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  جلسه  كميته تخصصي ذيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبيششمينچهل و صوباتم
 18:45 – 14:30 زمان جلسه:ويدئو كنفرانس   -وزارت نيرو مكان جلسه:  04/06/99شنبه سه تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:
  زاده خامسي، وظيفه كشاورز، الهيجان زاده، محمدزاده، تقي اعضاي كميته تخصصي

نمايندگان/همراهان 
  اعضا

 –مـردان (وزارت صـمت)    محمـدزاده و  –(سازمان برنامه و بودجـه كشـور)   ، سبزي و صفائيمسجدي
(شـركت   برزگـري  -آذرگشـت (وزارت كشـور)    –سرافرازي (وزارت جهاد كشـاورزي)   و دهقاني سانيچ

–(شركت مديريت منابع آب ايـران)   ، فاضلي  و احسانيحاج رسوليها -مهندسي آب و فاضالب كشور) 

  ، زاده (وزارت نيرو) زهرايي، زارعترابي رجايي، 

  مدعوين

ريزي  (سازمان مديريت و برنامه پور پور، فخرالديني، دهقانيحسيني–)يزداستانداري(صادقيان،طالبي
 –) يزد(سازمان جهاد كشاورزي استان  پور، حاج حسيني، اسپرس، مالنوري سجادي –) يزداستان 
رياضتي (شركت آب و فاضالب  –) يزداي  (شركت آب منطقه زاده، محجوبي، كوثري، منصوري جواديان

(سازمان حفاظت  پورمالئي  –) يزد(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  آبادي افضل –استان يزد) 
  ) يزدمحيط زيست استان 

  دستور جلسه:
 يزدسازگاري با كم آبي استان هاي بررسي برنامه -1

  بررسي مكاتبات استان ها در خصوص درخواست رفع ممنوعيت كشت برنج -2

  :يزدمصوبات استان 

  زمان  مسئول انجام  تصميمات  رديف

1  

كليات برنامه سازگاري با كم آبي استان يزد و ميزان صرفه جويي اعالم 
مشروط به انجام برنامه هاي بشرح زير ) 1405(افق شده در فاز اول 

 71آبخيزداري، آبخوان داري، تغذيه مصنوعي و باروري ابرها به ميزان 
 شد.مصوب ميليون مترمكعب در سال در افق طرح 

استان يزد احجام ذكر شده مربوط به فاز اول برنامه سازگاري با كم آبي 
نهايي شدن آماربرداري سراسري دور سوم منابع و  مي باشد. پس از

مصارف آب، مقادير آب قابل برنامه ريزي، مصارف آب و ميزان صرفه 

دبيرخانه كارگروه ملي 
    سازگاري با كم آبي
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 جويي به روز خواهد شد.
  متر مكعب)ميزان صرفه جويي (ميليون 

جلوگيري از 
برداشت غيرمجاز 

  چاه كشاورزي

اصالح پروانه هاي 
چاه هاي 

  كشاورزي

كاهش برداشت 
آب براي مصارف 
شرب و بهداشت 

  و فضاي سبز

كاهش برداشت 
آب براي مصارف 

 صنعت و معدن 

  
69/121  73/40 85/24 6/19  

تا اگر ابهامي روي آمار و اطالعات شودبرگزارجلسه كارشناسي مقرر شد  2
  هست برطرف گردد.

دبيرخانه كارگروه ملي 
  يك هفته  سازگاري با كم آبي

3  

عدم "با موضوعتشكيل كارگروه كارشناسي جهت بررسي پيشنهاد
مديريت يكپارچه حفاظت كيفي منابع آب سبب سوء استفاده متخلفين 

حفاظت كيفي منابع آب شده است. بطوريكه طبق قوانين فعلي بخشي از 
در شركت آب منطقه اي، بخشي از آن در اداره كل حفاظت محيط 
زيست،  بخشي در مركز بهداشت استان (دانشگاه علوم پزشكي) و بخشي 
ديگر نيز در شركت آب و فاضالب انجام مي شود. لذا به منظور وحدت 

ن رويه و يكپارچه سازي تصميم گيري و برخورد جدي با آلوده كنندگا
منابع آب، قوانين بايد اصالح و حفاظت كيفي منابع آب در شركت هاي 

  "آب منطقه اي متمركز شود.

دبيرخانه كارگروه ملي 
  در اسرع وقت   سازگاري با كم آبي

4  

تدوين استاندارد ميزان مصرف بهينه آب در "با عنوان پيشنهاد استان
گروه هاي مختلف صنعتي و ارائه گواهي انطباق صنايع مختلف با 

با دفتر  "برچسب مصرف انرژي)استاندارد تعريف شده (نظير 
دفتراستانداردها و طرح هاي آب و آبفاي وزارت نيرو مطرح شد و مقرر 

اولويت بندي گروه به طور تدريجي و براساس  هاشد تدوين استاندارد
   هاي صنعتي براساس ميزان مصرف آب پيگيري شود.

دفتر استانداردها و طرح 
هاي آب و آبفاي وزارت 

  نيرو 
  در اسرع وقت

5  

درصد از يارانه برق مصرفي 50تخصيص حداقل"پيشنهاد  مقرر شد
كشاورزي كه به سبب تحقق صرفه جويي هاي آب پيش بيني شده در 
استان، آزاد شده است جهت تجهيز مشتركين خانگي بخش شرب و 
بهداشت به لوازم كاهنده مصرف آب (براي مثال يارانه آزاد شده از اين 

يليارد ريال برآورد مي م 100محل براي استان يزد به قيمت روز مبلغ 

دبيرخانه كارگروه ملي 
  در اسرع وقت  سازگاري با كم آبي
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مطرح شود و در صورت تاييد وزارت نيروو انرژيبا معاونت برق "شود).
  معاونت برق و انرژي، پيشنهاد مصوب تلقي شود. 

6  

 نيرو وكشاورزيجهادهايوزارتخانهبا حضورمشتركي  تشكيل كارگروه
عدم اجراي پراكنده روش هاي نوين "جهت بررسي پيشنهاد  حضور

آبياري و يكپارچه سازي اجرا با اولويت اجراي كامل بر روي چاه هاي در 
محدوده زون شرب يا چاه هايي در حريم آب شرب با هماهنگي شركت 

 مشترك هاي برنامه در و لحاظ نمودن آن "هاي آب منطقه اي
  كشاورزي جهاد وزارت خاك و آب و يرون وزارت آبفاي و آب هاي معاونت

وزارت نيرو/وزارت جهاد 
    كشاورزي

7  
به مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آبارائه جزئيات طرح سپاس

جهت بررسي امكان  وزارت نيرو معاونت آب و آبفايآب اتاق ايران و 
  اجراي طرح در سطح ملي 

دبيرخانه كارگروه ملي 
    سازگاري با كم آبي

  


