رونمایی از
سند تدبیر
آب مشهد

کارشناسی ،به دبیری شرکت آب و فاضالب مشهد و با همکاری
ب منطقهای خراسان رضوی و
دانشگاه فردوسی مشهد ،شرکت آ 
جمعیت ناجیان آب صورت پذیرفت؛ که حاصل این اقدام ،اجماع
و همگرایی بینحوزهای در مدیریت یکپارچه آب مشهد و تولید
 60عنوان سیاست کالن در این بخش میباشد .در این بازه زمانی
جمعا  20جلسه کارشناسی 15 ،جلسه کمیسیونهای تخصصی،
 4جلسه شورای راهبردی 34 ،جلسه شورای اجرایی و بیش از 10
جلسه هماهنگیهای فنی و اجرایی با حضور خبرگان و مسئولین
در بخشهای آب شهری ،صنعت ،کشاورزی و با حضور تشکلهای
خصوصی ،مشاورین و اساتید دانشگاهی برگزار گردید .در این
نشستها دغدغهها و چالشهای کلیه گروداران آب جمعبندی و با
تدوین نقشه راه به منظور رفع نیازها ،نسبت به تدوین چشمانداز
در افق  1420با کلیه راهبردها و محورهای توسعه آن اقدام گردید.
ِ
اهداف چشمانداز تدوین و
در گام بعد ،سیاستهای کالن ذیل
مسئولیت اجرای آنها تعیین شد .در آخرین جلسه کارشناسی نیز
که با حضور جناب آقای دکتر داوود رضا عرب ،عضو ستاد احیای
دریاچه ارومیه ،تشکیل شد؛ ایشان ضمن مهندسی ارزش فرآیند
تدبیر و سیاستهای تدوین شده ،نقطه نظرات تکمیلی خود را
جهت ادامه کار ارائه نمودند .بدیهی است دستاورد حاصله که
ِ
اقدامات بدیع انجام شده میباشد ،میتواند به عنوان الگوی
جزء
منحصربه فرد و پایه و اساس سایر اقدامات مشابه در حوزه مدیریت
آب کشور قرار گیرد .هماکنون نیز ،فرآیند تدبیر آب مشهد به نقطه
عطف خود رسیده است و تصویب و تشکیل شورای هماهنگی
حوضه آبریز را در دستور کار خود دارد.

سند مدیریت تأمین و توزیع
آب مشهد در قالب کتابچه
تدبیر آب مشهد ،در همایش
سراسری رشد ،مهرماه  ،1394باحضور جناب آقای مهندس واحدی
معاون استاندار خراسان رضوی ،جناب آقای مهندس قانع معاون
مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران
عامل شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی ،رونمایی شد.
در این مراسم جناب آقای واحدی ضمن تقدیر از عوامل تدبیر آب
مشهد بر لزوم نشر و استفاده از آن در سطح کشور تأکید و از شرکت
مهندسی آبفای کشور بهعنوان شرکت مادرتخصصی در این زمینه
درخواست همکاری نمودند .در ادامه آقای مهندس طباطبائی ،دبیر
نشست تدبیر آب ،ارائه مختصری از روند برگزاری سلسله نشستهای
تدبیر آب ارائه نمودند .همچنین در این مراسم از دکتر کامران داوری
بهپاس زحمات ایشان در راهبری علمی این فرآیند تقدیر بهعمل آمد.
تدوین این سند در راستای تکالیف استانداری خراسان رضوی ،طی
برگزاریِ سلسله نشستهای تدبیر آب مشهد از اردیبهشتماه
لغایت اسفندماه  ،1393با انجام بیشاز  4800نفرـ ساعت کار
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