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 آبي کم با سازگاری ملي کارگروه ذيل تخصصي میتهک  جلسه سومینپنجاه و  صوباتم

 16:45 – 14:30 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس -وزارت نیرو :جلسه مكان  27/08/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 کنندگان: شرکت

 وظیفه محمدزاده،، اکبری ،کشاورز تخصصي کمیته اعضای

 اعضا نمايندگان/همراهان

جهااد  سرافرازی )وزارت–مردان )وزارت صمت(  - شور(ک بودجه و برنامه )سازمان سبزیمسجدی، 

 و)شارکت مهندسای آ   کرکانی، بختیااری اصا  –قربانی، آذر گشت )وزارت کشور( –کشاورزی( 

اج رساوییها، اارساا، رضاایی، ح -)سازمان حفاظت محیط زیست(کریمی باقرزاده  -فاضال  کشور(

 زادهارعز ،زهرایی ،رجایی– ایران( آ  منابع مدیریت )شرکت ، میرعر ، دهبندیزارع اورعییطفی، 

 نیرو( )وزارت

 مدعوين

، حاتمی -ن کرمانشاه(وفایی )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استا -(کرمانشاه استانداری) کهریزی

 اوریی -(کرمانشاه)سازمان جهاد کشاورزی استان  صفوی، حسنی، احمدی، هوشیار، فتحی

هرکهای ش)شرکت  ، محبی، حقیقیکردستانی -(کرمانشاهاستان  )سازمان حفاظت محیط زیست

، کاکاوند -(کرمانشاه)سازمان صمت استان  ، صایحی، آزادیدارابی –( کرمانشاهصنعتی استان 

استان  )هواشناسی خسروی -(کرمانشاه)شرکت آ  و فاضال  استان  اسماعیلی، خوشکردار

 کرمانشاه(ن )شرکت آ  منطقه ای استا یشی، جلیلیان، فرمانی فرد، جوادیدرو -(کرمانشاه

 :جلسه دستور

 کرمانشاه استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1

 مذاکرات: مشروح

 ارگروه ملیکو اعضای محترم کمیته تخصصی  کرمانشاهخدمت همکاران محترم استان عرض اد  و احترام ضمن دکتر زهرایی: 

زگاری نامه های ساجهت بررسی بررا سازگاری با کم آبی ملی جلسه کمیته تخصصی کارگروه  سومینانجاه و ، ری با کم آبیسازگا

ران شدند سفر به ته شان مجبور بهمتاسفانه امروز استاندار محترم استان به همراه معاونین. آغاز می کنیم کرمانشاهبا کم آبی استان 

انی، ، امور عمرتر فنیخواهند بود و از طرف استانداری جنا  آقای دکتر کهریزی مدیر ک  محترم دفو از این رو در جلسه حاضر ن

استان را  ا گزارشتمن از ایشان و جنا  آقای مهندس درویشی می خواهم حم  ونق  و ترافیک استانداری در جلسه حضور دارند. 

 ارائه نمایند. 

ان ارائه ا خدمتترهمه اعضا حاضر در جلسه برنامه سازگاری با کم آبی استان  ضمن عرض سالم و احترام خدمتمهندس درویشی: 

 می کنم. رئوس برنامه ایشنهادی به شرح ذی  می باشد: 

 فص  اول اطالعات کلی استان -1

  وضعیت فعلی منابع و مصارف آ  استانفص  دوم:  -2

 فص  سوم: اقدامات انجام شده در راستای سازگاری با کم آبی -3

 برنامه های سازگاری با کم آبی  فص  چهارم: -4

در ادامه جلسه نظرات به خاطر قبول زحمت و ارائه برنامه در این شرایط.  زهرایی: خیلی ممنونم آقای مهندس درویشی دکتر
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 دستگاه ها را می شنویم و بعد در اایان جلسه باز فرصتی در اختیار شما و همکاران گرامی استان برای ااسخگویی به نظرات قرار

 می گیرد. در خدمت آقای دکتر باقرزاده کریمی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستیم.

ارف اعالم شده مص 21 دکتر باقرزاده کریمی: سالم عرض می کنم. بابت گزارش خوبی که ارائه شد تشکر می کنم. در اسالید شماره

 حیط زیست است؟به شر  و فضای سبز اشاره شده است. آیا منظور از فضای سبز همان م

 دکتر زهرایی: خیر. منظور فضای سبز شهری است.

ضه مرزی ورد حوم: بسیار خو . ما در کرمانشاه با دو حوضه اصلی مرزی و کرخه سر و کار داریم. در دکتر باقرزاده کريمي

به منظور  دیی  همین ه هستیم، بهضحساسیت زیادی نیست، اما در حوضه کرخه به دنبال تعیین نیاز آبی هورایعظیم در ک  حو

ت، ویی نشده اس و ارقام هنوز محاسبه اایین دست هم در نظر گرفته شود. ایبته اعداد بایستیزیست محیطی  تعیین نیازهای

خواهم به این نکته می هم در خصوص موضوع تاال  هشیالن نظر داشته باشند. مدرا  ریزان استانی حتماً باید این مسئلههبرنام

 ی ها در کجاها می شود، این صرفه جویصحبت از صرفه جوییزگاری با کم آبی، زمانی که ریزی برای سادر برنامه اشاره کنم که

 ر؟د شد یا خیه خواهها در منابع طبیعی آ  استان مث  تاال  هشیالن ذخیرباید نشان داده شوند؟ آیا بخشی از این صرفه جویی

ه بین فاضال  ست که ااتوسط نی اشاره شده بود. آیا منظور از تصفیه توسط نی این در مورد تصفیه فاضال  قصر شیرین به تصفیه 

نوعی باشد یزار مصنشود یا نیزارهای مصنوعی ایجاد شده است؟ اگر منظور  صورت خام وارد اکوسیستم های طبیعی و نیزارها می

 کنیم.ی توصیه نمیکار بسیار خوبی است، اما این کار را به هیچ عنوان در مورد نیزارهای طبیع

ن باید ای اًطبیعت هایی که به آنها اشاره شد )و بسیار هم کار خوبی است(، به چه صورت است؟ضمناً تعیین تکلیف صرفه جویی

مدن سطح آها، باال نشان دهند و به صورت جریان های طبیعی در رودخانهنیز های استان ها خودشان را در اکوسیستمصرفه جویی

  آرای تامین بم آبی، های سازگاری با کبر اساس برنامه ،یا ار آ  شدن تاال  ها نمود ایدا کنند. در این گزارش آ  زیرزمینی

ن جبران قصد آ ،ورت می گیرد. چون وقتی اقدامات مربوط به سازگاری با کم آبی صه استای دیده نشدتاال  هشیالن برنامه

ن ی برای تعییکنم. برنامه خیلی دقیقدر مورد حوضه کرخه تاکید می تها مجدداًدر ان. کمبود آ  و کمبود تخصیص به طبیعت است

یاز آبی عیین ننیاز آبی هورایعظیم از حوضه در نظر گرفته شده است که بخشی از آن مربوط به حوضه کرمانشاه است. در ت

 د توجه قرار گیرد.های اایین دست هم مورهای استان باید نیاز آبی تاال رودخانه

: خدمت اعضای محترم کارگروه تخصصی سازگاری با کم آبی و همکاران استان کرمانشاه عرض سالم و خسته مهندس محمدزاده

کنم. این اسالیدها بیانگر این نکته بود که نزدیک نباشید دارم. قب  از اینکه وارد بحث صنعت شوم به دو نکته در اسالیدها اشاره می

 197.5شود. مصرف ک  آ  شر  استان حجمی معادل سطح استان مصرف می شود هدر داده می درصد از آ  شربی که در 35به 

میلیون متر مکعب این آ  هدر داده می  70درصدی که ذکر شد، در واقع حدود  35میلیون متر مکعب ذکر شده است. با اتالف 

میلیون متر مکعب گنجانده  15.5 جوییصرفهاما در جمع بندی شرکت آ  و فاضال  استان برای صرفه جویی، در مجموع  شود.

کم است. نیاز است که مجموعه شرکت آ  و فاضال  کشور و استان در راستای جلوگیری از این هدر  شده است. این عدد بسیار

 داشته باشند و حداق  در برنامه هفتم به یک روند کاهشی برسیم. زیرا همانطور که آ  برای ای جامع و مدونرفت برنامه

 ای داشته باشد.و حتماً باید برای آن برنامه حائز اهمیت استهای دیگر از نظر اقتصادی ارزشمند است، برای وزارت نیرو همبخش

میلیون متر مکعب  197.5 درصد و 10مصرف ک  آ  شر  معادل  میلیون متر مکعب است و 1891.4که  ک  آ  مصرفی استان

درصد است عدد باالتری است. اس این استان عالوه بر این که مصرف باالتری  6شوری که است. این درصد نسبت به میانگین ک  ک

ای دارد، هدررفت آ  بیشتری هم دارد. همکاران ما در وزارت نیرو و شرکت آ  و فاضال  استان حتماً باید در این خصوص برنامه

آ  در  درصد این 2.1میلیون متر مکعب و معادل  41.7میلیون متر مکعب (،  1891.4 از ک  آ  مصرفی استان ) داشته باشند.

بخش صنعت استفاده می شود. متناسب با این آبی که در اختیار بخش صنعت قرار گرفته ارزش افزوده بسیار خوبی ایجاد شده 
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های چهارم استان مطلع هستید استان کرمانشاه از یحاظ نرخ بیکاری اگر نگوییم اول، در رده دوم، سوم و است. همانطور که حتماً

ای شود. بر اساس توسعه بخش صنعت و خصوصا صنایع کوچک استان توجه ویژه کشور است. بنابراین نیاز است که حتماً به

تنظیم کرده بودند، ایش بینی  1425و  1404گزارشی که خانم دکتر ترابی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افق 

میلیون متر مکعب بود. برای اینکه به  83.9عدد  1425میلیون متر مکعب و برای  66.8عدد  1404افق  نیاز صنایع در ایشان برای

های غیر مجاز بخشی را در اختیار و تعادل بخشی یا انسداد چاه ءهای استان در طرح احیاجوییاین اعداد برسیم باید از مح  صرفه

شهرک و ناحیه صنعتی  22در استان کرمانشاه از  ها تخصیص دهیم.های صنعتی و صنایع کوچک داخ  و بیرون شهرکشهرک

است.  هکتار در فاز عملیاتی در حال بهره برداری و واگذاری زمین به صنعتگران 1477با وسعت  شهرک 20مصو  در مجموع 

ییتر بر  195عملیاتی در فاز  طرح صنعتی 1253ییتر بر ثانیه آ  تامین کردیم و کسری آ  برای این  326شهرک  20برای این 

ها مدول تصفیه خانه داریم و سرمایه گذاری خوبی انجام شده است و از این منظر جزو بهترین استان 12در این استان  ثانیه است.

مترمکعب در روز  4500با ظرفیت  مدول 12است و اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده بهینه از آ  صورت گرفته است. این 

شود. بر اساس اطالعاتی که در بازچرخانی و استفاده می های صنعتیاست و بخشی از اسا  آن در فضای سبز و شهرک اجرا شده

میلیون متر مکعب ظرفیت بازیافت اسا  تصفیه خانه های شهری در حال بهره برداری  39ارائه شده است، از مجموع  20اسالید 

نمی شود. درخواست من این است که درصدی از اسا  شهرهای مسکونی صنعت تخصیص داده  هیچ مقداری به بخش ،در سال

 54از مقررات مایی دویت و ماده  قانون ایحاق تنظیم بخشی 81در ماده  برای بخش صنعت اختصاص داده شود. به این دیی  که

واست ما این است که های صنعتی اقدام کند. درخ، وزارت نیرو مکلف شده که نسبت به تامین آ  شهرکتوسعه برنامه ششم

 درصدی از این اسا  به بخش صنعت اختصاص داده شود.

ها مصرف در شهرک ح ها کیلومتر با مبر است و دههای صنعتی هزینهاین اسا  اختصاص داده شود، انتقال آن به شهرک حتی اگر

ین ارای انتقال که از منابع داخلی خود ب مایی را ندارند های صنعتی این توانفاصله دارد. خود واحدهای صنعتی یا شرکت شهرک

ز این استفاده سدهای منطقه، بخشی به صنعت اختصاص داده شود، برای ا اسا  اقدام کنند. اگر قرار است از آ  های سطحی

ه ن کعمالً توان آ که استهای باالیی نیاز های صنعتی هزینهمنابع آ  در اایین دست سدها و یا انتقال اسا  به ورودی شهرک

ام یش قیمت تمث افزااین مبایغ از منابع مایی شرکت شهرک های صنعتی یا واحد صنایع کوچک تامین شود، وجود ندارد. زیرا باع

ید. نخواهیم رس شود و محصوالت را از چرخه رقابت و تویید خارج می کند. در این شرایط به هدفی که به دنبال آن هستیمشده می

 مایی استان تجدید نظر شود و منابع الزم یحاظ شود. درخواست می کنم در منابع

ما از  عت آورده شود.شهری و مقدار اسا  اختصاص یافته به بخش صن هایبهتر است که ظرفیت فعلی تصفیه خانه 26در اسالید 

ی عددی ی صنعتدر مورد طرح ها ی نداشته است.اهای ما نتیجه استان هم همین درخواست را کردیم ویی تا این یحظه ایگیری

زدیک به نده که شکه در اسالیدها به آن اشاره شده با چیزی که استان گزارش داده است، متفاوت است. در اسالیدها عنوان 

طرح  1253و  دارواحد بهره بر 376  در داخ  شهرک های صنعتی در حال بهره برداری است. در حاییکه طبق آمارنامه طرح 200

طرح موجود  314و  واحد بهره بردار 258عنوان شده است که  22در حایی که در اسالید  وجود دارد.در داخ  شهرک های صنعتی 

قرار است  ید تا اگرفرمای است. این اعداد با آماری که ما داریم اختالف فاحشی دارد. خواهش می کنم حتما این اطالعات را به روز

 مطرح شود، این آمار اصالح شده باشد. یا در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در شورای عایی

در هر حال درخواست ما این است که از مح  آ  های سطحی، انسداد چاه های غیرمجاز یا اسا  تصفیه خانه های شهری 

میلیون متر مکعب صرفه جویی دیده شده است. ما ممنون  10.5 درصدی به بخش صنعت اختصاص داده شود. برای ما در مجموع

میلیون متر  41.7کنیم که این امر محقق شود. اما اگر عدد در نظر گرفته شده در مقاب  ا برنامه ریزی و تالش میهستیم و حتم

میلیون متر مکعب است  198مصرف ک  آن   میلیون مترمکعبی آ  شر  که 15.5با صرفه جویی  مکعب مصرف بخش صنعت را 
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عدد اایینی است و حتماً باید افزایش داده شود. اگر بخواهیم به منابع جویی بخش شر  کنیم که صرفهمقایسه کنیم، مشاهده می

میلیون مترمکعب که عرض کردم شام   41.7این عدد  آ  دید فرابخشی داشته باشیم همه دستگاه ها باید باهم تالش کنند.

یک استان تقریباً صنعتی محسو   اتروشیمی، ااالیشگاه، صنعت سیمان، نیروگاه ها و صنعت فوالد هم می شود. استان کرمانشاه

در بخش صنعت و به ویژه صنایع کوچک اصالً عدد قاب  توجهی نیست. انتظار داشتم که مث   می شود. اگر در این عدد ریز شویم

 .ها در این اسالیدها نیز مصارف به تفکیک صنایع بزرگ، کوچک و متوسط گنجانده شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتادسایر استان

صنعتی  هرکش 4ایم برای تامین آ  و استقرار واحدهای صنعتی در رغم اقداماتی که در بخش آ  انجام دادههمین االن و علی

ین اتوانیم آ  یند تا بکنم دوستان به این مسئله توجه بفرماداریم. درخواست میتامین آ  ااوه، جوانرود، هرسین و زاگرس مشک  

نیم نامه ریزی کم. امید است که بتوانیم برگزارشی که دوستان در استان تهیه کردند ممنون و متشکریاز  ها را تامین کنیم.شهرک

 م. از آ  تخصیص داده شده به صنعت حداکثر استفاده را بکنیم و آنچه که برای بخش صنعت یحاظ شده محقق کنی

در اسالید  کنم.یحترم جلسه به یک نکته اشاره مکسب اجازه از رئیس مکنم. با : خدمت حضار محترم سالم عرض میدکتر وظیفه

زایش دما درجه اف 1.5  های دهه هفتاد تا امروزنمودار دمای متوسط استان نشان داده شده است که تقریباً از سال 7شماره 

 افزایش دما این اثر دیگری که دهد که در بحث تبخیر و تعرق، این اتانسی  افزایش یافته است.این موضوع نشان می ایم.داشته

شماره  ش در اسالیدبار اراگر نمود تواند اثر منفی داشته باشد.تواند داشته باشد، کاهش ذخیره برف و آ  در ارتفاعات است و میمی

بارندگی  از مناطق کشور که کنید که میزان بارش تغییرات محسوسی نداشته است. برخالف خیلیرا بررسی کنید مشاهده می 7

اسی زمان هواشنمار ساشود و این آمار وزارت نیرو با آش ایدا کرده است، استان کرمانشاه جزو استثنائات محسو  میساالنه کاه

حتی در  هکسایه تقسیم بندی کنیم می بینیم  10و به صورت  50و  40اگر حتی این اطالعات را از دهه  مطابقت دارد.

شود که یدیده م 10ه در اسالید شمار اندکی نیز داشته است. واردی افزایشسایه هم کاهش زیادی نداشته و در م 10های میانگین

. اس حجم شودیمشاهده ممیلیون متر مکعبی  700کاهشی نزدیک به  منابع آ  استان که دبی سنجی و اندازه گرفته شده است،

وده بن خیلی کم ها بارش استابرخی سال کاهش ایدا کرده است. ایبته در زیادی از آ  استان با اینکه تغییری در بارش رخ نداده

میلی متر بوده  308ن بارش استا 78-79میلی متر بوده است، در سال آبی  315ن بارش استا 77-78آبی  برای مثال در سال است.

 721نزدیک به  72-73ما بارش در برخی سایها مث  سال آبی امتر بوده است. یلیم 245   بارش استان، 76-77است، در سال 

  متر بوده. این اعداد تقریباً دو برابر است و نوسانات قابمیلی 724 ، 97-98میلی متر و سال  729،  94-95میلی متر، سال آبی 

ست که شود نیازمند این ااتانسی  تبخیر و تعرق می که باعث افزایش این تغییرات به اضافه افزایش دما توجهی داشته است.

غییر زیادی تای توجه نشان دهند. چون بارش به بارش های جاری و افزایش و توسعه کشت گلخانه مدیران استانی بیش از گذشته

  ع استانی تغییرات فاحشی داشته است.بینید خروجی منابهمانطور که می نکرده است، اما

ان کرمانشاه تشکر کنم خدمت جنا  آقای مهندس کشاورز و همه اعضا و از همکارانمان در است : سالم عرض میمهندس اکبری

کند و به نظر من هیچ تأثیری هم کنم. در جلسه قب  هم عرض کردم. همان مسائ  تکراری و روال گذشته دارد ادامه ایدا میمی

دهند. من اصاًل به چنین چیزی اعتقاد ندارم. در برنامه سازگاری ندارد. کاری روتین است که دستگاه های اجرایی همیشه انجام می

خواهیم یک تاییدیه بگیریم، مهر و امضا کنیم، تقدیم به آقای دکتر اردکانیان نجا یک مجموعه آمار و ارقام آوردیم، میما در ای

ایم. ریزی کردهکنیم، آقای دکتر اردکانیان هم آن را به آقای رئیس جمهور بدهند تا بگوییم سازگاری با کم آبی را در کشور برنامه

اشاره شده است که  21های آ  زیرزمینی در اسالید کنم. در بحث سفرهبا مثال عرض می .بی نیستنداین مسائ  سازگاری با کم آ

میلیون  235از این آ   31میلیون متر مکعب آ  زیرزمینی در بخش کشاورزی قرار گرفته است. طبق اسالید شماره  840حدود 

 840میلیون متر مکعب دیگر یعنی از حدود  255 ار استقر 40 متر مکعب آن صرفه جویی شده است. مطابق با اسالید شماره

مقدار را  دانم آیا آقای حاتمی رئیس جهاد کشاورزی اینصرفه جویی شود. نمی متر مکعب میلیون 500میلیون نزدیک به 
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 .می سخت استافتد؟ اذیرش این مقدار برای من کاین صرفه جویی چگونه، در کجا و به چه روشی اتفاق می اند یا خیر؟اذیرفته

ی که در آیا مشاغل ه داشت؟توان کشاورزی استان را اایدار نگبا این وضعیت می آقای معاون استاندار در این جلسه حضور دارند. آیا

است که  د ممکنتوان تامین کرد؟ اگر این مواربخش کشاورزی فعال هستند را می توان حفظ کرد؟ امنیت غذایی منطقه را می

شود نجام میتخانه ها اروتینی که در سیستم و تمام وزار که برای احقاق این برنامه چیز جدیدی غیر از کارهای من .کنمتشکر می

ای مهین است که برناکنید. هدفتان ادهید و به حرف کسی گوش نمیشما که کار خودتان را به همین روش انجام می .بینمنمی

کم است،  خش صنعتمحمدزاده که خدمتشان ارادت دارم همیشه این است که آ  ب های آقایصحبت ارائه کنید و تاییدیه بگیرید.

شود. میهیچ جوابی هم به ایشان داده ن ست.به بخش صنعت داده شده ا جویی آ  سفره های زیرزمینیاز صرفه چرا مقدار کمی

نامه ا بگویم برستیم تهتصویب همین اعداد  دهد که آیا این موارد درست یا غلط است. ما نهایتاً به دنبالاصالً کسی توضیح نمی

ن را ارهای روتیوارد کمدهیم سازگاری با کم آبی است؟ این سازگاری با کم آبی را در کشور تدوین کردیم. آیا کاری که انجام می

د ن گزارش وجوایدر  دهیم. اگر با این روش سازگاری اتفاق می افتاد که قبالً محقق شده بود. چه چیز جدیدیهمه ما انجام می

یر یبته حرف غای ندارد. اهیچ برنامه سازمان برنامه و بودجه هم خط قرمز مشخص کرده است که حتی یک ریال اعتبار برای دارد؟

اریم اینکه چطور د .دهیمهم بر اساس اعتباراتی که داریم کارمان را انجام می ما هم نزده است، چون منابعی وجود ندارد. ایمنطقی

ست تعدادی باالد را با کم آبی سازگار می کنیم را متوجه نمی شوم. چرا می خواهیم بدون اساس و منطق به مسئویین خودمان

این مورد  خرین بار درها برسانیم؟ مگر قصد گول زدن خودمان را داریم؟ بنابراین من برای آسند و ارقام تحوی  دهیم و به تایید آن

 .کنمصحبت می

ار است های مرزی از کجا است و چه طور قردر حوضه های مرزی مناطق بحرانی داریم، برنامه توسعه آ اگر  :مهندس کشاورز

ورتی که در ص؟ ای که االن دچار بحران است کمک کنیدبه تعادل بخشی منطقه خواهید جدا از اروژه های مرزیمیآیا  کمک کند؟

 .ش وجود دارد. اس یک تناقض در گزاردهدگذاری انجام میوزارت محترم نیرو در همانجا سرمایه

 خو  عنوان موارد یک اسالید تحت عنوان اارامترهای سمی وجود دارد که با رنگ قرمز هم مشخص شده است ویی در ارزیابی همه

در  ییتر 553   شهریآهمکار ما از وزارت صمت هم اشاره کردند که سرانه  شده است. اگر خو  است که اارامتر سمی معنا ندارد.

  را ای هم سعی کردند روستاییان را محکوم کنند که این آییتر در روز است. دوستان آ  منطقه 760روز و سرانه آ  روستایی 

اد است. آیا در حال سازگاری با کم آبی هستیم یا هم زی 290 کنند. برای جمهوری اسالمی عددباغداری و دامداری مصرف می  در

تظار داشتم آقای دکتر بحث دیگری مطرح شد که ان .تا این حد نامعقول هیچ ایشنهادی ارائه نکردیدخیر؟ شما در مورد ادیده ای 

گر از نیست. ایچ وجه مجاین مسئله به ه مخایفت شدیدشان را اعالم کنند. از اسا  در کشاورزی استفاده می شود.کریمی باقرزاده 

هکتار به  100 ثالمشد همکاران من باید جوا  بدهند. اگر ما برای در این توییدات، مواد باقی مانده اضافی وجود داشته با

 .کشاورزی اضافه کنیم و از اسا  شهر و کارخانه استفاده کنیم اصالً منطقی نیست

د ست. اگر واحاید و این کار از نظر ریاضی درست نیدر منحنی آورده اش  شما در مساحت، عملکرد یا تویید یک واحد را با دو

وازی ت و این دو مهکتار است، برای دیم به یک صورت و برای آبی به صورت دیگر نشان داده شده اس 1000ت و مثالً مساحت اس

 .اندهم هستند. در صورتی که مساحت کشت آبی یک سوم دیم است. نمی دانم چطور دوستان توجه نکرده

ییتر از اسا  خودش را استفاده نمی کند. سازگاری صنعت هم علی رغم اینکه همیشه اعتراض و درخواست آ  اضافه دارد، یک  

اما در انتها  و خواسته جدیدی نداشته باشد. جویی کند، تویید مناسبی داشته باشدیعنی اینکه هر بخشی تالش کند آ  را صرفه

اند و به بقیه عنوان چاه های غیر مجاز عنوان کردهدهند که یکی از آنها را چاه راه ح  برای تعادل بخشی می 12دوستان کرمانشاه 

کنند اما یک عده چه در بخش صنعت، کشاورزی، ارورش ماهی یا اند. در کجا تعریف شده که همه با آ  تفریح میمعیشتی داده

به نظر من نه این واژه و نه این روش منطقی نیست. این که اروانه را  گذرانند.غیره که چاه غیرمجاز دارند معیشت خود را با آن می
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بدهیم و آن را به  "معیشتی"های غیر مجاز عنوان اصالح کنیم و یک مجموعه کارهایی انجام دهیم، اما به یک سری از چاه

 مشکالت مردم ربط دهیم، قاب  قبول نیست.

 کنید هم فکرمی به تقاضای محصوالتی که به عنوان جایگزین ایشنهاد بحث دیگری که با دوستان در استان دارم این است که

ر ست که مجبوسال ا کنید. من با هیچ محصویی مخایف یا موافق نیستم. محصول ذاتا توییدی است که باید تقاضا محور باشد. دو

ده است. قیمت آن شتن خریداری  29تن و امسال تا این یحظه  74. سال گذشته را از کشاورزان خریداری کنیمشده ایم زعفران 

 یم محصول گرانبهایی است.هم کم شده است، چون همه فکر می کن

ییدی را ، محصول توداشتندکرمانشاه، کردستان و آذربایجان هم به این گروه بپیوندند چون تا به حال چنین محصویی ناگر قرار باشد

م هبرای شما س توانید با معاونت ها هماهنگ کنید تایا میبنابراین توصیه می کنم . به چه کسی و در کجا می خواهند عرضه کنند

آ   به یک دهم ک محصولبه تقاضا هم فکر کنید و نه این که صرفاً چون ی بررسی کنید،تعیین کنند یا اگر در ایگوهای موجودتان 

 نیاز دارد، آن محصول جایگزین گردد.

رویی به اه داگی و ندگی خکشت گیاهان دارویی عنوان شده است. در بسیاری از مناطق کرمانشاه با این بار مثالً در مورد کرمانشاه

  آدار زیادی اید مقصورت دیم تویید می شود. در اراضی آبی این کار بی انصافی است. این به این معنا نیست که اراضی آبی ب

تناسب متماً باید ح ،هیدمصرف کنند و باید به راه ح  های دیگر فکر شود. بنابراین راه ح  هایی که در بخش کشاورزی ارائه می د

ال ایش چه قیمتی س 4دی گ  محم  د. زعفران را برای مثال آوردم. در مورد گیاهان دارویی هم یطفاً ببینید. مثالًبا تقاضا باشن

ا رای کشور یبجدید  داشته و االن به چه قیمتی رسیده است. هنر ما این نیست و قرار نیست از یک مشک  فرار کنیم و یک مشک 

 دویت یا کشاورز درست کنیم.

ستم و با سی جمیحها را برقی کنیم، مشروط بر اینکه تحوی  ک با یک اصالحاتی قاب  تعام  است. اگر بتوانیم چاهایشنهاد بند ی

ار و راندمان ک ز منظرایکتریکی این کار انجام شود، امر خوبی است. هوشمند یا غیر هوشمند بودن آن مورد بحث نیست. بحث من ا

 ا قانونی بودن آن کاری ندارم.فنی و اقتصادی است و به قاچاق ی تسهیالت

ت باید وزار آن را ایشنهاد دوم در مورد ساختاری با ترکیب جدید است که از دستور کار سازگاری خارج است. خو  یا بد بودن

 ندارد. جلساتاینکه چه کسانی بیایند ارتباطی با این  و شورای حفاظت بررسی کند. نیرو

در اینجا روی سخن من با جنا  آقای مهندس درویشی است. در این بحث می  برد.می ی گزارش را زیر سوالایشنهاد سوم همه

گویید آمار به روز نیست و اینکه تصمیمات و ایشنهادات ما بر چه مبنایی است معلوم نیست. اگر ما برای تصمیم گیری درمورد 

ازه بگیریم و اطالعاتمان را تکمی  کنیم و بعد چنین اشرافی نداریم که در مرحله اول باید از رئیس و مسئول خود اج کارمان

بحث چهارم یک  .ایشنهاد ارائه دهید ،توان با اطالعات و آماری که خودتان هم در مورد آن تردید داریدنمی ،ایشنهاد ارائه دهیم

ود یا به هیچکس شبحث انجم هم یا به همه مربوط می بحث کلی است و هیچ موضوع و ایشنهاد خاصی در حوزه سازگاری ندارد.

های اند در قایب اعتبارات موجود برنامهجنا  آقای دکتر عدل و جنا  آقای دکتر مسجدی تا به حال همیشه گفته مربوط نیست.

ام که اگر موارد جدیدی سازگاری تصویب شوند. االن هم آقای مهندس اکبری به این موضوع اشاره کردند. من هم همیشه گفته

ای کرمانشاه نباید این طور باشد که شرکت آ  منطقه رورت ها برای اجرای آن باید فراهم شود.تصویب می شود همه ض

این بحث در اینجا نمی گنجد و شرکت آ  منطقه ای کرمانشاه باید موارد را  تواند هزینه ها را در بر بگیرد.و نمی منفی دارد بیالن

ایشنهاد یک با اصالحاتی جای بحث دارد. صرفاً چون برای تسریع آن و اینکه به بنابراین از نظر من تنها   با وزارت نیرو مطرح کند.

ارزیابی کلی من  مورد قبول است. دنبال آن هستیم به یک نتیجه برسد سال است 20ای که نزدیک به این کار کمک کنیم و هزینه

م ایشنهادات شان را ارائه دهند، استان به نظرم سایر دوستان در کمیته تخصصی ه  در مورد ایشنهادات اروژه همین است.

به سواالت من و آقای مهندس  و حتماً در یک فرصت دوستان جهاد کشاورزی عنوان کند را بحث هایش راجع به این نظرات هم
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اکبری جوا  بدهند که این موارد به چه صورت و از کجا آمده است و آیا به یکباره می شود برداشت آ  زیرزمینی را یک سوم 

  کرد.

برنامه  ید های: آقای مهندس کشاورز خیلی ممنونم. خیلی سریع چند نکته را عرض کنم. سرانه مصرف در اسال کتر زهراييد

ودید ابعایی فرمم که جنهنمودار هایی  استان کرمانشاه برای خانوار است و برای هر نفر نیست. بنابراین عدد خیلی باالیی نیست.

و راست  های چپ و برای کشت دیم و آبی اعداد باید جداگانه در محور محور عمودی دو طرف استدیم و آبی را نشان می دهد 

م آبی کازگاری با سساختار شورای حفاظت هم که دوستان ایشنهاد دادند، شورای حفاظت در واقع کارگروه استانی  قرائت شوند.

رای همین صو  شود. باد آن متماً باید اول در کارگروه ملی ایشنهشود، ح انجاماست. بنابراین اگر قرار باشد در ساختار آن تغییری 

هم که را بد در مورد فرمایش آقای مهندس اکبری هم این توضیح در اینجا وارد است. مطرح شدن این ایشنهاد فکر می کنم

اند، وفق بودهم ،دهیان بومستق  از اینکه دستگاه های مختلف دویت چقدر در اجرای این اروژه هایی که از سال های قب  در جر

در دوره های  رسددانم به نظر میتا جایی که من می یکی از وظایف کارگروه هماهنگ کردن برنامه های دستگاه های عضو است.

م نشده جانا ها در آن مشخص باشدگذاری که نقش دستگاههای مختلف انجام نشده است و هدفها بین دستگاهقب  این هماهنگی

 ها هماهنگی ایجادبین برنامه کنند تاها و دستگاهها در حال حاضر ماه ها جلسه برگزار میهمین خاطر است که استانبه است. 

 در خدمت آقای مهندس حاج رسوییها قائم مقام محترم شرکت مدیریت منابع آ  هستیم. کنند.

دمت خه را سه نکت ا  آقای مهندس کشاورز: خدمت همه عزیزان عرض سالم دارم. با کسب اجازه از جنمهندس حاج رسولیها

 کنم.عزیزان مطرح می

این جلسات سازگاری با کم آبی یک فرصت و ظرفیتی است که ایجاد شده است. اگر ما که در این جلسه هستیم نتوانیم از این 

اتی در نحوه همکاری دوستان و نباید اص  قضیه را زیر سوال برد. باید ببینیم چه ایراد ظرفیت استفاده کنیم کارمان مشک  دارد،

کنم. جنا  آقای مهندس جنا  آقای کشاورز هم اشاره فرمودند را کمی باز می ای کهخود مجموعه وجود دارد. به عنوان نمونه نکته

کرمانشاه  ای اشاره کردند که مث  نکات سایر استان ها بود. اما در واقع برای استانمحمدزاده و همکاران وزارت صمت دقیقا به نکته

مقام معظم رهبری طبق همین گفته جنا  آقای  با عنایت شود صحبت کنیم.ها صحبت مینباید همانطور که در مورد باقی استان

آ  و خاک توسعه  میلیون متر مکعب ظرفیت آ  صنعت در طرح های 200اگر نقطه به نقطه جمع بزنید،  مهندس کشاورز

ایم به اد شده است. ایراد را باید به خودمان بگیریم که چرا از این آ  صنعت فقط توانستهحلقه چاه ایج 500یا به عبارتی  مرزی

ای که آ  صنعت با منطقه 40یا  30صورت مقطعی در اتروشیمی ایالم برای یک سد به نحو احسن استفاده کنیم؟ و نتوانستیم در 

در استان کرمانشاه باید به نحوی دیگر به  ها را انجام دهیم.شهرککیفیت داریم صنعت مستقر کنیم. یا اینکه نتوانستیم آبرسانی به 

ای و وزارت صمت در استان کرمانشاه حتماً در مورد این اعداد و ارقام می دانند، اینکه مقویه صنعت نگاه کرد. دوستان آ  منطقه

د. نباید دغدغه ما این باشد که اسا  را چه این آ  کجا است و ظرفیت آن چگونه است تا بتوان از این ظرفیت به خوبی استفاده کر

کیلومتری کشیده شود، شاید هزینه آن خیلی  50یا  40کار کنیم. واقعیتی است که امروز وجود دارد. اگر هم قرار است خط انتقال 

کشاورز درست  درباره بحثی که در مورد کشاورزی مطرح شد فرمایش جنا  آقای مهندس کمتر از این باشد که تصفیه خانه بزنیم.

ها بیشتر به این یعنی کمک به آبخوان های غیرمجاز مطرح شده بود.در بحث چاه است. ایبته بخشی از این عدد صرفه جویی بیشتر

های غیر مجاز را مسدود کنیم و دو سوم این کسری که از آن صحبت شد مربوط به چاه های غیرمجاز صورت است که بتوانیم چاه

باید با بخش برق وزارت  ها دوستان استاندر مورد برقی کردن چاه موارد معیشتی نیستند و قاب  مدیریت است.می شود و همه این 

نیرو صحبت کنند. چون وزارت نیرو برای برقی کردن چاه ها اعالم آمادگی کرده است و بخش برق عمدتاً به دنبال گرفتن تسهیالت 

های استان ه جویی ها هماهنگی های الزم با وزارت نفت انجام شده است. اگر بانکبرای بازگشت سرمایه این صرف ها است.از بانک

به نظر من می توان از تجربیات سایر استانها  بتوانند نقدینگی اول را فراهم کنند و به بخش برق کمک کنند این کار عملیاتی است.
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آیا توانسته اند این ظرفیت را عملی کنند که  بانک اشاره کردند.ای با است توافقنامه در موارد مشابه استفاده کرد. آقای درویشی به

شود و کشاورز بتواند در مرحله عملیاتی از آن استفاده کند؟ بازارداخت این اقساط با توجه به  استفاده برای نصب کنتور ها از آن

تا بقیه  چه حد عملیاتی شده است باید ببینیم تا و تضمین شده است؟ قانون کارمزد که بر عهده دویت است چقدر عملیاتی

نکته آخر هم موردی بود که همکاران محیط زیست عنوان کردند و قطعاً  از این ظرفیت ها استفاده کنند. ها هم بتواننداستان

تصفیه خانه وتلند قصر شیرین اویین تصفیه خانه اایلوتی بخش آ  و فاضال  بود  دوستان آ  و فاضال  هم جوا  خواهند داد.

سال ایش بازدید کردم و اسا  از کیفیت بسیار  12نزدیک به  به صورت نهال در یک مجموعه که هزینه کمی داشت کاشته شد. و

خوبی برخوردار بود. اما آن منطقه با محدودیت زمین مواجه نبود. در هر حال از جنا  آقای درویشی و همکاران استان تشکر 

 ند.میکنم به خاطر گزارش خوبی که تهیه کرد

نا  آقای کنم سازمان محیط زیست و جاما فکر می : خیلی ممنون. ما در خدمت همکاران استان هم خواهیم بود.دکتر زهرايي

قای آه و بودجه برنام اند. حتما در خدمتشان خواهیم بود. اگر از سازمانهاز سازمان جهاد استان درخواست وقت کرد دکتر حاتمی

 م.ی شنویمکته ای داشتند، در خدمتشان هستیم و بعد از آن نظرات همکاران استان را دکتر مسجدی و دیگر همکاران ن

زاریم. با سپاسگ : با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما و حضار محترم. از دوستانی که گزارش را تهیه کردنددکتر مسجدی

ی و رزوی سالمتتان آبرای همه دوس ناراحت بودند از این که در مضیقه بودند توجه به شرایط خاصی که کرمانشاه دارد و دوستان

اب  قبه نتایج  جلسات توفیق ایهی داریم. حقیقت این است که همانطور که آقای مهندس اکبری هم اشاره کردند به نظر می رسد در

ود. یعنی م کمی کمتر بههر جلسه مشابه جلسات قب  برگزار می شود. با این تفاوت که در این جلسه مطایب  رسیم.قبویی نمی

برای مثال  شد بود.و مطایبی که در جلسات قبلی عنوان می تحلی  های بهتر مطرح شد فاقد بسیاری از گزارشی که در این جلسه

 در این گزارش ه نشد.نموداری وجود داشت اما عدد دقیقی برای کسری ارائ من نتوانستم کسری مخزن مجموعه استان را ایدا کنم.

د که این شود. بهتر بوکه همه جا این عدد به شک  سرانه عنوان می حاییمصرف آ  شر  بر اساس خانوار آورده شده است. در 

رتیب چون به همین ت نیم.ا مقایسه کتوانستیم آن را با گزارش سایر استان هشد تا میعدد به همان روال همیشگی عنوان می

ه کد از هدفی ند درصبنابراین در حال حاضر نمی دانیم چ کسری مخزن را نداریم به آ  قاب  برنامه ریزی هم اشاره نشده است.

م نی کایشنهاد م ج کنم.برای استان در نظر گرفته شده تحقق ایدا کرده است. بنده نتوانستم از این گزارش چنین عددی را استخرا

 .ه باشدگزارش را تصحیح کنند تا وقتی در جلسه اصلی مطرح می شود حداق  اطالعات سایر استان ها را در بر داشت

هد. برای درا انجام  ین کاردر مورد منابع انتظار داریم که استان ا در مورد ایشنهادات هم کامالً با آقای مهندس کشاورز موافقم.

یم به این شود، باید بتوانی برای توسعه برق و جهش تویید و حفظ اشتغال اختصاص داده میمثال هر سال اعتبار قاب  توجه

تان انتظار ار را از اسکی با کم آبی انجام این کارگروه سازگار به نظر من ها به کار بگیریم.اعتبارات جهت بدهیم و برای اداره چاه

ه در م اما اینکی نداریدر مورد ایشنهاد دوم هر چند که ما حساسیت ود.دارد، نه این که به عنوان یک موضوع در کارگروه مطرح ش

فه کنند. اضا رف نظرامکان اذیر نیست و باید از آن ص خط آخر، وظایف اجرایی و حاکمیتی را به شورای حفاظت منابع آ  بدهند

ت توانیم مسئوییمیسازگاری است و ن حساسیت خاصی ندارد. اما این شورا برای هماهنگ کردن برنامه های  کردن اعضا طبیعتاً

 های اجرایی منفک کنیم.اجرایی را از دستگاه

 کنم ما دو نوع طرح داریم. یک طرحخواهند. برای سایر اعضا عرض میبه نظر می رسد ایشنهاد بعدی را بیشتر برای آمار می 

از  آمار برداری داریم که شام  "شی آبهای زیرزمینیطرح تعادل بخ"ن های منابع آ ، و یک طرح اروژه ای با عنواشبکه مربوط به

 انجام می شود. کند و این کارها با همین قایبهمین هدف را دنبال می شود. این طرح ها دقیقاهای زیرزمینی میمنابع آ 

اربرداری نهایی و در مورد آماربرداری هم طبق قویی که داده اند و اطالعاتی که جمع آوری شده است حداکثر تا انتهای سال آم

تحلی  آن اعالم می شود. در همین کارگروه هم قبال بانک اطالعاتی تصویب شده و مدیریت منابع آ  متویی جمع بندی اطالعات 
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ها هم برای انسداد چاه در مورد منابع و مصارف آ  شده است تا آن را به سامانه ای تبدی  کند که برای همه قاب  استفاده باشد.

ای مقرر شود استان و کارگروه استانی باید در مورد آن بحث قرار باشد برنامه ای مشخص گردد. طبیعتاً اگرادند که برنامهایشنهاد د

در مورد بند آخر هم مشخصاً به نظر می رسد  و تبادل نظر کنند. به عقیده من این موضوع هم قاب  طرح نیست و باید حذف شود.

موجود مشخص شده است و ما از این جهت ممنون دوستان هستیم. اما در انتهای این گزارش، ها در سقف اعتبارات همه برنامه

که ما اعتباری نمی دهیم. اما تخصیص اعتبارات جدید  برای عملیاتی کردن همه ایشنهادات درخواست اعتبار شده است. نمی گویم

بودجه هستیم و هم برای وزارت جهاد کشاورزی و هم  در حال بستن سقف در اختیارات دستگاه های اجرایی است. در حال حاضر

ای که دارند در برای وزارت نیرو در بخش آ ، ک  اعتبار قاب  دسترس در سال آینده را خدمت دوستان تقدیم کردیم. هر برنامه

ست و اگر نیاز به های موجود بسیاری از این موارد قاب  انجام اقایب همین اعتبارات در خدمت دوستان هستیم. در قایب طرح

 جابجایی هم هست با اعالم وزارتخانه ما در خدمتشان هستیم. 

کرمانشاه  که کسری تجمعی مخزن استان توضیح بدهم 8: آقای دکتر مسجدی خیلی ممنونم. در مورد اسالید کتر زهراييد

طور در اسالید همین خواهد شد.  میلیون متر مکعب 48 و بنابراین کسری ساالنه حدود میلیون متر مکعب ذکر شده است 1071

ن صرفه جویی برنامه میلیون متر مکعب درج شده، و میزا 254استان  میزان صرفه جویی برای رسیدن به آ  قاب  برنامه ریزی 40

ه این هم است. آن زیر زمینی میلیون متر مکعب 280 میلیون متر مکعب است که 347 استان سرجمع سطحی و زیرزمینی

اری رنامه سازگ  هدف ببرنامه سازگاری ارائه شده توسط استان کرمانشاه ک اسالید ها ذکر شده و بدین معنی است کهاطالعات در 

 .ریزی تامین می کندقاب  برنامه را برای رسیدن به آ 

 میلیون متر مکعب 48حیح نیست. این های گذشته، صمتوسط ذکر شده برای سال : آخرین آمار کسری مخزندکتر مسجدی

. اگر درست های اخیر منطقی نمی باشد. از سوی دیگر نمودار ارائه شده هم صحیح نیستکسری مخزن استان کرمانشاه برای سال

ر دوی این اعداد به نظر می رسد که ه میلیون متر مکعب ذکر شده است. 100میلیارد و  1 عدد 97بخوانم کسری مخزن در سال 

 .تصحیح دارد اشتباه است و نیاز به

که حتما  دهند. آقای مهندس کشاورز هم یک نکته فرموده بودند: خیلی ممنون. حتما همکاران استان توضیح میتر زهراييدک

  ی اطالعات آهای اطالعاتی مطرح شده بود منظور بر هم نهدر مورد بانک دوستان استان ااسخ می دهند. در مورد ایشنهادی که

ابع عتبارات منادیریت تلف است که در کنار هم در بانکی قرار گیرند تا بتواند برای مو خاک و سوخت و هواشناسی و بخش های مخ

قت وه درخواست رمانشااستان به طور کلی به صورت فرا بخشی مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس ترتیبی که دوستان از استان ک

 در خدمت همکاران سازمان حفاظت محیط زیست استان هستیم.  کرده بودند

یک نکته را خدمتتان عرض کنم. کمکی که میشود  تاال  هشیالن: عرض سالم و خسته نباشید دارم. باید در مورد مهندس ياوری

در قایب برنامه سازگاری با کم آبی به این تاال  کرد در درجه اول به چاههای غیر مجازی بر می گردد که در حوزه تاال  هشیالن 

در مورد استفاده از اسا  های   .ای استان کرمانشاه هم بوده استمه های شرکت محترم آ  منطقهها جز برناهستند. این برنامه

صنعتی در حوزه کشاورزی که آقای مهندس کشاورز اشاره فرمودند عرض میکنم. کالً طبق استانداردهای زیست محیطی سه منبع 

آبهای سطحی که تبخیر می  ه عبارتند از آبهای زیرزمینی،اذیرنده برای اذیرش اسا  های صنعتی داریم. این منبع های اذیرند

طبق استاندارد تعریف شده است و  شود و یکی هم آ  قاب  مصرف در بخش کشاورزی است. آ  قاب  مصرف در بخش کشاورزی،

ختان غیر مثمر به این معنا نیست که برای همه زمینهای کشاورزی قاب  استفاده باشد. صرفاً آبی است که در فضاهای سبز و در

استفاده می شود. اسابی که برای سایر کاربری ها در حوزه صنعت استفاده می شود را باید متویی صنعت بر اساس قانون تعریف 

در خصوص نیزار قصرشیرین، مدیرعام  محترم آبفای استان هم حتماً در این باره   .کند و در حوزه کشاورزی هم به همین صورت

خوشبختانه بر اساس آخرین نمونه  واهند داشت، اما باید عرض کنم که این نیزار یک نیزار مصنوعی است وتوضیحات گویا تری خ
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برداری هایی که همکاران محیط زیست داشتند خروجی آن هم استاندارد است و به عنوان یک ایگو در سطح کشور معرفی شده 

 است. 

هستیم.  رمانشاهحاتمی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ک: خیلی تشکر می کنم. در خدمت آقای دکتر دکتر زهرايي

  ر کنم. جناند تشکو مساعدت ایشان و همکارانشان در تدوین برنامه و زحمتی که کشید الزم می دانم به سهم خودم از همکاری

 .آقای دکتر حاتمی در خدمت شما هستیم

 حضر اساتیده از ملسه عرض سالم و اد  و احترام دارم. با کسب اجاز: خدمت همه عزیزان و بزرگواران حاضر در جدکتر حاتمي

تتان صر خدمجنا  آقای مهندس کشاورز، آقای مهندس اکبری و سایر بزرگان در رابطه با مطایبی که عنوان شد خیلی مخت

 همانطور .مویشی تشکر کنای و جنا  آقای مهندس درتوضیحاتی را عرض می کنم. در ابتدا الزم می دانم از همکاران آ  منطقه

 همانطور که آقای مهندس است و احتماالً 88-89که دوستان اشاره کردند این اطالعات مربوط به آمار برداری دور دوم سال 

ه ب .یم داشتا خواههکشاورز به درستی اشاره فرمودند در دور سوم آماربرداری تغییرات زیادی از نظر مخازن، حجم ها و کسری 

ی رت حجمو حتی در چاه های مجاز ما هم به صو آ  ها در حال حاضر به صورت حجمی تحوی  داده نمی شود خاطر اینکه

ایج میزان نت .ستتحوی  داده نمی شوند و مجهز به کنتور نیستند، به همین دیی  میزان آ  مصرفی هم به طور دقیق مشخص نی

ت ، قرار نیسیان شدص می شود و عمدتاً در صرفه جویی هایی که بصرفه جویی های اعالم شده، بعد از آماربرداری دور سوم مشخ

ود شانجام می  راستا چیزی از سطوح آبی ما کم شود. با توجه به برنامه ریزی ها و همکاری و تعام  خوبی که در استان در این

ید اایدار در بخش توی رفه جویی ها بایدای از این صقصد داریم تویید اایدار را با حداق  مصرف مورد نیاز داشته باشیم و بخش عمده

اصلی این  شرط .تاز چاه های مجاز مورد توجه قرار خواهد گرف باشد. در کنار این موضوع مدیریت برداشت آ  های غیر مجاز

، نصب ای سیستم ه، اجراتجهیز و برقی کردن چاه ها ملزومات در رابطه با خطوط انتقال، صرفه جویی و تحقق این برنامه ها تدارک

لیارد در آ  های زیرزمینی می 1.1اعتقاد ما بر این است که در حال حاضر در استان کرمانشاه بیش از  .کنتور ها و سایر موارد است

رنامه ریزی شده است که می فرمایند مربوط به آبهای قاب  مدیریت و ب 880میلیارد در آبهای سطحی مصرف داریم و آن عدد  1و 

ن با تایید سایه استا دگی دهدیدیم که متوسط بارن صرف ما تفاوت دارد. ضمناً در آماری هم که فرمودند در نمودارو فعالً با مبحث م

بوده  میلی متر 490سایه  20میلی متر، و متوسط بارندگی  478.4سال  30میلی متر، متوسط بارندگی  518.5دوستان هواشناسی 

 عاً درصدهاقط ت و در دور سوم آماربرداری ها وضعیت مطلو  تری خواهیم داشاست. این هم مدرکی است که نشان می دهد قطعاً

س . چون بر اسامبحث وجود دارد. تمرکز عمده ما کشت آبی گشنیز است اما در خصوص گیاهان دارویی دو .تغییر خواهند کرد

و عملکرد  می شود در اسفند ماه کشتهم  تاکیداتی که جنابعایی هم همیشه به درستی دارید هم از آ  سبز استفاده می کند و

م برای مناطق ههکتار و آن  120زعفران هم در سطوح محدودی کشت می شود. بیشترین توسعه امسال ما در حدود  .خوبی دارد

ن ر است در آده قرامحرومی که آ  بسیار کم قاب  دسترسی دارند مث  فیروزآباد بوده است بر اساس برنامه ریزی های انجام ش

ضرتعایی حهم به همین شک . ایشتر هم  در رابطه با گ  محمدی .طق در سطوح محدودی کشت زعفران توسعه داده شودمنا

ر ده شک  دیم بمدتاً عینجا  سایتی ایجاد شده است که با آ  بسیار کم و  و بازدید فرمودید. در سنقر در روستای زحمت کشیدید

امانه ها سیری و سایر استان کرمانشاه اهمیت بسیار زیادی دارد سامانه های گرمسیکی از مباحثی که امروز در  .آن کشت می شود

تان ایجاد جات اسهم در بخش توسعه و هم در بحث بهبود به سرعت تبدی  شوند. یکی از احتیا باعث شده اراضی منطقه است که

ن جهاد ورز، سازمادس کشااست. به گفته آقای مهن و بهره برداری هر چه بیشتر از این سامانه ها برای بهره وری بهتر شرایط الزم

نجام می اای در حال انجام هزینه های کالنی در آن مناطق هستند و مدیریت منابع آبی در حال کشاورزی و شرکت آ  منطقه

ش ی و آموزاری نگهدباشد. اما شرط بهره وری مناسب و افزایش تویید و مصرف منطقی و کمتر آ  در این مناطق این است که برا

 .و ایگوی کشت این مناطق برنامه های خاصی هماهنگ و ایاده شود
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ایم باز ش کردهم خواههدر حاشیه هم یک نکته عرض می کنم که شاید به بحث امروز ارتباط زیادی نداشته باشد. همانطور که قبال 

ها و هسامان به ایجاد اداره ک  م کههم از محضر جنا  آقای مهندس کشاورز و جنا  آقای مهندس اکبری درخواست می کنی

ساخت ها ها، راه اندازی تعاونی ها و استفاده بهتر از این زیربه ارتقا شاخصهو استقرار آن، کمک  معاونت آ  و خاک در آن منطقه

ز اسا  اتفاده ی با اسهیچ محصول کشاورز همچنین باید ذکر کنم که خوشبختانه در کرمانشاه تا به امروز .توجه ویژه ای نمایند

 فاضال  کشت نشده است. 

شی هستیم. دروی سدر خدمت دوستان آبفا و بعد از آن در خدمت آقای دکتر کهریزی و آقای مهند : خیلی ممنون. دکتر زهرايي

می  یا جمع بندرجلسه  اگر نکته تکمیلی راجع به نظرات وجود دارد، اعالم بفرمایند و انشااهلل بعد از آن آقای مهندس کشاورز

کته ای دارند. در ندوستان از شرکت مهندسی آ  و فاضال  کرمانشاه ظاهراً  .کنند. خواهش می کنم مطایب را کوتاه بفرمایید

 .هستیم خدمتشان

ن اشاره دوستا : عرض سالم و خداقوت دارم خدمت همه عزیزان و حاضرین در جلسه. چند ابهام وجود داشت کهمهندس کاکاوند

ند د کار می کم وتلنین ابهامات جوا  می دهم. الزم به ذکر است که تصفیه خانه فاضال  قصر شیرین با سیستکردند و اول به ا

ده و وا  داجبوده که به صورت مصنوعی کار شده و چند سال است که خیلی عایی  یکی از نمونه های موفق در سطح کشور و

د داشت. همانطور در بحث سرانه مصرف هم یک ابهام وجو.نی داردهم با استانداردهای جامعه ما همخوا کیفیت اسا  خروجی آن

ر شبانه روز و در ییتر ب 211ییتر که قید شده مصرف خانوار است و سرانه در بخش شهری  766 که دوستان هم اشاره کردند عدد

 .ییتر بر شبانه روز است. مشکلی هم از این بابت نداریم 188بخش روستایی 

اً فعاییتش را یتا که جدیدایم. اما اخیرًا از طریق ااالیشگاه آناهتصفیه خانه ها موفقیت زیادی نداشته از اسا  متاسفانه در استفاده

ستفاده می کند. فاضال  ا از اسا  خروجی تصفیه خانه ییتر بر ثانیه 500شروع کرده، طبق قرارداد هفته گذشته، نزدیک به 

ای مهندس ای و جنا  آقات خو  بعدی. الزم می دانم از زحمات شرکت آ  منطقهبرای اتفاق انشااهلل این اتفاق شروعی باشد

ر شوند از ع مجبودرویشی تشکر کنم و از ایشان درخواست می کنیم که کمک کنند و به صنایع جدید آبی تخصیص ندهند تا صنای

ند. تصفیه خانه هستند، استفاده کن شهر استان 8اسا  خروجی تصفیه خانه های فاضال  وارد مدار شده که در حال حاضر در 

ده و ارد مدار شغر  و های فاضال  در شهر های کرمانشاه، اسالم آباد، قصر شیرین، کنگاور، هرسین، ااوه، سر ا  ذها  و گیالن

ر هم وارد صفیه خانه دیگت 3در حال بهره برداری هستند، و در سایر شهرستان ها هم در حال اجرا هستیم و انشااهلل در سال آینده 

ه شرکت ما ل گذشتمدار خواهد شد. بنابراین از نظر اسا  خروجی مشکلی نداریم ویی عمده مشک  ما نبود متقاضی است. در سا

ا فرمودند همه چیز به درصد می باشد. اما همانطور که دوست م 5در هدر رفت آ  باالترین کاهش نرخ رشد را داشته که نزدیک به 

ومان اعتبار نیاز داریم. هزار میلیارد ت 2 درصد از شبکه آن فرسوده است به 45تنها در شهر کرمانشاه که  اعتبار مربوط می شود.

صوص عضی جاها بخمیلیون در نظر گرفته شده، که نمی دانم چه مقدار از آن تخصیص داده شود. در ب 500برای سال جاری عدد 

رود. اگر یمدی ایش زحماتی که همکاران کشیدند کار به سختی و به کندر کاهش هدر رفت حتماً اعتبار نیاز است. علیرغم همه 

 .سوایی هست در خدمت عزیزان هستیم

 روه ملی آنه کارگ: خیلی ممنون. تشکر می کنم از توضیحتان. انشااهلل یطف کنید و دستوری بدهید تا برای جلسدکتر زهرايي

  .فرماییدنشود. آقای مهندس درویشی در خدمت شما هستیم. بسرانه ها برای هر نفر ارائه شود که این ابهام ایجاد 

: عرض سالم و خسته نباشید مجدد دارم. تشکر می کنم از مشارکت خو  عزیزان. بعضی از مواردی که مطرح مهندس درويشي

وجود دارد  شد به نحوی توسط دوستان در سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و آ  و فاضال  ااسخ داده شد. اما چند مطلب

میلیون متر مکعب که قرار است تا اایان برنامه هفتم صرفه جویی کنیم برداشت دوست عزیزمان  254در مورد  .که باید اصالح کنم

میلیون متر مکعب را تا اایان برنامه هفتم صرفه جویی کنیم و این عدد و میزان برنامه  254را اصالح می کنم. قرار است که ما این 
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و قرار است که صرفه جویی تا  ایمبرای اجرای برنامه سازگاری با کم آبی است. ما تا االن این عدد را صرفه جویی نکردهتعیین شده 

های معیشتی باید عرض کنم که همانطور که استحضار دارید در بین چاه های مورد بحث چاه اایان برنامه هفتم محقق شود. در

ر خاص معیشت یک خانوار را تامین می کند. به عقیده ما این موضوعات یک ایوست غیرمجاز چاه هایی وجود دارد که به طو

اجتماعی دارد. وقتی چاهی را ار و مسلو  ایمنفعه می کنیم حتماً باید برای آن یک شغ  جایگزین ایجاد شود. ایش نیاز این کار 

به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم. ما به عنوان مطایعه اجتماعی است. در بحث انسداد چاه های غیرمجاز حتماً نیاز است که 

سرارست و سازمان اجرایی طرح تعادل بخشی در استان در این حوزه با مشکالت زیادی مواجه هستیم. در اجرای این برنامه ها، 

در حال حاضر ما  .بارها با خودسوزی و درگیریهای اجتماعی مواجه شده ایم. همین نکته باعث شده این ایشنهاد را مطرح کنیم

ایشنهاد ما ایجاد یک بانک اطالعاتی  و بانک های مختلف فعایی داریم. GIF هایسامانه اطالعاتی مکان محور در قایب الیه

 .فراسازمانی بود تا اطالعات، بین سازمان ها به اشتراک گذاشته شود

ه رای سرمایزیادی ب استان کرمانشاه هم ایشنهادهایما باید از وضعیت تخصیص مخازن سدها برای صنعت استفاده کنیم. در خود  

ها، ر مخازن سد  ها دآگذاری ارائه می شود که به اعتقاد ما هم باید از این ظرفیت های ایجاد شده استفاده بهینه شود و این 

 یرو در اینزارت نوبی مصرف نمانند. تالش کنیم که صنایع را در مجاورت سدها مستقر کنیم. اتفاقاً  خصوصا در مناطق مرزی،

ای آ  صنعت حظهب  مالعدد قا  باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. به ویژه در نقاط مرزی مناطق امکان تحوی  زمین هم دارد.

یشتر ند را می اذیرم. بدر رابطه با حجم مخزن همان نکته ای که دوستان به آن اشاره کرد .بال مصرف، در مخازن سدها وجود دارد

ستند. بود که دوستان در حال تالش برای اصالح آن ه تانمخزن داشتیم در محدوده های مشترک اسدر موضوع حجم  کهمشکلی 

 .یم شدد خواهانشااهلل حتما این اطالعات و آمار اصالح می شود و از نظرات کارشناسی و اثرگذار همه دوستان بهره من

ال  ، آ  و فاضشاورزییژه کنم از تمام دستگاه ها به ویژه سازمان جهاد کدر مورد برنامه سازگاری با کم آبی جا دارد تشکر و

ای ههامدیر ک  دستگ استان، سازمان محیط زیست، سازمان صنایع و معادن، استانداری کرمانشاه، معاونت هماهنگی امور عمرانی،

قت زیادی ا که وی مهندس حاج رسوییهفنی، جنا  استاندار و همکاران عزیزم در وزارت نیرو سرکار خانم دکتر زهرایی، آقا

ساس دستورایعم  های ابا است بانک بر  .گذاشتند و جدیت به خرج دادند تا ما این برنامه را تقریباً ظرف یک سال آماده کنیم

 ها این یحظت دیم.ظرفیت های ایوست قانون بودجه برای استفاده از تسهیالت و نصب کنتور هوشمند تفاهم نامه خوبی امضا کر

ر دجه کنید که ای از کشاورزان را در شهرستان های مختلف به است بانک معرفی کردیم. حتی به این نکته توتعداد قاب  مالحظه

ردند. کاجه اقدام بدازی برای راه ان خیلی از این شهرستان ها باجه است بانک وجود نداشت و امکان خدمات دهی نبود، که بالفاصله

زیزانی که عتان و مجددا تشکر می کنم از همه دوس ر حال تکمی  مستندات برای اخذ تسهیالت هستند.در حال حاضر کشاورزان د

 .به ما کمک کردند. انشااهلل که با همفکری هم بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم و عملیاتی کنیم

ه م که برنامذکر شواه. فقط می خواهم مت: تشکر می کنم از آقای مهندس درویشی و همه همکاران در استان کرمانشدکتر زهرایی

 امع ترین وی از جبا کم آبی یک سازگاری استان کرمانشاه به یحاظ دستیابی به آ  قاب  برنامه ریزی و هدف گذاری سازگاری

رز ای مهندس کشاوبا اجازه آق .بهترین برنامه هایی است که به دبیر خانه ارسال شده است. از همکاران استان تشکر می کنم

در  تا دوستان یم کرداگر موافق باشید کلیات برنامه را مصو  تلقی کنیم و نظرات را خدمت استان منعکس خواه ایشنهاد می دهم

ر س کشاورز دی مهندرا در کارگروه ملی در نوبت طرح قرار دهیم. آقا استان اصالحات الزم را انجام دهند و نسخه اصالح شده

 خدمت شما هستیم.

: مجدداً در این فاصله مجموعه گزارش را ورق زدم. اجازه می خواهم به بعضی موارد اشاره کنم تا ببینید در چه رزمهندس کشاو 

بیمارستانی بود. مستحضر هستید که این فاضالبها گذشته از  در مورد فاضالبهای 24اسالید  .گیری هستیمدر حال تصمیم فضایی

خطرناک می باشند و چه تعداد از آن هم طبق گزارش استان مجهز به سیستم  آ  تا چه حد برای محیط زیست و سالمت محیط
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مح  تخلیه فاضال  های شهری رودخانه قره سو، رودخانه برف آباد، رودخانه ایوند، رودخانه فصلی،  26در صفحه  .فاضال  نیست

ریان انتشار فاضال  داشت؟ در ادامه هم در آیا می توان چنین نگرشی به ج رودخانه قایی رود و اراضی کشاورزی عنوان شده است. 

هر  از نظر ریاضی .توضیح آورده اند که شرایط مطلو  است. اما این اسا  گندزدایی نشده و دارای بار آیودگی میکروبی است

یح یک توض قصد اش  معمواًل برای یک محور مرسوم نیست. وقتی نموداری ترسیم می شود 2توان ترسیم کرد ویی نموداری را می

سطح کشت آبی آورده شده است. اگر  سطح کشت دیم، و در سمت چپ در سمت راست 27روند به بیننده را دارد. در صفحه 

عملکرد تقریبا هم تراز هستند. چنین منحنی هایی از نظر ریاضی و کاربرد  در بحث تویید و کندکسی به این دو نگاه کند فکر می

 .علمی مصطلح نیستند

شده شرکت آ   نوشته 46قدامات انجام شده تقریباً درست هستند و بحثی وجود ندارد. در فص  چهارم نمودار در فص  سوم ا

اید م نوشتهآن ه صرفه جویی می کند و در زیر 191.45و سازمان جهاد کشاورزی  از منابع آ  زیرزمینی 254.9منطقه ای 

 دوتا؟ همپوشانی دارند. آیا بالخره این موضوع یک ماهیت دارد یا

د که ه غیر مجاز می باشو چا آیتم برای چاه ذکر کرده اید. اویین مورد آ  زیرزمینی 12در یکی از اسالیدها در مورد صرفه جویی 

ده استفا تفنن برای همانطور که شاهد بودید تبدی  به چاه معیشتی شده است. یعنی وضع مایی بقیه مردم خو  است و از چاه ها

وبی خشوند و وضع مایی و زندگی کارگری ربطی ندارد. ویی این موارد غیر مجاز معیشتی محسو  میمی کنند و به معیشت 

از است و بقیه همه آیتم یکی مربوط به چاه غیر مج 12ندارند. من کاری به درآمد سرانه ندارم. عرض من این است که از این 

من از  ند. به نظراذاشته ا برای کسانی است که به قانون احترام گکسانی هستند که به قانون احترام گذاشته اند. همه سخت گیری م

ورد این چاه های غیرمجاز ما در آخر باید در م .ترویج می کند نظر اخالقی این کار درست نیست و بی اخالقی و قاچاق را در جامعه

 هببینید سران نیست. وتی یا تفننی درستدر حد ملی به یک تفاهم و تعاملی برسیم. استفاده از استعاره های مث  معیشتی و طاغ

ا سیب یگوجه  هر چاه متعلق به چندین نفر است که ذره ای آ  برای کاشت اندکی چغندر یا زمین در کرمانشاه چقدر است.

 کنیم؟یری میهزار هکتار زمین آبی دارد. چرا چنین تعاب 220هر کدام می آید. همه این منطقه با کشت دوم  زمینی گیر

دهیم از  در مورد آنها کاری انجام توانیمنوشته شده است، چون چاههای غیرمجاز برقی نیستند نمی 1ایشنهادات بند  47حه در صف

ام ن مشک  اقدح  ای اعتباری ایجاد شود که برای سازمان برنامه، وزارت نیرو و جنا  آقای دکتر اردکانیان درخواست می کنیم

ه ما نمی ککردن موافقم. ویی با این جمالت من با برقی تحوی  حجمی را اعمال کنید. صورت گیرد. از شما درخواست می کنم

 .موافق نیستم توانیم برنامه های کنترل مصرف چاه ها را انجام دهیم چون برقی نیستند،

 بررسی ملی ایشور ایشنهاد دیگری دادید که اعضای شورای حفاظت اضافه شوند. به نظر من ضرورت و دالی  این مسئله باید در

 .کنم ما با همین توضیحات مختصر قانع شویمفکر نمی شود و استان دالی  بیشتری بیاورد. چون

عات و می بودن اطالنوشته شده یکی از مهمترین خالف های موجود در حوزه برنامه ریزی نبود یا قدی 48بعدی در صفحه  بند در

ت و وع اعتباراز مجماسپس  وه نامه ای مدون برای تهیه آمار ها تدوین شود،آمارهای موجود است. یذا ایشنهاد می شود ابتدا شی

ورد مسائ  متوانیم در بعد ب رقمی هم به ما تخصیص داده شود تا بتوانیم این طرح اویا را اجرا کنیم، بانک اطالعاتی ایجاد کنیم تا

ش را غیر ن گزاروزارت نیرو همه ایشنهادات ای مصرف و نگهداری و تخصیص صحبت کنیم. طرح این جمله از طرف دوستان محترم

ه توانید در داخ  استان درخواست کنید تا شیوبرد. به نظر من این مسئله را حداق  مطرح نکنید.حتی میمستقیم زیر سوال می

نیم. کز نیست رد به رو نامه ها را مدون تر کنید. اما نه اینکه طرحی که قرار است در سطح ملی تصمیم گیری شود را چون آمارها

 .خودتان اعالم کردید که این طرح به هدف نمی رسد

و شورای برنامه  برنامه بعدی هم بحث مربوط به کمبود هزینه است که هیچ ارتباطی با این کمیته سازگاری ندارد و آقای استاندار

مه های مورد تفاهم همه رسیدیم به سراغ باید در مورد تخصیص اعتبارات تصمیم بگیرد. اگر ما در کمیته سازگاری به برنا ریزی
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اما با این ترتیب درخواست برای کمک و اعتبار به نظر من باید به استان یک  آقای عدل می رویم و درخواست کمک می کنیم.

  فرصتی بدهیم تا این نارسایی ها را رفع کند.

ی جدید سامانه ها د. اینانه های جدید را وارد طرح کننبگیرند که در آن سام  تصمیمی واقعاً قصد اصالح کردن دارند اگر دوستان

زمینی شک  آ  زیرت، و مدر جایی که بحران داریم آ  بیاوریم و بگوییم متعلق به زمین اس نیاز به آ  و زمین دارند. قرار نیست

ه ر اصالحی کا هم دغربی رمان را هم دیگران ح  کنند. خودمان باید این مسائ  را ح  کنیم. بنابراین توصیه می کنم سامانه 

 .انجام می دهند منظور کنند. خیلی ممنون

وین رست تدد: آقای مهندس کشاورز من فکر می کنم دوستان در استان این جمله را به یحاظ نگارشی مهندس حاج رسولیها

عف دارد. شور ضر ک  کو منظور کلی دوستان این است که ها  اطالعاتی د نکرده اند. در مورد بحث آمار یک اص  وجود دارد

 وفقط به آ   واحتماالً درست نگارش نشده  زی و هواشناسی آمار دارند.ای، وزارت جهاد کشاوروگرنه همه دوستان در آ  منطقه

مربوط به  درست است که درخواست تنها وا ایشنهاد بسیار ارزشمندی بود.نوشتند آ  و خاک و هخاک اشاره شده است. اگر می

الیه های  یم که همه اطالعات را به صورتیک مرکز داده کاوی کالن داشته باش گویند باید در سطح کشورت میکرمانشاه نیس

ن مواجه آور با مختلف در آن گردآوری کنیم. شاید نگارش متن درست تنظیم نشده است. اما این مسئله چایشی است که ک  کش

زمینه  اید در اینب ه کشوررند. منظور از این ایشنهاد بیشتر این بود که همآمارهایی با دقت های متفاوت دا همه دستگاه ها، .است

را  ین اطالعاتاهمه  دسرمایه گذاری کند. هر اطالعات و آماری که سازمان هواشناسی، آ  منطقه ای یا وزارت جهاد کشاورزی دار

داریم. اطالعات ن که ما ام دهیم. منظور این نیستدر یک ها  کلی به اشتراک بگذارند و بتوانیم تبادل داده را در سطح کشور انج

 .ممنونم

هرستان تصفیه ش 8شهرستان داریم که در  14: الزم می دانم در مورد سیستم فاضال  شهر توضیحی بدهم. ما مهندس کاکاوند

 .سیستم فاضال  ندارد شهرستان هم در حال کار هستیم و هنوز تمام نشده و 6خانه فاضال  وارد مدار بهره برداری شده است. در 

برنامه  اید مجدداًبوستان دکتر زهرایی: خیلی ممنون. آقای مهندس کشاورز اگر بزرگواری بفرمایید و جمع بندی را اعالم کنید که د

 .را برای کمیته تخصصی اصالح و ارائه کنند یا کارگروه ملی

رش ین گزاو دوستان وزارت صمت کمک کنند تا ا : به نظر من آقای مهندس تقی زاده، آقای مهندس اکبریمهندس کشاورز

می ن ررسی کرد.بتوان بدون سامانه غر  خیلی سریع اصالح شود. من اصرار دارم سامانه غر  وارد گزارش شود. این گزارش را نمی

 آنرا برای مخه سهوزارت محترم نیرو در مطایعات سد کر خواهم بگویم سهم سد کرخه برای استان کرمانشاه چقدر می شود. اما

ن از نظر م .اریمهورایعظیم تعیین کرده است. اگر قادر هستید که سهم کرمانشاه را هم مشخص کنید مشکلی با این مسئله ند

شود به  که می سالمت جامعه و خاک این نکته را عرض می کنم. نگویید که با این آ  محصویی کشت نمی کنید. آ  وارد خاک

لی نعتی خیسو هم که از سرشاخه های تشکی  کرخه است. بخصوص اسا  های بیمارستانی و صقره سو ریخته می شود و قره 

ا بتوانیم در سطح تاگر گزارش بد نوشته شده به نظر من مجدد بررسی شود  .خطرناک هستند. این موارد را هم کمی تعدی  کنید

ما حمی  کنم. اته ملی شود یا خیر و چیزی را به جمع ارگروتوانم بگویم این گزارش وارد کملی و کارگروه بحث کنیم. االن نمی

شخصی هم مویکرد همانطور که آقای دکتر مسجدی هم فرمودند گزارش دارای نواقص ذاتی و تصمیم گیری است و مهمتر از همه ر

دهد. نمی راه به ما شهش نقبا خودش به ارمغان نمی آورد. ما برای سازگاری با کم آبی به دنبال یک نقشه راه هستیم. اما این گزار

 .ایراد اصلی من روی این مسئله است

: خیلی ممنون. اگر موافق باشید جمع بندی را به این صورت قرار دهیم که همکاران استان کرمانشاه بعد از ارسال دکتر زهرايي

های عضو ا برای دستگاهم صورت جلسه و بررسی مجموعه نظرات، برنامه را اصالح کنند و برای دبیرخانه کارگروه بفرستند.

کنیم که آیا نیاز به طرح مجدد در کمیته تخصصی است یا برنامه را برای طرح در کارگروه ملی تایید فرستیم و نظر خواهی میمی
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دستگاه ها، هر طور که آقای کشاورز صالح بدانید آن موقع تصمیم گیری می کنیم چطور ادامه بدهیم.  بر حسب تصمیم می کنند.

 .ظاهراً همکاران محیط زیست هم نکته ای دارند که خواهش می کنم سریع بفرمایند منون.خیلی م

نی که در مارستا: در ااسخ به سوال جنا  آقای مهندس کشاورز این نکته را عرض می کنم. تمام اسماند های بیمهندس ياوری

به  هاسا از این وارد رودخانه شوند. بخشی ا به این صورت نیست که مستقیماً ندارند تصفیه گزارش ذکر شده بود که سیستم

ای هشوند. همین امر در مورد اسا  شوند و در تصفیه خانه فاضال  منطقه فراهان کرمانشاه تصفیه میانسانی اضافه می اسابهای

انسانی دارند و  ضال شهر در استان کرمانشاه سیستم تصفیه فا 8شهری مصداق دارد. همانطور که آقای مهندس هم اشاره فرمودند 

ها هم که گند زدایی نمی شود با از این اسا  درباره بخشی .تصفیه شده این شهرها به رودخانه قره سو تخلیه می شود اسابهای

تصفیه فاضالبی  ماما در مورد بقیه شهرها تا زمانی که سیست .آبفای شهری صحبت کردیم و قرار شده این نقص هم برطرف شود

ا تامین ب بتوانیم نشااهلل، متاسفانه بر خالف می  ما و استانداردهای زیست محیطی در زمین تخلیه می شوند که اوجود نداشته باشد

. ترین زمان ممکن این شهرها هم به تصفیه فاضال  مجهز شوندای برسیم که در کوتاهبه مرحله اعتبار و فراهم کردن امکانات

 .ممنون و سپاسگزارم

 کنم. برای شکر میون. از همکاران محترم استان کرمانشاه، آقای دکتر کهریزی و همکاران دیگر هم ت: خیلی ممندکتر زهرايي

  .همگی آرزوی توفیق دارم

 

 :کرمانشاهاستان مصوبات 

 زمان مسئول انجام تصمیمات رديف

1 

 ت مطرحکرمانشاه اس از انجام اصالحاآبی استان  برنامه سازگاری با کم

انه بیرخدارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال شود، شده، به دبیرخانه ک

ی ه هااس از انجام بررسی های الزم، برنامه اصالح شده را برای دستگا

ه آیا نیاز بمشخص شود طبق نظر دستگاه ها تا می نماید عضو ارسال 

لی مطرح مجدد در کمیته تخصصی است یا برنامه برای طرح در کارگروه 

 . تایید می شود

انه کارگروه ملی بیرخد

 /سازگاری با کم آبی

کارگروه سازگاری با 

 کرمانشاهآبی استان کم
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