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 دستور جلسه:

 :مصوبات

كمیته اعضاي 

 تخصصی

 آقایان تجریشی ، اکبری، عدل، سروش و نجفی  

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

آقایان مغانلو )وزارت کشور(، سبزی )سازمان برنامه و بودجه(، سرافرازی )وزارت جهاد کشاورزی( و 

ت، حاج رسولیها، جانباز، احسانی،پاکروح، جوادیان زاده )وزارت نیرو(، محمد زاده و کرباسیان)صنع

 معدن و تجارت(

 مدعوين
آقای مهرعلیزاده )استاندار اصفهان(، آقای عباسی )استاندار چهارمحال و بختیاری(، آقای صادقیان 

 )استانداری یزد(

 آقای افشانی ) وزارت کشور (،  غايبین

 مدیریت شرایط ویژه )تأمین آب شرب( حوضه زاینده رود در سال جاری  -0

 شرح مصوبات رديف

0 

ضرورت اولویت به تامین آب شرب به عنوان مهمترین بخش مصرفی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در 

درصد  71راستای بهینه سازی الگوی مصرف متناسب با وضعیت حاد ذخیره سد زاینده رود، نسبت به کاهش 

و جایگزینی بخشی از آب مورد نیاز  مصارف آب سطحی در جدول منابع و مصارف آب سد زاینده رود و تأمین

 با آب زیرزمینی و یا تغییر کاربری از مصرف آب برای فضای سبز به آب شرب اقدام شود.

تبصره: نمایندگان استان یزد و شرکت مادر تخصصی آب  و فاضالب کشور به دلیل کاهش شدید کیفیت آب 

 هش آب شرب استان یزد را داشتند.% کا01در سه شهر میبد، بافق و یزد درخواست اعمال حداکثر 

7 

به استناد مصوبات اولین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مبنی بر مشارکت مالی صنایع آب بر استان 

اصفهان در تعدیل اثرات کم آبی حوضه آبریز زاینده رود به منظور کمک به امور آب و کشاورزی استان، مقرر 

 های آتی کاهش نیابد. مذکور، سهم آب تحویلی به بخش صنعت طی ماهشد در صورت مشارکت مالی صنایع 

3 
های اصفهان و  چهارمحال و بختیاری مقرر شد حداقل آب مورد نیاز برای زنده  به منظور حفظ باغات استان

نگهداشتن باغات و جلوگیری از خشکیدن آنها در اختیار قرار گیرد. بر این اساس مقرر شد تسهیالت الزم 
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 های مذکور، برنامه ریزی و پشتیبانی شود. انتقال آب از طریق تانکر به باغات در استان برای

4 

وکار الزم برای اعمال کنترل برداشت آب برای حفظ باغات در سقف تعیین شده، توسط شورای  مقرر شد ساز

گذاشته شود و بینی و به مورد اجرا  های اصفهان و چهارمحال و بختیاری پیش حفاظت منابع آب استان

 طور مستمر ارسال گردد. به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، به  گزارش عملکرد اقدامات انجام شده،

5 

مقرر شد آن بخش از حقابه کشاورزی که برای آب شرب و یا صنعت اختصاص یافته است از محل اعتبارات 

آبی جبران شود. در  ملی سازگاری با کمازای پایداری آب صنعت مطابق مصوبات اولین جلسه کارگروه  مابه

هیئت محترم  07/07/0371مصوبه  8و  2صورت نیاز به اعتبارات کمکی )با تأکید بر منابع موضوع بند 

 دولت( پیشنهاد الزم به دولت برای اتخاذ تصمیم مناسب ارائه شود.


