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روزنامه خراسان رضوی:
رتبه یک نشریات استانی

حکمت روز
امیرالمومنین (ع) :

صبر آن است که انسان گرفتاری و مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص ، 56ح1439

مناجات
عالمه حسن زاده آملی

إلهی ،چگونه شور و نوایم نباشد ،که از آن چه در کامم ریختی ،اگر کوه دماوند از آن لب تر کند ،پای کوبان
سر از پا نشناسد و دست افشان از دست برود.
إلهی ،اگر علم رهزن شود ،عاصم جز تو کیست.
إلهی ،اگر دانشمند رهزن شود از هر اهریمنی بدتر است،که دزد با چراغ است.
إلهی ،حاصل یک عمر درس و بحثم این شد که جهان را جهانبانی است و انسان را سر و سامانی.
إلهی ،ای آشنایم ،تو خود دانی که بیگانه ام ،بیگانه ترم کن .خوشا به حال مؤمن که غریب است!

خراسان به روایت
27تیرماه 1342

میخواست طالها را با تریاک عوض کند
56ســال پیش در چنیــن روزی ،روزنامه «خراســان»
نوشت:
گزارش خبرنگار ما حاکیست که روز گذشته ماموران
ژاندارمری تربت حیدریه شخصی به نام عبدالعزیز را
کهبهطرفمرزایراندرحالحرکتبود،پسازمدتی
تعقیبدستگیرکردندوپسازبازرسیکهازاثاثیهوی
به عمل آمد120 ،قطعه شمش طال که وزن هر یک از
آنها120گرمبود،ازناحیهنامبردهکشفشد.
در تحقیقاتی که مامــوران ژاندارمری به عمل آوردند،
معلوم شــد عبدالعزیز قصد داشــته طالها را با تریاک
عوضکند.جریانتحتپیگردقراردارد.
تابلوهایمقابلباغملیبرچیدهمیشود
سخنگوی شهرداری مشــهد دیروز گفت :با اقداماتی
کهبهعملآمد،بهمنظورتامینزیباییشهروباغملی،
دستوردادهشدتاکلیهتابلوهایسینماهاازمقابلباغ
ملی جمــع آوری و محلهای مخصوصی بــرای آن در
نظرگرفته شود.
ضمنادیوارهایاطرافباغملیکهبهصورتزنندهای
درآمــده ،جمــعآوری و دنباله نرده کشــی جلــوی باغ
ملی ادامه می یابد و محل مخصوصی برای نگهداری
دوچرخههادرنظرگرفتهشد.
تریاکباالیدرختتوت
گزارش خبرنگار ما حاکیست که روز گذشته ماموران
دایــره مبارزه بــا مواد مخدر شــهربانی مشــهد ،منزل
شخصیبهنامجوادواقعدربخش 3کوچهچهارباغرا
بازرسیکردندوپسازجستوجویزیادازکفصحن

حیاط و باالی درخت توت ،مقدار 1350گرم تریاک
را که به طرز مخصوصی بستهبندی و مخفی شده بود
کشفکردند.
قاچاقچی مزبور به وســیله ماموران نیز دستگیر شد،
همچنینماموراننامبردهازدونفردیگربهاسامیفرج
و اصغر در محلی واقــع در بخش  ،2مقــدار 580گرم
تریاک به چنگ آوردند .تریاکهای مکشــوفه به اداره
نظارتبرموادمخدرتحویلشدومتهمانتحتپیگرد
قانونیقرارگرفتند.
سمپاشیاثرینداشت
دوسالاستکهقرایگنابادسمپاشیمیشودوسال
اولچندروزیاثرآنباقیبودولیمتاسفانهطیامسال
عالوه بر آن که اثری نداشــت ،میتوان گفت حشرات
بیشتر شده است ،عجب آن اســت که موقع سمپاشی
از هر یک از کارمندان سوال میشد ،اظهار میکردند
کهاینسمپاشیفقطبرایازبینرفتنمیکروبوپشه
ماالریاست.
گلشورتعمیرمیشود
به طوری کــه به اطالع میرســد ،گورســتان عمومی
مشهد(گلشور)دارایوضعزنندهایبودوعبورومرور
ازآنبهسختیانجاممیشد.
وضع مذکور مورد توجه شــهرداری قــرار گرفت و قرار
اســت تعمیرات اساســی درباره راه و وضع گورستان
مذکوربهعملآیدوبهوضعآبرومندیدرآید.
بنابرایناقداماتیبهعملآمدومامورانمربوطمشغول
انجامکارهایمربوطهستند.

حمایت خیران از مهارت آموزی در استان

حرفهایرابپردازیمووزارتخانهنیزبرایتکمیلکاردر
اینموضوعورودکند«.محسنحداد»رئیسدانشگاه
های فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز گفت :امروز
مراکزعالیبهبنگاههایاقتصادیتبدیلشدهاستو
اگر دانشجویان مهارت های فنی را در دانشگاه ها می
آموختندشاهدایناندازهازبیکاریدرجامعهنبودیم.
حدادتصریحکرد:مادراستان 11مرکزفنیوحرفهای
داریم و جمعیت هنرجویان این مراکز حدود 14هزار
نفراستکهامیدواریمباحمایتهرچهبیشترخیرانو
آموزشوپرورششاهدتحصیلتعدادبیشتریازافراد
دررشتههایفنیباشیم«.منصورهشریفالحسینی»
مدیرعامل مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های
فنی و حرفــه ای نیز گفــت :یکی از موضوعات بســیار
مهمی که امروز جامعه ما را تهدیــد می کند هدر رفت
نیرویانسانیاستکهبهدنبالآنجمعیتبیکاروبی
مهارت امروز شکل گرفته اســت واین مجمع چندین
ســال اســت که پس از تحقیق ،پژوهش و آمایش های
بســیاری که انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که
باید موضوع پیشــگیری از هدر رفت نیروی انسانی به
صورتتشکیالتیوسازمانیافتهپیگیریورفعشود.
«محمودپژوم»عضوهیئتمدیرهاینمجمعنیزنکاتیرا
دربارهاهمیتحضورخیراندراینعرصهمطرحکرد.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

ماه بامداد چهارشنبه گرفت .پدیده خسوف یا ماه
گرفتگی که در کشورهای چهار قاره از جمله ایران و خطه
خراسان رضوی قابل مشاهده بود ،از  ۳۱دقیقه بامداد
روز چهارشنبه  ۲۶تیر شروع شد و کل آن  ۵ساعت و ۳۴
دقیقه به طول انجامید اما کارشناسان گفتند که مدت
خسوف تمامسایهای نیز  ۲ساعت و  ۵۸دقیقه بوده است.
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صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی
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دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

کسری مخازن آب های زیرزمینی استان
راهکارها و پیشنهادها

«مهاجـــــــــــــــــــــر۶
ویبابیاناینکهماموریتهایپرندههای
مهاجر  ۶انهدام هدف های از پیش تعیین
شدهاست،گفت:ماموریتهایاصلیاین
پرندههاانهداماهداف،باقدرتودقتباال
و همچنین شناســایی و مراقبت از مناطق
تحت کنتــرل نیروی زمینی ارتش اســت.
فرمانــده گــروه پهپــاد حضرت ولــی عصر
(عج)نیرویزمینیارتشخاطرنشانکرد
 :با ورود پرنده های بدون سرنشین مهاجر
 ،۶مرحله جدید استفاده گسترده از پهپاد
ها در ســطح نیــروی زمینی ارتش شــکل
خواهد گرفت و آمادگی رزمی این نیرو در
حوزه پهپادی به شکل فزاینده ای افزایش
مییابد.امیرسرتیپدومحسننژادتاکید
کرد  :بــا الحــاق و توانمند ســازی این نوع
پرنده هــا ،هر گونــه تهدیــدی در مرزهای
جمهوریاسالمیودرآنسویمرزهاقبل
ازشکلگیریشناسایی،رهگیریومنهدم
خواهدشد.
•دوربینهایویژهبرایعملیاتشبانه

وی ویژگی هــای پهپاد مهاجر ۶را بســیار
مهم خواند و تصریح کرد  :برد باال ،ســقف
پروازی قابــل مالحظه  ،مداومــت پروازی
 ۲۴ساعتهبابهکارگیریپرندههایمشابه
،قدرتحملگلولههایبادقتباالونقطه
زن در روز و شــب  ،قدرت تحمل در شرایط

جوی مختلف و به کارگیری آسان در زمین
هایمختلف ازجملهویژگیهایاینپرنده
اســت .فرمانده گروه پهپــاد حضرت ولی
عصر (عج) افزود  :از دیگر خصوصیات این
پرندههابهرهمندیازدوربینهایبادقت
باالی دید در شــب اســت که مــی تواند در
عملیات های شبانه به صورت کامال موفق
عمل کند .وی افزود  :پرنده های مهاجر ۶
دارای ســامانه فتوگرامتری در زمین های
ذوعارضه و غیر قابل عبور یا دارای قابلیت
هایسهبعدی نیزهست.
•الحاق،تحویلگیریوارزیابیموفق

فرمانــده گــروه پهپــاد حضرت ولــی عصر
(عج)نیرویزمینیارتشهمچنیندرباره
عملیات الحــاق ،تحویل گیــری و ارزیابی
این پهپاد گفت :در عملیات الحاق پهپاد
ها ،پرواز روزانه و شــبانه ،ثبــت تهاجمی و
برخــورداری از مداومــت پــرواز در مناطق
مرزیآزمایشونتایجارزیابیشدکهپساز
آناینپرندههادراختیارگروهپهپادنیروی
زمینی ارتش قرار گرفت .وی تصریح کرد
 :عملیات پهپادهای مهاجــر ،نماد قدرت
دفاعی جمهوری اسالمی ایران است و به
رغم وجود تحریم ها و تهدید های ظالمانه
این عملیات به شــکل مطلوبی انجام شد.
وی افــزود :موفقیــت در الحــاق  ،آزمایش
و تحویل گیری ایــن پهپاد پیــام آور صلح و
امنیتبرایدوستانوسرشکستگیوذلت
برایدشمناناسالمعزیزبود.

معاون هماهنگ کننده نزاجا در مراسم تکریم و معارفه فرمانده لشکر  77خبر داد:

ارتقای لشکر 77ثامن االئمه(ع) به قرارگاه عملیاتی
مسعودحمیدی-معاونهماهنگکننده
نزاجابااشارهبه 20طرحتحولساختاری
در ایــن نیــرو اظهــار کــرد :قرارگاههــای
لشکری از تاکتیکی به عملیاتی ارتقا یافته
اســت .به گزارش خراســان رضــوی ،امیر
ســرتیپ «علی جهانشــاهی» ،روز گذشته
در مراسم تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه
عملیاتــی لشــکر  77ثامــن ائمــه (ع) در
مشهد با بیان این که تحرک نزاجا افزایش
 30درصدی نســبت به سالهای گذشته
داشــته اســت ،گفــت 20 :طــرح تغییــر
ساختاری در نیروی زمینی ارتش صورت
گرفتهکهدرساختارجدید،تیپهایپیادهو
تکاوربهتیپواکنشسریعنیرویمحسوس
وتیپهایمتحرکهجومیتغییرساختار
داده اســت ،تغییــر در ســاختار یگانهای
اطالعاتــی ،یگانهــای زرهــی و مکانیزه
نزاجا از دیگر تغییرات ایجادشــده اســت.
وی افزود :بــر همین اســاس قرارگاههای
لشکری از تاکتیکی به عملیاتی ارتقا یافته
است و لشکر ۷۷پیروز ثامناالئمه (ع) هم
با زیر نظــر گرفتن تیپهای  ۳۷۷شــهید
حبرانــی مشــهد ۳۸ ،زرهی تربــت جام و
تیــپ  ۲۷۷متحــرک هجومی قوچــان از
قرارگاهتاکتیکیبهعنوانقرارگاهعملیاتی
لشــکر  77ثامن االئمــه (ع) بــه مأموریت
خــود ادامه میدهــد .وی تصریح کــرد  :با
این تغییرات ســاختاری ،تیپهای،۳۷۷
 ۳۸زرهی و تیــپ  ۲۷۷متحرک هجومی
از نظر آموزش عملیات اطالعات ،هدایت
و کنتــرل عملیاتــی ،ارتقــای آمــوزش و
دیگر برنامهها بهصورت مســتقیم زیر نظر
قرارگاهعملیاتی ۷۷باهماهنگیقرارگاه
منطقهایانجاموظیفهمیکنند.
• 12قرارگاهعملیاتیلشکری

امیــر جهانشــاهی افــزود :پیشازاین پنج
قــرارگاه عملیاتــی در کشــور داشــتیم که
هماینک به  ۱۲قرارگاه عملیاتی لشکری
افزایشیافته است و در این ساختار جدید،

مأموریتهــای عملیاتــی و اطالعاتــی
بهصورت مســتقیم بــه ایــن قرارگاهها که
زیر نظــر قرارگاههــای منطقهای هســتند
سپرده شده اســت .وی همچنین با اشاره
به تــاش برای رســیدگی بــه دغدغه های
کارکان ســازمانی نیروهای مســلح گفت:
ســاخت 20هزار خان ه سازمانی در دستور
کار قرارگرفتــه کــه در مرحله اول ســاخت
هفت هزار واحد در کشــور آغازشده است.
وی افــزود :در مشــهد مقدس نیز ســاخت
 1100واحدخانهسازمانیبرایکارکنان
ارتشپیشبینیشدهکهمتأسفانهبهدلیل
مشــکالت کاری با پیمانکار ،پروژه از دیگر
اســتانها عقبتــر اســت .وی همچنین با
اشــاره به جایگاه ژئوپولیتیکــی جمهوری
اســامی ایران در منطقــه و جهــان اظهار
کرد :دشمنان در طول تاریخ همواره قصد
داشتندبهاینسرزمیندستاندازیکنند
وبهآنطمعداشتهاند،دشمنانمیخواهند
با فشــارهای مختلف اقتصــادی و تحریم،
ایرانراتضعیفکننداماکشورماباداشتن
مؤلفههایقدرترهبری،مردمونیروهای
مســلح مقتدر ،در برابر توطئهها ایستاده و
نیروهایمسلحباپشتیبانیمردموفرمانده
کل قوا با آمادگــی رزمی کامل در هر جا که
نیازاستازمرزهایاعتقادیوامنیتملی
هوایــی و دریایی و زمینی دفــاع میکنند.
فرمانــده قرارگاه منطقهای شــمال شــرق

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
روابطعمومی051 37009111 :
نمابرتحریریه051 37626501 :

قائممقامشرکتآبمنطقهایخراسانرضوی

»

•ماموریتهایمهاجر
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علیرضاطاهری

رخ نمایی
باحضورجمعیازفرماندهاننیرویزمینی
ارتشوباهدفتقویتیگانپهپادنزاجا،سه
فروند پهپاد تهاجمی مهاجــر  ۶به ناوگان
پهپــادی این نیــرو ملحــق شــد .فروردین
ســال 96بود که پهپــاد تاکتیکی مراقبت
شناساییومسلحمهاجر 6باحضوررئیس
جمهور رونمایــی و پــس از آن در بهمن ماه
همان ســال همزمان با دهه مبارک فجر،
خط تولید انبوه این پهپاد افتتاح شــد تا در
اختیار نیروی زمینی ارتش قرار گیرد .روز
گذشته طی مراسمی در گناباد این پهپاد
به نزاجا تحویل شد تا قدرت نظامی ارتش
جمهوری اسالمی تقویت شود .به گزارش
روابط عمومــی قرارگاه منطقــه ای نزاجا،
فرماندهگروهپهپادحضرتولیعصر(عج)
نیروی زمینــی ارتش در مراســم رونمایی
از این پهپــاد در گناباد گفت :بــا ورود این
پرنده ها آرایش جدید عملیات پهپادی در
نیروی زمینی ارتش را شاهد خواهیم بود.
امیر «سرتیپ دوم حسن نژاد» افزود  :گروه
پهپادحضرتولیعصر(عج)نزاجاباتغییر
رویکردایننیروازعملیاتهایپدافندیبه
آفندیدرمناطقتحتمسئولیتبهویژهدر
منطقهشمالشرقکشوروبراساستدابیر
فرماندهی معظم کل قــوا مبنی بر تقویت
سامانهپهپادیدرمناطقمرزیباهمکاری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،
صنایع داخلــی و صنعت هوایــی قدس در
یک اقــدام کامال بومــی پرنده هــای بدون
سرنشــین مهاجر  ۶را به نــاوگان پهپادی
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یادداشت

 3فروند پهپاد تهاجمی به ناوگان پهپادی
نیروی زمینی ارتش ملحق شد

نیرویزمینیارتشملحقکرد.

18

نمابردبیرخانه05137624395 :
پذیرشآگهیواشتراک05137010 :
پیامك2000999 :

عکس :میثم دهقانی

محمد بهبودی نیــا – خیــران و نیکوکاران اســتان
که سال هاســت حضورشــان امیدبخش مردم بوده و
بســیاری از گره ها با دســت های آن ها باز شده است،
ایــن روزها عالوه بر حــوزه های قبل به حوزه توســعه و
ترویج آموزش و فنی و حرفه ای نیز ورود کرده اند تا در
گره گشایی از مشکالت اقتصادی و اشتغال زایی نیز
سهیم باشند .به گزارش خراسان رضوی ،روز گذشته
نخستیننشستخبریمجمعخیرینتوسعهوترویج
آموزشفنیوحرفهایدرزمینهموضوعمهارتآموزی
به منظور پیشگیری از بیکاری و معضالت ناشی از آن
برگزارشد«.حمیدمستشاری»رئیسهیئتامنایاین
مجمعباگالیهازسیستمآموزشیدرانتقالمهارتبه
دانشآموزان گفت:آموزشوپرورشماامروزبهجایی
رسیده است که به جای توجه به اســتعدادها در زمان
تعیین رشته تنها شرط معدل را مالک قرار می دهد و
در دانشــگاه ها هم توجه زیادی به حرفه آموزی هایی
از جنس آمــوزش های فنی نمی شــود و امــروز نیاز به
توانمندسازیافرادازپایههایابتداییدرزمینهمهارت
آموزی به شــدت احســاس می شــود .وی ادامــه داد :
این مجمع با هدف رفع مشــکالت موجود و کمبودها
فعالیت خودرا آغاز کرده است و ما حاضریم در استان
 30درصــد از هزینه ســاخت و تجهیــز مراکــز فنی و
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نزاجا نیــز در حاشــیه این مراســم در جمع
خبرنگاران با اشــاره به بازدید اخیر رئیس
ستاد کل نیروی مسلح از یگانهای مرزی
استان طی هفته گذشــته اظهار کرد :طی
اینبازدید،رئیسستادکلنیروهایمسلح
به آمادگی نیروهای نظامی مستقر در مرز
اذعان کردند .از ســویی دیگر این آمادگی
بهگونهایاستکهکنترلمادرمرزهاتوان
انجام عملیات کســانی را که قصد داشــته
باشــند کاری کنند ،گرفته اســت؛ زیرا اگر
دست به اقدامی بزنند پاسخ بسیار سختی
از طرف نیروهای مســلح و نیــروی زمینی
ارتش جمهــوری اســامی ایران بــه آنها
دادهخواهدشد.دراینمراسمامیرسرتیپ
دوم «ســتاد ابوالقاســم رضایــی» فرمانده
ســابق قرارگاه عملیاتی لشــکر  77پیروز
ثامن االئمــه (ع) تکریم و امیر ســرتیپ دوم
ستاد «محمدحسین مستشاری» بهعنوان
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر  ۷۷پیروز
ثامناالئمه(ع)معارفهشد.
•دیدار با شهردار مشهد

شــایان ذکر اســت امیر آذریان در پاسخ به
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت انتقال
پادگانارتش وتعیینتکلیفاراضیآبشار،
از برگزاری جلســهای با شهردار مشهد در
روز گذشــته خبر داد که تا زمان تنظیم این
گزارش،خبری ازاینجلسهمنتشرنشد.

همزمان با افزایش دما ،دستگاه های سرمایشی به ویژه کولرهای
آبی که مصرف کننده اصلی آب در تابســتان اند ،شروع به کار می
کنند .شاید باورتان نشود اما یک کولر آبی در یک شبانه روز تقریبا
بهتنهاییبهاندازهیکخانوادهچهارنفرهآبمصرفمیکند.یعنی
حدود 600لیتر در شبانه روز .با این حال خوشبختانه در شرایط
فعلیبهطورنسبیتامینامنیتآبیبرقراراستاماشرایطچندان
مطلوبنیست،چراکهدرشرایطفعلیمیزانتولیدمتوسطآبدر
طبیعت و به عبارتی میزان آب تجدیدپذیر استان  3466میلیون
متر مکعب در ســال اســت که 611میلیون مترمکعب آن مربوط
به آب های ســطحی و 2855میلیون متر مکعب آن مربوط به آب
زیرزمینی است .به بیان دیگر این میزان ،درآمد آبی ماست .حال
بایدپرسیدمصرفآبماچقدراست؟شایدباورتاننشود،اماجمع
مصرفدربخشهایمختلفکشاورزی،شربوبهداشت،صنعت
و خدمات 5488میلیون متر مکعب در سال است و این به خودی
خودیکفاجعهاست.بهعبارتیمیزانخرجازمیزاندخلبهمراتب
باالتراستوادامهاینوضعیعنیازدستدادنهرچهبیشترمنابع
آبزیرزمینی.
حاصل این بحران ،کسری مخزن ســاالنه است .متوسط کسری
مخزن ســاالنه اســتان  1075میلیون متر مکعب در سال است،
به عبارتی هر ســال به میزان فوق از میزان آب های زیرزمینی مان
کاهشمییابد.حالبایدپرسید،چارهچیست؟نخستینگامدر
ایجاد تامین امنیت آبی؛ تعادل بین مصارف و منابع اســت .یعنی
به میزانی که هر ســال طبیعت ،آب در اختیارمان قرار می دهد به
همان میزان مصرف کنیم .البته در چشــم انداز شورای عالی آب
قرار اســت میزان مصرف به 75درصد میزان تولید محدود شود.
این عدد در کشورهایی که قدر آب را بیشتر می دانند ،حداکثر به
 40درصدمیرسد.
نکته قابل توجه آن است که مقایسه وضع ایران با دیگر کشورهای
همجوار در حــوزه تامین آب بخش هــای مختلف مصرف حکایت
از توفیق نسبی در زمینه تامین امنیت آبی دارد اما چند نکته مهم
که رعایت آن ها می تواند میزان موفقیت را افزایش دهد ،یادآوری
میشود:
الف -آب های زیرزمینی ذخایر بســیار ارزشــمندی هســتند که
ایجاد تعادل بین مصارف و منابع در آن ها بســیار ضروری اســت.
در کوتاه ترین زمان ممکن باید کســری مخازن دشت های کشور
به صفر برســد .برای خراســان رضوی در قالب طرح ســازگاری با
کم آبی (همیاران آب) این هدف گذاری برای ســال 1405دیده
شدهاست.
ب-حفظظرفیتعبورسیلوتغذیهرودخانههایکشور،رودخانه
ها ،کال ها و مســیل هــا دو کارکرد اصلی دارند .هدایت ســیالب
ها و تغذیه آب های زیرزمینی .هر گونه تصرف بســتر رودخانه ها و
کوچک کردن آن ها و اشغال فضای مخروط افکنه ها مخاطراتی
برایجانافرادداشتهوهمچنینمیزانتغذیهآبهایزیرزمینی
کاهشمییابد.
ج -وجود منابع آبی غیرمجاز مانند چاه ها و موتور تلمبه ها و شق
نهرهایغیرمجاز؛بانظمآبیوتعادلآبیرابهشدتبرهممیزند.
د-تزریقهرگونهآلودگیبهمنابعآبیسطحیوزیرزمینی؛حجم
وسیعیازاینمنابعراغیرقابلمصرفمیکند.
اصل خدشه ناپذیر تامین منابع آب شــرب اطمینان بسیار باال در
حد 100درصد از منابع مطمئن و متنوع کردن این منابع است.
براساس مطالعات قبلی آب شرب مشهد نیاز آبی در سال1420
حدود396میلیون متر مکعب در ســال بود که در مطالعات اخیر
ســازگاری با کم آبی این عدد به 330میلیون متر مکعب در سال
کاهش یافته اســت .این در حالی اســت که پیش بینی می شــود
جمعیتمشهددرسالمزبوربهحدود 4.94میلیوننفربرسد.
راهکارهای تامین کسری آب در اســتان در سه فصل کوتاه ،میان
و بلندمدت تقسیم بندی شده اســت :در کوتاه مدت ،روش هایی
همچونتغییرکاربریچاههایکیفیکشاورزیبهشرب،بازسازی
و اصالح شــبکه توزیع با هدف کاهش تلفات ،جداسازی و به صفر
رساندنمصرفآبشربدرفضایسبزوخریدچاههایکشاورزی
و تغییر کاربری آن برای تامین کســری آب صنعت است .در میان
مــدت ،بازچرخانی پســاب و جایگزینی بــا چاه های کشــاورزی،
مشارکتصنایعدرطرحهایجایگزینیپساب،بهرهبرداریبهینه
ازمنابعآبیهزارمسجدودربلندمدت،شیرینسازیوانتقالآباز
دریایعمانبهشرقکشورومطالعهامکانانتقالآبازحوضههای
شمالشرقیایراناست.
همان گونه که مســتحضرید هم اکنون بحث طرح شیرین سازی
و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشــور مطرح است .جایی که
13میلیوننفرجمعیتدارد.بهمناطقیکهحتیآبیبرایصرفه
جوییکردنهمندارند.برخیمیگویند؛اینطرحهاممکناست
مخاطراتیرابههمراهداشتهباشد.درپاسخبایدگفتدربرخیاز
این مناطق بی آب؛ هم اینک درگیر مشکل هستیم و چه افتخاری
باالترازاینکهبتوانیمازاقیانوسیباعمق 4300مترآبیراشیرین
وبرایمصارفشرب،صنعتوخدماتبهشرقکشورمنتقلکنیم.
بااینحالنبایدازاینمهمغافلشدکهدروهلهنخستبایدحداکثر
صرفهجویی،حداقلاسرافوحداکثربهرهوریرااعمالکنیماما
قضاوت کارشناســی به ما می گوید اگر همه این امــور را هم انجام
دهیم،بازهمآبکمخواهیمداشتواینجاستکهطرحهایسازه
ای اهمیتی حیاتی پیدا می کند .در پایان باید گفت ،ورود سرمایه
های مردمی به مقوله آب؛ فرصت بزرگــی را فراهم خواهد کرد تا
تمامی مردم با بهره بردن از تبعات طرح های سازگاری با کم آبی و
طرحهایسازهایازرفاهآبیبهاندازهقابلقبولبهرهمندشوند.

