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ه نھار و ل وبات  ل ی هک   ج وه ذ ی کار ی کم با سازگاری  م   آ
 13:15 – 17:00 :جلسه زمان  ويدئو كنفرانس - شركت مديريت منابع آب ايران  :جلسه مكان  27/03/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

  كنندگان:شركت

  وظيفه ،خامسي زاده تقي زاده،محمد نيا، صالحي زاده، الهيجان ،كشاورز  تخصصي كميته اعضاي

  اعضا نمايندگان/همراهان

دهقـاني   –مـردان (وزارت صـمت)    - شـور) ك بودجـه  و برنامـه  (سازمان ، صفايي، ذوالقدرديمسج
حـاج رسـوليها،    -آذرگشـت (وزارت كشـور)   قربـاني،   –سانيچ، سرافرازي (وزارت جهاد كشاورزي) 

 ، بختيـاري اصـل  كركـاني  – ايـران)  آب منابع تمديري (شركتدهبندي، فاضلي، اميريان ، انياحس
  نيرو) (وزارت محمديان ،زاده زارع ،زهرايي ،رجايي - كشور) فاضالب و آب مهندسي (شركت

  مدعوين

 – )استان قم ريزي برنامه و مديريت (سازمان نوربخش – )قم استانداري( سرمست، بهشتي، ملكي
حاجي حسيني مسگر، هادي پور،  – )ان قماست كشاورزي جهاد (سازمانپورميداني، جعفرزاده 

 و آب (شركتپور  جان صادق – )قم اي منطقه آب (شركت مددي، محمدي احمدآبادي علي
  )استان قم فاضالب

مرتضوي، واسطه  –وحيدي (مجلس شوراي اسالمي)  - شجاعي (استانداري خراسان شمالي) 
  اي خراسان شمالي) (شركت آب منطقه

  :جلسه دستور

 قم استان آبي كم با سازگاري هاي امهبرن بررسي -1

  هاي سازگاري با كم آبي استان خراسان شمالي بررسي پيشنهادات برنامه -2

  :استان قم مصوبات

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  رديف

1  

آبي استان قم مورد پذيرش واقع شد.  هاي سازگاري با كم رنامهكليات ب
ها توسط  مقرر شد نقطه نظرات اصالحي طرح شده بر روي برنامه

دبيرخانه كارگروه ملي به كارگروه سازگاري با كم آبي استان منتقل و در 
  مال گردد.ها اع برنامه

كارگروه سازگاري با كم 
آبي استان قم/ دبيرخانه 

لي سازگاري با كارگروه م
  كم آبي

  دو هفته

  در اسرع وقتدبيرخانه كارگروه ملي هاي عضو كارگروه ملي  كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه  2
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پيشنهادات استان قم را بررسي و در مورد بندهاي مختلف پيشنهادات 
  گردد.تصميم گيري نمايند و نتايج آن به استان اعالم 

/ آبي سازگاري با كم
گروه هاي عضو كار دستگاه

  آبي ملي سازگاري با كم

3  
 2و  1هاي  هاي سازگاري با كم آبي استان قم پس از انجام رديف برنامه

مصوبات، جهت تصويب نهايي در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي طرح 
  خواهد شد.

وه ملي دبيرخانه كارگر
  در اسرع وقت  آبي سازگاري با كم
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  :الياستان خراسان شم مصوبات

1  

آبي استان خراسان شمالي، متن پيشنهادات اول تا سوم به شرح هاي سازگاري با كمدر بررسي پيشنهادات چهارگانه برنامه
  زير مورد تاييد قرار گرفت و پيشنهاد چهارم مردود گرديد.

به كارگروه مالي آبي در استان خراسان ش هاي سازگاري با كم منابع آب و اجراي برنامه مديريت بهينهمنظور  هب )1
نسبت به اخذ، مديريت و نظارت بر  ، هر ساله1405تا پايان سال شود  مي استاني سازگاري با كم آبي اجازه داده

) متناسب با حجم مكعب در سالهزار متر  100يش از صنايع با مصرف بمبالغي كه صنايع پرآب بر استان (كرد  هزينه
. كنند اقدام نمايد كمك مي "ازاء تامين پايدار آب براي صنعت مابه"ن توليد، ظرفيت و ميزان مصرف آب تحت عنوا

هاي بعد بر اساس نرخ  در سالشود و  تعيين ميميليارد ريال  700 مصوبهدر سال اول اجراي  هاي مذكور ميزان كمك
 يش خواهد يافت.تورم رسمي بانك مركزي افزا

در صندوق غير دولتي حمايت از ري با كم آبي حسب تشخيص رييس كارگروه استاني سازگاهاي مذكور  كمك
 :هاي زير هزينه شود توسعه بخش كشاورزي استان نگهداري و با اجازه و نظارت استانداري در زمينه

 هاي تعادل بخشي منابع و مصارف آب كمك به اجراي طرح .1

 اي در اين اراضي هاي گلخانه ن نمودن كشت سنتي و توسعه كشتكمك به جايگزي .2

 هاي مصوب كارگروه سازگاري با كم آبي استان اير طرحكمك به س .3

 صنايع كم آب طلب در استانهاي  ها و زيرساخت كمك به طرح .4

 كمك به جايگزيني آب خام با پساب در مصارف صنعتي .5

هاي پرداختي توسط صنايع پر  هزينه ،"در مصارف صنعتيبا پساب كمك به جايگزيني آب خام "در اجراي ): 1تبصره (
  شود. ميهاي قابل قبول مالياتي تلقي  عنوان هزينه ستان خراسان شمالي در موضوع اين مصوبه بهبر ا آب

براي مديريت مصرف بهينه  بران هاي آب نامه عملياتي با تشكل انعقاد تفاهمامكان دخيل نمودن ذينفعان از طريق  )2
 از طريق اقدامات ذيل: هاي زيرزميني ب در بخش آو خاك علي الخصوص آب 

ها نظير اندازه گيري منابع آب، گشت  در بخش دولتي به تشكلگري و غيرحاكميتي  هاي تصدي گذاري فعاليتوا .1
 ها و بازرسي از چاه

دوده يك آبخوان و در محبرداري  سهم آب از يك چاه به چاه ديگر بر اساس آخرين مجوز بهرهاجازه جابجايي  .2
 آبخوانتحت پوشش تشكل مشروط به عدم افت سطح آب زيرزميني 

و با توجه به محدوديت شديد منابع آب قانون هواي پاك  22نامه هيئت وزيران مستند به ماده  به استناد تصويب )3
توليد هاي گذشته،  زمان برداري از منابع آب زيرزميني توسط صنايع استان از هاي بهره اخذ تخصيص و پروانه ،در استان

ميليون مترمكعب خواهد  29به  ،1415افق  ل حاضر كه اين رقم درميليون متر مكعب پساب در استان درحا 8حدود 
در ز مشكالت اجتماعي فراواني گرديده، باعث برو كه تأمين نياز آبي كشاورزان استان و محدوديت منابع آبي در رسيد

تحولي در رونق توليد و امكان رفع مشكالت ميسر  پساب موجود ايع باآب خام مصرفي صن جايگزينيصورت 
 5ظرف مدت  آب خام مصرفي فعلي با پساب به جايگزينيگردد صنايع استان خراسان شمالي ملزم  مقرر ميشود. لذا  مي

  باشند. سال
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  :الياستان خراسان شم مصوبات

ان خراسان شمالي در اسرع وقت، آبي/ كارگروه سازگاري با كم آبي استمقرر شد دبيرخانه كارگروه ملي سازگاري با كم  2
   رم وزيران براي پيشنهاد اول استان خراسان شمالي را انجام دهند.اقدامات الزم جهت اخذ تاييد هيئت محت

  


