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سرمقاله

مدیریــت آب کــه مایــه حیــات اســت آن هــم 
در کویری تریــن نقطــه کشــور، مســئولیتی 
ــرایط  ــده در ش ــر و پیچی ــنگین، خطی ــس س ب
امــروز کشــور می باشــد. بدیهیســت کــه ایفــای 
ــک  ــده ی ــا از عه ــوار، تنه ــن مســئولیت دش ای
ــا حتــی یــک ســازمان  شــخص، یــک گــروه ی
ــوط  ــائل مرب ــه مس ــع اینک ــد. واق ــر نمی آی ب
ــات  ــرف و موضوع ــا مص ــن ت ــه آب، از تأمی ب
جــزء  همــواره  آب  ذینفعــان  بــا  مرتبــط 
پیچیده تریــن مســائل جامعــه بــوده اســت 
بطوریکــه ســال های سالســت کــه فکــر و 
ذکــر و بســیاری از اندیشــمندان حوزه هــای 
و  اقتصــاد  اجتماعــی،  علــوم  شناســی،  آب 
مشــغول  را  سیاســت  و  دیپلماســی  حتــی 
ــذا مدیریــت صحیــح  خویــش نمــوده اســت. ل
ــه  ــان آن دغدغ ــه حکمران ــه ای ک آب در جامع
ــویی و  ــه همس ــاز ب ــد، نی ــدار دارن ــعه پای توس
هــم افزایــی در میــان کلیــه ذینفعــان دارد. آب 
بــان یــک نشــریه الکترونیکــی اســت کــه تالش 
ــه و  ــان جامع ــویه می ــد ارتباطــی دوس می نمای
سیاســتگذاران بخــش آب برقــرار نمایــد. نگرش 
آب بــان تحمــل نقــد اســت و تامــل در نصایــح 
ــی آب  ــم انداز جهان ــه. در چش ــوزان جامع دلس
بــرای قــرن بیســت و یکــم کــه توســط شــورای 
ســازمان  زیرمجموعه هــای  از  آب  جهانــی 
ملــل متحــد تدویــن شــده اســت تاکیــد 
ــک  ــک ت ــی ت ــان اصل می شــود: » نقــش آفرین
ــتند  ــی هس ــکل های مدن ــواده و تش ــراد خان اف
ــرای  ــدی را ب ــئولیت های جدی ــد مس ــه بای ک
ــا آب را  ــط ب ــات مرتب ــتفاده از آب و خدم اس
ــتی  ــز بایس ــی نی ــازمان های دولت ــد. س بپذیرن
اختیاراتــی را بــه آنهــا تفویــض و آنهــا را 
حمایــت کننــد و کارهایــی را انجــام دهنــد کــه 
ــرار  ــان ق از عهــده مــردم خــارج اســت«. آب ب
ــای  ــم انداز ایف ــن چش ــوب ای ــت در چارچ اس

ــا: ــول موالن ــه ق ــد. ب ــش نمای نق
پــس زبــان محرمــی خــود دیگرســت
اســت بهتــر  همزبانــی  از  همدلــی 

ــا  ــان محرمــی باشــد ب ــرار اســت زب ــان ق آب ب
ــی  ــان همدل ــاد زب ــی ایج ــزرگ یعن ــی ب هدف
بــا موضــوع آب در جامعــه امــروز کــه مطالبــه 

ــدار دارد.  ــه و پای ــه جانب ــعه هم توس

چرا آب بان؟

خبرنامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

هــر چنــد کــه آب مایعــی حیاتــی و موجــود در تمــام دنیــا 
اســت امــا بــه طــور یکنواخــت در ســطح کــره زمیــن توزیع 
نشــده بــه طــوری کــه بســیاری از نقــاط دنیــا از کمبــود 
منابــع آبــی رنــج می برنــد، اســتان یــزد نمونــه بــارز ایــن 
مســئله در دنیــا و در کشــورمان ایــران بــه شــمار مــی رود 
ــه  ــور در زمین ــتان های کش ــن اس ــی از فقیرتری ــه یک ک
ــی  ــش ب ــا و افزای ــودن بارش ه ــم ب ــی اســت و ک ــع اب مناب
رویــه برداشــت ا ایــن منابــع محــدود یــزد را بــه شــدت بــا 

کســری مواجــه کــرده اســت.
در دوران بحران هــا و در شــرایط نگهــداری از همیــن منابــع 
آب بــه جــای مانــده تــالش و همــت همگانــی در اجــرای 
ــن  ــادی دارد و درهمی ــت زی ــا اهمی ــن برنامه ه ــر تری موث
ــدادی را  ــزد روی ــه ای ی راســتا شــرکت ســهامی آب منطق
ــی آغــاز کــرده کــه برگــزاری آن از  ــداد آب ــوان روی ــه عن ب
جهــت مشــارکت همــه جانبه مســئوالن و بهــره بــرداران از 

حفاظــت از ایــن منابــع اهمیــت دارد.
ــر  ــی ب ــز اصل ــزد تمرک ــه ای ی در طــرح شــرکت آب منطق
ــازی  ــگ س ــانی و فرهن ــالع رس ــی، اط ــای آموزش بخش ه
در شهرســتان هاســت و مدیــران شــرکت نیــز بــا حضــور 
ــر  ــتان ها پیگی ــئوالن شهرس ــا مس ــدار ب ــه و دی در منطق

ــوند. ــی می ش ــالت آب ــکالت و معض مش
ــزارش  ــه گ ــت، ارائ ــورای حفاظ ــزاری ش ــن برگ همچنی
ــزان  ــی، می ــع آب ــت مناب ــده از وضعی ــام ش ــات انج اقدام
پیشــبرد برنامه هــای تعــادل بخشــی، برگــزاری میزخدمــت 
ــرای  ــه ب ــی ک ــره برداران ــر از به ــژه، تقدی ــورت وی ــه ص ب
کاهــش مصــرف آب ایده هایــی را بــه صــورت علمــی 
ــن شــرکت در  ــد از دیگــر اقدامــات ای ــه دادن و نظــری ارائ

ــت. ــتان ها اس ــی شهرس ــداد آب ــزاری روی برگ
البتــه در کنــار همــه ایــن اقدامــات، ســند امایــش اســتان 
ــی و  ــع اب ــت مناب ــتن محدودی ــر داش ــا در نظ ــز ب ــزد نی ی
اهمیــت انجــام اقدامــات حفاظتــی ســندی معتبــر و مهــم 
در نــگاه روشــن اســتان یــزد بــه کاهــش جــدی مصــرف 
منابــع ابــی اســت و همراهــی گام بــه گام همــه دســتگاه ها 

ــد. ــی را می طلب ــای حفاطت ــن طرج ه ــردم از ای و م
منطقــه ای  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 

یــزد نیــز بــا اشــاره بــه آغــاز رویــداد آبــی 
ــت: در  ــت ۱۳۹۹، گف ــزد از اردیبهش ــتان ی اس
ــزد  ــه ای ی ــرکت آب منطق ــداد ش ــن روی ای

اطــالع  آمــوزش،  بخش هــای  روی 
رســانی و فرهنگ ســازی در هــر 

ــود. ــز می ش ــتان متمرک شهرس
»محمــد راســترو« در گفــت 

وگــو بــا روابــط عمومــی ایــن شــرکت بــا بیــان ایــن کــه 
مدیریــت غیرســازه ای بــه منظور حفــظ و حراســت از منابع 
ارزشــمند و اســتراتژیک آب زیرزمینــی بــه عنــوان یکــی از 
ــرکت  ــرد: ش ــار ک ــد، اظه ــتان می باش ــت های اس سیاس
ــا  ــزد طــی ســال های گذشــته ت ســهامی آب منطقــه ای ی
کنــون طــرح تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی را بــه 
اجــرا گذاشــته اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه ســال ۱۳۹۹ با 
شــعار ســال جهــش تولیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
آغــاز شــده، طــرح رویــداد آبــی شهرســتان های اســتان در 

دســتور کار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود: براســاس ایــن طــرح، تمرکــز شــرکت آب 
ــادل  ــا و تع ــه اجــرای طــرح احی ــزد در زمین ــه ای ی منطق
بخشــی در شهرســتان های اســتان)هر ماه یک شهرســتان( 
اســت کــه در هــر مــاه و بــه منظــور ارتبــاط نزدیــک و موثر 
ــرداران در  ــاورزان و بهره ب ــئولین و کش ــا مس ــردم، ب ــا م ب
خصــوص حفاظــت و بهــره بــرداری صحیــح از منابــع آب 

زیرزمینــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مســئول بــا بیــان ایــن کــه در ایــن طــرح شــرکت آب 
منطقــه ای یــزد روی بخش هــای آمــوزش، اطــالع رســانی و 
فرهنــگ ســازی در هــر شهرســتان نیــز متمرکــز می شــود، 
گفــت: در ایــن برنامــه، مدیــران شــرکت آب منطقــه ای بــا 
ــتان ها،  ــا مســئولین شهرس ــدار ب ــه و دی حضــور در منطق

پیگیــر مشــکالت و معضــالت آبــی می شــوند.
راســترو خاطرنشــان کــرد: برگزاری شــورای حفاظــت، ارائه 
ــی،  ــع آب ــت مناب ــده از وضعی ــام ش ــات انج ــزارش اقدام گ
ــزاری  ــی، برگ ــادل بخش ــای تع ــبرد برنامه ه ــزان پیش می
میزخدمــت بــه صــورت ویــژه، تقدیــر از بهــره بردارانــی کــه 
بــرای کاهــش مصــرف آب ایده هایــی را بــه صــورت عملــی 

نظــری  ــه جشــنواره و  ــان ب ــد و معرفــی آن ــه دادن ارائ
ــا  ــه ب ــر و دوطرف ــاط موث ســپاس آب و ارتب
ــات  ــر اقدام ــتان ها از دیگ ــرداران شهرس بهره ب
در دســتور کار شــرکت آب منطقــه ای یــزد 

اســت.

رویداد آبی گامی موثر در حفظ منابع آب یزد
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زنــگ هشــدار وضعیــت منابــع آب، بارهــا بــه صدا 
درآمــده اســت و خشکســالی های اخیــر در کشــور 
و اســتان نیــز رقابــت و نــزاع برســرآب را در ســاز و 

کرنا گذاشــته اســت.
رفتــار، نتیجــه تفکــرات و آموزش هاســت. اطــالع 
رســانی و فرهنــگ ســازی امــری اســت کــه 
امــروزه بیــش از قبــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
و کارایــی و اثربخشــی آن برهمــگان محــرز اســت.

ــش  ــال جه ــال 1399 و س ــتا در س ــن راس در ای
ــی در  ــداد آب ــا روی ــد ت ــرآن ش ــم ب ــد تصمی تولی
ــه  ــه ب ــا توج ــزار و ب ــتان برگ ــتان های اس شهرس
ــی و  ــع آب ــا، پتانســیل ها و شــرایط مناب ظرفیت ه
ــه  ــوع مصــرف در هــر شهرســتان، مســائل آن ب ن
طــور خــاص بررســی و مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــه  ــکذر ک ــتان اش ــی در شهرس ــداد اب ــن روی اولی
دومیــن شهرســتان صنعتــی و گلخانــه اب اســتان 
ــن  ــی و قدیمی تری ــیاب آب ــن آس و دارای بزرگتری

قنــات اســتان اســت برگــزار شــد.
ــه  ــری و 180 حلق ــارش 81 میلیمت ــن ب میانگی
چاهــی کــه ســاالنه حــدود 65 میلیــون مترمکعب 
از منابــع آب زیرزمینــی را تخلیــه می کنــد باعــث 
نشســت زمیــن در منطقــه رســتاق و نفــوذ ســفره 

آب شــور در حاشــیه ســفره شــده اســت.
اقــدام ویــژه در ســنوات اخیر، خاموشــی زمســتانه 
چاه هــای کشــاورزی، شناســایی و مســدود کــردن 
ــور  چاه هــای غیرمجــاز، نصــب 93 درصــدی کنت
بــر روی چاه هــای کشــاورزی و 66 درصــدی 

ــی اســت. ــای صنعت بررســی چاه ه
در  آبــی  رویــداد  برگــزاری  اســت  امیــد 
ــازی  ــی س ــی در آگاه ــه عطف ــتان ها، نقط شهرس
و همگرایــی همــه مــردم و مســئولین در راســتای 
ــد. ــع آب باش ــی از مناب ــی و کیف ــت کم حفاظ

رویداد آبی 
شهرستان اشکذر 
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معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
یــزد، بــا بیــان ایــن کــه همــه افــراد در افــت ســفره های 
ــد در  آب زیرزمینــی اســتان نقــش داشــتند و اکنــون بای
ــت  ــت: حفاظ ــد، گف ــکاری نماین ــود آن هم ــتای بهب راس
ــه رو اســت کــه حــل آن  ــی روب ــا تنگناهای ــع آب ب ازمناب

مســتلزم نقــش آفرینــی همگانــی اســت. 
»جــواد منصــوری« در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت 
ــته  ــنوات گذش ــرد: در س ــار ک ــزد، اظه ــه ای ی آب منطق
اغلــب فعالیــت هــا، اقدامــات ســازه ای بــه شــمار می رفــت 
ــت  ــد، مدیری ــال های بع ــان و در س ــت زم ــا گذش ــا ب ام
ــای  ــه طرح ه ــازه ای ب ــای س ــار طرح ه ــع آب در کن مناب
غیرســازه ای نظیــر طــرح احیــا و تعــادل بخشــی منابع آب 

نیــز معطــوف شــد.
ــد  ــازه ای همانن ــای غیرس ــه طرح ه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
طرح هــای ســازه ای قابــل لمــس و افتتــاح نیســت، گفــت: 
ــا  ــتند ام ــهود نیس ــر مش ــه نظ ــه ب ــا اگرچ ــن طرح ه ای
پایــدار و ماندگارنــد و الزمــه آن نیــز حرکت هــای جهــادی 

و عــزم جمعــی اســت.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ــزد، در ادام ی
ســفره های آب زیرزمینــی یــزد از وضعیــت مطلوبــی 
برخــوردار نیســت، بیــان کــرد: از آنجــا کــه همــه افــراد بــا 
تاثیرگــذاری متفــاوت در افــت ســفره های آب زیرزمینــی 
نقــش داشــتند، بایــد مســئولیت بهبــود آن را نیــز برعهــده 

گیرنــد.
وی بــه دســتورالعمل اجرایــی تشــکیل شــورای حفاظــت 
ــرد:  ــع آب در ســال 138۷ اشــاره و خاطرنشــان ک از مناب
ــورای حفاظــت در آن  ــی تشــکیل ش ــتورالعمل اجرای دس
ســال ها مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت تــا ایــن کــه از ســال 
93 ایــن شــورا همزمــان بــا طــرح احیــا و تعــادل بخشــی 
منابــع آب زیرزمینــی، بــا جدیــت بیشــتری فعالیــت خــود 
را از ســر گرفــت و بــا همگرایــی همــه دســتگاه های 

اجرایــی اســتان، شــروع بــه کار کــرد.
ــه حفاظــت از  ــه تنگناهــای موجــود در زمین منصــوری ب
ــا  ــای م ــت: تنگناه ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــع آب اس مناب
ــر  ــع آب ب ــش مناب ــد کاه ــرعت رون ــن س ــی گرفت پیش
اقدامــات ترمیمــی، کــم بــودن فرصــت ترمیــم تــا نقطــه 
بــدون بازگشــت، عــدم هماهنگــی کافــی بیــن ارگان هــای 
مرتبــط با مســئله کاهــش منابــع آب، وجود سیاســت های 
متناقــض، وابســتگی بیشــتر راهکارهــا بــه امتیــازات 
ــت مشــارکتی و مصــرف  ــگ شــدن مدیری ــی، کمرن دولت

ــی اســت. گرای
ــه  ــی، برنام ــرد: در خصــوص مصــرف گرای ــح ک وی تصری

ــالم  ــد )UNIP( اع ــل متح ــازمان مل ــت س ــط زیس محی
کــرد کــه 83 درصــد از زمین هــای کشــاورزی جهــان بــه 
ــرای دام و تولیــد  ــه ب تولیــد گوشــت یعنــی کشــت علوف
ــن  ــه ای ــد ک ــدا می کن ــاص پی ــی اختص ــای لبن فرآورده ه
مصــرف گرایــی در دنیــا، کشــور و نیز اســتان اتفــاق افتاده 

و باعــث افزایــش مصــرف آب شــده اســت.
ــار  ــورد و رفت ــوه برخ ــه نح ــن ک ــان ای ــا بی ــوری ب منص
ذینفعــان و بهــره بــرداران آب بــا چالــش کــم آبــی متفاوت 
اســت، اظهــار کــرد: در مناطقــی کــه ضخامــت ابخوان هــا 
مناســب اســت و تاثیــر آنــی خشکســالی روی منابــع آب 
ــه  ــش مواج ــدم واکن ــی ع ــا نوع ــود ب ــی ش ــاس نم احس
ــت  ــوس از وضعی ــی ملم ــراد آگاه ــن اف ــرا ای ــتیم زی هس

ــد. ــع آب ندارن مناب
ــت از  ــت در برداش ــرد: رقاب ــان ک ــئول خاطرنش ــن مس ای
ــن بخــش اســت کــه باعــث  ــش دیگــر ای ــع آب چال مناب
شــکل گیــری رفتــار نادرســت در بهــره بــرداران شــده بــه 
گونــه ای کــه تصــور می شــود اگــر از منابــع آب برداشــت 
ــه ذکــر  ــد، دیگــران برداشــت خواهنــد کــرد، الزم ب نکنن
اســت کــه ایــن چالــش بــا جلوگیــری از اضافــه برداشــت 
و نصــب کنتــور هوشــمند تــا حــدودی حــل شــده اســت.
ــزارش آن  ــدم گ ــف و ع ــان از تخل ــکوت مطلع ــه س وی ب
ــه شــرکت آب منطقــه ای اشــاره و بیــان کــرد: ســکوت  ب
مطلعــان مشــارکت آنهــا در تخلف بهــره بــرداران غیرمجاز 
ــدار نســل  اســت و می بایســت ماننــد گذشــتگانمان امانت

آینــده باشــیم.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
ــه  ــا اشــاره ب ــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب ی
نقــش قنــوات در اســتان یــزد، گفــت: طراحــی و اجــرای 
ــان  ــه جهانی ــی را ب ــوی موفق ــزد، الگ ــتان ی ــات در اس قن
نشــان داد و باعــث شــد علــی رغــم کــم آبی هــای اســتان، 
در هیــچ دوره ای از تاریــخ شــاهد جنگ برســر آب نباشــیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه در دوره حاضــر منازعــات برســر آب 
افزایــش پیــدا کــرده اســت، تصریــح کــرد: مــا در اســتان 
نیازمنــد اجمــاع بــر اولویت هــای آبــی نظیــر جلوگیــری از 
ــای  ــا چاه ه ــع ب ــورد قاط ــاز، برخ ــای غیرمج ــر چاه ه حف
غیرمجــاز موجــود، جلوگیــری از اضافــه برداشــت ها، نصب 
کنتــور هوشــمند، اجرای طــرح مدیریــت مشــارکتی، بهره 
ــی  ــی و آگاه ــای اجتماع ــر ظرفیت ه ــرداری از حداکث ب

بخشــی، هســتیم.
منصــوری در پایــان خاطرنشــان کــرد: حفاظــت از منابــع 
آب مســتلزم فرهنــگ ســازی و آگاهــی بخشــی ای اســت 
کــه منجــر بــه تغییــر در رفتــار و بهــره بــرداری بهینــه از 

منابــع آب شــود.

نقش آفرینی همگانی، 
راه حل رفع چالش های حفاظت از منابع آب یزد
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ــکذر از  ــزد و اش ــتانهای ی ــع آب شهرس ــس اداره مناب رئی
انســداد ۸۱ حلقــه چــاه غیرمجــاز طــی ســه ســال گذشــته 

خبــر داد
»محمدحســین باقــری« در گفــت وگــو بــا روابــط عمومی 
شــرکت آب منطقــه ای یــزد، در خصــوص انســداد چاه های 
غیرمجــاز در شهرســتان اشــکذر گفــت: توســط گروه هــای 
ــام دادســتانی و  ــا اخــذ دســتور مق گشــت و بازرســی و ب
همــکاری نیــروی انتظامــی تعــداد ۸۱حلقــه چــاه غیرمجاز 
در مناطــق مختلــف شهرســتان شناســایی و مســدود شــد.

وی افــزود: در ســال ۱۳۹۸ بــا همــکاری دادســتانی محتــرم 
شهرســتان و نیــروی انتظامــی تعــداد ۳ دســتگاه حفــاری 
اشــکذر  االکلنگــی در شهرســتان  نــوع  از  غیرمجــاز 

ــد. ــف ش ــایی و توقی شناس
باقــری بــا اشــاره بــه الــزام متخلفیــن حفــر چــاه غیرمجــاز 
ــرد:  ــح ک ــوان تصری ــه آبخ ــارت وارده ب ــت خس در پرداخ
خوشــبختانه رویــه قانونــی الزم جهــت مطالبــه خســارت 
ــای  ــه چاهه ــرار و کلی ــاز برق ــای غیرمج ــه چاهه اینگون
ــه  شناســایی شــده در حــال حاضــر در مرجــع قضایــی ب
منظــور پرداخــت خســارت وارده بــه آبخــوان تحــت پیگرد 

می باشــند.
سرپرســت اداره منابــع آب یــزد و اشــکذر در پایــان 
اظهــار کــرد: اســتحصال بــی رویــه منابــع آب زیرزمینــی 
ــی اســت  ــاز از دالیل ــای غیرمج ــر چاهه ــن حف و همچنی
کــه باعــث شــده منابــع آب زیرزمینــی شهرســتان اشــکذر 
ــا ایــن افــت شــدید ســطح آب زیرزمینــی روبــرو شــود  ب
کــه متاســفانه فرونشســت زمیــن در مناطقــی از رســتاق از 

ــد. ــوع می باش ــن موض ــای ای پیامده

ــه  ــزد ب ــتان ی ــی اس ــای دیدن ــی از جاذبه ه ــوزه آب یک م
ــاح شــد. ــه در ســال 13۷9 افتت ــی رود ک شــمار م

ایــن مــوزه کــه در یکــی از ارزشــمندترین آثــار معمــاری 
ســنتی یــزد یعنــی خانــه کالهدوزهــا و در ســمت شــمالی 
میــدان امیرچخمــاق یــزد قــرار گرفتــه، دارای پنــج طبقــه 
ــش از  ــا ســال پی ــز از صده ــک رشــته کاری ــه ی اســت ک

ــذرد. ــه تاریخــی می گ ــن خان ــان ای می
ســاختمان ایــن بنــا ۷۲۰ متــر مربــع می باشــد و در ســال 
۱۲66 بــه دســتور حــاج علــی اکبــر کالهــدوز کــه تاجــر 

معروفــی بــوده ســاخته شــده اســت. 
در گذشــته دو قنــات رحیــم آبــاد و زارچ از زیــر ایــن خانــه 
عبــور می کردنــد و هنــوز هــم قنــات دو هــزار ســاله زارچ 

در زیــر ایــن خانــه در جریــان می باشــد.
مــوزه آب محــل مناســبی بــرای شــناخت آثــار و ابنیه های 
ــر  ــف حف ــوازم مختل ــت و ل ــه آب اس ــوط ب ــی مرب تاریخ
ــایل  ــم آب، وس ــری حج ــدازه گی ــزار و ادوات ان ــوات، اب قن
ــد و  ــدارک خری ــناد و م ــات، اس ــنایی در قن ــن روش تامی
فــروش آب و وقــف نامه هــای قدیمــی، کتابچــه میراب هــا 
و اســناد توزیــع آب، ظــروف نگهــداری و حمــل آب و لوازم 

ــود. ــده می ش ــری در آن دی ــمند دیگ ارزش

طی سه سال گذشته صورت گرفت؛ 

شناسایی و انسداد ۸۱ حلقه چاه غیرمجاز آب 
در اشکذر
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موزه آب

مسلمانان نتوانسته اند 
متناسب با سبک زندگی 

اسالمی مصرف کننده 
بهینه آب باشند

ــاری«  ــان چن ــم دهق ــالم ابوالقاس ــت االس »حج
ایــن کــه در آموزه هــای اســالم،  بــا بیــان 
ــت  ــن ممنوعی ــت و ای ــوع اس ــراف کالً ممن اس
ــرد،  ــرا می گی ــان را ف ــی انس ــاد زندگ ــه ابع هم
ــتند  ــی هس ــی امانت های ــای اله ــت: نعمت ه گف
ــان ها  ــی انس ــد و تعال ــرای رش ــد ب ــه خداون ک
در اختیــار آن هــا نهــاده بنابرایــن بهــره  بــرداری 
ــی و در  ــر اله ــا اوام ــو ب ــد همس ــا بای از نعمت ه

ــد. ــان باش ــی انس ــعادت و جاودان ــت س جه
وی بــه ســخن پیامبراســالم )ص( کــه می فرمایــد 
» در مصــرف آب بایــد صرفه جویــی کــرد حتــی 
اگــر بــه وفــور یافــت شــود چراکــه حیوانــات نیــز 
حــق اســتفاده از ایــن آب را دارنــد« اشــاره کــرد 
ــرت  ــش آن حض ــه از فرمای ــی ک ــت: درس و گف
می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه انســان ها بایــد 
از نیازهــای آبــی دیگــر مصرف کننــدگان آگاه 
باشــند کــه رســیدن بــه ایــن بــاور همان توســعه 

پایــدار اســت.
ایــن کارشــناس مذهبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
مســئله آب از ایــن بحران بشــري در امان نیســت 
و افــراد بــدون در نظــر گرفتــن ســهم دیگــران آن 
ــراد احســاس  ــرد: اف ــان ک ــد، بی ــدر می دهن را ه
مســئولیتی نیــز در قبــال آب ندارنــد، در حالــی 
ــد  کــه طبــق آموزه هــاي دینــی انســان نمی توان
ــد، از  ــا می کن ــمندي او اقتض ــه هوش ــه ک آنگون

نعمت هــا بهــره ببــرد و آن هــا را پایمــال کنــد.
ــز  ــم نی ــرآن کری ــه ق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
کالمــی،  و اندیشــه های  رو ش هــا  برخــالف 
فقهــی و فلســفی کــه بیــش از هــزار ســال اســت 
در جامعــه اســالمی رایــج و شــایع شــده اند، 
ــت و  ــه طبیع ــاده ای ب ــت فوق الع ــه و عنای توج
عناصــر طبیعــت دارد، افــزود: در این میــان آب از 
عمده تریــن عناصــر طبیعــت بــه شــمار می آیــد 
به طــوری کــه در میــان ادیــان الهــی هیچ کــدام 
ــرآن  ــژه ق ــه وی ــالم ب ــن اس ــن مبی ــدازه دی به ان

ــد. ــوع »آب« نپرداخته ان ــه موض ــم، ب کری
دهقــان چنــاری در پایــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
نهادینــه کــردن فرهنــگ مصــرف نیازمنــد ارائــه 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــی اس ــای اجرای راهکاره
مــا در اســالم از فرهنــگ دینــی غنــی راجــع بــه 
ــته ایم  ــوز نتوانس ــا هن ــم، ام ــرف برخورداری مص
آن را در ســبک زندگــی مــردم عملیاتــی کنیــم. 
عناویــن زیبایــی مثــل قناعــت، زهــد، مســئولیت 
پذیــري و تعهــد و احســاس تکلیف وپاســخگویی 
در مقابــل نعمتهــاي خداونــدي هنــوز در میــان 
مــردم مفهــوم اصلــی خــود را پیــدا نکــرده اســت.
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