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 ق وین استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -4

 مذاکرات: مشروح

خدم  همکاران محترم استان ق وین و اعضای محترم کمیته تخصصی کارگروه ملی عرض ادو و احترام ضمن دکتر زهرایی: 

جد  بررسی برنامه های سازگاری را سازگاری با کم آبی ملی پنجاه و دومین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ، سازگاری با کم آبی

امروز در جلسه آقای دکتر جمالی پور  استاندار محترم ق وین. به دلی  اوت یکی از بستگان یمآغاز می کنبا کم آبی استان ق وین 

ایشان می خواهیم تا  از. خواهیم بودعمرانی استاندار هماهنگی امور معاون محترم  آقای دکتر ارخ اد در خدم  حضور ندارند و

 ارمایند و بعد گ ارش استان را می شنویم. اعالم ه تخال طور به استان در برنامه تدوین نحوه مورد دررا  ایمقدمه

دکتر ارخ اد: با عرض سالم و خسته نباشید و تشکر از وقتی که در اختیار استان قرار گرا . عذرخواهی می کنم که آقای استاندار 

به وزه های مختلف در استان به دلی  اوت پدر گرانقدرشان نتوانستند در جلسه حاضر شوند. ما جلسات مختلفی را با همکاران در ح

. به اس  تورت گراتهدر این خصوص در استان هماهنگی های الزم منظور بررسی برنامه سازگاری با کمآبی استان برگ ار کردیم و 

خوبی در سطح استان انجام شده و همکاری اقدامات نظر من با توجه به حساسیتی که دش  ق وین در حوزه آو و مناب  آبی دارد، 

آو زیرزمینی را به مقدار قاب  توجدی کاهش دهیم. مناب  های اجرایی و استانداری بوده که توانستیم می ان اا  م بین دستگاهالز

با الزم به ذکر اس  که . کاهش اا  سفره های زیرزمینی شدیمعلیرغم مشکالت اجتماعی که در سطح استان داشتیم مواق به 

اس  و تالش  برنامه های خوبی پیش بینی شده ،داشتیمبا کمآبی یته های سازگاری هماهنگی هایی که در جلسات مختلف کم

 .در این زمینه انجام شده اس  را مدیری  کنیم و برنامه ری ی های خوبی موضوعکه با کمترین اعتبار، این  کردیم

اس . با الگوی کشتی که امسال و  جداد کشاورزی در حال اجراسازمان آو منطقه ای و  شرک  دو سد ب رگ با مدیری در استان 
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 آبیاری موضوع .کنیم برآورده نوعی به را انتظارات توانستیم شد،ارائه در استان جداد کشاورزی سازمان سال گذشته با همکاری 

 02اجرایی شد، مواق به اجرای  استان سطح دراعالم گردید و  94 سال در جمدور رئیس آقای داتر طرف از کهنی   اشار تح 

آو شرو در استان که  در خصوص وضعی . به عالوه شدیم 91 و 94 هایدر سطح استان و طی سال اشار تح  آبیاری هکتار  اره

میلیون متر مکعب آو در  12در حال جایگ ین کردن  ،مطرح شد و پروژه ب رگی اس  94در سفر آقای رئیس جمدور در سال 

. استفاده از ظرای  پساو تصفیه خانه های آو اس  وص تورت گراتهبخش شرو هستیم و پیش بینی های الزم در این خص

در استان وجود دارد که می توان از آن ی اس  که پیش بینی کردیم و ظرای  خوبی دیگر خانگی و تنعتی یکی از موضوعات

 تورتدر استان  که اس  کلی هایبینی پیش ای ازای و توسعه کش  گلخانههای گلخانه. همچنین احداث شدرککرداستفاده 

بتوانیم به  اس ، . امیدواریم با پیشنداداتی که در سطح استان برای کمیته و مجموعه سازگاری با کم آبی ارائه شدهه اس گرات

 از جناو آقای مدندس ملکی می خواهم برنامه تدوین شده را ارائه نمایند:  .دس  یابیماهداف برنامه 

 می باشد: رئوس برنامه پیشندادی به شرح ذی  

 اص  اول شناخ  وض  موجود -4

 اص  دوم: اقدامات انجام شده  -0

 اص  سوم برنامه های سازگاری با کم آبی -0

 اص  چدارم پیشندادات -1

 محترم مقام قائم کشاورز مدندس آقای، از جناو آقای مدندس ملکی و همکاران محترم استان ق ویندکتر زهرایی: ضمن تشکر از 

 .هس  مطرح بفرمایند ای نکته اگر ابتدا می خواهم تا تخصصی کمیته ریاس  و کشاورزیجداد  وزیر

 اعالم کردید هم جنابعالی که اینکته رغم علیکردید تشکر می کنم. توسط استان ارائه شد، مدندس کشاورز: از گ ارشی که 

 به توجه با توانیم می چگونه ببینیم که اس  این هدف که تورتی در. پردازند می موردی ج ئیات و ری  نکات به خیلی دوستان

. توتیه می کنم کنیم برقرار تعادل سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی جوانب رعای  با مصارف، و مناب  بین موجود های کسری

 رودخانه یا طالقان سد، دستگاهدا نظراتشان را اعالم کنند. از دوستان در استان درخواس  می کنم در مورد انتقال آو استان

 تنعتی استان یک رسد می نظر به چون. بدهند توضیح کمی خودشان های بینی پیش و کار این عواقب و آثار و تدران به شاهرود

. اس ، با این انتقال آو مسائ  و مشکالتش تشدید خواهد شد گراته قرار کشور جنوو وغرو و شمال  در مسیر که کشاورزی و

 پیشندادی یک باید مطلب این به راج  کنممی اکر. کنند می جابجا را سدمیه نای مرتب طور به دالیلی به و ناچار به هم دوستان

 این در تا ن در وزارت نیرو هم استدالل خود را ارائه دهند.دوستا. کند اعالم را نظرش مسئله این مورد در باید استان. شود داده

 این االن بتوانیم اگر. اس  چالش یک به شدن تبدی  حال در مناطق بقیه مانند موضوع این نظرم به. برسیم تعام  یک به مورد

. اعالً هم این درخواس  را دارم، نرود سو این به و باشد مدیری  قاب  شاید کنیم پیدا بدتری های راه و کنیم مدیری  را موضوع

گاه های ملی ضمن اینکه از سرکار خانم مدندس خمسه رئیس سازمان کشاورزی استان ق وین می خواهم بعد از اینکه دست

و اگر  اعالم کنندبه طور مختصر توضیحاتی درباره کارایی این سیستم در خصوص کاهش تقاضای آو  نظراتشان را اعالم کردند،

توان تمام پیشندادات را کنار اکر می کنند با چالش هایی مواجه هستند آندا را عنوان کنند. البته قطعاً این بدان معنا نیس  که می

به راه حلی رسید که همه راضی شوند. قطعاً ممکن اس  ما در این تصمیم ناچار شویم تصمیماتی به مصلح  کشور هم گذاش  و 

. اما این تصمیم باید با یک دید کلی گراته نای شیریکمی تلخ باشد و برای عده ایو منطقه بگیریم. شاید این تصمیمات برای عده

های ستادی خواهش می کنم نظراتشان را اعالم کنند تا از دارم. از همکاران دستگاهدکتر در حال حاضر نظر دیگری ن خانمشود. 

 .استان بازخوردی بگیریم و روی پیشندادات بیشتر بحث کنیم

ها درخواس  می کنم اگر تمای  به اظدار نظر دکتر زهرایی: آقای مدندس کشاورز خیلی ممنون. من از همکاران محترم دستگاه
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اری استان ق وین دارند با عالم  بلند کردن دس  روی نوار اب ار باالی تفحه آمادگی خود را اعالم کنند تا من روی برنامه سازگ

دریاا  90سال  ماه استان در آخر اسفندبا کمآبی برنامه های سازگاری انم اعالم کنم که دمن الزم میبتوانم وق  را تنظیم کنم. 

اس  تا جلسه امروز که در خدم   ها ادامه داشتهرا  و برگش  برای اعمال نظرات دستگاهارایند  شد و تقریباً در شش ماه گذشته

 ، آقای دکتر مردان نظرات خود را اعالم ارمایید.. همکاران وزارت تم  تمای  به اعالم نظر دارندشما ب رگواران هستیم

 .کنممی بخش تقدیم  دضمن عرض سالم و تشکر از همکاران استان نظرات خود را در چندکتر مردان: 

ای تامین کنم که ما هم موااق هستیم که می تواند بسیار برهمکاران استان ق وین عرض می 1در مورد پیشنداد شماره  -4

 آو بخش تنع  مفید باشد.

میلیون متر مکعب  4.70میلیون متر مکعب،  022میلیارد و  0که از  شدمصارف گ ارش آمار در مورد  42 اسالیددر  -0

 استان یک برازنده عدد این حقیق  در. مصارف ک  درتد 074 بخش تنع  اس  یا به عبارتی معادلدر   آو مصارف ک

کنیم از مح  احیا و تعادل بخشی و برنامه های می تقاضا. کند پیدا ارتقا باید قطعاً و نیس  ق وین استان مث  تنعتی

یی ها به بخش تنع  و به خصوص تنای  کوچک و موجود و انسداد چاهدای غیر مجاز، درتد کمی از این تراه جو

متوسط استان اختصاص داده شود. هر چند در استان تعامالت خیلی خوبی در مورد این مسئله وجود دارد. اما می 

 .خواستم تاکید کنم تا این موضوع مورد توجه قرار گیرد

 40حدود  4121، در ااق سال شدانجام  برنامه ری ی کالن آو و آبفاداتر در مصارف بخش تنع  در مطالعاتی که  -0

شده های تنعتی استان برآورد میلیون متر مکعب نیاز آبی کارگاه 11ن دیک به  4104میلیون متر مکعب و در ااق سال 

 .نده شودگنجا هابرنامه دراین موضوع و باید  اس 

 های بدره وری و بازچرخانی آو بخش تنع  ارائه شد. طرح 00در اسالید  -1

 و هاشدرک شرک  و تم  ج ئیات برنامه های بخش تنع  ارائه شد که با تعام  و وااق همکاران سازمان 14الید در اس -4

 . شودمی عملیاتی انشااهلل و شده تنظیم استان ایمنطقه آو

 تاالو هب تنعتی میلیون متر مکعب پسآو 02درمورد انتقال  01کنم که در اسالید شماره میبه این نکته اشاره  انتدا در -1

و با توجه  پساو، نیاز مورد پیشراته تصفیه و تکمیلی تصفیه برای اعتبار تامین تورت دراین اس  که  من تصور، آباد اهلل

رد، مسلم اس  که شدر تنعتی البرز برای دا هم زیادی پساو و این شدر، اس  البرز شدر مورد در هدف بیشتر به اینکه

رتدی از این نیاز با تصفیه می توان دامات زیس  محیطی نیاز به پساو دارد، تنای  و اضای سب  داخ  شدرک و ال 

کنم دوستان در برای تامین بخشی از نیازهای آو تنعتی شدرکدا استفاده شود. بنابراین خواهش میپساو تکمیلی 

 اشاره تنع  بخش ازهاینی مسئله به . ردیف در 01 اسالید در و های خود این مسئله را هم در نظر داشته باشندبرنامه

 .دارد وجود تاالو به آو این تمام انتقال مورد در بازنگری یک به نیاز کنممی اکر. کنند

 . کنممی تشکر بودند کرده تدیه که خوبی خیلی گ ارش به خاطر دوستان ازدر پایان 

 در. کنممی تشکراز جنابعالی  ایران تنعتی هایشدرک و کوچک تنای  سازمان محترم معاون  دکتر زهرایی: آقای دکتر مردان

 .هستیم ی سازمان حفاظ  محیط زیس م  آقای دکتر الهیجان زاده معاون محترم محیط زیس  دریایی و تاالو هاخد

دکتر الهیجان زاده: با عرض سالم و خدا قوت خدم  همه ع ی ان حاضر در این جلسه و همه همکاران گرامی که از استان ق وین 

 .و برای تدیه گ ارش خوو زحم  کشیدند. قصد دارم به چند نکته اشاره کنم حضور دارند

 ولی. اس  نداشته محسوسی و دار معنی کاهش گذشته دهه سه یا دو در گ ارش به خوبی اشاره شد که می ان بارندگی در -4

 اس  این بیانگر ساده سئلهم این. ایم رسیده ها رودخانه درآورد چشمگیری کاهش به حال به تا گذشته سال 44 از تقریباً

ها ها چه از طریق حفر چاههای انسانی اس . این اعالی ااتد تح  تاثیر اعالی اتفاقاتی که در حوزه آو این منطقه می که
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. از جمله اینکه دش  رقم زده اس در دش  ق وین را و اتفاقاتی  رودمصرف آو باال سبب شده اس  ، و یا سایر پروژه ها

یار مستعد تبدی  شدن به شرایط بیابانی کرده، کما اینکه در بخشی از این دش  این مسئله به وقوع پیوسته و ق وین را بس

خواهم بگویم این اس  که این ای که میهای تولید گرد و غبار شود. نکتهتواند به تدریج تبدی  به کانوندر آینده می

 .اس  ذشته برای این منطقه انتخاو شدهمسئله به خاطر نوع اعالی  هایی اس  که در سه دهه گ

با ان  حدودی تا ق وین استانتاکید کنم که دوستان در  ای قصد دارم روی نکته محیط زیس حفاظ  در حوزه سازمان  -0

در نظر گراته می شود  یکپارچه تاالو یک البرز استان در تالحیه تاالو با ق وین استان در آباد اهلل تاالو. دارند آشنایی

درتد   در هر دو استان  44درتد و  19)  مساوی نسب  به تقریباً تاالو این. وسع  دارد هکتار ه ار 12 به دیکن که 

 غبار و گرد و باد وزش از خوبی خیلی تصاویر. اس  غبار و گرد کانون به شدن تبدی  حال در دلی  دو وجود دارد و به

 شده مطالعه های تاالو در. وضوح قاب  مشاهده اس  بهاین مسئله  و، وجود دارد شده بلند منطقه این از که زیادی بسیار

ای که . در مطالعهاس  و به عنوان یک تاالو مستعد و منشا گرد و غبار معرای شدهتاال این هم ملی غبار و گرد پروژه

ن تاالو، به انجام دادیم به خوبی مشدود اس  که ترف نظر از آورد این رودخانه یکی از دالی  عمده خشک شدن ای

کیلومتر آن  12گردد که احداث آن در حدود دو دهه پیش در این منطقه شروع شد و ن دیک به احداث زهکشی برمی

. یعنی اگر به هر دلیلی هم تالش کنیم آبی به تاالو وارد کنیم ) چه از طریق تصفیه خانه چه از راه تراه اس  ایجاد شده

د این زهکش به مان  ب رگی برای ماندگاری آو در این تاالو و عام  مدم جویی ها و اا ایش دبی رودخانه ، وجو

 02های مناسبی داشتیم، حجم زیادی از آو ن دیک به . حتی در سال گذشته که بارشاس  خشکاندن تاالو تبدی  شده

الو شده، میلیون متر مکعب به سرع  از منطقه خارج شد. مسدود کردن این زهکش که عام  اتلی خشکاندن این تا

گیرد. برای مشخص کردن حقآبه تاالو توسط مشاور قرار اس ، هایی که برنامه ری ی شده باید در اولوی  اعالی 

موضوع را در دو سناریو بررسی کند. در یک حال  تاالو محدود باشد و این ه شد . از مشاور خواستگرا ای انجام مطالعه

ا الاق  از تبدی  شدن آن به کانون گرد و غبار جلوگیری شود. مشاور برای بتواند حداکثر یک متر رطوب  داشته باشد ت

اگر بخواهیم به خدمات اکوسیستمی تاالو حال  دوم این اس  که میلیون متر مکعب رسید.  0170محدودسازی به عدد 

 041لی عدد که در اصول مختلف شرایط متفاوتی دارد اما به طور کبه دس  می آید یک عدد قاب  توجدی  ،برسیم

خانلو تامین الحقآبه ای که برای تاالو در نظر گراته شده یا باید از مسیر سد با .اس  میلیون متر مکعب پیش بینی شده

هایی که به آندا اشاره شد که در این تورت سدم ها هم مشخص  و یا از طریق تصفیه خانه ندبشود یا از طریق سد 

زیر  را کشاورزی اراضی ه ار هکتار از 4احداث شده و  ندببا توجه به این که سد در یک مورد پیشنداد شده بود که  اس .

میلیون متر مکعب آو را به این دلی  که در آنجا کشاورزی نمی شود به تنع  اختصاص دهیم. در تورتی  42آو برده، 

باید از این اتفاقی که رخ داده که حقآبه ای که در حال حاضر به تاالو می رسد بسیار از می ان تعیین شده کمتر اس  و 

 .استفاده کنیم تا بتوانیم آو را به سم  تاالو هدای  کنیم

ها باید شرایط استاندارد را تامین های تنعتی هم به درستی اشاره شد که این تصفیه خانهدر مورد تصفیه خانه شدرک -0

رت شاید این تصفیه خانه ها بتوانند به تورت کنند تا آو آندا بتواند در مرحله بعد وارد تاالو شود. در غیر این تو

کنند، و اگر تاالو دوباره دچار خشکی و وزش مقطعی مشک  را در یک نقطه ح  کنند اما برای تاالو آلودگی ایجاد می

 .شوندمی اضااه غبار و گرد مسئله به هم ها آالینده این بار این شود غبار و گرد و باد

انتقال آو و سد طالقان اشاره کردند. مطالعاتی که مشاور در این مورد انجام داده مبین آقای مدندس کشاورز به مسئله  -1

 که عواملی از یکی. خواهد یاا  کاهش زیرزمینی آو های سفره تغذیه تدران، این اس  که با هدای  آو به سم 

 ااتتاح اخیراً که ایپروژه یا. کنندمی کوتاه را آو مسیر که اس  ها آو انتقال همین شود اضااه تاالو خشکی به تواندمی
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ق کانال یا لوله آو را مستقیم منتق  کنند تا مسیر رودخانه را طی نکند. این مسائ  اثرات اکوسیستمی طری از که شد

 .خود را در منطقه باقی خواهد گذاش 

که عام  اتلی ایجاد یک کانون در جم  بندی ندایی روی انتقال آو تصفیه خانه به تورت استاندارد و مسدود کردن زهکشی 

تامین حقابه تاالو از رودخانه که به بسیار تاکید می کنم و در ادامه خواهد شد، ه ار هکتاری گرد و غبار در منطقه  12ن دیک به 

 .کنماس  نی  تاکید می در مطالعه و هماهنگی وزارت نیرو تعیین شده

چند نکته را فانه امروز کسال  داشتند و نتوانستند در جلسه شرک  کنند من از طرف خانم دکتر ترابی که متاس :دکتر زهرایی

نظرات  .و بعد هم در خدم  آقای مدندس رجایی هستیم که مجموع نظرات وزارت نیرو را اعالم کنند خدم  شما عرض می کنم

 خانم دکتر ترابی بدین شرح اس : 

جایگ ینی  بایستیترویج کش  پسته و گیاهان دارویی  مربوط به طرح های مدم و راهبردی کشاورزی، 01در اسالید  -4

 دائمی ماهی  به توجه با پسته کش  کش  های موجود باشد و امکان توسعه آن وجود ندارد. الزم به ذکر اس  که ترویج

 امهبرن با جدید های کش  باید با اطمینان پذیری باالی تامین آو همراه باشد و لذا ممکن اس  احداث آن بودن باغی و

 .نباشد همسو سازگاری

درتدی پروانه  42تامین آو باغات تح  شرو چاهدای ارم یک از مح  کاهش اس ، عنوان شده  01و  01در اسالید  -0

که با توجه به اتالح و تعدی  پروانه اس  دیده شده  ،میلیون متر مکعب 10جویی به می ان های بدره برداری معادل تراه

درتدی مح  ابدام اس . در این راستا نیاز اس   42رح احیا و تعادل بخشی و کاهش مجدد های بدره برداری بر اساس ط

 .نمود لحاظ جوییتراه عنوان به را رقم این بتوان تا شود مشخص کار انجام مکانیسم که

سایر در برنامه سازگاری ترااً تراه جویی در بخش آو زیرزمینی در محدوده مطالعاتی ق وین در نظر گراته شده و  -0

 شرک  برنامهباید در  00محدوده های مطالعاتی نظیر آوج، قیدار و اشتدارد مطابق با تراه جویی ارائه شده در اسالید 

 .شود گراته نظر در ای منطقه آو

انجام کشاورزی حفاظتی باید در اراضی موجود تورت بگیرد تا بتوان آنرا به عنوان برنامه سازگاری با کم ، 09اسالید در  -1

 .در نظر گرا  آبی

مبنی بر تخصیص آو به تنای  از مح  چاهدای خشک و متروکه حذف  0باید پیشنداد  11در بخش پیشندادات اسالید  -4

 .شود

در مورد تخصیص آو به می ان دو میلیون متر مکعب در سال برای مصارف تنعتی از مح  سد  0در خصوص پیشنداد  -1

، اختیارات وزارت نیرو اس طرح با توجه به اینکه این موضوع در حیطه  ندب جد  واگذاری به تنای  جد  تامین اعتبار

 .از اسالید پیشندادات حذف شوداین مورد 

با موضوع اتالح قانون سقف تخصیص به واحدها بر اساس قانون الحاق یک به ماده قانون وتول  1همین طور پیشنداد  -.

 .حذف شود، اط موضوعی با برنامه های سازگاریتبمتر مکعب در شبانه روز اس  و با توجه به عدم ار 04که 

مدندس رجایی: خوشبختانه استان ق وین از استان هایی اس  که در بخش تعادل بخشی پیشتاز اس  و اقدامات برجسته و خوبی 

 .تشکر می کنم. از همکاران استان و به ویژه استاندار محترم و همکاران جداد کشاورزی و آو منطقه ای شده اس انجام در استان 

 :به چند نکته اشاره می کنمدر ادامه 

برای اینکه بتوانیم به لحاظ ای یکی و اقتصادی بین بدره وری آو در استان های مختلف مقایسه کنیم توتیه می کنم  -4

استان با کم آبی حتماً بدره وری مصرف آو در بخش زراعی و باغی و بعضی از محصوالت شاخص در برنامه سازگاری 

با توجه به مجموع اعالی  هایی که در استان انجام  بدره وری ن گنجانده شود. بدتر اس  که حتما این روند تغییراتق وی



 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 14از  6

 

 .شده و پیش بینی هایی که برای آینده تورت گراته در گ ارش آورده شود

خروجی تصفیه خانه  از پساو درتد 12 حداق  که ای نباید این موضوع را اراموش کنندهمکاران ما در شرک  آو منطقه -0

 که ایبرنامه درموضوع  اینهای ااضالو باید به تغذیه آبخوان ها و یا احیا و تعادل بخشی سفره ها اختصاص داده شود. 

 .در برنامه لحاظ شود حتما موضوع این کنم می ش، دیده نشده اس . از این رو خواهشد ارائه

 .حذف شده بودر پیشندادات ندایی یک جابجایی هایی هم با آو شرو دیده شده بود که د -0

تحوی  حجمی که زمینه های پیشتاز در بحث تحوی  حجمی آو اس . با توجه به اینکه در استان ق وین یکی از استان -1

توسط دو وزارتخانه ابالغ شده و استان ق وین هم از قب  برنامه خوبی را در این ارتباط شروع کرده بود، پیشنداد می کنم 

اهلل ج و اولوی  های استان رتباط با تحوی  حجمی آو دو وزارتخانه پیشنداد مشترکی را تدیه کنند که انشاکه حتما در ا

 .گیردقرار 

توضیحی  4در مورد پیشندادات هم نظراتی دارم که سرکار خانم دکتر ترابی اعالم کردند. اقط در مورد پیشنداد شماره  -4

به اا ایش سطح زیر کش  نشود و در چدارچوو قوانین و مقررات مربوطه ها اگر منجر . تجمی  چاهکنماعالم میمختصر 

وزارت جداد کشاورزی باشد من  قانونی ندارد. ولی با توجه به سوابق و مستنداتی که از استان ق وین دیدم تجمی  چاه ها 

که تا کنون  و داده شوده وزارت نیری نی  در این زمینه بر کش  شده بود که قرار بود گ ارشمنجر به اا ایش سطح زی

. بنابراین اگر تجمی  در قالب قانون موجود باشد که اتالً نیاز به هیچ پیشنداد جدیدی ندارد. اگر هم محقق نشده اس 

قرار باشد پیشنداد جدیدی بدهیم با این تک برگ نمی توانیم این کار را انجام دهیم حتماً باید پیشنداداتی جام  در 

 ها ارائه شود.  ارتباط با تجمی  چاه

مدندس اکبری : سالم عرض می کنم. پیشنداد می کنم خانم مدندس خمسه پیشندادات شان را ارائه دهند تا بعد از ایشان من 

 .تحب  کنم

سازگاری با کم آبی استان ق وین  جلسه کمیته تخصصی: با عرض سالم و وق  بخیر خدم  ب رگوارانی که امروز در مدندس خمسه

استان  رئیس محترم کمیته تخصصی تحب  هایم را شروع می کنم.آقای مدندس کشاورز جناو با کسب اجازه از  حضور دارند.

زراعی،  های در بخش کشاورزی محصوالت تن میلیون 174 که بیش از اس ه ار هکتار اراضی زراعی و باغی  109 دارای ق وین

سرانه  ،اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارد از درتد 4کم تر از  اناین است . با توجه به اینکهتولید می کند باغی و دامی را

 موضوع ،کشاورزی جداد با در نظر گراتن سیاس  های وزارت برابر متوسط کشوری اس . 174 به مساح  نسب تولید محصول 

که امروز آقای مدندس  تاناس آبی کم با سازگاری برنامه. شود می محسوو ما کاری برنامه و ها سیاس  زمره در الگوی کش 

آو  برداش  ای اترار خیلی زیادی روی کاهش . شرک  آو منطقهاس نتیجه تشکی  چندین جلسه کارشناسی  ،ملکی ارائه کردند

با پااشاری و جلسات کارشناسی متعددی که با دو دستگاه برگ ار  که میلیون متر مکعب داش  192در بخش کشاورزی در حدود 

آن دقیقاً در حوزه کاری خود  مترمکعب میلیون 412توااق کنیم که  آو میلیون متر مکعب 012 تراه جویی یرو شد توانستیم

ین رابطه نوشته ا که تمام برنامه هایی که در اس موضوع گالیه ما در بحث سازگاری با کم آبی این  .سازمان جداد کشاورزی اس 

کشاورزی عمالً اراز و نشیب های زیادی  آو به بخش اختصاص بحث 00 . بعد از سالاس  00بر اساس آمار سال  ه اس ،شد

چاه های غیر مجازی که مجدداً حفر شدند، چاه های غیر مجازی که دوباره بسته شدند، تغییرات اقلیمی که  موضوع. اس  داشته

آو برداش   00بق آمار سال ط باشد.شود از جمله این اراز و نشیب ها می های اصلی که استفاده می و آواس  اتفاق ااتاده 

میلیون متر مکعب اس  که شام  چاه های مجاز و غیر  422میلیارد و  4زیرزمینی  های استان ق وین از آو در بخش کشاورزی

 ، آو های اصلی و شبکه آو طالقان اس  که در همین جا به سوال آقای مدندس کشاورز هم 4و ارم  4ارم چاه های مجاز ) 

شایان  ،سد طالقان به استان تدران برای آو شرو تورت گرا  از با توجه به تحب  هایی که در مورد انتقال آو .خواهم دادپاسخ 
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ه ار بدره بردار را در  42استان دقیقاً زیر کانال آو طالقان قرار دارد که بیش از  A اراضی کالساز  هکتار ه ار 422 که ذکر اس 

. عمالً اگر به این جم  می باشدگندم، جو، ذرت و کل ا در کش  بداره استان این اراضی  در. مدمترین تولیدات اس  خود جای داده

زیر کش  و تولید استان مواجه  سطح کاهش عظیم مشک  با ما شود منتق  تدران به طالقان کانال که آو رسیده شودبندی 

د. کنن می استفاده طالقان سد آو از که اس  هکتاری ه ار 422 در این در استان A خواهیم شد. چون بیشترین تولیدات کالس

. اس  میلیون متر مکعب از این آو به بخش شرو استان ق وین اختصاص داده شده 12این در حالی اس  که در چند سال گذشته 

کند برای ی که در حال حاضر بخش کشاورزی از آو طالقان استفاده میآب میلیون متر مکعب 0.0اگر قرار بر این باشد که از این 

رود. این اراضی زمین هایی هستند که هم خاک  بخش اعظم سطح زیر کش  استان از بین می ،شرو به تدران انتقال پیدا کند

درخواس  می کنم که همکاران وزارت بنده . اندبسیار مرغوو و حاتلخی ی دارند و هم آو نسبتاً مطمئنی را در خود جای داده 

 .وجه ویژه ای به این مقوله داشته باشندجداد کشاورزی توزارت نیرو و 

آقای مدندس ملکی کامالً اس ، در ارتباط با برنامه هایی که سازمان جداد کشاورزی در ارتباط با سازگاری با کم آبی در نظر گراته 

ه شده در نظر گرات سال برنامه هفتم 4برنامه ششم و همینطور باقیمانده  سال 0 برنامه برای 44که  توضیح دادند و عنوان کردند

آبیاری  های . در بحثشودبه تورت بدینه استفاده  آو میلیون متر مکعب 412که ن دیک به  شده اس ری ی برنامه همچنین. اس 

که آقای  ای برنامه 44های دش  ق وین، احداث کانال انتقال آو و باقی تح  اشار، کشاورزی حفاظتی، احیا و مرم  کانال

و اقط  در مورد آن ها تحب  نمی کنم به دلی  کمبود وق  تالش شده اس  اقداماتی انجام گیرد که کردندمدندس ملکی عنوان 

 .به نکاتی در بخش پیشندادات می پردازم

جناو آقای مدندس کشاورز یکی از مواردی که ما به دنبال آن هستیم این اس  که اگر قرار اس  بدره وری آو در استاندا بدینه و 

شدیداً  نی  جداد کشاورزیسازمان  توسطیکی از موارد اجرای آبیاری تح  اشار اس . یکی از سیاس  هایی که  د،شو ندادینه

در خصوص جداد کشاورزی سازمان و ای، استانداری منطقه آو شرک  شود بحث گلخانه ها اس . همه ما در استان دردنبال می

میلیون متر مکعب آو در آن ذخیره  02رسد و برداری میسد ندب امسال به بدرهبه اجماع رسیده ایم. با توجه به اینکه این موضوع 

درخواس    دهده ار هکتار از اراضی را تح  پوشش قرار می 1که اکثر آن در بخش کشاورزی استفاده می شود )سازی می شود 

گف  ب رگترین  توانه ه ار هکتاری که میمیلیون مترمکعب از این آو را برای گلخان 4شرایطی اراهم شود که بتوان  شود تامی 

. من از همکاران وزارت ببریم. ما به دنبال این هستیم که بتوان ااز دوم این گلخانه را پیش گراته شوددر نظر  ،گلخانه منطقه اس 

ون این برنامه مورد میلیون مترمکعب همکاری بفرمایند تا ما بتوانیم برنامه را جلو ببریم. چ 4نیرو خواهش می کنم در مورد این 

 .توااق ک  استان اس . این تحب  من درخواس  ک  استان و آقای استاندار و معاونین محترم اس 

اگر این منطقه دش  ممنوعه محسوو می شود  در تورتی که مورد بعدی این اس  که دش  ق وین را دش  ممنوعه اعالم کردند.

د و قرار اس  بقیه برداش  ها حذف شود، چرا این آو به بخش نمتر مکعبی برای کشاورزی دار 04و چاه های آن مجوز برداش  

به ها کاهش پیدا کند چرا برداش  کاهش یااته ما این اس  که اگر قرار اس  این برداش  سوالتنع  اختصاص داده می شود؟ 

قرار نیس  باغ جدیدی احداث شود. چاه هایی که ارم یک هستند و باید  ،بخش کشاورزی تعلق نمی گیرد؟ همانطور که اعالم شد

هکتار از باغ هایی هستند که اقالً ده سال از  422ه ار و  40دارند متعلق به  بر ثانیه را کنتور گذاری شوند و اجازه برداش  نیم لیتر

اا ایش ظرای  آو  ه منظوراین گروه ببرای باغ های تجاری استان هستند. ما درخواس  مساعدت ویژه  ج  و عمرشان گذشته

 برداشتی برای این باغ ها را داریم. 

مدندس اکبری: خدم  اعضای کارگروه و همکاران ع ی  در استان ق وین سالم و عرض خسته نباشید دارم و از گ ارش خوو 

کمیته  رئیس عنوان به کشاورز مدندس آقای خدم  خواهم می زمینه داشتند تشکر می کنم.همکاران و تالشی که در این 

مختصر  به تورتنکته ای را عنوان کنم. بعد از آن  ملی سازگاری با کم آبی م دکتر زهرایی به عنوان دبیر کارگروهخان و تخصصی
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ها استان  گ ارش داخ  که اقداماتی و شود میارسالی  ها نپردازم. این گ ارش که در حال حاضر از استامی به دو مورد از گ ارش 

جداد کشاورزی وزارت و وزارت نیرو و  م شده اس ها انجادر استان گذشته نی  هایسال از که اس  روتیناقدامات شود می ارائه

 کشاورزی بخش مصرای آو ویر انجام می دهند. بیشتر تمرک  این بحثاقداماتی را  متناسب با می ان اعتبارات تخصیص داده شده

 م مدندسخان که همانطور که)  غیرمجاز های چاه انسداد ها، پروانه اتالح کنتور، نصب به ارت نیرو در کلیه گ ارشات . وزاس

حذف شود ، کاهش آلودگی آو شرو و مواردی از این دس  می  نی  بخشی و شود انجام آندا از بخشی اس  ممکن ارمودند خمسه

 تجدی ات نوسازی به بحث تغییر الگوی کش ، آبیاری تح  اشار، نی  وزارت جداد کشاورزی .  کارهای روتین اس پردازد که ج

. اگر این کارگروه هم وجود نداش  این اتفاقات می هر سازمان می باشد د که در زمره کارهای معمولپردازمی مشابه موارد و اراضی

 یان بودم این مطلب رااردکان دکتر آقای جناو خدم  که هم ای جلسهدر  م.بیننمیامه جدیدی در این کارگروه ااتاد و من برن

ها پیشنداد می کنم دستگاه من .اس  خاتی نداشته برنامه کارگروه این لحظه این تا کنم می احساس بنابراین. کردم عرض

اما مشک  کشور  ،کاهش یا اتالح مصرف آو اس های بدره وری آو را ارائه کنند. درس  اس  که بخشی از اهداف برنامه ما برنامه

 شود؟ امنی  غذایی چه می شود؟ شود؟ حفظ محیط زیس  چه می شود. پس پایداری تولید چه میبا این مسئله ح  نمی

آبی  کارگروه ملی سازگاری با کمد و دبیرخانه نعنوان دبیر کارگروه، اراخوان بدهبه  زهرایی بنابراین پیشنداد می کنم خانم دکتر

بنویسد تا برای بدره وری آو برنامه پیشنداد کنند. مثالً آقای ای های علمی نامهبرای دانشگاه ها، مراک  علمی، نخبگان و انجمن

ای وجود دارد؟ بفرمایند برای بدره وری آو در کشور چه برنامه ،مدندس احسانی از کمیته ملی که االن در این جلسه حضور دارند

دهیم. در  خودمان انجام می چه کارگروه وجود داشته باشد یا نداشته باشد، بخواهیم. چون این کارهای روتین را باید از همه کمک

 نشود، مطرح مالی اعتبارات بحث که اس  این مسجدی دکتر و عدل دکتر آقای گفته طبق حالیکه از ابتدا خط قرم  این کارگروه

 .در موردشان اختالف نظر داریممجموعه ارقام اس  که همه ما  یک به نظر من کار ما در این کارگروه بازی با

کنم سعی کنیم از این اضا خارج شویم. وظیفه ما تثبی  این اعداد و ارقام نیس . بارها اعالم کردیم که باید روی مبانی خواهش می

. دس  یابیم اعدادی به آبی کم با زگاریسا برنامه برای سال پایان تا اردکانیان دکتر آقای تاکید طبق آن بحث شود. و سعی کنیم

یرو پایش آلودگی آو را ن وزارت نیس  قرار مگر مثال برای. اس  وزارتخانه دو روتین کار و نیس  سازگاری برنامه این من نظر به

م خواهند داد. سال انجام دهد؟ مجموعه این کارها را وزارت جداد کشاورزی و وزارت نیرو تا امروز انجام دادند و در آینده هم انجا

کنم برای امنی  غذایی کشور و بنابراین خواهش می .وجود دارد نوع 12 به ن دیک امروز اما. داش  وجود گندم نوع 1 کشور در .4

 را مشکالت راه دو از ،هس  ما همه قبول مورد که مصرف اتالح و کاهش با هم مان دول ، به ارقام ارائه جای به پایداری تولید

سعی کنیم برای بایستی همه مناب  آو موجود را مصرف کنیم و امنی  غذایی و خود اتکایی داشته باشیم، یا  بایستی یا. کنیم ح 

 به االن همین آو بدره وری سند راهبری در کمیته .آو برنامه ری ی کنیم و متناسب با کاهش مصرف بدره وری را ارتقا دهیم

برنامه کمیته  هستید و مدیری  نی  آقای کشاورز شما عضو آن کارگروه .شود می انجام مفیدتری خیلی کارهای کارگروه، این نسب 

گویند چه  های خود را ارائه می دهند و میچند محقق برنامه جلسه هر در آن کمیته در اری آن را به عدده دارید.سیاستگ  و ری ی

خواهش می کنم سعی کنیم اضا  .به سازمان ها ابالغ کنیم تا ردمواردی را در وزارت نیرو و در بخش تحقیقات آو باید عملیاتی ک

 ای نخواهد داش . را عوض کنیم. این اضا به نف  این کارگروه نیس  و در ندای  نتیجه

 آبی، کم با سازگاری ملی کارگروه تشکی  ابتدای آقای مدندس اکبری خیلی ممنونم. البته توضیح دهم که در: دکتر زهرایی

 به بازرگانی اتاق و خصوتی بخش همچنینها و  مراک  تحقیقاتی استان ،هادانشگاه اینکه بر مبنی داش  ایوبهمص ملی کارگروه

شک  گرا . به خوبی ها هم این همکاری  ها مساعدت کنند. در برخی استانتا در تدوین برنامه ،گراته شوند کار به اکر اتاق عنوان

هایی که ارائه ه ها و طرح های موجود دستگاه های اجرایی محدود اس ، طبیعتاً برنامهاما چون شک  برنامه های سازگاری به بودج

چه وضعیتی بر  ،اس  و در ندای  نشان دهنده این اس  که در چه ااق زمانی محدود ها دستگاه هایپروژه اا ایی هم به می شود
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تاکید  نی که در برنامه ششمرداش  از مناب  آو زیرزمیباضااه میلیارد متر مکعب  44مناب  آو سطحی و زیرزمینی از نظر کاهش 

 حاکم اس . این موضوع ج  اهداف برنامه سازگاری با کم آبی بوده اس .رسیدن به آو قاب  برنامه ری ی سطحی همچنین و  ،شده

فاقی در کشور آو چه ات برداش  و اینکه برای رسیدن به این اس  بحث یک ری ی برنامه قاب  آو به رسیدنمدندس اکبری: 

 اتلی عنصر و هستید دخی  هم شما. نیس  ما بحث تولید بحث جدایی اس . این دو مورد باید با هم دیده شوند. بایستی بیااتد

وزارت محترم تم  در تمام جلسات اقط به مطالبه می ان بیشتری آو  مثالً. نیس  شما و ما سر بر بحث. شماس  دس  در تولید

 را ظرای  توسعه تنع  ، این مناطقازد. خارج از مسائ  استانی ق وین یا االت مرک ی و جاهای دیگربرای بخش تنع  می پرد

مثال  ه عنوانیا ب .به می ان کاای وجود داردباید تنای  و چیدمان آن را به جاهای دیگر و در کنار سواح  ببریم که آو و  ندارند

برای حفظ تاالو ها و محیط زیس  مطالبه  اس ، استان در نظر گراته در که را آبی سازمان حفاظ  محیط زیس  همیشه مناب 

 قبول مورد ری ی برنامه قاب  آو که ارض بر. ندارد عملیاتی هیچکس برنامه می کند. بحث ها همیشه در مورد همین مسائ  اس .

اتفاق بعدی چیس ؟ برنامه اشتغال و  ااتد؟چه اتفاقی می آن. بعد از گردددرتد مصرف کم  12یا  02د که مقرر گردیو  شد واق 

ااتد چه برنامه ای داریم؟ آقای شود؟ برای جلوگیری از اتفاقاتی که االن در حاشیه شدرهای ب رگ می پایداری تولید چه می

 مشدد مشاهده کردند. این ااراد همان کشاورزان سابق هستند که مرات  شان را از دس  دادند و شدر خامسی خودشان درمدندس 

 دیده شود.به حاشیه شدرها آمدند. باید همه مسائ  با هم 

دکتر قربانی: خدم  اعضای حاضر در جلسه و ریاس  محترم جلسه و همکاران در استان و استانداری ق وین عرض سالم دارم. از 

س  و نکاتی که گ ارشی که ارائه شد تشکر می کنم. نسب  به گ ارش نقد خاتی نداریم. استان ق وین یک استان تنعتی ا

 موردی همکاران بخش تنع  گفتند قاب  قبول بود و حساسی  های منطقه به عنوان یک منطقه تنعتی برای ما قاب  توجیه بود.

. در پیوس  اس  دااعی قاب  و قبول قاب  نکته هم گفتند طالقان سد آو انتقال بحث مورد در کشاورزی جدادسازمان  همکاران که

به این موضوع پرداخته شود. پیش بینی ما این اس  که اتکای آو شدر تدران به منطقه طالقان هر روز بیشتر  و ضمایم گ ارش باید

 .می شود و حقابه آن نسب  به استان ق وین کمتر خواهد شد. این مسئله باید در بخش کشاورزی به تورت جدی پیش بینی شود

 را توتیه دارم. طبیعتاً ما موظف هستیم یک مجموعه اعداد کمی اکبری هم یک مدندس در مورد ارمایشات تحیح جناو آقای

  قرار دهیم و شاید تکرار این اعداد در جلسات متنوع مقداری خارج از حوتله باشد. در این جلسات باید به بخش دوم عم مالک

طبیعتاً مرج  )که  ه آن می پردازیمموضوعات کیفی هم بپردازیم. پیشنداد می کنم جدا از اعداد و ارقام کمی که در همه استاندا ب

 دهیم انجامپیشندادات مشخصی ارائه کنیم. برای مثال چه کاری  ندارد  زیادی تفاوت و اس  هم این اعداد در تمام استان ها مث 

ایی را در دستور کدام برنامه را از دستور کار کدام دستگاه ها خارج کنیم و یا چه برنامه ه و از چه کاری جلوگیری کنیم ندهیم یا یا

هم به آن  تخصیص اعتبارات و مناب  ریالی دول  و بخش خصوتی آن، با این اقداماتبه تب  . کار چه دستگاه هایی قرار دهیم

تا سال  در آن تصویب شده اس ، با کم آبی بیعتاً باید این موضوع در استان هایی که برنامه سازگاریط می شوند.هدای   سم 

خودش را نشان دهد. باید متوجه شویم که سال آینده چه برنامه هایی از دستور کار شدرداری ها  نی  ریالی یها برنامه در 4122

سازمان کدام برنامه ها از دستور کار باید مشخص شود . اس  داری ها قرار گراتهشدر کار دستور در هاییبرنامه چه و خارج شده

 خاتی جلسه به احتیاج من عقیده به .اس  این موارد از حیث ریالی چطور شده واس  جداد کشاورزی خارج شده و یا قرار گراته 

 4122بخواهیم و اینکه در بودجه سال  برنامه استاندا از تورت چه به کنیم مشخص و شود مطرح اکبری مدندس نظرات که اس 

کمی، باید به پیشندادات کیفی هم پرداخته شود. عملکرد استاندا را به چه تورت در نظر بگیریم. جدا از پرداختن به اعداد و ارقام 

 نیم.رتد کنی  مجددا تشکر می کنم. انشااهلل بتوانیم با تصویب برنامه های سایر استان ها، کیفی  اجرای آندا را 

ان در سازگاری با کم آبی عرض سالم و ادو و احترام دارم. آقای دکتر مردملی مدندس محمدزاده : خدم  اعضای محترم کارگروه 

ای استان مقدمه توضیحات خوبی دادند. به نوبه خودم از گ ارش خوو آقای مدندس ملکی مدیر عام  محترم شرک  آو منطقه
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 آو مناب  از استان مصرف ک  که شد اشاره ملکی در گ ارش آقای مدندسم. ر می کنم. چند نکته را عرض می کنق وین تشک

و یا به میلیون مترمکعب  4.70میلیون متر مکعب اس  و سدم بخش تنع   0024ی و زیرزمینی از این دو حوزه آبری  سطح

های تنعتی استان که شام   عبارتی از ک  مصرف آو استان از مناب  سطحی و زیرزمینی دو و نیم درتد اس . در بخش شدرک

 را عملیاتی کرده ایم، برای آنهکتار  0422هکتار اراضی در اختیار داریم. از این اراضی  122ه ار و  1شود  شدرک می 44

آو تامین  لیتر بر ثانیه .12 هاشدرک داخ  در آندا برای و دهیممی ارائه خدمات شده، مستقر واحد ایم،کرده اراهم زیرساخ 

این برای آو بر ثانیه لیتر  .12اس . به ازای تامین  بر ثانیه لیتر 102ها در ااز عملیاتی این شدرک برای. کسری آو اس  شده

 اشتغالی . میانگینشده اس  ایجاد اشتغال نفر ه ار 02 به ن دیک یا و نفر 942ه ار و  09 ،واحد بدره بردار 912شدرک ها در قالب 

استان یک استان تنعتی اس  و عمده واحدهایی که  که این ایناس ، با توجه به  شده ایجاد تنعتی هایشدرک داخ  در که

 4.70از این  .اس  نفر 0. شده تامین که آبی لیتر هر به ازای ،تنای  کوچک و متوسط هستند اندداخ  شدرک ها مستقر شده

شود. به میلیون متر مکعب آن از آو زیرزمینی تامین می 4174آبی که به بخش تنع  اختصاص داده شده  متر مکعب میلیون

آو منطقه ای اگر  شرک    می کنیم دوستان درآن از آو سطحی تامین می شود. درخواس مترمکعبمیلیون  071عبارتی تندا 

امکان دارد سدم بخش تنع  را از مح  آو های سطحی یا احیای طرح های تعادل بخشی در استان اا ایش دهند. مجدداً از 

 گ ارش خوو آقای مدندس ملکی تقدیر و تشکر می کنم.

مان کمی که تا انتدای جلسه باقی مانده از اعضا درخواس  دکتر زهرایی: از آقای مدندس محمد زاده تشکر می کنم. با توجه به ز

. در هم پیشندادات و هم ج ئیات برنامه ندایی شود می کنم نظراتشان معطوف به برنامه سازگاری با کم آبی استان ق وین باشد. تا

 خدم  آقای مدندس سب ی از امور آو، کشاورزی و محیط زیس  سازمان برنامه و بودجه هستیم.

س سب ی: از همکاران استان ق وین باب  گ ارش خوبشان تشکر می کنم. همانطور که مدندس اکبری ارمودند، در برنامه مدند

های سازگاری با میلیارد متر مکعب آو تراه جویی شود. در برنامه 44ششم توسعه، مقرر گردید براساس آو قاب  برنامه ری ی، 

ی آو و کشاورزی مجددا تکرار می شوند. سوال این اس  که چرا توایقی حات  کم آبی همان برنامه های تراه جویی بخش ها

نشده اس  و چرا در برنامه ششم توسعه تراه جویی حات  نشد و روند کاهشی آبخوان ها ادامه دارد؟ اگر همان برنامه های 

مه ها قبال مواق نبوده اس ، نتیجه بخش نخواهد تکراری را برای برنامه هفتم توسعه نی  تکرار کنیم بدون ارزیابی اینکه چرا این برنا

بود. نکته دیگر در مورد پیشندادات استان اس . پیشنداد اول و چدارم نیازمند اتالح قانون اس . پیشنداد چدارم منجر به اا ایش 

ودشان را طی کنند. مصرف آو بخش تنع  می شود و مغایر با بحث سازگاری با کم آبی اس . این پیشندادات باید مسیر قانونی خ

از اختیارات وزارت نیروس  و نیازی به طرح آن در کارگروه ملی  04پیشنداد دوم در مورد تخصیص آو سد ندب، مطابق ماده 

. در خصوص پیشنداد سوم، این مورد هم از اختیارات وزارت نیرو اس  و در ک  به نظر می رسد ضرورتی نداردسازگاری با کم آبی 

 ت در جلسه کارگروه ملی نباشد. به طرح پیشندادا

اهیم تا نظرات خود را در پاسخ به موارد اعالم شده واز همکاران استان می خ تشکر از آقای مدندس سب ی ضمن :ییزهرادکتر 

 بفرمایند.

یرد. ولی دکتر ارخ اد: هر استانی به تورت جداگانه برنامه هایی را مطرح می کند و در کارگروه ملی یکپارچه سازی تورت می گ

ها ج یره ای عم  می شود. ما در استان ق وین در زمینه هوشمند کردن چاه ها، جلوگیری از برداش  در بعضی مواق  در استان

های غیرمجاز، انسداد چاه و .... سخ  گیرانه عم  کرده ایم و ل وما در استان های همجوار ما اینگونه عم  نمی شود و این برای ما 

ایجاد کرده اس  و قاب  توجیه برای مردم نیس . یکپارچه سازی و اقدام یکنواخ  در همه استان ها توسط مشکالت اجتماعی 

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی دنبال می شود. استان در مورد پیشنداد سوم اترار زیادی ندارد ولی سایر پیشندادات را اترار 

میلیون متر مکعب آو برای شدرک گلخانه ای از سد ندب هم که  4صیص داریم حتما در کارگروه ملی مطرح شود. پیشنداد تخ
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ظاهرا توسط دبیرخانه حذف شده اس  را حتما اترار داریم که در برنامه درج شود. این ظرای  برای استفاده از آو سد ندب وجود 

سال و  02قدم   حاضر باغ های بادارد. از طرای خانم مدندس خمسه در مورد باغ های قدیمی استان تحب  کردند. ما در حال 

 به مالحظاتی که در توسعه باغ جدید ذکر شد، توجه داریم ولی امکان تغییر باغ های موجود را نداریم. خیلی بیشتر داریم، 

مدندس ملکی: بحث های مربوط به انتقال آو از سد طالقان برای شرو استان تدران مطرح شد. در حال حاضر امکان تخصیص آو 

به استان تدران از سدم تخصیص کشاورزی استان ق وین وجود ندارد و اگر این اتفاق بیااتد ما دچار مشک  می شویم. در  بیشتر

مورد تاالو اهلل آباد هم من توضیحاتی ارائه دهم. این تاالو در دو سال گذشته به دلی  بارش های قاب  توجه و دریاا  رواناو های 

ر شده اس ، ولی قب  از آن برای مدت طوالنی خشک بوده اس . واقعا اینکه انتظار داشته باشیم در ناشی از بارش های سیالبی آبدا

سالدای عادی جریان های سطحی رودخانه ابدر رود که از استان زنجان می آید، این تاالو را تغذیه کند، امکان پذیر نیس  و برای 

رح کردیم. در خصوص ابدامی که در مورد چاه های ارم یک مطرح شد، همین هم بحث انتقال پساو را برای احیای این تاالو مط

میلیون متر مکعب تراه جویی خواهیم کرد. این از  10اگر کارگروه موااق  کند، ما هم باغات را حفظ خواهیم کرد و هم 

کنیم و هم چاه های ارم پیشندادات خوو استان ما اس  که خواهش می کنم کارگروه موااق  کند تا بتوانیم هم باغات را حفظ 

 میلیون متر مکعب آو تراه جویی کنیم.  10یک را تعیین تکلیف کنیم و هم 

 : عرض سالم و احترام دارم. دو نکته را می خواستم خدمتتان عرض کنممدندس سراارازی: 

جویی که می میلیون متر مکعب تراه  .1در مورد برنامه ای که آقای مدندس ملکی برای کاهش ده درتد عالوه بر  -4

این به دور از عدال  اس  که هم یک بار برای چاه های خواهند از پروانه چاه های مجاز به بدانه حفظ باغات کم کنند. 

 درتد کاهش اعمال کنیم.  42مجاز تعدی  انجام دهند و هم مجدد یک 

تر بود شرک  آو منطقه ای می ان نکته دیگر اینکه تبدی  کانال های شبکه ق وین به لوله اقدام بسیار خوبی اس  و بد -0

درتد از مناب  از کانال ها هدر می رود و  04تراه جویی از این اقدام را نی  در جداول درج می کردند. ذکر شده اس  که 

 اقدامی که پیشنداد شده اس ، یکی از مدمترین موارد در برنامه پیشندادی آو منطقه ای اس . 

یک جم  بندی داشته باشم. علیرغم اینکه ما چند بار در مورد السفه تشکی  سازگاری با کم دهید که من مدندس کشاورز: اجازه 

باز شاهد هستیم که بحث های دستگاه های استانی و ملی به چند جد  سوق پیدا می  ،آبی در سطح استانی و ملی تحب  کردیم

ها و مواردی را که در شرایط عادی نتوانستند به هم  کنند. اولین مورد این اس  که دوستان ما در استان سعی می کنند برنامه

تحمی  کنند، اارغ از همه مقررات به هم تحمی  کنند. مثال دوستان وزارت نیرو تخصیص تادر می کنند. دومین مطلب، همین 

مداد می طلبند مسئله شدیدتر در دستگاه های ستادی اس  که به مطالعات موردی متوس  می شوند و از همکاران وزارت نیرو است

سال گذشته ما به سم  عقالنی ، توسعه متوازن و ارابخشی بودن آو بوده  12-02که خواسته هایشان برآورده شود. آیا راتار 

باید متناسب با سازگاری، استعداد، مسئولی  و ارابخشی  ،دهیمه به هر بخش چقدر باید آو تخصیص اس  یا نبوده اس ؟ این ک

 44ارآیند تعاملی مشخص شود. ات  این کمیته برای این اس  که قرار اس  در برنامه ششم توسعه،  بودن آو و در قالب یک

میلیون متر مکعب سدم استان  022میلیارد مترمکعب آو،  44میلیارد متر مکعب برداش  آو کاهش پیدا کند. ارض کنید از این 

باید کم شود. آن دستگاه ها بنا بر پیشندادات آقای  گاه هاییدستق وین باشد. استان ق وین باید مشخص کند این می ان از چه 

مدندس اکبری، باید اعالم می کردند که چه مصوبه ای از هیات محترم وزیران )نه از قانون  نیاز دارند. دستگاه محترم باید مجموعه 

ستاندار محترم مناب  مالی را تامین کند و در برنامه هایش را بیاورد و اعالم کند که اگر مصوبه ای را هیات وزیران به ما بدهد و ا

الیحه بودجه، سازمان برنامه و بودجه کمک کند، آن وق  ما می توانیم این می ان تراه جویی را محقق کنیم. همه آو جدید می 

ود. خواهند. وقتی سدم کاهش دستگاه ها مشخص شد، آن دستگاه باید راه های مختلف را مشخص کند که این کاهش محقق ش

این بدین معنی نیس  که اگر تراه جویی کردیم، کار دیگری را باید به جای آن انجام دهیم. اگر ما در استقرار جمعی ، در توسعه 
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تنعتی و ... زیاده روی کردیم دیگر نباید این رویه را ادامه دهیم. ما به عنوان کارگ اران نظام می دانیم که آو کم شده اس . 

کننده آو نیس . وزارت نیرو نشان می دهد که آو استان ق وین کم شده اس . آیا می خواهید که راتارهای  وزارت نیرو که مصرف

قبلی ادامه پیدا کند تا استان ق وین، تبدی  به کویر شود؟ کشور با بخشی نگری قاب  اداره شدن نیس . همه آو می خواهند. کدام 

شد؟ یکی از عل  های کم بودن عملکرد کشاورزی در ایران، کم آبیاری اس . شدر، تنع  یا کشاورزی اس  که آو کاای داشته با

ما باید روی روش ها کار کنیم و مشکلش را ح  کنیم نه آو بیشتری مطالبه کنیم. روی بدره وری کار کنیم، محصول و تکنولوژی 

ردکانیان می ارستیم. این یک کار جمعی و محیط تولید را عوض کنیم. یک بسته در این مورد تدیه کردیم که برای آقای دکتر ا

کنم که به هدف این کارگروه ملی توجه کنید. ما می خواهیم  اس . من از دوستان تنع  و دوستان وزارت کشور خواهش می

د امیدوار باشیم که خرد سازگاری با کم آبی داریم. در مورد انتقال آو از طالقان که گفتم باید در سطح کالن، وزارت کشور ورو

. آیا قرار اس  استان تدران به همه استان های مجاور دس  اندازی کند بیاندیشیمکند. ما باالخره باید در این مورد تدبیر مناسبی 

یا در این شرایط که این جمعی  را در خود جم  کرده اس ؟ آقایان هم هر طور می خواهند آو را مصرف کنند؟ استخر پر کنند؟ آ

نده موضوع را مطرح کردم که همه ندادهای امنیتی، وزارت کشور و بخش کشاورزی بدانند که اتفاقات آی؟ این آبی در کشور هس 

، ما االن داریم پایه گذاری می کنیم. به عنوان مثال شاید الزم باشد آو تدران را دو شبکه ای کنیم. برای برخی مصارف کم را

ن منتق  کنیم و بعد برای زمین باغات تاریخی ق وین مشک  آو داشته اهمی  تر از پساو استفاده کنیم. آو را به استان تدرا

زمین اس  ما احساس نمی کنیم. هر دستگاهی باید با وزارت  باشیم. مناب  آو زیرزمینی دچار بحران جدی اس  ولی چون زیر

شرایط کم آبی نه در وضعی  نیرو تعام  کند و یک وظایف ذاتی نی  خودش دارد. خواهش می کنم وظایف ذاتی خود را در قالب 

مطلوو شک  دهید. مثال از بخش کشاورزی، امنی  غذایی خواسته می شود. این بدین معنی نیس  که در ق وین همه چی  کش  

شود. در ق وین باید با توجه به شرایط آو، مثال سه محصول خاص کاشته شود. بقیه محصوالت را از جای دیگری بخواهیم. مطلب 

پیشندادات اس . پیشنداد اول مربوط به قوانینی اس  که از حیطه این کارگروه خارج اس . ولی اگر در چارچوو آخر در مورد 

مصوبات دول ، امکان یکپارچه کردن چاه ها وجود داشته باشد، کار خوبی اس . در تاکستان های استان ق وین این کار انجام شد و 

هم ارتقا پیدا کرد و ما به پیشنداد وزارت نیرو به آندا جای ه هم دادیم. به نظر من  در تعادل بخشی اثرات مثبتی داش  و بدره وری

با مشورت حقوقدان ها شاید بتوان راهکاری برای این موضوع پیدا کرد. اقط باید مشروط به این باشد که منجر به اضااه برداش  

آبی نیس . خواهش من این اس  که در این جا مسائ   نشود. سه پیشنداد بعدی هر سه تخصیص اس  و در قالب سازگاری با کم

تخصیص را مطرح نکنید. در ک  اکر می کنم موضوع انتقال آو از طالقان به استان تدران را باید با مدیری  وزارت کشور و وزارت 

ری با کم آبی باید بسته نیرو ح  کرد. چون این موضوع ادامه پیدا می کند و به استان های همجوار آسیب می زند. ما برای سازگا

کشاورزی، دستورالعم  ب رگی حاوی موارد مختلف مث  کشاورزی حفاظتی، زمان کش ، نوع کش ،  بخش . درارائه دهیمهایی را 

رویم. حتی دوستان جایی استقرار و ارتقای تکنولوژی بتکنولوژی و .... را تدوین کرده ایم. ما در تنع  هم باید سراغ بدره وری، جاب

به همه ما بر می گردد. موضوع کاهش مصرف و  با کم آبی رت نیرو هم باید روی نیروگاه های حرارتی کار کنند. بحث سازگاریوزا

دستگاه ها  کلیه کمک به اا ایش بدره وری و رونق تجاری و اقتصادی و بدبود اضای کسب و کار و کمک به معیش  از وظایف

 دا کنیم. اینجا کمیته سیاس  گذاری دول  اس . دول  جای بحث های انی نیس . اس . وظیفه ما این اس  که روش ها را پی

دکتر زهرایی: من الزم می دانم که توضیح دهم که برای پر کردن ااتله آو قاب  برنامه ری ی و مصارف وض  موجود، وزارت نیرو 

ترم استان ق وین با هدای  استاندار محترم و میلیون متر مکعب را به استان ق وین پیشنداد داد. همکاران مح 410تراه جویی 

میلیون متر مکعب تا انتدای برنامه هفتم ارائه  004همکاری دستگاه ها و با برگ اری جلسات مکرر، برنامه ای برای تراه جویی 

مان جداد پروژه ساز 41پروژه شرک  آو و ااضالو،   40پروژه شرک  آو منطقه ای،  42داده اند. برنامه ارائه شده شام  

برنامه شرک  شدرک های تنعتی اس . هیچ کدام از این برنامه ها ناظر به اضااه برداش   4برنامه شدرداری و  4کشاورزی و 
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نیس . بنابراین من اکر می کنم نظرات آقای مدندس کشاورز در تدوین این برنامه مراعات شده اس . ولی این برنامه ها به دلی  

ایجاد معیش  جدید جایگ ین نیس  چون دستگاه ها نمی توانند خودشان را متعدد کنند. در مورد نبود اعتبارات ناظر به 

پیشندادات، ما مکررا به همکاران استان ها توضیح می دهیم که پیشندادات ناظر به تخصیص آو نمی تواند در کارگروه مطرح شود 

طرح در کمیته را بدهیم. من از اعضای کمیته باب  این موضوع ولی بعضا استان ها اترار می کنند و ما مجبور می شویم اجازه 

به این شک  در کارگروه از پیشندادات ارائه شده عذرخواهی می کنم. االن جم  بندی در مورد پیشندادات این اس  که هیچ یک 

که نیازمند مصوبه دول  و ملی قاب  طرح نیس . من درخواس  می کنم از همکاران استان ق وین چنانچه پیشنداد اتالحی دارند 

استان برای ارسال برنامه اتالح شده به دبیرخانه از این رو را برای طرح در کارگروه ملی ارائه نمایند.  اس ، آنهماهنگی ارابخشی 

از کلیه اعضا حاضر در جلسه تشکر و  ارت  خواهد داش . دو هفته ،سازگاری با کم آبی به منظور طرح در جلسه کارگروه ملی

 . دردانی می کنمق
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آبی استان ق وین تصویب شد و مقرر گردید  کلیات برنامه سازگاری با کم

استان طبق نظرات ارائه شده، برنامه را مورد بازنگری قرار داده و نسخه 

 بی ارسال نمایند. ازگاری با کم آساتالح شده را به دبیرخانه کارگروه ملی 

کارگروه سازگاری با 

 ق وینآبی استان کم
 هفته دو

0 

چنانچه پیشندادات مطرح شد مورد موااق  قرار نگرا . مقرر گردید 

اتالحی دارند که نیازمند مصوبه دول  و هماهنگی  اتپیشنداداستان 

اس ، همراه با نسخه ندایی جد  طرح در کارگروه ملی ارابخشی 

از درج پیشندادات درخواس  تخصیص  م آبی ارسال نمایند.سازگاری با ک

 آو در برنامه خودداری شود. 

کارگروه سازگاری با 

 ق وینآبی استان کم
 هفته دو

 


