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 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، ،تجریشی، تقی زاده خامسی

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

 -محمدزاده، مردان )وزارت صمت( -زي، صفایی )سازمان برنامه و بودجه کشور(مسجدي، سب

بهلولوند )ریاست  -حاجی مرادي )سازمان حفاظت محیط زیست (  -آذرگشت )وزارت کشور(

شفیعی، هاشمی،  -سرافرازي، جمالی، ابوالحسنی، زارع )وزارت جهاد کشاورزي( -جمهوري ( 

کرکانی، بختیاري  –ور )شرکت مدیریت منابع آب ایران( امیریان، رضایی، قبائی سوق، رضاپ

طاهري، ترابی، میبدي، زهرایی، استیري،  –اصل )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( 

 کیانی، احمدي زاده و ابراهیم زاده )وزارت نیرو(

 مدعوين

استان  نصراللهی زاده )سازمان مدیریت و برنامه ریزي -مرادنیا، ملکی )استانداري کردستان (

خرم،  –جعفري، سپري، خسروي ) سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان (  –کردستان ( 

امینی )هیات علمی مرکز تحقیقات  –اي کردستان (  گل محمدي، مبارکی )شرکت آب منطقه

 کردستان (

 دستور جلسه:

 تخصیص آب استان کردستان 

 خالصه مذاكرات:

عرض خیر مقدم به استاندار کردستان و همراهان و حاضرین در جلسه در در ابتداي جلسه آقاي دکتر عدل ضمن 

آب استان کردستان بیان داشتند پیرو جلسه   توضیحاتی ضمن تشریح دستور کار جلسه با عنوان بررسی تخصیص

برگزار شده در حضور معاون اول رئیس جمهور و تأکید وزیر نیرو مبنی بر طرح موضوع درکمیته تخصصی کارگروه 

 ملی سازگاري با کم آبی، مقرر گردید که این موضوع در دستور کار جلسه قرار گیرد.

ماه قبل مطرح شده است و در این  11استاندار کردستان نیز طی سخنانی بیان داشتند که این موضوع بیش از 

برگزار شده  جلسه در حضور وزیر نیرو و نیز معاون وقت آب و آبفا و نیز جلسات پشتیبان کارشناسی 1خصوص 

است. همچنین آقاي دکتر اردکانیان نیز در سفر استانی که داشتند قول مساعدت در بررسی درخواست استان را 

هاي  دادند. ایشان ضمن ابراز تأسف به دلیل طوالنی شدن موضوع و عدم اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص تخصیص

دند. ایشان همچنین بیان داشتند که از گزارشات گیري در خصوص موضوع ش آب استان کردستان، خواستار تصمیم

تکراري در جلسه پرهیز گردد. همچنین تاکید کردند خواسته استان، بر مبناي مطالعات کارشناسی تخصیص آب 
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هزار هکتار از اراضی استان است. میزان اراضی آبی استان در مقایسه با میانگین کشوري بسیار پایین است  133براي 

درصد شدند. همچنین ایشان به تأکید آقاي  22درصد به  11زایش میانگین سطح اراضی آبی استان از و خواستار اف

 دکتر جهانگیري در خصوص تسهیل در تخصیص آب با توجه به شرایط آبی بسیار مناسب استان  نیز اشاره نمودند.  

تند که در جلسه برگزار شده در خانم دکتر ترابی نیز ضمن ارائه گزارش تخصیص آب استان کردستان اشاره داش

در حضور دکتر جهانگیري مقرر گردید مشکالت آب استان کردستان در کمیسیونی با مسئولیت  1/11/79مورخ 

وزارت نیرو و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداري 

رومیه مورد بررسی قرار گیرد و جمع بندي آن کمیسیون در جلسه استان کردستان، و ستاد ملی نجات دریاچه ا

 بعدي در دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور مطرح شود.

خانم دکتر ترابی در توضیحاتی در خصوص تخصیص آب استان کردستان و اعالم مقادیر مربوط به مصارف، اراضی 

هاي استان کردستان بررسی شده و  که درخواست دیم، آبی و وضعیت کنونی تخصیص هاي آب استان بیان داشتند

 افزایش تخصیص تا حد ممکن به استان کردستان ابالغ شده است.

آقاي عدل ضمن تاکید براین مهم که آقاي دکتر جهانگیري فرمودند که بایستی در خصوص تخصیص آب استان 

ع موجود امکان انجام این کار وجود دارد و کردستان با نگاه ویژه اي بررسی انجام گیرد، مطرح نمودند که آیا در وض

 یا خیر؟

آقاي تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه در خصوص موضوع بایستی شفاف مطالب بیان شود تأکید داشتند ما باید بر 

مبناي وضع موجود تصمیم بگیریم چرا که تقاضاي آب در همه استان ها وجود داشته و این امري طبیعی است. لذا 

 د اگر در خصوص منابع آب در استان ظرفیتی وجود دارد بایستی موضوع تخصیص آب بررسی شود. فرمودن

آقاي مراد نیا در توضیحاتی تکمیلی اشاره داشتند که از ظرفیت چند میلیاردي  آب مهار شده استان مقدار ناچیزي 

ان داراي منابع آبی مطمئن می به استان کردستان تخصیص داده شده است. ایشان اشاره داشتند که استان کردست

سازي عدالت آبی نیز تأکید  باشد و نباید این استان را با استان هاي کم آب مقایسه نمود. ایشان در خصوص پیاده

 داشتند. 

آقاي خرم نیز در توضیحاتی اشاره داشتند که در حوضه آبریز سفیدرود بخشی از مصارف به عنوان تخصیص آب 

توان به عنوان یک راه حل، این احجام را  در قالب انتقال از سد ژاوه و آب برگشتی، می لحاظ شده است و همچنین

به صورت تخصیص آب به استان داد تا بخشی از تقاضا ها برآورده می شود. ایشان ضمن بیان ایراداتی بر تخصیص 

از منابع آب سطحی لحاظ آب استان کردستان اشاره داشتند که برداشت از منابع آب زیرزمینی به عنوان تخصیص 

شده است و این موضوع ایرادات فنی دارد. ایشان اشاره داشتند که ما بدون دخل و تصرف در استان هاي دیگر می 

 توانیم موضوع را با مدیریت، مرتفع نماییم. 

اظ مترمکعب در هکتار براي ما لح 9333آقاي گل محمدي همچنین مطرح نمودند که در خصوص نیاز آبی، میزان 

 شده است که این موضوع نیز با توجه به وضع موجود، منطق کارشناسی ندارد و نیاز آبی بیش از این مقدار است. 

آقاي عدل تأکید داشتند که باید از مباحث کارشناسی به تصمیم گیري برسیم. لذا وزارت نیرو بایستی براي استان 

پذیر را بررسی نمود. استان کردستان به لحاظ شرایط، باید  هاي امکان کردستان طرح مناسبی ارائه دهد. باید حداقل
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 وزنی متفاوت در موضوع تخصیص آب داشته باشد و در این خصوص باید منعطف باشیم. 

آقاي جعفري در توضیحاتی تکمیلی ضمن تأکید بر باز تخصیص آب استان کردستان نسبت به ارائه آمار و اطالعاتی 

کردستان، وضعیت کولبران و تعداد آنها، میزان اراضی مستعد استان و وضعیت  در خصوص آب تجدید پذیر استان

هاي غیر دائمی  هاي دائمی به رودخانه رژیم آبی و تغییر رژیم بارشی استان از برف به باران و تبدیل شدن رودخانه

ایجاد ظرفیت الزم  پرداختند. ایشان در توضیحات خود اشاره داشتند که ما بر اساس بحث هاي کارشناس، تقاضاي

 11در توسعه اراضی کشاورزي را داریم. همچنین ایشان نسبت برداشت از منابع آب زیرزمینی در استان کردستان را 

درصد اعالم کردند که این موضوع سبب نشست زمین و ایجاد فروچاله در دشت هاي قروه و دهگالن گردیده است. 

ري و زهکشی پایین دست سد گاوشان اشاره داشتندکه در مقطع کنونی ایشان به ایجاد زیرساخت در شبکه هاي آبیا

 گردد.  آب مکفی براي این تأسیسات تأمین نمی

آقاي شفیعی با توجه به شرایط توپوگرافی استان کردستان در خصوص شرایط نامناسب فنی براي توسعه کشاورزي 

یار زیاد می باشد. پیشنهاد ما در کوتاه مدت این تذکر دادند و اشاره داشتند در بعضی قسمت ها ارتفاع پمپاژ بس

 9333است که ظرفیت هاي در حال اجرا را عملیاتی نماییم. در خصوص سد چراغ ویس و شبکه آبیاري و زهکشی 

درصدي دارد باید ترتیبی اتخاذ نمود تا با توجه به وضعیت کنونی این  61هکتاري پایین دست که پیشرفت 

 ریاچه ارومیه نیز ادامه توسعه تا اتمام کار را مورد پذیرش قرار دهد. تأسیسات، ستاد احیاي د

با توجه به توضیحات مطرح شده، آقاي عدل فرمودند که بایستی موضوع در جلسه اي کارشناسی مطرح گردد و 

جمع بندي در کوتاهترین زمان ممکن در جلسات بعدي کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاري با کم آبی مطرح و 

جمع بندي شود. ایشان از آقاي مسجدي خواستند تا در هفته اول اسفند ضمن برگزاري جلسه اي جمع بندي را 

هکتاري که تخصیص آب دارند  03133هکتاري سد چراغ ویس و اراضی  9333تهیه نمایند و در فاز اول : اراضی 

تند ولی ردیف اجرایی دارد را بررسی هکتاري که فاقد تخصیص کافی هس 01613ولی ردیف اجرایی ندارند و اراضی 

 نمایند .

آقاي دکتر تجریشی بیان داشتند که تصمیمات ما اینگونه است که می خواهیم مشکالت خودمان را حل کنیم، اما 

مشکالت بعدي کماکان وجود دارند. لذا بایستی جلسه اي برگزار گردد که بر روي اعداد و ارقام به تفاهم برسیم. بنده 

خواهیم و آب تخصیص بدهید تا  هزار هکتارتوسعه اراضی کشاورزي می 133صیص را قبول ندارم که ما مبناي تخ

اشتغال ایجاد شود. این رویکرد اشتباه است. باید بر اساس جمع بندي مناسب، تصمیم گیري شود. همچنین باید 

مبناي مناسب درخواست یک چارچوب و شاخص مناسب براي موضوع تخصیص آب تهیه نماییم که استان ها بر 

 تخصیص داشته باشند. 

آقاي نصرالهی زاده بیان داشتند در کامیاران و بعضی شهرهاي دیگر ما دشت مسطح داریم و در مناطقی هم که آب 

میلیون تومان درآمدزایی در  103پمپاژ می شود براي باغات می باشد. در استان کردستان ازهر هکتار باغات حدود 

توانیم توسعه ایجاد کنیم. بر اساس سند  در بعضی از شهرهاي استان، غیر از آب به هیچ طریقی نمی سال وجود دارد.

 9توانیم انجام دهیم و پیشنهاد دادند که سهم استان از محل  هاي صنعتی را فقط در شرق استان می آمایش، فعالیت

 ، تخصیص اعتبار کافی داده شود.سد احداث شده داده شود و همچنین به سدهاي جدید که باید تکمیل شوند
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اند و حدود  شهرک صنعتی در کردستان داریم که عملیاتی شده 27آقاي محمدزاده در توضیحاتی فرمودند که 

لیتر  171لیتر است و کسري،  171ها تخصیص داده شده  نفر اشتغال ایجاد شده است. آبی که براي شهرک 7333

مصوبات ، چرخه تولید فوالد در استان باید تکمیل شود لذا سهم آب بخش  باشد. با توجه به به ازاي هر هکتار می

 صنعت چه در شهرک ها و چه در خارج آن، برابر نیاز و بر اساس مصوبات شوراي برنامه ریزي استان داده شود.

مهم درتعدادي  خانم دکتر زهرایی در توضیحاتی اشاره داشتند که شیوه نامه برنج به استانها ابالغ شده است اما این

 از استانها مورد توجه قرار نگرفته است و موضوع را به اطالع اعضاي کمیته تخصصی  اعالم داشتند. 

پیشنهاد دادند تا نمایشگاه و 1073جویی در مصرف آب در هفته اول تیرماه  همچنین ضمن اشاره به هفته صرفه

 گردد که مورد تایید اعضا قرار گرفت.نشستی در خصوص مباحث مربوط به سازگاري با کم آبی برگزار 

 مصوبات

 زمان مسئول پيگيري تصميمات رديف

1 
برگزاري جلسه کارشناسی در خصوص بررسی تخصیص آب استان 

 کردستان

سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

هفته 

 آینده

2 

با پیشنهاد برگزاري نشست و نمایشگاه در ارتباط با مباحث سازگاري با 

موافقت گردید. در این خصوص  73اول تیرماه  کم آبی در هفته

هاي عضو براي برگزاري موفق این رویداد توسط  هماهنگی با دستگاه

 دبیرخانه و خانه آب ایران به عنوان مجري انجام خواهد شد.

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاري با کم 

 آبی

 مستمر

 
 


