
        

ان ی ا   وری اسال

ی   ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

 1 از 1

ن وبات  ه دو ل ج ی ذ ه  وه ک ی کار یم   سازگاری با کم آ
  21:00 - 17:00 زمان جلسه :    وزارت نيروسالن جلسات مكان :     27/01/97  شنبه دو تاريخ جلسه:

 شركت كنندگان:

 

  دستور جلسه:

  :مصوبات

  

  آقايان تجريشي ، اكبري، عدل، سروش و نجفي   كميته تخصصياعضاي 

آقايان مغانلو (وزارت كشور)، سبزي (سازمان برنامه و بودجه)، سرافرازي (وزارت جهاد كشاورزي) و حاج رسوليها، جانباز،   نمايندگان/همراهان اعضا
  احساني،پاكروح، جواديان زاده (وزارت نيرو)، محمد زاده و كرباسيان(صنعت، معدن و تجارت)

  ر چهارمحال و بختياري)، آقاي صادقيان (استانداري يزد)آقاي مهرعليزاده (استاندار اصفهان)، آقاي عباسي (استاندا  مدعوين
  آقاي افشاني ( وزارت كشور )،   غايبين

  حوضه زاينده رود در سال جاري مديريت شرايط ويژه (تأمين آب شرب)  - 1

 مصوباتشرح رديف

1  

يد قرار گرفت و مقرر شد در راستاي بهينه سازي الگوي مصرف متناسب با ضرورت اولويت به تامين آب شرب به عنوان مهمترين بخش مصرفي مورد تاك
درصد مصارف آب سطحي در جدول منابع و مصارف آب سد زاينده رود و تأمين و جايگزيني  20وضعيت حاد ذخيره سد زاينده رود، نسبت به كاهش 

  اي فضاي سبز به آب شرب اقدام شود.بخشي از آب مورد نياز با آب زيرزميني و يا تغيير كاربري از مصرف آب بر
تبصره: نمايندگان استان يزد و شركت مادر تخصصي آب  و فاضالب كشور به دليل كاهش شديد كيفيت آب در سه شهر ميبد، بافق و يزد درخواست 

  % كاهش آب شرب استان يزد را داشتند.10اعمال حداكثر 

2  
ري با كم آبي مبني بر مشاركت مالي صنايع آب بر استان اصفهان در تعديل اثرات كم آبي حوضه آبريز به استناد مصوبات اولين جلسه كارگروه ملي سازگا

زاينده رود به منظور كمك به امور آب و كشاورزي استان، مقرر شد در صورت مشاركت مالي صنايع مذكور، سهم آب تحويلي به بخش صنعت طي 
  هاي آتي كاهش نيابد. ماه

هاي اصفهان و  چهارمحال و بختياري مقرر شد حداقل آب مورد نياز براي زنده نگهداشتن باغات و جلوگيري از خشكيدن آنها  منظور حفظ باغات استانبه   3
  و پشتيباني شود.هاي مذكور، برنامه ريزي  در اختيار قرار گيرد. بر اين اساس مقرر شد تسهيالت الزم براي انتقال آب از طريق تانكر به باغات در استان

4  
هاي اصفهان و  وكار الزم براي اعمال كنترل برداشت آب براي حفظ باغات در سقف تعيين شده، توسط شوراي حفاظت منابع آب استان مقرر شد ساز

طور مستمر  ي با كم آبي، بهبه كارگروه ملي سازگار  بيني و به مورد اجرا گذاشته شود و گزارش عملكرد اقدامات انجام شده، چهارمحال و بختياري پيش
  گردد. رسالا

5  
ازاي پايداري آب صنعت مطابق مصوبات  مقرر شد آن بخش از حقابه كشاورزي كه براي آب شرب و يا صنعت اختصاص يافته است از محل اعتبارات مابه

 12/12/1396مصوبه  8و  7موضوع بند تأكيد بر منابع با اعتبارات كمكي (به ر صورت نياز د آبي جبران شود. ه كارگروه ملي سازگاري با كماولين جلس
  پيشنهاد الزم به دولت براي اتخاذ تصميم مناسب ارائه شود.هيئت محترم دولت) 


