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جشنواره ملی فناوری های آب! چرا؟
تنظیم: مرجان قوچانیان، محمد فشایی

کشور ایران با میانگین بارندگی کمتر از یک سوم میانگین بارندگی 
جهان، یکی از کشورهای مستقر بر روی کمربند خشک کره زمین 
آب  منبع  تنها  کشور  در  زیرزمینی  آب  اینکه  باتوجه به  است. 
موجود در بسیاری از نقاط می باشد، استفاده بی رویه از این منابع 
افت چشم گیری را در سطح سفره های آب زیرزمینی ایجاد نموده 
است. این افت چشم گیر، شور شدن سطح سفره ها را نیز به همراه 
دارد؛ به گونه ای که در بسیاری از نقاط به ویژه استان های شرقی 
استفاده  قابل  به دلیل شور شدن  از چاه ها  کشور آب بسیاری 
نیستند. وضعیت کنونی بدون جامع نگری، مشارکت، یکپارچگی 
آب،  حوزه  در  کشور  اجرایی  و  علمی  بخش های  هم گرایی  و 
قابل بهبود نخواهد بود. به گونه ای که باید به سرعت در مسیر 
اجماع نخبگانی، اصالح الگوی مصرف و کاهش اتکا بر منابع آب 
تجدیدناپذیر و توسعه تکنولوژی ها و راهکارهای فناورانه برای 

زندگی در این محیط کم آب گام برداریم. 
دانشگاه فردوسی مشهد بنا بر رسالت علمی و اجتماعی خویش از 
سال 1393 در مسیر ایجاد بسترهایی برای حصول اجماع نخبگان 
در موضوعات اساسی مدیریت آب در کشور گام برداشته است. 

گزارش

تعریف و عملیاتی شدن کارگروه تدبیر آب مشهد و همچنین 
پیوسته  هم  به  مدیریت  هماهنگی  شورای  شکل گیری  پیگیری 
است.  این حوزه  در  اساسی  اقدام  دو  آبریز کشف رود،  حوضه 
همچنین در حوزه فناوری های آب، طی 4 سال اخیر دانشگاه 
است.  نموده  توجه  و ضرورت  دغدغه  این  به  فردوسی مشهد 
جدول زیر خالصه ای از اقداماتی است که با همکاری دانشگاه 
مشهد  شهر  کم آبی  مشکل  از  گذر  راستای  در  مشهد  فردوسی 

انجام شده است.

خالصه ای از اقدامات برای گذر از بحران آب

فناوریاجماع سازی

شب های آب: برگزاری 9 
شب آب از سال 1391

شتاب در توسعه
فناوری های نوین

تدبیر آب: در سال 1393 
با 4800 نفر ماه

رویداد اول: شهریور 1396- برگزاری 
اولین جشنواره ملی فناوری های آب

تشکیل شورای هماهنگی 
حوضه آبریز

رویداد دوم: آذر 1397- برگزاری 
دومین جشنواره ملی فناوری های آب

• گزارشی از دومین جشنواره ملی فناوری های آب
موضوع  به  دادن  اهمیت  با  آب  فناوری های  جشنواره  اولین 
بهره وری و بازچرخانی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، استانداری خراسان رضوی، بنیاد ملی نخبگان و پارک 
علم و فناوری استان در شهریور ماه سال 96 باهدف اثربخش 
نمودن فعالیت های نوآورانه و ارتقا سطح و نیز افزایش تعامل 
بین مراكز دولتی، بخش خصوصی و مراكز آموزشی و پژوهشی 

به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
و  کارآفرینان  نخبگان،  شایسته  استقبال  و  ارزنده  تجارب 
کشاورزی  و  فاضالب  آب،  مهندسی  و  علوم  حوزه  کارشناسان 
بستر  و  انگیزه   ،1396 آب  فناوری های  جشنواره  نخستین  در 
برگزاری دومین جشنواره فناوری های آب در آذر ماه 1397 را 

تقویت نمود.
آب  با  مرتبط  علمی  زمینه   10 در  مخترع   56 رویداد  این  در 
استان، 6 شرکت  از 13  استان، 47 شرکت دانش بنیان  از چهار 
رشد و توسعه دانش، 11 شرکت خدمات فنی و مهندسی و 11 
دستگاه اجرایی حضور داشته و محصوالت، دستاوردهای علمی 
و فناوری های نوین خود را در زمینه بهره وری و بازچرخانی آب 

در نمایشگاه و سخنرانی های این جشنواره ارائه دادند.
باتوجه به مذاکرات صورت گرفته جهت حمایت از برگزیدگان این 
رویداد ملی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد 
ملی نخبگان، شرکت آب و فاضالب مشهد، صندوق پژوهش و 

فناوری و دانشگاه فردوسی مشهد، غرفه ها و طرح های برتر را 
باتوجه به معیارهای خود انتخاب و به برگزیدگان جوایزی را در 
مراسم اختتامیه جشنواره اهدا نمودند. همچنین، تعداد 6 نفر 
ارزیابان معاونت علمی و فناوری ریاست  از مخترعان توسط 
محیط  و  فرسایش  خشکسالی،  آب،  فناوری  )ستاد  جمهوری 
زیست( به عنوان مخترع سطح 3 شناخته شد و تحت حمایت 

این نهاد قرار گرفتند.

• بخش های جشنواره 
فناوری،  بخش  سه  در  آب  فناوری های  ملی  جشنواره  دومین 

علمی و فرهنگی-هنری برگزار شده است:
که  بوده  قسمت  چهار  دارای  جشنواره  این  فناوری  بخش   )1

عبارت اند از: 
- فن بازار           - نمایشگاه تخصصی

- استارت آپ       - جشنواره رویش 
2( بخش علمی: بخش علمی جشنواره دارای چهار قسمت به 

شرح ذیل است:
و  کاربردی  مقاالت  دریافت  همراه  به  علمی  همایش های   -

فناورانه
- نشست های تخصصی باتوجه به نیاز ارگان های ذی ربط

- کارگاه های تخصصی در راستای موضوعات جشنواره
- بازدیدهای علمی
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3( بخش فرهنگی: این بخش با عنوان "رویداد بزرگ فرهنگی آب 
و زندگی" با مشارکت شهرداری مشهد و سایر نهادهای ذی ربط 
به مدت 6 ماه  تا اسفند ماه به موازات بخش های علمی و فناوری 
دومین جشنواره ملی فناوری های آب در دو بخش اصلی مسابقه 

و جشنواره فرهنگی به شرح ذیل انجام شد:
- بخش مسابقه در سه قسمت هنری، رسانه ای و فرهنگی

- بخش جشنواره فرهنگی در سه قسمت پویش های مردمی، آموزش 
و هم اندیشی، جشن ها و مسابقه ها.

این بخش جشنواره  با این هدف انجام شده است تا هنرمندان، 
رسانه ها، کارشناسان، خانواده ها، عالمان دینی، سازمان های مردم 
نهاد، مخترعین، مسئوالن، نهادهای فناور، دانشگاهیان، محصلین، 
اصناف و سایر اقشار بتوانند در فضایی مولد و پویا با محوریت 
و همچنین همکاری  دانشگاه  امور شهری،  متولی  سازمان های 
و مشارکت دستگاه های متولی آب و محیط زیست، بهینه سازی 
مصرف آب شهری را به یک مطالبه و خواست عمومی تبدیل 

کرده و جاذبه و توجیه اقتصادی الزم برای جذب سرمایه گذاری ها 
در این حوزه را ایجاد نمایند. 

• بیانیه های نشست های تخصصی 
کارآمد  محفلی  متنوع،  هم اندیشی  و  تخصصی  نشست های 
و  چالش ها  با  آشنایی  و  تجارب  اطالعات،  تبادل  در  موثر  و 
گذشته  سال های  طی  می باشد.  آب  مدیریت  در  نارسایی ها 
این نشست ها  بهتر  اجرای هر چه  به تعریف و  توجه شایانی 
شده است. در ادامه بیانیه های 16 نشست  تخصصی در دومین 
جشنواره ملی فناوری های آب که با حضور حداکثری مسئولین، 
است.  شده  ارائه  بود،  همراه  مخترعان  و  هیئت علمی  اعضای 
نتایج نشست ها حاکی از تمایل، توجه و نیاز گروه های مختلف 
به فناوری های حوزه آب است. دبیرخانه جشنواره خود را موظف 
نموده تا به طور مستمر پاسخ )معقول و مستند( مسئولین به 

یکایک بندهای این بیانیه ها را مطالبه نماید.

1- علی رغم برخی از قوانین سازنده )مانند اصل 50 قانون اساسی، 
قانون هوای پاک(، باز هم محیط زیست اسیر صنعت نامتوازن 
و ناپایدار است. شناخت وضعیت کنونی و چرایی تداوم اثرات 

مخرب صنعت، اولین اقدام ضروری است.
2- ضروریات و الزامات صنعت و معدن اکولوژیکی باید تدوین و 
مورد حمایت های حقوقی، قضایی، اداری، سیاسی، اقتصادی، مالی، 

اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند و به جد ارزیابی و پایش شوند.
3- صنعت و معدن در صورتی می تواند در مکانی حضور یابد که 
)1( سازگار با مطالعات آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی منطقه، 
)2( جانمایی در زنجیره توالی صنایع وابسته، )3( دارای سیستم 
تصفیه، بازچرخانی و بازیافت کامل، )4( بهره گیری از جدیدترین 
و سبزترین دانش ها و فناوری ها، )5( رعایت تفکر سیستمی و 
بوم محورانه و )6( برخوردار از مسئولیت اجتماعی باشد. چنین 
صنایع و معادنی باید در اولویت بسته حمایتی کالن کشور قرار 

گیرند.
به جای  تخریب گر،  یا  آلوده گر  می گیرد  جرایمی صورت  اگر   -4
پرداخت فقط هزینه نقدی، باید بیشتر به رفع اثرات تخریب، 
و  جوامع  توانمندسازی  همچنین  و  وضعیت  بهبود  و  درمان 

ساکنان اطراف همت گمارد.
5- کلیه عوارض و جرایم آلودگی یا تخریب محیط زیست باید 
در »صندوق ملی محیط زیست« واریز و تسهیالت کم بهره برای 
صنایع و معادن اکولوژیکی و همچنین در جهت توانمندسازی 

اجتماعی برای همان منطقه صرف شوند.
6- مدیران صنایع و معادن باید تعامل سازنده ای با بخش های 
دانشگاهی و پژوهشی و نیز نهادهای مدنی همچون سمن های 
به ویژه محیط زیستی و اجتماعی داشته باشند. پیشبرد هر گونه 

پروژه ای باید قبالً از مسیر چنین تعامالتی عبور نماید. 
7- ارتقا فرهنگ عمومی به طوری نظارت اجتماعی موجب کنترل 

آالینده ها شود. 
8- الزام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست سالمت 

از شروع تا پایان هر پروژه عمرانی و صنعتی
9- هدف گذاری فرآیندهای صنعتی برای رسیدن به تولید پاک و 

مدیریت سبز
10- حمایت دولت از سمن های محیط زیستی برای تسریع در 

رسیدن به توسعه پایدار
11- به روز کردن قوانین و مقررات و استاندارد های محیط زیستی 
و تقویت ضمانت اجرایی آن ها در جهت رسیدن به تولید پاک و 

توسعه پایدار
12- به کارگیری علم اکولوژی  صنعتی در طراحی فرآیندهای صنعتی 

با هدف صفر کردن دورریز پسماندها
13- تسهیل استفاده صنایع از قانون مالیات سبز و ایجاد هماهنگی 
سازمان های ذی ربط در جهت تشویق صنعت به سمت تولید پاک

و  خصوصی  شرکت های  در  اکولوژیکی  حسابداری  انجام   -14
دولتی.

اعضــای اصلــی نشســت: جنــاب آقــای دکــر بخشــی محبــی )مستشــار دادگاه تجدیدنظــر اســتان(، جنــاب آقــای 

دکــر طراوتــی )ریاســت موسســه زیســت محیطــی طــراوت بهــار(، جنــاب آقــای دکــر حســینی )عضــو محــرم 

هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی(،جناب آقــای دکــر عابــدی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، 

رسکار خانــم دکــر فراشــی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، رسکار خانــم دکــر طباطبایــی )عضو 

هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، جنــاب آقــای دکــر کالهــی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد(، جنــاب آقــای مهنــدس محمــود طباطبایــی )عضــو جمعیــت ناجیــان آب(، جنــاب آقــای مهنــدس پرهیــز 

)رئیــس کارگــروه آب و محیط زیســت انجمــن مدیــران صنایــع خراســان رضــوی(، جنــاب آقــای مهنــدس علیخــواه 

ــدس  ــم مهن ــوی(، رسکار خان ــان رض ــی خراس ــهرک های صنعت ــت ش ــی رشک ــع غذای ــکده صنای ــس پژوهش )رئی

بنایی)عضــو جمعیــت ناجیــان آب(

میهامنان مدعو: کشاورزان و 20 نفر از اعضا کارگروه آب و محیط زیست از صنایع فلزی، برق و الکرونیک، چرم 

و صنایع غذایی و ...

بیانیه نشست »اکولوژی صنعتی در سازگاری با کم آبی«
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برای  جدی  تهدیدی  روزافزون  به طور  خاک  آب  و  شوری 
نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در  کشاورزی  و  محیط زیست 
میلیون هکتار   6/8 از   بیش  با  ایران  ایران محسوب می شود. 
اراضی شور در صدر کشورهای در معرض تهدید از نظر تنش 
شوری محسوب می شود. در طول تاریخ شوری موجب از بین 
رفتن تمدن های بسیار بزرگ شده کمااینکه در حال حاضر نیز 
تخلیه  موجب  نیز  ایران  شرقی  و  مرکزی  نقاط  از  بسیاری  در 

روستاها و کوچ آن ها شده است.
تنش شوری، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش تولیدات 
از حدود 100 سال است که موضوع بسیاری  بیش  کشاورزی 
از تحقیقات جهانی بوده است. فعالیت غیرمنسجم و پراکنده 
پژوهشگران داخلی و بدون ارتباط با هم در زمینه های پژوهشی 
متعدد از مهم ترین چالش های تحقیقات شوری می باشد. کمبود 
بودجه های تحقیقاتی به ویژه در سال های اخیر، تأثیر به سزایی 
شوری  زمینه  در  تحقیقاتی  فعالیت های  کیفیت  و  کمیت  بر 
در  آب  فناوری های  علمی جشنواره  نشست  در  است.  داشته 
پنل راهکارهای زندگی با آب شور محققان و متصدیان کاربرد 

آب های شور اعالم می دارند که:
1- ایران کشوری بیابانی با اقلیم خشک و بسیار خشک است. 
هر طرح توسعه کشاورزی و صنعتی بدون در نظر گرفتن اقلیم 
ملی  ثروت  هدررفت  و  ناپایدار  توسعه  جز  نتیجه  ای  کشور 

نخواهد داشت.
مصارف  به منظور  کشور  آبی  منابع  از  بی رویه  برداشت   -2
کشاورزی و صنعتی مازاد بر ظرفیت زیست محیطی، منجر به 
شوری بیش از حد آب وخاک، افزایش سطح بیابان ها و اراضی 
لم یزرع و تولید ریزگردها شده است. بنابراین توصیه می شود 
طرح های توسعه پایدار کشاورزی و صنعت اوال بر اساس توان 
اکولوژیک و مطالعات هیدرولوژیکی و زمین شناسی کشور و 
ثانیاً با رعایت مالحظاتی به منظور جلوگیری از گسترش شوری 

طراحی و اجرا شود.
بنابراین  است.  شوری  با  هم زیستی  جهانی،  غالب  نگرش   -3
می توان  شوری  مسئله  به  جانب نگر  همه  دیدگاه  اعمال  با 
کرد.  استفاده  ثروت  تولید  برای  فرصت  یک  به عنوان  آن  از 
پیرامون  مسائل  و  شوری  زمینه  در  تحقیقات  می شود  توصیه 
تحقیقاتی  موسسات  و  دانشگاه ها  در  گروهی  به صورت  آن 

تولید  جهت  رشته ای  بین  و  مشخص  راهبردی  برنامه های  با 
اقتصادی انجام شود.

4- در صورت استفاده از دستاوردهای علمی نوین و مدیریت 
و  کشاورزی  در  شور  آب های  از  بهره وری  با  می توان  صحیح 
صنعت کار و ثروت تولید کرده تا از تخلیه روستاها جلوگیری 

شود.
5- نظر به سوابق تحقیقاتی در زمینه مطالعات شوری و اقلیم 
به  ویژه در ناحیه شرقی کشور، باتوجه به خطرات بسیار مهمی 
که شوری آب وخاک در روستاها و اراضی کشاورزی ایجاد کرده 
صمت؛  و  کشاورزی  وزارت خانه های  می  شود  توصیه  است. 
مطالعات  تخصصی  پایلوت  یک  ایجاد  برای  تحقیقاتی  بودجه 
کاربردی شوری با محوریت دانشگاه و مشارکت بخش خصوصی 

اختصاص دهند. 
6- توجه به اقدامات غیرسازه ای در حوزه استفاده از آب های 

نامتعارف )شور و پساب( به ویژه در حوزه کشاورزی.
7- احصا و بهره مندی از تجارب بومی کشاورزی شورزیست.

اعضای اصلی نشست: آقای مهندس رشیعتمدار )مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت(، آقای 

دکر کافی )رئیس دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای مهندس زارع )مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح 

سامانه های نوین آبیاری(، آقای دکر ابراهیمی )رئیس ستاد فناوری آب،خشکسالی،فرسایش و محیط زیست 

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(، آقای دکر دهقانی )رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری(، آقای 

مهندس صالحی )مدیرعامل موسسه جهادنرص(، آقای دکر اعلم الهدی )رئیس کارگروه آب ستاد فناوری آب، 

خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(، آقای مهندس شایانفر 

)مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی(، آقای مهندس بزرگ زاده )مدیر بخش مطالعات رشکت 

توسعه منابع آب و نیروی ایران(، آقای مهندس دانشگر )مدیرعامل رشکت آب و فاضالب روستایی استان 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی(،  خراسان رضوی(، آقای مهندس صحرایی )مدیرکل 

آقای مهندس مزروعی )رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی(، آقای مهندس کریمیان )مسئول کمیته 

آب  و  کشاورزی  کمیسیون  )رئیس  رشیعتی مقدم  مهندس  آقای  وخراسان(،  زهکشی  و  آبیاری  منطقه ای 

انجمن  )رئیس  حمیدی  مهندس  آقای  رضوی(،  خراسان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 

مدیران صنایع استان خراسان رضوی(، آقای دکر نارصی )عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای 

دکر  آقای  فردوسی مشهد(،  دانشگاه  مهندسی  دانشکده  گروه عمران  علمی  )عضو هیات  دکر جعفرزاده 

نباتی )عضو هیات علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر اقنوم )رئیس مرکز 

حکیم  دانشگاه  )رئیس  مولوی  دکر  آقای  رضوی(،  خراسان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 

سبزواری(، آقای دکر سیاری زهان )رئیس دانشگاه بیرجند(، آقای دکر هاشمی نژاد )عضو هیاتعلمی مرکز 

ملی تحقیقات شوری(، آقای دکر قزل سوفلو )رئیس پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسالمی(، 

دکر رشیفان)عضو  آقای  اسالمی(،  آزاد  دانشگاه  گروه خشکسالی  علمی  )عضو هیات  دکر خرسندی  آقای 

مشهد(،   فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  صفری)عضو  دکر  آقای  مشهد(،  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات 

خانم دکر کیانی)عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر اسامعیل زاده )پزشک متخصص(، 

و  سازمان  )معاون  برغمدی  مهندس  آقای  اسفراین(،  صنعت  و  کشت  رشکت  )مدیرعامل  برکی  دکر  آقای 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سبزوار(، آقای مهندس هراتی )مدیرعامل رشکت کشت و صنعت انابد(، آقای 

مهندس هاشم آبادی )مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین(، آقای مهندس محمدرضا عباسپور )مدیر جهاد 

کشاورزی شهرستان تربت حیدریه(، آقای مهندس محمدی )مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن(، آقای 

مهندس حسین زاده )مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناباد(، آقای مهندس حسینی )مدیرعامل خانه صنعت، 

استان خراسان رضوی(،  )دبیر خانه کشاورز  فارسی  آقای مهندس  استان خراسان رضوی(،  تجارت  معدن و 

آقای مهندس رضازاده )رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان(، آقای مهندس دلشاد )رئیس هیات 

مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی(

بیانیه نشست »زندگی با شوری«
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باتوجه به رشد روزافزون شهرنشینی که ساختار اکولوژیکی شهرها را 
دستخوش تغییرات وسیعی نموده است، اهمیت حفظ و توسعه ی 
فضاهای سبزشهری، به عنوان مهم ترین زیرساخت های تعدیل کننده 
محیط زیست شهری آشکار می شود. لذا نگرش صحیح بر نیازهای 
زیست محیطی و اجتماعی و نیز امکانات و قابلیت های شهری 
و سایر اصول پایداری در توسعه و مدیریت فضاهای سبز حائز 

اهمیت است. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری است: 
اساس  بر  باید  قطعاً  سبز  فضای  توسعه  سیاست های  1-تدوین 
شناسایی شرایط  باشد.  منابع  بهره وری  ارتقای  و  پایدار  توسعه 
اکولوژیکی و اقلیمی، منابع آب، کیفیت خاک، ساختار جمعیتی 
و ارزش های حاکم بر جامعه محلی، و برنامه ریزی توسعه فضای 
سبز طبق آن ما را در رسیدن به توسعه ی پایدار فضای سبز شهری 

یاری می نماید. 
سبز  فضای  پایدار  توسعه  و  الزمه های حفظ  از  دیگر  یکی   -2
شهری، داشتن برنامه ها و راهبردهای صحیح با نگرش دانش محور 
)و نه فرد محور یا صرفاً تجربه محور( است. استفاده از دانش 
بین رشته ای متخصصین برای ارائه و اجرای راهکارهای دستیابی 
به پایداری در مراحل برنامه ریزی، طراحی و مدیریت فضای سبز 

شهری، ضروری است.
به  مطلوب  خدمات  ارائه  کاری،  موازی  از  جلوگیری  برای   -3
شهروندان و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار فضای سبز شهری، 

مدیریت یکپارچه شهری الزامی است. 
4- در طراحی و توسعه فضای سبز شهری باید به تأمین منابع 
آب مورد نیاز فضای سبز توجه شود. نبود آب محدودکننده ترین 
پارامتر در توسعه و ایجاد فضای سبز است. لذا برنامه ریزی توسعه 
فضاهای سبز جدید و مدیریت و بازپیرایی فضاهای سبز حاضر 
باید مبتنی بر سنجش دانش بنیان شرایط حال و آینده و باتوجه به 

منابع موجود آب صورت گیرد.
5- به طورکلی موفقیت در مدیریت و رسیدن به توسعه پایدار 

نقش  ارتقا  مانند؛  اصولی  رعایت  مستلزم  شهری  سبز  فضاهای 
مردم، ارتقا بهره وری اکولوژیکی فضای سبز شهری و ارتقا بهره وری 
اجتماعی و توزیع و پراکنش مناسب و تا سرحد امکان عادالنه 

فضای سبز شهری برای شهروندان می باشد.
سبز  فضاهای  در  پساب  از  استفاده  در خصوص  است  الزم   -6
شهری باتوجه به اکولوژی شهری و مسائل مرتبط با فضاهای سبز 
مصرف،  بخش های  از  هریک  عملکرد  بر  آن  تأثیرات  و  شهری 

مطالعه و تحقیق بیشتری صورت پذیرد.
7- وزارت کشور آمادگی هماهنگی و همکاری با وزارت نیرو برای 

کاهش برداشت از دشت در حد تعریف شده را دارد.
شهری  سبز  فضای  کشت  الگوی  خصوص  در  است  الزم   -8
و  تحقیق  سبز  فضای  اجتماعی  و  اکولوژیکی  کارکرد  باتوجه به 

پژوهش بیشتری انجام گیرد.
تکیه بر  با  پایدار  سبز  فضای  مدیریت  و  توسعه  بنابراین   -9
باتوجه به بهبود  بر صرفه جویی در مصرف آب و در عین حال 
با  سازگاری  و  سبز  فضای  مقاومت  افزایش  شهری،  اکوسیستم 
افزایش  نگهداری،  هزینه  به خصوص  هزینه ها  کاهش  تنش ها، 
تنوع زیستی و نیز افزایش رضایت و مشارکت مردمی سرلوحه 

عمل قرار گیرد.

اعضای اصلی نشست: آقای دکر انصاری )استاد محرم گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای مهندس علی 

محمد بختیاری)مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تهران(، رسکار خانم دکر فروغ مرتضایی نژاد )مدیرعامل 

سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان(، آقای مهندس علی مدبر )مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تربیز(، 

آقای مهندس حمید امیری فرد )مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز(، آقای دکر جهانبخش میرزاوند 

)مدیرعامل سازمان سیام، منظر و فضای سبز شیراز(، آقای دکر مهدی یعقوبی )مدیر فضای سبز شهری شهرداری 

مشهد(، آقای مهندس سالمی )مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد(، آقای مهندس حسین علیمرزایی 

)معاون رشکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی(، آقای مهندس صداقت )معاون فضای سبز شهرداری شهر 

مشهد(، آقای مهندس سید محمد محمودی هاشمی )معاون رشکت آب و فاضالب مشهد(، آقای دکر عبدالله 

سلطان احمدی )مدیر تامین آب فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد(، آقای دکر موسوی بایگی )عضو 

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، رسکار خانم دکر فاطمه کاظمی )استاد گروه فضای سبز دانشگاه فردوسی 

مشهد(، آقای دکر بهداد علیزاده )استاد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر مرید )هیات علمی 

دانشگاه تربیت مدرس تهران(، آقای مهندس علی مدبر )مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تربیز(، آقای دکر 

بانژاد )عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، خانم دکر فاطمه کاظمی )استاد گروه فضای سبز دانشگاه 

فردوسی مشهد(، آقای دکر بهداد علیزاده )استاد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای مهندس مهدی 

خدیوی )مدیرعامل رشکت مهندسین مشاور هیدروتک توس(

در این جلسه، درخصوص مدیریت نگهداری و تعمیرات پمپ های 
زیر  موارد  شامل  موضوعات  اهم  شد.  مطرح  مباحثی  روتاری 

می باشد:
- جایگزینی مدیریت مبتنی بر پیش بینانه و بهره وری جامع در 

مقابل مدیریت مبتنی بر شکست، 
حالت  از  انرژی  بهره وری  به  مربوط  استانداردهای  تبدیل   -

تشویقی به عنوان یک ضرورت اجرایی،
- فرهنگ سازی در خصوص بهره وری انرژی با اصالح قیمت انرژی، 
برچسب های  و  انرژی  برچسب  از  استفاده  ضرورت   -

زیست محیطی در صنعت تولید، استفاده از پمپ های مورد تأیید 
با کارکرد طوالنی مدت، و تهیه دستورالعمل افزایش بهره وری در 

استفاده از پمپ ها تأکید شد.

مدیر جلسه: آقای دکر ضیائی )استاد محرم گروه علوم مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد( 

سخرنان: آقای دکر معین فرد )استاد محرم گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد( 

اعضای اصلی نشست: جناب آقای دکر آیانی )استاد محرم گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای 

مهندس ایرانی)عضو محرم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختامن خراسان رضوی(، جناب آقای دکر بیاتی 

)استاد محرم گروه بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای دکر خداشناس )استاد محرم گروه علوم 

مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای مهندس رحیمیان )مدیر عامل محرم پمپ خاور(، جناب آقای 

مهندس صدقیان )مدیر محرم دفر انرژی و سیستم های کنرل رشکت آب و فاضالب مشهد و رئیس کمیته آب 

و محیط زیست خانه هم افزایی آب و انرژی استان خراسان رضوی(، جناب آقای دکر سپهر)رئیس محرم کانون 

استاندارد خراسان رضوی(، جناب آقای مهندس زوار )کارشناس محرم رشکت پمپ گازار(

بیانیه نشست »آینده فضای سبز شهری در سازگاری با کم آبی«

بیانیه نشست »افزایش بهره وری انرژی و کاهش خسارات زیست  محیطی در کاربرد پمپ های روتاری«
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بیانیه نشست »فرصت های  فناوری  و پژوهش  در آستان قدس  رضوی« 

و  آستان قدس رضوی  اقتصادی  "پتانسیل های  این نشست  در 
دعوت و همکاری برای ارائه پیشنهاد برای حفظ تولید پایدار 
تمامی  از  و  بررسی شد  و  نقد  قدس"  آستان  باغات  و  اراضی 
دانشجویان و پژوهشگران دعوت به عمل آمد که آستان قدس 
پایان نامه ها و پژوهش ها اعالم  از  آمادگی خود را در حمایت 

می دارد.

اعضــای اصلــی نشســت: آقــای افرسپنــاه )مشــاور بخــش کشــاورزی ســازمان اقتصــادی رضــوی(، آقــای دکــر 

ــات  ــو هی ــی )عض ــوی بایگ ــر موس ــای دک ــاورزی(، آق ــكده كش ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه زره داران )مع

علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر نباتــی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای 

دکــر برکــی )مدیرعامــل موسســه کشــت و صنعــت اســفراین(، آقــای مهنــدس اورعــی )مدیرعامــل موسســه 

ــد(،  ــت اناب ــت و صنع ــت کش ــل رشک ــی )مدیرعام ــدس هرات ــای مهن ــه(، آق ــه منون ــت مزرع ــت و صنع کش

ــل  ــت )مدیرعام ــدس وطن دوس ــای مهن ــوی(، آق ــاورزی رض ــت کش ــل رشک ــی )مدیرعام ــدس طوس ــای مهن آق

موسســه موقوفــات و کشــاورزی جنــوب خراســان(، آقــای مهنــدس جمشــیدی )کارشــناس کشــاورزی هلدینــگ 

کشــاورزی(، آقــای مهنــدس موســوی )رئیــس مرکــز رشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد(

میهامنان مدعو: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها.

تبادل  و  بررسی  تاریخ 97/10/15 نشستی تخصصی جهت  در 
نظر درخصوص »معضالت پساب کشف رود و برنامه های آتیه، 
با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و 
مدیریتی استان و نمایندگانی از دانشگاه ها و سمن های فعال 
در این زمینه، توسط پژوهشکده محیط های خشک« برگزار شد. 
پرسش های اساسی این نشست در دو بخش مدیریت »کمی« و 

»کیفی« پساب به شرح زیر بود: 
کمیت:

- برنامه بهره برداری از پساب تصفیه شده کشف رود به نحوی که 
به عنوان یک منبع آبی جدید به حساب نیاید، چیست؟

محل  از  تیازها   %25 مشهد  شرب  آب  تأمین  طرح  در   -
بازچرخانی پساب دیده  شده  است. آیا زیرساخت های الزم مهیا 

شده است؟ 
به غرب است و هم ارزی  انتقال  بازچرخانی،  تنها گزینه  آیا   -

گزینه های دیگر با آن مورد مطالعه قرار گرفته است؟
کیفیت:

- برنامه زمانی اجرایی برای ارتقا کیفی پساب تصفیه خانه های 
شهری چیست؟

صنعتی  فاضالب های  تصفیه  برای  اجرایی  زمانی  برنامه   -
چیست؟ 

آبیاری می شوند،  رواناب کشف رود  با  که  کشاورزی هایی  با   -
چه باید کرد؟

- منابع ورود فاضالب خام به کشف رود کی قطع می شود؟
تبادل آرای صورت گرفته، موارد  بر اساس مباحث مطروحه و 

زیر به عنوان بیانیه نشست جمع بندی شد:
کشف رود  پساب  از  بهره برداری  دیگر  گزینه های  است  الزم 
به غرب مطالعه شود. درخصوص  انتقال  با گزینه  در مقایسه 
بهره برداری از پساب کشف رود، گزینه یا گزینه های اجرایی باید 
با این قید اساسی انتخاب شوند که پساب، منبع آبی جدیدی 

نیست و تنها قابل جایگزینی با دیگر مصارف است. 
آب شرب  تأمین  در  پساب  بازچرخانی  اساسی  نقش  باتوجه به 

مشهد )سهم 25%( و عقب ماندگی جدی در این زمینه، الزم است 
با رعایت دو بند باال برنامه ریزی اجرایی عاجل صورت گیرد. 

برحسب گزارش ارائه شده، تصفیه خانه صنعتی چرمشهر تا شش 
اقدامات مقتضی  بهره برداری می رسد الزم است  به  آینده  ماه 
جهت وادارساختن واحدهای مستقر در این شهرک به تجهیز به 
پیش تصفیه متناسب با شرایط تصفیه خانه شهرک، صورت گیرد.

بر حسب گزارش ارائه شده، تصفیه خانه سپتاژ در دست احداث 
عدم  و  اجرایی  روند  کندی  خصوص  در  جدی  نگرانی  است. 
کارایی مطلوب این تصفیه خانه در طرح موجود، وجود دارد که 

نیازمند پیگیری است.
الزامات  از  مشهد  شهر  قدیمی  تصفیه خانه های  کیفی  ارتقای 
اقتصادی  شرایط  باتوجه به  که  است  پساب  کیفی  مدیریت 
کنونی، چشم انداز روشنی برای آن متصور نیست، لذا پیشنهاد 
شد که از یک سو با انجام پژوهش های کاربردی تالش شود تا 
فناوری الزم، بومی سازی شود و از سوی دیگر در زمینه اصالح 
تعرفه گذاری آب شرب مشهد جهت تأمین بودجه الزم اقدامات 

مشتی صورت گیرد.
محل  در  کشف رود  به  ورودی  آلودگی  منابع  حذف  جهت 
کال های سیاسک جمت آباد، پنج تن، التیمور و به هیچ برنامه و 
زمان بندی مشخصی وجود ندارد. احداث تصفیه خانه های محلی 
تصفیه خانه های  به  آن ها  انتقال  با  سرمایه گذاری خصوصی  با 

موجود باید در دستور کار قرار گیرد.
مشهد  شرق  در  کشف رود  حاشیه  در  گسترده ای  کشاورزی 
در جریان است که به صورت مستقیم با رواناب آلوده آبیاری 
نهایت  در  و  پیگیری  و  مطالعه  نیازمند  موضوع  این  می شود. 

اقدامات اجرایی است.

رئیس نشست: آقای دکتر علوی مقدم )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(

اعضای نشست: آقای فکور )نماینده استانداری در طرح احیا کشف رود، آقای دکتر سلطانی اصل )آب و فاضالب 

استان(، آقای دکتر قزل سوفلو )پژوهشکده محیط های خشک(، آقای جعفر پور )راه و شهرسازی خراسان رضوی، 

آقای ظفری )شرکت آب و فاضالب مشهد(، آقای رتجیر )تصفیه خانه التیمور(، آقای پهلوانی )شرکت آب و فاضالب 

مشهد(، آقای محمدرضا نوایی حسینی )شرکت آب و فاضالب مشهد(، خانم مهندس محمدیاری شرکت شهرک های 

صنعتی خراسان رضوی(، خانم مهندس بتائی )جمعیت تاجیان آب(، آقای مهندس طباطبایی )جمعیت ناجیان آب(، 

آقای مهندس عظیمی )شرکت آب و فاضالب مشهد(

بیانیه  نشست »مدیریت  پساب کشف رود، سیمای کنونی، برنامه آینده«
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بیانیه نشست »ساختار جدید نظام حمایت از فناوران« 

شکل  فناوران  از  حمایت  نظام مندی  هدف  با  که  نشست  این 
گرفت در آن دلیل اصلی ناکارآمدی نظام حمایت معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری را عدم اعمال قانون دانستند.
در نهایت آقای دکتر قنبری ریاست محترم پارک علم و فناوری 
خراسان رضوی گزارشی از شرکت های تحت حمایت پارک اعم از 
ارائه کردند و آمادگی  شرکت های دانش بنیان و واحدهای رشد 

پارک علم و فناوری به منظور حمایت اعالم داشتند.

اعضای اصلی نشست: جناب آقای دکر قادری فر )رئیس مركز توسعه فناوری های راهربدی ریاست جمهوری(، 

جناب آقای دکر ابراهیمی )رئیس ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری(، جناب آقای دکر بهشتی )عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 

مشهد و رئیس دانشگاه قوچان(، جناب آقای دکر اعلم الهدی )رئیس محرم کارگروه آب ستاد توسعه فناوری 

آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(،  جناب آقای دکر 

احمدی زاده )ریاست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی(،  جناب آقای دکر نیک پرست )عضو بنیاد نخبگان 

استان خراسان رضوی(، جناب آقای دکر بهرامی )معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب 

آقای دکر سلیمی )عضو شهاب و رابط بنیاد ملی نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای دکر لطفی 

)عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای دکر مه پیکر )عضو هیات علمی 

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(، جناب آقای دکر قنربی )ریاست پارک علم و فناوری خراسان(، 

جناب آقای دکر قزل سوفلو )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(، جناب آقای دکر نوعی )عضو 

هیات علمی مناینده شبکه

با توجه به شرایط ویژه خشکسالی حاکم بر نیمه  شرقی کشور 
کشور و پدیده کم آبی در طی دهه های اخیر به همراه مهاجرت 
گسترده روستاییان )بالغ بر 56 روستای استان خراسان رضوی 
در طی نیم دهه 95-90 بیش از 50% جمعیت خود را از دست 
در  و  مشهد  کالن شهر  ازجمله  و  شهری  نواحی  به  داده اند( 
روستایی  سکونتگاه های  در  پایدار  زیست  به  رسیدن  راستای 

راهبرد زیر پیشنهاد می شود:
با هدف رسیدن به معیشت پایدار روستایی با تأکید بر زنجیره 
و  کم آبی  پدیده  و  با شرایط خشکسالی  مقابله  برای  و  ارزش 
از  جلوگیری  و  روستایی  سکونتگاه های  در  جمعیت  تثبیت 
)به عنوان جاذب ترین  مهاجرت بی رویه به حاشیه شهر مشهد 
در  عملیاتی  برنامه  تهیه  کشور(،  شرق  در  جمعیتی  نقطه 
به  نقطه ای  نگاه  )به جای  روستایی  همگن  حوزه های  سطح 
سکونتگاه های روستایی( در یک تا سه شهرستان استان خراسان 
رضوی با حمایت دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی، 
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، معاونت توسعه روستایی 
رضوی،  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  محروم،  مناطق  و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سایر نهادهای مرتبط با توسعه 
)ترکیبی  فناوری  پژوهشی-  واحدهای  کار  در دستور  روستایی 
قرار  صنعت(  حوزه  متخصصین  و  دانشگاهی  پژوهشگران  از 
گیرد. به نحوی که خروجی کار طرح ها و پروژه های اجرایی در 
قالب برنامه عملیاتی )با محوریت ایجاد فرصت های شغلی و 
بدون  منابع موجود در روستاها  از  استفاده  با  درآمدی جدید 
توسعه بهره برداری از منابع طبیعی و به ویژه آب( پایدارسازی 

سکونت گاه  های روستایی شرق کشور باشد.
به  می تواند  زیر  اجرایی  پیشنهادات  اصلی،  پیشنهاد  درکنار 

برون رفت روستاها از وضعیت فعلی کمک نماید:
8- توجه به مدیریت یکپارچه توسعه روستایی و پیشنهاد نهادی 
متولی همانند وزارت توسعه روستایی در سطح کشور که بتواند 

تمام امور انجام شده در حوزه روستایی را راهبری نماید.
9- تأکید بر ایجاد کارگروه مشاوران توسعه روستایی در استان 
خراسان به عنوان بازوی مشورتی دستگاه اجرایی در این استان.

روستایی  جوامع  در  انجام شده  مطالعات  نتایج  باتوجه به   -10
به توسعه  اقتصاد خالق روستایی در راستای رسیدن  به  توجه 
هوشمند روستایی می تواند راهکاری برای برون رفت از وضعیت 

موجود باشد.
11- تکیه بر جنبه نوآوری و ایجاد خالقیت در جوامع روستایی 
در  نگهداشت  و  جذب  برای  مناسب  بستری  می تواند  که 

سکونت های روستایی فراهم آورد.
و  ایجاد کسب  برای  الزم  زیرساخت های  اجرای  بر  تأکید   -12
کارهای کوچک، کم مقیاس و کم هزینه برای سرمایه گذاری در 

مناطق روستایی.
13- تأکید بر الگوی کشت گیاهان کم آب بر در روستاهای شرق 
کشور و تأکید بر تنوع فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش 

گردشگری مناطق روستایی.
سمت  به  کمیته امداد  فعالیت های  بیشتر  جهت دهی   -14

ایجادکسب و کارهای نوین در حوزه های روستایی.
تولیدی  امور  در  سرمایه گذاری  سمت  به  خیرین  تشویق   -15

روستایی توزیع بسته های حمایتی در جوامع روستایی.

ــه امــداد امــام خمینــی خراســان رضــوی(،  ــر کل کمیت اعضــای اصلــی نشســت: آقــای مهنــدس آســوده )مدی

آقــای مهنــدس مستشــاری )نایــب رئیــس هیــات امنــای بنیــاد دانشــگاهی فردوســی(، آقــای مهنــدس همدمــی 

نــژاد )مدیــر کل امــور شــوراها و روســتاهای خراســان رضــوی(، آقــای مهنــدس دانشــگر )مدیــر عامــل رشکــت 

ــاد مســکن انقــالب  ــر کل بنی ــا )مدی ــدس موســوی نی ــای مهن آب و فاضــالب روســتایی خراســان رضــوی(، آق

ــدس  ــتان ق ــداد مســتعضعفین آس ــت ام ــس معاون ــرودی )رئی ــای خاکســار قه اســالمی خراســان رضــوی(، آق

رضــوی(، آقــای دکــر شاهنوشــی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر عنابســتانی 

)عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر ثنایــی نــژاد )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر مســاعدی )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای مهنــدس 

علیخــواه )رئیــس پژوهشــکده صنایــع غذایــی رشکــت شــهرک هــای صنعتــی خراســان رضــوی(، آقــای مهنــدس 

اورانــی )معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی(، آقــای مهنــدس ســلیامنیان 

)رئیــس اســبق گــروه برنامه ریــزی، اقتصــاد کشــاورزی و توســعه روســتایی جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی(، 

رسکار خانــم بهــاره صفرنیــا )عضــو هیــات مدیــره شــورای جمعیــت امــام علــی )ع( مشــهد(

میهامنان مدعو: آقای مهندس رضازاده )رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی(، آقای مهندس 

اردکانیان )عضو خانه کشاورز(، آقای مهندس رضوی خبیر )مدیر عامل رشکت تعاونی کشاورزان(

بیانیه نشست »آینده زیست روستایی«
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به  دستیابی  و  کشور  آب  بحران  با  سازگاری  راستای  در   -1
ارتقا  کشاورزی،  محصوالت  تولید  در  حداکثر  خودکفایی 
بخش  فعالیت های  اصلی  محور  باید  کشاورزی  آب  بهره وری 

کشاورزی باشد.
2- در ارتقا بهره وری آب، عالوه بر بهره وری فیزیکی، بهره وری 

اقتصادی و بهره وری جامع باید مورد توجه قرار گیرد.
مستقیم  مشارکت  مستلزم  کشاورزی  آب  بهره وری  ارتقا   -3
آموزشی،  پژوهشی،  دانشگاهی،  اجرایی،  مختلف  بخش های 
سیاست گذاری  و  اجتماعی  نهادهای  و  خصوصی  ترویجی، 

می باشد.
4- در بهره وری آب کشاورزی عالوه بر اقدامات سخت افزاری، 
توجه به مسائل نرم افزاری باید در اقدامات و برنامه های مورد 

مطالعه هدف گذاری و عملیاتی شود.
5- کلیه بخش های پژوهشی، دانشگاهی، اجرایی، اجتماعی و 
تا  کنند  تالش  باید  خصوصی  بخش  و  نهاد  مردم  سازمان  های 
)کاهش  کشاورزی  آب  بهره وری  ارتقا  با  مرتبط  فناوری های 
تبخیر و تعرق و افزایش عملکرد( به طور مناسب و پایدار در 

بخش کشاورزی توسعه یابد.

6- استفاده از تجربیات ارزشمند کشاورزان پیشرو بهره ور آب 
باید در برنامه مورد توجه قرار بگیرد. همچنین تأکید می شود 
بخش  نمونه  بهره برداران  انتخاب  مهم ترین مالک های  از  یکی 

باید "میزان بهره وری آب" باشد.
7- برنامه بهره وری آب کشاورزی باید پویا و مبتنی بر توسعه 
فناوری، شرایط محیطی و افزایش آگاهی ذی نفعان و ... بوده 

و به هنگام سازی شود.
پیشنهاد  کشاورزی  آب  بهره وری  برنامه  شده  اجرایی  برای   -8
جهاد  وزارت  در  کشاورزی"  آب  بهره وری  "مجری  می شود 

کشاورزی تعریف و عملیاتی شود.

اعضــای اصلــی نشســت: آقــای دکــر حســین دهقانــی ســانیچ )عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقات کشــاورزی 

تهــران(، آقــای دکــر ابوالقاســم حقایقــی )عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی خراســان رضــوی(، 

آقــای دکــر نی ریــزی )مدیرعامــل رشکــت مهندســی مشــاور طــوس آب(، آقــای دکــر انصــاری )عضــو هیــات 

علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر بناییــان )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، 

آقــای دکــر رشیفــان )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد(، آقــای دکــر محمــد حســن رحیمیــان 

)مرکــز تحقیقــات کشــاورزی(، خانــم مهنــدس فــرد )معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی(، خانــم مهنــدس 

ــی وزارت  ــاون باغبان ــدی )مع ــر آقااحم ــای دک ــاورزی(، آق ــاد کش ــاک وزارت جه ــاون آب و خ ــانی )مع ساس

جهــاد کشــاورزی(، آقــای دکــر ماهــرخ )عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر و نهــال(

میهامنان مدعو: آقای مهندس فارسی )دبیرخانه کشاورز استان خراسان رضوی(، آقای مهندس رضازاده )رئیس 

صنفی  نظام  مدیره  هیات  )رئیس  دلشاد  مهندس  آقای  رضوی(،  خراسان  کشاورزان  اتحادیه  مدیره  هیات 

کشاورزی استان خراسان رضوی(

دانشگاهیان خراسان رضوی(، سه نفر از دانشجویان منتخب )دارای طرح در ستادها(

بیانیه نشست »ارتقا بهره وری آب کشاورزی«

بیانیه نشست »بازچرخانی پسآب های شهری و صنعتی«

1- فاضالب صنعتی آلوده کننده محیط زیست است. ضمن تشکر 
رضوی  خراسان  استان  و  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت های  از 
از شهرهای  که 70% شبکه جمع آوری در شهر مشهد و برخی 
استان را تکمیل نموده اند با همکاری و مصوبات شورای شهر 
شبکه  و  تصفیه خانه  تکمیل  خصوصی  توان بخش  همچنین  و 

جمع آوری فاضالب به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
عقب مانده  برنامه ها  از  فاضالب  تصفیه خانه های  احداث   -2
و  فناوری  از  استفاده  با  عقب ماندگی  جبران  لذا  است. 
تکنولوژی روز، ارتقا کیفیت مطلوب و استاندارد پساب مورد 

تقاضا است.
3- بازچرخانی پساب تصفیه شده برای تأمین آب پایدار جوامع 
شهری ازجمله شهر مقدس مشهد، ضرورت توسعه پایداراست. 
با مدل دولتی فعلی روند اجرای طرح بازچرخانی آب در استان 
با تغییر سیاست و حتی  خراسان رضوی بسیار کند است. لذا 
قانون، سیستم ناکارآمد فعلی اصالح شود. همچنین استفاده از 
توان خبرنگاران و نخبگان واقعی در دانشگاه های بزرگ ازجمله 
دانشگاه فردوسی مشهد متولی پیاده سازی مدیریت دانش شور 

در وزارت نیرو مد نظر قرار گیرد.

4- اقتصاد آب در تصفیه و باز چرخانی پساب باید مورد توجه 
و  اقتصاد  مبنای  بر  بازچرخانی  مدیریت  سیستم  و  گیرد  قرار 
در  با  خصوصی  توان بخش  شود.  اداره  ذی نفعان  مدیریت  با 
برای  از پساب  استفاده  پیامدهای  الزامات و  نظر گرفتن تمام 

بازچرخانی آب مورد توجه جدی قرار گیرد.
5- شورای هماهنگی حوزه کشف رود به عنوان الگوی مدیریتی 
نیرو  استان مورد توجه جدی وزارت  برای  مشارکتی ذی نفعان 

قرار گیرد.
6- توجه شود که برای پساب مصارف جدیدی تعریف نشود، در 

این خصوص جابجایی تخصیص پیشنهاد شود.

اعضای اصلی نشست: آقای مهندس اسامعیلیان )مدیرعامل آب و فاضالب مشهد(، آقای مهندس عالیی )مدیرعامل 

رشکت آب منطقه ای خراسان رضوی(، آقای مهندس جمشیدی )مدیرعامل جمعیت ناجیان آب(، آقای دکر دانش 

)مناینده رشکت آب و خاک قدس رضوی(، آقای دکر یارقلی )عضو مرکز تحقیقات کشاورزی تهران(، آقای دکر 

احمدپور )استاد گروه دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر انصاری )عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، 

آقای دکر بانژاد )عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای مهندس سالمی )مدیرعامل سازمان پارک ها 

و فضای سبز مشهد(، آقای دکرعبدالله سلطان احمدی )مدیر تأمین آب فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز 

مشهد(، خانم دکر روحانی )عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان(

میهامنان: آقای مهندس ایرانی )نظام مهندسی ساختامن(، آقای مهندس فارسی )دبیر خانه کشاورز استان خراسان 

رضوی(، آقای مهندس رضازاده )رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی(، آقای مهندس دلشاد )رئیس 

هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی(، آقای مهندس اردکانیان )عضو خانه کشاورز(، آقای 

مهندس رضوی خبیر )مدیر عامل رشکت تعاونی کشاورزان مشهد(، آقای اسامعیل پور )خربگزاری ایرنا(، رسکار خانم 

شهیدی )خربگزاری ایسنا(، آقای حمیدی )روزنامه خراسان(، رسکار خانم حسین زاده )خربگزاری فارس(
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از  زیادی  بخش  رفتن  بین  از  و  سال خشکسالی   18 وجود  با 
مرکز  کوه سرخ  بخش  کشوردر  دیم  بادامستان  بزرگترین 
و  پژوهشگران  کارشناسان،  از  دعوت  با  کاشمر  عالی  آموزش 
جهت  راه حل  ارائه  برای  کشور  سراسر  از  حوزه  این  نخبگان 
کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  کرد.  اقدام  بادامستان  این  نجات 
جشنواره  دومین  تخصصی  نشست های  مجموعه  ادامه  در 
نقش  عنوان  با  کارگاه تخصصی  بار  این  فناوری های آب،  ملی 
استحصال آب باران و روان آب ها در مدیریت بادامستان های 
دیم کوه سرخ برگزار کرد. رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در 
به شدت خشکسالی در منطقه  اشاره  با  کارگاه تخصصی  این 
ترشیز عنوان و ابراز کرد: متاسفانه تاکنون درپی خشکسالی های 
اخیر، اخبار تاسف باری از خشک شدن بادامستان دیم کوه سرخ 
که از آن به عنوان بزرگترین بادامستان کشور نام برده می شود؛ 
منتشر شده است.  هادی معماریان گفت: برخی عوامل طبیعی 
و غیر طبیعی باعث شده طی20 سال گذشته 7 هزار هکتار از 
باوجوداینکه  برود  بین  از  و  خشک  کوه سرخ  دیم  بادامستان 
این گونه  ژنتیکی  گاه  ذخیره  بهترین  به عنوان  بادامستان،  این 
محصول در منطقه است و باید برروی آن پژوهش های بسیاری 
انجام شود. رئیس مرکز آموزش عالی کاشمربا اشاره به رسالت 
این موضوع اعالم کرد:  مهم دانشگاه و انجمن های علمی در 
تکمیل  که  آمایشی  سند  باتوجه به  کاشمر  عالی  آموزش  مرکز 
کشاورزی،  آب،  حوزه  در  رسیده  نیز  هیئت امنا  تصویب  به  و 
وی  دارد.  راهبردی  مأموریت  محیط زیست  و  منابع طبیعی 
مشکالت  رفع  برای  موظفیم  مأموریت  این  باتوجه به  افزود: 

بادامستان کشور تالش کنیم، لذا مرکز آموزش عالی  بزرگترین 
کاشمر در حوزه آب، کشاورزی، منابع  طبیعی و محیط زیست 

اتاق فکری برای مسئوالن به شمار می رود.
ضرورت مشارکت مردم:

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
به  این  از  بیش  توجه  برلزوم  تأکید  با  نشست  این  در  رضوی 
طرح های آبخیزداری و آبخوان داری،گفت: نجات بادامستان دیم 
نجف قلی  دارد.  نیاز  کشاورزان  و  مردم  مشارکت  به  کوه سرخ 
تحت فشار،  آبیاری  طرح های  اجرای  عالوه بر  افزود:  صالحی 
موضوعات بهره وری آب، استفاده از گونه های مقاوم به خشکی 
و ... پیگیری می شود. لذا براساس میزان بارش در بخش کوه سرخ 
باید نیاز گیاه را محاسبه کرد و برنامه ریزی ها بر اساس نیاز آبی 
گیاه انجام شود. وی گفت: برای اجرای طرح های عالج بخشی 
تولیدات  بهبود  معاونت  باشند.  داشته  مشارکت  مردم  باید 
داشت:  اظهار  رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
هر چند اعتبارات بسیار کم و قطره چکانی بوده اما تاکنون در 
این بادامستان طرح هایی به عنوان الگو اجرا شده و در دست 
اجرا داریم. وی بیان کرد: تالش می کنیم همان بادامستان های 
موجود را حفظ کنیم اما تا وقتی مردم مشارکت نداشته باشند 
کار  اینکه  بود. ضمن  نخواهیم  موفق  اعتبار،  تخصیص  به رغم 
انجام  باید  منطقه  با  سازگار  و  جدید  ارقام  روی  بر  پژوهشی 

شود.
ذخایر ژنتیکی منحصر به فرد در بادامستان کوه سرخ:

ذخایر  کوه سرخ  دیم  بادامستان  کاشمر:  مدیرجهادکشاورزی 

بیانیه نشست »نقش استحصال آب باران و رواناب ها در مدیریت بادامستان های دیم کوه سرخ )کاشمر(«

بیوتکنولوژی صنعتی در  با ظرفیت های  هدف نشست آشنایی 
باکتری ها  نظیر  میکروارگانیسم هایی  و  قارچ ها  گیاهان،  حیطه 
و جلبک ها در شرایط کم آبی امروز کشور از طریق هم افزایی 
و  بر معرفی  این نشست  در  بود.  رشته های تخصصی مختلف 
محصوالت  تولید  شامل  بیوتکنولوژیک  فناوری های  کاربرد 
کم آب خواه )نظیر قارچ های خوراکی-دارویی(، محصوالت دارای 
در  نقش مهمی  که  و شور  نامتعارف  در آب های  قابلیت رشد 
بازچرخانی پساب دارند )نظیر جلبک ها(، شناسایی ارقام بومی 
با  سازگار با شرایط تنش، تولید ارقام مقاوم به شرایط خشکی 
کشور  استراتژیک  بومی  ارقام  فنولوژی  بررسی  و  باال  بازدهی 
)نظیر گندم، جو، برنج( توام با استفاده از فناوری مهندسی آب و 
مهندسی کشت های بسته تأکید شد. همچنین بر لزوم درج آمار 
بهره وری مصرف آب و بهره وری اقتصادی جلبک ها و قارچ های 
لزوم  و  کشاورزی  جهاد  رسمی  گزارش های  و  آمار  در  خوراکی 

استفاده از زمین های لم یزرع کشاورزی برای پرورش جلبک ها 
فاضالب های  در  تکمیلی  تصفیه  روش های  ارتقا  شد.  تأکید 
شهری با استفاده از فناوری های بیوتکنولوژی در کنار روش های 
شیمیایی نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست همچنین 
تأکید شد که کارگروه های مشترک یا نشست های مشترک فیمابین 
با  صنعتی(  بیوتکنولوژی  )پژوهشکده  مشهد  دانشگاهی  جهاد 
استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، اعضای شورای هماهنگی 
حوضه آبریز کشف رود، آب منطقه ای، ناجیان آب و فضای سبز 

شهری شهرداری مشهد برگزار شود.

دکر  آقای  مشهد(،  دانشگاهی  جهاد  هیئت علمی  محرم  )عضو  فر  پوریان  دکر  آقای  نشست:  اصلی  اعضای 

محرم  دکر رشیفی)عضو  آقای  رضوی(،  خراسان  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  هیئت علمی  محرم  حقایقی)عضو 

هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد(، رسکار خانم دکر عامری )عضو محرم هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد(، 

آقای دکر سیفی )عضو محرم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر داوری )عضو محرم هیئت علمی 

دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر شهریاری )عضو محرم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکر 

ملک زاده )عضو محرم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(، رسکار خانم دکر مشتاقی )عضو محرم هیئت علمی 

دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای مهندس سالمی )سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد(

بیانیه نشست »نقش بیوتکنولوژی صنعتی در استفاده از آب های نامتعارف و تولید محصوالت کم آب خواه«
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متاسفانه  که  می شود  محسوب  منحصربه فردی  ژنتیکی 
طی20سال گذشته به دلیل خشکسالی های پی درپی سطح زیر 
این  در  موسوی  سیدابوالقاسم  کاهش  یافته  است.  آن  کشت 
دلیل  به  کوه سرخ  دیم  بادامستان های  داشت:  اظهار  نشست 
شده اند  ضعیف  بسیار  بیماری ها  و  آفات  آبیاری،  وضعیت 
به طوریکه بسیاری از پایه ها را و 85% محصول آن را از دست 

داده ایم.
افزود: در سال 1376 حدود 21  مدیر جهاد کشاورزی کاشمر 
هزار هکتار سطح زیر کشت با 400 کیلوگرم عملکرد و 8400 
این  اکنون  که  داشته ایم  دیم  بادامستان های  ساالنه  تولید  تن 
تولید  میزان  کیلو و  با عملکرد 150  به 13 هزار هکتار  سطح 

1950 تن کاهش یافته است.
استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران در مدیریت بادامستان ها:

آبگیر  سطوح  سامانه های  علمی  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
مختلف  جوانب  و  جزئیات  مطالعه  بدون  اینکه  بابیان  ایران 
کند  با  کرد:  بیان  پیچید،  بادامستان  برای  نسخه ای  نمی شود 
نمودن سرعت روان آب های فصلی از طریق بندهای تأخیری 
می توان به تأمین نیاز آبی بادام زارها بصورت زیرسطحی کمک 
نمود. وی با ارائه طرح خود در این زمینه، مهم ترین مشکل 
و  دانست  گیاه  ریشه  ناحیه  رطوبت  تأمین  را  بادامستان ها 
راه حل آن را استفاده از بندهای خاکی تغذیه ای و پشته های 
از مالچ های طبیعی کاهش  با استفاده  جمع آوری آب همراه 

تبخیر معرفی کرد. 
بادامستان ها نیازمند اعتبارات خاص:

مشاور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز 
با اشاره به انجام یکسری اقدامات در خصوص بادامستان دیم 
کوه سرخ گفت: تمامی اعتبارات بخش آبخیزداری و منابع طبیعی 
را در بخش کوه سرخ متمرکز کرده ایم اما سطح بادامستان دیم 
اعتبار مشکالت  با چند میلیون  کوه سرخ بسیار وسیع است و 
جا  هر  از  کشاورزان  داشت:  اظهار  اعظمی  نیست.  قابل  حل 
توانستند نهال به منطقه آورده و یا بذر بادام را کشت کرده اند 
هم  هنوز  افزود:  وی  است.  به وجود آمده  مشکالتی  اکنون  و 
بسیاری از این درختان را می توان حفظ کرد و نیازی به اجرای 
سنتی  روش های  همان  با  و  نیست  پیچیده  خیلی  روش های 

استحصال آب باران می توان درختان بادام را حفظ کرد.
مشاور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: 
از سال 90 در حال پیگیری ردیف اعتباری برای بادامستان های 
سازمان  اما  گرفتیم  را  استانداری  مصوبه  و  هستیم  منطقه 

مدیریت موافقت نکرد.
وی افزود: باید ردیف فنی اعتباری از اعتبارات صندوق توسعه 
بابت طرح به طور خاص گرفته شود و مسئوالن شهرستان طرحی 
را تهیه و به وزارت خانه ببرند تا بابت همین طرح از سازمان 

مدیریت در قالب اعتبارات فنی منابع خوبی بگیریم. اعظمی با 
تأکید براینکه اگر بخواهیم بادامستان دیم کوه سرخ دوام داشته 
باشد باید ردیف اعتباری جداگانه داشته باشد، گفت: هرچند 
تاکنون منابع طبیعی برای اجرای طرح های آبخیزداری اقداماتی 
در این بادامستان ها انجام داده اما متولی بادامستان ها جهاد 

کشاورزی است.
کوه سرخ پایتخت بادمستان دیم در دنیا: 

رئیس بخش فیزیولوژی درختان میوه معتدله و عضو هیئت علمی 
تحقیقات  موسسه  سردسیری  و  معتدله  میوه های  پژوهشکده 
پایتخت  به عنوان  کوه سرخ  اگرچه  گفت:  نیز  کشور  باغبانی 
 %80 به  سرمازدگی  اما  است  مطرح  دنیا  در  دیم  بادامستان 
محصول این بادامستان ها خسارت وارد کرده است. علی ایمانی 
از اینکه به رغم وجود پتانسیل های فراوان، تاکنون هیچ تبلیغی 
و  تأسف کرد  اظهار  بادامستان های کوه سرخ نشده  درخصوص 
افزود: باید نسبت به مهار رواناب ها در این منطقه اقدام کرد. 
وی اظهار داشت: در دیم کاری از هر رقم بادام نباید استفاده 
کرد و نباید نهال از جاهای دیگر برای کشت به منطقه آورد بلکه 
پایه نهال باید از خود منطقه تأمین شود. لیدرگروه بادام کشور 
با بیان اینکه حتی یک طرح تحقیقاتی و ترویجی در بادامستان 
و  می کنند  برداشت  فقط محصول  باغداران  کرد:  بیان  نداریم، 
اقدامات اصالحی در باغات انجام نمی دهند. وی افزود: به دلیل 
تنوع بسیار در گونه درختان بادامستان کوه سرخ، با تغییر آب و 

هوایی خسارت بسیاری وارد می شود.
ضرورت ورود دانشگاه به حوزه کشاورزی:

فرماندار کاشمر در ادامه این کارگاه تخصصی گفت: به دلیل 
کم آبی و مشکالتی که در سطح ملی و محلی داریم روزبه روز 
با مشکالت بخش کشاورزی و در پی آن مباحث اجتماعی و 
و  مباحث  این  به  دانشگاه  ورود  لذا  هستیم،  مواجه  امنیتی 
محمدعلی  است.  ارزشمند  بسیار  بخش  این  در  برنامه ریزی 
نبی پور گفت: برای رفع مشکالت بخش کشاورزی راهی به جز 
تکنولوژی ها،  بهترین  باوجود  اما  نداریم،  از علم روز  استفاده 
کشاورزی همچنان سنتی اداره می شود. وی افزود: با این مدل 
کشاورزی و باوجود بحران آبی موجود، مشکالت این بخش رفع 
نمی شود حال آنکه دانشگاه و نقش ارتباط بین حوزه علم، تولید 
و عمل بسیار مؤثر است. در این کارگاه تخصصی دکتر گنجی 
مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان رضوی به عنوان دیگر سخنران مراسم، به 
ارائه  اراضی شیبدار و  بیان تجربیات کشور چین در مدیریت 

راهکارهایی برای نجات بادامستان دیم کوه سرخ پرداخت.

ــازمان  ــی س ــور باغبان ــر ام ــی و مدی ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب ــتان، مع ــدار شهرس ــت: فرمان ــای نشس اعض

ــی و  ــع طبیع ــگل کاری اداره کل مناب ــداری و جن ــئول اداره جنگل ــن اداره کل و مس ــاورزی، معاونی ــاد کش جه

ــن رشکــت ســهامی آب  ــران، معاونی ــاران ای ــر ب ــس انجمــن علمــی ســامانه های ســطوح آبگی ــزداری، رئی آبخی

ــتان ــان رضــوی و مســئولین شهرس ــه ای خراس منطق
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• برگزیدگان جشنواره
- نمایشگاه:

- غرفه های برتر از منظر دانشگاه فردوسی مشهد:
1- شرکت هیدروتک توس

2- شرکت مجتمع صنعتی طالیه
3- شرکت راما صنعت

4- شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور توس
5- شرکت آبشار بسپار فرا اندیش

- غرفه های برتر از منظر شرکت آب و فاضالب مشهد:
1- شرکت گروه مهندسی پیچ آب شرق

- مخترعین:
- برگزیدگان از منظر بنیاد ملی نخبگان )جشنواره رویش(:

DR. SCOTT WALLACE ،1-محمدحسین مظفری
احسان شفیع پور، غالمرضا رخشنده رو، سید احمد میرباقری 

نام اختراع: تصفیه فاضالب پاالیشگاه نفت با استفاده از سیستم 
وتلند با جریان RACETRACK هوادهی شده

2- تقی شربتی بیارجمندی
نام اختراع: طراحی و تولید پمپ های آکاردئونی بدون برق

3- امیرحسین قدم السلطانی
نام اختراع: طراحی و ساخت یک فلومتر الکترومغناطیس بهینه 
با قابلیت رقابت با نمونه های خارجی و طراحی و ساخت فلومتر 

الکترومغناطیس با دقتی ده برابر نمونه های مشابه آلمانی
4- مصطفی خطیب

مرحله  پنج  با  فاضالب  و  آب  تصفیه  سیستم  اختراع:  نام 
خازنی،  شک   ،AC و   DC جریان های  شامل  الکتریکی  جریان 

ایندوکساسیون مگنت و الکتریسیته ساکن
- برگزیدگان از منظر شرکت آب و فاضالب مشهد:

DR. SCOTT WALLACE ،1-محمدحسین مظفری
احسان شفیع پور، غالمرضا رخشنده رو، سید احمد میرباقری 

نام اختراع: تصفیه فاضالب پاالیشگاه نفت با استفاده از سیستم 
وتلند با جریان RACETRACK هوادهی شده

2- امیرحسین قدم السلطانی
نام اختراع: طراحی و ساخت یک فلومتر الکترومغناطیس بهینه 
با قابلیت رقابت با نمونه های خارجی و طراحی و ساخت فلومتر 

الکترومغناطیس با دقتی ده برابر نمونه های مشابه آلمانی
3- محسن رضائی، حسن احسان منش

نام اختراع: کلید کنترل اینترنتی کولر آبی با قابلیت برنامه ریزی 
خودکار 

- استارت آپ:
مسئولیت برگزاری بخش استارت آپ جشنواره بر عهده ی »پارک 
علم و فناوری« مشهد بود؛ که بیش از دو ماه زودتر آغاز شده 
و با برنامه ریزی دقیق مرحله پایانی آن در سومین روز جشنواره 

برگزار گردید. نهایتاً برگزیده گان رویداد استارت آپی جشنواره به 
شرح زیر معرفی گردیدند. 

رتبه 1: سید مجتبی سیدمحمدی حقیقی، سیدمهدی سلیمانی، 
امیر شایسته، رضا رحمانی

عنوان ایده: کارگاه سیار آموزش همگانی مصرف بهینه آب 
رتبه 2: سید مهدی قاسمی، هومن بخشی، پوریا پریداش

عنوان ایده: تصفیه پساب کارخانجات تولیدکننده ی چرم و بازیابی 
کروم به منظور استفاده مجدد در صنعت

رتبه 3:  مصطفی حجتیان فر، مهدی عباس زاده، مجتبی حجتیان فر، 
مجتبی  جهانگردی،  مجتبی  لشکری زاده،  مهدی  اصل نیا،  سجاد 

لطفی
عنوان ایده: تصفیه و پاکسازی لجن فاضالب از بیماری ها، نماتدها 
و انواع تخم انگل و فرآوری و غنی سازی آن به عنوان کود آلی برای 

استفاده در بخش کشاورزی 

• جمع بندی
دومین جشنواره ملی فناوری های آب )آب های نامتعارف( روز 
سه شنبه 20 آذرماه 1397، با حضور مسئوالن دانشگاه فردوسی 
و  کشاورزی  جهاد  نیرو،  وزارت های  از  مسئوالنی  و  مشهد 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع دانشگاهیان، 
اجتماعات  تاالر  در  مخترعان  و  فناور  واحدهای  کارشناسان، 
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به کار خود پایان داد. در 
ابتدای مراسم اختتامیه دکتر داوری عضو هیئت علمی گروه علوم 
و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس جشنواره گزارشی 
از روند برگزاری جشنواره، طی دو روز برگزاری آن در دانشگاه 
فردوسی مشهد ارائه نمود و اظهار داشت: هدف این جشنواره 
رونق بخشیدن به فناوری های آب است تا با رشد و توسعه این 
فناوری ها و به کارگیری آن ها بخشی از مشکالت آبی حوضه های 

بحرانی کشور التیام یابد". 
ماحصل نشست های علمی و نخبگانی، رویدادهای فناورانه و 
آب  فناوری های  جشنواره   در  شده  برگزار  فرهنگی  برنامه های 
در دانشگاه فردوسی مشهد در قالب بیانیه ها و گزارش های هر 
استمرار  ارائه شد.  مختلف  مراجع  نزد  و  یافت  انعکاس  برنامه 
هر  در  که  می آورد  فراهم  را  امکان  این  برنامه ها  این  برگزاری 
سال عملکرد و پیشرفت اقدامات طی یک سال گذشته را رصد 
و ارزیابی کرده و سازوکار تحقق آن ها را مطالبه نمود. در واقع 
جشنواره ملی فناوری های آب بستری جامع و کارآمد برای ایجاد 
مختلف  حوزه های  در  اجماع  حصول  و  همسویی  حساسیت، 
مرتبط با مدیریت آب به شمار می آید که انتظار می رود با بهبود 
و توسعه مستمر آن در سال های آتی به یک مرجع رسمی و مورد 
تأیید عمومی در پرداختن به چالش های مدیریت آب و حصول 

اجماع در ارائه راهکارهای اساسی مبدل شود.


