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 یادداشت 
 امیرجواهری لنگرودی

 

مردم جنوب ایران خوزستان خاصه مناطق خرمشهر و آبادان، امروز : آنچه در تصاویر باال دیده می شود اینستکه 

آنان در اساس فاقد هوای سالم برای تنفس اند ، در عوض فراوانی . همچون دیروز دوران بسیار سختی را سپری می کنند

با اینکه تمام مردمان منطقه سالیان . آنها را با دشواری روبرو ساخته استریزگردها در منطقه زندگی روزمره 

پُرشماری بر روی نفت و گاز راه می روند اما هیچ نصیبی از این همه ثروت نمی برند و همچنان از بیکاری مزمن و 

ردن کار به هر دری می جوانانش بیکار و رنج و سختی را به جان می خرند و برای پیدا ک. رو به افزایش رنج می برند

، استفاده از آب  ۳۱به این مجموعه اصفهان هم افزوده شد و اعالم گردید که از تیر ماه . زنند و راه بجایی نمی برند 

آب شرب : ها عباس محمدصالحی، نماینده استان اصفهان در شورایعالی استاندر این رابطه . شرب کوپنی می گردد

راهکار ارائه دادند که باید از همین جناب نمانیده به مردم .  شود بندی می و مرداد سهمیههای تیر  مردم اصفهان طی ماه

 !!!اصفهان مهاجرت کنند و برخی صنایع منتقل شود

در تمامی آن سامان . بواقع مردمان نواحی جنوب همچون دیگر نقاط کشور، بار گرانی و تورم را نیز بر دوش می کشند

اشیه نشین آن ، سرکوب ملی نیز کماکان ادامه دارد و هراز گاهی اخبار بازداشت ، زندان و خاصه در اهواز و مناطق ح

شکنجه و بخشا اعدام ، فعالین عرب در زندان های رژیم ، از طریق شبکه های مجازی و گروهبندی های فعاالن عرب 

 . به این مجموعه باید مشکل آب شرب را هم اضافه کرد . ، بازتاب پیدا می کند

خود گویای مشکالت و مصائب مردمی . تصاویر فوق که طی ماه در سطح شبکه های مجازی بازخورد وسیع پیدا کرد

 .گرد و خاک و گرانی است  -آب شور  -بیکاری : ایست که سهم آنان از منابع عظیم نفت موجود در منطقه 

 اده کنی ؟  آب شور با بوِی لجن و تعفن ؟مسئول پایتخت نشین ؛ حاضرین از این آب استف: مردم فریاد بر می دارند

فراترازاین ، طی ماه ها ، هفته ها و روزها اخیر، هوای  تمام منطقه جنوب رو به گرمی نهاد ، آب آشامیدنی سهمیه 

و این در بندی شده است و صف های شبانه و طوالنی برای دریافت آب شرب در سطح شهرهای جنوب دهن باز نمود 

کماکان آب آشامیدنی به کشورهای منطقه خلیج فارس، عراق و ای بسا نقاط پمپاژ می : خود در یافته اند مردم حالیستکه؛ 

 . گردد

طی ماه در پی اعالم سهمیه بندی آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر و اصفهان نیز اعتراضات و تجمعاتی در مقابل 

 : چندی را سر می دادند معترضان شعارهایی . اداره آب و فاضالب آبادان صورت گرفت

 !آبادان قیامت میشه/ آب اگر قطع بشه

 کجایی؟ -کجایی/  فرماندار بی غیرت 

 . دروغ میگن آمریکاست/ دشمن ما همینجاست  

 !هرچی میگن دروغه دروغه ،  آبادان هنوز جنگ زده است 

 .کربال -آبادان/ پالکاردهایی با عنوان آبادان آب ندارد

 آب شیرین برای چی؟/  وقتی شیر کاکائو هست

 .خواهیم  نشین نمی آب شیرین حق ماست، آب شور، بوی لجن و تعفن حق مردم آبادان نیست و مسئولین پایتخت  

نکته گفتی اینکه  هم . معترضین طی تظاهرات های پی در پی شان ، پالکادرها ی یاد شده را با خود حمل می کردند 

دریا جاری است حال آنکه مردم شهر آبادان و خرمشهر بابت مصرف آب هزینه اکنون در لوله های آب منازل آب شور 

 .ای باال متحمل می شوند

بهبود » :همین سطح از ویرانی محیط زیست است که عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد

زه محیط زیست کشور به شمار می ها از جمله اولویت های حو شهرها، پسماندها، ریزگرد و احیای تاالب هوای کالن

 «.رود که باید به آنها توجه ویژ ای داشته باشیم

درصد جمعیت  ۰۷سیاست هایی که در بخش های مختلف اعمال شده موجب شده تا امروز بیش از » : کالنتری تاکید کرد

چرا باید در شهرهایی  .متر مکعب برسد ۰۷۷سرانه آب در سال جاری به زیر  آبی قرار گرفته و  کشور در معرض بی

 « که مشکل آب دارند صنایعی مستقر شوند که به آب نیاز دارند؟



مسئولین جمهوری اسالمی تاکنون با وعده راه اندازی منابع تامین آب در کوتاه مدت و یا مجانی کردن آب آشامیدنی 

که نه خواست و نه توان حل این سعی کرده اند تا این اعتراضات را خاموش کنند درحالی که تجربه نشان داده است 

دریافت آب آشامیدنی شور، بد بُو و آغشته به لجن با غلظت باال، آنهم در گرمای سوزان . معضل در کوتاه مدت را دارند

می تواند در روزهای آتی به اعتراضات شدیدتر   -خرمشهر و آبادان -شهرها و روستاهای جنوب و خاصه در دو شهر 

شنه و جان به لب رسیده منجر گردد و در برابر نیروی ضد شورش و سرکوب را برای رودررویی و گسترده تر مردم ت

بی معنی نیست که عیسی کالنتری ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه . مردم به جان آمده به میدان کشد

کند تا  هایي را دنبال مي ست که سیاستآبي تشکیل شده ا کمیسیون جدیدي در دولت به نام کمیسیون مقاومت و کم» : گفت

، پرسش اساسی این استکه ؛ این سازگاری به چه معنی است ؟  آیا می توان بدون داشتن « .آبي سازگار شود کشور با کم

 یک سیاست روشن ، کارا و دخالت گر با حضور مردمان جامعه ، از سازگاری صحبت به میان آورد ؟  

ی را سرکوب می نمایند و هر خواست واقعی را با گلوله ، بازداشت و زندان و اعدام در شرایطی که هر صدای مخالف

پاسخ می دهند ، می توان از سازگاری صرف مردم ، حرفی به میان کشید یا آن گونه که وزیر نیرو رضا اردکانیان به 

ارت خانه های ذینفع سازکاری می دهد ، با مشکل کم آبی در سطح ساز و کارهای وز پرسش خبرنگاردولتی ایلنا پاسخ 

 ایجاد نمود؟

 ۸۲ایلنا، درتاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش : شاهکار این گفت و شنود را می توان در این خبر سایت ایلنا دید

آبی  وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکل کم رضا اردکانیان در گفت: آمده است  ۷۹۳۰خرداد

جلوگیری از کاهش محصوالت کشاورزی، آیا وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تمهیداتی  و برای

صنعت و معدن، جهاد   خانه نیرو، بله ، در کار گروه ملی که تشکیل شده است چهار وزارت»  : اند؟ گفت اندیشیده

شان  دجه حضور دارند که کار اصلیکشاورزی و کشور به همراه دو معاونت حفاظت محیط زیست و برنامه بو

 «.سازگاری با کم آبی است

زمانی که اولویت ما تأمین آب شرب است و آب کم است طبیعتا از بخش کشاورزی کسر » : وزیر نیرو خاطرنشان کرد

شود باغات حفظ و آب مورد نیازشان تأمین شود و در بخش زراعت نیز سعی  خواهد شد که در این بخش ابتدا سعی می

وی تاکید «  .خواهد شد با مالحضاتی که در مورد تأمین معیشت کشاورزان است محدودیت به بخش زراعت منتقل شود

سالی نداریم   اصل امیدواری این است که با فضای همکاری که فراهم هست کم کم بپذیریم که ما پدیده خشک» :کرد

می ( نماینده استان یزد در شورای عالی)غالمعلی سفید این در حالیستکه همان خبرگزاری از قول  «.بلکه کم آبی است

. کیفیت آب شرب روز به روز کاهش یافته و مردم این استان هر آن منتظر هستند که آب به طور کامل قطع شود» :گوید 

تری مطرح شد و آنها از شرایط وخیم و نبود آب  موضوعی که نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به شکل جدی« 

شامیدنی در استان خود سخن گفتند و نسبت هجوم روستاییان به خاطر خشکسالی به حاشیه شهرهای استان هشدار آ

 . دادند

کمبود آب در صورتی که مدیریت نشود، موجب خواهد » این در حالیستکه من پیشتر از قول عیسی کالنتری آورده ام  

اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش . این کشور شوندمیلیون نفر از جمعیت ایران ناگزیر به ترک  ۰۷شد که 

 « ....سال دیگر شرق و جنوب کشور کامال خالی از سکنه خواهد شد  ۸۰کشاورزی ادامه داشته باشد در کمتر از 

کم کم بپذیریم که ما ... » وآنگاه که وزیر نیرو رد برابر جشمان مردم دروغی به این بزرگی را بر زبان می راند ؛ 

بحران آب در ایران، نابودی » : این مهم در حالی استکه که من با عنوان  «.سالی نداریم بلکه کم آبی است  کپدیده خش

 : آوردیم  «هزار روستا۹آبی  تاالبها و بی

محمد نعیم . روستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب شرب است۹۷۷۷: نماینده ایرانشهر در مجلس گفت -*

روستا در بلوچستان ۷۸۷۷تأمین منابع آبی : چنین گفت کرد هم پنجشنبه با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می فرد که روز امینی

 .شود با تانکر انجام می

: ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی رژیم در استان گلستان گفت۷۹۳۰خرداد ۳به گزارش ایرنا مورخ  -*

 .شود نفر با تانکر تأمین می۲۴۳هزار و ۴۴ن استان با جمعیت روستای ای۷۷۷دلیل کمبود منابع؛ آب آشامیدنی  به

آبی اصفهان به حدی رسیده که خطر  تنش کم» : خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارش مشروحی از جمله نوشت -*

 «.آبی را در پایان تابستان برای اصفهان محتمل کرده است بحران بی

مکعب آب به استان  میلیون متر۸۷۷حداقل باید «   :ان آب در سمنان گفتحسن بیگی  نماینده مجلس به اشاره به بحر -*

روز مردم به تهران یا استانهای مجاور مهاجرت  شود روزبه سمنان ارسال شود در غیراین صورت خشکسالیها باعث می

 «کنند



 آب در آبادان سهمیه بندی شد  -*

ا توجه به اینکه شوری رودخانه بهمنشیر به حد آب دریا رسیده و ب» : اداره آبفای آبادان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد

برداشت آب از این رودخانه متوقف شده و با توجه به افت فشار آب ، ناچار به سهمیه بندی آب برای شهروندان آبادان 

 «.هستیم

ن زیستگاه پرندگان مهاجر و المللی و بزرگتری تاالب انزلی که از تاالبهای ثبت شده بین» : رسانه ها خبر می دهند  -*

 « .تاالب دیگر میهنمان در حال نابودی است۰۷ماهیها در ایران است به مانند 

اگر این صف خشکسالی و ویرانی و بحران آب ، خشکی رودخانه ها و تاالب های کشور نیست ، خشکسالی و مرگ آب 

 کشور نیست، پس چیست؟ 

 بودیتاالب انزلی در حال نا: در خبری آمده است 

المللی و بزرگترین زیستگاه پرندگان مهاجر و ماهیها در ایران است مانند  تاالب انزلی که از تاالبهای ثبت شده بین

 .تاالب دیگر میهنمان در حاکمیت تبهکار آخوندی در حال نابودی است۰۷

های عمیق تاالب انزلی وجود  متر آب هم در بخش که سالهاست نیم ها با اذعان به وضعیت وخیم این تاالب و این رسانه

های آن را پاکسازی کرد،  برای نجات تاالب انزلی باید ورودی  :زیست نوشتند ندارد، با نقل اظهارات کارشناسان محیط

. هایی هستند که در دنیا وجود دارند ترین رودخانه ریزند، از جمله آلوده چرا که زرجوب و گوهر رود که به این تاالب می

 .شوند ها و در نهایت به تاالب انزلی وارد می آلودگی باال به این رودخانه  باله با های ز شیرابه

 .خشک شدن تاالب انزلی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی برای مردم خواهد داشت

====== 

 روستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب شرب۹۷۷۷

محمد نعیم . ستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب شرب استرو۹۷۷۷: نماینده ایرانشهر در مجلس گفت

روستا در بلوچستان ۷۸۷۷تأمین منابع آبی : چنین گفت کرد هم فرد که روز پنجشنبه با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می امینی

 .شود با تانکر انجام می

 

====== 

 روستای گلستان با تانکر آبرسانی می شوند۷۷۷

دلیل  به: ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی رژیم در استان گلستان گفت۷۹۳۰خرداد ۳مورخ  به گزارش ایرنا

 .شود نفر با تانکر تأمین می۲۴۳هزار و ۴۴روستای این استان با جمعیت ۷۷۷کمبود منابع؛ آب آشامیدنی 

هزار و ۷۲۷با جمعیت  روستای دیگر گلستان۷۰۷با فرا رسیدن فصل تابستان : علیرضا شکیبایی فر اظهار داشت

 .شوند نفر دچار تنش آبی شده و به روستاهایی که نیاز آنها با تانکر سیار تأمین شود، اضافه می۷۰۰

سال ۷۸تانکر سیار با میانگین عمر ۸۹روستای گلستان با ۸۲۷آبرسانی در فصل تابستان به بیش از : وی اضافه کرد

  .ستگاه تانکر نیاز داریمد۹۸کار سختی است و برای این منظور دست کم به 

دهنه چشمه استحصال ۷۲۴حلقه چاه و ۴۷۸آب آشامیدنی روستاهای زیر پوشش شرکت آبفای روستایی گلستان از 

 .شود می

 .لیتر هستند۹۷لیتر است، تنها قادر به تأمین ۷۰۷وی اذعان کرد در حالیکه سرانه روزانه مورد نیاز روستاییان گلستان 

ویژه در بخش کشاورزی و  بروز بحران کمبود آب را توجه نکردن به الگوی مصرف بهینه بهاین گزارش یک از علل 

 .های اخیر عنوان کرد خانگی استان گلستان را طی سال

 .خانوار دارد۸۷روستای باالی ۳۴۷هزار نفر ۲۰۳استان گلستان با جمعیت یک میلیون و 

========= 

 به کشاورزان تنش آب در اصفهان، خشکی زاینده رود و خسارت

آبی اصفهان به حدی رسیده که خطر بحران  تنش کم: خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارش مشروحی از جمله نوشت

ماهه اخیر ۲وضعیت ذخایر نامطلوب سد زاینده رود در . آبی را در پایان تابستان برای اصفهان محتمل کرده است بی



سالهای قبل، از منابع آبی این رودخانه برای کشت و زرع خود استفاده  چون موجب شد تا کشاورزان اصفهانی نتوانند هم

 .این موضوع سبب شد کشاورزان اصفهان چندین بار دست به تظاهرات گسترده بزنند. کنند

آبی در  که مدیریت بحران بی برای این» : هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان بدون حل بحران آب گفت

 «.خوبی انجام پذیرد باید شفاف و بدون پرده به مردم بگوییم که آب نیست و باید مصارف خود را مدیریت کنند اصفهان به

. خشکی زاینده رود خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه از جمله کشاورزان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است

المللی یکی از سوء مدیریت  عنوان تاالبی بین ونی، بهچنین خشک شدن و نبود آب در زاینده رود و مرگ تاالب گاوخ هم

ترین  خشک شدن زاینده رود اکنون مشکلی است که به اساسی. مسئوالن امر در بخش مدیریت منابع آب کشور است

 .رود تبدیل شده است دست زاینده چالش برای مردم و شهروندان پایین

 

======= 

 درصدی آب شرب۹۷کاهش : سمنان

مکعب آب به استان سمنان  میلیون متر۸۷۷حداقل باید «   :اینده مجلس به اشاره به بحران آب در سمنان گفتحسن بیگی نم

روز مردم به تهران یا استانهای مجاور مهاجرت کنند  شود روزبه ارسال شود در غیراین صورت خشکسالیها باعث می

قدر سخت است که  شرایط در استان آن:  یادآور شد حسن بیگی» . آورد وجود می که این مساله، وضعیت خطرناکی را به

 «.توانیم آبی اختصاص دهیم دیگر برای صنایع نمی

های کشاورزان و  اعتراضخود را نشان داد که  در خرداد ماه در این میان؛  آنچه بیان خشم و واگویای مصیبت مردم 

مخرب است که های  رسانی و سدسازی آب  های ای از واکنش به سیاست های جدی مردم در ورزنه و ارومیه نمونه

سالی و بحران آبی، مثالً آب کشاورزی  کردن جیب پیمانکارانی بوده است که در پی خشکربیشترین خاصیتشان پُ 

های  ها و سیاست ها و لجام گسیختگی اصفهان را برای مصارفی به یزد منتقل ساختند که خودش حاصل بی تدبیری

گذاری و  اگر سیاست. زا گردید در دوره ای بوده و بسهم خویش در دوره بعدی بحران شهرنشینی و استقرار صنایع

ریزی درست و دموکراتیک در همراهی با خواست مردم نیازمند صورت می گرفت ؛  معموالً نباید یک ملت از  برنامه

ی  هایی که دریاچه خانهبر روی رود. جابجایی منابع درونی در چارچوب حاکمیت خود به خشم آید و برانگیخته شود

نتیجه؟ نه آبادانی کشاورزی و نه رشد صنعتی، اما . سد ساخته شده است ۳۹کردند  قیمت و حیاتی ارومیه را تغذیه می ذی

در عوض ویرانی محیط زیست و تخریب و جابجایی میلیونی انسانی را با خود بهمراه داشته و خواهد داشت که رشد 

به بیست میلیون و بیشتر محصول خانه خرابی همه بی نقشه گی هاست که حاکمیت سیاه  بالمنازع حاشیه نشینی نزدیک

اسالمی طی این چهار دهه بر مردمان جامعه ما تحمیل کرده است و خاشیه نشینی را وسعت بخشیده و کشور را به 

 . نابودی می کشاند

 :منبع 

  ۷۹۳۰اردیبهشت۰خبرگزاری دولتی ایسنا ،  -( ۷)
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دبیراجرایطرحاحیاءو:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخیکمخردادآمدهاست

رغمخشکسالیدرکشور،اعتبارعلی:مدیریتمنابعآبایرانگفتبخشیشرکتتعادل
درصدنسبتبهسالقبلکاهشداشتهکهاین۰۵هایزیرزمینیبخشیآبطرحتعادل

 .هاییرابهوجودآوردهاستمسالهچالش

هایعمرانیباکهدرسالجاریکلطرحوگوباایسنا،بابیاناینعبدهللافاضلیدرگفت
بخشیمیلیاردتومانبرایطرحتعادل۶۵۴سالگذشته:هشاعتبارمواجهبودند،اظهارکردکا

البتهسازمان.میلیاردتومانکاهشیافتهاست۲۳۲درنظرگرفتهشدکهامسالاینهدفبه
درصدبهاینطرحتخصیصدهد،چراکهدر۰۵۵برنامهوبودجهتعهدکردهتااینعددرابهطور

طورکاملمحققشودذشتهمیزانتخصیصاینطرحنصفبودواگرامسالتخصیصبهسالگ
 .ایمتوانگفتکهمانندسالقبلبودجهدریافتکردهمی

بخشیشرکتمدیریتمنابعآبایراندرخصوصپیشرفتطرحدبیراجرایطرحاحیاءوتعادل
هامحققشده،امادردرصدبرنامه۵۰هادرحوزهانسدادچاه:بخشی،عنوانکرداحیاوتعادل

کهاعتبارموردنیازتخصیصپیدانکردتنهاتوانستیماینطرحراتاحوزهتجهیزکنتوربهدلیلاین
.درصدجلوببریم۳۵

بخشیانجامشدهانعقاددیگرازکارهاییکهبرایاجرایطرحتعادلیکی:فاضلیادامهداد
ناسانژاپنیبهمنظورآموزشکشاورزانبرایمصرفصحیحازیکقراردادسهسالهباکارش

.منابعآببودکهسالگذشتهاجرانشدواستارتجدیآندرسالجاریزدهشد

کهچهارمشاورایرانیازکارشناسانژاپنیدرچهاردشتنیشابور،رفسنجانویبابیاناین
ندراستانفارسکمکگرفتندتابهدراستانکرمان،اسدآباددراستانهمدانوارسنجا

هایالزمدادهکشاورزانومردمدرحوزهبرداشت،مصرفوالگویکشتمناسبآموزش
گرتربیتهزارتسهیل۰۵هادرایرانقرارشدهکهطیحضورسهسالهژاپنی:شود،گفت

.شوند

کهایرانباتوجهبهاینبخشیشرکتمدیریتمنابعآببهگفتهدبیراجرایطرحاحیاءوتعادل
بادرنظرگرفتنشرایطفعلیکشور:امسالسالسختیدرحوزهمنابعآبیاست،ادامهداد

بخشیبهطورکاملتخصیصرودکهبودجهطرحاحیاءوتعادلدرحوزهمنابعآبیانتظارمی

.یابد

هایزیرزمینیوتبعاتآنمواجههایمتمادیاستکهباروندکاهشسطحسفرهسال
هایزیرزمینیبهصورتجمعیورتگرفتهدرزمینهآبهایصبراساسبررسی .هستیم

هابرداشتهشدهاست؛میلیاردمترمکعبازظرفیتمخازندشت۰۲۵تا۰۵۵رقمیدرحدود
بخشیبایدفرصتمناسبیبهآندادتابهمرورزمانباتغذیهدرستاینبنابراینبرایتعادل

۰۰ورتگرفتهبایددربرنامهششمتوسعههابازگرددبراساسبرنامهریزیصرقمبهسفره
برایناساس.هاکاستهشدهوبهمنابعآبخواناضافهشودمیلیاردمترمکعبازبرداشتسفره

هایمتعددیدرقالباجرایطرحاحیاءوتعادلبخشیبرایدستیابیبهاینمهمدربرنامه

.دستورکاروزارتنیروقرارگرفتهاست

 انتهایپیام
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دبیراجرایطرح:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخسهشنبهیکمخردادآمدهاست
رغمخشکسالیدرکشور،علی:بخشیشرکتمدیریتمنابعآبایرانگفتاحیاءوتعادل

درصدنسبتبهسالقبلکاهشداشتهکه۰۵هایزیرزمینیبخشیآببارطرحتعادلاعت

 .هاییرابهوجودآوردهاستاینمسالهچالش

هایعمرانیباکهدرسالجاریکلطرحوگوباایسنا،بابیاناینعبدهللافاضلیدرگفت
بخشیتومانبرایطرحتعادلمیلیارد۶۵۴سالگذشته:کاهشاعتبارمواجهبودند،اظهارکرد

البتهسازمان.میلیاردتومانکاهشیافتهاست۲۳۲درنظرگرفتهشدکهامسالاینهدفبه
درصدبهاینطرحتخصیصدهد،چراکهدر۰۵۵برنامهوبودجهتعهدکردهتااینعددرابهطور

رکاملمحققشودطوسالگذشتهمیزانتخصیصاینطرحنصفبودواگرامسالتخصیصبه
 .ایمتوانگفتکهمانندسالقبلبودجهدریافتکردهمی

بخشیشرکتمدیریتمنابعآبایراندرخصوصپیشرفتطرحدبیراجرایطرحاحیاءوتعادل
هامحققشده،امادردرصدبرنامه۵۰هادرحوزهانسدادچاه:بخشی،عنوانکرداحیاوتعادل

کهاعتبارموردنیازتخصیصپیدانکردتنهاتوانستیماینطرحراتالیلاینحوزهتجهیزکنتوربهد

.درصدجلوببریم۳۵

بخشیانجامشدهانعقاددیگرازکارهاییکهبرایاجرایطرحتعادلیکی:فاضلیادامهداد
یکقراردادسهسالهباکارشناسانژاپنیبهمنظورآموزشکشاورزانبرایمصرفصحیحاز

ویبابیان.ابعآببودکهسالگذشتهاجرانشدواستارتجدیآندرسالجاریزدهشدمن
کهچهارمشاورایرانیازکارشناسانژاپنیدرچهاردشتنیشابور،رفسنجاندراستاناین

کرمان،اسدآباددراستانهمدانوارسنجاندراستانفارسکمکگرفتندتابهکشاورزانو
قرار:هایالزمدادهشود،گفتبرداشت،مصرفوالگویکشتمناسبآموزشمردمدرحوزه

.گرتربیتشوندهزارتسهیل۰۵هادرایرانشدهکهطیحضورسهسالهژاپنی

کهبخشیشرکتمدیریتمنابعآبایرانباتوجهبهاینبهگفتهدبیراجرایطرحاحیاءوتعادل
بادرنظرگرفتنشرایطفعلیکشور:است،ادامهدادامسالسالسختیدرحوزهمنابعآبی

بخشیبهطورکاملتخصیصرودکهبودجهطرحاحیاءوتعادلدرحوزهمنابعآبیانتظارمی

.یابد

هایزیرزمینیوتبعاتآنمواجههایمتمادیاستکهباروندکاهشسطحسفرهسال
هایزیرزمینیبهصورتجمعیهایصورتگرفتهدرزمینهآببراساسبررسی .هستیم

هابرداشتهشدهاست؛میلیاردمترمکعبازظرفیتمخازندشت۰۲۵تا۰۵۵دودرقمیدرح
بخشیبایدفرصتمناسبیبهآندادتابهمرورزمانباتغذیهدرستاینبنابراینبرایتعادل

۰۰هابازگرددبراساسبرنامهریزیصورتگرفتهبایددربرنامهششمتوسعهرقمبهسفره
برایناساس.هاکاستهشدهوبهمنابعآبخواناضافهشودبرداشتسفرهمیلیاردمترمکعباز

هایمتعددیدرقالباجرایطرحاحیاءوتعادلبخشیبرایدستیابیبهاینمهمدربرنامه

.دستورکاروزارتنیروقرارگرفتهاست

انتهایپیام
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مدیرعاملشرکت:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخسهشنبهیکمخردادآمدهاست

درصدازمجموعحجمظرفیتسدهایاستان46:ایسیستانوبلوچستانگفتآبمنطقه
یلیونم017درصداستیعنیمعادل64اکنونخالیاستوحجمآبموجوددراینمخازن

میلیاردمترمعکب2ایندرحالیاستکهظرفیتسدهایاستانحدود.مترمکعباست
 .است

اتابکجعفریبابیاناینکهمیزانآبذخیرهشدهدرتمامیسدهایاستان-بهگزارشایسنا
حجمفعلیسدهایاستاننسبت:نسبتبهسالآبیگذشتهکاهشداشتهاست،افزود

 .یافتهاسترصدکاهشد64بهسالآبیقبل

حلقهچاهدر306هزارو14:هایغیرمجازآبدراستاننیزگفتویدرخصوصوجودچاه
حلقهغیرمجازودرشرب4660حلقهچاهمجازوتعداد3464استانوجودداردکهازاینتعداد

 .تعیینتکلیفاست

هایمجازعواملیهستندکهاههایغیرمجازواضافهبرداشتازچچاه:جعفریتصریحکرد
برایحلاینمشکلهمباید.کنندهایآبزیرزمینیرابهشدتوباسرعتتخلیهمیسفره
هایمجازکنتورهوشمندنصبکنیمهایغیرمجازرابهکمکمردمببندیموهمرویچاهچاه

 .تااضافهبرداشتراکنترلکنیم

هامعتقدامروزشایدخیلی:بلوچستانعنوانکردایسیستانومدیرعاملشرکتآبمنطقه
هایغیرمجازبستهشوداماباشندکهمعیشتباعثشدهاستکهمردماجازهندهندچاه

کنمماامروزباتمامصنفکشاورزاندرارتباطهستیمواینصنفمنقاطعانهعرضمی
ایمجازکنتورهوشمندنصبههایغیرمجازبستهشودورویچاهکنندکهچاهاستقبالمی

مندنیستندبااینمعضلجدیکندعالقههااقتضامیچونمنافعآنشودوتنهایکعدهقلیل
 .امروزاستانبرخوردشود

تقسیموتوزیععادالنهآببراساسسطحزیرکشتوالگویکشت،صدورمجوز:ویگفت
وبرداشتمستقیمازمنابعرودخانه،نصببرداریجهتبرداشتآبازمنابعزهآبپروانهبهره

هایکشاورزیازجملهراهکارهابرایتأمینآبکشاورزیکنتورهایهوشمندبررویچاه

 .ویژهدرمنطقهسیستاناستاستانبه

شرایطبارندگیاستاندرسالآبیجاریبهگونهاستکهنسبتبه:جعفریادامهداد
دهدکمترینمیزاندمنفیهستیمکهایننشانمیدرص07میانگینبلندمدتسالقبل

 .بارندگیرادرسطحکشورداشتیم

سالگذشتهامسال47در:ایسیستانوبلوچستانافزودمدیرعاملشرکتابمنطقه
کنیموبدترینشرایطراهمسیستانوبدتریندورهخشکسالیرادرسطحکشورسپریمی

طلبدکهبیشترازهمهبادقتبیشتریآبرامصرفویطمیاینشرابلوچستاندارد،بالطبع
 .مدیریتکنیم

انتهایپیام



میلیون مترمکعب آب از سد شهدای تازه  51هدر رفتن  :فرماندار سلماس خبرداد

 شهر سلماس

https://www.isna.ir/news/97030100396 

فرماندارسلماس:مدهاستبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخسهشنبهیکمخردادآ
هایتخلیهدرسدشهدایتازهشهرسلماسموجبهدررفتعدمنصبدریچه:گفت

 .هایاخیرشدهاستمیلیونمترمکعبیآباینسددربارش14

مرتضیاصغریدرگفتوگوباخبرنگارایسنا،بااشارهبهسرریزشدنسدشهدایتازهشهر
شدنابزیانوماهیانموجوددرپشتاینسدبهعلتهایاخیروتلفسلماسطیبارش

میلیونمترمکعب24ظرفیتسدشهدایتازهشهر:گفتسرریزدرنقاطپاییندستیسد،
هایتخلیهآن،موجبسرریزوهدررفتاستکهمتاسفانهبهعلتعدمنصبدریچه

 .میلیونمترمکعبیآبدراینسدشدهاست14

هایتخلیهدرسدوجوددارداماتاکنونبررویدیوارهتخلیهآبهایندریچهکاصغریبابیاناین
طیمکاتباتیباشرکتآبمنطقهاستاندرخواست:سدنصبنشدهاست،خاطرنشانکرد

هایتخلیهاینسداقدامالزمراانجامدهندتاازترنسبتبهنصبدریچهایمهرچهسریعکرده
دررفتآبآنهمدرشرایطحساستنشآبیمنطقهجلوگیریتلفشدنآبزیانونیزه

طیدوهفتهگذشتهبهعلت:هایاخیردرسلماسگفتویبااشارهبهوقوعسیل.شود
هایشدیدباراندرشهرستانشاهدبروزسیلدراقصینقاطشهرستانبودیمامابارش

.شدیدترینموردآنطیدوروزگذشتهبهوقوعپیوست

اینسیلازنقاطباالدستیشهرستانبهسمتروستایمغانجوقجاری:یانکرداصغریب
شدهبودوباواردشدنبهکانالآبیاینروستا،موجبسرریزشدناینکانالوورودجریان
سیالبیبهداخلشهرشدهبودکهباحضوروتالشعواملشهرداریونیروهایامدادیو

درجریاناینسیل:ویافزود.تسنگین،سیلکنترلومهارشدخدماتیهمراهباماشینآال
منزلدرسطحشهردچارآبگرفتگیشدندکهتالشنیروهایامدادیآباینمنازلنیز14

.تخلیهشد

هادرسطحشهرستانکهعدمالیروبیوتجاوزبهحریممسیلفرماندارسلماسبابیاناین
ایدراینزمینهنیزازشرکتآبمنطقه:رنشانکردعاملوقوعسیلدرسلماساست،خاط

ایمباتوجهبهناتوانیشهرستاندرتعیینحریموالیروبیاینآذربایجانغربیخواسته

.هایسیلخیزجهتانجاماقداماتالزماعزامکندهایخودرابهمحلها،اکیپمسیل

انتهایپیام

 های آب روان مترمکعبی میلیون 077 کاهش:ای تهران مدیرعامل شرکت آب منطقه
 تهران استان



محمدرضابختیاری:درتاریخسهشنبهیکمخردادآمدهاستلنابهنوشتهخبرگزاریدولتیای
درصدی62هایاستانتهراننسبتبهسالگذشتهکاهشباتاکیدبراینکهمیزانبارندگی

میلیون077شوددرسالجاریحدودبرایناساسپیشبینیمی:پیداکردهاست،گفت
هایاستانکاهشپیداکردهوورودیآببهمخازنسدهایتهراننیزبامترمکعبروانآب

07ویبااشارهبهکاهش.میلیونمترمکعبینسبتبهسالگذشتهمواجهشوند647افت
امیدواریمبا:یبرداشتازمنابعسطحینسبتبهسالگذشته،گفتمیلیونمترمکعب

تمهیداتپیشبینیشدهازسویشرکتوهمکاریمردمتابستانامسالرابدونمشکل
 .سپریکنیم

شرکتبرنامهریزیبرایتامینآبشرباستان30بختیاریباتاکیدبراینکهاولویتسال
هایمهمامسالشرکتخطدومانتقالآبسدیازبرنامهیک:تهرانخواهدبود،ادامهداد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/625353-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/625353-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/625353-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


هزارطالقانبهتهرانخواهدبودکهعملیاتاجراییآنازنیمهدومسالجاریبهارزشیک
 .میلیاردتومانآغازخواهدشد

ایتهرانبااشارهبهآغازعملیاتاجراییطرحساماندهیمدیرعاملشرکتآبمنطقه
ادامهتونلالربهکالنواتمامخاکریزی:ندرنیمهدومسالجاری،گفتهایجنوبتهراآب

.خواهدبود30هایپیشرویاینشرکتبرایسالبدنهسدنمرودنیزبخشدیگریازبرنامه
حلقهچاهغیرمجازدرسالگذشته677ویدربخشدیگریازسخنانخودبهانسدادهزارو

نامهریزیصورتگرفتهدرصددیمتادرسالجاریبیشازدوبراساسبر:اشارهکردوگفت
 .هاممانعتبهعملآیدهزارحلقهچاهغیرمجازمسدودشدهوازاضافهبرداشتآن

:هایغیرمجازسخنگفتوافزودهایچاهبختیاریازادامهنصبکنتورهایهوشمندبرروی
هاوتخریببناهایغیرقانونیرودخانهرویهحاشیهجلوگیریازساختوسازبی30درسال

.ایتهرانقرارداردهااحداثشدهدربرنامهاصلیشرکتآبمنطقهکهدربستررودخانه

 لردگان در تامین آب کشاورزی با مشکل جدی روبروست: خالدی

https://www.isna.ir/news/97030201216 


نمایندهمردملردگاندرتذکریبه:استبهگزارشخبرگزاریدولتیایسنادردومخردادآمده
وزیرجهادکشاورزی،گفتکهشهرستانلردگانبهعنوانقطبکشاورزیاستانچهارمحالو

 .بختیاریدرتامینآبکشاورزیبامشکلجدیروبروست

بهگزارشایسنا،محمدخالدیدرتذکریشفاهیدرجلسهعلنیامروزمجلسضمن
سومخردادروزآزادسازیخرمشهررابهملت:ازیخرمشهر،گفتگرامیداشتروزآزادس

 .گویمایرانخصوصابهمردمخوزستانتبریکمی

شهرستانلردگانبهعنوانقطبکشاورزیاستان:ویدرتذکریبهوزیرکشاورزی،گفت
در.چهارمحالوبختیاریمتاسفانهدررابطهباتامینآبکشاورزیبامشکلجدیروبروست

.حوزهکشاورزیآنچهماانتظارداشتیمازسویوزارتکشاورزیمحققنشدهاست

زاییمردماینشهرستانازگذشتهتاهایبسیارخوبیدرراستایاشتغالطرح:خالدیگفت
امروزدردستورکاراستامامتاسفانهباتوجهبهضعفمدیریتدرحوزهکشاورزیاستان

مانده،هرچهدراینبارهپیگیریکردیمتاامروزنتیجهقابلقبولیهامعطلهمچناناینطرح
هاجاریاستبایدفاتحهوزارتاگرچنینسیستممدیریتیدرهمهاستان.دریافتنکردیم

.کشاورزیراخواند

هایبسیارمهمیدرشهرستانماوجودداردکهمعطلمانده،طرح:نمایندهلردگانافزود
هایقابلدفاعشهرستاننیستنددرواقعاینموضوعهفکرهیچیکازطرحمدیراناستانب

.تذکریاستبهوزارتکشاورزی

 انتهایپیام

به خطر افتادن برند / کام زنبورداران تلخ شد ؛ سایه خشکسالی بر کندوهای عسل
 عسل زرشک و عناب

https://www.mehrnews.com/news/4303975 

https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4303975/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8



درد:آمدهاست30بیرجند،درتاریخدومخرداد/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر

خشکسالیوتغییراقلیمازیکسوودغدغهنبودآگاهیکافیبرخیکشاورزانازعملکرد
 .بورعسل،زنبوردارانخراسانجنوبیرابامشکالتفراوانیروبروکردهاستزن

ترینشود،زمانبرداشتنابهرسالموسمبهارکهمی:هاگروهاستان -خبرگزاریمهر
مارشود،محصولیکهنهتنهایکخوراکیبسیارکاملبهشمحصولخدادادیآغازمی

 .شودرودبلکهاکنونازخواصدرمانیآندرهرمحفلیگفتوشنودمیمی

هایزرشک،زعفران،عنابوالبتهگیاهانداروییبسیاراثرخراسانجنوبینیزباداشتنباغ
بخششبهمکانیویژهبرایتولیدبهترینعسلکشورتبدیلشدهاست،تاجاییکهمیزان

 .رسیدهبودتندرسال۰۲۵برداشتبه

رحمشبهپرزنبورداریاستانهمگرفت،چراکهکمبودگل،سالیدستبیاماطاعونخشک
هاوهرآنچهبهتولیدگلبرایخوراکزنبورعسلمحیابوددرچندکاهشسطحزیرکشتباغ

 .سالاخیرکمیاینتولیدراآزارداد

 

 پاشی بدون هماهنگی سم

عنوانیکجاییبرایمنبهندوهاراجابهجاکنم،اینجابهمجبورمبرایتولیدبیشترک»
ونقلیکهپرازریسکزنبورداریکاسترسوبرایخودزنبورهایکاسترسجدادارد،حمل
رسدوترساینکهآناست،پرازنگرانیواضطراباینکهآیاکندوهاسالمبهمقصدمی

برایکندوهایمننیزخواهدداشت؟چونبرمفضایمناسبشهریکهدارمکندوهارامی
جاسالیکندوهایشانراجابهتعدادزیادیاززنبوردارانخراسانجنوبیبهدلیلخشک

اینبخشیازدغدغهرحمانفاطمییکیاززنبوردارانخراسانجنوبیاستکه.«کنندمی
لدهیدرختانسالیوکاهشمحصوالتزراعیمجبوراستدرانتظارگحاالبهدلیلخشک

البتهویبهتولیدکلزادربرخی.بماند،البتهاگربخواهدزنبورهارادرهمیناستاننگهدارد
کندکهمدتیاستبهزنبوردارینیزکمککردهامادراینمیانهااشارهمیشهرستان

 .دیگریبرجانزنبوردارانافتادهاستدغدغه

ویدانگارهیچهماهنگیبینکشاورزانوزنبوردارانبرایگطورکهاینزنبورداراستانمیآن
هاومزارعوجودندارد،کشاورزانبهدلیلکاهشمقاومتدرختاندربرابرپاشیباغزمانسم

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


کنندتاازآفاتدرامانبماندامااینپاشیمیسالیباعثآنبودهدرختانراسمآنچهخشک
 .یدرختمواجهاستپاشیگاهیدقیقاًبازمانگلدهسم

هامهمانآنباغبرداریازشهدگلقسمتتلخاینداستانجاییاستکهزنبورهابرایبهره
هایهایباارزشنیستوگلخانه،دیگرپذیرایاینمهمانشونداماغافلازاینکهصاحبمی

وهایعزادارپایکندشودعاملقتلزنبورهایزردعسلیاستانمانوزنبورداررابهسمیمی
 توانزنبورداریراادامهداد؟داردکهآیابااینشرایطمیکشاندوبهاینفکروامیمی

 خشکی آسمان به زمین هم رسید ناخن

هایمحمدحسیننوفرستییکیدیگراززنبوردارانپرتالشاستانماناست،اوازدغدغه
گذارندکندوهایزنبورشککارانیکهنمیدارد،اززردیگریبرایزنبورداراناستانپردهبرمی

کهایننوععسلبهگویدوایناوازفوایدعسلزرشکوعنابمی.هایشانباشددرنزدیکباغ
تواندیکبرندویژهبرایاستانباشد،امادلیلانحصارزرشکوعنابدرخراسانجنوبیمی

صبرشانراکمتاجاییکهبههاحالبرخیازکشاورزانمانراناجورکردهوخشکسالی
 .هایزرشکشانقرارگیردگذارندکندوهایعسلدرکنارباغدالیلینامعلومبرخیازآنهانمی

درتمامکشورعسلخراسانجنوبیرابهعسلزرشکوعناب:دهدزنبوردارادامهمی
لیلموجهینیزشناسندحالتصورکنیداینقابلیتازعسلمانگرفتهشود،متأسفانهدمی

شنویمکههاییمیگذارید،پاسخپرسیمچرانمیشودوقتیازکشاورزمیبرایآنبیاننمی
 .بیانششایدعملکردجهادکشاورزیرازیرسؤالببرد

بامدیریتجهادکشاورزی.شنومهایمشابهیمیازسایرزنبورداراننیزدراینرابطهحرف
دلیلکهبیشترینزرشکتولیداستانمربوطبهاینشهرستانگیرمبهاینزیرکوهتماسمی

هایشموضوعدیگریراافشاکند،امادرپاسخهاراردمیاست،امااوبهکلاینگفته
 .اندازدبردلمدیرعاملاتحادیهزنبوردارانخراسانجنوبیمیکندکهآتشمی

هایزرشکدرنهتنهاباغ:گویدمی خبرنگارمهر بنیاسدیمدیرجهادکشاورزیزیرکوهبه
هاییداریمکهاختیارزنبوردارانایناستاناستبلکهازخراسانرضوینیزمهمان

 .آورندکندوهایشانرابهاینجامی

 

 های عسلی مدیرعامل غصه

کندکهزیاداست،تأییدمیمدیرعاملاتحادیهزنبوردارانخراسانجنوبیدردودلش
برخوردهایزیادیبازنبوردارانشدهاستوماجراکامالًحقیقتداردحتیقبالًفقطدریک

روستایدیگریهماضافهشدواین۵۴روستااینبرخوردراباکندودارمانداشتنداماسال
 .اندنغافلیعنیرشدیکبحراندرخراسانجنوبیکهمسئوالنجهادکشاورزیازآ

هانیزبهمهمانداریوعلیرضایوسفیخوداهلخراسانجنوبیاستوخراسانجنوبی
کهزنبوردارانخراسانرضویبهانداماباابرازتأسفازایننوازیشهرهخاصوعامغریب
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آیندوراحتبرندعسلزرشکیخراسانجنوبیراکههایزرشکخراسانجنوبیمیباغ
 .کندشدتابرازناراحتیوگالیهمیبرندبهیزنبوردارانماناستراباخودمیتنهادارای

هایزرشکقراردهندمبلغیبهپرسمآیاآنهابابتاینکهکندوهایشانرادرکنارباغازاومی
بسیاریازباغدارانما:کندکنند،پاسخشمنفیاستوتأکیدمیباغدارپرداختمی
چطوراستکهوقتیزنبوردارانما:دهدویادامهمی.مهستندخودشانزنبورداره

وقتطورحتمبایدازاتحادیهآناستانمجوزبگیرندآنهایدیگربروندبهخواهندبهاستانمی
آیندوآقایانبدوندرنظرگرفتنمسائلامنیتیوزنبورداراندیگربهاینراحتیبهاستانمی

ناستزنبورهایمهمانچندینبیماریراباخودبهاستانبهداشتیزنبورها،کهممک
 .دهندبیاوردند،اجازهاستفادهازگلزرشکرابههمهمی

یوسفیبااشارهبهاینکهممکناستآنهاازدامپزشکیاستعالمداشتهباشندمجوزاتحادیه
هاببریمبابهآناستانایمکندوهایمانرامابارهاخواسته.کندداندوتأکیدمیراضروریمی

ویاز.ایموبگذاریدنگویمچهبرخوردهاییبازنبوردارماشدهاستمخالفتشدیدمواجهشده
گرفتهباعثایکهدرپیشگویدوآناینکهصندوقبیمهکشاورزیبارویهدغدغهدیگرینیزمی

کنیمکهبارهااعالممی:دهدویتوضیحمی.کداماززنبوردارانبهسمتبیمهنروندشدههیچ
سالیوضعفزنبورعسلوالبتهمسمومیتیکهدراستفادهازشهدهایبهدلیلخشک
یافته،اماپاسخدلسردکنندهکارشناسانبیمهتالشدهد،جمعیتکندوکاهشسمیرخمی

 .کشاندزنبوردارمانرابهنابودیمی

اشدراینزمینهتحصیالتدارداسبیمهکندکهکارشنبهگفتهیوسفیصندوقبیمهادعامی
امادرکارزنبورداریوقتیتجربهنباشد،برایتشخیصصحیحبروزمشکلهیچپاسخدرستی

شدتبامشکلجمعیتمواجهشدهکارشناسحالکهکندوبهشودچوندرعیندریافتنمی
 .گویدنهاتفاقیرخندادهاستزنبورمی۰۵۵بیمهبادیدن

 

 اری در استان معجزه استزنبورد

مدیرعاملاتحادیهزنبوردارانخراسانجنوبیزنبورداریدرخراسانجنوبیرایکمعجزه
او.تربرخوردکنندخواهدبادستاناینمعجزهگرانمهربانانهکندوازمسئوالنمیتوصیفمی

بیمهبرایخواهدحداقلیکفردامینازنظراتحادیهوهمچنینموردتأییدصندوقمی
کارشناسیخسارتدرکنارکارشناسصندوقبیمهحضورداشتهباشد،شایدبهاینطریق

بهگفتهویدربیشترمواردیکهبرایجبران.آورندزنبوردارانبیشتریبهبیمهکندوهاروی
 .گذارندپایسوءمدیریتمیشودهمهرابهخسارتبهصندوقبیمهمراجعهمی

داندورقرمزومرغزنبورخوارراازعمدهمشکالتزنبورداراناستانمییوسفیحملهزنبو
تازگیگردوغباروطوفانونیزسرماوگرماهایناگهانینیزمقاومتزنبورهابه:دهدادامهمی

 .راتحتتأثیرقراردادهاست

 حمایت در حد حرف



خواهدحالکهدکشاورزیمیویدربیانبخشدیگریازمشکالتزنبوردارانازمسئوالنجها
کنیدحداقلحمایتاسمیومعنویاززنبوردارانداشتهحمایتمالیوتسهیالتینمی

 .باشید

متأسفانهازسامانهتسهیالتروستاییحرفهزنبورداری:گویدیوسفیدراینبحثمی
نندکهاینهمشودبایددرسامانهکاراازتسهیالتاستفادهکشدهودرمقابلگفتهمیحذف

هایتقلبیاشارهویبهوجودعسل.کندنیازبهروندیداردکهکارراکمیمشکلمی
هزارتوماننیزدرشهرعرضهشود۲۵شودحتیباکیلوییکندکهگاهیباعثمیمی

خشکیکهعسلیکهزنبورداربابتآننیشزحماتونامهربانیمسئوالنوناخندرحالی
 .نقدکشیدهشودهزارتومانبه۰۵تا۴۵اتحملکردهباکیلوییآسمانوزمینر

ایبرایمعجزهبودنهارانشانهمدیرعاملاتحادیهزنبوردارانخراسانجنوبیتمامایندغدغه
هاینامعتبرهمهگاهیشاهدوجودعسلبااین:کندداندوتأکیدمیتولیدزنبوردراستانمی

یم،کهاینموضوعبایدبادقتبیشتریازطرفدامپزشکیهاهستدرسطحسوپرمارکت
 .استانپیگیریشود

 هایشان برحق است تمام دغدغه

طورمستقیمبازنبورداراندرارتباطخراسانجنوبیکهبهیکمسئولدرجهادکشاورزی
خبرنگار کندوبهشدهاستراتأییدمیهاییکهازسویزنبوردارانبیاناست،تمامدغدغه

 .هابرقرارشودبرایحلاینمشکالتبایدعزمجدیبینهمهدستگاه:گویدمی مهر

هایآموزشیکهجهادبرایزنبورداریدراستانبرگزارکردهعلیرضافضایلیبااشارهبهکالس
اند،آنهاتمامکارشانواقفهخوشبختانهزنبورداراناستانبهخوبیب:افزایداستمی

کنندبهتریننوععسلرادانندوتالشمیهایکهمربوطبهزنبورداریاسترامیدغدغه
سالیباعثشدهعدهزیادیازکندودارهاکندوهاراکوچخشک:دهدویادامهمی.تولیدکنند

جالباست:کندتأکیدمیوی.دهند،کهاینموضوعخوددردسرهایفراوانبرایزنبورداردارد
تن۰۲۱همهتولیدعسلاستانمانکاهشنداشتهومیزانتولیددرسالگذشتهبدانیدبااین

 .تنعسلبرداشتداشتیم۰۲۵حدود۵۰شدهاست،درحالیسالگزارش

 

:دگویمندشودمیتوانندازشرایطتسهیالتیبهرهفضایلیبااشارهبهاینکهزنبورداراننیزمی
نفرزنبورداردراستانداریمکهتعدادیازآنهابهعنوانشغلدومبهآن۰۱۵اکنونحدود

 .اندمشغول

 .شودنفرزنبوردارانجاممی۰۰۵بهگفتهویبیشترینتولیدعسلدرشهرستانبیرجندبا

۰۰۰کهبرداشتساالنهعسلدراینشهرستانمدیرجهادکشاورزیبیرجندبااشارهبهاین
بیرجندرتبهاولاستاندرتولیدعسلعمدهرادارد،:گویدمی خبرنگارمهر کیلوگرماست،به

 .عسلاینشهرستانعسلزرشک،عناب،یونجهوخارشتراست
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۰۴۴ودوزنبورستانهاراحد۲۵۵هزارو۰۰هایاینشهرستانراحدودمحمدیتعدادکلنی
بهگفتهویهرفردبا.کنندزنبوردارفعالیتمی۰۴۵کندکهدراینواحدهاواحدعنوانمی
تواندپروانهکندویفعالازطریقمدیریتجهادکشاورزیشهرستانمی۰۵داشتنحدود

 .برداریدریافتکندبهره

انخبرداردوپاشیناهماهنگبازنبوردارمدیرکلدامپزشکیخراسانجنوبینیزازسم
شودروزبعداززمانیکهگفتهمی۰۰رود،تاکارمیگاهیسمیکهبراییونجهبه:گویدمی

 .آوردهاییدردامبهوجودمیخطرشبرطرفشدههنوزمسمومیت

محمداصغرزادهباتأکیدبهکاهشجمعیتبرخیکندوهایعسلبهدلیلضعیفشدن
باکارزنبورداراناستانآشناهستیمو:کندهااعالممینزنبورهایعسلوکاهشمقاومتآ

کندتاازویبهشهروندانتوصیهمی.هاداشتهباشیمکنیمنهایتحمایتراازآنتالشمی
کنندایاقدامبهفروشعسلمیصورتفلهگردهاییکهدرحاشیهخیابانیابهدوره
ایدامپزشکیاستانازدرپایشهایدوره:ویتصریحکرد.وجهعسلخریدارینکنندهیچبه

کیفیتعسلوپایشزنبورستانهامعلومشدهاستعسلمعروفزرشکوعنابخراسان
 .جنوبیعالوهبرجنبهغذاییخواصدرمانینیزدارد

محصولزنبوردارانخراسانجنوبیکهآوازهآنبهسراسرکشوررسیده،هرچندازدورشنیدن
اشوهواییهمهانگاراوضاعمدیریتیاستاننیزماننداوضاعآبامابااین.لذتبخشیدارد

هایعسلیاستشده،چراکههرروزبرایاینمعجزهگرانپرازغصه

یکهزار خانوار روستایی باشتی از :رئیس آب و فاضالب روستایی شهرستان باشت
 آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند

com/news/4304394https://www.mehrnews. 


رئیسآبو:آمدهاست30گچساران،درتاریخدومخرداد/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر

عملیاتآبرسانیبرایبیشازیکهزارخانوار:فاضالبروستاییشهرستانباشتگفت
 .روستاییبهزودیآغازمیشود

طرحمطالعاتی:،محمدیظهرچهارشنبهدرجمعخبرنگارانافزودنگارمهرخبربهگزارش
ویاینروستاهاراشاملروستاهایرباط،پشت.آبرسانیبهاینروستاهاانجامشدهاست

کوه،کهسرک،خاناحمد،درهباشت،آبدهگاه،بهرهعنا،فتح،دلیوچندروستایدیگر
.عنوانکرد

۰۴خانوارروستاییدراینشهرستاناز۰۵۵آبآشامیدنیسههزارومحمدیبابیاناینکه
درصداعتبارموردنیازطرحآبرسانیبهاینروستاها۰۵:شود،گفتحلقهچاهآهکیتأمینمی

۲۵برایروستایخاناحمد:ویتصریحکرد.ازمحلاعتباراتبنیادبرکتتامینشدهاست
.میلیاردریالاختصاصیافتهاست۰۰اعتبارکیلومترخطانتقالوسهمخزنبا

میلیونریالاعتبارنیزبرایآبرسانیبه۰۵۵همچنینششمیلیاردو:محمدییادآورشد
.مجمعکهسرکاختصاصیافتهاست
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۰۵۵ویمیزاناعتباراختصاصیافتهبهطرحآبرسانیروستایپشتکوهراسهمیلیاردو
همچنینچهارمیلیاردریالنیزبرایآبرسانیبهروستاهای:میلیونریالعنوانکردوگفت

.میلیونریالنیزبرایدرهباشتاختصاصیافتهاست۰۵۵آبدهگاهوبهرهعناویکمیلیاردو

تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب :یقات کشاورزی استان همدانرئیس مرکز تحق
 استان همدان اجتناب ناپذیر است

https://www.mehrnews.com/news/4305359 


رئیسمرکزتحقیقات:درتاریخسومخردادآمدهاستهمدان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

تغییرالگویکشتدرمناطقکمآب:وآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانهمدانگفت
 .استانهمدانضروریواجتنابناپذیراست

بهدرنشستمدیریتبحرانآبدربخش،قاسماسدیانظهرپنجشنخبرنگارمهر بهگزارش
:ریزینیازدارد،گفتوریمناسبازمنابعآبیبهبرنامهکشاورزیبابیاناینکهحفظوبهره

هایحفرشدهباعمقهایمختلفوچاههایشهرستانرویهازمنابعآبیتاالباستفادهبی
 .کمراخشککردهاست

ومنابعطبیعیاستانهمدانبابیاناینکهبحرانرئیسمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزی
هر:منابعآبیقابلمشاهدهولمساست،برکشتمحصوالتکمآببرتاکیدکردوگفت

محصولباهرکیفیتونیازآبیدرهرمنطقهقابلکشتنیستوبایدنیازآبیمحصولبرای
یبرایمصارفکشاورزی،ویباتاکیدبرمدیریتمنابعآب.کشتدرنظرگرفتهشود

وریبایددربخشکشاورزیاجراشودتاازبحرانمنابعآبیکمتریننظامبهره:اظهارداشت
 .آسیبراببینیم

اسدیانبهبرنامههایمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانهمداناشاره
۶۵هکتارو۴۰۵هتحقیقاتیباایستگاهومزرع۰۰بخششامل۰اینمرکزدر:کردوافزود

 .گرایشپژوهشیکشاورزیفعالاست

محققاناین:رئیسمرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانهمدانادامهداد
نژادیزراعیوبههانیزدردوبعدبهعضوهیئتعلمیدانشگاه۶۵نفرهستندو۰۱مرکز

هایتحقیقاتیدرابیاناینکهازابتدایتشکیلبخشویب.پژوهشوتحقیقانجاممیدهند
درمتوسط:طرحتحقیقاتیاجراشدهاست،اظهارداشت۴۵هایآبیاریزراعی،پروژهبهبخش

وریاستانهمداننسبتبهمیانگینکشوریباالستامابامیانگینجهانیآبمصرفیبهره
 .فاصلهداریم

هزارنفرساعتبرای۳۲دورهآموزشیشامل۳۵۰سالگذشته:اسدیاناضافهکرد
 .کشاورزانبرگزارشدهاست

https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.mehrnews.com/news/4305359/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


مبارزه با خشکسالی در طرح :رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
 سیستان و بلوچستان تدوین می شود

https://www.mehrnews.com/news/4304561 

رئیسسازمانجهاد:درتاریخسومخردادآمدهاستزاهدان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

طرحمبارزهباخشکسالیدرراستایکاهشآسیب：کشاورزیسیستانوبلوچستانگفت

 .زخشکسالیدراستانتدوینمیشودهایناشیا
باتوجهبهخشکسالیچندینساله:،اظهارداشتخبرنگارمهر مجتبیپیریدرگفتوگوبا

درسیستانوبلوچستانوهمچنینخساراتواردشدهدرفصلزراعیگذشتهبهکشاورزان
ویبااشارهبهاجرایطرح.استانبرگزارشدهاستجلساتونشستهایمتعددیدر

درصددیمتاباتخصیصیارانهخوراک：مبارزهباخشکسالیدرسیستانوبلوچستانافزود

 .دامبتوانیمدرحوزهدامپرورییاریگرکشاورزانودامداراناستانباشیم

هزارتن۳رماهانهبهطو：رئیسسازمانجهادکشاورزیسیستانوبلوچستانتصریحکرد

تندرمنطقهسیستان۳۵۵سبوسدراستانخریداریمیشودکهازاینمقداریکهزارو
ویدرخصوصمیزانخساراتواردهبهبخشکشاورزیسیستانوبلوچستان.توزیعمیشود

درصدیدرجنوباستانسبب۱۰درصدینزوالتجویدرشمالاستانو۵۵کاهش：گفت

 .نتیجهواردشدنخسارتبهمحصوالتکشتشدهکشاورزانشدهاستکمآبیودر

هزارهکتارازاراضیمنطقهبه۶۵درسالزراعیگذشتهدرمنطقهسیستان：پیریافزود

خسارت：ویادامهداد.درصدنیزخسارتدیدهاست۰۵۵زیرکشترفتهاستکهبهصورت

میلیاردو۰۵حصوالتکشاورزیبودهاند،آندستهازمزارعیکهتحتپوششصندوقبیمهم
تومانبرایهرهکتاربرآوردشدهاستکهبه۱۵۵میلیونتومانمعادلیکمیلیونو۰۵۵

 .کشاورزانپرداختمیشود

همچنیندرتالشیمتابرایآن:رئیسسازمانجهادکشاورزیسیستانوبلوچستانگفت
نبودندویاحتیکشتنشدندنیزمبلغیکدستهازاراضیکشاورزیکهتحتپوششبیمه

هزارتومانبرایهرهکتاربهعنوانخسارتتامیناعتباروبهکشاورزانپرداخت۲۵۵میلیونو

میلیون۲۰دربخشباغاتسیستانوبلوچستاننیزبرایهرهکتار：ویتصریحکرد.شود

:ویبیانداشت.میشودتومانخسارتبرآوردشدهکهتوسطستادبحراناستانپرداخت
طرحلولهکشیمزارعیکیازراهکارهایمدیریتمنابعآبیاستکهدرمنطقهسیستاندر

.حالاجرااستکهنقشمهمیرادربحثجلوگیریازهدررفتآبایفامیکند

میلیارد تومان  ۴۶اختصاص  :کل آب و فاضالب روستایی استان ایالم خبر دادمدیر 
 برای آبرسانی به روستاهای ایالم

https://www.mehrnews.com/news/4305070 
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مدیرکلآبوفاضالب:درتاریخسومخردادآمدهاستایالم/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
 .میلیاردتومانبرایآبرسانیبهروستاهایایالمخبرداد۴۶روستاییاستانایالمازاختصاص

تروستابهصور۵۶درسنواتگذشته:اظهارداشت خبرنگارمهر نورهللاتیموریدرگفتگوبا
روستارسیده۴۴کهاینتعدادبااجرایپروژههاتاکنونبه:ویافزود.سیارتامینآبشدهاند

 .میلیاردتوماندرسطحاستانتعریفشدهاست۴۶بااعتباریبیشازپروژه۰۲است،

تعدادروستاهایکهبهصورتسیاروباتانکرتامین۵۱تاپایانسالمالی:تیموریاضافهکرد
 .روستامیرسد۳۵بمیشوندبهکمترازآ

میلیارد تومانی به دامپروری شمال  07خسارت  براثر خشکسالی صورت گرفت؛
 سیستان و بلوچستان

https://www.isna.ir/news/97030301390 

 

رئیسسازمانجهاد:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخسومخردادآمدهاست
لوچستانخسارتواردشدهبهحوزهدامپروریشمالسیستانوکشاورزیسیستانوب
براساسآماروبررسیهای:میلیاردتومانذکرکردوگفت67بلوچستانراافزونبر

کارشناسیشدهبهستادبحرانخشکسالیسیستانخیلیشدیدوخشکسالی

 .بلوچستانبهصورتشدیدتاییدشد

67رنشستباخبرنگارانجمعیتدامسنگینسیستانرامجتبیپیرید-بهگزارشایسنا
ازآنجاییکهخشکسالیاخیربه:هزارراسعنوانکردوافزود077هزارراسودامسبکرا

فعاالناینبخشنیزخسارتواردکردهاستتامینچهارهزارتنعلوفهیارانهایدامازمحل

 .استاعتباراتاستانیدردستورکارقرارگرفته

شامل)میلیاردتومانبهکشاورزانودامپرورانمنطقهسیستان024خشکسالی:ویگفت

 .خسارتواردکرد30-34درسالزراعی(شهرستانهایزابل،زهک،هیرمند،نیمروزوهامون

هزارهکتارآنقابل147هزارهکتاراراضیدشتسیستان262ازمجموع:پیریبیانکرد
هایآبیسطحزیرکشتکاهشچشمگیریمهسالهبهدلیلمحدودیتکشتاستکهه

 .یابدمی

کاهشبارندگیوعدمآوردآبازرودخانه:رئیسجهادکشاورزیاستاندرادامهاظهارکرد
هزار2هزارهکتارزمینهایکشاورزیو63سببشدتنها30-34هیرمنددرسالزراعی

حصوالتکشاورزیبرودکهآنهانیزبراثرخشکسالیشدیدهکتارباغاتمنطقهزیرکشتم

 .درصددچارخسارتشدند177

هزارهکتارآنزیر3هزارهکتارمزارعکشاورزیدشتسیستانتنها63ازمجموع:پیریگفت
میلیونتومانبه077میلیاردو17پوششبیمهبودکهبراساسبرآوردهایانجامشده

 .دگرفتکشاورزانتعلقخواه

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


هایصورتگرفتهبراساسشدتخسارتواردهبهکشاورزانسیستانبابرنامه:ویافزود
هزارتومانو077هایکشتشدهآسیبدیدهمنطقهیکمیلیونودرصددهستیمبهزمین

 .هزارتومانخسارتپرداختشود277برایمزارعکشتنشدهیکمیلیونو

:ماهدامدارانمنطقهاست،تصریحکرد2علوفهدامتنهاپاسخگویویبابیاناینکهاینمقدار
ضروریاستبرایتامیندامدامپرورانتاپایانسالاقداماتالزمدردستورکارمسئوالنقرار

 .گیرد

هزار64رئیسسازمانجهادکشاورزیسیستانوبلوچستاناجرایطرحانتقالآببالولهبه
هایبلندمدتبرایرفعمشکالتوانتقالآبدریاراازطرحهکتارازدشتسیستان

 .کشاورزانشمالاستانذکرکرد

هزارهکتاراززمینهایکشاورزی،الیروبی177ویهمچنیناجرایطرحآبیارینوینبرروی
هایکاهشهایمهمدردستاقدامبرایجلوگیریازآسیبواحیایقنواتراازطرح

ازآنجاییکهبخشقابلتوجه:ویتاکیدکرد.نوبسیستانوبلوچستانبرشمردبارندگیدرج
ایازاشتغالسیستانوبلوچستانبهدلیلجمعیتباالیروستاییانآنبهبخشکشاورزی

هایپیدرپیازاینحوزهکاستهوبهسایراختصاصداردضروریاستبهدلیلخشکسالی

 .ریسپردهشودهاازجملهصنعتوگردشگبخش

هکتاراز077بهچهارهزارو30-34همچنینخشکسالیسالزراعی:ویبیانکرد
میلیاردتومانخسارتواردکردکهجبراناین26هایکشاورزیباهوکالتچابهارحدودزمین

 .خسارتنیزدردستورکارقراردارد

ایناستانبهدلیل:ستانگفتویبااشارهبهظرفیتهایبخشکشاورزیسیستانوبلوچ
داشتناقلیممناسبدرطولسالظرفیتتولیدانواعمحصوالتکشاورزی،داروهایگیاهی،

 .دامداریوصیدوصیادیدارد
انتهایپیام

 گیری از خرد جمعی است کاهش اثرات کم آبی مستلزم بهره: استاندار فارس

https://www.isna.ir/news/97030401774 

 
استاندارفارس:آمدهاست30وشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخجمعهچهارمخردادبهن

کاهشاثراتکمآبیرادرگروتصمیموخردجمعیدانستوبراستفادهازنظرات
بهرهمندیازتوانعلمیدانشگاهیان:کارشناسانوصاحبنظرانحوزهآبتاکیدکردوگفت

 .یاستدرکنترلبحرانآبضرور

بهگزارشایسنا،اسماعیلتباداردرجلسهشورایحفاظتازمنابعآبکهبااولویت
هایراهکارهایمناسببرایمدیریتوبهرهوریمصرفآبودستورکاربررسیمنابعآب

:ژرفدربلوکارسنجانوکاهشکشتبرنجدرحوزهحاکمیتیسددرودزنبرگزارشدگفت
همسائلومدیریتآبدراستانامریمهموضرورتاساسیجامعهبررسیمنظموپیوست

 .ماست

هرراهبردونقشهراهیکهبرایخارجشدنازبحرانآبپیشنهاد:تبادارابرازداشت
کندوهیچکند،هیچمصوبهایرادستخوشتغییرنمیشود،هیچگذشتهایراپاکنمیمی



هایدردستورکارمدیریتآبموجود،بایدبهیاستزند،بلکههمهسسیاستیرابهمنمی

.عنواناولویتاولموردتوجهقرارگیرد

استاندارفارسدرراستایحفاظتازمنابعآباستانمطرحکردنهرموضوعجدیددراین
زمینهراضروریدانستوبرفرهنگسازیدرابعادمدیریتمصرف،تغییرنوعدیدگاهمصرف

.استفادهازمحصوالتکشاورزیکمآببرتاکیدکردکنندگانو

برایبهرهوریازآببایدباجدیتواهتمامبیشتربه:نمایندهعالیدولتدراستانگفت
هایگذشتهبامشکلدرسال:ویافزود.سمتبهبودوضعیتموجودگامبرداریم

داریازآبمصرفیهیچتغییریبروریوبهرهخشکسالیمواجهبودیمولیمتاسفانهدربهره
ایجادنشدهوامسالنیزنسبتبهمتوسطبارندگیسالگذشتهکاهشچشمگیریداشته

.است

اگر:درصدازآبموجوددرمصارفکشاورزی،تاکیدکرد32تباداربااشارهبهاستفادهبیشاز
هیکمیلیاردمتردرصددرمصرفآببخشکشاورزیصرفهجوییشود،قریبب17بهمیزان

کههرگونهسهلانگاریامروزمادرآیندهویبابیاناین.مکعببهرهوریخواهدداشت
هایآیندهنیزمادربرابرنیازهاینسل:تبعاتبسیارناگواریدرپیخواهدداشت،افزود

بانجامهریکازمسئوالنبایددرآیندهپاسخگویآنچهامروزدرزمینهکنترلآ.مسئولیم
.اندباشندداده

هایحاصلازاقداماتمختلفازجملهاجرایجوییکهمجموعصرفهتبادارباتاکیدبراین
آبصرفهجویی:هایآبیارینوینبایدبهصورتدقیقمشخصباشد،خاطرنشانکردطرح

.ریزیشودبهمنظوراستفادهدرآیندهبرنامهشدهبایدذخیرهشدهو

 یامانتهایپ
 

 :اعتراض فعاالن زیست محیطی 

 
،ورزنه یزدرویپلتاریخی اصفهانو اعتراضجمعیازفعالینتشکلهایزیستمحیطی

 برایابراز

 !درکلاستاننگرانیازوضیعتخشکیزایندهرودوبحرانبیآبی

درصدی گردوی  ۰۵نابودی  :رئیس جهاد کشاورزی شمال کرمان خبر داد
 طغیان آفات کشاورزی در اثر خشکسالی/کرمان

https://www.mehrnews.com/news/4306522 

رئیسجهادکشاورزی:خردادآمدهاستپنجمدرتاریخکرمان/مهروشتهخبرگزاریدولتیبهن
درصدگردوی۰۵دمایزیرصفرفرودینماهسالجاریبیشاز:شمالاستانکرمانگفت

 .تناستراازبینبرد۰۵۵استانکهحدودششهزارو
،عباسسعیدیصبحشنبهدرشورایبرنامهریزیوتوسعهاستانگارمهرخبرنبهگزارش

بهدلیلتغییراتجویوگرمشدنهوادراسفندماهسالگذشتهو:کرماناظهارداشت
:ویافزود.درصدپستهاستانخسارتواردشدهاست۰۵فروردینماهسالجاریبهبیشاز

https://www.mehrnews.com/news/4306522/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4306522/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4306522/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.mehrnews.com/


میلیارد۶۵۵پستهاستانکهبالغبردوهزاروهزارتنمحصول۴۲برآوردماایناستکه
.هزارتومانارزشآنبودهازبینرفتهاست۳۰تومانبراساسقیمتهرکیلو

همبهدلیلهمین۵۰جوانهگلزایشیپستهسالآیندهیعنیسال:سعیدیعنوانکرد
جوانهزایشیگرماتشکیلنشدوبهدلیلاینکهدراردیبهشتماههواخنکشدیکمقدار

درصدمحصولپستهاستانکرماناز۰۵تشکیلشدامادرکلامسالمحصولپستهنداریمو
وی.بینرفتهوسالآیندهتاخردادماهسالآیندهمیتوانیمبگوییممحصولوجودداردیاخیر

براساسشرایطجویوکاهشبارندگیکهامسالنسبتبهسالگذشتهدر:تصریحکرد
استانداشتهایممراتعوعرصههایمنابعطبیعیبهشدتآسیبدیدهاندوبیشازسطح

.درصدعلوفهمراتعکاهشپیداکردهاست۱۵

شیردامعشایراستانبهدلیل:رئیسسازمانجهادکشاورزیشمالاستانکرمانگفت
درصد۳۵ودرصدپشموکرک۳۵درصدگوشت،۰۰درصد،۴۰کمبودبارندگیوخشکسالی

.کاهشزایشدامدرسطحاستانکاهشیافتهاست

بهدلیلخشکسالیهاوکاهشبارندگیهاطغیانآفتوبیماریهارادر:سعیدیبیانکرد
درصد۲۵محصوالتداریمازجملهسلگندمبهشدتامسالطغیانیبودوبههمیندلیل

فرودینماه۳۰تا۲۵دمایزیرصفر:ویعنوانکرد.محصولگندماستانازبینرفتهاست
هزارهکتاروشش۵درصدگردویاستانچیزینزدیکبه۰۵سالجاریباعثشدبیشاز

.تنگردوییاستانازبینبرود۰۵۵هزارو

درخواستداریمجلسهستادبحرانکشورباحضوروزاریجهاد:سعییابرازداشت
برگزارشدتاحداقلوامکشاورزانبهمدتدوسالکشاورزی،اقتصادداراییووزیرکشور

.مهالشودتاکمکیبهبخشکشاورزیاستانصورتگیرد

قنواتوچشمهسارهای:رئیسسازمانجهادکشاورزیشمالاستانکرمانبیانداشت
.استانکرمانبهدلیلکاهشبارندگیهایچندسالاخیروامسالبهشدتآسیبدیدهاند

 :سیستان و بلوچستان  درب بحران آ
 
دیپاديگ،یخلیلهللابلوچیازروستا:آمدهاستاردویکارتلگرامیکانالنوشتهبه

خشكسالترينروزهايتاريخراتجربه»شهرستانسرباز؛شهرستانیکهبهگفتهخلیل
يمنشايدباورشبرايتانسختباشدول»:استدرپستیدرتوئیترشنوشته«میكند

گرفتنبهفاصلهنود دوشرومیشناسمفقطبرايهاودمشخصاازروستامونخیليخ
آبگاهيبرايتهیهخانوادهما"كنند،مجبورمغرورمرابشكنموبگممي سفركیلومتر
" دنكنمي قرضدوسهبطريازهمسايهها شرب

زن سدهای درصد مخا 07تنها  :معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق استان

 خوزستان آب دارد

https://www.isna.ir/news/97030502072 
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معاونمطالعاتپایهسازمان:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخپنجمخردادآمدهاست
هادرسی،چهلروزگذشتهدرباالدستاستانکهبارندگیآبوبرقخوزستانبابیاناین

وضعیتمخازنآبی:درصدافزایشپیداکند،گفت17نحدودکمککردهاستتاظرفیتمخاز
هادرباالدستهمچنانبحرانیاستوخوبنیستواستانخوزستانعلیرغماینبارش

 .درصدمخازناستانخوزستانآبدارند67درحالحاضرتنهاحدود

هلروزگذشتههادرسی،چبارندگی:اظهارکردوگوباایسناهوشنگحسونیزادهدرگفت
درصدافزایشپیدا17درباالدستاستانخوزستانکمککردهاستتاظرفیتمخازنحدود

 .درصدبرسد67درصدبهحدود27کندواز

هابهنوعیبیتاثیرنبودهواثرگذاریاندکیبررویمخازنداشتهاینبارندگی:ویافزود
میلیاردمترمکعبکسریدارندو17حدوداستاماهنوزحجممخازناستانخوزستانچیزی

 .آیداینوضعیتبرایمخازناستانشرایطیمناسببهحسابنمی

وضعیتمخازنآبیاستان:معاونمطالعاتپایهسازمانآبوبرقخوزستانتصریحکرد 
هایاخیردرباالدستهمچنانبحرانیاستووضعیتخوبیخوزستانعلیرغمبارش

 .درصدمخازناستانخوزستانآبدارند67لحاضرفقطحدودنیستودرحا

ستادخشکسالیاستانباتوجهبهوضعیتمنابعآّبیاستان،:حسونیزادهعنوانکرد
اگرآنچهدراینستادبهتصویبرسیدهاست،.هاابالغکردهاستایرابههمهبخشبرنامه

 .ن،بتوانیمازتابستانامسالگذرکنیمرعایتشود،امیدواریمباتوجهبهوضعیتمخاز

هایمختلفاستانبرنامهمصرفخودرابراساسآنچهامیدواریمبخش:ویخاطرنشانکرد
ستادخشکسالیاستانمصوبکردهاستتنظیمکنندتاشاهدگذرازتابستانبدونمشکل

 .باشیم

انتهایپیام

 15بینی بروز تنش آبی در  پیش؛  مدیرعامل شرکت آبفار استان همدان مطرح کرد
 روستای همدان

https://www.isna.ir/news/97030502260 

 



ومدیرعاملشرکتآب:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،درتاریخپنجمخردادآمدهاست
ریزیمدیریتروستایاستاننیازمندبرنامه246فاضالبروستاییاستانهمدانبابیاناینکه

روستایاستانامسالباتنشآبیمواجه01شودبینیمیپیش:هستند،گفتبحرانآب

 .شوند

وگوباایسنا،بااشارهبهاینکهروستاهاییکهکمبودآبدارند،سیدمصطفیهاشمیدرگفت
روستایاستاننیازبه246درزمینهآبرسانیبرای:برند،اظهارکردازعدمتأمینآبرنجمی

 .داشتهباشیمریزیبرنامه

246از:حلقهچاهدرروستاهایاستانحفرشود،اضافهکرد01ویبابیاناینکهبایدامسال
روستانیازبهحفرچاهداشتهومابقینیازبه01روستاییکهبامشکلآبمواجهخواهندبود

 .تعمیراتواصالحشبکهآبرسانیدارند

روستاهابهعلتفرسودگیشبکهبهمشکلهاشمیباتأکیدبراینکهدربرخیاز
ترینوسالگذشتهدربحرانی:خورندوبهبحرانآبمربوطنیست،خاطرنشانکردبرمی
روستایاستانآبرسانیسیارصورتگرفتوتنشمابقی24ترینفصلسال،بهگرم

 .روستاهاباحفرچاهبرطرفشد

انتهایپیام

اجرای طرح های اولویت دار برای پیشگیری از خشکسالی :استاندار مازندران
 ضروری است

https://www.mehrnews.com/news/4306120 

استاندارمازندران:خردادآمدهاستجمپندرتاریخساری/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
داربرایپیشگیریازبحرانخشکسالیدرسالجاریضروریهایاولویتاجرایطرح

 .برشمرد
،محمداسالمیصبحشنبهدرحاشیهجلسهشورایمنابعآباظهارخبرنگارمهربهگزارش

دیمکهباکمبودآبمواجهبودهونیازمندآنهستیمکههمهباهمماواردشرایطیش:داشت
هایاتخاذشدهبرایحلویبهراه.یکپارچهعملکردهومصرفآبراکنترلومدیریتکنیم

هاییدرحلراه:سالیدرشورایمنابعآباشارهکردوگفتمقابلهوپیشگیریازخشک
شدهاستتامصرفآبراهاابالغتخاذوبهاستانکارگروهملیمدیریتمقابلهباکمآبیا

سالی،کارگروهاستانیبابرایپیشگیریومقابلهباخشک:ویافزود.بهینهومدیریتکنیم
رسانیدرهایآبشودواصالحشبکهعنوانشورایحفاظتمنابعآبدراستانتشکیلمی

 .هااستحوزهکشاورزی،شهریوروستاییازبرنامه

در:ستاندارمازندرانبااظهاراینکهنیازمندبرنامهمدونبرایمدیریتمنابعهستیمادامهدادا
هایغیرمجازتأکیدشدوعالوهبراین،ضرورتاصالحشورایمنابعآببرلزومتعیینتکلیفچاه

 .الگویکشتوکشتجایگزیننیزبایددردستورکارقرارگیرد

هاییازسویدولتحفرشودتابهقررشددرنقاطیچاههمچنینم:اسالمیافزود
سالیدرسالجلوگیریکشاورزانبرایتأمینمنابعآبکمککندوبتوانیمازبحرانخشک

 .کنیم

ساماندهی چاه های غیرمجاز در مازندران دغدغه شده :معاون استاندار مازندران

 است

https://www.mehrnews.com/news/4306048 

معاونهماهنگی:خردادآمدهاستپنجمدرتاریخساری/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
هایتریندغدغههایغیرمجازراازمهمامورعمرانیاستانداریمازندران،ساماندهیچاه

 .کشاورزیاستانبرشمردفراروی

https://www.mehrnews.com/news/4306120/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.mehrnews.com/news/4306120/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4306120/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4306120/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4306120/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4306048/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4306048/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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،علینبیانصبحشنبهدرجلسهشورایمنابعآباستانبابیاناینکهخبرنگارمهربهگزارش
امسال:هایغیرمجازراازمشکالتبرشمردوگفتباکمبودمنابعآبمواجههستیم،چاه

توانیمسوختروانهحلکردیماماازسالآیندهدیگرنمیهایفاقدپبحثسوخترابرایچاه
ویبابیاناینکهنهایتاًتاپایان.هایفاقدپروانهراتأمینکنیموبایدساماندهیصورتگیردچاه

ایبرایساماندهیهایغیرمجازراداریمخواستارتشکیلکمیتهسالفرصتتعیینتکلیفچاه
 .هایغیرمجازدراستانشدچاه

هایفاقدپروانهایمازندراننیز،بابیاناینکهچاهمحمدابراهیمیخکشیمدیرعاملآبمنطقه
همه:طبقمصوبهمجلسبایدتعیینتکلیفشودوماموظفبهاجرایآنهستیمگفت

هایبایدتمدیدشودخواستارویبااظهاراینکهپروانههمهچاه.هابایددارایپروانهباشندچاه
 .هایغیرمجازشدیدهیاریوشوراهابرایساماندهیچاههمکار

هایصنعتیمازندراننیزدراینجلسهاظهارمحمدموسویمدیرعاملشرکتشهرک
سالقبلچهارشهرکبهسیستمهوشمندتجهیزشدندوامسالنیزبایدبرنامه:داشت

توانیممامی:گفتوی.هایصنعتیبهاینسیستمتجهیزشوندصورتگیردتاهمهشهرک
خانهراقراردهیمزیرابرخیمستحدثاتبیشدار،بازتوانیوتصفیههایاولویتامسالدرپروژه

.سالقدمتدارندوشاهدپرتمنابعآبزیادیهستیم۳۰از

 کل استان بوشهر از نظر تامین آب شرب در وضعیت قرمز قرار دارد ی؛در سال جار
https://www.mehrnews.com/news/4306863 

دهمردمنماین:خردادآمدهاستششمدرتاریخبوشهر/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
درتابستانسالجاریکلاستان:دشتیوتنگستاندرمجلسشورایاسالمیگفت

 .بوشهردروضعیتقرمزازنظرتامینآبشربقراردارد
امسالبهدنبالکاهش:اظهارداشت خبرنگارمهر وگوباالدینشهریاریدرگفتسیدکمال

درنقاطمختلفکشورشاهدکمبودهاییازنظرتامینمنابعآبیهستیمودراستانهابارش
هایتائیدشدهبراساسنقشه:ویخاطرنشانکرد.بوشهرنیزکمبودهایزیادیوجوددارد

شرکتآبوفاضالباستاندرتابستانسالجاریکلاستانبوشهرازنظروضعیتبحران
 .آبیوضعیتقرمزخواهدداشت

شهریارییکیازبهترینراهکارهابرایتامینآبموردنیازدراستانبوشهروجبران
ایجادوتوسعه:سازیآبدریادانستواضافهکردکمبودهایمنابعآبیرااستفادهازشیرین

 .کننقشمهمیدراینزمینهخواهدداشتتاسیساتآبشیرین

ازشرکتآبوفاضالب:رایاسالمیافزودنمایندهمردمدشتیوتنگستاندرمجلسشو
کندلواراحداثشودتاشاهدتامینحداقلبخشیازترآبشیرینخواهیمکههرچهسریعمی

بایدراهکارهای:ویتاکیدکرد.نیازهایآباستانبوشهروبهویژهدرمنطقهدلوارباشیم
استانبوشهراتخاذشودتاهایپیشرویتامینآبدراساسیبرایرفعمشکالتوچالش

 .شاهدرفعمشکالتوکمبودهایمنابعآبیباشیمومردمکمتردرسختیباشند

هایمردمبهویژههابرایبهبودوضعیتوتامینخواستهازهمهظرفیت:شهریاریادامهداد
اتوهایدشتیوتنگستاناستفادهخواهیمکردوامیدواریممسئوالنبهمطالبدرشهرستان

 .هایمردمجامهعملبپوشانندخواسته

مخازن آب  :معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد
 روستایی سه بار در طول سال به صورت کامل ضدعفونی می شوند

https://www.mehrnews.com/news/4307577 

http://www.mehrnews.com/
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معاوننظارت:آمدهاست30درتاریخششمخردادیاسوج/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

ازنآبهمهمخ:بربهرهبرداریشرکتآبوفاضالبروستاییکهگیلویهوبویراحمدگفت
 .روستاییسهباردرطولسالبهصورتکاملشستشووضدعفونیمیشوند

همهروستاهای:،رجبپورظهریکشنبهدرجمعخبرنگارانافزودخبرنگارمهربهگزارش
دازتاسیساتباربازدی۵۰استانسالموبهداشتیهستندودردوماههابتداییسالجاری

موردآزمایش۰۳۵همچنیندراینمدتبیشاز:ویبیانداشت.آبرسانیروستاییانجامشد
.میکروبیوشیمیایینیزانجامشدهاست

درراستایآبرسانیبهروستایسرفاریابنیزپروژهعظیمتصفیهخانه:رجبپورتصریحکرد
ویبابیاناینکهمشکالتشهر.جرااستمیلیاردریالیدرحالا۶۵سرفاریاببااعتباری

اجرایاین:سرفاریابوروستاهایاینمنطقهبابهرهبرداریازاینطرحرفعمیشود،گفت
طرحازسالگذشتهآغازشدهاستوباتامینتجهیزاتاختصاصیاینتصفیهخانهوبهره

.برداریازاینپروژه،کیفیتوسالمتآبافزایشمییابد

پورانجامآزمایشاتمیکروبیوشیمیایی،شستوشووگندزداییمنابعومخازنآبرجب
.رادرراستایافزایشسالمتوکیفیتآبآشامیدنیعنوانکرد

روایتی تلخ از کبودرآهنگ زخمی؛ سرسبزترین بازگشت زمین با فروچاله؛ مرگ بی

 !دشت همدان آبکش شد

https://www.mehrnews.com/news/4307415/ 


آمده30درتاریخششمخرداددشتکبودرآهنگ-همدان/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

کهروزگاریسرسبزتریندشتهمدانلقبداشتباچپاولآبهایزیرزمینیتاجایی:است
هابرتنزخمیآناکنونلقبممنوعهبحرانیرابرپیشانیخودداردوفروچالهرفتهکههمپیش

 .کندخودنماییمی
چایباهایحوزهرودخانهقرهدشتکبودرآهنگازمحدوده:هاگروهاستان–خبرگزاریمهر

 .شدهاستاستانهمدانواقعکیلومترمربعدرشمال۶۶۰هزارو۳وسعت

http://www.mehrnews.com/
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ایندشتازشمالبادشتزنجانوقزوینازجنوببادشتبهاروقهاوندازشرقبادشت
وروزخوشینداردچراکهفروآباددرارتباطاستامااینروزهاحالزرین-تپهرزنوازغربباگل

.اندهاتنایندشتراسوراخکردهچاله

رویهازمنابعآبزیرزمینییکیازرویدادهاییاستاثربرداشتبیفرونشستسطحزمینبر
هایشدهامادراینمیانسهمدشتکبودرآهنگازفروچالهکهدراستانهمدانمشاهده

.هااستمراتببیشترازدیگردشتهایاستانهمدانبهایجادشدهدردشت

فروچاله در دشت کبودرآهنگ ۳۱ایجاد 

۰۳فروچالهپدیدآمدهکه۲۶شدهدرحالحاضردراستانهمدانمارارائهبراساسآخرینآ
قهاوندوروستاهای-فروچالهدیگردردشترزن۰۰فروچالهمربوطبهدشتکبودرآهنگبودهو

متر۴۵اینمنطقهایجادشدهوبیشترینعمقفروچالهنیزمربوطبهشهرستانکبودرآهنگبا
.است



دانندومعتقدندهامینمنطقهراعاملاصلیپدیدآمدناینفروچالهایکشاورزاعده
اندودرپیپایینرفتنسطحهایعمیقغیرمجازحفرکردهکشاورزانبرایآبیاری،چاه

.هاایجادشدهاستهایزیرزمینی،فروچالهآب

شاورزینیستایدیگرنیزمسئوالنرامقصرشمردهومعتقدنداستانهمدانسرزمینکعده
محیطیپدیدارهایزیستوتشویقبیجایمسئولینبهکشاورزیبدوندرنظرگرفتنویژگی

.ویژهکبودرآهنگراموجبشدهاستهایهمدانوبههادردشتشدنفروچاله

تقصیرنبودهچراکهدرهابیقرارگرفتننیروگاهمفتحدرایندشتنیزشایددرایجادفروچاله
ایجزپدیدآمدنفروهایعمیقدراینمنطقهنتیجهزباالینیروگاهبهآبوحفرچاهپینیا
.هاموردانتظارنیستچاله

بابیانخبرنگارمهرشناسیاستانهمداندرخصوصاینپدیدهدرگفتگوباکارشناسزمین
هایزیرزمینیکهگاهبرایتأمینازحدآبداشتبیشهایاخیربهعلتبراینکهطیسال

هادرنیازهایکشاورزیوگاهبرایتأمینصنعتیصورتگرفتهشاهدرویشفروچاله
دشتکبودرآهنگکهروزگاریسرسبزترین:ایم،گفتهایاستانهمدانبودهدشت
.هایهمدانبودهدرحالبیابانیشدناستدشت

طورمستمرادامهویژهدردههاخیربهنکهکاهشمنابعآبزیرزمینیبهسپیدهبیاتبابیانای
هایغیرمجاز،ضعفهایمجاز،برداشتازچاهازحدچاهبرداشتبیش:داشته،عنوانکرد

.تأثیرنیستنظارتوکنترلمنابعآبیوکشتمحصوالتپرآببردروقوعاینپدیدهبی

http://www.mehrnews.com/




یکیازعوارضسوءمدیریتمنابعآبزیرزمینیواستفادهویبابیاناینکهفرونشستزمین
افتسطحآبزیرزمینیاینپدیدهدراثرتراکمخاکو:رویهازاینمنبعحیاتیاست،گفتبی

.دهدرخمی

فرو چاله در همدان ایجادشده است ۴۶

فروچاله۰۳دادازاینتع:فروچالهدرهمدانایجادشدهاست،گفت۲۶ویبابیاناینکهتاکنون
۰۰آبادبودهومربوطبهدشتکبودرآهنگوروستاهایکِردآباد،نوآباد،بابان،آقتپهوخان

ویعلتاصلی.قهاوندوروستاهایاینمنطقهایجادشدهاست–فروچالهدیگردردشترزن
آبماده:گفترویهازمنابعزیرزمینیعنوانکردودراستانرابرداشتبیفروچاله۲۶ایجاد

.داردصورتپایدارنگهمیهایزمینرابههیدرولیکیاستکهبهدلیلحجموفشارخود،الیه

یابدبیاتبابیاناینکهباخالیشدنآبخوان،الیههیدرولیکضعیفشدهوفشارآنکاهشمی
شود؛هاییدرزمینایجادمیکهبههمیندلیلزمیننشستکردهوفروچالهیاشکاف

شدههایاستانهمدانمتوقفدردشتخوشبختانهچندسالاخیرایجادفروچاله:گفت
.است

هایهمدانبهدلیلافتزیادشناسیاستانهمدانباتأکیدبراینکهدشتکارشناسزمین
مدیریت:منابعآبزیرزمینیهمیشهباتهدیدایجادفروچالهوافتزمینمواجههستند؛گفت

بااشارهبهوی.آبدربخشکشاورزیبایدمدنظرباشدتابراینمشکلغلبهکنیمعلمی
وسویهاییباپتانسیلیگردشگریباالستامامتأسفانهبهسمتاینکههمدانازاستان

بایدبا:هایزیرزمینیحرکتکردهاست،افزودکشاورزیواستفادهنامحدودازمنابعآب
.ردشگریمعضلبحرانآبراکاهشدادحرکتدرراستایتوسعهگ

هایرویهوبیشازحدمجازازسفرههایبیآنچهمسلماستبرداشت:ویتاکیدکرد
هاهاشدهچونمنافذآبخالیشدهاست؛اماحتیاگرآبخوانزیرزمینیباعثایجادفروچاله

هایدچاررعرصههابرسد،دیگدوبارههمتغذیهشوندوآببهمیزانکافیبهآبخوان
.گرددفرونشستبهحالتاولبازنمی

هایایهمداننیزدرهمینخصوصبابیاناینکهتمامدشتمدیرعاملشرکتآبمنطقه
هایهایرزن،قهاوند،کبودرآهنگواسدآباددشتاستانهمدانممنوعهوازاینتعداددشت

متردرسالومیلی۲۶۵گیدرکشورمتوسطمیزانبارند:ممنوعهبحرانیهستند،عنوانکرد
 .متراستمیلی۳۳۵اینمیزاندراستانهمدانساالنه

درصدآبدربخش۱۵منصورستودهبابیاناینکهدرحالحاضربراساسمیانگینجهانی
شودوایندرحالیاستکهدردربخشصنعتمصرفمی۲۵درصدشربو۰۵کشاورزی،



درصددرمصرفخانگیوصنعتمصرف۰۵بدربخشکشاورزیودرصدآ۵۵استانهمدان
هایزیرزمینیمواجههستندوبیشترینهایاستانهمدانباافتآبدشت:شود،گفتمی

.متراست۶۰افتآبمربوطبهدشتکبودرآهنگبهمیزان

نیهمدانطرحدرراستایاحیاوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمی۰۰ستودهبااشارهبهاینکه
هایزیرزمینیسالاخیرموجبکاهشآب۳۵رویههایبیبرداشت:دردستاجراست؛افزود

هایخروجیازاستانسالیشدهومتأسفانهدراینمدتروانآبوسطحیوخشک
.ایمدادههمدانراازدست

سال ۱حلقه چاه غیرمجاز طی  ۴۰۵۵انسداد 

بااین:سالگذشتهخبردادوگفت۳غیرمجازطیحلقهچاه۱۵۵هزارو۲ویازانسداد
کنتورهوشمندنیزدراستان۱۵۵هزارو۳جوییومیلیونمترمکعبآبصرفه۲۲۵اقدام

.شدهاستهمداننصب

ایاستانهمدانتغییرالگویکشتوتغییرراندمانآبیاریمدیرعاملشرکتآبمنطقه
گذاریبراساسهدف:ازبحرانآببرشمردوگفتهایگریزمحصوالتکشاورزیراازراه

شدهازطریقطرحاحیاوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیبهدنبالحفاظتومدیریتانجام
.منابعآبیهستیم

ایهایاساسیشرکتآبمنطقهویبابیاناینکهاجرایطرحاحیاوتعادلبخشیازبرنامه
یریازایجادفروچالهجدیددرسطحاستانهمداناینامرسببجلوگ:همداناست،گفت

.شدهاست

اصالح نحوه آبیاری مزارع

مدیرامورباغبانیجهادکشاورزیاستانهمداننیزدرهمینخصوصباتأکیدبرمصرفبهینه
تغییرالگویکشت،اصالحنحوهآبیاریمزارعواستفادهازارقامیکهتحمل:آبعنوانکرد

.جوییآبمؤثراستدرصرفهخشکیرادارند

جوییمصرفآبمؤثردانستوباایرانیزدرصرفههللاشهبازیتوسعهکشتگلخانهحجت
امسالنیز:واحددراستانهمدان،عنوانکرد۲۰۲هکتارگلخانهدرقالب۰۵۲اشارهبهوجود

جوییآبدرترمکعبصرفهمیلیونم۰۴هاشدهکهباایجادآنبینیهکتارگلخانهپیش۰۵ایجاد
.شودهامحققمیگلخانه

در۳و۲مدیرامورباغبانیجهادکشاورزیاستانهمدانبهاصالحوجایگزینیباغاتدرجه
۳یکساالنههایدرجهبهباغ۲هایدرجهتبدیلباغ:استانهمداننیزاشارهوعنوانکرد

.جوییآببهدنبالداردهزارمترمکعبصرفه





هکتارازباغاتاستانهمدانزیرپوشش۶۵۵هزارو۶ویبابیاناینکهتاپایانسالگذشته
میلیونمترمکعبدر۲۵ایساالنهآبیاریقطره:ایقرارگرفتهاست،عنوانکردآبیاریقطره

.جوییبههمراهداردمصرفآبصرفه

باغاتبهآبیارینوینخبردادومدیرامورباغبانیجهادکشاورزیاستانهمدانازمجهزکردن
۲۰ساله۶ایهکتارباغموجوددراستانهمدانطیبرنامه۰۵۵هزارو۱۶ازمجموع:گفت

.هکتاربهآبیارینوینمجهزمیشود

هادربرنامهتجهیزآبیارینوینقرارداردکههکتارازباغ۰۵۵هزارو۰امسال:وییادآورشد
.هکتارباغانگوردرشهرستانمالیراست۲۵۵هزار۳بیشترتمرکزبرروی

ممانعت از فرسایش طبیعی خاک غیرممکن است

تنخاکدرهر۰۵مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانهمدانبابیاناینکهفرسایش
اضافه:هکتارطییکسالطبیعیوممانعتازفرسایشطبیعیخاکغیرممکناست،گفت

هایاخیر،باعثبروزسالیهایسطحیاستانبهدلیلخشکروانآببرداشتوکاهش
.افتشدیدسطحآبزیرزمینیشدهاست

خشکقرارداردوبرهمیناسفندیارخزاییبااشارهبهاینکهایراندرمنطقهخشکونیمه
:هایشیرینوتخریبسرزمینمواجهاست؛گفتچالشبیابانیشدن،کمبودآب۳اساسبا

.وخاکتوأمباشدوگرنهمشکالتمتعددیایجادخواهدکردوسعهبایدباحفاظتازآبت

احیاو:هایراهبردیمنابعطبیعیاستانهمدانگفتخزاییهمچنینبااشارهبهبرنامه
کهضمنحفاظتازوضعموجود،طوریهایراهبردیاستبههاازبرنامهتوسعهجنگل

.هایویژهموردحفاظتاستمحیطهایطبیعیواجدزیستجنگل

اند های منابع طبیعی استان همدان بیابان شده هزار هکتار از عرصه ۴۰

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانهمدانبابیاناینکهدرقالباقتصادمقاومتی
اظتوزدایی،آبخیزداریوحفهایراهبردیادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشاملبیابانبرنامه

هایمنابعطبیعیهزارهکتارازعرصه۴۰:کاریمدنظراست،افزودتوسعهجنگلوجنگل
زداییدراندکهبراساساهدافاقتصادمقاومتیبایدبرنامهبیاباناستانهمدانبیابانشده

.هاانجامشوداینعرصه



آبیهعالجبحرانکمترینراهایآبخیزداریوتقویتپوششگیاهیرامهمویاجرایطرح
داریبرایکنترلرواناب،استحصالآبهایآبخیزداریآبخواناجرایطرح:دانستوعنوانکرد



جوییدرمصرفآبوجلوگیریازفرسایشبسیارمهمواثرگذاراستچراکهبهدنبالصرفه
.هستیم

برداری اصولی از منابع آبی برای عبور از بحران بهره

جوییآبریزیبرایصرفهریادارهکلمنابعطبیعیاستانهمدانتدوینبرنامهمدیرکلآبخیزدا
برداریصحیحواصولیازمنابعآبسطحیوزیرزمینیبرایعبورازدربخشکشاورزیوبهره

.ناپذیرعنوانکردبحرانآبرایکضرورتورویکرداجتناب

مینیواحداثبندهایتأخیریبرایتقویتهایآبزیرزهایتغذیهسفرهپروژه:وییادآورشد
هایآبزیرزمینیدردستورکارمنابعطبیعیوآبخیزداریقرارمنابعآبیوبهبودوضعسفره

.دارد

هادرمنطقهاحساسمدیرامورمنابعآبشهرستانمالیرنیزبابیاناینکهخطرفروچاله
.شکشاورزیاستویژهدربخایجدیبهآبیمسئلهکم:شود،گفتمی

ایرفتارکردکهمشکالتگونههایزیرزمینیبهجمشیدنوروزیبابیاناینکهنبایددرمصرفآب
میلیون۲۶ساالنه:شودگریبانشهرستانمالیررابگیرد،گفتزودترازآنچهتصورمی

شودکهاگرروندبرداشتبهمترمکعبکسریمخزندرمنابعآبشهرستانمالیرثبتمی
.شویمهمینشکلادامهیابدبامشکلمواجهمی

هایزیرزمینیبههایآباشارهکردوبابیاناینکهبایدوضعیتسفرهویبهافتسطحچاه
ترینعلتآنکاهشاسیدیشدهکهمهمدربرخیمناطقآب:حدتعادلنزدیکشود،گفت

.هایزیریناستمنابعآبزیرزمینیورسیدنبهالیه

شودچراکهمسلماستدردنیایامروزهرروزبرنیازبهآبوتقاضایآنافزودهمیآنچه
یابدبنابراینبایدبهزمانمیزانسرانهمصرفنیزافزایشمیجمعیتروبهافزایشاستوهم

.فکرارائهراهکارهاییبهتربرایمدیریتمصرفوعرضهمنابعآببود

اندنبایدهایهمدانچنبرهزدهانندغدهسرطانیبرپیکردشتهاکهمازنگاهیدیگرفروچاله
توجهیقرارگیرندچراکهاینعالئمهمانفریادهایخاموشزمینوهشداریجدیموردبی

هایزیرزمینی؛اینمنبعخدادادیرابیشازاینرویهآببهانساناستکهبابرداشتبی
.موردسوءاستفادهقرارندهد

نجات از : ماموریت غیرممکن؛ و تفصیلی با معاون وزیر نیرو تحلیل شددر گفت و گ

 آبی کم

گفت و گو از خبرنگار ایسنا؛ سحر بابایی

https://www.isna.ir/news/97030602467 

چندینسالاستکه:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخششمخردادآمدهاست
هوضعیتازسالقبلبدترمیشود؛تاجاییکهبحرانآبگریبانگیرکشورشدهوهرسال

سالاخیرگزارششدهوباکاهشآبهایسطحیوزیرزمینی۰۵امسالبدترینسالطی
 .آیندهخوبیبرایحوزهآبپیشبینینمیشود

-معاونوزیرنیرودرامورآبوآبفا-همینمسالهموجبشدتاایسنابهسراغعباسسروش
 .رادرابعادمختلفموردارزیابیقراردهدسالهبرودواینم



آبشرب:ویدرابتدابهتوضیحشرایطفعلیمنابعآبیدرشهرهاوروستاهاپرداختوگفت
بهطورکلیدرسطح.شوددرشهرهاوروستاهاتوسطآبزیرزمینیوسطحیتأمینمی

درصدازآبسطحیتأمین۶۵۹۰درصدازمصارفآبشربازآبهایزیرزمینیو۰۵۹۰کشور

.شودمی

بهگفتهمعاونآبوآبفایوزیرنیرو،اگراینرابهتفکیکشهروروستابگوییمدرروستاها
درصدازآبسطحیبرداشت۰۳ایکهتنهابرداشتازآبسطحیبسیارکماست؛بهگونه

رشهرهااینعددمتفاوتگیرد،اماددرصدبرداشتصورتمی۰۱شودوازآبزیرزمینیمی
درصد۰۲هایزیرزمینیدرصدوازآب۶۰هایسطحیچراکهمیزانبرداشتازآباست؛
.است

میلیون مترمکعب است ۰۵۵آب تولیدی کشور هفت میلیارد و 

هایزیرزمینیهمدرحوزهسروشبابیاناینکهاینمسئلهبدینمعناستکهبرداشتازآب
کلآبتولیدیبرایتأمینآبشربدر:یرزمینیغالباست،تأکیدکردشهریوهمدرحوزهز

میلیونمترمکعباستکهازاینمیزانحدودچهار۵۵۵سطحکشورحدودهفتمیلیاردو
میلیونمترمکعبازآب۲۵۵میلیونمترمکعبازآبزیرزمینیوسهمیلیاردو۱۵۵میلیاردو

.شودسطحیتأمینمی

میلیونمترمکعبآبازمنابعآبسطحی۰۵۵رایتأمینآبشربروستاهاتنهابهگفتهوی،ب
شودوبایدگفتکهآبسطحیکهتحتتأثیرآبباراناست،بیشتربرایتأمینآبتأمینمی

.شودشربشهرهااستفادهمی

بارندگی ها در سراشیبی

ساله۶۵متوسط:رکشورگفتهادمعاونآبوآبفایوزیرنیروبااشارهبهشرایطبارندگی
عالوهبر.متراستمیلی۲۰۱سالهاخیرآنحدود۰۵مترومتوسطمیلی۲۰۵بارندگیحدود

میلیارد۰۵۵میلیاردمترمکعببهحدود۴۵،ازحدود۴۵این،میزانکلمصرفآب،ازاوایلدهه
میلیارد۰۲۴حدودسالگذشته،۰۵درخصوصمنابعآبزیرزمینینیزدرطول.استرسیده

زیرزمینیبیشازظرفیتدهدکهازآبایمواینامرنشانمیمترمکعبکسریمخزنداشته

.استفادهشدهومنبعجدیددیگرینیزجایگزینآننشدهاست

ایمکهعمدهاینمسئله،بهدلیلهایصورتگرفته،متوجهشدهبابررسی:سروشتأکیدکرد
هایبیشازظرفیتهبلکهدرصدزیادیازایناتفاقات،بهدلیلبرداشتهانبودکمبودبارندگی

هایگذشتهرخدادهاستونتیجهاینتجدیدشوندگیاینمنابعاستکهدرطولسال
مسئلههمانشده،کهریزگردهاهرسالبهعنوانیکواقعیتتلخدرکشورماخودنمایی

.کنندمی

:هاکاهشمحسوسیپیداکردهاست،عنوانکردیربارندگیسالاخ۰۵ویبابیاناینکهدر
ایم،بههمینراتجربهنکرده(ساله۶۵)هاهرگزبارندگیباالیمتوسطدرازمدتطیاینسال

ایمکهچیزیبهعنوانخشکسالیوجودندارد،چراکهدلیلمادروزارتنیروپذیرفته
خشکسالیویکسالترسالیخشکسالیبهاینمعناستکهممکناستیکسال

ایمکهباکمآبیطوالنیمدتمواجههستیموبهدلیلباشد،امادرحالحاضرپذیرفته
.مجموعهشرایطتغییراتاقلیمیاینمسئلهبهوجودآمدهاست

وقوعبهگفتهمعاونآبوآبفایوزیرنیرو،اینمسئلهدرخیلیازکشورهایدنیانیزبه
ایکهاسپانیا،مراکش،مصر،سوریه،عراق،افغانستان،هندکهدریکگونهپیوستهاستبه

کنیمکهکلیدمدارجغرافیاییباایرانقراردارند،باهمینشرایطمواجههستندومافکرمی

.شودسازگاریبااینشرایط،دردرجهاولبهمدیریتمصرفمربوطمی

لزوم مدیریت مصرف در بخش کشاورزی



درصدازآبمصرفیکشوررابهخود۵۵تا۰۰ابیاناینکهبخشکشاورزیحدودویب
لذاالزماست.درصداست۱۰تا۱۵اینعدددردنیاحدود:اختصاصدادهاست،گفت

برایاینامرهمیکیاز.درخصوصآبکشاورزیبهسمتمصرفوتقاضایکمترپیشبرویم
باشدکهالبتهاینکشتمتناسبباشرایطاقلیمیمیتریناقدامات،تغییرالگویضروری

.مسئلهمربوطبهوزارتجهادکشاورزیاستکهخوشبختانهتعاملخوبینیزبامادارد

۲تا۰۹۰سالگذشته،دمایکشوربین۰۵معاونآبوآبفایوزیرنیروبابیاناینکهظرف
بهمعنایتبخیرومصرفآبرات،اینتغیی:درجهسلسیوسافزایشیافتهاست،عنوانکرد

هاازبرفبهایکهبارشعالوهبراینالگوهایبارشنیزمتفاوتشدهبهگونه.بیشتراست
.هایشدیدوکوتاهمدتتغییرپیداکردهاستهایمالیمومکرر،بهبارشباران،وازباران

خوداختصاصوررابهدرصدآبمصرفیکش۵کهبهگفتهسروشآبشهریباوجوداین
شودوازطرفیکمبودآننیزعوارضاست،امابرایتأمینآنهزینهزیادیمصرفمیداده

توانطییکسال،کشترادربخشیازمزارعطورمثالمیچراکهبه.بیشتریدارد
دربخشصنعتنیز.توانبدونآبشرببهزندگیادامهدادکشاورزیتعطیلکرد،امانمی

دهدنسبتبهکیفیتپسابدرصداست،اماکیفیتپسابیکهمی۲۹۰یزانآبمصرفیم

.شودکشاورزیوخانگیبدتراستکهباعثآلودگیمنابعآبمی

برابرمتوسطکشورمصرفسرانهآبشربداریم،عنوان۲ویبابیاناینکهدرتهرانحدود
درصدکاهش۰۰،نسبتبهدرازمدتهادرپایتخترغمبارندگیدرحالحاضرعلی:کرد

لذاالزماسترویمسئله.درصداست۳۶بارندگیداریمکهاینعددنسبتبهسالقبل
سازیتمرکزبیشتریصورتگیردتامردمبهایننتیجهبرسندکهآببرایخودشانوفرهنگ

.نجامدهندآیندگانآنهااستوبایدبایددرحفظوصیانتازآناقداماتالزمراا

درصد جمعیت کشور بدون تنش آبی ۶۶

بهطورکلیوضعیتکشوربهسه:ویدرخصوصتأمینآبشرببرایفصلتابستاننیزگفت
شودبهاینترتیبکهاگرمیزانتأمینبامصرفیکیدستهتنشآبیوبدونتنشتقسیممی

یزانمنابعآبیبهنسبتتقاضادرصدم۰۵شودتنشیوجودندارد،امااگرتاباشد،گفتهمی
شودکهآنمنطقهدرمرحلهتنشزردکاهشداشتهباشد،اصطالحاًگفتهمی(آبموردنیاز)

درصدباشد،تنشقرمز۲۵درصدباشد،تنشنارنجیواگربیشاز۲۵استواگرایناختالف

.شودنامیدهمی

درصدجمعیتکشوربدونتنشآبی،۶۶ردرحالحاض:معاونآبوآبفایوزیرنیروتصریحکرد
درصدنیزدر۲۱۹۵درصددرمحدودهتنشنارنجیو۰۰درصددرمحدودهتنشآبیزرد،۰۱۹۰

.وضعیتتنشآبیقرمزقراردارند

اگربخواهیماینعددرا:ویبااشارهبهتوزیعجمعیتدرشهرهایمختلف،اظهارکرد
فتتعدادشهرهاییکهدارایتنشآبیهستندزیادبراساستعدادشهرهابگوییمبایدگ

هیچتنشآبیندارند،اماشهرهاییکه(بهلحاظتعداد)درصدازشهرها۱۰۹۰چراکه.نیست
درصدجمعیتشهرهاراتشکیل۴۴ایاستکهدارایتنشآبیهستندجمعیتآنهابهگونه

.دهندمی

شهر،۰۰۰۱درسهمحورزرد،نارنجیوقرمزازبهگفتهمعاونآبوآبفایوزیرنیرومجموعاً
هایآباندوکارشرکتشهرتنشآبیدارندکهبیشترآنهادرمحورزردوقرمزقرارگرفته۳۳۶

وفاضالبایناستکهاینشرایطرادرفصلتابستانمدیریتکنندکهالبتهبرایاینمسئله
.نیزراهکارهاییدرنظرگرفتهشدهاست

های دارای تنش آبی کدامند؟شهر 

:بینیشدهاست،گفتسروشبااشارهبهشهرهاییکهبیشترینتنشآبیبرایآنهاپیش
شهرهایینظیر؛بندرعباس،بوشهر،شیراز،کرمان،مشهدوتقریباًتمامشهرهایاستان



بیالبتهوزارتنیروبرایمقابلهباتنشآ.اصفهانویزدبااینمشکلمواجههستند

.مدترادرنظرگرفتهاستمدت،بلندمدتومیانراهکارهایکوتاه

دربخشکوتاهمدت،اقداماتاضطراریوفوریدرنظرگرفتهشدهتامدیریت:ویاظهارکرد
دراینراستااقداماتینظیر؛مدیریتفشارآب،افزایش.تقاضاومصرفآبشربصورتگیرد

.گیرد،موردتوجهقرارگرفتهاستهاصورتمیوسیلهچاهاًبهظرفیتتأمینوانتقالکهعمدت

البتهدراینمیانسیاستوزارتنیروایناستکه:معاونآبوآبفایوزیرنیروتصریحکرد
کیفیتآبکاهشنیابدوآبسالمدراختیارمردمقرارگیرد،چراکههدفوزارتنیروتأمیننیاز

سازیدراینمیاننقشمهمیداردکهدراینهمچنینفرهنگ.مشترکانباآبسالماست
هایگذشتهجلساتیرابامدیرانورییسصداوسیماداشتیمتابتوانیمازراستادرهفته
رسانیمؤثر،درزمینهمدیریتمصرفوحفاظتوصیانتازیملی،ضمناطالعطریقرسانه

.سازیکنیممنابعآبفرهنگ

سبز از آب شرب در دستور کار وزارت نیروجداسازی فضای 

.مدت،جداسازیفضایسبزازآبشرباستیکیدیگرازاقداماتکوتاه:سروشادامهداد
کشیبرایفضایسبزایمکهازآبلولهبههمیندلیلدربسیاریازشهرهااعالمکرده

کسالی،دردنیانیزمرسومآبیوخشاستفادهنکنندکهالبتهاینموضوعبرایسازگاریباکم
آبی،چمنبایدبسوزدای،یعنیدرزمانکماصطالحیوجودداردباعنوانچمنقهوه.است

توانبهمردمگفتکهآبنداریمامافضایسبزخوبیدرشهروجودداشتهچراکهنمی
مترمکعبمیلیون۰۲۲ویبابیاناینکهساالنهدرکشورازمحلشبکهتوزیعآبشرب،.باشد

جوییاگردراینعددصرفه:شود،اظهارکردآببرایآبیاریفضایسبزشهریاستفادهمی
.باشدتواندتأثیربسزاییدرتأمینآبشربداشتهصورتگیرد،قطعاًمی

اصالح تعرفه و جریمه زیر ذره بین وزارت نیرو

گرازاقداماتوزارتنیرودانستومعاونآبوآبفایوزیرنیرواصالحتعرفهوجریمهرایکیدی
ایکهدرشودبهگونهاینمسئلهموضوعیاستکهدروزارتنیروبهآنتوجهمی:افزود

آبیمصوبشدهتعرفهآبشرببرایمصوبههیئتوزیراندرخصوصسازگاریباکم
کهافزایشکنندگانبیشازالگویاستاندارد،بهصورتتصاعدیوپلکانیافزایشیابدمصرف

.استهفتدرصدینیزهیئتوزیرانموردتصویبقرارگرفته

سروشباتأکیدبهاینمسئلهکهممکناستاینامردرکوتاهمدتتأثیرگذارنباشد،عنوان
البتهمبلغدرنظرگرفتهشدهزیادنیستاماهدفاینبودهتااینپیغامرابهمردم:نمود

چرا.فزیادآبایناستکهبایدآبگرانتریراخریداریکنندبدهیمکهیکیازعوارضمصر
توانمشترکینپرمصرفرابهکاهشمصرفکهبندهاعتقاددارمبااخذجرایمبازدارندهمی

گرچه:ویباتأکیدبهاینمسئلهکهقیمتبایدبهتدریجواقعیشود،عنوانکرد.واداشت
.ییناستامابایدبهدرآمدهایمردمنیزتوجهشودقیمتآببهنسبتقیمتواقعیبسیارپا

کنند،لذابندهمعتقدبهاصالحالگویمصرفهستمیعنیکسانیکهآببیشتریمصرفمی
کنندحداقلقیمتهزینهبیشتریراپرداختکنندومشترکانیکهبهصورتعادیمصرفمی

.رابپردازند

ان و قسطیتوزیع تجهیزات کاهنده مصرف، به صورت ارز

معاونآبوآبفایوزیرنیروبابیاناینکهتوزیعتجهیزاتکاهندهمصرف،بهصورتارزانو
:قسطی،نیزیکیدیگرازاقداماتکوتاهمدتتعریفشدهدروزارتنیرواست،عنوانکرد

هایتأمینآبدرخصوصراهکارهایمیانمدتبایداعالمکردکهاقداماتیهمچونتکمیلطرح
به.دردستورکاراستکهتاکنونشروعشدهوبهمحضاخذبودجهبهاتمامخواهدرسید

روددراستاناصفهانیکسریخطوطلولهتکمیلنشدهداریمطورمثالدرحوضهآبریززاینده

.کهبایدتکمیلشود

نوسازی شبکه آب به شرط تخصیص اعتبار



یکیازاقداماتایناستکه:نیزگفتسروشدرخصوصراهکارهایبلندمدتوزارتنیرو
هارابهخاطرقدیمیبودنودرجهتکاهشهدررفتآب،بهتدریجباتخصیصاعتبارشبکه

درصدآببهحسابنیامدهداریمکهبخش۲۰تا۲۵چراکهدرحالحاضرحدود.نوسازیکنیم

.قابلتوجهیازآنمربوطبههدررفتاست

ی نیازمند تعریف استانداردتفکیک آب شرب و بهداشت

اینطرحدردوشهرآغازشده،اما:ویبااشارهبهتفکیکآبشربوبهداشتینیزگفت
سیاستوزارتنیروایناستکهبااحتیاطبیشتریبرایاینمهمگامبرداردچراکهباید

ابتدابایداستانداردهایمحکمیبرایآببهداشتیوغیرشربدرنظرگرفتهشود،بنابراین
هاتعمیمدهیم،بایدبهایناستانداردتعریفشودواگراینمسئلهرابخواهیمبهتماماستان

.مسئلهتوجهکنیمکهآبکیفیتحداقلیرابرخوردارباشد

هاییراالبتهجداکردنآبشربازآببهداشتیهزینه:معاونآبوآبفایوزیرنیروادامهداد
طورکلیبایدگفتکهاینمسئلهشدنیبه.ایدبهاینموضوعتوجهشوددربرداردکهب

کهابتدااستانداردتعیینشود،بعدازآنمحاسباتمالیبرایهراستاناست،بهشرطاین
ولیذکرایننکتهنیزضروریاست.هااجراییشودصورتگیردونهایتاًاینموضوعدراستان

هااجراییکردوممکناستدربهعنوانیکقاعدهکلیبرایاستانتوانکهاینطرحرانمی
.صرفهنباشدشهرهایکوچکانجامچنینکاریبه

اقدام وزارت نیرو در حوزه آب ژرف

یکچاهاکتشافیدر:سروشدرخصوصاقداماتصورتگرفتهدرحوزهآبژرفنیزگفت
مترعمقحفاریبودهو۰۵۵۵وداستانسیستانوبلوچستاناحداثشدهکهتاکنونحد

برهستندهاهزینهاماباتوجهبهاینکهاینطرح.متردیگربهآببرسد۰۵۵رودبعدازانتظارمی
کنند،الزماستابتدادریکپایلوتاجراییشدهوپسازبررسیهمهوتوقعنیزایجادمی

.گیریکردمنابعتصمیمجانبهابعادبرداشتاینمنابع،درخصوصاستفادهازاین

راه کار برون رفت از تنش آبی تابستان

کهمصرفآبراکنترلکنیم،بایدتاآنجاییکهویبابیاناینکهدرتابستاندرواقعبرایاین
مدتازهدررفتآبدرشبکهتوزیعآبجلوگیریکردهویکالگویمصرفتوانیمدرکوتاهمی

عالوهبراینترکیبیازکارهایفرهنگی:عنوانکرد.اشتهباشیمآبیداستاندارددرشرایطکم
آبیراتوانیمبیهایفراترازالگویمصرفبایدانجامپذیریدتابتوانگفتمیوبازیباتعرفه

.دوربزنیم

هایپرمصرفراکهالزماستانشعابعالوهبراین:معاونآبوآبفایوزیرنیروادامهداد
موبااخطاروجرائمسنگینشرایطرامدیریتکنیم،ازسویدیگربایدبهاینشناساییکنی

زاباشد،باکمکردنموضوعنیزتوجهکردکهدرمدیریتمصرفگاهیاوقاتاگرشرایطتنش
توانمصرفراکاهشدادوباتعویضکنتورهایفرسودهنیزمصرفرامدیریتکردلذافشارمی

.نیزتوجهشودبایدبهاینمسائل

ایرادرآبی،اقداماتپیشگیرانهوزارتنیرودرراستایسازگاریباکم:سروشاظهارکرد
هاوتطبیقباشرایطتغییراقلیمدرنظرگرفتهاستوبهدنبالآناستتاجهتکاهشهزینه

تابتواندبینیشرایطمنابعآبناشیازآنپیداکنددرککافیازوضعیتتغییراقلیموپیش
.هایالزمراانجامدهدریزی،برنامه(اینکهرژیمبارشچهتغییراتیخواهدکرد)براساسآن

انتهایپیام

حفر چاه جدید برای جبران کمبود آب مدیر امور شهرهای آبفای استان قم خبر داد؛
 در شهر جعفریه
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مدیرامور:درتاریخیکشنبهششمخردادآمدهاستقم/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
شهرهایشرکتآبوفاضالباستانقمازحفریکچاهجدیدبهمنظورجبرانکمبودآبدر

 .شهرجعفریهخبرداد
بهنقلازشرکتآبوفاضالباستانقم،احمدنکونامبااشارهبه خبرگزاریمهر بهگزارش

ریزیدراینراستابرنامه:مشکالتناشیازکمبودآبدربرخیازشهرهایاستانگفت
ویچالشکمآبیدر.ایبرایمقابلهبامشکلکمآبیدراینشهرهاشدهاستگسترده

آبموردنیازاینشهرازسهحلقهچاه:راردادواظهارداشتشهرجعفریهراموردتأکیدق
هاوهاوخشکسالیاخیرمنجربهافتسطحآباینچاهشودکهکاهشبارندگیتأمینمی

 .درنهایتکاهشآبدهیشدهاست

مدیرامورشهرهایشرکتآبوفاضالباستانقمبااشارهبهتمهیداتانجامشدهبرایرفع
باتصمیمکمیتهبحرانشرکتآبوفاضالبحفر:درشهرجعفریهخاطرنشانکردکمبودآب

ویبا.هایموجودشهردردستورکارقرارگرفتجایییکیازچاهیکحلقهچاهجدیدوجابه
ایاقداماتالزمبرایحفرچاهانجامبیاناینکهپسازاخذمجوزهایالزمازشرکتآبمنطقه

هایمدیرعاملشرکتآبوفاضالبدرپایانسالگذشتهتأکیداتوپیگیریبا:شدیادآورشد
 .عملیاتاجراییحفرچاهآغازشدباانتخابپیمانکار،

گذاریدرروزهایآیندهمراحللوله:نکونامازپایانعملیاتحفاریاینچاهخبردادوتأکیدکرد
 .برداریخواهدبودنزدیکاینچاهقابلبهرهشودودرآیندهپمپاژاولیهنیزبهانجاممیو

لیتربرثانیهبهظرفیت۰۵برداریحدودویبابیاناینکهباواردشدناینچاهبهمداربهره
امیدواریمبااقداماتانجامشدهو:منابعتولیدآبشهرجعفریهافزودهخواهدشد،گفت
 .دراینشهرفائقآییمهمکاریمردمبتوانیمبرمشکالتناشیازکمآبی

 هزار هکتار از اراضی دیم مسجدسلیمان 50نابودی بیش از 

https://www.isna.ir/news/97030602767 

 
مدیرادارهجهاد:ششمخردادآمدهاستیکشنبهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

تانبیشازخشکسالیوکمبودبارشباراندراینشهرس:کشاورزیمسجدسلیمانگفت

 .هزارهکتارازاراضیدیمکشاورزانرانابودکرد16

وگوباایسنابااشارهبهبرداشتگندمازمزارعاینشهرستانعلیاکبرباورساددرگفت
هزارهکتاربودکهباتوجه21سطحزیرکشتگندمدیمدرمسجدسلیمانحدود:اظهارکرد

هکتارآنقابلبرداشت677هزارو4تنهاحدودبهخشکسالیوکمبودبارشدرشهرستان

 .بود

هزارهکتاراز16امسالخشکسالیوکمبودبارشباراندرمسجدسلیمانبیشاز:ویافزود
اراضیدیمکشاورزانرانابودکردوباعثشدتاکشاورزاننتوانندمحصولمناسبیراازمزارع

 .خودبرداشتکنند

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


هکتاروسطحزیرکشت477هزارو6حزیرکشتجودرشهرستانسط:باورسادتصریحکرد
هکتارکلزا47هکتارجوو047هکتاربودکهباتوجهبهخشکسالیتنهاازسطح147کلزا

 .برداشتانجامگرفتوسایراراضیغیرقابلبرداشتبودند

فروردینماهو27برداشتکلزااز:مدیرادارهجهادکشاورزیمسجدسلیمانتصریحکرد
فروردینماهدرشهرستانآغازشدهوتاحدودیکهفتهآیندهنیز67برداشتگندموجواز
تنمحصولگندمازمزارع1477کنیمکهبینیمیدراینزمینهپیش.ادامهخواهدداشت

 .برداشتشود

لهباعثشدتاامسالفقطدوبارشموثردرشهرستانداشتیمواینمسا:باورسادبیانکرد

 .هایخودمواجهشوندعملکردبذرهاخوبنباشدوکشاورزانباخساراتجدیدرکشت

انتهایپیام

استانداری با کشاورزان صادق  :خانه کشاورز نماینده خوزستان در شورای مرکزی
 نمی توانیم توصیه به عدم کشت کنیم/نیست
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نمایندهکشاورزان:اهوازدرتاریخششمخردادآمدهاست/خبرگزاریدولتیمهربهنوشته

خوزستاندرشورایمرکزیخانهکشاورزبااشارهبهاینکهاستانداریخوزستانباکشاورزان
 .فعالنمیتوانیمتوصیهبهعدمکشتکنیم:صادقنیست،گفت

باتوجهبهاطالعاتواسنادجدیداز:اظهارکرد خبرنگارمهر سیدفاضلشرفیدرگفتگوبا
ریاستسازمانجهادکشاورزیاستان۵۱۹۲۹۲۴مورخ۰۵۲/۰۶/۰۲جملهنامهشماره

میلیاردمترمکعبآبقابلبرنامهریزیبرای۰۹۰خوزستان،مبنیبراطمینانازوجودبیشاز
کارونودزوهمچنینگزارشاتموثقازباالرفتنسطحآبدرپشتکشتتابستانهدرحوضه

سدهایکارونودزوباتوجهبهاینکهسازمانآبوبرقحجمآبقابلبرنامهریزیبرای
یعنیپنجمیلیاردمترمکعب)میلیاردمترمکعب۳۹۰کشتتابستانهدرحوضهکارونودزرا
(مانجهادکشاورزیبعنوانمتولیبخشکشاورزیکمترازمیزاناعالمشدهتوسطساز

میلیاردمترمکعبدرحوضهدزمحدودیتودرحوزهکارون۳۹۰اعالمکردهوبراساس
 .ممنوعیتهرگونهکشترااعالمکردهاست

لذاتاروشنشدنقطعیواثباتعدموجودآبدرحوضهکارونودزوهمچنین:ویگفت
داختخسارتمعوضکشتبهکشاورزانتوسطصنایعاستانکهدرتعیینتکلیفصندوقپر

مصوباتستادخشکسالیآمدهاستوبهنظرمیرسداستانداراهتمامیبرایاجرایی
کردنآننداردوتنهابرایمنصرفکردنکشاورزانازکشتعنوانشدهوهمچنینتصویب

خودازکشاورزانمناطقدچارمصوبهایمبنیبرممنوعیتبانکهاازوصولمطالبات
خشکسالیوهمچنینتعیینتکلیفتقسیمآبدرحوضهکارونباشرکتهاینیشکریکه
بهنظرمیرسدازحمایتویژهاستانداربرخوردارندازهرگونهاعالممحدودیتوممنوعیتدر

 .حوضهکارونودزوتوصیهعدمکشتمحصوالتکمآببربهکشاورزانمعذوریم
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چنانچهقبالگفتهبودیماینمصوبهزمانیاجراییاستکهتمامبندهایآن:ویافزود
نمیتوانامروزکشاورزانراازکشتمحرومکردوبهاووعدهتشکیل.همزماناجراشود

.صندوقپرداختخسارتمعوضکشتدرچندماهآیندهراداد

پروژه برای  ۴۵طراحی  :معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد
 نخشکسالی خوزستا

https://www.mehrnews.com/news/4307428 


معاونآبرسانی:خردادآمدهاستششمدرتاریخاهواز/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

پروژهدراینسازمانتعریفشدهکهازاینتعداد،۰۶۰:سازمانآبوبرقخوزستانگفت
 .امیشوندپروژهتنهادرراستایخشکسالیاستانطراحیواجر۲۵حدود

درنشستخبریپیشازظهرامروزخودبابیاناینکهاز،صابرعلیدادیخبرنگارمهربهگزارش
معاونت:بینرفتنزیرساختهادرحوزهآبرسانیموجبسختیکارشدهاست،اظهارکرد

اخشکسالی،پروژههاییراتعریفکردهکهآبرسانیسازمانآبوبرقاستانبرایمقابلهب
 .درصدآنها،نهاییوبهبهرهبرداریرسیدهومابقیدرحالتکمیلهستند۱۵تا۴۵

اینپروژهها:ویبابیاناینکهاینپروژههاتماماستانخوزستانرامنتفعساختهاند،افزود
یآببودند،اجراییوآنهاراتحتتقریبادربیشترشهرهاییکهبامشکلکیفیتوناپایدار

.پوششقرارمیدهند

پروژهجاریدرسازمانآبوبرقخوزستانادامهدادازاین۰۶۰علیدادیبااعالمخبروجود
.درراستایخشکسالیطراحیشدهواجرامیشوندپروژهتنها۲۵تعدادحدود

اینکهسامانهبرداشتوتصفیهآبمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبااشارهبه
شوشتربهدلیلکاهشدبیرودخانهکارونوافت:سطحیبرایشوشترآغازشدهگفت

ایستاییآبچاههایتراوشیکهتنهامنبعتأمینآبهستندباکاهشافتناگهانیشدید
وطانتقالوآبروبروشد؛برایحلاینمشکلعالوهبرباالبردنسطحآبمخازنازطریقخط

تنظیمفشارشبکه،ساختسهحلقهچاهدردستاجراقرارداردکهیکحلقهآنبهاتمام
.رسیدهاست

۵۰برایروستاهایهفتکلورامهرمزکارمهمیانجامشدکهطیآن:علیدادیادامهداد
شهرواحدمجتمعصنعتیازنعمتآببهرهمندشدند؛پروژهبعدینیزبرای۲۰روستاو

ویسطراحیشدهکهبرایاینشهرنیزتصفیهخانهشبانهروزیتأسیسوبهشرکتآبو
.فاضالباهوازتحویلدادهشد

سامانه:ویبااشارهبهمشکلآبشهرستانهندیجانطیسالهایاخیر،بیانکرد
.شودخردادواردمدارمی۰۰اضطراریپمپاژآباینشهرستانازیکماهقبلآغازوتا
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۰۵برایشهرستانامیدیهیکمخزن:معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبیانکرد
هزارمترمکعبیاحداثشدهبودولیبهدلیلعدمتکمیلخطوطانتقالرفتوبرگشت،

.ساختمانایستگاهپمپاژوکلرزنیاینپروژهموردبهرهبرداریقرارنگرفت

شهری مغفول مانده آغاجاری

شهرستانآغاجارییکیازشهرهایمغفولماندهازبهرهبرداریآبباکیفیتو:ادامهدادوی
ماهنوسازیکاملوپروژهتأسیستصفیهخانهاین۴پایداربودکهسیستمآبگیریآنطی

.شهرستاننیزدرحالانجاماست

اهوازبابیانمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستاندرخصوصپروژههایشهرستان
درصدآبرسانیبهاینشهرستانازطریقآبغدیرانجاممیشود،۴۵تا۰۰اینکهحدود

برایاهوازافزایشظرفیتازطریقتلمبهخانهیاایستگاهپمپاژامالدبسدرنظرگرفته:گفت
.شدهاست

درصدنیازاهوازراازآب۰۰تا۰۵علیدادیبابیاناینکهبرنامهریزیشدهتادرآیندهاینزدیک
برایشهرشیباننیزاحداثمخزنذخیرهتأمینونوسازی:غدیرتأمینشود،بیانکرد

.تأسیساتبرقایستگاهپمپاژانجامشدهاست

کیلومترخطازمحلسدتنظیمیحمیدیهتوانستیمبهروستاهای۰۰بااحداث:ویادامهداد
.واطرافحمیدیهآبرسانیکنیمگمبوعهودگیرروستاهایاینبخش

بااشارهبهاجریسریعوباکیفیتپروژهمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستان
مترمکعب۰۵۵کیلومترخطبادوایستگاهپمپاژو۲۱اینپروژه:آبرسانیچذابه،اظهارکرد

.روزاحداثشد۰۰مخزنکامپوزیتیموقتبودکهتمامیاینتأسیساتظرف

پروژهبعدیآبرسانیبهشهررفیعشهرستاندشتآزادگاناستکهباانجام:علیدادیگفت
.اینپروژهپازلطرحغدیردراینشهرستانتکمیلمیشود

کیلومتریدرطول۵۵ازتیرماهسالگذشتهتصمیمگرفتهشدتاخطانتقال:ویادامهداد
ایآبادان،خرمشهر،دشتآزادگان،مسیرحسینیهتاامالدبستأسیسشودتاشهره

چذابه،شادگان،دارخوین،اهوازوهمهروستاهایمسیرازاینعملیاتاجراییمنتفعمی
.شوند

درصدنیازآب۰۵کیلومترازاینپروژهبهاتمامرسیدهکهباانجامآنباالی۰۴:علیدادیگفت
.حغدیرتأمینمیشودشهرهایآبادان،خرمشهر،شادگانودشتآزادگانازطر

میلیارددر۰۲۵معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبابیاناینکهپنجپروژهبااعتبار
آبرسانیبهروستاهایخنافرهدرمسیراینشهرنیز:شادگاندرحالانجاماست،اظهارکرد

.روزآیندهبهاتماممیرسد۲۵تا

حلقهچاه۰۶برایاینشهرستانطیاینسالها:ویدرخصوصپروژههایدزفولگفت
هزارمترمکعبمخزناضافهشد۳۵واردمدارو

هزارمترمکعببهحجممخازناندیمشکاضافهوسهحلقهچاه۶۵حدود:علیدادیبیانکرد
هزارمترمکعببه۵تا۰نیزبرایآنهادرحالحفاریاستوبابهرهبرداریکاملآنهابین

.باینشهرستانافزودهمیشودحجمآ



لیتربرثانیهاحداثویکچاهنیزتعمیرشد،۴۵ویبابیاناینکهدرایذهدوحلقهچاهباظرفیت
درحالحفرواحداثچهارچاهدرمنطقهایازشهرستاناللیکهآبزیرزمینی:ادامهداد

سالآینده۰۰ناللیحداقلتاخوبوباکیفیتیداردهستیم؛بااحداثاینچاههاشهرستا
.مشکلآبرسانیندارند

پروژهبرایآبوفاضالب۰۲بابیاناینکهحدودمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستان
:روستاییوچندپروژهنیزبرایآبوفاضالباهوازوخوزستاندردستاجراداریم،بیانکرد

میلیاردتومانطیسه۶۰۵هزارو۱ولتحدودفروردینسالگذشتههیئتد۰۰طبقمصوبه
سالدراختیارخوزستانقرارگرفتهاستکهمیتوانباایناعتبارکارهایبسیاریرادر

.استانعملیاتیکرد

البتهبرایتکمیلپروژههایآبوتأمیننیازهایاستانخوزستانبه:علیدادیبیانکرد
.توماننیازاستهزارمیلیارد۰۰اعتباریبالغبر

شرایط جنگی خوزستان

ویبابیاناینکهاستانخوزستانشرایطیمثلجنگتحمیلیراداشتهکهنمیتوانآنرا
زیرساختهایآبوبرق:انکارکردوبههمیندلیلازتوجهبهزیرساختهابازماندیم،گفت

ادیورودیشهرهااست؛نمیخوزستانتنهامربوطبهآبگیریازرودخانههاوانتقالبهمب
توانخوزستانرابااستانهایخوشآبوهوایادارایتمرکزجمعیتمقایسهکرد؛طیتمام

.اینسالهابرایآبهایشیریناستانبرنامهریزیشدهاست

معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبابیاناینکهبخشنامههایزیادیدرخصوصآب
آبرسانیبهصنایعسودمندوفعالاستانهماکنوندرحال:میشود،گفتصنایعابالغ

انجاموآبکافیبهآنهامیرسدولیاینابرسانیساماندهینشدهکهبایداینکاررا
صنایعهمبخشیازعمرانوتوسعهیافتگیاستانهستندوصنعت:وییادآورشد.انجامداد

.بایدبهبخشآبکمککنند

پروژهآبرسانیغدیردرخصوصبهبود:ونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستاناظهارکردمعا
کیفیتآبشربخوزستاناجراشدهودرادامهپروژههایجامعاستانبهشکلیخواهدبود

.تاآباستانازسرچشمهدز،کارونسهوکوثرتأمینشود

آب روستای خشک آباد از طریق آب شیرین کن تامین  :در گفتگو با مهر عنوان شد
 می شود

https://www.mehrnews.com/news/4307943 


مدیرعاملآبو:خردادآمدهاستهفتمدرتاریخبندرعباس/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

دردههفجرآبروستایخشکآبادازطریقآبشیرینکن:بروستاییهرمزگانگفتفاضال
 .هزارمترمکعبیتامینومشکلآباینروستارفعخواهدشد۳
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درموردراهکارهایحلمشکلتامینآب خبرنگارمهر عبدالحمیدحمزهپوردرگفتگوبا
روستایخشکآبادیکیازروستاهای:آباددرشهرستانمیناببیانداشتروستایخشک

ازتوابعشهرستانمیناباست،کهمنبعتأمینآباین«کناره»مجتمعآبرسانیبهنامخط
حلقهچاهعمیقواقعدردشتمینابوحاشیهرودخانهمینابتأمین٤مجتمعنیزازطریق

رداشتهایبیرویهسنواتگذشتهوهمچنینکاهشبیدراثرب:ویعنوانکرد.میشود
درصدکاهشوبا٠۵تا۳۵بیشازحلقهچاهبهمیزان۶سابقهبارشسالگذشته،دبیاین

افتمواجهشد،کهدرنتیجهروستایخشکآبادکهدرانتهایاینشبکهومجتمعواقعوقرار
از.کمبودوافتآبدرشبکهمواجهشدگرفتهوباافزایشمصرفروستاهایباالدستبا

امروزبااختصاصیکدستگاهتانکرآبرسانیوادامهاینکارنسبتبهتأمینوکمبودآبمورد
 . نیازتوسطشرکتآبفاروستاییاقدامشدهاست

امیدوارمبامدیریتمصرفواستفادهبهینهمشترکانوروستاهای:حمزهپورخاطرنشانکرد
بخشقابلتوجهیازکمبودآبموردنیازاینمجتمعجهتگذرازفصلتابستانکهباالدست

 .برطرفشودمصادفاستباخشکسالیبیسابقه

عالوهبراقدامبهآبرسانیسیار،به:مدیرعاملآبوفاضالبروستاییهرمزگانتصریحکرد
کیلومترنیز٤طولبیشاززودیعملیاتاحداثواجرایمسیرخطانتقالجدیدوکمکیبه
مترمکعبتولیدآب۳۵۵۵انجامخواهدشد،عالوهبراینیکسایتآبشیرینباحجمتولید

)میلیاردریالدرسواحلبندرکرگان۰٠۵شیریندرشبانهروزوباسرمایهگذاریبیشاز
 .دردستاجراءاست(یکیازروستاهایاینمجتمع

هللاتادههمبارکفجرسالجاریتکمیلوبابهرهبرداریازآنبخشانشاء:ویاضافهکرد
قابلتوجهیازکمبودآبموردنیازاینمجتمعوازجملهروستایمذکوربطوراساسیمرتفع

 .خواهدشد

 حلقه چاه غیرمجاز خراسان شمالی بسته می شود 4000

https://www.isna.ir/news/97030703171/4000 

 
استاندارخراسانشمالی:خردادآمدهاستهفتمهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخبهنوشت

درایناستانبستهمیشود1677چهارهزارحلقهچاهغیرمجازآبکشاورزیتاسال:گفت

 .ودرمرحلهبعدهمبایدازبرداشتغیرمجازآبدرچاههایمجازجلوگیریشود

بطعمومیاستانداریخراسانشمالی،محمدرضاصالحیدربهنقلازروابهگزارشایسنا،
درمرحلهسومهمبایددر:چهارمیننشستشورایحفاظتازمنابعآباستاناظهارکرد

پروانههایموجودتعدیلایجادکنیمکهشاملحالکسانیخواهدشدکهصرفهجویی
  .کنندنمی

62درصدبه60دولتتدبیروامیدازبهرهوریآبدربخشکشاورزیاستاندر:ویگفت
درصدافزایشخواهدیافتکهاین47به1677درصدرسیدهاستوتاپایاندولتیعنیسال

 .افزایشبهرهوریدرمصرفبهینهآببسیارموثراست

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


ویبابیانایننکتهکهسازگاریباکمآبیبایددرمسیرتصمیماتوبرنامههایدولتانجام
براولویتبندیبرنامههایشورایحفاظتازمنابعآبتاکیدکردودرتشریحاینشود،

برنامهسازگاریباکمآبیدردستاقداماستوقدمبهقدمدرراستای:اولویتهاگفت

.تدویناینبرنامهحرکتخواهیمکرد

هتماموجدیتهرچهاستاندارخراسانشمالیبازنگریدراستقرارصنایعبامصرفآبباالوا
بایدبرایکسانیکهمصرفبهینهو:بیشترآحادمردمدرصرفهجوییراخواستارشدوافزود

.بهرهوریخوبدارندهمپاداشدرنظرگرفت

احیایاینمنباعآبینباید:ویدربخشدیگرسخنانخودبراحیایقنواتنیزتاکیدکردوافزود
ساندوایندرحالیستکهدرقانونبرنامهششمتوسعهنیزبربهچاههایموجودآسیببر

.حفظواحیایقنواتتاکیدشدهاست

کشتبرنجبنابهدستوردولتبهدلیلمصرفزیادآبدرایناستانممنوع:صالحیاظهارکرد
استوبرخوردقانونیالزمانجاممیگیردوکشاورزانیکهبااینسیاستهمراهنباشند،

.ایدبدانندکهدراینراستاهیچحمایتیازسویدولتانجامنمیشودب

اینگونهواحدهایتولیدیشاملصنایعیمی:ویدرخصوصصنایعپرآبطلبنیزبیانکرد
مترمکعبدرشبانهروزرادارندوبایدروندمصرفدراینصنایع24شودکهمصرفبیشاز

کمآبیقدمبردارندامااینبدانمعنانیستکهدرتمامتعدیلشودودرمسیرسازگاریبا
.نقاطمصرفآبکمترشودبلکهبایددرمسیرسازگاریقرارگیرد

ویهمچنینبرتضمینمستمرکیفیتآبشربمصرفیمردمدرشهرهاوروستاهایاستان
 .حفظسالمتمردمدراولویتدستگاههایمتولیقرارگیرد:تاکیدکردوگفت

انتهایپیام

 ی آب سد ستارخان اهر سابقه کاهش بی
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معاونحفاظتو:خردادآمدهاستهفتمبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

شرقیازکاهشآبسدستارخانووضعیتایآذربایجانبرداریشرکتآبمنطقهبهره
متأسفانهورودیآببهسدستارخاناهردرسال:نسدخبردادوگفتنامطلوبمنابعآبیای

برداریهایگذشتهدرطولبهرهمیلیونمترمکعببودکهنسبتبهسال۲۴۹۱آبیجاری

 .سابقهکاهشیافتهاستصورتبیبه

باتوجهبه:درجمعمسئولینشهرستاناهرافزود«زادهمجتبیجلیل»بهگزارشایسنا،
ها،هنوزمنابعآبیدرصدیبارندگی67هایزیاددرچندماهاخیردرایناستانوافزایشبارش

ویدرادامهباتأکیدبرتأمینآبشربدر .نسبتبهسالگذشتهدرحدمطلوبنیست
درجلسهگذشتهشورایحفاظتازمنابعآباهردرموردتأمینآبشرباین:استان،افزود

درصدیانجامگیرد،متأسفانهبراساس27جوییوددرآبشربصرفهشهرستان،قرارب
پذیرنشدهوالزماستدراینخصوصجوییامکانگزارشهمکارانهنوزاینمیزانصرفه

  .اقداماتالزماتخاذشود



چنینازآغازالیروبیباالدسترودخانهاهرچاییبرایبسترسازیوامکانزادههمجلیل
درصورتمناسب:دستاینرودخانهدرروزهایآیندهنیزخبردادوگفتپائینبرداشتآبدر

شرقینسبتبهایآذربایجانبودنوضعیتازطریقپیمانکارطرفقراردادباشرکتآبمنطقه
ویبهبرداشتآبسد .الیروبیوبسترسازیمناسبرودخانهاهرچایاقدامخواهیمکرد

میزانآبیکهازسدستارخان:گوننیراشارهکردوافزودستارخانتوسطمعدنمسسون
هزارمترمکعباستکهبا077برایمعدنمسسونگوناختصاصیافتهاستیکمیلیون

درصدازبرداشتآبازاینسدکاهشیافته17مذاکراتانجامگرفتهبامدیراناینمعدن
  .است

نجلسهبااشارهبهکمبودآبدرسدستارخانمدیرامورمنابعآبشهرستاناهرنیزدرای
میلیونمترمکعب۰۴۹۰۲اکنونمیزانآبقابلاستحصالدرسدستارخاناهرهم:افزود

  .دراینسدمواجههستیمباشدکهنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهباکمبودآبمی

تینیزخبردادودرصدیآبدربخشصنع17چنینازکاهشمصرفهم«اسماعیلعطازاده»
آبیاینمیزانکاهشمصرفدربخشصنعتیقابلتوجهباتوجهبهوضعیتکم:افزود
چنینازافزایشویهم .جوییکنندباشدوانتظارداریممردمنیزدرمصرفآبشربصرفهمی
هایغیرمجازآبدرشهرستاناهرنیزخبردادوهایگشتیجهتجلوگیریازبرداشتاکیپ

ایدرصداعتباراتتعادلبخشیآبشرکتآبمنطقه۰۵باتوجهبهاینکه:فتگ
هایهابرشماراکیپرغمهمهمحدودیتیافتهاماشرکتعلیشرقیکاهشآذربایجان

  .گشتیحفاظتازمنابعآباینشهرستانافزودهاست

انتهایپیام

 کارشناس کشاورزی. ری رضا بختیا: از  رفت از بحران کمبود آب در ایران برون
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در.استجدیبسیارآببحران:استآمده30خردادهفتمتاریخدرشرقروزنامهنوشتهبه

ایچارهبایدواستکنندهنگرانبسیارکهرفتهپایینشدتبهآبسطحایران،مناطقاکثر
مطرحهرازچندگاهیآبیکمبحرانازناشیجدیهشدارهاییسانکارشناتوسط.اندیشید

مقاماتهاستسال.استگذشتههشدارهامرزازایراندرآبکمبودبحران.شودمی
ایراندرآبکمبودگسترشبهروابعادمورددرمسئولشهروندانوکارشناساندولتی،
هایآببستررفتنپايینها،دریاچهشدنخشکوآبسطحکاهش.دهندمیهشدار

ذخیرهسطحکاهشها،رودخانهبرخیآبشدنخشککشور،نقاطازبسیاریدرزیرزمینی
شدنخالیگذشته،دههچنددرروستاهاازتعدادیتخلیهکشور،سدهایاغلبپشتآب

روزهرخشک،ویزرعلمهایبیابانوکویرگسترشهامون،دریاچهحاشیهدرروستاچندین
در.کندمیترنزدیکمحیطیزیستوملیفاجعهیکسویبهراآنساکنانومارزمینس

کهبدانیممهمامریرامسئلهاینوکنیمتبدیلفرصتبهراتهدیدهابایدآببحرانبامواجهه
موفقیتایندرچراكه.هستندمشکلاینحلبهموظفایرانمردمتمامبلکهارگانیکتنهانه
حلراهبایدآنبرايکهاستآبکمبودآنمجهولیکمواجهیم؛دومجهولیمعادلهیکبا

عبورماهنر.بسازیمفرصتیکچگونهبالقوهتهدیداینازکهاستایندومواندیشیدعلمی
کمترینبادرستمدیریتوکوشیسختتدبیر،بایعنیاستآبیکمچالشازمنطقیوآرام

فرهنگوكردآگاهرامردمسپسشناخت،راهامشکلوکردورعبآنازبایدخسارت
مصرفدرجويیصرفهبایدکهشوندآگاهمسئلهاینبهمردمهمه.انداختجاراجوییصرفه
فرزندانوبدانیمخودخانوادهوخودمشکلراجامعهمشکلوکنیمشروعخودمانازراآب
تنهاآبچراکه.كنیمآشناآبطالیازصحیحتفادهاسباکودکیدورانهمانازنیزراخود

سلبجهانموجوداتتماموهاانسانازراحیاتآننبودونداردجایگزینکهاستنعمتی
بهطبیعیهایپدیدهسایرمانندطبیعیپدیدهیکعنوانبهنیزآبیکمبحرانواقعدر.کندمی
هایخسارتواستکنترلوبینیپیشقابلحصحیمدیریتوریزیبرنامهآگاهی،دانش،مدد

برایحاضردرحالآبمنابعمحدودیتوآببحران.رساندحداقلبهتوانمیراآنازناشی



جدیمعضلیکصورتبهجهانکشورهایکلیهبراینزدیکآیندهدروکشورهاازبسیاری
نهبود،سالیخشکهایدورهبرایبآمدیریتدنبالبهبايدروازاین.گیردقرارتوجهموردباید

 . سالیخشکهایدورهدرآبمدیریت
ایمکهبهصورتهایگذشتهبهصورتمقطعیعملکردهسالیمتأسفانهتاکنوندرخشک

هایدیگریمدتآبرسانیوتالشپرداختخسارتبهکشاورزان،استفادهازراهکارهایکوتاه
.جانبههمچنانخالیاستوجایبرخوردجامعوهمهوجهکافینبودههیچازایندستبه

کندتدابیرمؤثرترواياستکهایجابمیگونههاوروندفزایندهآنهابهشدتوحجمخسارت
آماروارقامیکههرسالهاز.خصوصجهتپیشگیریازاینوقایعبهعملآيدتریبهاساسی

هاوتأسیساتشهریواردهبهمزارعدرباغهایوشودخسارتطرفوزارتکشوراعالممی
هایهایناشیازعدمپوششگیاهی،جنگلیومراتع،مسائلومشکلروستایی،خسارت

هایطبیعیومنابعمربوطبهفرسایشخاکوهدررفتناینسرمایه،انهدامرویشگاه
ازآماررابهخودمحیطیکهامیدزیادیبهاحیایدوبارهآنهاداريم،سهمباالتریزیست

پسبیاییدقدرایننعمتبزرگالهی.انددهدولیهمیشهدرحاشیهقرارگرفتهاختصاصمی
هاییکهبرایکمبودآبحلایبهراهرابدانیمودرحفظآنبکوشیمودرپایانهماشاره

هایازکانالهایانتقالآبازشیوهمدیریتمنابعآب،تغییرروش:كنیمشوند،ميمطرحمی
هایبتونی،جلوگیریازهدررفتآبدرشبکهتوزیع،رفعفرسودگیشبکهوسنتیبهکانال

 .هاومزارعهایآبیاریباغتغییرروش


پروژه آبرسانی برای  07اجرای  :معاون آبرسانی سازمان آب و برق استان خبرداد

 مقابله با خشکسالی خوزستان
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معاونآبرسانیسازمانآب:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخهفتمخردادآمدهاست
پروژهدرمعاونتآبرسانیاینسازمانتعریفشدهکهازاین۰۶۰:وبرقخوزستانگفت

 .شوندپروژهتنهادرراستایخشکسالیاستانطراحیواجرامی۲۵تعداد،حدود

هادرکهازبینرفتنزیرساختیسنا،صابرعلیدادیدرجمعخبرنگارانبابیاناینبهگزارشا
معاونتآبرسانیسازمانآبوبرق:حوزهآبرسانیموجبسختیکارشدهاست،اظهارکرد

ها،نهاییودرصدآن۱۵تا۴۵هاییراتعریفکردهکهاستانبرایمقابلهباخشکسالی،پروژه

 .رسیدهومابقیدرحالتکمیلهستندبرداریبهبهره

اندوتقریبادربیشترشهرهاییهاتماماستانخوزستانرامنتفعساختهاینپروژه:ویافزود

 .دهندهاراتحتپوششقرارمیکهبامشکلکیفیتوناپایداریآبمواجهبودند،اجراییوآن

نآبوبرقخوزستانوجودداردکهازپروژهجاریدرسازما۰۶۰تعداد:علیدادیتصریحکرد

 .شونددرراستایخشکسالیطراحیشدهواجرامیپروژهتنها۲۵اینتعدادحدود

کهسامانهبرداشتوتصفیهآبسطحیبرایشوشترآغازشدهاست،ویبااشارهبهاین
وشیکههایتراشوشتربهدلیلکاهشدبیرودخانهکارونوافتایستاییآبچاه:گفت

تنهامنبعتأمینآبهستندباکاهشافتناگهانیشدیدآبروبروشد؛برایحلاینمشکل



عالوهبرباالبردنسطحآبمخازنازطریقخطوطانتقالوتنظیمفشارشبکه،ساختسه

 .حلقهچاهدردستاجراقرارداردکهیکحلقهآنبهاتمامرسیدهاست

۵۰وستاهایهفتکلورامهرمزکارمهمیانجامشدکهطیآنبرایر:علیدادیادامهداد
پروژهبعدینیزبرایشهرویس.مندشدندواحدمجتمعصنعتیازنعمتآببهره۲۰روستاو

روزیتأسیسوبهشرکتآبوخانهشبانهطراحیشدهاستکهبرایاینشهرتصفیه
 .فاضالباهوازتحویلدادهشد

اجرایسامانه:هایاخیر،بیانکردآبشهرستانهندیجانطیسالویبااشارهبهمشکل

 .شودخردادواردمدارمی۰۰اضطراریپمپاژآباینشهرستانازیکماهقبلآغازوتا

همچنینخطوطانتقالرفتوبرگشت:معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانافزود
یلوساختمانایستگاهپمپاژوکلرزنیاینهزارمترمکعبیشهرستانامیدیهتکم۰۵مخزن

 .پروژهبهاتمامرسیدهاست

برداریآبباکیفیتوشهرستانآغاجارییکیازشهرهایمغفولماندهازبهره:ویادامهداد
خانهاینپایداربودکهسیستمآبگیریآنطیششماهنوسازیکاملوپروژهتأسیستصفیه

 .استشهرستاننیزدرحالانجام

هایشهرستاناهوازبابیانمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستاندرخصوصپروژه
انجام"غدیر"درصدآبرسانیبهاینشهرستانازطریقآبطرح۴۵تا۰۰کهحدوداین
خانهیاایستگاهپمپاژامالدبسدربرایاهوازافزایشظرفیتازطریقتلمبه:شود،گفتمی

 .شدهاستنظرگرفته

درصدنیازاهوازازآب۰۰تا۰۵اینزدیکریزیشدهتادرآیندههمچنینبرنامه:علیدادیگفت
برایشهرشیباننیزمخزنذخیرهتأمینونوسازیتأسیساتبرقایستگاه.غدیرتأمینشود

 .پمپاژانجامشدهاست

یمیحمیدیه،توانستیمبهکیلومترخطانتقالازمحلسدتنظ۰۰بااحداث:ویادامهداد

 .روستاهایگمبوعهودیگرروستاهایاینبخشواطرافحمیدیهآبرسانیکنیم

معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبااشارهبهاجرایسریعوباکیفیتپروژه
عبمترمک۰۵۵کیلومترخط،دوایستگاهپمپاژو۲۱اینپروژهدارای:آبرسانیچذابه،اظهارکرد

 .روزاحداثشد۰۰مخزنکامپوزیتیموقتبودکهتمامیاینتأسیساتظرف

پروژهبعدی،آبرسانیبهشهررفیعشهرستاندشتآزادگاناستکهباانجام:علیدادیگفت

 .شوداینپروژهپازلطرحغدیردراینشهرستانتکمیلمی

کیلومتریدرطول۵۵خطانتقالازتیرماهسالگذشتهتصمیمگرفتهشدتا:ویادامهداد
مسیرحسینیهتاامالدبستأسیسشودتاشهرهایآبادان،خرمشهر،دشتآزادگان،

 .چذابه،شادگان،دارخوین،اهوازوهمهروستاهایمسیرازاینعملیاتاجراییمنتفعشوند

درصدنیاز۰۵نباالیکیلومترازاینپروژهبهاتمامرسیدهکهباانجامآ۰۴:علیدادیادامهداد

 .شودآبشهرهایآبادان،خرمشهر،شادگانودشتآزادگانازطرحغدیرتأمینمی

میلیارد۰۲۵همچنینپنجپروژهبااعتبار:معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانگفت
یزتوماندرشادگاندرحالانجاماستکهآبرسانیبهروستاهایخنافرهدرمسیراینشهرن

 .رسدروزآیندهبهاتماممی۲۵تا

حلقهچاه۰۶هابرایاینشهرستانطیاینسال:هایدزفولاظهارکردویدرخصوصپروژه

 .هزارمترمکعبمخزناضافهشد۳۵واردمدارو

هزارمترمکعببهحجممخازناندیمشکاضافهوسهحلقهچاه۶۵حدود:علیدادیبیانکرد
هزارمترمکعببه۵تا۰هابینبرداریکاملآنرحالحفاریاستوبابهرههادنیزبرایآن

 .شودحجمآباینشهرستانافزودهمی



لیتربرثانیهاحداثویکچاهنیزتعمیر۴۵کهدرایذهدوحلقهچاهباظرفیتویبابیاناین
شهرستاناللیکهآبایازدرحالحفرواحداثچهارحلقهچاهدرمنطقه:شد،ادامهداد

۰۰هاشهرستاناللیحداقلتابااحداثاینچاه.زیرزمینیخوبوباکیفیتیدارد،هستیم

 .سالآیندهمشکلآبرسانیندارد

پروژهبرایآبوفاضالب۰۲کهحدودمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبابیاناین
طبق:باهوازوخوزستاندردستاجراداریم،افزودروستاییوچندپروژهنیزبرایآبوفاضال

میلیاردتومانطیسهسال۶۰۵هزارو۱فروردینسالگذشتههیئتدولتحدود۰۰مصوبه
توانباایناعتبارکارهایبسیاریرادراستاندراختیارخوزستانقرارگرفتهاستکهمی

 .عملیاتیکرد

هایآبوتأمیننیازهایاستانخوزستان،بهاعتباریوژهبرایتکمیلپر:علیدادیتصریحکرد
 .هزارمیلیاردتوماننیازاست۰۰بالغبر

توانآنراانکارکردوبهخوزستانشرایطیمثلجنگتحمیلیراداشتهکهنمی:ویگفت
هایآبوبرقخوزستانتنهامربوطزیرساخت.هابازماندیمهمیندلیلازتوجهبهزیرساخت

توانخوزستانرابانمی.هاوانتقالبهمبادیورودیشهرهااستبهآبگیریازرودخانه
هابرایطیتماماینسال.هایخوشآبوهوایادارایتمرکزجمعیتمقایسهکرداستان

 .ریزیشدهاستهایشیریناستانبرنامهآب

فیتآبشربخوزستاناجراپروژهآبرسانیغدیردرخصوصبهبودکی:علیدادیاظهارکرد
هایجامعاستانبهشکلیخواهدبودتاآباستانازسرچشمهدز،شدهودرادامهپروژه

 .وکوثرتأمینشود6کارون

هایزیادیدرخصوصآبکهبخشنامهمعاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستانبابیاناین
دمندوفعالاستانهماکنوندرحالانجامآبرسانیبهصنایعسو:شود،گفتصنایعابالغمی

رسدولیاینآبرسانیساماندهینشدهکهبایداینکارراانجامهامیبودهوآبکافیبهآن

 .داد

صنایعهمبخشیازعمرانوتوسعهیافتگیاستانهستندوصنعتبایدبه:وییادآورشد

 .بخشآبکمککند

انتهایپیام
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فرماندارشیروان:آمدهاست30شیرواندرهفتمخرداد/ربهگزارشخبرگزاریدولتیمه

باوجودبارشهایفراواناخیردرشهرستانامادرحالحاضرمیزانذخیرهآبسد:گفت
 .درصداست۳/۱بارزو

ایهماهنگی،امینرضامرآتیپیشازظهردوشنبهدرجلسهشورخبرنگارمهربهگزارش
درصدکاهشداشته۶۱/۰۰مدیریتبحرانشیروانبابیاناینکهمیزانورودیآبسدبارزو

باتوجهبهذخیرهحجمآبموجوددراینسد،صرفهجوییمصرفآبیک:است،اظهارکرد
 .عزمجدیوهمگانیرامیخواهد

توانتنهابابرنامهخشکسالیوکمآبیمشکلبسیاربزرگیاستکهمی:مرآتیافزود
.ریزیصحیحومصرفبهینهازاینبحرانعبورکرد
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سند:شیرواناشارهکردوگفتویدرادامهبهتدوینسندجامعمدیریتبحرانشهرستان
مدیریتبحرانکهدرراستایسرمازدگی،جاریشدنسیالب،کمآبیودیگرحوادثطبیعی

.استتنظیمشدهبهوزارتکشورارسالشده

طیامسال،سرمازدگیباغاتوجاریشدنسیالبدر:فرماندارشیروانهمچنینبیانکرد
.برخیازمناطقشهرستانخساراتزیادیراواردکردهاست

آمادگیکاملبرایمواجههبابحرانهاضرورتداردچراکهبههنگاموقوع:مرآتیتاکیدکرد
.یاتامدادرسانیانجامشودحادثهبایددرحداقلزمانممکنعمل

میلیارد تومانی سیل به روستاهای شیروان ۰خسارت 

سیلبالغبرهفت:فرماندارشیرواندرادامهبهسیلاخیردرشیرواناشارهکردوگفت
.میلیونتومانبهروستاهایشهرستانخسارتواردکرد۵۰۵میلیاردو

رساندکهتایشهرستانشیروانآسیبروس۰۵اینسیلبهبیشاز:مرآتیاعالمکرد
میلیون۵۵۵بیشترینمیزانخسارتمربوطبهراههایمواصالتیبودهکهبالغبرسهمیلیاردو

.تومانخسارتبرجایگذاشت

میلیونتوماندربخشآبوفاضالبروستایی۴۳۵همچنینسیلسهمیلیاردو:ویافزود
انتقاللولهآب،چندچشمه،دوحلقهچاهویکخسارتبرجایگذاشتکهدرپیآنخط

.رشتهقناتتخریبشد

سیالببهبخشکشاورزیاینشهرستانرابالغبرفرماندارشیروانهمچنینمیزانخسارت
.میلیونتوماناعالمکرد۵۰۵دومیلیاردو

 بالی خشکسالی به جان کودکان خراسان جنوبی

 گزارش از سپیده قلندری اسفدن
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خشکسالی،:آمدهاست30هفتمخرداددوشنبهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

اند،واینروزهادردهاییفراترازآنهاستباآنخوگرفتهجنوبیسالایکهمردمخراسانواژه
ودکان،کمبودهایپوستیدربینکهمچوننبودبهداشتمناسب،شیوعبیماری

 .رادرخودجایدادهاست...هایآموزشیوزیرساخت

بهگزارشایسنا،صدایروستاییانرااینروزهاازهرتریبونیودرصفحاتفضایمجازیبههر
زندگیدرمرز»،«تهدیدجانمردمبهدلیلبیماریپوستی»،«آبنداریم»شکلیمیبینم،

 ...و«روایتفقروخشکسالی»،«تعطیلی

حرفازتهدیدخالیشدنروستاهاوخالیازسکنهشدنبارهازدهشد،آمارآبرسانیبه
روستاهابارهاذکرشد،امابرایتسکیندردروستائیانیکههنوزدرترسریزشسقف

کنندچهشدهاست؟هایچوبیزندگیمیخانه



ساکنانآنازکمترینجنوبیهنوزهمروستاهاییوجودداردکهگوشهخراساندرگوشه

.زنندآبیومحرومیترافریادمیصدافقر،خشکسالی،بیاندویکبهرهامکاناتزندگیبی



رنجی فراتر از خشکسالی

هاییکهاسمشانخانهاندتاخانهآبتلفشدههاییکهبراثرخشکسالیوکمبودازدام
هاییازچوبوسنگوشایدتنهادرآمدشانهمشاملیارانهپرداختیدولتنیستجزتیکه

. کنداستومستمریناچیزیکهکمیتهامدادپرداختمی

هایگلیخانه.نظمکنارهمومردمیکهمجبوربهزندگیدراینروستاهستندهایبیخانه
ایمبهماماهایسنگوآهنقراضهسرپناهیشدهبرایکودکانیکهآیندهکهباچوبوتکه

 .آرزوهاییشیریندارند

آسایبهاریجایهایغیرمنتظرهوسیلساله،بارندگی27واینروزهاباوجودخشکسالی
اهمیناندکاینکهمرحمیباشدبردردروستائیانامابالیجانشانشدوزندگینداشتهراب

.امکاناتبهزیرآببرد

روستاهاییدراستانوجودداردکهآبشربآنشوراستوبرایتأمینآبمصرفیاهالی،

.ایسنگینداردیاهمانآبکیفیتمناسبیندارداندکههزینهتانکرآبشیرینگذاشته

کاتاولیهزندگیبسیاربهداشتدراینگونهروستاهازیرصفراست،آموزشتعریفینداردوام
برندودچارسوءتغذیههایپوستیرنجمیشودوکودکانیکهازبیماریسختفراهممی

.اندشده



اعزام تیم پزشکی هالل احمر برای درمان بیماران پوستی

محمدرحیمشهریاریمدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراسانجنوبیدرخصوصمشکالت
نفرازبیمارانپوستیروستاهای۴۵باحضورپزشکداوطلبهاللاحمر:روستائیانگفت

.ذکریوگلنیشهرستاندرمیانتحتدرمانقرارگرفتند

لبکاروانسالمتبهنفرازداوطلبینوپرسنلجمعیتهاللاحمردرقا۰۵:ویافزود

.روستاهایذکریوگلنیازتوابعشهرستاندرمیاناعزامشدند



باتوجهبهبیماریپوستیشایعدر:مدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراسانجنوبیگفت
منطقهتیماعزامیبارویکرددرماناینبیماریباهمراهیپزشکمتخصصپوستازدانشگاه

.اعزامشدعلومپزشکیتهرانبهمحل

نفرازبیمارناهالیروستای۴۵تیماعزامیبهبررسی،درمانوآموزشبیشاز:ویافزود
مذکورپرداختوکالهآفتابی،داروهایموردنیازازقبیلکرمهایضدآفتابومرطوبکنندهو

.پمادهایمرتبطبابیماریبطوررایگاندراختیارشانقرارگرفت

آفتاب:پزشکبدونمرزوداوطلبهاللاحمرنیزدراینخصوصبیانکردسیدناصرعمادی
تندووزشبادهایموسمیباذراتشنوعدمآگاهیساکنینمنطقهنسبتبهنحوه

.مراقبتپوست،ازمهمتریندالیلاینبیماریاست

انرادرعضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهرانباتاکیدبهاینکهاهالیمنطقهکودک
یکیازنیازهایاساسی:ساعاتآفتابیروزدرمحلسرپوشیدهبایدنگهداریکنند،گفت

منطقهمباحثآموزشیدرراستایبهداشتودرماناستواینمهمباحضورمستمر

.هایذیصالحبایدعملیشوددستگاه

جمعیازدانشجویانباتوجهبههمراهیجمعیتهاللاحمراینتیمباحضور:وییادآورشد
دانشگاهتهرانپسماهرمضانبرایبررسیمجددوارزیابیرونددرمانبهمنطقهبازخواهد

.گشت



خراسان جنوبی هیچ منابع آبی ندارد

یدمحمدباقرعبادینمایندهمردمبیرجند،خوسفودرمیاندراالسالموالمسلمینسحجت
ایمبرایخشکسالی،ایمجلستوانستهدربرنامهبودجه:مجلسشورایاسالمیگفت

با:ویمتذکرشد.ایراپیگیریکنیمرسانیبهروستاهااعتباراتویژهآبخیزداریوآب
رسانیردرجهتتوسعهآبخیزداریوآبمیلیوندال۰۵۵امهاییکهشخصاًانجامدادهپیگیری

.یافتهکهازمحلصندوقتوسعهنیزبرداشتشدهاستبهروستاهااختصاص

نمایندهمردمبیرجند،خوسفودرمیاندرمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهوزارتنیرو
دولتشاهداینمتأسفانهدر:جنوبیکند،عنوانکردایبرایتأمینآبدرخراسانتوجهویژه

.کنندآبدیگرارزیابیمیهایکمجنوبیرامانندسایراستانهستیمکهخراسان

هاییهایموجودازحداقلآبیدرسیستانوبلوچستانباوجودمشکلکم:عبادیافزود
مندهستنداماهایزابل،رودخانههیرمند،رودخانهسرباز،سدسربازبهرهمانندچاهنیمه

هایخودویبابیاناینکهوزارتنیروبهوعده.جنوبیهیچمنابعآبینداردخراساناستان
بهدلیلکمبودنزوالتآسمانینظرکارشناسیوزارتنیرواینشدکه:عملکند،اظهارکرد

جنوبیوهایسیستانوبلوچستان،خراسانآببایدازدریایعمان،شیرینشودوبهاستان

.تقلشودخراسانرضویمن

شودچراکهرسانیمیجنوبیباتانکرآبروستایخراسان۶۰۵حدود:عبادیبیانکرد

.روستاهایماحتیآببرایخوردنندارند





با:یابرهادراستانکمکینکردهاست،متذکرشدویبابیاناینکهوزارتنیرودربارور
جنوبیشدهدربحثباروریابرهاهوافضایسپاهپاسداراندرخراسانهایانجامپیگیری

.مسؤولیتآنرادرگذشتهقبولکردوامیدوارهستیمدرسالآیندهنیزادامهپیداکند

اسالمیبااشارهکمیسیوننمایندهمردمبیرجند،خوسفودرمیاندرمجلسشورای
رئیسکمیسیونکشاورزیوگوبارئیسونائبدرگفت:جنوبی،گفتکشاورزیبهخراسان

تأکیدکردمکهحتماًهرچهزودترنتایجبازدیداعضایکمیسیونکشاورزیوآبازاستانرا
.بندیوارائهکنندجمع

قانوندچارمشکلاستآنراوظیفهکمیسیونکشاورزیاستکهاگر:عبادیبیانکرد
.کنند،رفتارشانرااصالحکنندبرطرفکندواگرمجریانسختگیریمی

صورتویژهنتایجدکترافضلیعضوکمیسیونکشاورزیوآبهستندوبه:ویتصریحکرد

.کنندبازدیداعضایکمیسیونکشاورزیوآبازاستانراپیگیریمی

اسان جنوبیروستای خر 011آبرسانی به 

محمدمهدیمروجالشریعهاستاندارخراسانجنوبینیزبااشارهبهخشکسالیهایدودهه
جنوبییکقطرهآبآشامیدنیروستایخراسان۶۰۰درحالحاضربیشاز:استانگفت

.شوندندارندوباتانکرآبخوردنمردمتامینمی

درحال:دودههدرایناستان،گفتهایاستاندارخراسانجنوبیبااشارهبهخشکسالی
روستایخراسانجنوبییکقطرهآبآشامیدنیندارندوباتانکرآبخوردن604حاضربیشاز

.مردمتامینمیشود

امیداستاینحضورنمایندگانواعضایکمیسیونکشاورزی:مروجالشریعهیادآورشد

.ردمشایستهایناستانباشدمجلسدرخراسانجنوبیفرصتخوبیبرایخدمتبهم

 .جنوبیرافراموشنکنیمقصهخشکسالیورنجروستائیانخراسان

انتهایپیام

 و آبادان شرب آب مشکل رفع در نشست بررسی مشکل آب منطقه مطرح شد؛
 آینده روز 01 تا خرمشهر
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/627735-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


استاندار:آمدهاست30درتاریخدوشنبههفتمخردادلنابهنوشتهخبرگزاریدولتیای
میزانبرداشتآب:خوزستاندرجلسهرفعمشکلشوریآبدرفرمانداریویژهآبادانگفت

هزارلیتردرروزخواهد34لیتروبرایآبادانبههزار40روزآینده،برایخرمشهر64غدیرتا
   .رسید

تاپانزدهمتیرماهمشکلآبشهرهایآبادانوخرمشهرودارخوینبااحداثخط:ویافزود
شودوتاآنزمانبایدهممردمآبراانتقالآبازطرحآبرسانیغدیربهآبادانحلمی

    .رهاراتنهاباآبباکیفیتغدیرتامینکنیممدیریتکنندوهمتالشکنیمآباینشه

:غالمرضاشریعتیباتاکیدبراصالحشبکهآبرسانیدرروستاهایآبادانخاطرنشانکرد
67هزارلیترآب،ناچاریمروزانه10بعلتفرسودگیاینشبکهآبرسانیبجایآبرسانیروزانه

 .هزارلیترآببهروستاهابرسانیم

علتشوریآبآبادانکاهش:عاونآبرسانیسازمانآبوبرقاستانهمافزودعلیدادیم
    .دبیآبغدیراست

شوریآب:حسینیمدیرآبفایروستاییآبادانبابیانوضعیتآبشربروستاهاگفت
میلیاردتوماناعتبار27موجبآسیببهتصفیهخانهشهیدکشتکارشدهوبرایبازسازیآن

 .ستموردنیازا

استکهاینمقداردر177هزارو6دراینشهرکدورتآب:فرماندارویژهخرمشهرگفت
 .رسدمی0477روستاهابه

 .کیلومترازروستاهایغربکاروننیازمندآبرسانیازطرحغدیرهستند22حیاتییادآورشد

 کنند ها دو برابر بیشتر از متوسط کشور آب مصرف می تهرانی

w.isna.ir/news/97030703179https://ww 

درتهرانحدود:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخدوشنبههفتمخرداد
گیردوایندرشرایطیاستکهدوبرابرمتوسطسرانهکشور،مصرفآبشربصورتمی

 .هرسالبیشازسالگذشتهدرپایتختباچالشکمآبیمواجههستیم

درصد۰۰هادرپایتخت،نسبتبهدرازمدتیسنا،درحالحاضرباوجودبارندگیگزارشابه
درمجموعدرحال.درصداست۳۶کاهشبارندگیداریمکهاینکاهشنسبتبهسالقبل

میلیونمترمکعببرنامهریزی۰۵۵حاضرمتوسطنیازآبشربشهرتهرانیکمیلیاردو
هوا،بارش،ذخیرهبرفیومنابعآبزیرزمینیبخشیازشودکهباتوجهبهوضعیتآبومی

وبخشیدیگرازمنابعآبزیرزمینی(سدهایپنجگانهتهران)ایننیازازمنابعآبیسطحی

 .شودتأمینمی

درصداز۲۵درصدازآبمصرفیاستانتهرانازسدها،۲۲عالوهبرایندرحالحاضر
۰۰۵شودوبراساسآمارساالنهبایرزمینیتامینمیهایزدرصدازآب۰۰هاوآبروان

سالسطحآبآبخوان۰۰میلیونمترمکعبکسریمخازنزیرزمینیمواجههستیموطی
.متریروبروبودهاست۰۹۵تهرانباافت

میلیاردمترمکعبمنابعآبیدرسال۶۵۵بایدبهاینمسالهنیزتوجهکردکهازازسویدیگر
میلیارددرحوزه۵۵میلیاردمترمکعبباقیمانده،۰۵۵لیاردمترمکعبتبخیروازمی۳۵۵

.شودمیلیاردمترمکعبدرحوزهآبشربمصرفمی۰۵کشاورزیو

هارونیممیلیونمترمکعبدرروزهایگرمسالودراوجمصرف،چایندرشرایطیاستکه
۰۲هزارلیتربرثانیهیعنیمعادل۰۲کهاینرقممعادلشودآبدراستانتهرانمصرفمی

۳۵۵هزاربطرییکلیتریدرهرثانیهاستکهازاینرقممصرفشهرتهرانسهمیلیونو

https://www.isna.ir/news/96032514533/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96032514533/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96032514533/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


کلیتریدرثانیهدرهزاربطریی۳۰هزارمترمکعببرثانیهتخمینزدهشده،بهعبارتیمعادل

.شهرتهرانآبمصرفمیشود

صدمدرصدازمنابعتجدیدپذیربه۳۲درصدجمعیتکلدنیارادارد،ولیفقط۰۹۰ایرانحدود
درصدکشوردرمنطقهخشکونیمهخشکقرارگرفتهو۰۰کشوراختصاصیافتههمچنین

بامجوزشواری۰۳۵۳ساسدرسالبرهمینا.هاقابلقبولاستدرصدبارندگی۰۰تنها
تامیناستانتهرانشرکتآبوفاضالبتوانستبامشترکانپرمصرفبرخوردکندامسالنیز

.پسازتاییدکارگروهسازگاریباکمآبیاجراییخواهدشداینطرحموردبحثقرارگرفتهو

انتهایپیام

فشرده  :معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد
 سازی ترم تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخاطر بحران آب

www.mehrnews.com/news/4309536https:// 


آمده30درتاریخسهشنبههشتمخرداداصفهان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

باتوجهبهلزوم:معاونتوسعهمدیریتومنابعدانشگاهعلومپزشکیاصفهانگفت:است
لازمدیریتمصرفبهینهآبازسالآیندهترمتحصیلیعلومپزشکیاصفهانفشردهوقب

 .فرارسیدنفصلگرماتعطیلمیشود
،علیرضایوسفیظهرسهشنبهدرکارگروهمدیریتکمآبیدرخبرنگارمهر بهگزارش

ازسالآیندهترمهایتحصیلیدانشگاهعلومپزشکی:دانشگاهعلومپزشکیاظهارداشت
همچنیناستفادهازلوازمکاهنده:ویبیانداشت.اهدشداصفهاناوایلخردادتعطیلخو
هاوسرویسهایبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانمصرفآبدرتمامیوضوخانه

 .جایگزینمیشود

درصداز۲۵تاپایانامسال:معاونتوسعهومنابعدانشگاهعلومپزشکیاصفهاناعالمکرد
پزشکیاصفهانکممیشودوایندرحالیاستسطحزیرکشتچمندردانشگاهعلوم

ویبرلزوم.درصدازسطحزیرکشتچمنکاستهشد۲۵کهسالگذشتهنیزنزدیکبه
میزانکاهشمصرفآبو:هاتاکیدکردوافزوداستفادهازلوازمکاهندهمصرفدربیمارستان

مرمدیرانبیمارستانهایارزشیابیمستهمکاریباشرکتآبوفاضالب،یکیازشاخص
 .هایایندانشگاهاست

براساسبرنامهزمانبندیشدهتمامیشیرآالتموجوددرایندانشگاهبه:یوسفیگفت
ویهمچنینبهبازچرخانیآبدر.شیرهایکممصرفالکترونیکیواهرمیتبدیلخواهدشد

اصفهانآمادگیداردتادانشگاهعلومپزشکی:استخرشنایایندانشگاهاشارهکردوگفت
 .اینفناوریرادراختیارسایراستخرهانیزبگذارد

خوشبختانهباهمکاریمدیرانبیمارستانهاواصالحالگویمصرف،:یوسفیاظهارداشت
شاهدکاهشمصرفآببیمارستانهایالزهراء،سیدالشهداء،امامموسیکاظم،عیسی

 .درسالگذشتهبودیمبنمریم،شهیدبهشتیوشهیدچمران

https://www.isna.ir/news/97020301710/%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 آبخیزداری، راهکار پیشگیرانه و مطمئن برای مبارزه با خشکسالی

https://www.isna.ir/news/97030803752 

 
اقدامات:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخسهشنبههشتمخرداد

خشکسالیدردرازمدتآبخیزداریمی تواندراهکاریپیشگیرانهومطمئنبرایمبارزهبا

 .باشد

ریزیمستمرواجرایاقداماتالزمبرایمدیریتبهگزارشایسنا،آبخیزداریعلموهنربرنامه
هایآبخیزاعمازطبیعی،کشاورزی،اقتصادیوانسانیبدونایجاداثراتمنفیمنابعحوضه

منظوریریتحوزهبهبهعبارتدیگرآبخیزداریطراحیومد.باشددرمنابعآبوخاکمی

 .حفاظتواستفادهصحیحوپایدارازمنابعطبیعیباتوجهویژهبهمنابعآبوخاکاست

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانگیالندرگفت وگوبا«محسنیوسف پور»دکتر
یتیدرایسنا،آبخیزداریرامجموعه ایازاقداماتمکانیکی،بیولوژیکی،بیومکانیکیومدیر

درآبخیزداریاهدافیچونکنترلفرسایشورسوب،:حوضه هایآبخیزدانستواظهارکرد
کنترلسیل،تثبیتوپایدارسازیرانشزمین،تقویتسفره هایآبزیرزمینیوتقویتپوشش

 .گیاهیدنبالمی شود

بارانکشوراشیکیازاستان هایپرکهگیالنبنابرویژگی هایطبیعیویبابیاناین
اینموهبتالهیکهدرعینحالیکفرصتاست،می تواند:شود،تصریحکردمحسوبمی

روباآبخیزداریمی توانازدرشرایطیبهتهدیدیبرایمنابعپایهاستانتبدیلشود،ازاین
شدتتهدیداتآنکاستوبهحفظآبوخاککهدرسرسبزیوطبیعتگیالننقش آفرین

 .ککرداست،کم

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانگیالن،سیل،رانشزمین،انباشترسوباتدربستر
رودخانه ها،تاالبوانهارکشاورزی،نداشتنتعادلدامومرتع،خشکسالی،فرسایشخاک،

 .راازجملهتهدیداتاستانازمنظرآبخیزداریدانست...فقرپوششگیاهیو

،آبخیزداریمنحصراًدرحوضه هایآبخیز07تاپیشازسال:اطرنشانکرداینمقاممسئولخ
شهر–واجدسدفعالیتمی کردودرهمینراستایکواحدآبخیزداریدرشهرستانرودبار

داشتیمکهامورآبخیزداریمربوطبهحوضهآبخیزسفیدرودراانجاممی داد،امادر–منجیل
بهآبخیزداریدرکلحوضه هایآبخیزاعمازواجدسدوفاقدسد،بنابرنیازکشور07سال

معاونتآبخیزداریدرجهادسازندگیوقتکارخودشراآغازکردوپسازادغام

 .وزارت خانه هایجهادسازندگیوکشاورزی،اینمأموریتبهسازمانجنگل هامحولشد

کلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانگیالن،معاونفنیوآبخیزداریاداره «محمدباقررفعتی»
حوضهآبخیزدراستانگیالن،یادآور47نیزدرگفت وگوباایسنا،بااشارهبهفعالیتبالغبر

حوضهآبخیزگرکانرودوناوروددرشهرستانتالش،حوضهآبخیزشفاروددرشهرستان:شد
سالوشاندرمن،حوضهآبخیزرضوانشهر،حوضهآبخیزمرغکوخالکاییدرشهرستانما

ماسوله رودخاندرشهرستانفومن،حوضهآبخیزپسیخاندرشهرستانشفت،حوضهآبخیز
پلروددرشهرستان هایسیاهکل،رودسرواملشوزیرحوزه هاییازحوضهآبخیزسفیدروددر

ییوترینحوضه هایآبخیزاستانراازحیثسیل خیزی،رسوب زاشهرستانرودبارمهم

 .فرسایشخاکتشکیلمی دهد



مالتی،–،سنگی(گابیونی)سنگی–ویاحداثسدهایخاکیکوچکوایجادبندهایتوری
چپریراازجملهاقداماتمکانیکیآبخیزداریدانستکهباهدف–خشکه چینوچوبی

کنترلسیلورسوب،تعدیلشیبآبراههوتقویتمنابعآبیسطحیوزیرسطحیصورت

 .می گیرد

،(مثمروغیرمثمر)کهاقداماتبیولوژیکیشاملنهال کاریاینمقاممسئول،بابیاناین
حفاظتخاک،کنترلفرسایش،تقویت:شود،اظهارکردعلوفه کاری،بذرکاریوکپه کاریمی

سفره هایآبیزیرسطحی،تولیدفضایسبزوافزایشدرآمدآبخیزنشینانازجملهاهداف

 .نظردراینروشاستمورد

رفعتی،اقداماتبیومکانیکیراتلفیقیازاقداماتمکانیکیوبیولوژیکیدانستوخاطرنشان
درصد37معاونتفنیوآبخیزداریاداره کلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاندربالغبر:کرد

اتمکانیکی،درصدحوزههااقدام47حوضه هایآبخیزورودکردهوبهطورمیانگیندر
تردیدبافراهمشدناعتباراتالزمبیولوژیکی،بیومکانیکیومدیریتیانجامگرفتهاستکهبی

ونیرویکارمتخصص،ایناقداماتباسرعتبیشتریانجامخواهدشدودرنتیجهحفاظتاز
 .منابعآبوخاکاستانبهصورتصددرصدیتحققپیدامی کند

پروژهمکانیکیو67طبیعیوآبخیزداریگیالن،ازاجرایبالغبرمعاوناداره کلمنابع
یکیاز:شهرستاناستاندرطیسالجاریخبردادوگفت11بیومکانیکیدرسطح

تریناینپروژه هااجرایاقداماتآبخیزداریدرحوضهآبخیزآلنزهشهرستانماسالاستمهم
پروژهمذکوردر.انجاممی شود(جایکا)لیژاپنکهبامشارکتآژانسهمکاری هایبین المل

 .راستایاحیایاکوسیستمتاالبانزلیبهمرحلهاجرادرمی آید

رفعتیبهتغییراتاقلیمی،کاهشبارندگیوبروزخشکسالیدرکشوروبهتبعآناستان
مبارزهبااقداماتآبخیزداریمی تواندراهکاریپیشگیرانهومطمئنبرای:اشارهکردوگفت

 .خشکسالیدردرازمدتباشد

انتهایپیام

محصولی که از زمین / زارهای استان بوشهر اسیر خشکسالی گندم گزارش مهر؛
 بیرون نزد


https://www.mehrnews.com/news/4308733 

 
بهدنبال:خردادآمدهاستهشتمدرتاریخبوشهر/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

فتوزارهایاستانبوشهرازبینرهایسالزراعیجاری،بخشزیادیازگندمخشکسالی
 .محصولچندانیبهویژهدرمزارعدیمبرداشتنشد

شودوکشتگندمدراستانبوشهرازفصلپائیزآغازمی-هاگروهاستان - خبرگزاریمهر
وهارشدکردهوبهباربنشینندتنهاچندباربارندگیتاپایاناسفندماهکافیاستتاگندم

 .هابایددرفواصلمناسبیمحققشودالبتهاینبارش

هایاخیرنقاطمختلفکشوراسیرخشکسالیشدهاستوباکمبودبارشهرچنددرسال
هابهصورتچشمگیریکاهشیافتوروبروهستیمولیدرسالزراعیجاریمیزانبارش

 .عمالدرفصلپائیزوزمستانبارانینبارید

هایکشاورزیبهویژهسیاراندکوبافواصلزیادباعثشدتاآبموردنیاززمینهایببارش
هایگندمنتوانندازدلدربخشدیمتامیننشودواینموضوعباعثشدتادراراضیدیمدانه

 .زمینبیرونبزنند؛چهرسدبهاینکهبخواهندرشدکنند
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هاداردکهامسالدرفصلکاشتنبارشموفقیتدرکشاورزیبهصورتدیمبستگیبهمیزا
هایبسیارکمیرادراستانشاهدبودیمکهمشکالتزیادیرادراستانوپسازآنبارش

 .ایجادکرد

هاباعثهادرفصلپائیزوزمستانوهمچنینناچیزبودنبارشفاصلهبسیارزیادبینبارش
التکاشتهشدهدرایناراضیرشدشدکهآبمناسبیبهاراضیکشتدیمنرسدومحصو

 .نکردهوازبینرفتند

 

 های دیم خشک شد گندم

استان:اظهارداشت خبرنگارمهر وگوبارئیسسازمانجهادکشاورزیاستانبوشهردرگفت
زیادیدراینزمینههایخوبیدرزمینهکشتگندمداردوهرسالهکشاورزیبوشهرظرفیت

 .کننداقدامبهکشتمی

هکتارازاراضیاستانبوشهربه۰۵۵هزارو۰۰محمدتقیمنوچهریازکشتگندمدر
هزارهکتارسطحزیرکشتاراضیاستانبوشهرنیززیر۴۵:صورتآبی،خاطرنشانکرد

ینخشکسالیدرویبااشارهبهاینکهامسالشاهدشدیدتر.کشتگندمبهصورتدیمرفت
امسالشاهدکاهشچشمگیرمیزانبرداشتگندم:سطحاستانبوشهربودیم،اضافهکرد

 .ایمدرسطحاستانبوشهربوده

هزارتنگندم۲۰رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانبوشهربااشارهبهبرداشتبیشاز
بباعثبروزاینهایمناسنبودبارش:معمولیوبذریدراستانبوشهر،تصریحکرد

 .خشکسالیوکاهشمیزانبرداشتگندمشدهاست

امآبانسالقبلسی:منوچهریبااشارهبهکاهشبارشباراندراستانخاطرنشانکرد
بارانقابلتوجهیبارشگرفتولیپسازآنبارشیدراستانثبتنشدکهاینمهمسبب

وهبررسیخسارتواردهبهکشاورزانکارگر۲ویازتشکیل.بروزتشدیدخشکسالیشد
خشکسالیبرایبررسیخسارتواردشدهبهکشاورزانبراثر:استانخبردادوافزود

 .راهکارهایالزماندیشیدهشدهاست

 

 درصد از بارندگی ساالنه محقق شد ۶۵
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مدیرعاملشرکتسهامیآبمنطقهایبوشهرباتشریحشرایطمنابعتولیدومصرفآبدر
متاسفانهبرداشتبیرویهازمنابعآبزیرزمینیوتعرضاتبهمنابعآب:استاناظهارداشت

سالبارندگینرمالنیزنتوانیمکسری۰۵سطحیدردهههایاخیرباعثشدهکهحتیبا
 .مخازنراجبرانکنیم

بهبارندگیدرسالآبیجاریکهواپسینروزهایانتظاروامید:شاپوررجاییخاطرنشانکرد
:ویتصریحکرد.درصدازبارندگیساالنهمحققشدهاست۶۵کنیم،تنهادرآنراسپریمی

برداریسدرئیسعلیدلواریبهسرمیبریموتنهادرحالحاضردربدترینشرایطدورانبهره
درصداز۰۲میلیونمترمکعب،حجمذخیرهامروزپشتسداستکهنشانگرخالیبودن۰۲۰
 .رفیتاینسداستظ

 

 کاهش چشمگیر برداشت گندم

هاامسالباکاهشبارندگی:گفت خبرنگارمهر مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیبوشهرنیزبه
 .شاهدکاهشقابلتوجهمیزانبرداشتگندمدراستانبوشهرهستیم

زارهایایبهگندمهخشکسالیخسارتگستردهسیدمحمدهاشمیبااشارهبهاینک
میلیاردتوماناز۲۵محمولهگندمبهارزش۱۵۳تاکنونهزارو:استانواردکردهاست،افزود

هزارتن۲۰ویبااشارهبهبرداشتبرداشت.کشاورزاناستانبوشهرخریداریشدهاست
ورزانپرداختشدهاستونیمیازمطالباتکشا:گندمدرسطحاستان،خاطرنشانکرد

.مابقیآننیزتاهفتهآیندهبهکشاورزانپرداختخواهدشد

آب مازاد در رودخانه کارون   حتی یک قطره :مشاور استاندار خوزستان در امور آب
 برای انتقال وجود ندارد

https://www.isna.ir/news/97030803995 

 

مشاور:آمدهاست30هشتمخردادشنبهسهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ
هرقطرهآبیکهاز:استاندارخوزستاندرامورآببااشارهبهوضعیتخشکسالیگفت

جاییآبازحوزهمبداءبهمقصداستوشود،بهمعنیجابههایکارونمنتقلمیسرشاخه
 .تقالوجودنداردایآبمازاددررودخانهکارونبرایانایندرحالیاستکهحتیقطره

وگوباایسنا،بااشارهبهوضعیتخشکسالیدراستانخوزستانمهدیقمشیدرگفت
کارونازنظرمصرفاستانداردمنابعآبفوقاشباعاستوحتیازنظرمقدار:اظهارکرد

متوسطآوردبلندمدت،میزانمصرفحوزهکارونکاملاستبنابراینهرانتقالیاز

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


دستاینرودخانهصورتبگیردخودبهخودبخشیازمصرفآبدرحوزهپایینهایسرشاخه

 .شودقطعمی

جاییآبازشود،بهمعنیجابههایکارونمنتقلمیهرقطرهآبیکهازسرشاخه:ویافزود
ایآبمازاددررودخانهکارونحوزهمبداءبهمقصداستوایندرحالیاستکهحتیقطره

 .لوجودنداردبرایانتقا

متأسفانهمواردمصرفآببیشازحدوتوان:مشاوراستاندارخوزستاندرامورآبگفت
 .رواستحوزهکارونباتنششدیدآبروبه.رودخانهکاروناست

:هایاخیرتأثیریدرمنابعآبیخوزستاننداشتهاست،عنوانکردقمشیبابیاناینکهبارش
درصدمخازن67مارونوزهرهفوقبحرانیاستودرحالحاضروضعیتخشکسالیکارون،

 .آبیخوزستانخالیاست

ریزیمنابعآبیبهدلیلاینکهازمتأسفانهدربرنامه:ویبااشارهبهتبعاتخشکسالیگفت
ایمکارمشکلشدهاستوبهمحضاینکهیکآبهتخصیصیدادههاحقآبهمهرودخانه

 .شودمصرفمشکلایجادمیشویمدربخشسالدچارخشکسالی

زمانیکههمهآبمصرفمیشودبایددر:مشاوراستاندارخوزستاندرامورآبعنوانکرد
بایدمقدارمصرفراکاهشدهیمیابخشی.هایمختلفتجدیدنظرشودتخصیصآبدربخش

 .ازمواردمصرفتعطیلشوند

درصدودر07تا47درصد،دربخشصنعت67دربخششربوبهداشت:قمشیبیانکرد
جوییتوانیمصرفههامیدرصدمازادمصرفداریمکهباهمکاریدستگاه67بخشکشاورزی

 .کنیمتامدیریتبهتریدرمصرفآبداشتهباشیم

جوییکنیمامااینمیزاندرصدصرفه07تا47توانیمدربخشصنعتمی:ویعنوانکرد
توانیمبههامیهایبازیافتیوپساببااستفادهازآب.شودفوریتمحققنمیجوییبهصرفه

 .جوییدرمصرفآبداشتهباشیمدرصدصرفه67تا67راحتی

انتهایپیام

 عبور از خشکسالی با مدیریت مصرف آب:استاندار خراسان رضوی عنوان کرد
https://www.mehrnews.com/news/4308847 

 

30درتاریخهشتمخرداداستاندارخراسانرضوی-گلبهار/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر
 .راهکاربرونرفتازخشکسالیارتقاءبهرهوریومدیریتمصرفآباست:گفت

دردستاحداث،علیرضارشیدیانصبحسهشنبهدربازدیدازپروژه خبرنگارمهر بهگزارش
درصدیمیزان۲۵کاهشباتوجهبه:تصفیهخانهفاضالبگلبهاردرجمعخبرنگاراناظهارکرد

ناگزیربهارتقاءبهرهوریدرمصرفوبارندگیهادرسالجارینسبتبهسالگذشته
درشرایطکنونیبا:ویافزود.مشارکتوهمراهینزدیکهمهبخشهاوگروههاهستیم

استمرارخشکسالیهاوکاهشحجمروانآبهاناگزیرازارتقابهرهوریدرمصرفومدیریت
 . آنهستیم

https://www.mehrnews.com/news/4308847/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4308847/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4308847/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4308847/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
http://www.mehrnews.com/


بهمنظورحفاظتازمنابعآبوبهرهوریدراینحوزه،بایدبهسمت:تاکیدکردرشیدیان
پسابمصرفیدرحوزهشرب،میتواندپسازتصفیه:ویگفت.مدیریتمصرفحرکتکنیم

دربخشصنعت،کشاورزیوآبیاریفضایسبزمورداستفادهقرارگیردوبازچرخانیآب
 .سبیبرایکاهشمیزاناضافهبرداشتازسفرههایزیرزمینیاستفرصتمنا

باتوجهبهسکونتجمعیتقابلتوجهیظرفسهسالآیندهدرشهر:رشیدیانعنوانکرد
مترمکعبآبدرثانیهدراینشهر،بایدازهماکنونبرای۰۰۵جدیدگلبهارونیازبهحجم

 .وصنعتبرنامهریزیکنیمصرفهجوییدربخشآبشرب،کشاورزی

ازهماکنونبایدبهدنبالمشتریبرایپساباینتصفیه:تاکیدکرداستاندارخراسانرضوی
 .خانهبودتابتوانازاینطریق،ازمیزانبرداشتازمنابعآبازسفرههایزیرزمینیکاست

خشک شدن  :اری اصفهان خبر دادها و فضای سبز شهرد مدیرعامل سازمان پارک
 سال ۴هزار اصله درخت اصفهان در مدت  ۶۰۵


https://www.mehrnews.com/news/4309510 

 
مدیرعامل:آمدهاست30اصفهاندرتاریخهشتمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

آسیبجدیبهفضایسبزاصفهاندر:هاوفضایسبزشهرداریاصفهانگفتسازمانپارک
سالخشکشده۴هزاراصلهدرختدرطول۶۰۵اثرخشکسالیواردشدهبهنوعیکه

 .است
شنبهدرنشستشهردار،فروغمرتضایینژاد،پیشازظهرسهخبرنگارمهربهگزارش

یکمیسیونکشاورزی،آبومحیطزیستیاتاقاصفهانبافعاالنمحیطزیستواعضا
مترمربعفضایسبزاکولوژکونیم۰۴بازرگانیاصفهانبابیاناینکهدرفضایسبزاصفهان

:موجوداستدرحالیکهفضایسبزتفرجگاهیسهوسهدهممترمربعاست،اظهارداشت
صتامینآبوآبیاریفضایهایالزمرادرخصوسازمانحفاظتمحیطزیستبایدچانهزنی

 .سبزموجوددراصفهانانجامدهد

تنها گذاشتند در زمینه تامین آب های اجرایی، سازمان فضای سبز را دستگاه

بااین:ویبابیاناینکهتمامدستگاههایاجراییاستانتعهدبرتامینآبداشتند،تاکیدکرد
راتنهاگذاشتندومابهسختیدرحالتامینوجوددستگاههایاجراییدراینزمینهسازمان

.آبحداقلیموردنیازبرایحفظفضایسبزاکولوژیکدرشهراصفهانهستیم

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریاصفهانبابیاناینکهباتوجهبهوضعیت
مترمربع۶۵بایدبهونیممترمربع۰۴آالیندگیشهراصفهانسرانهفضایسبزاکولوژیکاز

لیترآباستکهدر۲۲۰برایحفظحداقلیجنگلشرقاصفهاننیازبه:برسد،بیانداشت
.لیترنیزادارهشدهاست۳۰ماههاوسالهایگذشتهاینفضابا

تنشوآسیب:ویبااشارهبهخشکشدنفضایسبزاصفهاندراثرکمآبیتصریحکرد
هزاراصله۶۰۵اندراثرخشکسالیواردشدهبهنوعیکهتنهاجدیبهفضایسبزاصفه

.دراصفهانبهدالیلمختلفخشکشدهاست۵۴تا۵۵درختازسال

https://www.mehrnews.com/news/4309510/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4309510/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4309510/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4309510/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.mehrnews.com/


 تنش آبی در کدام شهرها بیشتر است؟

https://www.isna.ir/news/97030803679 

 

اییکهشهره:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخهشتمخرداد
بینیشدهنظیراصفهان،بندرعباس،بوشهر،شیراز،کرمان،بیشترینتنشآبیبرایآنهاپیش

رسددرفصلتابستانمشهدوتقریباًتمامشهرهایاستاناصفهانویزداستکهبهنظرمی

 .هایبزرگآبیمواجهشوندباچالش

بهاینشود؛ونتنشتقسیممیهایتنشآبیوبدگزارشایسنا،وضعیتکشوربهدستهبه
۰۵شودتنشیوجودندارد،امااگرتاترتیبکهاگرمیزانتأمینبامصرفیکیباشدگفتهمی

کاهشداشتهباشد،اصطالحاًگفته(آبموردنیاز)درصدمیزانمنابعآبیبهنسبتتقاضا
صدباشد،تنشدر۲۵شودکهآنمنطقهدرمرحلهتنشزرداستواگرایناختالفمی

 .شوددرصدباشد،تنشقرمزنامیدهمی۲۵نارنجیواگربیشاز

درصددرمحدودهتنشآبیزرد،۰۱۹۰درصدجمعیتکشوربدونتنشآبی،۶۶درحالحاضر

.درصدنیزدروضعیتتنشآبیقرمزقراردارند۲۱۹۵درصددرمحدودهتنشنارنجیو۰۰

اساستعدادشهرهابگوییمبایدگفتتعدادشهرهاییکهحالاگربخواهیماینعددرابر
هیچتنش(بهلحاظتعداد)درصدازشهرها۱۰۹۰چراکهدارایتنشآبیهستندزیادنیست؛
درصدجمعیتشهرهاراتشکیل۴۴تنشآبیهستندآبیندارند،اماشهرهاییکهدچار

.دهندمی

شهرتنشآبیدارندکهبیشتر۳۳۶شهر،۰۰۰۱مجموعاًدرسهمحورزرد،نارنجیوقرمزاز
هایآبوفاضالبایناستکهاینشرایطاندوکارشرکتآنهادرمحورزردوقرمزقرارگرفته

رادرفصلتابستانمدیریتکنندکهالبتهبرایاینمسئلهنیزراهکارهاییدرنظرگرفتهشده
.است

شهرکشوربا۳۵۵حدود:چندیپیشبهایسناگفت-وزیرنیرو-دراینبینرضااردکانیان
اگرچهدراستانیمانندکرمانشاهکاهش.میلیوننفردرتنشآبیهستند۰۱جمعیتحدود

هامانندبارندگینسبتبهسالگذشتهدرحدچنددرصدبوده،امادربرخیازاستان
ذشتهدرصدکاهشبارندگینسبتبهسالگ۰۵تا۱۰...سیستانوبلوچستان،هرمزگانو

.داریم

سال۰۵ایکهنسبتبهازسویدیگرباتغییراتاقلیمیهممواجههستیم،بگونه:ویافزود
گذشتهحدوددودرجهافزایشدماداریموحتیاگربارندگیهممناسبباشداینگرمشدن

زعاملعالوهبراینافزایشجمعیتوباالرفتنمصرفنی .بردهوامیزانتبخیررانیزباالمی
.دیگرتشدیدبحراندرکشوراست

وضعیتفعلیبیانگرتابستانیسختدرحوزهمنابعآبیاست؛تاجاییکهاگرازهماکنون
بهگفتهبسیاریازکارشناسانومسووالنباتدابیرمدیریتیدراینحوزهاتخاذنشود

https://www.isna.ir/news/97020804450/%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97020804450/%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


ترینسبتبهاینروددولتنگاهویژهلذاانتظارمیمشکالتجدیمواجهخواهیمشد؛

.همچنینمشترکاننیزبارعایتمصرفازتنشآبیامسالبکاهند.مسالهداشتهباشد

انتهایپیام

خروجی آب کارون از سد گتوند عمدا  :نائب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان
 افزایش شوری آب در مارد/ کاهش یافت

https://www.mehrnews.com/news/4309329 

نائب:است30خردادآمدههشتمشنبهسهدرتاریخاهواز/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
وظیفهمیزانشوریآبدرایستگاهماردکه:رئیسنظامصنفیکشاورزیخوزستانگفت

تامینآبصنعتوکشاورزیآبادانوخرمشهررابهعهدهداردبههشتهزارمیکروموس
 .رسیدهاست

طبقاطالعاتسازمانجهادکشاورزی:اظهارکردخبرنگارمهرحکیمخنیفریدرگفتگوبا
فیدرحوضهکارونودزبهویژهدرخوزستانوبررسیکارشناسانمستقل،منابعآبکا

کارونبرایکشتتابستانهموجوداستوهیچتوجیهیبرایممنوعیتکشتتابستانهدر
هایکشاورزیظرفچندروزآیندهحوضهکارونوجودندارد؛البتهشورایهماهنگیتشکل

رونازسدویبااشارهبهاینکهخروجیآبکا.نظرقطعیرادراینخصوصصادرمیکند
سازمانآبوبرقبهقصدمنصرفکردنکشاورزاناز:گتوندبهعمدکاهشیافتهاست،گفت

کشتتابستانهاقدامبهپائینآوردنشدیدخروجیآبکارونکردهاستکهاینموضوعباعث
بروزخسارتبهکشاورزانیکهکشتهایدائمیدارندمیشودوازسوییآبشرب

.بامشکالتیروبرومیکندروستاهاراهم

همچنیناینموضوعخسارتجبرانناپذیریبهمزارعنیشکردرحوضه:خنیفریادامهداد
کارونودزواردکردهکهدرصورتتداماینوضع،شرکتهاینیشکریدچارخسارتغیرقابل

جبرانشدهواشتغالومعیشتهزارانکارگرشرکتهاینیشکرکهازسرمایههای
.ارزشمندبخشکشاورزیخوزستانهستندباخطرجدیروبروخواهدشد

کم »ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله بیگی در گفتگو با مهر خبر داد؛ حسن
 «آبی

 

https://www.mehrnews.com/news/4310562 

کمیتهرئیس:است30خردادآمدههشتمشنبهسهدرتاریخمهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
کمیسیونامنیتملیمجلس،ازمأموریتویژهشورایعالیامنیتملیبرای«امنیتآب»

 .خبرداد«کمآبی»حلمسئله
ازورودشورایعالیامنیتملیبهموضوعخبرنگارمهربیگیدرگفتگوباابوالفضلحسن

شورایعالیامنیتملیماموریت«کمآبی»درموضوع:اشتخبردادواظهارد«کمآبی»
هایسریعومناسبیراابالغدرجهتتامینآبوتقسیمآندستورالعملیافتهتا

همچنینشورایعالیآبنیزتشکیلشدهوچندینجلسهتاکنونداشتهاستواین.کند
کرمان،اصفهانو»رسهاستانشورانیزماموریتیافتهتادرگامنخستمسئلهکمبودآبد

 .رامدیریتکند«یزد

اقلیمیهاییمانندچهارمحالوبختیاریولرستاننیزباوجودشرایطویبابیاناینکهاستان
علتاینمسئلهنیزآناستکه:مناسبازشرایطبدآبیکشورمتاثرهستند،اظهارداشت

وایناستاننیزبامشکلآبمواجهشدهلرستانقرارداردسرچشمههایکرخهدراستان
میلیارد۱سدکرخههمکهاستوسدهایایناستانباکاهشذخایرآبیروبروشدهاند؛

.میلیاردمترمکعبآبدارد۳مترمکعبظرفیتدارد،درحالحاضرکمتراز

https://www.mehrnews.com/news/4309329/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4309329/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4309329/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4309329/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1
http://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4310562/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4310562/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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تیکهباامیدواریمجلسا:کمیسیونامنیتملیمجلستصریحکرد«امنیتآب»رئیسکمیته
محوریتشورایعالیامنیتملیوباحضورآقایشمخانیتشکیلشدهتایکماهآینده

سازیواقداماتمناسبیبرایتقسیمآبوفرهنگخروجیمناسبیداشتهباشدتا
.رسانیصورتبگیرداطالع

 وزیر نیرو از گفتار درمانی در رابطه با آب فاصله بگیرد: کامران

a.ir/news/97030804102https://www.isn 

 
نمایندهمردم:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخهشتمخرداد

 .وزیرنیروازگفتاردرمانیفاصلهبگیردوباحضورازمسیرآببازدیدکند:اصفهان،گفت

بیانبهگزارشایسنا،حسنکامراندرتذکریشفاهیدرپایانجلسهعلنیامروزمجلس،
ایباوزیرنیروداشتیمووزیرنیرودرمانمایندگاناصفهانباحضوررییسمجلسجلسه:کرد

جلسهپاسخیمطرحکردندکهآنپاسخنقشگفتاردرمانیداردچراکهزمانیکهآبوارد
شودششمترخانهمیمترمربعدرثانیهاستووقتیواردتصفیه۰۴شودرودخانهمی
شودکهاگردررودخانهروزیمیلیونمترمکعبمی۳۰۶ثانیهاستیعنیدرسالمکعببر

یکمیلیونلیترمکعبآبواردشودمامشکلینخواهیمداشتلذابارهاگفتیمکهازگفتار
 .درمانیفاصلهبگیرندوبیایندازمسیربازدیدکنند

گوییمآبآبنیستومامیگویندکنمکهچراهمهمیمنتعجبمی:ویدرادامهگفت
کشاورزانامسالمنتظرهستندتاآبپاییزخودرادریافتکنند،پارسالنیزاینآبرا.است

.دریافتنکردند

خواهماینازشمامی:کامراندرادامهباخطاببهرییسجلسهکهدکترپزشکیانبود،گفت

.جلساتمستمربرگزارشود

انتهایپیام

یط زیست و مدیریت بحران برای مقابله با تاثیرات خشکسالی بر طرح مشترک مح

 حیات وحش

https://www.isna.ir/news/97030804115 
 

معاونمحیط:است30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخچهارشنبهنهمخردادآمده
زیستطبیعیسازمانحفاظتمحیطزیستضمناشارهبهتخصیصنیافتنبخشقابل

جهیازبودجهمقابلهبااثراتخشکسالیدرسالگذشتهازطرحمشترکاینسازمانباتو
 .سازمانمدیریتبحرانبرایمقابلهباخشکسالیوحریقخبرداد

بااشارهبهتاثیرخشکسالیبرتلفاتحیاتوحش وگو با ایسنا حمید ظهرابی در گفت
کوهیزدوپارکملیکشورازجملهسیاهدرطولچندسالگذشتهدربرخیمناطق:اظهارکرد

 .کویرشاهدتنزلجمعیتحیاتوحشدراثرخشکسالیبودیم

امسال:آبیدرتابستانسالجاریگفتویدرمورداحتمالتلفاتحیاتوحشبراثرکم
هایبهارهبهشکلیبودکهتاحدینگرانیمارادرتامینعلوفهومنابعخوشبختانهبارش

آبیهایموجوددرموردکمبینیاماباتوجهبهپیشوردنیازحیاتوحشرفعکردآبیم
هااعالمکردیمکهتمهیداتالزمرابرایتامینآبوعلوفهوجلوگیریازبههمهاستانامسال

.کنندهایحیاتوحشدرسراسرکشوراتخاذشیوعبیماریدرزیستگاه

کند ور را تهدید میخشکسالی حیات وحش مناطق مرکزی کش

هاومعاونمحیطزیستطبیعیسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهدستورالعمل
واضح:هاابالغشدهاست،اظهارکردهاییدرزمینهتامینآبوعلوفهبهاستانبخشنامه



استکهحیاتوحشکشوربهویژهدرمناطقمرکزیایرانباکمبودآبمواجهاستواین
هایتابستانوپاییزبیشترحیاتوحشراتهدیداینوضعیتدرفصل.عتازهاینیستموضو
هایگذشتهبرایتامینآبموردنیازحیاتوحشتمهیداتیازسالبههمینعلت.کندمی

هااندیشیدهشدهکهایجادآبشخوریارساندنآبباخودروهایحملونقلآبازجملهاینراه
.است

هایاستانیصورتبیشتراقداماتبرایتامینآبوعلوفهازطریقبودجه:کیدکردظهرابیتا
حیاتدرزمینهدریافتمنابعمالیبرایمقابلهبااثراتخشکسالیبرچراکهگرفتهاست

ایباسازمانبرنامهوبودجهدرنامهباوجوداینکهموافقت.وحششرایطخوبیوجودنداشت
۵۵ثراتخشکسالیدرسازمانحفاظتمحیطزیستداشتیموطبقآنبایدزمینهمقابلهباا

میلیاردتوماندرقالباسنادخزانهبهدو۱شد،تنهاحدودمیلیاردتومانتخصیصدادهمی
توانستیمبااینمبلغنمیبخشمعاونتانسانیوطبیعیتخصیصدادهشدبنابرایندرعمل

هایهابخواهیمبابودجهنناچارشدیمازاداراتکلاستانبنابرایکمکاریازپیشببریم
.استانیخوددراینزمینهاقداماتیانجامدهند

اینرقممربوطبهسالگذشتهبود:میلیاردتومانگفت۵۵ویدرموردامکانتامینمابقی
نمحلهایآنسالتمامشدهاستوامکانتزریقبودجهازایدورانمربوطبهتخصیصو

اماتالشکردهوجودندارد
طرحیرابرایخشکسالیوحریقباهمکاریسازمانمدیریتبحرانپیش۵۱ایمدرسال

.ببریمکهباجدیتدردستاقداماست

انتهایپیام

 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای لرستان جمع شده است ۰۴بیش از 

https://www.isna.ir/news/97030904883 

 
مدیرعامل:است30شتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخچهارشنبهنهمخردادآمدهبهنو

میلیونمترمکعبآبپشتسدهایلرستان۵۴بیشاز:ایلرستانگفتشرکتآبمنطقه
 .جمعشدهاست

براساسآمار:بهگزارشایسنا،رضامیرزاییدرشورایپیشگیریازوقوعجرمبیانکرد
متربودهواینمیزانمیلی۰۰۰هادراستانتاکنونای،میزانبارشآبمنطقهسنجشبکهباران

درصدکاهشرانشان۰درصدوبلندمدت۰۲بارشباراننسبتبهدورهمشابهدرسالقبل،
 .دهدمی

هامربوطبهشهرستاننورآبادوکمترینمربوطبهالیگودرزویبابیاناینکهبیشترینبارش
درصددیگرمربوطبه۰۵هاازابتدایسالآبیجاریودرصدبارش۰۵:داست،اضافهکر

 .دوماههفروردینواردیبهشتبودهاست
 

هایدیرهنگامباافزایشدماوتبخیرتأثیراتمنفیرویمنابعآبوبارش:میرزایییادآورشد
پشتمیلیونمترمکعبآب۵۴حجمآبپشتسدهاداشتهاست،درحالحاضربیشاز

 .سدهایلرستانجمعشدهاست
درصدحجممخازنسدهایاستانخالیاست؛البتهجبران۰۳:اینمسئولاضافهکرد

 .هاییخواهیمداشترسدودرحوزهآبتنشکاهشحجمسدهابعیدبهنظرمی



۶۵طورمتوسطهرسالدربحثمنابعآبزیرزمینیدردهسالاخیرتاکنونبه:ویافزود
هامیلیونمترمکعبمخازنآبزیرزمینیوسفره۶۵۵نمترمکعبکاهشداشتیم،میلیو

 .کاهشداریم
هانیستبلکهدررابطهباساختارمیرزاییبااشارهبهاینکهمشکلاصلیماکمبودبارش

درصدآبتولیدی،۰۵۵از:مصرفآبونحوهالگویکشتدربخشکشاورزیاست،گفت
 .شوداورزیمصرفمیدرصددربخشکش۵۲۹۰

هاوها،چشمهدرصدرودخانه۵۵افزایشآبدهی:ایاستانبیانکردمدیرعاملآبمنطقه
 .هایاخیراستهاراشاهدهستیمکهموقتیوناشیازبارشسراب

هادرچندماهآیندهسیرهاوچشمههایزیرزمینی،آبدهیرودخانهآبآبخوان:ویاضافهکرد
درتأمینآبشربوکشاورزیدرفصلغیرازبارندگیباچالش.داشتنزولیخواهد

 .ایممواجه
هزارهکتارمحصوالت۳۵برایامسالدربرنامهالگویکشتبیشاز:اینمسئولعنوانکرد

شودبرنامهاحیاءوتعادلکهبحرانآبداریمواینسببمیشوددرحالیدوستدیدهمیآب
 .تیکهداریمبامشکلمواجهشودبخشیوبرنامهصیان

:یرزاییبابیاناینکهدشتکوهدشتممنوعهبودهوبیالنآبیآنمنفیاست،اظهارکردم
کهکشاورزاندربحثکشتانحرافداشتهوانددرحالیهکتارکشتچغندردرنظرگرفته۴۰۵
هایزیرزمینینیازرهمیلیونمترمکعبآبازسف۳۵هکتارکشتکردند؛برایآبآنبه۲۵۵۵
 .است

اینمهمطرحتعادلبخشی،کنتورهایهوشمندوصیانتازمنابعآب:اینمسئولاضافهکرد
 .کندراباچالشمواجهمی
کشت:هایآبینیست،یادآورشدهایاستانمتناسبباظرفیتویبابیاناینکهکشت
نوعاستولیشاهدهستیمدرجزگیالنومازندرانممهابهبرنجبرایهمهاستان

اندکهغیرمجازاست؛واینموضوعبخشیآبادشروعبهکشتکردهچغلوندی،چگنیوخرم
 .کندراتخریبمی(آبادسیالخور،دورودوخرم)هایزیرزمینیهاوسفرهازآب

خزاییرهاتخریبشوندپدیدهفرونشستوسپسبیاباناوباتاکیدبراینکهاگرسفره
هجومکشاورزانغیربومیاصفهانیوهمدانیبااجارهچاهواراضیوکشت:دهد،افزودمی

 .دوستازدیگرمشکالتماستمحصوالتآب
انتهایپیام

 آب شرب از فضای سبز جدا می شود؟

https://www.isna.ir/news/97030904326 

 

باوجود:است30دادآمدهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخچهارشنبهنهمخر
هایشورایعالیآبمبنیبرایجلوگیریازاستفادهشهرداریازآبشربدرآبیاریمصوبه

شودامامسووالنوزارتشهریازدوسالپیش،همچناناینمسالهدرسطحشهردیدهمی
 .نیرووعدهدادندکهاینموضوعراامسالبهطورجدپیگیریکنند

سازیآبشربتوسطمجلستصویبسالگذشتهتکلیفیدرقانونبهینها،بهگزارشایسن
مترباراندرسالدارندجداسازیصورتمیلی۲۰۵کهبراساسآنشهرهاییکهبیشازشد

https://www.isna.ir/news/96021710527/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/96021710527/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C


ارتنیروووزارتراهوشهرسازیطورمثالقرارشدتادرتهرانباهمکاریوزبه. بگیرد

 .آوریوبعداستفادهازآببارانبرایفضایسبزوسایرمصارفبهوجودآیدهایجمعسامانه

ایرادراینزمینهداشتکهبراساسآنتخصیصعالوهبراینسالگذشتههیاتوزیرانمصوبه
بتوانآبفضایسبزراهاواستفادهازفاضالبمحلیرایگانفاضالبخامبهشهرداری

.بازچرخانیکرد

برخالفاینکهسالقبلنیززمزمههایجداسازیآبشربازآبیاریشهریبهگوشمی
رسیدوبراساسگفتههایحمیدرضاجانبازمدیرعاملشرکتآبوفاضالبکشورقراربودبا

رمکانهاییشاهدهمکاریشهرداریووزارتنیرواینطرحساماندهیشوداماهمچناند

آبیاریفضایسبزباآبشریبشهریهستیم

جداسازیفضای:دراینرابطهعباسسروشمعاونوزیرنیرودرامورآبوآبفابهایسناگفت
بههمیندلیلدربسیاریازشهرها.سبزازآبشربیکیازالویتهایوزارتنیرواست

کشیبرایفضایسبزاستفادهنکنندکهالبتهاینموضوعبرایایمکهازآبلولهاعالمکرده
اصطالحیوجودداردباعنوان.آبیوخشکسالی،دردنیانیزمرسوماستزگاریباکمسا

توانبهمردمگفتکهآبآبی،چمنبایدبسوزدچراکهنمیای،یعنیدرزمانکمچمنقهوه
ویبابیاناینکهساالنهدرکشوراز.نداریمامافضایسبزخوبیدرشهروجودداشتهباشد

میلیونمترمکعبآببرایآبیاریفضایسبزشهری۰۲۲عآبشرب،محلشبکهتوزی
تواندتأثیرجوییصورتگیرد،قطعاًمیاگردراینعددصرفه:شود،اظهارکرداستفادهمی

.باشدبسزاییدرتأمینآبشربداشته

هایمناسبآبیاریبرایتأمینآبفضایسبزیکیازبهطورکلیبایدگفتکهروش
آبیموجود،بایدموردتوجهشهردارانوتمامیسازمانهاییاستکهباتوجهبهکممسائل

ذیربطقرارگیرد،زیراآبشرببرایتصفیه،نیازمندهزینهزیادیاستکهاستفادهازآنبرای

.شودآبغیرشربموجببروزمشکالتیمی

ستنبایداینواقعیترانادیدهباتوجهبهاینکهآبیکمایهحیاتیومهمبرایزندگیبشرا
گرفتکههمهمسوولینوحتیمردمموظفبهصرفهجوییواستفادهبهینههستندلذاباید
همهارگانهاوسازمانهایذیربطبادرجقوانینونظارتویژهبهاینموضوعنهایتاهتمام

.وتالشخودرابرایخروجکشورازبحرانکمآبیکنند

امانتهایپی

 کشت ممنوعیت به اعتراض در خوزستانی کشاورزان تجمع

خرداد نهم ایلنا، گزارشخبرنگار استبه درت:آمده خوزستانی کشاورزان سوی از جمعی
استانداری سپس و برق و آب سازمان مقابل در تابستانه کشت ممنوعیت به اعتراض

یکی(رئیسانجمنبرنجاستانخوزستان)محمدسواری.خوزستاندرشهراهوازبرگزارشد
عمدتااز–رزانامروزکشاو:کنندگاندرتجمعدرگفتگوباخبرنگارایلنا،اظهارداشتازشرکت

درمقابلسازمانآبوبرقاستانخوزستانتجمعیدراعتراضبه-اهالیشوشودزفول
:ویافزود.شانتجمعیبرگزارکردندشدهبرایاستفادهازآببرایکشتهایاعالمممنوعیت

اما.گوییمهمکشتمامحدودشودهمکشتمحصوالتدیگرمابامحدودیتموافقیمومی
شودآنجاکهکشتنیشکروابستهبهبخشدولتیاستبرایآنمحدودیتیگذاشتهنمیاز

برایکشت ممنوعیتاما هستند، خودگردان و جاییوابستگیندارند به هایمردمیکه
می شوداعمال می. کشاورزان آزار و رنج موجب مساله گفت.شوداین سواری کشاورز:

نهفقطبرنجوکشتدولتیمیبیندکهآبموردنیازشسهمصنعتمی بلکهشوداما کار،
....کشاورزانیکهبهجاییوابستگیندارندبایدباممنوعیتبرداشتآبمواجهباشند

 خسارتی که خشکسالی به مزارع گندم امیدیه وارد کرد

https://www.isna.ir/news/97030904627 
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مدیراداره:است30نهمخردادآمدهبهچهارشنبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

هزارهکتاربودکهازاین11سطحزیرکشتگندمآبیدرامیدیه:جهادکشاورزیامیدیهگفت
 .درصدمزارعخسارتدیدندوغیرقابلبرداشتبودند07میزانبیشاز

اینشهرستانوگوباایسنا،بااشارهبهاتمامبرداشتگندمدرسیدداوودعلویفردرگفت
اردیبهشتماهدرشهرستانآغازشدواکنونکار24برداشتگندمدرامیدیهاز:اظهارکرد

 .برداشتبهاتمامرسیدهاست

متاسفانهامسالبیشترینخساراتبهمزارعگندمدراستانخوزستانمتوجه:ویافزود
177آبیشهرستانودرصدمزارعکشت07ایشدبهشکلیکهبیشازکشاورزانامیدیه

 .درصدمزارعدیمکشاورزانامیدیهازبینرفتند

امسالسطحزیرکشتگندمدیمامیدیهحدود:مدیرادارهجهادکشاورزیامیدیهتصریحکرد
یکهزارهکتاربودکهبهدلیلعدمبارشبارانمناسبدرشهرستانهمهاینکشت

هزارهکتاربودکهاز11تگندمآبیدرامیدیههمچنینسطحزیرکش.کشاورزانازبینرفت

 .درصدمزارعخسارتدیدندوغیرقابلبرداشتبودند07اینمیزانبیشاز

هزار0هزارهکتاراراضیگندمآبیکشتشدهدرامیدیهفقطحدود11از:علویفربیانکرد
ینآببهخوبیانجامتنگندمبرداشتشدواینمیزاندرحالیاستکهاگرشرایطوتام

هزارتنگندمبرداشت67توانستیمحدودهزارهکتارسطحزیرکشتمی11گرفتازمی

 .کنیم

بهدلیلخشکشدنرودخانهزهرهدرشهرستانکهپیامدخشکسالیبودو:ویادامهداد
یههمچنینعدممدیریتدرمصارفباالدست،باعثشدتاآبدرمقطعورودیشهرستانامید

 .هایکشاورزانشهرستانبهنوعیازبینبرودوجودنداشتهباشدوهمهکشت

انتهایپیام

 کاهش ذخیره آب سد مخزنی سپیدرود

https://www.isna.ir/news/97030904791 

 
معاونشرکت: است30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخچهارشنبهنهمخردادآمده

 .درصدکمترشدهاست16ذخیرهآبسدمخزنیسپیدرود:تایگیالنگفآبمنطقه



مترمکعباستکه062ذخیرهکنونیآبسدسپیدرود:گفت«پورخانی»بهگزارشایسنا،

 .درصدکمتراست16نسبتبهمدتمشابهسالگذشته

هایکشاورزیتامردادماهکهرهاسازیآبسدسفیدروددرکانالویدرادامهبابیاناین

 .شودهاقطعمیروزآبکانال6گذاریروزآب0ازایبه:شود،افزودبندیمینوبت

آب.جوییدرمصرفآبراجدیبگیرندازشالیکارانخواستصرفه:پورخاطرنشانکردخانی
هزارهکتار40آب.شودهزارهکتارشالیزارگیالنازسدسفیدرودتأمینمی260هزاراز107

 .شودهاتأمینمیهاوچشمهها،چاهبندانها،آبخانهدیگرازرود

انتهایپیام

 پشت سدها را حل نمی کندبارندگی های اخیر مشکالت کمبود آب :نماینده گرمسار
https://www.mehrnews.com/news/4311136 


نماینده:آمدهاست30فیروزکوهدرتاریخدهمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

بارندگیهایاخیرمشکالتکمبودآبپشت:گرمساردرمجلسشورایاسالمیگفت
 .سدهاراحلنمیکند

،غالمرضاکاتببعدازظهرپنجشنبهودرمراسمبازدیدرضااردکانیانخبرنگارمهر بهگزارش
اکنوندرشرایطسخت:فیروزکوهطیسخنانیگفت«نمرود»وزیرنیروازپروژهسدمخزنی

افتتاح۵۰خشکسالیقرارداریموبایدتالشکنیمبابهرهبرداریاینسدکهقراربود،سال
میلیون۰۳۵«نمرود»باآبگیریکاملسد:ویاضافهکرد.شود،مشکالترابهخداقلبرسانیم

بهصورتآزمایشیآبگیریاینسد۵۰مترمکعبآبدراینسدذخیرهخواهدشد،درسال
میلیونمترمکعبآبدرآنذخیرهشدامادرسالجاریذخیرهایکهدر۲۵انجاموبهمیزان

 .نسدانجامشدهاست،پاسخگویتابستاننیستای

درسالجاریبهطورشفافبهکشاورزان:نمایندهگرمساردرمجلسشورایاسالمیگفت
 .گفتهایم،کهکشتتابستاننداشتهباشند

کاتببابیاناینکهبارندگیبهارامسالدرگرمساروفیروزکوهصرفابرایدامدارانومراتع
اینبارندگیمشکلمراتعماراحلمیکندولیتامینآبسدرا:ست،گفتمفیدبودها

 .نخواهدداشت

تاکنون۵۰ازسال:نمایندهمردمگرمساردرمجلسشورایاسالمیدرادامهاظهارداشت
ماهیکبارجلساتمکررباحضورمشترکمعاونینعمرانیاستانداریومعاونین۲تقریباهر

انونمایندگاندوشهرستانبرگزارکردیم،مشکالتمطرحشدتابهرهبرداریامورآبدواست
است،کهبرای«سلهبن»بهنتیجهنهاییبرسد،عمدهمشکلدربحثجابهجاییروستا

 .اینامرهزینههایزیادیشدهاست،کهاولینموردتامینآبشربوبرقکشیاست

هداربهسازیدراینمنطقهشدهوبخشیکهبنیادمسکنهمعهد:کاتباظهارداشت
بیشترینهزینهرادارد،همینمسالهزیرساختاست،توافقاتوصورتجلسهومصوبات

 .انجامشدهولیکنبودجهدراینزمینههنوزتخصیصدادهنشدهاست

احداثسددردماوندنیزبازدیدکرد،«وادان»براساساینگزارش،اردکانیانازسدنیمهتمام
 .سالپیشآغازشدهبود،امابهدلیلنداشتنتوجیهاقتصادیمتوقفشد۲۵از«واوان»

خشکسالی سیستان و / سازی آب جای شیرین سدسازی بهگزارش مهر؛
 بلوچستان تشدید شد

https://www.mehrnews.com/news/4310831 
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سدهابدوناحداث:آمدهاست30چابهاردردهمخرداد/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر

بنوارساحلیآدریادرروستاهایبیسازیآبجایشیریندست،بههایپاییناجرایشبکه
 .دیدهازخشکسالیاینمنطقهایجادکردهاستچابهارمشکالتزیادیرابرایمردمزیان

چابهارعلیرغمساحلیبودنشو:سیدامیرحسینعظیمی-ها،گروهاستانخبرگزاریمهر
سیبهآبرادرکشوردارد،سرانهترینسرانهدسترصدالبتهاهمیتراهبردیشپایین
درصداست؛درسیستانوبلوچستانبهگواهمسئوالن۵۵دسترسیبهآبدرکشورباالی

 .درصداست۲۰درصدودرچابهارحدود۱۵استانی

اینسرانهاندکدرحالیاستکهسیستانوبلوچستاننزدیکبهدودههاستکهدرگیر
اگیرشدهواینخشکسالیبهگواهمسئوالنهواشناسیجانبهوفریکخشکسالیهمه

.سیستانوبلوچستان،امسالدرتمامپهنهپهناورتریناستانکشورمحسوسشدهاست



 گذاری هم صورت نگرفته است در روستاهای نوار ساحلی چابهار حتی یک متر لوله

درصدروستاهای۵۵:گویدالدینسعیدی،رئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارمیمعین
رسانیصورتسقاییآبرسانیهستندوبهعمدتاًنوارساحلیچابهارفاقدشبکهآب

.شوندمی

هزارنفریشهرستان۳۵۵درصدجمعیت۲۰تنها:افزایدمیخبرنگارمهروگوباویدرگفت
صورتمداومنیست،آبشهرچابهارهمبهچابهاربهشبکهآبدسترسیدارندکهآن

.هاآبندارندهاهفتهبندیاستوگاهابرخیمحلههاستجیرهدهه

وسیلهروستایشهرستانعمدتاًساحلیچابهاربه۶۴۱اکنونهم:کندسعیدیتصریحمی
«پسابندر»و«بریس»شوند،درروستاهاینوارساحلیچابهارنظیرتانکرآبرسانیمی

گذاریهمهزارنفرحتییکمترلوله۴براهمیتویژهشیالتیبرایکشوروباجمعیتیبالغبا
.صورتنگرفتهاست

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


درپیمیلیاردهاتومانبهپیخشکسالی:گویدشورایاسالمیشهرستانچابهارمیرئیس

تصورآبیبهخاطربیهارامجبورساختهبهروستاییانچابهارخسارتواردکردهوآن
هاباالتریننرخرشدجمعیتوواسطهاینمهاجرتایبهشهرمهاجرتکنند؛چابهاربهفزاینده

اکنونباروستاییانیکههم.نشینینسبتبهجمعیترادرکشورپیداکردهاسترشدحاشیه
هایمیوهترینکنندروزیبهترینومرغوبشهرچابهارزندگیمیباردرحاشیهشرایطیفاجعه

.دادندپرورشمی«باهوکالت»رادرمزارع...رمسیرینظیرموز،انبهوگ



 سازی؛ تیر خالص به روستاییان جای شیرین سدسازی به

آبیوخشکسالیدرروستاهاینوارساحلیچابهارسخنیبهمیانآوردهزمانیکهازبی
استفادهازآبدریاورسدشوداولینراهکاروراهبردیکهبهذهنیکانسانآگاهمیمی

صورتایکهبهسازیآنبرایاستفادهشربویاحتیکشاورزیاست؛دقیقاًتجربهشیرین
هاراهایآنفارساجراشدهوبیابانآبوخشکحاشیهخلیجآمیزدرکشورهایبیموفقیت

.تبدیلبهمکانهاییتفریحیوتوریستیکردهاست

هایقبلبرایرفعحلیکهبهنظرمدیراندرسالعمان،راهانتهایهایبیاماباوجودآب
ایردشدهوگاهامخربدرکشورهایهاآمدهسدسازیاست،پروژهآبیچابهاریمشکلبی

.توسعهحداقلدرحال

هایباالدستشهرستانچابهاردرحالیبررویرودخانه«زیردان»و«پیشین»دوسدبزرگ
براینیعنیعالوه.هانشددستآنهایپایینریبرایایجادشبکهاحداثشدندکههیچتدبی

گیرینشدباساختآبنوارساحلیبهرهسازیآببهمردمبیآنکهازنعمتدریابرایشیرین
دیدهازدستتیرخالصیبهمردمزیانهایپایینهمبدوناجرایشبکهسدهاوآن

.خشکسالیخورد

جایسؤالاستبرایماومردمچابهار:گویدتانچابهارمیرئیسشورایاسالمیشهرس
رسانیازچابهاربهشود،زمانیطرحآبسازیاستفادهنمیکهچراازآبدریابرایشیرین

فالتمرکزیایرانمطرحبود،شایدآنطرحفعالًشدنینیستولیبرایمردمچابهارکهدر
.تمیاستکنندکهاینطرححکناردریازندگیمی

تدبیریاستکهسدایجادبشود،آبپشتسدبالاستفادهاینواقعاًبی:افزایدسعیدیمی
همدرروستاهایدستنشود،آنهایپایینهابماندوهیچراهکاریبرایایجادشبکهسال

.نوارساحلیچابهار

بالی جان روستاییان« زیردان»و « پیشین»سدهای 

۲۵۱برایآبرسانی۱۵هایباالدستچابهاراستکهدردهه،یکیازسد«پیشین»سد
آغازشد؛۵۴دستآنمهرماهدستاحداثشداماعملیاتاجراییشبکهپایینروستایپایین

طرحایجادشبکه:وفاضالبروستاییسیستانوبلوچستانگفتهسالبعد،مدیرعاملآب۲۵



شهرستان«پیشین»یلیونمترمکعبیم۰۱۰دستسدزهکشیکشاورزیوآشامیدنیپایین
عملیاتاجراییآنآغازشده۵۴آغازشدهومهرماه۱۴سربازکهطرحمطالعاتیآنازسال

برداریازآندرصدپیشرفتفیزیکیداردواعتبارتکمیلیبرایبهره۳۵اکنونحدوداست،هم
.میلیاردتوماناست۳۵۵نیزحدود

برداریرسیدوعملیاتاحداثبهرهبه۵۵چابهارنیزدرسال،دیگرسدباالدست«زیردان»سد
بهدلیلعدم«پیشین»هممثلسدآغازشدهکهآن۰۶دستآننیزازسالشبکهپایین

هاستدرپشتایندستمقدارزیادیآبسالبرداریازسدوشبکهپایینزمانیبهرههم
.سدگیرافتادهودرحالخشکشدناست

هزارنفردر۱۰رسانیبهآب:وفاضالبروستاییسیستانوبلوچستانگفتهآبمدیرعامل
۰۶ازسال«زیردان»میلیونمترمکعبی۲۵۱روستایشهرستانچابهاروقصرقندازسد۲۴۰

۰۵۵تاکنونبرایاینطرحبیشاز.درصدپیشرفتفیزیکیدارد۰۰اکنونآغازشدهوهم
برداریازآناعتبارالزممیلیاردتوماندیگربرایبهره۰۵۵دودمیلیاردتومانهزینهشدهوح

.است



داردزیراعملیاتاحداث«پیشین»شدهوضعیتینسبتاًبهترازسدخشک«زیردان»اماسد
 .قدرطوالنیشدکهاینسدخشکیدآن«پیشین»دستسدشبکهپایین

کمتراز«پیشین»اینکحجمآبسدهم:مجیبحسنیفرماندارشهرستانسربازاخیرگفته
برداریاست،میلیونمترمکعبآنرسوبوغیرقابلبهره۰۰میلیونمترمکعباستکه۲۰

.شدهاستبالاستفادهوخشک«پیشین»اینیعنیعمالًسد

دستآبآشامیدنیشودکهقراربودبااحداثشبکهپاییندرحالیخشکمی«پیشین»سد
رسانیوشرقچابهارآب«سرباز»روستایشهرستان۲۵۱زارنفرازمردمه۵۱آنبهبیشاز

.رسانیسقایی،ازنعمتآببرخوردارکندهامحرومیتوآبروستاهارابعدازسالکندواین

بهدلیلبارندگیخوبیکهدرآنسالاتفاق۵۵زمانباافتتاحآندرسالهم«زیردان»سد
میلیونمترمکعب۱۵بهگواهمدیرانمنابعآبسیستانوبلوچستانافتادپرآبشد،اینسد

.شدآبداشتهاست،اماباوجودخشکسالیازرهاسازیاینآبمخالفتمی

«پیشین»پس از خشکیدن سد « زیردان»میلیون مترمکعب آب سد  ۳۱رهاسازی 

هایهیاریهایمداومدوپیگیری«پیشین»جاییرسیدکهپسازخشکشدنسدکاربه
های آب  تعلل در اجرای شبکه»دستوصدالبتهگزارشیتحتعنوانروستاهایپایین

میلیونمترمکعباز۰۰،خبرگزاریمهردر«دست سدها کار دست روستاییان داد پایین
دستاینسدباجمعیتیبیشروستایپایین۰۰۱آباینسددرهفتهاخیررهاسازیشدو

.هاخوشحالکردازسالصورتمقطعیوپسهزارنفررابه۰۰از

https://www.mehrnews.com/news/4293900/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4293900/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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برداریبهرهربهشدهداردومنتظمیلیونمترمکعبآبذخیره۰۵حدود«زیردان»اکنونسدهم
.دستآناسترسیدنشبکهپایین

رسد برداری می بهره در هفته دولت به« زیردان»خط انتقال آب 

خطانتقالآبازسد:گویدالدینسعیدیرئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارمیمعین
یلومترک۰۶اکنونمعطلدستهمروستایپایین۲۴۰وآبرسانیبه«پیرسهراب«زیردانبه

برداریرسیدنپروژهسدبهرههایاخیربرایبههایزیادیدرسالقول.گذاریاستلوله
پروژهآبرسانیاین۵۰شدهازجملهقولاستاندارسابق،اوقولدادهبودسالداده«زیردان»

.سدبهبهرهبرداریبرسدکهعملینشد

درهفتهدولت،«زیردان»رداریازپروژهسدبآخرینقولیکهبهمادادند،بهره:افزایدویمی
«پیشین»مانند«زیردان»شهریورماهامسالاستکهامیدواریمعملیشودتاالاقلآبسد

.هااستفادهکنندبالاستفادهخشکنشودوحداقلازمقداریکهماندهمردمدرشبکه

راکوسیستممنطقهراسدهایچابها:کندرئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارتأکیدمی
برداریازصورتسنتیوادوارییکنظامبرایبهرهباسدکردنآبازبینبرده،مردمچابهاربه

دستبرسداماساختسدهاخشکسالیآبداشتند،جوریکهآببههمهروستاییانپایین
.راتشدیدکردهاست



 ستان و بلوچستانآبی در سی رفت از بی های عمان راه برون سازی آب شیرین

رسانیبههایعمانبهترینراهکاربرایآبسازیآبباهمهاینتفاسیراماهمچنانشیرین
.هاستحداقلچابهاری

بارها:وگوبامهرگفتهبودتردرگفتنمایندهمردمچابهاردرمجلسشورایاسالمیپیش
هایسازیآبوبلوچستانشیرینآبیدرسیستانرفتازبحرانبیاعالمکردمتنهاراهبرون

.عمانابتدابرایچابهاروکنارکوسپسدرمراحلبعدبقیهشهرهایاستاناست

اکنونتنهامنبعآببهداشتیمردمچابهاروکنارک،آبهم:عبدالغفورایراننژادافزود
ودهاستهزارمترمکعبظرفیتروزانهاستکهباآنکهقدیمیوفرس۲۰کنکنارکباشیرین

.بایدبااینظرفیتاندکجوابگویجمعیتچابهار،کنارک،صنایعوبرخیروستاهاباشد

۰۵تا۶۵هزارنفریشهرچابهارنیازبهحداقل۰۵۵برایجمعیتفعلیحدوداً:ویتأکیدکرد
روزیبندیآبدربیایدوآبشبانههزارمترمکعبآباستتاشهرچابهارازوضعیتجیره

هزار۰۲شیرینکنکنارکحدودباشدامادرحالحاضرسهمشهرچابهارازآبداشته
.هزارمترمکعبکمترازنیازآبی۲۰ترینحالتبینانهمترمکعباست؛یعنیدرخوش



باتوجهبهنیازموجوددرشهرو:نمایندهمردمچابهاردرمجلسشورایاسالمیتصریحکرد
هزارمترمکعبی۲۵۵شیرینکنهاروکنارکاحداثیکآبروستاهایساحلیشهرستانچاب

هزارمترمکعبیبرایکنارکالزماستتامردمحوزه۰۵۵برایشهرستانچابهارویک
هایموجوددرسرانهشبکهآببهداشتیبهحداقل«گواتر»شهرستانچابهارازکنارکتا

.دسترسیپیداکنند

شرکتو۰۵بربالغ:هاگفتهبودگوبایکیازرسانهوایراننژادهمچنینپیشتردرگفت
ایانداماعدهکناعالمکردهشیرینگذارداخلیوخارجیتمایلخودرابرایاحداثآبسرمایه

بهدالیلنامشخصاجازهفعالیتوتأمینآبشهروروستاهایچابهاروجنوباستانرا
.دهندنمی



 دهد ا تضمین خرید نمیه کن شیرین وزارت نیرو به آب

باتوجهبهبحرانآبدرشهرستان:گویدرئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارنیزمی
گذارانزیادیازجملهچابهارعلیرغمظرفیتوموقعیتبندریاینشهرستان،تاکنونسرمایه

نصریحاًاعالمگذاراکنابرازتمایلکردند،سرمایهشیرینهابرایاحداثآبهاوغیربومیبومی
دهندمنوطبهاینکهوزارتکنراانجاممیشیرینهایاحداثآبگذاریکردندکهتمامسرمایه

گذاریاست؛وزارتهاتضمینخریدبدهدکهاینراهمکهاصولاولیهبرایسرمایهنیروبهآن
.نیرومتعهدنشدهاست

عدمتضمینوزارتنیروبرایاحداث:گویدمیخبرنگارمهروگوباالدینسعیدیدرگفتمعین
دستدوسدبزرگاکنونعملیاتاحداثشبکهپایینهادرحالیاستکههمکنشیرینآب

هاستدرکندسالآبیحداقلروستاهایچابهاررابرطرفمیشهرستانچابهارکهبی
شروعبه۱۵دپیشینوسدزیرداندرحالیدردههوخماعتباراتماندهاست؛سپیچ

راپشتسدبالاستفادهگذاشتندوهیچبرداریرسیدنکهآببهرهشدنکردندوبهساخته
.هانشددستآنتدبیریبرایاحداثشبکهپایین

یافتهسدسازییکپروژهردشدهاست،چهبرسددرکشورهایتوسعه:کندویتصریحمی
بخواهدسددرجاییمثلچابهارکهقابلیتشیرینسازیآبدریاراباکمترینهزینهکهبهآن

دستسدنشود؛درمجموعمردمچابهاربرداردساختهشودوهیچتدبیریبرایشبکهپایین
آبیدریکنقطهبندریمثلچابهار،وزارتنیروتشنگیاینباورندباتوجهبهبحرانبی

.شنودویاباورنداردرایانمینشینانچابهاریساحل

سازی آب موافق است زیست هم با شیرین محیط

زیستدرزیستدریاییسازمانحفاظتمحیططورکهپروینفرشچی،معاونمحیطآن
 .محیطینداردهاگفته،انتقالآبازدریایعمانمحدودیتزیستوگوبایکیازرسانهگفت
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حثانتقالآبدریایعمانتأکیددارمکهحتماًاستانسیستاندرببااشارهبهاینکهفرشچی
آبیدرسهاستانآبیوبیاگرچهکم:کندوبلوچستاندراولویتقرارگیرد،تصریحمی

اماسیستانوبلوچستانبهکندسیستانوبلوچستان،هرمزگانوخراسانرضویبیدادمی
.رسانیقرارگیردآبدلیلمجاورتبادریایعمانبایددراولویت

هانشانبینیپیش:افزایدزیستمیزیستدریاییسازمانحفاظتمحیطمعاونمحیط
هایسیستانوبلوچستان،هرمزگانوخراسانرضویسالآیندهاستان۳دهدکهتامی

ایعمقدریایعمانبر.حتماًبهمنابعآبیجدیدنیازدارندوانتقالآبحتماًبایدانجامشود
شیرینکنخیلیزیاداستوشرایطآنباوضعیتبستهدریایخزرونیمهایجادتأسیساتآب

.فارسمتفاوتاستبستهخلیج

تنهازیستهماستفادهازآبدریایعمانرابراینههرچهکهباشددراینشرایطحتیمحیط
هایکهچرادرسالنسیستانوبلوچستانبلکهسهاستانمجازالزمدانستهاست،اماای

هادردستورکارقرارنگرفتهوسازیآبحداقلبرایچابهاریحلشیرینگذشتهواخیرراه
.اندازیشدهاست،جایسؤالاستگاهادربرابرآنسنگ

آبی  سازچالش کم بی عدالتی در مصرف آب،زمینه :در گفتگو با مهر عنوان شد
 سدسازی؛ علت ریزگردها/شد
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مدیرگروهتخصیصآب:آمدهاست30گزارشخبرگزاریدولتیمهردریازدهمخردادبه

هایمختلفمصرفباخشکیتاالبرعایتنکردنسقفتخصیصآبدربخش:وزارتنیروگفت
 .هایهورالعظیموشادگان،موجبایجادریزگردهاشدهاست

هزارکیلومترمربعوجمعیتمعادل۴۳،استانخوزستانبامساحتگارمهرخبرنبهگزارش
این.شودعنوانپنجمیناستانپرجمعیتایرانمحسوبمیبه۵۰میلیوننفردرسال۶۹۱

شاملکارون۲هایآبریزکشوردرچهارحوضهآبریزدرجهبندیحوضهاستانازلحاظتقسیم
استاندیگردر۰۰وحلهقرارگرفتهاستکهدراینحوضهها،باجراحی-بزرگ،کرخه،زهره

حوضهحلهدارایسطحبسیارکمیدراستانخوزستانبودهو.هامشترکاستسرشاخه
 .عمالًمنابعآباستانوابستهبهسایرحوضههایمذکوراست

هایآبریزحوضههاوذینفعانمتعدددربهگفتهکارشناسان،باتوجهبهوجوداستان
مشترکمنتهیبهایناستان،بهطورمعمولمیزاننیازهاودرخواستهایآببیشازمنابع

دربارهبررسیبیشتروضعیتتخصیصوتوزیعآباین.هااستآبقابلبرنامهریزیحوضه
یاستانگفتگوییداشتیمباعلیحیدری،مدیرگروهتخصیصآبوزارتنیروکهدرادامهم

:خوانید

ابتدا توضیحی درباره تسهیم و تخصیص آب خوزستان داده و : خبرنگار مهر *
بفرمایید نحوه انجام این امر به چه نحوی است؟

https://www.mehrnews.com/news/4311247/%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4311247/%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4311247/%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
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هایآبریزکهدرواقعموضوعیباماهیتتوزیعموضوعتسهیمآبدرحوضه :علی حیدری -
کنندگانومتقاضیانمتعدداست،درمقیاساستانیتوسطوزارتمصرفمنابعمحدودبین

ایبامشارکتمقاماتاستانیصورتمیهایآبمنطقهنیرووداخلاستانیتوسطشرکت
هاازمنابعآبوفرصتدراینراستابهمنظورایجادعدالتوبرخورداریهمهاستان.گیرد

گذارینظیرجمعیت،محرومیت،پتانسیلخاکقابلآبیاری،هایتأثیرهایتوسعه،ازشاخص
هایانجامشدهوگذاریپتانسیلمنابعآبسطحی،برداشتازمنابعآبزیرزمینی،سرمایه

توانصنعتی،برایتسهیممنابعآبمحدودبیناستانهادرسالهایگذشتهاستفادهشده
.تانهاابالغشدهاستریزیاساستودرقالبسقفآبقابلبرنامه

نحوه تسهیم آب در این استان به چه نحوی بوده و چه نتایجی به بار آورده *
است؟تخصیص حقابه های زیست محیطی در این میان چقدر تامین شده است؟

افزایشجمعیتساکنینحوضههایآبریزوفشاربرمنابعآببرایایجاداشتغالکشاورزی-
هایوریآب،باعثعدمتحققحقابهییبدونتوجهبهافزایشبهرهمحوروخودکفاییغذا

هایدراینراستاموضوعتأمینحقابه.زیستمحیطیوخشکشدنتاالبهاشدهاست
زیستمحیطیبااهدافتوسعهکشاورزیهمسونبودهوتأکیدوپیگیریمستمرمقامات

هایاسالمیعمدتاًبرتوسعهطرحاستانهابخصوصنمایندگانمردمدرمجلسشورای
کشاورزیباهدفایجاداشتغالوتأمینمعیشتمردموخودکفاییغذاییبدونتوجهبه

هایزیستمحیطیوخشکسازگاریبااقلیمبودهاستواینموضوعبهتشدیدبحران
.شدنبسیاریازتاالبهایکشوردرسالهایاخیردامنزدهاست

ط چاره چیست؟ سهم استان در تامین غذایی کشور را باید چگونه در این شرای* 
جبران نمود؟

بایدگفتدرچنینشرایطیمدیریتمصرفومحدودنمودنمصارفآببهسقفآبقابل-
هامنطقهیکجوییشدهبهتاالبریزیوتالشدرجهتهدایتورساندنآبصرفهبرنامه

هایداخلیزیرگردواقعدربخشها،کانونناحیایتاالبناپذیراستتاضمضرورتاجتناب
درمقابلبرایتامیننیازهایغذاییکشوربایدبهآب.خشکشدهتاالبهانیزتعدیلشوند

مقدارآبیراکهبرایتولیدهرمحصولویاخدماتی)مجازی،کشتفراسرزمینیوردپایآب
.توجهجدینمود(مصرفمیشود

وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی چه بوده است؟ اقدامات* 

هایوزارتنیروبرایکاهشبرداشتدرراستایمدیریتمصارفکشاورزی،یکیازبرنامه-
آبکشاورزیازمنابعآبزیرزمینی،اجرایطرحاحیاءوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیاست

میلیاردمترمکعبازبرداشتآبزیرزمینیکشورکم۰۰یدسالهبا۰کهدرآندریکبرنامه
برابررقممذکور۲جهتتعادلبیالنمنابعآبزیرزمینی،کاهشمصارفبایدبهمیزان.شود
.باشد

چه میزان از این هدف گذاری اجرایی شده است؟*

گزینیبهدلیلشرایطاجتماعیوگرهخوردنمعیشتمردمبهشغلکشاورزیوعدمجای-
درصدبرداشتفعلیدردشتهای۰۵معیشتمناسب،حداکثرکاهشمصارفکشاورزیبه

باتوجهبهروندنامناسبتخصیص.سالهمحدودشدهاست۰ممنوعهبهعنوانهدفافق
اعتباراتمالیدرطرحمذکوروعدمهمسوییدستگاههاونهادهایمختلف،باوجودتالش

هایهوشمندوبستنچاههایغیرمجازاززمانآغازطرحبکنتورهایانجامشدهبراینص
.،اینطرحتاکنونپیشرفتمناسبینداشتهاست۰۳۵۳درسال



به طور کلی سهم خوزستان در تولید منابع آبی کشور چه میزان است؟* 

وهایآبریزکارونبزرگ،کرخه،زهرهسهماستانخوزستاندرتولیدمنابعآبدرحوضه-
درصداستکهبهرغمسهمپایینایناستان۳۲۹۰و۲۰،۰،۵۹۰جراحیبهترتیبمعادل

هایمذکوربهترتیبریزیحوضهدرتولیدمنابعآب،تخصیصآباستانازمنابعآبقابلبرنامه
هرچندبهدلیل.درصددرافقتوسعهآتیتعیینشدهاست۶۶۹۰و۱۵،۶۵،۰۵۹۰برابر
هایآبریزکشور،پتانسیلمنابعآبتجدیدپذیردردههاخیرتاقلیمیدربرخیازحوضهتغییرا

درصدیمواجهشدهاست،۳۵هایقبلیباکاهشحدودنسبتبهمتوسطدرازمدتدهه
اماسهماستانهاازمنابعآبنیزباحفظدرصدسهمبندیبههماننسبتکاهشیافته

.است

د منابع آب این استان در حوضه های آبریز، چالش آب در با وجود سهم تولی* 
خوزستان جدی است؛ علت را چه می دانید؟

بندیتخصیصآباستانهایباالدستدربرخیدراینبارهبایدگفترعایتنکردنسهمیه-
ازحوضههایآبریزواضافهبرداشتآنها،منجربهکاهشمنابعآبورودیبهاستانخوزستان

درصد۰۵دههاخیرشدهاستبهعنوانمثالمتوسطمنابعآبورودیبهسدکرخهبهدر
درحوضهآبریزکارونبزرگمجموعآوردساالنهآبدهیمشاهداتیدردورهآماریدرازمدتو

میلیاردمترمکعبباکاهش۲۰رودخانههادرمحلسدهایدزوگتوندعلیاازحدودمتوسط
.میلیاردمترمکعبکاهشیافتهاست۰۰وسطدرصدیبهمت۶۰حدود

این مشکل در بخش کشاورزی نیز دیده می شود، این موضوع را تایید می کنید؟* 

هایمختلفمصرفبهخصوصدربخشرعایتنکردنسقفتخصیصآبدربخش.بله-
هایبرانوعدمتحققاهدافطرحکشاورزیموجببروزچالشهاییبرایتأمینآبحقابه

هایزیستمحیطیبهویژهخشکمنابعآبوایجادخسارتبهذینفعانوتشدیدپدیده
.هایریزگردشدهاستشدنتاالبهایهورالعظیموشادگانونهایتاًایجادکانون

کدام استان ها خارج از سهم تعیین شده خود از حوضه های آبریز مشترک * 
در این استان ها به چه نحوی است؟برداشت آب دارند؟تامین آب کشاورزی 

بهاستانهاییکهبیشازسهمتعیینشدهبرداشتآبدارندمیتوانازجملهاستان-
اضافهبرداشتنسبتبهسهم%۰۰وهمدانبا۵۸،لرستانبا۰۸،کرمانشاهبا۰۸ایالمبا

درایناستانها.مودپذیرحوضههایآبریزمشترکاشارهنتعیینشدهازمنابعآبتجدید
بخشقابلتوجهیازبرداشتهاازمنابعآبزیرزمینیاستکهعالوهبراثراتمنفیبرروان

سطحی،باعثنشستدشتهاوبهخطرافتادنتجدیدپذیریمنابعآبزیرزمینیشدهآب
رابادراستانهایمذکور،کلیهطرحهایتوسعهمنابعآبدرحالمطالعهوحتیاج.است

هدفتامینآبکشاورزیتوسطوزارتنیرومتوقفشدهاستوبرخیازطرحهایدردست
اجرانیزباهدفشربوتامینمحدودآبصنعتدرسالهایاخیرموردبازنگریقرارگرفته

.است

سهم کشاورزی در مصرف آب خوزستان چقدر است؟درصورتی که اضافه * 
محلی تامین می شود؟ برداشت دارند این میزان از چه

میلیاردمتر۰۰۹۳دراستانخوزستانمجموعمصارفکشاورزیاستاندرشرایطموجود-
اضافهبرداشت۶۲۸کهنسبتبهسهمتخصیصآبکشاورزیاستاندارایمکعباست

هایاستانخوزستانوسایراستانهادرواقعازمحلسهمزیستاضافهبرداشت.است
سهمطرحهاییاستکههنوزبهمدارهاویافتهبهتاالبهاورودخانهمحیطیاختصاص



باتوجهبهموقعیتاستانخوزستاندرجلگهپهناورپایاب.اند،استبهرهبرداریواردنشده
رودخانهها،پتانسیلاراضیکشاورزیباالییدرایناستانوجودداردکهبهدلیلاقلیمگرم،

اورزیمنطقهداراینیازآبیباالدرفصلتابستاناستوهمزمانبهرهغالبمحصوالتکش
وریپایینآبدربخشکشاورزیباعثشدهاستمسئلهآبوبهطبعآنمحیطزیستدر

.ایناستانبهعنوانیکیازچالشهایمهممطرحشود

در چنین شرایطی چطور می توان شرایط سالم زیست محیطی خوزستان را * 
ین کرد؟تام

هایاستانخوزستان،مستلزمکاهشمیزانهاوتاالبحفظپایداریاکوسیستمرودخانه-
ریزیاعالمشدهتوسطوزارتنیروورعایتمصارفبخشهایمختلفتاسقفآبقابلبرنامه

بندیتوسطسایردستگاههاوهایزیستمحیطیاستکهدرحالحاضراینسهمحقابه
شودوزیرساختهاوسازوکارالزمنیزبرایکنترلبرداشتنآبرعایتنمیمصرفکنندگا
.آبوجودندارد

پس دلیل ریزگرد سال های اخیر این استان نیز به موضوع چالش آب و خشکی * 
تاالب های استان باز می گردد؟

انمیهایاخیرنشبررسیکانونهایداخلیریزگردایجادشدهدردهه.بلهتاحدودی-
دهدعمدهاینکانونهادرسیالبدشتهاییواقعشدهاندکهدرگذشتهباوقوعسیالب

اینسیالبها.اندهایبزرگدررودخانههایکارون،کرخه،مارونوزهرهغرقابمیشده
ضمنمرطوبکردنخاکوحفظاکوسیستمهایسیالبدشت،منجربهحفظپوشش

.وازایجادریزگردجلوگیریمیکردندگیاهیدراینمناطقشده

در این میان سدسازی در این استان تا چه حد به توسعه ریزگردها دامن زد؟* 

هایدههاخیروباآبگیریسدهایبزرگمخزنیبخصوصسدگتوند،باوقوعخشکسالی-
سدسیالبهاییکهازطریقوقوعبارشهایسیلآسادرحوضههایمیانیپاییندست

علیاکنترلشدهوشدندتوسطسدگتوندشهیدعباسپورومسجدسلیمانایجادمی
علیاعمالتوانکافیبرایرسیدنبهظرفیتسیالبهایحوضهمیانیپاییندستسدگتوند

هرچندوقوعسیالبهادر.آبگذریرودخانهوسرریزشدنآببهسیالبدشتهاراندارند
دنروستا،اراضیکشاورزیوایجادخسارتدرسیالبدشتگذشتهباعثغرقابش

خوزستانمیشدولیمهارکاملآننیزمنجربهتبعاتزیستمحیطیشدهاستکه
.خسارتآنکمترازخسارتسیلنبودهاست

در چنین شرایطی باید چه اقداماتی انجام داد؟*

برداریازسدها،اهدافبهرهبرایحلاینمسئلهدردنیا،بیشازیکدههاستکهدر-
هدفیتحتعنواننیازسبزاضافهشدهاستدرآنرهاسازیکنترلشدهسیلازآب
برای.تنظیمیسدهابرایاهدافزیستمحیطیوغرقابیسیالبدشتهاصورتمیگیرد

تحققاینامردرکشور،نخستبایدنیازهایهربخشمصرفمحدودهبهحجمآبتخصیص
هبهآنبخششود،ازسوییدیگرسازوکاررهاسازیآببهصورتحجمیبرایتامینیافت

هابرایکنترلبرداشتحقابههایتاالبهاوسیالبدشتهانظیرساماندهیرودخانه
هایغیرمجاز،آزادسازیحریمرودخانههاوایمنسازیبسترآنبرایعبورسیالبفراهم

.شود

هد اجرای طرح احیا و توسعه اراضی کشاورزی در خوزستان با این وجود شا* 
!هستیم



باوجودعدمتعادلمنابعومصارفاستانخوزستانوملموسبودنتبعاتعدمتأمینحقابه-
هایاخیرمطرحوهایاستاندرشرایطموجود،یکیازطرحهاییکهدردهههایتاالب

قاماتاستانیبودهاستطرحاحیاءوتوسعهاراضیموردپیگیریجدیبرخیدستگاههاوم
هزار۰۰۵موسومبهطرح)هزارهکتار۰۰۵کشاورزیاستانهایخوزستانوایالمبهمیزان

هزارهکتاراززمانبازدیدمقاممعظم۰۵۵اینطرحدرخوزستانباسطح.است(هکتاری
بلآنشاهدترسالیهاوکلیدخوردهاستکهدرسالهایماق۰۳۱۰رهبریدرسال

.سرریزمنابعآبرودخانههابهخلیجفارسبودیم

عایدی این طرح چیست؟* 

اززمانتصویبطرحمذکور،درقالبطرحهایوزارتنیرووجهادکشاورزیوهمچنیناولویت-
هایهزارهکتارشبکه۳۳۵اولاستفادهازتسهیالتصندوقتوسعهملیجمعاًبهمیزان

درشرایط.لیوفرعیکشاورزیدرخوزستاندرقالبطرحمذکوراحداثشدهاستاص
هایسنتیمجازودارایپروانههایمدرنآبیاریوشبکهموجودبااحتسابکلیهطرح

گرددکههزارهکتاربالغمی۰۰۵دائمی،سطحاراضیکشاورزیدشتخوزستانبهحدود
باتوجه.برنجازجملهمحصوالتکشاورزیمنطقهاستپرمصرفینظیرنیشکروکشتهای

بهسهمتخصیصآبمصارفکشاورزیاستان،امکانتأمینآباراضیکشاورزیموجودبادر
هایسنتیوافزایشنظرگرفتننیازآبیالگویکشتموجودحتیپسازبهبودشبکه

.راندمانآبیاریآنهاوجودندارد

۳۰هزارهکتارومصرفواحدمعادل۰۲۱نیشکردرسطحیبالغبرهایاستشبکهگفتنی
میلیاردمتر۶۹۰بهتنهایی(برابرمتوسطکشوری۳۹۰بیشاز)هزارمترمکعبدرهرهکتار

کنندکهعالوهبرحجمآبمصرفیباال،پسابآننیزباعثایجادمکعبآببرداشتمی
نیشکربهتغییرالگویکشت.دستشدهاستنایبرایکیفیتآبدرپاییمشکالتعدیده

میلیاردمترمکعبدر۳مصرفنظیرچغندرپائیزهمنجربهصرفهجوییبهمیزانهایکمکشت
کاریصورتهمچنیندربرخیازنقاطاستانکشتبرنجبهصورتشالی.سالخواهدگردید

بشورایهماهنگیوزارتنیرووپیرومصو.گیردکهکامالمتضادبااقلیممنطقهاستمی
سالهازسال۰وزارتجهادکشاورزیحذفتدریجیکشتبرنجدراستانخوزستاندردوره

بایدصورتگیردلیکنبررسیهانشانمیدهدکشتبرنجدراستان۰۳۵۵تا۰۳۵۶
هایزراعیاخیرنهتنهاکاهشنیافتهاستبلکهباافزایشسطحخوزستاندرسال

میلیارد۰۹۲۴باحذفالگویکشتبرنج،حجمآبیمعادل.کشتنیزمواجهشدهاستزیر
.شودمترمکعبصرفهجوییمی

...ادامهدارد

 شود؟ آب شرب از شیرهای مردم جدا می

https://www.isna.ir/news/97030904994 

ایدهطرح:است30خردادآمدهجمعهیازدهمبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ
ایبیشازیکدههداردکهالبتهایندرایران،سابقه«آببهداشتی»و«آبشرب»تفکیک

بهطورجدیتریموردارزیابیقرارگرفتوبرخالفنظرنمایندگانمجلس۰۳۵۰بحثدرسال

 .اینطرحهنوزواردمرحلهاجرایینشدهاست

منطقهخشکونیمهخشکجهانقرارداردآببهگزارشایسنا،درحالحاضردرایرانکهدر
باهزینههایگزافتولیدوباهزینههایبسیارسنگینتصفیهوسپسدرپروسههای
پرهزینهبهآبقابلشربتبدیلمیشودودرشبکهتوزیعشهریقرارمیگیردواین

صرفدرحالیستکهتنهاششدرصدازآنبهمصرفشربانسانیمیرسدومابقی
،آبیاریفضایسبزخانگیواستحماممیشودودرواقع(شستوشو)مصارفبهداشتی

 .بخشاعظمیازهزینههایتولیدآبشربدرپروسهمصرف،بههدرمیرود



طبقوعدههایمسووالنوزاتنیروقرارشدهکهاینطرحدردولتدوازدهمبانگاهویژهتری
به.بندیصورتگیردابایددرابتدابرایاجراییشدناینطرحاولویتام.موردارزیابیقراربگیرد

عبارتبهترمیتوانعلتاجرایینشدناینطرحراتاکنونلزومرعایتاستانداردهایالزم
معرفیکردکهمتاسفانهتاکنونعلیرغمورودوزارتبهداشتبهاینحوزهنتیجهایبدست

.نیامدهاست

ایاینطرحنمیتواندراهچارهایبرایحلالبتهوزارتنیروییهابراینباورندکهاجر
میلیون۲۰۵امابرایاینکارقراردادیرابادانشگاهشهیدبهشتیبهارزشمشکالتباشد

تومانمنعقدکردندتاتحقیقاتالزمرویاینطرحصورتگیردوبراساسگفتههایعباس
زشده،اماسیاستوزارتنیرواینسروشمعاونآبوآبفایوزیرنیرواینطرحدردوشهرآغا

استکهبااحتیاطبیشتریبرایاینمهمگامبرداردچراکهبایداستانداردهایمحکمیبرای
آببهداشتیوغیرشربدرنظرگرفتهشود،بنابراینابتدابایداستانداردتعریفشودواگراین

هاینمسئلهتوجهکنیمکهآبکیفیتهاتعمیمدهیم،بایدبمسئلهرابخواهیمبهتماماستان
.حداقلیرابرخوردارباشد

کهبایدبهاینهاییرادربرداردداکردنآبشربازآببهداشتیهزینهالبتهج:ویادامهداد
کهابتداطورکلیبایدگفتکهاینمسئلهشدنیاست،بهشرطاینبه.موضوعتوجهشود

ایناستانداردتعیینشود،بعدازآنمحاسباتمالیبرایهراستانصورتگیردونهایتاً
توانولیذکرایننکتهنیزضروریاستکهاینطرحرانمی.هااجراییشودموضوعدراستان

هااجراییکردوممکناستدرشهرهایکوچکانجامبهعنوانیکقاعدهکلیبرایاستان

.صرفهنباشدچنینکاریبه

نشانهایازعلیرغموعدهوعیدهایمسووالنآبیبرایاجرایاینطرحهنوزهیچ
سرانجامرسیدناینطرحدیدهنمیشودوبهنظرمیرسدکهدولتسیاستجدیبرای

اجرایاینطرحنداردوایندرشرایطیاستکهدربسیاریازکشورهایدنیااینطرح

.اجراییشدهونتایجخوبیرانیزدربرداشتهاست

انتهایپیام

 :رسانی با تانکر در شاهین شهر آب
 

بندیآبمواجههستنداغلبشهرهایاستاناصفهانباقطعوجیره

 طرح مهم آبي استان تهران بازديد و بخشي از آنها را افتتاح كرد 0وزير نیرو از 
 هاي آبي اندازي طرح بهبود كیفیت آب استان تهران با راه

 
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/188740 

 
شهريتأمینآبباكیفیتبرايكالن:دردوازدهمخردادآمدهاستقشربهنوشتهروزنامه

مهاجرپذيربودناستانتهران،نبود.نظیرتهرانوشهرهاياطرافآنكاربسیاردشوارياست
هايجذبيهمچنینجمعیتباالياستان،آنراباسیستمتصفیهفاضالبوتعدادزيادچاه

هفتطرحيكهوزيرنیروروزپنجشنبهازآنهابازديدكردو.روكردهاستبحرانكیفیتآبروبه
بخشيازآنهاشاملمركزپايشوراهبريتأسیساتآبوفاضالباستانتهرانبودوعملیات

خانهشهرپرديسراافتتاحكرد،زمینهبهبودكیفیتآبشرببراياجرائيفازدومتصفیه
وزيرنیروروزپنجشنبهازهفتطرح.كندافراهمميشهرتهرانوديگرشهرهاياستانركالن

هایورامین،قرچک،پیشوا،پاکدشت،پردیسوفیروزکوهباارزشیمهمآبیدرشهرستان
هادرروزپنجشنبهافتتاحشدوبخشیازاينطرح.میلیاردتومانبازديدكرد677بالغبرهزارو

وزيرنیرودرجرياناينبازديدها،مديريتتقاضا.استهانیزدرحالانجامعملیاتمابقیپروژه
هایموجودودرکنترلتمامآب:سازيمصرفراعرصهپرچالشيتوصیفكردوگفتوبهینه

هاکاربسیاربزرگیاستاماخانههایانتقالوتصفیهدسترسکشوردرقالبسدها،شبکه
مصرفآبازجملهکشاورزی،صنعتوهایمختلفترایناستکهدربخشدستاوردبزرگ

https://www.isna.ir/news/96042011573/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%DA%86
https://www.isna.ir/news/96042011573/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%DA%86
https://www.isna.ir/news/96042011573/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%DA%86
https://www.isna.ir/news/97030602467/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C


هایآبداشتهباشیموبرچگونگیکنندهشرببتوانیمبرخوردوتعاملنزدیکیبامصرف

 .مصرفآباثرگذارباشیم

وآبشرکتعمرانیهایپروژهازبرداریبهرهباتهرانآبفايمديرعاملپرورشمحمدگفتهبه
کیفیوکمیارتقایبرعالوهاستان،اينیشرقجنوبوشرقدرتهراناستانفاضالب
شدهبرداشتهپایدارتوسعهاهدافتحققجهتدربلندیگامفاضالب،آوریجمعوآبتأمین
فاز.كردافتتاحراتهرانهفتمخانهتصفیهدومفازاجرائيعملیاتپنجشنبهروزنیرووزير.است

دنبالبهکهشدافتتاحجمهوريرئیسحضورباقبلسالدوتهرانهفتمخانهتصفیهنخست
میلیارد44كهاستشدهبینیپیش.شدآغازنیزآندومفازاجرائیعملیاتبالفاصلهآن

بهآیندهسالتانیزدوممدولاعتبار،اینتأمینصورتدر.باشدنیازپروژهایناتمامبرایتومان
ساختكهبودديگريپروژهپاکدشتشهرستانهزارمترمکعبی14مخزن.رسدمیبرداریبهره
آبمديرعاملگفتهبه.شدافتتاحنیرووزيرتوسطوانجامتومانمیلیارد3معادلاعتباریباآن
واقعمهرمسكنواحدهزارهشتآبكیفیتبهبوددرمخزناينافتتاحتهراناستانآبفايو

 .داردمهمينقشپاكدشتدر

 هرانتاستانروستاهايبهآبرساني

تومانمیلیارد24بربالغاعتباریباقرچکشهراصلیخطوطوانتقالخطازبرداریبهرهپروژه
قرچكشهرآبينیازتأمینبرعالوهپروژهاين.شدافتتاحنیرووزيرتوسطپنجشنبهروزنیز

راینورامآبادولیوآبادامینمحمدآباد،فردیس،قشالق،روستایپنجبهآبرسانيزمینه
تأمینهدفبامترمیلی377قطربهانتقالخطکیلومتر12شاملپروژهاين.كندميفراهم
مناطقبرايساالنهصورتبهتهرانهفتمخانهتصفیهازسطحیآبمترمکعبمیلیونشش

 .استهدف

آبوزیعتاصلیخطوطوانتقالخطازبرداریبهرهکرد،افتتاحراآننیرووزیرکهدیگریپروژه
وانتقالخطکیلومتر16شاملواستشدهآغاز1634سالازکهبودورامینشهرشرب
توزیعواصالحطرحپنجشنبهروز.استمترمیلی077تا477قطرهایدرتوزیعاصلیخطوط
قرچکوپاکدشتورامین،پیشوا،هایشهرستاندرشربآبهایچاهتجهیزوحفروشبکه

هدفباپروژهاين.رسیدبرداريبهرهبهنیرووزیرتوسطتومانمیلیارد46ازبیشایهزینهبا
وشدهتجهیزوحفرچاهحلقه62شهرهااينبهآبرسانيبراي.شداجراآبهدررفتكاهش

ایندرآبتأمینظرفیتبرثانیهبرلیتر077هاچاهوانتقالخطوطازبرداریبهرهبا
دلیلبهكهبودهاييشهرستانجملهازپاكدشتشهرستان.شدخواهداضافههاشهرستان

.بودمواجهفاضالببهداشتيدفعزمینهدرايعديدهمشكالتباخودشناسيزمینساختار
زياديهايمدتبود،خوردهكلید00سالازكهپاكدشتفاضالبطرحاجرائيعملیات
وبرنامهسازمانازاعتباردريافتباتوانستنیرووزارتگذشتهسالكهبودماندهمسكوت
آوریجمعشبکهکیلومتر647شاملکهطرحایندر.كندفعالراپروژهاينديگرباربودجه،
ظرفیتبامجموعدرومدولدودرایخانهتصفیهاست،فاضالبانتقالخطکیلومتر3وفاضالب

.كردبازديدطرحاينازپنجشنبهروزنیرووزير.شودمیاحداثروزشبانهدرمترمکعبهزار00

 :وگو با ایلنا نماینده مردم آمل در مجلس در گفت
 آبی کم با تعطیل روزهای / ریزد می دریا به مازندران سطحی های آب درصد95 

 شویم می مواجه



https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/627384-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/627384-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85


عزتهللا:است30خردادآمدهشنبهدوازدهمدرتاریخلنابهنوشتهخبرگزاریدولتیای
وگوباخبرنگاراقتصادیایلنا،دربارهوضعیتمنابعآبیاستانمازندرانمالدرگفتیوسفیان

مازندرانهماننددیگرمناطقکشوردرگیرکمبارشیاستاماآنچهاهمیتدارد:اظهارداشت
باتوجهبه:ویافزود.ریزدومهارنشدهاستهایسطحیبهدریامیدرصدآب34اینکه

 .هایسطحیبهلحاظآبکشاورزیوشربکمبودداریمآبهدررفتوسیع

هایصورتگرفتهدرزمینهتعللنمایندهمردمآملدرمجلسشورایاسالمیباانتقاداز
هاییبرایاحداثسددردستاجرااستپروژهدرحالحاضر:احداثسددراستان،گفت

حداثسدهاییمثلگتونددرجنوبکشورشد،مثالبهجایاامابایدازخیلیقبلاجرامی
ویدرادامه.شدهااعمالمیهایشمالیاینبرنامهکهموفقهمنبودهبایددراستان

منابعآبیاستانبرایساکنیندائمیپاسخگواست،اماوقتیدرروزهای:خاطرنشانکرد
تمشکلپیداشود،بهشدمیلیوننفربهجمعیتمنطقهاضافهمی2تعطیلبهیکباره

.کنیممی

 :سد ها و مشکل کم آبی



رود،شهیدرجایی،دوستی،ساوهوسدازجملهسدهایزاینده44براساساعالموزارتنیرو
.درصدآبذخیرهدارند67مالصدرادرآستانهورودبهفصلتابستانکمتراز

هزاران /تپروران نیس کسی پاسخگوی آبزی :پروران خوزستان رییس اتحادیه آبزی

 ایم میلیارد هزینه کرده

https://www.isna.ir/news/97031205894 

 

رییساتحادیه:است30خردادآمدهشنبهدوازدهمبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ
پروریخوزستانراتعطیلکردزیراتوانآبزیبامصوبهودستورنمی:پرورانخوزستانگفتآبزی
بخشبسیارمهمدراقتصاداستانوکشوراستوهزارانمیلیاردتوماندراینپرورییکآبزی

 .بخشهزینهشدهاست

پروراناستان،اظهاربااشارهبهمجوزفعالیتآبزیوگوباایسناسیدمصطفیموسویدرگفت
یههایاتحاداینموضوعبایدتوسطادارهکلشیالتاستانپاسخدادهشوداماپیگیری:کرد
پروریاستانبینتیجهماندهپروراندرخصوصدریافتمجوزبرایفعالیتواحدهایآبزیآبزی

 .استوکسیدراینزمینهپاسخگونیست

پروریبهطورکلدراستانممنوعاستونبایدانجامشودآبزیکهعنوانمیویبابیاناین
هایخوداندوچندماهاستکهحوضچهدادهپرورانکارخودراانجامبرخیازآبزی:شود،افزود

 .اندهارهاسازیکردههارانیزدرونحوضچهراآبگیریوحتیماهی



پروریاستاننیمهبرخیازواحدهایآبزی:پرورانخوزستانتصریحکردرییساتحادیهآبزی
اند،یلکردهدراینزمینهواحدهاییکهتعط.تعطیلوبرخینیزبهطورکاملتعطیلهستند

اندوواحدهاینیمهتعطیلنیزاگربخواهندمجددافعالیتکننددوتاسهسالعقبافتاده
هایمالیخواهندشد،زیراوضعیتتامینآّبوسایرمسایلمشخصدچارمشکالتوبحران

 .نیست

ریسکاینواحدها:پروریدرخوزستانعنوانکردموسویبااشارهبهواحدهایفعالآبزی
ها،وضعیتتامینآبوسایراندکهدرحالفعالیتهستند،زیراتکلیفآنباالییراپذیرفته

اندموضوعاتمشخصنیستواگربخواهندفعالیتداشتهباشند،ریسکباالییراقبولکرده
 .وممکناستبامشکالتفراوانیمواجهشوند

هایپرورشیپروراننبایدحوضچهتکهآبزیآنچهکهبهمااعالمشدهآناس:ویادامهداد
پروریتوانآبزیخودراآبگیریکنندامانکتهمهمآناستکهبامصوبهودستورنمی

پرورییکبخشبسیارمهمدراقتصاداستانوکشوراستوخوزستانراتعطیلکردزیراآبزی

 .هزارانمیلیاردتوماندراینبخشهزینهشدهاست

هایبسیاربیشترینسبتبهاینبخشهزینه:پرورانخوزستانگفتحادیهآبزیرییسات
توانبابخشکشاورزیدرخصوصاحداثتاسیساتموردنیازانجامدادهاستویکدفعهنمی

 .یکبخشنامهیامصوبهاینبخشرابهراحتیتعطیلکرد

انتهایپیام

 تداوم خشکسالی در گلستان

/news/97031306273https://www.isna.ir 

 
مدیرعامل:آمدهاست30سیزدهمخردادیکشنبهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

دراستان36و31سالاخیرمنهایسالهای17در:شرکتآبمنطقهایگلستانگفت
هایاستانخودشراخشکسالیپیوستهداشتیمکهاثراتاینخشکسالیدررودخانه

  .استنشانداده

630میزانبارندگیسالآبیجاریتاکنون:بهگزارشایسنا،مهندسعلینظریاظهارکرد
درصدرشدونسبتبهدرازمدت14میلیمتربودهکهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته

ونیممیلیونمترمکعبآورد20امسالدراترک:ویافزود.نیمدرصدکاهشرانشانمیدهد
میلیونمتر272میلیونمترمکعبودردرازمدت64لگذشتهدرهمینمقطعسا.داشتیم

 .مکعبآورداینرودخانهبود

درصدحوضهآبیاستانراتشکیلمیدهد،سالجاری46درگرگانرودکه:نظریادامهداد
ومیلیونمترمکعب112میلیونمترمکعبآوردداشتیمکهسالگذشتهآورداینرودخانه44

  .میلیونمترمکعببود644دردرازمدت

اینموضوعنشانمیدهد،اگروضعیت:مدیرعاملشرکتآبمنطقهایگلستاناضافهکرد
پیشبرودومامدیریتتوامانعرضهومصرفنداشتهرودخانههایاستانبههمینمنوال

نهکمشود،آالیندگیبهنسبتیکهآوردرودخا.باشیم،رودخانههایاستانفصلیمیشود
میلیونمتر06آبگیریمخازنسدهایاستانتاکنون:ویتصریحکرد.آننیزبیشترمیشود



20میلیونمترمکعبذخیرهداشتیم،یعنیامسال30مکعببودهاستکهدرسالگذشته
درصدیرانسبتبهسالگذشتهنشان24درصدحجممخازنراآبگیریکردیمکهکاهش

 .دمیده

:نظریبابیاناینکهقطعااگرصرفهجویینشوددرتابستانمشکالتیخواهیمداشت،گفت
درصد27کشاورزاناستانامسال.درصدآباستانبهکشاورزیاختصاصیافتهاست00

درصددربخشآبهایسطحیکاهشدهندتا47سطحکشتخودرادرآبهایزیرزمینیو

 .دچارمشکلوخسارتنشوند

انتهایپیام

 :سد ها و مشکل کم آبی



رود،شهیدرجایی،دوستی،ساوهوسدازجملهسدهایزاینده44براساساعالموزارتنیرو
.درصدآبذخیرهدارند67ورودبهفصلتابستانکمترازمالصدرادرآستانه

 پروری در خوزستان رفع شد ممنوعیت فعالیت آبزی :مدیرکل شیالت استان

://www.isna.ir/news/97031306291https 

 

مدیرکل:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخیکشنبهسیزدهمخرداد
هایکرخه،دزوکههمهمزارعپرورشماهیدرحوزهرودخانهشیالتخوزستانبابیاناین

اندوآبگیریاآغازکردهاینمزارعپرورشماهیکارخودر:کارونمجازبهآبگیریهستند،گفت
 .هاروبهاتماماستآن

پرورانوگوباایسنادرخصوصبحثممنوعیتفعالیتآبزینبیهللاخونمیرزاییدرگفت
باتدبیرودستوراستاندارخوزستان،همکاریسازمانآبوبرقخوزستانو:استاناظهارکرد

انوسازمانجهادکشاورزیمسالهتامینآّبپشتیبانیمعاونیناستاندار،مدیریتبحراناست
پرورانخوزستاندرستادخشکسالیاستانتصویبشدتاآبموردنیازفعالیتموردنیازآبزی

 .پروریدراستانخوزستانتامینشودآبزی

بندیخشکسالی،آوردپروراناستانباتبعیتازپهنهاینآبموردنیازآبزی:ویافزود
شودونیزاصالحروشپرورش،متناسبباشدتووسعتخشکسالی،تامینمیهارودخانه

 .پروریدرسالجاریدراستانتداومخواهدیافتوفعالیتآبزی

کهآبگیریمزارعمجازپرورشماهیدرحالکاملشدنمدیرکلشیالتخوزستانبابیاناین
هاییکهبهمنظورحفظتولیدوهازهمهتصمیمگیرانوهمکاراندستگا:است،تصریحکرد



پروریدرخوزستانفراهمکردند،تشکراشتغالاستان،شرایطرابرایتداومفعالیتآبزی

 .کنممی

هاکهتامینآبمتناسبباشرایطخشکسالیوآوردرودخانهمیرزاییبااشارهبهاینخون
ایکرخه،دزوکارونمجازبهههمهمزارعپرورشماهیدرحوزهرودخانه:است،ادامهداد

 .اندوآبگیریمزارعروبهاتماماستآبگیریهستندوکارخودراآغازکرده

ادارهکلشیالتاستانخوزستانآبموردنیازحداقلچهارماهازسالآبزیپروران:ویگفت
بحراناستانرابهستادمقابلهباخشکسالیاستان،ستادمدیریت(۵۱تاپایانشهریورماه)

هاوشدتخشکسالیدروشورایکشاورزیاستانارائهدادوبهتناسبآوردرودخانه

 .پروریدراستانتداومیافتاستان،بخشیازحقابهدرخواستیتامینشدوفعالیتآبزی

مدیرکلشیالتخوزستاندرخصوصمصوبهستادخشکسالیدربحثممنوعیتپرورش
برداریسازمانآبوبرقخوزستاننوشتهآننامهرامعاونتبهره:انکردآبزیاندراستانعنو
،حقابهوسهمآببرای۵۱وفروردینواردیبهشت۵۴هایاسفندبودکهبابارندگی

پروریتامینشدوبهعنوانمصوبهستادهایخشکسالیومدیریتبحرانوشورایآبزی

 .زدردستاجرااستکشاورزیبهشیالتابالغشدواکنوننی

انتهایپیام

حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان  ۴۰۱۵ :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان

 مسدود شد

https://www.mehrnews.com/news/4313309 

 

 

مدیرعامل:خردادآمدهاستهمخسیزددرتاریهمدان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
۲۱۰۵ازابتدایاجرایطرحاحیاءوتعادلبخشیتاکنون:شرکتآبمنطقهایهمدانگفت

 .حلقهچاهغیرمجازدراستانهمدانمسدودشدهاست
ایهمدان،منصوروبهنقلازروابطعمومیشرکتآبمنطقه خبرگزاریمهر بهگزارش

حلقهچاهغیرمجازازابتدایاجرایطرحاحیاءوتعادلبخشی۱۰۵هزارو۲ستودهازانسداد
یکیازمهمترینراهکارهایگذرازبحرانآب،:ویافزود.تاکنوندراستانهمدانخبرداد

مجازمدیریتمصرفوجلوگیریازبرداشتچاههایغیرمجازواضافهبرداشتچاههای
 .است

میلیونو۲۲۱ستودهمیزانآبصرفهجوییشدهازانسدادچاههایغیرمجازفوقرابیشاز
حلقهچاهغیرمجازکه۱۰۵هزارو۲عمقانسداد:هزارمترمکعباعالمکردوگفت۳۵۵

ازابتدایسالجارینیزتاکنونتعداد:ویعنوانکرد.هزارمترمیرسد۵۱پرشدهبهبیشاز
میلیونمترمکعبدرمصرفآبهای۲حلقهچاهغیرمجازمسدودشدهکهبهمیزانبیشاز۶۳

 .زیرزمینیصرفهجوییشدهاست

https://www.mehrnews.com/news/4313309/%DB%B2%DB%B7%DB%B8%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313309/%DB%B2%DB%B7%DB%B8%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313309/%DB%B2%DB%B7%DB%B8%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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حلقهچاهمجازبهکنتورهوشمند۴۶۵هزارو۳تاکنونبیشاز:مدیرعاملشرکتعنوانکرد
.آبوبرقمجهزشدهاست

 رسانی با تانکر در شاهین شهر آب
 

بندیآبمواجههستندرهایاستاناصفهانباقطعوجیرهاغلبشه

ضرورت سازگاری / استان سمنان در تأمین آب چالش جدی دارد :استاندار سمنان
 باکم آبی

https://www.mehrnews.com/news/4312856 
 

استاندار:است30خردادآمدهسیزدهمدرتاریخسمنان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
هباشیم،جوییدرمصرفآبنداشتاگربرنامهجدیدرزمینٔهتأمینمنابعوصرفه:سمنانگفت

 .خواهیمشد«چالشجدی»خصوصدرفصلتابستاندچاربرایتأمینآبدراستانبه
الدینچاووشیصبحیکشنبهدرجمعخبرنگاران،ازبروز،سیدشهابخبرنگارمهر بهگزارش

درستدرآستانهتابستانریزیهایجدیدرتأمینآباستاندرصورتعدمبرنامهچالش
ریزیجدیدردوحوزهتأمینومدیریتمصرفآباگربرنامه:سالجاریخبردادوتأکیدکرد

نداشتهباشیمدرآستانهفصلگرماقطعاًباچالشجدیتأمینآبشربوکشاورزیروبرو
فوهمچنینسازیمصرریزیالزموجدیبرایبهینهویبابیاناینکهبرنامه.خواهیمشد

بایدازکارشناسانامردراینزمینه:بایستدراولویتباشد،افزودتأمینمنابعآبمی
 .آبیباشیماستفادهشودتابتوانیمشاهدبروزبهترینتصمیمدرزمینٔهرفعمشکالتکم

سازی مصرف آب ضرورت بهینه

بایستصورتگیرد،انمیسازیمصرفآبدراستاستاندارسمنانباتأکیدبراینکهبهینه
آبیسالیوکمتواندماراازتبعاتخشکسازیمصرفآب،قطعاًمیبرنامهجامعبهینه:گفت

.دورکند

درمصوباتجلسهروزگذشتهشورایحفاظتازمنابعآباستانسمنان:چاووشیبیانکرد
هومامعتقدهستیمکهسازیمصرفآبتأکیدشدریزیوبهینهبرلزومتوجهجدیبهبرنامه

رابررسیهایکاهشمصرفآبکارگیریافرادمجربوکارشناسباجدیتطرحتوانبابهمی
ویبااشارهبهکمبودنزوالت.آبیباشیموارائهکنیمتاشاهدکاهشتبعاتمنفیکم

اوبدرترعدمچرخهمتنهاوازآنمهمکاهشبارش:آسمانیدراستانسمنان،توضیحداد
.سالیشدهاستبارشباراندرسطحاستانباعثشرایطخشک

تشکیل کارگروه ملی سازگاری باکم آبی

استاندارسمنانبابیاناینکهتشکیلکارگروهملیسازگاریباکمآبییکراهکاراساسیدر
تأمینآببهامنیتجامعه:سالیاست،تأکیدداشتدولتبرایکاهشتبعاتمنفیخشک

ایبهاینمقولهکنیمودراینراستاشورایملیسازگاریباکمباطداردلذابایدتوجهویژهارت
ربطبامقولهآبوکشاورزی،درکشورواستانهایذیآبیباحضوراعضاء،شاملدستگاه

.تشکیلوهریکوظایفخودشانرااجراییخواهندکرد

استایاجراییکردنمصوباتشورایعالیبایدتالشکنیمتادرر:چاووشیبیانکرد
سازیهادرفرهنگسازگاریباکمآبیدراستانسمنانبکوشیموهمچنینازظرفیترسانه

.خوبیاستفادهکنیمبرایمدیریتمصرفبه

https://www.mehrnews.com/news/4312856/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%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
https://www.mehrnews.com/news/4312856/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%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
https://www.mehrnews.com/news/4312856/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%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
https://www.mehrnews.com/news/4312856/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%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
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هیچ کنترلی به نحوه برداشت از چاه های غیرمجاز بناب صورت نمی :فرماندار بناب
 گیرد

https://www.mehrnews.com/news/4313737 

:آمدهاست30خردادچهاردهمشنبهدودرتاریخبناب/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
 .هیچکنترلیبهنحوهبرداشتازچاههایغیرمجازبنابصورتنمیگیرد:فرمانداربنابگفت

،امینرفیعیدرجلسهمشترکشورایحفاظتازمنابعآبوخبرگزاریمهر بهگزارش
علیرغماینکهبرنحوهبرداشتآبازچاه:ورزیشهرستانبناببااعالماینمطلبافزودکشا

هایمجازکنترلونظارتصورتمیگیرداماهیچکنترلونظارتیبرنحوهبرداشتآبازچاه
ویبابیاناینکهاستفادهغیرمجازازچاه.هایغیرمجازدراینشهرستانصورتنمیگیرد

دولتدر:زدرمنطقهازجملهدالیلبروزبحراندریاچهارومیهاست؛تأکیدکردهایغیرمجا
کنارتشکلهایمردمنهاددربحثفرهنگسازیوتغییرالگویکشتاقداماتالزمومؤثری

 .راانجامدادهاست

درصدی۰۵رئیسشورایحفاظتازمنابعآبوکشاورزیبنابسپسبااشارهبهافزایش
میلیمترباراندر۲۵۰ازابتدایفصلبارسها:بارشدرسطحشهرستاناذعانکردمیزان

۰۵میلیمتربودکه۰۴۶سطحشهرستانباریدهاستکهاینمیزاننسبتبهمدتمشابه
.درصدبارشهابیشتربودهاست

بهعلیرغماینکهازابتدایسالجاریبارشهاخوبومثبتاستولی:رفیعیتصریحکرد
دلیلکاهشبارندگیهایگذشتهاینمقداربارشموجبروانشدنآبدرحوزهدریاچه

درصدیحقابهکشاورزیشهرستانازمحل۳۰ویهمچنینازکاهش.ارومیهنشدهاست
میلیونمترمکعبآببرایحوزهکشاورزی۰۳سالگذشته:سدعلویانخبردادوگفت

میلیونمترمکعب۳۳دهبودکهاینمیزانامسالبهشهرستانازاینسددرنظرگرفتهش
.کاهشیافتهاست

نمایندهعالیدولتدرشهرستانبنابمدیریتجدیآبدرتمامحوزههارامهموضروری
بخاطربحرانکمبودآبدرکلکشورمیبایستفرهنگاستفاده:برشمردوخاطرنشانکرد

.ینهادینهشودازآبدرمصارفخانگی،صنعتوکشاورز

درصدیآبیاریفضایسبزتوسطشهرداریو۳۵رفیعیعدمگسترشچمنکاریوکاهش
براساساینمصوبهشهرداری:دهیاریهاراازجملهمصوباتاینکارگروهاعالمواظهارکرد

نبایدفضایسبزراگسترشوتوسعهدادهونسبتبهکاشتگونههاییکهنیازبهمصرف
ویازمسئوالنجهادکشاورزیخواستضمنممانعتازکشت.دارند،اقدامکندآبکمی

.پاییزهدرخصوصنحوهاستفادهازآبکشاورزیمدیریتکنند

فرمانداربنابدرادامهازسازماندهیچاههایغیرمجازروستایقرهچپقبناببصورتپایلوت
چاههایغیرمجازشهرستاندرجلساتمشترکیکهبرایساماندهی:خبردادوگفت

تشکیلشدهاند،مقررشدساماندهیچاههایغیرمجازاینروستابصورتداوطلبانهتوسط
.خودساکنانروستاانجامشود

اینگزارشمیافزاید،مدیرجهادکشاورزیبنابنیزدراینجلسهازآمادگیشهرستانبرای
مرکزخریدآرداطهر،آرد۶نمنطقهتوسطگندمکشاورزا:خریدتضمینیگندمخبردادوگفت

.زهره،آردخوشهوشرکتتعاونشهدایگمنامروستایروشتکوچکخریداریخواهدشد

حسینعلیفتحیبابیاناینکهقیمتخریدتضمینیگندمامسالنسبتبهسالقبلتفاوتی
توماناز۳۵۵وبراساساعالمدولتهرکیلوگرمگندمیکهزار:نداشتهاست؛تصریحکرد

برداشتوخریدتضمینیگندمازاراضیخردادماه:ویافزود.کشاورزانخریداریخواهدشد

https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4313737/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


آغازخواهدشدوپیشبینیمیشودامسالمیزانبرداشتوخریدمحصولگندمنسبتبه
.سالقبلافزایشیابد

تصورتگرفتهوآنبهگفتهمدیرجهادکشاورزیبناب،خریدگندمازکشاورزانتوسطسای
هاییکهدرسایتثبتنامکردهاند،گندمآنهاخریداریخواهدشدوآنهاییکهثبتنام

.نکردهاند،احتماالًبامشکلروبروشوند

اینگزارشحاکیاست،رئیسامورآبمنطقهایبنابنیزدرایننشستبااشارهبه
آبخواندشتبنابومراغهنسبتبهسال:وضعیتمیزانبارندگیدرشهرستانبنابگفت

تراز:بیوکعباسپورافزود.میلیونمترمکعبکاهشیافتهاست۰۵بیشاز۰۳۴۶و۰۳۴۳های
.سانتیمترکاهشیافتهاست۰۵۲اینآبخوان

درصد آب ۶۵سد بزرگ کشور کمتر از  ۴۴های دو ماه گذشته؛ به رغم بارندگی
 درصدی ورودی به سدها۶۱کاهش/دارند

https://www.mehrnews.com/news/4313654 

افت:آمدهاست30خردادچهاردهمشنبهدودرتاریخمهردولتیبهنوشتهخبرگزاری
سددرآستانه۴۴سدبزرگکشور،۰۱۱هایسالآبیجاریموجبشدهتاازمیانبارندگی

 .درصدآبذخیرهشدهداشتهباشند۶۵ورودبهفصلتابستانکمتراز
هادرسالگذشتهوبهنقلازوزارتنیرو،کاهشبیسابقهبارش مهرخبرگزاری گزارشبه

هاینسبتامناسبدوماهاخیردرهاموجبشدهتابهرغمبارندگیآبدرپیآنافتروان
حوضهآبریزدریایخزر،خلیج۴سدبزرگموجوددر۰۱۱برخیازنقاطکشور،حجمذخیرهآب

میلیاردمترمکعببرسدکه۲۴۹۵۲مرکزی،هامونوسرخسبهفارس،دریاچهارومیه،فالت
درصدیپیداکرده۰۵درمقایسهباسالگذشتهآبموجوددرمخازنسدهایکشورکاهش

 .است

هایمحسوسیمواجهورودیوخروجیآبازسدهانیزمتاثرازافتنزوالتجوی،باکاهش
هانیزنسبتبهدرصدوخروجیازآن۳۱بیهایآاند؛بهطوریکهورودیبهاینسازهشده

درصدمخازنسدهاییاد۰۶درصدکمترشدهوهماکنونبهطورمیانگین۳۵سالگذشته
۳۱حوضهآبریز۴سدبزرگموجوددراین۰۱۱دراینبین،ازمیان.شدهدارایمنابعآبیاست

رود،شهیدرجایی،یزایندهسدبزرگکشورازجملهسدها۴۴هاوبهتعبیریدرصدازآن
 .درصدآبذخیرهشدهدارند۶۵ساوهومالصدرادرآستانهتابستانهمچنانکمتراز

آبیموجبشدهتااینمراکزنیزباکاهشارتفاعوذخیرهآبسدهایداراینیروگاهبرق
شورازآبیکبرقنیروگاه۰۳کاهشتولیدانرژیروبهروشوند؛بهطوریکهبرقتولیدی

گیگاواتساعتبرسدکهدرمقایسهبامدت۰۰۰خردادماهبههزارو۰۰ابتدایامسالتا
هایمناسبدوماهاخیردرتهرانبارش.درصدکاهشداشتهاست۰۱مشابهسالگذشته،

درحالحاضر،حجم.موجبشدهتاشرایطمنفیمنابعآبیاستانتاحدودیبهبودپیداکند
۰۵۵(الر،طالقان،امیرکبیر،لتیانوماملو)آبدرسدهایپنجگانهاستانتهرانذخیرهکنونی

 .درصدحجماینسدهانیزپراست۶۲میلیونمترمکعببودهو

هاینسبتامناسبدوماهاخیردرتهران،بررسیایناعدادوارقامحکایتازآنباوجودبارش
شتهموجبشدهتاحجممخازنسدهایهادرسالگذداردکهکاهشبیسابقهبارش

درصدکاهشداشتهباشدو۲۰پنجگانهاستانتهراننسبتبهمدتمشابهسالگذشته
.درصدیپیداکند۳۱ورودیآببهسدهایپنجگانهاستانهمافت

 «رومشکان»و « کوهدشت»چاه عمیق و نیمه عمیق در  96خشک شدن 

https://www.mehrnews.com/news/4313654/%DB%B6%DB%B6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B4%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4313654/%DB%B6%DB%B6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B4%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4313654/%DB%B6%DB%B6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B4%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4313654/%DB%B6%DB%B6-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B4%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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عضو:آمدهاست30پانزدهمخردادسهشنبهبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخ

بزرگترینچالششهرستانرومشکانبحران:کمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیلرستانگفت

 .کمآبیاست

هایسالاخیرسطحآب۰۰کهدربابیاناین«فرمحمدی»بهگزارشایسنا،مهندس
شهرستانرومشکانهشتدرصدکاهشپیداکردهوچنانچهتدبیریاتخاذنشودزیرزمینیدر

مواجهخواهیمبودوبایدمنتظرفاجعهانسانیوزیستمحیطیدراینبافرونشستزمین
اصالحالگویکشتواصالحالگویآبیاریوانتقالآبازسدسیمرهبه:منطقهباشیم،افزود

 .رهایبرونرفتاینشهرستانازبحرانآباستشهرستانرومشکانازراهکا

 عمیق در شهرهای کوهدشت و رومشکان چاه عمیق و نیمه 96خشک شدن 

مردمو:گیرند،گفتهاتصمیممیحرکتموجهایبیکهبرایکشتیفربابیاناینمحمدی
هایاممسئوالنومجمعنمایندگانلرستانبایدبرایرفعبحراندرشهرستانرومشکانگ

چاه۴۵هایلرستانخشکشدهودرصدچشمه۱۵هایاخیراساسیرابردارند،درسال
 .اندعمیقونیمهدرشهرهایکوهدشتورومشکاننیزخشکوازمدارخارجشده

هایزیرزمینیدرشهرستانرومشکاندربخشکشاورزیدرصدآب۵۵بیشاز:ویافزود
 .شودهااستفادهمیبخششربومابقیدرسایربخششودوپنجدرصددراستفادهمی

راندمانآبدربخشکشاورزیدر:عضوکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیلرستاناظهارکرد

 .روددرصدآبدرحوزهکشاورزیهدرمی۱۵درصداستو۳۵شهرستانرومشکان

زراهکارهایمقابلهبابحرانآبتبدیلاصالحالگوآبیاریازسنتیبهمکانیزها:فرگفتمحمدی

  .شهرستانرومشکاناست

 دومین استان مهاجرفرست به تهران لرستان 

ایم،حداقلآببرایجوانانشهرستانرومشکانصنعتوکارخانهایجادنکرده:ویافزود
شانراتأمینکنیمتامجبورنشوندبراییافتنکاربهتهرانودیگرشهرهامراجعهکشاورزی

 .کنند

کهمطابقآمارهاعضوکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیصنایعومعادنلرستانبابیاناین
دومیناستانمهاجرفرستبهتهراناست،جوانانماازیافتنکارپسازاستانالبرز،لرستان

صوبهاجرایم:اندوترکدیارکردند،خاطرنشانکرددرشهرواستانخودمأیوسوناامیدشده
میلیونمترمکعبازسدسیمرهبه۲۵۵مبنیانتقالساالنه۰۳۵۲هیئتوزیراندرسال

 .شهرستانرومشکانامریالزموضروریاست

 عدم اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران درباره انتقال آب به شهرستان رومشکان

نتقالآببهبرایا32خرداد21ویباطرحاینپرسشکهچرامصوبههیئتوزیراندر
مسئوالنومردمومجمعنمایندگان:شود،خاطرنشانکردشهرستانرومشکاناجرایینمی

استانبایدبرایحلبحرانآبدرشهرستانرومشکانحرکتکنندوازوزارتنیرومطالبهکنند

 .ترآبراازسدسیمرهبهاینشهرستانمنتقلکنندکههرچهسریع



آبازسدسیمرهبهدشتبزرگرومشکانمنتقلشودکهچنانچههاینفربااشارهبمحمدی
تواندبهقطبتولیدمحصوالتکشاورزیدرلرستانتبدیلشودواقتصاداینمنطقهمی

تواندحتیکشاورزرومشکانمیباتحققاینمهم:کشاورزیاستانرامتحولکند،افزود

 .صادراتیصادرکندمحصوالتکشاورزیخودرابهکشورهایهدف

 نیاز مبرم مردم کوهدشت و رومشکان آب است

اگربرایحل:عضوکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیصنایعومعادنلرستانتصریحکرد
بحرانآبدرشهرستانرومشکانتدبیریاندیشیدهنشوددرآیندهشاهدفاجعهخشکسالی

جبوربهمهاجرتازشهرودیارخودخواهنددراینشهرستانخواهیمبودومردمایندیارم

 .شدومنشاءریزگردهایجدیداینباردرشهرستانرومشکانشکلخواهدگرفت

هایمجهزورومشکانازمسئوالناستانوکشوربامشهروپارکمردم:ویخاطرنشانگرد
ت،اماامروزنیازخواهند،اگرچههمهاینهامطالبهبهحقمردمرومشکاناسبیمارستاننمی

اینمردمآباست،چونبرایکشاورزیوشربنیازمندآبهستند،تامردمفرهیختهمبرم
دارهاخدشهنیفتندوشأنوشخصیتآنایندیاربرایتأمینآبشربدنبالتانکرهایآب

.نشود

های محیط زیست  مهمترین چالش:به مناسبت روز جهانی محیط زیست مطرح شد

 :دادن نمره منفی به عملکرد سازمان محیط زیست/ایران

 

درروزجهانیمحیط:بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخپانزدهمخردادآمدهاست
مدیریتغلطمنابعآب،گردوغبارو»زیست،یکاستادرشتهمحیطزیستدانشگاهتهران،

هایاینرامهمترینچالش«یستیهاینادرستدرحفاظتازمناطقچهارگانهمحیطزشیوه
صدورمجوز»حوزهدرکشوردانستونسبتبهعملکردسازمانحفاظتمحیطزیستدر

شکار،مجوزساختهتلدرجزیرهآشورادهونبودبرنامهجامعبرایحلمشکلآلودگیهواو
 .انتقادکرد«گردوغبار

مترینچالشمحیطزیستکشوررادربدوامر،مه وگو با ایسنا در گفت« مخدوم مجید»
مهمترینمشکلآباست؛البتهنهبهمعنایکمبودآب؛چراکهما:بحرانآبدانستوگفت

چهبساکهاگرمنابعآبکشوربه.داریم«مدیریتآب»مشکلکمبودآبنداریم،بلکهمشکل
 .شودهمحلمیمشکلآبدرستیمدیریتشود

که«مشکلدومکشورگردوغباراست»زیستافزودکهمحیطرئیسانجمنعلمیارزیابی
سالگذشتهدرآلمانبا:وافزود«برنامهخاصیهمبرایحلآنوجودندارد»بهگفتهاو،

دانشمندانعربستانسعودیبهتوافقرسیدیمکهطیطرحیمشترکبینایرانوعربستان
هاقرارشددربعدازبحثوبررسی.اقداماتیبرایحلمشکلگردوغبارانجامدهیم

هاییازایرانبهویژههورالعظیمعربستان،همچنیندراراضیاطرافدجلهوفراتودربخش
....هاییرابرایمقابلهباگردوغبارانجامدهیمبرنامه





 خانوار 607 شرب آب تامین :رئیس آب و فاضالب روستایی گچساران به ایلنا خبرداد
 کوثر سد از گچساران روستایی

 
سیادت:آمدهاست30درتاریخسهشنبهپانزدهمخردادلنابهنوشتهخبرگزاریدولتیای

ینشهرستانکهخانوارروستاییا307:شیریدرگفتوگوباخبرنگارایلنادرگچسارانگفت
درهفتروستاسکونتدارندتایکماهدیگرازآبشربوسالمسدکوثربهرهمندخواهند

477:ویباتشریحچگونگیآبرسانیبهاینروستاهاازسدکوثرگچساران،اظهارداشت.شد
خانواردرروستاهایدهخلیفهوپادوکخیرآباداینشهرستانبزودیازنعمتآبشربسالم

 .میلیونتومانبهرهمندمیشوند677سدکوثربااعتباریبیشاز

پنجروستایدیگراینشهرستاننیزپیشاز:رئیسآبوفاضالبروستاییگچسارانافزود
اینروستاهاازنعمتآبشربسدکوثربهرهمندشدهوپروژهآبرسانیبهاینروستاها

 .تکمیلشدهاست

گاهپمپاژآبازسدکوثربرایروستاهایدهخلیفهوپادوکخیرآبادشیری،احداثوتجهیزایست
خطانتقالشبکه:ویگفت.راازاولویتهایپروژهآبرسانیاینروستاهاازاینسدخواند

 .مترمکعبیاست477روستاسهکیلومترومخزنآبآننیز2توزیعآبسدکوثربهاین

میلونتومانیبرایاتمامپروژه677ابیاناینکهاعتباررئیسآبوفاضالبروستاییگچسارانب
60جز107آبرسانیبهروستاهایدهخلیفهوپادوکخیرآبادازمحلاستانینفتوماده

درنیمهدوممردادماهجاریشاهدافتتاحاینپروژهمهموحیاتی:است،خاطرنشانکرد
.هستیم

 رسد ات هرمزگان به حداقل میبا اجرای سند مقابله با خشکسالی، خسار

https://www.isna.ir/news/97031607258 

 
معاون:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخچهارشنبهشانزدهمخرداد

سندمقابلهباخشکسالیتوسطکارشناساناین:سازمانجهادکشاورزیهرمزگانگفت
یری،مقابلهوبازسازیتهیهشدهکهبااجرایآنمرحلهآمادگی،پیشگ6سازماندرقالب

 .رسدمدیریتبحرانبهمدیریتریسکتبدیلشدهومقدارخساراتنیزبهحداقلمی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-104/630402-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
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عادلشهرزادمیزانتولیداتبخشکشاورزیایناستانوزیرمجموعههایبهگزارشایسنا،

 .یالدرسالعنوانکردهزارمیلیاردر67هزارتنبهارزش467میلیونو2آنرا

ویاینخسارتهاراشاملعواملطبیعیواقلیمیمختلفهمچونخشکسالی،تگرگ،

.سیل،سرمازدگیودیگرمواردعنوانکرد

قانونتنظیم17عمدهمنابعخشکسالیازاعتباراتماده:اینمقاممسئولاضافهکرد
ودکهبیشترینخسارتهابهترتیبقانونمدیریتبحرانتامینمیش12اعتبارتوماده

.شاملبخشهایزراعی،باغی،دام،طیور،شیالتومنابعطبیعیمیشود

بهعنوانبدترینسالبهلحاظکمبودبارندگی(30تامهر34مهر)شهرزادازسالزراعیجاری
همیزاننامبردکهخساراتجبرانناپذیریرابهبخشکشاورزیایناستانواردکردهطوریک

.درصدکاهشیافتهاست07بارندگیدربعضیازشهرستانهانسبتبهسالزراعیگذشته
ویفعالیتهایبخشکشاورزیوزیرمجموعهآنرامتاثرازمیزانبارندگیدانستو

براساسآمارهایمنتشرهسازمانهواشناسی،ایناستانازلحاظکمبود:خاطرنشانکرد

.استاناولکشورقراردارد6زراعیجاریدرردیفبارشبارندگیدرسال

باتوجهبهخشکسالیهایپیدرپی:معاونسازمانجهادکشاورزیهرمزگانعنوانکرد
بایدپذیرفتکههرمزگانیکاستانخشکاستکهبایستی(ساله10)سالهایاخیر

.اقداماتمتناسبباشرایطاقلیمیآنصورتپذیرد

برایناساس،سندمقابلهباخشکسالیتوسطکارشناساناینسازمان:شهرزادادامهداد
مرحلهآمادگی،پیشگیری،مقابلهوبازسازیتهیهشدهکهبااجرایآنمدیریت6درقالب

:ویتصریحکرد.رسدبحرانبهمدیریتریسکتبدیلشدهومقدارخساراتنیزبهحداقلمی
استفادهازمنابعمنطقیوعلمیخودرابرایبهموجباینسنددرمرحلهآمادگیبا

همچنیندرمرحلهپیشگیرینیزبااصالحآبیاری:وییادآورشد.خشکسالیآمادهمیشود
ازجملهاستفادهازشیوههاینوینواحداثخطوطانتقالآبازمنبعبهزمینکشاورزیاز

.گسترشدامنهخسارتهاکاستهمیشود

ازآنجاییکهپدیدهخشکسالیبطوعمدهبا:کشاورزیهرمزگانافزودمعاونسازمانجهاد
پروژههایآبوخاکمرتبطاستبایستیکاشتمحصوالتیکهباشرایطاقلیمیایناستان

 .مطابقتدارندبراساسنوعگونهونژاددرگیاهانودامهادراولویتقراربگیرند

انتهایپیام

 ه رفع می شودشوری آب خرمشهر در مدتی کوتا :مدیر آبفا خرمشهر
https://www.mehrnews.com/news/4314545 
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درمدتاخیرشوریآبخرمشهرازحد:مدیرامورآبوفاضالبخرمشهر،گفت:است

کوتاهوحداکثرتایکماهدیگررفعاستاندارعبورکردهکهبااتخاذتدابیریاینمشکلدرمدتی
 .میشود
،غالمرضاپورجاللیعصرامروزدرنشستمطبوعاتیباخبرنگارانخبرنگارمهربهگزارش
سیسنجیدهمی.ایشوریآبشربدرشبکههایخرمشهرکهبامعیار:اظهارکرد

تادوهزارمیکروموس۰۵۵میکروموسرسیدهکهازنرمال۰۵۵ودرمدتاخیرسههزارشود،
فاصلهداردومیتوانگفتازنظرشوریازحداستاندارگذشتهاستامااستاندارهای

درصدیذخایرآبیپشتسدها،کاهشنزوالت۰۵وی،کاهش.بهداشتیدیگرراداراست
همچنینکاهشیفیتآبرودخانهوجوییدردوسالگذشته،تاثیراتجزومددریابرک

بهایندوکیفیتآبکارونوکرخهدراثراحداثسدهایباالدستیکهبهکاهشآبورودی
رودخانهبهعنواندومنبعتامینکنندهآبشربخرمشهرهستندراازعمدهدالیلافزایش

.شوریآباینشهرستاندانست

https://www.mehrnews.com/news/4314545/%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4314545/%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.mehrnews.com/


فعاینمشکلدرراستاینارضایتیهاواعتراضمدیرآبفایخرمشهرازتصمیماتبرایر
جلساتمختلفیبرایرفع:سویمردمخرمشهرنسبتبهاینوضعیت،خبردادوگفت

مشکلشوریآببرگزارشدهکهدرجلساتاخیریکهباحضوراستاندارخوزستانبرگزار
رسیدکهاینطرحشد؛برخیمواردهمچونپایانهرچهسریعترفازدومطرحغدیربهتصویب

ویازراهاندازیمجددکارخانهآبشرین.واردمدارمیشود۵۴تیر۲۵طبقگفتهمجریتا
کنخرمشهربعدازتوقفیکسالهبهعنواندیگراقدامدرراستایکاهششوریآبخبرداد

ترمکعبهزارم۰۵باظرفیتتولید۰۰کارخانهآبشیرینکنخرمشهرکهازسال:واظهارکرد
بهعنوانپدافندغیرعاملوبرایاستفادهدرمواقعنیازتاسیسشدهبودپسازتوقففعالیت

ساعتآیندهفعالیتخودراازسرخواهدگرفتکهمیتواند۱۲یکساله،بااخذمجوز،ظرف
.پایینرابهسیستمآبرسانیتزریقکندسی.ایآبیبا

دراسیساتآبشیرینکندیگریبرایشیرینسازیآبدریاپورجاللیهمچنینازراهاندازیت
قراراستباکمکبخشخصوصیآبشیرینکندیگریباظرفیت:خرمشهرخبردادوگفت

.باالترکهبتواندآبدریاراهمبهشوریاستانداربرسانددرخرمشهرراهاندازیکند

همازجملهتصمیاتیبودکهطبقگفتهاحداثسدبرایممانعتازورودآبدریابهرودخانه
ویدراین.مدیرآبفایخرمشهردرجلسهاخیرباحضوراستاندارخوزستانبهتصویبرسید

بخشیازعلتشوریآبرودخانههاورودآبدریادراثرجزومدبهکانال:رابطهبیانکرد
آبشربفعلیراتامینمیدرصد۲۵ماردواختالطآنباآبرودخانهکاروناستکهحدود

کندوبرایرفعاینمشکلمقررشدهسدیخاکیبرایممانعتازورودآبدریابهماردو
.کانالژیاندرمحدودمارداحداثشود

پورجاللیدرادامهبهمصرفبیشازحداستاندارددرخرمشهربهعنواندیگرمشکلدرتامین
داردهزاراشتراک۶۲درحالحاضرآبفاخرمشهر،:یحدادآبشربباکیفیتاشارهکردوتوض
هزارنفراستکهبادرنظرگرفتناستاندار۲۰۵آبشربکهبهطورمیانگینموظفبهتامین

۵۰هزارمترمکعبباشدامااینمیزاناکنون۰۵جهانیمیزانمصرفبهازایاینتعدادباید
ویانشعاباتغیر.ترمکعبآنپرتمحسوبمیشودهزارم۶۵هزارمترمکعباستوحدود

مجازرابهعنوانعمدهدلیلافزایشمیزانمصرفآبدرخرمشهردانستوسهمفرسودگی
.درصداعالمکرد۰۰سیستمآبرسانیخرمشهردرایجاداینوضعیترادرحدودپنجتا

یخرمشهراشارهکردودرصدشبکهآبرسان۴۵مدیرآبفایخرمشهردرادامهبهفرسودگی
۴۵کیلومترخطوطآبرسانیوانشعاباتخانگیاجراشدهاستکه۴۲۵درخرمشهر:گفت

میلیارد۰۱کیلومترآنفرسودهاستکهبرایاصالحاینسیستماعتباری۳۱۵درصدوحدود
محلمیلیاردتوماناز۰۲ازاینمیزان:ویافزود.تخصیصیافتهاست۵۴تومانیدرسال

میلیاردتومانبرایاصالحشبکه۵اعتباراتاوراقخزانهعمرانیآبوفاضالباستکه
میلیاردبرایمینوشهردرنظرگرفتهشدهوسازمانمنطقهآزاداروند۳فرسودهآبخرمشهرو

.نیزاعتباریدیگرومعادلپنجمیلیاردتومانبههمینمنظورتخصیصدادهاست

نقطه۵ودردستاجرابودنعملیاتاصالحوتکمیلشبکهآبرسانیدرپورجاللیازآغاز
خرمشهرخبردادواعتباربرآوردشدهموردنیازبرایانجامعملیاتدرتماممناطقشهریاین

.میلیاردتوماناعالمکرد۲۰۵شهرستانرارقمیمعادل

 عتبار خط انتقال اضطراری آب به همدان مصوب شدا :حاجی بابایی
https://www.mehrnews.com/news/4314378 

https://www.mehrnews.com/news/4314378/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4314378/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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اعتبارخطانتقال:نمایندهمردمهمدانوفامنیندرمجلسشورایاسالمیگفت:است
 .میلیاردتومانمصوبشد۲۵بااعتباریافزونبراضطراریآببههمدان

بابیاناینکهدرجلسهایکهباحضور خبرنگارمهر حمیدرضاحاجیباباییدرگفتگوبا
مدیرعاملآبمنطقهایهمدانتشکیلشد،اولویتهایبرنامهایآبوفاضالبهمدانمورد

گرفتوباتوجهبهاهمیتاینحوزهبرلزومارائهگزارشهایپیشرفتبرنامههابررسیقرار
ویانتقالآببهشهرهمدانازتالوار.وپروژههایاینمدیریتوآسیبشناسیآنتاکیدشد

کیلومتراز۶۵بایداقداماتبررسی:وسدآزادرابرنامهدارایاولویتاینحوزهبرشمردوگفت
 .ریپروژهآبرسانیبههمدانهرچهسریعترآغازشودلولهگذا

نمایندهمردمهمدانوفامنینوقهاونددرمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهدرخصوص
وضعیتسداکباتانوسدآبشینهونیازآبیشهرهمداننیزدراینجلسهگزارشیارائه

راینزمینهمشکلخاصیدرتامینآبباتوجهبهنزولبارانهایاردیبهشتماهد:شد،گفت
 .شربشهرهمدانوجودندارد

میلیاردتوماننیزاشارهکردو۲۵حاجیباباییبهخطانتقالاضطراریآببااعتباریافزونبر
ویبابیاناینکه.دراینزمینهپیگیریالزمصورتگرفتوایناعتبارمصوبشدهاست:گفت

ردتوماننیزبرایانتقالآببههمدانازمحلاعتباراتبحرانمصوبمیلیا۰۶اعتباریافزونبر
 .اینامراقدامبسیارخوبیدرشرایطکنونیمحسوبمیشود:شدهاست،گفت

نمایندهمردمهمدان،فامنینوقهاوند،بهروستاهایحوزهسدشنجور،مثلحسامابادواصله
فرمانداریبرایحلمشکالتاینروستاهاصورتاشارهوتاکیدکردند،هماهنگیهایالزمبا

دراینجلسه:ابهروستاهایحوزهسداکباتانگفتویباتاکیدبراجرایحق.گرفتهاست
ابهنیزموردتاکیدقرارگرفتومقررشدبهگونهایبرنامهریزیشودکهدراسرعموضوعحق

ویبابیاناینکه.نحوزهمرتفعشودابهکشاورزانروستاهایایوقتپیگیریومشکالتحق
مقرر:آبهروستاهاییکناباد،علیآبادوانصاراالمامنیزبررسیقرارگرقت،گفتسهمحق

 .ابهکشاورزاناینروستاهانیزدراولویتقرارگیردشدبراساسقانون؛رفعمشکلحق

شدبرلزومپایشوآسیبحاجیباباییباتاکیدبراینکهاولویتهایآبرسانیهمدانبررسی
.شناسبیمستمربرنامههاوارائهگزارشدورهایتاکیدکرد

 برنامگی آبفای بوشهر و کالفگی مردم بی یادداشت؛

https://www.mehrnews.com/news/4314472 
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بوشهرمشکالتمردمرابیشترکردهبرنامگیآبوفاضالباستاندرکنارکمبودآب،بی:است
 .است

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4314472/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4314472/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4314472/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85


هااستکهمردماستانبوشهرباسال:سعیدرضایی-هاگروهاستان - خبرگزاریمهر
مشکالتمتعددیدرزمینهتامینمنابعآبیروبروهستندومسئوالناستاننیزحلمشکلرا

 .کنندموکولمیازسالیبهسالدیگر

باآغازفصلبهارونیازبیشترمردمبهمصرفآب،شاهدکاهشورودیآبهستیمکهدر
شودمجموعباعثکمترشدنسهمیهوسرانهآبدرشهرهاوروستاهایاستانبوشهرمی

 .کندهایزیادیرابرایمردمایجادمیکهاینموضوعمشکالتوچالش

رسیممشکالتآبوکمبودآنبیشترشدهونارضایتیمردممیرفتهرفتهکهبهتابستان
یابدکهسالبهسالشاهدافزایشمشکالتهستیمودربرخیروزهاهیچآبیافزایشمی

 .رسدهانمیبهخانه

شودوتقریباکلباوجوداینکهاغلبآبمصرفیاستانبوشهرازخارجازاستانتامینمی
شوندولیکمبودآببراینقاطمختلفاستانمتفاوتاستوتغذیهمیاستانازیکخطلوله

دربرخیازشهرهااینمشکلبیشازدیگرنقاطاستکهایننوعتبعیضنارضایتیبیشتری
 .کندراایجادمی

اندوبایدخودرابرایمدیریتبهتریدربخششایدکمکممردمهمبهکمبودآبعادتکرده
ندولیچیزیکهبیشازدیگرموضوعاتمردمراناراحتکردهاست،مصرفآمادهکن

 .رسانیمناسبازوضعیتآباستبرنامگیآبفاوعدماطالعبی

بندیآبهستیموآببهصورتیکروزدرروزهایاخیردراغلبنقاطاستانشاهدنوبت
دودریکروزدیگرنه؛بلکهشود؛البتهنهبهاینصورتکهدریکروزآبباشدرمیانتوزیعمی

 .دریکروزهیچآبینیستودریکروزدیگرفقطچندساعت

بندیهماگراجراشودومشخصشودکهدرچهروزیآبهستودرچهروزیایننوبت
توانندآبراذخیرهکردهودرساعاتیکهآبینیستمصرفکنندولیایننیست،مردممی

 .یکدوروزاستهافقطبرایبرنامه

خوردودربرخیمناطقبرایچندروزمتوالیهابههممیبندیدربسیاریازروزهاایننوبت
شودومردمبرایرسد،هیچآبیواردشبکهخانگینمیکهگاهیتاچندهفتههممی

 .بندیویاآبتصفیهشدهاستفادهکنندهمبایدازآببسته...نظافتوشستوشو

دهندکهاینتابستانآخرینتابستانیرچندکهمسئوالناستانبوشهرهرسالوعدهمیه
کهدراستانمشکلکمبودآبداریمولیمتاسفانهبرعکسشاهدافزایشمشکالتدرهر

 .سالنسبتبهسالقبلازآنهستیم

وزیموپیادهمدیرتمصرفرامردمبایدانجامدهندوبایدهمهفرهنگصحیحمصرفرابیام
کنیمولیمدیریتتوزیعآبکهبامسئوالناستنیزبایدبهصورتدقیقانجامشودتابیشاز

 .اینباعثرنجودردمردمنشود

اندولیمتاسفانهآبینیستکهاینانبارکردهبسیاریازمردمدرمنازلخوداقدامبهحفرآب
 .دهندسبیبهاینمطالباتمردمنمیانبارهاراپرکنندومسئوالنهمپاسخمنا

هاکنارکنتورآبدرجهساعت۰۵داردرگرمایدراینفصلگرماوماهرمضان،مردمروزه
مانندتابتوانندآبگیریکنندولیهایخانگیخودمینشستهومنتظرورودآببهشبکه

 .شودهانمیشودوآبیواردخانههایآبفاعملینمیبرنامه

http://www.mehrnews.com/
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برنامگیدرزمانورودآبازمهمترینمشکالتمردمدراستانبوشهریعناعادالنهآبوبیتوز
بندیرودهمینآبموجوددراستانبهصورتعادالنهوبابرنامهزماناستکهانتظارمی

.مناسبدربینمردمتوزیعشود

 در هم آب متر نیم/است وخیم انزلی تاالب وضعیت وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت

 :ندارد وجود عمیق های بخش



عضوجمعیت)زهراجنسی:بهگزارشخبرگزاریدولتیایلنادرشانزدهمخردادآمدهاست
وگوباخبرنگارایلنابابیاناینکهدرگفت(زیستگیالنزنانوجوانانمبارزهباآلودگیمحیط

هایباارزشمامتاسفانهتاالب:هادراستانگیالندرمعرضتهدیدهستند،گفتتمامتاالب
ویبااشاره.شوددرحالازدسترفتنهستندواقدامعاجلواثرگذاریدراینخصوصنمی

شنویممتاسفانهاینروزهاازدورونزدیکمی:نشانکردالمللیامیرکالیهخاطربهتاالببین
هاییهستندکهاهمیتزیادیدارندمانندریزیبرایتاالبکهمسئوالندرحالبرنامه

....امیرکالیهالبتهاینموضوعفقطدرحدشنیدهاستوهنوزاقداماتیصورتنگرفتهاست
براینجاتانزلیباید:آلودگیاست،تاکیدکردبابیاناینکهتاالبانزلیبهشدتدرگیروی

هاییاستترینرودخانههایانزلیراپاکسازیکرد،زرجوبوگوهررودازجملهآلودهورودی
:ویادامهداد.کنیمهایآلودهزندگیمیکهشایددردنیاوجودداردومادرکناراینرودخانه

هایشهریوهمچنینصنعتیدرگیرفاضالبهایزرجوبوگوهررودمتاسفانهرودخانه
هایشیرابه.منطقهسراوانکهسالهاستبهمحلدپویزبالهتبدیلشدهاست.هستند

نائب.شوندهاواردشدهودرنهایتواردتاالبانزلیمیآلودگیباالبهاینرودخانهزبالهبابار
کندبارآلودگیکهانزلیتحملمیعمده:هایاستانگیالنخاطرنشانکرددبیرشبکهسمن

بهدلیلسرریزایندورودخانهومحلدفنزبالهاستکهنیازمندهمتملیاستوبا
هاشودامااینطرحهاییانجاممیمتاسفانهطرح.شودهایاستانیبرطرفنمیبودجه

نتیجهکنند،چراکهسرعتتخریبصدهابرابرسرعتبهبوداستومشکالتراحلنمی
 .شودهاایجادنمیمثبتیعلیرغمتالش

اندازی آب  پرداخت تسهیالت اشتغال به کشاورزان برای راه:امام جمعه خرمشهر
 شیرین کن

https://www.mehrnews.com/news/4315551 





امامجمعه:خردادآمدهاستهیجدهمدرخرمشهر/مهربهگزارشخبرگزاریدولتی

خرمشهربرایتامینآبکشاورزیمردممجاوردریاازجملهخرمشهر،اختصاصتسهیالت

 .غالراهاندازیآبشیرینکنراپیشنهادکرداشت

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629385-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629385-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4315551/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4315551/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86
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https://www.mehrnews.com/news/4315551/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86
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،حجتاالسالمسیدنبیموسویفرددرخطبههاینمازجمعهبهخبرنگارمهربهگزارش
برخیمشکالتاخیرشوریآبرابهآن:مشکالتشوریآبخرمشهراشارهکردوگفت

کهاینمشکلنمیتواندبهاینمسائلزننددرصورتیرهمیسویمرزهاووتحریمهاگ
 .مربوطباشدوناشیازمشکالتطبیعیوخشکسالیکشوراست

امامجمعهخرمشهرازدعابرایبارشباران،نصبآبشیرینکنوتوسعهفعالیتهای
عالیتهایباتوسعهف:ویتوضیحداد.هستهایبهعنوانراهکارهارفعاینمشکلیادکرد

هستهایمیتوانبیشازهزارفعالیتراانجامدادکهراهاندازیآبشیرینکنهایکیاز
سودرمبحثانرژی۰۵۵یکیازدالیلاصراربرایفراهمکردن:ویافزود.اینموارداست

حجت.هستهای،رفعمشکلکمآبیاستومردمنیزپشتیبانیقاطعیازاینامردارند
مموسویفر،اعطایتسهیالتبرایرفعمشکلتامینآبزراعتکشاورزانمنطقهرااالسال

میلیاردتومانبرایایجادکارگاههای۰۵۵حدود:نیزبهعنوانیکراهکارمطرحکردوگفت
کوچکوایجاداشتغالدرنظرگرفتهشدهاستکهمیتوانازاینمنابعمالیبرایراهاندازی

ویبرلزومتامینآبشرببرخیازمناطقاز.دراختیارکشاورزاننیزقراردادآبشیرینکن
آبمعمرهصنگورغیرقابل:جملهروستایمعمرهصنگورخرمشهرهمتاکیدکردوگفت

استفادهاستکهبهطورموقتحملآبباتانکربرایرفعمشکلدرحالانجاماستامایک
.نیستوبایداینتعدادبهسهیاچهارتانکرافزایشیابدتانکرپاسخگوینیازآنمنطقه

نویدبخشامامجمعهخرمشهر،واردمدارشدنفازدومطرحآبرسانیغدیرتاماهآیندهرا
امامجمعهخرمشهر،اینافرادراپیاده.رفعمشکلآبشربخرمشهرومعمرهصنگوردانست

هافراددرجریانبرجامنیزبرلزومتصویبآنتاکیدمیاینعد:نظاماستکبارخواندوبیانکرد
ملتیعاشوراییماازجنگنمی:ویافزود.کردندوتالشدرایجادرعبازجنگراداشتند

هراسدوازسویدیگرتاکنونهمهتالشهایاستکباربرایکشورگشاییبهعقبنشینی
.اسالمیایراناستمنجرشدهاستواینریشهدرالقایفرهنگانقالب

،درمدتاخیرآبشربخرمشهرشورشدهاستکهاعتراضاتخبرنگارمهربهگزارش
روستایمعمرهصنگورازروستاهایحدفاصلخرمشهرو.گستردهایرابههمراهداشت

.برحداستاندارراتجربهمیکندآبادانیکیازمناطقیاستکهاینروزهاشوریچندبرا

درصد  ۰۵های استان سمنان  آب چشمه :نماینده مردم دامغان در مجلس
 یافته است کاهش

https://www.mehrnews.com/news/4316194 

نماینده:آمدهاست30دهمخرداددرتاریخشنبهنوزدامغان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
درصد۰۵هایاستانسالاخیرسطحآبچشمه۰۴مردمدامغاندرمجلسبابیاناینکهدر

 .ایمدرصدیآبدربرخیمناطقبوده۴۵شاهدکاهش:یافتهاست،گفتکاهش
گیرسطحآبدراستان،دربارهکاهشچشمخبرنگارمهر ابوالفضلحسنبیگیدرگفتگوبا

۴۵سالاخیرشاهدکاهش۰۴هایشهرستانطیدربرخیچشمه:سمنان،تأکیدکرد
ایمکهاگربخواهیممیانگینیبرایکاهشاینمیزانآبدرسطحدرصدیدبیبوده

درصدخواهیمرسیدکهاینامرهشداری۰۵هایشهرستانبهدستآوریمبهعددچشمه
 .سالیاستبرایخشک

خوشبختانه:سالی،افزودآبیوخشکویبااشارهبهفصلتابستانوتشدیدمشکالتکم
هایقبلدرسالهایمردمرابرطرفکردهاماهایبهارسالجاریبرخینگرانیبارندگی
شودسالیدراستاندیدهمیهاآنقدرسنگینبودهکهتبعاتمنفیخشکسالیخشک
تاکنونباعثخوشحالیکشاورزانوتاحدی۵۱هایسالبایداذعانکردکهبارندگیهرچند

 .هاشدهاستمنجربهرفعنگرانی
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درصدی آب شرب استان سمنان ۱۵کاهش 

بابیاناینکهدرمناطقیازاستانکهقناتوجودداردنیزکمبودنمایندهمردمدامغاندرمجلس
سالیومدتطوالنیآندرفانهبهدلیلعمقخشکمتأس:شدیدآبنمایاناست،گفت

.استانبایدگفتبارندگیامسالبهذخایرآباینقنواتکمکنکردهاست

:هایزیرزمینینداشتهاست،گفتهاتأثیریدرذخایرآبحسنبیگیبابیاناینکهبارندگی
مترمکعبورودیآبراهایپرآبیگذشتهتاپنجمیلیونبرایمثالدرسددامغانکهدرسال

هایدادهاستکهاینامرنگرانیهزارمترمکعبرادرخودجای۲۵۵شاهدبودامسالکمتراز
ویبابیاناینکهدولتبایدازخارجازاستانسمنانواز.کندفصلتابستانرابهماگوشزدمی

میلیونمترمکعبآب۲۵۵حداقل:بهفکرتأمینآبباشد،گفتهایآبریزیمانندخزرحوزه
بایستبهاستانواردشودتامشکالترابتوانیمحلکنیمدرغیراینصورتمی

.هایمجاورمهاجرتکنندروزمردمبهتهرانیااستانشودروزبههاباعثمیسالیخشک

درصدیداردیعنیدر۳۵آبشربدرسطحاستانسمناننیزکاهش:عضوخانهملتگفت
آوردلذابایدگفتمجبوربهحفرچاههستیمکهاینامرکیفیتآبراپائینمیبرخیمناطق

.جزدامغانوسمنانبقیهشهرهایاستانبهلحاظکیفیتآب،وضعیتخوبیندارندبه

طرح کاشت نهال در تاالب هامون آغاز :زیست سیستان و بلوچستان مدیرکل محیط
 شد

https://www.mehrnews.com/news/4315999 

مدیرکل:آمدهاست30اریخشنبهنوزدهمخرداددرتزاهدان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
هکتارازبسترتاالب۳۵۵زیستسیستانوبلوچستانازآغازطرحکاشتنهالدرمحیط

 .زیستخبردادبارتوسطمحیطهایگردوغبارتاالببراینخستینهامونجهتکنترلکانون
زیستسیستانوبهنقلازروابطعمومیادارهکلحفاظتمحیط ریمهرخبرگزا بهگزارش

هایهایمدیریتتطبیقیجهتکنترلکانونروش:بلوچستان،نیرهپورمالییاظهارداشت
هکتارازبسترتاالبهامونبرای۳۵۵گردوغباردرتاالبهامونآغازشدهبههمیندلیلدر

 .شودکاشتهمیبارتوسطمحیطزیستنهالاولین

مدیرکلحفاظتمحیطزیستسیستانوبلوچستانبابیاناینکهطرحکاشتنهالبا
هایسازگاردرشمالبسترتاالبهامونازمحلاعتباراتملیبهفازاجراییرسیدهگونه

هایمنطقهباتوجهبهتأثیرمستقیمعواملیازقبیلتداومخشکسالی:است،تصریحکرد
آبهفرامرزیتاالببینالمللیهامونازسویافغانستانودمرهاسازیحقسیستان،ع

روزهبرشدتپدیدهگردوغباردرمنطقه؛اهمیتوضرورتاجرای۰۲۵هچنینوزشبادهای
حداقلرساندنتبعاتمنفیاینموضوعبیشازگذشتههاییدرجهتکاهشویابهطرح

 .آشکارشدهاست

هایگردوغباردرحوزهسیستانازدرحالحاضربهمنظورتثبیتکانون:دپورمالئیادامهدا
وغیربیولوژیکباگونههایسازگارهمراهباآبیاریومراقبتاستفادههایبیولوژیکروش
 .شودمی

باتوجهبهوسعتتاالبهامونوهمچنینکمبودمنابعآبجهتآبیاری،:ویتصریحکرد
هایگردوغباروسازگارباهایمدیریتتطبیقینوینتثبیتکانونگیریازروشبهره

گیرینشدهاستپسهایمتوالیآباکوسیستمتاالبدربخشهاییازتاالبکهطیسال
.تواندمؤثرباشدهایمربوطه؛نیزمیازتست

 تجمع کشاورزان رودخانه دز
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سدايلیسودرترکیه،يکياز:آمدهاست30بهنوشتهروزنامهشرقدرنوزدهمخرداد

ترينسدايرانترازبزرگهايآبيجهانکهحجممخزنشسهبرابربزرگترينسازهبزرگ
آغاز»هباتیتراينخبرالبتهدرروزهايگذشت.گیريقرارگرفتاست،درآستانهآب(کرخه)

شدههماماحتيهمینخبرتکذيب.منتشرشد،اماکميبعدتکذيبشد«گیريآب
ايرادرپيداشتچراکهحجمآبوروديبهرودخانهدجلهدرهاوتبعاتگستردهواکنش

.عراقحکايتازآنداشتکهايناتفاقرخدادهاست
استوهمدرعراقکهبیشترينضربهراازبااينحالهمدرخودترکیهکهمحلساختسد

محیطيناشيازآندامنشرابهشکلاينسدخواهدخوردوهمدرايرانکهتبعاتزيست
هايزياديبهخبرهايبزرگوترسناکطبیعيخواهدگرفت،اعتراضاتوواکنشبحران

.گیريسدايلیسوآغازشدآب
پیکرکهرويگیرياينسدغولخرهبهساعتصفرآبموضوعازاينقراراستکهترکیهباال

سالصرفساختشکردوقراربوددرسال27رودخانهدجلهساختهاست،رسیده؛سديکه
دهدبامحاسباتنشانمي.گیريشوداماپايانکارشيکسالزودتراتفاقافتادآب2713

از(درصد44بهصورتدقیق)درصد47گیري،نزديکبهپايانکارعمرانياينسدوآغازآب
ايندرحالياستکهاينرودخانه.حجمورودآبرودخانهدجلهبهعراقکاستهخواهدشد

منبعتأمینآبآشامیدنيحداقلسهشهربزرگعراقازشمالتاجنوباينکشور،يعني
.موصل،بغدادوبصرهاست

بهغیراز.نيصدهاروستاراهماضافهکردبهاينمواردبايدکشاورزيوتأمینآبآشامید
ترينمحلتأمینپیونددواصلياين،رودخانهدجلهدرانتهايمسیرخودبهرودخانهاروندمي

اياستکهجانقطههمین.هايخاورمیانهيعنيهورالعظیماستترينتاالبآبيکيازبزرگ
شدنآبوروديبههورالعظیميعنيخشکشدنکم.بیندايرانازاينسددرترکیهآسیبمي

بخشبیشتريازاينتاالبواينموضوعمساوياستباافزايششديدحجمگردوغبارهايي
شدتتحتویژهخوزستانرابههايغربيوجنوبغربيايرانوبهکههمیناالنهماستان

.دهندتأثیرقرارمي
دنیست،کاهشحجمآوردآبدجلهيعنيپیکرفقطاينمورالبتهاثرمخرباينسدغول

کاهشکشاورزيورطوبتخاکدرعراقوهمینهميعنيافزايشگردوغبارهايبلندشدهاز
.سرزمینمرکزياينکشورهمسايهايران

هادرروزهاياشباعثشدموجبلنديازواکنشگیريمجموعهتبعاتسدايلیسووخبرآب
.عراقوايرانآغازشوداخیرنسبتبهآنازترکیهتا

هادرعراقواکنش
درعراقکهبیشترينآسیبراازاينسازهترسناکخواهدديد،همفعاالنسیاسيو

.اندهاياجتماعيشروعبهانتقادازدولتترکیهکردهحقوقيوهممردمعاديدرشبکه
هدرنتیجهشروعبرخيکاربرانعراقيحتيدرواکنشبهکاهششديدسطحرودخانهدجل



گیريسدايلیسودرعراقفراخوانتحريمکاالهايترکیهوتحتفشارگذاشتنآنکاراازآب
.اندطريقاقتصاديراپیشنهادداده

ريزيعراقحاکيازآناستکهحجمتبادالتتجاريبیندوهايرسميوزارتبرنامهگزارش
اماسفیرعراقدرترکیههمینهفتهمیلیارددالربودهاست،17درحد2710کشوردر

.میلیارددالراعالمکرد26تا10گذشتهدراظهاراتيحجماينمبادالترابین
وزيرعراق،همدريککنفرانسخبريدربارهتنشجديدبینآنکاراوحیدرالعبادي،نخست

کردکهمادرآنزماندولتترکیهعمدادرزمانياقدامبهپرکردنسدايلیسو:بغداداعالمکرد
ازآنهاخواستهبوديمکهاينسدراپرنکنند؛اينموضوع،موضوعسیاسيوانتخاباتياست،

.کسبآرايکشاورزانخوداستفادهکندخواهدازآنبرايزيراترکیهمي
انداينمناقشههايسیاسيعراقيپیشنهاددادهعالوهبراين،تعداديازرهبرانوشخصیت
شودبهدلیلگفتهميهرچند.الملليپیگیريکردآبيمیانترکیهوعراقرابايددرابعادبین

ايدراينزمینهوجودنداردپیگیرينامهگونهمعاهدهوتوافقآنکهمیانبغدادوآنکارهیچ
.سازنخواهدبودالملليچارهحقوقيماجرادرابعادبین

هانسبتبهايناقدامدولتترکیهگرفتنموجاعتراضاتوواکنشدرهمینشرايطوپسازباال
منجربهکاهشچشمگیرحجمآبوروديرودخانهدجلهبهگیريسدايلیسووخبرشروعآب

،سفیرترکیهدربغداد،درواکنشدرتويیترخودتوضیحاتي«فاتحيلدز».عراقشدهاست
.گیريسدراآغازکردهاستماهنگيعراق،آبآنکاراباه:بارهنوشتومدعيشددراين

ترکیه»:بارهبهاينشرحاستهايسفیرترکیهدرعراقدراينبهگزارشايرنا،ترجمهنوشته
داردواينکردنبهآنبرنميوچگونگيکمک(عراق)هرگزگاميبدونرايزنيباهمسايهخود

ترکیهاقدامات.اشصورتگرفتهاستمسايهنیزبامشورته(گیريسدايلیسوآب)اقدامتازه
هايايناقدامباآنکارامشترکرابعدازاينمرحلهبررسيکردهوطرفعراقينیزازانگیزه

.رأياستهم
هاياعتراضيعراقرابههاونامهگرفتهگفتکههمهاينشکوهيلدزدربارهاعتراضاتصورت

دربغدادخطاببهمردمعراقگفتکهترکیهديدگاهخودراسفیرترکیه.دهدآنکاراانتقالمي
بهطرفعراقيبیان-گیريرابهتعويقانداختهنگاميکهآب-درزمینههمکاريدوجانبه

گیري،اينموضوعرامجددمطرحکردوبههمینتازگینیزقبلازشروعآبکردهبودوبه
يلدزدرادامهگفتکهترکیهدر.مترکیهشدمنظورچنديقبل،يکهیئتفنيازعراقعاز

قضیهآبدورودخانهدجلهوفراتومديريتآنبهصورتصحیح،درکنارمطالباتمردمعراق
.داندهايمشترکمياست،زيراآنراجزءآب

هادرترکیهواکنش
گیريق،آببینياعتراضاتمردمومقاماتعرابراساساخبارمنتشرشده،ترکیهدرپيپیش

گويندمقاماتترکیهمي.سروصداازروزجمعهيکهفتهپیشآغازکردايلیسورابهشکليبي
ايمهمبرايتأمینانرژيکشورترکیهاستوباهدفتولیدانرژيبرقابياحداثاينسدپروژه

.گیريکامل،مشکليبرايجريانآبرودخانهدجلهايجادنخواهدکردشدهوپسازآب
شده،قراربوداينسددربنديطورکهايرناازآنکاراگزارشدادهاست،براساسبرنامهزمانآن

گیريشودوبهاينطريقجريانآبرودخانهقطعنشودوليدولتترکیهدرمدتسهسالآب
گیريکندکهاينمسئلهدرکنارکاهشدبيآبدجلهنظردارددرمدتيکسالاينسدراآب

دستسدشدهسالي،موجببروزنگرانيمردمعراقوکاهشآبدرپايیندرپيخشک
.است

وگوباخبرگزاريآناتوليترکیهاعالمکردمرادآجو،مديرکلامورآبدولتيترکیه،نیزدرگفت
کهاينسدباهدفتولیدانرژيبرقابياحداثشدهوبرقتولیدشدهتوسطنیروگاهسد،

.میلیارددالردرآمدبراياقتصادترکیهخواهدداشت1.4غبرساالنهبال
بودهوباششتوربینتولیدبرقونیروگاه164ارتفاعاينسدازبستررودخانه:وياضافهکرد

میلیونکیلووات127مگاوات،قادراستساالنهچهارمیلیاردو277شدهآنبهقدرتهزارونصب
شدهاينسد،چهاردرصدانرژياندازيکاملنیروگاهنصبراهساعتبرقتولیدکندکهبا

برقابيترکیهازطريقنیروگاهاينسدتأمینوتولیدخواهدشدوبههمینعلتاينپروژه
میلیارديورواحداثشدهودر1.4اينپروژهباصرف.برايترکیهبسیارمهموحیاتياست

.زطريقتولیدانرژيبرقجبرانخواهدکردشدهراامدتزمانکوتاهيهزينهصرف



گیريومراحلساختاينسدحتيدرخودکشورترکیههماعتراضاتوبااينهمهآغازآب
طورنیستکهآنجاهمهمهموافقاينپروژههاييرابهدنبالداشتهاستواينواکنش
گیريسدزيرهباآغازآبروستاييک277زيستيوهمچنینمردمحدودفعاالنمحیط.باشند

آبخواهندرفتومجبورهستندبهاجبارخانهوکاشانهصدهاسالهخودراترککنند،ازجمله
.معترضانبهاينسددرترکیههستند

بهعنوانمثالارجانايبوگا،عضوجنبشاكولوژيكيمزوپوتامیاونجاتروستايحسنكیفکه
ت،درواکنشبهخبرهايمنتشرشدهدراينبارهدرگیريسدزيرآبخواهدرفباآب
محمددرويشکارشناسمحیطزيستکه.وگويياطالعاتدقیقيدربارهآندادهاستگفت

خودازجملهافرادياستکهدرزمینهاعتراضبهاينسدکارزارنجاتمیانرودانراآغازکردهو
اضبهساختسدايلیسوجمعکردهاست،هزارنفررادراعتر147تاکنونامضاينزديکبه

زيستياهلترکیهدرپاسخبهايناينفعالمحیط.وگورادرکانالشمنتشرکردمتناينگفت
گیريآغازشدهآيااينصحتداردكهساختسدايلیسوبهاتمامرسیدهوآب»سؤالکه

امااينبیانیهكه.گونهکهمنتشرشده،درستنیستخیر،اينخبرآن»:گفته«است؟
ويژهآنکهانتخاباتشود؛بهگیريآغازشده،بیشترپروپاگانداوترفنديتبلیغاتيتلقيميآب

خواهدمقاومتدرحقیقت،بیشازهمهدولتترکیهبااينترفندمي.همدرتركیهدرراهاست
.«مردميدربرابرسدايلیسورابشکند

تاامروزتنهاروستايايلیسو»:طورگفتاكناندرهدجلهنیزاينجاييساوهمچنیندربارهجابه
روستايديگروحسنكیفهنوزساكنان۰۵۰.بوده۲۵۰۵همدرسالجاشدهكهآنجابه

صدهاشكايتعلیهكوچ.پروسهپرداختغرامتهنوزبهپاياننرسیده.عاديخودرادارند
شدننكیفپلبزرگيبردجلهدرحالساختهدرنزديكيحس.اجباريهنوزدرجرياناست

اندكههنوزيكسالديگرتاپايانساختآنزمانكارگرانساختمانيبهماخبرداده.است
هايآيندهمخزنهاياماهتواندرخدهد،ايناستكهدرطولهفتهچیزيكهمي.الزماست

.«گیريبهنمايشبگذارندآغازآبسدرابرايچندمترپركنندواينكاررابهعنوان
پسازپايان»:ويهمچنیندربارهاينکهعواقبپروژهايلیسوبرايآبرسانيدرعراقنیزگفت

دجلهآبموردنیازبراي.گیريآنبايدانتظارعواقبيبسیارجديداشتساختسدوآب
گونهامكانكشاورزيدرهیچبدونآبدجلهدرواقع.گذاردهاميكشاورزيرادراختیارعراقي
هايسدوآبیاريدرشمالكردستاناگرايلیسوودرادامهپروژه.عراقوجودنخواهدداشت

از.درصدكمترازپیشآبدراختیارخواهدداشت64توسطدولتتركیهبهاتمامبرسد،عراق
.كندضمینميرات-بغداد،موصلوبصره-طرفيدجلهآبشربشهرهايبزرگدرعراق

.«هايزيرزمینيدرعراقچنینظرفیتيرابراياينكارندارندآب
هادرايرانواکنش

هاستكهآغازشدهوکارزارنجاتمیانرودانکهاعتراضاتبهساختاينسددرايرانمدت
.هاستکند،هميکيازاينواکنشمحمددرويشپیگیريمي

الملليجمهورايراندرهمايشبینحسنروحانيرئیس34يکسالپیشودرتیرماهسال
کهباحضورمسئوالنونمايندگانسازمانمللمتحد،وزراونمايندگان«مقابلهباگردوغبار»
کشورومقاماتومسئوالنداخليدرسالناجالسسرانتهرانبرگزارشد،درانتقاداتو٤۳

غانستانبااشارهبهاينكهسدسازيبدوناعتراضاتيصريحبهسدسازيدرترکیهواف
بايداحداثسد»:محیطي،برايآيندهمنطقهخطرناكاست،گفتدرنظرگرفتنآثارزيست
سدبزرگدر22محیطيمتوقفشود،اينكهدركشورهمسايهماطرحبدونمطالعاتزيست

هآنعراق،ايرانوسايرتواندتأثیراتمخربيدرفراتودجلهبگذاردودرسايجرياناست،مي
هايهمكشورهايمنطقهوهمسازمان»:روحانيگفت.«تأثیرقراردهدكشورهاراتحت

زيستماراتخريبتوانیمدربرابرآنچهمحیطالملليدراينزمینهمسئولیتدارندونميبین
.«تفاوتباشیمكندبيمي

هايايرانيبازتابزياديدايلیسودررسانهگیريسدرروزهايگذشتهخبرهادربارهآغازآب
مدتهفتهگیريباتعطیالتطوالنيشدنخبرآبزمانبااينحالبهدلیلهم.داشتهاست

گذشتهکمترواکنشرسميدراينبارهراشاهدبوديم،بايدديدازامروزکهاولینروزکاري
دولتيدرايرانبهاينموضوعچهپسازانتشاراينخبراست،مسئوالنومقاماترسمي

.واکنشينشانخواهندداد




انسداد چاه هایی که در حریم یک کیلومتری :شمالی خراسان ای منطقه آب مدیرعامل

 چشمه ها و قنوات قرار دارند
https://www.mehrnews.com/news/4316282 

:آمدهاست30درتاریخشنبهنوزدهمخردادبجنورد/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
مدیرعاملآبمنطقهایخراسانشمالیازانسدادچاههایغیرمجازیکهدرحریمیک

 .کیلومتریچاههایشرب،حریمچشمههاوقنواتقراردارندخبرداد
بابیاناینکهچهارهزارحلقهچاهغیرمجازدرخبرنگارمهرسیدابراهیمعلویدرگفتگوبا

بیشازسهتاپایانبرنامهششمتوسعه:خراسانشمالیشناساییشدهاست،اظهارکرد
 .میشودحلقهچاهغیرمجازدراستانمسدود۵۵۵وهزار

ازاین:دشتخراسانشمالیاشارهکردوگفت۰۰علویهمچنینبهپروانهبهرهبرداری
تعداددشتدراستان،تعدیلپروانهبهرهبرداریهشتدشتابالغشدهچراکهبهطور

کاهشبهرهبردایدشتهایخراسانشمالیدرصدسقفمجازپروانههای۰۱میانگینباید
میلیونمترمکعبآبازمنابعزیرزمینیخراسانشمالیبه۰۵۰ساالنه:ویاعالمکرد.یابد

.صورتغیرمجازبرداشتمیشود

اکنونبرنامهراهبردیموردنظر:آبمنطقهایخراسانشمالیدرادامهبیانکردمدیرعامل
هشده،بنابراینازاینپسبایدعملیاتیکردنبرنامههایراهبردیبرایمصرفبهینهآبارائ
.رادردستورکارقراردهیم

تاکنوندرحوزهآبمطالببسیاریمطرحشدهامادرمرحلهعملآنطور:تصریحکردعلوی
ویآبدردسترسومیزان.کهبایدعملیاتیمیشد،اقدامیاساسیانجامنشدهاست

باوجوداینکهجمعیتروزانهدر:عاملموثردرسرانهآبکشورعنوانکردوگفتجمعیترادو
.حالافزایشاستاماکشورباکاهشجدیبارندگیمواجهشدهاست

مدیرعاملآبمنطقهایخراسانشمالیدرادامهبهمیزانبارندگیامسالدراستاناشاره
درصد۰۹۶تهایمکهبهنسبتمدتمشابهمیلیمتربارندگیداش۰۴۰۹۰امسال:کردوافزود

.کاهشیافتهاست

۲۳۴۹۲همچنینمیزانبارندگیطیامسالدراستاننسبتبهدرازمدت:علویاظهارکرد
.درصدکاهشداشتهاست۲۵۹۰میلیمتربودهکهدرمقایسهباسالگذشته

 ه زده ی سرپلدرجه شهرستان زلزل 01"روز اخیر در دمای باالی  ۳۰کمبود آب در 
 :ذهاب 

بخصوصدرروستاهایدشتذهابوعدم:برپایهخبرکانالتلگرامیحیاتازگلهآمدهاست
توجهمسئولینبهمشکالتمنطقهباعثبیماریهایمختلفوتعطیلیبخشزیادیدرساخت

وسازمنطقهشدهاست،بهعنواننمونهیکشکستگیبسیارسادهدربینروستای
دستکعلیابیشازهزارخانواردرفقرکمآبیبسرمیبرندودرمجتمعسرابلهو

...دستک،بازگیر،کوئیک،سرابله،کلینه،هواساحمدی،دارارشی،قلعهبهادری،زرینجوبو
کارگرغیربومیبیکارشدهاند،وبدلیلعدمآبکافیمجبوربهاستفادهازبتن۰۵۵۵نزدیکبه

میباشندومتاسفانهباپیگیریهایمختلفمردمهیچگونهاقدامآمادهباهزینهیبیشتری
عملیانجامنپذیرفتهاستواینمشکلدرکناردیگرمشکالتهمچونکمبودوام،گرانی

 .کمرمردمراخمنموده...مصالحو
...افسوسبرایمسئولینبیمسئولیتوسلیقهی

https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4316282/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 :سالیرئیس پارک ملی کرخه با هشدار پیامدهای وضعیت خشک

 میزان آب بستر اصلی رودخانه کرخه نصف شده است

https://www.isna.ir/news/97031908266 


 
رئیسپارک:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخشنبهنوزدهمخرداد

ملیکرخهبابیاناینکهدرحالحاضرمیزانآببستراصلیرودخانهکرخهنصفشدهاست،

 .آبهمحیطزیستیاینرودخانهتاکیدکردتأمینحقبرلزوم

وگوباایسنا،بااشارهبهوضعیترودخانهکرخهدرخشکسالیاظهارمحمدالوندیدرگفت
میزانآب.کنندهاستایمکهمیزانآبرودخانهکرخهبسیارنگرانبارهاهشدارداده:کرد

کمبودآبو:ویافزود.هشیافتهاسترودخانهکرخهحتینسبتبهپنجششماهگذشتهکا
هایاخیربیشترشدهوسطحآباینرودخانهدردوماهاخیرکاهشسطحآبکرخهدرماه

نشینیوخالیشدنبستراصلیرودخانهمشهودعقب.ترازگذشتهبودهاستبسیارپایین
 .شدهاستاستوتقریبامیزانآبدربستراصلیرودخانهنسبتبهسالگذشتهنصف

باتوجهبهاینکهحیاتپوششگیاهیرودخانهکرخه:رئیسپارکملیکرخهعنوانکرد
هایاطرافاینرودخانهنیازبهسطحآبزیرزمینیباالیاوابستهبهآباستدرختانوبوته

 .حیاتوحشوآبزیانرودخانهکرخهنیزنیازبهآببیشتریدارند.شرایطسیالبیدارند

آبیرودخانهکرخهدرطوالنیکم:آبیرودخانهکرخهادامهدادیبااشارهبهتبعاتکمالوند
تواندبرحیاتدرختانکرخهکهآشیانهپرندگانهستنداثرمنفیبگذاردوهمچنیندرمدتمی

ویتاکید.کاهشجمعیتآبزیان،تراکمدرختانوازبینرفتنپوششگیاهیتاثیرگذارباشد
آبهمحیطزیستیرودخانهکرخهتأمینشودتاحیاتوحشآسیبنبیندوحقباید:کرد

 .هایزیرزمینیاستفادهکنندهایمنطقهنیزازسطحآبدستوتاالبپایین

انتهایپیام

 تامین آب شرب اصفهان؛ دغدغه اصلی:  رود محتاج آب است زاینده

https://www.isna.ir/news/97032008618 

 



وضعیتآبی:آمدهاست30خردادبیستمشنبهیکرگزاریدولتیایسنادرتاریخبهنوشتهخب
سدزایندهرودوخیماستوهمینمسالهموجبشدهکهمسووالندرتامینآباستان

 .اصفهانباچالشمواجهشوند

کهاینتمیلیونمترمکعباس۲۰۰درحالحاضرذخیرهسدزایندهرودبهگزارشایسنا،
میلیون۶۲۱میزاندرمدتمشابهسالگذشتهبدوناحتسابآبرهاشدهبرایکشاورزان

 .درصدذخیرهسداست۶۵مترمکعببودکهحاکیازکاهش

میلیونمترمکعببودکه۰۵۵عالوهبراینمتوسطدرازمدتحجمسدزایندهرودیکمیلیاردو
صدکاهشیافتههمچنینمیزانبارشهایحوضهدر۱۵ذخیرهکنونینسبتبهبلندمدت

میلیمترمحاسبهشدهدرحالیکهحجمبارشهادرمدتمشابه۱۰۳زایندهرودتاکنون

.میلیمتربود۰۶۵۵سالگذشتهوهمچنینمیانگیندرازمدت

مدیرعاملشرکتشرایطسدزایندهرودکاررابهجاییرساندهکهبراساسگفتههای
میلیونمترمکعبهمنخواهد۰۵۵آوردامسالسدزایندهرودبهمنابعآبایران،مدیریت
هایبرایبخششربهایبخشکشاورزیناچارهستیممحدویتلذاجدایازمحدویترسید

.نیزاعمالکنیم

اینمحدویتبرایبخششربشاملطرحآبرسانیاصفهانبهگفتهمحمدحاجرسولیها،
دربرنامه.دکهتقریباچهارتاپنجمیلیوننفرراتحتپوششقراردادهاستشوبزرگنیزمی

درصدنسبتبهسالگذشتهکاهشتحویلآبشربخواهیم۲۵بینیشده،امسالپیش

.داشت

هابهصورتیکسانتوزیعشود،ویباتاکیدبراینکهکاهشیادشدهبایددرتمامشهرستان
صفهاننیزسیستمهوشمندیراطراحیکردهتابتوانداینکاهشآبوفاضالبا:ادامهداد

.آوردرابهصورتیکساندرشبکهتوزیعکند

ماهشرایطاندکیهاینسبتامناسباردیبهشتهاباتاکیدبراینکهبراثربارشحاجرسولی
منابعآبیبهبودیافتهاست؛درغیراینصورتامروزباوضعیتیبسیاردشوارتریبرایتامین

درصدیآب۲۵بااینروندامیدواریمبتوانیمکاهشتحویل:استانمواجهبودیم،اظهارکرد
رودمقداریشرببهاصفهانرامقداریکمترکردهودرجلسهبعدیشورایحوضهآبریززاینده

.شرایطکمبودراتعدیلکنیم

بهگونهایکهسدحناسمیرمالبتهوضعیتدیگرسدهایاستاناصفهاننیزمطلوبنیست؛
۲۵میلیونمترمکعبوسدقرهقاچسمیرمبا۳میلیونمترمکعباکنوننزدیک۰۵باظرفیت

همچنینسدخمیراندرباالدستتیرانو.میلیونمترمکعبآنآبدارد۱میلیونظرفیتتنها

.داردمیلیونمترمکعبظرفیت،حدودسهمیلیونمترمکعبظرفیت۴کرونبا

میلیون۲۰میلیونمترمکعبیسدگلپایگان،درحالحاضرحدود۶۵عالوهبراینازظرفیت
همینمسالهنیزموجبشدهکهمسووالنآبینسبتبهوضعیتآب.مترمکعبآبدارد

درمصرفآبصورتنگیردقطعادرایندرصدصرفهجویی۳۵اصفانهشداردهند؛چراکهاگر

.برایتامینآبمواجهخواهیمشداستانبامشکالتی

انتهایپیام

 ها زندگی دشوار مردم میناب در کنار فروچاله/ ویدئو 

https://www.isna.ir/news/97032008646/%D9%88%DB%8C%D8%AF
-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A6%D9%88
-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1
-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
-%D8%AF%D8%B1-DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%85%
-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1

https://www.isna.ir/news/97030201124/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-281-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97031908012/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/97031908012/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/97031908012/%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1


-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87

%D9%87%D8%A7 

هایمینابرامکیدهازیکسو،دلهرههرشبآبیوخشکسالیکهشیرهجاننخلغمبی
درمهیبهستکهقلبقهاشانازسویدیگر،آنهایخانهمردمازدفنشدنزیرآوارترک

هایمسئوالنهایمینابووعدههایشازخبرهایهرروزهفروچالهآدمیرافارغازاینکهگوش
رابه«فارسگلستانخلیج»سالاستکهمینابفقطعنوان۰۰حدود.پرباشد،محزونکند

هایهایسربهفلککشیدهوبوستانهایجوشان،نخلکشدوچشمهدوشمی
اندکهامروزمحلزندگیهاییدادههایخشکوفروچالهجایشانرابهزمینسرسبزش

 .اهالیآنجاراهمناامنکردهاست

لیدارضائی:خبرنگار/جوادعلیزاده:تدوینگر/امیرحسینطالبی:تصویربردار

 درجه شهرستان زلزله زده ی سرپل 01"روز اخیر در دمای باالی  ۳۰کمبود آب در 
 ذهاب 

بخصوصدرروستاهایدشتذهابوعدم:پایهخبرکانالتلگرامیحیاتازگلهآمدهاستبر
توجهمسئولینبهمشکالتمنطقهباعثبیماریهایمختلفوتعطیلیبخشزیادیدرساخت

وسازمنطقهشدهاست،بهعنواننمونهیکشکستگیبسیارسادهدربینروستای
خانواردرفقرکمآبیبسرمیبرندودرمجتمعسرابلهودستکعلیابیشازهزار

...دستک،بازگیر،کوئیک،سرابله،کلینه،هواساحمدی،دارارشی،قلعهبهادری،زرینجوبو
کارگرغیربومیبیکارشدهاند،وبدلیلعدمآبکافیمجبوربهاستفادهازبتن۰۵۵۵نزدیکبه

پیگیریهایمختلفمردمهیچگونهاقدامآمادهباهزینهیبیشتریمیباشندومتاسفانهبا
عملیانجامنپذیرفتهاستواینمشکلدرکناردیگرمشکالتهمچونکمبودوام،گرانی

 .کمرمردمراخمنموده...مصالحو
 ...افسوسبرایمسئولینبیمسئولیتوسلیقهی



 : شهر مازندران رسید ۴۳تنش آبی به 
sp?essayId=87055rooz.com/news.j-http://www.akhbar 

:،آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۵يکشنبهبهنوشتهسایتاخبارروزبهنقلگزارشایرنادر
شهراینخطهشمالکشور۲۰مدیرعاملشرکتآبفایشهریمازندرانگفتکههماکنون
.بهدلیلکاهشمیزانبارندگیباتنشآبیمواجههستند

حلقهچاهجدید،ایجادیکباب۰۱نشستخبری،حفرذبیحهللاذاکریروزیکشنبهدریک
ایستگاهجدیدپمپاژومدیریتمصرفرااز۰هزارمترمکعبوساخت۰۵مخزنباظرفیت

ویمرمت.راهکارهایمهمبرایغلبهبرتنشآبیدرشهرهایمازندراناعالمکرد
ایاینشرکتبرایکاهشفرسودگیخطوطانتقالآبوکاهشهدررفتراازدیگرفعالیته

کاهشمجموعبارندگیدرمازندرانباوجود.تنشآبیدراینخطهشمالکشوراعالمکرد
۴۲افزایشنسبیبارشبهاریدرسالجاریطبقگزارششرکتآبمنطقهایکاهش

درصدیآبگیریسدهارادراینخطهشمالکشوربهدنبالداشته۰۵درصدیروانآبو
.است

اردیبهشتامسالکههشتماهازسالزراعیرا۳۰تا۵۴براینگزارشازمهرماهبنا
میلمترباراندراستانمازندرانباریدکهنسبتبهمدتمشابهسال۶۲۴شاملمیشود

بهگفته.درصدکاهشداشتهاست۰۴۹۰ساله۳۵درصدونسبتبهدورهآماری۰۰قبل
شهریمازندرانمربوطبهشهرستانهایساری،ذاکریبیشترینتنشآبیمناطق

....قائمشهر،نکاء،بابل،گلوگاهوبهشهراست

درصد روستاهای  ۶۱ :مدیرعامل آب و فاضالب روستایی سیستان و بلوچستان
 سیستان و بلوچستان دچار تنش آبی هستند

https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317455/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


https://www.mehrnews.com/news/4317455 

مدیرعاملشرکت:آمدهاست30زاهداندربیستمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر
درصدروستاهایاستاندچارتنش۶۰:آبوفاضالبروستاییسیستانوبلوچستانگفت

 .دازاینروازشهروندانخواهشمندیمدرمصرفبهینهآبکوشاباشندآبیهستن
،اتابکجعفریظهرامروزدرنشستمطبوعاتیخشکسالیدراستانخبرنگارمهر بهگزارش

ستاندرا:سیستانوبلوچستانکهدرسالناجتماعاتاستانداریبرگزارشد،اظهارداشت
سدمخزنیوجودداردکهظرفیتهایخوبیبرایذخیرهسازیآب۱سیستانوبلوچستان

 .هستند

مدیرعاملآبمنطقهایسیستانوبلوچستانبااشارهبهاینکهتنهادرچندسالاخیربهیک

میلیونمتر۲۳درحالحاضرساالنه：روستادراستانآبرسانیشدهاست،افزود۰۴۱هزارو

خوشبختانهمنابعآبیموجوددر：ویتصریحکرد.عبازچاهنیمههابرداشتمیشودمک

سیستانوبلوچستانپاسخگوینیازآبیمردماستاناستومردممشکلیدراینبخش
 .نخواهندداشت

همچنیندرایننشستمدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستاییسیستانوبلوچستانبا
بهمنظورآبرسانیبه:آبدربرخیروستاهایشهرستانهیرمندگفتاشارهبهافتفشار

برخیروستاهایفاقدشبکهدرمحدودهشهرستانزهکتاشهرستانهیرمندبهمیزان
کیلومترآنباقیمانده۰۲کیلومترلولهگذارینیازبودکهاینکاردرحالانجاماستوتنها۶۵

 .منطقهنیزحلمیشودکهبااتمامآنمشکلروستاهایاین
 

کیلومترباقیماندهازطریقمناقصهبه۰۲عبداالحدریگیبااشارهبهاینکههماکنوناین
لیتربرایهرنفر۰۰تانکرمعادل۰۰۵درحالحاضرتعداد：پیمانکارسپردهشدهاست،افزود

سیستانودراستان：ویتصریحکرد.آبرادرمناطقفاقدلولهکشیتوزیعمیکنند

درصدازاینروستاهادچارتنشآبی۶۰روستاداریمکه۰۵۶هزارو۰بلوچستاندرمجموع
هستندازاینروازشهرونداندرخواستمیشودباصرفهجوییدرمصرفبهینهآبکوشا

 .باشند

حچاهدرسیستانوبلوچستانباتنشآبیمواجههستند،تصری۴۰۳ویبااشارهبهاینکه
استانسیستانوبلوچستاندربخشروستاییرتبهدومکشورراداردوحجماعتبارات:کرد

میلیاردتوماندربخش۶۵۵عددقابلتوجهایاستبهگونهایکهتنهادرسهسالاخیر
.آبرسانیروستاییدراستانهزینهشدهاست

 مدرس دانشگاه. یاری رضا بخت/  رفت از بحران آب ارائه راهکارهایی برای برون
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/188976 
 

متخصصان،مسئوالنوفعاالنامورآبو:بهنوشتهروزنامهشرقدربیستمخردادآمدهاست
حتیدولتمردانومدیرانامور.گویندمحیطزیستازوجودبحرانجدیآبدرایرانسخنمی

هاوکاهشنزوالتجویسالیبعآبایرانرابرگردنخشکآبکهروزیمشکالتمنا
این.انداختند،امروزبهاینمسئلهاذعاندارندکهبحرانمنابعآبدرایرانجدیاستمی

شکانتقادازوضعیتومدیریتموجودبدونتحلیلکنندهاست؛چراکهبدونشرایطکامالنگران
یاساسیزخمیراازبدنهبیمارمنابعآبایراندرمانهاحلدالیلاصلیبحرانوارائهراه

عنوانایرانبه.تریپیداخواهندکردنخواهدکردومشکالتآبیایرانهرروزابعادگسترده
خوبیمدیریتیکیازپیشگامانعرصهمدیریتمنابعآبازدیربازهموارهمشکالتآبیرابه

بحرانآببسیار.ناشیازسوءمدیریتمنابعآباستکرده؛اماامروزهایراندرگیربحرانی
هاشدیداهاوسدشدتپایینرفته،سطحآبدریاچهدراکثرمناطق،سطحآببه.جدیاست

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


هایجدیناشیشناسانهشدارهاییمبنیبرایجادچالشازسویجامعه.کمشدهاست
رانکمبودآبدرایرانازمرزسالیوبحخشک.شودآبیهرازچندگاهیمطرحمیازبحرانکم

هاستمقاماتدولتی،کارشناسانوشهروندانمسئولدربارهسال.هشدارهاگذشتهاست
هایجهانیسالبینیطبقپیش.دهندابعادروبهگسترشکمبودآبدرایرانهشدارمی

بهمعنیمترمکعببرایهرفرددرسالخواهدرسیدواین۰۶۵۵سرانهآببهکمتراز۰۶۵۵
طبقآمارهایرسمیوبهاعتقادکارشناسانایراندرآستانهبحران.ورودبهبحرانآباست

هایکشوردرترینچالشهایآیندهتأمینآببهیکیازبزرگبردودرسالآببهسرمی
ایرانازنظرجغرافیاییدربخش.ها،شهرهاومناطقتبدیلخواهدشدبسیاریازاستان

 خشکوخشکجهانقرارگرفته؛بهشکلیکهمیانگینبارشدرایرانحدودنیمه
متراستکهبیشازسهمیلی۰۰۵کهمیانگینجهانیحدودمتراست؛درحالیمیلی ۲۰۵

هایکرهزمینراسوممتوسطبارشيکترتیبکمترازينابه.برابرمیزانبارشدرایراناست
التجویبهنحویاستکهتوزیعزمانیومکانییکنواختیدرنظامریزشنزو.کنددریافتمی

 .کلکشورنداشتهوبیشترینتقاضایآبدرزمانوقوعکمترینبارندگیاست
 شود،ایناستکهباشرایطفعلیچهبایدکرد؟سؤالیکهمطرحمی

.لبگیردوگویعمومیدرجامعهایرانیدرهمهسطوحدربارهاینبحرانشکابتدابایدگفت
گذاریمعطوفبهتعدیلومدیریتاینمرحلهاستکهفضایعمومیبرایسیاستازپس

مهمایناستکههیچ.شودوالبتهبرایاینکارزمانزیادیدراختیارنداریمبحرانآمادهمی
دطورخاصمدیریتبحرانآبدرایرانوجوگونهمسائلوبهایبرایحلاینهزینهراهکارکم

 .شایدنخستینگامپذیرشاشتباهاتگذشتهاست.ندارد
رفتازبحرانآبارائهشودکهشودبهصورتکوتاهراهکارهاییبرایبروندرپایانسعیمی
 :بهشرحزیراست

 .ایبرمنابعآبهمدیریتحوز .1
 .اتخاذرویکردفنیدرانتقالآبوآبیاری .2
 .ارتقایفرهنگمصرفآب .3
 .زنگریواصالحشیوهمصرفدربخشکشاورزیبا .4
 .کردنعلومومهندسیآبکاربردی .5
 .آبینگریبرایحلمشکالتکموضعضوابطوقوانینملیآبوآینده .6
 .اصالحالگویکشتوانتخابارقامگیاهیمتناسببامنابعآبدرهرمنطقه .7
.هاهاوفاضالبمدیریتپساب .8

 
/ کار خسته شالیزار تشنه، شالی؛  شود تر می پرچین شالیزار هرروز کوچک

 کشاورزانی که سرایدار شدند

https://www.mehrnews.com/news/4311576 

 
هایبذربردلدانه:مدهاستآ۵۱۳۰خرداد ۲۰بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر،دردوشنبه

هایوارداتبرنجخارجیسالی،زمزمهشالیزارهاهنوزنشانشدهبودکهدغدغهآبوخشک
 .کاراننشاندهایباال،عرقسردبرپیشانیشالیهاوهزینهوپاگشاییدالل

https://www.mehrnews.com/news/4311576/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4311576/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4311576/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4311576/%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


هایبههزاررنجوزحمت،قلبزمین :نوریکجوریانعلیرضا-ها،گروهاستانخبرگزاریمهر
انجامدادوباکایریومشارکتمزرعهرا«آبتخت»بستهکشاورزیراشخموشیارکرد،یخ

 .براینشاءوبذرپاشیمهیاکرد

کتابچشمشبهآسماناستوچشمدیگرخون،مزارعباالدستکهویالشد،حسابیک
خوانرستمرهمزد،دیگرانتقالآبازباالدستبهمزرعهقصههفتراب(کشاورزی)ورزیگری

 .داردوبایدقیدشرابزند

هابرایشصفاییدیگردارد،ازاینکهدرمزرعهآباوهاوسختیفصلشالیزارباهمهرنج
تغییرکند،نفروختهویاکندوشالیزارراکهازآنباعنوانسفرهخدایادمیاشکارمیاجدادی

 .وروزشچندانخوشنیستحال،حالشاداست،بااینکاربرینداده،دل

 

ایازشالیزاردرشودوپیداکردنقطعههرروزوسعتاراضیشالیزاریدرمازندرانکممی
بابلهنوز–هایسیمانیوویال،کارچندانآسانینیست،حاشیهجادهآملمیانبرج

هاشودوهرسالسطحاینمزرعهدکهدرآنشالیکشتمیتواناراضیمحدودیرادیمی
 .شودکمتروکمترمی

والیزمینشالیداربههمراهچندزن،مردجوانودوپسرنوجوانتازانودرگلپیرمردمزرعه
.کارندزدهرادردلزمینمیاندومشغولنشایشالیزارهستندوبذرهایجوانهفرورفته

چندنسلاستدراینزمینکار:گویدکندومییعلیرمضانیمعرفیمیخودشراکربالی
مان،شالیزارهایشانراویالآوریماماافسوسکههمسایگانمزرعهکنیموقوتمانرادرمیمی
 .اندواکنونیاسرایدارآنویالهستندویابیکارکرده

شالیزاریدیگررونق:گویدکشدومیکندوآهیازدلمیاشراپاکمیعرقپیشانی
هاسربهفلککشیدهاستوگرانیسم،کودهاوقیمتنهادهگذشتهرانداردوامروزهزینه

زدهودلسردکردهکاراندیروزرادلترسختیکار،شالیهایکارگریوازهمهمهموهزینه
 .است

نرخکارگردرسالقبلکمترازصدهزارتومانبراینشابود:دهدکارادامهمیپیرمردشالی
کارگردر۰۵کاریبههزارتومانرسیدهاستوبرایهرهکتارشالی۰۲۵کهامسالبهحدود
 .آیدکاریباهمجوردرنمیوخرجشالیروزنیازاستودخل

http://www.mehrnews.com/
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کردندوکشاورزانبامی«کایری»دارانقبالًمزرعه:گویدکندومیهایادمیویازگذشته
هاکمترشودولیامروزهدیگرازآنکردندتاهزینههاییکدیگررانشاودرومیکمکهمزمین

 .رسمورسومخبرینیست

سالیدغدغهآبیوخشککندکهکمدرصدبرنجکشورراتأمینمی۶۲درحالحاضرمازندران
رودوبخشیازنوکشاورزاناستاندرسالزراعیجاریبهشمارمیجدیمسئوال

 .شالیزارهایاستاندچارتنشآبیهستندوبخشینیزکشتنشدهاست

عزیزهللاشهیدیمدیرباغبانیسازمانجهادکشاورزیمازندراندراینرابطهگفتهاستکه
 .«استانکشتنشدهاستهکتارازشالیزارهای۲۵۵آبیششهزاروبهدلیلکم»

هکتارازاراضی۴۰۵سلیمانحاتمنژادرئیسجهادکشاورزیجویباربابیاناینکه همچنین
هکتاراز۳۰۵درسالزراعیجاری:سالیقراردارند،گفتشالیزاریدراسترسخشک

 .شالیزارهاخشکشد

خبرنگاریمرغدرگفتگوباشهر،سوادکوه،جویباروساخترمدیرامورمنابعآبقائمهادینیک
آبیمواجهاست،عواملاینبحران،بااشارهبهاینکهاستانسرسبزمازندرانبابحرانکممهر

ها،تقلیلدرصدیآوردرودخانه۶۵درصدیبارندگی،کاهش۲۵کاهش:رابرشمردوگفت
آبیهزارکیلومتر،ازعواملمهمایجادکم۶مترمربعبهحدودهزارکیلو۰۳گیرازحوزهبرف

 .شوندمحسوبمی

میلیاردمترمکعبآبازمنابعآبسطحیوزیرزمینی۲۹۱بهتأکیدکارشناسان،هرسالهحدود
روبرخیمناطقمازندراناصالًنبایدشود،ازایندربخشکشاورزیاستانمازندرانمصرفمی

 .هندکشتبرنجانجامد

 مکندهزارچاهغیرمجازشیرهزمینرامی ۰۱

هایغیرمجازنیزشیرهمنابعآبیاستانراکشیدهآبیدرحالیاستکهچاهوضعیتکم
محمدابراهیم.استواینوضعیتبرکشتمحصوالتینظیربرنجتأثیرمنفیگذاشتهاست

هایغیرمجازوفاقدچاه خبرنگارمهرایمازندراندرگفتگوبایخکشیمدیرعاملآبمنطقه
در۰۰هزارچاهفاقدپروانهازسالقبلاز۰۱:پروانهراازجملهمشکالتبرشمردوگفت

هزارچاهدارایپروانهنیزدراستانفعالاستوبهدلیلبرداشتزیاد۰۰استانوجودداردو
 .هایآببایدموردتوجهجدیقرارگیردساماندهیچاههایزیرزمینی،ازسفره

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 

ویهمچنینبهوضعیتذخیرهسدهایاستاناشارهکردوبابیاناینکهامسالشاهدکاهش
۰۵تاامروزحدود:یافتهاست،گفتبارندگیدراستانبودیموذخیرهآبپشتسدهاکاهش

میلیونمترمکعبآبپشتسدها۰۱۵درصدازحجمسدهایاستانازآبپرشدهاستو
میلیونمترمکعبآب۰۰۵بندانهایاستاننیزبیشازهمچنیندرآب:ویافزود.وجوددارد

کردنشالیزارها«آبتخت»بندانهابرایوجودداردوامسالبخشزیادیازآبآب
 .شدهاستمصرف

هاوابستههستیمازاجرایطرحپایهورودخانهیخکشیباعنواناینکهتاحدودزیادیبهآب
رهاسازیآبسدهاازجملهسد:بندیآبدربخشکشاورزیاستانخبردادوگفتنوبت

 .شهیدصالحینیزکمکزیادیبرایتأمینآبکردهاست

ایهایفوریواضطراریدرحوزهآبمنطقهایمازندران،اجرایپروژهمدیرعاملآبمنطقه
فرچاهکمکیراازجملهاقداماتاثرگذاربرایمقابلهبابحرانمانندنصبپمپآبوح

 .سالیبیانکردخشک

 دلخوشبهآسماننباشید

خوشکاراننبایدچندانبهآسماندلدهدکهشالیهایمازندراننشانمیوضعیتبارندگی
سالیومدیریتبحرانسازمانهواشناسیهایمرکزملیخشکباشندوبراساسگزارش

متربودهکهدرمیلی ۵۵حدودکشورمجموعمیانگینبارشکشورازاولسالزراعیجاری
(درصد۶۰)مترمیلی ۰۲مقایسهبامشابهسالگذشتهودورهآماریبهترتیبحدود

 .کاهشداشتهاست(درصد۶۱)مترمیلی ۰۰و

 

بارشاستانمجموعمیانگین:گویدمحمدرضارضویمدیرکلهواشناسیمازندرانمی
متربودهکهدرمقایسهبامدتمشابهمیلی ۳۶۰حدودمازندرانازاولسالزراعیجاری

(درصد۲۰)مترمیلی ۵۵سالگذشتهودورهآماریبلندمدتحدود
 .کاهشداشتهاست (درصد۲۳)مترمیلی ۰۵۴و

 توجهیبهبیمهمحصوالتکم



سازدامابهشاورزیوزراعیراضروریمیسالی،توجهبهبیمهمحصوالتکآبیوخشککم 
رغماینکهنشاءبرنجدرسطحباالییازگفتهمدیرزراعتسازمانجهادکشاورزیمازندرانبه

 .هزارهکتارازشالیزارهابیمهشدهاست۰۵شدهاماتاکنونکمترازشالیزارهایاستانانجام

 

«آبتخت»ازشالیزارهایایناستانعملیاتهزارهکتار۰۰۵حالدرویبابیاناینکهتابه
هزارهکتارازشالیزارهایمازندرانصورت۰۴۵عملیاتبذرپاشینیزدر:اولیهانجامشد،افزود

 .گرفتهاست

تاکنونبه:هزارهکتارشالیزاردرایناستانخبردادوگفت۰۰۵عنایتیازشخموشیار
 .شدهاستنجامهمینمیزانعملیاتخزانهگیرینیزا

احتمالکمبودآبوباتوجهبه:مدیرزراعتسازمانجهادکشاورزیمازندرانافزود
هایخوداقدامکنندوبرایمصرفبهینهسالی،کشاورزاننسبتبهبیمهکردنزمینخشک

 .آباقداماتالزمراانجامدهند

کارهمیشهالیکارانشمالاستوشسالیوآبدغدغههرسالهشالیبرنج،خشک
 .شودهایحمایتیکهمحققنمیچشمشبهآسماناستووعده

مشکالت بخش کشاورزی دغدغه جدی استان کرمان  :رئیس کل دادگستری کرمان
 است

https://www.mehrnews.com/news/4318390 

رئیسکل:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۰شنبهدودر،فسنجانر/خبرگزاریدولتیمهربهنوشته
دادگستریاستانکرمانبااشارهبهمشکالتبخشکشاورزیکهدراثرخشکسالیایجاد

امسالدغدغهجدیاستانکرمانهمدرحوزهقضاوهمدرحوزه:شدهاست،گفت
 .استانداریبخشکشاورزیاست

،یدهللاموحدپیشازظهردوشنبهدرمراسمافتتاحدادگاهعمومیخبرنگارمهربهگزارش
بخشکشکوئیهرفسنجانباادایاحترامبهشهدایبخشکشکوئیهوشهدایقوهقضائیه

االخالق،مدیر،مدبر،مبتکروشهیدمظلومآیتهللابهشتییکشخصیتجامع:اظهارداشت
دردورانخودبودودرپیروزیانقالبوتثبیتنظاممقدسجمهوریاسالمینقشحقیقتاازنوا

قوهقضائیهبهعنوانیکیازارکاناساسینظامجمهوری:ویافزود.نظیریداشتکم
گیرینظامدرکشورمحققشدواسالمیوبهعنوانیکقوهدردرونانقالبوباشکل

.ستآوردویکیازدستاوردهاینظاموانقالباستتوانستاستقاللواقعیخودرابهد

هایشهیدبهشتیچهدرقانوناساسیچهدرویبابیاناینکهقوهقضائیهتبلوراندیشه
شهیدبهشتیدرمدتکوتاهیکهتصدی:ساختاروچهدرمحتوایقوهقضائیهاست،افزود

دتدوینوتصویبقانوناساسییکیمسئولیتقوهقضائیهرابهعهدهداشتوالبتهدرفرآین
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هایاینشهیدداراندیشهازاقداماتمبناییوزیربناییراصورتدادوامروزقضاتمامیراث
.بزرگوارهستند

هفتهقوهقضائیهفرصتیبرایتبیینجایگاه:رئیسکلدادگستریاستانکرمانعنوانکرد
الشقضاتدلسوزوپرتالشتقدیروها،خدماتوتدستگاهقضائیاستوازمجاهدت

ها،همچنیندستاوردهایدستگاهقضائیتشریحشودومضافبراینکههمسیاست
.اندازهایدستگاهقضاکشوربرایمردمبیانشودهاوچشمبرنامه

درسالجاریدرچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیهستیموشاکریم:موحدبیانکرد
یمامروزدرجمعمردمشهیدپرور،متدینووالیتمدارکشکوئیهباشیمودادگاهکهتوفیقیافت

هایزیادیصورتگرفتکهایندادگاهکنیمکهدراینزمینهتالشعمومیاینبخشراافتتاح
.اندازیشودراه

:رئیسکلدادگستریاستانکرمانبابیاناینکهافتتاحایندادگاهیکدستاورداست،افزود
هللادکتربهشتیوبهبرکتمقامایندستاوردهابهبرکتخونشهداوخونشهیدمظلومآیت

شودوبایدقدرداناینحاصلمی(ره)هایپیامبرگونهامامراحلمعظمرهبریورهبری
.دستاوردهاباشیموازایندستاوردهاحفاظتکنیم

کندیکیازمقاصدمتعددیدنبالمیشوداهدافودادگاهکهتأسیسمی:موحدبیانداشت
طلبیمجبورنباشندتنهابهاهدافآنتمرکززداییاستکهمردمیکشهرستانبرایعدالت

خواهییکمرکزدرشهرمراجعهکنندوهدفدیگرآنایناستکهمردمبرایتظلم
.دسترسیسادهداشتهباشندوبایدامورقضائیمردمراتسهیلکنید

گیریانقالبدرکلدرابتدایشکل:دادگستریاستانکرماندرادامهاظهارکردرئیسکل
تروتر،مطلوباستانهشتحوزهقضائیداشتیموامروزبرایارائهخدماتقضائیسریع

نقاطاستانازفهرج،ریگان،جازموریان،حوزهقضائیداریمودراقصی۳۰تربرایمردمهزینهکم
.مراکزقضائیتشکیلشدهاست...جان،کوهبنان،راور،اناروگنج،منوقلعه

بخشوامیدآفریناستبهویژهبرایکسانیکهبخش،آرامدادگاهاطمینان:موحدتصریحکرد
هادفعشرشانتضییعشدهکهمرکزیبرایاینکهپناهببرندتااحقاقحقکنندوازآنحق

کندویتی،اطالعاتیکمکبهآرامشاجتماعیمیهایامنشودودرکنارسایردستگاه
توانیمتعریفکنیمهدفدیگریکهمی:ویتصریحکرد.کندبخشمیزندگیاجتماعیرالذت

هاییکهازطرفدشمنانملتهاونیرنگها،دسیسهاقتدارملتونظامدرمقابلتوطئه
.طراحیواجراییمیشود

کند،اگرامروزمینقشویژهوخاصیدراینزمینهایفامیدستگاهقضائی:موحدادامهداد
ایدرتضعیفقوهبینیددشمنبااستفادهازتمامابزاروامکاناتشبهویژهامکاناترسانه

کندچونازاقتداراینکندوایراداترابزرگوبرجستهمیسازیمیقضائیهبرآمدهواشکال
هایدشمنهاونیرنگقضائیهازموانعجدیاجرایدسیسهدستگاهلطمهدیدهواقتدارقوه

ازاولانقالبدادسراهادرتثبیتنظامنقشاساسیایفاکردند،زمانی:ویادامهداد.است
هادرمناطقمختلفکشورداشتیمقضاتدادگاهانقالببرایصیانتازکهکانونناامنی

.سینهسپرکردندهایانقالبونظاممقدسجمهوریاسالمیارزش

:رئیسکلدادگستریاستانکرمانبهاغتشاشاتدیماهسالگذشتهاشارهوتصریحکرد
روزکاروتالشدرهمیناستانکرمانخطمقدمتدبیروکنترلامور،قضاتبودندکهشبانه

دودرگونهعملکردنوسایرمواردهمهمین۰۰کردند،درفتنهکردندوبااقتدارعملمیمی
.هایجاسوسینقشقوهقضائیهاساسیبودسازیشبکهخنثی



گویندقوهقضائیهناکارآمداستدرترسندومیدشمنانازقوهقضائیهمی:موحدابرازداشت
کردنحالیکهیقیندارندقوهقضائیهکارآمداستویکیازکارآمدیایندستگاهخنثی

قوهقضائیهدرمسیررشدورسیدنبهاهدافدانددشمنمی.هایدشمناستتوطئه
ماوظیفهداریمازنهادهایبرخاستهازدرون:ویتصریحکرد.کندجمهوریاسالمیتالشمی

هایاطالعاتیانقالبمانندسپاهپاسداران،شوراینگهبان،قوهقضائیهوهمهمجموعه
.هاتوجهکنیمامنیتیحمایتکنیموبهخدماتآن

قوهقضائیههرچندتاوضعیتمطلوبخیلی:ادگستریاستانکرمانیادآورشدرئیسکلد
فاصلهدارداماچترحمایتیخودرابرسرملتگسترانیدهاست،یکقاضیمطلعاگربرمحیط

تواندتصمیماتارزشمندوامیدآفرینبگیردواحاطهداشتهباشدوتماممسائلرارصدکندمی
.دافتایناتفاقهممی

خلق،حسنبرخوردورعایتکرامتمردماصلاولداشتنحسن:موحددرادامهاظهارداشت
درکارقضاوتاست،نکتهدومهمدلیوهمراهیمسئوالنباحوزهقضائیموجبتقویتکار

.هاوامکاناتاستفادهکنیمتابتوانیمبهمردمخدمتکنیمشودوبایدازهمهظرفیتمی

:ستریاستانکرمانبااشارهبهمشکالتشهرستانرفسنجان،تصریحکردرئیسکلدادگ
مسائلوپیامدهایناشیازحضوراتباعبیگانهدراستانمطرحاستوهمهمجموعه

اطالعاتیامنیتیاستانبرایطرحساماندهیحضوراتباعکهطرحیجامعوهمهجانبهگر
کهمدنظربودنرسیدیماماهمچناناینموضوعدربودتالشکردنداماهنوزبهنتیجهمطلوبی

.حالپیگیریاست

هایمشکالتبخشکشاورزیدراینشهرستانوشهرستان:موحدهمچنیناضافهکرد
سیرجان،زرندوکرمانکهدراثرخشکسالیایجادشدهوجودداردوامسالدغدغهجدی

.شکشاورزیاستاستانهمدرحوزهقضاوهمدرحوزهاستانداریبخ

هزار حلقه  ۳۵ :ای استان کرمانشاه برداری شرکت آب منطقه معاون حفاظت و بهره
 چاه کشاورزی در استان کرمانشاه وجود دارد

ttps://www.mehrnews.com/news/4317795h 

 

معاون:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۰شنبهدودر،کرمانشاه/خبرگزاریدولتیمهربهنوشته
هزارحلقهچاهآب۰۵ایاستانکرمانشاهازوجودبرداریشرکتآبمنطقهحفاظتوبهره

 .جازدراستانداریمحلقهچاهغیرم۱۵۵۵تعداد:کشاورزیدراستانخبردادوگفت
،بااشارهبهکشتبرنجدربرخیشهرستاهایخبرنگارمهر محمودرضاشهالییدرگفتگوبا

هادرواقعاینطورنیستکهوجودرودخانهدرشهرستان:صحنه،اظهارداشتاستانمانند
آبهافرادبهاثباتحقانهسهیماستوبایدهرکسیتصورکندبرایاستفادهازآبرودخ

هزارحلقهچاهآبکشاورزیدر۰۵ویازوجود.برسدکهآیاقابلیتاستفادهداردیاخیر
 .حلقهچاهغیرمجازنیزدراستانداریم۱۵۵۵تعداد:استانکرمانشاهخبردادوگفت

https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4317795/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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سازگارنیستومنابعانشاهکشتبرنجبااقلیماستانکرم:همچنینبهگفتهاستشهالیی
 .کندآبیاستانراباتهدیدجدیمواجهمی

متاسفانه:بیانکردایاستانکرمانشاهبرداریشرکتآبمنطقهمعاونحفاظتوبهره
.کنندمیکشاورزانبهدلیلکسبسود،اقدامبهکشتبرنجدراستان

شود آب  شناخته میهایش  زشت است شهری مثل اصفهان که با رودخانه: کامران
 نداشته باشد

https://www.isna.ir/news/97032210350 



نماینده:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲سهشنبهتاریخدر،خبرگزاریدولتیایسنابهنوشته
بعضیازمنازلدراصفهانآببرایدستشوییوحمامرفتنندارداین:مردماصفهانگفت

هایشمیشناسدآباصفهانکهدنیاآنرابارودخانهبراینظامزشتاستکهشهرینظیر
 .نداشتهباشد

:بهگزارشایسنا،حسنکامراندرتذکرشفاهیدرپایانجلسهعلنیامروزمجلسبیانکرد
آبکشاورزیکهبهجایخود،راجعبه.چندینباردررابطهبامسئلهآبکشاورزیتذکردادم

روزگذشتهکهدراصفهانبودمبعضیازمنازل۰۵در.کردادمآبشرباصفهاننیزچندبارتذ
حتیآببرایدستشوییوحمامنداشتنداینبراینظامزشتاستکهشهریمانند

 .شناسدآبنداشتهباشداصفهانکهدنیاآنرابارودخانهمی

وجودهاییکهدراصفهانوجودداردبررویشناستووقتیآبپل:ویدرادامهگفت
رییسمجلسنیزجلسهایدراینزمینهتشکیل.شودهانیزآسیبپذیرمینداشتهباشدپل

دوماهنیزتمامشدمنخواهشمیکنمتاجلساتآبمستمر.دادکهخروجینداشت
.باشد

شاهیهمخسارتبهکشاورزاندرفصلپاییزنیزبهکشاورزانآبندادندوده:کامرانافزود
منبارهاگفتهامکه.پاییزامسالنیزدرراهاستبایدچارهایاندیشدهشود.تنشدپرداخ

مترمکعب۵شودومترمکعبواردتصفیهخانهمی۴مترمکعبدرثانیه۰۴از.آبوجوددارد
حلسادهایداردبایدچهوضعیتایجادشدهنابساماناستوحلشدنآنراه.گممیشود
.هانوشهرهایدیگرهرچهچاهغیرمجازوجودداردبرقشقطعشوددرشهراصف

بارهاتابلوهاییبهمادادهاندکهبررویآنسهمآب:نمایندهمردماصفهاندرپایانگفت
اصفهانوسهمآبیزدنوشتهشدهاستاماوضعیتهمچناننابساماناستاینچه

وقمردمرامحققسازیم؟مدیریتیاستکهمانمیتوانیمباتدبیرحق

انتهایپیام

 پژوهشگر کشاورزی -عبدالحسین طوطیایی/  شود می  چراغی که خاموش
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189195 
 

درچندسالاخیرکهسایه:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲درسهشنبهبهنوشتهروزنامهشرق،
هابهبسترحیاتکشور،رنگیازتشویشونگرانیرایعنایتسالیبراثرغفلتوکمخشک

برآگاهانودلسوزاناینحوزهزدهبود،دبیرکلخانهکشاورز،هشدارهایمتعددیبههمگان
درصدذخایرآبزیرزمینی،درخطر07رفتناودراینهشدارهاازبحرانآب،ازدست.دادمی

...زدهومیلیوننفرازمناطقخشکی47اجباریهزارسالهایرانوکوچقرارگرفتنتمدنهفت
افزوداماازورایآن،هامیهشدارهاییکهاگرچهبرغلظتنگرانی.بسیاروپرمخاطبگفت

سالوزارتدربخشکشاورزی،16مردیباسابقه.زدکورسوییازامیدهمسوسومی
هایموسومبهتوسعهمتعددیمهافتتاحبعضابرنااگرچهدرگذشتهدرمراسمکلنگوقیچی



هایشرکتکردهبودامابااینهشدارالبدباخطبطالنشجاعانهبراینگذشتهدستگاه
ایکهبسیاریباورداشتندبرایامثالدکترگذشته.اجرائی،بهمصافبحرانآمدهاست

رکرسیاودرهنگامنشستنب.کالنتریحتماچراغیبرایروشناییآیندهخواهدبود
باننویددادتاازورایهجوممیلیونمحیط07حفاظتمحیطزیستاتفاقاازسازمانیبا

اکنونوپسازگذراننزدیکبهیکسالازمدیریتاوو.هایامیدراحسکنیمریزگردهابارقه
هایسازمانحفاظتمحیطزیستبیشازهرزماندیگریرسدچراغخالفانتظار،بهنظرمی

اینکهسازماندرهمانآغازمدیریتجدیدبااحداثصنایعپتروشیمیدر.خاموششدهاست
نظیرمیانکالهمازندرانورودسرگیالنموافقتکرد،هنوزدرزمرهاکوسیستموزیستگاهبی

آیاشگفتینیستکهبلندگویبزرگبحرانآب.هایاولینازایندستگاهقرارداردپرسش
هایمتعددانتقالآباخیر،سکوتپیشهکردهاست؟آیامشکالتهدرقبالطرحگونکشوراین
سالهایراندرسایهاینمدیریتجدیدازهزارآبیکاهشیافتهوتمدنهفتوبحرانکم

هایپرشماریکهدراینچراغسالیرهاشدهاست؟اگرتنهابهشنیدهدستبردخشک
هایگذشتهبسابایدبرنگرانیاست،اکتفاکنیم؛چهخاموشسازمانازمرزشایعهگذشته

جزموافقتپرحاشیهانتقالآبونک،آیاموافقتآنسازمانبااحداثچندینبه.نیزبیفزاییم
شودسازماندرخاللمدتسدجدیددراستانگیالنواقعاصحتدارد؟اینکهگفتهمی

موافقتکردهاستتاچهحددرستاست؟پروژهوطرحصنعتی477کوتاهیبااجرایهزارو
سازمان.هاییکهدردورهمدیریتگذشتهوبهدلیلضرورتدردستبررسیقرارداشتطرح

شهرقائم«تالر»هاییازرودحفاظتمحیطزیستدربارهانحرافیااحداثسدرویسرشاخه
هاییداشتهگیریمازندرانوباالدستسدسلیمانتنگهساریونیزکردکویچهموضع

کردنحفاظتازبسترحیاتکشوراست؟اساسامدیریتآنسازمانباتأکیدبرراهبردمردمی
  تاکنونچهتمهیداتیاندیشیدهاست؟«بانمیلیونمحیط07»وباعنوان

هایعلمیوتخصصیفراوانیرادربدونتردیدمتولیحفاظتمحیطزیستکشورظرفیت
اینظرفیتلزوماقرار.انشوفناوریدرتمامیکشوردراختیارداردهایمختلفدشاخه

اتفاقابایدبدونقیدازروابطو)نیستدرزیرمجموعهمدیریتآنسازمانقرارداشتهباشند
سازمان(.محذوراتمدیریتیبهاظهارنظراتکارشناسیوالبتهبانگاهیملینظردهند

هایکالنکشورراقبلازهرموافقتیدرهاوپروژهبرنامهحفاظتازمحیطزیستبایدتمامی
ایبهافکارنظرانمتنوعدرهرشاخهتخصصیقراردادهوباابزاررسانهمعرضداوریصاحب
هاوافکارعمومیهایآنسازمانبدونحضوررسانهکهموافقتدرصورتی.عمومیاطالعدهد

هایسازندهآنسازماننیزمخدوشبساتالشاتداغوچهصورتبگیرد،بدونتردیدبازارشایع
.آلودروشنکنیدهارادراینفضایمهلطفاچراغ.شود


عطش آب در / کند اعتباراتی که روستائیان را سیراب نمیدهد؛ مهر گزارش می

 روستا۶۱۶

https://www.mehrnews.com/news/4309101 


کارشناسانو:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲درسهشنبه،بیرجند/خبرگزاریمهربهنوشته

توانمشکلآبشربروستاهاراهستندکهبااعتباراتفعلینمینظرانبراینعقیدهصاحب
 .ایحلکردصورتجدیوریشهدرخراسانجنوبیبه

https://www.mehrnews.com/news/4309101/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B3%DB%B4%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4309101/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B3%DB%B4%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4309101/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B3%DB%B4%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4309101/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B3%DB%B4%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7


راحتیبهآببرایافرادشهرنشینکهبه:حکیمهبهمنزاده-ها،گروهاستانخبرگزاریمهر
سیدارنددرکشرایطروستاییمرزنشینکهبرایآبشربدستربدیلخداوندایننعمتبی

 .تصوراسترسانیسیارباشدسختوغیرقابلبایدمنتظرتانکرآب

سالی،کمبوداعتباروبسیاریمسائلدیگرباعثشدهکشاورزی،روستاییکهخشک
ییکهبهالیخبرهادامداری،بهداشتوسالمتاودرمعرضخطرقرارگیردوهرروزدرالبه

.هایخوداستهایمسئولینبرایرفعمشکلهمآبادیحلرسدمنتظرراهگوششمی

شوداماسخنگفتهمیرغماینکهبسیارازاینمشکلناخوشایندوتلخراستیچراعلیامابه
رسانیسیارنشدهواگرهمینتانکرهایآبایاینمشکلحلصورتجدیوریشههنوزبه

ییمرزنشینیکهامنیترامدیونبودناودرروستاهاهستیمبرایآبشرببانباشدروستا
.مشکلجدیمواجهخواهدشد

با:گفتخبرنگارمهرنظرافضلی،نمایندهمردمسربیشهونهبنداندراینزمینهبه
یابدنخواهیمتوانستاتفاقصاصمیهایکمیکهدرشرایطفعلیبهبحثآباختبودجه

.تأثیرگذاریرادراینزمینهرقمبزنیم



شود های سنواتی مشکل آب روستائیان حل نمی با بودجه

ایغیرازویژهدرروستاهانیازبهبودجهبرایرفعمشکلکمبودآببه:ویاظهارکرد
رسانیآبنواتیحتیبرایآبهاواعتباراتسهایسنواتیداریمچراکهبابودجهبودجه

.شرببامشکلجدیمواجههستیم

باتوجهبهتغییر:نمایندهمردمسربیشهونهبنداندرمجلسشورایاسالمیبیانکرد
هاراروبایدجلویروانآبایشدندوازاینصورتسیالبیونقطهبههانیزاکوسیستم،باران

ردکهاینمسئلهنیزدربهبودوضعیتمنابعآبیمؤثرگرفتهوازهدررفتنآنجلوگیریک
.است

نیازمند:افضلیبااشارهبهاینکهدرموضوعآب،قنواتموردفراموشیقرارگرفتهاست،افزود
تشکیلستاداحیایقنواتهستیمکهدراینزمینهباگروهکشاورزیمجلسنیز

توجهوتأملایناستکهدربحثآبنکتهقابل:ویگفت.وگوهاییصورتگرفتهاستگفت
شربمشکلسفرهآبنداریمولیبااینوجودروستاهایمادچارمشکلهستندچراکه

براستواعتبارالزمایجادخطانتقالآبازچاهآبشیرینومواردمرتبطباآنبهروستاهزینه
.دراینزمینهنداریم

مردمدرروستاهای:سشورایاسالمیاظهارکردنمایندهمردمسربیشهونهبنداندرمجل
رسانیباتانکرهمروشمؤثریبرندوآبسربیشهونهبندانازکمبودآببسیاررنجمی

.نیست

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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سالبتوانیممشکلآبمنطقهسربیشهو۳۵هایفعلیشایدبعدازبابودجه:وییادآورشد
.نهبندانراحلکنیم

یدبیرکمیتهفرهنگیصنعتآبوبرقخراسانجنوبینیزاالسالمعلیرضاحسینحجت
ازآنجاییشروعشدکهاعتبارات۰۵آبیازاواسِطدههشروعمشکلکم:گفتخبرنگارمهربه

هاهاییچونآبوفاضالبروستاییقطعوتصمیمگرفتهشداینشرکتملیشرکت
ازطرفدیگربرایرعایتحالروستائیانواقشار:ویاظهارکرد.فاادارهشوندصورتخودکبه

هاهیچافزایشیپیدانکردکهمشخصبودقطعضعیفجامعهنیزتعرفهآبوبرقدرآنسال
هارابرایاعتباراتملیشرکتآبوفاضالبروستاییوعدمافزایشتعرفهآباینشرکت

.کندمیارائهخدمتدچارمشکل

رسان را با مشکل اعتبار رو به رو کرده است تعرفه فعلی آب شرکت خدمات

درشرایطفعلیقیمتهر:دبیرکمیتهفرهنگیصنعتآبوبرقخراسانجنوبیبیانکرد
تومانپرداخت۶۴کنندهبرایآنشودکهالبتهمصرفتومانتماممی۲۵۵مترمکعبآبحدود

.مواجهکردهاستهایآبوفاضالبرابامشکلجدیاعتبارتکندکهاینشرایطشرکمی

البتهحدوددوسالاستکهبحثاعتباراتملیشرکتآبوفاضالب:حسینیادامهداد
رسانیبهروستاهایخراسانتواندمشکلآبچکانینمیبرقرارشدهاماایناعتباراتقطره

ایندرحالیاستکهاگربخواهیم:یافزودو.ایحلکندصورتجدیوریشهجنوبیرابه
روستاهایخراسانجنوبیرابهمنبعمطمئنآبوصلکنیمنیازبهاعتباراتیبیشازاین

هاطولخواهدکشیدکهمشکلآبروستاییحلداریموبااعتباراتوبودجهفعلیسال
.شود

النبایدتشنگیروسائیانمسئو:دبیرکمیتهفرهنگیصنعتآبوبرقخراسانجنوبیگفت
راباورکردهوبدانندکهدرصورتعدمتوجهجدیبهاینمعظلشاهدمهاجرتآنانخواهیم

.بود



http://www.mehrnews.com/


راندمان مصرف بخش خانگی آب در خراسان جنوبی نصف معدل کشور است

حسینیبااشارهبهاینکهدرخراسانجنوبیمنابعآبشربوجودداردولیدردسترس
هاراندمانرغمبسیاریازگفتهعلی:ایکهاینآبنیازدارد،نیست،اظهارکردندهکنمصرف
ویبااشارهبهاینکه.بخشخانگیآبدرخراسانجنوبینصفمعدلکشوراستمصرف

کهدرخراسانجنوبیازآنجایی:شود،یادآورشدبخشزیادیازآبصرفبخشکشاورزیمی
هاییازکشاورزیکهسودچندانیبهتراستصنعتجایبخشروبودهبامشکلآبروبه

.برایاستاننداردرابگیرد

تاپایانفروردین:گفتخبرنگارمهررسانیسیاربهمهدیصفوینژادنیزدرزمینهوضعیتآب
هزارو۰۳خانوارو۴۰۲هزارو۰۰برروستادرخراسانجنوبیباجمعیتیبالغ۶۳۶تعداد۵۱
.رسانیسیارقرارگرفتندنفرموردآب۰۵۰

سرویسبهاینروستاها۶۰۰هزارو۲:مدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستاییاظهارکرد
.مترمکعببودهاست۵۳۰هزارو۲۱حملشدهوحجمآبحملشدهنیز



اند را دریافت کرده روستاهای درمیان بیشترین سرویس آب رسانی سیار

سرویسبیشترینتعدادروستارا۲۰۱وروستا۰۵شهرستاننهبندانبا:صفوینژادبیانکرد
۲۲۶روستاهزارو۴۵رسانیقرارگرفته،داشتهاستوشهرستاندرمیاننیزباکهموردآب
رسانیآببااشارهبهاینکهکمترینسرویسوی.رادریافتکردهاسترسانیسرویسآب

۱۰:سرویسمیزاندریافتکردهاست،ادامهداد۴۰روستاو۰راشهرستانسرایانبا
.اندرسانیدریافتهکردهسرویسآب۲۴۳روستایبیرجندنیز

شودباتوجهبهافزایشبینیمیپیش:مدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستایییادآورشد
.گیرند،افزایشیابدرسانیسیارقرارمیششآبگرمایهوامیزانروستاهاییکهتحتپو

ایمشکلآبروستائیاندیرباشد،فرداییکهآنشایدحتیفردابرایشروعحلریشه
نسالنشبایدنوجوانوجوانروستاییتصمیمبهمهاجرتازروستاگرفتهوبارفتناووهم

.مروزشروعکردپسبایدازهمینا.شاهدروستاهاییخالیازسکنهباشیم

 60سهمیه بندی آب شرب در اصفهان در تیر و مرداد ماه 

http://www.mehrnews.com/


 

آبشربمردماصفهان:هاعباسمحمدصالحی،نمایندهاستاناصفهاندرشورایعالیاستان
 شودبندیمیهایتیرومردادسهمیهطیماه

صنایعمنتقلوبرخیدمهاجرتکننازاصفهانکهبایدددادنارائهراهکارایشانبهمردم
 !!!شود

 سیستان آب انتقال طرح تکمیل برای دالر میلیون ۱۰۵ اختصاص

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189158 

 
نامههیئتوزیرانآیین:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲درسهشنبهبهنوشتهروزنامهشرق،

رابهتصویبرساندوطبقآن۱۵واحدهقانونبودجهسالماده(۶)تبصره(هـ)اجرائیبند
هزارهکتاریانتقالآبکشاورزیبهاراضیسیستان۶۴میلیوندالربرایتکمیلطرح۳۰۵

تبصره(هـ)نامهاجرائیبندبهگزارشوزارتجهادکشاورزی،هیئتوزیران،آیین.اختصاصداد
نامهمبلغطبقاینآیین.کلکشوررابهتصویبرساند۰۳۵۱واحدهقانونبودجهسالماده(۶)

دالرازمحلمنابعصندوقتوسعهملیبهصورتتسهیالتبانرخ(۳۰۵ر۵۵۵ر۵۵۵)میلیون647
وبودجهنامهآنصندوقدرچارچوببرنامهعملیاتیموردتأییدسازمانبرنامهسودمتعارفنظام

شاورزیبالولهدرازطریقبانککشاورزیبرایتکمیلطرحانتقالآبک۰۳۵۱کشوردرسال

.هزارهکتاراراضیسیستاناختصاصخواهدیافت(۶۴)سطح

 خرمشهر و آبادان های شهر شرب آب مشکل رفع برای جهانگیری دستور


عامرکعبینمایندهمردمآبادان:خردادآمدهاست22ایلنا،درتاریخدولتییگزاربهگزارشخبر
اددرمجلسشورایاسالمیضمناشارهبهسخنانمعاوناولرئیسجمهوردرجلسهست

هایآبادانوهادربارهآبشربشهرویضمنارائهبرخیگزارش:اقتصادمقاومتیگفت
هایخرمشهر،بهمردماطمیناندادکهدولتعزمخودرابرایرفعمشکلآبشربشهر

 .آبادانوخرمشهردرکوتاهترینزمانممکنجزمکردهاست
  

ورتتمرکزبرایحلمشکلآبشرباینویبابیاناینکهمعاوناولرئیسجمهوربرضر
جهانگیریباتأکیدبراینکهمردماطمینانداشتهباشندکهدرکوتاه:هاتاکیدکرد،افزودشهر

کنیم،ازوزیرنیرو،رئیسسازمانبرنامهوبودجهوترینزمانممکنمشکلرابرطرفمی
اینموضوعداشتهوحلمشکلآبشربایبررویقرارگاهخاتماالنبیاخواستتاتمرکزویژه

مردمآبادانوخرمشهررابهعنوانیکاولویتویژهدردستورکارخودداشتهباشندتاآب
 .تربهمردماینمناطقبرسدشربباکیفیتومناسبهرچهسریع

 در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد؛
 بیآ کم  بحران با مقابله برای کشور بودجه و برنامه سازمان گزارش



عمومیوامورروابط:خردادآمدهاست22ایلنا،درتاریخدولتییگزاربهگزارشخبر
المللسازمانبرنامهوبودجهکشور،حمیدرضاعدلدردرپنجاهویکمینجلسهستادبین

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/632595-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/632757-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C


درصدیاعتباراتفصلمنابعآبدرسه۵۰فرماندهیاقتصادمقاومتیبااشارهبهتخصیص
ایبندیبودجههاواولویتگیریترینجهتدراینگزارشمهم:گفت۰۳۵۱ماههاولسال

 .استموردتوجهقرارگرفتههایتأمینآبشربوآبکشاورزیهاوپروژهطرح

۵۲هایسدسازیدرصد،طرح۰۵۱هایآبرسانیمتوسطتخصیصطرحبراساساینگزارش،
دربخشآبرسانیروستایینیزتخصیص.استدرصدبوده۵۵تا۰۲هابیندرصدوبقیهطرح
 .درصدبودهاست۰۵اعتباردرحدود

همچنیندراینجلسهبراساسگزارشسازمانبرنامهوبودجهمقررشدپسازتصویب
قانونتنظیمبخشیازمقرارت۰۵هزارمیلیاردریالازمحلمنابعماده۰۵وزیرانمبلغهیات

تشکیلسازمانمدیریتبحرانبابتتامینآباضطراریشهرهاوقانون۰۲مالیدولتوماده
.ربطقرارگیردهایذیهاواستانهروستاهایدارایتنشآبیدراختیاردستگا

 استان البرز -« صالحیه»تاالب 

 صمد کردی

https://www.isna.ir/photo/97032210183 

    

نظرآباد،«تاالبصالحیه»۰۳۵۱خرداد۲۲هبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،روزسهشنب 
اینتاالبفصلیاز.رسدهزارهکتارمی۰۵تنهاتاالباستانالبرزاستکهوسعتآنبه

رودوشودودرفصلگرمابهدلیلنیازکشاورزانروبهخشکیمیرودخانهکردانتامینمی
هایگذشتهبهدرسال«لحیهتاالبصا».مانددیگرآبیبرایسیرابکردنآنباقینمی

هاییکهپسازخشکگونهجانوریعمدتاپرندهتبدیلشدهبود،گونه۶۰زیستگاهحدود
تعدادیاز۰۳۵۱کردند،امااخیراپسازآبگیریمجدددرسالتاالبمهاجرتمیشدناز

طرافتاالبواینتنوعزیستیشکلگرفتهدرا.اندهایجانوریبهاینتاالببازگشتهگونه
هایآنبرایمردماستانومزارعکشاورزیاطراف،لزوماحیاوحفظمهمترازهمهتهدیدنمک

یکیازمشکالتتاالبصالحیهشایانذکراست.رادوچندانکردهاست«صالحیه»تاالب
استان«صالحیه»خشکشدندوبارهتاالب.نظرآبادعدمثبترسمیبهعنوانتاالباست

رز،تهدیدیمشابهتهدیددریاچهارومیهبهدنبالداردکهاگرخشکشودهزارانتننمکباالب
پسابتصفیهشدهکارخانجاتواختصاص.مزارعاطرافرانابودخواهدکردیکوزشباد

.هایصنعتیمنطقهیکیازبهترینمنبعآبپایداربرایاحیاتاالبصالحیهاستشهرک

  !گِل نکنید بیش از این آب را

 فریبرز رئیس دانا

-http://www.akhbar

rooz.com/article.jsp?essayId=87106 

 
خرداد۲۲سهشنبه،بهنوشتهسایتاخبارروز



سالیسالآبیکهدرپیخشک«تنشآبی»اصطالح:آمدهاست۲۵۰۰ژوئن۰۳۵۱-۰۲
هاوکارشناسانومردمسانهرودوبهر،ازسویشماریازمسئوالنبهکارمی۵۱ـ۰۳۵۴

یعلمیکهچیزیرابهپشتوانهعادینیزراهیافتهاست،اصطالحیاستنامفهوموبی
اگرمنظورازتنشآبیهمان.کندیجدیوجامعنمایندگینمییآزاردهندهعنوانیکپدیده
Water Tensionیدرجایییادراست،اینبایدبهمعنایپدیدآمدندرگیریوانسداددرون
نهچنیناصطالحیبهصورتمتداولداریمونهاینکه.یآبیکشورباشدهمهجایحوزه

و)است،اینبهمعنایایجادفشارwater Stressاگرمنظور.معناییدارد«فشار»چنین
تواندبهایناصطالحمی.یآبیاستونیزبهمعناینگرانیآبیدرحوزه(تقالیواکنشی

.نیست(Tension)ترباشدامادیگربهمعنایخودیخودازحیثمحتوایعلمیقابلقبول


اساساًآنچهدرقلمرویآبیکشوروجودداردـوپیشینهوریشههمداردـوبابروز
شود،نهانسداداستونهایجدیوشدیدوهشداردهندهمطرحمیسالیبهگونهخشک

(.شودفهمیدهمیStressکهاز)نهفشارونگرانی(شودمرادمیTensionکهاز)کشمکش
روبهرواستکه(Water Shortage)هایبسیارجدیکمبودآبدرواقعیتکشورباپدیده

مدتهاستمراحلانسداد،فشارونگرانیراپشتسرگذاشتهوبهیکمشکلمزمنتبدیل
راساسیوموثربلکهدرجهتبهتعویقانداختنهایخودرانهبهطوحلشدهاستوراه

هاینوسازانهچیززیادیازواقعیتراسازیاصطالح.بحراناماتشدیدبحرانبعدییافتهاست
کنندوچیزینیزبرایبهکارانداختننیرویاجتماعی،سازوکاراقتصادیوعزمبیاننمی

ایازبحرانبهمعنایرسیدنبهمرحله.دهندسیاسیبرایمقابلهبابحرانبهدستنمی
توانندآنهارابرطرفکنند،نابسامانی،کمبودوناکارآمدیاستکهسازوکارهایعادینمی

یابیبهراهحلتحولبنیادینبهطوراندازضرورتمتالشیشدنسیستمیادستاماچشم
یمتالطموگذراتفکیککنیمـدربحرانـاگرآنراازجوذهنیعموم.شودجدیگشودهمی

شوندوازدیگرسوباوربهضرورتدگرگونیداروفراگیرمیهاازیکسوریشهناامیدی
دهدهارادرمقابلناتوانیدرونیقرارمیگیردوبههمینسببنیزخیلیاساسیشکلمی

.سازدوبازناامیدمی


اینبحراندرپیکمبودهایطوالنی.است«انبحر»هایآبیکشوروجودداردآنچهدرحوزه
برداریازمنابعوبازتولیدآندرسالیاندرازپیشآمدهتوازنیمیانبهرهمدتناشیازبی

ها،انحصارهایدولتیمقطعیبهوسیلهبینانههایواقعالبتهایننیزبهعنوانراهحل.است
ممکناست.یعمومیمطرحشدهبهکاررفتهاستهاـوتنشگریزناپذیروناآگاهانهوقدرت

اماایناصل.هابهراهخودادامهدهداقتصادآبیکشورسالهانیزازطریقهمینراهحل
درچندسالاخیرکشورپایبهمرحلهبحرانجدیوواقعی.کندبحرانرانفیوچارهنمی

هایسالییخشکپیادامهایراندر۵۱ـ۰۳۵۴سالیسالنهادهاست،درواقعخشک
۰۵سالیییکخشکگذشتهاستودرپیبدترشدنوضعآبیکشورودرواقعادامه

تعداد.درصدکاهشیافت۳۶درسالآبیجاریورودیبهمخازنآبیکشور.سالهاست
درصدظرفیتمخازن۶۵که)هاسدمیرسدکهنیمیازآن۰۱۱سدهایمهمکشوربه

در.درصدازظرفیتشانآبدرخودذخیرهدارند۶۰فقطدرحدود(دهندکیلمیکشورراتش
هایمشابهسالقبلکاهشدرصدنسبتبهدوره۶۲میزانبارندگی۰۳۵۴یدومسالنیمه

آور،باثمروچهبسازیانایننوسانهایآبی،سدهایزیادیراکهپرهزینهوبی.داشت
اثرترواندبیگذارانخاص،ساختهشدهسازبرایسرمایههایناسالموپولپیمانکاری
سالیدرصدازمساحتایراندرگیرانواعخشک۵۱درهمینحال.ترکردهاستپرهزینه

درصدآنازنوعشدیدوبسیارشدید۴۵خفیف،متوسط،شدیدوبسیارشدید،استکه
شودوارکانسالمت،رفاه،ترمیتردهروزیگساندازآینده،یاتیرهبنابرایندرچشم.است

اندازدیااینکهاینوضعبحرانیوشکنندهباهمیننتایجامنیتوکارآمدیتولیدراازکارمی
پردازندهرچندبههرروییآنرامردممیشودوهزینهبازازنظرهاپنهاننگهداشتهمی
.اقتصادبازبهحیاتخودادامهدهد


هایمختلفواقعیچیست؟خیلیسادهبدینصورتاستکهمصارفآبیدربخشامابحران



ترینمنبعبقاءومانددراینصورتاینحیاتیترمیاقتصادمدامازمنابعوبازتولیدآنعقب
شود،هاتشدیدمیمحرومیت.توانددردسترسقرارگیردترمیهایفزایندهتولیدفقطباهزینه

یناعادالنهوبندیجامعهکشاندوشکلعمومیجامعهواقتصادرابهقعرمیهایناکارآمدی
خیلیسادهنیستکهبگوئیمبحراندراینمورد.دهدطبقاتیبازبهویرانگریخودادامهمی

هایمختلفمصرفبرایشناختبحرانبایدرشته.بهمعنیبیشتربدونمصرفازتولیداست
مندیوبقاوتغییراتآنهابهازحیثکمیوکیفیشناختهشوندوقانونومنابعمتفاوتتولید
.درستیبدستآید

تردیدبجزعدمتوازنکلیمصرفوتولید،ازچگونگیمصرف،بحرانکمبودآبدرکشورمابی
هایتولید،نظاماقتصادیحاکمتقسیمکارکاپیتالیستیجهانیوکمبودمنابعآبیبهروش

کشورجهاناستکهدر۲۰کمبوداساسیآبدر.شودایطاقلیمینیزناشیمیدلیلشر
یاصلیمصرفآبعبارتندازآبکشاورزی،آبشرب،سهرشته.خاورمیانهوآفریقاقراردارند

درصدازکلمصارفآباستکه۵۵سهمآبکشاورزیبهطورکلیدرحدود.آبصنعتی
هایبهمراتبآبصنعتیوشربسهم.کندهمتغییرمیبستهبهموقعیتهرکشوراینس

یتولیدآنبسیاربیشتربااینکههممصرفآبشرببسیارمحدودتراماهزینه.کمتریدارند
درصدازکلمصرفآباستاما۶مثالًدرایرانسهمآبشربدرحدود.ازسهممصرفاست

واضحاستکهتصفیهآبو.رسدمییتولیدآنبهچندبرابراینسهمسهمهزینه
۴۲یدرایرانامروزتقریباًهمه.کشیاینافزایشنسبیهزینهراموجبشدهاستلوله

ایننتیجه.)کنندکشیاستفادهمیهزارروستایپراکندهدرسرزمینینسبتاًپهناورازآبلوله
(.سالاخیرحاصلشدهاست۶۵تا۳۵در


.یتولیدآبصنعتیرابرعهدهبگیرداینیستکهبتواندهزینههرشدصنعتینیزبهگون
یگذارانوصاحبانزمینومستغالتشهریمتناسبباثروتودرآمدشانهزینهسرمایه

درصدازجمعیتدرمناطقشهری،و۱۰امروزدرحدود.گیرندتأمینآبشربرابرعهدهنمی
بحرانآببهمعنایفرارسیدن.کنندیدرصددرتهرانواطرافآنزندگیم۰۰

تواندبهشدتازرفاههمگانیبکاهدوموجبافتسطحبهداشتهاستکهمیمحرومیت
هایآشامیدنیازهماکنونعالیمزیادیدرموردآلودگیآب.هاشودمحیطوافزایشبیماری

.شهرهایبزرگبروزکردهاست


هایزیادیرانیزمتردرسالاستکهزمانمیلی۲۶۵متوسطساالنهنزوالتجویدرکشور
بااین.ایآسیاستاینرقمبرابربایکسومبارشجهانیونصفبارشقاره.کندتجربهمی

میلیاردآن۲۱۵رسدکهمیلیاردمترمکعبمی۶۵۵بارشکلبارشساالنهدرسرزمینمانبه
میلیارد۰۰۱شامل.)شودیدپذیرمحسوبمیمیلیارددیگرآبتجد۰۳۵تبخیرودرنتیجهفقط

۵۳میلیاردمعادلتقریبا۰۳۵ًمقداربرداشتازاین(.هایمرزیمیلیاردآب۰۳هایداخلیوآب
میلیاردآنازمحل۴۲میلیاردمترمکعبمقدارمتوسط۵۳ازاین.است(درصد۱۰)میلیارد

(.هااسترودخانه)جاریهایهاوباقیازآبخوانهایزیرزمینیوآبآب


هایچاه:گیردهاازچهارمنبعاساسیصورتمیخوانهایزیرزمینیوآببرداریازآببهره
به۰۳۱۶شماراینمنابعچهارگانهدرسال.هاینیمهعمیق،قناتوچشمهعمیق،چاه

لیونکاهشمی۰ترازاینمقداربهکم۰۳۵۲رسیددرسالمی۲۹۴۲۶۹۵۵۵چیزیبیشاز
هایاماشمارچاه.هاینیمهعمیقهرسهمنبعدیگرافزایشیافتیافتدرحالیکهبجزچاه

)نیمهعمیقبهشدتکاهشیافت ًً سطح(.هزاررسید۰۱۵میلیونبهحدود۲۹۰ازتقریباً
هاینیمهعمیقدیگرآبیباقیتررفتندوبهاینجهتدرچاههایزیرزمینیمدامپایینآب

هایزیرزمینیفرورفتنمداومسطحآب.هایعمیقزیادترشدنماندودرعوضشمارچاه
.شودهایشوروافتکیفیتآبمیموجبهجومآب


میلیاردمتر۴۳هایزیرزمینیدرسالهایاخیربرداریازمنابعآبچنانکهگفتهشدبهره

میلیارد۰۰هاخوانهایزیرزمینیوآبامااضافهکنمکهمیزانمتوسطتغذیهآب.مکعباست
هایفصلیودائمینیزکاهشهایرودخانهباکاهشبارش،آب.شودمترمکعببالغمی



دهدوازتوانکمیهامتوسطمیزانخروجیهرمنبعراکاهشمییاینیابدوهمهمی
.کاهدآبیاریرودخانهاینیزبهشدتمی


ازمنابعآبزیرزمینیدرایرانباالرفتهبهنحویکهامروزاینازطرفدیگرسرعتاستفاده

یاینکاهشِزیرزمینیورویزمینیآب،ازدرنتیجه.برابرمتوسطجهانیاست۳سرعت
درهمینحالکشاورزوکشاورزی.دستخشکیدهاست۳۵۵دشتکشاورزیشمار۴۵۵

.جایگاهیفرودستانهدرجامعهیافتهاستاعتباراجتماعیـاقتصادیرامدامازدستداده
کشاورزیبجزشرایطاقلیمیازحیثاجتماعیواقتصادسیاسینیزدرمعرضخطرقرار

اندازبیکاریوفقروکنندکهباچشمدرصدجمعیتکشوردرروستاهازندگیمی۲۰.گیردمی
رودووابستگیالمیامنیتغذاییکشورزیرسو.اندمهاجرتناامیدانهروبهروشده

هایسیاست.کندیموادغذاییسرایتمیینفتبهحوزهاقتصادیانفعالیازحوزه
شودورسانیواکنشیونامطمئنازتدبیروخرداقتصادمردمیـملیناشینمیآب

هایاعتراض.گیردهایحاکمیتبرایجابهجاییمنابعموردتردیدمردمقرارمیبرنامه
رسانیوهایآبایازواکنشبهسیاستهایجدیانومردمدرورزنهوارومیهنمونهکشاورز

هایمخرباستکهبیشترینخاصیتشانپرکردنجیبپیمانکارانبودهاستدرسدسازی
سالیوبحرانآبی،مثالًآبکشاورزیاصفهانبرایمصارفیبهیزدمنتقلپیخشک

هایشهرنشینیوهاوسیاستهاولجامگسیختگیشودکهخودشحاصلبیتدبیریمی
گذاریواگرسیاست.شودزامیاستقرارصنایعبودهاستوخودشنیزدرآیندهبحران

ریزیدرستودموکراتیکباشدمعموالًنبایدیکملتازجابجاییمنابعدرونیدربرنامه
یهاییکهدریاچهرودخانهبرروی.چارچوبحاکمیتخودبهخشمآیدوبرانگیختهشود

نتیجه؟نهآبادانی.سدساختهشدهاست۵۳کردندقیمتوحیاتیارومیهراتغذیهمیذی
.کشاورزیونهرشدصنعتی،امادرعوضویرانیمحیطزیست


توانازرسانیبهداشتیبهروستاهاکامالًدفاعکردامانمیتوانازنتایجآبباریمی
هزارمکان۰۰۵هزارروستاو۴۲هایسکونتوکشتدرندگیمحلهایپراکسیاست

تواندرمقابلشرایطجویونوسانمی.کشاورزی،کههمچنانپابرجاماندهاست،دفاعکرد
هاراباالبردوتسلیمشدامایقیناًبایدتغییرعقبماندگیفنیواقتصادیدرمنابعآبدست

هایرامتوجهدولتهاییدانستکهیکبهیکدرپیسیاستیکشاورزیوآبیاریدرحوزه
هایپولیـبانکی،مستغالتییاریرساندندومنابعراتعدیلساختاریبهمتورمشدنبخش

یامنیتاقتصادیقرارکنندهایناعادالنهدرخدمترشدناموزونوثروتمندشدنخیرهبهگونه
هایجداازتحولاساسیاقتصادیوفنینجاتیاستنهکشاورزیونهآبیاریباس.دادند
.یابندنمی


رشدشهرنشینیفشارآبتصفیهشدهراکاهشامافشارتقاضاوفشارهزینهتولیدآنرا

براساس.شودبریغیرمنطقیراموجبمیرشدصنعتیناکارآمدوعلیلآب.کندزیادمی
هایتولیدومصرفغیرمنطقیبایدکنارهاوروشیاینسیاستعقلسلیمجمعیهمه

درصنعت،تولیدو.گذاشتهشونداماعقلسودگراییفردیبراینعقلسلیمغلبهدارد
.مصرفانواعآبنیزاوضاعهمیناست


گیردودرهمینحالراهبردهایهافزونیمیشودومحرومیتترمیوقتیبحرانآبعمیق

اندازآیندهیکوضعحتمیامکانبروزگاهدرچشمماند،آنرمیهاپابرجاتنولیبرالیحکومت
هاهرچهبیشتربهابتدادولت.یابدوآنپیداشدنبورژواریقدرتمندآباستجدیمی

داریشدندویکسرمایهبندیپنهانمتوسلمیابزارهایقیمتپایهوپولپایهبرایجیره
رسدوآنگاهسازیفرامیآنبهبعدنوبتخصوصیاز.گیرددولتیدراینحوزهشکلمی

آیدکههمانبورژوازیداریدولتیوخصوصیوموسساتیپدیدمیایازسرمایهترکیبویژه
.ترنیستورشدندربحرانیعمیقاماراهحلبحرانآبدرغوطه.سازد-مسلطآبرامی
پسراهچیست؟





ریزیفنیـاقتصادیدرزیرساختیبراساسبرنامهگذاریپاسخدرالویتدادنبهسرمایه
سازیآبآوریآب،ذخیرهبخشکشاورزیبرایتغییراساسیونوسازیدرساختارجمع

مندوتجمیعضروریاراضیزیرکشت،بریصرفهرسانیوآب،آب(کاهشجدیتبخیر)
تواندآن،اینتغییرنمیاینوعکشتوجزهایتولید،انتخابمنطقهسازماندهیموثرتعاونی

.هایزیرکشت،نوعکشتوجزآنباشدبرداری،اندازهزمینجداازتغییردرساختارنظامبهره
.بندیشدهبهاجرادرآیدبراستوبایددرچارچوببرنامهزماناینتغییراتالبتهزمان

رزیبرگزیدهوهاونواحیکشاوتریناقداممعرفینظامنوینآبیاریدردشتعاجل
ریزی،بهشرطآنکهخودشزندهدادوآنرادرنظامبرنامهبایدبهاینکاراولویت.ایستنمونه

یفشاربرآبیرابپردازندیاتنبهبربایدهزینهمحصوالتکشاورزیآب.وپویاباشد،گنجاند
یورزیفقیرازعهدهاماکشا.هایدیگررویآورندهاینوینبدهندیابهرشتهقبولروش

پسبایداینکشاورزیبهنوعیموردحمایتقراربگیردوبهترینکارافزایش.آیدهزینهبرنمی
دراینراهنبایدمردم.درآمدوامیددرآمدیکشاورزانازطریقباالبردنقیمتمحصوالتاست

یخریدرآمد،بهنفعقوهبنابراینبازتوزیعثروتود.عادیوتهیدستانشهریقربانیشوند
ایندوبهظاهرنامرتبطبه.آیداینمردمامریضروریبرایبهبودروشآبیاریبهشمارمی

تواندررسندامابامنطقیکهگفتهشدهوجداازمنطقکسبسودوبازاراستمینظرمی
.اینمسیرحرکتکرد


.رفشهرینیازبهبازسازیداردیآببرایمصاکشیوتصفیههمچنینتولیدآبلوله

هایترینبازسازینجاتآبرسانیشهریازضایعاتآباستکهبهدلیلزیرساختمهم
نشینوآببهابرایمناطقاعیان.شوددرصدازاتالفآبراباعثمی۳۰فرسودهدرحدود

فاضالب،ایجادیتصفیه.پرمصرفاستکهبایدافزایشیابدنهبرایمردممحروموکمدرآمد
بینممی.یدیگراستیغیرشربشهری،حتیبرایمنازل،راهحلتأییدشدهخطوطلوله

کهآبیاریاراضیکشاورزینزدیکشهربافاضالبشهریخودفقطیکیازنمادهایبحران
.بحراناست«مرگآب»ورشدندربلکهدرواقعغوطه


یتاکنوندرایرانبابحرانجدیروبهرونبودهتأمینآبصنعتیعمومیبرایمناطقصنعت

یاینآبها،کهگاهپسماندهاییخطرناکوبههررویاماتأمین،توزیعوتصفیه.است
هایدولتیشروعشودوگسترشیابدامامنابعمالیآنتواندباسرمایهکشندهدارند،می

.بایدبربنیادسودبخشیصنعتتأمینشود


یبهاصطالحایجادپشتوانههایبیوثردرنظاممصرفآببااندرزگوییوروشبازنگریم
«آبراهدرندهیم»و«آبراگلنکنیم»نامیسروبیثمراستشعارهای«فرهنگمصرف»

برداری،هایبهرهها،نظاموقتیگلآلودگیوهدررفتگیگستردهازمنشاءزیرساخت
.گیردهایجامعهجاینمیشودودررگدداردبیاثرمییاقتصادیوجوعدالتیوسلطهبی

جوییدریصرفهدارآبیدرسرزمینمادرخودروحیهیکشاورزیومحرومیتپیشینهپیشینه
امااینزندگیسودمحورجدیداستکهبهاقشاریامکاندسترسیبهآبارزانو.آبرادارد

هایکشورهداشتهباشندمولدانناداردردشتآنکهثمریبرایجامعدهدبیسخترامی
ازمندمصرفمناسبوصرفه.سازدزدهازآبگرموسردمحروممیودرنقاطسرمازدهوگرما

یتولید،باعدالتاجتماعیوسهیمکردنومشارکتدادنآببایدبهجزابزاربارهزینه
سازیبازارمحدودوتحمیلقیمتمحرومواقعیمردمبرنتایجکنترلمصرف،وباپرهیزاز

.یتازهنیازداردبامیآببارانبهروحیهآوریپشتحتیجمع.همراهباشد


گذاریمنطقیوعادالنهومنابعآببایدازطریققیمت.آبکاالیملیومردمیاست
هایفشارآوروتحمیلقیمت.یآنباشدمتناسببادرآمدهادراختیارجامعهودولتبرگزیده

البتهقطعاًدرستاست.سازیراهحلمقابلهبابحراندراینکاالیعمومینیست-محروم
گذاریمباالتیعمدیدرمصرفانواعآببایدجایخودرابهقیمتانگاریوبیکهسهل

هایاصلیجامعهبهرعایتمنطقیوعادالنهومتناسبباسطحدرآمدوثروتبرایگروه
ایکهگذارییقیمتتواندباتازیانهبردنوینفنیـاقتصادیواجتماعیبدهد،امانمیراه



رسانی،یتأمینآبوآبتأمینهزینه.ماند،عملیشودزامیآمیزومحرومیتکماکانتبعیض
اماتا.ها،امریضروریاستبرداران،بهویژهبزرگمقیاسبهرهحتیآبکشاورزی،ازطریق

هایجامعوموثردولتیاصالحنشدهاستگذارییسرمایهرسانیبرپایهنیکهنظامآبزما
توانبارفشاررابردوشهادروضعیتجدیدبهدستنیامدهاست،نمیوتازمانیکهحداقل

.رسانیراداشتبردارانمحروموکمبضاعتقرارداردیاازآنانانتظاراصالحنظامآببهره

 :رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

 درصد مساحت خوزستان با خشکسالی بسیار شدید درگیر است ۰۴
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رئیس:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲سهشنبهتاریخدراهواز/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
درصدازمساحتخوزستاندرخشکسالی۵۴:سازمانجهادکشاورزیخوزستانگفت

 .درصدآندرخشکسالیشدیدقراردارد۶بسیارشدیدو
،کیخسروچنگلواییظهرامروزسهشنبهدرنشستخبریبااصحابنگارمهرخبربهگزارش

دربرخیازشهرستانهابامشکلشدیدکمبودآببرایدامهاعلوفه:رسانهاظهارکرد
ازطریقسازمانمدیریتاستاندرحالمواجههستیمکهتأمیناعتبارآبموردنیازاینبخش

 .پیگیریاست

تلفشدنتعدادیازدامهایخوزستانبراثرکمآبیبااظهاربیاطالعیویدرواکنشبه
میلیاردتوماناعتباردرحوزهجهاد۰۶سازمانجهادکشاورزیاستان:ازاینموضوعافزود

کشاورزیوعشایرخوزستانبرایتأمینآبشربداموتهیهعلوفهازسازمانبرنامهوبودجه
.درخواستداشتهاست

براساسآمارومستندهایموجودسالزراعی:یرکلجهادکشاورزیخوزستانتصریحکردمد
درصدازمساحت۵۴سالاخیربود؛۴۵یکیازبیسابقهترینخشکسالیهای۵۴ـ۵۱

.درصدآندرخشکسالیشدیدقراردارد۶خوزستاندرخشکسالیبسیارشدیدو

یهوبویراحمد،چهارمحالوبختیاریولرستانکهاستانهایکهگیلو:چنگلواییبیانکرد
.درصدکاهشبارندگیراتجربهکردند۰۰باالدستهستندنیزباخشکسالیمواجهوحدود

۲۲سیآببه.سالگذشتهدرحوزهزهرهوخیرآبادودرمقطعهندیجانای:ویعنوانکرد
وکشاورزاننمیتوانستندازآبهزاررسید؛یعنیعمالآبموجودهمقابلاستفادهنبود

.شوربرایاراضیاستفادهکنند

هزارهکتارازاراضیگندمآباول۶۵دراینحوزه:مدیرکلجهادکشاورزیخوزستانادامهداد
همچنیندرحوزهدزبرای.موردنیازکشترادریافتنکردهوگندمهایآنهاخشکشد

.د،بانوبتبندیآبمواجهشدیمسالازساختس۰۵اولینباربعداز

شوری آب در آبادان و خرمشهر

سیآبدرحالحاضردرآبادانوخرمشهربههفتهزاررسیدهاست.ای:چنگلواییخبرداد
ازاسفندسالگذشته:ویتشریحکرد.ومیپذیریمکهازنظرمنابعآبیمشکالتیداریم
ینیبرایکاهشآوردههامطرحشد؛درمسئلهعدمکشتدلیلکاهشبارندگیوپیشب

درصد۰۵سالهبرایاینطرحمقاومتواعالمکردیمکه۰۵ابتداباتکیهبرآماروارقام
.بارندگیهادربهاررخمیدهدوبعدازاینفصلبایدتصمیمگیریهااتخاذواعمالشود
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اولینموردآنممنوعیتکشتازاسفندماهسهسناریومطرحشدکه:چنگلواییاضافهکرد
.کاملوسناریویبعدینیزانجامکشتتابستانهفقطدرحوزهکرخهبود

براساسبررسیهاونتیجهگیریهاینهاییمقررشدهتاازممنوعیتمطلق:ویخبرداد
کشتتابستانهبهغیرازگیاهانداروییمثلیونجه،باغاتونیشکربهکشتسهدرصد

.برسیم

یگیری معوض کشتپ

این:مدیرکلجهادکشاورزیخوزستاندرخصوصممنوعیتومحدودیتکشتبرنجگفت
محدودیتخلقالساعهنیستوطیسالهایاخیرودرراستایاصالحالگویکشتدر
کشوروازجملهدرخوزستانمطرحشدهتاباتوجهبهممنوعیتآببهسراغمحصوالتبا

.انآبموردنیازکموگردشاقتصادیـمالیبیشترپیشرویمرشدکم،میزدوره

هزارهکتاربرنجاستانخشککاریدراستان۳۵چنگلواییدرادامهبااشارهبهاینکهحداقل
برایتمامخوزستاننمیتوانیکنسخهواحدپیچیدچونبهعنوان:کشتمیشود،گفت

هکتاراراضیکشاورزیفعالیتتک۰۵۵هزارومثالدربرخیشهرستانهاکشاورزانبادو
امسالدرحوزهکارون،دزوکرخه:ویدرخصوصپرداختمعوضکشتبیانکرد.کشتیدارند

باتوجهبهسطوحیکهاعالمشد،پرداختمعوضنخواهیمداشتچونکشتتابستانانجام
دباقیاستوپیگیریمیشود؛البتهدرحوزهزهره،خیرآبادومارونمشکلبهقوتخو

.پرداختمعوضکشترابرایاینحوزهانجاممیدهیم

میلیاردتومانیاشتغالزاییدر۳۳۰مدیرکلجهادکشاورزیخوزستانبااشارهبهاعتبار
درصد۶۰میلیاردتومانیعنی۰۰۰سهمجهادکشاورزیازاینتسهیالت:خوزستاناضافهکرد

.میلیاردتوماناختصاصدادهشدهاست۰۱۵است؛تاکنونباسهمبانک

میلیارد تومان طرح اشتغالزایی ۶۴۵تصویب 

میلیارددالریازمحلصندوقتوسعهملیبرای۰۹۰چنگلواییبااشارهبهدرنظرگرفتناعتبار
۰۱۵سهمکشاورزیازآن:درصدادامهداد۴و۶پرداختتسهیالتاشتغالزاییباکارمزد

میلیاردتومان۶۲۵طرحبامبلغ۵۴۶میلیاردتومانبودولیما۱۴۹۰اختصاصیمیلیاردتومان
هزارنفررا۶طرحهایاشتغالزاییدرحقیقتزمینهاشتغال:ویخبرداد.تصویبکردیم

میلیاردتومانازمحلسرمایهگذاریبخش۴۰۴پروژهبااعتبار۴۱فراهمکردهوهمچنین
.هزارنفراشتغالزاییخواهندداشت۲بیشازخصوصیدرحالاجرااستکه

هزارشبکهفرعیدرفازاولطرح۲۲۰مدیرکلجهادکشاورزیخوزستانبااشارهبهاجرای
هزارهکتارازفازدومنیز۶۲حداقل:هزارهکتاریوکاهشچشمگیرمصرفآبگفت۰۰۵

.ریمآبیاریتحتفشاراستومشکلیبرایاجراییشدنفازدومندا

هزارهکتاریفقط۰۰۵بجزاقداماتانجامشدهطرحجهادنصردرطرح:چنگلواییعنوانکرد
.هزارهکتارخوداجراییازسویمردمداشتیم۲۵

شهرستان ۳۰احداث شهرک کشاورزی در 

بهغیرازسهاستانشمالی:ویدرارتباطباوضعیتخشکسالیموجوددراستانگفت
.است۱تا۴درکشورمتفاوتبودهوجایگاهاستانخوزستانبینشدتوضعفخشکسالی



درصورتتأمین:مدیرکلجهادکشاورزیخوزستاندرخصوصشهرکهایکشاورزیگفت
شهرستانشهرکهایکشاورزیاحداث۰۰اعتبارباتوجهبهامکانسنجیانجامشدهدر

.تمیشودکهدردوشهرستانهماکنوندرحالاحداثاس

چنگلواییبااشارهبههدررفتآبدربرخیشیوههایسنتیتولیدمحصوالتکشاورزی
اگربتوانیمشرایطیرافراهمکنیمتاهمهتولیدکنندگانحوزهکشاورزیازشیوه:یادآورشد

.میلیونتنافزایشتولیداتداشتهباشیم۳۹۰هاینویناستفادهکنند،میتوانحداقل

مشکلریزگردها:اینکهریزگردهابزرگترینمشکلموجوداست،عنوانکردویبااشارهبه
درصدبهزراعت،آبزیان،داموباغاتخسارتواردمیکند؛بهعنواننمونهفقطدر۰۵حداقل

.هزارتنخشکسالیداشتیم۲۰۵یکمحصولحدود

میلیارد مترمکعب مصرف آب نیشکر ۱.۰

میلیوندالرارزشتولیدشکردر۰۴۵ااشارهبهتولیدمدیرکلجهادکشاورزیخوزستانب
همچنینارزشریالیصنایعتبدیلیوتکمیلی:ادامهداد۵۰کشتتوسعهنیشکردرسال

.میلیاردتوماناست۲۵۵صنعتنیشکردرخوزستاندوهزارو

کعبدرمیلیاردمترم۳۹۰چنگلواییبااشارهبهمصرفباالیآبدرکشتنیشکرکهمعادل
هزارمترمکعبدرهکتاراستفادهآبداردکهدر۳۰اینصنعتمعادل:سالاست،اظهارکرد

.مترمکعببهازایهرهکتارمصرفداشتند۶۵۵هزارو۰۱سندملیآب

۰۰:ویبااشارهبهاینکهنمیتوانهمیشهازآبیاریتحتفشاراستفادهکرد،یادآورشد
زآبیاریتحتفشاروجودداردکهازآنجملهمیتوانبهکیفیتآب،پارامتربرایاستفادها

.سرعتباد،وزشبادغالب،میزاندماوتبخیر،کیفیتتبخیراشارهکرد

هزارهکتارنخیالتدر۳۴حدود:مدیرکلجهادکشاورزیخوزستاندرارتباطبانخلهاگفت
۰۰۵نموجودهستندکهدرفازدومطرحهزارهکتاردرشادگا۰۲آبادانوخرمشهروحدود

.هزارهکتاریبرایاحیاینخیالتنیزبرنامهریزیشدهاست

میلیارد تومان اعتبار برای احیای نخیالت شادگان ۰۵

میلیاردتومان۱۵باحمایتسازمانبرنامهوبودجهکشوراعتباریبالغبر:چنگلواییبیانکرد
راحیبهمنظورحلمشکالتنخیالتشادگانتصویبشدهاستبرایانتقالآبازکارونبهج

.کهسازمانجهادنصرنیزمتولیاجراخواهدبود

وزارتجهادبرایپرورشماهیدرقفسدرحدوددوهزارتنبرنامهریزیکرده:ویاعالمکرد
تنی۲۵۵یدواگرسازمانآبوبرقمجوزرادراستانصادرکندمیتوانیمدرطرحپایلوتتول

.داشتهباشیم

مدیرکلجهادکشاورزیخوزستاندرپایانبااشارهبهنبودزمینخواریدرکشاورزیعنوان
هزارسالطولمیکشد،بنابراینبایدبرایصیانتاز۰۱سانتیمترخاک۲۰تشکیل:کرد

.اراضیکشاورزیتمامتالشخودرابهکاربگیریم

لزوم تالش برای رفع کمبود آب در  :رئیس کمیسیون حقوقی شورای بوشهر
 تفاوت نباشند بی مسئوالن/ بوشهر
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:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲سهشنبهتاریخدربوشهر/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
بودجهمناسبیبرای:رئیسکمیسیونبرنامه،بودجهوحقوقیشورایاسالمیبوشهرگفت

 .ردمکمتربامشکلروبروشوندبرطرفشدنکمبودآبدربوشهراختصاصیابدتام
ایاستکهمردمبوشهرچندهفته:اظهارداشت خبرنگارمهر وگوبازادهدرگفتکیوانهاشم

بامشکالتوبحرانآبروبروهستندواکنوناینوضعیتبرایمردمسختوغیرقابلتحمل
 .شدهاست

:آبیدربوشهرشدواضافهکردهمهمسئوالنبرایرفعمشکالتبیویبرلزومتالش
هایاجتماعیایجادکندکهمسئوالنبایداینتواندبحرانآبیمیمشکالتناشیازکم

 .تفاوتنباشندموضوعراجدیبگیرندوبی

درمحالت:رئیسکمیسیونبرنامه،بودجهوحقوقیشورایاسالمیبوشهرخاطرنشانکرد
جنوبیبوشهرمشکالتزیادیراشاهدهستیموحجمنیازهابسیارزیاداستوپیگیررفع

 .اینمشکلهستیم

اینروانیستکهمردمدراینگرمایشدیدودرماهمبارکرمضانآبیبرای:ویتصریحکرد
 .استفادهنداشتهباشندواینکمبودآبباعثرنجوعذابمردمشدهاست

تاکیدبراینکهمسئوالنبایدمشکالتکمبودمنابعآبیراجدیبگیرند،تصریحزادهباهاشم
هابرایتامینآبموردتفاوتیعبورشودوهمهظرفیتنبایدازکناراینمشکالتبابی:کرد

 .نیازمدرمبکارگیریشود

یایننوعایبرابهانه:رئیسکمیسیونبرنامه،بودجهوحقوقیشورایاسالمیبوشهرافزود
 .کاریپذیرفتنینیستوبایدبرنامهکوتاهمدتودرازمدتبرایرفعمشکلآباجراشودکم

توجهی بلندمدت به ثمرات این علم  داری ایران درباره بی کسوت آبخوان روایت پیش
 برای کشور

 های ایران بوم راهکاری ارزان برای خشک
 سیدآهنگ کوثر
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درروزگاریکهآب:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲سهشنبهتاریخدربهنوشتهروزنامهشرق،
داشتند،کوزهانباروسرچاهبرمیآشامیدنیراازسرچشمه،آبآهنگکاریز،پاشیرآب

ازسطح،آبتنهاآبدانبود،بلکهبهدلیلتراوشوتبخیرکوزهنه.سفالیقربومنزلتیداشت
گریدریکبعدازظهرتابستاندرچنیندورانی،کوزه.کرددرونخودرانیزکمیخنکمی

هابهراهافتادوبافریادیرساهایخویشرابردرازگوشیبارکرد،درکوچهپروردهدست
شدنخوابحکایتکنندفردیکهازشکسته.حضورخودرابهخریداراناحتمالیاعالمکرد

فروشدکانخودراببنددوآوازهارایکجاخریدتاکوزهروزیبهخشمآمدهبود،کوزهیمن
ها،شکستنآنهاراآغازمعاملهسرگرفتوصاحبتازهکوزه.خراششراخاموشکندگوش
خریدارگفت.«دهیچراکوششمنرابههدرمی»:گرزبانبهاعتراضگشودکهکوزه.کرد
من»:هایسالمراپسدادوگفتگرپولکوزهکوزه.«واختیارآنرادارممالخودماست»

 .«شدنامنهبرایشکستهاینهارابرایرفعتشنگیوشنیدنسالمبرحسیندرستکرده
دارانوآبخیزداراندرها،تیکارهمدیریتآبمملکتاست؛بایدآبخوانبهقولشیرازی
برندگانروانهورویزمینبکوشند،آبیگوارارابهسویبهرههایآبخیززیرتندرستیحوضه

کمدست!اینسیاستبخردانهنیست.کنندونقشیرادرمدیریتپایدارآبنداشتهباشند
ترینبرنجتولیدایران،گران.شودچهارهزارلیترآببرایتولیدیککیلوگرمبرنجمصرفمی

طورقطعویقینمبلغکمتریبهشودکهبهربازارفروختهمیهزارتومانبرایهرکیلوگرمد12
ها،ازگندمگرفتهتافوالد،نیزتکرارهادربارهدیگرفراوردهکاریهمینندانم.رسدکارمیبرنج
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کندکهآبگرانبهایزیرزمینیرابرایآبیاریبرنجبهکارببریمکداممنطقحکممی.شودمی
کهبرایدریافتجایزهاسکانبشربا1606زرودُکرانجامشود؟درسالوایناتفاقدرآبخی

دکترمنصوراسفندیاری.هزارتومانخریدیمهمسرمبهدوبیرفتهبودیم،آبرالیتریشش
همین.هزارتومانبرایهرلیترخرید64چندسالبعدآبرادرهتلیدردوحهبهمبلغ

هایآهکیهایسازندمیلیونمترمکعبآبیکهازآب147کندساالنهپژوهشگرادعامی
هایشودوکیفیتآبمعدنیرادارد،برایآبیاریفضایسبزوباغشیرازاستخراجمی

.رسدکنند،بهمصرفمیفروشرانیزتولیدنمیایقابلفالحتدرفراغتکهبیشترآنهامیوه
 .کنیموقتخودراتلفمینویسیموظاهراگوییمومیهاستکهمیسال

گزارکوچکآبوخاکرابرآنداشتتاآنچهراازاینخدمت1640خرداد20در(ره)فرمانامام
کهدرآنسیلیبابیشترینبدهششهزارمترمکعببرثانیهدررودکارونرخ)1660بهمن

امبود،بهندیشهدغدغها(درفارسبهوقوعپیوست1663ایکهدرسالسالیدادوخشک
،طرحپژوهشیواجرائیگسترشسیالببرایایجادمزارع1640درآبانوآذر.آزمونبگذارم

بزرگواراندکتر.ومراتعمشجررابهوزارتکشاورزیوعمرانروستاییآنزمانارائهکردم
افقتکردندصمدی،معاونانوزیر،موشیبانی،وزیرودکترعباسعلیزالیودکتربهمنیزدی

همراهباخانوادهو1640دربهمن.کهاینطرحدردهستانجونگانممسنیاجراشود
گروهکپخش»موفقیت.هاومراتعبهآنجارفتیمگروهیازرانندگانمؤسسهتحقیقاتجنگل

درمهارکردنسیلوافزایشتولیدگندموعلوفهدرآنجاوپسازآندرمهارکردن«سیالب
وآقای1641تقا،استاندارفارس،درزسیالبرودخانهخشکشیرازدرگویموحاجبخشیا

مجیدی،معاونعمرانیایشانرابرآنداشتکهمارابرایجلوگیریازتخلیهکاملچهار
هارخدادههاوچاهشدنکاریزروستادرگربایگانفساکهمهاجرتروستاییانبهدلیلخشک

زردآغازکردیموکارخودرادرشنزاربیشه1641ماهروزهشتدی.ستندبود،بهآنجابفر
زرددوهفتهبعد،آبشورچاهدهکدهبیشه.همانماهمهارکردیم23نخستینسیلرادر
شد،درخردادزرددوحفرمیچاهجهادسازندگیکهدرپایابشبکهبیشه.قابلنوشیدنشد

 .رسیدمتریبهآب13درژرفای1642
وجهمارانگراننکرد؛چراکههیچهایگسترشسیالببههااطرافشبکهچادرپیدایشسیاه

شدهبودندو(قاپوتخته)زوردرآنجاساکنروانیبودندکهبهساکنانروستاهایمزبور،کوچ
اززدهکرد،پیداشدنچاهوتلمبهپسآنچهماراشگفت.گذراندندهارادرچادرمیتابستان

آمدهرارویزمینکندندوخاکبیرونهاچاهمیعشایرباهوششب.برداشتنهرچادربود
 .کردندکهتوجهمأموراندولتراجلبنکنندپهنمی

هایبدونپروانهافزایشیافت؛شمارزمانشمارچاهسطحسفرهآزادآبباالآمدوهم
هنگامیکه.یکدارایدودستگاهتلمبههشتحلقه،هر.رسید107به12هایآبدهازچاه

بههرمسئولیشکایت.رفتنسطحسفرهآغازشدحلقهگذشت،پایین114هاازشمارچاه
ایشانورؤسایاداراتفسا.دستوردادهاست(شادروانارسنجانی)جمعهبردیم،گفتندامام

فاجعهدرحالبروزرابرایایشانبهایستگاهکوثردرگربایگانخواندهو1604شهریور12راروز
حتییکنفراز.«امامومظلومواقعشدهمنچنیندستورینداده»فرمودند.بیانکردیم

هاشد؛رفتنآبچاهرئیسوقتادارهآبفسامنکرپایین.بردهاعتراضنکردحاضرانبهنام
ایکهباهمتمشاهدهماههسطحآبرادرهشتچاهکهکارمندانزیردستاوهردرحالی

 .گرفتندآقایمحمدحسنتوکلی،رئیسپیشینهماناداره،حفروتجهیزشدهبود،اندازهمی
هزارچاهبدونپروانهومجوزمسئلهراپاککردوافزونبرصدنژادصورتدولتآقایاحمدی

ونفرمودهبودندکهگویاایشاندرسمنانمطلبیبهاینمضم.الزمرابرایغارتآباجازهداد
زمیناکنونکهفریادالعطشازبیشترایران!رفتنآبدکانوزارتنیرواستایننگرانیازپایین

 گوست؟رسد،چهکسیجواببهگوشمی
ویژهازاموبههاپیبردهکهبهنقشمثبتتغذیهمصنوعیآبخوان1647ازنیمهدومدهه
رادرکنگرهعلوم«آبخیزداریرویوزیرزمینی:دارینآبخوا»کهمقاله1606هفتشهریور

داری،راهکاریخاککهدردانشگاهصنعتیاصفهانبرگزارشد،عرضهکردم،دربارهآبخوان
هایملیوبهشواهدجایزه.امهایایرانگفتهبومسادهوارزانبرایمدیریتآبدرخشک

است،اینکارازنظرفنیعملی،ازجنبهداریاعطاشدهالمللیکهبهطرحآبخوانبین
هللاشادروانآیت.محیطیبدونزیانوازدیداقتصادیباصرفهاستزیست



پسازاهدایمدالدرجه1604اردیبهشت16رفسنجانیدرسخنرانیخوددرروزهاشمی
داریطرحایستگاهتحقیقاتپخشسیالبوطرحآبخوان»:جانبفرمودندسهپژوهشبهاین

رهبر.«عنوانیکالگودرکشورمطرحشودتواندبههایخودمیکوثرفساباتوجهبهموفقیت
درجهاد1600اردیبهشت10داریکهدرتاریخمعظمانقالب،پسازبازدیدازغرفهآبخوان
 .«اجرائیشود»دانشگاهیشیرازبرپاشدهبود،فرمودند

هللاسالیکهازدستورشادروانآیت22در:ریشایناستداردلپرسشآبخوان
سالیکهازفرمایشرهبرمعظمانقالبسپریشده،چه17رفسنجانیگذشتهوهاشمی

 اقدامیدراجرایفرامینمزبورصورتگرفتهاست؟
هایهایبسیارمناسببرایاجرایطرحهمکارما،دکترمسعودنجابت،پهنهآبرفت

62زمینفضایتهیترینثروتایرانبزرگ.لیونهکتاربرآوردکردهاستمی16/3داریراآبخوان
میلیاردمترمکعبآبرادانهاستکهگنجایشافزونبرپنجهزارمیلیونهکتارآبرفتدرشت

چنانچهبخواهیمبرایاینحجمآبسدبسازیم،.سالتمامبارندگیمیانگینایرانرا11.دارد
به)نزدیکبهشش.تریلیوندالرخرجکنیم12/3دالرسهسالپیش،بایدبانرخبرابری

توانیمآنهاراباسیالبآبیاریکردهوبخشزارداریمکهمیمیلیونهکتاردیم(روایتیچهار
ایازغذایخود،علوفهداموچوبموردلزومراتهیهکنیم؛ضمنآنکهتغذیهمصنوعیعمده
میلیونکاررانیزبیافرینیم؛چنانچهارزشافزودهرادرونزدیکبهچهارهاراانجامدادهآبخوان

 .هابیشازاینرقمخواهدشدنظرآوریم،شمارکار
چگونهاستکهوزارتجهادکشاورزیکهخودآغازگراینبرنامهبودهوبهدستاوردهای

المللیبهایدمشاورانبینگیرد؟درگذشتهبسودمندآنآگاهیدارد،اجرایآنراجدینمی
ایحاالچهبهانه!رسیدهایوقت،عقلخودماننمیمابگویندچهکارکنیم؛زیرابهباوردولت

 داریم؟
که1604شیرازی،درتاریخهشتممهرالدینحائریهللامحیشایدپاسخمنراشادروانآیت 

اندیشدرکاندومنسادهدادهباگروهیازهمکارانجهادگرخدمتایشانرسیدهبودیم،
پخشسیالبسادهاستوحسابرسیآنهمسادهاست؛»:ایشانفرمودند.امنکرده

نکتهحکیمانهدیگریکهایشان.«سدسازیپیچیدهاستوحسابرسیآنهمپیچیدهاست
بینیآنشادروانوهفتماهتحققیافتهوبهروشنسال22گشتنفرمودندکهپسازسپری

 .«نگذاریددالرسیدشود»:داللتدارد،اینبود

رئیس بخش زلزله و رانش زمین  علی بیت اللهی به گزارش برهان محمودی از قول 
وزیر نیرو فرونشست :و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 را جدی بگیرد

https://www.mehrnews.com/news/4319339 

 
رئیسبخش:آمدهاست۵۱۳۰خرداد ۲۲سهشنبهتاریخدربهگزارشخبرگزاریدولتیمهر

بخشمهمیازدشتهایجنوب:رانشزمینمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازیگفت
تهرانحتیتامیدانانقالبدچارفرونشستشدهوممکناستدردشتورامینبهفاجعه

 .منجرشود

https://www.mehrnews.com/news/4319339/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4319339/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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زله و رانش زمین و عضو رئیس بخش زل علی بیت اللهی خبرنگار مهر به گزارش
هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نامه سرگشاده ای به وزیر 

 .نیرو در خصوص مشکالت و معضالت غیر قابل جبران فرونشست زمین هشدار داد

:متن نامه سرگشاده بیت اللهی به شرح زیر است

اشتهشدهوهدفآنهشدارجدیایننوشتار،نظربهاهمیتموضوعبهوزیرمحترمنیرو،نگ
فرونشستزمینبهوزیرمحترمنیروولزومتوجهخیلیجدیبهاینچالشمهمکشوربودهو
دلیلعمدهبروزآن،عدممدیریتکارشناسانهوآیندهنگرانهمنابعآبزیرزمینیکشوراست

کتوبهایدیگروباالبتهالزماستکهم.کهتحتنظرحوزهمدیریتیوزارتنیرومیباشد
هشدارجدیتربهوزیرمحترمجهادکشاورزیهمنوشتهوارسالگردد،چهاینکهوزارت

جهادکشاورزیهمباعدمکنترلنوعمحصوالتوعدماعمالمدیریتجدیدرنحوهآبیاری
محصوالت،نقشعمدهایدرافزایشمصرفآبزیرزمینی،افتسطحآبوبهتبعآن

.زمینداردفرونشست

***

واقعیتیاستبسیاربا.مشکلآب،یکابَرچالشملیماستواینصرفایکادعانیست
اهمیت،کهاگرازقالبتعارفاتومالحظاتبیروننیاییمووضعیتراآنگونهکههستطرح
دیلننمائیم،بیگماناینابرچالشملیبهیکامرتهدیدکنندهنظاماقتصادیـاجتماعیماتب

نوشتارحاضر،اما،بهبیانیکیدیگرازازآثارزیانبارعدممدیریتصحیحمنابعآب.خواهدشد
میپردازدکهبهنظرنگارنده،یکیدیگرازابرچالشهایغیرملموسوخزندهوزیانبارملی

.استکهارتباطعینیباآبومدیریتمنابعآبدارد«فرونشستزمین»ماستوآنچالش

دراثرفرونشستزمینخللوفرجبیندانههایخاکبهواسطهفشاروزنالیههایفوقانی
درهمفشردهشدهومسدودمیشوندوالیههایزمیندیگربارتواننگهداریآبرابهدلیل

اگرهزارانسالهمبارندگیمکفیوحتی.ازدستدادنخللوفرجخود،نخواهندداشت
ازنیزوجودداشتهباشد،الیههایآبرفتیوآبخوانتوانذخیرهآبرابهدلیلبیشازحدنی

متراکمشدنوازدستدادنتخلخلونفوذپذیری،نداشتهونزوالتجویتواننفوذبهالیه
هایخاکراازدستدادهوبهصورتسیالبهایگاهمخربوویرانگرفقطدرسطحزمین

.جاریخواهندشد

مینامند،فاجعهایبرگشتناپذیرکهدر «مرگ آبخوان و دشت»لترااصطالحااینحا
.اغلبدشتهایایرانزمیندرحالتکوینمیباشد

بهنظرنگارندهایننوشتار،دونهاددولتیازدیربازوبهنحوبارزیدرپدیداریوتشدیدپدیده
وزارت.وزارتجهادکشاورزی-۲ووزارتنیرو-۰فرونشستزمیندرایران،مقصرهستند،

نیرو،بهدلیلعدممدیریتصحیحاستحصالوکنترلمصرفمنابعآبزیرزمینی،وزارت
جهادکشاورزی،بهدلیلعدمکنترلکاشتمحصوالتپرمصرفآبوعدماجبارینمودنشیوه

.هایمدرنآبیاریحداقلدراراضیمستعدفرونشست

ادکشاورزی،بهعنوانیککارشناسمرتبط،توصیهمیکنمکهاگربهوزاریمحترمنیرووجه
میخواهیدنگاهملموسبهویرانگریحادثهفرونشستواثراتمحزونکنندهوغصهآورآندر
سرزمینکشورمانداشتهباشیدوحسیبیبدیلواثرگذارازمعنیعبارتفرونشستزمین

ومنطقهجنوبیدشتورامینمنتهیبهجادهقمـبهدستآورید،بازدیدیازجنوبتهران
.گرمسارداشتهباشید

http://www.mehrnews.com/


اینمنطقهاحتماالهمبرایجنابوزیرنیروجالبومهمخواهدبود،چراکهکریدورانتقال
نیرویجنوبهمازاینمنطقهمیگذردونشستزمینوفروریزشهایمتعدددرسطح

یزباتهدیدجدیمواجهکردهاست،وهمبرایوزیراراضیمنطقه،دکلهایفشارقویران
محترمجهادکشاورزی،کهچگونهکاشتمحصوالتپرمصرفآب،احداثاستخرهایبسیار

بزرگذخیرهآبباهدفآبیاریغرقابی،توزیعغیرکارشناسانهزمینبرایتاسیساتومجتمع
استدرسطحزمینترکهاوهایکشاورزیکهآبفراوانیراهمطلبدارند،باعثشده

شکافهایعظیمپدیدارگشتهواینامرمتاسفانهحتیآبیاریغرقابیکشاورزانوباغداران
منطقهراهمغیرممکنکردهاست،چراکهآبوارداینشکافهایگردیدهودرزیرسطح

کهپساززمینباآبشستگیخاک،منجربهایجادحفرههاوکانالهایزیرسطحیشده
.چندیبافروریزشخود،باعثبروزخسارتهایمتعدددرمنطقهخواهندشد

دریکحادثهبروزشکافهایعمیقدراراضیمنطقه،کشاورزیداخلیکیازاینشکافها
در.افتادوتانیمهشبدرعمقشکافمحبوسماندتانیروهایامدادیبهکمکویبیایند

ورتنیروگاهبرقواقعدرآنمنطقه،مصرفبیرویهآبزیرزمینیکهدشتفامنینودرمجا
عالوهبرنیروگاهکهدارایچندینحلقهچاهعمیقبرایاستحصالآبزیرزمینیبودهوبهطور

شبانهروزیومداوم،زمستانوتابستان،آبزیرزمینیرامصرفمیکنند،چاههایفاقد
رزبیرحمانهایآبزیرسطحیرااستحصالمیکنند،موجبمجوزونیزدارایمجوزکهبهط

متریدر۰۵۵سالگذشته،درحالحاضربهمرز۳۵متردر۱ازحدود)افتسطحایستابی
وفروریزشهایعظیممنطقهشدهاستکهخودتاسیسات(بعضینقاطرسیدهاست

یجیدشتمنحصربهفردفامنیننیروگاهبرقرانیزتهدیدکردهوازآنمهمترموجبمرگتدر
.خواهدشد

بایدذکرکنیمفرونشستزمیندرایرانسابقهبیشازچهلسالهداردوپروسهمدیریتی
.ناکارآمددرطیایندورانعاملاصلیبروزاثراتویرانگرآندرکشورشدهاست

،مهمتریننقطهضعفبهدیدگاهنگارندهایننوشتار،درطیسالهاکاروتعاملبامسئوالن
مدیریتیکشوردرمواجههبامخاطراتطبیعیوغیرطبیعی،عدمآیندهنگریوژرفاندیشی،

ومتاسفانهدیدگاهغالبمواجههبابحرانهایطبیعیوغیرطبیعیبودهتااتخاذاقدامات
.پیشگیرانه

شتررویکردشاندرمسئوالناجراییودارایقدرتتصمیمگیریوتخصیصمنابعمالی،بی
مخاطرات،منتظروقوعحادثهشدنوواردمیدانشدنوفعالیتهایقابلمشاهدهوقابل

انعکاسدرحوادثبودهوازسرمایهگذاریهایدرازمدتوپیشگیرانهباهدفکاهشریسک
.وارتقاءتابآوریرویگردانهستند

مشکل.راینمجالنمیگنجددراینخصوصموارداستنادیزیادیوجودداردکهد
فرونشستزمینمشکلمحسوسروزمرهمدیریتینیست،فرونشستزمینکهدشتهای

گستردهودارایآبزیرزمینیماراسرانجامبهخشکهزارمبدلخواهدکرد،دراقدامات
روزمرگیمدیریتاجراییکشورماچندانمهمتلقینمیگرددولیاگرفروریزشزمیندر

انتهران،درمیدانقیام،درخیابانپیامبر،درخیابانمولویودرخیابانخیامرخدهدوشهر
بهصرافت...موضوعرسانهایشودآنگاهشایدمسئولینشرکتگاز،مترو،آبوبرقو

.بیفتندوواردیمیدانشوند

البرقدرجنوباگربهصورتمکتوببهمسئوالنبرقاطالعدادهمیشودکهدکلهایانتق
ورامینرادریابیدومتاسفانهاقدامینمیشودتاحادثهایمخربرویدهدوهزارانبرابر

هزینهاقداماتپیشگیرانه،ازبودجهکشورخرجعمیاتمواجههبابحرانگردد،منبعثازهمین
.دیدگاهاست



لسهازاثراتمخرباینکهبهمسئوالنلولههاینفتدرجنوبتهرانطیچندینوچندج
توضیحوهشداردادهمیشودومتاسفانه...فرونشستزمینبرلولههاینفتوبنزینو

هیچاقدامیصورتنمیپذیرد،بیشترازرویکرداقداماتمقابلهایتااقداماتپیشگیرانهغالب
.موجوددرنزدمدیرانگواهیمیدهد

ئولینکشوریبهطورعمدهحاکیازاینواقعیتبررسیهاینگارندهازرفتارمدیریتیمس
استکهتامسئلهایبهطورحادامورروزانهراتحتتاثیرقرارندهد،اقداموبرنامهریزیهای

مثالکسیاستتارگ.جهتجلوگیریازشروعوبروزمشکلوچالشصورتنمیگیرد
هقلبیراتجربهنکردهباشد،ازقلبشدراثرمصرفزیادچربیمسدودهنشدهوعارضهسکت

اتخاذروشدرستزندگیوشیوهصحیحتغذیهغفلتکردهوبهطورکلیاهمیتموضوعو
.خطرراحسولمسنمیکند

تصورشودکهآبزیرزمینیدردشتتخلیهشده،کشاورزانآبزراعیندارند،اعتراضو
ئوالنوزارتنیروووزارتجهادکشاورزینارضایتیهاشروعمیشودوآنوقتاستکهمس

بهفکرفروخواهندرفتکهچهقدرمسئولیتسنگینیبرعهدهداشتهاندوچهقدرغفلت
کردهاند،وجایآنداردکهازخودمانبپرسیمبهراستیچهمیراثیوچهکیفیتیازسطح

زندگیراازخودبرایآیندگانمانبهارثمیگذاریم؟

شتیکهآثارفرونشستزمیندراثرافتسطحآبزیرزمینیدرآنگزارششدهاولیند
درسالهایاخیرفرونشستزمینهمراهباافتاست،دشترفسنجانبود،درادامهو

.هایکشورگزارششدهاستهایزیرزمینیدراکثرآبخوانسطحآب

ماهانتبریز،کرمان،فارس،هایاردبیل،هایصورتپذیرفتهدشتبراساسمجموعهبررسی
زرند،مشهد،قزوین،جنوبوجنوبغربتهران،ورامینوسایردشتهایکشورمتحمل

.فرونشستهایبهمراتبباالترازاستانداردهایجهانیوفنیاند

بیشینهنرخفرونشست۰۳۰۶الزمبهذکراستکهبراساسمطالعاتانجامشدهدرسال
هایجدیدسانتیمتربرسالبودهکهبرداشت۰۱ـشهریارحدودتتهرانزمیندرمحدودهدش
-سانتیمتربرسالنشانمی۳۴و۲۶بهترتیبحدود۰۳۵۵و۰۳۰۰هایاینمیزانرادرسال

بررسیهایسازماننقشهبرداریکشور،گسترشحاشیهفرونشستزمینراتا.دهد
.میدهدحوالیمیدانانقالبشهرتهراننیزنشان

هایایرانترینعاملفرونشستزمیندردشتهایصورتگرفته،مهمبراساسبررسی
عدم.رویهآبزیرزمینیوافتشدیدسطحآبزیرزمینیدراینمناطقاستاستحصالبی

-مدیریتصحیحآنباعثتشدیداینپدیدهوباعثبروزخساراتجبرانناپذیریبهمناطقمی

سالگذشتهازمنابعآبزیرزمینیکشورموجبگردیدهکه۰۵تا۶۵رویهبرداشتبی.گردد
۳تا۰هایکشوربهبیشازهایزیرزمینیدراغلبدشتمیزانافتسالیانهسطحآبسفره

برداریازمنابعآبدشت،بهره۳۵۵در۰۳۵۶دشتکشور،تاسال۴۵۵از.متردرسالبرسد
دیدپذیربودهواینامرموجبافتسطحآبزیرزمینـیدرآنزیرزمینیبیشازپتانسیلتج

دشتگردیدهوبهطورطبیعیباتوجهبهبارندگیکنونیامکانبازگشتبهسطحایستابی
.گذشتهوجودندارد

دشتدیگرکشورنیزیافاقدمنابعآبزیرزمینیشیرینقابلتوجهبودهویا۳۵۵درضمنبقیه
هایزیرزمینیعالوهاستفادهبیرویهازآب.وفاقدکیفیتمناسباستهایشوردارایآب

هابحراندیگریرانیزبههایآبزیرزمینیوفرونشستدشتبرافتشدیدسطحسفره
.هایگردوغبارپدیدآوردهاستصورتکانون



پودهمانطورکهذکرگردیدمهمترینضربهایکهفرونشستزمیندرسطحملیبرتارو
مرگآبخوانهاودشتهای.اقتصادیواجتماعیکشورواردمیکند،مرگدشتهااست

حاصلخیزیکهتوانذخیرهآبخودراازدستمیدهندوتبدیلبهکویربرهوتیمیشوندکه
.بارندگیهایکمنیزدرآنجاتبدیلبهسیالبهایمخربمیشود

وزرایمحترم،بهعنوانیککارشناسکوچکاینمرزوبومازاینروازوزیرمحترمنیرووسایر
ملتمسانهدرخواستمینماید،تاموضوعتوجهبهتوسعهپایدارملی،کاهشریسک

فرونشستزمینوارتقاءتابآوریالمانهایمختلفواقعدرسطحزمین،نظیرسامانههای
ینفتوگازوآبوخطوطنیرو،سازهمتنوعحملونقل،شریانهایحیاتیوبهویژهلولهها

چنینبهنظر.هایمهموساختمانهاومحدودههایشهریراموردتوجهویژهقراردهند
میرسدکهانجاماقداماتدراینبرههزمانیازسیرتوسعهدرایران،بایدازحالتپندو

معینالزامیواجرائیونصیحتوهشدارفراگذشتهوبهیکسریازمصوباتجدیوکامال
.اجباریتبدیلشود

متاسفانهفرونشستزمینعالوهبرسامانههایحملونقلوساختمانهاوشریانهای
حیاتی،نمادهایفرهنگیوگاهمذهبیراکشوررانیزموردتهدیدقراردادهکهمیتوانبه

.ارباستانیکشوراشارهنموداثراتفرونشستدرتختجمشیدوسایراماکنفرهنگیوآث

هایدرتهرانواراضیاطرافآن،محدودهرویدادفرونشست،جنوبشهرتهرانوگستره
کندوزونجنوبیوجنوبغربآنراتااراضیپاییندستورامینوپیشواتهدیدمی

شهر،صباشهر،فرونشستدرجنوبشهرتهرانعالوهبرمناطقشهریتهران،نسیم
.گیردالمشهر،باقرآباد،کهریزک،چهاردانگهونصیرآبادرانیزدربرمیاس

آزادراهکمربندیتهران.آهنتهرانـجنوبوتهرانـتبریزدراینمحدودقرارداردقسمتیازراه
،جادهقدیمکرج،آزادراهتهرانـساوه،جادهورامینوپیشوا،جادهقدیمساوهو(آزادگان)

،بلوارغدیروجادهشهریاروآزادراهکنارگذر(ص)ادمستوفی،بلواررسولاکرمجادهاحمدآب
.هایمهمیهستندکهدراینمحدودهواقعشدهاندهاوجادهجنوبیتهرانازبزرگراه

هایمتعددینظیرایرانخودرودیزل،سایپاوهمچنینوجودپاالیشگاهنفتتهرانونیزکارخانه
.استهایصنعتیمتعدداینمنطقهرابسیاربااهمیتکردههرانوشهرکشیرپاستوریزهت

هزارحلقهچاهدراستانتهرانوجودداردکهاز۰۵حدود۰۳۵۰براساسآماررسمیتاسال
عالوهبراین.اندفیروزکوهدرغرباستانتااخترآباددرشرقوازچرمشهرتافشمتوزیعشده

اندکههایغیرمجازینیزوجوددارندکهبدونپروانهحفرشدهود،چاهتعدادازچاههایموج
کندکهبههایمجازرابرابریمیایازچاهباشدولیدرصدعمدهتعداددقیقآنهامعلومنمی

دلیلعدموجودکنترلبدونرعایتدبیمجازوکارشناسیشده،اقدامبهاستخراجآب
لسرعتپمپدربرخیمواردموجبماسهدهیچاههاوکنندکهبهدلیزیرزمینیمی

گردندکهمهاجرتاینحفراتبهسطحزمینموجباتتشکیلحفراتریزودرشتدرآبرفتمی
سازدوواضحاستکهاینچنینتعدادیازچاههایمجازوغیرتشکیلفروچالرافراهممی

.نشستزمینمیگردندمجاز،موجبافتسطحآبزیرزمینیوبهتبعآنفرو

بیمناسبتنیستکهعالوهبراینکهتوجهوزرایمحترمنیرووجهادکشاورزیرابهعمده
ترینضربهفرونشستزمینکههمانامرگآبخوانهاودشتهایایراناستجلبمی
کنم،جهتارائهتصویریکمیازاندازهریسکومخاطرهایکهدرموردآنتوضیحبسیار

:صریدادهشد،بهمواردزیرتنهادرجنوبتهراناشارهشودمخت

 براساساطالعاترقومیموجودودردسترس،طولخطراهآهنقرارگرفتهدرزون
کیلومتراز۲۰همچنینبرهمیناساس.کیلومتراست۰۲۵فرونشستجنوبتهرانحدود

.خطوطمترودرهمینزونواقعاند



 نیزدرمحدودهتهرانواطرافآندرمحدودهفرونشستاتوبانهایبینشهری
.کیلومتراست۲۵۵گستردگیطویلیدارندکهجمعطولآنهاحدود

 ۲۳۵۵راههاومعابرشهریوبینشهریاصلیوفرعینیزجمعاطولیدرحدود
.کیلومتررادرمحدودفرونشستدارند

 فرونشستقرارگرفتهاستکهبهدهنهپلفقطدراطرافتهراندرمنطقه۲۰حدود
برخیازاینپلهادرمنطقه.عنواننقاطمهمارتباطیمسیرهابههمتلقیمیشود
.فرونشستدچارترکوشکافدراثرفرونشستشدهاند

 ۲جایگاهپمپگازدرزون۰۰جایگاهپمپبنزینو۶۶انبارموادنفتیوسوختیوحدود
.فرونشستواقعشدهاند

 طوللولهنفتبراساسدادههای.ایستگاهگازقراردارد۱رزونفرونشستحدودد
کیلومتروخطوطاصلیگازدارایطولیبیش۱۵کیلومتر،خطوطفشارقویبیشاز۳۵موجود

.کیلومترمیباشند۲۵۵از
 ،منطقه۰درپهنهفرونشستتعیینشدهبراساسمطالعاتتصویربرداریراداری

جمعیتشهریتهرانکهبررویزون.آبادیواقعشدهاند۵۵شهر،۰هران،شهریت
نفروجمعیتغیر۳۰۲هزارو۲۴۶میلیونو۰فرونشستوحواشیآنزندگیمیکنند،

بدینترتیبجمعیتکلبراساساطــالعات.نفرمیباشد۰۰۲هزارو۰۲۰شهرتهرانآن
نفر۲۴۶هزارو۱۵۳میلیونو۰میباشند،حدودمرکزآمارکهدرزونفرونشـستساکن

.خواهدبود
 براساسآمارواطالعاتموجود،تعدادساختمانهایشهرتهرانکهدرزون

۲۰۰مراکزآموزشیشهرتهراننیز.دستگاهمیباشد۶۰۵هزارو۲۰۰فرونشستواقعاند،
۰۱دودهفرونشستواقعشدهاند،وتعدادبیمارستانومراکزبهداشتیشهرتهرانکهدرمح

۴۴درمحدودهفرونشستکارگاههایتولیدویاحاویموادخطرزاحدود.عددمیباشد
.کارگاهمیباشد

 قرارگیریفرودگاهمهرآباددرحاشیهاراضیوزونفرونشستزمینیکیازمهمترین
ریفرودگاهدرحاشیهقرارگی.عواملریسکفرونشسترادراینمحدودهبوجودآوردهاست

زونفرونشستامکانپدیداریترکهاوشکافهایسطحزمینرادراینمحدودهفراهم
.میسازد

 لرزهزایمنطقهدرزونفرونشستنکتهمهمدیگرواقعشدنتعدادیازگسلهای
کیلومتربرآوردشدهاستو۰۴۰طولگسلهایموجوددرمحدودهفرونشستحدود.است

.عمدهایازبافتفرسودهشهرتهراندرزونفرونشستقرارگرفتهاستقسمت

مواردمذکورتنهانمونههایمحدوددرمعرضقرارگیریسرمایههایملیکشوردرزونهای
.فرونشستزمیناست

بهنظرمیرسدهمینمواردونکاتذکرشده،کافیباشدکهوزیرمحترمنیروکهخوداز
جستهکشوربودهودارایژرفنگریفنیومهندسیکافینیزهستند،امرکارشناسانبر

مخاطراتفرونشستزمینومدیریتمنابعآبوکاهشخطرپذیریناشیازفرونشستزمین
راموردتوجهجدیوپیوستهخودقراردادهوبهمعاونانومدیرانوکارشناسانذیربط

.زماالجراراصادرفرمایندمجموعهوزارتنیرو،دستوراتجدیوال

همچنیننقطهضعفیکهدرساختارهایستادیووزارتیکشور،مشاهدمیگردد،نبود
.هستهکنترلکنندهوپایشنحوهاجراییشدهدستوراتدرمسائلمدتداراست

الزماستوزارتنیروباهمکاریوزارتجهادکشاورزیاقدماتفوری،میانمدتوبلندمدترا
درزمینهپیشگیریازعوارضمنفیوآتیفرونشستزمینبرنامهریزیواجرانمایندوهسته
کنترلکنندهوپایشویژهایرابرایگزارشدهیمتناوبدرخصوصچگونگیاجراتصمیمات

درزمینهپیشگیریازتشدیدفرونشستزمینواتخاذاقداماتفنیومهندسیمقابلهبا
.فعالنمایندگسترشاثراتآن



:نگارندهایننوشتارپیشنهادمینمایدتا

وزارتنیروموظفشود،بدونمالحظاتوتعارفاتوبهعنوانیکاقدامبسیاراولویتدار،در-۰
محدودهجنوبتهرانواراضیدشتورامینتامناطقجنوبیآنکهمتصلبهاراضیبایرمی

بهطوردقیقشناساییوآماربردارینمودهوچاههایگردد،وجودچاههایمجازوغیرمجاز
غیرمجازرادرسریعترینزمانممکنمسدودوپروانهبهرهبرداریچاههایغیرمجازمورد

.بازنگریقراردادهودبیمجازبهرهبرداریآنهاراکاهشدهد

غرقابیرادراراضیوزارتکشاورزیموظفگردد،درکوتاهترینزمانممکن،شیوهآبیاری-۲
گرمسارپسازتغییرشیوهـجنوبتهرانتاجنوبورامینوپیشواواراضیجنوبیجادهقم

آبیاریوفراهمکردنتسهیالتالزمبهبهرهبردارانجهتجایگزینکردنسیستمهاینوین
ازکاشتمحصوالتپرمصرفراقدغنو.آبیاریباروشهایسنتی،ممنوعاعالمنماید

.فعالیتمجموعههایکشاورزیکهمصرفآببیشتریراالزمدارند،جلوگیریبهعملآورد

جبران  :شیه جلسه هیات دولتاردکانیان در حامحمد شلتوکی از نشست 
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وزیرنیروبابیان:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۳شنبهچهار،خبرگزاریدولتیمهربهنوشته
:درصدکمتراست،گفت۲۱هابهطورمتوسطنسبتبهسالگذشتهحدوداینکهمیزانبارش

 .بخشیازکمبودهایبارشیدرفصلزمستانجبرانشدهاست
وزیرنیرودرحاشیهجلسههیئتدولتودرجمعبهگزارشخبرنگارمهر،رضااردکانیان

هاتاثیرگذارطبیعتابارش:هایاخیروتاثیرآنبرخشکسالی،گفتخبرنگاراندرخصوصبارش
ماهابتدایسالآبییعنیپاییزوزمستانگذشتهدروضعیتنامناسبی۴هستندامادر

درفصل:ویادامهداد.طحکشورداشتیممیلیمتربارشدرس۰۵۵بودیموتاپایاناسفندفقط
هاییکهصورتگرفت،اینکمبودبارندگیبهمقدارزیادیجبرانشدامابهطوربهاربابارش

دربرخی.هاکاشتهشدهاستدرصدازمیزانبارش۲۱متوسطنسبتبهسالگذشتهحدود
سیستانوبلوچستان،هایمناطقشرایطبارندگیبسیارکمترازایناست،مثالاستان

درصدکمبارشیرانسبتبهسالگذشتهدارندکه۱۰هرمزگان،بوشهر،کرمانوفارستا
 .ایمتمهیداتیرابرایتامینآبشربایناستانهااندیشیده

هاشرایطدرایناستان:هایشمالغربوغربکشورنیزگفتوزیرنیرودرخصوصاستان
درصدنسبتبهسالگذشتهافزایشبارندگی۲۵تاحدودخوباستودربرخیمناطق

اماآنچیزیکهاهمیتداردایناستکهباکمکهمهمردمبتوانیمشرایطقابلقبولی.داریم
 .رابهوجودبیاوریمودچارمشکلنشویم

هزار۰براساسبرآوردها،:هادرمیزانتولیدبرق،گفتاردکانیانبامرتبطدانستنبارش
راهحلمشکلآب.ایم،کاهشتولیدداریممگاواتنسبتبهمصرفیکهپیشبینیکرده

اگربهطورجدیبهمسئلهاصالحالگوی:ویادامهداد.شربوبرقدردستمردماست
مصرفوجلوگیریازبدمصرفیبپردازیم،اطمیناندارمدربخشبرقوآبشرب،تابستان

 .اهیمگذاشتبدونمشکلیراپشتسرخو

وزیرنیروهمچنیندرواکنشبهاظهاراتنخستوزیررژیمصهیونیستیمبنیبرکمکبهمردم
هدفازایناظهارات،توسعهتنازعبرسرآباستاما:آبی،گفتایرانبرایمقابلهباکم

سرنوشتاینرفتارهم.مردمایرانهیچوقتدرزمیناینرژیمغاصببازینکردهاست
وی.هاییکهدرچهاردههگذشتهدرخوابمصرفکردند،نخواهدبودفاوتازبقیهپنبهدانهمت

نخستوزیراینرژیمیاهرفرددیگریکهدرارتباطبابحثمدیریتآبادعادارد،:ادامهداد
میداندایرانازجملهکشورهاییاستکهسابقهچندهزارسالهاشدرمدیریتآببه
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توانیممنبعیبرایسایرنقاطدنیاباشیموختهشدهاستوازایننظرمامیرسمیتشنا
 .روشهاوشیوههایسازگاریباکمآبیواستفادهبهینهازآبراترویجدهیم

اردکانیانبابیاناینکهمشکالتیداریمونیازمنداستفادهازفناوریهایجدیدهستیم،
رسمیجامعهبینالمللهستیموطبیعتادسترسیمایککشورعضو:خاطرنشانکرد

کافیبههمهابزارهاوفناوریهادراینزمینههاراداریمومحدودیتیازاینحیثوجود
 .ندارد

وزیرنیروبااشارهبهامضایقراردادصلحدرسالهایدوربینرئیسدولتوقتفلسطینو
مانهماصلیترینموادقراردادوپیوستهمانز:نخستوزیروقترژیمصهیونیستی،گفت

هایآنمرتبطباآببود؛درآنزماننیزبهدنبالآنبودندتابااستفادهازعلمروزبتوانندحق
بهنوعیتئوریزهکردن.هایرسمیوقانونیکشورهایعربیرابهنوعینادیدهبگیرندآبه

احتماالاکنونهمباتوجهبه:ویادامهداد.تنازعوجنگآبرارژیمصهیونیستیآغازکرد
بعضیبیمباالتیهاییکهبرخیازتریبوندارانماازخودنشاندادهاند،شایدبههوس

افتادهاندازطریقفعالیتهاییبتوانندتنازعبرسرآبراتوسعهدهندوبهاینطریق
کنندوبدانندکهبرسرآبوکماطالعاتیدرمقیاساستانها،شهرهاوروستاهاراجمع

 .آبیچهاختالفاتیوجوددارد

وظیفهکسانیکهدسترسیبهتریبوندارندایناستکهمراقبت:اردکانیانتاکیدکرد
بیشتریداشتهباشندوموضوعحساسآبراازلیستمواردرقابتهایسیاسیو

اینکار،باکمکمردممسایلراحلاجتماعیخودخارجکنندواجازهدهندمسئوالنمستقیم
.کنند

مردم با مشکل / شوری بیش از حد آب آبادان و خرمشهر:مهر گزارش می دهد

 مواجهند

.mehrnews.com/news/4319806https://www 


اینروزها:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۳شنبهچهار،آبادان/خبرگزاریدولتیمهربهنوشته

شوریبیشازحدآبکهبهگفتهبرخیمسئوالنبهشرایطفوقبحرانیرسیده،سببگله
تاکنونبینتیجهمندیمردمشهرستانهایآبادانوخرمشهرشدهوگالیههایفراوانآنان

 .بودهاست
اگرچهطیهشتسالگذشتهبا:فرزانهیحییآبادی-،گروهاستانهاخبرگزاریمهر

کاهشنزوالتآسمانیمواجهبودهایمامابهعقیدهمردمآبادانوخرمشهر،تعللمسئوالن
یلطرحهایآبرسانی،بازسازیشبکهفرسودهودارایدرانجامبهموقعتعهداتشاندرتکم

سالگذشتهسببتشدیدمشکالتاز۳۵شکستگیباالچهشهریوچهروستاییدرطول
 .جملهشوریبیشازحدآبدراینشهرهاشدهاست

متاسفانهاقداماتیکهدرخصوص:تگف خبرنگارمهر یکیازشهروندانآباداندراینبارهبه
شوریآبانجامشدهتنهادرحدتشکیلجلسهوبازدیدازتصفیهخانهوطرحغدیربودهونه
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چیزیبیشترازآن،اگرقراربودبابازدیدوتشکیلجلسهمشکلحلشودکهتابهحالحل
 .شدهبود

وراستباشندچراکههمهمیدانندازمسئوالنمیخواهیمبامردمر:سعیدباباییافزود
مشکلشوریآبدرآبادانوخرمشهرحلشدنینیستواینحقیقترااززمانپایانجنگ

 .تاکنوندریافتهایم

یکیدیگرازشهروندانآبادانیضمنطرحاینسئوالکهاعضایمجمعنمایندگاناستان
اینکهبهگفتهمسئوالنتایکماه:فتخوزستاناکنونکجاهستندوچرااقدامینمیکنند،گ

دیگرمسئلهشوریآبحلمیشوددردیازمشکلامروزمردمدوانمیکند،مردمآبادان
 .نجیبوصبورندامابههرحالصبرهمظرفیدارد

برخیهاتنهاازشوریآبشنیدهاندامامامردمشوریراهمه:توراناسکندریافزود
موبامزهشور،تلخومتعفنشکهبهرغمروزهداریتاعمقوجودمانوجودمانحسمیکنی

 .فرومیرود،دستوپنجهنرممیکنیم

مردمآب»تدبیرمسئوالندررساندنآبباتانکربهدستمردمویاتکرارجمله:ویاظهارکرد
کهدردیازمردمدوانمیکند،سالهایسالاست«رامدیریتوصرفهجوییکنند

کارشناسانمختلفدرموردشورشدنآبدرخوزستانبهویژهشهرهایآبادانوخرمشهر
هشدارهادادهاند،سخنهاگفتهاندوراهکارهادادهانداماهیچیکازاینهشدارهاو

راهکارهابهرغمقبولآنهاتوسطمسئوالنبهمرحلهاجرادرنیامدتااینروزهابازهمشاهد
 .دمازبابتشورشدنآبباشیمدردسرمر

تاامروزاتفاقخاصیدرجهتبهبودوضعیتآبشرب:یکشهروندخرمشهرینیزمیگوید
منطقهنشدهوبهرغمحرفهایمسئوالنکهمیگویندآببهترشدهماتغییریرااحساس

 .نمیکنیم

امهاوعکسهایتبلیغیمتاسفانهمسئوالنباوعدهووعیدوانتشارپی:محسنبحرانیافزود
بیحاصلدرفضایمجازینمایشیازپیگیریشانبرایحلمشکلآبشرببهراهانداخته
اندوایندرحالیاستکهخودآنانهممیدانندکهکاریاساسیودرخورشأنمردم

 .انجامندادهاند

وتعطیلاستودستگاهتصفیهوآبشیرینکنخرمشهراینروزهاخاموش:ویاظهارکرد
آببدونتصفیهوشیرینسازیبهخانههایمردمپمپاژمیشودوایننوععملکردبا

 .سخنانومصاحبههایفراوانمسئوالنامرتناقضدارد

شوری:یکیازروستاییانچوئبدهنیزباابرازناخرسندیازوضعیتموجودواستمرارآنگفت
رویمحصوالتکشاورزیونخیالتمانبهجایگذاشتهواگربیشازحدآباثربسیاربدیبر

 .اینمسئلههرچهسریعترحلنشودبهطورحتمبخشهایزیادیازنخیالتمانازبینمیرود

 



مراجعهمکررمابهدفترمسئوالنوبیانوضعیتموجودمانبهآنهاتاکنون:هاشمنصاریافزود
راتکرار«صرفهجوییکنید»پینداشتهوفقطجملهحاصلیبهجزبیاعتناییمسئوالندر

 .میکنند

بیشاز:یکبانویروستائیدربخشاروندکنارنیزباابرازگالیهازشوریبیشازحدآبگفت
دوهفتهاستکهآبآشامیدنیدرستوحسابینداریموشوریآبهمهماراکالفهکرده

 .است

ازمسئوالنآبوفاضالبروستاییخواستهایمتابرایحلبارهاوبارها:سرورحجازیافزود
مشکلشوریوافتفشارونبودآبچارهایکننداماتنهاراهحلآنهاتوزیعآبباتانکراست

 .کهآنهمبهطورمرتبودرستیانجامنمیشود

ستوسالازجنگمیگذردوماوضعیتمانهمچنانمثلزمانجنگا۳۵:ویاظهارکرد
اقداماتمسئوالنمنطقهایواستانیهمبهطورموردیانجاممیشودوکسیبهفکر
انجامکارهایاساسیوماندگارنیست،انتظارداریمتامسئوالنعالیوزارتنیروورئیس

جمهورشخصابهاینموضوعورودکنندویکباربرایهمیشهمشکلآبشرببهداشتیو
 .تاهایخوزستانبهخصوصآبادانوخرمشهررارفعکنندمطلوبشهرهاوروس

  طرح آبرسانی غدیر

عملیاتاجراییطرحآبرسانیغدیربهعنوانبزرگترینطرحآبرسانیکشوردرخوزستانبا
هدفتامینآبشربشهرهایجنوبی،غربی،مرکزی،شمالشرقوجنوبشرقو

،شوشتروگتوندبهانضمامیکهزاروهمچنینشهرهایاندیمشک،دزفول،مسجدسلیمان
بخشیازاینطرحبهبهرهبرداریرسید،۵۵آغازشدودرسال۰۱روستاازدیماه۲۵۵

مدتمتعددیبرایتامینآبشربهایکوتاهطرح۰۳۰۱تاسال۱۵اگرچهازاوایلدهه
وبرقاستانآبوفاضالبخوزستانوسازمانآبشهرهایاستانخوزستانتوسطشرکت

اجراشدهاماتامینآبباکیفیتبهخصوصدرمناطقجنوبیاستانبهویژهشهرستانهای
  .آبادان،خرمشهروشادگانهموارهبامشکالتزیادیهمراهبودهاست

مطالعاتیانجامو۰۳۰۰بهمنظورتأمینآبشربباکیفیتبرایشهرهاییادشده،ازسال
آبرسانیبهشهرهای)درازمدتبرایآنهادرقالبدوطرحجداگانهمقررشدتأمینآبدر

درسال.ازسدکرخهعملیاتیشود(جنوبی،مرکزیوآبرسانیبهشهرهایغربیاستان
،باتوجهبهمنبعتأمینآبمشترکومسیراصلییکسانخطوطانتقالایندوطرح۰۳۰۱

  .یموسومبهغدیرمطالعهواجراشودمقررشدآبرسانیبهمناطقیادشدهدرقالبطرح

 وضعیت آب در شرایط فوق العاده بحرانی

درزمانحاضر:امامجمعهآباداننیزدرخصوصمشکالتپیشآمدهبرایآبآبادانگفت
 .وضعیتکنونیآبشربآباداندرشرایطفوق،فوقالعادهبحرانیقراردارد

مشکلآبآبادانمربوطهبه:افزود خبرنگارمهر حجتاالسالمعلیابراهیمیدرگفتگوبا
ویبا.اکنوننیستوازسالهایخیلیدوراینمشکلوجودداشتهوادامهدارشدهاست

در:سالپیشنیزدرخصوصبحرانآبدرآبادانهشداردادهبودم،اظهارکردبیاناینکهپنج
تنهابحرانآبشربآباداننیستبلکهنخیالتمانیزتحتتاثیراینآبدرحالاززمانحاضر

سالپیشموضوعاصالحشبکهآبرسانیبهآبادانآغازشدواگراکنون۳۵بینرفتنهستند،
 .درصدشکارشدهاست۱۵بپرسیمکهکاربهکجارسیدهاستپاسخآناستکهکمتراز
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سالهاسازمانآبوبرقامکانساختچندینسددرخوزستانرادرطول:ویتصریحکرد
  .داشتامادربارهشبکهآبرسانیآبادانکمکاریشد

 

درطولسالهاتنهادرزمینهتامینآببرایآبادانبحثواقدامشد:امامجمعهآبادانگفت
خیمراجعاتحالآنکهمادربحثتوزیعآبدربخششهریوروستاییمشکلداریم،بر

مردمیبامشکلرودهایبهبیمارستانهابهدلیلکیفیتپائینآبمصرفیاستکهبایستی
 .بهطورجدیبرایآنچارهاندیشیواقدامشود

بهدلیلمشکالتمالی،بسیاریازمردمبهخصوصدر:حجتاالسالمابراهیمیپورافزود
نها،توانخریدآبازمغازهبرایآنهاوجودنداردومناطقشطیط،علوانیهوذوالفقاریوامثالای

مصرفآبفعلیکهبهلحاظکیفیدچارمشکلاستنیزآنانرابامسائلیدیگرمواجهکرده
فاصلهطبقاتیدرآبادانغوغامیکندومردمنهتنهادربحثخریدآب:ویاظهارکرد .است

 .کهدربسیاریازمسائلدچارمشکلهستند

تاالسالمابراهیمیپوربابیاناینکهوضعیتآبآباداندرشرایطفوقفوقالعادهبحرانیحج
اکنونزمانمچگیرینیستوبایستیدستیکدیگررابگیریموبکوشیمتااز:قراردارد،افزود

اینبحرانبهسالمتخارجشویم،ادارهآبفانیزباافزایشگروههایتعمیراتوبازرسیخود
 .رجهترفعشکستگیهاومشکالتنقاطدارایچالشدرشهربکوشدد

 آب شور دریا به قیمت آب شیرین

متاسفانهآبشوردریابهقیمتآبشیرینبهمردم:عضوکمیسیوناقتصادیمجلسگفت
 .آبادانفروختهمیشودوایندرستنیست

آبباکیفیتشرببهمردمفروختهعامرکعبیباابرازتاسفازاینکهآبشوردریابهعنوان
بایستیبکوشیمتادرکنارانجاماقداماتبرایرفعبحرانآبدر:میشود،اظهارکرد

شهرهایآبادانوخرمشهر،آببهایایندورهبهمنظورکمکودلجوییازمردمدریافت
رهبهبرگزاریویبااشا.نشودکهاینمستلزمپیگیریاستاندارازناحیهرئیسجمهوراست

جلساتمشابهینیزدر:جلساتمرتببامسئوالنوزارتنیرودرسطحملیتصریحکرد
سطحاستانوشهرستانبرگزارمیشودامامتاسفانهنتیجهاشآبشوریستکهبهمردم

 .میدهیموبهروستاهانیزآبیتحویلندادیم

ارسختینیستوسرجمعمواردک:نمایندهمردمآباداندرمجلسشورایاسالمیگفت
گزارششدهبایکمدیریتصحیحودرقالبیکاتاقفکریااتاقمدیریتبحرانقابلدنبالو

 .حلاست

اگرسازمانمنطقهآزاداروندمشابههمانکمکهاییراکهدربخشهایآموزشو:کعبیافزود
ریستبهعنوانیکپرورش،بهداشتوغیرهکردهدربخشآبکهمهمترینمعضلشه



موضوعاولویتدارانجاممیداد،بهطورحتمبهبودیقابلتوجهایدروضعیتآبشرب
میلیاردتومانبرای۲۵کمتراز:ویاظهارکرد.شهرستانهایآبادانوخرمشهرحاصلمیشد

حلمشکلعمدهمردمیعنیآبنیازاستکهبایستیهرچهسریعترمنابعتامینایناعتبار
راازطریقرایزنیوحتیکمکسازمانمنطقهآزاداروندبیابیم،آبرسانیباتانکربهروستاها

پذیرفتنینیستچراکهاینروشدورازشأنمردماست،شبکههایآبرسانیبایستی
 .اصالحشوند

ندربحثکشاورزینیزباعبورازکناررودخانههایاروندوبهمنشیرمیتوا:کعبیافزود
درختانیرادیدکهبراثرکمیوشوریآبسوختهاندوایندرحالیستکهبااحیاوتوسعه

 .هزارشغلایجادکرد۲۵کشاورزیدرمنطقهمیتوانبیشاز

 راه اندازی دوباره آب شیرین کن

رئیسادارهامورآبفاخرمشهرنیزازراهاندازیدوبارهدستگاهآبشیریناینشهرباهدف
 .فزایشکیفیتآباینشهرخبردادا

پورجاللیباتاکیدبرتاثیراتخشکسالیبررویرودخانهوایجادبحرانشوریآبدرمنطقه
باپیگیریهاوجلساتمتعددبرگزارشدهمقررشدتاباانجاماقداماتیازجملهواردمدار:گفت

یتآبدراینشهرافزایشهزارمترمکعبیخرمشهر،کیف۰۵شدندستگاهابتصفیهکن
 .یابد

 

بهطورحتمباراهاندازیاینآبتصفیهکنشهروندانمیتوانندتاثیراتخوبآنرا:ویافزود
بررویآبشربشهریاحساسکنند،باانجاماینکارشوریآببهسههزارمیکروگرمبر

 .مترمکعبمیرسد

تیرماهبهاتماممیرسدواینکار۰۰غدیرتاطرحانتقالدوم:فرماندارخرمشهرنیزگفت
مصوبه:ولیالهحیاتیافزود.کمکبسیارزیادیدرافزایشآبشیرینشهرخواهدکرد

ساعتهبرقایستگاههایپمپاژطرحهاینیشکرسببمیشودتاآبمیزانآب۰۵خاموشی
 .برایکشاورزاندرپائیندسترودخانهافزایشیابد

ساختسدبررویایستگاهپمپاژماردازدیگراقداماتروبهبهرهبرداریبرای:ویاظهارکرد
آبتاثیرمثبتی EC جلوگیریازورودآبشورخلیجفارسبهرودخانهکاروناستکهدرکاهش

 .دارد

 طرح نیشکر ۰ساعته برق  ۳۵قطع 

برقهفتطرحنیشکرساعته۰۵استاندارخوزستاننیزازتصمیمابالغشدهاشدربارهقطع
درطولشبانهروزبهمنظورمدیریتآبوافزایشدبیآبرودخانهبهمنشیردرپائیندست

 .خبرداد



براساستصمیماتخاذشده،ازروزشنبههفتهآینده،برق:غالمرضاشریعتیمیگوید
۰۵و۰۱تا۰۲)ساعت۰۵ایستگاههایهفتطرحتوسعهنیشکردرطولشبانهروزبهمدت

قطعمیشود،باقطعبرقایستگاههایپمپاژطرحهاینیشکرحجمبیشتریازآب(۲۶تا
واردکارونوسپسبهمنشیردرمنتهیالیهمیرسدواینامرسببافزایشدبیآبو

 .کاهششوریآبدرآبادانمیشود

یلیونمترمکعبآببهگفتهویباقطعبرقایستگاههایپمپاژطرحهاینیشکر،حدودچهارم
سیآب.بهکارونودرنهایتبهمنشیرمنتقلمیشودوبهاینترتیبباپائینآمدنای

ویبا.رودخانههمبخشکشاورزیوهمدرحوزهآبشهریمشکالتکاهشجدیمییابند
اشارهبهحضورشدرجلسهمشابهیدرهفتهگذشتهدرآبادانواتخاذتصمیماتیبهمنظور

ریتبهینهوبهبودکیفیتآبکهبهدلیلکاهشدبیآبرودخانههابسیارشورشدهبود،مدی
هزار۵۰طبقمصوبهجلسهپیشینمیزانآبورودیازغدیربهآبادانرابهحدود:افزود

مترمکعبتثبیتکردیمواگرچهحجمآبورودیافزایشیافتامابهدلیلباالرفتنشوریآب
هزارمیکروموس،سببشدتاحالوت۰۰فتهزارمیکروموسدرهفتهپیشبهبهمنشیرازه

 .ایناقدامدرکاممردمتاثیرشرانگذاردووضعیتبههمانمنوالباقیبماند

،دستورخودمبنیبرحلمشکالتآبو۵۰رئیسجمهوردراسفندماهسال:ویاظهارکرد
آنرابهمرحلهعملیرساندندواگرچنیننمیفاضالبخوزستانارائهکردندکهخوشبختانه

شدشایددادنوعدهحلمشکلدرچندماهیایکسالامکانپذیرنبود،برایاجرایطرح
۴۴میلیاردتوماناختصاصیافتکه۱۰،اعتباریمعادل۵۰آبرسانیبهخوزستاندرسال

یاردتومانبرایطرحآبرسانیمیل۰۰۵میلیاردتومانآنتامینشدامادرسالگذشتهمبلغ
غدیراختصاصدادهشدکهبهنوبهخودکمنظیربودهواکنوندرمرتبهایقرارداریمکهبه

 .مردموعدهتحققپروژهتایکماهدیگررامیدهیم

برایتامینآبشهرستانهایآبادان،خرمشهروشادگاندرقالبتکمیلخط:شریعتیگفت
طورشبانهروزیوباسرعتدرحالانجاموپیشرویاستکهبااتمامآندومغدیرکارهابه

 .آبمطمئنبرایاینسهشهرستانتامینمیشود

ازروزشنبههفتهآیندهآبشیرینکنخرمشهرواردمدارمیشودوبهاینترتیب:ویافزود
بهخرمشهرکسروبهازسهمیهفعلیآبغدیرمربوطهزارمترمکعبآب۰۲وطورتقریبی

آباداناضافهمیشودکهالبتهاینکارهیچمشکلیبهلحاظکاهشآبخرمشهردربر
بهتصفیهخانه۰۰بااتمامپروژهخطانتقالآبازتصفیهخانهایستگاه:ویاظهارکرد.ندارد

غدیربهرهشهیدکشتکارظرفیکماهآیندهمناطقجمشیدآباد،اروندکناروچوئبدهنیزازآب
 .مندمیشوند

شریعتیباتاکیدبراینکهبایستیدربحثشهروروستاهابهنتیجهبرسیم،برسرعت
تانکرکار۴تااالن:بخشیدراجرایطرحآبرسانیحفارخرمشهرنیزتاکیدکردوافزود

امکاروآبرسانیدرروستاهایآبادانرابهانجاممیرساندندکهبهمنظورتسریعدرانج
۲۰دستگاهوتاروزیکشنبهبه۰۲پاسخگوییبهنیازروستائیانتافرداتعدادتانکرهابه

دستگاهتانکربالغمیشود،اینتانکرهادرطولشبانهروزسهبارکارآبرسانیرابهانجام
ستاهامترمکعبآبتوسطتانکرهابهرو۵۵۵میرسانندکهبهاینترتیبدرطولشبانهروز

 .میرسد

 تکمیل طرح آبرسانی به آبادان تا پایان تیر

طرحآبرسانی:معاونآبرسانیسازمانآبوبرقخوزستاننیزدرخصوصاینموردگفت
 .،تاپایانتیرماهامسالتکمیلوبهرهبرداریمیشود۲غدیر



پمپهاوتمامی«امالدبس»برایرساندنآبازایستگاهپمپاژ:صابرعلیدادیافزود
 .روزدیگرنصبمیشود۰۵الکتروموتورهایموردنیازتامینشدهوتا

کیلومتریخرمشهرقراردارد،آب۰۵۵باراهاندازیکاملاینایستگاهکهدر:ویاظهارکرد
به۲ویدربارهسختیاجرایطرحغدیر.رودخانهکرخهبهخطانتقالغدیرتزریقمیشود

مانعطبیعیدرمسیراجرایطرحقرارداشتکه۱۵:ادانوروستاهاگفتمنظورآبرسانیبهآب
خوشبختانهباتالشاکیپهایعملیاتیسازمانآبوبرقومدیریتخوبقرارگاهسازندگی
خاتماالنبیاسهماهجلوترازبرنامهایموقبلازپایانتیرماهشاهدبهرهبرداریازآنخواهیم

 .بود

بابهرهبرداریازاینطرحظرفیتآب:ازمانآبوبرقخوزستانتصریحکردمعاونآبرسانیس
 .شیرینشهرستانآبادانتاچهارونیمبرابرافزایشمییابد

طرحغدیر:علیدادیازطرحغدیربهعنوانبزرگترینطرحآبرسانیدرخاورمیانهنامدادوگفت
هفتهزارمیلیاردتوماناعتبارمیپمپاژ،وایستگاهمجهز۲۵۵۵کیلومترخطانتقال۵۵با

میلیاردتومان۲۵۵میلیاردتومانآنتامینشدهوپنجهزارو۰۵۵خواهدکهتاکنونیکهزارو
 .دیگرنیازدارد

افقاجرایاین:ویهمچنینازتامینآبشهرهایآبادانوخرمشهرازسددزخبردادوافزود
۱۵۵سیزیر.ماینستکهآبسددزآبیاستانداردباایطرححدودسهسالاستامامه

 .است

 کیلومتر تا تا اتمام خط دوم ۱

کیلومترلولهگذاریدرمسیر۰۴مدیراجراییطرحآبرسانیغدیرجنوبیبااشارهبهاینکه
۰۵۵برایرسیدنآبازایستگاهپمپاژامالدبسواقعدر:آبادانانجامشدهاست،گفت

خرمشهرکهتوسطآنآبکرخهبهخطلولهغدیرتزریقمیشود،تنهاسهکیلومترکیلومتری
 .دیگرباقیماندهاست

مانعازپلهایواقعدرمسیرتاخطوطانتقالزه۱۵اینسهکیلومتربا:شهرامناصریافزود
ویهمچنیننشستاضطراریمسئوالنسازمانآبو.آبهاینیشکرونفتوگازمواجهاست

برقخوزستانبامدیرانتوسعهنیشکردوریکمیزبرایتصمیمگیریبرایعبورلولههاو
 .رسیدنهرچهزودترآببهآبادانرایادآورشد

درکنارشوریآبشربکهمردمشهرستانهایآبادانوخرمشهرراحتیبرایشستشوی
ممیشود،اینصورتواستحمامبامشکلمواجهکردهاستچراکهسببسوزشچش

شوریباالباعثازبینرفتننخیالتایندوشهرستانکهسرمایهایعظیمبرایبخش
.کشاورزیاستانبهشمارمیرودنیزمیشود

 بخش روستایی مشترک 077 و هزار 0 شرب آب شدن وصل:پور خبر داد رحیمی

 اطاقور

رضارحیمی:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۳شنبهچهارازلنگرودبهبهگزارشخبرنگارایلنا،
باشناساییومرمتیکفقرهشکستگی:گفتمدیرامورآبوفاضالبروستاییلنگرود،

ریمجتمعآبرسانیشهیدامالکی،آبآشامیدنیاینتعدادمشترکبرقرارمیلیمت614لوله
 .میلیونریالبرایترمیماینشکستگیهزینهشد27بیشاز:رضارحیمیپورافزود.شد

 :کالنتری در جمع خبرنگاران
 کنیم پنهان مردمان از را ها واقعیت نباید /نیستیم پولدار بچه آب حوزه در

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/633243-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/633243-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/633243-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/633243-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/633101-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85




عیسیکالنتریدر:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۳شنبهچهاربهگزارشخبرنگارسیاسیایلنا،
کمیسیون:آبیدرکشورگفتحاشیهنشستهیاتدولتدرجمعخبرنگاراندرخصوصکم

هاییراآبیتشکیلشدهاستکهسیاستجدیدیدردولتبهنامکمیسیونمقاومتوکم
بایدوزیرنیروجزئیاتاینکمیسیونراآبیسازگارشودورباکمکندتاکشودنبالمی

 .رسانیکنداطالع

جوییآبیهستیموبایددرمصرفآبصرفهدانندکهماکشورکمهمهدنیامی:ویادامهداد
 .درحوزهآببچهپولدارنیستیمکههرکاریدلمانخواستکنیم.کنیم

مبنیبروزیررژیماشغالگرقدسهاظهاراتاخیرنخستجمهوردرواکنشبمعاونرئیس
خواهدبکند،آنآقاهرکاریدلشمی:آبیاظهارداشتحمایتشازمردمایراندرمقابلبی

آبیهستیموهاراازمردمانپنهانکنیم،ماکشورکمبهماچهربطیداردامامانبایدواقعیت
 .جوییکنیمبایددرمصرفآبصرفه

کنیم،المللیواستانداردهایجهانیعملمیکهماخارجازاصولبینکالنتریبابیاناین
هایتجدیدپذیرشرانبایدمصرفدرصدآب۶۵طبقایناصولهیچکشوریبیشاز:تصریحکرد

ایناتفاقاتپیامدهای.مصرفمابهبیشازصددرصدرسیدهاستکندامادرحالحاضر
شودمانکممیاگربدانیمکهکشورکمآبیهستیممشکل.زیستداردسختیبرایمحیط
.کنیمتریرادنبالمیهایدرستچراکهسیاست

 :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

 اند هایمان مرده تاالب/ آبی قرار دارند درصد جمعیت ایران در معرض بی ۰۵

https://www.isna.ir/news/97032411559 

عیسی:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۶اریدولتیایسنادرتاریخپنجشنبهبهگزارشخبرگز
نگریدرمحیطزیستسببجانبهیک:رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت، کالنتری

آبیقراربگیرندوبایدتوجهدرصدجمعیتکشوردرمعرضبی۱۵شدهکهامروزبیشاز
متر۰۵۵۵ترمکعبرسیده،حالآنکهزیرم۰۵۵داشتکهسرانهآبدرسالجاریبهزیر

 .شودمکعببحرانمحسوبمی

امروزدرجلسهتودیعومعارفهمدیرکلجدیدادارهحفاظتاز بهگزارشایسناعیسیکالنتری
پسازپیروزیانقالب:اینادارهبرگزارشد،اظهارکردرضویکهدرمحیطزیستخراسان

چنین.ستهبودهودرراستایتوسعهپایدارنبودهاستهایتوسعهناگساسالمیاستراتژی
بهعلتجهلوناآگاهیهمواره.شرایطیباعثفرسایششدیدمحیطزیستشدهاست

هایهاییکهدرطولبرنامهحلایمونسبتبهراهتوسعهرادرمقابلمحیطزیستقرارداده
توجهستراحلکند،بیتوانستهمشکلتوسعهوحفظمحیطزیسالهتوسعهمیپنج

  .ایمبوده

کشورهمچونباالترینفرسایشخاک،باالترینمصرفمحیطیمشکالتزیست:ویافزود
ازمواردیاستکهجامعهایرانی...انرژی،بیشترینفرسایشگیاهیوآبیدرجهانو

مشکالتکندودرواقعایناینمسائلانسانراغمگینمی.تواندبهآنافتخارکندنمی
  .اهمیتاستمحیطیدرجامعهایرانبسیاربیزیست

هایبشریدرراستایتوسعهدردیگرکشورهایدنیاهمهفعالیت:کالنتریدرادامهگفت
پایدارقراردارد،حالآنکهدرکشورایرانتوسعهصنعتوتوسعهزیربناییدرمقابلمحیط

 .زیستاست

چهارموضوع،اولویتمحیطزیستاستکه:افزودرئیسسازمانحفاظتمحیطزیست
شهرها،پسماندها،ریزگردهایکشوربهبودهوایکالندستوررئیسجمهوریاستوشامل



شودکهاینموردبهدلیلکمبودهامیویژهریزگردهاییبامنشأداخلیواحیایتاالببه

 .شدیدآببسیاردشواراست

وچهاراصلمهمدارد،زیستبراساستوسعهپایداراستحیطاستراتژیمویبابیاناینکه
ایناصولبایستیدرراستایحرکتاقتصادیباشدوضدمسائلاجتماعینباشد:اظهارکرد

هایآیندهراهمچنینحقنداریمبااقداماتخودحقوقنسل.وبهحفظمحیطزیستبینجامد
 .شوداصولرعایتنمیکدامازاینکههیچحالآن.پایمالکنیم

درایرانگمانکردندبهدلیلوجودتکنولوژی:زیستتصریحکردرئیسسازمانحفاظتمحیط
درواقع.هرچهآبهستتاراجشود،بهدلیلوجودنفتهرچهجنگلاستتاراجشودباید

  .متعلقبهنسلحاضراستهایبعدهیچجایگاهیدرکشورندارندوهمهمنابعنسل

 رویه آب دارند آب با صنایعی که مصرف بی فهان، شهری بیاص

مانسبتبه.نیافتگیاستنخستیندشمنمحیطزیستفقروتوسعه:ویتشریحکرد
آبوجودندارداجازهدادهدرواقعدرمناطقیکه.ایمتوجهبودهاستقرارآمایشیکشوربی

نیاصفهانکهآبآشامیدنیندارد،برمستقرشود،مانندشهرچندمیلیوشدهتاصنعتآب
 .برترینصنایعکشوردراصفهانایجادشدهاستحالآنکهآب

  رضوی درصد آب تجدیدپذیر در خراسان ۳۱۵مصرف 

۰۳۵رضویباالیدراستانخراسان:رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستدرادامهاظهارکرد
حالآنکهبراساس.ردردناکاستشودکهبسیادرصدازمنابعآبیتجدیدپذیرمصرفمی

درصدازآبتجدیدپذیراستفادهشودواینمیزانمصرفدر۶۵استانداردجهانینبایدبیشاز
شهرمشهدسالگذشتهبدترینگازوئیلازلحاظکیفیتتوزیعدر.درصداست۰۰۵کلکشور

 .است۰۵ردآنهزارویپیانسولفوربودحالآنکهاستاندا۰۰شدهبودکهدارای

 روست خراسان با بحران زیست محیطی روبه 

هاییاستکهدرمعرضتهدیدبحرانمحیطکالنتریبابیاناینکهخراسانیکیازاستان
هاییوجودداردکهبدوننکتهمثبتاینجاستکهدرخراسانسمن:زیستاست،اظهارکرد

  .نندکهایسیاسیبرایحفظمحیطزیستتالشمیخطبازی

 های محیط زیست را در مجمع جهانی نداریم جرأت ارائه شاخص

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهبرایتولیدیکواحدکاالیکواحدانرژی 
واحدانرژیمصرف۶متاسفانهدرکشورایرانبرایهرواحدکاال،:شود،گفتمصرفمی

هایداخلیبایدتوجهداشتاگرسیاست.تشودکهیکیازآمارهایننگینجهاناسمی
ایراندر.شودخوددرراستایحفظمحیطزیستقرارندهیم،قدممثبتیبرداشتهنمی

زیستیکیازکشورهایسرافکندهدردنیاستوحتیجرأتنداریمراستایحفظمحیط

  .هایواقعیمحیطزیستخودرادرمجامعجهانیبیانکنیمشاخص

.هایمحیطزیستمصرفنامتقارنوبیشازاندازهاستیکیازبزرگترینمصیبت:ویافزود
۰۰تهراندرطول-سالاستکهدرمسیرقم۳۵.اندبارمصرفکردهمعادنکشوررایک

اندوبرایرفعمشکلآناقدامیکیلومتربویتعفنوجودداردومردممابهآنعادتکرده
...توجهیسازمانمحیطزیست،وزارتکشوروشرایطبهدلیلبیصورتنگرفتهاستواین

 .اندسالمجبوربهتحملبویبدشده۳۵استکهمردم

.نکتهمهمایناستکهپیشازهراقدامیدراینراستااستراتژیاهمیتدارد:کالنتریافزود
مناطقمختلفهایمحیطزیستیورفتنبهمعاونجوانیداشتمکهبرایانجامفعالیت

شد،منتظرهواپیمایابرگهماموریتنبودوتالشداشتاقداممثبتیکشورسوارکامیونمی

 .انجامدهد



سیآبکاروندرخرمشهرواهوازدی:گفترئیسسازمانحفاظتمحیطزیستدرادامه
توجهیایجادهمگیاینمشکالتازبی.هزاربودهوسرشارازتعفناست۰۵باالی

ایموایناقدامهایکشورراباسدهابستهدرایرانبرایتوسعه،همهرودخانه.شودیم

 .روشونددرسالباگردوغبارروبهروزرا۰۵۵هابیشازموجبشدخوزستانی

هایماخشکشدهکهبهدلیلسیاستخودکفاییدرزمینهتمامتاالب»ویبابیاناینکه
شدنهمینامرموجبخشک:،گفت«موادغذایییارینگیریمغذااستتابرایتامین

ایمونبایدمشکلخودرابایدبدانیماینمشکالتراخودمانانجامداده.دریاچهبختگانشد

 .گردندیگرانبیندازیم

شهرکشور،امروزبامشکلآلودگیکالن۰۵هایغلطموجبشدسیاست:کالنتریادامهداد
روکرده،شهرپسماندبرخیشهرهایشمالکشوررابامشکلروبه.ندروباشهواروبه

 .هایچنددهمتریدارد،هگمتانهوهمدانتبدیلبهمخروبهشدهاستهمدانفرونشست

  اند های ایران مرده تاالب

ترینکارمادرسخت.امروزهیچتاالبیبهصورتتقریبیدرکشورزندهنیست:ویافزود
رودآبیبرایبرداشتومصرفنیستدیگرتکلیفگاوخونیزمانیکهدرزاینده.هاستتاالب

شدندریاچههادرارومیهساختهشدوموجبخشکسدرویآبرودخانه۳۱.روشناست

 .ارومیهشدهاست

آبیکهوارد:رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهبرداشتآبدرکشورتوضیحداد
میلیارد۰۰ونیممیلیارداست،حالآنکهبرداشتمادرسال۰۵شود،میزمیندرکشور

 .است

 مسئوالن دست از رفتارهای غیرمتوازن بردارند

بایستیمسئوالنراتوجیهکنیمکهدستازرفتارهایغیرمتوازنو:کالنتریدرپایانگفت
درهمینراستا.احفظکنندغیرپایداربردارند،همچنینمردمراتوجیهکنیمکهمحیطزیستر

 .بریدرکشورایجادنشودایمازاولامسالهیچصنعتآبدستورداده

انتهایپیام

 شهرها را قربانی فروش آب نکنید هست و نیست کالن :یک کارشناس

https://www.isna.ir/news/97032511756 

یک:آمدهاست۰۳۵۱خرداد۲۶بهگزارشخبرگزاریدولتیایسنادرتاریخپنجشنبه
درصدیمصرفآبشهریوفضایسبز۱۵الزماستکاهش:کارشناسحوزهآبتاکیدکرد

شهرهاخالیهایآبوفاضالبقرارگیرد،چراکهاگرجزاینباشد،کالندردستورکارشرکت
شهرها،قربانیچندمیلیاردشوندونبایدهمههستونیستساکنانکالنازسکنهمی

 .ایناکارآمدشودهایسازهفروشساالنهآبوتاکیدبرسیاستتومان

وگوباایسنا،دررابطهبابحرانآبدرحوزهمصرفآبشهریوداریوشمختاریدرگفت
شهرها،بایدتوجهشودکهتامینآبکالن:راهکارهایحلوکاستنازاینبحراناظهارکرد

هکشاورزی،گلستانشودیاکامالخشکشود،چنانچ.سردراصلیبحرانآبکشورهست
سنجیصورتگیردکهتکلیفتامینآبشهرهایبزرگچهآنچهمهمهست،بایداینامکان

 .شودمی

ترازکاهشمصرفآبدرشهرهابهمراتبمهمویبابیاناینکهکاهشمصرفآبکالن
اینکهبایدتهدیدهارا.تاستاینموضوعبهمعنایمفهوممدیری:کشاورزیاست،عنوانکرد

ایوهایسازهبهدرستیشناساییکرد؛نهاینکههمیشهشتابزدهاقدامبهاجرایپروژه

.افزاریکردسخت



اینکارشناسحوزهآببابیاناینکهراهکارهایشتابزده،ناکارآمدوباهزینهباالکهاز
شود،نمیالبدرکشورناشیمیزدگیونگاهفنیمهندسیمدیریتآبوفاضسطحی

زدههایآبوفاضالبباطرحشتابشرکت:توانازبحرانآبشهریگذرکرد،تصریحکرد

.گیرندتررانادیدهمیتروسادههایانتقالآب،راهکارهایارزانپروژه

بهایشهریازدیدگاهعقالنیتاقتصادیبرایکاهشمصرفآببهگفتهوی،افزایشآب
هایآبوفاضالبازرسدولیاینمسالهنبایدعاملیباشدکهشرکتمنطقیبهنظرمی

فرهنگسازیبرایکاهشمصرفجلوگیریکنند،بلکهدرتمامعرصههابایدبهمدیریتمصرف

.آبتوجهشود

اصفهان،بینیشدهنظیرگفتنیاست؛شهرهاییکهبیشترینتنشآبیبرایآنهاپیش
استتاناصفهانویزدبندرعباس،بوشهر،شیراز،کرمان،مشهدوتقریباًتمامشهرهایاس

.هایبزرگآبیمواجهشوندرسددرفصلتابستانباچالشکهبهنظرمی

شود؛بهاینهایتنشآبیوبدونتنشتقسیممیبهطورکلیوضعیتکشوربهدسته
۰۵شودتنشیوجودندارد،امااگرتاترتیبکهاگرمیزانتأمینبامصرفیکیباشدگفتهمی

کاهشداشتهباشد،اصطالحاًگفته(آبموردنیاز)منابعآبیبهنسبتتقاضادرصدمیزان
درصدباشد،تنش۲۵شودکهآنمنطقهدرمرحلهتنشزرداستواگرایناختالفمی

.شوددرصدباشد،تنشقرمزنامیدهمی۲۵نارنجیواگربیشاز

صددرمحدودهتنشآبیزرد،در۰۱۹۰درصدجمعیتکشوربدونتنشآبی،۶۶درحالحاضر
حال.درصدنیزدروضعیتتنشآبیقرمزقراردارند۲۱۹۵درصددرمحدودهتنشنارنجیو۰۰

اگربخواهیماینعددرابراساستعدادشهرهارابگوییم،بایدگفتتعدادشهرهاییکهدارای
هیچتنشآبی(ادبهلحاظتعد)درصدازشهرها۱۰۹۰تنشآبیهستندزیادنیست؛چراکه

درصدجمعیتشهرهاراتشکیل۴۴اماشهرهاییکهدچارتنشآبیهستند.ندارند
شهر۳۳۶شهرکهدرسهمحورزرد،نارنجیوقرمزقراردارند۰۰۰۱مجموعاًاز.دهندمی

هایآبوفاضالباندوکارشرکتتنشآبیدارندکهبیشترآنهادرمحورزردوقرمزقرارگرفته
البتهبرایاینمسئلهنیز.ایناستکهاینشرایطرادرفصلتابستانمدیریتکنند

.راهکارهاییدرنظرگرفتهشدهاست

انتهایپیام

نفر شتر  0777خشکسالی، دامن  :مدیرجهادکشاورزی شهرستان عنوان کرد

 درخاش را گرفته است

https://www.isna.ir/news/97032411364 

 

مدیرجهاد:آمدهاست۰۳۵۱خرداد ۶۲پنجشنبهدرتاریخاریدولتیایسنا،بهنوشتهخبرگز
هفتهزارنفرشتروبخشداموطیوروفعالیتهایزراعیوباغیو:کشاورزیخاشگفت

 .شیالتیدرخاشتحتتاثیرخشکسالیهایمداومخسارتفراواندیدهاند

https://www.isna.ir/news/97030803679/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97030803679/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97030803679/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اراضی کشاورزی این شهرستان با  به گزارش ایسنا، امان هللا طوقی در بازدید از
تاکید بر دور شدن از مصرف فراوان آب در کشاورزی های سنتی و روی آوردن به 

کشت های با نیاز آبی بسیار کم مانند گیاهان دارویی، زعفران، تولیدات گلخانه ای، 
بهترین شیوه برای مقابله با شرایط بحرانی استفاده : پسته و غیره اظهار داشت

 .منابع آب است درست از

:هایارزشمندکشاورزیومنابعطبیعیدراینشهرستانگفتطوقیبابرشمردنپتانسیل
خشکسالیهایپیدرپیکهواردبیستویکمینسالخودشده،خسارتهایفراوانیرا

 .بهبخشکشاورزیومنابعطبیعیواردکردهاست

تورکارجهادکشاورزیخاشقرارگرفته،مبارزهباآفاتکشاورزیدردس:ویاظهارداشت
ولیبهلحاظخشکسالیهاوخشکشدنچاههاوقنواتوچشمهسارهاجبرانخسارتها

.بسیاردشواربودهاست

افزونبرپنجهزارهکتارسامانهنوینآبیاریدرخاشاجراشدهوچندهزار:طوقیادامهداد
یمالگوهایکشتراتغییربدهیموگونههایگیاهیهکتارنیزتهیهطرحشدهوتالشکردها

.بانیازآبیکمموردتوجهقرارگرفتهاند

مدیرجهادکشاورزیخاشمحدودیتمالیومشکالتاعتباریراازعواملتاثیرگذاردراجرای
ریمبااسنادخزانهمقداریدرکارهااختاللایجادکردهکهامیدوا:پروژههاعنوانوتاکیدکرد

.حمایتهایویژهونگاهبلنددولتبتوانیمخدماتشایستهایرابهجامعههدفارائهبدهیم

بههمتاداراتتعاونروستاییوغلهخاشافزونبریکهزارتنگندممازادبر:طوقیتاکیدکرد

.مصرفکشاورزانخاشخریداریشدهاست

انتهایپیام

 !ی و سرماکشاورزان و بختک توأمان خشکسال

https://www.isna.ir/news/97032411468 

 

اگرچه:آمدهاست۰۳۵۱خرداد ۶۲پنجشنبهدرتاریخبهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،
دلیلشودامابااینوجوداینبخشبهبخشاعظممنابعآبیبهبخشکشاورزیسرازیرمی

هایکشوربامشکالتجدیروبروهایمتوالیدریکدههاخیردراکثراستانخشکسالی

 .بودهاست



به گزارش ایسنا، شاید کشاورزان و باغداران بیش از هر قشر دیگری از ناحیه 
. اند وهوایی متضرر شده تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای زمین و تغییرات آب

های بدموقع و  متاسفانه چند سالی است که کشاورزان هم از سرمازدگی
بییند و هم از  رساند، ضرر می ها می ه خود را به فصل گلدهی باغدیرهنگام که گا

 .برد آسای گاه به گاه که سرمایه آنها را با خود می های سیل بارش

هاهااقتصادنحیفروستاییانهمازوقوعخشکسالیوکاهشمحسوسبارشدراینسال
بااینهمه.هاارندگیهایبدموقعوپراکنشنامناسببآسیبجدیدیدهوهمازسیالب

 .چشمکشاورزانوخصوصاکشاورزانحاشیهکویرهمیشهبهآسماناست

میلیارد تومانی سرمازدگی و خشکسالی به کشاورزان استان 907خسارت 

سرمازدگیو:رئیسجهادکشاورزیاستانسمناندرگفتوگوباایسنااظهارکرد
ردتومانبهکشاورزاناستانسمنانخسارتمیلیا227و677خشکسالیهرکدامبهترتیب

.واردکردند

هاوبخشکشاورزیدراستانسمنانهمازناحیهخشکسالی:سیدحسنمیرعمادافزود
.همازناحیهسرمازدگیمتضررشدهاست

هاقرارتاثیرخشکسالیوسرمازدگیهاتحتویبااشارهبهاینکهکشاورزیدراکثراستان
هایامسالمتضرراستانکشورازناحیهسرمازدگی10متاسفانهکشاورزاندر:گرفتهافزود

.برداراناستانسمناننیستشدندواینزیانتنهامحدودبهکشاورزانوبهره

:بردارانایرانیتاکیدکردوگفترئیسجهادکشاورزیاستانسمنانبرلزومحمایتازبهره
طوریکهتنهادرکمترازسهماهگذشتهویژهداشتهبهخوشبختانهدولتبهاینحوزهتوجه

ریاستمدیریتبحرانکشوردوباربهاستانسفرکردهوتقریباازهمهمناطقاستانو

.هایامسالمتضررشدندبازدیدکردهاستخصوصامناطقیکهبهدلیلسرمازدگی

تاثرازاراضیاستانراتحتهکتار2777هایسالگذشتهویبااشارهبهاینکهسرمازدگی
میلیاردتومان677هارابالغبرکارشناسانزیانناشیازاینسرمازدگی:قراردادندادامهداد

.برآوردکردند

حوادث طبیعی مقابله با پیامدهای ناشی از ، راهی برای"بیمه محصوالت"


مهمترینراهبرای:گفتهامیرعماددرپاسخبهپرسشیدرخصوصراهمقابلهبااینآسیب

ضمنآنکهراهکاستناز.هایترویجیوآموزشیاستمقابلهبااینپدیدهدردرازمدتفعالیت

.ها،بیمهمحصوالتکشاورزیاستاینزیان

برداران،زارعانوباغدارانیکهمحصوالتخودراتقریباآندستهازبهره:ویخاطرنشانکرد

.زیانرادراینبخشدیدندبیمهکردهبودندکمترین

اینمدیرمسوولبرضرورتفرهنگسازیبیشتردرخصوصبیمهمحصوالتکشاورزیدرکشور
بیمهکشاورزیدرکشورماکمترموردتوجهبودهوبایدتوسعه:واستانتاکیدکردوافزود

.بیشتریبیابد

گذشتهاستفادهکردندحداقلدرهایبردارانیکهازاینامکاندرسالبهره:ویادامهداد

.تامینمعیشتخودمشکلیپیدانکردند

هاییکهتالشمابرایناستکهباپیگیری:رئیسجهادکشاورزیاستانسمنانبیانکرد
بردارانجبرانشودوهمزماندرراستایترویجصورتگرفتهبخشیاززیانکشاورزانوبهره

.ایمننیزتالششودحلفرهنگبیمهبهعنوانیکراه

جدیواردکردهدرپیبهکشاورزیآسیبهایپیمیرعمادبابیاناینکهخشکسالی
خشکایراناینوضعیتدراستانسمنانکهدرحاشیهکویرودرناحیهنیمه:خاطرنشانکرد



طوریکهبرآوردکارشناسانماایناستکهخشکسالیامسالتربودهبهواقعشدهبحرانی

.میلیاردتومانبهاستانخسارتواردکردهاست227زونبراف

هایاینبخشبهتقویتاقتصاددولتباجبرانبخشیازخسارت:ویاظهارامیدواریکرد

.کشاورزاندراستانکمککنند

هایکاستنازسنگینیبارزیانناشیازحوادثطبیعیدربخشتردیدیکیازراهبی
هایوابستهبهاینبخشمهموهاودیگربخشوباغاتوحتیگلهکشاورزی،بیمهمزارع

.مولداست

قلم محصول بخش کشاورزی در استان 97بیمه بیش از 

همچنینعلیکیومرثیمدیرامورشعببانککشاورزیاستانسمنانبابیاناینکهبیشاز
بانک:داردگفتپوششبیمهقرارهایمرتبطبابخشکشاورزیتحتمحصولدرحوزه47

کشاورزیبهعنوانیکبانکدولتیهمهتوانخودرادرراستایحمایتازکشاورزانو
گیردواصوالورودمابهبخشبیمهمحصوالتکشاورزیودامیباهدفبردارانبهکارمیبهره

.سوددهینیستوبیشتردنبالحمایتازکشاورزانهستیم

کننددهبودنآناجتنابمیازبیمهمحصوالتکشاورزیبهدلیلزیانویبابیاناینکهاکثربیمه
بااینهمهبانککشاورزیباقوتبهاینحوزهواردشدهوکشاورزانرا:خاطرنشانکرد

.کندحمایتمی

هایبانککشاورزیدرهمهسال:مدیرامورشعببانککشاورزیاستانسمنانتصریحکرد
صوالتکشاورزیمتضررشدهبهطوریکهدرسالزراعیگذشتهگذشتهدربخشبیمهمح

ایکهازکشاورزاندریافتکردهبود،خسارتبهکشاورزانوبیشازچهاربرابرحقبیمه
دهدکهاینبانکنهدنبالسودبلکهفعاالناینبخشپرداختکردهاستوهمیننشانمی

.تبرداراناینبخشاسدنبالحمایتازبهرهبه

:ویبرلزومتوجهبیشترکشاورزانبهبیمهمحصوالتکشاورزیتاکیدوخاطرنشانکرد
باغداری،زراعتودامداریبیشترینبیمهدربخشکشاورزیبهترتیببهسهبخش

.اختصاصداشتهاست

بههررویاخبارعلمیونظراتکارشناسانحکایتازاینداردکهظاهراپدیدهگرمایشزمین
هابهحالتعادیبرگرددواینیستکهبهاینزودیتغییراتآبوهواییواقلیمیپدیدهو

گوییساکنانزمینبایدبیشازپیشبااینشرایطخوکردهوبرایرویاروییومقابلهباآثار

.اندیشیکنندسوءناشیازآنچاره

هایایعلمیوتوسعهفعالیتگیریازدستاوردههایدولتازیکسووبهرهشکحمایتبی
شناختو"بردارانبهسالحکارایآموزشیوترویجیوتجهیزبیشازپیشکشاورزانوبهره

.هایکشاورزانودامدارانرادراینشرایطکاهشدهدتواندتاحدامکانهزینهمی"آگاهی
رزاندراینشرایطضمنآنکهتوجهبهفرهنگبیمهنیزراهیمطمئنبرایحفظسرمایهکشاو

.بحرانیاست

انتهایپیام

تالش برای بهبود / مشکل کم آبی جدی است:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 کیفیت هوای کالنشهرها

https://www.mehrnews.com/news/4321208 
 

رئیس:آمدهاست۰۳۵۱خرداد ۶۲درتاریخ،مشهد/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
مشکلکمآبیدرکشورجدیبودهوبایدبهاینمهم:سازمانحفاظتمحیطزیستگفت

 .توجهشود

https://www.mehrnews.com/news/4321208/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4321208/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4321208/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4321208/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4321208/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7


،عیسیکالنتریظهرپنجشنبهدرمراسمتودیعومعارفهمدیرکلخبرنگارمهر بهگزارش
یکیازمشکالتحوزهمحیطزیستدرسالهای:محیطزیستخراسانرضویاظهارکرد
 .زیستمحیطیدربرنامههایتوسعهکشوربودهاستبعدازانقالببیتوجهیبهموضعات

دردنیاتالشمیشودمحیطزیستدرچارچوبتوسعهپایدارحفظشودامادر:افزودوی
 .کشورمامتاسفانهتوسعهصنعتیوزیربناییموجبآسیبدیدنمحیطزیستمیشود

شهرها،پسماندها،ریزگردوبهبودهوایکالن:رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستبیانکرد
یتهایحوزهمحیطزیستکشوربهشمارمیرودکهبایدبهآنهاهاازجملهاولواحیایتاالب

 .توجهویژایداشتهباشیم

سیاستهاییکهدربخشهایمختلفاعمالشدهموجبشدهتاامروز:کالنتریتاکیدکرد
سرانهآبدرسالجاریبهآبیقرارگرفتهودرصدجمعیتکشوردرمعرضبی۱۵بیشاز

چرابایددرشهرهاییکهمشکلآبدارندصنایعیمستقرشوند.برسدمترمکعب۰۵۵زیر
 کهبهآبنیازدارند؟

عالوهبرموضوعمصرفباالی:ویبااشارهبهمشکالتزیستمحیطیخراسانرضویگفت
منابعآبیتجدیدپذیر،کیفیتگازوئیلتوزیعشدهدرمشهدبسیارپایینبودکهدرصدداصالح

 .آنهستیم

برخیاقداماتدرانتقالآببهمنظور:یسسازمانحفاظتمحیطزیستخاطرنشانکردرئ
افزایشتولیدموجبایجادمشکالتیازجملهخشکشدنتاالبهاشدهکهنتیجهآنوجود

 .ریزگردهابامنشاءداخلیاست

اولین:ردکالنتریدرادامهبااشارهبهموضوعآموزشهمگانیدرحوزهمحیطزیستتاکیدک 
 .هاازسنینپایینوکودکستانهاآغازشودوظیفهماآموزشمردماستکهبایداینآموزش

۶بانوکمترازهزارنیرویمحیط۳با:ویبااشارهبهکمبودنیرویالزمدراینسازمانگفت
رکنارهزارنیرویاداریامکانحفاظتازهمهعرصههایمحیطزیستیکشوروجودنداردود

.استفادهازکمکهایمردمیبایدنیرویالزمرانیزتامینکنیم

 آبي در دولت تشکیل کمیسیون مقاومت و کم
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189343 

 

رئیسسازمانحفاظت:آمدهاست۰۳۵۱خرداد ۶۲درتاریخبهنوشتهروزنامهشرق،
آبيتشکیليديدردولتبهنامکمیسیونمقاومتوکمکمیسیونجد:محیطزيستگفت

عیسي.آبيسازگارشودکندتاکشورباکمهاييرادنبالميشدهاستکهسیاست
جزئیاتکمیسیون:کالنتريدرحاشیهجلسههیئتدولتدرجمعخبرنگاراناظهارکرد

مانحفاظتمحیطزيستدررئیسساز.رسانيکندآبيرابايدوزيرنیرواطالعمقاومتوکم
جوييآبيهستیموبايددرمصرفآبصرفهدانندکهماکشورکمهمهدنیامي:ادامهگفت

اودرواکنشبه.پولدارنیستیمکههرکاريدلمانخواست،کنیمدرحوزهآببچه.کنیم
آن:آبي،گفتوزيراسرائیلمبنيبرحمايتشازمردمايراندرمقابلبياظهاراتاخیرنخست
مانهاراازمردمخواهدبکند،بهماچهربطيدارد؛امامانبايدواقعیتآقاهرکاريدلشمي

رئیسسازمان.جوييکنیمآبيهستیموبايددرمصرفآبصرفهپنهانکنیم،ماکشورکم
نيعملالملليواستانداردهايجهاحفاظتمحیطزيستبابیاناينکهماخارجازاصولبین

هايتجديدپذيرشرادرصدآب۶۵طبقايناصولهیچکشوريبیشاز:کنیم،اظهارکردمي
ايناتفاقات.حاضرمصرفمابهبیشازصددرصدرسیدهاستحالنبايدمصرفکند؛امادر

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


آبياگربدانیمکهکشورکم:کالنتريدرپايانگفت.پیامدهايسختيبرايمحیطزيستدارد
.کنیمتريرادنبالميهايدرستشود؛چراکهسیاستمانکمميمشکلهستیم،


 شنود وزارت نیرو ندای تشنگی چابهاری ها را نمی:رئیس شورای اسالمی چابهار

https://www.mehrnews.com/news/4320850 


رئیس:آمدهاست۰۳۵۱خرداد ۶۲رتاریخد،چابهار/خبرگزاریدولتیمهربهنوشته

هاراوزارتمحترمنیروظاهراندایتشنگیچابهاری:شورایاسالمیشهرستانچابهارگفت
 .شنودویاباورنداردیانمی
درصدمردم۲۰نهااکنونتهم:،اظهارداشتخبرنگارمهروگوباالدینسعیدیدرگفتمعین

توجهیرسانیدسترسیدارندکهبخشقابلهزارنفریچابهاربهشبکهآب۳۵۵شهرستان
هاباوجودشبکهآبندارند،میزانبندیاستومردمگاهاهفتهصورتجیرههمبهازآن

ترینمیزاندرکشورنشینانچابهاربهشبکهباوجودظرفیتدریاپاییندسترسیساحل
رسانیصورتسقاییآبروستادرشهرستانچابهاربه۶۴۱اکنونکههمیبابیاناینو.است
هایعمانسازیآبرسانیبهمردمچابهار؛شیرینبهترینراهکاربرایآب:شوند،افزودمی

است؛اینروشدربسیاریازکشورهااجراشدهوجوابهمدادهاست؛زمانیطرح
مرکزیایرانمطرحبود،شایدآنطرحفعالًشدنینیستولیرسانیازچابهاربهفالتآب

.کنندکهاینطرححتمیاستبرایمردمچابهارکهدرکناردریازندگیمی

درتمامروستاهاینوارساحلیچابهار،:رئیسشورایاسالمیشهرستانچابهارتصریحکرد
رنفریحاشیهشهرچابهار،هزا۰۵هزارنفرجمعیتوهمچنیندربینجمعیت۴گاهابا

.گذاریهمصورتنگرفتهاستتاکنونیکمترلوله

باتوجهبهبحرانآبدرشهرستانچابهارعلیرغمظرفیتوموقعیت:سعیدیاضافهکرد
هابرایاحداثهاوغیربومیگذارانزیادیازجملهبومیبندریاینشهرستان،تاکنونسرمایه

هایگذاریگذارانصریحاًاعالمکردندکهتمامسرمایهکردند،سرمایهکنابرازتمایلشیرینآب
هاتضمینخریدبدهدکهدهندمنوطبهاینکهوزارتنیروبهآنکنراانجاممیشیریناحداثآب

.گذاریاست؛وزارتنیرومتعهدنشدهاستاینراهمکهازاصولاولیهبرایسرمایه

عدمتضمینوزارتنیروبرایاحداث:چابهارگفترئیسشورایاسالمیشهرستان
دستدوسدبزرگاکنونعملیاتاحداثشبکهپایینهادرحالیاستکههمکنشیرینآب

هاستدرکندسالآبیحداقلروستاهایچابهاررابرطرفمیشهرستانچابهارکهبی
.وخماعتباراتماندهاستپیچ

افتهسدسازییکپروژهردشدهاست،چهبرسدبهیدرکشورهایتوسعه:ویتصریحکرد
کهبخواهدسددرجاییمثلچابهارکهقابلیتشیرینسازیآبدریاراباکمترینهزینهداردآن

دستسدآننیزنشود؛درمجموعمردمچابهارساختهشودوهیچتدبیریبرایشبکهپایین
هبندریمثلچابهار،وزارتمحترمنیروندایآبیدریکنقطبراینباورندباتوجهبهفاجعهبی

.شنودویاباورنداردنشینانچابهاریرایانمیتشنگیساحل
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مصرف آب در بخش کشاورزی و الگوی  :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی
 شرب نیازمند اصالح است

https://www.mehrnews.com/news/4321982 


مدیرعامل:آمدهاست30مخرداداراک،دربیشتوشش/ریدولتیمهربهنوشتهخبرگزا

الگویمصرفآبدربخشکشاورزیوشربنیازمند:شرکتآبمنطقهایمرکزیگفت
 .ستتاحداقلهدررفتآبوحفظمنابعآبیموجودمحققشودبازنگریواصالحا

استانمرکزیدراقلیمخشکو:اظهارداشت خبرنگارمهر عزتهللاآمرهایدرگفتوگوبا
برونیمهخشکقرارداردوحتیاگربارندگیدرحدمتوسطهمباشددراستانباتنشآبیرو

 .هستیم

دررابطهباصرفهجوییدرمصرفآبواصالح:مدیرعاملشرکتآبمنطقهایمرکزیافزود
الگویمصرفدرتمامبخشها،اهمیتفرهنگسازیوآگاهیبخشیرانبایدنادیدهگرفت،

هزاردانشآموزتحتآموزشهایالزمقرارگرفتهاند۴۵دراینزمینهتاکنوندراستانمرکزی
 .واینبرنامهتداومدارد

 لزوم اصالح الگوی مصرف در بخش آب شرب

درکناربخشکشاورزیکهمیزانمصرفوهدررفتآبآنتاحدزیادیباید:آمرهایبیانکرد
کاهشپیداکند،درحوزهآبشربشهرینیزنیازمندبازنگریدرنحوهمصرفهستیم،چراکه

االاست،بنابراینصرفهجوییدرتمامحوزههایخانگی،قیمتتمامشدهتامیناینآبب
 .کشاورزیوصنعتیبایدمدنظرقرارگیرد

شیوهمصرفمانیازبهبازنگری:مدیرعاملشرکتآبمنطقهایمرکزیخاطرنشانساخت
هایمصرفکارسازنخواهدبودوادامهاینروندجدیدبدوناصالحشیوهجدیدارد،تامینآب

 .التمارادرآیندهدشوارترخواهدکردمشک

 هزار حلقه چاه آب در استان مرکزی ۳۱وجود 

هزارحلقهچاهآبدربخشصنعت،کشاورزیوشربدر۰۳درحالحاضر:ویتصریحکرد
حلقهچاهغیرمجازوفاقد۴۵۵استانمرکزیوجودداردکهازاینتعداد،بیشازدوهزارو

 .هستندپروانهبهرهبرداری

درصدازحجمآبمصرفیاستانمرکزیدر۵۲گفتنیاستطبقارزیابیهایصورتگرفته،
درصدنیزدربخششرببهمصرفمی۶۹۰درصددربخشصنعتو۳۹۰بخشکشاورزی،

 .رسد

حلقه چاه غیر مجاز در ۶۴۱۰：ر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستانمدی

 سیستان و بلوچستان شناسایی شده است
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https://www.mehrnews.com/news/4322108 

مدیر:آمدهاست30زاهدان،دربیشتوششمخرداد/ربهنوشتهخبرگزاریدولتیمه
حلقهچاهفاقدمجوزاز۴۳۱هزارو۶تعداد：عاملآبمنطقهایسیستانوبلوچستانگفت

 .منابعآبیزیرزمینیاستانبرداشتمیکنند
بهکاهشنزوالتجویولزومحراستازآببااشاره خبرنگارمهر اتابکجعفریدرگفتگوبا

حلقهچاهفاقدپروانهبهرهبرداری۴۳۱هزارو۶درحالحاضر：هایزیرزمینیاظهارداشت

ازآبهایزیرزمینیسیستانوبلوچستانبرداشتمیکنندکهاینامرلزومحراستاز
 .منابعآبیزیرزمینیرادوچندانمیکند

ازاینروبرایاینچاههایغیرمجاز：قهایسیستانوبلوچستانافزودمدیرعاملآبمنط

پروندهجهتتعیینوضعیتمالکیتوهمچنینتعیینتکلیفآنهاتشکیلودردستبررسی
 .قرارگرفتهاست

：درصدازاینپروندهتعیینمالکیتشدهاست،تصریحکرد۴۰ویبااشارهبهاینکهتاکنون

ویسببمیشودسفرههایزیرزمینیتغذیهنشوندودرنتیجهمنابعآبیکاهشنزوالتج
 .زیرزمینیکاهشچشمگیریراپیداکنند

درصداینپروندههاتوسطکارشناسانازحیثدسترسیبهمنابعآبی،۵۲/۰：ویگفت

احتمالتنشهایآبیوبرداشتبیرویهبررسیودرکمیسیونصدورپروانهمطرحشده
 .اند

پسازبررسیهایالزمآندستهازچاههاییکهبرداشتازآنهاتنشهای:جعفریافزود
 .آبیرادرمنطقهرقممیزندپسازاخذحکمقضاییپلمپمیشوند

حلقهچاهدارایمجوزامافاقدپروانهبهرهبرداریاز۰۶۲هزارو۴همچنین:ویتصریحکرد
 .انسیستنوبلوچستانوجودداردآبهایزیرزمینیهمدراست

حلقهچاهتوسط۴۳۰همچنیندرحالحاضرتعیینوضعیتمالکیتیکهزارو:ویادامهداد
درصداینچاهها۲۶منابعطبیعیسیستانوبلوچستاندردستاقداماستوتاکنون

 .تعیینتکلیفشدهاند

برداشتبیرویهازمنابعآبی：مدیرعاملشرکتآبمنطقهایسیستانوبلوچستانگفت

عالوهبرمخاطراتزیستمحیطیتبعاتخشکسالیرانیزتشدیدمیکندوبخشکشاورزی
.رامتحملخسارتمیکند

لزوم توجه به تأمین وام  :ر نشست بررسی مشکالت جامعه عشایر تأکید شدد
 اشتغال پایدار و آب رسانی به عشایر کرمانشاه

.com/news/4321936https://www.mehrnews 

:آمدهاست30کرمانشاه،دربیشتوششمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر
 .نشستبررسیمشکالتجامعهعشایراستانکرمانشاهباحضورمسئوالنبرگزارشد

استانکرمانشاهباحضور،نشستبررسیمشکالتجامعهعشایرخبرنگارمهر بهگزارش
سیدقاسمجاسمینمایندهمردمدرمجلسشواریاسالمی،احساندوستنمایندهولی

فقیهدرادارهمنابعطبیعیاستان،کوالنیمدیرکلمنابعطبیعیاستان،پرورردییخ
دامپزشکیاستان،سرهنگهزارخانیفرماندهسپاهناحیهعشایریاستان،احمدیمدیر

 .عشایریاستانونمایندهعشایربرگزارشدکلامور
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هایکرمانشاه،ایالم،مشکالتعشایرکوچرودرخصوصاستفادهازمراتعدراستان 
همچنیندراینجلسهبرتشکیلجلسهبامدیران .خوزستاندراینجلسهتشریحشد

 .استانکردستانجهتاستفادهعشایراستانازمراتعآناستانتأکیدشد

تأمینعلوفه،واماشتغالپایدار،آبرسانیوواکسیناسیوندامازدیگرمشکالتعشایر 
 .استانبودکهدراینجلسهبهآنهااشارهشد

حسناحمدیمدیرکلامورعشایراستانکرمانشاهدراینجلسه،بااشارهبهاینکهعشایر
درصدپروتئیناستانتوسط۳۵:هزارتنگوشتقرمزهستند،گفت۰۵استانتولیدکننده
 .شودعشایریتأمینمی

ایلشاملکلهر،۰۶عشایراستاندرقالب:ویبااشارهبهآغازکوچییالقیعشایرگفت
سنجابی،کرند،گوران،ثالثباباجانی،جاف،جمهور،ترکاشوند،زوله،زنگنه،بانزرده،پایروند،

.کنندزندگیمیباالوند،زردالنوطایفهمستقلعثمانوند

 تر سال آبی آینده، سالی خشک :عضو کمیسیون کشاورزی عنوان کرد

https://www.isna.ir/news/97032712600 

عضوکمیسیون:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،دربیستوهفتمخرداد
شرایطبحرانیتربرایسالآبیآیندهقطعا»کهکشاورزیمجلسشورایاسالمیبابیاناین

کنیم،آنچهکهاکنونبهعنوانیکشرایطسختازآنیادمی:،گفت«ازشرایطفعلیاست

 .درسالآبیآیندهبدترخواهدشدزیراذخایرآبسدهاکاهشپیداکردهاست

کشورایرانیککشورخشکونیمهخشک:وگوباایسنا،اظهارکردعباسپاپیزادهدرگفت
سوممتوسطبارندگیجهانیاستودراینشرایطبارندگیایرانحدودیکومتوسط

هاییبهشدتکمبارشوخوزستاندرکلکشورباشرایطبدتریمواجهاستوجزواستان
 .باریسککشاورزیبسیارباالهستیم

هاییکهدرخوزستانانجامگرفت،شاهدآندردوسهدههگذشتهباسدسازی:ویافزود
هاکهباخشکسالیکوتاهمدتیودیمذخیرهآبیدرخوزستانشکلبگیردوبرخیازسالب

شدیمراتحملوازآنعبورکنیمامادرسالآبیکهاکنوندراواخرآنقرارداریم،مواجهمی
هابهخصوصدرباالدستخوزستانبهشدتکاهشپیداکردهوباتوجهبهشرایطبارندگی

 .ن،ورودیآببهسدهابهشدتکاهشپیداکردهاستاقلیمیاستا

هاییدرباالدستکهدراواخرفروردینواردیبهشتماهبارندگیباتوجهبهاین:ویبیانکرد
هانیزنتوانستندخوزستاناتفاقافتادواندکیبهذخایرآبینیزاضافهشد،امااینبارندگی

اینانتظارراداریمدرسالزراعیآیندهشرایطبسیارکمبودهارابهطورکاملجبرانکنندو

 .ترازشرایطکنونیشودسخت

هابهاتمامدغدغهمافصلزراعیپیشرویکشاورزاناستزیرااکنونبارندگی:ویادامهداد
ایموازاینبهبعداسترسیدهوتنشاصلیکهدربحثآبوجودداردراهنوزمتوجهنشده

 .گذاردآبیگذشتهبررویزراعتاثرمیکهذخیره

هایدیمدرنمایندهمردمدزفولدرمجلسشورایاسالمیدرخصوصازبینرفتنکشت
شوندزیراکشاورزانهمیشهدربحثکشتدیمباضررمواجهمی:خوزستانعنوانکرد

باشکستهاکشتدیمخوزستانبهدلیلشرایطآبوهواییکهدارد،دربسیاریازسال
 .رودشودوازبینمیمواجهمی

کشاورزانبایدشرایطریسکپذیریخودرابرآوردکنندودستبهانجامهرکشتی:ویگفت

 .هاوجودنداشتهباشدنزنند؛زیراممکناستامکانتامینآبموردنیازکشتآن

انتهایپیام



میلیارد تومان  ۳۵۵۵برآورد  :رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خبر داد
 خسارت به کشاورزان منطقه سیستان

ws.com/news/4322817https://www.mehrne 

رئیسسازمان:آمدهاست30خرداد20زاهداندرتاریخ/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
امسالخسارتبهکشاورزانمنطقهسیستان:جهادکشاورزیسیستانوبلوچستانگفت

 .یکهزارمیلیاردتومانبرآوردشدهکهپیگیرتامینوپرداختآنهستیم
بهنقلازروابطعمومیسازمانجهادکشاورزیسیستانوخبرگزاریمهربهگزارش

بلوچستان،مجتبیپیریدرشورایکشاورزیوخشکسالیسیستانوبلوچستاناظهار
امسالخسارتبهکشاورزانمنطقهسیستانیکهزارمیلیاردتومانبرآوردشدهکه:داشت
 .امینوپرداختآنهستیمپیگیرت

مصوبهپرداختیازسویدولت:رئیسسازمانجهادکشاورزیسیستانوبلوچستانافزود
وی.میلیاردتوماناستکهبهدلیلنبودنقدینگیتحققپیدانکردهاست۰۰بهکشاورزان

مینهزارهکتارسطحزیرکشتز۰۵براساسبرآوردهایانجامشدهازمجموع:ادامهداد
.هایزراعیوباغیمنطقهسیستانهیچعایدینصیبکشاورزاننشدهاست

هایواردهبهمردممنطقهسیستاناقداماتالزمدرزمینهجمعبندیخسارت:پیریگفت
هاوطرحهادرنشستهیاتدولتانجامشدهوهماینکمنتظریمتابابررسیبرنامه

.وداعتباراتالزمبهاینبخشتزریقش

برایگذراز:مدیرعاملآبوفاضالبروستاییسیستانوبلوچستاننیزدراینجلسهگفت
.میلیاردتومانهستیمکهبایدتامینشود۰۲۰بحرانتابستانامسالنیازمنداعتباریبیشاز

مناطقیمانندسیبوسوران،سراوانومهرستانبهدلیلکاهش:عبداالحدریگیافزود
هزارخانواربهمتقاضیانجدیدآب۰۰:ویبیانکرد.سمانیبدترینشرایطآبیرادارندنزوالتآ

.شربسیستانوبلوچستاناضافهشدهاستکهبایدبرایاینتعدادچارهاندیشیشود

حلقهچاهفعال۴۰۳از:مدیرعاملآبوفاضالبروستاییسیستانوبلوچستانتصریحکرد
حلقهچاههمدرانتظارکفشکنیهستند۰۰۱وضعیتنرمالداردوچاه۰۶۶دراستانفقط
ویبا.چاهدیگرنیزدرحالانجاماست۱حلقهچاهکفشکنیشدهو۰۵کهازاینتعداد

باوجود:اشارهبهوضعیتنامناسبمناقصههابهدلیلاستقبالنکردنپیمانکارانگفت
مناقصهدرخردادماهامسالبهدلیلکمبودنقدینگیمیلیاردتوماناسناد۰۵واگذاریبیشاز

.باعدماستقبالپیمانکارانروبهروشدهایمکهبسیارنگرانکنندهاست

بایدهرچهزودتربرایاینموضوع:ویباابرازنگرانیازوضعیتآبدرحوزهسیستانافزود
.آبیواحداثاسکلهاصلیهستیممنبع۳اقدامموثرتریانجامشودودراینمنطقهنیازمند

تر براي بازشدن دريچه سدهاي  هاي سختگیرانه رسولیها درباره اعمال سیاست حاج
 كننده آب شرب هشدار داد تأمین

 استان 0کم آبی در 
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189404 

 
رسولیها،حاج :استآمده03خرداد20تاریخدر:مرگنلیالقلمبهشرفروزنامهنوشتهبه

وسطحيآبمنابعازبرداريبهرهمتوليكهايرانآبمنابعمديريتشركتمديرعامل
وشدهذخیرهسدكدامدرآبچقدركهداندميديگريهركسازبهتراست،كشورزيرزمیني

كهاستعامليآب.شودتوزيعكنندگانمصرفبینترتیبيونظمچهباهاآبايناستقرار
بیشتروكنیمنميپرداختآنآوردندستبهبرايزياديمبلغاقتصادي،محاسباتدراگرچه
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اماافكند،ميسايهاقتصاديهايفعالیتبرايآبگذاريقیمتبركهاستسیاسيمالحظات
ازسیاريبآيندهتواندميآبنبودزيرا.كنندمييادتولیدعواملترينمهمازيكيعنوانبهآناز

رافوالدتولیدكنندههايكارخانهومعادن.كندروروبهجديابهاماتبارااقتصاديهايفعالیت
ازراجمعیتوكنديزرعلمهايمحیطبهتبديلراكشاورزيهايزمینبكشاند،تعطیليبه

ردكهكسيآب،مسئلهبااليهايحساسیتدلیلبه.بكوچاندديگرمنطقهبهايمنطقه
آبمديريتيمهمبازوهايازيكيعنوانبهايرانآبمنابعمديريتنظیرشركت،يكرأس
اوردهدرمديريكازكهاحتیاطيهمانباهمرسولیهاحاج.شودميمحتاطبسیارنشیند،مي

ازبخشي.آيدبرميپاسخارائهدرصددودهدميگوشسؤاالتبهدقتبهرود،ميانتظار
هايپاسخمحرمانگيحفظباكندميتالشواستمحرمانهآببهبوطمراطالعات

سخنتواندميكهآبمباحثازهاييقسمتدربارهوكندارائهمخاطببرايايكنندهقانع
باكهپرسممياوازوقتي.کندتوجههمقومیتيوايمنطقهمالحظاتبهحدوديتاوبگويد
باشد،خواهداعمالكشاورزيبخشدرمحدوديتچقدرامسال،سابقهبيخشكيبهتوجه

درفقطكهكندميتأكیدكشور،درساليخشكهايدورهوضعیتتشريحبرعالوهاحتیاط
سد.شدخواهداعمالهاييمحدوديتاند،كشاورزيوشربآبكنندهتأمینكهسدهايي
كوثرسدان،خراسدوستيسدفارس،درودزنسدهرمزگان،استاندراستقالل
همانتهرانالرسدوبلوچستانوسیستاناستانهاينیمهچاهبويراحمد،وكهگیلويه
روياواما.شدخواهدبازترسختكشاورزيآبتأمینبرايآنهادريچهكههستندسدهايي

رودخانهآوردكاهشكهكندميعنوانوداردتريويژهتأكیدخوزستان،دركشاورزيآبتأمین
راكشاورزيآبتأمینبرايآبمنابعمديريتشركتدستها،بارشكمبوددلیلبهكارون
باآب،منابعمديريتشركتعاملمديررسولیها،حاجمحمدباوگوگفتمشروح.استبسته

.آيدميادامهدر«شرق»
 
 اجرائی آن در مصرف کنترل برنامه و است تر بحرانی آبریز حوضه کدام وضعیت 

  شد؟ هدخوا
متردرکشوربودهاستکهدرمقایسهباسالمیلی142.6خردادمیزانبارندگیحدود12تا

ایرادرسابقهبارشبی.درصدکاهشدارد61درصدونسبتبهدرازمدت20آبیگذشته،
اردیبهشتداشتیمکههرچندبهلحاظعددمطلق،عددباالیینبود،امااینبارشکمکبسیار

درصد61طورمتوسطخردادبه12درمجموعتا.هایبحرانیماکرددیرادربرخیحوضهزیا
درصدی67هایامسالدارد،عالوهبرکاهشمنتهااشکالیکهبارندگی.کاهشداریم

هایآبریزمهمواصلیکشورشاملدرحوضه.ها،پراکنشنامتناسبدرکشوراستبارش
درصدجمعیتکشوررا07تا47ودریایعمانکهتقریباباالیفارسحوضهفالتمرکزی،خلیج

هادرصداست،امادرسایرحوضه61تا60دهد،کاهشبارندگیبینبهخوداختصاصمی
باتوجهبه.درصدشدهاست61تراستبههمیندلیلمیانگینبارندگیشرایطمناسب
بندیکنیم،ماتعدادیاستانراطبقههایمختلفهااگربخواهیماستانوضعیتبارندگی

شدتبامسئلهکمبودآبمواجهدرواقعپنجاستانبحرانیداریمکهبه.بحرانیداریم
درصدبیشتر47هاتقریباازهایبوشهر،کرمانوهرمزگانکاهشبارندگیدراستان.هستند
هابارندگی.اهدهستیمهاشبههمیندلیلشرایطیبسیاربحرانیرادرایناستان.است

هااثرگذاراستواثریکهمستقیمبههاوچشمهها،قناتبهصورتمطلقدرتغذیهآبخوان
گردد،مسائلمرتبطباجریاناتسطحیحادثازاینوزارتنیرودرمدیریتآببرمی

توانداثراتخوبیبرایهایامسالدربخشکشاورزیمیبارندگی.هاستبارندگی
هایآخررادرویژهممکناستآبهاییداشتهباشدکهبههایدیموکشتکشت

  .گذاردامادرجریاناتسطحیاثرخیلیبزرگیرانمیاردیبهشتوخردادماهبخواهند،

  گذارد؟ نمی اثر سطحی جریانات در ها بارش این چرا 

.استاینقطهماعموهابارشمدتوشدت.هاستدشتدرعمدتاهابارشاینشدتچون
درعمدتاوگیردمیقرارماآبریزهایحوضهباالدستدرسختیبهخیلیاینقطههایبارش

درواقعدروارتفاعاتدرعمدتاماسدهایموقعیت.دهدمیرخجلگهودستپایینشهرها،
.باشدداشتهاثربخشیآنرویهابارشتواندمیکمترکهباالستهایرقومارتفاعیسطوح



یاکشاورزینظیرهابخشسایردرکهچنانآنامانیست،تأثیربیهابارشاینهرچند
چنانآنمخازنبهورودیجریاناترویباشد،مؤثرتواندمیهواحرارتدرجهبامرتبطهایبحث

 . نداردباالییتأثیر

تقریباگذشتهسالبهنسبتودرصد61درازمدتبهنسبتهایمانبارندگیاینکهبهتوجهبا
کاهشدرصد60خرداد12تاکشورسدهایبهورودیجریانامادارد،کاهشدرصد20حدود

بایدراسدهاذخایروضعیت.دهدمینشانراذخایرکاهشنیزسدهاآمار.دهدمینشانرا
کهچرادندارمفهومیدرازمدت،درسدهاآمارمقایسهزیراکردمقایسهگذشتهسالبافقط
کهماسدهایسازیذخیرهحجم.شودمیمدارواردمختلفسدهایمتوالیهایسالدر

بودهمترمکعبمیلیارد67حدودپیش،سال12یا17دررسیده،مترمکعبمیلیارد47بهامروز
محسوسیتغییراتگذشتهسالبهنسبتسدهاذخایرحجمتغییرکهآنجااز.است
مخازنآب.شودمیانجامگذشتهسالباسدذخایرمقایسهدلیلینهمبهکند،نمی

ذخایراینحجمگذشتهسالامااست،مترمکعبمیلیارد21 حدودجاریسالدرماسدهای
کاهشسدهامخازنذخایرحجمکهدهدمینشانآمارها.استبودهمترمکعبمیلیارد66

خردادماهاوایلیاماهاردیبهشتاواخرازسدهامخازنمعمولطوربه.دارددرصدی60ازبیش
اما.شدمیبیشترورودیازسدخروجیمیزانیعنی.گرفتمیخودبهمعکوسجریان
اولدرگذشته،سالبهنسبتهوامطلقمتوسطسردیوهابارندگیبرکتبهامسال

افزایشحالردهامخزنسطحونیستیممخزنحجمتغییرآهنگشاهدهمچنانخردادماه
مخازنخروجیرویکهتریجدیمدیریتموضوعکهداشتدورنظرازنبایدالبته.است
بهنسبتامسالشودمیبینیپیش.استشدهشرایطیچنینخوردنرقمباعثایم،داشته
کهشودنمیبینیپیشوباشیمداشتهارتفاعاتدربرفکاهشدرصد47تا67قبلسال
رامخزنمدیریتقطعابنابراینباشیمداشتهتابستاندررابرفذوبازناشیهایسیل

 . دهیممیانجامترگیرانهسختمقداری

  شد؟ خواهد کم بحرانی های استان در کشاورزی آب سهم از چقدر 

سدهایآبیمنابعازبخشی.استمتفاوتبحرانیهایاستاندرآبمنابعوضعیت
شربآببهشرقمرزیمثلهاییحوضهوارومیهدریاچهخزر،حوضهدرواقعهایاستان

وندارندشرببهوابستگیخیلیکهمرکزیحوضهسدهایازخیلیدریاندارندوابستگی
آن.نیستمشکلیوکنیممیتأمینراآبتوانیممینیستندشربآبکنندهتأمین

کمبودازجاریسالدرطعاقاست،زیادشربآببهآنهاوابستگیدرصدکهسدهایی

 . داشتخواهیممشکلمناطقایندرکشاورزیآبتأمیندروگرفتهتأثیرهابارش

  کنیم؟ تأمین را شرب آب بتوانیم که دهیم نمی را کشاورزی آب سهم یعنی 

چنینسدها،ازایعمدهبخشدراماافتاد،خواهداتفاقاینماسدهایازمحدودیتعداددر

 . داشتنخواهیمراشرایطی

  دهیم؟ نمی را کشاورزی آب سهم سدها کدام در 

باالیهایحساسیتدلیلبهوکنیممراقبتبایدکهسدهاییلحاظبهداریم،کهتحلیلیدر
سد.شودمیخالصهسدچندبهکنیم،ایجادمحدودیتکشاورزیدرشرب،آبتأمین

وایمنداشتهجدیورودیسدایندرلحظهایناتآنکهدلیلبههرمزگاناستاندراستقالل
کشاورزیبرایمحدودیتاعمالباایم،داشتهآبورودیمترمکعبمیلیونیکازکمترصرفا
امابودمترمکعبمیلیون176عددتنهاییبهسداینبهورودیگذشتهسال.بودخواهدهمراه
فارساستاندرودزنسددر.استکعبمترممیلیونیکزیرمخزنبهورودیآبحجمامسال

درصدی42ورودیکاهشامسالکند،میتأمینرا...ومرودشتوشیرازشهرشربآبکه
همچنیناستبودهمترمکعبمیلیون01ماامسالورودیکل.داشتیمقبلسالبهنسبت

40گذشته،السبهنسبتکهبودهمترمکعبمیلیون637ماامسالورودیرودزایندهسددر
سددر.داردرابزرگیسهمشربآبتأمینمیزاندرهمسداین.استداشتهکاهشدرصد



سالبهنسبتکهاستبودهمترمکعبمیلیون60ماورودیکلرضویخراساندردوستی
همینبهشودمیتأمینسداینازمشهدشربآبازبخشی.داریمکاهشدرصد06قبل
کوثرسددر.داریمهاییمحدودیتهمسداینبهوابستهیکشاورزدردلیل

آبورودیمیزانکنند،میتأمینسداینازرااستانپنجشربآبکهوبویراحمدکهگیلویه
داشتهکاهشدرصد6.6قبلسالبهنسبتورودیایناستمترمکعبمیلیون114حدود

 . است

  نند؟ک می دریافت آب کوثر سد از استان پنج کدام 

استانیپنجهرمزگاناستانازبخشیوفارسبوشهر،وبویراحمد،کهگیلویهخوزستان،استان
راخودخاصحساسیتسدایندلیلهمینبهکنندمیدریافتآبکوثرسدازکههستند

بودهمترمکعبمیلیونسهآبورودیکلهانیمهچاهدروبلوچستانسیستاناستاندر.دارد

  هانیمهچاهآبورودیگذشتهسال.است

البته.استگذشتهسالدرصدیکتقریباامسالآبورودیبنابراینبودمترمکعبمیلیون527 

 . ایمشدهمواجهآنباکشورشرقایندرکهاستمعضالتیازهماین

کماکانرونداینکهشدمیتأمینکشاورزیسهمآبفرارمحلازقدیمازهمتهرانالرسد

  سداینبهورودیویابدمیادامه

اولیطریقبههمآبفرارباشد،داشتهکاهشورودیوقتیالبته.داردکاهشدرصد38 
 . شودمیکمهمکشاورزیآبسهموکندمیپیداکاهش

 سهم ها، برنامه آن اجرای از بعد داشتید هم آب فرار کنترل های برنامه الر سد در 

  شد؟ کم دس این در کشاورزی آب

آبفرارکنترلبرایهاروشانواع.کنیمکنترلتوانیمنمیکاملطوربهراسداینآبفراربحث
سازندهانقاطگستردگیدلیلبهاماکردندبررسیانقالبازبعدچهوانقالبازقبلازچهرا
رامهندسیرکاتواننمیواستمنتفیتقریبانقیصهاینرفعدارد،آبفرارکهمناطقیو

تقریباالر،سدآبفرارکنترلواقعدر.دادانجاممستقیمطوربهالرسدازآبفرارکنترلبرای
نظراینازمثبتینتایجبهکردندکارسداینرویکهسالی67تا67.رسدمینظربهبعید

 . نرسیدند

وبودهمحدوددشانتعداهستند،مشکلدچارکشاورزیوشربآبتأمینلحاظبهسدهایی
درآنالینصورتبهراآنهاآبمنابعمدیریتشرکتکهاستملیسد102مجموعازتعداداین

اینرویدقیقیمانیتورینگهمچنین.کندمیابالغراآنهاساالنههایبرنامهوپایشکشور
در.استبزرگکارونحوضهسدهایاست،مهمکهدیگریجاهایازیکی.داریمسدها
میلیون277ومیلیاردششامسال.ایمداشتهکاهشآبورودیمیزاندرشدتبهبزرگکارون

چهار،کارونشاملسدهاازایمجموعهکهداریمبزرگکارونحوضهبهآبورودیمترمکعب
اینمجموعهدر.شودمیشاملرامسجدسلیمانوگتونددز،عباسپور،شهیدسه،کارون
شربآبتأمینوابستگیدرصد.داریمگذشتهسالبهنسبتورودیکاهشدرصد66سدها

است،شدهاعمالکشاورزیبرایکههاییمحدودیتآنهادر.استمحدودسدهااینبه
.استکشاورزیآبتأمینسدهاایناحداثاصلیهدفزیرا.نیستشربآبتأمینلحاظبه
قطعاراکشاورزیحقابهکاهشذاتاکهشودمیسببسدهااینبهورودیکاهشدرصد66
 . باشدداشتههمراهبه

 دلیل .بودیم آنها به حقا تخصیص درباره اصفهان ورزنه کشاورزان اعتراض شاهد 
 سد منابع کاهش چیست؟ اصفهان شرق کشاورزان به حقابه تخصیص عدم

 آب الاص شود می سبب که است استان سطح در ها بارگذاری افزایش یا  رود زاینده

  نرسد؟ منطقه این به



شدهانجامحدیازبیشبارگذاریرودزایندهحوضهدربپذیریمبایدما.استمؤثرعاملدوهر
شود؛مطرحبایدکهاستجدیبحثیکواقعدراین.کردمدیریتوتعدیلرااینهابایدواست

جبرانکهبدهیمبیشتریسرعتبایداست،آبکمبودبرایکهتأمینیهایطرحبهویژهبه
هابارندگیبرایکهارقامیواعدادجاری،آبیسالدرامادهیم،انجامراهابارگذاریبحث
  طولدرافتاده،اتفاق

 . استثناستگذشتهسال50 

 از بلکه  نداشته، اعتراض آبی کم مسئله به جاری سال در فقط اصفهان ورزنه 

 .است ودهب ها نارضایتی این هم قبل های سال

درصدی67تا27بارشکاهشگاههرامااستبودههاییمحدودیتهمگذشتهدرقطعا
وضعیتبایدالبته.کنیمتأمینراکشاورزیآبتوانستیمحدودیتاداشتیم،میانگینبهنسبت
چنینوقتهیچواستبحرانیبسیارامسالهایبارششرایط.کنمتشریحهمراجاریسال

سالیمقطعیداشتیمکه،خشک07و   79هایسالدرباریک.استنشدهثبتبارشی
بهبعدبازهمدچارمشکل04محدودیتبرایتأمینآبپیشآمدودردههاخیرازسال

همواره.ایمنبایدازنظردورداشتکهامسالتقریبادرکلکشورکاهشبارشداشته.شدیم
سالیداشتهباشیموبعدازگذرازاینساله،خشکریاپنجتصورمااینبودکهیکدورانچها

اینکهمایک.هاخیلیدروضعیتآبکشورمؤثراستاینترسالی.شویمترسالیدوره،وارد
هارخدهدهاییدربرخیحوضهشودسیالببارندگیباالیمیانگینداشتهباشیم،سببمی

سالاستکه11اماماتقریباباامسال.ادامهیابدکهاثربخشیآنتاسهیاچهارسالبعد
.سالیراتاکنونتجربهنکردهبودیمایندورهخشک.هایمانزیرمیانگینبودهاستمیزانبارش

1667هایتاریخیبگویندکهقحطیدرسالسالپیشبراساسگزارش677شایددرحدود
سال11وناینآمارراتجربهنکردهبودیمکهبودهاست،امادرسدهاخیرتاکن...و1247یا

  .هابهاینشدتکاهشیافتهباشدپیاپیبارندگی

 خواهد ادامه روند همین یا شویم می خارج طوالنی سالی خشک دوره این از 

  یافت؟

سالیخشکسالپنجایسدههردرکهگویندمیامسال،سالیخشکوضعیتتشریحدر
یاساله477هایدورهبهاگرآماریهایدوره.هاستسالآنازیکیامسالوداریم

ازکدامهرکهدهدرخمشابهیسالیخشکباریککهاستممکنشود،تبدیلهزارساله
فکر.کنیمتجربهبایدکهاستهاییدورهاین.شوندمیزبانزدخیلیها،سالیخشکاین
دورهراآنبازگشتدورهبایدکهاستخاصیرهدوکنیم،میتجربهماکهایدورهاینکنممی

همهازترمهم.باشدسالصدازبیشآنبازگشتدورهاستممکننبینیمصدسالهبازگشت
تجربهراسختیشرایطکهکنممیفکر.استیافتهافزایششدتبهمصرفوجمعیتاینکه
کنممیفکر.هستهمصتفریکولیدارد،نیازمدیریتبهباالخرهسختیاین.کنیممی
بحثاینواردهمه.بپردازیمآبمدیریتمسئلهبهکهباشدفرصتیکتواندمیشرایطاین

هدایتراماسالیخشکاینوکردهپیدامفهومآبمدیریتهمه،مشارکتبا.شویم
یدبا.نیستنیرووزارتخاصمسئلهاین.کنیمپیداآنبرایراهکاریبتوانیمکهکندمی

یا17مانندنباید.دهیمتغییررانگاهمانباید.استبودهچگونهمامدیریتببینیموبازگردیم
حضوربا.کنیمرفتارگرفتیم،میتصمیماتیمختلفهایبازهدرکهسال67یاپیشسال27

بهورودوآبمدیریتضروریاتازیکیشد،اندیشیدهکهتدبیریونیرووزارتدراردکانیاندکتر
.نپرداختیمموضوعاینبهخیلیکهکنیمقبولباید.شداعالمنگرییکپارچهآب،مدیریت

ایناست،شدهاتخاذدولتدرکهسیاستیوایمگرفتهپیشدرکهروشیاینباامیدواریم
قبلسالاسفندششممصوبهبراساسگرفتیمتصمیمراستاهمیندر.کنیمپیگیریرابحث
هایاستاندراولراآبیکمباسازگاریمدیریتیاسالیخشکمدیریتهایرنامهبدولت،
جلسهپیشچندی.کردیمآغازراکاراینهرمزگاناستاندردلیلهمینبه.کنیمآغازبحرانی

هاییاستانازیکیاستاناین.داشتیمهرمزگاناستاندرخصوصراآبیکمباسازگاری



هماصفهاندرهرمزگان،استانجلسهازپیش.استبحرانیناستاپنججزءکهاست
هممصوباتیوکردپیداورودآبیکمباسازگاریکمیتهکردید،مطرحراسؤالیکهطورهمان
کمیتهقالبدرداشت،هممشکالتیوبودهااستانهمانجزءکههمخوزستاندر.داشت

 . کندتکمیلراگزارشاینشدقراروارائهایاولیهگزارشآبیکمباسازگاری

 به حقا تخصیص عدم و برنج کشت ممنوعیت به اعتراض در خوزستانی کشاورزان
 های پروژه هم را آبی کم این علت کردند تجمع خوزستان برق و آب سازمان مقابل
 به شود می منتقل دیگر های استان به دارد ما حق گویند می .دانند می آب انتقال

  دارید؟ نظری چه  باره دراین .رسد نمی ما به آب لدلی همین

قبلیسؤاالتدرواستمترمکعبمیلیاردششبزرگکاروندرخوزستاناستانآوردکل
مقابلدرانتقالسهم.استباالییعددکهکردممطرحرارودخانهاینآوردکاهشمیزان

 . نیستمهمیسهمرودخانه،آوردکاهش

  است؟ چقدر کارون های سرشاخه زا آب انتقال سهم 

میزاناینکهبهداردبستگیاست،شدهتدوینمختلفهایبخشدرکهچیزیآندرمجموع
دهیدقرارمدنظررادرازمدتآورداگر.کنیدمقایسهایدورهچهدررودخانهآوردباراانتقالیآب

درصدبگیرید،نظردررادورهایگذشتهدرکارونآوردمترمکعبمیلیارد14یا14حدودیعنی
است،شدهکارونآوردهاسالاینکهمترمکعبیمیلیاردششاینکهزمانیباانتقالیآب

کمترعدداینبگیرید،نظردردرازمدتبامقایسهدرراانتقالیآبحجماگر.بودخواهدمتفاوت

 . درصدآوردرودخانهخواهدبود  10از

  است؟ چقدر انتقالی آب حجم سالی خشک شرایط در 

مبناهمینبرزیراشدخواهدرودخانهآورددرصد17ازکمترقطعاهمسالیخشکشرایطدر
ومیلیاردچهارگذشتهسالدز،حوضهدرمشخصطوربه.استیافتهکاهشانتقالیآبمیزان
اینورودیمترمکعبمیلیون401ومیلیارددوامسال.داشتیمورودیمترمکعبمیلیون444

میلیارددو.شدخواهیممواجهآبورودیکاهشبادرصد66تقریبایعنیاستحوضه
سالدرشایدکنیممیمنتقلماکهآبیحجم.داریمدزسدبهورودیکاهشمترمکعب

 . رسدنمیمترمکعبمیلیون147تاصدبهجاری

 این از است ممکن سالی، کخش دوره بودن سابقه بی و ها کاهش این وجود با 
 خواهیم می را کارون های سرشاخه از سه کوهرنگ پروژه نشویم، خارج شرایط

  شود؟ اجرا است قرار پروژه این چگونه .کنیم اجرا

 . استشربنیازهایتأمینبرایآبانتقالبحث

 را دیگر جای شرب آب تواند نمی بنابراین .ندارد آب و است مشکل دچار حوضه خود  

 .کند تأمین

خواهدکاهشهاورودیکاهشنسبتبهآب،انتقالهایپروژهبرایشدهگرفتهنظردرآب
 . یافت

تبعاتکهکردیداشارهکهاینکتهدرویژهبه.بگویمبایدخوزستاندربارههمدیگریجمله
براساساست،شدهکاهشدچارحاضرحالدرکهایمنطقه.اندداشتههماجتماعی

ایحوضهدرونمنطقهاینآبمنابع.بودشاوورمنطقهدادند،مابههمکارانکهالعاتیاط
کهبودایمنطقهشاوورمنطقه.امگرفتهشمساییمهندسازرااطالعاتاین.است

آبریزیبرنامهمعادالتدروقتهیچوبودحوضهدرونآنآبوداشتخوبینسبتاهایچشمه

 . شدمینلحاظمنطقهاینهم



 شاوور منطقه در آن تغذیه و زیرزمینی آب منابع روی تواند نمی کارون آورد کاهش 

  باشد؟ مؤثر

 . نداشتارتباطیرودخانهبهوشدمیتغذیههایشچشمهازمنطقهایننه

  گذارد؟ نمی تأثیر زیرزمینی منابع به آب نفوذ روی رودخانه آورد کاهش  

شاوور.کردیمنمیحسابراشاوورگرفتیممیکهبیالنیدروقتهیچبگویمخواهممی
بیشتر.داشتاثرمنطقهاینروی...وبارندگیکاهشاماشدمیلحاظمحلیجزءمنابع
.داشتنداعتراضآبمنابعکاهشبهخوزستاناستاندرکهبودندشاوورمنطقهکشاورزان
همراآبشتأمینوشناختیممیآبپرمنطقهیکعنوانبههمیشهراشاوورماکهدرحالی

بود؛بخشدودرکشاورزانایناعتراض.شودانجاممحلیسارهایچشمهداخلازگفتیممی
برایعمدتاراکشتمحدودیتوزیرانهیئتمصوبهدر.بودوزیرانهیئتمصوبهبهیکی

باسازگاریکارگروهدرخوزستاناستاندارراهابحثاینشدقرار.گرفتندنظردربرنجمحصول
استآنهستیم،آندنبالکهچیزهاییازیکی.بپردازدآنهابهدقتبهوکردهمطرحآبیکم
آبمنابعمدیریتتاکنیمتوزیعحوضههرمختلفمصارفبینراآبکمبودتوانمیچگونهکه

 . شودانجامدرستیبه

 کشاورزی جهاد وزیر ضعیتو این در ، داریم آب کمبود مشکل خوزستان استان در 
 کل به که است شده توافقاتی یک هزارهکتاری  117 طرح برای که دهد می خبر

 .است کشت جدید سطح ایجاد و کشاورزی توسعه رفتار این .شود رسانی آب پروژه
 هکتار هزار  117 آب تأمین برای داریم، زیادی مشکالت منطقه این در وقتی چطور
 خواهد تأمین هزارهکتاری  117 پروژه آب که دارد صحت همسئل این .دهیم می وعده

  شد؟

کهاستبودههکتارهزار627اولفاز.داشتیمرازیادیایتوسعههایبخشنخستفازدرما
اشارهکهطورهماندومفازدر.دادیمتخصیصآنبهآبوبودشدهاجراآنهکتارهزار230

خوزستانشمالازکوچکیمحدودهیکازغیربهداردقرارمدوفازدرکهاراضیعمدهکردید،
درمجموعوبودنشدهآبتأمینمحرومیتلحاظبهواقعاکهایمحدودهوباغملکوایذهشامل
آبتأمینقدیمازهکتارهزار447تاسطوحبقیهاست،هکتارهزار64تا67بینآنسطح
.بودشاووراراضیهکتارهزار27دربارههمهاییبحث.بودندمجهزتلمبهموتوربهوشدمی
47هایقدمتمنطقههایتلمبهموتوربرخیبگیرید،نظردرکشاورزیلحاظبهراآنسبقهاگر
انهارطریقازامااست،پایینآنهادرآبوریبهرهکههستندنقاطیاینها.دارندساله47تا

ازکهاطالعاتیبادقیقاطرحایندر.بودشدهانجامبآتأمیناینهابرایگذشتهدرسنتی
اسآیجیهاینقشهازاستفادهباداشت،مشترکیناموردرخوزستانبرقوآبسازمان

 . ببردباالراآبوریبهرهمناطقایندراستقرار.شدشناساییکنندگانمصرفوضعیت

  است؟ داشته به حقا سنتی شکل به قبل از پروژه این پس 

انهارطریقازآبتأمینیاداشتندقراردادیامنطقهکشاورزان.داشتندبرمیآباینکهصورتبه

 . استشدهمیانجام

  اند؟ داشته عرفی حقابه کشاورزان که گفت توان می 

ایعمدهبخشامااست،متفاوتبرداشتوحقابهتعابیر.کردندمیبرداشتآبمنابعازآنها
واستپایینمناطقایندرآبیاریراندمانهماالن.اندداشتهبرداریبهرهقدمتطقمناایناز

سعی.شدندمیمواجهسالهایماهبعضیدرهاییمحدودیتباآبتأمیننحوهدلیلبههم
داشتهنقاطایندرراوریبهرهبهبودکهشودمشخصشدهگذاریلکهنقاطاستشده

 . باشیم



 اجرا ملی توسعه صندوق اعتبارات با که سیستان در کتاریهزاره  09 طرح 
 در مطمئن آب توان می اصال .کند دریافت آب ها نیمه چاه از است قرار شود، می

  داد؟ قرار پروژه این اختیار

.کنیمپیگیریبایدکهاستالمللیبینهایپروتکلبامرتبطهانیمهچاهمباحثعمدهبخش
درکهسهمیبراساس.شودمیانجامنیرووزارتهایبخشسایرسویازهاپیگیریاین

عنوانبه.ایمکردهلحاظکشاورزیسهممترمکعبمیلیون677است،شدهدرجهاپروتکل
چهاروسهدو،یک،نیمهچاهسداحداثباراسیستانکشاورزیآبتأمینبحثنیرووزارت
.شودمیرصدکشاورزیجهادوزارتدرانیرسآبشبکهبحثعمده.ایمکردهپیگیریسهم
مخازنمدیریتبخشدرمدیریتیکارهایشاملخودمانبخشبرایاقداماتیسرییک

درمخازنمردهحجمازاستفادهبامرتبطمباحث.کنیمجلوگیریتبخیرازکهایمکردهطراحی
.استشدهرائیاجهستیم،آبکمبوددچارحوضهدرشدتبهامسالمثلکههاییسال
سهمبهتوجهباما.کنیماستفادهپمپاژهایایستگاهبامخازنمردهحجمازکنیممیتالش

محققحتماوبایدکشاورزیبخشسهممیلیون677آنکهمعتقدیمایران،اسالمیجمهوری

 . شود

 افغانستان سدهای پشت از شده رهاسازی آب میزان است نتوانسته گاه هیچ ایران 
 .نه یا شود می رها سد از افغانستان توسط ایران سهم ببیند تا بگیرد اندازه را

 ما و شده واقع ناامن منطقه در شود، کنترل ایران توسط باید که سدی دریچه
 افغانستان که فهمیم می چگونه .کنیم کنترل را آب رهاسازی میزان ایم نتوانسته

  کند؟ می اسازیره کشور دو بین معاهده مطابق را ایران سهم

البته.ایمدادهانجامهاییگیریاندازهتاکنونداشتیم،کشورخاکداخلبهکهآوردیلحاظبهما
خوبشرایطنیزافغانستانآبریزهایحوضهدرونداشتیمهانیمهچاهبهورودیهیچامسال
راافغانستانهایرودخانهازایرانحقابهباارتباطدرالمللیبینکارهایحتماباید.استنبوده

 . کنیمشروع

  نگرفته نظر در آب خروجی آن برای اما  کرده طراحی را چهار نیمه چاه نیرو وزارت 
 .ماند می باقی چاه این داخل چهار، نیمه چاه آب دوسوم که شود می گفته و است

  کنید؟ می حل را مشکل این چگونه

خروجیکانالداخلهمپمپاژیهایایستگاه.استشدهساختهخروجیچهارنیمهچاهبرای
کانالایندرکهاستیکشمارهآبگیرماآبتأمیننقاطازیکی.استشدهنصبهانیمهچاه

آبپمپاژایستگاه،اینازاستفادهبا.افتدمیراهشهریورتاوشدهبینیپیشآبخروجی
بهآبکهباشدباالترازاگر.گیردمیرقراکشاورزیاختیاردروشودمیانجامچاهمردهحجم
کانالداخلبهراآبپمپاژ،باباشد،پایینترازاگروشودمیمنتقلکانالطریقازراحتی

 . دهیممیقرارکنندهمصرفاختیاردروکردهمنتقل

 مدیریت شرکت .دارد آب مصرف سازی بهینه بر تکیه اردکانیان دکتر جدید رویکرد 
 .است بوده متمرکز سدها از برداری بهره و ساخت آب، تأمین روی تاکنون آب منابع

  شود؟ می چه شما شرکت وضعیت جدید رویکرد در

بهتریجدیشکلبهیازدهمدولتابتدایازهمشایدیابعدبهپنجمبرنامهازتقریباما
همراهخودبارویکردنایدرراهمهبتوانیماینکهاماکردیمورودآبمصرفسازیبهینهمسئله
درصدچهارمتاسومبرنامهابتداییعنیدورترهایگذشتهدر.کشیدطولکمیکنیم،

مختلفهایبخشدربرداریبهرهمدیریتوآبمنابعمدیریتبحثسمتبهکهاعتباراتی
درصد64تا67اخیرهایسالدر.استشدهاصالحرویهاینامابودبیشتررفت،می
استچندسالیرابخشیتعادلبحث.استآبوریبهرهبهبودهایطرحقالبدراراتماناعتب

 . استآبمصرفمدیریتهایبحثبهمربوطاینها.شنویدمیبندهزبانازکه



 این مهم های طرح از یکی اما دارید کار دستور در را مصرف مدیریت بحث اگرچه 
 ای مالحظه قابل پیشرفت و ماند عتبارا بدون سال یک بخشی تعادل طرح یعنی بخش

  اید؟ داشته هم پیشرفتی آب مصرف مدیریت مباحث در آیا .نداشتید آن در

دومسالدرامانداشتیماولسالدرتخصیص.دادیمتغییر36سالدررانگاهمانما
یصتخصبیشترین34سالدر.شدندهمراهآبمنابعمدیریتشرکترویکرداینباهادستگاه

هایسالامابودصفرتقریباتخصیصبخشیتعادلطرحاجرایاولسال.دادیمبخشاینبهرا
درتومانمیلیارد17تاهشتازاعتباراترودخانه،مهندسیبحثدر.شداصالحرونداینبعد

برابر17بخشایناعتباراتیعنیاین.استرسیدهحاضردرحالتومانمیلیارد07بهگذشته
بحثاماکندمیدنبالرارودخانهمدیریتحاکمیتهایبحثرودخانهمهندسی.استشده

مختلفهایبخشدرهانگاه.داردقرارحوزهایندراهمیتدومدرجهدرهممنابعتخصیص
اما.استشدهسازییکسانایغیرسازهوایسازهکارهایبینمنابعتخصیصوکردهتغییر

اعتباراتدرصد66.استشدهمحدودکلیطوربهدولتمنابعکهاستیناداریمکهمشکلی
آباقتصاددرضعفمتأسفانه.استیافتهکاهشکالندرگذشتهسالبهنسبتامسالما

ماودولتبایدکهدارماعتقادبنده.کنیماستفادهآبحوزهدرمنابعسایرازنتوانیمشدهباعث
ازراخودمدیریتیکارهایاعتباریمنابعازبخشیتوانیممی.نیمکآباقتصادبهنگاهینیم

27تأمینبرایایمکردهتالشهموارهما.کنیمتأمینآبذاتیارزشوآبافزودهارزشطریق
نبایدچرا.کنیممنتقلبنقطهبهالفنقطهازراآنتاکنیمگذاریسرمایهآبمترمکعبهزار
دستبهآنرویگذاریارزشطریقازراآبمترمکعبهزار27اینتأمینبراینیازموردمنابع

اینببینیم.ایمکردهایجادمعادلافزودهارزشچقدرآبمترمکعبهربابگوییم.بیاوریم
هایگذاریسرمایهبایداینکهیا.استبودهتأمینهایهزینهبامتناسبمعادلافزودهارزش
درقطعاباید.کنیماستحصالراآباینبتوانیمدیگرهایروشباهکببریمسمتیبهراخود

نهادینهارقامواعدادهمینباراآبواقعیارزشتاشودپرداختهنگاهاینبهششمبرنامه
ازایبهکنشیرینآبپایهقیمت.کنیمنصبکنشیرینآببرویمکهگوییممیراحتیبه.کنیم
آببرایتومان27نیستیمحاضرما.شودمیتمامتومانارهزسهتادومترمکعبهر

یکحتییعنی.دهیممیانجامراآبسازیشیرینتومانهزارسهتادواماکنیمگذاریارزش
نظربهنشود،اگر.شودعوضبایدهانگاهاین.بپردازیمنیستیمحاضرراآبواقعیارزشدرصد
.کندپیداراخودشواقعیارزشبايدآب.دادانجامجدیاماقدتواننمیصحبتوشعاربامن

گوییممیوزنیممیآبسربرهمیشهاینکه.برودخودجایگاهبهبایدهایارانهوسوبسیدها
.دهیممیانجامکهاستاشتباهیترینبزرگندارد،مختلفهایبخشمنابعبرایارزشیآب

 . کنیملحاظشورکمختلفهایبخشدرراآبارزشباید

 کشته  سیالب در همچنان ما .کردید صحبت ها رودخانه حریم ساماندهی درباره 
 .دارد وجود وساز ساخت ها رودخانه حریم در که است این دلیلش دهیم می

 نیرو وزارت و است مقامات به متعلق وسازها ساخت این که هست هم هایی شائبه
  دارد؟ صحت ها صحبت ینا چقدر .کند تخریب را آنها تواند نمی

بهراکاردوشود،خارجهاذهنازشائبهایناینکهبرایپیشسالسهدو،ازتقریباما
استفادهموضوعایندرمردمیظرفیتازخواستیماینکهیکیکردیم؛اضافهخودهایبرنامه
برایهایشانتشکلازبتوانیمهستند،روستاییانوکشاورزانکهمناطقیبرخیدرتاکنیم

موضوعایندرروستاییانظرفیتازتاکنون.کنیماستفادهرودخانهحریمبهتجاوزازجلوگیری
مهمبسیارنکته.کنندهمکاریماباداشتندتمایلکمترهمآنهاچونبودیمنکردهاستفاده
هازادسازیآدرعنوانهیچبهگرفتیمتصمیمکهاستاینکند،شائبهرفعتواندمیکهدیگری
.ایمزدهدامنهاشائبههمینبهیعنیکنیم،میعملاینقطهوقتی.نکنیمعملاینقطه
اینازتوانیدمی.شودمیپیگیریتهراناستاندرآزادسازیبحثکهاستسالسهدقیقا

ازهککنیممیاعالمماجدیددوردر.ببینیدراآنهایفیلموهاگزارش.کنیدبازدیدمناطق
عملاینقطهوقتی.شودتخریبرودخانهحریمهایسازهبایدبکیلومترتاالفکیلومتر
مردمهمونیستیمشاهدراهاتبعیضهم.شودمیانجامبهترروانیلحاظبهکارکنیمنمی
کهاستسالسهتادوتقریبا.شودمیمسئلهایندرسازیشفافوکنندمیحمایتبیشتر



شاهدکنید،بازدیدرارودکشفاگرخراساناستاندر.استایبازهکامالهایآزادساز
تخریبایبازهصورتبهبیشتر،همشایدوکیلومتری17چندطولیکدرکهبودخواهید

 . ایمدادهانجامرارودخانهحریمدرهاسازه

  نداشت؟ وجود ها بازه این در هم مقامات از یک هیچ ساختمان 

عملایبازه.نداریممسئلهاینبههمکاریوکیستساختمانمالکدانیمنمیمااصال
ایبازهاستان،غربسمتبهشرقازیااصفهانشرقدرویژهبهاصفهاناستاندر.کنیممی
برخیبلکههاست،رودخانهحاشیهدرمقاماتساختماننگوییماستبهتر.کردیمعمل

 . شدتخریبکهدداشتنساختمانهاارگان

 این .دهد می اجاره کشاورزان به را رودخانه سیالبی حریم مازندران ای منطقه آب 
 فرد در مالکیت احساس و سابقه ایجاد باعث حریم دادن اجاره نیست؟ تخلف کار

  شود؟ نمی

اقراردادهاین.داردنامهآیین.شودمیمنعقدقانونطبقاجارهقرارداد.نیستتخلفکاراین
ایجادحقهازمینایندرکشاورزان.شودمیتمدیدسالبهسالوشوندمیتنظیمساالنه
قانونیشرایطلحاظبه.شودمیکشتهازمینایندرزراعیمحصولفقطوندارنداعیانی

رخسیالبیاگرکهاستایناستدالل.نداردوجودرودخانهحریمدردادناجارهبرایمشکلی
وقراردادهادروشودمیتخریبکشتخوداست،زراعیکشتبرایهازمینیناچونداد،

بهایاجارهسیالببروزصورتدرتواندمیفقطفرد.استشدهاشارهنکتهاینبههمتوافقات
هانامهآییناین.استکشاورزخودمتوجهزمینبهواردهخسارتامانکندپرداختراخود

 . شودنمیانجامقطعاهاحریمدراعیانیایجادوساختامااستموجود

 کمک دریاچه احیای برای نیرو وزارت که گوید می دائما ارومیه دریاچه احیای ستاد 

  دارید؟ نظری چه  باره دراین .کند نمی

احیایستاددرشدهتعیینتکالیفازکوچکیبخش.هستیمهماهنگستاداینباکامالما
عضورسماخودمبندهکهاستشدهقراراخیرا.گشتبازمینیروزارتوبهارومیهدریاچه
استبودهالزمکهتعهداتی.باشیمداشتهبیشتریهماهنگیکهشوماحیاستادکارگروه
همهمثل.کندپیداتحققدرصدصدکارهاهمهکهنیستاینقطعااما.ایمدادهانجامتاکنون
شرایطیچنینهمستادباماهمکاریدرافتدمیتفاقادرصد37یا07کهکشورکارهای
رفعهنوزدارد،اجتماعیمسائلهماهنگیبهنیازآنحلکهمشکالتبرخی.داردوجود
سهمارومیهدریاچهاحیایستادهایبرنامهدرنیرووزارتعملیاتسهماما.استنشده
انجامراتعهداتماندرصد37امسال،تاکهاستبودهمخازنمدیریتبحث.نیستباالیی

 . ایمداده

دریاچهتخصیصدرصدکهاستمعتقدوداردبحثخیلیمخازنمدیریتبحثرویاحیاستاد 
مشخصتخصیصعددزیراشودنمیانجامآبرهاسازیونیستمعلومسدهامخازناز

 . نیست

کلبودماهروردینفتاکهاولمرحلهبوکان،سددرما.استمشخصتخصیصدرصد.خیر
داشتهتخصیصبایدهمداریمآبریزحوضهدرنزوالتکهدوممرحلهدر.دادیمانجامراتعهدات
برایهمبرآوردییککشور،همهمثلوکنیممیسالاولدربینیپیشیکما.باشیم
بتنسودرصد66گذشتهسالبهنسبتارومیهدریاچهحوضهامسال.داریمارومیهدریاچه

.کردیمحسابرااثراتبارش،اینمعادلما.داشتبارندگیافزایشدرصد26گذشتهسالبه
رهاسازیخوبیحجموکردیمآغازماهاردیبهشت13ازرابوکانسدازرهاسازیدوممرحله
جدیاختالفزمینهایندر.داردروشنسیمایافتاداتفاقکههاییبارش.شدانجام
 . دهممیارائهبارهدرایننیرووزارتعملکردازگزارشیهمستادجلسهاولیندر.بینمنمی



آباستحصالسمتبهسطحیهایآببرداشتازآبمنابعمدیریتشرکتهایسیاست 
منابعمدیریتشرکتدرژرفهایآببرداشتپروژهکهایمشنیده.استرفتهشورآبوژرف
تناقضمصرفمدیریتسیاستباپروژهایناجرایکهدکنینمیفکر.استخوردهکلیدآب

فکرآبتأمینهایبرنامهاجرایبههمچنانآبمنابعمدیریتشرکترسدمینظربهدارد؟
 . کندمی

درتحقیقاتیکاردو.استنشدهاضافهتکالیفمانبهتکلیفیآبمنابعمدیریتشرکتدرما
.شودمیانجامتحقیقاتیهایپروژهحددرجمهوریستریافناوریمعاونتبانیرووزارتستاد

اینهنوزواقعدر.داردهمراهیپروژهایندرسیاستگذاریکعنوانبهمنابعمدیریتشرکت
تأمینبرایدریاآبسازیشیرین.استنشدهعملیاتیهنوزواستتحقیقاتیمرحلهدرطرح
اولویتدرنظرگرفتنباکشوربفاضالوآبمهندسیشرکت.شودمیانجامشربآب

پیگیریراشربآبتأمینبحثدارند،قرارساحلکیلومتریصدشعاعدرکهشهرهایی
وکندنمینگاهآبتأمینمنبعیکعنوانبهدریاآببهآب،منابعمدیریتشرکتاما.کندمی

هرچند.استشتهندابگذارد،بخشاینرویراخودظرفیتوپتانسیلاینکهبرایایبرنامه
درژرفهایآبتحقیقاتیکارهایومطالعاتنتایجمنتظریمودهیممیانجاممطالعاتیکار

کنیماستفادهظرفیتاینازقطعارسید،مثبتینقطهبهاگرتاشوداستخراجنقطهدویکی،
 . نداریمایشدهتدوینعملیاتیبرنامهحاضردرحالاما

 که نیست خطرناک کار این اند؟ رسیده آب به است، شده فرح که ای گمانه های چاه 
 بررسی را فسیلی منابع از برداشت جانبی اثرات کنیم؟ برداشت را ژرف های آب

  گذارد؟ می تأثیری چه فرونشست روی که اید کرده

درفعال.شودمیانجاموبلوچستانسیستاناستانازنقطهیکدرصرفافقطتحقیقاتیکار
رامطالعاتتاباشدداشتهخروجیکهاستنشدهانجامبرداشتیهنوز.انداریحفمرحله
کهنیرووزارتستادونیروآبشرکتنفت،ملیشرکتازایمشاورهتیمیک.کنیمتکمیل

 . کنندمیرصدرامسئلهاست،موضوعاینمجریومحور

 نیازهای تأمین به قادر ،آب انتقال شبکه نبود دلیل به ابرکوه کوه کاسه نام به سدی 
 تبخیرند این شاهد فقط کشاورزان و شود می تبخیر سد پشت آب .نیست کشاورزی

  ندارد؟ شبکه سد این چرا .خورند می حسرت و

.استکشاورزیجهادبهمتعلقسدیابودهاستانیسداحتماال.نیستمسداینجریاندر
جهادیاواندمعیشتیسدهااین.باشمآنجزئیاتجریاندرمنکهنیستملیسد

تا277حددرآنمخزنکهاستاستانیکوچکطرحاینکهیااستسدمجریکشاورزی
 . شودنمیمطرحملیسطحدرآناطالعاتبنابرایناست،مترمکعبهزار677

  دارید؟ تکمیلی ای نکته پایان در 

.کنندحمایتموضوعاینازهمممردکهداردنیازآبی،کمباسازگاریهایسیاستدرباره
کهاستدادهنشانتجربه.باشنداستانیماهاینسخهآب،مدیریتمباحثدربارهبایدقطعا
نقطههر.برویمهااستانسطحبهبایدوبپیچیمملیسطحدرنسخهیکتوانیمنمیما

درمختلفهایبخشهرچند.داردراخودشهایبحثرودخانهازایشاخهحتیوزیرحوضه
وبیاوریمباالبهپایینازراهایمانبرنامهبایدباشند،مشترکتوانندمیکلی،مباحثسرییک

مشکالتواجتماعیتعارضاتنکنیمراکارایناگر.باشندریزیبرنامهدرگیرماهایاستان
شوند،میصادرباالازکههایینامهبخشاستدادهنشانتجربه.یابدمیافزایشاجتماعی

است،نکردهدرکراآبیکمشرایطهنوزکشور.کنندبروزاجتماعیمشکالتشوندمیسبب
آبتأمینبهوشدهمستقرجاییصنعتفالنکهشنویممیخبرهاییگاهیدلیلهمینبه
همبعدوکارندمیپرنیازکشتخود،مصرفبازاربهتوجهبدونماکشاورزانیاداردنیاز
مجبوریماینکهبهتوجهبا.دهیممیدستازراآبوریزندمیدوررامحصولبازار،نبوددلیلبه

استفادهتواننمیحجماینباکشاورزیبخشدرمنابعاینازدهیمانجامراکشورآبمدیریت



رویبحثبا.زندمیحرفماباخودششرایطاین.استمنفیماهایدشتتمامبیالن.کرد
مابهآنچه.بگذاریمکناررااعداداینبایداصال.بریمنمیجاییبهراهمخزنکسریدعد

باراخودبایدما.شدمنکرتواننمیرااین.استزمینرویشکافدهد،مینشانراواقعیت
حجمباکهاسترسیدهآنجابهشرایطاالنکهبدانندهمهمهودهیمتطبیققضیهاین

وداریمعهدهبهراآبحجمیتحویلوظیفهما.کنندهمخوانراخوداقداماتدبایآبمشخص
قابلآبهایماندشتتماممحدودهدر.کندکشتبایدحجماینبابپذیردبایدکشاورز
در.شدانجامگذشتهسالسهدرکهبودسختیبسیارکاراین.ایمکردهابالغراریزیبرنامه

باراخودبایدکشاورزانبنابراین.استیافتهکاهشچقدردشتلپتانسیگفتیمدشتیهر
انجامراکشتدرصد67کهبگوییمکهاستاینراهشترینساده.دهندتطبیقشرایط
پایدارسطحیکبهسال27ظرفبایدما.گیریممیپیشدردیگریهایروشیادهیمنمی

خواهدتکرارمختلفهاینسلدرفعلیمشکالتمطمئنانپذیریمرامسئلهایناگر.بازگردیم
جمهورینظامبرایاین.شودمنتهیکشورگوناگوننقاطدرتمدنیرفتنازبینبهوشد

.کنیمتجدیدنظرسبزفضایبامرتبطمباحثدربارهباید.نیستپسندیدهایراناسالمی
مختلفمناطقشرایطبهتهبسسبزفضایباید.بپذیریمداریم،کهراسبزیفضایتوانیمنمی
همهباداردآمادگینیرووزارت.کنیممدیریتبتوانیمکشوردرتاکندپیداکاهشکشور
عملیاتیراجدیدشرایطباسازگاریوآبحجمیتحویلسیاستوکردههمکارینفعانذی

.کند

های سیستان و آبرسانی به روستا:رئیس مجمع نمایندگان استان مطرح کرد
 دستان مدیریت شوبلوچ
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رئیسمجمع:آمدهاست30خرداد20بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،دریکشنبه
آبرسانیباتانکربه:نمایندگانسیستانوبلوچستاندرمجلسشورایاسالمیگفت

 .روستاهایجنوبیسیستانوبلوچستانبایدمدیریتشود

هگزارشایسنا،محمدنعیمامینیفرددرنشستبررسیمشکالتخشکسالیاستانباب
،«تامینآبآشامیدنیسالمبرایروستاهایبلوچستانبامشکلمواجهاست»کهبیاناین

هزارروستافاقدسیستمآبرسانی6درحالحاضردرمرکزوجنوباستانحدود:تصریحکرد
لیتردرروز14ودهزارروستابهصورتسرپاییوباسرانهتنهاهستندکهازاینتعدادحد

برطرفکردنمشکالتآبوکشاورزیدرایناستانبایددراولویتنخست.شوندآبیاریمی
 . مسئوالنباشد

هایبسیارخوبیدرسطحملیبرخوردارهستندکهمدیراننمایندگانازظرفیت:ویبیانکرد
سیستانوبلوچستان  .برایبرطرفکردنمشکالتمنطقهاستفادهکنندبایدازاینظرفیت

درسالجاریبامشکالتیازجملهکمآبیروبهرواستکهاینامرمدیریتصحیحمنابعآبی

 .طلبدرامی

بلوچستانبهشدتدرمعرضباتوجهبهوضعیتپیشروروستاهای:ویخاطرنشانکرد
دولتباید.راکهوضعیتخشکسالیاستانبسیارحاداستخطراتبهداشتیهستند؛چ

اقداماتفوریومقطعیرابرایتامینخساراتهزارانهکتارکشتکهدرسیستاندرمعرض

.نابودیهستندانجامدهد



انتهایپیام

 :تجمع مردم خرمشهر در مقابل سازمان آب 

آشامیدنىدرمقابلسازمانتجمعجمعیازمردمشهرخرمشهردراعتراضبهشوربودنآب
 تامینآباشامیدنیاستدولتفوریظیفهو .آبوبرقاينشهر

 ۰۶مساحت خشک و فراخشک ایران به  ۴۵۰۵تا سال  :یک متخصص هواشناسی

 رسد درصد می
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یکاستاد:هاستآمد30خرداد20بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،دریکشنبه
درجه۲تا۰۹۰سالاخیربین۰۵دمایهوادرایرانطی:هواشناسیدانشگاهتهرانگفت

 .رسددرصدمی۱۶۹۰مساحتخشکوفراخشکایرانبه۲۵۰۵افزایشیافتهاستوتاسال

هاوراهکارهاکهدرنشستعلمیگردوغبار،چالش بهگزارشایسنادکترعلیخلیلی
:درپردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهرانبرگزارشدگفت(خرداد۲۱)امروز

زاییدرایرانانجامشدهکهدرآنمیزانخطربراساسسهپژوهشیبرایبررسیخطربیابان
 .شاخصبارندگی،رطوبتوتداومخشکسالیمشخصشدهاست

اطقیکهدارایبارندگیبیشطبقاینشاخصمن:ویبااشارهبهشاخصبارندگیاظهارکرد
میلیمتردر۰۰۵خطرومناطقدارایبارندگیکمترازمیلیمتردرسالهستندبی۴۵۵از

 .زاییقراردارندمعرضخطرشدیدبیابان

خطرشدیددرچارچوباینشاخصدرمناطقی:خلیلیدرخصوصشاخصرطوبتنیزگفت

 .اهستندروزازسالدچارخشکیهو۲۱۰وجودداردکه

ایناستاددانشگاهتهرانیکیدیگرازمسائلیکهخاککشوررادرمعرضخطرشدید
خشکسالیساالنهچندانخطری:دهدتداومخشکسالیذکرواظهارکردزاییقرارمیبیابان

.دهدندارداماتداومهفتسالهخشکسالیخاککشوررادرمعرضخطرشدیدقرارمی

درصد۳۰۹۶ها،درحالحاضراساساینسهشاخصوایجادارتباطمیانآنبر:ویادامهداد
درصدازمساحتایرانخشکاستکهدرمجموعحدود۲۵۹۰۰مساحتکشورفراخشکو

مساحتخشکو۲۵۰۵بااینروندتاسال.شوددرصدخاککشورراشاملمی۴۰

.رسددرصدمی۱۶۹۰فراخشکایرانبه

:زاییموثردانستواظهارکردوندافزایشدمارانیزدرافزایشخطربیابانخلیلیدرپایانر
ایستگاههواشناسیکشوربرایمحاسبهدمایمتوسطفالتایراناز۰۶هایدادهبررسی

درجه۰۰بهبیشاز۰۵۴۵درجهسانتیگراددرسال۰۴۹۰اینحکایتداردکهمیانگیندمااز

.زایشپیداکردهاستاف۲۵۰۵سانتیگراددرسال

انتهایپیام
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کنترلورفع:آمدهاست30خرداد20یاسوج،دریکشنبه/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

تنشآبیدرکهگیلویهوبویراحمد،مدیریتاصولیمنابعآبواصالحالگویمصرفراطلبمی
 .تلختنشآبیبرپیکرهاستانمحسوساستکندوایندرحالیاستکهاینروزهاطعم

درحالیکهکهگیلویهوبویراحمدنامیکیازپر:پژمانامیدی-،گروهاستانهاخبرگزاریمهر
کشوریدکمیکشد،چهارشهردراینآبدرصدظرفیت۰۵آبترینمناطقکشوررابا

ودرحالحاضرشهرهاییاسوج،باشت،مادوانودیشموکآبیشدهاستاندچارمشکالت
 .تنشآبیروبهروشدهاندبا

تنشآبیبهمعنایبحرانآبنبودهاماعدممدیریتصحیحوضعیتمیتواندبهیکبحراندر
 .حوزهآبمنجرشود

پایدارآبشربهدراینمیاندراستانکهگیلویهوبویراحمد،میراثعدمظرفیتسازیدرحوز
ونبودزیرساختآیندهنگرانهدرگذشته،مشکالتامروزیوچالشهایمختلفیرارقمزده

 .است

اینچالشهابهشکلیاستکهعدممدیریتآنهامیتواندصدماتامنیتیرانیزبهبدنه
 .جامعهواردکند

 

کاهشمنابعازگذشتهوکاهشآبچاههایاستان،بهرهبرداریغیرمجاز،ضعفمدیریت
 .بارندگیهاچالشهایمختلفیرادرحوزهآبیاستانرقمزدهاست

درمرکزاستاننیزدرمناطقمختلفبهویژهشمالشهریاسوج،قطعهدفمندآبدرراستای
ساعتهقطعآبعملیاتیشده۰۲ذخیرهسازیوتنظیمتولیدومصرفباپوششنزدیکبه

راازجملهنگاهیگذرابهیکسالگذشته،معارضاتمحلیودستگاهیدراینمیان.است
 .موانعبهوجودآمدهبرایاجرایبرخیازپروژههایحوزهآببیانمیکند

https://www.mehrnews.com/news/4321141/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4321141/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4321141/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B8%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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درقسمترودخانهبشاراجرایطرحتصفیهخانهاضطراریآبشهریاسوجپسازماهها
یدخوردهونویدافتتاحآنبرایماهکلرایزنیمیانآبوفاصالبوعلومپزشکیبرسرزمین

هزارنفراز۴۵قریببهدربخشدیگریازشهرستانبویراحمدنیز.هایآتیدادهشدهاست
جمعیتشهرمادوانوحومهچشمانتظاراجرایپروژهآبرسانیازتنگهکبوتریهستندتا

حالیاستکهپروژهبهتحققآبپایداربرایاینبخشازشهررانیزشاهدباشیموایندر
 .دلیلمعارضاتمحلیمتوقفشدهبود

روستاباتانکرآبرسانیمیشوندکهخشکسالیوفصل۰۴۵درحوزهروستاییاستاننیز
درحوزهآبروستایینیزاقدامات.تعدادروستاهاینیازمندبهآبرسانیسیارمیافزایدگرمبر

سانیعملیاتیشده،اماباهمهتالشها،شایستهایمانندایجادمجتمعهایآبر
 .دستیابیبهنقطهایدهآلهنوزمحققنشدهاست

صعبالعبوربودنروستاها،کمبودمنابعتامینآبپایداروپراکندگیروستاهاازجملهچالش
 .هایآبرسانیمطلوبوپایداربهمناطقروستاییاست

 راحمدبروز تنش آبی در چهار شهر کهگیلویه و بوی

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبکهگیلویهوبویراحمدازبروزتنشآبیدرچهارشهریاسوج،
در:افزود خبرنگارمهر سیدعلیلدنینژاددرگفتگوبا.باشت،دیشموکومادوانخبرداد

داماستودرمیانمدتنیزحفروکوتاهمدتمدیریتتوزیعوذخیرهسازیآبدردستاق
تجهیزچاههایجدید،دوربرداریوکفشکنیچاههایقدیمیوافزایشمخازنذخیرهآبدر

 .دستورکاریقرارگرفتهاست

لدنینژادبابیاناینکهذخیرهسازیآبدرراستایتوازنتوزیعآبعملیاتیشدهاست،ابراز
هدفبرابرسازیتولیدوتوزیعآب،فرآیندذخیرهسازیبهدلیلوجودتنشآبی،با:داشت

بهدلیلاجرایبرنامهافزایشحجمعملیاتیشدهوقطعساعتیآبدربرخیساعات
 .مخازناستآب

 

مدیرعاملآبفایاستاناصالحشبکهفرسودهوتقویتتیماتفاقاتباهدفجلوگیریازهدر
 .غیرمجازراازدیگراقداماتهدفگذاریشدهدانسترفتآبوهمچنینجمعآوریانشعابات

لدنینژادباتاکیدبرتوسعهاقداماتفرهنگی،ازتوزیعبروشور،تهیهومحتواسازیدرقالب
لدنینژادحضوردربرنامههای.بامضامینمصرفبهینهآبخبردادکلیپوارسالپیامک

یریتمصرفورعایتالگویصحیحمصرفآبتلویزیونی،رادیوییوآگاهیبخشیباهدفمد
 .شربراازدیگراقداماتعملیاتیشدهدانست

 حلقه چاه غیر مجاز در استان ۱۱۰وجود 
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حلقهچاهغیر۰۰۵همچنینمدیرعاملآبمنطقهایکهگیلویهوبویراحمدازوجودبیشاز
۰۰۶۵ازمجموع:افزود خبرنگارمهر علیداوودیمهردرگفتگوبا.مجازآبدراستانخبرداد

پرشدهحلقهچاهدرقالبیکبرنامهزمانبندیشده۲۴۵حلقهچاهغیرمجازآبدراستان،
حلقهچاهغیرمجازتاپایانبرنامهششم۰۰۵استودرحالحاضرساماندهیباپرکردن

 .توسعههدفگذاریشدهاست

 

مجازدراستانوجودداردکهتاکیدمابرچاهآب۲۶۶۵درحالحاضر:ودیمهرتصریحکردداو
 .نصبکنتوروبرداشتمجازوقانونمداردراینبخشاست

حلقهازچاههایغیرمجازمتعلقبهحوزهتامینآبشرب۰۵۵ویبابیاناینکهبیشاز
بمجوزهایکاملقانونیباهدفمدیریتاست،خواستارعملکردمناسبمتولیانبرایکس

 .بهینهوصحیحآبشد

مدیرعاملآبمنطقهایاستانبااشارهبهاولویتبندیآبدرحوزهشرب،صنعتو
کشاورزی،حرکتبهسمتاصالحالگوهایآبیاریوبکارگیریروشهاینوینآبیاری،کنترل

فتآب،مدیریتمنابعوپیشگیریازهوشمندسیستمهایآبیاریباهدفجلوگیریازهدرر
اضافهبرداشتوفعالیتکارشناسیشدهوبراساساستاندارددرحوزهمدیریتآبرا

 .ضروریدانست

همچنیناصالحالگویکشتدربخشکشاورزیموردتاکیداستوجایگزینی:ویافزود
تحققمدیریتبخشکشتبامصرفپایینوبازدهیباالبهجایکشتهایپرمصرفبرای

 .استآبموردتاکید

 ممنوعیت کشت برنج در استان

برنامهریزیبرای:داوودیمهرازممنوعیتکشتبرنجدراستانخبردادوخاطرنشانکرد
مدیریتمنابعآببخشکشاورزیبهبهبودراندمانکاریوکنترلهدررفتمنابعکمکمی

 .کند

ینحوزهآببهشکلقانونیبرخوردخواهدشدوبهدستگاهبامتخلف:داوودیمهرتصریحکرد
 .قضامعرفیمیشوند

تدوینیکبرنامه،بانگاهیبهمباحثمطرحشدهمیتواندریافتکهخبرنگارمهر بهگزارش
نمهمدرگرونگاهبلندمدتدریچهبرونرفتازمباحثیمانندتنشآبیخواهدبودوای

.کارشناسیشدهوخروجیمحورباتکیهبرتوسعهمدرنحوزهآبیاستاناست

 کشاورزان آب خوردن هم ندارند/ کرمانتنش آبی در روستاهای  گزارش مهر؛
https://www.mehrnews.com/news/4322187 
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استانکرمان:آمدهاست30خرداد20،دریکشنبهکرمان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
درصدجمعیتشدرروستاهازندگیمیکنندکهاینافراددرصفمقدممقابلهبا۶۰درحالی

 .رخیازآنهابرایفرارازتبعاتخشکسالیبهشهرهامهاجرتمیکنندکمآبیهستندوب
استانکرماندومیناستانکشورازنظرتکثرروستاهادر:گروهاستانها–خبرگزاریمهر

نامرکشوراستایندرحالیستکهکرمانبزرگتریناستانکشورنیزمیباشدوهمی
کرمانرادرشماراستانهاییقراردادهاستکهباپراکندگیبیشازحدتصورمواجهکرده
استبطوریکهبرایطیکردنشمالیتریننقطهمسکونیاستانکرمانبهسمتجنوبی

درصد۲۴متوسطجمعیتروستاییکشور.ترینمنطقهاستانبایدهشتساعتراهپیمود
نمیدهداستانکرمانبایدبرنامهریژیویژهایبرایپویاییایناستکهاینآمارنشا

 .درصداست61روستاهاداشتهباشدزیرااینآماردراستانکرمان

کرمانازاعماقکویرتاارتفاعاتسربهفلککشیدهزاگرسشاهدوجودروستاهایمتعدد
وپنجهنرممیکنندکهاستکهاینروزهاروستانشینانباخشکسالیبیسابقهایدست
.مسنترینساکناناینآبادیهاهمچنینوضعیتیرابهیادندارند

روستاهاییکهروزگاریمولدومحوراقتصادازروستابهشهربودندحاالرفتهرفتهازسکنه
خالیمیشوندوکشاورزانیکهبیلشانزمینهاراشخممیزدحاالبهکارگرانیتبدیل

کهدرگوشهایازمعابرشهریبهامیداینکهبهعنوانکارگرروزمزدبهکارگرفتهمیشوند
.شوندروزگارمیگذرانند



»روستاهایزرندهمازاینآسیبدراماننبودهاست،وقتیازدوردستبهدهستان
ریکزرندنزدیکمیشومانتظاردارمهمانصحنههاییراببینمکهدرکودکید«سربنان

سفرتفریحیدیدهام،رودخانههایپرآب،کوهستانهایمملوازدرختومزارعگندموگل
آفتابگردانکهدشتزرندرازردرنگمیکردند،کشاورزانبیلبهدوشدرامتدادجویبارها

.برایآبداریحرکتمیکردندولبخندبرلبانشانبود

رجادهخاکیمنتهیبهروستایشانروزهادرانتظاراماهماکنونروستاییانسربناندرکنا
تانکرهایآبمیشنیدندتابهقولخودشانبتوانندآبخوردنشانراتامینکنند،دیگرخبری

ازآنمزارعوباغهایمیوهنیست،مزارعمحدودترشدهاندوباغهایسرسبزبهزمین
.ربرایکشاورزانخاطرهشدهاندهاییمملوازدرختانخشکیتبدیلشدهاندکهدیگ

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


مردانروستاهنوزهمصبحهاازخانههاخارجمیشوندتاکهشایدبتواننددرآمدیداشته
باشندامابهجایاینکهبهمزارعبروندبهکنارجادهمیروندتابتوانندسوارمینیبوس

.یدبتوانندکارگریکنندقدیمیشوندکههرروزصبحآنهارابهشهرزرندمیبردکهشا

هر پنج روز دو ساعت آب در عمق کویر

نمونهاینروستاهادردهستانسربنانزیادهستندامادرسالجاریروستاهایکهنوج،
علیآبادنیزبهآنهاافزودهشدهاند،مردماینروستاهاطیدوماهاخیرباقطعیمکررآب

روزیکبارحدوددو۰،زنانروستامیگویندهرمواجهمیشوندوآبخوردنهمندارند
ساعتآبدارندودرسایرروزهابایددرانتظارتانکرهاییباشندکهآبرابهصورتسیاربه

.روستامیاورند

زنروستاییکهملیحهنامدارددربدوورودمانبهروستابهاستقبالمیآیدومرابهمیدان
خانواردراینروستازندگیمیکنندودردوماه۰۲حدود:یگویداصلیروستامیبردوم

اخیرنگاهشانبهاینمیداناستکهچهزمانیصدایبوقتانکرآببهگوشمیرسد،وی
میگویدپیشازخشکسالیصدایجویبارهایجاریدرروستابهگوشمیرسیداماحاال

ظرباشیمکهآبخوردنمانراتامینکنیمودرطولروزبایددبههایآبرادرصفبگذاریدومنت
.همآنقدرآبمصرفکنیمکهتاآمدندوبارهتانکربامشکلمواجهنشویم

کشاورزان کارگر ساختمانی شده اند

مااینجاآببرایخوردننداریمچهبرسدبهکشاورزیودامداری،کشاورزیاز:ویمیگوید
اندودیگرامکانچنینکارهاییوجودندارد،برخیازمردمقالیبینرفتهودامهاکمشده

میبافندواکثرخانوارهامردهایشاندرشهرکارگرشدهاندواگرشانسداشتهباشندکار
.گیرشانمیآیدومیتوانندلقمهاینانسرسفرهخانههایشانببرند

بهاصرارزن.ربهشهرمهاجرتکردهاندچندخانوادهدرهفتههایاخی:زنروستاییمیگوید
برایدیدنیکیازخانوادههاکهقصدمهاجرتداردواردیکیازکوچههامیشویمکهدو

مردخانوادهدرحالبارزدناسبابو.طرفشخانههایخشتوگلیخودنماییمیکنند
.اثاثیهاست



ویدکهسالهادراینروستاهامحمدعلییکیازروستاییاناینمنطقهاستومیگ
هماننداجدادشکشاورزیمیکردهاستامابهدلیلکاهشبارندگیطیسالهایاخیر

.مجبورشدهاستتصمیمبهترکروستابگیرد

میگویدکهباسرمایهایدارموازمحلکشاورزیودامداریدرسالهایگذشتهجمعکردهام
محمدعلیادامهمی.میخواهمسوپرمارکتراهبیندازمدرشهرمغازهاجارهکردهامو

شماخودتانراجایمابگذارید،دیگرمنبعدرآمدیدرروستانداریم،آبخوردنهم:دهد
چرابایداینجابمانیم،حداقلمسئوالنمشکلآبراحلکنندکهبتوانیمدرخانه.نداریم



خوردنهمنیستانگیزهایبرایماندنباقیهایشمانبمانیموقالیببافیماماوقتیآب
.نمیماند

پیرمردیبهنامغالمعلیازراهمیرسد،کمرشخمیدهاستوچهرهاشآفتابسوخته
ازمسئوالناین:شدهوعرقچینیبرسرگذاشته،باکمکعصایشراهمیرودومیگوید

درآخرخطانتقالآبهستیم،اینسوالرادارمچرافکریبهحالمانمیکنند،میگویندما
دلیلنمیشودکهبنشینندونگاهکنندکهچندینروستاازجمعیتخالیشود،چراکاری

.نمیکنند

چندینباربهفرمانداریوادارهآبرفتهاماماخبریازبهبودوضعیتنیست،:پیرمردمیگوید
یستوباتانکربهماآبمیدهندکهازدوسالقبلآبکمشدوحاالدیگرخبریازآبن

فقطآبخوردنداشتهباشیم،اینمردمبهاستحماموبهداشتنیازندارند؟کسیمیداند
ماهرمضاندرگرمایطاقتفرساراباچنینوضعیگذراندهایم؟

بارندگی:مسئولادارهآبوفاضالبروستاییزرندنیزدغدغهخشکسالیداردومیگوید
الهایاخیربهشدتکاهشیافتهاستوبسیاریازمنابعآبسطحیخشکشدهطیس

.اندوسطحآبدهیچاههاهمکاهشیافتهاست

روستادراینمنطقهراتامینمیکردکه۰۲یکحلقهچاه،آبحدود:ضیاءالدینیمیگوید
خشکسالیخشکونفررادرخودجایدادهاشتامااینچاهبعداز۰۱۵۵جمیعتیحدود

:ویگفت.لیتررسیدهاست۴لیتربودکهحاالبه۰۰کمآبشدهاست،دبیقبلیاینچاه
سعیکردیمدوحلقهچاهبرایجبرانکمآبیحفرکنیمکهمتاسفانهبهآبنرسیدندو

سعیکردیمدرمرحلهبعدچاهدستیحفرکنیمکهاینچاههمبهالیهایسختاززمین
ویابرازامیدواریکردکهباتدابیراندیشیدهشدهکارآبیاری.وکارکندشدهاسترسیده

.سیاراینروستاهابانظموتعددبیشتردنبالشود

امامدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستاییاستانکرمانکهازابتدایسالجاریبارهادر
انیسیاربهدوهزارروستادرخصوصمنابعآبیاستانابرازنگرانیکردهاستازآبرس

.تابستانسالجاریخبرمیدهد

تعدادروستاهاییکهعمالباتانکرآبرسانیمیشدندقبلازتنش:علیرشیدیمیگوید
روستاهابودکهقطعاباامکاناتموجوداینتعدادتاپایانتابستانبهدوهزار۱۵۰اخیرآبی

یناعتباربرایآبرسانیسیاربهروستاها،حفرچاهجدیدویخواستارتام.روستاخواهدرسید
وضعیتآبیاستاندرروستاهادرنیمقرنگذشتهبی:ویافزود.وکفشکنیچاههاشد

۲۵۰چاهیکهروستاهاراتغذیهمیکردهاستحداقل۴۱۵سابقهبودهاستبهطوریکهاز
.چاهبامشکلجدیمواجهخواهندشد

توجهیکهدرخصوصمدیریتمصرفآبصورتگرفتهاستحاالباتنشکرمانپسازبی
جمعیتیمواجهشدهاستاماکمبوداعتبارویاسیاستهایآبیجلویانتقالآببهاین

.استانراگرفتهاست

 درصد حجم مخازن سدهای لرستان خالیست ۰۶

https://www.isna.ir/news/97032712544 



 
مدیرعاملشرکت:آمدهاست30خرداد20،دریکشنبهایسنالتیبهنوشتهخبرگزاریدو

 .درصدحجممخازنسدهایلرستانخبرداد46بودنایازخالیآبمنطقه
میزانآبدهیرودخانهکشکاندرحالحاضر:بهگزارشخبرنگارایسنا،رضامیرزاییبیانکرد

درثانیهاستکهنسبتبهمیانگینمترمکعب۳۵دخترحدوددرمحلایستگاههیدرومتریپل
 .دهدآماربلندمدت،یکدرصدکاهشنشانمی

باتوجهبهپایانفصلبارش،افزایشدمایهوا،شدتتبخیروشروعفصل:ویادامهداد
 .شدتکاهشیاستآبیاریکشتتابستانه،روندآبدهیرودخانهکشکانبه

 
مخزنسدایوشانخالیستوآبیبرایرهاسازیدرصدازحجم۳۰حدود:میرزاییاظهارکرد

 .منظورجبرانکمبودآبرودخانهکشکاننداردبه
 

دوستخودداریکنند،کشاورزانحوزهرودخانهکشکانازکاشتمحصوالتآب:اینمسئولگفت
 .شوددستمیزیرااینکارباعثخشکشدنرودخانهدرپایین

 
درصدحجممخازنسدهای۰۶بدرفصلبهار،هنوزهایمناسباوجودبارش:میرزاییافزود

 .لرستانخالیست
۱۰آبادالیگودرزدرصد،خان۳۰آباددرصد،ایوشانخرم۴۶سدهایمروکدورود:وییادآورشد

درصد۰درصدوسدهالهکوهدشت۶۳درصد،حوضیانالیگودرز۰۰درصد،کزنارالیگودرز
 .خالیست

 
جهبهپایانفصلبارشوافزایشدمایهوایهوا،جبرانکمبودآبباتو:میرزاییبیانکرد

 .پشتمخازنسدهایاستانغیرممکناست

انتهایپیام

 شود آب کارون به جراحی منتقل می/ خبر خوش برای نخلداران شادگان

https://www.isna.ir/news/97032712527 

 
رییسسازمانجهاد:آمدهاست30دخردا20بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،دریکشنبه

هزارهکتارنخیالت12بهمنظورحلمشکلتامینآبموردنیاز:کشاورزیخوزستانگفت

 .شودشادگان،آبکارونبهرودخانهجراحیمنتقلمی

هزارهکتارازنخیالتشادگاناز12حدود:وگوباایسنا،اظهارکردکیخسروچنگلواییدرگفت
شوندودرچندسالگذشتهبهدلیلخشکسالیوکاهشآوردحیتامینآبمیرودخانهجرا

 .اندآبرودخانهجراحی،ایننخیالتدچارمشکلکمآبیوگاهابیآبیشده



هایتازهکشتشدهواینمشکالتباعثشدتاخساراتفراوانیبهنهال:ویافزود
نمشکالتباعثشدتاکیفیتمیوههمچنینای.هایمثمرقدیمیشادگانواردشوددرخت

 .ایننخیالتنیزکاهشپیداکند

برایناساسوباتوجهبهاستمرار:رییسسازمانجهادکشاورزیخوزستانتصریحکرد
خشکسالیوعدمامکانتامینآبوحلمشکلنخلدارانشهرستانشادگان،مجموعه

ایمشکلراازطریقانتقالآببینحوضهبندیرسیدتاوزارتخانهجهادکشاورزیبهاینجمع

 .حلکند

هزارهکتارنخیالت12کهبهمنظورحلمشکلتامینآبموردنیازچنگلواییبابیاناین
دراینراستاطرحانتقالآب:شود،بیانکردشادگان،آبکارونبهرودخانهجراحیمنتقلمی

مترمکعبدرثانیهدردستورکارقرارگرفته3ایازرودخانهکارونبهجراحیبادبیبینحوضه
  .است

میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهوقراراستتابا07برایاینکاراعتباریحدود:ویادامهداد

 .هایخاکیآبازرودخانهکارونبهجراحیمنتقلشوداحداثکانال

انتهایپیام

 میزان شوری منبع آب خرمشهر به شوری آب دریا رسید :رئیس آبفای خرمشهر
https://www.mehrnews.com/news/4323304 


:آمدهاست30خرمشهر؛درتاریخبیستوهشتمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

مینآبخرمشهراستبهروزشنبهشوریآبماردکهازمنابعتا:رئیسآبفایخرمشهرگفت
 .میزانشوریآبدریارسیدکهدفعاینمیزانشوریممکننبود

،غالمرضاپورجاللیشامگاهیکشنبهدرنشستبافعاالناجتماعیدرخبرنگارمهر بهگزارش
شوریآبتاکیدکردوفرمانداریخرمشهربرناتوانیسیستمتصفیهآبخرمشهربردفع

درصدآبخرمشهرازطرحغدیروبقیهآنازکارونوماردتامینمیشود،تلفیقآب۱۵:گفت
رودخانههاباآبغدیرباعثشوریآبشبکهآبشربشهرستانشدهاستکهدفعاین

تصفیهخانه:ویاظهارکرد.شوریسیستمتصفیهفعلیخرمشهرامکانپذیرنیست
ازسیستمتصفیهآبفیزیکیاستفادهمیکندکهقادربهجداسازیامالحورفعخرمشهر

شوریآبنیستوایناواخرپیشرویآبدریابهکارونباعثشوریبیسابقهآبشدهکه
بدونسیستمتصفیهاسمزمعکوسکهدرآبشیرینکنهااستفادهمیشود،دفعشوری

 .آبممکننیست

خشکسالی،کاهشذخایرآبپشتسدهاودبیپائینرودخانههابهرئیسآبفاخرمشهراز
سالهایگذشته:عنواندالیلپیشرویآبدریاوشوریآبدرخرمشهریادکردوتوضیحداد

نیزمددریاباعثپیشرویآبدریابهسمتکارونمیشدامادرسالهایگذشتهبا
کهتوانپسزنیاینآبهایشورراداشتورهاسازیآبازباالدست،دبیآببیشتربود

ویبهپیشرفتپروژهفازدومطرحغدیراشارهوازپایان.مشکلشوریآبایجادنمیشد
بااتمامپروژهمیتوانتمامنیازآبیخرمشهراز:یافتناینپروژهتانیمهتیرماهخبردادوافزود

 .طرحغدیرتامینکرد

https://www.mehrnews.com/news/4323304/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4323304/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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باپایاناینسدکهچهارمتر:وژهبندخاکیماردهماشارهکردوگفتپورجاللیبهاجرایپر
دوهزارمیکروزیمنسکهحد EC دیگرازآنباقیماندهاستمیتوانآبرودخانهرادر

 .مطلوبیاستحفظکرد

رئیسآبفاخرمشهرهمچنینازمیزانمصرفآبیبهعنوانیکیازعواملناتوانیدرکنترل
هزاراستکهاکنونمیزان۶۶میزاننیازآبیشهرستان:بیادکردوگفتمشکلشوریآ

هزاراستکهاگرمصرفصحیحوبدوناتالفآبانجاممیشدباهمین۵۰برداشتآب
 .میرانآبغدیرهمامکاناستفادهازآبباشوریمناسبفراهمبود

،صحبتهایرئیسآبفاخرمشهرباواکنشفعاالناجتماعیحاضردرارمهرخبرنگ بهگزارش
نداشتنبرنامهباتوجهبهقابلپیشبینیبودنخشکسالیوتبعاتآن،.جلسهمواجهشد

همچنیننحوهمدیریتسهیهآبمطلوبفعلیازجملهانتقاداتیبودکهازسویاینافرادبه
 .سیستمآبفاواردشد

 ۰۵آبرسانی سیار به / کم آبی در مرکز آب ایران/  پدیدار شدن مصائب نباریدن برف
 روستا آغاز شد

s/4322327https://www.mehrnews.com/new 


:آمدهاست30شهرکرد؛درتاریخبیستوهشتمخرداد/دولتیمهربهنوشتهخبرگزاری

کاهشبارشهادرچهارمحالوبختیاریمنابعتامینکنندهآبشربرابامشکلمواجهکرده
بهطوریکهدرآستانهتابستانآبرسانیسیاربهبرخیروستاهایایناستانآغازشده

 .است
چهارمحالوبختیارییکیازاستانهایآبخیزکشوردر:گروهاستانها  - خبرگزاریمهر

منطقهزاگرسوجنوبکشوربهشمارمیرودکهتامینکنندهآببرخیازاستانهایبزرگ
تیاریطیسالهایچهارمحالوبخ.است...کشورازجملهاصفهان،خوزستان،یزدو

درصدآبکشورراتولیدمیکردونقشمهمیدربخشتامینآبشرب،۰۵گذشتهبیشاز
 .صنعتوکشاورزیکشورداشتهاست

درگذشتهبارشهایسنگینبرفدرزمستانهادرارتفاعاتایناستانموجبفعالشدن 
طییکدههگذشتهبارشچشمههاوجاریشدنرودخانههایکوچکوبزرگمیشداما

هادرایناستانبسیارکاهشیافتهوبسیاریازمنابعتامینآبدرایناستانخشکشده
کاهشبارشهاموجبخشکشدنچشمهها،قناتهاوچاههایتامینآبشرب.است

 .برخیمناطقروستانشیناستانچهارمحالوبختیاریشدهاست

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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روستایاستانچهارمحالوبختیاریخشکشدهوآبرسانی۰۵آبدرحالحاضرمنابعتامین
 .سیاربهاینروستاآغازشدهاست

خبرنگارمدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستاییچهارمحالوبختیاریدراینزمینهبه
ستایچهارمحالوبختیاریآغازرو۰۵درآستانهفصلتابستانآبرسانیسیاربه:گفت مهر

 .شدهاست

کاهشبارشهادراستانچهارمحالوبختیاریموجبخشکشدن:تورجاحمدپوربیانکرد
روستایایناستانشدهاستکهدرحالحاضربرایحلمشکل،آب۰۵منابعتامینآب

 .رسانیباتانکربهاینروستاهاآغازشدهاست

جمعیتاینتعداد:البروستاییچهارمحالوبختیاریبیانکردمدیرعاملشرکتآبوفاض
ویبااشارهبهاینکهبیشترینروستاهاینیازمندآبرسانی.هزارنفراست۰۰روستابیشاز

برایحلمشکلآببرخیازاینروستاها،:سیاردرشهرستانلردگانواقعهستند،بیانکرد
 .چاهآباجارهشدهاست

کتآبوفاضالبروستاییچهارمحالوبختیاریبااشارهبهاینکهکاهشبارشمدیرعاملشر
درحالحاضر:هادرسالگذشتهنسبتبهسالهایقبلبسیارکمترشدهاست،بیانکرد

وی.آبدهیمنابعتامینآبروستاهایدیگراستاننیزباکاهششدیدیمواجهبودهاست
هریزیها،آبرسانیمنظمبهروستاهایدچارکمآبیدرحالحاضرطیبرنام:بیانکرد

.استاندرحالانجاماستومشکلیدراینبخشوجودندارد

بااشارهبهکاهش خبرنگارمهر بختیارینیزدرگفتوگوبامدیرکلهواشناسیچهارمحال
میزانبارندگیسالزراعیجاری:ری،اظهارداشتشدیدبارندگیدرچهارمحالوبختیا

وی.درصدکاهشبارندگیدارد۶۰چهارمحالوبختیارینسبتبهدورهمشابهسالگذشته
میزانبارندگیسالزراعیجاریچهارمحالوبختیارینسبتبهمیانگینبلند:عنوانکرد

 .درصدکاهشیافتهاست۶۴مدتدورهمشابه

میزانبارندگیسالزراعیجاری:استانچهارمحالوبختیاریادامهدادمدیرکلهواشناسی
 .درصدکاهشبارندگیدارد۶۴چهارمحالوبختیارینسبتبهسالزراعیکامل

چهارمحالو(۵۱-۵۴)شاهرخپارسابااشارهبهاینکهمیانگینبارشدرسالزراعیجاری
چهارمحالو۵۴-۵۰نبارشسالزراعیمیانگی:میلیمتراست،بیانکرد۳۰۲۹۶بختیاری
 .میلیمتربودهاست۰۳۵بختیاری

تغییرالگویبارشدرچهارمحال:مدیرکلهواشناسیاستانچهارمحالوبختیاریعنوانکرد 
ویبااشارهبهاینکهبارشباراندرارتفاعات.وبختیاریسببکاهشمنابعآبشدهاست
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زمستانسالگذشتهدربرخیمواقعشاهدبارش:انکردجایگزینبارشبرفشدهاست،بی
 .بارانبهجایبارشبرفبودیم

استانچهارمحالوبختیاریدر:مدیرکلهواشناسیاستانچهارمحالوبختیاریبیانکرد 
 .ردهاستانهایخشککشورقرارگرفتهاست

 مصرف بهینه آب در استان چهارمحال و بختیاری فرهنگ سازی شود

ارشناسمنابعآبدرچهارمحالوبختیاریبااشارهبهاینکهآبمایهحیاتوآبادانیاست،ک
 .حفظنعمتآببایدبهعنوانیکاولویتدرخانوادههافرهنگسازیشود:بیانکرد

متاسفانهمصرفآبدرخانوارهایروستاییوشهریدرنقاط:حمیدحسینیبیانکرد
میانگینهاواستانداردجهانیاستوبایدتالششودکهمصرفآبدرمختلفاستانباالتراز

اطالعرسانیدرخصوصکاهشمنابعآب:ویبیانکرد.مواردغیرضروریبسیارکاهشیابد
 .بهمردمضروریاستوبایدتالششودکهمردمبرایحفظمنابعآبموجودهمکاریکنند

بایدمصرفبهینهآبدراستان:اریادامهدادکارشناسمنابعآبدرچهارمحالوبختی
.چهارمحالوبختیاریفرهنگسازیشود

تالش صنعت آب  :مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری خوزستان خبر داد
 بهبود آب آبادان و خرمشهرخوزستان برای 

https://www.mehrnews.com/news/4323523 


مدیر:آمدهاست30اهواز؛درتاریخبیستوهشتمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر

عاملشرکتآبوفاضالبخوزستانبااشارهبهوضعیتبحرانیآبدرشهرهایآبادانو
تمامامکاناتدستگاههایخدماترسانبرایبهبودخرمشهردرروزهایگذشتهازبسیج

 .وضعیتآبشربخبرداد
بهنقلازآبفایخوزستان،صادقحقیقیپوربااشارهبهبهرهبرداری خبرگزاریمهر بهگزارش

مانآبوبرقهایصورتگرفتهازسویسازباتالش:ازخطدومطرحغدیراظهارکرد
خوزستانوبنابهوعدهمسئوالناینسازمان،قراراستتاماهآیندهخطدومطرحغدیروارد

بااشارهبهاقداماتوی.تواندمشکالتآبخرمشهروآبادانراکاهشدهدمدارشودکهمی
راشرکتآبوفاضالباقداماتی:شرکتآبوفاضالببرایکاهشمیزانشوریآببیانکرد

توانبهورودواحدآبشیرینکنباانجامدادهاستکهمیبرایتعدیلمیزانشوریآب
هزارمترمکعبدرشبانهروزاشارهکردکهدرحالحاضرواردمدارشده۰۵ظرفیتتصفیه

 .است

میزانشوری:مدیرعاملآبفایخوزستانبااشارهبهمیزانشوربودنآبدراستانبیانکرد
میکرومووسبرسانتیمتراستوآبیکهاز۰۵۵تانداردآببیندوهزارتایکهزارواس

تادوهزارمیکرمووسبرسانتیمترشوریداردو۰۵۵شودبیندوهزاروطرحغدیرتامینمی
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 .هزارمیکرمووسبرسانتیمترشوریدارد۰۰آبکانالماردنیزحدود
  
مصرفروزانهآبدرخرمشهر:انمصرفآبدرخرمشهراظهارکردحقیقیپوربااشارهبهمیز 

هزارمترمکعبآنازطریقطرحآبرسانیغدیر۴۰هزارمترمکعبدرشبانهروزاستکه۵۵
هزارمترمکعبآننیزازرودخانهکارونو۳۵وحدود(شودکهازرودخانهکرخهتامینمی)

 .شودکانالماردتامینمی
آبخرمشهروآبادانعاریاز:شارهبهسالمبودنآبدرخرمشهروآبادانبیانکردویباا 

هرگونهآالیندهومیکروباستوبهداشتوسالمتآنموردتائیدبودهامااینآبازلحاظ
 .مطلوبیتچشاییموردپسندمشترکاننیست

ودرافقنهاییطرحشودآبغدیرازرودخانهکرخهدریافتمی:حقیقیپورتصریحکرد
جایگزینکردنآبسددزدرنظرگرفتهشدهاستکهمیزانشوریآنیکششمآبغدیر

 .است
به:ویبااشارهبهاینکهعمدهشوریبهدلیلبرداشتازکانالماردوبهمنشیراست،گفت

درکانالدلیلخشکسالیوکمبودمنابعآبیبرایتامینآبشربمجبورهستیمازمنابعآبی
ماردورودخانهبهمنشیراستفادهکنیمامادرتالشهستیمباهمکاریمردمومدیریتمصرف

هاآبموردمیزانبرداشتازکانالماردرامحدودوبیشترازمنابعطرحغدیروآبشیرینکن
 .نیازراتامینکنیم

 
آبتامینشدهاز:ست،بیانکردحقیقیپوربابیاناینکهآبتامینشدهازطرحغدیرکدرنی

هاوویدیوهایکهنشانازکدریآبداردازخرمشهروآبادانطرحغدیرکدرنیستوعکس
 .نیستوبیشترمربوطبهبخشیازاهوازاستکهانشعابغیرقانونیدارند

با:مدیرعاملآبوفاضالبخوزستانبااشارهبهکاهشبارشدراستانخوزستاناظهارکرد
توجهبهکاهشبارشدراستانخوزستانوپایینآمدنسطحروخانهکارونوپیشرویآبدریا

 .بهسمترودخانه،افزایششوریآبدرکارونپدیدارشدهاست
درصدیبارشهنوزصورتنگرفته۶۵ویبابیاناینکهرهاسازیآبسدهابهدلیلکاهش

باالدستیبهدلیلکمبودمنابعآبوبرنامهزمانرهاسازیآبسدهای:است،تصریحکرد
 .ریزیبرایتامینآبشربوکشاورزیدرماههایپیشرو،هنوزمشخصنیست

توانتنهابابامدیریتمصرفوصرفهجوییازسویمشترکانمی:حقیقیپوردرپایانگفت
هازکانالماردواستفادهازمنابعآبیطرحغدیرآبراباکیفیتمناسبیوبدوناستفاد

 .بهمنشیرتامینکرد

،تامینآبشهرستانآبادنوخرمشهرازطرحانتقالآبغدیرانجامخبرنگارمهر بهگزارش
میشودوسازمانآبوبرقخوزستانطبقوعدهدادهشدهدرتالشاستکهعملیات

شدهصورتگیردومشکلبرطرفکردنآبدرایندوشهرستانانتقالآبرادرموعدمطرح
 .انجامشود

آب کارون به شادگان حیات دوباره  :ها نماینده شادگان با اشاره به مرگ نخل
 بخشد می

https://www.isna.ir/news/97032813226 
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مردمدهنماین:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،درسناایخبرگزاریدولتیبهگزارش
میلیوناصلهنخلدراثر1.4حدود»کهشادگاندرمجلسشورایاسالمیبابیاناین

اجرایطرحانتقالآباز:،گفت«خشکسالیوکمبودآبدرشادگانازبینرفتهاست
 .بخشدرودخانهکارونبهرودخانهجراحیبهشادگانحیاتدوبارهمی

زنیطرحنژاددرمراسمکلنگمینعبدالمجیدناصریبهگزارشایسنا،حجتاالسالموالمسل
خردادماهدرجنوب20ایازرودخانهکارونبهرودخانهجراحیکهامروزانتقالآببینحوضه

باتوجهبهشرایطکمآبیوبیآبیبایدگفتمردم:شرقاهوازانجامشد،اظهارکرد
کردنداماباروزهایسختیراسپریمیهاشادگانبهدلیلازبینرفتنمزارعونخلستان

انتشارخبراحداثاینکانال،بهترینعیدفطرطیچندسالاخیربرایمردماینشهرستان

 .رقمخورد

امیدواریمباپایانعملیاتاجرایاینطرح،آرزویچندسالهمردمشادگانمحقق:ویافزود
وناصلهنخلدرشادگاندرمعرضمیلی6.4اجرایاینطرحکاربزرگیاست؛چراکه.شود

میلیوناصلهنخلازبینرفتهاستامااجرایآنبهشادگانحیات1.4تهدیدنابودیهستندو
 .بخشددوبارهمی

ازوزیرجهادکشاورزیومعاونویآقایبخشنده،استاندارخوزستانومدیران:ویتصریحکرد
مارادراجرایاینطرحکمککردندتشکرجهادکشاورزیوسازمانآبوبرقاستانکه

مجموعهجهادنصرنیزرونداجرایاینپروژهراکهبهمنظورتامینآبموردنیاز.کنممی
نخیالتشادگاناست،بهخوبیآغازکردهاستکهجایتشکرداردوامیدواریمهرچه

 .سریعتربهاتمامبرسد

همهواقفهستندکهکشوردر:بیانکردمینمایندهمردمشادگاندرمجلسشورایاسال
بردودشمنباتمامتوانایرانراتحتفشارقراردادهاستبدترینشرایطاقتصادیبهسرمی

امادراینوضعیتنظامجمهوریاسالمیچنینمناطقیرافراموشنکردهوباتخصیص
 .اعتبار،کاربزرگیراآغازکردهاست

هارابپذیریماماانجامچنینکالتوتنگناهاییوجودداردکهبایدآنمش:ویخاطرنشانکرد
امیدواریمهمهتالشکنندتااینپروژهدرکمترینزمانبه.کاریبزرگاستوجایتقدیردارد

 .پایانبرسد

انتهایپیام

 بحران آب تهدیدی جدی در کهگیلویه

https://www.isna.ir/news/97032813290 



 
معاونفرماندار:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،درسناایخبرگزاریدولتیشبهگزار

 .بحرانآبدردهدشتیکتهدیدجدیاست:کهگیلویهگفت

ایمهنوزبهفصلتابستاننرسیده:بهگزارشایسنا،اسالمخسرویدرجمعخبرنگارانافزود

  .ایمدربرخیازروستاهاباکمبودآبمواجهشده

همه:آبیمسئولهستیم،اظهارکردویبابیاناینکههمهمردمومسئوالندربرابربحرانکم
سازیمصرفبهینهازآببهصورتعملینهایتتالشوتوانخودرابهبایددرراستایفرهنگ

  .کارببندیم

اتخودوحتیواداراتولوبانصببنربرسردربادار:معاونفرماندارکهگیلویهخاطرنشانکرد
هاجهتکاهشمصرفآباقداماتالزمرادردستورکاردرججمالتهشداردهندهدرفیش

  . قراردهند

خسرویخواستاربرگزاریانواعهمایشدرزمینهبحرانآبازمتولیانفرهنگیخصوصاً
راستاانجامهرادارهوسازمانیکهاقدامیدراین:نهادشدوتصریحکردهایمردمسازمان

  .دادبهحوزهفرمانداریاطالعدهد

هایادارهفرهنگوارشاداسالمیدرخاللبرنامه:معاونفرماندارکهگیلویهاضافهکرد
فرهنگیخودیکآیتمرابهکاهشمصرفآبدرقالبنمایشتئاتروفیلمبرایمردماختصاص

 .دهد

انتهایپیام

پرداخت خسارت به کشاورزان خرمشهری متضرر از  :فرماندار خرمشهر خبر داد
 شوری آب

https://www.mehrnews.com/news/4323303 

فرماندار:ستخردادآمدها20تاریخروزدوشنبه،درخرمشهر/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش
خرمشهرازبرآوردوپرداختغرامتبهکشاورزاناینشهرستانکهدراثرشوریآبمتضرر

 .شدهاند،خبرداد
،ولیالهحیاتیشامگاهیکشنبهدرنشستبافعاالناجتماعیخبرنگارمهر بهگزارش

درجلسهکمیته:شوریآباینشهرستاناظهارکردشهرستانخرمشهرباموضوعمشکل
بحرانشهرستانمقررشدکهمیزانخسارتناشیازشوریآببهکشاورزیشناساییو
پیگیریهایالزمازسویجهادکشاورزیبرایپرداختخسارتبهخسارتدیدگانانجام

ئمیدادهشدامااینویبایادآورشدناینکهامسالمجوزبرداشتآببهکشتهایدا.شود
مجوزبهکشتهایموقتوفصلیدرشهرستانخرمشهردادهنشدهاست،بهبرخی

 .اعتراضاتپیراموناینتصمیماشارهکرد

برخیکشاورزانباایناستداللکهخرمشهردر:فرماندارخرمشهردراینرابطهبیانکرد
بازکشورمیتوانآنرابرایکشتوپائیندسترودخانهقرارگرفتهوبهجایخروجاینآ

زرعاستفادهکرد،بهاعطانشدنمجوزبرداشتآببرایکشتهایفصلیاعتراضمی
ازجملهسازوکارهابرایرفعشوریآباحداثبندبرمارداستکهباعملی:ویافزود.کنند

ستهخواهدشدشدناینامرراهبرایپیشروییآببهسمتپائیندستوخروجازکشورب
 .نیزامکاناستفادهازاینآبرانخواهندداشت.وکشاورزانپائیندست

https://www.mehrnews.com/news/4323303/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
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https://www.mehrnews.com/news/4323303/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
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حیاتیبابیاناینکهبااحداثسهسدسلولیکهباحضوروزیرنیروافتتاحشد،سدچوئبدو
سدیدردهانهبهمنشیرکهدردستاحداثهستندوتاسهسالآیندهبهبهرهبرداریمی

احداثبندخاکیبرکارونودرمحلماردبرای:مینآبرفعخواهدشد،افزودرسند،مشکلتا
کارخانهآبشیرینکنواجرایطرحفازدوموی،آغازبهکار.رفعشرایطبحرانیفعلیاست

 .آبرسانیغدیرراپایانبخشمشکالتشوریآبمردمخرمشهردرسالجاریدانست

سهراباهدفهماندیشیبافعاالناجتماعیبرایپشتفرماندارخرمشهربرگزاریاینجل
 .سرگذاشتناینمشکلاعالمکرد

،اعتراضبرخیحاضراندرجلسهبهناعدالتیدرزمینهتخصیصخبرنگارمهر بهگزارش
هابرنجدربرخیاستانسهمیهبرداشتآببرایکشاورزیبااشارهبهآزادبودنکشتوزرع

وممنوعیتکشتشلتوکدرخوزستان،همچنینحذفمجوزبرداشتآببرایپرورشآبزیان
ودرمقابلاعطایمجوزبرداشتبهصنعتنیشکر،کیفیتنامطلوبآبروستاییوشهریکه

رابهاعتقادآنهامراحلتصفیهرانیزطینکردهوعالوهبرمشکلشوریسالمتشهروندان
 .بهمخاطرهانداختهاستازجملهمطالبیبودکهدراینجلسهدوساعتهمطرحشد

 آب واردات /کنیم سازگار آبی کم با را خود باید :وگو با ایلنا وزیر نیرو در گفت
 ایم نداشته

آمدهاست20ایلنا،درتاریخخبرگزاریدولتیبهگزارش خرداد گفت: اردکانیاندر بارضا وگو
یریازکاهشآبیوبرایجلوگخبرنگارایلنا،درپاسخبهاینسوالکهباتوجهبهمشکلکم

تمهیداتی زمینه این در کشاورزی جهاد وزارت با نیرو وزارت آیا کشاورزی، محصوالت
صنعتخانهنیرو،بله،درکارگروهملیکهتشکیلشدهاستچهاروزارت:اند؟گفتاندیشیده

ومعدن،جهادکشاورزیوکشوربههمراهدومعاونتحفاظتمحیطزیستوبرنامهبودجه
 .شانسازگاریباکمآبیاستدارندکهکاراصلیحضور

زمانیکهاولویتماتأمینآبشرباستوآبکماستطبیعتااز:وزیرنیروخاطرنشانکرد
شودباغاتحفظوآبموردبخشکشاورزیکسرخواهدشدکهدراینبخشابتداسعیمی
مالحضاتیکهدرموردتأمیننیازشانتأمینشودودربخشزراعتنیزسعیخواهدشدبا
 .معیشتکشاورزاناستمحدودیتبهبخشزراعتمنتقلشود

اصلامیدواریایناستکهبافضایهمکاریکهفراهمهستکمکمبپذیریم:ویتاکیدکرد
 .سالینداریمبلکهکمآبیاستکهماپدیدهخشک

دباآنمقابلهکرداماکمآبیبایسالییکپدیدهموقتیاستوخشک:اردکانیانتشریحکرد
 .یکپدیدهمستمراستکهبایدباآنزندگیکردوسازگاربود

دربحثکمآبیبایدبپذیریمکهمانبایددربرخیازمناطقمحصوالتپرآببر:ویادامهداد
 .وروشآبیاریراتغییردهیممابایدنوعکشتراعوضکنیمداشتهباشیم،

تااین:ایم؟گفترپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیاامسالوارداتآبداشتهاردکانیاند
.ایملحظهوارداتآبنداشته

میلیارد تومان به قنوات زرند خسارت وارد  ۳۰خشکسالی :مدیر جهاد کشاورزی زرند
 کرد

https://www.mehrnews.com/news/4323648 
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مدیرجهاد:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،درزرند/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش

واردکردهمیلیاردتومانبهقنواتاینشهرستانخسارت۰۰خشکسالی:کشاورزیزرندگفت
 .است

،علیزارعیپیشازظهردوشنبهدرجلسهایباحضورجانشینخبرنگارمهربهگزارش
رئیسستادبحرانکشورازخسارتباغاتپستهشهرستانزرندبراثربالیایطبیعیسیالب

باردیبهشتامسالیکمیلیاردسیال:وخشکسالیطیسالآبیجاریخبردادوگفت
وی.شهرستانزرندخسارتواردکردتومانبهگلخانهها،قنواتومزارعمناطقکوهستانی
در:هزارتومانذکروتصریحکرد۰۵میزانخسارتخشکسالیبههرهکتارازمراتعزرندرا

.میلیاردتوماناست۲۵مجموعخسارتواردهبیشاز

ویبا.میلیاردتومانخسارتواردکردهاست۰۰قنواتخشکسالیدرحوزه:زارعیگفت
هزارتنپستهازباغاتاینشهرستانبرداشتشود،ادامه۰۰اشارهبهاینکهبرآوردمیشد

پیشبینیمیشودبراثرنوساناتدماییدربهمنواسفندسالگذشتهوفرودین:داد
.شهرستانتولیدشودتنپستهدراین۳۵۵تا۲۵۵امسالحداکثر

 :تجمع مردم خرمشهر به وضع وخیم آب آشامیدنی

تجمعجمعیازمردمشهرخرمشهردراعتراضبهشوربودنآبآشامیدنىدرمقابلسازمان

تامینآباشامیدنیاستدولتفوریظیفهو .آبوبرقاينشهر

دما در تابستان / اردبیل چهارمین استان کم بارش در گفتگو با مهر مطرح شد؛
 یابد افزایش می

https://www.mehrnews.com/news/4323563 
 

 
مدیرکل:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،دراردبیل/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش

ایوهادرمقایسهباآماردورهباوجوداینکهامسالبارش:هواشناسیاستاناردبیلگفت
مدتمشابهسالقبلباافزایشهمراهبودهاماهمچناناردبیلچهارمیناستانکمبارش

 .کشوراست
بابیاناینکهمیزانبارندگیدرکشور خبرنگارمهر علیدولتیمهردرگفتگویاختصاصیبا

۱۲دربیناستانهانیزسیستانوبلوچستانبا:درصدکاهشدارد،متذکرشد۲۴بیشاز
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دافزیشبارندگیطیسالجاریدردرصدبیشترینکاهشبارندگیراداردواردبیلنیزباوجو
 .رتبهچهارمکمبودبارندگیاست

ویبامقایسهوضیعتبارندگیهایامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبلودورهآماری
میلیمترثبتشدهکهاینرقمدر۲۵۱ازابتدایسالتاکنونمتوسطبارشاستان:اضافهکرد

درصدونسبتبهمدتمشابهسالگذشتهکه۵بودهمیلیمتر۲۱۲مقایسهبادورهآماریکه
 .درصدافزایشنشانمیدهد۰۵میلیمتربوده۲۰۵

کاهش بارش در نمین و کوثر/تداوم خطر خشکسالی در اردبیل

مدیرکلهواشناسیاستاندرخصوصتداومخطرخشکسالیدراستان،اینمسئلهرا
درسالزراعیجاریبیشترین:وبیانداشتمربوطبهتغییراتجغرافیاییهرمنطقهدانست

درصدو۰۰درصددرمشگینشهروبیشترینکاهشدرمنطقهنمینبا۳۲افزایشبارشبا
ویبابیاناینکهسایرمناطق.کوثرباهشتدرصدنسبتبهدورهآماریثبتشدهاست

هبارشاستاندردودرصدیبارندگیرانشانمیدهند،مقایس۰۰استاننیزافزایشپنجتا
.میلیمتراعالمکرد۱۲رادرمجموع۵۱ماهگذشتهسال

میلیمتربودحدود۴۰اینرقمدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهکه:دولیمهرافزود
درصد۰۴حدودمیلیمتراست۰۰هفتمیلیمترافزایشداشتهولینسبتبهدورهآماریکه

شتامسالنسبتبهدورهآماریونسبتبهاردیبهشتسالکاهشیافتههرچنددراردیبه
.افزایشبارشرادراستانشاهدبودیم۰۳۵۴

رد شایعات مربوط به باروری ابرها در استان اردبیل

ویدرعینحالدرخصوصبارندگیهایمطلوبوبیسابقهامسالوشایعاتشکلگرفته
.رابهشدتتکذیبکردمبنیبربارویابرهادرمنطقه،اینشایعات

بارش:مدیرکلهواشناسیاستانبابیاناینکهبحثباروریدرمنطقهوجودندارد،تصریحکرد
هایاخیربراساسناپایداریهایسیستمیومحلیاستکهدرفصلبهاردرچنینموقعیت

بهویبااشاره.هایجفرافیاییرخمیدهدوهمچنانکاهشبارشدرکشورمشهوداست
مدل:پیشبینیهایصورتگرفتهازمدلبارندگیدراستانطیماههایآیندهیادآورشد

هایپیشبینیفصلیازافزایشبارشدرجنوبشرقوشمالغربوکاهشنسبیبارش
.درسواحلخزرودرمجموعبارشنرمالتامرداددراستاناردبیلرانشانمیدهند

ناطق مرکزی استانانتظار افزایش دما در م

دولتیمهرهمچنیندربحثپیشبینیدمایهوایتابستانودرپاسخبهاینسوالکهآیا
براساسپیش:امسالتابستانخنکوزمستانسرددراستاناردبیلانتظارمیرود،افزود

اندربینیهادرمناطقمرکزیاستاناردبیلانتظارافزایشدماراداریموسایرمناطقاست
.حدنرمالخواهدبود

ویبابیاناینکهمیانگیندماطیخردادتامردادامسالدرمناطقشرقیومرکزیکشورنیز
درتایکدرجهبیشترازنرمالبودهودرسایرنواحینرمالپیشبینیمیشود،تاکیدکردکه

درصددرانتظارصحت۱۵تا۴۵حالحاضرپیشبینیفصلیریسکبودهبااینوجوددرحد
.آنهاهستیم

 دگانمیلیون نخل در شا ۳.۰نابودی  :ان در مجلس خبر دادنماینده مردم شادگ

https://www.mehrnews.com/news/4323740/ 
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نماینده:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،دراهواز/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش
میلیوننخلدرشادگاندرمعرضتهدید۳۹۰:مردمشادگاندرمجلسشورایاسالمیگفت

 .میلیوننخلازبینرفتهاست۰۹۰نابودیهستندو
پیشازظهرامروزدرمراسمکلنگ،حجتاالسالممجیدناصرینژادخبرنگارمهرگزارشبه

باتوجهبه:ایازرودخانهکارونبهرودخانهجراحیاظهارکردزنیطرحانتقالآببینحوضه
ازبینرفتنمزارعونخلستانهاشرایطکمآبیوبیآبی،بایدگفتمردمشادگانبهدلیل

روزهایسختیراسپریمیکردنداماباانتشارخبراحداثاینکانال،بهترینعیدفطرطی
ویبابیاناینکهامیدواریمباپایانعملیات.چندسالاخیربرایمردماینشهرستانرقمخورد

اجرایاینطرحکاربزرگی:اجرایاینطرح،آرزویچندسالهمردمشادگانمحققشود،افزود
میلیوننخلاز۰۹۰میلیوننخلدرشادگاندرمعرضتهدیدنابودیهستندو۳۹۰استچراکه

.هزارتنرسیدهاست۳۱هزارتنبه۰۲۵کیفیتتولیدخرمانیزباافتاز.بینرفت

رودخانهکارونبهایازحجتاالسالمناصرینژادبابیاناینکهاجرایطرحانتقالآببینحوضه
ازوزیرجهادکشاورزیو:رودخانهجراحیبهشادگانحیاتدوبارهمیبخشد،بیانکرد

استاندارخوزستان،شرکتجهادنصرومدیرانجهادکشاورزیوسازمانبخشندهمعاونوی،
همهواقف:گفتوی.آبوبرقاستانکهمارادراجرایاینطرحکمککردند،تشکرمیکنم

هستندکهکشوردربدترینشرایطاقتصادیبهسرمیبردودشمنباتمامتوانایرانرا
تحتفشارقراردادهاستدراینوضعیتنظامجمهوریاسالمیچنینمناطقیرافراموش

.نکردهوباتخصیصاعتبار،کاربزرگیراآغازکردهاست

مشکالتوتنگناهاییوجودداردکه:نمایندهمردمشادگاندرمجلسشورایاسالمیگفت
همهتالشکننداینپروژهدر.بایدبپذیریماماانجامچنینکاریبزرگاستوجایتقدیردارد

.کمترینزمانبهپایانبرسد

ضرورت تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیت  :هاد کشاورزی تأکید کردوزیر ج
 های آبی حاکم بر کشور

https://www.mehrnews.com/news/4324092 

وزیر:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،دراهواز/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش
تغییرالگویکشتبهترینراهمقابلهبامحدودیتهایآبیدرحوزه:جهادکشاورزیگفت

 .کشاورزیاست
نزاییدر،محمودحجتیظهرامروزدرحاشیههمایشمقابلهبابیاباخبرنگارمهربهگزارش

جمعخبرنگارانبااشارهبهافزایشکشتچغندرقندپاییزهوکاهشکشتچغندرقندبهارهدر
هزارهکتارچغندرقندپاییزه۰۲دراینراستاامسال:راستایتغییرالگویکشت،اظهارکرد

هویبابیاناینکهوزارتجهادکشاورزیب.ایازاراضیاستانخوزستانبرداشتشدهاست
کشتاینمحصولبا:دنبالکشتجایگزینذرتدانهایدراستانخوزستاناست،بیانکرد

مصرفباالیآبهمراهاستازاینروبایدکشتیراجایگزینکردکهعالوهبرمصرفآبکمتر،
.بهرهاقتصادیبیشتریداشتهباشد

ستانخوزستانوحجتیدرخصوصاعتراضبرخیکشاورزانبهممنوعیتکشتبرنجدرا
کشتبرنجهمدرخوزستانوهمدر:کشتآندراستانهایکمآبماننداصفهانگفت

استانهاییماننداصفهانممنوعبودهواگرافرادیبهصورتموردیبهکشتبرنجمی
.پردازنداینامرغیرمجازاست

ه کشی به نگاه بهر :دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان
 خوزستان باید پایان یابد

https://www.mehrnews.com/news/4324025 
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دبیر:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،دراهواز/مهرخبرگزاریدولتیبهگزارش
انجمندوستدارانطبیعتومحیطزیستخوزستانبابیاناینکهنگاهبهرهکشیبهخوزستان

سیاستگذاریهایوزارتنیرودرخوزستاننیارمندبازنگریاساسی:بایدپایانیابد،گفت
 .است

،هژیرکیانیدرهمایشمقابلهبابیابانزاییکهظهرامروزدراهوازخبرنگارمهربهگزارش
شبکه:انزداییاظهارکردمادهایبهمناسبتروزبیاب۲۵برگزارشد،بااشارهبهصدوربیانیه

تشکلهایمحیطزیستخوزستانبرایاولینباردرکشورباسازوکارهایجدیدباهدف
تخصصیکردنحرکتهایعلمیخوددراینزمینهکارخودرادرپنجکمیتهتخصصیآغاز

یکیازاهدافاصلیتشکیلاینکمیتهترویجگفتمانآگاهیبخشی،:ویافزود.کردهاست
قانوناساسیوسندمحیط۰۵مطالبهگریوپرسشگریمحیطزیستیمبتنیبراصل

زیستکشوراستوهرگونهنقدوگفتگوییبراساساینسندصورتمیگیردوارتباطیبه
.هیچدولتیندارد

کیانیبابیاناینکهشرایطخوزستاننتیجهنگاهبهرهکشیهمهدولتهاسوءمدیریتهادر
ازسوییعنوانمیشودخوزستانآبندارداماازسوی:حیطزیستاست،بیانکردحوزهم

ویادامه.دیگرپنجردیفبودجه،برایانتقالآبازسرچشمههایکاروندرحالاجراست
ازسوییبرایمبارزهبامشکلریزگردهااقدامبهنهالکاریمیشوداماازسویدیگر:داد

کتارازجنگلهایبلوطشمالخوزستانبهعنواندژبیولوژیکدرمقابلبیشازنیممیلیونه
.ریزگردهااستفراموشمیشود

معتقدهستیمتنهاراهکار:دبیرانجمندوستدارانطبیعتومحیطزیستخوزستان،گفت
.پایدارحلمسائلزیستخوزستان،تدوینواجرایبرنامهجامعملیونجاتبخشیاست

باطرحهایمقعطیومسکنمسائلاستانخوزستانبخصوصدربحثبیایاننمیتوان
.زاییراحلکرد

کیانیبابیاناینکهبیابانزاییدرخوزستاننتیجهسوءمدیریتهاوجهلتوسعهیکجانبه
پیشازوقوعریزگردها:نگرانهوناپایداریاستکهباسدسازیهاایجادشد،تصریحکرد

کهبخواهیمآنراباکاشتنهالجبرانکنیمبلکهرطوبتزمین،تخصیصحقآبهدرختینبود
تاالبهاوجلگهها،رودخانهباعثمیشدکهریزگردینداشتهباشیمامااینشرایطدر

حالحاضریاپشتسدهامسدودشدهویابااجرایطرحهایانتقالآبجلویآنهاگرفته
تنهاراهکار:اینکهبایدبامردمبهصورتشفافصبحتکرد،بیانکردویباتأکیدبر.شدهاست

پایداربیانزاییوریزگردهارهاسازیتدریجیحقآبههایاستانوتوقفبیقیدوشرط
.طرحهایانتقالآبازسرچشمهرودخانههایخوزستاناست

باطلشده،تحتالبیپروژهانتقالآبکوهرنگسهکهمجوززیستمحیطیآن:کیانیگفت
ویبابیاناینکهنگاهبهرهکشیبهخوزستانباید.هایسیاسیوفشارهادرحالاجرااست

سیاستگذاریهایمبتنیبرسیاستهایسازهایواقداماتانجام:پایانیابد،اظهارکرد
اسیوشدهازسویوزارتنیروومدیریتغلطآبدراستانخوزستاننیارمندبازنگریاس

مدیریتنادرستوسوءمدیریتدرمصرفآبکشاورزی:ویافزود.ایجادرویکردنویناست
خوزستانیکیازدالیلافزایشبیاباندرایناستاناست؛حلمشکلآبدرکشورپیچیده

درصددرمصرفآبکشاورزیصرفهجوییشود،نیازیبه۰۵نیستچونهمهمیدانیماگر
.دکردنکارونبراینجاتزایندهرودنخواهیمداشتانتقالآبونابو

دبیرانجمندوستدارانطبیعتومحیطزیستخوزستانبابیاناینکههیچاقداممشترکیبین
وزارتخانههایمتولیبرایکاهشمصرفآبدرحوزهکشاورزیوجلوگیریازتوسعهصنایع

تنیروبهجایپرداختنبهطرحهایانتقالآبوزار:آببردرکویرمرکزیوجودندارد،بیانکرد
.وسدسازیدستبهتغییرکاربریتدریجیشرکتهایوابستهدراینزمینهبزند

http://www.mehrnews.com/


مدیریتحالحاضرمنفعلوبیبرنامهسازمانمحیطزیستکشور:کیانیاظهارکرد
اارائهاینسازمانب.نتوانستهاستوضعیتبحرانهایزیستمحیطیراساماندهیکند

.آمارهاغلطازاستانخوزستانبهدرخدمتجریانسدسازیوانتقالآبقراردادهاست

 هزار هکتار مزرعه گندم در فارس 577خسارت خشکسالی به 

https://www.isna.ir/news/97032812901 

مدیرزراعت:خردادآمدهاست20تاریخروزدوشنبه،درسناایخبرگزاریدولتیبهگزارش
هزارتنگندم61سازمانجهادکشاورزیفارساعالمکردکهتازمانانتشاراینخبر،بیشاز

 .مازادمصرفازکشاورزانایناستانخریداریشدهاست

دراستانفارسسطحیمعادل34-30درسالزراعی:بهگزارشایسنا،احمددهقان،گفت
 .ارگندمدیمکشتشدهاستهکت237هزارو114هزارهکتارگندمآبیو243

کهبهدلیلخشکسالی،بخشیازمزارعیکهزیرکشتگندمرفتهبودبهاوبابیاناین
هزارهکتارازاراضیدیمیکهزیر44هزارهکتارگندمآبیو64حدود:ثمردهینرسید،گفت

 .کشتگندمرفتهبهدلیلخشکسالیوکاهشنزوالتجویدچارخسارتشدهاست

هکتارمزارعدیم،237هزارو47هزارهکتارمزارعآبیو226کهامسالگندمهقانبابیانایند
شهرستان4درحالحاضرکاربرداشتگندمدر:بهمرحلهبرداشترسیدهاست،گفت

شهرستاندیگرهمچنانادامه11جنوبیوشرقیاستانفارسبهپایانرسیدهاستودر
.دارد

بینیکردکهمیزانخریدگندمدرفارسامسالبهیکهادکشاورزیفارسپیشمدیرزراعتج
 .میلیونتنبرسد

انتهایپیام

 :وگو با ایلنا وزیرنیرو در گفت
 آب واردات /کنیم سازگار آبی کم با را خود باید /نیستیم واجهم سالی خشک پدیده با

 ایم نداشته

 
وگوبارضااردکانیاندرگفت:خردادآمدهاست20ایلنا،درتاریخخبرگزاریدولتیبهگزارش

آبیوبرایجلوگیریازکاهشخبرنگارایلنا،درپاسخبهاینسوالکهباتوجهبهمشکلکم
آیاوزارتنیروباوزارتجهادکشاورزیدراینزمینهتمهیداتیمحصوالتکشاورزی،

صنعتخانهنیرو،بله،درکارگروهملیکهتشکیلشدهاستچهاروزارت:اند؟گفتاندیشیده
ومعدن،جهادکشاورزیوکشوربههمراهدومعاونتحفاظتمحیطزیستوبرنامهبودجه

 .یباکمآبیاستشانسازگارحضوردارندکهکاراصلی

زمانیکهاولویتماتأمینآبشرباستوآبکماستطبیعتااز:وزیرنیروخاطرنشانکرد
شودباغاتحفظوآبکهدراینبخشابتداسعیمیبخشکشاورزیکسرخواهدشد،

موردنیازشانتأمینشودودربخشزراعتنیزسعیخواهدشدبامالحضاتیکهدرمورد
اصل:ویتاکیدکرد.معیشتکشاورزاناستمحدودیتبهبخشزراعتمنتقلشودتأمین

امیدواریایناستکهبافضایهمکاریکهفراهمهستکمکمبپذیریمکهماپدیده
 .سالینداریمبلکهکمآبیاستخشک

بیبایدباآنمقابلهکرداماکمآسالییکپدیدهموقتیاستوخشک:اردکانیانتشریحکرد
دربحثکمآبی:ویادامهداد.یکپدیدهمستمراستکهبایدباآنزندگیکردوسازگاربود

مابایدنوعبایدبپذیریمکهمانبایددربرخیازمناطقمحصوالتپرآببرداشتهباشیم،
 .وروشآبیاریراتغییردهیمکشتراعوضکنیم

تااین:ایم؟گفتکهآیاامسالوارداتآبداشتهاردکانیاندرپاسخبهسوالیمبنیبراین
.ایملحظهوارداتآبنداشته

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-27/633148-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-27/633148-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


هزار چاه  ۰ن حدود مسدود کرد :ای اصفهان خبر داد مدیر عامل شرکت آب منطقه
 سال در اصفهان ۳۴غیرمجاز طی 

https://www.mehrnews.com/news/4324840 

 

مدیرعامل:آمدهاست30اصفهاندربیستونهمخرداد/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
چاهغیرمجازدر۰۱۶هزارو۶سالگذشته۰۲طی:شرکتآبمنطقهایاصفهانگفت

 .نمسدودشدسطحاستاناصفها
بدنبالمسدودکردن:اظهارداشت خبرنگارمهر مسعودمیرمحمدصادقیدرگفتوگوبا

میلیونمتر۰۵۶۹۰هزارچاهغیرمجازدرسطحاستاندراینسالهاصرفهجویی۶بیشاز
ازپرشدندوهزارووی.هاستمکعبدرمصارفآبزیرزمینیاستاناصفهانحاصلشد

،یکهزارو۵۲درسال:خبردادوبیانداشت۵۴تا۵۶حلقهچاهغیرمجازدرسالهای۱۴۰
حلقهرسیدودرسال۳۵۳اینرقمبه۵۳حلقهچاهغیرمجازشناساییشدودرسال۲۴۴
 .هغیرمجازرسیدحلقهچا۴۰۵به۵۴ودرسال۴۲۲بهیکهزارو۵۰ودرسال۵۶،۰۴۳

های دارای بیالن منفی در برنامه چهارم و  درصد کسری حجم مخزن دشت ۴۰جبران 
 پنجم توسعه

وزارتنیروباتوجهبهتجربیات:مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستاناصفهاناعالمکرد
توسعهچهارموپنجمهایبرنامهحاصلازعملکردوظایفوتکالیفقانونیمندرجدرقانون

هایدارایبیالنمنفیدرهردرصدازکسریحجممخزندشت۲۰کشورمبنیبرجبران
رفتازاینوضعیتهاییادشده،بهمنظوربروندورهوعلیرغمتحققاینهدفدرطولبرنامه

بخشیمنابعآبزیرزمینیکشوربهبحرانینسبتبهتنظیموپیشنهادطرحاحیاوتعادل
هایآباقداموخواستارافزایشعملکردتعادلبینمنابعومصارفدرآبخوانشورایعالی

اینطرحبرایتثبیتسطح:ویبیانداشت.هایبرنامهششمشدوسال۵۶کشوردرسال
هایدارایبیالنمنفیدرآبزیرزمینیدرشرایطفعلیوجبرانکلکسریحجممخزندشت

میلیاردمترمکعبدرهرسالاستکهبرایاجرادر۶۹۴کلکشوربهطورمتوسطبهمیزان
:میرمحمدصادقیگفت.ریزیشدهاستهایبرنامهششمتوسعهبرنامهوسال۵۶سال

.پروژهتعریفشدهاست۰۰برایطرحاحیاوتعادلبخشی

تالش  توسط محققان امیرکبیر محقق شد؛: میترا سعیدی کیا گزارش می دهد 
 برای غلبه بر کم آبی با ساخت دستگاه شیرین سازی آب دریا

https://www.mehrnews.com/news/4324393 

https://www.mehrnews.com/news/4324840/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4324840/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4324840/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4324393/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4324393/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4324393/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4324393/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4324393/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7



پژوهشگران:آمدهاست30زارشخبرگزاریدولتیمهردربیستونهمخردادبهگ

امیرکبیردستگاهیرابرایشیرینسازیآبدریاطراحیکردندکهقادراستبادانشگاه
 .استفادهازغشاهاآبراتصفیهکند

»زادهمجریطرحسولمازولیگاهصنعتیامیرکبیر،بهنقلازدانشخبرگزاریمهربهگزارش
طراحیوساختسیستمبررسیغشاییاسمزمعکوسمجهزبههمزنبرایشیرین

هایجهانی،بینیبراساسپیش:گفتبااشارهبهچالشآبدرایران«سازیآبدریا
سالخواهدرسیدمترمکعببرایهرفرددر۰۶۵۵سرانهآببرایایرانبهکمتراز۰۶۵۵سال

 .واینبهمعنیورودبهبحرانآبیاست

بهگفتهویطبقآمارهایرسمیوبهاعتقادکارشناسان،ایراندرآستانهبحرانآببهسر
هایکشوردربسیاریازهایآیندهتامینآببهیکیازبزرگترینچالشبردوطیسالمی

هایبابیاناینکهازاینروایجادزیرساختوی.ها،شهرهاومناطقتبدیلخواهدشداستان
هایکوتاهمدتوریزیالزمبرایرفعاینمشکلبایدیکیازرویکردهایاساسیدربرنامه

باتوجهبهموقعیتجغرافیاییایرانودسترسیبهدریاهایآزاد:بلندمدتباشد،اظهارکرد
آبشیرینموردنیازازاینطریق،یکیماننددریایعمان،شیرینسازیآبدریاواستحصال

.ترینراهکارهادرجهترفعاینمشکلاستازاساسی

تواندربسیاریاینطرحدردانشگاهصنعتیامیرکبیراجراییشدکهدرآنمی:زادهگفتولی
ازفرایندهایجداسازیغشایی،کهاساسکارآنهاگرادیانغلظتییافشاریاستمورد

.مایشگاهیوتحقیقاتیقرارگیرداستفادهآز

هایشوربااستفادهازفرایندهایغشاییراازجملهکارکردهایسازیآباینمحققشیرین
دستگاهساختهشدهقابلیت:دستگاهطراحیشدهدراینتحقیقعنوانکردویادآورشد

برایزدودنمانندتصفیهآباستفادهدرمراکزتحقیقاتیمربوطبهفرایندهایتصفیه
هایتصفیهپسابویمراکزتحقیقاتیفعالدرحوزه.هایموجوددرمنابعآبیراداردآلودگی

هایرنگیصنایعنساجی،صنایعداروییوکارخانجاتفلزاتسنگینبااستفادهازمانندپساب
بلیتایندستگاهقا:هایکارکردیایندستگاهبیانکردوافزودغشاهاراازجملهحوزه

هایآلیویاتخلیصآنهاباهایصورتگرفتهدرزمینهجداسازیحاللاستفادهدربررسی
.استفادهازفرایندهایغشاییرانیزدارد

هاوطراحیدقیقاجزایایندستگاه،کاردراینطرحبعدازتهیهنقشه:زادهگفتولی
هایمربوطبهایتباانجامتستساختوسرهمبندیاجزایدستگاهانجامگرفتودرنهبا

ویجنساستیلبدنهاین.بندیوعملکرددستگاهساختقطعهبهپایانرسیدبررسیآب
هایمشابهداخلیجنسبدنهبهدرنمونه:دستگاهراازجملهمزایایآندانستواظهارکرد

استفادهشدهطورکاملازاستیلضدزنگساختهنشدهبودودربرخیبخشهاازپلیمر
کهدراینپژوهشبدنهدستگاهبهطورکاملازجنساستیلضدزنگساختهشدهبود

.شودویافزوداستفادهازپلیمرموجبکاهشمیزانتحملفشارسیستممی.است
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بودزدنمحلولدرنظرگرفتهنشدهازسویدیگرسیستمیبرایهم:مجریطرحادامهداد
مربوطبهپالریزاسیونغلظتیرابههمراهداشتهباشدوگرفتگیغشاتواندمشکالتکهمی

.راتشدیدکندکهاینچالشدردستگاهطراحیشدهمرتفعشدهاست

هایمتفاوت،انجامفرایندهایزادهقابلیتبررسیغشاهایمختلفباجنسوضخامتولی
اسمزمعکوس،تحملفشارهایمختلفجداسازیمانندمیکروفیلتراسیوناولترافیلتراسیونو

هایفشارباال،قابلیتتحملدماهایباالوقراریگیرهباالبهدلیلجنسدستگاهوتعبیه
ها،عدمنیازبهپمپبرایگرفتندردستگاهاتوکالوبهدلیلجنسبدنهدستگاهوجنسارینگ
اثربدونمصرفآندرازبیاعمالفشارموردنیازوتأمینفشاربااستفادهازفشارکپسولگ

خوردنمحلولبهمنظورجلوگیریازپالریزاسیونغلظتیدرطیفرایندطیفرایندوقابلیتهم
.راازدیگرمزایایدستگاهطراحیشدهذکرکرد

ایدرحدودیکششمهزینهتهیهوانتقالمشابهایندستگاهباهزینه:اینمحققاضافهکرد
هایمربوطباتوجهبهاستفادهازقطعاتولوازمموجوددرکشورهزینهخارجیساختهشدو

.یابدبهنگهداریوتعویضقطعاتدرآیندهنیزکاهشمی

طراحیوساختسیستمبررسیغشاییاسمزمعکوسمجهزبههمزنبرایشیرین»طرح
کبیروباآموختهدانشگاهصنعتیامیرزادهدانشازسویسولمازولی«سازیآبدریا

.راهنماییدکترلیالناجیعضوهیاتعلمیایندانشگاهاجراییشدهاست

واردات ساالنه یک میلیارد مترمکعب آب مجازی به  وگو با ایسنا مطرح شد؛ در گفت

 یزد
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رییسسازمان:آمدهاست30خرداد23بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،درسهشنبه
آبیوتاثیراتآنبهویژهدربخشکشاورزی،جهادکشاورزیاستانیزدبااشارهبهمعضلکم

ریزیبرایکاهشآبمصرفیبخشکشاورزیاستانبهنصفمیزانعالوهبربرنامه:گفت
هایبخشداموطیوربهکنونی،ساالنهقریبیکمیلیاردمترمکعبآبمجازیدرقالبنهاده

 .شوداستانواردمی

هاوراهبردهایاینوگوباخبرنگارایسنا،عمدهسیاستدرگفت«پورسیدجمالسجادی»
سازمانباتوجهبهوضعیتبحرانکمآبیدراستانراشاملاصالحالگویکشتبهینهو

از،ایباانتقالآنهاازفضایبهایکنترلشدهگلخانهدارایمزیت،توسعهکشتدرمحیط

 .هایآبیوخاکیبرشمردهاینوینآبیاریوعملیاتوریآببااجرایسیستمافزایشبهره

ازدیگرراهبردهایجهادکشاورزیاستانتوسعهتولیداتداموطیورباهدف:ویافزود
هایمجازیوهمچنینگسترشصنایعتبدیلیوتکمیلیبهمنظوراستفادهحداکثریازآب

 .دخاموکاهشضایعاتبخشکشاورزیاستافزایشجذبموا

در:هزارهکتارذکرکردوگفت110پورسطحزیرکشتمحصوالتکشاورزیاستانراسجادی
هکتارازاراضیزیرکشتمحصوالتپرآبخواهاستانحذفوبهجایآن12سالگذشتهحدود

گیاهاندارویی،زعفران،آبخواهازجملههزارهکتاراراضیکشاورزیمحصوالتکم21بیشاز



ویمساحت.گلمحمدی،زرشک،عناب،پسته،زیتون،زیره،ارزنوکتیراجایگزینشدهاست
هکتار447هزاروایتحتپوششجهادکشاورزیاستاندرسالگذشتهرایکاراضیگلخانه

جملهایازتنمحصوالتگلخانه077هزارو664ازاینسطحزیرکشت،:اعالمکردوگفت
وراوبعضیازگیاهانخیارسبز،گوجهفرنگی،فلفل،بادمجان،کاهو،کرفس،لوبیاسبز،آلوئه

 .داروییبرداشتشدهاست

هایصورتگرفتهدربخشتوسعهصنعترییسسازمانجهادکشاورزیاستاندرموردفعالیت
کیهبراستفادهازهایاینسازمانباتداموطیوراستانبهعنوانیکیدیگرازسیاست

اینبخشباوارداتساالنهقریبیکمیلیاردمترمکعبآبمجازی:هایمجازی،تصریحکردآب
 .کندهزارتنمحصولدامیتولیدمی۳۶۵ها،درقالبنهاده

مرغمرغوگوشتبهگفتهوی،ایناقداماتمنجربهتولیدمازادمحصوالتیمانندشیر،تخم
یپرورشدامهایانشدهوایندرحالیاستکهاستاندرزمینهنسبتبهجمعیتاست

هایقبلرشدخوبیداشتهسنگینگوشتیوشیریوسایرماکیاننیزنسبتبهسال

 .است

پورباتاکیدبرنقشصنایعتبدیلیوتکمیلیبخشکشاورزیدرایجادارزشافزودهسجادی
:هایاخیر،گفتتبهویژهدرسالمحصوالتتولیدیوعرضهخارجازفصلمحصوال

واحدتولیدیدربخشصنایع۲۱۵برداریازخوشبختانهدرپنجسالگذشتهشاهدبهره
۳۵۰ایمکهظرفیتاینصنعتدراستانراازتبدیلیوتکمیلیبخشکشاورزیاستانبوده

اشارهبهویدربخشدیگریازسخنانشبا.هزارتنافزایشدادهاست۱۰۵هزارتنبه
هایاخیر،آبیاستانوکشوردرسالاهمیتموضوعآبدربخشکشاورزیوشرایطکم

رغموضعیتبحرانیباتوجهبهنیازاستانبهاینمیزانکشاورزیعلی:اظهارکرد
ها،جهادکشاورزیاستانیزددرراستایمصرفبهینهآبدراینصنعتحیاتی،خشکسالی

شوروغیرقابلشربرادردستورکارگیریازمنابعآبآبخواهوبهرهکمهایاستفادهازکشت

 .خودقراردادهاست

خوشبختانهبااقداماتصورتگرفتهدراینراستا،میزانآب:اینمسئولخاطرنشانکرد
بهکمترازیکمیلیارد۰۳۰۳میلیاردمترمکعبدرسال۰۹۰مصرفیبخشکشاورزیاستاناز

میلیونمترمکعبدرحالحاضررسیدهکهامیدواریماینمیزانراتاسال۵۰۲و۵۰درسال
وییکیدیگرازاقداماتجهادکشاورزیدر.میلیونمترمکعبنیزکاهشدهیم۰۴۵به۰۶۵۵

هایآبیارینوینذکرکردوبابیاناینکهموردمصرفبهینهآبکشاورزیراتوسعهسیستم
اند،تصریحهاینوینقرارگرفتهدازاراضیاستانتحتپوششآبیاریدرص۲۵تاکنونبیشاز

هاینوینهکتارازاراضیقابلکشتاستانتحتپوششسامانه477هزارو22تاکنون:کرد

 .هکتاردرسالگذشتهانجامشدهاستاندکهازاینمیزان،سههزارآبیاریقرارگرفته

هایباراتبالعوضوتسهیالتبانکی،برگزاریکارگاهپوردرادامهپرداختاعتسجادی
آبخواه،ساختاستخرهایتنظیمیآبهایکمهاوکشتآموزشیوترویجی،توسعهگلخانه

هایخاکیوکشتنشاییمحصوالتکشاورزیکشاورزی،انتقالآببالولهوپوششکانال
 .راازدیگراقداماتصورتگرفتهدراینرابطهبرشمرد

ییسسازمانجهادکشاورزیاستاندرپایاننیزازروندروبهرشدمعضلتغییرکاربریاراضیر
کشاورزیبهدللیمشکالتکمبودآبوعدمامکانزیرکشتبردناینسطوحخبردادو

هایحفاظتازاراضیواعمالقوانینالبتهخوشبختانهبااقداماتیمانندبرپاییگشت:گفت
ابخواهتاحدودیمشکلمذکوردرهایکمنبخشوهمچنینجایگزینیکشتمربوطهدرای

 .استانکنترلشدهاست

انتهایپیام



بی آبی در سیستان از مرز کشاورزی، دام و طیور عبور کرده  :فرماندار هیرمند

 است
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:فرماندارهیرمندگفت:آمدهاست30خرداد23درتاریخخبرگزاریدولتیایسنا،بهنوشته
بیآبیدرسیستانازمرزهاییمانندکشاورزی،داموطیورمردمعبورکردهوبهمعضل

هاوبهخطرافتادنبزرگتامینآبشربمردمرسیدهاستکهبرایجلوگیریازمهاجرتآن

 .اجلواثرگذاریانجامشودهابایدازسویدولتومسئوالناستانیاقدامعجانانسان

اثرات:علیپیریدرشورایکشاورزیوخشکسالیشهرستانافزود-بهگزارشایسنا
خشکسالیدرمنطقهبهویژهسالگذشتهوامسالازیکزلزلهبزرگهمخطرناکتروویران

 .بودهاستکنندهتر

اختیارگذاشتنهرگونهامکاناتالزموبایدمدیریتبحراناستانبادر:فرماندارهیرمندافزود
هایمسئوالنکشوریاستفادهازامکاناتسپاهوهایمنطقهوکمکاستفادهازظرفیت

 .ارتشدررفعمشکالتخشکسالیاقدامکند

باتوجهبهمشکالتمنطقهبهویژهخشکسالیشدیدوکمبودآبتالشبرایرفع:پیریگفت
هاستتاشرایطبرایتامینمعیشتوآبایجادانگیزهدرآنمشکالتوماندگاریمردمو

 .فراهموقسمتیازمشکالتمنطقهبرطرفشودشرب

هابرایماندگاریمردمدرمنطقهبهویژهکشاورزانیکهدچاریکیازاقدام:ویاظهارکرد
اند،ایجاددیدهاندیادامدارانیکهبهدلیلنبودآبوعلوفهبرایاحشامخسارتخسارتشده

اندازیبازارچهتختعدالتوهایشغلیدیگرازجملهتجارتوبازرگانیاستکهراهفرصت
استقرارگمرکدرآنوتصویبوراهاندازیمنطقهآزادسیستانتاحدودیگرهگشای

 .مشکالتمردمخواهدبود

صیهمرغبتیباشرایطکنونیوخشکسالیشدیدسیستانبخشخصو:ویتصریحکرد

 .دهدهایجدیدبرایماندگاریمردمازخودنشاننمیبرایسرمایهگذاریوایجادشغل

هایمنطقهبرایرساندنمشکالتمدیریتاستفادهازحداقلظرفیت:پیریخاطرنشانکرد
رسانیسقاییورایگانکردنبهایآبدرمناطقیکهبامردمازجملهدنبالکردنآب

روبهروستوپیگیریمطالباتمردمازطریقمسئوالنکشوریواستانوورودمشکالتآبی
مدیرانستادبحرانکشورواستانوتامیناعتباراتالزموسوقدادنآنبهاینسمتبرای

 .شودموضوعاتیاستکهپیگیریمیرفعمشکالتمنطقه

تانوبهویژهروستاهاکهویبااشارهبهلزومبازسازیخطوطقدیمیشبکهآبرسانیسیس
بایدشبکهراتوسعهوبهکمکمسئوالناستانیاینموضوع:است،گفت47مربوطبهدهه

هادرهنگامپایینرفتنآبورابرطرفکرد،همچنیناحداثاسکلهشناوربررویچاهنیمه
یاستکهدنبالهایپمپاژآنورساندنآبشربسالمبرایاستفادهمردمازمهمترینبرنامه

.شودمی



  خشکسالی تا ابریشم
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ایراندرسالیان:آمدهاست30خرداد23بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنا،درسهشنبه

هایمکرردرکنارهایبزرگیدرزمینهآبروبروبودهاستخشکسالیاخیرباچالش
هایسطحیوزیرزمینیبرایامورکشاورزیوصنایعازطریقازآببرداشتهاینامتناسب

هایعمیق،وضعیتآبکشوررابهسطحهایهیدرولیکیوچاهشبکهبزرگیاززیرساخت
ها،هاوتاالبها،رودخانههایاینوضعیتخشکشدندریاچهاستازنشانهبحرانیرسانده

ین،کاهشکیفیتآب،فرسایشخاک،هایزیرزمینی،فرونشستزمکاهشسطحآب
  . هایگردوغباررامیتوانبرشمردزاییوطوفانبیابان

باشدکهدربهگزارشایسنا،خراسانرضویازجملهاستانهایدرمعرضخشکسالیمی

 .درصدگرفتارپدیدهخشکسالیشدهاند07برخیازروستاهایآنبالغبر

هایآبزیرزمینییسفرهانمهوالتدرگذشتهبهپشتوانهروستایازغندازتوابعشهرست
امادرحالحاضربهدلیلبارندگیهای.دارایکشتزارهایسرسبزوحاصلخیزیبودهاست

کموبرداشتبیشازحدازسفرههایآبزیرزمینیاینمنطقهدچارخشکسالیوکمآبی
یوباصرفهزینههایزیادشدیدیشدهاستکهدیگرکاشتمحصوالتزراعیبهسخت

ممکناستوبهدلیلبهصرفهنبودنزراعتوباغداریبسیاریازاهالیوجواناناینروستا

  .اندبهشهرهایاطرافمهاجرتکرده

بااینوجوداهالیباقیماندهدرروستا،بهحرفهاجدادخودکههمانپرورشکرمابریشم
راینشرایطبحرانیامرارمعاشکردهوامکانبقادراینداسترویآوردهاندتابتوانند

درختتوتبهدلیلمصرفآبکموبرگفراوانجهت.روستایکهنسالرافراهمنمایند
پرورشکرمابریشمراهکارمناسبیبرایتولیدوتجارتپیلهیابریشمدرمناطقدرگیر

.خشکسالیمیباشد

انتهایپیام

 پروران خوزستان صحت ندارد حل مشکل آب آبزی :پروران استان رییس اتحادیه آبزی

https://www.isna.ir/news/97032913595 

 



رییساتحادیه:آمدهاست30خزداد23بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادرسهشنبه
کهتولیدارتباطیباسیاسیبازینداردومستقیماباپرورانخوزستانبابیاناینآبزی
شودمشکالتحلشدهاست،کهعنوانمیاین:یشتواقتصادمردمارتباطدارد،گفتمع

 .هاهمچنانپابرجااستپروراندربحثتامینآبموردنیازآنصحیحنیستومشکالتآبزی

تامینآبوگوباایسنابااشارهبهمشکالتیکهدرموضوعسیدمصطفیموسویدرگفت
پروراندربحثعدمتامینآبمشکالتآبزی:ستانوجوددارد،اظهارکردپروراناموردنیازآبزی
هایاستانتعطیلهستندوپروریهاهمچنانپابرجااستوبسیاریازآبزیموردنیازآن

بسیاریاز:ویافزود.شودمشکالتحلشدهاست،صحیحنیستکهعنوانمیاین
آنچهکهعنوان.هایجدیمواجههستندبحرانپروریدراستانتعطیلوباواحدهایآّبزی

پروراندریافتشدهاست،درعملچیزشود،مجوزآبگیریوتامینآبموردنیازآبزیمی

 .پروریاستانامسالضربهمهلکیرابهخوددیدهوخواهنددیددیگریاستوآبزی

گیرد،تصریحآبیصورتنمیکهامسالتامینپرورانخوزستانبابیاناینرییساتحادیهآبزی
پروریاستاننیزباتوجهبهاینامسالآببسیارکماستوبسیاریازمزارعآبزی:کرد

هایوارداگرادارهکلشیالتبهدنبالتامینخسارت.شرایطتعطیلیانیمهتعطیلهستند

 .راکاهشدهدپروریباشد،شایدبتواندمقداریازدردآبزیپرورانشدهبهمزارعآبزی

بیننداماواقعیتاینمتاسفانهمسئوالنفقطجنبهسیاسیکارهارامی:موسویعنوانکرد
استکهتولیدارتباطیباسیاسیبازینداردومستقیمابامعیشتواقتصادمردمارتباط

ترداردواگرمشکالتحلنشود،روزبهروزشرایطبرایتولیدکنندگانومردمسخت
مسئوالنبایدارتباطبیشتریبامجموعهتولیدکنندگانداشتهباشند،:ویادامهداد.شودمی

مسئوالندرادارهکلشیالتپیگیرمشکالت.هاباشیمتاشایدشاهدحلمشکالتآن
هایواردشدهبهآبزیپرورانراپروراناستانباشندتادرصورتامکانبخشیازخسارتآّبزی

 .هاپرداختکنندهآنبهکمکدولتب

کهنبیهللاخونمیرزاییمدیرکلشیالتخوزستانپیشازاینبابیاناینبهگزارشایسنا،
هایکرخه،دزوکارونمجازبهآبگیریهستند،همهمزارعپرورشماهیدرحوزهرودخانه

هاروبهآبگیریآناندوعنوانکردهبودکهمزارعپرورشماهیدراستانکارخودراآغازکرده

 .اتماماست

انتهایپیام

آبی و  ا در بیم و امید رویارویی با بحران بیه زده زلزله مهر گزارش می دهد؛
 برقی بی

https://www.mehrnews.com/news/4324302 
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زلزلهزده:آمدهاست30کرمانشاهدربیستونهمخرداد/بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهر
ستانهایکرمانشاهاینروزهارادربیموامیدرویاروییبابحرانبیآبیوبیبرقیدرتاب

 .میگذرانند
میلیاردتومانیبهزیرساخت۲۶۰خسارتیکهزارو :گروه استان ها  -خبرگزاری مهر

ریشتریسالگذشته۱۹۳هایعمرانیمناطقغربیاستانکرمانشاهدرجریانزلزلهبزرگ
 .یشودیکفاجعهبودکهاینروزهاعمقآنبیشتراحساسم

ازمشکالتیکهشهروندانشهرهاوروستاهایمناطقزلزلهزدهرابابتتخریبشبکههای
همهو...آبوفاضالببهدردسرانداختهبگیریدتامعضلبرقوارتباطومخابراتواینترنتو

رفعبرخیازاینمشکالتزمان.همههنوزبعدازگذشتهفتماهبهقوتخودباقیاست
دوممکناستبهاینزودیهاآنهمبااینروندکندکاررفعنشود،امابرخیمیبر

.مشکالتبهخاطرعدموجودظرفیتهادراینمناطقدرحالتبدیلشدنبهبحراناست

مثلهمینمشکالتمصرفآبدراینمناطقکهباشروعبازسازیمصرفآبشرببهخاطر
افزایشیافتهاستوزیرساختهایتامینآبشربدراستفادهدرساختوسازهابهشدت

.اینمناطقدرماههایآیندهباشروعگرمایطاقتفرساقطعاجوابگوینیازهانخواهدبود

یامصرفبرقکهمسئوالنهشداردادهاندبااینروندیکهپیشمیرودقطعادرتابستان
ویامشکالت.وشیاجباریروبرومیشویمیعنیزماناوجگرمادرمناطقزلزلهزدهباخام

تخریبشبکههایفاضالباینمناطقکهبهشدتسالمتمردمرابامخاطراتاساسی
روبروکردهاست؛پسابوروانآبهاییکهدرمحالتوخیابانهارهامیشوندوبا

.خودشانانواعبیماریهارامنتشرمیکنند

ر مناطق زلزله زدهبرابری مصرف آب د ۳.۰افزایش 

خبرنگارعلیرضاتختشاهی،مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانکرمانشاهدرگفتگوبا
برابریحدمعمولمصرفآبدرمناطقزلزلهزدهطیاردیبهشتماه۰۹۰ازافزایشمهر

رفغیرشربمثلساختوسازرامهمترینویاستفادهازآبشرببرایمصا.امسالخبرداد
اگرمصارفشربوغیرشربازهمتفکیکنشود:عاملدراینافزایشمصرفدانستوگفت

.ومدیریتآبدراینزمینهصورتنگیردقطعادرتابستانبهمشکلکمآبیبرمیخوریم

برایاطالع:فتتختشاهیباتصریحمحدودیتمنابعتولیدوتوزیعآبدراینمناطقگ
.رسانیدراینزمینهبامدیریتبحرانواستاندارمکاتباتیانجامدادهایم

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانکرمانشاهبابیاناینکهدرحالحاضروضعیتتأمینآب
مراکزبهداشتاین:درشهرهایزلزلهزدهازنظرکمیوکیفیدرحدمطلوباست،افزود

ویدرموردکیفیتآبشرباین.وضعیتآبرابصورتمستمررصدمیکنندمناطقهم
وشرکتآبفادارایپیشرفتهترینآزمایشگاهغربکشوراست:مناطقهماظهارداشت

دائماًوضعیتکیفیآبمناطقزلزلهزدهراباانجامآزمایشاتمختلفتستکلر،تستکدورت
کندکهخوشبختانهتاکنونهیچمشکلیمشاهدهوآزمایشهایمیکروبیولوژیپایشمی

.نشدهاست

کیلومتر۴۵بیشاز:تختشاهیدرموردنحوهآبرسانیبهاینمناطقنیزخاطرنشانکرد
.هزارموردشیربرداشتانشعابدرمناطقمذکورتعبیهکردهایم۰شبکهرازمینیوبالغبر

خوریم تابستان به خاموشی برمی
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رادمرادیمجد،مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاهنیزدرهمچنینعلیم
باتوجهبهآسیبواردشدهبهشبکههایبرقمناطق:اظهارداشتخبرنگارمهرگفتگوبا

بهاینشبکههازلزلهزدهواینکهاینشبکههاهنوزبازسازینشدهاند،نگرانآسیببیشتر
ماازایننگرانیمکهباافزایشمصرفشبکههایآسیبدیدهبیشتر:ویبیانداشت.هستیم

.آسیبببینندوخاموشیاتفاقبیفتدکهخاموشیآنهمدرفصلگرمامشکلآفریناست

درصدیمصرف۰۵مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاههمچنینازافزایش
درمناطق:مدرمناطقزلزلهزدهنسبتبهمدتمشابهسالقبلخبردادوگفتبرقمرد

زلزلهزدههیچگونهمشکلبرقینداریموعمالخدماتبهصورتگستردهوشبانهروزیبرای
.مردمبرقراراست

ابراز گالیه مندی مردم زلزله زده از آبرسانی

درجههمفراترمیرودبرخیاز۶۵دهحتیازامااینروزهاکهگرمایهوادرمناطقزلزلهز
روستاییانبامشکالتکمآبیدستوپنجهنرممیکنندومعیشتشانبامشکلمواجه

.شدهاست

ازاینمشکالتابرازگالیهمندیخبرنگارمهربرخیازروستاییاندرتماسهایتلفنیمکرربا
نندوازسختیومشقتیکهکمآبیوفاضالبهابرایآنهاایجادکردهصحبتمیمیک
آنهامیگوینددربرخیازروستاهاتامینآبشرببهسختیصورتمیگیردوباوجود.کنند

.گرمایباالونیازضروری،تانکرهایآبرسانیدوروزیکبارآبشربمردمراتامینمیکنند

داوماینوضعیتبرایزلزلهزدههایعنیرویاروییبابحرانبیآبی،بیبهگزارشمهر،ت
مختلف،لذابرایعدممواجهبااینبحرانهاالزماستکههرچهبرقیوبیماریهای

.سریعترتدابیرالزماندیشیدهشود

آب حجمی تحویلی به کشاورزان باید مدیریت در گفتگو با مهر مطرح شد؛
 کنتور هوشمند اجرا نشد/شود
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کارشناسانمعتقدند:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیمهردربیستونهمخرداد

یکیازعواملتشدیدتنشآبی،ضعفدرمدیریتآبحجمیتحویلیبهکشاورزاناستکه
میلیاردمترمکعبیبینوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیوجود۳۲درموردآن،اختالفنظری

 .دارد
ازجملهاستانهاییاستکهباچالششدیدآبروبهرو،خوزستانخبرنگارمهر هگزارشب

است،البتهاینشرایطدامنگیراستانهایسیستانوبلوچستان،هرمزگان،اصفهاننیز
وحتیصنعتیچالشیکهنهتنهابخششرببلکهحوزهکشاورزی،زیستمحیطی.هست

  .رابهمخاطرهانداختهاست
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ازمتشکل«سازگاریباکمآبی»روزهایپایانیسالگذشتهدولتباتشکیلکارگروه
قفلکهنهناهماهنگیراوزارتخانههاینیرو،جهادکشاورزیوصنعت،معدنوتجارت،

ستایشناساییگاممهمیدرراشکستوباکمکگرفتنازاستاندارانوفرمانداران
  .مشکالتبهصورتیکپارچهدراستانهاییکهباتنشجدیآبروبهروهستند،برداشت

  کشاورزی، همچنان محل بحث کارشناسان

بخشی.یکیازمشکالتیکههمچنانمحلبحثقرارمیگیرد،سهمآبکشاورزیاست 
الیتآن،میتواندمنجربهوهرگونهخللدرفعکهامنیتغذاییمردمبهآنوابستهاست

عدهایازکارشناسانمعتقدندکهکشاورزیدراستان.وابستگیکشوربهوارداتشود
هاییکهباتنشآبیروبهروهستندبایدبهمرورکمومتوقفشودکهدراینصورتبایددر

جهآنجزانتظارکوچجمعیتوقاعدتانارضایتیکشاورزانمنطقهباشیمکهطبیعتانتی
  .برانگیختگیبخشیازجامعهنخواهدبود

:گفت درگفتگوبامهر چندیپیشعلیحیدری،مدیرگروهتخصیصمنابعآبوزارتنیرو
برابرمتوسط۲ضیکشاورزیاستانخوزستانحدودمتوسطمصرفدرواحدسطحارا

درصدآبمصرفیکشاورزیکلکشوررامصرفمی۰۳کشوریاستوازلحاظکمیحدود
 .کند

میلیاردمتر۰۰۹۳مجموعمصارفکشاورزیاستانخوزستاندرشرایطموجود:ویادامهداد
موجوددرایناستانراکهمکعباستومیتوانگفتاصالحدراینبخشمیتواندچالش

 .ضایعاتزیستمحیطیزیادیرانیزبههمراهداشتهاست،تعدیلبخشد

پیرومصوبشورایهماهنگیوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیحذفتدریجیکشتبرنجدر
بایدصورتگیردامابررسیهانشان۰۳۵۵تا۰۳۵۶سالهازسال۰استانخوزستاندردوره

کشتبرنجدراستانخوزستاندرسالهایزراعیاخیرنهتنهاکاهشنیافتهاستمیدهد
ایندرحالیاستکهباحذفالگوی.بلکهباافزایشسطحزیرکشتنیزمواجهشدهاست

 .شودمیلیاردمترمکعبصرفهجوییمی۰۹۲۴کشتبرنج،حجمآبیمعادل

طبیعتاحلچنین.امدیریتکرداماحقیقتامشکلکجاست؟وبایدبهچهنحویآنر
 .مشکالتیدربازهزمانیکوتاهامکانپذیرنیست

 کنتورهای هوشمند چرا نصب نشد؟

بابیاناینکهحلچالشآبدر خبرنگارمهر محسننظری،کارشناسحوزهآبدرگفتگوبا
برخیروشهاکوتاهمدت:تیقابلحلاست،گفتکشورباروشهایکوتاهمدتوبلندمد

بودهودرحکمُمَسکِنعملمیکنندکهدرشرایطفعلیکهرفاهعمومیمدنظراستمی
توانازچنیناقداماتیاستفادهکردامابایددرنظرداشتکهتاثیرآنموقتیبودهواصل

 .معضلهمچنانپابرجاست

باید:حاضرآبیکیازاولویتهایجدیکشوراست،ادامهدادویباتاکیدبراینکهدرحال
  .دیداولویتصنعتآبچیستوبراساسآناقداماتعملیراکلیدبزنیم

نظرییکیازمهمترینمقوالتمطرحشدهدرزمینهمدیریتمصرفآبرا،تحویلحجمیآب
ورنظیربرنامهتوسعهششموالزاماتقانونیدربرنامههایبلندکش:عنوانکردوافزود

کشوربراینصبکنتورهایهوشمندوجودداردتامیزانآبتحویلیوبرداشتقانونبودجه
شدهازسویکشاورزانبررسیشودچراکههمچناندراینزمینهبینوزارتنیروو

https://www.mehrnews.com/news/4324298/%D8%A2%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4324298/%D8%A2%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


طوردقیقجهادکشاورزیاختالفوجودداردوتازمانیکهازحجمآبتحویلیبهکشاورزانبه
  .مطلعنباشیمنمیتوانمصرفدراینزمینهرامدیریتوبرایآنبرنامهریزیکرد

بهگفتهاینکارشناسحوزهآب،وزارتجهادکشاورزیآبحجمیتحویلیبهکشاورزانکشور
میلیاردمترمکعب۵۲میلیاردمترمکعبعنوانمیکنددرحالیکهوزارتنیرواینرقمرا٠۵را

 .داندمی

ازسوییدیگرآنچهفقدانآنبهشدتدرزمینهمدیریتچالشآباحساس:ویادامهداد
میشودفقدانیکبرنامهجامعدرقالببرنامهآمایشسرزمیناستکهحاوینیازهاو

 .برایدورهزمانیکوتاهمدتوبلندمدتباشدبرنامهریزیهایمرتبطباآن

 تری گازوئیل در سد شهر بیجارهزار لی 07ترکیدن مخزن 

https://www.isna.ir/news/97032914002 

 
67مخزنسوخت:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادربیستونهمخرداد

 .هزارلیتریگازوئیل،درسدشهربیجارمنفجرشد

هزارلیتری67شماریازساکنینشهربیجاردرتماسباتحریریهایسنا،ازترکیدنمخرن
 .گازوئیلدرسدمخزنیشهربیجارخبردادند

هادرکارگاهبراساساینگزارشطیدوروزگذشتهپسازتخلیهگازوئیلدرتانکریکهسال
سدشهربیجارخالیبوده،پسازجمعشدنگازوئیلدرچالهمجاورتانکر،مسئوالنمربوطه

کنندودرحینایناتفاقجوشکاریمیهاقدامبهشوندکمتوجهسوراخشدناینمخرنمی

 .کندسوزیشدهوآتشبهتانکرسرایتمیچالهدچارآتش

.یابندنشانیدرمحلحادثهحضورمیدستگاهآتش4شودودرنهایتاینمخزنمنفجرمی
 .خوشبختانهاینحادثهتلفاتجانینداشتهاست

ربموردنیازعمدهشهرهایاستانگیالنازجملهکهاینسدمنبعآبشباتوجهبهاین
بیجار،کوچصفهان،خمام،لشتنشا،سنگر،آستانهاشرفیه،کیاشهر،رشت،خشک

هکتاراراضیکشاورزیرا147الهیجان،سیاهکل،لنگرود،بندرانزلی،تأمینآبموردنیاز
خانهازاینموادسوختیاکنونآبسدشهربیجاربازگشاییشدهتارودکند،همتأمینمی
 .تخلیهشود

 .ازطرفیآبمزارعتااطالعثانویبستهشدهتاازهرگونهخسارتیجلوگیریشود

براساسگزارششاهدانعینی،آبرودخانهزیلکیکهدرروزهایمعمولزاللوشفافبوده،
 .روزگذشتهتیرهبود

سوزی مخزن سد  تشتیم کارشناسی مشغول بررسی علت آ  :فرماندار رودبار

 هستند



سوزیمخزنسوختوگوباخبرنگارایسنابااشارهبهآتشدرگفت«اسماعیلمیرغضنفری»
طیگزارشیاعالمشدکهمخزن۲۲دوشبگذشته،ساعت:سدشهربیجار،اظهارکرد

سوزیشدهاستبهجهتاهمیتموضوعبالفاصلهازتمامسوختسدشهربیجاردچارآتش

 .هایشهرستانخودرویآتشنشانیبهمحلسداعزامشدشهرداری

کنندهآبشربشهرهایکهاینسدتأمینباتوجهبهاین:فرماندارشهرستانرودبارافزود
دستگاهخودرویروباهماهنگیستادمدیریتبحراناستان،یکاستاناست،ازاین

حادثهاعزامشدوتاساعتیکنشانیمجهزبهفوموکفهمبرایمهارآتشبهمحلآتش

 .بامدادهمحریقاطفاشد

تیمکارشناسیدر:کهحادثهمذکورخسارتجانینداشتهاست،تصریحکردویبابیاناین
محلحادثهمشغولبررسیابعادموضوعوعمدییاغیرعمدیبودنحادثه،هستندکه

 .گیردرسانیالزمانجاممیمتعاقباًاطالع

امانتهایپی

احتمال عدم کشت تابستانه در ایذه به  :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد
 دلیل مشکل تامین آب

https://www.isna.ir/news/97032913798 

 

مدیرادارهجهاد:آمدهاست30بهنوشتهخبرگزاریدولتیایسنادربیستونهمخرداد
ورزانامسالکشتتابستانهانجامندهند،کهاحتمالداردکشاکشاورزیایذهبابیاناین

باتوجهبهوضعیتخشکسالیوعدمتامینآببامشکالتیدربحثکشتروبهرو:گفت

 .هستیموشایدکشاورزاننسبتبهکشتتابستانهاقدامنکنند

وگوباایسنادرخصوصبرنامهکشتتابستانهاینشهرستانمصطفیهنرمندیاندرگفت
ایدربحثکشتتابستانهدرنظرگرفتهشدهاستتابرایشهرستانسهمیه:اظهارکرد

شوداحتمالعدمتامینکهعنوانمیهاکننداماباتوجهبهاینکشاورزاناقدامبهاینکشت

 .آبوجودداشتهباشد،شایدکشاورزاندرایذهنسبتبهکشتتابستانهاقدامنکنند

یوعدمتامینآب،امسالشایدبهمشکلبربخوریموبهاینباتوجهبهخشکسال:ویافزود

 .دلیلاستکهامکانداردتاکشاورزانکشتیرادرتابستانامسالانجامندهند

هرسالهدرشهرستاندرتابستانکشاورزاناقدام:مدیرادارهجهادکشاورزیایذهتصریحکرد
کهعنواناماامسالباتوجهبهاینکردندجاتمیبهکشتبرنج،ذرت،سبزیوصیفی

 .شویمشودامکانتامینآبوجودندارد،بامشکالتزیادیدراینزمینهمواجهمیمی

هکتار27هکتارحبوباتوحدود177هکتارذرت،677امسالکشتحدود:هنرمندیانعنوانکرد
ماباتوجهبهمحصوالتدامیبرایشهرستانبهعنوانسهمیهدرنظرگرفتهشدهاستا

 .وضعیتخشکسالیوعدمتامینآببامشکالتیدربحثکشتروبهروهستیم

هایهانسبتبهکشتایمتاآنهایمختلفیبرایکشاورزانبرگزارکردهکالس:ویادامهداد
دراینزمینهکشاورزاننیزرغبت.هایکممصرفرویبیاورندپرمصرفاقدامنکنندوبهکشت



هارویبیاورنداماوضعیتآببهشکلیاستکهاحتمالداردکشاورزانتابهاینکشتدارند

.امسالکشتنکنند

بررسی مشکالت حوزه کشاورزی کرمان :جانشین رئیس ستاد بحران کشور خبر داد
 در شورای هماهنگی بحران کشور

https://www.mehrnews.com/news/4324744 

نشینجا:آمدهاست30خزداد23درسهشنبهکرمان/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
رئیسستادبحرانکشورازبررسیمشکالتحوزهکشاورزیکرماندرشورایهماهنگی

 .بحرانکشورخبرداد
بهنقلازروابطعمومیسازمانجهادکشاورزیاستانکرمان،بهنامخبرگزاریمهربهگزارش

اپیاستانکرمانوباپیگیریهایاستاندار،باتوجهبهخشکسالیهایپی:سعیدیگفت
نمایندگانودرخواستهایمردمیهیئتیازستادبحرانکشوربرایبررسیدالیلوضعیت
پیشآمدهوارائهراهکارجبرانخساراتبهاستانکرمانعزیمتوازسهشهرستانزرند،

شهرستانهامشاهدهشدهکهمشکالتزیادیدر:ویادامهداد.رفسنجانواناربازدیدکردند
بهدالیلمختلفازجملهعدمتامیننیازسرماییباغاتپستهخشکسالیونوساناتدمایی

میزانبرداشتبهحداقلرسیدهاستبهطوریکهدرشهرستانهایرفسنجانوانارحداکثر
.تناست۲۵۵برداشتپنجهزارتنپستهوشهرستانزرند

آوریمیشودودرهمینراستاجلسهایدرفرمانداریکرمانگزارشاتجمع:سعیدیگفت
برگزاروپیشنهاداتاستانجمعآوریوبهشورایهماهنگیبحرانکشوربرایبررسیارائه

.وتصمیماتاخذوبهاستاناعالممیشود

  خشکسالی تا ابریشم

https://www.isna.ir/news/97032913860 

 
ایراندرسالیان:آمدهاست30خزداد23درسهشنبهایسنالتیبهنوشتهخبرگزاریدو

هایمکرردرکنارهایبزرگیدرزمینهآبروبروبودهاستخشکسالیاخیرباچالش
هایسطحیوزیرزمینیبرایامورکشاورزیوصنایعازطریقبرداشتهاینامتناسبازآب
ایعمیق،وضعیتآبکشوررابهسطحههایهیدرولیکیوچاهشبکهبزرگیاززیرساخت

ها،هاوتاالبها،رودخانههایاینوضعیتخشکشدندریاچهاستازنشانهبحرانیرسانده
هایزیرزمینی،فرونشستزمین،کاهشکیفیتآب،فرسایشخاک،کاهشسطحآب

  . هایگردوغباررامیتوانبرشمردزاییوطوفانبیابان

باشدکهدراسانرضویازجملهاستانهایدرمعرضخشکسالیمیبهگزارشایسنا،خر

  .درصدگرفتارپدیدهخشکسالیشدهاند07برخیازروستاهایآنبالغبر

https://www.mehrnews.com/news/4324744/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4324744/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4324744/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4324744/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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هایآبزیرزمینییسفرهروستایازغندازتوابعشهرستانمهوالتدرگذشتهبهپشتوانه
رحالحاضربهدلیلبارندگیهایاماد.دارایکشتزارهایسرسبزوحاصلخیزیبودهاست

کموبرداشتبیشازحدازسفرههایآبزیرزمینیاینمنطقهدچارخشکسالیوکمآبی
شدیدیشدهاستکهدیگرکاشتمحصوالتزراعیبهسختیوباصرفهزینههایزیاد

روستاممکناستوبهدلیلبهصرفهنبودنزراعتوباغداریبسیاریازاهالیوجواناناین

  .اندبهشهرهایاطرافمهاجرتکرده

 

بااینوجوداهالیباقیماندهدرروستا،بهحرفهاجدادخودکههمانپرورشکرمابریشم
دراینشرایطبحرانیامرارمعاشکردهوامکانبقادرایناسترویآوردهاندتابتوانند

یلمصرفآبکموبرگفراوانجهتدرختتوتبهدل.روستایکهنسالرافراهمنمایند
پرورشکرمابریشمراهکارمناسبیبرایتولیدوتجارتپیلهیابریشمدرمناطقدرگیر

 .خشکسالیمیباشد

انتهایپیام

 زاده سعید اسماعیل. حداد  امید بزرگ - ضرورت کاهش وابستگی به آب
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189584 
 

آبیکمنبعاستراتژیکاستو:آمدهاست30خرداد23شتهروزنامهشرقدرتاریخبهنو
رو،کمبودآبیکنگرانیعمدهازاین.گذاردهایزندگیانسانتأثیرمیکمبودآنبرتمامجنبه

 .هاییشودتواندمنجربهبروزتنشاستوتالشبراینگهدارییاانتقالآنمی
این.شودطهباآب،باعثپیوندآبباموضوعاتامنیتوسیاستمیهایموجوددررابتنش
طورمثالالمللیباشند؛بهاییاحتیبینهاممکناستدرسطوحمحلی،ملی،منطقهتنش

از.هاهستندایازجملهاینتنشحوضهاعتراضاتدررابطهبانحوهتوزیعیاانتقالآببین
ترینهایمرزیازجملهمهمبرداریومدیریتآبع،بهرهطرفیمسائلمربوطبهنحوهتوزی

المللیهستندکهنیازمندوجوددرککاملوموضوعاتدرزمینهامنیتدرسطوحملیوبین
 .ایدرزمینهمدیریتمنابعآباستعنوانیکیازاصولپایهجامعیازمسائلسیاسیبه

دارایاختالفاتیدررابطهبا(ش1260)م1007طورمثالایرانوافغانستانازحدودسالبه
هایمختلفیبینایندونامهاندودراینراستاتوافقبرداریازرودخانههیرمندبودهنحوهبهره

سازیآمریکادرافغانستانباعثهایاخیرپروژهدولتکشورمبادلهشدهاست،امادرسال
همین.شدتافزایشیابدالمللیبههایبیناریگذشدتاکشاورزیدرافغانستانباسرمایه



بنابرایندراین.امرباعثاستفادهووابستگیبیشتراینکشوربهآبرودخانههیرمندشد
شدتاوابستگیاینوبلوچستانکمترمیبایستمصرفآبدراستانسیستانشرایطمی

شد،رافغانستانتأمینمیبایستازحوضهباالدستوازکشواستانبهآبیکهعمالمی
درصد،وزنتولید147سالاخیردرایناستانسطحزیرکشتحدود12کاهشیابد،امادر

درصدرشدوافزایشیافتهاستکهطبیعتاباعث14درصدوجمعیتحدود177محصولحدود
موضوعاین.شودهایمدیریتمنابعآبدرافغانستانمیوابستگیاینمنطقهبهسیاست

.ایدراینمنطقهشدهوامنیتملیرابهخطربیندازدتواندسبببروزمشکالتعدیدهمی
بنابراینکاهشوابستگیبهآبرودخانههیرمندیکضرورتبرایایجادامنیتدراستانو

 .تبعآندرکشوراستبه
،امایکیازتوجهیبهمسئلهدیپلماسیآبنیستالبتهاینبهمعناینپرداختنیابی

بردنموفقدیپلماسیآب،درککاملمسائلسیاسیموجودوداشتننیازهابرایپیشپیش
قدرتواستقاللآبیبیشتروکمترکردننقاطضعفووابستگیبهآباست،زیراکاهش

زنیبرسرآبافزایشتواندقدرتکشوررادرمباحثاتدیپلماسیوچانهوابستگیبهآبمی
بنابراین،بدیهیاستعدمتوجه.خواهیبرسرآبکوتاهکنددستبیگانگانراازباجدهدو
تواندها،میگذاریهاوموضوعاتمختلفدرزمینهآبومحیطزیستدرسیاستبهجنبه
ناپذیریبهکشورواردکندهایجبرانآسیب

 ممنوعیت کشت تابستانه در ماهشهر

33014434https://www.isna.ir/news/970 

مدیرادارهجهاد:آمدهاست30خزداد67چهارشنبهدرایسنابهنوشتهخبرگزاریدولتی
امسالدرشهرستانماهشهرکشاورزانباممنوعیتکشت:کشاورزیماهشهرگفت

 .گیردهادرتابستانانجامنمیتابستانهمواجههستندوهیچکشتیتوسطآن

:ایسنادرخصوصکشتتابستانهدراینشهرستاناظهارکردوگوباحمیدرضارشیدیدرگفت
شودوهایماهشهرازحوضهرودخانهمارونتامینمیکهآبموردنیازکشتباتوجهبهاین

درحالحاضرآبیدراینرودخانهوجودندارد،کشتتابستانهدرماهشهرممنوعاعالمشده

 .است

کشاورزانباممنوعیتکشتتابستانهمواجهامسالدرشهرستانماهشهر:ویافزود

 .گیردهادرتابستانانجامنمیهستندوهیچکشتیتوسطآن

درحالحاضرفقطبهکشاورزانمجوزآبیاری:مدیرادارهجهادکشاورزیماهشهرتصریحکرد
اریتواننددرختانونخیالتخودراآبینخیالتودرختاندادهشدهاستوکشاورزانفقطمی

هاازسویهکتارنخیالتوجودداردکهمجوزتامینآبآن277هزارو2دراینزمینه.کنند

 .سازمانآبوبرقدادهشدهاست

درحالحاضرفقطیکمرحلهآبموردنیازبرایآبیارینخیالتشهرستان:رشیدیبیانکرد
ازدارندودراینزمینهرهاسازیشدهاستاماایننخیالتحداقلبهسهمرحلهآبیارینی

 .انتظارداریمتانسبتبهرهاسازیآبدرمراحلبعدینیزاقدامشود

کشاورزاناجازههیچگونهکشترادرشهرستانندارندودرصورتکشت،:ویادامهداد
دراینزمینهعدمکشتکشاورزانمشکالت.هابرخوردخواهدکردسازمانآبوبرقباآن

هابهوجودآوردهاستوانتظارداریممسئوالنبهاینموضوعدربحثمعیشتیآنفراوانیرا

 .نیزتوجهکنند

انتهایپیام

هزار حلقه چاه غیرمجاز در  ۱امسال  میلیون مترمکعب آب؛۶۵جلوگیری از برداشت
 شود استان تهران پُر می

https://www.mehrnews.com/news/4325538 
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مجریطرح:آمدهاست30،درچهارشنبهسیامخردادمهربهنوشتهخبرگزاریدولتی

هاینسدادچاهبخشیمنابعآبزیرزمینیشرکتآبمنطقهایتهراناولویتااحیاوتعادل
 .غیرمجازرااعالمکرد

بهنقلازوزارتنیرو،مصطفیدهقاندرسومیننشستاحیاو خبرگزاریمهر گزارشبه
امسالبهواسطهکاهش:تعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیدرسالجاریاظهارکرد

 .عآبزیرزمینیدرشرایطخاصیقرارداریمدهیمنابهاوظرفیتآببارندگی

ایتهرانویبااشارهبهاینکهسیاستکنونیوزارتنیرووبهتبعآنشرکتآبمنطقه
هایصورتگرفتهدرسالریزیبراساسبرنامه:هایآبشرباست،گفتصیانتونجاتچاه

رکتپرومسلوبالمنفعهجاریبایدسههزارحلقهچاهغیرمجازدرمحدودهعملکرداینش
هایتأمینکنندهآبشربهایغیرمجازدرحریمچاهشودکهاولویتآنانسدادچاه

ویبابیاناینکهتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیوظیفهاصلیویکتکلیفقانونیما.است
امسالبایدباهمتبیشتردرهمهارکانشرکتمسائلمربوطبهصیانتاز:است،گفت

 .منابعآبپیگیریشودتامنابعآبشرباستانرانجاتدهیم

تا:ایتهرانادامهدادمجریطرحاحیاوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیشرکتآبمنطقه
حلقهچاهغیرمجازدراستانتهرانپرومسلوبالمنفعهشودکه۳۵۵۵پایانسالجاریباید

 .هریاروورامیناستبیشترینسهممربوطبهتهرانبزرگ،ش

باانسداداینتعدادچاهغیرمجازضمننجاتمنابعتأمینکنندهآبشرباز:دهقانیاداورشد
 .آیدمیلیونمترمکعبآبزیرزمینیجلوگیریبهعملمی۶۵برداشتغیرمجازحدود

زا:ایتهرانافزودمجریطرحاحیاوتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیشرکتآبمنطقه
دستگاهکنتورهوشمندبر۱۵دستگاهحفاریغیرمجازتوقیفو۰۴ابتدایامسالتاکنوننیز

 .هایمجازنصبشدهاسترویچاه

ایتهرانباهمچنیندراینجلسهحسنبرنامدیردفترمطالعاتپایهشرکتآبمنطقه
:زیرزمینیگفتهایسطحیوتشریحوضعیتاجرایطرحآماربرداریازمنابعومصارفآب

ایتهرانازاهمیتباالییبرخورداراستکهدراینراستااینطرحبرایشرکتآبمنطقه
منبعآبیبرداشتشدهاستوبیشترینآماربردارینیزمربوط۰۶۲هزارو۳۳تاکنوناطالعات
 .کرجبودهاست-بهدشتتهران

هایصورتگرفتهدرهریزیبراساسبرنام:هایپیزومتریگفتویدرخصوصحفرچاه
مجموعسههزارمترچاهپیزومتریبایددرمنطقهورامینومبارکیهحفرولولهگذاریشودکه

:ویخاطرنشانکرد.مترحفرشدهاست۰۰۰۰حلقهچاهبهعمق۰۰تانیمهخردادامسال
هایسنجشمنابعهایدیتاالگر،ایستگاههمچنینتهیه،نصب،راهاندازیونگهداریدستگاه

.شودهایدردستاجراستکهباجدیتپیگیریمیآبازدیگرطرح

 :بندي شد آب در آبادان سهمیه

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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ايادارهآبفايآبادانباصدوراطالعیه:استآمده30خرداد67درشرقروزنامهنوشتهبه
ندانآبادانباتوجهبهشوريآبرودخانهبهمنشیربهحدآبدرياوآبشربشهرو:اعالمکرد
بهگزارش.بنديشدهاستشدنبرداشتآبازاينرودخانهونیزافتفشار،سهمیهمتوقف

شوريآبرودخانهبهمنشیربهحدآبدريارسیدهوبهدلیل:ايرنادرايناطالعیهآمدهاست
رداشتکردکهاينامرسببکاهشتولیدآبآبادانشدهتوانازآنبشوريبسیار،نمي

تاپايان.شودهماکنونآبشربشهروندانآبادانتنهاازخطآبرسانيغديرتأمینمي.است
بنديآبشربدرمناطقشود،ناچاربهسهمیهتیرجاريکهخطدومآبرسانيغديرکاملمي

 .مختلفآبادانهستیم

 :ض به آب ناسالم ااعترتجمع مردم آبادان در 
 

 
 

فاضالبآبادان آبو مقابلاداره شور آبناسالمو آبادانعلیه  .تظاهراتمردمشهرستان
/جاستدشمنماهمین-بیغیرتا،بیاینپائین:باشعارهایزیرهمراهبود30خرداد30

تدروغمیگنآمریکاس

 حلقه چاه غیرمجاز در مهاباد شناسایی شد ۰۵۵۵بیش از :ئیس امور آب مهابادر

https://www.mehrnews.com/news/4326425 

رئیس:آمدهاست30،درچهارشنبهسیامخردادارومیه/مهربهنوشتهخبرگزاریدولتی
حلقهچاهغیرمجازدراینشهرستان۳۴۵بادازشناساییپنجهزاروامورآبشهرستانمها

 .خبرداد
بهنقلازمهاباد،رضاجهینیدرنشستشورایحفاظتازمنابعآبخبرگزاریمهربهگزارش

اردکهدرسهسالحلقهچاهغیرمجازدراینشهرستانوجودد۳۴۰پنجهزارو:اظهارداشت
حلقهچاهغیرمجاز۳۴۵وجودبیشازپنجهزارو.حلقهچاهمسدودشدهاست۳۰۵گذشته

حلقهچاهغیرمجازمسدودشده،برای۲۴دریکماهگذشتهنیز:درمهابادویادامهداد
ششموردنیزپروندهتشکیلوبهمقاماتقضاییتحویلشدهوچهارحلقهچاهنیزبهکنترل

.هوشمندحجمیآبمجهزشدهاست

میلیونمترمکعب۰۴۶جهینی،بااشارهبهاینکهحجمآبمخزنسدمهابادهماکنونحدود
میلیونمترمکعبآبازسدمهابادبرایمصرفکشاورزیرهاسازی۳۰امسال:است،افزود
.شدهاست

مگاواتبرقاز۴۵۶روامسالهمچنینسههزا:رئیسامورآبشهرستانمهاباداضافهکرد
.سدمهابادتولیدشدهاست

درصدیایستگاه۳۵بهپیشرفتمعروفی،رئیسآبوفاضالبشهریمهابادهمبااشاره
درصورتاتمامایستگاهپمپاژآب،دردوماهآیندهپروژهتصفیهخانه:پمپاژآبمهابادگفت

.مهابادتکمیلخواهدشد

https://www.mehrnews.com/news/4326425/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4326425/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4326425/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4326425/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


حیاتشهرستانمهابادبهآبسد:روفرماندارشهرستانمهابادگفتدرادامهمعاوناستاندا
.اینشهروابستهاستازاینرومصرفبهینهوحفظمنابعآببایددراولویتقرارگیرد

روستایاینشهرستانبهصورت۲۳درحالحاضرزندگیساکنان:ایرجشجاعیافزود
 .مستقیمبادریاچهارومیهدرارتباطاست

یکتاخرمشهروآبادانآبشوری:دیرکلدفترمدیریتبحرانوزارتنیرودرگفتوگوباایلنام
 شودمیبرطرفگردیماه

میثمجعفرزداه:آمدهاست30،درچهارشنبهسیامخردادلنابهنوشتهخبرگزاریدولتیای
درگفتوگوباخبرنگاراقتصادیایلنادربارهاقداماتانجامگرفتهبرایبرطرفکردنشوریآب

وزستانقرارباتالشهایصورتگرفتهسازمانآبوبرقخ:آبادانوخرمشهراظهارداشت
استتاماهآیندهخطدومطرحغدیرواردمدارشودکهمیتواندمشکلآبخرمشهروآبادان

کاهشدهد ویافزود.را برایتعدیل: فاضالباقدامتیرا شرکتآبو نیز همینراستا در
هزار۰۵میزانشوریآبانجامدادهاستکهمیتوانبهورودواحدآبشیرینکنباظرفیت

.مترمکعبدرشبانهروزاشارهکردکهاکنونواردمدارشدهاست

کرد تصریح نیرو وزارت عمل غیر پدافند و بحران مدیریت دفتر کل مدیر آب: روزانه مصرف
 ۵۵خرمشهر استکه روز شبانه مکعبدر متر طریقطرح۴۰هزار مکعبآناز متر هزار

رودخانهکرخهتامینم)آبرسانیغدیر مترمکعبآننیزاز۳۵وحدود(یشودکهاز هزار
.رودخانهکارونوکانالماردتامینمیشود

متاسفانهبهدلیلخشکسالیوکمبودمنابعآبیبرایتامینآبشرب:ویخاطرنشانکرد
تالش در اما کنیم استفاده بهمنشیر رودخانه و مارد کانال آبیدر منابع از هستیم مجبور

کاریمردمومدیریتمصرفمیزانبرداشتازکانالماردرامحدودوبیشترازهستیمباهم
.منابعطرحغدیروآبشیرینکنهاآبموردنیازتامینشود

 :جزئیاتی از تجمع مردم آبادان در اعتراض به وضعیت آب
 

لساختماننفراعالمکردکهمقاب۰۵۵تجمعکنندگانرابیشاز-خبرگزاریدولتیایران،ایرنا
آبشیرینحق'،'کربال-،آبادان'آبادانآبندارد'آبفااینشهرستانباپالکاردهاییباعنوان

مسئولینپایتختنشین'و'آبشور،بویلجنوتعفنحقمردمآباداننیست'،'ماست
 .نسبتبهسختیوشوریآباینشهراعتراضکردند'نمیخواهیم

'،'مسئولینبیغیرتنمیخوایم'شرکتکنندگانباشعارهای:استهمچنینایرنانوشته
ابادانهنوز'،'هرچیمیگندروغهدروغه'،'هرچهمسئولینمیگوینددروغاست'،'هللااکبر

وقتیشیرکاکائوهستآبشیرین'،'دزدازماستمجلسروخوبخریدند'،'جنگزدهاست
ازعملکردمسئولینشهریآبادانبه'ادانقیامتمیشهآباگرقطعبشهآب'،'برایچی؟

 .اندوضعیتآبشرباینشهروخبرسهمیهبندیآناعتراضکرده
لیترآببهمردممیفروشندکهاینامر27ازامروزآبشیرینکنهایسطحشهرفقط

.باعثگلهمندیمردماست


 مردم آیادان و خرمشهر در صف شبانه تهیه آب شرب 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/635661-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/635661-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
برایخرید خرمشهرو آبادانباتوجهبهمشکالتآبشربدرجنوبایران،صفشبانهمردم

هابهعلتشورِیباالغیرقابلاستفادهکشیدرخانهآبلوله.شوددیدهمیآبشرب
 !توگویی؛زندگیهمنیست/هرجاآبنیست:مردمبرزبانمیرانند.است


  تجمع اعتراضی مردم آبادان 

 

تجمعاعتراضیجمعیازمردمآبادانمقابلادارهآبوفاضالب،۵۱خرداد۳۵چهارشنبهروز
 عتراضبهکمبودآبشیریناینشهردرا

 ب اعتراض مردم آبادان در باره آب و فاضال 

 
خردادتجمعاعتراضیدررابطهباوضعآبوفاضالبدرشهرآباداندرجلوادارهآبو۳۵روز

فاضالببرگذارشد

 ممنوعیت کشت تابستانه در ماهشهر

https://www.isna.ir/news/97033014434 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1


 
مدیراداره:آمدهاست30یدولتیایسنا،درچهارشنبهسیامخردادبهنوشتهخبرگزار

امسالدرشهرستانماهشهرکشاورزانباممنوعیتکشت:جهادکشاورزیماهشهرگفت

 .گیردهادرتابستانانجامنمیتابستانهمواجههستندوهیچکشتیتوسطآن

:ستانهدراینشهرستاناظهارکردوگوباایسنادرخصوصکشتتابحمیدرضارشیدیدرگفت
شودوهایماهشهرازحوضهرودخانهمارونتامینمیکهآبموردنیازکشتباتوجهبهاین

درحالحاضرآبیدراینرودخانهوجودندارد،کشتتابستانهدرماهشهرممنوعاعالمشده

 .است

کشتتابستانهمواجهامسالدرشهرستانماهشهرکشاورزانباممنوعیت:ویافزود

 .گیردهادرتابستانانجامنمیهستندوهیچکشتیتوسطآن

درحالحاضرفقطبهکشاورزانمجوزآبیاری:مدیرادارهجهادکشاورزیماهشهرتصریحکرد
تواننددرختانونخیالتخودراآبیارینخیالتودرختاندادهشدهاستوکشاورزانفقطمی

هاازسویهکتارنخیالتوجودداردکهمجوزتامینآبآن277هزارو2نهدراینزمی.کنند

 .سازمانآبوبرقدادهشدهاست

درحالحاضرفقطیکمرحلهآبموردنیازبرایآبیارینخیالتشهرستان:رشیدیبیانکرد
ینهرهاسازیشدهاستاماایننخیالتحداقلبهسهمرحلهآبیارینیازدارندودراینزم

 .انتظارداریمتانسبتبهرهاسازیآبدرمراحلبعدینیزاقدامشود

کشاورزاناجازههیچگونهکشترادرشهرستانندارندودرصورتکشت،:ویادامهداد
دراینزمینهعدمکشتکشاورزانمشکالت.هابرخوردخواهدکردسازمانآبوبرقباآن

بهوجودآوردهاستوانتظارداریممسئوالنبهاینموضوعهافراوانیرادربحثمعیشتیآن

 .نیزتوجهکنند

 انتهایپیام

 وضعیت بیالن آبی کرمان بسیار نگران کننده است :فرماندار کرمان
https://www.mehrnews.com/news/4325565 

فرماندار:آمدهاست30درتاریخسیامخردادکرمان،/بهگزارشخبرگزاریدولتیمهر
میلیمتراستوبراین۴۵میلیمتروکرمان۳۰۵میانگینبارندگیدرکشور:کرمانگفت

 .اساسوضعیتبیالنآبیبسیارنگرانکنندهاست
یداربامدیرجهادکشاورزی،علیباباییسهشنبهشبدردخبرنگارمهربهگزارش

وروددولتدراین:شهرستانکرمانبااشارهبهنقشموثرمردمدربخشکشاوزیاظهارکرد
علیرغمتاکیداتفراواندرزمینهعدم:ویبااشارهبهبحرانکمآبیگفت.بخشمحدوداست

لیزیوسیعدرکشتمحصوالتبانیازآبیباالاماهمچنانشاهدکاهشوسیعمحصوالتجا
.کرمانهستیم

https://www.mehrnews.com/news/4325565/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4325565/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.mehrnews.com/


رعایتنکردناینموارد:باباییهمچنینباانتقادازاستفادهازروشهایآبیاریغرقابیگفت
بحرانآبراتشدیدمیکندوکشاوزانبایدبهسمتاستفادهازروشهایآبیاریتحتفشار

.سوقدادهشوند

میانگینبارندگی:رندگیاستانکرمانبیانکردفرماندارکرمانبااشارهبهپایینبودنمیزانبا
میلیمتراستوبرایناساسوضعیتبیالنآبیبسیار۴۵میلیمتروکرمان۳۰۵درکشور

ویبااشارهبهاینکهدرگذشتهبینکشاورزانوکارشناسانکشاورزی.نگرانکنندهاست
ان،تولیدکنندگانوکارشناسانجهادامروزایناعتمادبینکشاورز:اعتمادوجودنداشت،افزود

کشاورزیایجادشدهاستبهگونهایکهشاهدیمکشاورزاندرمراحلمختلفکارازنظر
.کارشناسانبهرهمیگیرند

باباییبابیاناینکهازمحلاعتباراتاستانیطیسالهایگذشتهمبالغخوبیبهکشاورزی
.لغنسبتبهسالپیشکاهشیافتهاستدرحالحاضراینمب:اختصاصیافت،گفت

بهگفتهرئیسکارگروهکشاورزیشهرستاندلیلاینمسالهتغییررویکردبهمنظورتوسعه
ویهمچنینباانتقادازخردهمالکیزمینهای.اشتغالدربودجههایدولتیاست

.برایتجمیعاراضیکشاورزیاقداماتخوبیدردستانجاماست:کشاورزیگفت

شرکت های نیشکر نمی گذارند آب به  :دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر
 خرمشهر و آبادان برسد

https://www.mehrnews.com/news/4326731 


دبیرنظام:آمدهاست30خرداداهواز،درتاریخسیویکم/گزاریدولتیمهربهگزارشخبر

درحالیکهاینروزهاکشاورزانونخلداراننیازشدیدبهآب:صنفیکشاورزیخرمشهرگفت
 .دارند،شرکتهاینیشکرینمیگذارندآبیبهخرمشهروآبادانبرسد

اگرچهبراساسمصوبهستادخشکسالی:افزود خبرنگارمهر نجمعبیدزادهدرگفتگوبا
استانخوزستان،سهمآبکشاورزیونیشکرمشخصشدهبوداماظاهرافقطشرکتهای

وی.نیشکریحقاستفادهازآبرادارندوکشاورزانآبادانوخرمشهرمحرومازآبهستند
هایپرآبنیشکر،ممنوعیتدادهبودیمکهکشاورزانباوجودکانالماقبالهمهشدار:گفت

کشتوبیآبیرانمیپذیرندوتاکیدداشتیمممنوعیتیامحدودیتکشتبایدبرایهمه
ماانتظارداریمسهمآبیکهنیشکربرداشتمیکندبرایماشفافسازیو.یکسانباشد
 .مدیریتشود

نکهبابحرانشدیدآبروبروهستیمازخیرآبکشاورزیگذشتیماکنو:عبیدزادهتاکیدکرد
ولیفقطشرکتهاینیشکریبگذارندآبشرببهمردمخرمشهروآبادانبرسدچون

هماکنونشوریآبدرآبادانو:ویگفت.وضعیتآبشرباینمناطقاصالمناسبنیست
ستندوبایدمنتظرخسارتسنگینخرمشهربسیارباالستوعمالباغاتدرحالنابودیه

 .امسالافتمحصولزیادیداریموجهادکشاورزیدرحالبرآوردخسارتاست.باشیم

https://www.mehrnews.com/news/4326731/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4326731/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4326731/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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