش
عالوه بر این در حال حاضر از کل منابع آبی تجدید . میلیارد متر مکعب خواهد بود ۲۱۱برابر  ۲۳۱۱نیاز آبی در سال 

درصد منابع آب تجدید  ۱۲میلیارد متر مکعب و برابر  ۳۱های مرزی در حدود  فتن منابع آبشونده کشور با در نظر گر
درصد قابل افزایش  ۲۲های آینده حداکثر تا  دهد این درصد در سال ها نشان می بررسی. شود شونده برداشت می

 .ب خواهد بودمیلیارد متر مکع ۲۲۳.۴خواهد بود؛ یعنی حداکثر ظرفیت آبی تجدید شونده کشور مقدار 

توان به مساله بحران آب ساده نگاه کرد و باید تمام سازمان ها و  ای است که دیگر نمی وضعیت منابع آبی به گونه

 .ارگان های ذی ربط برای حل این مساله بسیج شوند

 انتهای پیام

 :ای مازندران مدیرعامل آب منطقه

https://www.isna.ir/news/%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B3%DB%B6%DB%B4%DB%B1/%25D%DB%B8%25A%DB%B8%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B7%25D%DB%B8%25A%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B1%DB%25%DB%B8C-%DA%25A%DB%B9%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B7-%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B6%25D%DB%B8%25A%DB%B8%25D%DB%B8%25A%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B1%DB%25%DB%B8C%25D%DB%B8%AF
https://www.isna.ir/news/%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B3%DB%B6%DB%B4%DB%B1/%25D%DB%B8%25A%DB%B8%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B7%25D%DB%B8%25A%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B1%DB%25%DB%B8C-%DA%25A%DB%B9%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B7-%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B6%25D%DB%B8%25A%DB%B8%25D%DB%B8%25A%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B1%DB%25%DB%B8C%25D%DB%B8%AF
https://www.isna.ir/news/%DB%B9%DB%B6%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B0/%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B4%25D%DB%B8%AF%25D%DB%B8%25A%DB%B7%25D%DB%B8%25B%DB%B1-%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B8%25D%DB%B8%25B%DB%B2%DB%25%DB%B8C%25D%DB%B8%25B%DB%B1-%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B6%DB%25%DB%B8C%25D%DB%B8%25B%DB%B1%25D%DB%B9%25%DB%B8%DB%B8-%25D%DB%B8%25A%DB%B8%25D%DB%B8%25B%DB%B1%25D%DB%B8%25A%DB%B7%DB%25%DB%B8C-%25D%DB%B8%25A%DB%B8%DB%25%DB%B8C-%25D%DB%B8%25A%DB%B2%25D%DB%B8%25A%DB%B8%DB%25%DB%B8C


 دنبال به غیرمجاز حفاران /ندارد وجود مازندران در زیرزمینی آب از برداری بهره توسعه امکان

 باشند جایگزین معیشت

 

محمد ابراهیم یخکشی در اولین جلسه کمیته  : آمده است۲۹۳۱گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،بیستم فروردین به

یرزمینی با راهبری طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی استان مازندران با اشاره به محدودیت برداشت آب ز
های مجاز  توانند کار الیروبی و کف شکنی چاه حفار مجاز وجود دارد که فقط می 00بیان اینکه در این استان فقط 

هرگونه حفاری غیرمجاز در بخش آب زیرزمینی مشمول جرائم سنگین از جمله توقیف : را انجام دهند تاکید کرد
 .حفاران غیرمجاز باید به دنبال معیشت و شغل جایگزین باشندشود و  ماه می 6ها به مدت حداقل  کلیه ادوات آن

ها دستگاه  ده 76در سال : رسانی گفت یخکشی با قدردانی از مشارکت مردم بخصوص همیاران آب در امر اطالع
ها منتقل شد که  ادوات غیرمجاز حفاری از جمله تراکتور، دکل و دیگر تجهیزات حفاری توقیف و ضبط و به پارکینگ

های غیرمجاز داشته و امیدواریم در سال جدید که با کم آبی  ن اقدام نقش موثری در جلوگیری از حفاری چاهای
 .عمل آورند مواجه هستیم مردم همکاری بیشتری به

هزار حلقه چاه فاقد پروانه بهره برداری وجود دارد که  00هزار حلقه چاه مجاز و  75در استان مازندران بالغ بر 

های اخیر کاهش  از سویی در سال. نمایند غ بر یک میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینی برداشت میساالنه بال

میلیون متر مکعبی  05بارش و رواناب و اضافه برداشت از سفره زیرزمینی موجب شد تا در سال جاری با کاهش 
فت آب زیرزمینی برخی از ساله مواجه باشیم که شوری آب و ا 85آب زیرزمینی در مقایسه با دوره میانگین 

 .کند های استان از جمله دشت بهشهرو بندرگز که یک دشت ممنوعه است را تهدید می دشت

  : کنید متوقف را آب انتقال و سازی سد

 

 
شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال بختیاری با انتشار بیانیه ای خواستار توقف پروژه های سد 

 دز شدند سازی و انتقال آب با توجه به خشکسالی های شدید در سرچشمه های کارون، زاینده رود و

 میلیون نفر در اصفهان از مرداد ماه آب آشامیدنی ندارند 4: حاجی دلیگانی

https://www.isna.ir/print/97011905546 

 

حاجی دلیگانی ؛ نماینده مردم شاهین  :آمده است۲۹۳۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیستم فروردین

میلیون مترمکعب آب شرب  105پنج میلیون نفر از مرداد ماه آب خوردن در اصفهان ندارند، : شهر در مجلس گفت
 .میلیون آب پشت سدها موجود است 855نیاز است اما در حال حاضر تنها 

در تاریخ : شفاهی در پایان جلسه علنی امروز، بیان کرد به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری
ای را در مورد آب آشامیدنی اصفهان مطرح کردم و اداره مجلس که با شما بود،  بهمن سال گذشته بنده نکته 00

بهمن سال  07همچنین در تاریخ . گفتید تا وزیر کشور جلسه ستاد بحران کشور را برای این موضوع تشکیل دهد
شنهاد شد تا کمیسیون امنیت ملی و انرژی سفری را به استان برای رسیدگی به وضعیت بحرانی گذشته پی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/610151-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/610151-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF


ایجاد شده داشته باشد اما علیرغم این تذکرات در این خصوص اقدامی انجام نشده است و فقط رییس مجلس 

 .ای را با تشکیل دادند جلسه

میلیون متر مکعب  105ب خوردن در اصفهان ندارند یعنی پنج میلیون نفر از مرداد ماه به بعد آ: وی در ادامه گفت

میلیون هم نذورات  055میلیون پشت سدها وجود دارد و اگر  855آب شرب که نیاز است در حال حاضر تنها 

رفت از این مشکل  میلیون کم خواهد آمد و از این بابت جای نگرانی وجود دارد و تنها راه برون 805آسمانی باشد 
 .شود متوقف شود رود برداشت می میلیون آبی که برای غیرشرب در طول زاینده 005حدود  این است که

امروز از شهرهای مختلف تماس . امروز پنج میلیون نفر تشنه هستند: نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت
ه استاندار محترم اقدامات ها که کیفیت مناسبی را ندارند بر روی شبکه قرار دارند البت گرفتند و گفتند که آب چاه

وضعیت اضطراری است، . توان انجام داد خوبی انجام داده است ولی با پنج میلیون نفر تشنه چه کاری می
 .ای را به فوریت تشکیل دهند جمهور جلسه خواهشا دستور دهید که آقای رییس

 انتهای پیام

 :در اصفهان تجمع اعتراضی کشاورزان 

فروردین ؛ شروع ساعات اولیه اعتراضات کشاورزان خوراسگان و مردم اصفهان نسبت به نبود آب برای  ۱۱امروز 
 : در فلکه خوراسگان اجتماع کردند و شعار سردادند . کشاورزی

 ...روز عزاست امرور ، رندگی کشاورز روی هواست امروز/ عزا عزاست امروز 

 

 «دریاچه«مرگ !زنگ خطر برای ایران زمین

   

 

  

  
  ۲۹۳۱وردین فر ۱۱

متر ارتفاع  ۲۱متر ارتفاع مفید و ۲۱در بهبهان استان خوزستان با « چاه ماری»در چند سال پیش دریاچه سیل بند 

هزار متر مکعب آب را دارا بود که جهت اهدافی چون جلوگیری از بروز  ۱۱۱نهایی توانایی ذخیره سازی بیش از 
هر ساله به دلیل بروز خشکسالی . کاربرد داشت  ورزیسیل، فرسایش و رسوب و ذخیره آب جهت مصارف کشا

ها آن  امسال نیز به دلیل کمبود آب در این دریاچه ماهی. شده است  و عدم بارش باران آب این دریاچه کمتر

های فعال محیط زیست و اداره منابع طبیعی  NGO ها درحال مرگ بودند که برای جلوگیری از مرگ ماهی
در . اند و به دریاچه پارک ملی مارون انتقال دادند ها را زنده از آب گرفته از ماهی شهرستان بهبهان، بخشی

های قرمز خود را در  ماری به خودی خود ماهی وجود ندارد ولی مردم در طول ایام نوروز ماهی بند چاه دریاچه سیل
 .کنند این دریاچه رها می

 : اصفهان در کشاورزان تجمع



حضور گسترده ی نیروهای ضد شورش و انتظامی برای سرکوب تجمع کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به 

لینک فیلم راهپیمایی تجمع کشاورزان شرق  ،از مردم بیشتره تعداد ماموران.8570فروردین05رود،  خشکی زاینده

 :اصفهان در خوراسگان

http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/20/833294_485.mp4 

 زنان اصفهانی به اعتراضات آب پیوستند

 

ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان ؛ كشاورزان اصفهاني درصدد ساماندهي تجمع اعتراضي براي احیاي  در

از . اين بار اما زنان خوراسگاني هم دوشادوش مردان به صحنه اعتراضات وارد شدند. هاي خود برآمدند حقابه
در اين تجمع . ...حضور يابند دست شد كه كشاورزان اصفهاني با بیل در محل تجمع به روزهاي قبل خبري دست

كه با حضور گسترده زنان اصفهاني همراه بود، معترضان خواستار رسیدگي به وضعیت معیشتي كشاورزان و 
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، »: زنان معترض در اين تجمع شعار دادند. هاي كشاورزي شدند تأمین حقابه

كنندگان از كنار مأموران به آرامي گذشتند و تا لحظه تنظیم اين خبر، تظاهر. «زندگی کشاورز روی هواست امروز

بهانه اعتراضات كشاورزان اصفهاني . گزارشي درباره اين تجمع اعتراضي از سوي معترضان مخابره نشده است
 . ...خط انتقال آب اصفهان به يزد است

 ی نمانده که منتقل کنیدآب/ شود فعاالن محیط زیست هشدار دادند؛کارون خشک می

https://www.mehrnews.com/news/4266654 

 

 

 

 

 

ای درباره لزوم توقف  در بیانیهفعاالن محیط زیست  ۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه  ، خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

رود و دز  های کارون، زاینده های شدید در سرچشمه های سدسازی و انتقال آب با توجه به خشکسالی پروژه
 .هشدار دادند

زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به بیانیه  های غیردولتی محیط عضو شبکه تشکل

االن در شرایط : ، گفتخبرنگار مهر های انتقال آب در شرایط خشکسالی به ت درباره طرحاعتراضی فعاالن محیط زیس
های  ها کاهش پیدا کرده اما محاسبات طرح ها شدیداً کم شده و آورد رودخانه خشکسالی شدید هستیم، بارش

 .انتقال آب بر اساس شرایط تر و نرمال بوده است

با توجه به تغییرات اقلیمی که در کشور اتفاق افتاده و خشکسالی که معلوم هم نیست تا کی : هومان خاکپور افزود
درصد کاهش بارندگی داشتیم و در سال  ۱۱ادامه پیدا کند در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته 

 .شود رویم وضعیت بدتر می پیش رو هم هرچه جلو می

های اقلیمی استان  های انتقال آب و سدسازی انجام شده بر واقعیت محاسباتی که در طرح: د کردوی تأکی

آورد . قدر آب ندارد اصالً کارون این. های کارون منطبق نیست چهارمحال و بختیاری و بر شرایط اقلیمی سرشاخه

سال اخیر به میانگین  ۲۱عب بوده اما در میلیارد مترمک ۱۱تا  ۱۲طبیعی رودخانه کارون در شرایط نرمال ساالنه حدود 
 .میلیارد مترمکعب هم رسیده است ۳ها این عدد به  میلیارد مترمکعب رسیده است و در برخی سال ۲۳ساالنه 

با توجه به مصارفی که در مسیر رودخانه کارون وجود دارد و حقابه زیستی : این کارشناس منابع طبیعی هشدار داد
میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره  ۲۳شود و پنج سد بزرگی که تا کنون بر کارون احداث شده و  که باید در کارون رها

 .دارند، واقعاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد

های ده  ها درباره آب توسط یک گروه مستقل ارزیابی شود و در محاسبات بارش اگر همه این داده: خاکپور تصریح کرد
یعنی صرفنظر از اینکه سدسازی و . شود که اصالً آبی برای انتقال وجود ندارد روشن می سال گذشته را لحاظ کنند
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ای اصالً روش درستی هست یا نه، که خودش خیلی جای بحث دارد و صرفنظر از این که انتقال  انتقال آب بین حوضه

ها ایجاد شده است چه  الیتآب و سدسازی برای کشاورزی و صنعت توجیه دارد یا نه و مشکالتی که در اثر این فع

 .ها اصالً آبی وجود ندارد که منتقل شود بوده، فارغ از همه این بحث

اگر واقعاً انتقال آبی از کارون صورت بگیرد تنها آبی که برای انتقال هست همان حقابه زیستی : وی هشدار داد

ای را نابود کنیم و تاالب را به  ای رودخانهه رویم که به طور کامل اکوسیستم رودخانه و تاالب است و به سمت این می
کنند برای جلوگیری از کانون  اکنون طرح های بزرگی که جنبه امنیت ملی هم پیدا می. کانون گرد و خاک بدل کنیم

هایی که البته خودش جای  کنیم با روش های میلیاردی در خوزستان می دهیم و هزینه های گرد و خاک انجام می

 .کند های گرد و خاک را تشدید می کنیم که وضعیت خشکسالی و کانون از این طرف کاری می بحث دارد، بعد،

بینی شده قطعاً برداشتشان  مصارفی که پایین دست برای صنعت و کشاورزی پیش: این فعال محیط زیست ادامه داد

با توجه به شرایط . االب استدهند اما چیزی که در این کشور مدافع ندارد حقابه زیستی رودخانه و ت را انجام می
درصد است  ۱۱های ما کمتر از  بارش کنونی اگر انتقالی صورت بگیرد قطعاً از همان دبی پایه که االن در رودخانه

کند و  ها را از اینی که هست هم بدتر می ها و تاالب شود و همان را باید منتقل کنیم و وضعیت رودخانه برداشت می

 .شود های دیگر تشدید می نشمشکالت آلودگی هوا و ت

ای از آن  ای که نسخه زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه های غیردولتی محیط شبکه تشکل

های اخیر  دگی سالدرپی و کاهش بارن های پی سالی تغییر اقلیم، خشک: اند قرار گرفته نوشته خبرنگار مهردر اختیار
های غیراصولی و مدیریت ناکارآمد حاکم بر منابع آبی کشور عیان گشته  برداری بار بهره سبب شده است اثرات فاجعه

محیطی، اقتصادی و امنیتی در مناطق مختلف کشور  های زیست و شاهد ورشکستگی شدید آبی و ایجاد بحران

 .باشیم

ها و  ها و تاالب بار بر منابع آبی و دشت رغم حاکم شدن وضعیت فاجعه هب: اند نویسندگان این نامه تأکید کرده

های  ها و طرح های دیار چهارمحال و بختیاری و خوزستان، ناباورانه همچنان شاهد ادامه همان روند سدسازی رودخانه
اری هستیم که های کارون در استان چهارمحال و بختی ای غیرعلمی و غیراصولی از سرشاخه انتقال آب بین حوضه

زیست و آب از  قانونی در حوزه محیط حکایت از نادیده گرفته شدن مالحظات علمی و محیط زیستی و حتی ترویج بی

ماجرای تلخی که ناپایداری در حوزه آبخیز کارون بزرگ را تشدید کرده و موجبات نگرانی و . سوی دولت و حاکمیت دارد
 !ال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده استهای چهارمح تشویش اذهان عمومی در استان

انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز ارزیابی  موافقت حیرت: اند فعاالن محیط زیست تصریح کرده
های انتقال آب ونک سولگان به رفسنجان و  محیطی برای طرح ، صدور مجوزهای زیست5محیطی سد خرسان  زیست

زیستی و توسعه پایدار در پای مالحظات سیاسی و اقتصادی بوده که  ردن مالحظات محیطمصداق ذبح ک 5کوهرنگ 

عالوه اینکه در سکوت  به. در فضایی کامالً غیرکارشناسی و تحت فشارهای آبساالران پرقدرت صورت پذیرفته است
و نمایندگان مردم در مجلس  های متولی، قضایی، نهادهای نظارتی برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه تأمل

های فالت مرکزی  آباد به استان شورای اسالمی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت
 .هستیم

ها که تقریباً  سالی و کاهش شدید بارش با توجه به قرار گرفتن در دوره خشک: اند نویسندگان این نامه تأکید کرده

های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را با  های کارون در استان ها و سرشاخه شاورزی، تاالبهای ک تمامی دشت
ای که  های سدسازی و انتقال آب بین حوضه فرونشست زمین، خشکی و بحران آب مواجه کرده است، این طرح

تصادی و آبساالرانه مدارانه، تحت فشارهای سیاسی اق محیطی و رویکردهای قانون برخالف مالحظات علمی و زیست
ها هستند، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود  مجوزهای اجرا را گرفته و یا در حال اخذ آن

ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب  ها و آبخوان های کشاورزی، رودخانه ناپذیری بر دشت های جبران خسارت

های چهارمحال و بختیاری و خوزستان  های اجتماعی در استان ها و تنش ایتیکاهش اعتماد عمومی و بروز نارض
 .خواهند شد

زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن  های غیردولتی محیط ما تشکل: اند این فعاالن محیط زیست تصریح کرده
های  که بر مبنای بارش ای های انتقال آب بین حوضه ها و طرح اعالم هشدار و اعتراض شدید نسبت به این سدسازی

اند،  های کارون بزرگ طراحی شده های چهارمحال و بختیاری و سرشاخه ها و شرایط پرآبی رودخانه ترسالی

های کارون در  آبی سرشاخه ها و خشکی و بی ها بر بنیاد کاهش شدید بارش برتجدیدنظر و انصراف از اجرای این طرح
های نجات این سرزمین از دست  د است قبل از آنکه خیلی دیر شود و فرصتامی. کنیم چهارمحال و بختیاری تأکید می

های انتقال آب هستند، شجاعانه و خردمندانه بر اساس  برود، چیدمان توسعه مناطق فالت مرکزی که مقصد طرح
نگرانه  جامع ای پایدار و شناختی همان مناطق از نو طراحی شود و در یک رویکرد توسعه های بوم ها و توانمندی ظرفیت

 .شاهد نجات و آبادانی تمامی مناطق ایران عزیز باشیم

 کند نمایی می شهر رخ ۰۷۷تنش آبی در 

https://www.isna.ir/news/97012006068 
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تعداد : معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ بیستم فروردین 

های گذشته دارای تنش آبی هستند تغییر چندانی نداشته  مسال نسبت به سالشهرهایی که در تابستان ا
 .شهر همانند سال گذشته دارای تنش آبی خواهند بود ۹۱۱ای که امسال نیز  است؛ به گونه

برداری رسید  های متعددی در طول یک سال اخیر به بهره وگو با ایسنا، با بیان این که پروژه شاهین پاکروح در گفت
 .در برخی از شهرها شرایط همچنان مانند سابق است  :اعث شد وضعیت این شهرها بدتر نشود، اظهار کردکه ب

وی با بیان این که امسال شرایط منابع آبی کشور به واسطه کاهش جدی بارندگی چه در قالب باران و چه در 
ژه در حوزه آبریز فالت مرکزی های آبی به وی در تمام حوزه: قالب پوشش برفی شرایط سختی است، ادامه داد

 .سال گذشته سابقه نداشته است ۴۱کنیم که طی  شرایطی را تجربه می

های  ها در تمام حوزه به گفته معاون هماهنگی و پشتیانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور میزان بارندگی

مین دلیل تمام های متعددی را به وجود آورده است به ه آبی کاهش جدی داشته که این مساله تنش
 .اند هایی را برای مدیریت تنش آبی انجام داده ریزی ها برنامه های آب و فاضالب در تمام استان شرکت

مدت در این حوزه ما را امیدوار کرده تا بتوانیم تابستان را با  های بلندمدت و کوتاه برداری از پروژه بهره: پاکروح افزود
بته باید گفت عالوه بر اقداماتی که از سوی شرکت آب و فاضالب صورت ال. کمترین تنش آبی پشت سر بگذاریم

جویی توجه بیشتری داشته  گیرد الزم است مشترکان نیز به مساله مدیریت مصرف و تقاضا و همچنین صرفه می

 .باشند

: کرد لیتر در شبانه روز است،تصریح ۲۴۱وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی 

درصد سرانه مصرف در بخش  ۱۱با توجه به سرانه مصرف مشترکان در شهرها و روستاها ما معتقدیم که اگر تنها 
 .توانیم تابستان را به راحتی پشت سر بگذاریم کاهش یابد می  خانگی

که سرانه مصرف خانگی در  معاون هماهنگی و پشتیانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این
مدیریت مصرف و : تر از عدد مذکور در کشور ما است، گفت شورهای دارای اقلیم مشابه با ایران بسیار پایینک

 .تقاضا مساله بسیار مهمی است که اگر به آن توجه شود بسیاری مشکالت برطرف خواهد شد

در ایران هرساله کاهش ها  شود، چرا که بارندگی موضوع تامین آب تنها مربوط به امسال نمی: پاکروح تصریح کرد

های ذیربط مورد بررسی و توجه قرار  آبی از سوی تمام سازمان یابد لذا الزم است که مساله سازگاری با کم می
 .گیرد

، شهر عنوان کردند ۹۱۱سال گذشته نیز مسووالن آبی تعداد شهرهای دارای تنش آبی را به گزارش ایسنا،
چراکه در سال گذشته نیز  اگرچه تعداد این شهرها افزایش نیافته اما همچنان وضعیت منابع آبی وخیم است،

با   رغم وجود منابع آبی بیشتر عنوان شده بود که ممکن است در صورت طوالنی شدن تعمیرات تاسیسات علی

 .مخازن خالی روبرو شویم لذا الزم است که امسال بیش از هر سال دیگر به موضوع آب رسیدگی شود

 انتهای پیام

 ...:وبختیاری ان و کارگران چهارمحالها از شرایط بسیار بد کشاورز افزایش نگرانی

 

کشاورزان : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری)عبدهللا رئیسی 

آنها دارد نابود   دلیل کمبود آب ناشی از خشکسالی، محصوالت کشاورزی بسیار بدی قرار دارند و به ما در شرایط

رود دیگر مثل سابق از آب  دلیل خشکسالی و کاهش شدید بارش در یک دهه اخیر، سرچشمه زاینده به. شود می
را تامین ( در چهارمحال و بختیاریحدود شهر سامان )فراوانی برخوردار نیست تا آب موردنیاز کشاورزان باالدست 

جای  متاسفانه مسئوالن استان اصفهان به(. باغ بهادران در اصفهان)کند، چه برسد به کشاورزان پایین دست 
گویند بیشتر آب  دهند و می رسیدگی به مشکل، تبلیغات منفی علیه کشاورزان چهارمحال و بختیاری انجام می

https://www.isna.ir/news/96041004473/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610123-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


کنند که  اما به این مساله اشاره نمی. گیرد کشاورزان باالدست قرار می رود، مورد استفاده سرچشمه زاینده

صنایع تبدیلی، کشاورزی و باغات چهارمحال و بختیاری در حال نابودی است و حتی بسیاری از روستاها عاجز از 

جان هم  هجای آن، با چنین تبلیغاتی، اذهان عمومی را منحرف کرده و مردم را ب به. شان هستند تامین آب شرب
 ....اندازند می

 :آباد ی سطح شهر خرمها کاهش چشمگیر آبدهی سراب

https://www.mehrnews.com/news/4267484 

 

ای  مدیرعامل آب منطقه: آمده است  ، ۲۹۳۱در بیست و یکم فروردین خرم آباد / دولتی مهر خبرگزاری  به گزارش
 .آباد خبر داد های شهر خرم لرستان از کاهش آبدهی سراب

های  با توجه به کاهش آبدهی سراب: ها اظهار داشت وگو با رسانه ، رضا میرزایی در گفتخبرنگار مهر به گزارش
 .جویی کنند رود مردم این شهر در مصرف آب صرفه آباد انتظار می شهر خرم

کننده بخش اعظم آب شرب  که تأمین« گرداب دارایی»و « گلستان»، «مطهری»های  آبدهی سراب  :وی گفت
 .اند آباد هستند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته خرمشهر 

ها برای مصرف شرب شهر  لیتر در ثانیه از آب این سراب ۲۴۱ای لرستان بابیان اینکه حدود  مدیرعامل آب منطقه
 ۱۳« گلستان»درصد، آبدهی سراب  ۳۱حدود « مطهری»آبدهی سراب : شود، بیان کرد آباد برداشت می خرم

 .اند درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش داشته ۹۴« گرداب دارایی»درصد و آبدهی 

های فصلی هستند که در مقایسه با  سراب« کیو»و « گرداب سنگی»های  سراب: میرزایی تصریح کرد

 .دهند درصد کاهش نشان می ۲۹و  ۲۲ماه سال قبل به ترتیب  فروردین

رود با  آباد، از همه مردم این شهر انتظار می های شهر خرم با توجه به کاهش آبدهی شدید سراب: وی گفت
جویی کرده تا در فصل  های شهر، در مصرف آب صرفه توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش شدید آبدهی سراب

 .تابستان با مشکل قطعی آب مواجه نشوند

 :فیروزآباد بویراحمدتجمع اعتراضی اهالی روستای ده بزرگ 

برپایه گزارش روز دوشنبه بیستم فروردین ماه، اهالی روستای ده بزرگ فیروزآباد بویراحمد دراعتراض به محرومیت 

روستای ده : یکی از اهالی این روستا گفت.از آب آشامیدنی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمدتجمع کردند
سال است که از آب آشامیدنی و  80کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است و  80خانوار در  15بزرگ فیروزآباد با 

مردم این روستا برای تامین آب آشامیدنی مجبورند که با چهارپا، : غفار رحمانی افزود.لوله کشی محروم است
 ...گاری و خودرو به روستای چشمه خانی و سایر نقاط مراجعه کنند و آب بیاورند

 : رزان روستاهای گراب و شوتاورتجمع اعتراضی کشاو

برپایه گزارش روزدوشنبه بیستم فروردین، کشاورزان روستاهای گراب و شوتاوردراعتراض بر آلوده شدن آب 

کشاورزان ....رودخانه روستای شوتاور به دلیل ورود پسماند فاضالب خانه مقابل دادگستری چاروسا تجمع کردند
اند و این  نه روستای شوتاور که اقدام به کاشت محصوالت زارعی کردهاین روستاها و پایین دست فاضالب خا

شود استفاده  روزها نیازمند آب برای محصول خود هستند در چند روز گذشته به آنها اعالم شد که از این آب نمی

های  زمین خانوار از555بیش از ...  .ای از این کم آبی را جبران کند کرد و بارندگی روزهای اخیر توانست گوشه
کشاورزان خواستار تعطیلی یا نصب تصفیه خانه ...کنند  کشاورزی پایین دست این فاضالب خانه  امرار معاش می

 ....در پایین دست فاضالب خانه شدند تا بتوانند به راحتی از این آب استفاده کنند

 :ن خبر دادای گیال مدیرعامل شرکت آب منطقه
 سفیدرود سد به ورودی های رودخانه آب درصدی 47 کاهش

 

فروردین، کاظم لطفی در جلسه مشترک با مدیران شرکت گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،در بیست و یکم  به
میزان آورد آب : برداری و آبیاری و زهکشی استان در خصوص آمادگی برای فصل آبیاری و زراعی اظهار داشت بهره

درصد  50های داخل جلگه استان گیالن حدود  درصد و رودخانه 05های ورودی سد سفید رود حدود  رودخانه

وی در خصوص آمادگی برای فصل آبیاری و .دهد ساله کاهش را نشان می 55ه بلند مدت نسبت به مدت مشاب
میلیون متر مکعب که نسبت به مدت مشابه سال قبل  005میزان ذخیره سد سفید رود تا کنون : زراعی افزود

 .دهد میلیون متر مکعب کاهش را نشان می 055حدود  70میلیون متر مکعب و نسبت به مدت مشابه سال  805
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 00لطفی با اشاره به اینکه پوشش برف در ارتفاعات باال دست سد سفید رود نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رود با توجه به  اردیبهشت ماه، آغاز رهاسازی آب سد سفید رود انتظار می 86تا : درصد کاهش داشته و ادامه داد

میلیون متر مکعب  705تا  755آب سد حدود های ورودی سد سفید رود، ذخیره  کاهش بارش و آورد رودخانه
 .برسد

مدیریت شرایط موجود همدلی، وحدت و تالش مستمر : ای گیالن خاطر نشان کرد مدیرعامل شرکت آب منطقه

برداری و آبیاری و زهکشی استان  شرکت بهره: وی ادامه داد.طلبد های مختلف را می همه مسئولین در بخش
 .های خویش برای فصل آبیاری و زراعی استفاده کنند ظرفیتباید با تمام توان و از همه 

های سطحی و  ها از قبیل آب کشاورزان از تمامی پتانسیل: کاظم لطفی با توجه به شرایط موجود تأکید کرد
وی در خصوص اهم اقدامات شرکت آب .زیرزمینی به بهترین نحو ممکن در جهت شخم وکشت برنج استفاده کنند

کیلومتر الیروبی انهار در سطح  055تاکنون بیش از : در فصل آبیاری و زراعی سال جاری گفتای گیالن  منطقه
استان انجام شده و تا شروع رهاسازی آب سد سفید رود به بیش از هزار کیلومتر خواهد رسید و ادامه داد، تمام 

 .استهای پمپاژ در اختیار این شرکت بازدید و تعمیر و در حال راه اندازی  ایستگاه

های داخل جلگه استان  با توجه به کاهش بارش و آورد رودخانه: ای گیالن تاکید کرد مدیرعامل شرکت آب منطقه

شود، شالیکاران سنتی خور و خارج از شبکه آبیاری سد سفید رود هر چه سریعتر نسبت به کشت  توصیه می
 .برنج اقدام کنند

 داخترود را به خطر ان سالی جان ماهیان زاینده خشک

http://www.sharghdaily.ir/News/185121 

رئیس اداره : آمده است  ، ۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری فارس در بیست و یکم فروردین
شهر  رود حوالی لنجان تا زرین نداشتن آب در رودخانه زاینده محیط زیست شهرستان لنجان با اشاره به اینکه جریان

های مسیر رودخانه  عملیات نجات ماهیان گرفتار در گودال: اران ماهی به خطر بیفتد، گفتباعث شد جان هز

رود از پشت سد چم آسمان تا  نداشتن آب در رودخانه زاینده جریان: زهرا محمدی گفت.رود در جریان است زاینده
: محمدی ادامه داد.تار شوندهای آب رودخانه گرف شهر باعث شد بسیاری از ماهیان مثل ماهی کپور در گودال زرین

. های گرفتار به کمک اداره محیط زیست آمدند فرمانداری، مدیریت بحران و جهاد کشاورزی برای نجات ماهی
حال چند هزار ماهی با کمک نیروهای این  اند و تابه ها گرفتار شده ماهی در گودال حدود صدها هزار ماهی و بچه

امسال برای . شده است ها ادامه دارد و حدود سه گودال تخلیه  نجات ماهی عملیات. اند یافته  ها نجات دستگاه

ها تا پایان هفته  آب شده و عملیات نجات ماهی رود این منطقه بی سالی زاینده دلیل خشک بار بود که به نخستین
 .ادامه دارد

 کند های زیرزمینی، کشاورزی چهارمحال و بختیاری را تعطیل می رویه از آب برداشت بی

https://www.isna.ir/news/97012106504 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، بیست و یکم فروردین،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 

های زیرزمینی است و با وجود نشست زمین، در آینده  رویه از آب علت بروز نشست زمین برداشت بی: گفت

 .شود ان تعطیل مینزدیک کشاورزی در است

آبی در استان و خشک شدن قنات و  علت کم: و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد مقدم در گفت  علی محمدی

رویه از منابع آبی زیر زمینی است و در حقیقت آنچه استان را با چالش روبرو کرده همین  ها برداشت بی چشمه
 .امر است

درصد را برای  05کنند و  های زیرزمینی را مصرف می درصد از آب 05ت وی با اشاره به اینکه در دنیا مرسوم اس
درصد این منابع مصرف شده است و این یک خطر برای کشور  05تا  00در ایران : کنند، افزود آینده نگهداری می

 .شود محسوب می



د اما ده ای است که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ می خشکسالی پدیده: مقدم تصریح کرد محمدی

دهند و آن مدیریت ریسک  های این پدیده را کاهش می شود و خسارت راهکارهایی برای آن در نظر گرفته می

 .خشکسالی است که در ایران انجام نشده است

 .های ترسالی بوده است ادامه دارد هایی که در سال در کشور با وجود خشکسالی همان برنامه: وی بیان کرد

های مدیریت ریسک خشکسالی و یک راه برون رفت از  ی و آبخوان داری را یکی از برنامهمقدم آبخیز دار محمدی

متاسفانه به این امر توجه نشده است در حالی که مقام معظم رهبری به این مهم : چالش آب عنوان کرد و گفت

 .تاکید دارند

میلیون  555میلیارد و  7ر استان های آبسالی میانگین حجم ذخیره نزوالت آسمانی د وی با بیان اینکه در سال

توان نزوالت آسمانی را در زمین نفوذ داد و ذخیره کرد و اگر  با اجرای این برنامه می: مترمکعب است، اظهار کرد
 05ای نداریم و  های خشکسالی تنها شش میلیارد متر مکعب شود روی این میزان هیچ برنامه این میزان در سال

 .شود و به کارون و زاینده رود ریخته خواهد شد ن آب از استان خارچ میدرصد نزوالت به صورت روا

ریزی صورت  هایی دارد و الزم است در این زمینه برنامه مقدم با اشاره به اینکه خروج آب از استان خسارت محمدی

کند و به  مل میخروج آب فرسایش خاک را نیز به دنبال دارد به این صورت که خاک را با خود ح: گیرد، ادامه داد
 .ریزد رودخانه کارون می

شود و این میزان  درصد نزوالت آسمانی مهار می 05اگر طرح آبخیزداری اجرایی شود حداقل : وی خاطرنشان کرد
تا چهار میلیارد متر  5.0های خشکسالی نزدیک به  تا پنج میلیارد متر مکعب و در سال 1.0های ترسالی  در سال

 .مکعب خواهد بود

این ذخیره : اند، اظهار کرد های کشاورزی استان دچار بحران شده مقدم با اشاره به اینکه اکنون دشت یمحمد

 .های کشاورزی کمک خواهد کرد نزوالت به دشت

دشت است که از این تعداد هشت دشت ممنوعه و از این هشت دشت نیز  88وی با بیان اینکه استان دارای 

ها داده  اجازه حفر چاه در این دشت: ها قرمز است، اضافه کرد وضعیت آن چهار دشت ممنوعه بحرانی شدند و

 .های موجود نیست برداری از چاه شود اما این به معنای متوقف شدن بهره نمی

در حال حاضر در این : دشت استان را پنج هزار حلقه عنوان کرد و گفت 88های موجود در  مقدم تعداد چاه محمدی

 .شوند های استان روز به روز با بحران مواجه می شود و دشت ی زیر زمین مکش میمتر805ها آب از  دشت

ها و اکثر  درصد از قنات 05ها هستند و اکنون  های زیر زمینی تامین کننده آب قنات منابع آب: وی تصریح کرد

 .های استان خشک شدند چشمه

در : ت ریسک خشکسالی دانست و یادآور شدهای مدیری مقدم تغییر الگوی کشت را یکی دیگر از برنامه محمدی

ای صورت  های ترسالی در دشت خانمیرزا کشت برنج و لوبیا و در دشت شهرکرد کشت ذرت علوفه سال
گرفت که الزم است با وجود خشکسالی که با افت منابع زیرزمینی مواجه هستیم، الگوی کشت تغییر کند و  می

 .هایی با نیاز آب کمتر کشت شود گونه

کنند در دریافت یارانه و  باید به کشاورزان اعالم شود که افرادی که الگوی کشت را رعایت می: اضافه کرد وی

 .های زیر زمینی کمک خواهد کرد برداری از آب تسهیالت دارای اولویت هستند که این امر به کاهش بهره

در این طرح دشتی : رائه داد و گفترا به عنوان یک راهکار ا( طرح تناوبی عدم کشت)مقدم طرح نکاشت  محمدی

شود یا یکسال  ها استراحت داده می کنند، به چاه که دارای یک هزار حلقه چاه است و آب را از زمین مکش می
دهند که به طور قطع سود این امر بیشتر  های آن خاموش خواهد شد و به ازای آن به کشاورز یارانه می نصف چاه

 .متری زمین باال آورده شود و به تولید محصول کشاورزی پرداخت 805خواهد بود تا اینکه آب را 

کند تا آب  در حال حاضر دولت برای دریاچه ارومیه ساالنه مبلغی را به شکل یارانه پرداخت می: وی بیان کرد

ست زمین متر باال آید و اکنون بحران چهارمحال و بختیاری از دریاچه ارومیه بیشتر است و با نش سانتی 85دریاچه 

 .مواجه هستیم و این امر موضوعی نیست که بتوان با پرداخت هزینه آن را جبران کرد

های زیرزمینی است که در آن آبی که  رویه از آب علت بروز نشست زمین نیز برداشت بی: مقدم تاکید کرد محمدی

میان ذرات خاک ایجاد های خاک نفوذ داشته است وقتی از خاک خارج شود یک فضای خالی در  در درون الیه
 .شود کند و بر اثر فشار خاک دچار نشست می می

 .نشست زمین در استان قابل جبران نیست و نیازمند رسیدگی در سطح ملی است: وی خاطرنشان کرد

متر است اما در چهارمحال و بختیاری برخی  در دنیا میانگین فرونشست زمین چهار میلی: مقدم گفت محمدی

های کشاورزی استان رخ  متر نشست دارند و این نیز یک بحران است که در دشت سانتی 06تا  05ها میان  دشت
 .داده است

زمانی که زمین دچار نشست شود در آینده قابل کشت نیست به دلیل اینکه خاک سفت خواهد : وی بیان کرد
شاورزی در استان تعطیل کند که اگر به این مشکل توجه نشود در آینده نزدیک ک شد و آب در آن نفوذ نمی

 .شود می



امسال نیازمند / ضرورت همت جمعی برای عبور از خشکسالی :رئیس مرکز ملی خشکسالی

 مسعود بربر - معجزه هستیم

https://www.mehrnews.com/news/4267039 

 

 

 

 

 

 

رئیس مرکز ملی خشکسالی با اعالم اینکه ، ۲۹۳۱فروردین  ۱۲شنبه  سهگزارش خبرگزاری دولتی مهر؛  به

ای رخ  برای این که بتوانیم از این شرایط در بیاییم، باید معجزه: کنیم گفت امسال بدترین شرایط آبی را سپری می
 .بدهد

های امسال نسبت به میانگین خیلی کمتر  میران بارش: گفت خبرنگار مهر رئیس مرکز ملی خشکسالی در گفتگو با

درصد بارش کمتری نسبت به میانگین دارد، مجموع بارش  ۳۲کنیم کشور  است، همین االن که صحبت می
اس آمار بلندمدت میلی متر است در حالی که چیزی که باید االن باشد بر اس ۳۴مان تا االن در سطح کشور  دریافتی

 .میلی متر است ۲۲۳چیزی حدود 

بارندگی . هایمان در فصل بارشی را در اغلب کشور از دست می دهیم از طرف دیگر عمده بارش: صادق ضیائیان افزود
فصل پیش رو در اردیبهشت و اوایل خرداد است و آن هم در مناطق شمال غرب است که بارش هایی را خواهیم 

 .تیب تقریبا فصل بارشی نرمال کشور را از دست می دهیمداشت و به این تر

کنیم که در طول دوره  ما فکر می کنیم با این شرایطی که وجود دارد بدترین شرایطی را طی می: وی تصریح کرد

 ۲۹۲بدترین سال بوده که میزان بارش حدود  ۲۱-۲۱یعنی از وقتی که آمار داریم تا االن سال . آماری موجود داریم

ی متر را در این سال داشتیم و فکر می کنیم که امسال هم به احتمال زیاد یا مثل آن سال خواهیم شد یا شرایط میل
 .خیلی بدتر از آن سال را خواهیم داشت

چیزی که االن در پیش بینی های فصلی ما پیش بینی شده چیزی حدود : رئیس مرکز ملی خشکسالی ادامه داد
بینانه هم بخواهیم برداشت کنیم در پایان سالی  ر به این سمت و سو برود خیلی خوشدرصد زیر نرمال داریم اگ ۱۱

میلیمتر شاید آب داشته باشیم که از بدترین سال خشک کشور هم وضعیتمان  ۲۹۱یعنی آخر شهریور چیزی حدود 

تیم که آن هم خیلی بدتر خواهد بود علی رغم اینکه به غیر از اینکه این بارش ها کم شده ما افزایش دما هم داش
 .مخرب بوده است

بارش ها نعمت خداست و هر : ضیائیان در پاسخ به اینکه بارندگی در روزهای اخیر چه اندازه یاریگر بوده تصریح کرد
این . وقت ببارد خیلی خوشحال می شویم ولی همان طور که عرض کردم در مجموع با یک گل بهار نمی شود

باری که فکرش را می کنیم یک مقدار  ا خوشحال می کند و ما را با آن وضعیت فاجعهها خیلی خوب است و ما ر بارش

ای رخ بدهد و در مجموع شرایط  فاصله می دهد ولی امسال برای این که بتوانیم از این شرایط در بیاییم، باید معجزه
 .خوبی نخواهیم داشت

های ژرف و مواردی از این  برداری از آب ابرها، بهرهای، باروری  وی در پاسخ به این پرسش که انتقال آب بین حوضه

نمی شود به این راحتی خیلی صریح جواب داد ولی در : مان کند گفت تواند در رفع مشکل یاری دست چه اندازه می
یک راه حل . کل یک مدیر اجرایی وقتی می خواهد با یک بحرانی مواجه شود سه راه حل را پیشنهاد می دهد

راه حل کوتاه مدتی که به ذهن بعضی ها می رسد و بعضی . مدت و یکی هم بلندمدت راه حل میان مدت، یک کوتاه
افراد سودجو دنبالش هستند و شاید بعضی هم از ناآگاهی دنبال این قضایا باشند بحث کارهای عجیب و غریبی مثل 

 .باروری ابرها و غیره است

نیستیم که باروری ابرها به افزایش بارش کمک کند ولی  ما مخالف این: رئیس مرکز ملی خشکسالی تصریح کرد
هیچ جای دنیا هم به عنوان درمان خشکسالی دنبالش . طور نیست که بتواند خشکسالی ما را درمان کند این

در کشور امریکا که بحث خشکسالی جدی . اند و به عنوان یک مسئله علمی تحقیقاتی مسئله را دنبال کردند نبوده
یعنی این ها که خودشان اعالم می کنند پرچم دار این تکنولوژی ها . ا را دارد هم دنبال این مسائل نرفتنددر کالیفرنی

یعنی آب قابل استحصالشان را مدیریت کردند . هستند خودشان دنبال این نرفتند و به دنبال مدیریت منابع آب رفته اند
شود و بحث  شود پنج شش بار مصرف میآبی که در خانه مصرف می . و چرخه آبشان را درست کردند

 .شان را اصالح کردند کشاورزی
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خواهد چرا که سال بسیار سختی را پیش رو  واقعاً خشکسالی امسال همت جمعی می: وی در پایان تأکید کرد

گوید که تا فرهنگمان  باید حساسیت همه نسبت به بحث خشکسالی بیشتر شود و تجربه جهانی این را می. داریم

 .شود رست نکنیم مشکل حل نمیرا د

کشاورزان اصفهانی را سرکوب می کنند و از قدرت خرید  :ای آقاجری فعال کارگری پروژهناصر 

  درصد کم شده 07کارگران 
 

ناصر اقاجری فعال کارگری پروژه ای بدترین اتفاق سال گذشته را : به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 

اینکه : گوید داند و می ن کارگران و مزدبگیران هستند، میکه هما« ی مردم قاطبه»تفاوتی به مطالبات  ی بی ادامه
های این  توجهی به خواسته تر شد در ذات خود پیام مثبتی ندارد اما بدتر از آن بی اعتراضات صنفی گسترده

شما به نتیجه . دانم من بدترین اتفاق را سرنوشت ناکام اعتراضات کارگران و کشاورزان می. اعتراضات است
اند، نگاه کنید تا دریابید بدترین رویداد در  ها آمده آبی به خیابان درپِی کشاورزان اصفهانی که از زور بی یتجمعاتِ پ

سرنوشت این کشاورزان را با دقت ببینید؛ نه تنها پاسخگوی آنها نیستند بلکه با آنها . سالی که گذشت، چیست

های قبل، هیچ اتفاق مثبتی برای  او معتقد است؛ در سال گذشته به روال مالوف سال .شود برخورد هم می
درصدی حداقل حقوق که  ۲۳.۲این جریان افزایش . بینم من هیچ دستاورد مثبتی نمی: است کارگران رخ نداده

گرچه از . ی مثبتی نیست دانند، از دیدگاه من هیچ نقطه و امتیاز برای کارگران می« پیشرفت»برخی آن را 
کنم، اما تا زمانی که کنترل نرخ ارز  شان تشکر می نمایندگان کارگرِی مذاکرات، به خاطر همه زحمات و ایستادگی

های خصوصِی صادرکننده تولیدات نیز مستقیم یا غیرمستقیم در ید اختیار دولت  در دست دولت است و شرکت
امسال باتوجه به افزایش نرخ ارز تقریبا . دهد کاهش می روز قدرت خرید کارگر را هستند، گران شدن ارز، روزبه

شود این افزایش  درصد زیاد شده؛ پس چطور می ۲۳.۲درصد کم شده، درحالیکه مزد فقط  ۹۱قدرت خرید کارگران 

 !مزدی را یک دستاورد مثبت دانست؟ با کدام متر و معیار این را موفقیت ارزیابی کنیم؟

 :گازرون تجمع کردندمردم کازرون در اعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری  -*

 

شنبه بیست ویکم فروردین ماه،جمعی از اهالی کازرون همزمان با حضور  یافتی روزسهدر برپایه گزارش

.... کردندکارشناسان تقسیمات کشوری دراعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری اجتماع 
ویژه اهالی  مخالفان همچنین بر این باورند در جریان مطالعه این طرح، صدای همه مردم شهرستان به

خوبی شنیده نشده و نباید در این  شوند، به برم که در این طرح از کازرون جدا می  های انارستان و دشت دهستان
تفکیکی به هر قیمتی دنبال ایجاد شهرستانی  کنندگان طرح طرح هویت کازرون تحت شعاع قرار گیرد و دنبال

 .جدید هستند

 رود را به خطر انداخت سالی جان ماهیان زاینده خشک

http://www.sharghdaily.ir/News/185121 

 

رئیس اداره   :آمده است۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری فارس ، در تاریخ بیست و یکم فروردین 
شهر  رود حوالی لنجان تا زرین نداشتن آب در رودخانه زاینده ه جریانمحیط زیست شهرستان لنجان با اشاره به اینک

های مسیر رودخانه  عملیات نجات ماهیان گرفتار در گودال: باعث شد جان هزاران ماهی به خطر بیفتد، گفت
تا رود از پشت سد چم آسمان  نداشتن آب در رودخانه زاینده جریان: زهرا محمدی گفت.رود در جریان است زاینده

: محمدی ادامه داد.های آب رودخانه گرفتار شوند شهر باعث شد بسیاری از ماهیان مثل ماهی کپور در گودال زرین

. های گرفتار به کمک اداره محیط زیست آمدند فرمانداری، مدیریت بحران و جهاد کشاورزی برای نجات ماهی
حال چند هزار ماهی با کمک نیروهای این  و تابه اند ها گرفتار شده ماهی در گودال حدود صدها هزار ماهی و بچه

امسال برای . شده است ها ادامه دارد و حدود سه گودال تخلیه  عملیات نجات ماهی. اند یافته  ها نجات دستگاه
ها تا پایان هفته  آب شده و عملیات نجات ماهی رود این منطقه بی سالی زاینده دلیل خشک بار بود که به نخستین

 .ردادامه دا

های پرآب نیشکر ممنوعیت کشت را  کشاورزان با وجود کانال:دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر

 نمی پذیرند

https://www.mehrnews.com/news/4267723 



 

 

 

 

 

دبیر نظام صنفی کشاورزی  :آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۲شنبه  سه اهواز ،/ دولتی مهر به گزارش خبرگزاری

کشاورزان خرمشهری ممنوعیت کشت را با وجود اینکه کانال های شرکت های نیشکر پر از آب : خرمشهر گفت
 .است، نمی پذیرند

اکنون که سازمان آب و برق اعالم کرده ممنوعیت کشت داریم و : اظهار کرد مهرخبرنگار  نجم عبیدزاده در گفتگو با

نیشکرها هم باید به یک سوم سطح کشت برسند انتظار و خواست ما این است که اگر محدودیت هست برای همه 
  .باشد

توسعه نیشکر برداشت اگر به بهانه چند هزار کارگر نیشکر، میلیاردها متر مکعب آب را شرکت های طرح : وی افزود

کنند و در کنار این شرکت ها، ده ها هزار خانوار کشاورز از کشت محروم شوند این خالف عدالت و خالف مصالح نظام 
جمهوری اسالمی است چرا که هزاران هزار کشاورز بیکار و بی درآمد با خانواده هایشان چگونه باید زندگی کنند؟ و 

 .استان تبدیل نمی شوند آیا اینها به مشکل امنیتی برای

مسئوالن تصور اینکه کانالهای شرکت نیشکر پر از آب باشد و کشاورزان ممنوعیت کشت را : عبید زاده در ادامه گفت

 .بپذیرند، نکنند

حرف ما در آخر به استاندار این است که طبق اخبار موثق، شرکت های توسعه نیشکر که هر کدام بسیار : وی گفت
آب برداشت می کنند قصد دارند تنها به صورت صوری و روی کاغذ مصوبه ستاد خشکسالی را اجرا  بیش از مجوز خود

کنند و با بهانه هایی چون مدیریت مصرف و بهره وری و یک در میان آبیاری کردن فاروورهای نیشکر و طوالنی کردن 
ن به مصوبات ستاد خشکسالی انتظار داریم اگر می خواهند کشاورزا. دوره ها، هیچ کاهش سطح کشتی ندهند

احترام بگذارند اول از شرکت های بزرگ شروع کنند و سخن دیگر با سازمان آب و برق این اخالقی نیست که شما 

کشاورزان محروم از آب را که زوری ندارند تحت فشار دادگاه و پاسگاه اعمال قانون کنید و آنگاه شرکت های قدرتمند 
 .د آب ببرند و شما هیچ نگوییدراست راست هر چقدر می خواهن

هم اکنون آبی که به خرمشهر می رسد تقریبا فاضالب است و نه به : دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر بیان کرد
کشاورزان خرمشهری مدتها است معیشت خود را از دست داده اند و نخلستانها . درد شرب می خورد و نه کشاورزی

 .رو به نابودی هستند

خوزستان در خشکسالی خطرناک و شدیدی قرار :عات پایه سازمان آب و برق خوزستانمعاون مطال
 دارد

https://www.mehrnews.com/news/4267832 

 

 

 

 

 

 

معاون مطالعات پایه سازمان  : آمده است ، ۲۹۳۱ن فروردی ۱۲شنبه  سه اهواز ،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 .خشکسالی این دوره خوزستان بسیار شدید و خطرناک بوده و بسیار نادر است: آب و برق خوزستان گفت

الی استان ، هوشنگ حسونی زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری در خصوص خشکسخبرنگار مهر به گزارش
نگرانی هایی اعالم شد ولی : خوزستان برای سال جدید با تأکید بر لزوم هوشیاری برای نحوه مصرف آب ادامه داد

با توجه به سابقه دیرینه ای که در این بخش داریم و . تصور نمی کردیم در بحث منابع آبی به چنین مرحله ای برسیم

جزو نادرترین دوره می دانم؛ در وضعیت بسیار خطرناک و شدیدی قرار  انجام کارهای مطالعاتی حقیقتا این دوره را
 .گرفتیم

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2017/01/29/4/2356512.jpg?ts=1486462047399
https://media.mehrnews.com/d/2017/10/21/4/2610495.jpg


متأسفم اعالم کنم که یکی از شدیدترین خشکسالی این قرن را در خوزستان، ایران و منطقه پشت سر : وی افزود

صدی را در ۴۱درصدی را در سال داشتیم و امسال کاهش  ۳۱بود کاهش  ۲۱می گذاریم؛ در آخرین خشکسالی که 

مثل کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال )داریم؛ این وضعیت در استان های مجاوری که برای ما تولید آب دارند 
 .درصدی است ۱۱با کاهش ( و بختیاری

سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم و هرساله میزان بارش ها،  ۲۱: حسونی زاده تصریح کرد
روان آب های مصرفی نیز به شدت کاهش پیدا کرده است؛ در کنار این کاهش به دلیل تغییر اقلیم و آورد رودخانه و 

 .گازهای گلخانه ای در خوزستان دو درجه افزایش حرارت داشتیم

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان با تأکید بر اینکه باید یک بازنگری اساسی در برنامه ها داشته 
باید در پروژه های توسعه ای، مصرف و حتی بخش کشاورزی که بیشترین مصرف را دارد باید تغییرات : تباشیم، گف

اساسی در مصارف و نحوه استفاده از منابع آب داشته باشیم و این تنها وظیفه آب و برق نیست و به فرهنگ سازی 
 .نیاز دارد

در استان : درصد کاهش داشته است، یادآور شد ۱۴حسونی زاده با اعالم این خبر که میزان ورودی به مخازن 

. میلیمتر بر اساس سال نرمال بارندگی می داشتیم ۱۳۲میلیمتر بارندگی داشتیم در حالی که باید  ۲۳۱خوزستان 
تاکنون  ۳۱از مهر . میلیارد مترمکعب وارد شده است ۴.۱میلیارد مترمکعب وارد مخازن می شد در حالی که  ۲۱.۴باید 

کاهش شدید ورودی ها سعی کردیم وضعیت کشت فعلی را به شکلی مدیریت و تأمین آب کنیم؛ به نظر با وجود 
هم در این زمینه موفق بودیم و نیازهای حوزه کرخه، دز، کارون و قسمت اعظم مارون را تأمین کنیم تا کشت مردم 

روز از آن گذشته متأسفانه تا  ۱۲ بر اساس اعالم سازمان هواشناسی در ادامه بهار که امروز. دچار صدمه نشود

 .اواسط اردیبهشت و اوایل خرداد وضعیت بسیار خشک پیش بینی شده است

امیدوار به : میلیارد مترمکعب از مخازن مفید سدهای استان خالی است، ادامه داد ۲۱این خبر که حدود  وی با اعالم 

ته گذشته شوری آب در آبادان و خرمشهر به هفت در دو هف. بارش ها هستیم تا کمی از این کسری ها جبران شود
هزار رسید چون در باالدست رعایت سهمیه و مصارف را نکردند و مثل یک سال پرآب واقعا اصراف داشتند؛ کار آنها 

 .بالفاصله در کیفیت آب شهرستان آبادان و خرمشهر تأثیر گذاشت

مام مشکالت بیکاری، تولید و کار را برعهده منابع آب و بار ت: معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت
سال اخیر  ۹۱تولید شغل در بخش کشاورزی گذاشته اند؛ متأسفانه این واقعیت اکنون در مملکت رخ داده و طی 

ث این تفکرات باع. تمام مسائل تولید و اشتغال را به بخش کشاورزی مرتبط و در نهایت آن را به تأمین آب ارتباط دادند
انجام یک سری کارهای مجاز و دریافت مجوز شده و یک سری هم به موازات کارهای غیرمجاز و بدون مجوز انجام 

 .می دهند؛ متأسفانه در این حوزه به بخش کارشناسی توجه نشده و امروز میراث دار آن وضعیت هستیم

 معرفی کشت جایگزین

توانستیم با مدیریت صحیح از برخی تنش ها عبور کنیم، ادامه  حسونی زاده گفت با یادآوری اینکه با وجود کمبود آب

تعریف . زیاده خواهی و مصرف های بی رویه در باالدست حوزه مارون باعث ایجاد مشکل برای شادگان شد: داد

کشت جایگزین برعهده جهاد کشاورزی است و باید محصوالت جایگزین مثل باقله، کنجد و لوبیا را به کشاورزان 
کنند؛ البته در صورت انجام باید نگرانی آنها رفع و جهاد کشاورزی خرید تضمینی محصوالت جدید را به مردم  معرفی

 .وعده دهد

تأثیرات منفی انتقال آب را به همه مسئوالن استان اعالم کردیم ولی تصمیم گیری در این حوزه برعهده : وی افزود

 .ن سازمان هست که آن را انجام دادیممسئوالن ملی است؛ تعیین اثرات یکی از وظایف ای

حسونی زاده با اشاره به اینکه به وزارت اعالم شده نمی توان کشت برنج را در خوزستان ممنوع اعالم و برای 
بر سازمان های باالدست اعالم جرم و آنها را دادگاهی کردیم که چرا آب مخازن سدها را : اصفهان آزاد بدانند، گفت

 .ما برای شرب از آن استفاده کنیمخالی نمی کنند تا 

با کارشناسان برق منطقه ای، : معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان در خصوص تأمین برق استان گفت
وزارت نیرو و قائم مقام وزیر نیرو مکاتبات بسیاری داشته و از آذر ماه اطالع رسانی کردیم که به دلیل خشکسالی 

  .برق را نداریم و احتمال ایجاد کمبود در این زمینه وجود دارددرصد  ۲۱۱امکان تأمین 

برای : حسونی زاده با اشاره به اینکه در صورت رعایت برنامه مصرف آب، کار به جیره بندی نمی رسد، ادامه داد

پیدا  درصد افزایش ۲۱تا  ۴درصد مصرف در حوزه کشاورزی است اگر راندمان بین  ۱۴کاهش مصرف با توجه به اینکه 

باید هرچه سریعتر و با دقت میزان بهره وری آب در بخش . کند بسیاری از صدمات و آسیب ها کاهش پیدا می کند
 .کشاورزی را افزایش داد چون در غیر این صورت با مشکالت بسیاری روبرو خواهیم شد

: کم آبی تکیه کرد، عنوان کرد وی با اشاره به اینکه از بارور کردن ابرها نباید به عنوان یک روش برای حل مشکل
تحقیقات بارور کردن ابر را کشورهایی انجام دادند که خودشان از آب غنی هستند؛ کشور روسیه مبدع این طرح بوده 

در استان خوزستان بعد از آب شرب اولویت صنایع برای صنایعی است . و در نهایت به کشورهای دچار کم آبی رسید

بهترین مصرف کننده ای که خیلی خوب به . همچنین کشت های دائم کشاورزی هستند که در خدمت تولید انرژی و
ما اعتبارات مصارف خود را از قبل هم پرداخت می کند، نیشکر است و از این کاهش مصرف برای آنها خودمان هم 

 .قطعا ناراحت هستیم



ا را در دروازه مسجدسلیمان یکی از باکیفیت ترین آب ه: حسونی زاده در خصوص آب شرب مسجدسلیمان گفت

تأمین ( مسجدسلیمان)تأمین کردیم که انتقال و توزیع آن در سطح شهرستان با ما نیست؛ این آب را از سد گدار 

 .کردیم و در صورت کمبود آب شرب شهرستان شاید شبکه توزیع آنها مشکل دارد

ز این موضوع اطالعی ندارم، به هیچ کسی ا: وی در ارتباط با احداث حوضچه های میگو و ماهی در خوزستان گفت

 .این هم یکی دیگر از مصیبت های ما می شود: برای این کار مجوز نداریم و در صورت صحت می توان گفت

 
 زنان اصفهانی به اعتراضات آب پیوستند

http://www.sharghdaily.ir/News/185107 

باز هم كشاورزان  :آمده است  ۲۹۳۱و یکم فروردینبه گزارش روزنامه شرق به قلم لیال مرگن در تاریخ بیست 

اين بار اما زنان خوراسگاني هم . هاي خود برآمدند اصفهاني درصدد ساماندهي تجمع اعتراضي براي احیاي حقابه
دست شد كه كشاورزان  به از روزهاي قبل خبري دست. دوشادوش مردان به صحنه اعتراضات وارد شدند

اين تجمعات اگرچه با حضور گسترده مأموران همراه بود اما به . مع حضور يابنداصفهاني با بیل در محل تج
برد و بهتر است با  كارشناسان آب بر اين باورند كه برگزاري اين تجمعات راه به جايي نمي. خشونت منتهي نشد

ز مردم و ديرو. ها، جلوي تصمیمات اشتباه گذشته گرفته شود توجه به مطالبات مردم و بازتخصیص پروانه
در اين تجمع كه با حضور . کشاورزان معترض به وضعیت آب در خوراسگان و اصفهان تجمع اعتراضي برگزار كردند

گسترده زنان اصفهاني همراه بود، معترضان خواستار رسیدگي به وضعیت معیشتي كشاورزان و تأمین 

ا عزاست امروز، روز عزاست امروز، عز»: زنان معترض در اين تجمع شعار دادند. هاي كشاورزي شدند حقابه
تظاهركنندگان از كنار مأموران به آرامي گذشتند و تا لحظه تنظیم اين خبر، . «زندگی کشاورز روی هواست امروز

بهانه اعتراضات كشاورزان اصفهاني . گزارشي درباره اين تجمع اعتراضي از سوي معترضان مخابره نشده است
هاي نامناسب امسال، تجمعاتي از اين دست  اما آيا با توجه به وضعیت بارش. ستخط انتقال آب اصفهان به يزد ا

تواند به بهبود شرايط معیشتي كشاورزان و ايجاد فضاي مناسب براي ادامه كسب و كار اين قشر كمك كند؟  مي

 فرد، عضو كمیته تخصیص شركت مديريت منابع آب ايران به اين پرسش بسیار روشن پاسخ مصطفي فدايي
مردم حق دارند اعتراض كنند و حق آنها ضايع شده است اما : كند اعالم مي« شرق»وگو با  او در گفت. است

ايم كه به  سال به قدري اشتباه مديريتي داشته ٤۱به گفته او در اين . برد اعتراض به تنهايي راه به جايي نمي
اي تشبیه  فرد، جامعه را به خانواده فدايي .رسد مسئله خط انتقال آب اصفهان به يزد در آن گم باشد نظر مي

او اضافه . ورده و حال اين فشارها با يك بهانه، بیرون زده است كند كه به فرزند خود بیش از حد فشار آ مي
 ۲۱دانند كه  ها نمي هنوز اصفهاني. گونه است بینند كه وضع كشاورزي آنها اين حاضر مردم مي حال در: كند مي

 ٤۱در اين . پروژه انتقال آب يزد يك بهانه است كه اعتراضشان را نشان دهند. رود آب دارد ندهدرصد مخزن سد زاي

متأسفانه آب اين خط لوله براي . سال به قدري مشكالت داشتیم كه موضوع خط انتقال يزد، خیلي مهم نیست
ن مديريت منابع آب رخ داده است قدر موضوعات پیچیده در اي به عبارت ديگر اين. شود فوالد اردكان يزد استفاده مي

اگر خط لوله آب يزد : كند فرد تأكید مي فدايي. كه به اعتقاد من، اين مسئله در آن گم است و نبايد دستاويز باشد
. مشكل اصفهان داخل خود حوضه هم هست. شود طور كامل متوقف شود هم مشكل اصفهان حل نمي به

نظیر  هاي بي خگو باشند كه چرا به جاي استفاده از پتانسیلمسئوالن و مديران استان اصفهان بايد پاس

به اعتقاد من بايد . گردشگري، اصفهان را صنعتي كردند و صنايع فوالد را از بندرعباس به اصفهان كشاندند
متأسفانه ما در مديريت منابع آب خط قرمزي نداشتیم كه . مشخص شود كه چه كساني اين تصمیمات را گرفتند

 .گو باشد ز آن عبور كرد، پاسخاگر كسي ا
كند اما آن را فرصتي براي  ها و افزايش مصرف را عامل بروز مشكالت زيادي براي ايران معرفي مي سالي او خشك

 .داند و معتقد است كه هنوز هم راهي براي اصالح مسائل وجود دارد بیدارشدن دوباره مي

تدبیر آب ايران نیز اعتراضات اصفهان را حاصل انباشت گذاري انديشكده  انوش اسفندياري، عضو شوراي سیاست
كشاورزان حق و حقوقي داشتند اما : گويد مي« شرق»او به . كند مطالبات بازتخصیص كشاورزان معرفي مي

بنابراين بايد به سرعت . هاي آنها از دست رفت تدريج به دلیل اينكه حقوق آب محترم شمرده نشد، حقابه به
ها مورد بازبیني قرار گیرد و  هاي جهاد كشاورزي و نیرو حقابه ود تا به كمك وزارتخانههايي تشكیل ش هیئت

ها در نظر گرفته  ها در چارچوب ارتباط هیدرولوژيكي باشد و محدوده آبخوان بايد بررسي. حساب و كتابي پیدا كند
قانوني در قانون توزيع هاي  گذاري انديشكده تدبیر آب با اشاره به وجود ظرفیت عضو شوراي سیاست. شود

او . طور جدي مورد توجه قرار گیرد داند كه مسائل حقوقي مالكیت آب به عادالنه آب، شرايط فعلي را فرصتي مي

بايد ديد درستي . توان آن را رها كرد نمي. ريزي شود كند بايد براي مسئله بازتخصیص منابع آب برنامه تأكید مي
بدون شك استان . ريزي را آغاز كنیم هاي استاني، برنامه با توجه به اولويت نسبت به گستره كار داشته باشیم و

 .دار در سطح كشور خواهد بود هاي اولويت اصفهان يكي از وضعیت

 :حاجی دلیگانی

 تر تشکیل دهد جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب را هر چه سریع رئیس

https://www.isna.ir/news/97012106463 



شهر  نماینده مردم شاهین  :آمده است  ۲۹۳۱در تاریخ بیست و یکم فروردین گزاری دولتی ایسنا،به گزارش خبر

تر  انتظار داریم رییس جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب را هر چه سریع: در مجلس شورای اسالمی گفت

 .تشکیل دهد و در آن جلسه تصمیم آنی برای حل مشکل آب بگیرد

تنها راهکار فوری : وگو با ایسنا، در خصوص بحران آب در اصفهان، اظهار کرد در گفتحسینعلی حاجی دلیگانی 

رود در هر استانی که  برای حل مشکل آب این است که از برداشت آب غیر شرب در طول مسیر رودخانه زاینده
یلیون م ۱۴۱اکنون طبق برآوردها  هم. دهد باشد جلوگیری شود در غیر این صورت یک فاجعه ملی رخ می

شود که اگر از برداشت همین مقدار آب ممانعت شود مشکل  رود برداشت می مترمکعب آب غیر شرب از زاینده
 .شود آبی امسال موقتاً رفع می کم

توان بر مشکل  ها بنشینیم، چرا که تنها با تدبیر و اجرای راهکارهای اصولی می نباید به امید بارش: وی افزود

 .آبی غلبه کرد کم
در چند سال گذشته به طور : ضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی گفتاین ع

مرتب تذکراتی در مجلس در خصوص تخلفات وزارت نیرو ارائه دادیم منتها وزارت نیرو دچار یک حالت َفشلی شده 
تمام . ای گیر انداخته بود نطقهگیری از آن گرفته شده بود به طوری که خود را در مسائل م بود که قدرت تصمیم

ها اعتراضی نداشته باشند در حالی که باید وظیفه قانونی خود را انجام  تالش وزارت نیرو این بود که چهارمحالی
 .چنین نبود داد که این می

رود  میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده ۲۱۱اکنون  هم. تا مردادماه بیشتر آب نداریم: حاجی دلیگانی تصریح کرد

ها خواهد بود، بنابراین میزان ذخیره آب  میلیون متر مکعب آب حاصل بارش ۱۱۱ها  بینی ذخیره است و طبق پیش
میلیون متر مکعب آب نیاز داریم که بر این اساس تا  ۳۱۱میلیون متر مکعب است که حداقل تا آذرماه  ۹۱۱شرب 

 .مردادماه هیچ آبی نخواهیم داشت
تر تشکیل دهد و در آن جلسه  یس جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران را هر چه سریعانتظار داریم ری: وی گفت

اسفند سال گذشته چنین تذکری را در صحن مجلس دادیم منتها  ۱۹البته . تصمیم آنی برای حل مشکل آب بگیرد

سفانه هنوز ای را با وزیر نیرو گذاشت که متأ البته رییس مجلس جلسه. وزیر کشور و نیرو آن را جدی نگرفتند
 .خروجی نداشته است

  انتهای پیام

 درصد کاهش یافت ۱۷ذخیره برف در کوه های اطراف سد ماکو 

 
مدیر اداره امورآب ماکو  : آمده است ، ۲۹۳۱فروردین  ۱۲شنبه  سه ، ارومیه/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 .درصد کاهش یافته است ۴۱سال ذخیره برف در کوه های اطراف سد ماکو ام: گفت
، حسن قربان زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از آب و خاک این شهرستان خبرنگار مهر به گزارش

میلیون متر مکعب ذخیره  ۹۳در این سد  در حال حاضر: با ابراز نگرانی از کاهش حجم آب سد ماکو اظهارداشت
درصدی  ۱۴وی همچنین از کاهش . میلیون متر مکعب بود ۴۴  آب وجود دارد که این میزان آب در سال گذشته

الزم است کشاورزان با عمل به توصیه کارشناسان جهاد : ذخیره آب سد ماکو نسبت به پارسال خبر داد و افزود 

 .فه و همچنین محصول نیاز آبی باال جدا پرهیز کنندکشاورزی از کاشت محصوالت اضا

با توجه به بروز خشکسالی : مدیر امور منابع آب ماکو با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی این شهرستان افزود
اگر بارندگی به همین منوال باشد در آینده با مشکالت زیادی مخصوصا در بخش مصارف آب شرب مواجه خواهیم 

 .مند اتخاذ تمهیدات الزم برای آمادگی بیشتر در سال آبی پیشرو در شهرستان باشیمشد که نیاز

فرماندار شهرستان ماکو هم در این جلسه با انتقاد از برخی از کشاورزان برای توجه نکردن به اطالعیه های 

از محصوالت با وجود اطالع رسانی قبلی کاشت بعضی : مسئوالن برای کمبود آب شدید در این شهرستان گفت
 . به نیاز آبی زیاد در این شهرستان صورت گرفته است

الزم است : شاهین علیزاده به اتمام طرحهای مطالعاتی سد بدولی در این شهرستان هم اشاره کرد و افزود
تا از هدر رفت هزاران متر مکعب آب در مسیر احداث این سد   مسئوالن برای احداث این سد مساعدت کنند

حجت االسالم عباس نژاد دادستان عمومی و انقالب شهرستان ماکو هم در این جلسه از پلمپ . ودجلوگیری ش
الزم است با همکاری و همدلی مسئوالن بر توزیع آب : بیش از ده چاه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و گفت

https://www.mehrnews.com/news/4267892/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.mehrnews.com/


شوط و پلدشت از آخرین  در این جلسه مدیران جهاد کشاوری شهرستانهای ماکو. کشاورزی بیشتر نظارت شود

 .اقدامات انجام یافته در حوزه آب گزارشی ارائه دادند

 :تجمع مجدد کشاورزان اصفهان

 

تجمع فروردین هم در میدان فلکه در خوراسگان  00کشاورزان شرق اصفهان امروز چهارشنبه در ادامه اعتراضات 

 کردند

 :وگو با ایلنا نماینده مردم اصفهان در گفت

 ماندن تشنه به کشاورزی وزارت توجهی بی /است مواجه آشامیدنی آب بحران با شدت به هاناصف
 مردم

 

درباره وضعیت آب : آمده است۲۹۳۱وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،در بیست و یکم فروردین حیدرعلی عابدی در گفت
هان در حاشیه زاینده رود به در حال حاضر از نظر محاسبات آب آشامیدنی اصف: استان اصفهان اظهار داشت

های ما نیز  شود، تا این ساعت هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نشده و پیگیری های کشاورزان پمپاژ می باغ
 .شویم مواجه می اگر همین رویه پیش برود مسلما برای تامین آب آشامیدنی مردم با مشکل   جواب نداده است،

میلیون متر مکعب،  05میلیون متر مکعب آب آشامیدنی، صنعت  555حدود : ودوی با اشاره به نیاز آبی استان افز

 805میلیون متر مکعب و تاالب گاوخونی  155میلیون متر مکعب، شرق استان  155نیاز کشاورز غرب اصفهان 

در  میلیون متر مکعب آب 155میلیون متر مکعب است که از مجموع این میزان آب در خوشبینانه ترین حالت حدود 
 .شود های زاینده رود تا پاییز حاصل می اثر ذوب شدن برف در سرچشمه

 055قبال قرار بود طوری برنامه ریزی شود که : نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

میلیون متر مکعب نیز بر ای کشت پاییزه شرق اصفهان باقی  055میلیون متر مکعب آب وارد مخازن شود که 
میلیون متر مکعب هر یک لیتر که از زاینده رود به  155ماند ولی آنقدر وضعیت بد است که از همین میزان ب

ای  شود و اکنون نیز به خاطر فشار جهاد کشاورزی اراده رود، از آب آشامیدن اصفهان کسر می های اطراف می باغ

  آب آشامیدنی اصفهان؟تر است یا تامین  اما آیا باغات مهم. بینیم برای حل موضوع نمی

وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید نیاز آب آشامیدنی اصفهان را در نظر بگیرند و مازاد آن را به کشاورزان بدهند، درباره 
ها متوقف شده و اکنون استان به شدت با بحران مواجه  انتقال آب از تمام برنامه: انتقال آب به استان نیز گفت

 .است

 یرو پاسخگوی وضعیت کشاورزان اصفهانی باشدوزارت ن: کامران

https://www.isna.ir/news/97012106526 

نماینده مردم اصفهان با   :آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در تاریخ بیست و یکم فروردین
ه کشاورزان چرا وزارت نیرو نسب ب: اشاره به اعتراضات کشاورزان اصفهانی بر سر موضوع کمبود آب گفت

 پاسخگو نیست؟

مجلس شورای اسالمی اظهار ( سه شنبه)به گزارش ایسنا، حسن کامران در نطق خود در جلسه علنی امروز

. مسئولین گفتند مقصر وزارت نیرو است. یک دهه است که حقآبه کشاورزان اصفهانی به غارت رفته است: کرد
. میلیون نفر در ماه خرداد آب شرب ندارند ۴چه باید کرد؟ . هر وقت کشاورزان بیرون می آیند کتک هم می خورند

 این چه عدالتی است؟ چرا قانون اجرا نمی شود؟

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/610472-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/610472-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/610472-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85


سال به آن ها  ۲۱این . یک بار می توانیم جلوی مردم را بگیریم. خروجی این کار نارضایتی مردم است: وی افزود

اتفاقات بار امنیتی دارد، دلیلش سوء مدیریت  وزارت نیرو تخلف دارد، کجا باید مجازات شود؟ این. دروغ گفتیم

 .است

گفتید صندوق درست می کنیم، صندوقتان کو؟ چه خسارتی : این نماینده مجلس خطاب به وزارت نیرو گفت

بارها گفتم ما در این درگیری ها کشته خواهیم داد، در همین اعتراضات اخیر چشم یک کشاورز کور شده . دادید
 .است

امروز در مجلس موضوع ارز را مطرح . مگر در برنامه ششم نگفتیم؛ اولویت موضوع آب است: وی تصریح کرد
 .کردید، آب هم مهم است

من از رئیس مجلس می خواهم که جلسه منظم و مستمری باشد که ما کشاورزان را نجات : کامران سپس گفت
نمی توانند پرداخت کنند، پول از آن طرف بانک هم حکم جلب کشاورزان را می دهد که وامشان را . دهیم

 .گندمش را هم که نمی دهیم، وزارت نیرو هم جواب نمی دهد

 .نماینده مردم اصفهان در ادامه نطق خود تاکید کرد که باید درباره اصفهان تجدید نظر کرد

زی امروز سالگرد شهید صیاد شیرا: این نماینده مجلس با اشاره به سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی گفت
شهید صیاد . به تابوتش بوسه زد بود، انتظار می رفت که رئیس مجلس نطق می کرد، ایشان حق بود که رهبری 

 .با علم بود، ما باید فرهنگ زندگی او را وارد زندگی خود کنیم

این سفرهای . ما فقط حرف نزنیم، پوستر نزنیم: زیستی مسئولین کشور گفت تاکید بر ضرورت ساده  کامران با

. ارجی ادامه دارد، به بیت المال رحم کنید، پول غذا و هتل مقامات از مردم است این ارز مسافرتی را کم کنیمخ
بعد توجیه می . گاهی سر یک سفره چند نوع غذا است در حالی که عده ای سالیانه گوشت نمی توانند بخورند

 .توجیه از گناه بدتر است. کنیم

مسان سازی حقوق کارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و فوالدی ها از توجه به ه: کامران در پایان گفت

امیدواریم در سالی که رهبری باز به موضوع اقتصاد توجه کردند . جمله تذکراتی بود که می خواستم ارائه کنم

 .فرماندهی اقتصادی واحد در کشور اجرا شود

 انتهای پیام

 های کشور نسبت به حل آنها اقدام کنند قوای کشور با اولویت قراردادن بحران: کاتب

https://www.isna.ir/news/97012106546 

یک عضو هیئت رئیسه   :آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در تاریخ بیست و یکم فروردین

ت های جاری کشور و خشکسالی و آب و التهابا های بزرگی که در بخش هزینه باتوجه به بحران: مجلس گفت
بازار ارز در کشور وجود دارد، می طلبد قوای کشور توجه خاصی داشته باشند و به حل مسایل اصلی کشور 

 .بپردازند

ضمن تبریک سال نو و اعیاد ( شنبه سه)به گزارش ایسنا، غالمرضا کاتب در نطق میاندستور جلسه علنی امروز 

در جریان مشکالت ناشی ار بحران های . فقیت باشدامیدوارم سال جدید برای ایران سرشار از مو: رجب بیان کرد
کشور نمایندگان مردم نیز نگران و ناراحت هستند اما مردم ایران به لطف خدا تمامی چالش ها و تمهیداتی که از 

 .سوی بیگانگان و بی توجهی برخی از مسئوالن خارجی برای کشور ایجاد شده را به فرصت تبدیل کرده اند

های جاری کشور و خشکسالی و آب و التهابات  های بزرگی که در بخش هزینه از میان بحران :وی در ادامه گفت

بازار ارز داریم، می طلبد قوای کشور توجه خاصی داشته باشند و با اولویت قرار دادن این مسائل به حل مسایل 

 .اصلی کشور بپردازند

هایی نظیر قم، یزد، سیستان،  مسئله استان این. درصد کاهش بارندگی داشتیم ۱۲در دراز مدت : وی افزود

آنچه از وزیر نیرو انتظار داریم این است که با . خراسان رضوی، اصفهان و استان سمنان را رنج می دهد
ها نسبت به تامین آب پایدار با سیاستهای درست انتقال آب تصمیمات  هماهنگی مجامع نمایندگان استان

 .اساسی بگیرد

از وزیر کشاورزی انتظار دارم با تصمیم درستی که در مجلس در بودجه : ار در مجلس گفتنماینده مردم گرمس

بخش آبخیزداری گرفته شد، برای این موضوع در فالت مرکزی سیاست گذاری کند تا بخشی از مشکالت حل 
 .های انتقال آب و آبخیز داری در منطقه تالش الزم را داشته باشد شود و برای اجرای طرح

اجرای آبیاری تحت فشار می تواند بخشی از مشکالت را حل کند و همچنین کاهش مصرف آب را : ریح کردوی تص
رود برای تامین علوفه  انتظار می. امروز عشایر ما در همه جا با کمبود علوفه مواجه هستند. به دنبال داشته باشد

 .های الزم صورت گیرد تولیدکنندگان و عشایر ما سیاست گذاری

حمایت از تولید ملی باید محور اصلی ما در سیاست های کالن قرار گیرد و به یک نگاه ملی : در پایان گفتکاتب 

های فرهنگی و صدا و سیما انتظار دارم  از دستگاه. تبدیل شود تا بسیاری از مشکالت معیشتی ما برطرف شود
 .که حمایت از کاالی ایرانی را به یک فرهنگ تبدیل کنند



 انتهای پیام

 با حضور وزرای کشاورزی و نیرو

 آغاز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل حوزه آب

https://www.isna.ir/news/97012207072 

 

سخنگوی کمیسیون امنیت   :آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در تاریخ بیست و دوم فروردین

اورزی و نیرو در جلسه غیرعلنی امروز برای بررسی ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که وزرای جهاد کش
 .مسائل حوزه آب حضور پیدا کردند

در این جلسه که با حضور اردکانیان و حجتی برگزار : وگو با ایسنا، اظهار کرد سید حسین نقوی حسینی در گفت
 .شده است، قرار است مسائل حوزه اب مورد بررسی قرار گیرد

های آتی دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان  در جلسه امروز برنامهطبق اعالم قبلی هیئت رئیسه 
الگوی   زیست درباره حوزه آب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که شامل آب شرب و آب کشاورزی و محیط

 .کشت نیز می شود

 انتهای پیام

 شرب آب نبود به نسبت هشدار/کرمان در ریزگردها کانون افزایش

 

 

با توجه به خشکسالی که : وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت تاالب جازموریان گفت زاده در گفت رضا جزینی
ها نسبت به سال گذشته، وضعیت تاالب  درصد بارندگی ۲۱امسال با آن روبرو هستیم و کاهش بیش از 

هایی که شده بود ما باز هم مشکل داشتیم  وجود بارندگی سال گذشته با. شود جازموریان روز به روز بدتر می
وی با بیان اینکه در حال حاضر آبی برای شرب مردم .ها بسیار بدتر است چه برسد به امسال که وضعیت بارندگی

متاسفانه آبی برای شرب و استفاده مردم وجود ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم حقابه : وجود ندارد، تصریح کرد

های مجاز و غیرمجاز، وضعیت نامناسب کشت، عدم تغییر  با توجه به حفر چاه. ط زیست را مطالبه کنیممحی
الگوی کشت، شیب توپوگرافی منطقه، عدم بارندگی و تبخیر زیاد هیچ آبی به تاالب نخواهد رسید، از همین رو 

های ریزگرد در منطقه  زاده با بیان اینکه به دلیل خشکسالی بر وسعت کانون جزینی ....وضعیت مناسبی نداریم
درصد ریزگرد در کشور از تاالب جازموریان است و امسال با توجه به خشکسالی  ۱۴: شود، توضیح داد افزوده می

 .قطعا این درصد بیشتر خواهد شد

 : اعتراض کشاورزان به قیمت پائین محصوالت

 

 شدن مسیر اسالم آباد ـ زهکلوت توسط کشاورزان معترض به پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزیمسدود 
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 ادامه اعتراضات و تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان و حمایت کسبه از کشاورزان

 

خود را در اعتراض به  اهراتتظ از روز چهارمین ، کشاورزان و مردم اصفهان۳۱فروردین ۱۱روز چهارشنبه 
نیروی انتظامی به تهدید . کسبه اصفهان نیز به حمایت از کشاورزان پرداختند. های حکومت برپاکردند سیاست

 سمت به کشاورزان حرکت .اعتنا به تهدیدات به اعتراض خود ادامه دادند اما کشاورزان بی. مردم پرداخت

با نیروهای سرکوبگر مواجه ( ع)کت خود به سمت مسجد علیکشاورزان در مسیر حر.  علی مسجد راه چهار
 .شوند شدند که این نیروها با ایجاد موانع و بستن مسیر مانع از تظاهرات مردم می

حتی اگر / گیریم  آبه رو می حق»:دهند دهند شعار می کشاورزان که زنان بخش بزرگی از آنان را تشکیل می
نصر من هللا » ، « زیر عبا جمع شده /آب چگونه شده» ،« ری به حال ما کنیدفک / سوریه را رها کنید» ، « بمیریم

نون و پنیر » ، « آماده باش، آماده باش /ای لشکر شرق اصفهان»  ،« مرگ بر این دولت مردم فریب/ و فتح القریب

کشاورزان در برابر صحبتهای  «ریشه ظلمو بکن / یا حجه ابن الحسن»،   «!و سبزی، مسئول چرا میترسی؟
در مقابل تهدید نیروی .نیروهای سرکوبگر حکومت که میخواست آنها متفرق شوند؛ وی را هو کردند« فرمانده»

سرکوبگر، مردم با شعارهای بی شرف، بی شرف، بی شرف پاسخ دندان شکنی به این نیروی ضد مردمی 
 .دادند

 زانکشاور از حمایت در خوراسگان کسبه اعتصاب
فروردین ماه؛ تمامی کسبه و اصناف خوراسگان در حمایت از کشاورزان و حق آبه مغازه های  ۱۱روز چهارشنبه 

 .خود را بسته و بطور جمعی اعتصاب نمودند

 جلسه غیرعلنی مجلس با اردکانیان و حجتی؛

 های نوین وم استفاده از فناوریلز/ تشکیل کارگروه ملی بحران آب

https://www.mehrnews.com/news/4268429 

 

 

 

 

 

 

وزیر نیرو در : مسعود میرزایی گفت :آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در بیست و دوم فروردین

 .یرعلنی از تشکیل کارگروه ملی بحران آب، متشکل از چهار وزارتخانه و دو سازمان خبر دادجلسه غ

در خصوص جلسه غیرعلنی  خبرنگار مهر جالل میرزایی نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با
های سال گذشته،  ی اردکانیان وزیر نیرو در خصوص میزان بارشدر جلسه غیرعلنی آقا: مجلس اظهار داشت

بعد از آن هم قرار است آقای حجتی وزیر جهاد . ها و تدابیر وزارت نیرو برای حل مشکالت، مسائل را بیان کرد چالش
نظرات  های انرژی، کشاورزی و تعدادی از نمایندگان نیز رؤسای کمیسیون. کشاورزی گزارشی را به مجلس ارائه دهد

 .خود را در این خصوص بیان خواهند کرد

در خصوص  خبرنگار مهر مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با
لزوم استفاده از ها، بر  آقای اردکانیان در جلسه غیرعلنی با اشاره به کاهش بارش: جلسه غیرعلنی گفت

 .های نوین برای بارندگی و همچنین اصالح الگوی مصرف تأکید کرد فناوری
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آقای اردکانیان همچنین از تشکیل کارگروه بحران آب در : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود

زیست و برنامه  محیط دولت متشکل از وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان

 .و بودجه خبر داد

درصد کاهش داشته بنابراین  ۴۱نسبت به سال گذشته  ۳۱ها در سال  آقای اردکانیان اعالم کرد بارش: وی ادامه داد

 .در بخش شهرها برای تأمین آب شرب با مشکالت جدی مواجه هستیم

میلیون نفر در وضعیت قرمز قرار دارند و  ۲۱معیت شهر در کشور با ج ۲۱۱وزیر نیرو معتقد بود : گودرزی تصریح کرد
 .بحران مصرف آب در کشور وجود دارد

باید الگوی کشت اصالح شود و بین آب : نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت
 .شرب، صنعت و کشاورزی تفکیک قائل شویم

کشد؛ عالوه بر این در  سال طول می ۹۱ای کشاورزی و صنعت ها بر اجرای طرح استفاده از فاضالب: وی تأکید کرد

 .اند، اما شبکه انتقال آب آنها ساخته نشده است ریز، سدهایی آبگیری شده برخی نقاط کشور از جمله نی

کنند و همزمان با  های تولید برق در کشور با استفاده از آب کار می بسیاری از نیروگاه: گودرزی خاطرنشان کرد

یابد؛ لذا احتمال قطعی برق در ایام  استفاده از آب در بخش مصرف خانگی، استفاده از برق نیز افزایش میافزایش 
 .تابستان وجود دارد

روایت شهریاری از نشست غیرعلنی مجلس؛پیشنهادحجتی برای تامین آب 

 تأکیدوزیرنیروبراصالح الگوی مصرف/کشاورزی

 حامد حسین عسکری

https://www.mehrnews.com/news/4268425 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،  ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،

 .را تشریح کرد بخشی از مباحث مطرح شده در نشست غیرعلنی امروز مجلس درباره بحران کم آبی

، با اشاره به جلسه غیرعلنی خبرنگار مهر سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان در گفتگو با

در این جلسه غیرعلنی که با حضور وزرای : صبح امروز مجلس که هم اکنون نیز در حال برگزاری است، اظهارداشت

رو و جهاد کشاورزی و معاونان این دو وزارتخانه در حال برگزاری است، عمده مباحث در خصوص خشکسالی اخیر و نی
 .کاهش منابع آبی و تاثیر این مسئله بر منابع آب شرب و کشاورزی بوده است

ای اخیر و مقایسه آن در این جلسه، ابتدا آقای اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از وضعیت بارندگی ها در ساله: وی افزود
ساله اخیر ارائه داد و کاهش منابع آبی شرب و کشاورزی را به عنوان یک  ۴۱و  ۳۱، ۹۱با متوسط بارندگی در دوره 

 .چالش مهم مطرح کرد

وزیر نیرو این نکته را مطرح کرد که تنها کاری که در مقابل : عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد
شکسالی می توان انجام داد، این است که یک اجماع بین مردم و مسئوالن برای اصالح الگوی مصرف این پدیده خ

 .هم در بخش شرب و هم در بخش کشاورزی ایجاد شود

وزیر نیرو با ارائه آمار و ارقام، وضعیت بارندگی را در سال آبی : شهریاری با اشاره به گزارش وزیر نیرو اظهارداشت
ل پائیز سال قبل شروع شده و تا پایان تابستان امسال محاسبه می شود، جزء نادرترین سالهای جاری را که از او

سال اخیر  ۳۱ساله اخیر اعالم کرد؛ به همین دلیل، تا االن بدترین شرایط بارندگی را در حدود  ۳۱بارندگی در حدود 
درصد با  ۱۱و سیستان و بلوچستان تا داشته ایم و بسیاری از استان های کشور از جمله کرمان، خراسان جنوبی 

 .کاهش بارندگی مواجه بوده اند

: جلسه غیرعلنی امروز گفت این نماینده مجلس همچنین با اشاره به گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در
منابع  و راهکارهای مقابله با کاهش وزیر جهاد کشاورزی نیز راجع به کمبود منابع آب در بخش کشاورزی صحبت کرد

با استفاده از اصالح نژاد بذرها و نهال ها را مطرح کرد؛  آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوهای کشت و فصل کشت
در این رابطه یکی از راهکارهای ارائه شده توسط وی، انتقال فصل کشت برخی از محصوالت از بهار به پائیز است که 

همزمان با اصالح الگوی مصرف آب محصوالت کشاورزی از آبیاری  الزمه آن، تغییرات ژنتیکی در بذر این محصوالت

 .ابی به آبیاری تحت فشار و حتی تغییر فضای کشت از فضای باز به گلخانه است غرق

 

 :وگو با ایلنا زیست کرمان در گفت مدیرکل حفاظت محیط
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 شرب آب نبود به نسبت هشدار/کرمان در ریزگردها کانون افزایش

 

درباره آخرین وضعیت تاالب جازموریان ست و دوم فروردین در تاریخ بیوگو با خبرنگار ایلنا  زاده در گفت رضا جزینی
ها نسبت به  درصد بارندگی ۲۱با توجه به خشکسالی که امسال با آن روبرو هستیم و کاهش بیش از : گفت

هایی که شده بود  سال گذشته با وجود بارندگی. شود سال گذشته، وضعیت تاالب جازموریان روز به روز بدتر می

 .ها بسیار بدتر است ل داشتیم چه برسد به امسال که وضعیت بارندگیما باز هم مشک

متاسفانه آبی برای شرب و استفاده : وی با بیان اینکه در حال حاضر آبی برای شرب مردم وجود ندارد، تصریح کرد
های مجاز و  با توجه به حفر چاه. مردم وجود ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم حقابه محیط زیست را مطالبه کنیم

غیرمجاز، وضعیت نامناسب کشت، عدم تغییر الگوی کشت، شیب توپوگرافی منطقه، عدم بارندگی و تبخیر زیاد 
 .هیچ آبی به تاالب نخواهد رسید، از همین رو وضعیت مناسبی نداریم

زمینه اقدامات  مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه باید مدیریت منابع آب به طور جدی در این
آب برای رسیدن به تاالب جازموریان باید مسیر طوالنی را طی کند، اما : مناسب را انجام دهد، خاطرنشان کرد

شود و عدم تغییر الگوی کشت از سوی  های غیرمجازی از آب می متاسفانه از یک سو در طول مسیر برداشت
ان متمادی است که در این منطقه انواع محصوالت متاسفانه سالی. دیگر باعث بروز مشکالت امروز شده است

 .شود پرآب بر مانند هندوانه کشت می

: شود، توضیح داد های ریزگرد در منطقه افزوده می زاده با بیان اینکه به دلیل خشکسالی بر وسعت کانون جزینی

این درصد بیشتر خواهد  درصد ریزگرد در کشور از تاالب جازموریان است و امسال با توجه به خشکسالی قطعا ۱۴
 .شد

در کارگروه ملی مبارزه با ریزگردها در سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد کارگروهی برای : وی ادامه داد

احیای این تاالب تشکیل شود و امیدواریم اقداماتی که مورد نیاز است به صورت اورژانسی برای احیای این تاالب 
 .های گذشته بوده است دیریت بد نسبت به منابع آب در سالانجام دهیم اما مهمترین مشکل ما م

با توجه به مسائلی که : مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان درباره انتقال آب به کرمان خاطرنشان کرد
البته در . انتقال آب دارد، هنوز هیچ آبی چه از حوضه آبی خشکی و خلیج فارس به کرمان منتقل نشده است

 .شود ها می ای به مدیریت آب، ریزگردها و تاالب توجه ویژه دولت دوازدهم

: شوند، گفت ها می کنند و مانع ورود دیگر دستگاه ای عمل می ها جزیره زاده با بیان اینکه برخی از دستگاه جزینی
ا را ه آن  های شود، قصد تداخل در برنامه زیست وارد موضوعی می ها تصور نکنند که اگر محیط برخی از سازمان

ها نیز باید  دارد بلکه با توجه به تاکید سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت آب و ریزگردها دیگر دستگاه

 .زیست باشند های محیط پاسخگوی حقابه

های  در سومین جلسه کارگروه سازگاری با خشکسالی مطرح شد؛محدودیت کشت بهاره در دشت
 خراسان رضوی
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رییس کارگروه سازگاری با خشکسالی استان ، ۲۹۳۱فروردین  ۱۱چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، 

 .زام بیمه برای خشکسالی در بخش کشاورزی خبر دادو ال 70خراسان رضوی از محدودیت کشت بهاره در سال 

در سومین جلسه کارگروه سازگاری با : به نقل از وزارت نیرو، احمد قندهاری افزود خبرگزاری مهر گزارش به
نابع آبی در خصوص آب خشکسالی استان خراسان رضوی با توجه به کاهش شدید نزوالت جوی و وضعیت بحرانی م

شرب پیشنهاد شد تا حفاری جدید محدود شود و برای تأمین آب شرب، چاه های در اختیار دستگاه های دولتی با 

 .هماهنگی استانداری در مدار شرب قرار گیرند

های کشاورزی با پرداخت  جهت تأمین بخشی از آب شرب شهری تصمیم بر این شد از طریق چاه: وی ادامه داد

 .ارت به بهره برداران بخشی از کمبود ها تعدیل شودخس

های صنعت، خدمات و کشاورزی جهت عبور از بحران آب  وی همچنین با تاکید به نقش مهم مدیریت آب در بخش
های دارای تنش شدید آبی، عدم شارژ مازاد برای کلیه چاه ها و نصب کنتور  جیره بندی آب کشاورزی در دشت: گفت

 .اه های صنعتی، شرب و بهداشت و خدمات الزامی می باشدبر روی کلیه چ

برداری کامل از تمامی  مقرر شد تا بهره: قندهاری ضمن اشاره به نقش کنتورهای هوشمند در مصرف بهینه آب افزود

 .کنتورهای هوشمند صورت گیرد

 کمیته ویژه دولت به ریاست جهانگیری موضوع کم آبی را دنبال خواهد کرد

https://www.mehrnews.com/news/4268564 

: آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱چهارشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر به گزارش حامد حسین عسکری در 

ای در دولت به ریاست معاون اول بحران  قرار شد کمیته ویژه: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت بهروز نعمتی
 .کم آبی و اقدامات الزم برای مقابله با آن را دنبال کند

، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز مجلس در خبرنگار مهر به گزارش

در این : ئیات این نشست و بررسی موضوع بحران کم آبی در کشور اظهارداشتجمع خبرنگاران با اشاره به برخی جز
 .ساله اخیر اشاره دارد، ارائه شد ۱۱جلسه گزارش مفصلی از مرکز پژوهش های مجلس که به وضعیت 

قرار شد کمیته ای در دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و کمیسیون های انرژی و : وی افزود
 .زی مجلس نیز در این کمیته حضور داشته باشند و این کمیته مسئله آب را پیگیری و هماهنگ کندکشاور

این : سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اقداماتی که کمیته ویژه دولت در حوزه کم آبی انجام دهد، گفت

ر مشکل جدی داریم و وضعیت به کمیته موظف است طرح آمایش آب را در دستور کار قرار دهد، چرا که در حال حاض
 .گونه ای است که مناطق کم بارش با مناطق پربارش تفاوت چندانی در تامین آب ندارند و هر دو مشکل دارد

همچنین با توجه به دغدغه کشاورزان برای تامین آب کشاورزی و نیز تاکید مجلس بر لزوم رفع : نعمتی تصریح کرد

ی جهاد کشاورزی و نیرو مکلف شدند این مسئله را پیگیری کنند؛ همچنین در دغدغه بخش کشاورزی، وزارتخانه ها
بخش صنعت نیز قرار بر این شد صنایعی که بعد از این ایجاد می شوند در مناطقی دایر شوند که آب در آنجا وجود 

ن صنایع را از نقاط دارد و اینطور نباشد که در مناطق کویری صنایع ایجاد شود و سپس مجبور شویم آب مورد نیاز ای
 .دیگر منتقل کنیم

قرار شد در این رابطه کمیته ویژه : وی همچنین درباره مسئله آب شرب مورد نیاز مناطق مختلف کشور اظهارداشت

دولت وضعیت آب شرب مناطق مختلف کشور را تنظیم کند و در کنار آن مسئله فرهنگ سازی را نیز با جدیت دنبال 
 .کند

ان در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سهمیه بندی آب نیز اجرا می شود یا خیر، نماینده مردم تهر
چیزی به اسم سهمیه بندی وجود نخواهد داشت، اما قرار شد ساماندهی های الزم توسط همین : تصریح کرد

 .گیرد کمیته انجام شود و میزان آب مورد نیاز بخش های شرب، کشاورزی و صنعت مورد بررسی قرار

در موضوع کم آبی نباید با خودمان تعارف کنیم و باید توجه داشته باشیم که این مسئله باید با : نعمتی تاکید کرد
 .جدیت توسط دولت و مجلس دنبال شود

همچنین مسئله بهره برداری بهینه از منابع آب و توزیع بهینه آن در دستور کمیته ویژه دولت قرار خواهد : وی افزود

و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است طرح های آبخیزداری را با جدیت در دستور کار قرار دهد و این مسئله گرفت 
 .مورد تذکر رئیس مجلس نیز بود

قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت منظم و ماهانه با : سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت
از سوی نمایندگان وجود داشت که برخی کمیته ها و شوراهای  این کمیته جلسه داشته باشند و یک گالیه هم

 .تخصصی در دولت مانند شورای عالی آب دیر به دیر تشکیل می شود و تاکید شد که این مسئله باید حل شود

 آبی و خشکسالی گفته شد آنچه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره کم

https://www.isna.ir/news/97012207130 
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نماینده تهران تشکیل کارگروه ملی : آمده است  ۲۹۳۱خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و دوم فروردینبه گزارش 

سازگاری با کم آبی در دولت را به عنوان یکی از اقدامات بیان شده در حوزه ملی در جلسه غیرعلنی امروز 
رای نیرو و کشاورزی در این طبق اظهارات وز: در خصوص بررسی مسائل حوزه آب عنوان کرد و گفت( چهارشنبه)

 .های جدید و همکاری و همراهی مردم از دوره سخت خشکسالی عبور خواهیم کرد جلسه با تدوین برنامه

در : وگو با ایسنا، در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل حوزه آب، گفت علیرضا رحیمی در گفت

زیست و کارشناس مرکز  ر کشاورزی، معاون سازمان محیطاین جلسه وزیر نیرو به همراه همه معاونانش، وزی

 .ها و راهکارها برای کنترل وضعیت آب و برق را ارائه دادند پژوهشها حضور پیدا کرده و گزارشی درباره پیش بینی

ها نیز  برداری از چاه های بهره به گفته وی در این جلسه در خصوص تغییر الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و روش

 .مطالب این جلسه به صورت تخصصی مطرح شده است. لبی بیان شدمطا

طبق توضیحات ارائه : گفت ۳۱رحیمی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در دولت از اسفند 

های تخصصی تشکیل شدند که مجموعه مدیریت آب  کمیته. شده تاکنون این کارگروه سه جلسه را برگزار کرده
 .ین کارگروه تصمیم گیری می کندکشور در ا

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه تمرکز بر مدیریت آب و چگونگی توزیع آن در مصارف مختلف است، 
زیست عضو این کارگروه  وزرای کشور، نیرو، صنعت، کشاورزی و روسای سازمان برنامه و بودجه و محیط: گفت

های حوزه آب و  عمده کارکردهای این کارگروه نظارت بر پیشرفت برنامه. ستهستند که ریاست آن با وزیر نیرو ا
 .ها برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف و تحلیل حجمی آب برای مصارف مختلف می باشد بررسی وضع تعرفه

لی نام در این جلسه از تشکیل این کارگروه به عنوان یکی از اقدامات موثر در حوزه م: نماینده تهران یادآور شد
حل هایی برای برون رفت از شرایط سخت و  برده شد و عالوه بر آن گزارشی از وضعیت موجود آب کشور و راه

 .خشکسالی بیان شد

های جدید و همکاری و همراهی مردم از دوره سخت خشکسالی عبور  با تدوین برنامه: رحیمی در پایان تاکید کرد

 .خواهیم کرد

 انتهای پیام

 روند؟ نده شادگان از بین میما نخیالت باقی

https://www.isna.ir/news/97012207555 

 

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان : آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، بیست و دوم فروردین،
به آب نیاز با توجه به شرایط به وجود آمده، گندم پاییزه را از دست دادیم و در این شرایط نخیالت شادگان : گفت

طلبد رهاسازی آب به سرعت انجام شود تا نخیالت باقی مانده در شادگان از بین  شدیدی دارند و این مساله می
 .نروند

امسال با توجه به شرایط بارشی و تامین آب مورد نیاز کشت پاییزه : وگو با ایسنا، اظهار کرد جبار حمادی در گفت
 .هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم 80تا  80کنیم که حدود  شادگان، پیش بینی می

تن کلزا از کشاورزان  555کنیم که حدود  همچنین با توجه به شرایط کشت کلزا، پیش بینی می: وی افزود
 .رسد شادگانی خریداری شود و محصول جو کشت شده نیز به صورت محلی توسط کشاورزان به فروش می



های اراضی رودخانه جراحی از بین  درصد کشت 05امسال حدود : تصریح کردمدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان 

اند  های این حوضه که به علت عدم تامین آب از بین رفته رفته است و در این زمینه انتظار داریم که خسارت کشت

 .به کشاورزان پرداخت شود

ها  به کشاورزان در شادگان به آندولت یا بیمه تالشی انجام دهند تا خسارات وارد شده : حمادی بیان کرد

ها وارد کرد و  های آن پرداخت شود، زیرا امسال عدم تامین آب مورد نیاز کشاورزان، خسارات سنگینی به کشت
 .ها از بین رفتند بسیاری از کشت

 انتهای پیام

 رود روستاها به هدر میدرصد از آب تولیدی بروجرد در  ۰۷

 

رئیس اداره آب و فاضالب : آمده است  ۲۹۳۱، بیست و دوم فروردین،بروجرد/ مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 

 .رود درصد از آب تولیدی بروجرد در روستاهای این شهرستان به هدر می ۳۱: بروجرد گفت
درصد  ۳۱بیش از : جلسه شورای حفاظت از منابع آب بروجرد گفت ، عبدالرضا عبدی دررخبرنگار مه به گزارش

وی با اشاره به گرمای پیش رو در فصل تابستان .گیرد آب شرب در روستاهای شهرستان بروجرد صورت می  پرتی
 .شدند رسانی می روستا از طریق تانکر آب ۹۲بر  بالغ ۳۱در سال   :افزود

این معضل با کمک نمایندگان مجلس، مسئوالن امر و مردم رفع شد : فاضالب بروجرد تصریح کردرئیس اداره آب و 
 .به یک روستا کاهش یافت ۳۱چنانکه در سال 

اند که این امر جای  رسانی شده متأسفانه در ابتدای سال جاری دو روستا از طریق تانکر آب: عبدی ادامه داد

کند و این در حالی  درصد آب همدان را تأمین می ۳۴در شمال بروجرد  سد کالن: وی اظهار داشت.نگرانی دارد

گونه سهمی ندارد و اگر از آب سد کالن استفاده شود  است متأسفانه شهرستان بروجرد از این میزان هیچ
 .آبی منطقه حل خواهد شد مشکل بی

آبی منطقه شمال بروجرد  بی تخصیص آب از سد کالن و رفع مشکالت: رئیس اداره آب و فاضالب بروجرد افزود

طورقطع با پیگیری مشکالت آب منطقه در  گیری و پیگیری در سطح کالن نیاز دارد و به مواردی است که به تصمیم

 .بلندمدت حل خواهد شد

درصد پرتی آب در روستاهای شهرستان بروجرد وجود دارد که این امر  ۳۱در حال حاضر بیش از : عبدی یادآور شد
گیرد و از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها انتظار  صورت می... م استفاده از کنتور، سرقت آب و به دلیل عد

 .رود برای رفع مشکالت همکاری الزم را داشته باشند می

 ۳۱۱درگذشته « بیشه داالن»وسعت تاالب : زیست بروجرد نیز در این جلسه گفت رئیس اداره محیط مصطفی وند

« بیشه داالن»های  با تغییر کاربری غیرمجاز زمین: وی گفت.یافته است هکتار کاهش ۲۱ز به هکتار بوده که امرو
به اراضی زراعی و کشت محصوالتی مانند برنج، هندوانه و خیار متأسفانه سیستم آبی منطقه دچار مشکل 

 .شده است

رزی، فاضالب روستاهای در حال حاضر شاهد ورود ضایعات کشاو: زیست بروجرد تأکید کرد رئیس اداره محیط

بایست با آن در غالب برنامه  هستیم که می« بیشه داالن»رویه و غیرمجاز تاالب  های بی اطراف بیشه و زهکشی
 .مقابله شود

 خسارت ناشی از خشکسالی سیستان هرچه سریعتر به مردم پرداخت شود: دهمرده

https://www.isna.ir/news/97012207363 
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: نماینده مردم زابل در مجلس گفت: آمده است  ۲۹۳۱ولتی ایسنا، بیست و دوم فروردین،به گزارش خبرگزاری د

با توجه به اینکه خشکسالی کسب و کار را از مردم سیستان گرفته است، خسارت ناشی از فاجعه خشکسالی 

 .هرچه سریعتر به مردم پرداخت شود

( چهارشنبه)جمهور در پایان جلسه علنی امروز  سهللا دهمرده در تذکری شفاهی به رئی به گزارش ایسنا، حبیب

به منظور کاهش . جمهور با توجه به خشکسالی در استان سیستان به داد مردم برسید آقای رئیس: بیان کرد
درصدی از آالم مردم دستور فرمایید هیئتی به نمایندگی از طرف شما به منطقه اعزام گردد تا تصویر واقعی برای 

 .سارت ناشی از فاجعه خشکسالی را هرچه سریعتر به مردم پرداخت کنیدخ. شما تهیه کنند

آقای . آبه رودخانه هیرمند را از افغانستان به صورت جدی مطالبه کنید حق: نماینده مردم زابل در ادامه اظهار کرد

ده است و میلیمتر بو ۱.۱تنها  ۳۱-۳۱جمهور همانطور که مستحضر هستید میزان بارندگی در سال زراعی  رئیس
درصد کاهش داشته  ۳۲یعنی . فقط دو درصد بوده است ۳۱-۳۴ورودی رودخانه هیرمند نسبت به سال زراعی 

امروز مردم منتظر عنایت . نتیجه این امر سبب شده مردم سیستان کار و سرمایه خود را از دست دادند. است

 .دولت هستند

ضمن تشکر از : ر خارجه و دیگر مسئوالن بیان کرددهمرده در تذکری به سخنگوی دولت و وزرای کشور، امو

هایی که  به وظیفه ذاتی خود و قول و وعده. زحمات شما باید بدانید که مسئولیت شما بسیار سنگین است
 .اید، عمل کنید تا مردم مرزدار سیستان نسبت به مسئوالن بدبین و ناامید نشوند داده

 انتهای پیام

 :جلسه غیرعلنیرئیسه در تشریح  سخنگوی هیئت

 سهمیه بندی آب به هیچ وجه مطرح نیست

https://www.isna.ir/news/97012207222 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با : آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، بیست و دوم فروردین،

فق بر سر تشکیل اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس از حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در این جلسه و توا
جمهور و با عضویت نمایندگانی از کمیسیون های انرژی و کشاورزی و سایر  ای به ریاست معاون اول رئیس کمیته

 .اعضای دولت سخن گفت

در : به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت

براساس . ارشی مفصل از وضعیت آبی طی دو دهه گذشته ارائه کرداین جلسه رئیس مرکز پژوهشها گز

ای که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول  توضیحات جاللی، مرکز پژوهشهای مجلس در کنار کمیته
جمهور و دبیری وزیر نیرو تشکیل شده، همکاری خواهد داشت و این کمیته مسئولیت انجام چند کار را  رئیس

 .تبرعهده خواهد داش

بر در مناطق دارای منابع  نماینده مردم تهران در مجلس تهیه آمایش آب، رفع دغدغه کشاورزان، احداث صنایع آب

برداری بهینه از این منابع، فرهنگ سازی برای مصرف  آبی کافی، ساماندهی منابع و مصارف آبی کشور و بهره
به دیپلماسی آب از دستور کارهای این کمیته عنوان  های جدید در این حوزه و توجه بهینه آب، استفاده از فناوری

 .کرد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر در مناطق پرآب همان مشکالتی وجود دارد که در 

براساس مسئولیتی که بر عهده کمیته مسئول گذاشته شد، سهم : مناطق کم آب کشور وجود دارد، اظهار کرد

صنعتی از منابع آبی باید در قالب ساماندهی منابع و مصارف آب کشور مشخص شود و بخش شرب کشاورزی و 
 .ترتیب اولویت بندی آنها نیز باید با اولویت آب شرب، کشاورزی و صنعتی باشد

مجلس به جد نمی : به تفاهم برسند، خاطرنشان کرد« آب»  وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در خصوص
بر همین اساس در جلسه غیرعلنی تاکید . آب کشاروزی دغدغه داشته باشند رزان برای تامین خواهد که کشاو

های موجود در  شد وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، آب مورد نیاز بخش کشاورزی را با اولویت به استفاده از فناوری
 .این بخش مورد توجه قرار دهند

بندی آب در قالب ساماندهی منابع و  جیره: گفت« بندی آب سهمیه»نعمتی با رد هرگونه تصمیم گیری درخصوص 
 .مصارف آب باید مورد توجه کمیته مذکور قرار گیرد اما موضوع سهمیه بندی به هیچ وجه مطرح نیست

وی با اشاره به نظرات روسای کمیسیون ها و نمایندگان مجلس، ضعف مدیریتی و چندگانگی در مدیریت را عمده 
 .ن مجلس از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی اعالم کردانتقادات نمایندگا

به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس کمیته مشترک مجلس و دولت باید به مسئله دیپلماسی آب نیز توجه 
کرده و از نظرات مشورتی کمیته آب کمیسیون امنیت ملی در این زمینه استفاده کنند و به صورت ماهانه به 

 .مجلس گزارش دهد

 پیامانتهای 



 کمبود آب دارد در تابستان  چهارمحال و بختیاری 

https://www.isna.ir/news/95012308646 

 

مدیرکل هواشناسی استان : آمده است  ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، بیست و سوم فروردین،  

در تابستان امسال با : چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود استان به نهمین سال متوالی خشکسالی، گفت
 .کمبود آب مواجه خواهیم بود

: اظهار کرد -منطقه چهارمحال و بختیاری -(ایسنا) مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران
متر بوده که  میلی 00،  فروردین80های استان چهارمحال و بختیاری از اوایل فروردین ماه سال جاری تا  بارش

درصدی را در پی داشته  08کاهش   میلیمتر بارش 61به مشابه سال گذشته در این تاریخ با میانگین  نسبت

شود، تصریح  وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری پنجمین استان خشک کشور محسوب می.است
ه پنجمین استان خشک های یزد، خراسان جنوبی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، متاسفان پس از استان: کرد

 .در کشور هستیم

متر  میلی 576تاکنون  71از اول سال زراعی : درصدی بارندگی در سال گذشته خبر داد و گفت 00قطره از کاهش 

درصد و  00متر بارش باران داشتیم که نسبت به سال گذشته  میلی 057، 75بارندگی و در مدت مشابه سال 
میلیمتر  850شهرستان بروجن با : وی افزود .کاهش بارندگی داشتیم درصد 00نسبت به میانگین سی ساله 

 055بارش باران در سال گذشته کمترین بارش در استان را داشته که در مدت مشابه سال قبل از آن بارش باران 
 .درصدی بارندگی در این منطقه است 05میلیمتر بوده که حاکی از کاهش 

 576های سال گذشته تاکنون  میانگین بارش: ستان سال جاری، افزودقطره با اشاره به کمبود آب در تاب

میلیمتر برسد که متاسفانه با ذوب  075های گذشته باید به  متربوده که طبق میانگین بارندگی در سال میلی
ن تواند جایگزین کم آبی در استا ، این مساله به هیچ وجه نمی اسفند 87های کوهرنگ در  هنگام برف در کوه زود

 .شود

نشان  مدیرکل هواشناسی استان در پایان با اشاره به ورود استان به نهمین سال متوالی خشکسالی، خاطر

 .درصدی برخوردار است 50کمبود بارش در مرکز استان نیز از کاهش : کرد

 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

 جویی درمصرف آب لزوم صرفه/آبی در آذربایجان غربی از خط قرمز گذشت کم

https://www.mehrnews.com/news/4269541 

 

 

 

 

 

 

نزدیک دو دهه است با کاهش بارش ،۲۹۳۱فروردین  ۱۹پنجشنبه  -ارومیه -به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
آبی هستیم بحرانی که  رویه ذخایر آبی در آذربایجان غربی شاهد بروز بحران کم مصرف بی نزوالت آسمانی در کنار

 .این روزها از خط قرمز نیز عبور کرده است

های ریزگرد در استان، بروز بادهای نمکی، فرسایش  افزایش کانون: سکینه اسمی -ها خبرگزاری مهر، گروه استان
ها، از بین رفتن بخش زیادی از  ها، تغییرات اقلیمی و رژیم بارش های روان، فرونشست دشت خاک و حرکت شن

https://media.mehrnews.com/d/2015/12/06/4/1930893.jpg?ts=1486462047399


های گیاهی، کاهش منابع و ذخایر آبی  وحش، تهدید برخی گونه های باارزش حیات دریاچه ارومیه، مهاجرت گونه

 .دکشی آبی در استانی است که روزگاری عنوان دومین استان پرآب کشور را یدک می بخشی از تهدیدات و تبعات کم

های ممنوعه آذربایجان غربی به دلیل خالی شدن  های ارومیه، خوی و سلماس از دشت در حال حاضر دشت
شدن به دشت ممنوعه بحرانی هستند، بسیاری از منابع آبی  زیرزمینی در حالت فرونشست و تبدیل  های آب سفره

محیطی و  خطر بروز مشکالت زیست اند و های زیرزمینی شور شده رویه آب شهرهای استان به دلیل برداشت بی
 .در این خطه رو به افزایش است... کشاورزی و

های زیرزمینی در استان رو به کاهش بوده که این امر خطر کاهش آب شرب، از بین رفتن  اکنون منابع آب هم

مدیریت هرکدام را در پی دارد، عواقبی که در صورت عدم .... لرزه، فرونشست زمین و کشاورزی، افزایش وقوع زمین
 .به بحرانی غیرقابل مدیریت تبدیل خواهد شد

 

 درصد از منابع آب تجدید پذیر آذربایجان غربی استفاده می شود ۰۷بیش از 

در دنیا : ای آذربایجان غربی با هشدار جدی نسبت به مصرف منابع آب تجدید پذیر در استان گفت مدیرعامل آب منطقه

درصد برسد یعنی وضعیت به خط قرمز  ۳۱ شود اگر این رقم به تجدید پذیر مصرف نمیدرصد از منابع آب  ۱۱ بیش از
 .بازگشت است رسیده و این بدان معنی است منابع آبی در حال از بین رفتن بوده و غیرقابل

 ۱۱از این در حالی است که در کشور و آذربایجان غربی ما بیش : کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد

شدن به دشت  های استان در حال تبدیل اکنون تمام دشت کنیم و هم درصد از منابع آب تجدید پذیر را استفاده می
 .ممنوعه هستند

های ممنوعه ارومیه،  اکنون دشت هم: وی با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد از مرز بحران نیز عبور خواهیم کرد گفت
شدن به  رویه از منابع آبی در حال تبدیل های استان به دلیل برداشت بی ز سایر دشتخوی و سلماس و نیز بخشی ا

 .دشت ممنوعه بحرانی هستند

شود بلکه آب شرب  تنها موجب بروز مشکالتی در بخش کشاورزی می دانشجو با اشاره به اینکه ادامه روند فعلی نه
ش و از بین رفتن منابع آب تجدید پذیر خطر بزرگی استان را با کاه: استان را نیز با خطر جدی مواجه خواهد کرد افزود

 .های آب تنها بخشی از عواقب آن است کند که کمبود شدید آب شرب، شور شدن چاه تهدید می

های زیرزمینی در  رویه از منابع آب ای آذربایجان غربی با هشدار نسبت به استفاده بی مدیرعامل سازمان آب منطقه

داده و دیگر امکان ذخیره آب  با از بین رفتن منابع آب تجدید پذیر خاک نفوذپذیری خود را ازدست :استان عنوان کرد

 .وجود نخواهد داشت

 

 افزایش فرونشست زمین و خطر زمین لرزه در آذربایجان غربی

امر اگر خاک قابلیت نفوذپذیری خود را از دست دهد شاهد فرونشست دشت ها بوده و این : دانشجو تاکید کرد
 .موجب تحریک گسل های زمین شده و شاهد افزایش زمین لرزه در منطقه خواهیم بود

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی سرازیر شدن آب های شور به منابع آبهای شیرین،کمبود آب شرب، 

تن سرمایه های مردمی را از از بین رفتن کشاورزی، خطرات باالی سازه ها از جمله راه آهن، چاه زدایی و از بین رف
 .دیگر عواقب نابودی منابع آبهای تجدید پذیر اعالم کرد

دانشجو با تاکید بر اینکه مردم باید تغییر الگوی مصرف را در دستور کار خود قرار داده و منافع شخصی را فدای منافع 
ن آبیاری برویم و این امر تنها در حد در بخش کشاورزی باید به سمت بهره گیری از سیستم نوی: ملی کنند اضافه کرد

 .حرف نباشد واقعا در عمل هر کدام با احساس مسئولیت از منافع ملی و منابع آبی خود صیانت کنیم



مدیرعامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی توسعه بی رویه باغات به خصوص در باالدست، تغییر الگوی کشت 

عدد توسعه ای را از مهمترین دالیل کاهش منابع آب تجدید پذیر و کم آبی در از کم مصرف به پرمصرف، تغییرات مت

در حال حاصر وضعیت ما به سمت نامطلوب می رود و در دو بخش منابع آب های زیرزمینی و : استان دانست و افزود
 .نیز سطحی با مشکل جدی مواجه هستیم

 

 مترمکعب کاهش یافته است میلیون ۰۲۷آب معادل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به 

در سالهای گذشته از آذربایجان : دانشجو با اشاره به تغییر رژیم بارش ها و کاهش بارندگی در سالهای اخیر گفت

غربی به عنوان دومین استان پرآب کشور نام برده می شد این در حالی است که امروز این حرف تنها یک رویاست و 

 .آبی از مرز بحران نیز عبور کرده است واقعیتی ندارد و واقعا مشکل کم

بارش های پایانی سال و : وی با اشاره به اینکه امروز مردم باید خود را با شرایط کم آبی و بی آبی سازگار کنند افزود

فروردین ماه مردم را دچار این شبهه نکند که منابع آب در آذربایجان غربی غنی است، بلکه به سبب نباریدن برف، آب 
یک میلیارد  ۳۱میلیون متر مکعب کاهش یافته در حالی که این رقم سال  ۲۱۱دل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به معا

 .مترمکعب بود

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه آب معادل با ضخامت برف و سطح پوشش آن در 
در : مرور و با آغاز فصل گرما، منابع آب را تامین می کند افزودکوهستانهای هر حوضه آبریز محاسبه می شود که به 

 .درجه ای هوا در تابستان شاهد افزایش تبخیر و از بین رفتن منابع آبی هستیم ۲.۴سالهای اخیر با گرم شدن 

هم : وی با بیان اینکه وضعیت نامناسب آبی امسال ضرورت صرفه جویی مردم را صد چندان می کند اظهارداشت

نون آب پشت سدهای استان نسبت به سال قبل تنها یک درصد بهتر است اما دیگر پشتوانه ای برای تامین مجدد اک

 .آب این سدها در کوهستان ها وجود ندارد و این موضوع می تواند بر روی حق آبه دریاچه ارومیه نیز تأثیر گذار باشد

 

 تنش کمبود آب در کمین استان آذربایجان غربی است

عامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی استفاده از کشت محدود با الگوی کشت کم مصرف و اطالع  مدیر

رسانی و فرهنگ سازی تشکلهای آب بران منطقه در رابطه با کمبود آب کشاورزی و جلوگیری از کشتهای پرمصرف را 
برای گذر از این مشکل به همراهمی  الزم است برای حل مشکل کمبود آب همفکری کرده و: کارساز دانست و افزود

 . و همکاری مردم و مسئوالن نیاز است

با روند کنونی و نبود بارش در : دانشجو با اشاره به کمبود شدید بارندگی و کاهش ذخایر آبی استان خاطرنشان کرد
د چرا که بحران بخشهای کشاورزی و آب شرب با تنش کمبود آب مواجه هستیم و درماه های آتی بیشتر خواهیم بو 

 .آب در کمین بوده و باید به مسئله کم آبی توجه جدی شود

هر چند آمارها به اندازه کافی گویای عمق فاجعه فرهنگ ناصحیح مصرف آب از سوی مردم و سوءمدیریت مسئوالن 
یا قبول نداشته و در استفاده از منابع آبی به همراه آهنگ ناموزون توسعه است اما هنوز در عمل کسی این آمارها را 

 .یا جدی نمی گیرد

هر چقدر کمبود و بحران کاهش منابع آبی با عناوین هشدار دهنده ای از جمله جنگ بر سر آب، تهدید ادامه حیات، 

معضل مهاجرت، نبود آب شرب سرتیتر اخبار رسانه ها باشد تاکنون هیچ تاثیری در تغییر الگوی مصرف نداشته و مردم 

مارها و گزارش ها به مصرف بی رویه آب ادامه می دهند و مسئوالن بیخیال تر از توسعه بی رویه بی توجه به این آ
 .اراضی کشاورزی و برداشت از آب های زیرزمینی چشم پوشی می کنند



حال این سوال در ذهن ها طنین انداز می شود که چه زمانی این آمارها و هشدارها نتیجه بخش بوده و شاهد گام 

در بخش مدیریت و مصرف صحیح منابع آبی در بخش های مختلف از جمله شرب و کشاورزی خواهیم  های اساسی

 .بود؟ سوالی که جواب آن را باید در برنامه ریزی های مسئوالن و احساس مسئولیت و تعامل مردم جستجو کرد

 :دنبال می گرددتجمع کشاورزان اصفهان همچنان 

  

در میان نیروهای ضد شورش که برای خواباندن  خوراسگان. اصفهانفروردین تجمع کشاورزان  05پنجشنبه 

  ! اعتراضات روستائیانحاضر بودند،  تجمع خود را ادامه دادندو این تجمع هر روزه دنبال می گردد
 :محمود حجتی

 کنند تالش آبی کم با سازگاری برای باید آب کنندگان مصرف همه

 

محمود حجتی امروز پنجشنبه  : آمده است  ، ۲۹۳۱فروردین، به گزارش خبرگزاری دولتی  ایلنا،در بیست و سوم
همه مصرف کنندگان آب باید برای سازگاری با کم : در کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی تاکید کرد

کنندگان فضای سبز باید همانند بهر برداران بخش کشاورزی  وی با بیان اینکه مصرف.آبی اهتمام و تالش کنند
تعادل بخشی به منابع و مصارف آب را باید به : مند باشد، تصریح کرد وضوع کم آبی کوشا و دغدغهنسبت به م

 .عنوان مصلحت و منفعت شخصی و عمومی پیگیری کنیم

باید همچون : حجتی با اشاره به اینکه امروز منابع آب زیر زمینی را باید همانند قنات دیروز بدانیم، اظهار داشت

 .و مصرف آب با رویکرد پایداری و خیرخواهی جمعی عمل کنیم نیاکان خود در حفظ

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پایداری تولید مهمترین موضوعی است که باید با محوریت آب در بخش 
های و اقدامات متعددی برای مصرف بهینه آب  وزارت جهاد کشاورزی برنامه: کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، گفت

های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای راندمان آبیاری  توسعه سامانه های نوین آبیاری از جمله اولویتوی .دارد

 .شود های نوین آبیاری بدون محدودیت اعتباری پرداخت می تسهیالت توسعه سیستم: عنوان کرد و افزود

های پاییزه به جای  عه کشتهای نشایی به جای بذرکاری؛ توس وزیر جهاد کشاورزی اقداماتی نظیر توسعه کشت
وری  ای را از دیگر اقدامات این وزارت برای ارتقای بهره های متراکم و گلخانه کشت بهاره و همچنین توسعه کشت

های وزارت جهاد  حجتی توسعه آبخیزداری با مشارکت مردم را از برنامه.آب در بخش کشاورزی اعالم کرد
 .های زیر زمینی برشمردکشاورزی برای تقویت پوشش گیاهی و سفره 

 :مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنوان کرد

 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان زهک وارد کرد 424خشکسالی 
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مدیر جهاد کشاورزی زهک : آمده است  ، ۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و سوم فروردین
میلیارد تومان به  ۲۱۲خشکی رودخانه هیرمند، این میزان زمین زیر کشت به بار ننشست و  بر اثر: گفت

 .کشاورزان این شهرستان خسارت وارد شده است

 655هزار هکتار زمین قابل کشت دارد و امسال پنج هزار و  ۱۳شهرستان زهک : به گزارش ایسنا، امیری افزود

کاهش بارندگی و : وی بیان کرد.گوم، جالیز و باغات اختصاص یافتهکتار به کشت گندم، جو، سیر، پیاز، سور
خشکسالی موجب شد زمین های کشاورزان زهک در شمال سیستان و بلوچستان پیش از به بار نشستن 

  .محصول خشک شوند

هزار هکتار از زمین های  ۲۲بی آبی در منطقه همچنین موجب شد تا : مدیر جهاد کشاورزی زهک در ادامه گفت

   .کشاورزی شهرستان زهک در سال زراعی جاری کشت نشود

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/611588-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 .میزان خسارات وارده، به ستاد حوادث غیرمترقبه اعالم شده است: وی خاطرنشان کرد

در سال زراعی جاری ، وسعت مزارع گندم : همچنین رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت
  .هزار هکتار کاهش یافته است 87به پارسال، بیش از هکتار رسید که نسبت  015هزار و  06استان به 

هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان به کشت گندم اختصاص  06سال زراعی گذشته : زضا نجفی افزود
  .داشت اما کاهش شدید باران و کم آبی در استان، امسال اجازه این میزان کشت را نداد

  .د شده به کشاورزان استان در حال برآورد و جمع آوری استهم اکنون میزان خسارت وار: وی گفت

درصد در نقاط  05تا  10نسبت به سال قبل ، بین  76در سال :کارشناس اداره کل هواشناسی استان هم گفت 

   .مختلف سیستان و بلوچستان با کاهش بارندگی مواجه بوده ایم

در شش ماه  یشتر از دیگر نقاط استان بوده به طوری کهکاهش بارندگی ها در چابهار و زابل ب: مالشاهی افزود

 .روبرو شده است  درصد کاهش بارش 00اول سال زراعی جاری ، شهرستان زابل با 

 انتهای پیام

 شود؟ جویی می ای استحمام چقدر آب صرفه با کاهش یک دقیقه
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جویی در مصرف آب یکی از  صرفه: آمده است ۲۹۳۱در بیست و سوم فروردینبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

در این میان استحمام . مشترکان قرار گیرد  موارد بسیار مهمی است که در سال آبی جاری باید مورد توجه ویژه
ئه ای در مصرف آب دارد که باید گفت بر اساس آمار ارا یکی از مواردی است که در مصارف خانگی نقش عمده

 .شود جویی می لیتر آب صرفه ۱۱۱شده اگر مدت زمان استحمام هر فرد یک دقیقه کاهش یابد در مدت یک ماه 

 ۲۴۳آید که در شهر تهران با جمعیتی معادل هشت میلیون و  به گزارش ایسنا، با یک محاسبه ساده بدست می

جویی آب در طول یک  میزان صرفه ش دهد،نفر، هر فرد اگر تنها یک دقیقه زمان استحمام خود را کاه ۴۲هزار و 

لیتر خواهد بود که این میزان برابر است با سه میلیارد و  ۱۱۱هزار و  ۳۹۱میلیون و  ۲۳۱ماه برابر با چهار میلیارد و 
 .لیتری آب معدنی است ۲.۴عدد بطری  ۳۱۱هزار و  ۱۱۱میلیون و  ۱۱۲

 ۹۱۱هزار و  ۱۹۲میلیون و  ۱۱ن میزان برابر است با همچنین طبق اعالم شرکت آب و فاضالب استان تهران، ای
لیتر بر ثانیه که این  ۱۴حلقه چاه با آبدهی دبی    ۱۱۴هزار لیتری و ۱۱تانکر  ۱۱۲هزار و  ۱۱۳لیتری و  ۱۱۱بشکه 

 .کند نفر را تامین می ۱۴۱هزار و  ۲۱۱میلیون و  ۱۱۹میزان آب مصرف روزانه یک میلیارد و 

اند که در  کرده تا جایی که تمام مسئوالن صراحتا اعالم وضعیت منابع آبی کشور مساعد نیست در شرایط فعلی

شویم؛ لذا الزم است که  با مشکالتی در حوزه تامین منابع آبی مواجه می ۲۹۳۱زمان پیک یعنی تابستان سال 
 .ها و مشترکان نسبت به مساله آب با حساسیت بیشتری عمل کنند تمامی سازمان

 انتهای پیام

 :مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان

 شود کسالی بر باغات دومین استان خشک کشور اجرا میطرح کاهش اثرات خش
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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد : آمده است ۲۹۳۱فروردین  ۱۹پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

: استان گفت های متناوب در کشاورزی استان سمنان با اشاره به کاهش میزان بارندگی و خشکسالی

 .شود های کاهش اثرات مخرب خشکسالی بر باغات استان سمنان اجرا می برنامه

متر دومین استان  میلی 850.7به گزارش ایسنا، مهدی قرائیان با بیان اینکه استان سمنان با میزان بارندگی 

ندگی منابع آبی توجه میزان بار های اخیر با کاهش قابل در سال: شود اظهار کرد خشک کشور محسوب می
ها و قنوات بشدت تحت تأثیر قرارگرفته است و میزان آبدهی در این منابع آبی  سطحی این استان مانند چشمه

 . کاهش چشمگیر داشته است

درصدی میزان  05از ابتدای امسال تاکنون با کاهش : وی با اشاره به کاهش میزان بارندگی در این استان گفت

سوم میزان بلندمدت بارندگی بوده  این میزان در برخی مناطق شمالی استان حدود یکبارندگی مواجه بودیم و 
 . است

هزار هکتار باغ آبی مثمر در سطح  01مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وجود 
پذیر نیست و  کانهای دائمی ام ساله کاهش سطح کشت در شرایط خشکسالی برخالف زراعت یک: استان گفت

 . ناپذیری دارد گذاری بلندمدت اثرات جبران عنوان سرمایه آبی بر روی باغات به مضرات کم

ریزی الزم و دقیق  کند تا برنامه قرائیان با اذعان به اینکه تغییرات اقلیمی موجود و کاهش میزان بارندگی ایجاب می

شده کاهش اثرات مخرب   های طراحی برنامه برای کاهش خسارت بر بخش کشاورزی استان صورت گیرد به

رسانی به باغداران و  در این راستا اطالع: خشکسالی از سوی این سازمان برای کشاورزان اشاره کرد و گفت
 . های مقابله با اثرات مخرب خشکسالی در حال انجام است کارگیری روش های فنی برای به همچنین ارائه توصیه

و اقدامات در راستای کاهش اثرات مخرب خشکسالی بر باغات استان اشاره کرد و  وی به برخی از راهکارها
ها، تغذیه مناسب  های نوین آبیاری، استفاده از مالچ کارگیری سیستم آبی، به جایگزینی ارقام مقاوم به کم: گفت

ایجاد سامانه  های محافظتی و در نهایت و مصرف مواد آلی و مواد جاذب رطوبت و همچنین استفاده از پوشش
 . های استحصال آب باران در این زمینه بسیار مفید است

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی برای 
با هدف کاهش اثرات خشکسالی امسال کودهای مناسب خشکسالی مانند : حمایت از کشاورزان گفت

 . اندازه کافی در دسترس باغداران استان قرار گرفت برای مصرف در باغات بهسولفات پتاسیم 

در حال : های آموزشی برای کشاورزان را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود قرائیان برگزاری کالس

در حال  های آموزشی و آموزش مستقیم کارشناسان پهنه در مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان حاضر کالس
 . ها را در زمان نیاز به کشاورزان انتقال دهند انجام است تا این کارشناسان نیز این آموزش

های بحرانی این استان  هکتار از عرصه 5555های تقویت باغات در  ریزی برای اجرای پروژه وی با اشاره به برنامه
موقع این مبلغ  ریال اعتبار نیاز است و تأمین بهمیلیارد  00ها به بیش از  برای اجرای این پروژه: خاطرنشان کرد

 . تواند بسیار مؤثر باشد می

کیلوگرم  055و « زئولیت معدنی» تن  855مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از خریداری 
شهر و ارسال  هدیهای میامی و م های الگویی در باغات شهرستان منظور اجرای پروژه به« اسپور قارچ مایکوریزا»

 .ها خبر داد آن به این شهرستان

 انتهای پیام

 :رئیس سازمان جهادکشاورزی شهرستان بابل

 درصد اراضی سطح زیر کشت برنج شهرستان بابل 47بحران آب در 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی : آمده است ۲۹۳۱فروردین  ۱۹پنجشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

 .درصد اراضی سطح زیر کشت برنج شهرستان بابل با معضل کم آبی رو به رو است05: شهرستان بابل گفت



در حال : با بیان اینکه در حوزه سد البرز ما مشکل و نگرانی نداریم، گفت سیداحمد طاهری در گفت وگو با ایسنا،

 .ها برای تامین آب کشاورزی کم است ، سطح آبدهی رودخانهحاضر به علت بارش کم باران در سال گذشته

آباد،  گذشته شده است در حال حاضر در بخش الله  که کم عمق تر از سال  با توجه به حوزه آبریز هراز: وی افزود

 .غربی، بندپی شرقی و جنوب گتاب با بحران آب رو برو هستیم بندپی

شد، امسال در ماه  ها استفاده می از پمپ  اخر اردیبهشت ماهبرخالف سال گذشته که از او: وی تصریح کرد

 .، چاه و منابع زیرزمینی هستیم که این موضوع جای نگرانی دارد فروردین در حال استفاده از پمپ

: رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تاکیدبر صرفه جویی کشاورزان در هنگام کشت خاطرنشان کرد

شود در مصرف آب  راکز جهاد کشاورزی در ارتباط باشند و راهکارهایی را که میتوانند با م کشاورزان می

 .جویی کرد را آموزش دیده تا بتوانیم حداکثر استفاده را از منابع موجود داشته باشیم صرفه

 .رسد در حال حاضر آب هراز برای شهرستان بابل تامین نشده و به بابل نمی: طاهری اظهار کرد

  رودخانه هراز یک رودخانه یخچالی است: ع را کاهش حجم برف در باالدست برشمرد و افزودوی علت این موضو

 .و رودخانه یخچالی تابع ذخیره برف خواهد بود

کیلومتر در  ۲۱براساس گزارشات، سال گذشته در باالدست : رئیس جهادکشاورزی بابل در ادامه خاطرنشان کرد

  .قدار امسال حدود سه الی چهار کیلومتر استرودخانه برف وجود داشته که این م  طول

از این مقدار تقریبا : هکتار است، افزود 007هزار و 10  وی با بیان اینکه سطح کشت برنج در شهرستان بابل

درصد از زمین های کشت برنج بابل با معضل کم آبی رو به رو است هرچند اگر نزوالت جوی در روزهای  ۴۱نزدیک 

 .اراضی نیز هم دست به گریبان کم آبی می شوند  درصد دیگر05پیش رو کاهش یابد 

 انتهای پیام

 :مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی سمنان

 هزار هکتار باغ مثمر۱۰وجود/درصد کاهش داشت۱۷بارندگی در استان سمنان

https://www.mehrnews.com/news/4269679 

 

 

 

 

 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد  ، ۲۹۳۱فروردین  ۱۹پنجشنبه  سمنان،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

های مقابله با  برنامه: درصدی میزان بارندگی در استان خبر داد و گفت ۴۱کشاورزی استان سمنان از کاهش 
 .هاد قرار داردسالی در دستور کار ج پدیده خشک

ها  شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه از ابتدای امسال میزان بارندگی ، مهدی قرائیان ظهر پنجخبرنگار مهر به گزارش

اینکه با توجه به : دهد، ابراز داشت درصدی را نشان می ۴۱در استان سمنان در مقایسه با سنوات قبل کاهش 

شود بنابراین برای مقابله با پدیده  متر دومین استان خشک کشور محسوب می میلی ۲۱۱.۳سمنان با میزان 
 .های خاصی انجام شود سالی و آثار و تبعات آن در بخش کشاورزی باید برنامه خشک

در برخی : د، افزودها و قنوات تحت تأثیر واقع خواهند ش ها چشمه وی ضمن بیان اینکه با کاهش میزان بارندگی
سوم میزان بلندمدت بارندگی را شاهد هستیم بنابراین در این شرایط بحرانی باید  مناطق شمالی استان حدود یک

 .ریزی الزم و دقیق برای کاهش خسارت بر بخش کشاورزی استان در دستور کار قرار گیرد برنامه

های  رسانی به باغداران و ارائه توصیه یان اینکه اطالعمدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان باب
هزار هکتار باغ آبی مثمر در سطح استان  ۴۳: شود، ابراز داشت سالی پیگیری می فنی برای مقابله با پدیده خشک

 .برداران بخش کشاورزی مورد آموزش واقع شوند طلبد تا بهره وجود دارد که این مهم می

ناپذیری بر روی بخش  سالی کشت محصوالت پر آب اثرات جبران در شرایط خشک: ردقرائیان در ادامه تصریح ک
کشاورزی خواهد داشت و باید اصالح الگوی کشت در مناطق مختلف استان سمنان رعایت شود چراکه در این 

 .پذیر نیست های دائمی امکان ساله کاهش سطح کشت شرایط برخالف زراعت یک

های کاهش اثرات مخرب  سالی برنامه ها و منابع آبی موجود و بروز پدیده خشک بارندگیبا توجه به کاهش : وی افزود

 .کمبود آب در باغات استان سمنان در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد

http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2017/11/06/4/2628171.jpg


 بحران آب، مجلس را غیرعلني کرد

http://www.sharghdaily.ir/News/185289 

هشت صبح شروع  جلسه :نبه بیست و سوم فروردین به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن، در پنجش
گرچه . اطالعات و آمار مرتبط با آب و برق در ايران ديگر شوخي نیست. پرد ها مي خمیازه از سر نماينده. شود مي

آبي در ايران  اند که بايد تا دير نشده براي وضعیت بحران کم هاست فعاالن حوزه محیط زيست اخطار داده سال

حاال وزيران نیرو و کشاورزي به دعوت مجلس راهي . ما گويي گوش کمتر مسئولي شنواستکاري کرد، ا

ها در حوزه آب کار و مطالعه کرده، پاورپوينتي براي نمايندگان نمايش  رضا اردکانیان که سال. اند بهارستان شده
هاي گذشته و  ا سالدهد که پر است از اعداد و آمار مرتبط با کاهش سرانه بارش باران در مقايسه ب مي

اند  قرار گرفته( آب شرب)هزار نفر در معرض تنش آبی ٥۱۱میلیون و  ۹٤شهر و  ۹۹٤در آمار آمده که . سالي خشک
وزير کشاورزي نیز از مهاجرت گسترده کشاورزان از مناطق روستايي به . شهر، قرمز خواهد بود ۲۱۱و وضعیت آب 

: وزير نیرو همین چند روز پیش گفته بود.نتي در کشاورزي موجودهاي س دهد و تداوم همان رويه شهري خبر مي

کمبود برق در سال »: او همچنین گفته. «ناپذير و وضعیت آب شرب در برخي مناطق حاد است خاموشي اجتناب»
در جلسه .«ناپذير است تر و خاموشي اجتناب جاري به دلیل گرماي تابستان و کاهش آب پشت سدها محتمل

برگزار  -وزيران جهاد کشاورزي و نیرو-گذشته مجلس که با حضور محمود حجتي و رضا اردكانیان غیرعلني روز 
گزارش مرکز . هاي مجلس درباره مشکالت آب ارائه شد ويژه از سوي مرکز پژوهش هاي مهمي به شد، گزارش

سه غیرعلني به خانه بهروز نعمتي نیز درباره جل.سال اخیر درباره حوزه آب بود ۱۱هاي مجلس از روند  پژوهش
جمهور براي پیگیري مشکالت آب تشکیل  اول رئیس اي در دولت به رياست معاون مقرر شد کمیته»: ملت گفته

هاي مجلس نیز در کنار اين کمیته، اقدامات الزم را برای رفع مشکالت آب انجام دهد و دو  شود و مرکز پژوهش

قرار شد تهیه آمايش آب در دستور »: به گفته او.«خواهند کرد کمیسیون کشاورزي و انرژي نیز به اين کمیته کمک
باره وجود داشته و واقعیت موضوع اين است که به لحاظ  اين کار اين کمیته قرار گیرد؛ زيرا مشکالتی جدي در

 بنابراين قرار شد آمايشي صورت گرفته و همچنین. بارش وجود ندارد شرايط آبي، تفاوتي بین مناطق پربارش و کم
 .«مقرر شد با رفع اين مشکل، دغدغه کشاورزان نیز محل توجه قرار گیرد

 مانور آب در اصفهان

ويژه اصفهان، نشان از آن دارد که مسئوالن استاني به فکر مانور آب  آبي به برخي خبرها از شهرهاي مبتال به بي
آبي آشنا شده و تدابیر الزم را  با بي به اين معنا که شهروندان با شرايط يک روز يا دو روز سرکردن. اند افتاده

ها با مسائل مشابهي دست به  اش سال بهرام پارسايي، نماينده شیراز که کشاورزان حوزه انتخابیه.ببینند
وقتي اوضاع بحراني است، بايد . کاش جلسه روز چهارشنبه غیرعلني نبود»: گويد مي« شرق»اند، به  گريبان

وزير جهاد کشاورزي .«ردم در جريان وضعیت کنوني قرار بگیرند، بسیار مهم استاينکه م. همه درباره آن بدانیم
گريخته کشاورزان در سراسر کشور اشاره دارد و تبعات احتمالي ناشي از آن در  و همچنین به اعتراض جسته

خود به  شان را به شیوه اند و اعتراض  ويژه کشاورزان استان اصفهان دست به بیل شده روزها به اين. آينده

چندي پیش نیز گروهي از کشاورزان اصفهاني با شرکت در نماز جمعه و ايستادن . اند مسئوالن نشان داده
حسن روحاني، .خود را به اوضاع وخیم کشاورزي نشان دادند برخالف مسیر نمازگزاران، اعتراض نمادين 

ريزي و  با تدبیر، برنامه»: پايه دولت گفته بودجمهور ايران، پنجم فروردين در ديدار با تعدادی از مديران بلند رئیس
طیبه سیاوشي، از نمايندگان حاضر در جلسه غیرعلني روز گذشته، .«سالي غلبه خواهیم کرد تعقل بر خشک

متأسفانه از . ها واضح بود و البته دردآور صحبت»: کند سخنان وزير نیرو را کامل، جامع و هشداردهنده توصیف مي

ايم که بايد درباره  ها، به شرايطي رسیده فته تا سوءمديريت و گرمايش زمین و تبخیر آببارشي گر مشکل کم
اند تا کارگروهي با وزارت نیرو،   هیئت وزيران اسفند پیشنهاد داده. وضعیت کم آب جلسه غیرعلني تشکیل شود

همچنین به نقش او .«جهاد کشاورزي، وزارت کشور و سازمان صداوسیما در موضوع مديريت آب تشکیل شود
امیدوارم با تشکیل اين »: گويد رساني در حوزه مصرف آب شهروندان اشاره دارد و مي مهم صداوسیما در اطالع

هاست در حوزه آموزش مصرف  ما سال. تر از پیش در دستور کار صداوسیما قرار گیرد ها، اين مسئله جدي کارگروه

در حالي که آموزش چه در حوزه مدرسه و دانشگاه و چه . ايم آب و حفافظت از محیط زيست کار جدي نکرده
اردکانیان نیز در اين .«کننده باشد ها و آموزش مردم کمک تواند در مديريت بحران مندي از توان رسانه، مي بهره

اينکه اگر زودتر دست به دست هم . کننده بحران آب اشاره دارد هاي موفقي از کشورهاي مديريت جلسه به نمونه
آبي فکری جدي کنیم، حل مسئله آب در ايران غیرممکن نخواهد  سالي و کم و براي معضالت خشکدهیم 

درصد  ۳۱فروردين خبر داد بارندگي در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود  ۲۱خبرگزاري ايسنا، .بود
فقانه از همه مسئوالن حاال وزير نیرو به موضوع جهاني گرمايش زمین اشاره دارد و دعوت مش. کاهش يافته است

اي است کمتر با مسئله قطع  براي مديريت تنش؛ تنشي که معلوم نیست چه بر سر مردمي بیاورد که چند دهه

شدن هیرمند به مسئوالن هشدار جدي  همچنین چند روز پیش، نماينده زابل درباره خشک.اند آب و برق مواجه
دلیل   مردم به»: در تذکرات صحن علني مجلس گفته بوداحمدعلي کیخا، نماينده مردم زابل در مجلس، . داد

روند؛ اما مسئوالن وزارت کشور و جهاد کشاورزي حتي گزارشي درباره اين بحران  آبي دارند از بین مي بي
دانم که با کدام زبان بايد  من نمي! آقاي رئیس مجلس»: جمهوري گفته بود او همچنین خطاب به رئیس.«ندارند

مان را چاک  به قول روستايیان منطقه بايد يقه. کر بدهیم تا مسئوالن کشور حرف مردم را بشنوندصحبت کنیم و تذ

میرند، مردم از  شدن هیرمند دارند مي آبي و خشک دلیل بي  مان را گوش بدهد؟ مردم به بدهیم تا کسي حرف
گويد تا االن  دير بحران شما ميم! خواهید کاري کنید؟ آقاي وزير محترم جهاد کشاورزي آيا شما نمي. بین رفتند

 .«ام من يک خط گزارش در ارتباط با بحران آب از شهر شما دريافت نکرده



 سد ؛ ۰۰۰از مجموع 

 درصد شد ۰۷سد مهم کشور کمتر از  ۰۰ذخیره آبی 

https://www.mehrnews.com/news/4270228 

 

 

 

 

 

 

سد  ۲۱۱از مجموع  :آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۳جمعه  به نقل از صدا و سیما؛ خبرگزاری دولتی مهر به گزارش

 .درصد ظرفیت خود ذخیره آب دارند ۳۱سد کمتر از  ۱۹مهم موجود در سراسر کشور، 

درصد ظرفیت  ۱۲سد،  ۱۹سد مهم کشور،  ۲۱۱از مجموع  به نقل از صدا و سیما؛  خبرگزاری مهر به گزارش

 .سدهای مهم کشور را تشکیل می دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده رود، ساوه و مالصدرا از آن جمله است

درصد پر است  ۴۱تا  ۳۱مهم را در بر می گیرد بین درصد ظرفیت سدهای  ۱۲سد مهم دیگر کشور که  ۲۱همچنین 

 .و گتوندعلیا قابل ذکر است ۹که سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون 

درصد پر است که  ۱۱تا  ۴۱درصد ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص داده اند نیز بین  ۱۴سد کشور که  ۹۹

 .ز، سهند و کرخه می شودشامل سدهای دویرج، بانه، کرج، طالقان، جیرفت، البر

درصد پر است که سدهای  ۳۱تا  ۱۱درصد ظرفیت سدهای مهم کشور را دارا هستند، بین  ۲۱سد دیگر که  ۱۱
 .و سفیدرود از آن جمله است ۳شیرین دره، مسجدسلیمان، قشالق، کارون 

درصد پر است که شامل  ۲۱۱تا  ۳۱درصد ظرفیت سدهای مهم را دارند بین  ۳سد دیگر کشور که حدود  ۱۲همچنین 

 .سدهای میجران، سورال، گاوشان، رودبال، داراب، بافت، داریان و تنگ حمام می شود

 :اخوان برای تجمع روز جمعه کشاورزان اصفهان فر

 
 اصفهان_مردم سوی از اعتراضی تجمع فراخوان فوری� 

 اصفهان شرق کشاورزان مردم بزرگ تظاهرات 
 خوراسگان فلکه �

  فروردین ۱۳ جمعه �

 صبح ۳ساعت  

 حمایت دیگر شهرهای

 

 :اصفهانبازهم تجمع روستائیان  

 

فروردین بار دیگر روستائیان زحمتکش و محرومان آب در فلکه  01روز جمعه : اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 

حضور زنان در اعتراضات امروز گسترده بوده و جمعیت در پی شکل گیری تظاهرات رو به  .خوراسگان تجمع کردند

http://www.mehrnews.com/
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از ویژگی های مهم و امیدبخش اعتراضات مردم اصفهان حضور زنان توده اعماق در این حرکت  .افزایش است

 فروردین در فلکه خوراسگان است 01تصویر مربوط به اعتراضات امروز جمعه . هاست

 : کشاورزان اصفهانی جاده را بستند 

 

نیروی و . در دهستان شاتور کشاورزان اصفهانی جاده را با آتش زدن الستیک بستندفروردین ،  01روز جمعه 
 انتظامی مسیر تظاهرات کشاورزان را بست

  کشاورزان اصفهانی لوله انتقال آب به یزد را قطع کردند

 
 

فروردین با حمله به یک حوضچه، پمپ و خطوط برق، خط انتقال آب آشامیدنی از  ۱۳کشاورزان اصفهانی جمعه 

 .گ شهرکرد به یزد را قطع کردندکوهرن
یکی از حوضچه ها، شیر انتقال آب و تیر انتقال برق »محمدمهدی، مدیرعامل آب منطقه ای استان یزد اعالم کرد 

این مقام مسئول اقدام . «تخریب شده که همین امر موجب قطعی آب انتقالی به استان یزد شده است
 .خواند« تعرض»کشاورزان اصفهانی را 

 .ز گذشته نیروی انتظامی برای کنترل منطقه وارد محل حادثه شده استاز رو

 .آغاز شد ۳۱اعتراض کشاورزان اصفهانی از اواسط اسفند 
شان راهپیمایی  آبه از آن زمان شماری از کشاورزان اصفهانی بارها در اعتراض به خشکسالی و عدم دریافت حق

 .کردند
 .اعتراضی کشاورزان اصفهانی در نقاط شلوغ و پر رفت و آمد اصفهان بود نیز چندین تجمع  بعد از تعطیالت نوروزی

میلیون متر مکعب آب از  ۳۱۱انتقال . کنند هزار نفر در شرق استان اصفهان از طریق کشاورزی گذران می ۹۴۱

به  مسئوالن استان اصفهان ۳۴در سال . ها را به خطر انداخته است آبه استان اصفهان به یزد، زندگی آن حق
میلیون متر مکعب از آب پشت سدها را به کشاورزی در شرق اصفهان  ۱۱۱کشاورزان قول داده بودند که 

در همان سال گروهی از کشاورزان اصفهانی لوله انتقال آب به . نکردند اختصاص دهند اما به این وعده عمل
 .استان یزد را شکستند

 :اعتراضات و مطالبات کشاورزان از زبان یکی زا جوانان در خور اسگان 

post_12.html-neda.blogspot.se/2018/04/blog-http://radio 

 

گفتگو رادیو ندا با یکی زا جوانان یک خانواده کشاورز در خور اسگان اصفهان پیرامون اعتراضات و مطالبات 
 کشاورزان و حقایقی از زبان ایشان ، از جمله باال گرفتن تنش بی اصفهانی ها و یزدی ها 

 : حضور زنان دراعتراضات کشاورزان اصفهان -*

http://radio-neda.blogspot.se/2018/04/blog-post_12.html


 

 فروردین ۱۳فلکه خوراسگان جمعه ،  اصفهانی طبق فراخوان روز قبل کشاورزان #مع اولیهجت 

 زارت نیرو خبر دادمدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و

 شرب احتمال بروز مشکل برای تامین آب/ از سرگیری انتقال آب اصفهان به یزد

https://www.isna.ir/news/97012508435 

 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند : آمده است ،۲۹۳۱فروردین  ۱۴شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،

اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب انتقالی از به علت : غیرعامل وزارت نیرو گفت

 .های صورت گرفته در حال حاضر این مشکل برطرف شده است اصفهان به یزد قطع شد، اما با پیگیری

ب های وارده به خط انتقال آ های عملیاتی آسیب میثم جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که با تالش تیم

در این عملیات توانستیم با مشارکت آبفای : اصفهان به یزد برطرف و آبگیری خط آغاز شده است، اظهار کرد
توان اعالم کرد که آبگیری از صبح امروز آغاز شده و جریان آب تا چند ساعت  اصفهان کار را پیش ببریم و اکنون می

 .رسد دیگر به مخازن آب شرب یزد می

اولویت اصلی : وزارت نیرو برای مقابله با چنین اقداماتی از سوی برخی کشاورزان، گفت وی با اشاره به تدبیر

رود وخیم اعالم شده،  وزارت نیرو و حاکمیت تامین آب شرب اصفهان است و با توجه به اینکه وضعیت سد زاینده
 .تنها هدف ما این است که شرایط تامین آب شرب را در استان اصفهان فراهم کنیم

های اجرایی و  کنیم که الزم است تمام دستگاه فته وی در حال حاضر در اصفهان بحران جدی آب را تجربه میبه گ
 .مردم برای حل این بحران بسیج شوند چرا که در غیر این صورت با چالش های جدی مواجه خواهیم شد

تامین آب شرب نیز با مشکالتی  کنیم که در تابستان برای با توجه به شرایط فعلی پیش بینی می: وی تصریح کرد
مواجه شویم بنابراین تقاضای ما از کشاورزان این است که شرایط فعلی را دارک کنند و اجازه دهند که کارها 

آبی در خصوص بحران  وی با اشاره به تصمیمات اخذ شده در کارگروه سازگاری با کم.مطابق برنامه پیش برود

وی .دابیری در نظر گرفته شده تا بتوان نیازها را به صورت حداقلی برطرف کردتاکنون ت: پیش آمده در اصفهان گفت
های  در پاسخ به این سوال که آیا امکان این مسئله وجود دارد که برای تامین آب شرب استان یزد به سراغ گزینه

راهکار دیگری  های دیگری را دنبال کرد اما در شرایط فعلی هیچ توان در بلندمدت بحث می: دیگری رفت، گفت
باید به این مسئله نیز اشاره کرد که در حال حاضر استان یزد نیز شرایط چندان مساعدی را در حوزه . وجود ندارد

ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که تمامی  به گفته وی در شرایط فعلی تنها مسئله.منابع آبی ندارد

توان بحران آب  چرا که تنها در این شرایط می. ل مسئله آب داشته باشندها باید نگاه ملی برای ح مردم و سازمان
 .را پشت سر گذاشت

بحران آب در ایران بیش از همه در استان اسفهان خودنمایی می کند که همین مساله نیز مشکالتی را برای این 
وضوع موجب اعتراضات استان به وجود آورده به گونه ای که عمال کشاورزی در اصفهان متوقف شده و این م

 .گسترده کشاورزان شده است

 انتهای پیام

 :بازهم در باره آب و کم آبی و خشکسالی در ایران

عموما تصور مردم از خشکسالی زمین های خشک و بی آب و علفی است که در آن زمین به صورت ترک زده رخ 

 ؛ ید تری می تواند داشته باشد که از جمله آنها می تواندات بسیار شکه خشکسالی تبع نماید، در صورتی می

 .اشاره کرد... به مسائل اقتصادی، کشاورزی و اشتغال ، موضوعات فرهنگی ، بحران های اجتماعی و 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86


 ونه ؟چگ: ولی هیچکس نمی گوید  . توانیم فرصت بسازیم آمده، می وجود از بحران به : همه ی می گویند 

سال گذشته چنین  ۲۱۱که در   کیخسرو چنگلوایی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به این

د در آینده جنگ آب میان کشورها است اما وش مطرح می: ایم، گفت وضعیتی را در بحث خشکسالی نداشته
ی جاری کشور را در خود ها اکنون جنگ آب میان شهرها است، آن هم در خوزستانی که زمانی یک سوم آب

  .داشت

 :یک ارزیابی آماری و دشواری جمعیت کشاورزان 

در خشکسالی ... »: جلسه غیر علنی مجلس از سوی گزارش دهندگان هشدار وحشتناکی ردو بدل شد
آب )هزار نفر در معرض تنش آبی ٥۱۱میلیون و  ۹٤شهر و  ۹۹٤هاي گذشته ، در آمار آمده که  مقايسه با سال

ناپذير و  خاموشي اجتناب» »: و همچنین آمده « .شهر، قرمز خواهد بود ۲۱۱اند و وضعیت آب  قرار گرفته( شرب
وضعیت آب شرب در برخي مناطق حاد است و کمبود برق در سال جاري به دلیل گرماي تابستان و کاهش آب 

... »: کشاورزی در حال حاضر  در همین رابطه وزیر جهاد. «ناپذير است  تر و خاموشي اجتناب پشت سدها محتمل

. گريخته کشاورزان در سراسر کشور اشاره دارد و تبعات احتمالي ناشي از آن در آينده  و  به اعتراض جسته
شان را به شیوه خود به مسئوالن  اند و اعتراض  ويژه کشاورزان استان اصفهان دست به بیل شده روزها به اين

ي از کشاورزان اصفهاني با شرکت در نماز جمعه و ايستادن برخالف مسیر چندي پیش نیز گروه. اند نشان داده
و همچنین احمدعلي کیخا، نماينده « .خود را به اوضاع وخیم کشاورزي نشان دادند نمازگزاران، اعتراض نمادين 

شدن هیرمند به مسئوالن هشدار جدي  درباره خشک»  :در تذکرات صحن علني مجلس گفته بود  ،مردم زابل
روند؛ اما مسئوالن وزارت کشور و جهاد کشاورزي  آبي دارند از بین مي دلیل بي  مردم به» :و اعالن داشت :  داد

دانم که با کدام زبان  من نمي! آقاي رئیس مجلس»:با عصبیت تمام گفت « گزارشي درباره اين بحران ندارندحتي 

مان را  به قول روستايیان منطقه بايد يقه. را بشنوندبايد صحبت کنیم و تذکر بدهیم تا مسئوالن کشور حرف مردم 
میرند، مردم  شدن هیرمند دارند مي آبي و خشک دلیل بي  مان را گوش بدهد؟ مردم به چاک بدهیم تا کسي حرف

 « خواهید کاري کنید؟ آيا شما نمي. از بین رفتند

میلیون نفر   ۲۲است که با احتساب و سرانه مستقیم آن حدود صد  ۱۱۱هزارو  سرانه مصرف غیرمستقیم آب سه
سوم از  تقریبا یک. شود میلیارد مترمکعب در سال برآورد می  ۱٦۱حاضر  جمعیت، جمعا نیاز آبی کشور درحال

بنابراین اگر فرض شود با استفاده کامل از . شود صورت آب مجازی و از طریق واردات وارد کشور می سرانه فوق به
درصد از سرانه مصرف داخلی کاهش یابد، باز هم مجموع سرانه  ۱۱فشار، حداکثر های نوین آبیاری تحت  شیوه

در چنین . رسد میلیارد مترمکعب می  ۲٤۱و در کل کشور به  ۱٥۱مستقیم و غیرمستقیم مصرف آب به هزارو 

م با عنایت میلیارد مترمکعب نسبت به میزان آب تجدیدپذیر و آن ه  ۱۱برآورد فرضی مطلوبي، باز هم ساالنه حدود 
های با یا بدون  در خالل حداقل دو دهه گذشته این تراز منفی را چاه. به آمار درازمدت کسری خواهیم داشت

با این توضیح اکنون بخش کشاورزی در برابر دو مطالبه . اند جبران ستانده طور بی مجوز از ذخایر زیرزمینی و به
شود و از  راهبرد امنیت غذایی از بخش کشاورزی مطالبه می از یک طرف تالش به سمت. پارادوکسیکال قرار دارد

مانده آب، از بخش کشاورزی توقع کاستن از سطح کشت و میزان تولید را  طرفی دیگر برای نجات ذخایر باقی

رسد برای کاهش این تناقضات بايد به موازات افزایش بازده آبیاری، به کاهش جمعیت و منابع  به نظر می. دارند
اما اگر چشم بر افزایش منابع مصرف بسته . میلیارد مترمکعب آب نیز چشم دوخت  ۲۱۱تناسب با حداکثر مصرف م

نوعی پارادوکس دچار  اما از سویی از بخش کشاورزی انتظار دستیابی به امنیت غذایی را داشته باشیم به 
ن مسئول تأمین غذای جامعه در عنوا شود که همواره به در چنین تناقضی این بخش حیاتی ناگزیر می. شویم می

در « امنیت غذایی»البته باور داریم با توجه به اولویت . سلب اتهام هدردادن منابع آب از خود دفاع کند

شرط تحقق توسعه پایدار مورد حمایت قرار  های کالن نظام، تأکید بر افزایش جمعیت انسانی تنها به سیاست
  .گیرد می

 ... : کرمان و چهارمحال و بختیاریورزان اصفهان ودامن گستر شدن اعتراضات کشا

   

تن  ۹۱فروردین ماه؛ تعداد  ۱۴مامورین انتظامی و امنیتی روز . ـ اعتراضات کشاورزان اصفهانی هم چنان ادامه دارد
 .از کشاورزان معترض اصفهان را بازداشت کردند



از گسترش تظاهرات کشاورزان اصفهان و پیوستن فروردین ماه؛ مامورین امنیتی برای جلوگیری  ۱۴روز گذشته 

آنها سپس . پاش مسدود کردند مردم به آنها خیابان جی و چهارراه اریسون را با گذاشتن موانع و ماشینهای آب

مامورین انتظامی اقدام به ضرب و شتم مردم از جمله دو . اقدام به تیراندازی هوایی و حمله به کشاورزان کردند
تن از معترضین از جمله چند مرد سالخورده را بازداشت و به  ۹۱پس از ضرب و شتم . ترض کردندتن از زنان مع

  .محل نامعلوم منتقل کردند
فروردین ماه؛ در تجمع دیگری اعتراض خود را ادامه داده و عالوه بر فریاد  ۱۴کشاورزان معترض اصفهانی شامگاه 

مشکل کم آبی و مدیریت فاجعه بار انی آزاد باید گردد سر دادندکشاورز زند: برای خواسته هایشان؛ شعار دادند 

پیوستن زنان به تظاهرات باعث گسترش و مؤثرتر شدن آن . آب، مردم کشاورز را به به روز سیاه نشانده است
و همچنین شعار های ! حاال زنان شعار می دهند ، دشمن ام همین جاست، به ما میگن آمریکاست. شده است

حقابه رو / میمیریم میمیریم ؛ روز عزاست  امروز ؛ حقابه کشاورز زیر عباست امروز/ عزاست امروز عزا : زیر 
 میگیریم

 اصفهانو رها کن/  طباطبائی حیا کن؛  وعده هاشون وعده تو خالیه/  لباسشون لباس روحاینه

نیز نشان از قدرت انفجاری از سوی دیگر راه بندان کشاورزان کرمانی برای باال بردن نرخ خرید گوجه هایشان  

این مجموعه تحوالت، . کشاورزان جنوب بلوچستان هم با مشکل حمل هندوانه هایشان روبرویند. کشاورزان دارد
کشاورزان چهارمحال و بختیاری هم بر سر مشکالت آب . کشاورزان را به صف حرکت های توده ای کشانده است

 . ر حال وسیع تر شده است دست به اعتراض زده اند و این موج همچنان د

باید هردو طرف را نگاه  .دشواری های کشاورزان را باید از این زاویه یعنی بحران آب و گستردگی خشکسالی دید 

باید مدیریتی بر روی این مساله انجام گیرد و همه نیز باید . کرد زیرا کشاورزان معیشتشان از راه کشاورزی است
 .تواند موفق شود هیچ بخشی به تنهایی نمیدر این زمینه کمک کنند زیرا 

نظیر  هاي بي مسئوالن و مديران استان اصفهان بايد پاسخگو باشند كه چرا به جاي استفاده از پتانسیل 

به اعتقاد من بايد . گردشگري، اصفهان را صنعتي كردند و صنايع فوالد را از بندرعباس به اصفهان كشاندند
متأسفانه ما در مديريت منابع آب خط قرمزي نداشتیم كه . صمیمات را گرفتندمشخص شود كه چه كساني اين ت

 .گو باشد اگر كسي از آن عبور كرد، پاسخ

 مدیریت مصرف فرهنگسازی شود/ کمبود منابع آبی در بردخون :بخشدار بردخون

https://www.mehrnews.com/news/4270667 

 

 

 

 

 

 

عبور از بحران منابع : بخشدار بردخون گفت ،۲۹۳۱فروردین  ۱۴شنبه  بوشهر ،/ ش خبرگزاری دولتی مهر به گزار
 .آب در بردخون نیازمند مدیریت مصرف است

شهرستان ، علی اخالقی ظهر شنبه در نشست با مدیران آب و فاضالب شهری و روستایی خبرنگار مهر به گزارش

امسال به دلیل بارش کم دچار خشکسالی و کمبود منابع آب هستیم و همگان برای مقابله با آن : اظهار داشت دیر

 .تالش کنند

طرح مدیریت مصرف آب در بین مردم و دستگاه های اجرایی فرهنگ سازی شود تا همه مصرف کنندگان : وی افزود

 .ن کنندبتوانند به راحتی آب مورد نیاز خود را تأمی

برای مقابله : بخشدار بردخون با اشاره به تأکید مسؤالن ارشد استان بر ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب، اضافه کرد

 .با بحران کم آبی کمپین اصالح الگوی مصرف آب تشکیل شده است

گاه های در این راستا از ظرفیت شرکت های آب و فاضالب، مراکز آموزشی و فرهنگی، دست: وی خاطرنشان کرد
 .اجرایی، اماکن عمومی و تبلیغی، مشارکت صدا و سیما و رسانه ها و شوراهای اسالمی بهره می بریم

در این نشست که نمایندگان شوراهای اسالمی شهر و بخش نیز حضور داشتند، مدیران آب و فاضالب شهری و 

د برای آبرسانی به شهر و روستاها و روستایی شهرستان دیر و بخش بردخون گزارشی از فعالیت ها و اقدامات خو
 .پروژه های اجرایی بیان نمودند و تصمیماتی برای رفع مشکل کم آبی در منطقه گرفته شد
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  کرد گیر زمین را چابهاری کشاورزان سود بدون کاشت /ماند کشاورزان دست روی بر بازهم هندوانه

 

اتحادیه بارفروشان  حسن صابری رئیس: در بیست و پنجم فروردین آمده است یلنابه گزارش خبرگزاری دولتی ا
این محصول در میادین . قیمت هندوانه بسیار بد گزارش شده است: تهران در خصوص وضعیت هندوانه اظهار کرد

تومان هم هزینه حمل و نقل آن است و صرفه تولید و  ۹۱۱تومان رسیده است در حالی که  ۴۱۱به کیلویی 
کند چرا اجازه  لیتر آب مصرف می ۹۱۱هر هندوانه حدود  کنند مسئولینی که ادعا می: وی افزود .فروش را ندارد

ترین قیمت  دهند تا به این صورت به بازار عرضه شود که به خاطر تولید باال به نازل رویه این محصول را می تولید بی
ر رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در رابطه با قیمت این محصول در میادین میوه و تره با  .خرید و فروش شود

رسد و به  تومان به فروش می ۱۱۱ترین قیمت هرکیلو هندوانه مرغوب و جداسازی شده در باال: خاطرنشان کرد
ماند و  هندوانه بالغ بر یک هفته در بازار می: صابری در ادامه تصریح کرد .شود تومان فروخته می ۴۱۱صورت درهم 

  .شود ها انتقال داده می رغوب هم به گاوداریخریداری برای این حجم از محصول وجود ندارد و محصوالت نام

 کم بارشی و خشکسالی بی سابقه در نیم قرن اخیر/  ۰ –بحران آب ایران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/25/1699849 

تا پیش از امسال، کم بارش ترین و بدترین  ۲۱ - ۲۱سال آبی ،  ۲۹۳۱فروردين  ۱۴به نوشته سایت تسنیم ، 

سال آبی در نیم قرن اخیر لقب گرفته بود، همانطور که آمار نشان می دهد سال آبی جاری از بدترین و کم بارش 
 .ترین سال آبی نیم قرن اخیر ایران نیز کم بارش تر است

 

، ایران کشوری خشک و نیمه خشک است که همواره بارش هایی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیمتر در سال بود، در طی  005بارش های ایران که به طور متوسط . یک سوم متوسط جهانی داشته است
 .سالهای اخیر، روندی کاهشی به خود گرفته است

 

 005طور که در نمودار باال مشخص است، در طی یک دهه اخیر، هیچ گاه میزان بارش های ساالنه کشور به همان
میلیمتر نرسیده و این مسئله موجب شده هر سال متوسط ساالنه بارش های کشور به صورت درازمدت نیز 

 .مـتأثر از آمار کاهشِی جدید، کاهش یابد
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میلیمتر بود، این  001سال پیش  85( متوسط نیم قرن اخیر)ت درازمدت متوسط بارش های ساالنه ایران به صور

 .میلیمتر رسید 017.0به  76 – 70رقم در پایان سال آبی 

میلیمتر بارش در کشور داشته ایم، این  855.6از ابتدای سال آبی جاری تاکنون . اما امسال وضعیت متفاوت است
میلیمتر  055.0میلیمتر و در مدت مشابه به صورت درازمدت  056.8درحالی است که در مدت مشابه سال قبل 

 .بارش در کشور ثبت شده است

درصدی  17.8درصدی بارش های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش  17.0کاهش 
 .بارش ها نسبت به متوسط مدت مشابه به صورت درازمدت، نشان از وضعیت ویژه کم آبی امسال دارد

 815.5بود که در طول این سال در مجموع  06 - 00دهه اخیر، بدترین و کم بارش ترین سال آبی، سال آبی در یک 

 808.0نیز در مدت مشابه گذشته از سال آبی جاری، بارشی  06 - 00در سال آبی . میلیمتر بارش داشتیم
 .میلیمتری به ثبت رسیده بود

ین و بدترین سال آبی در نیم قرن اخیر لقب گرفته بود، همانطور تا پیش از امسال، کم بارش تر 06 - 00سال آبی 

که آمار نشان می دهد سال آبی جاری از بدترین و کم بارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر ایران نیز کم بارش تر 
 .است

د میلیار 855ایران ساالنه از . کم شدن بارش های ایران به معنای کاهش منابع تجدیدشونده آب کشور است

میلیارد  885سال گذشته منابع آب تجدیدشونده به  05مترمکعب منابع آب تجدیدشونده برخوردار بود، اما در 
 .میلیارد مترمکعب کاهش یافته است 855سال گذشته به حدود  6مترمکعب و در 

ی از یک سو کم شدن بارش های کشور دسترسی به منابع آب سطحی را برای سال جاری کاهش داده و از سو

 657دیگر با برداشت بیش از ظرفیت، از منابع آب زیرزمینی در طی دو سه دهه اخیر، شاهد هستیم که از تعداد 
دشت با کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی مواجه شده و به اصالح دشت ممنوعه  500دشت کشور، 

دشت ممنوعه  500وز به دشت ممنوعه در کشور وجود داشت که این تعداد امر 80تنها  8510در سال . است

 .افزایش پیدا کرده است

شرایط ویژه کم آبی و خشکسالی امسال که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده و همچنین رویه مصرف آب در 

کشور که با هیچ منطقی نمی توان مصرف بی رویه و غیربهینه آب در بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و 

را برآن داشت تا با بررسی جزئیات بحران آبی کشور نسبت به  خبرگزاری تسنیم آبیاری شهری را توجیه کرد،
ترسیم دقیق شرایط موجود و آینده اقدام کند و با پژوهش در این زمینه و بهره گیری از نظرات مدیران مسئول و 

راهکارهایی عملی برای اصالح امور به منظور رفع تنش ها و " آب ایران بحران"کارشناسان خبره، در قالب پرونده 
 .رسیدن به شرایطی که مدیریت بهینه تأمین و مصرف آب را در کشور شاهد باشیم، ارائه کند

 /انتهای پیام

 بندی آب نداریم امسال در تهران جیره/ذخیره برفی تهران به صفر رسید/  ۲بحران آب ایران ــ 

w.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/26/1700214https://ww 

برای نخستین بار در تهران، در پایان فروردین ماه ذخیره برفی تهران ،  ۲۹۳۱فروردين  ۱۱به نوشته سایت تسنیم 
ها در استان تهران هستیم، با وجود این،  درصدی بارش۴۹به صفر رسیده و در عین حال شاهد کاهش حدود 

 .بندی آب نداریم گرفته، امسال در تهران جیره ی دقیق صورتها ریزی طبق برنامه

 

 00درصد جمعیت ایران و مصرف  05، استان تهران با پوشش حدود خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اهمیت مسائل آبی در این استان . وط به آب استها در مباحث مرب درصد آب شرب کشور از مهمترین استان
دلیل تمرکز جمعیتی و جمعیت رو به رشد در متن و حاشیه شهرهای آن از یک سو و عدم امکان افزایش منابع  به

 .شود تأمین آب استان از سوی دیگر، دوچندان می

انگین بلندمدت شاهد ها را در کشور نسبت به سال گذشته و می درصدی بارش05در سال جاری کاهش حدود 
ها منجر به کاهش منابع آب سطحی در  هستیم که استان تهران نیز از این امر مستثنی نیست و کاهش بارش

 .این استان شده است
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محمدرضا "ضالب تهران و مدیرعامل شرکت آب و فا" محمد پرورش" با حضور خبرگزاری تسنیم در میزگردی در

 .ایم ای تهران به ترسیم وضعیت کنونی آب تهران پرداخته مدیرعامل شرکت آب منطقه" بختیاری

 های تهران درصدی بارش00کاهش * 

 های استان در سال آبی جاری چگونه بوده است؟ وضعیت بارش: تسنیم

 065  ندگی در استان داشتیم که نسبت به آمارمتر بار میلی 800از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود : بختیاری
متری متوسط مدت  میلی 081درصد منفی هستیم و نسبت به آمار  00متری مدت مشابه سال قبل حدود  میلی

 .درصد منفی هستیم 18مشابه در بلندمدت 

سال اخیر  05ای در آب کشور داریم که در  ما امسال سال ویژه. تقریباً وضعیت کشور هم به همین شکل است
دلیل است؛ هم کمبود بارندگی، هم نداشتن  5ویژه بودن شرایط آبی سال جاری نیز به . سابقه بوده است بی

 .لحاظ وضعیت گرما که درجه حرارت نسبت به گذشته افزایش داشته است ذخیره برفی در تهران و کشور، هم به

 ای دمای هوا در سدهای تهران درجه 0تا  0رشد * 

درجه دمای محل سدهای تهران نسبت  0تا  0دهد که  روز اخیر گرفته شده نشان می 80سدها در  آماری که از

متر ذخیره برفی داشتیم، در حالی  سانتی 60طور مثال اسفندماه در سد الر  به سال قبل بیشتر بوده است، به

 .متر ذخیره برفی داشتیم 6آنجا نیز در  70متر ذخیره برفی بوده و در اسفند  1.0صورت متوسط در این نقطه  که به

 شدت کم است؟ پس ذخیره برفی استان به: تسنیم

در حال حاضر که در روزهای پایانی فروردین ماه هستیم تقریباً ذخیره برفی نداریم، در حالی که سال : بختیاری

گرمای زودرس امسال هم بارش برفمان پایین بوده و هم . گذشته این موقع حدود یک متر ذخیره برفی داشتیم
 .داشتیم

 

 های تهران آب میلیون مترمکعبی روان055کاهش * 

 وضعیت کنونی ذخایر سدهای تهران چگونه است؟: تسنیم

کننده آب تهران  سد تأمین 0میلیون مترمکعب حجم آب مخازن  655لحاظ مخازن سدها، در حال حاضر  به: بختیاری
ساله در این زمان از سال ذخیره آب در 15صورت متوسط  ب بهمیلیون مترمکع 080است که نسبت به درازمدت که 

میلیون مترمکعب  055حدود یک میلیارد و . میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم 800سدهای تهران داشتیم، 
 855بینی ما در بهترین حالت بر این است که یک میلیارد و  آب ساالنه استان است که امسال پیش متوسط روان

 .یابد های استان کاهش می آب میلیون مترمکعب روان 055رو حدود  آب داشته باشیم؛ ازاین کعب روانمیلیون مترم

میلیون مترمکعب ورودی سدهای ما نسبت به سال گذشته کاهش  505بینی این است که حدود  همچنین پیش
 .سابقه بوده است بیسال اخیر در تهران  05این وضعیت کلی سیمای آبی استان است که این وضعیت در . یابد

امسال سال . برابر امسال بود 1نیز وضعیت بارندگی در تهران پایین بود ولی ذخیره برفی ما سه تا  70در سال 

 .ای در استان تهران داریم و به همین تناسب هم باید مدیریت مصرف انجام شود ویژه

 رشد مستمر جمعیت تهران و کاهش مستمر منابع آبی* 

 کنید؟ ندس پرورش، شما وضعیت آبی استان را چگونه ارزیابی میآقای مه: تسنیم

اما ما همیشه امید به لطف خدا داریم که کمک . دهد که وضعیت، وضعیت خوبی نیست آمارها نشان می: پرورش

 .کند بارندگی انجام شود که هم در استان تهران و هم در بقیه نقاط کشور، حالت پایدارتری داشته باشیم

ها  بینیم که هم مقدار بارش سال گذشته را در نظر بگیریم، می 0سال گذشته و  85سال گذشته،  05م اگر بیایی
منابع آبی تجدیدشونده کشور از بیش از . و هم مقدار منابع تجدیدپذیر در کشور و در استان کاهش داشته است

جمعیت افزایش پیدا کرده و از  از یک طرف. میلیارد مترمکعب رسیده است 855میلیارد مترمکعب به حدود  855

 .طرف دیگر منابع تجدیدپذیر کاهش پیدا کرده است

https://www.tasnimnews.com/


 بحث کمبود آب در تهران جدی است* 

دلیل وجود ظرفیت تأمین آب نیست، بلکه دالیل اقتصادی و  جمعیت تهران رو به رشد است و رشد این جمعیت به

شود که ظرفیت موجود آبی  ذاری جمعیتی، موجب میاین افزایش بارگ. دالیل دیگری دارد که به آب مرتبط نیست
ها، ظرفیت  نیز هر سال بین جمعیت بیشتری تقسیم شود، این درحالی است که با خشکسالی و کاهش بارش

 .یابد منابع آبی موجود نیز کاهش می

ل سال به سا. بحث آب و کمبود آب در کشور و استان تهران یک بحث جدی است و فقط مخصوص امسال نیست
در استان . سمت مدیریت مصرف برویم رو باید به شود، ازاین شود و از طرف دیگر منابع کم می جمعیت اضافه می

 .کند تهران مهمترین مشتری آب تجدیدپذیر، آب شهری است و وزنش هم نسبت به استانهای دیگر فرق می

 شود درصد آب تهران صرف شرب می51* 

 .تدرصد سهم شرب اس 51حدود : بختیاری

کنیم، پس باید همه به این  درصد آب را در استان تهران در بخش شرب مصرف می 50تا  51بله داریم : پرورش
امسال هم که . این یک بحث کلی است. سمت بروند که روی بحث مدیریت مصرف ورود جدی داشته باشیم

 05واحد آب داشتیم امسال 855تر است، یعنی اگر ما  ها داریم این موضوع جدی درصد کسری بارش 05بیش از 
تهران پایتخت کشور هم هست و . واحدش را نداریم، پس باید با منابع کمتری شرایط را مدیریت کنیم

 .های خودش را دارد حساسیت

 شود روز اندازه یک دریاچه چیتگر صرف آب شرب تهران می هر شبانه* 

 منظور از مدیریت شرایط چیست؟: تسنیم

در استان تهران چیزی در حدود یک . عرضه است و یک بحث مدیریت تقاضا است یک بحث مدیریت: پرورش

درصد مصرف شرب کشور  00این مقدار . کنیم میلیون مترمکعب آب در بخش شرب مصرف می 155میلیارد و 

میلیون  1.0کنیم یعنی در پیک تابستان چیزی در حدود  میلیارد مترمکعب صحبت می 8.1وقتی در مورد . است
ساعت آب شرب در تهران مصرف  01عبارتی اندازه یک دریاچه چیتگر در  کنیم، به کعب آب داریم تولید میمترم

هزار  055میلیون و  0هزار مشترک در بخش آب داریم و بیش از  155میلیون و  0. شود که عدد باالیی است می
 .مشترک در بخش فاضالب داریم

درصد از آبهای سطحی تأمین  05درصد از چاهها و  05میلیون مترمکعب،  155در استان تهران از این یک میلیارد و 

درصد از آب  05شود که  میلیون مترمکعب در شهر تهران مصرف می 05از این رقم، یک میلیارد و . شود می
 .شود درصد از آب زیرزمینی تأمین می 55سطحی و 

 باید کارهای زیادی برای مدیریت شرایط انجام شود* 

که بتوانیم شرایط را برای تابستان امسال و تابستان سالهای دیگر مدیریت کنیم باید کارهای زیادی انجام برای این

خطوط انتقال را انجام دهیم و . در بخش مدیریت عرضه باید در شهرهای استان برای تأمین آب، چاه بزنیم. دهیم
ها زیاد با مردم عزیز کاری  در این قسمت. یمهای موجود از سدها، ظرفیت تأمین را باال ببر با توجه به ظرفیت

اما در بخش مدیریت تقاضا این مردم هستند که . های متعدد و گاهی عظیمی را اجرایی کنیم نداریم و باید پروژه
ای چیزی در  میلیون مترمکعب حجم قابل توجه آبی است که ما در پیک لحظه 155یک میلیارد و . باید کمک کنند

مترمکعب برای شهر تهران و مابقی برای  50. کنیم در ثانیه آب برای استان تهران تولید می مترمکعب 00حدود 
 .جویی کنند باید به این سمت برویم که مردم یک مقدار کمک و صرفه. شود دیگر شهرهای استان تهران تولید می

 درصد مشترکین آب تهران خانگی هستند75* 

 عداد مشترک بخش خانگی است؟ت میلیون مشترک آب، چه 0.1از : تسنیم

درصد دیگر مشترکان  85. درصد مشترک خانگی است 75هزار مشترک حدود  155میلیون و  0از : پرورش

شود که اگرچه مشترکان غیرخانگی از نظر  غیرخانگی شامل تجاریها، مدارس، دانشگاه و نیروهای مسلح می
اآلن در شهر . درصد وزن دارند 85مصرف آب، بیش از درصد مشترکین هم نیستند اما از نظر  85آحاد مشترکین 

 .شدت کاهش دهیم لیتر است که عدد قابل توجهی است و باید این را به 505تهران، سرانه تولیدمان 

 های سال جاری وجود ندارد امکان جبران کاهش بارش* 

 د؟دنبال دار به 70بندی را در تابستان سال  وضعیت کنونی آب تهران، جیره: تسنیم

درصد در استان  05بارندگی بیش از . اند مردم همه فهیم هستند، خودشان وضعیت بارندگی را دیده: پرورش

در این مدت . مانده از فروردین و ماه اردیبهشت است تهران کاهش دارد که زمان جبرانش هم فقط چند روز باقی
باید . افتد برای جبران کمبودها نمیکم، هرطور هم بارندگی داشته باشیم باز هم در مجموع اتفاق خاصی 



بارندگی سالهای بعد هم اگر این . نیستیم 70فقط اآلن دنبال گذر از تابستان . سمت مدیریت تقاضا برویم به

جویی  وضعیت را داشته باشد باید انقباضی عمل کنیم و این ظرفیتی که فعالً داریم و منابعی که داریم را با صرفه

 .هینه ببریمبرداری ب سمت بهره به

در . بندی نداشته باشیم ریزی و عمل کنیم که مشکل جیره ای برنامه گونه دنبال این هستیم همواره به ما به

جلساتی که داشتیم، مدیریت تقاضا، مدیریت فشار و سناریوهای مختلف در دستور کار ما قرار گرفت اما 

نیاز داریم مردم برای تأمین آب پایدار با ما همکاری  نیست، با این حال 70بندی در دستور کار ما برای سال  جیره
 .داشته و نسبت به مدیریت مصرف آب توجه الزم را داشته باشند

دهد که باید هم در مدیریت  شده از آب تهران در وضعیت کنونی نشان می به گزارش تسنیم، سیمای ترسیم

ها و  تور کار قرار گیرد که در گزارشدر دس 70عرضه و هم در مدیریت تقاضا اقداماتی جدی برای سال 
 .های بعدی به راهکارهای عملی خواهیم پرداخت مصاحبه

سابقه بوده و همچنین رویه مصرف آب در کشور  آبی و خشکسالی امسال که در نیم قرن اخیر بی شرایط ویژه کم

، صنعت و آبیاری های شرب، کشاورزی رویه و غیربهینه آب در بخش توان مصرف بی که با هیچ منطقی نمی
را بر آن داشت تا با بررسی جزئیات بحران آبی کشور نسبت به ترسیم  خبرگزاری تسنیم شهری را توجیه کرد،

ل و گیری از نظرات مدیران مسئو دقیق شرایط موجود و آینده اقدام کند و با پژوهش در این زمینه و بهره
ها و  منظور رفع تنش راهکارهایی عملی برای اصالح امور به" بحران آب ایران"کارشناسان خبره، در قالب پرونده 

 .رسیدن به شرایطی که مدیریت بهینه تأمین و مصرف آب را در کشور شاهد باشیم، ارائه کند

 تجمع و تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان

 
 

  .فروردین هم در خوراسگان برگزار شد 00اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان امروز شنبه 

 :شعارهای تظاهرات امروز
 میمیریم میمیریم حقابه رو میگیریم/ ابه کشاورز زیر عباست امروزعزا عزاست امروز روز عزاست حق

 طباطبائی حیا کن اصفهانو رها کن/ لباسشون لباس روحاینه وعده هاشون وعده تو خالیه
 دشمن ما همینجاس الکی میگن آمریکاست

 :صیانت از آب استان چهارمحال و بختیاری

 
تجمع امروز مردم استان چهارمحال و بختیاری در مخالفت با انتقال غیرقانونی آب توسط تونلهای گالب و بهشت 

 .اباد

 تن بازداشت شدند۰۷در تظاهرات روز گذشته کشاورزان اصفهان بیش از 

تن از کشاورزان معترض اصفهان را بازداشت  ۹۱فروردین ماه؛ تعداد  ۱۴و امنیتی روز گذشته مامورین انتظامی 

 .کردند

فروردین ماه؛ مامورین امنیتی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات کشاورزان اصفهان و پیوستن  ۱۴روز گذشته 
آنها سپس . پاش مسدود کردند آبمردم به آنها خیابان جی و چهارراه اریسون را با گذاشتن موانع و ماشینهای 

مامورین انتظامی اقدام به ضرب و شتم مردم از جمله دو . اقدام به تیراندازی هوایی و حمله به کشاورزان کردند
تن از معترضین از جمله چند مرد سالخورده را بازداشت و به  ۹۱پس از ضرب و شتم . تن از زنان معترض کردند

  .محل نامعلوم منتقل کردند
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فروردین ماه؛ در تجمع دیگری اعتراض خود را ادامه داده و عالوه بر فریاد  ۱۴شاورزان معترض اصفهانی شامگاه ک

 برای خواسته هایشان؛ شعار کشاورز زندانی آزاد باید گردد سر دادند

 :به تجمعفراخوان 

 
 همه مردم وکشاورزان شرق اصفهان

 فلکه خوراسگان  :مکان#

 فروردین  ۱۱ یکشنبه#
 امشب ۱۲ ساعت#

 رو حقابه می جنگیم/  یم ما زن و مرد جنگ

 بحران آب یا بحران مدیریت آب؟/  ۰ -بحران آب ایران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/28/1701519 

" هم بحران آب داریم و هم بحران مدیریت آب"، ۲۹۳۱فروردين  ۱۲،ی تسنیمخبرگزار به گزارش خبرنگار اقتصادی
این خالصه ای از نقطه نظرات تعدادی از شهرواندان تهرانی در خصوص شرایط آبی کشور است و اغلب هم بر 

 ضرورت توجه بیشتر مسئوالن به مدیریت بهینه و هم به توجه بیش از پیش مردم به اصالح الگوی مصرف تأکید

 .داشته اند

ایران کشوری خشک و نیمه خشک است که به جز مناطقی در نوار شمالی کشور و بخش های کوهستانی و  
 .کوهپایه ای، اغلب پهنه کشورمان خشک و نیمه خشک است

از اینرو، کم بودن آبهای شیرین در دسترس برای مصرف جوامع روستایی و شهری و ضرورت مدیریت بهینه منابع 

گذشتگان ما با اختراع . این موضوع سابقه ای چند هزار ساله در ایران دارد. عی جدید در ایران نیستآبی، موضو
توانسته بودند آب را ... قنات و به کارگیری تکنیک هایی چون آب انبارهای عمیق، لوله کشی های زیرسطحی و 

 .ریت کنندبرای یک جامعه محلی حتی در بیابانی ترین نقاط کشور به صورت بهینه مدی

از سوی دیگر، ایران با وجود خشک و نیمه خشک بودن اغلب پهنه خود، در گذشته پربارش تر بوده، زمانی نه 
میلیارد مترمکعب بود، در حالی که جمعیت به  855چندان دور، میزان آب های تجدیدشونده ساالنه کشور بیش از 

 .مراتب کمتر از جمعیت امروز بود

در حال . معیت در کشور بودیم و هم با کاهش منابع آبی در دسترس مواجه شدیمهمزمان هم شاهد رشد ج
میلیارد مترمکعب رسیده و شاهد کاهش قابل  855حاضر منابع آب های تجدیدشونده کشور به سالی در حدود 

 005میلیمتر به زیر  001توجه میزان بارش ها هستیم به طوری که متوسط بارش های درازمدت ایران از حدود 
 .میلیمتر رسیده است

با توجه به خشکسالی های چندسال اخیر و کاهش منابع آبی کشور از یک سو و ضرورت مدیریت بهینه منابع 

 "بحران آب داریم یا بحران مدیریت آب؟"موجود آبی کشور از سوی دیگر، این سوال مطرح می شود که 

از مردم پرسیدیم و به پاسخ ها و نقطه نظرات جالبی منطقه پرتردد کالنشهر تهران این سوال را  0با حضور در 
 .رسیدیم

 :فلکه اول تهرانپارس -شرق تهران  *

 من به شخصه خیلی نگران نیستم، بارش ها باالخره می آید*

بارش ها نسبت به سالهای قبل ( : تهرانپارس)ساکن خیابان جشنواره  -با تحصیالت دیپلم  -ساله  10مردی 
به نظر من آب . هم در روزنامه ها و اخبار دیدم و هم به چشم دیدیم که زمستان کم بارید کاهش داشته، این را

می گویم بحران نداریم چون ایران همیشه کم . کم داریم اما اینکه بحران داریم یا نه، فکر می کنم بحران نداریم
مثل . د، باالخره پاییز یا بهار می آیدمثال اگر زمستان نیای. بارش بوده، اما باز هم به اندازه خودمان بارش داریم

 .من به شخصه خیلی نگران نیستم. بارش های این روزها

 آنطور که باید متوجه شرایط کم آبی کشور نیستیم *
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این را می . آب هست اما کم هست(: تهرانپارس)ساکن بلوار شاهد  -با تحصیالت لیسانس  -ساله  55مردی 

گذشته به اطراف سد الر رفتم، با وجود اینکه خط داغی آب مشخص بود اما من سال . توانیم به وضوح ببینیم

به . تفاوت تراز آب فاحش بود. نسبت به امسال خیلی وضعیت بهتر بود، امسال هم فروردین به همان نقطه رفتم
ید متوجه نه مردم و نه مسئولین آنطور که با. نظر من بحران آب داریم اما کمترین توجهی به این بحران می شود

من زیاد سفر می کنم، اخیرا به اصفهان رفتم، باالدست زاینده رود را هیچ وقت . شرایط کم آبی کشور نیستند
 .بیشتر تاالب های کشور یا خشک شده یا در شرف خشک شدن است. اینگونه خشک و بی آب ندیده بودم

 :بیست متری فروردین -افسریه  -جنوب شرق تهران  *

 آب، ما را به بحران آبی کشاندبحران مدیریت  *

بیش از همه، این شرایط امروز (: افسریه)ساکن بیست متری وحدت  -با تحصیالت لیسانس  -ساله  56مردی 
. ناشی از بَد مدیریت کردن منابع آبی است، پس بهتر است بگویم بحران آب داریم چون بحران مدیریت آب داریم

شدیم، هیچ کس اهمیتی نداد تا اینکه بحران مدیریت آب، کشور را به  یعنی ابتدا با بحران مدیریت آب مواجه

این بحران مدیریت آب که هنوز هم ادامه دارد، هم در بخش مسئوالن دیده می شود و هم از . بحران آبی کشاند
هم مصرف کننده در خانه به فکر مصرف درست آب و مدیریت مصرف خود نیست و هم مسئولی که . سوی مردم

 .است برنامه ریزی بهینه برای مدیریت منابع آبی داشته باشد، یا بلد نیست یا نمی خواهد بهینه کار کندقرار 

 رویه مصرف بی مهابای آب را در تمام بخش ها عوض کنیم *

ایران ما کشوری خشک و ( : افسریه)ساکن پانزده متری سوم  -دانشجوی فوق لیسانس  -ساله  06خانمی 

را باید بپذیریم و اگر در شهر زندگی می کنیم و با مدیریت خوب شهری، هر زمان نیمه خشک است، این 

بخواهیم آب را در نزدیک ترین فاصله به خود میبینیم، شیر آب را باز می کنیم و هر میزان می خواهیم مصرف می 
بهتر است . فراوان استکنیم، نباید این شرایط را به پای این بگذاریم که همه چیز گل و بلبل است و آب در کشور 

ایران به نظر من از بحران آب هم گذشته و به معضل در بخش آب رسیده . کمی جلوتر از بینی خود را هم ببینیم
 .که باید طریقه مصرف بی مهابای خود را در تمام بخش ها نه فقط بخش خانگی، عوض کنیم

 :ابتدای کارگر شمالی -میدان انقالب  -مرکز تهران  *

 در هر جایگاهی درست مصرف کند هر کس *

و اندی سال پیش که بچه بودم، مادرم  05( : خاوران)ساکن مخبر جنوبی  -با تحصیالت دیپلم  -ساله  55مردی 
حواسم ... از همان زمان وقت مسواک و حمام و . می گفت آب نعمت خداست، اسراف در نعمت خدا گناه دارد

م که در کار گلکاری و فروش گل هستم و با گلخانه و محصوالتش سر و االن ه. بود آب را باید درست مصرف کنم

به نظرم اگر همه در مصرف خود، چه . آب را درست و بجا مصرف می کنم. کار دارم، همان رویه را پیاده می کنم
 متوجه ارزش آب باشند و آب را درست مصرف کنند، در هیچ... کشاورز، چه خانه دار، چه مهندس، چه محصل و 

 .شرایطی هیچ مشکلی نخواهیم داشت

 ما پرآب نیستیم، اما بیشتر از کشورهای پرآب، آب مصرف می کنیم *

در جهان هم کشورهای پرآب (: دروازه شمیران)ساکن خیابان خورشید  -با تحصیالت لیسانس  -ساله  50خانمی 

ب اینجاست که ما بیشتر از ایران جزو کشورهای کم آب است، اما نکته عجی. داریم و هم کشورهای کم آب

روی گنج هم نشسته . این وضعیت غلط سالهاست در کشور ما ادامه دارد. کشورهای پرآب، آب مصرف می کنیم
مشخص است . ما پرآب نیستیم اما بیشتر از پرآب ها مصرف می کنیم. باشی و بریز و بپاش کنی تمام می شود

ار خشکسالی هستیم و می دانیم که امسال باران کم تر باریده، وقتی دچ. که باید این رویه غلط را اصالح کنیم
باز هم داریم با شیلنگِ باز، خودروی خود را می شوییم؛ یا وسط ظهر داریم باغچه و حیات و درخت کنار خیابان را 

 .آبیاری می کنیم، یعنی متوجه شرایط نیستم

 :بلوار اندرزگو -شمال تهران  *

 هم کم داریمآب کم داریم، مدیر الیق  *

البته باید . آب کم داریم، مدیر الیق هم کم داریم: ساکن کامرانیه  -با تحصیالت لیسانس  -ساله  07مردی  *
در بخش شهری که مصرف بیشتر برای شرب است، به . ببینیم در چه بخشی می خواهید در مورد آب حرف بزنید

های کشاورزی، آب برای تاالب ها و حتی آب اما در دشت های کشور، آب برای زمین . نظرم مشکلی نیست
سهم بیشتر مصرف کشور هم در بخش کشاورزی است که کم آبی روی آن تأثیر گذاشته، . برای صنعت کم داریم

اگر مدیران الیق داشتیم بهره وری در . در این بخش است که می گویم آب کم داریم، مدیر الیق هم کم داریم
به نظرم شرایط آبی را می شود مدیریت کرد، اگر اهلش را مدیر . انقدر کم نبودکشاورزی ما با مصرف زیاد آب 

مدیران اهل داشته باشیم طی چند سال می شود تصمیماتی را اتخاذ کرد که . کنند یا مدیرانش را اهل کنند

 .ودمصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی مدیریت شود و از آن طرف در بخش تأمین آب هم بهینه آب تأمین ش



 باید نگاهمان را به آب عوض کنیم *

هم بحران مدیریت آب داریم و هم بحران آب : ساکن دزاشیب -با تحصیالت فوق لیسانس  -ساله  15خانمی 

طبق آنچه در رسانه ها خواندم در شرایطی هستیم که خشکسالی در کشور بیشتر از قبل شده و . داریم
در این شرایط هم باید . ب های کشور یا خشک شده یا کم آب شده اندبسیاری از رودخانه ها و دریاچه ها و تاال

به نظر من اگر نگاهها . مدیریت را سخت گیرانه تر کرد و هم مردم باید به آب با چشم یک ماده با ارزش نگاه کنند

ود به خود به آب عوض شود و به جای یک کاالی بی ارزش، به ان به عنوان باارزش ترین ماده جهان نگاه کنیم، خ
 .به سمت اصالح امور چه در مدیریت و چه در مصرف می رویم

 :فلکه اول صادقیه -غرب تهران  *

 باید درست مصرف کنیم *

هم از نظر . هدر دادن آب در هیچ جا پسندیده نیست: ساکن یافت آباد -با تحصیالت سیکل  -ساله  05مردی 
ده ام که رسانه ها می گویند آب کم است و وضعیت آب من هم شنی. عقلی و هم شرعی نباید آب را هدر داد

. خب اگر آب نباشد ما هم نیستیم. خشکسالی داریم و در جاهایی هم روی آب دعوا هست. کشور خوب نیست
وقتی می  .جمعیت زیادی است. میلیون نفر است 05جمعیت ایران . آب مایه زندگی است، باید بهتر مصرف کنیم

ما مردم هم باید درست مصرف . جمعیت تأمین کنیم، پس کار مسئوالن ما خوب است توانیم آب را برای این

  .کنیم

 بی نظمی و بَدمصرفی ادامه پیدا کرده تا به بحران رسیدیم *

به نظر من باید مسئوالن کشور با هم بیشتر هماهنگ باشند : ساکن کرج -با تحصیالت دیپلم  -ساله  50خانمی 

امسال هم که زمستاِن کم باران و برف . باالخره خدا بنده اش را بدون روزی نمی گذارد. و بهتر برنامه ریزی کنند
اگر مسئوالن با هم هماهنگ باشند و برنامه ها و سیاست های درستی را در . داشتیم، بهار دارد جبران می کند

ر مردم هم باید مدیریت از طرف دیگ. هر بخش با نگاه کالن پیاده سازی کنند، مطمئنا به مشکلی برنمی خوریم

مصرف را در برنامه خود قرار دهند، اما باز هم مدیریت مصرف را می توان با قانون گذاری درست و برخورد با 
ما اگر امروز در خصوص آب، بَد مصرف هستیم، از مدیریت بَد مسئوالن ما ناشی . مشترکان پرمصرف اجرایی کرد

م باید وارد عمل شود؛ در خصوص آب اینکار نشده و بی نظمی و هر جا بی نظمی هست، ضابط و ناظ. می شود
 .بَدمصرفی ادامه پیدا کرده تا به بحران رسیدیم

 :شرب احتمال بروز مشکل برای تامین آب/ از سرگیری انتقال آب اصفهان به یزد

5https://www.isna.ir/news/9701250843 

مدیرکل دفتر مدیریت  ،میثم جعفرزاده :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و پنجم فروردین آمده است
به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته : بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت

گرفته در حال حاضر این مشکل برطرف شده های صورت  آب انتقالی از اصفهان به یزد قطع شد، اما با پیگیری

اولویت : وی با اشاره به تدبیر وزارت نیرو برای مقابله با چنین اقداماتی از سوی برخی کشاورزان، گفت... .است
رود وخیم اعالم  اصلی وزارت نیرو و حاکمیت تامین آب شرب اصفهان است و با توجه به اینکه وضعیت سد زاینده

با : وی تصریح کرد....این است که شرایط تامین آب شرب را در استان اصفهان فراهم کنیمشده، تنها هدف ما 
کنیم که در تابستان برای تامین آب شرب نیز با مشکالتی مواجه شویم  توجه به شرایط فعلی پیش بینی می

کارها مطابق برنامه بنابراین تقاضای ما از کشاورزان این است که شرایط فعلی را دارک کنند و اجازه دهند که 

 ....پیش برود

 :بحران آب، مجلس را غیرعلني کرد

http://www.sharghdaily.ir/News/185289 
. شود هشت صبح شروع مي جلسه :، در پنجشنبه بیست و سوم فروردین شرق، آمنه شیرافکنبه نوشته 

گرچه . ر ايران ديگر شوخي نیستاطالعات و آمار مرتبط با آب و برق د. پرد ها مي خمیازه از سر نماينده
آبي در ايران  اند که بايد تا دير نشده براي وضعیت بحران کم هاست فعاالن حوزه محیط زيست اخطار داده سال

حاال وزيران نیرو و کشاورزي به دعوت مجلس راهي . کاري کرد، اما گويي گوش کمتر مسئولي شنواست
ا در حوزه آب کار و مطالعه کرده، پاورپوينتي براي نمايندگان نمايش ه رضا اردکانیان که سال. اند بهارستان شده

هاي گذشته و  دهد که پر است از اعداد و آمار مرتبط با کاهش سرانه بارش باران در مقايسه با سال مي

 اند قرار گرفته( آب شرب)هزار نفر در معرض تنش آبی ٥۱۱میلیون و  ۹٤شهر و  ۹۹٤در آمار آمده که . سالي خشک
وزير کشاورزي نیز از مهاجرت گسترده کشاورزان از مناطق روستايي به . شهر، قرمز خواهد بود ۲۱۱و وضعیت آب 

 ....هاي سنتي در کشاورزي موجود دهد و تداوم همان رويه شهري خبر مي

 شورای عالی امنیت ملی برای آب اصفهاناصفهان روی تیغ کم آبی؛ مصوبات /  ۰ -بحران آب ایران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/29/1703123 



 

وضعیت نامطلوب کشاورزی استان اصفهان به ،  ۲۹۳۱فروردين  ۱۳، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
یر آبی مناسب از یک سو و نقش مهم ذخایر آبی سد زاینده رود برای تأمین آب شرب مردم اصفهان خاطر نبود ذخا

 .از سوی دیگر موجب شد تا در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی، موضوع آب اصفهان محوز جلسه باشد

بیشتر از سرشاخه منابع آبی سد زاینده رود . سد زاینده رود منبع اصلی تأمین آب شرب استان اصفهان است 

میلیمتر بارش در  086در مدت گذشته از سال آبی جاری . های این رودخانه در کوهرنگ سرچشمه می گیرد
این آمار از کاهش بیش . میلیمتر بود 051کوهرنگ داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال آبی قبل یکهزار و 

 .کایت دارددرصدی بارش ها در سرشاخه اصلی زاینده رود ح 65از 

میلیون مترمکعب ذخیره  806میلیون مترمکعب، در حال حاضر فقط  005رود با حجم مخزن یک میلیارد و  سد زاینده
( ماه پیش 0حدود )بهمن ماه سال گذشته . درصد از مخزن این سد خالی است 00عبارتی حدود  آبی دارد؛ به

 .رسیده بود (میلیون مترمکعب 850)درصد  85میزان ذخیره سد به حدود 

ماهه اخیر موجب شد تا کشاورزان اصفهانی نتوانند همچون سالهای  6وضعیت ذخایر نامطلوب سد زاینده رود در 
این موضوع سبب شد تا برای رساندن صدای . قبل، از منابع آبی این رودخانه برای کشت و زرع خود استفاده کنند

وی کشاورزان اصفهانی به خصوص کشاورزان شرق این مددخواهی خود، چند بار شاهد راهپیمایی هایی از س
 .استان باشیم

وضعیت نامطلوب کشاورزی استان به خاطر نبود ذخایر آبی مناسب از یک سو و نقش مهم ذخایر آبی سد زاینده 

رود برای تأمین آب شرب مردم اصفهان از سوی دیگر موجب شد تا در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی، 
 .صفهان محوز جلسه باشدموضوع آب ا

که از زبان موسوی ) مصوبات جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص مسائل آبی استان اصفهان 

 :بدین شرح است( الرگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح شده

هم اندیشی درخصوص رفع مشکالت جلسات ( اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری)شورای تأمین سه استان  *
 .داشته باشند

باغات اصفهان حفظ شود حتی اگر قرار شد با تانکر به باغات آبرسانی شود از خشک شدن حتی یک درخت  *

 .جلوگیری به عمل آید

شیرین سازی و انتقال آب از دریا به عنوان یک پروژه طوالنی مدت برای حل مشکل آب استان اصفهان مورد  *

 .بررسی قرار گیرد

 .اجرای پروژه تونل سوم کوهرنگ برطرف شده و این پروژه هر چه سریعتر فعال شودموانع  *

درصد از حجم آب انتقالی به یزد کاهش  05تا  80درصد از مصرف آب شرب و  85درصد از مصرف آب صنعت،  40 *
 .یابد

 .بررسی ظرفیت های باران زایی و بارورسازی ابرها در دستور کار قرار گیرد *

 میلیون مترمکعب کمبود آب 077گیالن مواجه با 

https://www.isna.ir/news/97012608986 
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ل شرکت آب مدیرعام    :آمده است۲۹۳۱به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا،یکشنبه بیست و ششم فروردین

میلیون مترمکعب کمبود  655تا پایان دوره زمانی کشت،کشاورزی استان گیالن با :ای استان گیالن گفت منطقه

 .آب مواجه است

های گیالن از حوزه سد  هزار کیلومتر از جلگه 805که آب مورد نیاز  با اعالم این« کاظم لطفی»به گزارش ایسنا،

شود و علت آن صفر شدن  آب ورودی به مخزن این سد روز به روز کمتر میمیزان : شود، گفت سفیدرود تأمین می
میلیون  065وی میزان آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود را  .میزان ذخایر برف در حوزهای باالدستی است

ظرفیت این سد بیش از یک میلیارد مترمکعب است که بر این اساس میزان آب ذخیره : مترمکعب دانست و گفت
 .میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است 805در پشت سد نسبت به سال گذشته شده 

بینی  پیش 76-70سناریو برای مدیریت سال آبی  1که  ای استان گیالن با بیان این مدیرعامل شرکت آب منطقه
ب میلیون مترمکع 705اردیبهشت میزان آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود به  86تا : شده است، تصریح کرد

 .رسد می

میلیون مترمکعب کمبود آب  655که تا پایان دوره زمان، کشاورزی استان گیالن با کمبود  لطفی با اشاره به این

 .شود سال با خشکسالی مواجه می 85ها کشورمان هر  بینی براساس پیش: مواجه است، خاطرنشان کرد

بریم و در  نون در شرایط اضطراری به سر میاک که هم ای استان گیالن با بیان این مدیرعامل شرکت آب منطقه

در صورت ورود به شرایط بحرانی برگشت از آن کار : شویم، گفت صورت عدم مدیریت صحیح وارد شرایط بحران می

: پذیر استان گیالن در حوزه آب شناسایی شده است، تصریح کرد که نقاط آسیب وی با تأکید بر این .سختی است
کیلومتر آن الیروبی شده،  500شهرستان رشت برای الیروبی شناسایی شده بود که تاکنون کیلومتر از انهار  155

 .شود کیلومتر الیروبی می 055اما با توجه به روند موجود احتماالً تا 

ایستگاه پمپاژ در شهرستان رشت وجود دارد که  811که  ای استان گیالن با بیان این مدیرعامل شرکت آب منطقه

ها  ها و آب تاالب کش های زیرزمینی، زه استفاده از آب:ایستگاه آن فعال شده است، خاطرنشان کرد 800اکنون  هم
 .در دستور کار قرار گرفته است

ای استان گیالن برای مدیریت شرایط بدتر از شرایط فعلی نیز آمادگی  شرکت آب منطقه  که لطفی با بیان این
میلیون مترمکعب  705زان آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود به تا نیمه اردیبهشت می: دارد، خاطرنشان کرد

 .رسد می

 انتهای پیام

 هاي توسعه نافرجام شد سیستان قرباني برنامه
 هاي بربادرفته بودجه

http://www.sharghdaily.ir/News/185352 

هاي  ذرا به طرحنگاهي گ :آمده است۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق، لیال مرگن، یکشنبه بیست و ششم فروردین

هاي  همه گزاره. ها خبري نیست نگري در اين طرح دهد كه به ظاهر از آينده وبلوچستان نشان مي آبي سیستان
شده در آن، وابستگي كامل به شرايط اقلیمي و  شود كه آب ذخیره ها ختم مي توسعه اين استان به چاه نیمه

هايي با منشأ افغانستان  ها از سیالب شده در چاه نیمه رهآب ذخی. رفتارهاي كشور همسايه يعني افغانستان دارد

هاي گسترده كشور افغانستان و توسعه اراضي كشاورزي در اين كشور، اين پیام را  شود و سدسازي تأمین مي
مردم . دست اين رودخانه مشترك نرسد كند كه ممكن است هیچ آبي به پايین ريزان ايراني منتقل مي به برنامه

میلیون مترمكعب آبي كه بر اساس معاهدات  ۲۱۱اند كه همان  حالي كه بارها به چشم خود ديده سیستان در
شود، توسط كشاورزان افغاني براي توسعه كشت خشخاش از رودخانه  المللي به سمت ايران سرازير مي بین

هاي تر  و بازگشت سالشود، اما باز هم به لطف خدا  شود و حق ايران در اين كشور ناديده گرفته مي پمپاژ مي
هاي پايدارتري براي حفظ  اي ديگر به مسائل نگاه كنند و برنامه قاعدتا بايد مسئوالن به گونه. بین هستند خوش

تدبیري را به وضوح  هاي بي هاي آبي سیستان، نشانه معیشت مردم اين منطقه داشته باشند اما با مرور طرح

هاي متعدد در سیستان توسط دولت انجام شده و منظر  روي پروژهگذاري عظیمي  اگرچه سرمايه. توان ديد مي
وبلوچستان را به كارگاه عمراني بزرگ تغییر داده است، اما بخشي از اين  نیمه شمالي استان سیستان

. كاره رها شده و بخش ديگري با گذشت زمان به دلیل اطالع از ناكارايي آن تخريب شده است هاي آبي نیمه پروژه
ها با وجود پیشرفت فیزيكي  لوله از جمله سدهايي است كه به دلیل جانمايي غلط برچیده شد و نیمسد كهك 

بنابراين اگرچه تاكنون بارها پول نفت صرف تأمین امنیت آبي سیستان . برداري نرسید گاه به بهره درصدي، هیچ۳۱

اي و پیمانكاري سرازير كرده و از  ههاي بزرگ مشاور ريزي غلط، اين بودجه را به جیب شركت شده است، اما طرح
آسمان خسیس شده و امسال فقط چند قطره . اين توزيع پول، نفع بسیار اندكي عايد مردم سیستان شده است

آورد كه  گري يكي از ساكنان ُرنگ دومكه به خاطر مي ناصر پیشه. باران بر سر مردم سیستان باريده است
كردند و به  بینیم، مردم با توتن از داخل هامون عبور مي يزرع آن را مي ري لمروزگاري در زمیني كه امروز ما با ظاه

هاي تختي را در  آنها همین دو دهه پیش روي رسوبات تاالب هامون كه زمین. رفتند شهرهاي قلب سیستان مي
قلب هامون  در يك خشكي كوچك در. ساختند مدرسه مي. كردند كرد، زندگي خود را بنا مي بستر تاالب ايجاد مي

ديدند كه با توتن، قايق سنتي  كرد، در اطراف خود نیزارهايي مي شدند و تا چشم كار مي ها ساكن مي خانواده

كردند اما  هاي خود علوفه جمع مي هاي ني براي دام شد، از برگ هاي تاالب ساخته مي مردم سیستان كه با ني



اين روزها مردم . كند زمین را مستعد ايجاد گرد و غبار ميشكند و  هاي كف تاالب زير پاي عابران مي امروز سله

شده زير پوست تاالب هم بهره  شكافند تا از اندك آب ذخیره رنگ دومكه با كمك بیل مكانیكي بستر تاالب را مي

اي  سابقه آبي بي از آب شرب بهداشتي در اين روستا و تمام روستاهاي اطراف خبري نیست و مردم در بي. ببرند
 .برند سر ميبه 

 رويكردهاي غیرواقعي در سیستان
. آسا هاي سیل نه از آب در تاالب خبري هست و نه از سیل و بارش. سیستان امروز سرزمیني خشك است

. دانند كه شرايط امسال بحراني است ها در سال آبي جاري تقريبا صفر بوده و مردم منطقه مي ورودي چاه نیمه

  ها با تكیه بر آب چاه بیشتر برنامه. ه گويا كمتر به اين نكته توجه شده استهاي توسع ريزي اما در برنامه
از روزي كه تكنولوژي سدسازي به جامعه بشري . شود كه وابسته به آن سوي مرزهاست هايي نوشته مي نیمه

دست  ندر دنیاي امروز مردم پايی. هاي بتني محبوس شد ها هم در پشت اين كاسه دستي معرفي شد، حق پايین
هاي  نها را در رودخانه دوزند بلكه اين ديپلماسي و تصمیمات سیاسي است كه سرنوشت آ چشم به آسمان نمي

رسند در غیر اين صورت، سدهاي بتوني و  ها خوب باشد، مردم به حق خود مي اگر رايزني. كند مرزي تعیین مي
هاي گسترده افغانستان روي  ارد كه سدسازيدر سیستان اين نگراني وجود د. بلعد تبخیر، حقابه آنها را مي

اما مسئوالن و . ها نرسد هاي مهیب منطقه را هم كنترل كند و هیچ آبي به چاه نیمه هیرمند، حتي سیالب

مسئوالن عالوه بر خط انتقال قبلي آب . ريزان، گويي به اندازه مردم هم به شرايط آبي منطقه تسلط ندارند برنامه
اند كه تا  کیلومتر با چهار ایستگاه پمپاژ طراحي كرده ۲۳۱،٦دان، خط انتقال دومي را به طول ها به زاه چاه نیمه

هزار مترمكعب آب به  ۱۱در خط انتقال شماره يك حدود . آب شرب مردم مركز استان را تأمین كند ۲٤۱٤افق 
 .خورد ها گره مي به چاه نیمهشدت  شود و با اجراي طرح جديد، تأمین نیاز آبي مركز استان به زاهدان منتقل مي

درصد اجرا شده و بدون استفاده، فقط انبوهي از سیمان را  ۳۱طرح ديگري كه در اين استان با پیشرفت فیزيكي 

شود كه  در دولت سازندگي، تصمیم گرفته مي. هاست لوله در دشت سیستان به جا گذاشته است، طرح نیم
در مجمع اين سازمان . ريزي شكل بگیرد سازمان مديريت و برنامهسازمان عمران سیستان به عنوان زيرمجموعه 

نگر به توسعه سیستان داشته باشد، به  هشت وزير حضور داشتند اما بعدها اين مجموعه كه قرار بود نگاهي كل
يابد و نتیجه آن طراحي طرحي به نام طرح  سازمان توسعه منابع آب و خاك سیستان ذيل وزارت نیرو تقلیل مي

میلیارد تومان اجرا شد و  ۱۱ها با اعتباري بیش از  هدف از اجراي اين طرح كه در آن سال. شود ها مي لوله نیم
بتني به زمین كشاورزان  هاي نیمه درصدي داشته است، انتقال آب با لوله۳۱گويند كه پیشرفت  مردم منطقه مي

فیزيكي، رها شد و طرح انتقال آب با لوله به  بود اما اين طرح معلوم نیست به چه دلیلي با اين میزان پیشرفت

هاي سازمان توسعه منابع آب و خاك سیستان  در ارتباط با طرح. مزارع سیستان در دستور كار دولت قرار گرفت
روي سايت اين مجموعه اطالعاتي در دسترس نیست و فقط در صفحه اصلي پورتال اين سازمان درج شده كه 

طرح انتقال آب لوله به مزارع سیستان هم كه به طرح . ر دست اجرا ندارداين مجموعه پروژه جديدي د
شود؛  هزارهكتاري مرسوم است، توسط مؤسسه جهاد نصر تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي اجرا مي٤٦

 .طرحي كه به اعتقاد اعضاي هیئت علمي دانشگاه زابل، طرحي خام و نپخته است

 طرحي كه الگوي كشت ندارد
قبل از اجراي طرح : كند هكتاري بیان مي هزار ٤٦بودن طرح  ي، رئیس دانشگاه زابل درباره داليل نپختهموسي بهلول

شد اما مسئوالن، در ابتداي دولت يازدهم تصمیم گرفتند آب را با  گیري مي بايد درباره وضعیت كشت آن تصمیم
او .لگوي كشت را هم طراحي خواهیم كردلوله به مزارع سیستان منتقل كنند و گفتند در جريان اجراي پروژه، ا

ها  اگر ورودي چاه نیمه: میلیون مترمكعب اعالم كرد و افزود ۱۱۱ها را يك میلیارد و  همچنین ظرفیت آب چاه نیمه

: گفت هاي رئیس دانشگاه زابل اين بود كه  برانگیز در گفته نكته تأمل. آوريم صفر باشد، سه تا چهار سال دوام مي
او . ها بیش از دو برابر ظرفیت سد كرج خواهد بود عات اين دانشگاه، حجم تبخیر آب در چاه نیمهبر اساس مطال

روي رودخانه هیرمند افغانستان سه سد : نگاهي هم به شايعات رايج در منطقه داشت و عنوان كرد همچنین نیم
تركیه به سرعت در حال خان در قراردادي با  سد كمال. خان را طراحي كرده است كجكي، لشكرگاه و كمال

هايي هم وجود دارد  اما نگراني. كند اين سد آب هیرمند را براي كشت خشخاش منحرف مي. شدن است كامل
كه آب هیرمند توسط دولت افغانستان منحرف شده و از طريق كانال لشكرگاه كه در دست ساخت است و در 

المللي در  ارد هامون پوزك شود تا فشارهاي بینتوان آن را مشاهده كرد، آب مستقیما و هاي گوگل مي نقشه

گويند كه دولت  همچنین گروهي هم مي. زمینه تأمین حقابه تاالب هامون از روي دولت اين كشور برداشته شود
افغانستان قصد دارد مسیر رودخانه هیرمند را به نحوي منحرف كند كه آب مستقیما وارد گود زره پاكستان شود و 

. شده در افكار عمومي، امنیت آبي منطقه زير سؤال است با توجه به احتماالت مطرح. یايدبه سمت ايران ن
هاي خورشیدي آمريكايي كه  اند كه كشاورزان افغاني به لطف توربین ساكنان سیستان بارها به چشم خود ديده

يران و افغانستان، دولت میلیون متر مكعبي را كه براساس معاهده بین ا ۲۱۱كشد، حقابه  اينچ آب مي ۲۱روزانه 

هاي خشخاش  اين كشور ملزم به رهاسازي است، به راحتي قبل از ورود به مرزهاي ايران براي توسعه زمین
تفاوتي حكومت افغانستان، بخشي از اين  كنند و به دلیل نبود دولت مركزي قدرتمند و شايد هم بي برداشت مي

هكتاري توسط جهاد نصر با دريافت اعتباري  هزار ٤٦ن وجود، طرح با اي. رسد آب، هیچ گاه به مرزهاي ايران نمي
میلیون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي كلید خورده است؛ طرحي كه بیش از پیش  ۲٥۱بالغ بر 

هاي ديگري را طلب  كه منافع ايران، استراتژي حالي زند، در معیشت مردم ايران را به آب آن سوي مرزها گره مي
 .دكن مي

 نبود معیار مناسب براي تخصیص آب

هزار متر مكعب از آب چاه نیمه چهار، صرف توسعه كشاورزي  ٤۱۱بر اساس اطالعات موجود، هر سال قرار است 
هاي سیستان آب  اند كه در اين طرح، به تمام زمین مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرده. در سیستان شود

گیرد تا كشاورزان بر اساس الگوي  راي زير كشت بردن يك هكتار زمین حقابه تعلق ميبه هر خانوار ب. نخواهند داد



در حالي . درآمد آنها تا حدود شش الي هفت برابر هم افزايش خواهد يافت. كشت اقدام به تولید محصول كنند

را رد  شود كه كشاورزان منطقه صحت اين ادعاها اين سخنان از سوي مسئوالن جهاد كشاورزي مطرح مي

بر : هكتار زمین دارد، درباره نحوه تخصیص آب به كشاورزان گفت ٤۱۱اكبر كیخا از ساكنان سیستان كه . كنند مي
هكتاري، به تناسب وسعت  هزار ٤٦، كشاورزاني كه حقابه دارند، در قالب طرح ٤۱اساس اسناد موجود از سال 

از كشاورزاني كه بعد از اين سال پروانه دريافت به اين ترتیب به بعضي . كنند هايشان آب دريافت مي زمین
شود كه  اي ارائه مي اند، سهمیه رسد و به برخي ديگر، بر اساس سهیمه آبي كه از قبل داشته اند، آبي نمي كرده

به تصويب  ٦۲قانون توزيع عادالنه آب در سال . هاي خود را زير كشت ببرند توانند نیم هكتار از زمین فقط مي

توانستند به  برداري از منابع آبي را توسعه داده بودند، مي و كساني كه تا قبل از اين سال بهره رسیده است
برداري دريافت كنند اما معلوم نیست چرا در طرح  وزارت نیرو مراجعه كرده و با نظر كارشناسي، پروانه بهره

 .ك عمل قرار گرفته استهاي زمان اجراي قانون اصالحات ارضي، مال هكتاري، تخصیص پروانه هزار ٤٦
 !تخريب سدي كه به اشتباه جانمايي شد

هاي  به گفته اكبر كیخا، طرح. هكتاري وزارت جهاد كشاورزي تنها طرح ناپخته سیستان نیست هزار ٤٦طرح 
از جمله سد كهك كه اجازه . بیشمار ديگري هم در اين منطقه اجرا شده كه مبناي كارشناسي نداشته است

به گفته كیخا روي رودخانه سیستان دو سد انحرافي كهك و زهك ساخته شده . داد يران را نميورود آب به ا

كردند و اجازه  هاي افغانستان كه همواره مملو از گل و الي است، در پشت سد كهك رسوب مي سیالب. است
اما به جاي تخريب . ودمكاتبات زيادي با وزارت نیرو انجام شد كه اين سد تخريب ش. داد ورود آب به ايران نمي

به خاطر مضراتي . ها كه خیلي سیل آمد، كف رودخانه را بتون كردند و سد كافردم ايجاد شد سد، در يكي از سال
 .هاي زياد اين سد تخريب شد كه سد كهك براي منافع ايران داشت، در دوره وزارت پرويز فتاح، با رايزني

اين سد كه درون خاك سیستان احداث شده آب را . ان خوب نیستسد زهك هم براي منافع اير: كیخا ادامه داد

هدف از احداث اين سد به روي رودخانه سیستان، انحراف آب به سمت رود . گرداند به سمت رود مشترك باز مي
 .شهر و رود طاهري است

وش داد كه اين يكي از استانداران براي جلوگیري از بازگشت آب به داخل رودخانه مشترك باالي اين سد ورق ج
هاي جاري در رودخانه سیستان و آبي را كه پشت  كه بايد با استفاده از پمپ، آب درحالي. فايده بود كار هم بي

به گفته اين سیستاني، طرح چاه نیمه . سد زهك ذخیره شده به سمت رود شهر و رود طاهري هدايت كنیم
هاي زيادي براي طراحي كانال خروجي آب  زنيراي. چهار هم بدون فضايي براي خروجي آب طراحي شده است

شود كه حاصل آن احداث يك كانال از گودترين نقطه چاه نیمه چهار براي پشت سد  براي چاه نیمه چهار انجام مي

صورت ثقلي در موارد نیاز، از اين سازه به سمت  سیستان بود؛ اما متأسفانه فقط بخشي از آب چاه نیمه چهار به
شود و براي استفاده از حدود نیم ديگري از آب چاه نیمه چهار، بايد يك دستگاه پمپاژ  مي سد سیستان هدايت

 .روي آن نصب شود
 توسعه كشاورزي راه نجات سیستان نیست

طبیعت سخت . مدت نیست های بلند ريزي آيد، نقطه قابل اتكايي براي برنامه آبي كه از آن سوي مرزها مي

دهد؛ اما  شدت كاهش مي و ريزگردها، راندمان كشاورزي در سیستان را به روزه ۲۱۱سیستان، وجود بادهاي 
هم  ريزان قصد دارند با تكیه بر توسعه كشاورزي منبع درآمدي براي مردم سیستان ايجاد كنند، آن گويا برنامه

از  نشدن سیستان كند كه براي خالي عقل سلیم حكم مي. اي كه منبع آبش پايداري الزم را ندارد كشاورزي
خواه،  آب سكنه، الگوهايي طراحي شود كه حداقل نیاز و وابستگي به آب داشته باشد؛ بنابراين كشاورزي كم

ترين الگوها براي حفظ جمعیت  هاي سیستان، منطقي اي و استفاده از ساير پتانسیل هاي متمركز گلخانه كشت

هزار هكتاري رونمايي نشده است، اما  ٤٦اگرچه هنوز از الگوي كشت خاصي براي طرح . در اين استان هستند
اي  رسد همچنان تكیه وزارت جهاد كشاورزي بر تولید محصوالت استراتژيكي نظیر گندم و ذرت علوفه به نظر مي

اگرچه اطالعات دقیقي از « شرق»وگو با  عیسي خّمري، عضو هیئت علمي دانشگاه زابل، در گفت. باشد... و
در ارتباط با اين طرح ندارد، اما معتقد است عددهاي اعالمي براي تخصیص آب  هاي وزارت جهاد كشاورزي برنامه

جاي تكه بر كشت  به: او اضافه كرد. اي به آب كمتري نیاز داريم مناسب با كشت غرقابي است و در آبیاري قطره
كشت شود و بايد  اند، میان كشاورزان ترويج و گندم بايد محصوالت ديگري كه آزمون خود را در دانشگاه پس داده

 .جاي زراعت، به باغداري بپردازيم به

تن عملكرد دارد، گزينه  ۱۱به اعتقاد خّمري، انگور ياقوتي با نیاز آبي دو هزار متر مكعب در سال كه بین پنج تا 
جاي كشور  شود و در هیچ ماه وارد بازار مي مناسبي براي كشاورزان سیستاني است، زيرا محصول آن ارديبهشت

تن در هكتار  ۲۱نشیند و  زيتون با سه هزار متر مكعب نیاز آبي چهار ساله به بار مي. اين ماه تولید انگور نداريمدر 
متر مكعب آب  ٥۱۱زردآلو هم به دوهزارو . توان محصول از آن برداشت كرد و نیازهاي روغن كشور را تأمین كرد مي

با تغییر الگوي كشت، . كند ت تن در هكتار محصول تولید مينشیند و هفت تا هش نیاز دارد و چهارساله به بار مي

 .توان زندگي كشاورزان را متحول كرد با آب كمتري مي

 شرایط آبی مازندران مطلوب نیست:مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه مازندران

https://www.mehrnews.com/news/4271431 
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مدیر دفتر مطالعات منابع آب پایه  :آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه  -آمل / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

 .شرایط آبی استان مطلوب نیست: مازندران با اشاره به کاهش روند منابع آبی استان گفت

، قربانعلی خدابخشی ظهر یکشنبه در جلسه مقابله با خشکسالی در فرمانداری آمل به خبرنگار مهر به گزارش 
وضعیت منابع آب در سه سال متوسط به باال و در شش سال : خالصه وضعیت منابع آبی استان اشاره کرد و گفت

 .اخیر مطلوب نبوده است و روند کاهش منابع آبی را شاهد هستیم

میلیون متر  ۳۴۱: میلیون متر مکعب کاهش آبهای زیرزمینی را شاهد هستیم افزود ۳۱وی با بیان اینکه در حال حاضر 
 .درصد آب چشمه ها تخلیه شده است ۳۱مکعب آب چشمه ها تخلیه شد و در مجموع 

 ۱۱ن بارندگی در غرب استان میزا: وی با اشاره به تقسیم بندی منابع آبی استان به سه قسمت اظهار داشت
 .درصد میزان بارندگی ها کاهش یافته است ۲۲درصد و در مرکز  ۱۱درصد، در شرق 

لیتر بر ثانیه بود و با  ۱۱آب هراز فروردین سال قبل : خدابخشی به کاهش بارندگی در حوزه هراز اشاره کرد و گفت

 .درصدی آب در این رودخانه مواجه هستیم ۳۱کاهش 

امسال در رتبه اول کم آبی قرار داریم به گونه ای که سد شهید : ع آب پایه مازندران ادامه دادمدیر دفتر مطالعات مناب

 .رجایی رتبه اول کاهش آب را دارد

 احتمال بروز مشکل در تامین آب شرب/ جریان انتقال آب به یزد هنوز قطع است

https://www.isna.ir/news/97012608944 

 

طرح انتقال آب از اصفهان به یزد مدتی است که  ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه  در  ناگزارش خبرگزاری دولتی ایس به
اند و موجب شده  ای از کشاورزان نسبت به این مساله اعتراض نشان داده هایی مواجه شده و عده با چالش

 .تامین آب استان یزد با مشکل مواجه شود

به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان در روز جمعه آب انتقالی از اصفهان به یزد  گزارش ایسنا به

 ۱۱های صورت گرفته این مشکل در صبح روز شنبه برطرف شد ولی مجدد در ساعت  ، اما با پیگیریقطع شد
 .ا تعرض مجدد کشاورزان تاسیسات انتقال آب با مشکل مواجه شده استدیشب ب

شب : به ایسنا گفت -ای استان یزد  مدیرعامل شرکت آب منطقه -زاده  در همین راستا محمدمهدی جوادیان
تیر برق و شش حوضچه آب تاسیسات ما تخریب شد و در پی آن از دیشب تاکنون جریان آب قطع  ۳گذشته 

 .است

تالش ما این است که با همکاری : که در حال حاضر هنوز دو حوضچه دچار مشکل است، اظهار کرد یان اینوی با ب

 .نیروی انتظامی مشکل این دو حوضه را برطرف کنیم

ها طول بکشد،  در حال حاضر ذخایر آبی استان یزد دارای آب است اما اگر تعمیر حوضچه: زاده تصریح کرد جوادیان

 .شهروندان با مشکل مواجه خواهیم شد قطعا در تامین آب

عالوه . اند نیروی انتظامی، وزارت کشور، استاندار اصفهان برای حل این مساله بسیج شده: زاده بیان کرد جوادیان

ایم و در حال حاضر نیز هر اقدامی که الزم باشد بالفاصله انجام  بر این پدافند غیرعامل خطوط را تقویت کرده

 .خواهیم داد

وزارت نیرو نیز برای حل این مساله اقدامات متعددی : ا اشاره به تالش وزارت نیرو برای حل این معضل، گفتوی ب

 .انجام داده تا بتوان مشکل خسارات کشاورزان را نیز به نحوی جبران کرد

د توسط درص ۱۱تا  ۱۴هزار نفر است، که نیاز آب شرب استان  ۲۱۱در حال حاضر جمعیت استان یزد یک میلیون و 

شود با این شرایط الزم است تا بسیج همگانی  درصد از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می ۹۴تا  ۹۱انتقال آب و 
 .برای حل این تعارضات صورت گیرد

 انتهای پیام
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 نگرانی برای تأمین آب در تابستان/ معاون آبفای قم خبر داد؛ افزایش شدید مصرف آب در قم

 

 s.com/news/4271402https://www.mehrnew 

قم  : آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱کشنبه  به نقل از شرکت آب و فاضالب استان قم، قم / خبرگزاری مهر به گزارش

روز نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال  ۲۳مصرف آب در قم در : برداری آبفای قم گفت معاون بهره -
 .درصد افزایش یافته است ۳بیش از قبل 

به نقل از شرکت آب و فاضالب استان قم، مجتبی وزین افضل با اشاره به افزایش شدید  خبرگزاری مهر به گزارش

ماه به  دینروز ابتدایی فرور ۲۳مصرف آب در قم طی : مصرف آب در قم طی روزهای نخست سال جاری اظهار داشت
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل را  ۳.۱متر مکعب رسید که این میزان  ۱۲۱هزار و  ۱۳میلیون و  ۴

نیز میزان مصرف آب در قم بیش از سه درصد افزایش داشت،  ۳۱وی با اشاره به اینکه سال  .دهد نشان می
هزار متر مکعب آب مصرف کردند که این میزان  ۹۴۱میلیون و  ۲۱۳ها در سال گذشته بیش از  قمی: خاطرنشان کرد

 .هزار متر مکعب افزایش داشته است ۴۴۱نسبت به سال قبل از آن بیش از سه میلیون و 

با توجه به : کننده دانست و افزود برداری شرکت آب و فاضالب استان قم روند افزایش مصرف را نگران معاون بهره
های سطحی، افت سطح ساالنه منابع  ال آبی جاری، کاهش حجم روانابکاهش قابل توجه نزوالت آسمانی در س

 .زیرزمینی و افزایش دما، در صورت ادامه این روند افزایش مصرف با مشکالتی در تأمین آب مواجه خواهیم شد

 ای در مصارف وی مشکل کمبود آب را در سال جاری جدی ارزیابی کرد و ضمن اینکه از مردم خواست توجه ای ویژه
جویی در مصرف، پرهیز از اسراف و  توانیم با کمک و همیاری مردم در صرفه می: آبی خود داشته باشند اظهار داشت

 .آبی عبور کنیم استفاده درست از آب از بحران کم

آب این سد از با : ترین منبع تأمین آب شهر قم سد کوچری است، گفت وزین افضل با بیان اینکه در حال حاضر اصلی

رود که در اختیار مردم قم قرار گرفته است اما اگر مصرف آب افزایش یابد  های کشور به شمار می ترین آب کیفیت

 .مجبور به استفاده از منابع زیرزمینی داخل شهر هستیم که این موضوع شوری آب را به همراه خواهد داشت

 ان تدوین شدهای مقابله با خشکسالی در همد برنامه:سرپرست حفاظت محیط زیست همدان

https://www.mehrnews.com/news/4271674 

سرپرست حفاظت محیط زیست همدان  ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه  همدان/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
 .له با آثار خشکسالی در مناطق محیط زیست این استان تدوین شده استبرنامه های مقاب: گفت

و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست همدان، عادل عربی با بیان اینکه کاهش  خبرگزاری مهر به گزارش

برنامه های بلند مدت محیط : دان کرده عنوان کردنزوالت جوی احتمال بروز پدیده خشکسالی در سال جاری را دوچن
زیست همدان شامل آبرسانی به مناطق حفاظت شده، تامین منابع ثابت آب، کپه کاری و همکاری با منابع طبیعی 

وی با بیان اینکه اجرای طرح های بلند مدت منوط به تخصیص اعتبار است، عنوان  .برای اجرای طرح آبخیزداری است

منطقه حفاظت شده لشگردر مالیر و خانگرمز تویسرکان انجام شده و هم اینک آب از  ۱ی مصنوعی در آبرسان: کرد
 .پایین دست به مناطق سخت گذر و ارتفاعات هدایت می شود

آبرسانی به نقاط سخت گذر در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در دیگر مناطق حفاظت شده این استان نیز : عربی افزود

 .دانجام می شو

با توجه به کاهش نزوالت جوی و احتمال بروز خشکسالی، این اداره کل برای تامین آب و علوفه مورد : وی ادامه داد

 .نیاز گونه های جانوری پیش بینی های الزم را انجام داده است

 :معاون سازمان آب و برق خوزستان

 شهرداری اهواز از آب شرب برای فضای سبز استفاده نکند

https://www.isna.ir/news/97012608852 
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برداری از منابع  معاون حفاظت و بهره: آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، 

درصد مصارف آب در فضای سبز شهر اهواز از آب شرب 55که بیش از  آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان این
واز برای آنکه تامین آب شرب مردم با خطر مواجه نشود، باید وابستگی شهرداری اه: شده است، گفت تصفیه

 .خود را به آّب شرب شهری قطع و فکری برای حل این مساله کنند

وگو با ایسنا، با اشاره به استفاده آب شرب در آبیاری فضای سبز شهری توسط شهرداری  مصطفی شبه در گفت

شود و با توجه به وضعیت  هر اهواز از طریق آب شرب تامین میبخشی از آب فضای سبز ش: اهواز، اظهار کرد
خشکسالی که اکنون با آن مواجه هستیم الزم است شهرداری اهواز نسبت به اجرای طرح جامع آبیاری فضای 

درصد مصارف آب در فضای سبز شهر اهواز از شبکه آب شهری و آب 55که بیش از  وی با بیان این.سبز اقدام کند
این مساله مختص شهر اهواز نیست و همه شهرها با این مساله مواجه هستند : شده است، افزود شرب تصفیه

 .شده است درصد مصارف آب برای فضای سبز از آب شرب تصفیه55اما در شهر اهواز بیش از 

های گذشته به  از سال: برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد معاون حفاظت و بهره

شهرداری اهواز اعالم شده که باید برداشت از شبکه آب شرب را به تدریج کم کند تا میزان برداشت به صفر 

 .گرفته در این زمینه کافی نبوده است برسد اما اقدامات انجام

شهرهایی مانند اهواز طرح جامع آبرسانی فضای سبز دارند و اگر این طرح از سوی شهرداری : شبه عنوان کرد

تواند وابستگی خود را به شبکه آب شرب شهر، قطع کند و دیگر برداشتی از  اجرایی شود، شهرداری میاهواز 
خشکسالی شرایط خوبی است که شهرداری اهواز به اجبار : وی خاطرنشان کرد.آب شرب شهری نداشته باشد

آّب شرب شهری قطع و هم که شده، برای آنکه تامین آب شرب مردم با خطر مواجه نشود، وابستگی خود را به 
 .فکری برای حل این مساله کند

 انتهای پیام

 اقلیم مازندران رو به خشکسالی پیش می رود :معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران

https://www.mehrnews.com/news/4271355 

معاون سیاسی امنیتی استانداری : آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه آمل ، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
 .اقلیم مازندران رو به خشکسالی پیش می رود: مازندران، با اشاره به روند تغییر اقلیم در استان گفت

حسین زادگان پیش ازظهر یکشنبه در جلسه مقابله با خشکسالی در فرمانداری آمل ، احمد خبرنگار مهر به گزارش

در : با اشاره به روند تغییر اقلیم بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با خشکسالی در استان تاکید کرد و افزود

سترسازی مناسب با طرح ها حوزه های اقتصادی،عمرانی و فرهنگی اگر قرار است کاری انجام دهیم باید از قبل ب
 .صورت گیرد زیرا بدون بسترسازی برای اجرای طرح ها، موفقیت حاصل نمی شود

برای پیشگیری از مسائل : وی با بیان اینکه خشکسالی عوارض سیاسی و احتماعی برای ما ندارد تصریح کرد
ل است و امسال دومین جلسه جلسات مقابله با خشکسالی برگزار می شود زیرا این مسائل نیازمند رصد مسائ

 .مقابله با خشکسالی در استان برگزار شده است

حسین زادگان با اشاره به اینکه شرایط اقلیم عوض شده است، با اظهار اینکه در شرایط تغییر اقلیم روند ما رو به 
 .یت کنیممشکالت را مدیر  در این شرایط نباید دست به دست هم دهیم و باید: خشکسالی است تصریح کرد

لزوم تغییر : وی درباره کشت دوم محصوالت با تاکید براینکه کشت برخی مواقع زودتر از موعد انجام می شود افزود
الگوی کشب ضروری است و این مسئله در حوزه های شرقی استان که شرایط آب در آن بحرانی است، جدی به 

 .فاده کنیمنظر می رسد و باید از ظرفیت ها برای آگاهسازی مردم است

رسانه : معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از رسانه به عنوان یک ظرفیت برای فرهنگسازی یاد کرد و گفت
 .ها رابط مردم و دولت هستند و می توانند در حوزه های مختلف فرهنگسازی کنند

ستفاده و برداشت از سفره وی خواستار افزایش تشکل های مردمی در حوزه های مختلف شد و بر لزوم مدیریت ا

چاه های غیرمجاز باید دارای مجوز شوند و نسبت به شناسنامه دار شدن آن : های چاه های آب تاکید کرد و گفت
 .اقدام شود

 :مدیرکل هواشناسی خوزستان
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 خوزستان همچنان با خشکسالی مواجه است
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مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان : آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱یکشنبه ی ایسنا ، به گزارش خبرگزاری دولت
این میزان بارش نسبت : متر بوده است، گفت میلی 868ها در سال زراعی جاری تاکنون  اینکه مجموع میزان بارش

 .درصد کاهش داشته است 16به مدت مشابه سال گذشته 

ها از  مجموع میزان بارش: های اخیر در خوزستان اظهار کرد اشاره به بارش وگو با ایسنا، با کوروش بهادری در گفت

متر گزارش شده است، در حالی که میزان بارش در  میلی 868ابتدای سال زراعی جاری در خوزستان تاکنون 

 این میزان. متر بوده است میلی 055بارشی بوده است  در مدت مشابه که سال کم( 70-76)سال زراعی گذشته 
  با وجود بارندگی: وی افزود.درصد کاهش داشته است 16متر است،  میلی 070بارش در مقایسه با بلندمدت که 

های اجرایی، بخش کشاورزی  رو است بنابراین باید دستگاه روزهای اخیر هنوز خوزستان با پدیده خشکسالی روبه
 .و مردم نسبت به استفاده مصرف بهینه آب توجه داشته باشند

های  مدل: بینی وضعیت هوایی خوزستان در هفته جاری گفت کل هواشناسی خوزستان با اشاره به پیشمدیر
شنبه ناپایداری مجددی بر خوزستان حاکم خواهد بود  دهد که از روزهای دوشنبه و سه هواشناسی نشان می

در حال بررسی . شود نی میبی های پراکنده و رگباری همراه با وزش باد شدید در اکثر نقاط استان پیش که بارش

روز گذشته هندیجان با  در شبانه: بهادری بیان کرد.ای در این خصوص صادر شود هستیم تا در صورت نیاز اطالعیه
تغییرات . ترین نقاط خوزستان بودند گراد به ترتیب گرمترین و خنک درجه سانتی 0گراد و تاراز با  درجه سانتی 58

 .گراد در نوسان خواهد بود درجه سانتی 07تا  80ین دمای هوای امروز اهواز نیز ب

 انتهای پیام

 میلیون مترمکعبی آب در فصل زراعی مازندران 077کسری 

https://www.isna.ir/news/97012709664 

 

محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب  ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
در اولین وی   .میلیون متر مکعب کسری آب در فصل زراعی مازندران وجود دارد 655: ن گفتمنطقه ای مازندرا

گزارشی از وضعیت  با موضوع تامین آب اراضی کشاورزی 70جلسه مجمع نمایندگان استان مازندران در سال 
یون مترمکعب آب نیاز میل 055فصل زارعی شالیکاری مازندران دو میلیارد و : و گفت سال آبی مازندران ارائه کرد

میلیون مترمکعب کسری  655دارد که بخاطر عدم بارش نزوالت جوی که طی چهل سال گذشته بی سابقه بود، 

 05میلیون مترمکعب، ذخیره آب زیر زمینی  881ذخیره آب سدها : وی افزود .نسبت به سال گذشته وجود دارد
صد کاهش، چالش جدی را متوجه کشت برنج خواهد درصد کاهش داریم که این در 50درصد و آب رودخانه ها 

تدابیر مختلفی برای مدیریت منابع آب با همکاری : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران تصریح کرد .کرد
الیروبی  دستگاه های ذیربط اتخاذ شد که نوبت بندی، رهاسازی آب سد آیت هللا صالحی، کشت زودهنگام و

درصد آب های سطحی مازندران مهار شده است، 85وی با اعالم اینکه تنها  .ردنهرها در دستورکار قرار دا

 .با اتمام سد هراز بخش قابل توجهی از منابع آبی استان تامین خواهد شد: خاطرنشان کرد

ولی هللا نانواکناری، سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران در این جلسه نگرانی کشاورزان برای تامین آب، چگونگی 

م عادالنه آن و همچنین تامین سوخت مورد نیاز شالیکاران را علت اصلی این جلسه اعالم کرد و از برگزاری تقسی
وی با اعالم این که مجمع نمایندگان با  .نشست بعدی با حضور اسالمی استاندار مازندران در پارلمان خبر داد

دغه های کشاورزان را به طور جدی حمایت اعمال ابزار نظارتی و تعاملی با هدف حمایت از کاالی ایرانی دغ



 76اسفند در دفتر استاندار داشتیم تفاهم شد تا هم چون سال  00حسب نشستی که : خواهد کرد افزود

 .مسائل کالن استان با همراهی دستگاه های اجرایی در وزارت خانه ها پیگیری شود

 درصد از باغات هیرمند دچار خشکی شده است 80

na.ir/news/97012709284https://www.is 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان : آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ، 
 .درصد از باغات شهرستان هیرمند دچار خشکی شده است 05حدود : هیرمند گفت

شاورزان و تولیدکنندگان ک: به نقل از اداره جهادکشاورزی شهرستان هیرمند، رستمی افزود -به گزارش ایسنا
در شمال سیستان و بلوچستان به دلیل خشکسالی سال زراعی سختی در  بخش کشاورزی شهرستان هیرمند 

 .پیش دارند
در سال زراعی جاری تنها هشت هزار هکتار از اراضی این شهرستان که : مدیر جهاد کشاورزی هیرمند گفت

 .ها زیر کشت رفته است است، بوسیله آب چاهک های کشاورزی این منطقه زمین  درصد  80حدود  
آبیاری شود که متاسفانه هیچ آبی   قرار بود این اراضی پس از کشت از آورد آب رودخانه هیرمند: رستمی افزود

 .وارد رودخانه هیرمند نشده است

عال بود که حلقه چاهک آب در این شهرستان ف 5055پیش از این، : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هیرمند گفت
 .اند خشک شده از این تعداد هزار حلقه آبشان شور شده و یا به علت کاهش سطح آب 

هم اکنون یکی از : رستمی با اشاره به ضرورت حمایت ملی از کشاورزان و دامداران منطقه ی سیستان گفت
از کاهش جمعیت دام  ای است تا نیازهای کشاورزان و دامداران این منطقه، تامین خوراک دام بصورت یارانه

 .جلوگیری شود

 انتهای پیام

 کم آبی سبب مهاجرت در شرق کشور شده است:استاندار خراسان جنوبی

https://www.mehrnews.com/news/4273334 

استاندار خراسان جنوبی با  :آمده است ۲۹۳۱فروردین  ۱۲شنبه  سه د،بیرجن/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
سالیانه یک میلیارد متر مکعب از حوزه آب ریز برداشت می کنیم : اشاره به مشکل کم آبی در شرق کشور، گفت

 .که این موضوع زمینه مهاجرت را به وجود می آورد

، مهدی مروج الشریعه صبح سه شنبه در دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران و دومین نگار مهرخبر به گزارش 
اگر قرار است الگوهای توسعه منطقه ای در منطقه : همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران اظهار کرد

  .دیگر تکرار شود باید همه جوانب در نظر گرفته شود

به عنوان مثال تصمیمات مرتبط با تقسیمات سیاسی در غرب کشور همان نتایج : بیان کرد استاندار خراسان جنوبی
تقسیمات سیاسی در شرق کشور واگرایی های بیشتری را ایجاد می کند که  را در شرق کشور نخواهد داشت و

رسی کنیم که اگر هزینه های امروزه باید این موضوع را بر: وی افزود .این مهم باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد
جاری در نتیجه ایجاد تقسیمات سیاسی را صرف زیر ساخت ها و زیربناها در مناطق کمتر توسعه یافته می کردیم آیا 

 .نتیجه بهتری را شاهد نبودیم

در  درصد ۹۱درصد کل منابع کشور صرف زیر ساخت ها و تنها  ۱۲  ای از زمان در برهه: استاندار خراسان جنوبی گفت
 .امور جاری هزینه می شد در حالی که امروزه شرایط متفاوت شده است

سه استان : مروج الشریعه با اشاره به اینکه نوع تقسیمات سیاسی در ژئوپلتیک نیاز به بازنگری دارد، اظهار کرد
این : کرد وی بیان .سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی ظرفیت های بزرگی برای توسعه دارند

میلیون تن محصوالت زراعی و باغی و  ۲۲میلیون نفر جمعیت، دو میلیون هکتار اراضی زیر کشت،  ۲۱سه استان 

 .بیش از هفت هزار واحد صنعتی و معدنی دارد

مطالعات توسعه شرق : ادامه داد ۱۱استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شروع مطالعات شرق کشور از دهه 

 .چگونگی حفاظت و نگهداری از سرمایه های زیرساختی را مورد بررسی قرار دهد کشور قرار بود

با این وجود سالیانه یک میلیارد متر مکعب از حوزه : مروج الشریعه با اشاره به مشکل کم آبی در شرق کشور، افزود

 .آب ریز برداشت می کنیم که این موضوع در نهایت زمینه مهاجرت را به وجود می آورد

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


ادامه این موضوع مباحث : از نهبندان گفت ۳۴تا  ۳۱با اشاره به مهاجرت حدود هفت هزار نفر طی سال های وی 

 .امنیتی را به وجود می آورد

فرهیختگان باید چرایی عدم توسعه شرق کشور را بررسی و برای آن راهکار : استاندار خراسان جنوبی یادآور شد
 .ارائه دهند

 ن نشدگیري برنج تأمی آب خزانه

http://www.sharghdaily.ir/News/185423 

هاي سد سفیدرود براي تأمین  امسال دريچه:آمده است۲۹۳۱به نوشته روزنامه شرق در بیست و هفتم فروردین
اند كه بايد با  گويند به كشاورزان اطالع داده متولیان وزارت جهاد كشاورزي مي. هاي برنج باز نشده است آب خزانه

البته بدون . ها، آب شخم اول شالیزارهاي خود را تأمین كنند منابع آب سطحي و پمپاژ آب رودخانهاستفاده از 

  .آيد وجود آب، كاري از دست كشاورزان برنمي
سد سفیدرود به . هاي كشور يعني گیالن هم رسیده است ترين استان كمبود آب به ايستگاه يكي از پربارش

گیري برنج در شرايطي آغاز شده كه آب سد سفیدرود به روي افراد زير  خزانهاندازه حجم سال گذشته آب ندارد و 
وگو با  سرا، در گفت كار اهل روستاي صوفیانده از توابع صومعه سیروس نوروزی، برنج. شبكه گشوده نشده است

  .گیري در اختیار كشاورزان قرار نگرفته است كند آبي براي خزانه تأيید مي« شرق»
شود و  ارديبهشت رهاسازي مي ۲٥يا  ۲۱زارت جهاد كشاورزي به ما اطالع داده است كه آب سد از و: گويد او مي

وگو با  زاده، دهیار دریاسر از توابع لنگرود هم در گفت مصطفي شبان  .اند داده  مطالبي را هم به ما آموزش

او به اين پرسش كه چگونه   .دگیر گیري تعلق نمي ما در جريان بوديم كه آب به خزانه: كند عنوان مي« شرق»
ما مسئول و متولي تأمین آب : دهد گونه پاسخ مي اند، اين كشاورزان خود را با شرايط كمبود آب سازگار كرده

  .موتورها آب را به سمت مزارع برنج هدايت كنیم  سعي كرديم آب را ذخیره كنیم و با نصب الكترو. بوديم
: گويد اند، اما دهیار درياسر در اين رابطه مي گیري نبوده خصیص آب براي خزانهت گويا برخي كشاورزان در جريان عدم

حال منتظرند از يك طريقي به آنها آب برسد تا زراعت خود را انجام  هر كشاورزان چه در جريان باشند يا نباشند، به

توانند كاري از پیش  نمي با توجه به شرايط كشت برنج و نیاز مبرم اين گیاه به آب، كشاورزان بدون آب. دهند
  .ببرند

اي تعیین  ارديبهشت از طريق آب منطقه شده براي رهاسازي آب سد كه نیمه  گرفته نظر   به اعتقاد او زمان در
شده، براي كشت برنج دير است، زيرا كشاورز اگر كشت خود را به تعويق بیندازد در انتهاي فصل برداشت،  

موقع رها  اگر آب به. شود شرايط غرقابي در زمین، با افت كیفیت محصول مواجه ميدلیل بروز بارندگي و ايجاد  به
كنیم و هیچ امیدي  دلیل ما خودمان اين مقوله را مديريت مي همین ماند، به نتیجه باقي مي گیري بي نشود، خزانه

  .رسان نداريم هاي آب به سازمان

براي . توانند زودتر آب را رها كنند آب كم است و نميها نشان داده كه امسال  بیني پیش: دهد او ادامه مي
شده در روستا تأمین شده  ها و بندهاي ساخته گیري با آب رودخانه يا كانال خزانه. گیري آب تأمین نكردند خزانه

  .است
دبیر شايق،  نشدن آب خزانه قطعا بر تولید محصول برنج در سال جاري اثر خواهد گذاشت، اما جمیل علیزاده تأمین

خوشبختانه بعد از عید چند بارش خوب داشتیم كه مقدار زيادي : كند بیان مي« شرق»وگو با  انجمن برنج، در گفت

جاي نگراني نیست، زيرا كشاورزان مازندران خود را با شرايط . تأمین آب براي خزانه را جبران كرد نقیصه عدم 
به   .با سازمان آب تطبیق دهند تا اين مشكالت رفع شودكشاورزان گیالن هم بايد كمي خود را . دهند تطبیق مي

دانند سازمان آب در  شود، اما بیشتر آنها مي اعتقاد او شايد بعضي كشاورزان ندانند كه آب براي خزانه تأمین نمي
  .هد د رود را انجام مي يك وقت مشخص رهاسازي آب سد سفید

نداختن كشت برنج و دو بار برداشت محصول از زمین را عادت ا دبیر انجمن، عادت كشاورزان مازندراني براي جلو

تأيید مؤسسه تحقیقات برنج و انجمن برنج نیست، زيرا در شرايطي كه وضعیت آب  داند كه مورد  نادرستي مي
  .ايم مناسب نیست، اين يك ريسك است و با دو بار كشت برنج، به استقبال ريسك رفته

درباره وضعیت منابع آبي پشت سد سفیدرود « شرق»وگو با  ن گیالن نیز در گفتاحمد زارع، مدير آب و خاك استا
هاي گذشته از  در سال. هاي كشور محرز شده است كمبود آب در استان گیالن هم مثل ساير استان: گوید می

اسازي روز ديرتر اين آب ره ۲۱شد، اما امسال تصمیم گرفته شد  اسفند تا پنج فروردين آب سد رهاسازي مي ۱۱
به : كند او تأكید مي  .هايي كه كشاورزان نیاز مبرم به آب دارند، باقي بماند شود تا آب پشت سد براي ماه

رفت از  براي برون. هاي سطحي بكنند رساني شده است كه حداكثر استفاده را از آب كشاورزان از اسفند اطالع

هاي كشاورزي  ها و چاه بندان ل ايستگاه پمپاژ، آبشرايط امسال، كشاورزان بايد از تأسیسات آبي كه داريم مث
  .شده، حداكثر استفاده را بكنند حفر

عنوان سهم  مكعب آب به اي همواره براي دشت شهرستان رشت، پنج تا شش متر آب منطقه: دهد زارع ادامه مي
. م اول را مديريت كنندتوانند از اين آب استفاده كرده و شخ كشاورزان مي. كند محیط زيست روزانه رهاسازي مي

اي با هماهنگي جهاد كشاورزي، اين كار را با استفاده از  شود و آب منطقه اين آب پشت سد سنگر ذخیره مي

  .ها استفاده كنیم كه به دريا نرود بايد از آب رودخانه. دهد هاي پمپاژ انجام مي ايستگاه
اند و كساني كه كارمند هستند و در  نه زدهدرصد كشاورزان در استان گیالن شخم زمستا ۲۱: گويد او مي

هاي   هاي پمپاژ يا آب توانند از ايستگاه اند، مي هاي قبلي را از دست داده اند و فرصت هاي خود حضور نداشته زمین
 .ها استفاده كنند بندان سطحي و آب



 های خوزستان، اصفهان، یزد و سیستان و بلوچستان بررسی بحران آب استان

w.isna.ir/news/97012709589https://ww 

،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی 70فروردین  00به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،در دوشنبه 

: های خوزستان، اصفهان و یزد در جلسه صبح امروز کمیسیون متبوعش سخن گفت و افزود بحران آب در استان
های راهبردی این وزارتخانه برای حل چالش آب در  یح برنامهوزیر نیرو و معاونان وی هفته آینده نیز برای تشر

 .یابند های سیستان و بلوچستان، اصفهان و یزد در کمیسیون عمران حضور می استان

در نشست مشترکی که صبح امروز با وزیر نیرو و معاونان وی : وگو با ایسنا، اظهار داشت صدیف بدری در گفت

های عمرانی در حوزه نیرو  وزه آب شرب، فاضالب شهرها و روستاها و پروژهداشتیم درباره مسائل مربوط به ح
بحث و تبادل نظر شد و وزیر و معاونان وزیر نیرو گزارشی از عملکرد خود در راستای برنامه ششم توسعه ارائه 

 .کردند

: ت جوی در کشور، گفتدرصدی نزوال ۴۱نماینده مردم اردبیل با اشاره به آمار مدیران وزارت نیرو مبنی بر کاهش 

درصد کاهش بارش داریم و  ۴۱دغدغه اصلی کاهش بارش در کشور است که به نسبت آمار بلند مدت حدود 

هفته . بود ۳۱ – ۳۱دغدغه اعضای کمیسیون عمران نیز بررسی دالیل کاهش شدید نزوالت جوی در سال آبی 
وزارت نیرو برای مدیریت منابع آبی کشور به صورت های عملیاتی  بعد هم این جلسه ادامه خواهد یافت تا برنامه

 .جزیی و راهبردی تشریح و بررسی شود

های نیرو و جهادکشاورزی برای  وی از خواسته اعضای کمیسیون عمران برای همراهی و هماهنگی وزارتخانه

در دولت تشکیل  کارگروهی در این خصوص : عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک در حوزه آب خبر داد و افزود
ای به این مسئله ورود کرد در کنار این مسئله وزارت فرهنگ و ارشاد  شده اما باید به صورت عملیاتی و پروژه

 .های فرهنگی و صدا و سیما نیز برای کاهش مصرف و مصرف بهینه آب باید برنامه ریزی کنند اسالمی و دستگاه

ین دالیل بحران آب و حواشی به وجود آمده در استان های اصفهان، وزیر نیرو و معاونانش مهمتر: بدری، ادامه داد

دانستند که به گفته آنها انتقال و برداشت آب از  یزد و خوزستان را تصمیم گیریهای مدیران در دولتهای گذشته می
شد و نشد از  های کشاورزی و صنعت باید می هایی که برای مصرف بهینه در بخش سازی سرچشمه ها، فرهنگ

 .مهمترین دالیل این مسئله است

 انتهای پیام

 توان به آسانی کشت برنج را در خوزستان ممنوع کرد نمی :رئیس انجمن برنج خوزستان

https://www.isna.ir/news/97012709537 

 

که در  رئیس انجمن برنج خوزستان با بیان این ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،

های اجرا شده در بحث کشت  با توجه به زیرساخت: گیرد، گفت هایی انجام می کاری ث کشت برنج سیاسیبح

 .تواند به آسانی کشت برنج را در استان ممنوع و حذف کند برنج در استان، کسی نمی

فانه در متاس: وگو با ایسنا، با اشاره به بحث محدودیت کشت برنج در استان، اظهار کرد محمد سواری در گفت

گیرد و باید این مساله راستی آزمایی شود که چه کسی بحث  هایی انجام می کاری بحث کشت برنج سیاسی
های کالنی در خصوص مساله کشت برنج وجود  بحث: وی افزود .ممنوعیت کشت را در استان اعالم کرده است

های مربوطه  های الزم را با وزارتخانه مکاتبه افتد و در این زمینه به صورت مفصل ها اتفاق می دارد که در وزارتخانه
 .ایم ایم و همه مشکالت کشت و عدم کشت را در آن مکاتبات مطرح کرده انجام داده

در بحث کشت برنج و ممنوعیت آن کشاورزان هنوز طرف خود را : رئیس انجمن برنج خوزستان تصریح کرد
در این زمینه از نظر عرف، وزارت جهاد کشاورزی باید در . کننداند تا بدانند چگونه مساله را پیگیری و حل  نشناخته

کاران استان داشته  کنار کشاورزان و برنجکاران استان باشد و انتظار داریم این وزارتخانه همکاری الزم را با برنج

 .باشد

ی هستند تا کشت ا همه دنبال بهانه: که در بحث آب بی برنامگی وجود دارد، عنوان کرد سواری با اشاره به این

های اجرا شده در بحث کشت برنج در استان، کسی  برنج را در استان متوقف کنند اما با توجه به زیرساخت
 .تواند به آسانی کشت برنج را در استان ممنوع و حذف کند نمی



شان در با توجه به مساله اشتغالی که در استان وجود دارد و بسیاری از خانوارها معیشت:وی خاطر نشان کرد

 .توان به آسانی کشت برنج را در خوزستان حذف کرد گرو کشت برنج است، نمی

 انتهای پیام

 ضعف مدیریت منابع آب؛ دیوار کوتاه کشاورزی و لقمه چرب تعرفه صنعتی
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« ضعف در مدیریت منابع آب»کارشناسان معتقدند ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، 
توان به انتقال آب بین حوضه ای برای مصارف صنعتی  گیری چالش فعلی آب نقش موثری داشته و می در شکل

 .بدلیل تعرفه باالتر اشاره کرد

را با بارش  ۳۱، در حالی که پایتخت نشینان و البته برخی دیگر از استان های کشور سال خبرنگار مهر به گزارش

به این . های پراکنده آغاز کردند، بعضی از استان های کشور به شدت با چالش کم آبی دست و پنجه نرم می کنند
گرچه اقلیم خشک و کم آب برای . برخی استان ها ورودی آب صفر بوده استترتیب که طبق اعالم منابع معتبر، در 

ایران مقوله تازه ای به شمار نمی رود، اما مدیریت بهینه منابع می تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع موجود کند 
شیم که بی شک اصالح البته در این میان راهکارهای صرفه جویی و خلق منابع تامین آب را نیز باید مد نظر داشته با

 .الگوی مصرف باید از بخش هایی کلید بخورد که بیشترین حجم مصرف مربوط به آنهاست
 

درصدی آب  ۱۱در همین حال چندی پیش محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 

استان آذربایجان  ۳، فقط در ۳۱ل آبی میانگین بارش از ابتدای سا: ورودی به برخی سدهای کشور خبر داد و گفت
 .غربی و شرقی، کردستان و اردبیل نرمال گزارش شده است

عامل اصلی مشکالت آبی در کشور تشخیص   به گفته این مقام مسوول، مدیریت جزیره ای و پراکنده منابع آبی ،
 .داده شده است

، با اشاره به گزارش وزارت نیرو خبرنگار مهر کارشناس حوزه آب در گفتگو با ساز، در همین ارتباط، حمید سینی

های خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و  نامناسب آبی برای استان بر شرایط  مبنی
طی نامه رئیس ها در شرایطی است که حدود شش ماه قبل  بینی این پیش: رو، گفت هرمزگان در سال آبی پیش

میلیارد مترمکعبی نسبت به مصارف این استان  ۳سازمان محیط زیست به وزیر نیرو، استان خوزستان دارای مازاد آب 
معرفی شد و در نامه مذکور موافقت سازمان محیط زیست با انتقال یک میلیارد متر مکعب در سال آب از استان 

 .خوزستان به سایر استانها اعالم شد

و سایر مسئوالن استانی  ، مردم اعتراض شدید نمایندگان خوزستان در مجلس  نامه مذکور منجر به: داد وی ادامه
 .نظیر ائمه جمعه شد چرا که به عقیده آنها اگر آب مازاد در استان وجود دارد باید صرف مصارف همان استان شود

کم آب کشور را منطقی می دانید یا خیر،  یاین کارشناس حوزه آب در پاسخ به این که آیا کشاورزی در استان ها

شبه یا در یک مدت کوتاه در  مختلف ایران قدمتی هزاران ساله دارد و پدیده ای نیست که یک کشاورزی در نقاط: گفت
شود و کشت آن با  در مناطقی که انواعی از محصوالت کشاورزی کشت می. یک اقلیم و منطقه خاص شکل بگیرد

توانسته باشد؛ چرا که در  های آن مناطق نمی شک بیگانه با ویژگی طقه عجین است، بیفرهنگ و تاریخ یک من
مدت آن مسلماً وجود ندارد و پس از مدتی توسط طبیعت و  صورت عدم تطبیق محصول با اقلیم، امکان کشت طوالنی

 .شود مردم پس زده می  فرهنگ عمومی

 رد جهانیدرصد و طبق استاندا ٥٦کشاورزی در ایران؛  سهم آب 

ساز در پاسخ به این سوال که مصرف غیربهینه آب در بخش کشاورزی چه میزان در شکل گیری چالش آب در  سینی

های  های مختلف در تعیین سهم مصرف آب بخش آمار ارائه شده توسط دستگاه: کشور موثر بوده است، گفت
اورزی کشور طبق بررسی و اعالم میانگین مصرف آب در بخش کش مختلف فاقد یک معیار دقیق علمی است؛

کند و با آمارهای پایه هیدرومتری کشور  عنوان بخشی که آب را دریافت می رسمی وزارت جهاد کشاورزی، به

درصد را بعضاً صحیح  ۳۱وزارت نیرو آماری باالتر از  درحالی است که درصد است، این ۱۴تا  ۱۱کند، بین  مقایسه می
دار بودن  عوای تعیین سهم دقیق مصرف در بخش کشاورزی کشور مهم است، اولویتاما آنچه فارغ از د. داند می

 ۱۳متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی طبق اعالم فائو . مصرف آب بحث تأمین غذا در همه جای دنیاست
ی فراتر از میانگین حت... این عدد در کشورهای پهناور و پر جمعیت مانند هند، برزیل، آرژانتین، استرالیا و . درصد است

 .اند که اولویت مصرف آب پس از مصارف شرب، تأمین امنیت غذایی مردم است و در دنیا همه پذیرفته است جهانی 
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درصد اعالم  ۳۱وی با اشاره به اینکه در ایران قریب به دو دهه است که سهم مصرف بخش کشاورزی کشور را باالی 

شود، اما باید در نظر  ها به این رقم اضافه می رصد هم در برخی رسانههر ساله حتی یکی دو د: کنند، افزود می

سال قبل و تغییر ترکیب  ۱۱های جدید در آبیاری کشاورزی نسبت به  داشت که با پیشرفت فناوری و بکارگیری روش
یط درصد روستایی در شرا ۱۴درصد شهری و تنها  ۱۴درصد شهری به  ۹۱درصد روستایی و  ۱۱جمعیتی کشور از 

های  فعلی، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به گذشته حتماً روندی نزولی داشته است، منتها فقدان پایه
 .نظرها شده است علمی صحیح برای محاسبه این آمارها باعث ناتمام ماندن این اختالف

 در جیب وزارت نیرو تعرفه بیشتر واحد های صنعتی

ای کشور علیه بخش  های گسترده در فضای رسانه از علل مقصرتراشی به گفته این پژوهشگر حوزه آب، یکی
های آبی کشور، تعارض منافع و انتفاع مالِی دستگاه متولی مدیریت آب کشور از تخصیص  کشاورزی پیرامون چالش

 .های مصرف است آب بین بخش

کند و بعضاً به بهانه تأمین آب شرب  ای منحرف می طور مثال وزارت نیرو آبی را در باالدست منطقه به: او توضیح داد
مناطق دیگر، آب را با تعرفه متفاوت که قطعا بیش از تعرفه کشاورزی است به بخش صنعتی آن مناطق اختصاص 

 .دهد می

ساز در این خصوص به فرونشست دشت همدان پس از افتتاح نیروگاه شهید منتظرقائم و صدور مجوز حفاری  سینی

 .منظور تامین آب مورد نیاز آن اشاره کرد یق بهحلقه چاه عم ۱۱بیش از 

ای که توسط  در برنامه: های غیرمجاز در بخش کشاورزی تصریح کرد وی همچنین در توضیح وجود تعداد باالی چاه
عنوان اولین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت نیرو به مجلس تقدیم شد، آمارهای  اقای بیطرف به

گانه اصلی مصرف آب  های سه در برنامه مذکور، درصد وابستگی بخش. خصوص مطرح شده است دیگری در این
 .های سطحی و یا زیرزمینی گزارش شده است به منابع آب( شرب، صنعت و کشاورزی)

 ها کاری ندارند برخورد می کنند اما با چاه غیرمجاز صنعتی با چاه غیرمجاز کشاورزان

های زیرزمینی حدود  س گزارش آقای بیطرف، وابستگی بخش کشاورزی به منابع آببر اسا: این کارشناس آب گفت
درصد  ۱۲درصد اعالم شد؛ اما این درحالی است که میزان وابستگی آب مورد نیاز صنایع به منابع زیرزمینی بالغ بر  ۴۱

به تخلفات سایر  شود، های غیرمجاز در بخش کشاورزی برخورد می طور که با چاه دهد آن این نشان می. است
کننده معیشت اصلی وی و خانواده  از طرفی یک حلقه چاه آب برای یک کشاورز، تأمین. شود ها نگاه نمی بخش

های شدید به معیشت و زندگی کشاورزان، حتی ممکن است باعث افزایش  اوست و بستن آن عالوه بر خسارت

اما . ن اهمیت و حساسیت را در بُعد اجتماعی ندارندهای صنعتی ای قیمت مواد غذایی در آن منطقه شود؛ ولی چاه
های سنتی  های مهمی برداشت که اصالح روش وری مصرف آب در بخش کشاورزی هم باید گام برای افزایش بهره

-منظور استفاده حداکثری از آب سبز به-آبیاری و همچنین جابجایی زمان کشت به فصول دارای نزوالت آسمانبیشتر 
 .ارهای اصالح مصرف آب در بخش شاورزی استاز جمله راهک 

ابرها می تواند در غلبه بر چالش کم آبی موث باشد،  بارورسازی این کارشناس ارشد حوزه آب در مورد اینکه آیا

ها استفاده از مواد شیمیایی و  یکی از روش. باروری ابرها عمدتاً به دو شیوه مختلف قابل انجام است: توضیح داد
سط هواپیما بر روی ابر است که هم هزینه باالیی دارد و هم تجهیزات و هواپیماهای مربوط به این پاشیدن آن تو

روش دیگر باران زایی، یونیزه کردن اتمسفر است که در . شیوه در کشورمان، متعلق به قبل از انقالب و قدیمی است
های پایینی جو متراکم و به  ها رطوبت الیه این روش، تجهیزاتی در ارتفاعات نصب شده و با کمک آزادسازی الکترون

 .کنند ارتفاعات برده و در آنجا قابلیت بارش پیدا می

این روش با وجود اینکه هزینه کمتری دارد اما همچنان از نظر علمی، ابعاد متفاوت و ناشناخته ای دارد : وی ادامه داد
 .طلبد که بررسی و دقت بیشتری را می

 الش کم آبی را کنار گذاشته ایم، به انتقال بین حوضه ای چسبیده ایمهمه راهکارهای غلبه بر چ

سازی آب دریاهای آزاد در  شیرین :سینی ساز به راهکارهای موثر برای گذر از چالش کم ابی اشاره کرد و گفت
سواحل جنوبی کشور نیز طبق اعالم سازمان حفاظت محیط زیست تا اطالع ثانوی ممنوع است؛ بسیاری از 

کنند که در  سازی آب دریا استفاده می فارس برای تأمین آب مورد نیاز خود از روش شیرین های حاشیه خلیجکشور
ها، روشی مناسب محسوب  محیطی و مثبت بودن نتایج آن صورت انجام مطالعات اولیه هیدروپلیتیکی و زیست

ای معموالً  ق مختلف، انتقال آب بین حوضهشود اما متأسفانه در ایران، برای تامین و برطرف کردن نیاز آبی مناط می

های آبی مبدأ و مقصد انتقال آب  ترین تجویز مدیران آب کشور است که باعث تخریب اکوسیستم اولین و سریع
های انتقال  که مدیریت تلفات آب در شبکه های سنگین اجتماعی را در پی دارد، درحالی شود و تبعات و نارضایتی می

های نو مانند همان بحث  آوری ت مصرف آب، مدیریت کاهش نرخ باالی تبخیر آب در کشور و برخی فنو توزیع آب، مدیری
زایی مصنوعی، استحصال آب از رطوبت هوای شرجی مناطق ساحلی که امروزه در برخی کشورهای آمریکای  باران

اسخگوی نیاز آب در همان های ژرف به راحتی بتواند پ سازی هم شده و حتی شاید استفاده از آب التین تجاری
اساساً نیازی هم نخواهد بود که  مناطق باشد و اینها راهکاریهایی برای غلبه بر چالش کم ابی است و با این اقدامات

 .ای اجرا شود هیچ پروژه انتقال آب بین حوضه

 های شادگان تشنه آب نخل

https://www.isna.ir/news/97012709630 



 

که  مدیراداره جهاد کشاورزی شادگان با بیا این ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه  ی ایسنا ،به گزارش خبرگزاری دولت

طلبد تا کار  نخیالت شادگان نیاز شدیدی به آب دارند و این مساله می: های شادگان تشنه هستند، گفت نخل
 .رهاسازی آب به سرعت انجام شود

طلبد تا  گان نیاز شدیدی به آب دارند و این مساله مینخیالت شاد: وگو با ایسنا اظهار کرد جبار حمادی در گفت
 .سازمان آب و برق رهاسازی آب را به سرعت انجام دهد

های شادگان تشنه هستند و باید کار رهاسازی آب برای آبرسانی به این نخیالت هرچه سریعتر  نخل: وی افزود
 .نده بمانندهای باقی مانده در شادگان از بین نروند و ز انجام بگیرد تا نخل

با توجه به شرایط خشکسالی، برای آنکه نخیالت شادگان حفظ : مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان تصریح کرد
های تشنه در شادگان  اند، نابود نشوند، باید آب را به این نخل شوند و مانند سایر نخل هایی که از بین رفته

 .رساند

که کشاورزان امسال  ادگان بارور هستند و با توجه به ایننخل های باقی مانده در ش: حمادی عنوان کرد

های شادگان از این شرایط  اند، امیدواریم با رها سازی آب نخل های پاییزه خود را در شادگان از دست داده کشت

 .نجات پیدا کنند

 انتهای پیام

 گیري برنج تأمین نشد آب خزانه

http://www.sharghdaily.ir/News/185423 

هاي سد سفیدرود براي تأمین آب  امسال دريچه: آمده است ۲۹۳۱فروردین ۱۱دوشنبه ته روزنامه شرق ، به نوش
اند كه بايد با  گويند به كشاورزان اطالع داده متولیان وزارت جهاد كشاورزي مي. هاي برنج باز نشده است خزانه

البته بدون . یزارهاي خود را تأمین كنندها، آب شخم اول شال استفاده از منابع آب سطحي و پمپاژ آب رودخانه

  .آيد وجود آب، كاري از دست كشاورزان برنمي

سد سفیدرود به . هاي كشور يعني گیالن هم رسیده است ترين استان كمبود آب به ايستگاه يكي از پربارش
به روي افراد زير  گیري برنج در شرايطي آغاز شده كه آب سد سفیدرود اندازه حجم سال گذشته آب ندارد و خزانه

وگو با  سرا، در گفت كار اهل روستاي صوفیانده از توابع صومعه سیروس نوروزی، برنج. شبكه گشوده نشده است
  .گیري در اختیار كشاورزان قرار نگرفته است كند آبي براي خزانه تأيید مي« شرق»

شود و  ارديبهشت رهاسازي مي ۲٥يا  ۲۱وزارت جهاد كشاورزي به ما اطالع داده است كه آب سد از : گويد او مي

وگو با  زاده، دهیار دریاسر از توابع لنگرود هم در گفت مصطفي شبان  .اند داده  مطالبي را هم به ما آموزش
او به اين پرسش كه چگونه   .گیرد گیري تعلق نمي ما در جريان بوديم كه آب به خزانه: كند عنوان مي« شرق»

ما مسئول و متولي تأمین آب : دهد گونه پاسخ مي اند، اين ط كمبود آب سازگار كردهكشاورزان خود را با شراي
  .موتورها آب را به سمت مزارع برنج هدايت كنیم  سعي كرديم آب را ذخیره كنیم و با نصب الكترو. بوديم

: گويد در اين رابطه مي اند، اما دهیار درياسر گیري نبوده تخصیص آب براي خزانه گويا برخي كشاورزان در جريان عدم

حال منتظرند از يك طريقي به آنها آب برسد تا زراعت خود را انجام  هر كشاورزان چه در جريان باشند يا نباشند، به
توانند كاري از پیش  با توجه به شرايط كشت برنج و نیاز مبرم اين گیاه به آب، كشاورزان بدون آب نمي. دهند

  .ببرند
اي تعیین  ارديبهشت از طريق آب منطقه شده براي رهاسازي آب سد كه نیمه  گرفته نظر   ربه اعتقاد او زمان د

شده، براي كشت برنج دير است، زيرا كشاورز اگر كشت خود را به تعويق بیندازد در انتهاي فصل برداشت،  
موقع رها  اگر آب به. ودش دلیل بروز بارندگي و ايجاد شرايط غرقابي در زمین، با افت كیفیت محصول مواجه مي به

كنیم و هیچ امیدي  دلیل ما خودمان اين مقوله را مديريت مي همین ماند، به نتیجه باقي مي گیري بي نشود، خزانه

  .رسان نداريم هاي آب به سازمان
براي . توانند زودتر آب را رها كنند ها نشان داده كه امسال آب كم است و نمي بیني پیش: دهد او ادامه مي

شده در روستا تأمین شده  ها و بندهاي ساخته گیري با آب رودخانه يا كانال خزانه. گیري آب تأمین نكردند زانهخ
  .است

شايق، دبیر  نشدن آب خزانه قطعا بر تولید محصول برنج در سال جاري اثر خواهد گذاشت، اما جمیل علیزاده تأمین

وشبختانه بعد از عید چند بارش خوب داشتیم كه مقدار زيادي خ: كند بیان مي« شرق»وگو با  انجمن برنج، در گفت
جاي نگراني نیست، زيرا كشاورزان مازندران خود را با شرايط . تأمین آب براي خزانه را جبران كرد نقیصه عدم 

به   .كشاورزان گیالن هم بايد كمي خود را با سازمان آب تطبیق دهند تا اين مشكالت رفع شود. دهند تطبیق مي
دانند سازمان آب در  شود، اما بیشتر آنها مي اعتقاد او شايد بعضي كشاورزان ندانند كه آب براي خزانه تأمین نمي



  .هد د رود را انجام مي يك وقت مشخص رهاسازي آب سد سفید

دت انداختن كشت برنج و دو بار برداشت محصول از زمین را عا دبیر انجمن، عادت كشاورزان مازندراني براي جلو

تأيید مؤسسه تحقیقات برنج و انجمن برنج نیست، زيرا در شرايطي كه وضعیت آب  داند كه مورد  نادرستي مي
  .ايم مناسب نیست، اين يك ريسك است و با دو بار كشت برنج، به استقبال ريسك رفته

آبي پشت سد سفیدرود درباره وضعیت منابع « شرق»وگو با  احمد زارع، مدير آب و خاك استان گیالن نیز در گفت
هاي گذشته از  در سال. هاي كشور محرز شده است كمبود آب در استان گیالن هم مثل ساير استان: گوید می

روز ديرتر اين آب رهاسازي  ۲۱شد، اما امسال تصمیم گرفته شد  اسفند تا پنج فروردين آب سد رهاسازي مي ۱۱

به : كند او تأكید مي  .از مبرم به آب دارند، باقي بماندهايي كه كشاورزان نی شود تا آب پشت سد براي ماه
رفت از  براي برون. هاي سطحي بكنند رساني شده است كه حداكثر استفاده را از آب كشاورزان از اسفند اطالع

هاي كشاورزي  ها و چاه بندان شرايط امسال، كشاورزان بايد از تأسیسات آبي كه داريم مثل ايستگاه پمپاژ، آب
  .شده، حداكثر استفاده را بكنند حفر

عنوان سهم  مكعب آب به اي همواره براي دشت شهرستان رشت، پنج تا شش متر آب منطقه: دهد زارع ادامه مي
. توانند از اين آب استفاده كرده و شخم اول را مديريت كنند كشاورزان مي. كند محیط زيست روزانه رهاسازي مي

اي با هماهنگي جهاد كشاورزي، اين كار را با استفاده از  ود و آب منطقهش اين آب پشت سد سنگر ذخیره مي

  .ها استفاده كنیم كه به دريا نرود بايد از آب رودخانه. دهد هاي پمپاژ انجام مي ايستگاه
اند و كساني كه كارمند هستند و در  درصد كشاورزان در استان گیالن شخم زمستانه زده ۲۱: گويد او مي

هاي   هاي پمپاژ يا آب توانند از ايستگاه اند، مي هاي قبلي را از دست داده اند و فرصت د حضور نداشتههاي خو زمین
 .ها استفاده كنند بندان سطحي و آب

جای یار خاطر به بار خاطر تبدیل شده  وبلوچستان درانتظاراعتبار سدهایی که به رسانی سیستان آب
 اند
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در سیستان و بلوچستان در  خشکسالی ،۲۹۳۱فروردین  ۱۱دوشنبه  چابهار،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

« پیشین»و « زیردان»بزرگ  دست دو سد های پایین حالی این روزها به اوج خود رسیده که عملیات احداث شبکه
 .همچنان مغفول مانده است

سال است که درگیر یک  ۱۱سیستان و بلوچستان حدود  :سید امیرحسین عظیمی -ها  ، گروه استانخبرگزاری مهر

حروم مرزی به وجود آورده سابقه شده است و مشکلی فراگیر را برای این استان م جانبه و بی خشکسالی همه
که بنا به گفته مسئوالن استانی، امسال بحران خشکسالی سیستان و بلوچستان به اوج خود  طوری است، به

 .درصدی این استان درگیر خشکسالی شده است ۲۱۱رسیده و همه مساحت 

 کم آب ترین روستاهای کشور در نوار ساحلی مکران

اخصه دسترسی به آب بهداشتی و آشامیدنی در کشور را دارد و به گفته ترین ش خشکسالی در استانی که پایین

شوند حرف دیگری است  رسانی می صورت سقایی آب هزار روستا به ۹در بیش از   مدیرانش، نیمی از جمعیت آن
ن که بخش بزرگی از این روستاها در مناطق طرح جامع و راهبردی ایران یعنی طرح توسعه سواحل مکرا ویژه آن به

 .اند قرارگرفته

ترین  شهر و روستاهایی که در امتداد سواحل مکران قرار گرفته اند و عمدتاً در بنادر چابهار و کنارک هستند، پایین
شاخصه دسترسی به آب بهداشتی و آشامیدنی را در استان سیستان و بلوچستان دارند این یعنی روستاهای بندر 

 .ترین در کشور هستند آب واحل مکران، بیعنوان قلب توسعه س راهبردی چابهار به

ترین شاخص دسترسی به آب بهداشتی و آشامیدنی در کشور را داراست به گونه که شاخص  چابهار پایین
روستا  ۳۱۱درصد است و بیش از  ۱۹درصد است اما چابهار حدود  ۳۱طور میانگین  دسترسی به آب که در کشور به

صورت سقایی و تانکری  کشی آب آشامیدنی هستند و به زار نفر فاقد لولهه ۲۱۱در چابهار با جمعیت بیش از 
 .شوند رسانی می آب
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ترین مناطق سیستان و بلوچستان هستند و  زده نوعی بحران بر آن روستاهای چابهار در امتداد سواحل مکران به عالوه

اثر خشکسالی واردشده و روند های کشاورزانشان بر  های میلیاردی بیشتری به دام و زمین مراتب خسارت به

 .مهاجرت مردم به شهرها شدت گرفته است

 

رسانی به روستاهای نوار ساحلی چابهار، کنارک و بخشی از روستاهای  شمسی برای آب ۱۱از دهه 

های قصرقند و سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ایجاد شبکه زهکشی کشاورزی برای  شهرستان
ها، عملیات احداث دو سد بزرگ بر دو رودخانه بزرگ جنوب سیستان و  های کشاورزی آن به زمینآبرسانی بهینه 

 .بلوچستان آغاز شده است

رسانی از دو سد بزرگ جنوب  دو طرح بزرگ آب: گوید وفضالب روستایی سیستان و بلوچستان می مدیرعامل آب
روستای شهرستان چابهار و قصرقند از  ۱۱۲نفر در هزار  ۱۲رسانی به  استان در حال انجام است که طرح اول، آب

درصد پیشرفت فیزیکی دارد،  ۴۴اکنون  آغازشده و هم ۲۳است که از سال « زیردان»میلیون مترمکعبی  ۱۱۱سد 
برداری از آن  میلیارد تومان دیگر برای بهره ۲۱۱میلیارد تومان هزینه شده و حدود  ۲۱۱تاکنون برای این طرح بیش از 

 .الزم استاعتبار 

روستای شرق شهرستان چابهار و  ۱۱۱هزار نفر در  ۳۱طرح دوم، آبرسانی به : کند عبداالحد ریگی اضافه می
آغازشده و مهرماه  ۱۱است که طرح مطالعاتی آن از سال « پیشین»میلیون مترمکعبی  ۲۱۴شهرستان سرباز از سد 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اعتبار تکمیلی  ۹۱حدود اکنون  امسال عملیات اجرایی آن آغازشده است؛ این طرح هم
 .میلیارد تومان است ۹۱۱برداری از آن نیز حدود  برای بهره

 

 مخالفت با رهاسازی آب پشت سدها

هزار نفر از مردم روستاهای چابهار، کنارک، قصرقند و سرباز  ۲۱۲رسانی که درمجموع به بیش از  اما این دو طرح آب
دست  زده تبدیل شود، عملیات احداث شبکه پایین که به یار خاطر روستانشینان بحران جای آن بهکند  رسانی می آب

 .قدر طوالنی شده که امان روستانشینان را بریده است ها، آن آن

یافته اما به  عملیات احداث آن پایان ۳۱هم در سال « زیردان»برداری رسیده و سد  بهره به ۱۱در سال « پیشین»سد 
ها و جلوگیری از ورود آب به  دست آن زمانی در احداث شبکه کشاورزی، بهداشتی و آشامیدنی پایین م همدلیل عد

 .تری قرار داده است های جنوب سیستان و بلوچستان را در شرایط بحرانی های کشاورزی، خشکسالی زمین

زیادی آب در پشت سد  اکنون در حالی مقدار هم: گوید نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی می

 .دست این سدها در شرایط بحرانی قرار دارند بالاستفاده مانده است که روستاهای پایین« زیردان»و « پیشین»

نشینان های سبک و سنگین روستا درصد دام ۲۱بیش از : افزایدمی خبرنگار مهر وگو با عبدالغفور ایران نژاد در گفت
ها و محصوالت کشاورزی  رفته و میلیاردها تومان ضرر به زمین ها ازمیان دست این سدها به دلیل خشکسالی پایین

 .روستاییان وارد شده است

دست و قرار گرفتن  های پایین بر شدن اجرای شبکه بارها درخواست کردیم که به دلیل زمان: کند وی تصریح می

سبب خشکسالی، مقداری از آب پشت این سدها رهاسازی شود اما با مخالفت  روستاها در شرایط بحرانی به

 .شرکت حفاظت از منابع آب سیستان و بلوچستان مواجه شده است

 مجوز رهاسازی همه آب پشت سد را نداریم

 درپی های پی با توجه به خشکسالی: اما معاون شرکت حفاظت از منابع آب سیستان و بلوچستان پیشتر گفته بود

صورت اندک بخشی از این آب را  را رهاسازی کرد؛ ما هر بار به« پیشین»و « زیردان»صورت کامل آب سد  توان به نمی
 .کنیم اما مجوز رهاسازی همه آن را نداریم رها می
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که به دلیل عدم بارندگی در شرایط بحرانی است اما آب پشت سد « پیشین»سد : عباس سارانی اضافه کرد

توانیم آب آن را رها کنیم چراکه آب پشت  شرایط نسبتاً خوبی دارد اما نمی ۳۱های سال  لیل بارندگیبه د« زیردان»

 .شده است سال مردم این منطقه در نظر گرفته ۱سد زیردان برای تأمین آب آشامیدنی 

فتتاح و شده، پس از ا که آب پشت سد زیردان برای دو سال مردم در نظر گرفته البته منظور سارانی از این

 .رو است هاست با محدودیت اعتباری روبه دست است که سال های پایین برداری رسیدن شبکه بهره به

 

 تر کرده زده سابقه وضعیت روستانشینان را بحران های بی خشکسالی

 سال از شروع به کار احداث سدهای پیشین و ۱۱با آنکه بیش از : گوید رئیس شورای اسالمی شهرستان چابهار می

 .برداری نرسیده است ها به بهره دست آن گذرد اما هنوز شبکه پایین زیردان می

ها قبل باآنکه  روستانشینان نوار ساحلی مکران از سال: افزاید می خبرنگار مهر وگو با الدین سعیدی در گفت معین
کشی آب برخوردار  ها از لوله بهداشتی و آشامیدنی برخوردار بودند، آن روستانشینان در بسیاری از نقاط کشور از آب

 .شدند رسانی می لیتر در روز آب ۲۴صورت سقایی و تانکری با سهمیه تنها  نبودند و به

تر کرده و دیگر  زده های سیستان و بلوچستان، وضعیت روستانشینان چابهار را بحران خشکسالی: کند وی اضافه می
ی به ماندن در روستا ندارند و با رشد سریعی به امید یافتن کار و زندگی بهتر در حال خالی کردن روستاها ها امید آن

 .شوند نشین با کمترین امکانات ساکن می و مهاجرت به شهر هستند که عمدتاً در مناطق حاشیه

سواحل مکران هستند خالی شدن روستاهای نوار ساحلی مکران که در طرح توسعه : کند سعیدی خاطرنشان می

 .معضلی بزرگ برای اجرای این طرح جامع و راهبردی کشور است

های  برداری رسیدن شبکه بهره هرچه که باشد، آن چیزی که واضح است این است که باوجود نامعلوم بودن زمان به
سدها مخالفت  زده از خشکسالی، همچنان با رهاسازی آب این دست و شرایط بحرانی روستانشینان بحران پایین

 .شود می

 متهم ردیف اول بحران آب
 رئیس پژوهشکده محیط زیست. حداد امید بزرگ
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های اجتماعی بیشترین نقدها درباره  ، در شبکه 70به نوشته روزنامه شرق در تاریخ بیست و هشتم فروردین 

های مجازی و  گردد و بسیاری از کاربران شبکه ت، به مدیران برمیمشکالت آبی که کشور به آن گرفتار شده اس
در اینکه الزم است که از اشتباهات گذشته درس بگیریم، کسی شک . گویند می« مقصر»مردم کوچه و بازار از 

 :گونه معرفی کرد توان مقصران بحران آبی ایران را این بندی کلی می ندارد؛ اما در یک تقسیم
اثرات آن در « همه»موضوعی که کنترل و مهار . ایران یکی از قربانیان تغییرات اقلیمی است: یمیتغییرات اقل -۲

های  های عظیم، زلزله تغییرات عظیمی که گرچه انسان بر تشدید آن اثرگذار است؛ اما مثل توفان. توان ما نیست
آورد، تغییرات اقلیمی  آبی می ود کمهایی که با خ یکی از دالیل کمبود بارش. آدمی مقهور آن است... هولناک و

 !کردن آن مقدور نیست است که امکان دستگیری، بازجویی و دادگاهی

تجربه . نما شده است از فرط تکرار در ایران نخ« عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد»المثل  ضرب: مدیران آبی -۱
یک بحران عالجی ندارند؛ بلکه حین و پس از  تنها برای قبل از وقوع دهد که بسیاری از مدیران ما نه نشان می

برخی تصمیمات آنها حتی این اثرات را تشدید کرده . ای برای مهار اثرات منفی آن ندارند وقوع آن هم ایده و برنامه
کشت برخی محصوالت کشاورزی که به آب بسیار نیاز دارند، تأسیس صنایع و کارخانجاتی مانند فوالد که . است

بردن درختان  بین اند، از پنجه نرم کرده و آبی دست هم در مناطقی که از دیرباز با کم هرت دارند، آندر مصرف آب ش

کشند، صدور مجوزهای برداشت  بومی و جایگزینی درختان غیربومی که مثل پمپ آب را از اعماق بیرون می
روند که  قداماتی به شمار میای از ا های بسیار ساده نمونه... های مجاور و رویه، انتقال آب از حوضه بی

 .اند ها باعث آن شده سوءمدیریت
گذشته را شناسایی و سهم هریک را مشخص کرد؟ حتی اگر شناسایی   توان مقصران اما با چه مکانیسمی می

آب خواهد کرد؟ آب  های زیرزمینی را ُپر کنیم، امکان برخورد قضائی با آنها وجود دارد؟ برخورد قضائی با آنها سفره
 گردد؟ رفته به جوی بازمی

باید بپذیریم که . رویه و غیرمسئوالنه یکی دیگر از دالیل بروز بحران آبی موجود است مصرف بی: کنندگان مصرف -۹

مسئولیت در  دادن آب از سوی برخی شهروندان بی رویه، هدر سودجویی بعضی از کشاورزان در مصرف بی
 .بر، همگی بسیار تأثیرگذار هستند برداشت آب در صنایع آب د و اضافهتوان آن را بهینه مدیریت کر مصارفی که می
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های ردیف اول و بعدی این بحران اتفاق نظر داریم؟ در شرایط بحران آب هر قطره،  آیا ما همگی بر متهم

 مان را از تاراج نجات های اندک آبی تواند اندوخته ساز و ارزشمند است و پیشگیری از هدررفت آن می سرنوشت

پس بهتر است به جای گشتن بیهوده دنبال متهمان و مقصرانی که هرگز پیدا و محاکمه نخواهند شد، . دهد
 .داریم، مدیریت کنیم« نقد»خودمان درباره آنچه به آن 

پای /هزار نفری جمعیت زنبورعسل خراسان جنوبی۰کاهش :رئیس اداره بهداشت خراسان جنوبی

 خشکسالی درمیان است
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رئیس اداره بهداشت اداره کل دامپزشکی   ۲۹۳۱فروردین  ۱۲شنبه  سهبیرجند، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 .ل در استان خبر دادخراسان جنوبی از کاهش سه هزار نفری جمعیت زنبور عس

کندو در  ۴۳۴هزار و  ۲۱زنبورستان با جمعیت  ۹۳۱در حال حاضر : بیان کرد خبرنگار مهر قاسم عجم در گفت و گو با
وجود هزار نفر زنبور در خراسان جنوبی  ۱۱بیش از به  ۳۴وی با بیان اینکه طی سال .خراسان جنوبی وجود دارد

 .این تعداد تاکنون قریب به سه هزار نفر کاهش داشته است: داشت، اظهار کرد

آفت کش هایی که از سوی : عجم خشکسالی را یکی از عوامل کاهش زنبور عسل در استان دانست و گفت
 .کشاورزان برای مزرعه ها استفاده می شود، از دیگر عوامل کاهش زنبور عسل در استان است

هداشت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی خراسان رئیس اداره ب
زنبور داران باید در فصل بهار مراقب سم پاشی های کشاورزان باشند تا با کاهش تعداد زنبورها مواجه : جنوبی افزود

این امر زنبورهای کارگر را : شود، گفتوی با بیان اینکه این آفت کش ها باعث ضعیف شدن کندوها می .نباشیم

 .ضعیف کرده و به دنبال آن به بیماری ها حساس می شوند

بیماری هایی مانند واروآ و نوزما به صورت کنترل شده در کندوها وجود دارد و تا زمانی که کندوها و : عجم بیان کرد

 .زنبورها نیز قوی باشند این بیماری ها عوارضی ندارند

بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی خراسان رئیس اداره 
این طرح در دو مرحله بهاره و پاییزه اجرایی می : جنوبی از اجرای طرح پایش زنبور عسل در استان خبر داد و گفت

در راستای اجرای این : دیبهشت ماه ادامه دارد، افزودوی با بیان اینکه فاز بهاره از این طرح آغاز شده و تا پایان ار.شود
 .واحد از زنبورستان انتخاب شده و برای چهار بیماری واروآ، نوزما، لوک و آکارین نمونه گیری می شوند ۹۳طرح، 

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی خراسان 

 .زنبور نمونه گیری خواهند شد ۲۱۱از هر زنبورستان، : بی ادمه دادجنو

: عجم با بیان اینکه این بیماری ها برای زنبور عسل آسیبی بسیار جدی بوده اما خطری برای انسان ندارند، اظهار کرد

 .هر کدام از این بیماری ها به تنهایی می تواند یک کندو را فلج کند

از این تعداد سه واحد دچار بیماری واروآ : واحد اجرایی شد، افزود ۳۲ح طی سال گذشته در وی با بیان اینکه این طر
 .شدید بودند که درمان شدند

 کشاورز بدون کشت زندگی خود را چگونه اداره کند؟:رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش

https://www.isna.ir/news/97012810281 

 

بیست و هشتم فروردین ، رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش با بیان به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در 
بحث ممنوعیت یا محدودیت کشت در : که اگر کشاورز نکارد یا کم بکارد زندگی خود را چگونه اداره کند، گفت این
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ای بسیار حساس و خطرناک است و در این زمینه به همه مسئوالن وزارت نیرو،  استان خوزستان، مساله

 .دهیم که این مسایل مستقیما با معیشت کشاورزان ارتباط دارد ی و سایر مسئوالن هشدار میکشاورز

هایی در بحث کلی آب استان داریم که معتقد  ذغدغه: وگو با ایسنا، اظهار کرد عبدالرحیم رحیمی نیا در گفت

افیا و تجارت آب هستم در دیدگاه کالن موضوع الزم است سند ملی آب تصویب واجرایی شود تا از بحث م

 .جلوگیری شود
خوانیم برنامه خاموشی برای استان در  وقتی در خبرها می: وی با اشاره به بحث آب در استان خوزستان افزود

کند که آب استان خوزستان  نظر گرفته شده، آن هم به دلیل کمبود آب و در مقابل معاون رییس جمهور اعالم می
 .د به حال آن گریستای است که بای اضافه است، مساله

ای منطقی است  ها مساله تغییرشرایط اقلیمی و کمبود بارش: رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش تصریح کرد

پذیریم و در این زمینه با تعاملی که با کشاورزان داشتیم در بحث مصرف  و ما در خوزستان نیز این مساله را می
 .وبی را انجام دادیمآب برای کشت گندم در خوزستان مدیریت بسیار خ

در کشت پاییزه امسال نیز تعامل بسیار خوبی با کشاورزان در استان در بحث مدیریت : رحیمی نیا عنوان کرد
ای وارد نشود وهمچنین کمترین  مصرف آب انجام گرفت و در این راستا تالش شد تا در حد امکان به تولید ضربه

 .اتالف آب را داشته باشیم
ای بسیار  شده در بحث ممنوعیت یا محدودیت کشت دراستان، مساله موضوعات مطرح: وی خاطرنشان کرد

حساس وخطرناک است و دراین زمینه به همه مسئوالن وزارت نیرو، کشاورزی و سایر مسئوالن هشدار 

 .دهیم که این مسایل مستقیما با معیشت کشاورزان ارتباط دارد می
 

که اگر کشاورز نکارد یا کم بکارد زندگی خود را چگونه اداره کند،  ن اینرئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش با بیا
اند  کنند به این فکر افتاده آیا مسئوالنی که مسایل مربوط به ممنوعیت و یا محدودیت کشت را مطرح می: گفت

شاورزان توجه در این زمینه باید به معیشت ک. کنند که اگر شش ماه حقوق نگیرند، زندگی خود را چگونه اداره می

 .ویژه شود

 انتهای پیام

 :فرماندار سیمرغ

 بندان در سیمرغ الیروبی شد آب ۰۰

https://www.mehrnews.com/news/4273105 

 

 

 

 

 ۱۱فرماندار سیمرغ با اشاره به وجود : آمده است   ۲۹۳۱فروردین ۱۲شنبه  سهسیمرغ ، ، نگار مهرخبر به گزارش

 .بندان با اعتبارات دولتی و مشارکت مردم الیروبی شد آب ۲۲: قطعه آب بندان گفت

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سیمرغ که با ، مجتبی حبیب نژاد صبح سه شنبه در خبرنگار مهر به گزارش
محوریت مدیریت مصرف منابع آبی شهرستان برای جلوگیری از بحران کم آبی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد 

 .از ممنوعیت کشت دوم در این شهرستان در سال زراعی جدید خبر داد

شته و کاهش سطح ذخیره سازی آب و احتمال بروز بحران باتوجه به کاهش میزان نزوالت جوی در سال گذ: وی افزود
عمل آمده با جهادکشاورزی شهرستان کشت دوم در سال زراعی  iو با هماهنگی های ب ۳۱خشکسالی در سال 

 .جاری ممنوع شد

ها تصریح حبیب نژاد با اشاره به تأمین آب شهرستان سیمرغ از چهار منبع رودخانه تاالر، سد البرز ، آب بندان ها و چاه
آببندان با  ۲۲قطعه آببندان وجود دارد که  ۱۱حلقه چاه مجاز در شهرستان و  ۱۲۲در این شهرستان دو هزار و : کرد

 .استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت مردم الیروبی شد

اراضی شالیزاری  هکتار ۹۱۱هکتار از سه هزار و  ۴۱۱سد البرز نیز توانایی تأمین آب هزار و : فرماندار سیمرغ افزود

 .این شهرستان را دارا است و تاکنون حدود هزار هکتار خرید آب توسط کشاورزان انجام شد

: حبیب نژاد با تأکید بر لزوم آموزش کشاورزان در راستای شیوه های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت اظهار کرد 
ر توسعه این شهرستان بخش کشاورزی است مطالعات آمایشی و سند توسعه شهرستان به ما نشان داد که محو

 .و تغییر الگوی کشت برای بهره وری بهتر از اراضی مستعد این شهرستان امری ضروری است

هکتار تحت  ۱۲۴: وی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع بیمه کشاورزی جهت جبران خسارت کشاورزان گفت 

 .دپوشش بیمه کشاورزی در سال زراعی جاری قرار گرفتن
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 های ایران برای برون رفت از مسئله کم آبی فرصت

https://www.mehrnews.com/news/4274810 

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا : آمده است   ۲۹۳۱فروردین ۱۲شنبه  سه، خبرنگار مهر به گزارش

های ما است که با سیاست های وزارت نیرو می توان آن را بدون تنش  مرزی یکی از فرصتهای  کنترل آب: گفت
 .داخل کشور برگرداند با کشورهای همسایه به

ما با چالش : اظهار داشت  تحلیل وضعیت آبی ایران و منطقه ، سید یحیی صفوی، درخبرگزاری مهر به گزارش
آبی و خشکسالی مواجهیم و احتمال دارد طی بیست سال آینده از یک اقلیم نیمه خشک به سمت  ود منابعکمب

های ششم و هفتم توسعه کشور برای  اقلیم خشک حرکت کنیم، بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در برنامه

از بیست استان کشور، بیش   صنعت  های شرب، کشاورزی و خصوص در بخش تأمین منابع آب و مدیریت آب به
 .تا با مشکالت جدی مواجه نشویم  گذاری الزم را انجام بدهند سرمایه

های کشور ما وجود دو منبع  از بزرگترین و ارزشمندترین ظرفیت: عضو هیئت مؤسس انجمن ژئوپلیتیک ایران افزود

های عظیم البرز و زاگرس و کوه و توپوگرافی و وجود رشته  عظیم آبی دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر

دهند و  های هوایی مختلف که از شمال غرب و جنوب کشور را تحت تأثیر قرار می قرارداشتن در مسیر جریان
همچنین وجود تنوع اقلیمی تقریباً چهارفصل در ایران که باعث تنوع محصوالت کشاورزی می شود، از جمله 

ملت و کشور عزیز ما ایران و دولت ما   بدون تردید: وی تأکید کرد.شمار می رود امتیازات کشور عزیزمان ایران به
و چالش کمبود منابع آبی وضعیت تولیدات   طی بیست سال آینده با چالش کمبود منابع آبی مواجه خواهند بود

و یک   کشاورزی، محیط زیست و صنایع کشور که احتیاج به آب دارند و همچنین آب شرب جمعیت کنونی هشتاد

 .میلیونی ایران در آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد ۲۴۱یون نفری و جمعیت میل

کنترل : رفت از این چالش افزود های علوم جغرافیایی در تشریح فرصت های ایران برای برون رییس اتحادیه انجمن
شود که با  خارج میمیلیارد متر مکعب آب از ایران  ۲۱های ما است، هم اکنون حدود  های مرزی یکی از فرصت آب

میلیارد از آن را بدون تنش با  ۴تا  ۹توان حدأقل  گذاری های الزم می سیاست های وزارت نیرو و سرمایه

ایران   میلیارد متر مکعب هم از کشورهای همسایه ۳داخل کشور برگرداند، البته حدود  کشورهای همسایه به
 .، خصوصا با جمهوری اسالمی افغانستان دارد مسایگانفعال با ه  وارد می شود که آنهم الزم به دیپلماسی

کشاورزی، فرهنگ سازی   تغییر در الگوهای کشت: تأکید کرد( ع)عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین

های دریای  عمومی مردم عزیزمان برای کاهش مصرف آب، مدیریت منابع آبی موجود، شیرین کردن آب از حوزه

مرکزی ایران مثل کرمان، یزد و شیراز و اصفهان و   یای خزر و انتقال آن به حوزه های فالتعمان، خلیج فارس و در
کردن آب حوزه های فوق از جمله  ای و یا انرژی خورشیدی برای شیرین سمنان و استفاده از انرژی هسته

بخش   های گذاری ایهوی با تأکید بر ضرورت جذب سرم.روند ها و راهکارهای غلبه بر چالش ها به شمار می فرصت
  گذاری داخلی و خارجی برای تأمین جذب سرمایه: و خارجی به عنوان یکی از راهکارها اظهار داشت  خصوصی

احداث سدها و شبکه انتقال آب از پشت سدها برای آب شرب و   انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و  منابع
پروژه گرمسیری از سرپل ذهاب تا )حاصلخیز غرب کشور دست سدها و مناطق توسعه کشت و صنعت در پایین

خوش و دشت آزادگان بسیار مفید و  دشت عین  انتقال آب سد کرخه برای  و( قصرشیرین و مناطق مرزی ایالم

مؤثر خواهد بود، البته این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بایستی با افزایش قیمت آب خصوصا در بخش 
وی در پایان بر اهمیت .همراه باشد... معادن و   کارخانجات فوالد و پتروشیمی و یاصنعتی و استفاده برای 

دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه : تاکید و اظهار داشت   برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه
شور به غرب و غرب ک شرق، شمال دارای ذخایر عظیم آب و انتقال آب از کشورهای همسایه در مناطق شمال

طوری که ایران در مقابل  ایران با توجه به مسائل پیچیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیار اهمیت دارد، به

دریافت آب، با آنها تبادل گاز یا حتی تبادل انرژی برق داشته باشد که البته احتیاج به تامل و بررسی های همه 
 .اری های کالن کشور تا بیست سال آینده داردجانبه سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی در سطح سیاستگذ

 اند مردم بحران آب را شوخی گرفته :رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اصفهان

https://www.isna.ir/news/97012911388 

 

 فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  :آمده است به گزارش خبرنگار ایسنا،بیست و نهم فروردین ،
هنوز مشکالت مربوط به حوضه آب اصفهان به دغدغه مردم تبدیل نشده است و باید : شورای شهر اصفهان گفت
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دانند و  ای انجام شود و حقایق این خطر به گوش مردم برسد، چرا که آن را شوخی می پرده  اطالع رسانی بی

 .دهند وشو می های خود را با آب شرب شست هنوز هم ماشین

با حضور در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ( چهارشنبه)نگار ایسنا، فریده روشن امروز، به گزارش خبر

های مختلف برگزار شد، اظهار  استانداری اصفهان که با موضوع بررسی راهکارهای کاهش حداکثری آب در بخش

ی از مشکالت از در ادوار گذشته آینده نگری صحیحی توسط مدیران مد نظر قرار نداشته است و بسیار: کرد
 .شود همین مساله ناشی می

مسئوالن به دنبال حل مشکالت آب هستند و . مشکل کم آبی از سالیان پیش وجود داشته است: وی افزود
اما این صداها کافی نیست و همه باید برای آن تالش . شورای شهر نیز اقداماتی را در این راستا انجام داده است

 .کنیم

الت مربوط به حوضه آب اصفهان به دغدغه مردم تبدیل نشده است و باید اطالع رسانی هنوز مشک: روشن گفت

دانند و هنوز هم  ای انجام شود و حقایق این خطر به گوش مردم برسد، چرا که آن را شوخی می پرده  بی
 .دهند وشو می های خود را با آب شرب شست ماشین

مبلغی که به کشاورزان بخش : هان خاطر نشان کردرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اصف
می توان در صورت پرداخت پول برای آنها . شرق پرداخت می شود، باید ساماندهی و برای آن هدف گذاری شود

  .های الزم را به آنها داد شغلی نیز ایجاد کرد و آموزش

شهر است که با قدمت خود، هویت  بخشی از هویت شهر اصفهان ناشی از درختان بلند قامت این: روشن افزود

 .ها را در بحران مورد نظر قرار دهیم تاریخی شهر را نشان می دهد که عالوه بر آب شرب باید حفظ حیات آن

به گزارش ایسنا در این جلسه مقرر شد از خشک شدن درختان اصفهان در تابستان بحرانی پیش رو جلوگیری به 

مانده آب در اختیار شهرداری اصفهان که  همچنین ممکن است از باقی. عمل آمده و تا حد حیات آبیاری شوند

 .متعلق به آبیاری فضای سبز بوده، برای شرب استفاده شود

 انتهای پیام

 : لزوم اصالح الگوی کشت/ صنعت آب تشنه مدیریت صحیح

https://www.mehrnews.com/news/4273809 

با بیان اینکه مدیریت ،  ۲۹۳۱فروردین  ۱۳چهارشنبه ،  خبرنگار مهر ر گفتگو بازینب شفیعی، کارشناس حوزه آب د

تمام صنایع مربوط به حوزه آب باید به افزایش : منابع آبی در ایران بیش از پیش نیاز به درک صحیح از شرایط دارد، گفت
اساسا چالش خشکسالی در ایران تنها به . های کالن در این بخش انجام شود بهره وری خود فکرکرده و برنامه ریزی

علت کمبود بارش ها نیست بلکه پراکندگی این بارش ها و به طور کلی تغییر اقلیم باعث دامن زدن به کم آبی شده 
 ....دیده گرفتبرنامه ریزی در سیاست های مرتبط با بخش آب را نیز نا  اما در این شرایط نمی توان عدم. است

 لزوم اصالح الگوی کشت/ در گفتگو با مهر مطرح شد؛ صنعت آب تشنه مدیریت صحیح

https://www.mehrnews.com/news/4273809 

 

 

 

 

به گفته یک کارشناس حوزه آب با :  ،آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۳چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

توجه به سهم کشاورزی در مصرف آب به نظر می رسد گام اول برای بهبود بخشیدن به چالش آب اصالحات در 
 .ن بخش باشد، البته اصالح تعرفه ها نیز در این راستا بی تاثیر نیستای

با بیان اینکه مدیریت منابع آبی در ایران بیش از پیش نیاز  خبرنگار مهر زینب شفیعی، کارشناس حوزه آب در گفتگو با

ربوط به حوزه آب باید به افزایش بهره وری خود فکرکرده و برنامه تمام صنایع م: به درک صحیح از شرایط دارد، گفت

اساسا چالش خشکسالی در ایران تنها به علت کمبود بارش ها نیست . ریزی های کالن در این بخش انجام شود
نمی  اما در این شرایط. بلکه پراکندگی این بارش ها و به طور کلی تغییر اقلیم باعث دامن زدن به کم آبی شده است

وی نادیده گرفتن بخش کشاورزی و  .برنامه ریزی در سیاست های مرتبط با بخش آب را نیز نادیده گرفت  توان عدم
با وجود : نقش آن در استعمال منابع آبی کشور را ازجمله ایرادهای وارده به سیاست گذاری حوزه آب دانست و افزود

وجود دارد اما می توان گفت که هنوز استقبال جدی از ایجاد  بحث هایی که در مورد میزان آب مصرفی در این حوزه
 .یک روش صحیح برای نحوه محاسبه حجم آب مصرفی بخش کشاورزی صورت نگرفته است
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این کارشناس حوزه آب با تاکید بر اینکه صنایع دخیل در حوزه آب به شدت به تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری 

باتوجه به این وضعیت کشور نیاز . میلیارد متر مکعب آب در مسیر انتقال هدر می رود ۹۴نه ساال: نیاز دارند، افزود

مبرمی به بازسازی در خطوط انتقالی آب دارد در غیر این صورت کمبود بارندگی ها و به طور طبیعی تبخیر منابع آبی 
 .روز به روز از حجم آب کم می کنند

ار کم آبی برای محصوالتی که آب زیادی در تولید شان استفاده می به عقیده وی کاهش سهم آب در مناطق دچ
شود، تکمیل طرح های تأمین آب و مهار آب هایی که از کشور خارج یا به دریاها واریز می شود، پیشگیری و جلوگیری 

آب و ساحلی از آلودگی آب ها و در نهایت استحصال آب از دریاها و نمک زدایی برای تأمین مصارف توسعه مناطق کم 

 .کشور از جمله راهکارهایی است که می تواند چالش آبی کشور را تا حدی مدیریت کند

باید به الگوی کشت کم آب روی آورده و کشت های گلخانه ای را بر اساس آمایش سرزمین : شفیعی تصریح کرد

لحاظ کردن سیاست های  از طرفی باید راهکارهای کاهش تبخیر و تعرق واقعی محصوالت در کنار. توسعه دهیم
از سویی دیگر باید از سیستم های . بررسی شوند( آب به کار برده شده در فرآیند تولید محصوالت) تجارت آب مجازی 

هوشمند در تمام بخش ها بهره گرفت تا بتوان به این طریق بهره وری را به حداکثر رساند و از هدر رفت آب جلوگیری 

 .کرد

باید اقتصاد آب توسعه پیدا : ن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران اظهار داشتعضو مرکز مطالعات انجم

 .کرده و واقعی شود چرا که در حال حاضر میان هزینه تمام شده و تعرفه های آب تعادلی وجود ندارد

وزه آب با تکمیل ساختار اقتصادی به خصوص تعرفه ها، بخش خصوصی می تواند مشارکت کامل در ح به گفته وی 
با وجود اینکه انجام تمام این اقدامات نیاز به تالش مستمر مسئولین دارد اما جلب مشارکت های  . داشته باشد

مردمی در مراحل تصمیم سازی و مدیریت و ساخت و اجرا ، بهره برداری، نگهداری و حفاظت در طرح های توسعه 
 .منابع آب کامال مثمر ثمر است

 :انرئیس مرکز بهداشت خوزست

 آب اهواز در بیشتر موارد برای شرب قابل استفاده نیست

https://www.isna.ir/news/97012911248 

 

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با :  آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۳چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

در بیشتر موارد آب اهواز برای شرب : تبیان اینکه با وجود کلرزنی و مطلوبیت میکروبی، آب اهواز کیفیت ندارد، گف

کن هستند و  های آب شیرین قابل استفاده نیست و مردم ناچار به استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی و شبکه
 .کنند کن، آب تهیه می یا متأسفانه از خودروهای غیراستاندارد عرضه آب شیرین

ری رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی زاده در نشست خب به گزارش ایسنا، دکتر شکرهللا سلمان
" سالمت برای همه"هفته سالمت امسال با شعار جهانی : شاپور اهواز به مناسبت هفته سالمت اظهار کرد

مطرح شده " پوشش همگانی سالمت برای همه و در همه جا"نامگذاری و در کشور ما این شعار تحت عنوان 
 .است

اندرکاران حوزه سالمت در راستای بیان  ه سالمت فرصتی بسیار خوب برای دستتردید هفت بی: وی ادامه داد
جایگاه حوزه سالمت و سهم سالمت در توسعه پایدار، مشارکت مردم و همراهی مجموعه نهادهای حاکمیتی 

اهداف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان متولی . امسال سال محور توسعه پایدار است. است

ارتقای سالمت مردم و تأکید بر اصالح سطح   رسانی در جهت المت در هفته سالمت، فرهنگسازی و اطالعس
 .توانند نقشی بسیار تأثیرگذار داشته باشند ها می در این زمینه، رسانه. زندگی است

استگذاران رئیس مرکز بهداشت خوزستان، تدوین اهمیت سالمت در برنامه توسعه پایدار به منظور حمایت از سی
در این زمینه معاونت اجتماعی در وزارت : این حوزه را یکی از اهداف هفته سالمت دانست و تصریح کرد

های مردمی به جد مورد توجه  البته جذب حمایت. اندازی شده است بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه
 .دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قرار دارد

های واگیر انجام  ها بخصوص بیماری ن اینکه اقدامات بسیاری در گذشته برای کنترل بیماریزاده با بیا سلمان
خوزستان پس از استان . ها، شیب زندگی مردم از روستاها به شهرها حرکت کرد در این سال: گرفت، گفت

ی ها نشین، دومین استان کشور است و وضعیت جوی و خشکسالی خراسان رضوی از لحاظ جمعیت حاشیه

 .اخیر نیز موجب انتقال جمعیت از روستاها به شهرها شده است



توان ادعا کرد که توزیع عادالنه سالمت در استان خوزستان رخ  بنابراین با توجه به این شرایط نمی: وی ادامه داد

با روی کار آمدن دولت  70طرح تحول نظام سالمت با هدف پوشش همگانی سالمت بود که سال . داده است

نشینی تحت پوشش این  پایگاه سالمت در مناطق حاشیه 805یر و امید به اجرا گذاشته شد و تاکنون تدب
 .اندازی شده است دانشگاه راه

مراقب سالمت تحت آموزش قرار گرفته و در مراکز مختلف  8555همچنین : رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود
مرکز قدیمی نیز بازسازی  0اندازی و  ات جامع سالمت راهمرکز جدید خدم 86در روستاها نیز . اند مستقر شده

مرکز دندانپزشکی در حوزه شهری در سطح استان  00مرکز دندانپزشکی در روستاها و  16در این مدت . اند شده
 .اندازی شد خوزستان راه

نیست، است که مناسب  0.0زاده با بیان اینکه شاخص بهداشت دهان و دندان در استان خوزستان  سلمان
 .ارتقا یابد 8.0امیدواریم با اقدامات در حال اجرا این شاخص تا سه سال آینده به : تصریح کرد

گیری و انجام آزمایش در روستاها انجام  های اجرای طرح تحول سالمت، نمونه همچنین طی سال: وی بیان کرد
های سنی  اند که برای تمام رده شود و تمام مراکز سالمت شهری به مراکز جامع خدمات شهری تبدیل شده می

 .دهند بسته خدمات ارائه می

محیطی بسیاری مواجه است که  های زیست استان خوزستان با چالش: رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود

ها و مشکالت اساسی  یکی از چالش. آلودگی هوا، معضل ریزگردها و آلودگی آب، بخشی از این مسائل است

ها و خدمتگزاران عرصه سالمت و همکاری  آب است که امید است با همکاری رسانه شهر اهواز بحث آلودگی
 .بخشی این مشکالت مرتفع شوند بین

وی در خصوص انتقادات مبنی بر دفاع دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شرکت آبفا در زمینه وضعیت آب شهر 
صورت نگرفت و دانشگاه در این زمینه درباره وضعیت آب هیچ دفاعی از شرکت آب و فاضالب توسط ما : گفت

های  درصد آزمایش 70. کیفیت آب اهواز هم در بخش میکروبی و هم در بخش کلی مطرح است. گر است مطالبه
میکروبی آب اهواز سالم است و از نظر طعم، ظاهر و بو، هیچگونه مشکلی در این بخش ندارد اما آیا این آب برای 

 شرب قابل مصرف است؟

در بیشتر موارد آب اهواز برای شرب قابل استفاده نیست و مردم ناچار به استفاده از دستگاه : ده افزودزا سلمان

کن هستند و یا متأسفانه از خودروهای غیراستاندارد عرضه آب  های آب شیرین تصفیه آب خانگی و شبکه
ب است را از جیب خود پرداخت در واقع هزینه آب سالم که وظیفه شرکت آب فاضال. کنند کن، آب تهیه می شیرین

 .کنند می

در بیشتر مواقع، آب اهواز از نظر هم : کنیم، گفت وی با بیان اینکه به هیچوجه از کیفیت آب اهواز دفاع نمی

کدورت، امالح سنگین، رنگ و طعم دارای مشکل است و تصفیه آب به صورت کامل توسط شرکت آب و فاضالب 

 .ایجاد نارضایتی عمده مردم شده استشود که موجب  اهواز انجام نمی

های صورت  با پیگیری. شود درصد آب اهواز از طرح غدیر تأمین می 05: رئیس مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد

درصدی از این طرح تأمین 855های آینده آب اهواز به صورت  گرفته توسط شورای سالمت استان خوزستان، تا ماه
 .شود کارون تأمین نمی خواهد شد و دیگر از رودخانه

های شهر، فرسودگی مخازن نگهداری آب و فرسودگی شبکه توزیع و  خانه فرسودگی تصفیه: وی بیان کرد
با وجود کلرزنی و مطلوبیت میکروبی آب باید . همچنین نقاط تالقی آب و فاضالب در کیفیت آب اهواز تأثیر دارد

 .گفت آب اهواز کیفیت ندارد

 انتهای پیام

 جویی نیاز جدی دارد آب و برق به مدیریت مصرف و صرفه:یان در جمع خبرنگاراناردکان

https://www.mehrnews.com/news/4274502 

وزیر نیرو با تاکید بر این که مردم و  :  آمده است۲۹۳۱فروردین  ۱۳به نوشته حبربگزاری دولتی مهر ، چهارشنبه 
هر چه در مصرف آب و برق کمتر و صحیح : مسئولین مدیریت مصرف و صرفه جویی را باید جدی بگیرند تصریح کرد

 .تر مصرف کنیم در تابستان با مشکالت کمتری مواجه هستیم

کاهش : نیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت، رضا اردکاخبرنگار مهر به گزارش
بارندگی ها موجب کاهش ذخایر آب و کمبود منابع آب شرب شده و از سویی کاهش ارتفاع آب سدها، تولید برق از 

 .نیروگاه های برق آبی را دچار مشکل کرده است

ید برق در نیروگاه های برق آبی دو موضوعی است که مردم و کمبود آب آشامیدنی و کاهش تول: وی ادامه داد

سال گذشته داشته ایم و در فالت  ۴۱متاسفانه امسال کمترین بارش را در . مسئولین باید توجه داشته باشند

 .مرکزی مانند اصفهان در سد زاینده رود از زمان تاسیس خود تا به امروز چنین کم آبی را تجربه نکردیم

هر : با تاکید بر این مساله که مردم و مسئولین مدیریت مصرف و صرفه جویی را باید جدی بگیرند، تصریح کردوزیر نیرو 

 .چه در مصرف آب و برق کمتر و صحیح تر مصرف کنیم در تابستان با مشکالت کمتری مواجه هستیم
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داشتیم و امسال در بهترین حالت به مگابایت تولید برق از نیروگاه های آبی  ۹۱۱هزار و  ۳در سال گذشته : وی افزود

مگابایت کاهش تولید برق را خواهیم داشت و از طرفی به طور  ۹۱۱هزار و  ۳هزار مگابایت می رسد؛ یعنی  ۴حدود 

پس باید در بخش های مختلف یعنی خانگی، صنعت و کشاورزی . طبیعی با افزایش جمعیت مصرف نیز باال می رود
 .مصرف کمتر بتوانیم از خاموشی جلوگیری کنیممصرف را مدیریت کنیم تا با 

جمعیت شهرهایی : اردکانیان محدودیت در مصرف برای بخش های شرب بیشتر از بخش های دیگر دانست و گفت
 .مانند تهران باالست و منابع آن نیز محدود است و ما باید با منابع موجود آب مورد نیاز این جمعیت ها را تامین کنیم

میلیونی داشتیم و امروز با  ۹۴زمانی همین منابع آب را با جمعیت . کشور ما کشور کم آبی است :وی دامه داد

 .میلیون نفر پس باید به سمت بهتر مصرف کردن و مدیریت مصرف برویم ۲۱جمعیت حدود 

 

 وضعیت سدها تعریفی ندارد/ در تهران جیره بندی آب نداریم

https://www.isna.ir/news/97012910729 

 

ای  مدیرعامل شرکت آب منطقه :آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و نهم فروردین 

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای جیره بندی آب در پایتخت نداریم اما باتوجه به وضعیت منابع آبی :تهران گفت

ان تابستان را بدون هیچ مشکلی پشت الزم است که مشترکان در نحوه مصرف خود مدیریت داشته باشند تا بتو
 .سر گذاشت

سال : گانه تهران اظهار کرد محمد رضا بختیاری در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ذخایر استراتژیک سدهای پنج
شود امسال این عدد بیشتر از  بینی می میلیون مترمکعب در سدهای تهران آب داشتیم که پیش ۲۹۱گذشته 

 .میلیون مترمکعب میزان ذخیره سدها کمتر خواهد شد ۲۹۱د، یعنی میلیون مترمکعب نشو ۱۱۱

گانه  میلیون مترمکعب و میزان ورودی آب به سدهای پنج ۲۱۱ها نیز  آب عالوه بر این میزان روان: وی ادامه داد

 .میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت ۹۳۱تهران نیز 

تواند تاثیری در حل بحران  های اخیر نمی ساله که بارندگیای تهران با تاکید بر این م مدیرعامل شرکت آب منطقه

قطعا امسال سال خاصی در حوزه منابع آبی است، اما امیدواریم که با : آبی پایتخت داشته باشد، تصریح کرد بی
 .همت هموطنان و مدیریت مصرف بتوانیم امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم

جویی در منابع آبی حساسیت بیشتری داشته  است که نسبت به صرفه تقاضای ما از مردم این: وی اظهار کرد
توان از پیک  درصد میزان مصرف خود را کاهش دهند به راحتی می ۲۱باشند، چرا که اگر مردم شهر تهران تنها 

 .تابستان عبور کرد

نیز آماده شویم،  ۲۹۳۲اکنون برای سال  که الزم است که از هم ای تهران با بیان این مدیرعامل شرکت آب منطقه

توان تنها به فکر تامین آب یک سال بود، لذا الزم است اکنون به  با توجه به جمعیت باالی استان تهران نمی: افزود

 .ریزی کنیم سال آینده فکر و برای آن برنامه

پایتخت بیشترین تهدیدها را به خود  یابد و این در حالی است که روزگسترش می ساله آب در ایران روزبه ۲۴بحران 

کشور شده است که اگر از هم اکنون تدابیر  ترین دغدغه برای مسئوالن و به نوعی تبدیل به مهم اختصاص داده
 .الزم برای این مساله اندیشیده نشود قطعا با مشکالت زیادی روبرو خواهیم شد

این شرایط در حالی است که باران های غیر منتظره روز های اخیر نیز نتوانسته از شدت بحران منابع آبی تهران 
ا است که می توان با اجرای درست آن به این تهدید آبی در بکاهد؛ در این شرایط تنها مدیریت عرضه و تقاض

 .پایتخت پاسخ داد

 انتهای پیام

 های زیرزمینی افت سطح آب
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های زیرزمینی  یک کارشناسی ارشد آب: آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در سی ام فروردین 
 .های زیرزمینی یک متر افت کرده است رویه، سطح آب اشت بیبه دلیل برد: گفت

بخش اعظمی از کشاورزان : های گذشته گفت درباره کشاورزی در سال به گزارش ایسنا محمد استوان
از سالیان قبل . مسئله اصلی آب است. کند سواد هستند اما این بی سوادی خللی در کار آنان ایجاد نمی بی

زدند و آب را منتقل  اورزان بر اساس آشنایی با منطقه و نیاز خود، چاه عمیق و قنات میشاید هزار سال پیش کش

 .کردند می

توانست ادامه داشته باشد اما با افزایش  رفت همین منوال می اگر دنیا رو به صنعتی شدن پیش نمی: وی افزود

های  به آب بر می گردد، مجبور شد هزینهها  جمعیت و نیازها، انسان برای تامین آذوقه و پوشاک که تولید همه آن
گیری و انباشت ناکارآمدی  ها ناشی از بحران تصمیم این هزینه. زیادی صرف و از آب بیش از اندازه بهرهبرداری کند

گیران به جامعه  این تعدد تصمیم. ضمن اینکه ارکان تصمیم گیری درباره آب زیاد شد. در صنعت آب بوده است
الزم است بعد از این مدت . وستایی نیز کشیده شد و ساختار فکری کشاورز را برهم زدکشاورزی و مناطق ر

 .دوباره به کشاورز اجازه دهیم خود برای زمین خود فکری کند

هزار حلقه چاه در کشور وجود  ۳۱  ، ۴۱و  ۴۲های  در سال: این کارشناسی ارشد آب های زیرزمینی اضافه کرد

جمعیت دو برابر شده است بنابراین تعداد چاه ها نیز باید . هزار رسید ۲۱۱به  ۳۴و  ۳۳این تعداد در سال . داشت
صورت تصاعدی  ها به دهد که تعداد چاه این وضعیت نشان می. دو برابر می شد اما تعداد آنها بیشتر شده است

چشمه و قنات . های زیرزمینی شده است افزایش یافته و همین امر باعث تخلیه و برداشت بیش از اندازه آب

شد اما با اقداماتی که  های زیرزمینی می ها مناسب بود و باعث ایجاد تعادل در آب برای تخلیه طبیعی آبخوان
 .اند ها به یک آبکش تبدیل شده شود آبخوان امروز انجام می

شده که همین ها برداشت  چهل و پنج میلیارد مکعب از آب آبخوان ۳۴و  ۳۳در سال : استوان در ادامه اظهارکرد
 .های زیرزمینی شده است موضوع باعث افت یک متری آب

ضمن اینکه درباره تخصیص الگوی کشت به . های زیرزمینی در اختیار دولت نیست مالکیت آب: وی در پایان گفت
ن ها در مالکیت کشاورزان است و آنها به راحتی زیر بار حرف مسئوال توان دخالتی داشت زیرا زمین طور کامل نمی

توجه به این موضوعات باعث شور شدن ذخایر آب شده است البته حرکت هایی از سوی وزارت  بی. روند نمی
 .جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حال انجام است تا بتوانند کشاورزان را راهنمایی کنند

 انتهای پیام

 ستان امسالهای سراسری در تاب هشدار نماینده یزد نسبت به بحران آب و احتمال خاموشی
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نماینده مردم یزد در مجلس شورای : آمده است۲۹۳۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در سی و یکم فروردین

ها بین سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکل  اسالمی با اشاره به بروز برخی تنش
 .ها بیندیشند ست شورای تامین سه استان تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه تنش و تخریبآب، گفت که قرار ا

ها در زمینه کم آبی و  وگو با ایسنا در تشریح دالیل بروز برخی نارضایتی ابوالفضل موسوی بویوکی در گفت
تامین آب، یکی خود آید و دو منشاء  رود می آب آشامیدنی استان یزد از مسیر زاینده: خشکسالی، اظهار کرد

های یک، دو و سه کوهرنگ و  های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری از تونل رود است که با خشکسالی زاینده
شود و همه منشا آن از  های دیگری که به سمت کارون سرازیر می چشمه لنگان است یعنی سرشاخه

. بختیاری درگیر این موضوع شدندچهارمحال و بختیاری است پس سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و 
 .چهارمحال منشاء نزوالت جوی، اصفهان محل عبور و یزد محل مصرف است



شود، بنابراین  با توجه به موضوع کم آبی و اینکه به آب آشامیدنی اولویت داده می: این نماینده مجلس ادامه داد

ه کشاورزان شرق اصفهان بدون آب ماند و توانیم سهمیه آب بدهیم لذا کشت پاییز گفتند که به کشاورزی نمی

همچنین . کشاورزان گفتند حداقل معیشت ما را برقرار کنید و این به مطالبه آنها تبدیل شد. کشاورزان بیکار شدند
حل این مشکل اما  راه. احتمال دارد با توجه به خشکسالی همین اتفاق برای کشاورزان غرب اصفهان هم بیفتد

در همین راستا قرار است تونل . ای از کوهرنگ انجام شود یگری اینکه انتقال آب بین حوزهیکی نزوالت جوی و د
کوهرنگ سه اضافه شود و حرف و حدیثی است که آبی که قرار است به یزد بیاید، باید از این تونل منتقل شود 

 .که این بحث در شورای عالی آب مطرح است

که دولت موظف است آب آشامیدنی مردم را در حد متعارف تامین این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این

طور که برای کشاورزان  شود برای تامین آب با توجه به خشکسالی، همان االن پیشنهاد می: کند، خاطرنشان کرد

های چهارمحال نیز برداشت آب  رود یا سرشاخه شرق اصفهان آب قطع شده، برای کشاورزان باالدست سد زاینده
 .گویند کشاورزیمان را تعطیل کنیم در همین راستا شاهد تظاهرات مردم چهارمحال بودیم، آنها می. شود محدود

در یک ماه اخیر دو سه بار : موسوی با بیان اینکه کمبود آب در حال تبدیل شدن به یک بحران است، گفت
شود  اند که این امر باعث می هاند یا به تیرهای برق آسیب زد های آب را شکسته کشاورزان شرق اصفهان لوله

این موضوع به شورای امنیت کشور کشیده شد و استاندار هر سه استان هم . پمپاژ و انتقال آب متوقف شود
ای به این موارد رسیدگی کنند تا  نهایتا تصمیم بر این شد که شورای تامین سه استان در جلسه  حضور داشتند،

های انتقال آب جزء اموال دولت است و  نکته دیگر این است که لوله. ودها جلوگیری ش از ادامه تنش و تخریب
توان به مردم ناراحت و عصبانی گفت که مجرم هستید چرا که  شود اما نمی خسارت زدن به آن جرم محسوب می

در این های اقناعی راضی شوند که  کند بنابراین تاکید بر این است که مردم به روش ها را بیشتر می این امر تنش

اگر امرار معاش . هایی دارند که باید به آن توجه شود وضع بهترین شرایط همین است، البته مردم هم خواسته
 .مردم متوقف شود باید به آنها شغل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم موضوع به مشاجره کشیده شود

 05ها  ما در این سال: ت است، ادامه دادنماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه مشکل یزد، مشکل آب و حیا
ایم  های زیرزمینی را در صنعت یا در کشاورزی استفاده کردیم و در این موضوع به بحران بر خورده درصد منابع آب

کنند وقتی یزد آب ندارد چرا  کسانی هم هستند که اعتراض می. حاال باید شرایط کشاورزی را بازنگری کنیم
کن از آن  شیرین کنیم که قابل شرب نیست و فقط باید با آب ا از آب چاه استفاده میکند؟ البته م کشت می

 .شود استفاده کرد اما برای کشاورزی از این آب استفاده می

شورای امنیت کشور اختیاراتی را به استانداران برای : وی با اشاره به مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی، گفت

ها، کشت امنیتی است و باید در  گوید برخی کشت کرده است البته جهاد کشاورزی میتعیین نوعی کشت ارائه 

 .دایره تامین غذایی کشور باشد اما نهایتا این اختیار به استانداران داده شده است

موسوی با بیان اینکه سیاست دولت و شورای امنیت در قبال بحران خشکسالی و کم آبی اقناع و توجیه مردم 

جویی کنند امکان جبران  درصد صرفه 55وزیر نیرو هم اعالم کرده اگر همه مردم در تمامی مصارف  :است، گفت
ایم و چهار هزار مگاوات کمبود تولید  کمبود آب وجود دارد البته ما به جز کم آبی با مشکل برق هم مواجه شده

ی افزایش مصرف داریم اینها با هم جمع با توجه به اینکه هر سال درصد. های برق آبی کشور داریم برق از نیروگاه
هزار مگاوات کمبود برق داشته باشیم که در این صورت از اواسط  7شود بین هشت تا  بینی می شود و پیش می

جویی در  درصد صرفه 55های سراسری کشوری خواهیم شد مگر اینکه  تابستان به بعد احتماال دچار خاموشی

 .شودمدیریت  70آب کنیم تا بحران سال 

طلب در ادامه خشکسالی، نوسانات ارز، مشکالت اقتصادی و دشمنی آمریکا را از مشکالت  این نماینده اصالح

های اقلیمی به همین راحتی پیش نیامده و  البته من معتقدم محدودیت: اصلی کشور عنوان و خاطرنشان کرد
 68تا  65های  مثال در سال. ه استای برای اینکه این مشکالت به وجود بیاید طراحی شد ها برنامه سال

یک دفعه . ها در عراق زمین و آب خریدند و ترکیه چند سال پیش روی دجله و فرات سد تاسیس کرد اسرائیلی
 .شود بنابراین این احتمال وجود دارد این برنامه بلندمدت باشد شود و ریزگردها بلند می هورهای ما خشک می

ما االن : نگ آینده، جنگ اتمی نیست بلکه جنگ اقلیم و هواشناسی است، گفتموسوی در پایان با بیان اینکه ج
خواهیم دید و اگر تمهیداتی نیندیشیم  70تری را در سال  بینیم و بخش سخت قسمت کوچکی از مشکل را می

 .مشکالت ما بسیار بیشتر خواهد شد لذا باید به دنبال منابع پایدار آبی باشیم 77در سال 

 انتهای پیام

 خالی برگشتند مردم دست/با تداوم خشکسالی؛ چشمه باستانی غربالبیز دوباره خشک شد
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خبر پر آب شدن چشمه باستانی :  آمده است۲۹۳۱ فروردین  ۹۲جمعه یزد ، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ها منتشر شد که شادی آن یک هفته هم دوام نیاورد و  ربالبیز در حالی طی هفته گذشته توسط برخی رسانهغ

 .این چشمه باستانی دوباره خشک شد

مه غربالبیز در باران در مناطق مختلف استان یزد، چش  ، نیمه های هفته گذشته به دنبال بارشخبرنگار مهر به گزارش
 .روستای مدوار مهریز، جانی تازه گرفت و آب در آن روان شد

مردم یزد که از وجود فضاهای تفریحی خوش آب و هوا، کم بهره هستند، در طول هفته انتظار بسیاری کشیدند تا 
 .پایان هفته خود را در کنار چشمه پرآب و باستانی غربالبیز سپری کنند

ری از مردم بار و بنه خود را برای گذران یک پایان هفته خوش، بسته بودند و به روستای مدوار امروز در حالی که بسیا

 .عزیمت کرده بودند، با خشکی کامل این چشمه مواجه شدند و دست خالی برگشتند

های بهاره هم  آب شده و بارش های بسیار کم و خشکسالی زمستان گذشته بی این چشمه باستانی به دلیل بارش

 .بخش این چشمه از خشکی در فصل بهار باشد وانست نجاتنت

متر  میلی ۳۱ها در استان آنها به  مردم یزد که امسال پاییز و زمستان بسیار خشکی را گذراندند و متوسط میزان بارش
یر هایی که در سا های بهاره چشم به آسمان دارند و امید دارند تا بارش رسید، برای بهبود وضعیت و تداوم بارش

 .دهد، نصیب استان همیشه خشک یزد نیز بشود مناطق کشور رخ می
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