
 همایش بزرگداشت روز ملی آب سومینبیانیه 

 

 
 

، در باستان است رانیا میدر تقو« هانوروز آب»که مصادف با  96اسفندماه  13 کشنبهیآب،  یبزرگداشت روز مل شیدوره هما نیسوم

 جایگاه روز ملی گردید.اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به همت مرکز ملی مطالعات راهبری کشاورزی و آب برگزار 

در برگزاری آن همکاری، مساعدت و تالش  بایستی همهآب در کشورِ تاریخی، فرهنگی و با تمدن ما به قدری مهم است که 

ای هارزنده و فرصتی مغتنم برای پرداختن به یکی از چالش ی مهمتواند تالشبال تردید بزرگداشت روز ملی آب مینمایند. 

 .باشد که بحران آب است، اساسی کشور

و  هیروح تیدر دو سال گذشته با هدف تقودائمی بزرگداشت روز ملی آب در اتاق ایران تشکیل گردیده و  رخانهیدببا این هدف 

ندان، آب کشور، دانشم تالشگراناز  ریو تقد ییبه شناسا یرسالت جهان ،یبه رفع بحران آب با شعار نجات آب، ضرورت مل یدبخشیام

و  یفعال در طراح عیآب و صنا یوربهره نهیدر زم یورزبرتر کشا دکنندگانیتول زدار،یآبرسان و آبخ نیریمحققان، کارشناسان و خ

ارائه دهد. سومین الزم را  یهشدارها وضعیت بحران منابع آبنسبت به تالش نموده،  نیآب پرداخته، و همچن یبازچرخان یاجرا

 محورعتیطب یهاحلو تمرکز بر راه« آب یبرا عتیطب»با عنوان  2018آب در سال  یبر شعار روز جهان یبا نگرشن همایش دوره ای

کشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد  بآب و فاضال یمنابع آب کشور، شرکت مهندس تیریشرکت مدو با همکاری  آب یبرا

 یمل ونیسیاز جمله کم یالمللنیو مؤسسات ب ستیز طیسازمان حفاظت مح ،یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل ،یکشاورز

 برگزار شد. رانیا-ونسکوی

 یمسابقه سراسر نیسوم زین یگذشته، در سال جار همایش سال هایعکس آب در  یمسابقه سراسر نیو دوم نیاول یبرگزار یدر پ

ه ک برگزار شد هادهیو پد عتیطب ،ینیرزمیز یهاهدفمند، بحران سفره یبهره ور ،یعکس آب با تمرکز بر فرهنگ مصرف، تکنولوژ



 یآن در روز برگزار دگانیبرگزتعدادی از که از  ارسال شد رخانهیاثر به دب 4089و در مجموع  ندکرد شرکتعکاس در مسابقه  634

 به عمل آمد. ریتقد شیهما

فعاالن اقتصادی  ،کار آب و کشاورزیرسازمان های دست انداز همکاری صمیمانه و داوطلبانه ضمن تشکر و قدردانی 

در برگزاری این )کشاورزی، صنعتی، خدماتی(، نهادهای مردمی، انجمن ها، کارگزاران دولتی و صاحب نظران اتاق ایران 

 بزرگداشت اهتمام ورزیدند موراد زیر به عنوان بروندادها و توصیه های این نشست  اعالم می گردد:

 

 

آب باشد. می ل مهمی در ارتقاء شرایط زیست رفاه بشر چه در سطح جهان و چه در کشور عزیزمان، ایرانآب عام -1

ین بایستی برای رهایی از ا دارند لذاآن مسئولیت مشترک ترک بین بخشی است و همه نسبت به یک موضوع مش

یازمند این اتحاد و همدلی برای و اکنون کشور به شدت ن برون رفت در کنار یکدیگر کار کنیم نه در مقابل هم.

  استفاده از آخرین فرصت های خروج از بحران کشور است. 

با توجه به لزوم مشارکت جامعه در مقابله با بحران آب، روشن کردن اذهان عمومی و آگاه کردن مردم از  -2

جوانان، سازمان فرهیختگان، هنرمندان، نخبگان، مسئوالن، وضعیت موجود الزامی است که در این راستا 

نقش  و جذب سرمایه های اجتماعی آحاد جامعه و دلسوزان کشور در جلب همکاریهای مردم نهاد و 

  .را ایفا نمایندموثری 

آب از جمله   سطوحمراحل و بخش خصوصی در کلیه  بیشتر و موثرتر  فضای الزم برای حضورضرورت دارد  -3

 مدیریت منابع آبخصوصی سازی در  شود. فراهممدیریت و ... ریزی، اجرا، سازی، سیاستگذاری، برنامهتصمیم

   کشور در شرایط امروز میتواند به ارتقا بهره وری و بهبود وضعیت آب کشور کمک کند.

 مدیریتتعادل بخشی آب های زیرزمینی،  تمرکز و توجه به امر در شرایط فعلی کشوربحران آب  راه نجات  -4

 میباشد. وریافزایش بهره ،تقاضا

م جهت حمایت از بهره مشوق های الزها به منظور ایجاد  قوانین، آئین نامه ها، روش ها، تکنولوژی بایستی    -5

 ایجاد گردد.آب برداران موفق 

به  مواردیمبحث بازچرخانی آب در مراحل اولیه است و نیازمند بررسی و توجه بیشتری میباشد زیرا میتواند در  -6

ه ب بمنظوری کامل و دقیق مند تدوین آئین نامه و دستورالعملاشد. این بخش نیازحل بحران اب بسیار موثر ب

 میباشد. کارگیری آن

طرح حسابداری ملی آب هرچه سریع تر انجام  ،الزم است در جهت حفاظت از منابع آب و برنامه ریزی بهتر -7

ای بخش آب در کوچکترین اطالعات و داده ه بخش های مهم و اصلی آن، جمع آوری و تدقیقگیرد که یکی از 

  .واحد هیدرولوژیکی میباشد

برای مدیریت منابع آب ، نه تنها به حفظ این منابع کمک حداکثر سازگاری با طبیعت  راه حل های مبتنی بر  -8

 نماید.  فراهم میرا کشاورزی و انرژی  هایدر بخش موجبات پایداریمیکند بلکه 



بسیار  ،مجامع بین المللی نیز به آنموضوع آب و بحران آب به یک امر جهانی تبدیل شده و ر در سال های اخی -9

شناسی آن المللی آبی بینبرنامهپرداخته اند. از جمله یونسکو ان را در اولویت برنامه های خود قرار داده و 

(IHP  به )در جهت مقابله ش گردد کند. بایستی تالی آب را تهیه میطور ساالنه گزارش جهانی توسعه

 تجارب جهانی بهره گرفت.با این بحران از 

ان ور مستقل، ملی و فرابخشی و دارای اختیار و تیک نهاد سیاست گذابا توجه به فرابخشی بودن موضوع آب  -10

جهانی را به طور مرتب  نظرات، پیشنهادات و تجربیاترویدادها، بیانیه ها، سیاستها، ایجاد گردد و تمام  مناسب 

 پایش، ارزیابی و بروزرسانی نماید و در جهت به کارگیری آن از تمام ابزارهای اجرایی استفاده کند.

، اندیشمندان و نخبگان صنعت آب جهت تبادل مبتکران ،جوامع مدنیبین  کارآمدیشبکه ارتباطی  الزم است  -11

 دانش ایجاد گردد.

ضمن تشکر از این اقدام شایسته این  و محیط زیست گام بزرگی بوده است وبه مسائل آب ورود آموزش و پرورش  -12

  امر بایستی گسترش یابد.

بایستی به اندشمندان جوان کشور فرصت مشارکت در تصمیم سازی و ارائه راهکار برای حل بحران آب داده  -13

 شود.

یکی از مهم ترین ابع آب در برنامه ریزی برای مدیریت منمشارکت مسئوالنه ذینفعان بخصوص کشاورزان  -14

 در برنامه ریزی های دولت لزوما و این مشارکت ها بایستی ی حل بحران آب بایستی تلقی گردد شاخصه ها

 و اقدام قرار گیرد. مورد توجه 

شرایط آب مورد بررسی علمی قرار گیرد تا سطح بحران را در  داده ها و ارقام ومستنداتضرورت دارد  -15

 کشور مشخص گردد.مرحله بحران  ورشکستگی آبی و یا در

اشتغال زایی در  برای کمک به حل بحران آب بایستی در بخش های دیگری جز کشاورزی اشتغال ایجاد گردد.  -16

و افزایش بهره وری اقتصادی  بخش کشاورزی  بهبود مدیریت تقاضایبخش های صنعت، معدن و خدمات سبب 

 می گردد. آن

بایستی تالش گردد در تخصیص منابع آب بحث عدالت رعایت گردد و فشار و قدرت سیاسیون در این امر   -17

  کمرنگ گردد تا اعتماد پذیری جامعه نسبت به تصمیم ها در این حوزه افزایش یابد.

 ساماندهی گردد. (IWRM)  براساس مدیریت یکپارچه منابع آبکشور بهتر است مدیریت آب   -18


