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کولهبارسفریکهمطالبهخطهخورشیداست
مهناز خجسته نیا :دولت تدبیر و امید کولهبار
هشتمین س��فر اس��تانیاش را به یمن والدت
باسعادت ولی نعمت خراسانیها برای حضور در
پایتخت معنوی کشور ،در شب میالد هشتمین اختر تابناک
آسمان امامت و والیت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بست
و در این ایام میم��ون و مبارک پای بر خاک خطه خورش��ید
گذاشت.
دولت تدبیر و امی��د که برنامه ري��زي هاي زی��ادی را درباره
سفرهاي اس��تاني انجام داده تا از نزديک با مشکالت مناطق
مختلف کشور آشنا شود ،در اين سفر فرصتي مغتنم براي اتخاذ
تصميمات واقع بينانه از سوي دولت خواهد داشت.
رئيس جمهور در اين س��فر ،از نزديک در جري��ان ظرفيتها،
فرصتها و تهديدهاي اين اس��تان قرار خواه��د گرفت ،زيرا در
حقيقت بيشتر مس��ؤوالن ش��ناخت قابل توجهي از خراسان
رضوي و شهر مشهد ندارند و اين س��فر موقعيتي خوب براي
شناخت تمامي ظرفيتها و چالشهاي اين شهر است.
مشهد به دليل وجود بارگاه منور رضوي ،شهري با ظرفيتهاي
فراوان است ،اما اين شهر با مش��کالت متعددي براي خدمت
رساني به زائران رضوي روبه روست.
اگر زيرساختها و امکاناتي که زائران نياز دارند ،آماده نشود ،به
اين معناست که اين شهر در راستاي انجام مأموريت و رسالت
خود به خوبي عمل نکرده است.
از هم��ه مهمتر اینکه خراس��ان رضوي حدود هش��ت درصد
مساحت کشور و حدود هشت درصد جمعيت کشور را در خود
جای داده است ،اما به جای حدود هشت درصد سهم از بودجه
تنها  5/8درصد به این استان اختصاص می یابد.
“آب” حرف اول
موضوع انتقال آب از حوزه هاي آبريز ديگر به اس��تان اولويت
نخست مطالبات است.
بايد برنامه هاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدتي براي اين
موضوع تهیه ش��ود و اين موضوع در ش��وراي عالي آب مطرح
گردد و منابع الزم با حمايت رئيس جمهور محترم ديده شود.
این در حالی است که فناوري و امکانات الزم در داخل براي اين
موضوع مهياست.
با توجه به اينک��ه  ۹۰درصد مصارف آب در حوزه کش��اورزي
است ،صرفه جويي حدود  ۱۰درصدي ،مي تواند تحول جدي
در اين زمينه ايجاد کند.
نکته ديگر اینکه ،انتقال آب از ساير حوزه هاي آبريز با تکيه بر
ال بحث انتقال آب از
منابع داخلي به داخل استان است که قب ً
درياي خزر و درياي عمان مطرح ب��وده و مقدماتي نيز فراهم
شده است ،بايد جدي تر دنبال شود و بحث انتقال آب از خارج
مرزهاي کشور نيز مطرح گردد و مذاکراتي براي انتقال آب از

اختصاص پيدا کند ،اما بعد قم ،شيراز و سپس تمام استانهاي
کشور در اين بودجه سهيم ش��دند و در اين زمينه حق مشهد
ناديده گرفته شد.
در سال  88بودجه اي با عنوان بودجه زيارت در اليحه بودجه
به اين استان اختصاص داده شد ،اما موانع متعددي بر سر راه
تحقق آن قرار گرفت ،طوري که امسال يک بند ديگر به اليحه
بودجه  93اضافه شد و مطابق آن مساجد نيز مي توانند از اين
وجه استفاده کنند.
از وعده ه��زار ميليارد تومان��ي بودجه زي��ارت ،کمتر از ۲۰۰
ميليارد توم��ان پرداخت ش��د و از اين بودجه ب��ه دليل زيرپا
گذاشتن وعده ها هيچ کمکي به مشهد نشد.
بنابراین باید گفت ،ماجراي بودجه زيارت ،با شعار دادن و وعده
هاي غيرعملي حل نمي شود و بايد فارغ از تصميمات شتابزده،
به صورت عملياتي براي اين مسایل فکري شود ،چراکه مشهد
به عنوان پايتخت معنوي کشور ،يک ش��هر ملي است و بنا بر
داده هاي آماري مسؤوالن ،هر سه سال کل جمعيت کشور به
مشهد سفر مي کنند.
بنابراين ميزان رسيدگي به اين شهر بايد فراتر از ساير مناطق
کشور باشد.
هزينه خدمات ورود ميليوني زائران به مش��هد نبايد از جيب
شهروندان مشهدي پرداخت ش��ود و الزم است هيأت دولت
و نمايندگان اين مش��کل را براي هميش��ه حل کنند .در اين
زمينه ردي��ف بودجه اختصاصي ب��راي زيارت زائ��ران امري
ضروري است.
راه
از جمله مس��ایل مهم که بای��د مورد توجه رئی��س جمهور و
هیأت دولت در سفر به خراسانرضوی مورد توجه قرار گیرد،
رس��یدگی به وضعیت راههای اس��تان بویژه مسیرهای ریلی
است.
در حال حاضر شاخص برخورداري استان از بزرگراه و آزادراه،
از متوسط کشوري کمتر است.
اجراي پروژه حرم تا حرم و تس��ريع راه اندازي جاده ترانزيتي
مشهد -سرخس ،خواف -تربت حيدريه و دو بانده شدن جاده
مشهد -دوغارون باید پيگيري شود.
پروژه برقي کردن قطار تهران -مشهد ،تکميل راه آهن خواف-
هرات ،راه آهن مشهد -دوغارون و راه آهن مشهد -زاهدان نیز
از جمله مهمترين پروژه هاي حمل و نقل ريلي و ضروري براي
استان است.
از آنجا که بي��ش از  ۹۰درصد صنايع اس��تان متعلق به بخش
خصوصي است ،بنابراین با کمک دولت جذب سرمايه گذاري
در اين حوزه افزايش خواهد يافت.
از سوی دیگر خراس��انرضوی در کریدور ترانزیتی شمال به

و مديريت مصرف سوخت مصوب سال  ،۱۳۸۶دولت مکلف به
حمايت از توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري و
اختصاص کمکهاي بالعوض يارانه اي به بخشهاي غيردولتي
مرتبط است.
در ماده هفت اين قانون هم تصريح شده که دولت موظف است
سياستهاي بخش همگاني شهري را به گونه اي تنظيم کند که
از ابتداي سال  ۹۱در مجموع  ۷۵درصد سفرهاي درون شهري
پوشش داده شود.
اکنون در نيمه سال  ۹۳هجري شمس��ي هستيم ،ولي کالن
شهرهايي چون مش��هد با اين موضوع فرسنگها فاصله دارند و
تنها کمتر از  ۵۰درصد سفرهاي درون شهري مردم با ناوگان
حمل و نقل عمومي انجام مي شود.
پيامد اين موضوع ،استفاده از خودروهاي تک سرنشين ،ترافيک
س��نگين در معابر ش��هري ،اتالف وقت همش��هريان ،افزايش
مصرف س��وخت و مهمتر از همه افزايش حجم آالينده ها در
شهري چون مشهد است.
متأس��فانه به دليل همراهي نکردن دولتها در سالهاي قبل و
پرداخت نشدن سهم يارانه حمل و نقل عمومي در اين کالن
شهر ،شاهد کندي پيشرفت اجراي پروژه هايي چون خط دو
قطار ش��هري ،تأمين نش��دن بقيه واگنهاي خط يک ،تزريق
نشدن اتوبوس و تاکسي جديد به ناوگان و  ...هستيم.
به نظر مي رسد در سفر دولت يازدهم به خطه خورشيد ،يکي
از مطالبات اصلي مردم و مس��ؤوالن ،توزي��ع عادالنه بودجه و
کمک به حمل و نقل عمومي اس��تان خراسان رضوي و بويژه
کالن شهر مشهد است.
اگر در مجلس شوراي اسالمي با هدف کمک به ناوگان حمل
و نقل عمومي و کاه��ش هزينه هاي مردم ،اعتب��ار يک هزار
ميليارد ريالي مصوب ش��ده است ،چرا بايد س��هم تهران ۵۰
درصد و سهم ساير کالن ش��هرها هم  ۵۰درصد باشد؛ توزيع
اين اعتبار ناعادالنه است و حق مشهد و زائران و مجاوران آن
بايد اعاده شود.
دولت يازدهم بايد در بحث حمل و نقل عمومي مشهد ،وظيفه
قانوني خود را انجام دهد ،امروز مش��هد براي خدمات رساني
مطلوب در حوزه اتوبوسراني با کمبود يک هزار دستگاه اتوبوس
مواجه است ۷۰۰ ،دس��تگاه اتوبوس فعلي فرسوده و آالينده
است ،در اين کالن شهر  ۶هزار تاکسي فرسوده و از رده خارج
شده تردد مي کنند که سه سال است نوسازي آنها به در بسته
خورده است ،خط دو قطار شهري مشهد در نيمه راه است و ...
انتظار مي رود دولت محترم ،ناوگان عمومي مشهد را دريابد.
در زمینه قطار مشهد به گلبهار نیز باید گفت  10کیلومتر آن
یرسازی شده و تملک زمین و س��ایر موارد برای پیشبرد این
پروژه در حال انجام است.

براي افق  20ساله پيش بيني شده بود.
مسؤوالن محلي به دليل عدم ورود دولت ،براي اين طرح تراز
فيزيکي صفر در نظر گرفتند و مجبور شدند دست خود را پيش
بخش خصوصي دراز کنند ،البته بخش خصوصي هم به دنبال
تأمين منافع خود و ساخت مراکز تجاري و اقامتي گران قيمت
است و بي ترديد همه اقشار نمي توانند از آن بهره مند شوند و
اين امر يک اتفاق ناميمون است.
نمايندگان مجلس نس��بت به ورود بخش خصوصي به طرح
بافت پيراموني حرم مطهر هش��دار داده ان��د ،اما بازهم به اين
موضوع اهميتي داده نشده است.
بنابراین به ادعای متولیان امر ،اگر اعتبارات الزم برای سرعت
بخشی به طرح بازسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر
رضوی تأمین نش��ود ،این طرح تا  50س��ال دیگر نیز به اتمام
نخواهد رسید و پس از  50س��ال باز معضل فرسودگی تکرار
خواهد شد.
اسکان ارزان قيمت
فراهم کردن اس��کان ارزان قیمت زائران قبله هشتم نیز جزو
مسایل جدي پايتخت معنوي ایران است و در اين زمينه بايد
شرايطي را فراهم ش��ود که زائران وقتي از هر منطقه اي وارد
مشهد مي شوند ،بابت اسکان ارزان با مشکلي روبه رو نباشند.
اما در حال حاضر به دليل اينکه دول��ت آورده اي در ارتباط با
ايجاد مراکز اسکان ارزان قيمت ندارد ،اين پروژه نیز به سرانجام
نامعلومی مبتالست.
بافت فرسوده
مشهد سومين شهر از نظر داشتن مساحت بافت فرسوده بعد
از تهران و تبريز است.
مساحت بافت فرسوده تهران س��ه هزار و  ، 268تبريز دو هزار
و  522و مش��هد دو هزار و  292هكتار و جمعيت س��اكن در
بافتهاي فرسوده شهر مشهد 519هزار و  852نفر است.
مش��كالت اقتصادي قولنامهاي و يا تصرفي و نداش��تن سند،
نبود مديريت ،هماهن��گ و يكپارچه در محدودههاي نيازمند
نوسازي و وجود محدوده وسيعي در بافتهاي مركز شهري كه
واجد كيفيت نامطلوب به لحاظ عملكرد كالبد و سيماي شهري
و مقاومت در برابر سوانح و كاربري نامناسب شهري ،بخشي از
مشكالت بافتهاي فرسوده شهر مشهد است.
فقدان مكانيسمهاي حمايتي و هدايتي مناسب در حوزههاي
مادي ـ قانوني در نسبت به ساكنان مالك در بافتهاي فرسوده
بهمنظور ايجاد عملكردهاي نوسازي ،غير منعطف و ناكارآمد
بودن فرامين اس��ناد فرادس��ت در قالب ضوابط و مقررات در
نسبت با اين نوع بافتها نيز بخشي ديگر از مشكالت است.
پروژه های ناتمام
بنابر اعالم مسؤوالن ،حدود چند هزار طرح و پروژه نیمه تمام

کشورهاي شرقي و شمال شرقي استان آغاز شود.
اين موضوع بايد به صورت ويژه بررسي ش��ود ،چراکه يکي از
محورهاي مهم مذاکرات با کشور افغانستان بحث حقابه ماست
و کميسيونهاي مشترکي براي آن به وجود آمده و در شرايط
خشکسالي متکي کردن آب به يک منبع (سد دوستي) صحيح
نيست و حتماً بايد تأمين آب را از محدوديت خارج شود.
سد «سلما» در کشور افغانستان مي تواند تأثيري مستقيم روي
ميزان آب پشت سد دوستي بگذارد ،البته احداث سد به شرط
آن که به حقابه ما لطمه نزند ،پذيرفتني است ،به همين دليل
موضوع تأمين آب براي استان موضوع مهمي است.
همچنین در این مطالبه طرح انتقال آب دریای عمان با اعتبار
 10میلیارد دالر از جمله راهکارهای عبور از این بحران است.
سهم خراس��انرضوی در طرح انتقال آب از دریای عمان پنج
میلیارد دالر ب��وده که در حقیقت این مس��أله به منظور طرح
توسعه منطقه شرق بوده است.
تأمین اعتبارات ناشی از خسارتهای خشکسالی و تأمین اعتبار
برای ش��یوههای اصالح و کنترل آبیاری از دیگر مسایل حوزه
آب بوده که باید مورد توجه دولت در س��فر به خراسانرضوی
قرار گیرد.
این مهم زمان��ی اهمیتش چند برابر می ش��ود ک��ه بعضي از
کارشناسان معتقدند که مشهد تنها تا دو سال ديگر يعني سال
 ۹۵آب سالم و بهداش��تي دارد و دولت يازدهم باید با توجه به
وجود بيش از  ۱۰سال خشکسالي در خراسان رضوي ،اعتبار
ويژه اي براي تأمين آب استان و مشهد مقدس اختصاص دهد
و به طور جدي براي رفع اين مشکل اقدام شود.
بودجه زیارت
احیای ردیف ماده  12برنامه پنجم از دیگر مطالبات اولویت دار
خراسان رضوی است.
مسأله زیارتی بودن مشهد و حضور ساالنه بیش از  25میلیون
زائر داخل��ی و خارجی نیازمند تمهیدات ویژهای اس��ت که از
همین حیث احیای این ردیف برای ارایه خدمات بهتر به زائران
و بهرهگیری از بودجه زیارت یک ضرورت است.
سالي حدود  200ميليارد تومان بودجه زيارت برای خراسان
رضوی در نظر گرفته شده که طي چهار س��ال  800ميليارد
تومان مي شود ،اما در س��الهاي  90تا 92به ترتيب حدود ،4
 10و  63ميليارد تومان اختصاص يافته است ،يعني حدود 77
ميليارد تومان که کمتر از  10درصد مي شود.
ماجراي بودجه زيارت که مهمترين مسأله مشهد است بايد به
سرانجام برس��د ،زيرا در ابتدا قرار بود تمام اين پول به مشهد

جنوب و ش��رق به غرب قرار گرفته که با توجه به حجم عظیم
زائر که در برنامه چش��مانداز نیز میزان زائران  40میلیون نفر
تخمین زده شده ،باید سیستم حمل و نقل ساماندهی شود.
قطار سریعالسیر مش��هد به تهران باید گسترش یابد ،چراکه
سال گذشته در مسیر  12ساعته مشهد به تهران بیش از 13
میلیون نفر جابهجا شده اند که با وجود این حجم عظیم مسافر
باید قطارهای سریعالسیر در این مسیر گسترش پیدا کند.
بهداشت
کمی س��رانه بهداش��ت و درمان نيز يکي ديگر از مس��ایل و
چالشهاي مشهد اس��ت ،به طوري که مطابق اعالم وزارتخانه
بهداش��ت و درمان به ازاي ه��ر  205نفر در کش��ور يک کادر
درماني در وزارت بهداشت و درمان و مراکز درماني وجود دارد؛
اما در خراس��ان رضوي به ازاي هر  245نفر يک کادر درماني
داريم که اين آمار عالمت س��ؤال بزرگي را در ذهن ايجاد مي
کند .زيرا اين اس��تان و بويژه پايتخت معن��وي ،قطب درماني
کشور اس��ت و افراد زيادي از سراسر کشور براي درمان به اين
سرزمين مي آيند ،با اين وجود سرانه درمان و کادر درماني اين
استان بسيار پايين اس��ت؛ بنابراين دولت براي اين مسأله نيز
بايد برنامه داشته باشد.
متأسفانه در بحث س�لامت و درمان باید گفت ،تعداد زیادی
بیمارستانهای نیمه تمام در خراسانرضوی داریم که اتمام آنها
میتواند درحوزه سالمت و درمان بسیار اثرگذار باشد.
در منابع ساخت و ساز و توسعه در روستاها وضعيت مناسبي
داريم ،اما در ش��هرها  40درص��د واحدهاي فعال بهداش��ت
استان ،ساختمان دولتي ندارند و س��اختمان آنها استيجاري
است و تاکنون ساختمان مناسب براي اجاره پيدا نکرده ايم و
ساختمانهاي موجود نيز وضعيت مناسب ندارند.
درخصوص وضعيت نيروي انساني شاغل در بهداشت استان
نیز باید گفت در چهار س��ال گذشته تنها  97نفر استخدامي
داش��ته ايم که آن هم در مناطق روس��تايي بوده است که با
توجه به اينکه نيروهاي بهداش��تي ،اجباري براي ماندن در
منطقه بعد از طرح ندارند ،بیش��تر آنها ترجيح مي دهند در
روس��تا نمانند و در اين خصوص نيز با محدوديت شديد در
منابع انساني مواجهیم.
حمل و نقل عمومی
در حوزه شهری نیز باید سیس��تم حمل و نقل شهری و بویژه
قطار شهری توسعه پیدا کند ،زیرا این شبکه نیز از اولویتهای
مهم خراسانرضوی شمرده میشود.
براساس قانون هدفمندي يارانه ها و قانون توسعه حمل و نقل

هویت شهری
هويت شهر مش��هد مسأله اي اس��ت که در طرحهاي سرمايه
گذاري مد نظر قرار نمي گيرد و کمتر مورد توجه است.
متأسفانه تمام تصميم گيري ها دراين گونه پروژه ها بر مبناي
معادالت اقتصادي اس��ت و اگر ادامه یابد ،هم��ان طوري که
برخي از بناهاي تاريخي و هويتي شهر از بين رفته ،بقيه نيز از
بين خواهد رفت.
این در حالی اس��ت که مشهد ش��هري مذهبي با مناسکهاي
مذهبي اس��ت که بايد در طرحهاي توس��عه ش��هري نيز اين
شرايط مد نظر قرار گيرد.
پيروي از فرهنگ غربي منجر به بحران هويت معماري شده و
مردم در خانه هايي زندگي مي کنند که به سبک بناهاي غربي
س��اخته ش��ده و در روابط فضايي و عملکرد هيچ ارتباطي به
سوابق تاريخي و زندگي ايراني اسالمي ندارد.
در طرح جامع که سال گذشته در شوراي برنامه ريزي استان
نیز به تصويب رسيد ،هيچ دغدغه اي براي هويت وجود ندارد.
با نهایت تأسف باید گفت ،در مش��هد اگر پول داشته باشيم و
رابطه  ،هر س��اختمان را در هر جايي که بخواهيم ،مي توانيم
بسازيم.
حاشيه نشيني و تهديدهاي اجتماعي آن
برای نش��ان دادن عمق فاجعه حاشیه نش��ینی در مشهد نیز
همین آمار بسنده می کند که در حال حاضر متوسط حاشيه
نشيني در کشور  ۳۵درصد است ،اما اين ميزان در مشهد از ۵۰
درصد پيشي گرفته است.
بارها مسؤوالن از لزوم ساماندهي حاشيه شهر سخن گفته اند،
اما تاکنون اقدام جدي در اين زمينه انجام نشده است.
دولت بايد با اقدامهای مؤثر ،ضمن س��اماندهي حاش��يه شهر
مشهد ،از گسترش آن جلوگيري کند.
قرار بود از هزار ميلي��اردي که در قالب بودج��ه زيارت به اين
اس��تان پرداخت ش��ود ،بخش اعظمی به رفع مسایل حاشیه
نشینی اختصاص یابد ،اما هنوز ریالی پرداخت نشده است.
در اين زمين��ه نمايندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای
اسالمی پيگيريهای زیادی کرده اند و براي مظلوميت مشهد
فرياد بسياري سرداده اند ،اما “گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله
ماست ،آنچه البته به جايي نرسد فرياد است”.
بافت پيرامون حرم مطهر
از سال  72طرح بافت پيراموني حرم مطهر شروع شده است.
اين طرح که تقريبا  20سال از اجراي آن مي گذرد ،داراي 40
درصد پيشرفت فيزيکي اس��ت ،در حالي که این طرح مذکور

در استان وجود دارد که دهها سال طول مي کشد تا اين طرحها
و پروژه ها به اتمام برسد ،بنابراین به جای آغاز عملیات اجرایی
پروژه های جدید تقاضا داریم دولت تدبیر و امید عنایت ویژه
ای به پروژه های نیمه تمام ملی و استانی با پیشرفت باالی 80
درصد داشته باشد.
مسکن مهر
طرح مسکن مهر نیز که برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه
طراحی شد ،در صورت عدم حمایت دولت در خراسان رضوی با
شکست مواجه خواهد شد.
در قالب این طرح احداث  118هزار واحد مطالبه استان شد،
اما از این تعداد تنها  49هزار واحد به سرانجام رسید و  12هزار
واحد در شرف افتتاح است ،اما حدود  60هزار واحد بقیه گرفتار
مشکالت اساسی هستند.
کشف رود
کش��ف رود و معضالت آن نيز از دغدغه هایی است که اگر از
وضعیت اسفناک آن غفلت شود ،ضربه های غیر قابل جبرانی
خواهیم خورد.
وضعيت اس��فناک کش��ف رود که در بازديدهاي مکرر براي
مسؤوالن و خبرنگاران محرز ش��ده ،به گونه ای است که انواع
آلودگي و معضالت بهداش��تي از جمله س��بزي کاري ها در
حاشيه اين رود بیداد می کند.
اتباع مهاجر غیر ایرانی
حضور مهاجران غير ايراني به دلیل مرز مشترک این استان با
کشور افغانستان به عنوان يک مسأله ديگر شرایط خاصی را بر
خراسان رضوی حاکم کرده است.
در حال حاضر تنها  200هزار مهاجر غيرايراني در اين شهر از
انواع خدمات درمان و بهداشت استفاده مي کنند.
باال بودن نرخ طالق
خأل مسایل فرهنگی و اجتماعی در خراسان رضوی نیز باعث
شده که این استان بعد از تهران ،رتبه اول طالق در کشور را به
ال زیبنده دومین
خود اختصاص دهد در حالی که این مسأله اص ً
کالنشهر مذهبی جهان نیست.
معضل بيکاري و اشتغال
يکي ديگر از مشکالت مهم موجود در خراسان رضوی ،موضوع
بيکاري جوانان و بويژه دانش آموختگان دانشگاهي است که
بايد تدبيري جدي براي آن انديشيد.
اگر مشکل اشتغال جوانان برطرف شود ،به خودي خود مشکل
ازدواج نيز رفع مي ش��ود و مي توان از گس��ترش آس��يبهاي
اجتماعي در این کالن شهر جلوگيري کرد.

کارشناساندرگفتوگوباقدس:

وضعیت آب مشهد از دریاچه ارومیه
نگران کنندهتر است
فاطمه ایزدپناه :مش��کل کمبود
آب جدیتر از همیش��ه شده ،شاید
خیلی قبلت��ر از آن موقع که درس
«بابا آب داد» ج��ای خود را به «آب
آبی ،دریا آب��ی» داد ،اما آیا کودک
هنگام آموختن این کلمات میداند
آب دریا جزو آن مثلث کوچک آب
ش��یرین نیس��ت .آیا او میداند آب
شیرین چه حجمی از کره زمین را
فراگرفته و ی��ا موقعیت جغرافیایی
کش��ور و وضعیت بح��ران آب را درک میکند کاش
میدانست! اگر آب آبی است؛ اما زمین خشک است و
چاهها و سفرههای زیرزمینی خالی؟!
اما زمین اینک ترک برداش��ته ،دش��ت و رود چشمه
خش��ک و بیآب ش��دند و ترکهایی عمیق ب��ر جان و
پیکرشان خط پیری کشیده .آیا چارهای هست؟
بیآبی ،را پی��ری درک میکند ک��ه میخواهد کنار
محصول خش��کش جان دهد .کش��اورزی با حسرت
میگفت :بچه که بودم ،با پدر به باغ میرفتم ،آنجا را با
قناعت آبیاری میکردیم .ذره ذره زمین آب میخورد
و جان میگرف��ت و فرصتی بود تا می��ان ذرات به هم
فشرده خاک آب تازه باران نفوذ کند ،اما اکنون خشک
شده و هیچ نداریم؟
عمدهترین چالشی که بشر در تغییرات جهانی محیط
زیست با آن روبرو است ،تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)
است همه این چالشها برگرفته و متأثر از رشد بیرویه
تولید و مصرف ،رش��د جمعیت ،حرکت جهانی شدن
اجتماعی و گس��ترش الگوهای نامتوازن بهرهبرداری
است که تغییر و غلبه بر آن نیازمند راهبردهای خالقانه
و تحول اجتماعی عظیم دارند.
در این میان خراسان رضوي و بویژه کالنشهری چون
مش��هد ،دومین کالنش��هر مذهبی جهان ،با توجه به
ش��رایط جغرافیایی و حضور زائران بسیار و مشکالت
کمبود آب بسیار حائز اهمیت است ،بنابراین هرگونه
شتابزدگی و سطحی نگری تنها وضعیت بحران آب را
بدتر کرده و چاره امروز میشود دغدغه فردایی که باید
باز چاره اندیشید و از خطاها چشم بسته گذر کرد.
در خصوص مشکالت و دالیل کمبود آب استان بویژه
مش��هد با مهندس محمد جواد س��میعی کارشناس
و مدیرعامل گ��روه آبان��گاه و محمد بهنام ،رس��ولی
کارشناس آب به گفت و گو نشستیم.
*جناب آقای سمیعی!بفرمایید ،برای حل مشکل
کمبود آب در مشهد چه باید کرد؟
 با توج��ه به ورود هم��ه روزه تعداد بس��یاری زائر بهمشهد ،بویژه در ماههای گرم سال ،ما موظف به تأمین
آب برای این تعداد عالوه بر شهروندان مشهدی هستیم
و قطعاً نمیت��وان نگاهی منطقهای و س��طحی به این
ال ملی است،
امر داشت .به عقیده بس��یاری مسأله کام ً
بنابراین ابتدا به تعریف بحران آن بپردازیم.
وضعیت آب خراسان رضوي به مراتب از دریاچه ارومیه
نگران کنندهتر است .آنچه مادر دریاچه ارومیه پیش رو
داریم ،در اینجا خراسان رضوي همان اتفاق ،بلکه بسیار
بدتر زیر پای ما میافتد و متأس��فانه چون قابل رؤیت
نیست ،برای عدهای هم قابل باور نیست.
* وضعیت مخازن و مصرف سالیانه آب استان به
چه نحوی است؟
  6تا  7میلیارد مترمکعب برداش��ت آب در اس��تانداریم و تاکنون بیش از یک میلیارد مترمکعب کمبود
آب داریم که این رقم بیشتر هم میشود .بعد از برنامه
توس��عه چهارم ،تصمیم به بهبود  25درصد از کسری
ذخایر آب گرفته شد ،اما این کسری جبران که نشد،
بیشتر هم ش��د .به گونهای که وضعیت مخازن پشت
سدها بیشتر از حجم میزان آب تجدیدپذیر است.
ش��اخص تنش و بح��ران آب��ی برابر س��االنه 1200
مترمکعب در سال ،این رقم در حوزه کشف رود (شامل
دشت مشهد)  750مترمکعب در سال و در دشت مشهد
باز هم کمتر از این رقم است.
*انتقال آب از تاجیکستان مشکل را حل خواهد کرد؟
 اگر به فکر حل مشکل هستیم ،راه حلی ارزنده استکه برای آیندگان مشکل ساز نش��ود .ذخایر آبی تنها
متعلق به زمان حال نیس��ت که خیلی راحت پرونده
آن را در همین زمان ببندیم و ام��روز را دریابیم با این
تصور که فردا را شاید گشایشی باشد .اگر منافع عدهای
را در این انتقال آب در نظر بگیریم ،بله بد نیست ،ولی
ال نیز با شکس��ت پشت سر
ما تجربهای چون این را قب ً
گذاشتیم و حاال اگر تاجیکستان پس از مدتی آب را به
روی کشور بس��ت ،یا به دنبال بهانهای بود ،از کجا آب
بیاوریم ،در صورت ل��زوم از قطب جنوب هم آیا امکان
دارد آب بیاوریم.
*باید با مردم روراست بود؟
 محمد بهنام رسولی کارشناس آب هم گفت :البتهمردم اگر آگاه ش��وند میتوانند در تصمیم گیری معجزه
کنند ،همانند آنچه سالها پیش کشاورزان نیشابور انجام
میدادند که با فاضالب ،محص��والت را آبیاری میکردند
و میوههای تشکیل بدس��ت میآوردند ،با تداخل و تدبیر
کارشناس��ان و پزش��کان ثابت ش��د که برای سالمت و
بهداشت مردم پرخطر است و خدا را شکر مردم نیز همت
گماش��تند و جلوی کاری غلط را گرفتن��د و اکنون هیچ
کش��اورزی در نیش��ابور اجازه چنین خطایی را به کسی
نمیدهد ،اینک نیز کافی است مردم بدانند چه تصمیماتی
برای تأمین آینده آب استان یا کشورشان گرفته میشود و
آیا بهترین شیوه است یا کاربردی مقطعی است.
*راه حل اساسی برای گذر از این بحران وجود دارد؟
 به عقیده بس��یاری ،با مش��ارکت طلبی از همه بهرهبرداران ،مهندسان ،متخصصان و اندیشمندان و یاری
جس��تن از مردم میتوان عمیق و خالصانه تا حد توان
تالش کنیم تا چارهای اساسی بیابیم و به همه جوانب
کار قبلی از هر اقدامی بیندیشیم.

