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 سازگاري با کم آبيملي جلسه کاررگوه   مينشت ه  صوباتم 
 70 - 71:00 زمان جلسه : -نهاد ریاست جمهوریمكان:  71/06/71 تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

  اردکانيان ،کالنتری اعضاي كارگروه

نمايندگان/همراهان 

 اعضا

ارت صنعت، معدن و نجفي )وز -زمان هواشناسي کشور( ضيائيان )سا -( کشور )سازمان برنامه و بودجه ، سبزی، مسجدیعدل 

همتي )استاندار هرمزگان(  - اکبری )وزارت جهاد کشاورزی( -بهلولوند )ریاست جمهوری( -خنداندل )وزارت کشور(  -تجارت( 

یریت منابع )شرکت مد ، رضاپوررسوليهاحاج -باقرزاده )جهاد کشاورزی هرمزگان(  –ای هرمزگان( مالیي )شرکت آب منطقه –

 )وزارت نيرو( ترابي، زهرایي و ابراهيم زاده سروش، -جانباز، کشفي )شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور(  آب ایران(،

 دستور جلسه:

 آبي استان هرمزگان های سازگاری با کمارائه برنامه -7

  71/71/76هـ مورخ 55071/ت759767وزیران به شماره  نامه هيأتتصویب 5ارائه بسته پيشنهادی برای اجرای بند  -1

 
 شرح مصوبات

های سازگاری با کم آبي استان هرمزگان توسط دبير کارگروه ملي ارائه گردید. سپس استاندار هرمزگان گزارشي از گزارش برنامه

ن رت تاميبر ضرو های سطحي و همچنينوضعيت استان ارائه نمودند و بر احداث سدهای جدید به منظور جلوگيری از هدر رفت آب

 .فرمودندکن تا شعاع یک صد کيلومتری تاکيد آب شرب استان از طریق آب شيرین

 پس از بحث و بررسي و تبادل نظر در خصوص گزارش ارائه شده مقرر گردید:

( در دستور کار کميته تخصصي قرار گيرد و وزارت جهاد در کاهش مصرف آبنوین آبياری )های ارزیابي اثربخشي روش -7

، نتيجه آن در در صورت نيازد و نگزارش کاملي در این خصوص تهيه و در کميته تخصصي ارائه نمای و وزارت نيرو شاورزیک

 کارگروه ملي مطرح گردد.

متن و مقرر شد باشد ميالنظاره کشاورزی مورد تایيد اعضاء کليات موضوع الیحه پيشنهادی در خصوص حذف معافيت حق -1

د حاصل، در کميته تخصصي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه مجدداً در کارگروه رد درآمهزینه کنحوه الیحه پيشنهادی و 

 ملي ارائه گردد.

مورد تایيد ( 7)به شرح جدول های سازگاری با کم آبي استان هرمزگان کليات مصوبات کميته تخصصي در خصوص برنامه -0

د، سریعاً اقدام و در کميته نگيری تکميلي دارميمتص ری وگييي که نياز به پیقرار گرفت و مقرر شد در خصوص بندها

وجود داشته باشد بررسي و اقدام مقتضي به تخصصي نهایي شود. چنانچه درخواستي در خصوص تخصيص منابع آب استان 

 عمل آید.

یست بامي ملي گروههای استاني و کارربط در کارگروههای ذیدر خصوص وضعيت منابع و مصارف آب استان، کليه دستگاه -4

نمونه  باشد. به این منظور وجود داشتهنظر  تیک تصویر واحد قابل قبولي از موضوع داشته باشند و در این خصوص وحد

برای هر استان، به عنوان یکي از  تامشخص تعيين شود  ساختارمطرح و یک  ،استان خوزستان در جلسه کميته تخصصي

 کارگروه ملي به تصویب برسد.و  صصيه تخکميتبرنامه سازگاری در  بندهای مصوبات
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 در خصوص هرمزگان مصوبات دوازدهمين جلسه كميته تخصصي ذيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي(: 1)جدول 

 شرح مصوبه رديف

1 
الزم ، توجه نه خودهای متبوع در قالب سقف اعتبارات ساالانهخهای در دست اجرا، وزارتدر خصوص درخواست تخصيص )تقویت( اعتبار پروژه

 به عمل آورند. را به استان هرمزگان

2 

هایي که برای آنها ها، تمامي مستندات مربوطه در سامانه ارائه گردد و سازمان برنامه و بودجه با اولویت طرحطرح 10در خصوص مجوز ماده 

ت بر عدم شروع ی نماید. البته سياست دولا پيگيرموضوع رسایر مشخصات الزم است در الیحه بودجه،  ردیف وجود دارد و اصالح اهداف کلي یا

 باشد.های جدید ميطرح

3 
در خصوص درخواست تخصيص منابع آب به استان به ویژه مشکالت دشت ميناب، معاونت آب و آبفا وزارت نيرو ضمن تشکيل جلسه و بررسي 

 در جلسه آتي کارگروه ارائه نمایند. موارد درخواستي، نتيجه را

4 
-های آب شرب متناسب با قيمت تمام شده، در جاهایي که تامين آب از طریق آب شيرین کن انجام ميی و اصالح تعرفهبازنگر در خصوص

 رائه نماید.های باالی تامين و تصفيه آب، مقرر شد وزارت نيرو پيشنهاد خود را به کميته تخصصي اگردد، با توجه به هزینه

5 

وری ها و در راستای بهرهها در جهت توانمند سازی تشکلالنظارهو ضرورت بازگشت حقکشاورزی  النظارهفيت حقدر خصوص اصالح قانون معا

گيرد تا  ای که سال گذشته در این خصوص تهيه گردیده بود در اختيار دبيرخانه قرارتوليدات کشاورزی، مقرر شد متن پيش نویس قانون بودجه

 گردد. در جلسه آتي کارگروه ملي ارائه

6 

ای هرمزگان، بسته ها مقرر شد شرکت آب منطقهدر خصوص ایجاد بسترهای مناسب جهت ورود بخش خصوصي در بهبود سواحل و رودخانه

بندی در جلسه اعضای کميته و جمعپيشنهادی با جزئيات مربوطه را به دبيرخانه کارگروه ملي ارائه نماید تا پس از بررسي و نظرخواهي از 

 ح گردد.ملي طر کارگروه

7 

ای در در خصوص پيشنهاد ایجاد تسهيالت الزم برای بهبود و بهسازی باغات فرسوده و کم بازده با عنایت به اینکه در حال حاضر ردیف بودجه

نيز استاني تبارات اقدام الزم به عمل آید. ضمناً از محل اعمتبوع  خانهسطح ملي وجود دارد،  مقرر شد در سقف اعتبارات مصوب ساالنه وزارت

 زی و توسعه استان امکان پيش بيني اعتبار وجود دارد.ریبرای شورای برنامه

ها برای کنمقرر گردید وزارت نيرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهيه بسته پيشنهادی در خصوص چگونگي استفاده از آب شيرین 8
کميته تخصصي ارائه نمایند. بخشي از آب صنعت در سواحل جنوبي و شمالي با رویکرد تشویق بخش خصوصي اقدام و به تامين
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 مصوبات استان هرمزگان

ر ميليون مت 751و در مجموع  7405ميليون مترمکعب در افق   779هرمزگان با صرفه جویي  استان آبي کم با سازگاری های فاز اول برنامه

 با سازگاری ملي کارگروه تصویب ميليون متر مکعب بر منابع آب سطحي در چارچوب اعتبارات موجود مورد 46مکعب بر منابع آب زیرزميني و 

اهداف ذکر شده،  ها در دستيابي به های هریک از بخش گرفت. ميزان صرفه جویي در برداشت از منابع آب زیرزميني در برنامه قرار آبي کم

باشد. شایان ذکر است اختالف بين ميزان صرفه جویي مورد نياز از منابع آب زیرزميني در بخش کشاورزی )معادل  ( مي1جدول ) مطابق با

 ميليون متر مکعب(، که معادل 774ميليون متر مکعب( و صرفه جویي پيش بيني شده در برنامه سازگاری با کم آبي استان )معادل  1/191

پس از اتمام آماربرداری دور سوم برنامه عملياتي خواهد شد.  دوم، در فاز 7477تا  7406ي باشد طي سال های ميليون متر مکعب م 1/710

ریزی جزئي تر  ریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبي، هدف گذاری و برنامه منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بيالن و آب قابل برنامه

 د شد.خواه

 هاي سازگاري با كم آبي استان هرمزگان )ميليون متر مكعب( فه جويي برنامه(: ميزان صر2جدول )

 آب سطحي آب زيرزميني نوع مصارف فاز اجراي برنامه

 فاز اول

(7079 – 7405) 

 - 774 کشاورزی

 40 09 *شرب

 - 0 صنعت

 6 0 فضای سبز

 46 152 مجموع فاز اول

 فاز دوم 

(7406-7477) 
 - 1/710 کشاورزی

 - 1/710 دومجموع فاز م

بندرعباس از آب  ياز آب مصرف يبخش نيدر طرح توسعه سواحل مکران و با لحاظ تام تيبا لحاظ اضافه شدن جمع* 

 کن نیريش

 يستابیسطح ا تيال تثبو س يبا کم آب یدر فازهای اول و دوم برنامه سازگار ينيرزمیجویي در برداشت از منابع آب ز احجام صرفه اتیيجز

ارائه شده ( 0جدول )در  يمطالعات یمحدوده ها کيبه تفک هرمزگاندر استان  يبا کم آب یسازگار یيبه هدف صرفه جو يابيوان و دستآبخ

 است.
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و سال ا كم آبي بخش كشاورزي برنامه سازگاري بفازهاي اول و دوم برداشت ها از منابع آب زيرزميني در جويي  احجام صرفه (:3جدول )

 هرمزگاناستان در ريزي  بخوان و دستيابي به آب قابل برنامهمتعادل شدن آ

 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 )ميليون متر مكعب(

 تثبيتسال 
 آبخوان

هدف سال رسيدن به 
صرفه جويي سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبي

کهورستان

ایسين

رضوان

ده هنگ

)باشدو )زادمحمود

درزسایبانفاقد آبخوان آبرفتي

فين ـ مارامآبخوان متعادل

ت آبادکهکم ـ سعاد

حاجي آباد

شميل ـ ميمند

دولت آبادفاقد چاه بهره برداری

سوغانفاقد چاه بهره برداری

باینوج

دفخرآبا

تاشکوئيه

دژکان

جناح ـبستک

المرد

گاوبندی

10رستاق ـ مقام

17بالغ ـ بهمنصرفه جویي به دليل برداشت غير مجاز

11بندرلنگه

10الوانفاقد چاه بهره برداری

14کيشفاقد چاه بهره برداری

15فرورفاقد چاه بهره برداری

16تنبفاقد چاه بهره برداری

11قشم

19هنگامفاقد چاه بهره برداری

17الركفاقد چاه بهره برداری

00هرمزفاقد چاه بهره برداری

07بندرعباسصرفه جویي به دليل برداشت غير مجاز

01ایسين شرقي

00سرخون

04شميل ـ تخت

05سرزه ـ سياهو

06احمدی

01ميناب

09جغين ـ توکهور

07نمنوجافاقد چاه بهره برداری

40رودان

47مسافرآباد

41فاریاب ـکالشگردفاقد چاه بهره برداری

40کردی شيرازی

44بمانيداشت غير مجازصرفه جویي به دليل بر

45کریان

46سيریک
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 محدوده رديف
كد 

 محدوده

 حجم صرفه جويي 
 )ميليون متر مكعب(

 تثبيتسال 
 آبخوان

هدف سال رسيدن به 
صرفه جويي سازگاري با 

 فاز دوم فاز اول كم آبي

41جاسک

49جگين

47گابریک

50سدیج

57 بشکپيبهره برداری فاقد چاه

51کویر قطروئيهفاقد چاه بهره برداری

50کویر سيرجانفاقد چاه بهره برداری
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