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بسمه تعالی

صورتجلسه
چهارمین جلسه کمیته راهبردی استانی در چهار چوب نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی و تصمیم
گیری امور آب به بخش خصوصی در استان ساعت  0338روز سه شنبه مورخ  17/99/80با حضور آقای محمد صمدی ریاست
محترم اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی  ،آقای اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان  ،آقای مهندس
واسطه معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای وآقای مهندس ابراهیمی مدیر دفتر امور آب منطقه ای استان  ،آقای دکتر فرامرز
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  ،آقای مهندس هراتی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت و محیط
زیست خراسان شمالی  ،آقای دکتر دره کی مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری برق از شرکت برق منطقه ای استان  ،آقای مهندس
قادری نماینده سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان و آقای دکتر نیازی دبیر اجرائی خانه کشاورز خراسان شمالی در محل سالن
جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار گردید .
آقای محمد صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی با حضور در چهارمین جلسه کمیته راهبردی استانی در
چهار چوب نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی و تصمیم گیری امور آب به بخش خصوصی از اعضاء
محترم حاضر در این کمیته تشکر و قدردانی نمودند  .ایشان همچنین با حضور در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
در خصوص اولویت بندی اقدامات استانی در راستای کمیته فوق خبر دادند .
آقای اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان با تشکر از حضور اعضاء محترم حاضر در این کمیته بیان
داشتند درخصوص موضوع آب و روش های مدیریت مصارف و وضعیت آبخوانها و تحلیل کلی هزینه  ،فایده یعنی میزان منابع
مصرف شده در مقابل میزان محصول برداشت شده آمار قابل استنادی در دست نیست تا بتوان رقم دقیقی از منابع مصرف شده
جهت تولید میزان دقیقی از محصول به دست آورد  .در این راستا بیان داشتند که متولی حفاظت وحراست از منابع طبیعی کشور
عزمی برای تحلیل هزینه  ،فایده و وضعیت مصرف منابع نداشته است .
ایشان تصویب قوانین بازدارنده در جهت مدیریت مصرف مانند باز چرخانی آب و الزام آیش دادن به مزرعه  ،تغییر الگوی کشت و
غیره  ..و در نتیجه بها دادن به امر آموزش و توجه به رعایت اصول فنی در کشاورزی در مراحل کاشت  ،داشت و برداشت را زمینه
ساز افزایش راندمان در واحد سطح عنوان نمودند .
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همچنین در بحث ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به طرح های آبی  0نکته را دارای اهمیت خوانده که باید مورد توجه قرار
گیرد 3
-9ورود فن آوری های روز -0آموزش فعالین بخش کشاورزی جهت ایجاد انگیزه برای استفاده ازسیستم های نوین آبیاری و
مدیریت مصرف آب
ایشان تشکل های تخصصی و با سابقه کار میدانی و استفاده از نیروهای بازنشسته و خبرگان بخش کشاورزی و اساتید مجرب
شرکت های دانش بنیان از کشورهای صاحب فن آوری و برگزاری مستمر کارگاههای آموزشی و استمرار آموزش برای کشاورزان
در ایجاد انگیزه برای مدیریت مصارف را تاثیر گذار عنوان نمودند ضمن اینکه شناسایی افراد باتجربه و موفق در میدان عمل و
انتخاب آن افراد توسط فعالین عرصه تولید و واگذاری مدیریت و تصدی گری به این افراد منتخب باعث پیشرفت و توسعه خواهد
گردید .
در ادامه یاد آور شدند که اختصاص بودجه به امر مهم آموزش فعالین کشاورزی  ،بحث ارزش گذاری آب با ورود قانون گذار در
این مهم و تشویق و ترغیب سرمایه گذار با ارائه راهکارهای مناسب ازسوی متولی امر از جمله موارد مهم در بحث مدیریت و بهره
وری مصرف آب در استان خواهد بود .
در این راستا پیشرفت جوامع بشری را مدیون عملکرد مدیران شایسته و منتخب مردم دانسته و ابراز امیدواری نمودند برای تحقق
توسعه و پیشرفت  ،می بایست شایسته ساالری در مدیریت کشور مورد توجه قرار گیرد .
آقای مهندس واسطه معاون بهره برداری امور آب منطقه ای استان هدف نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های
آبی که توسط سازمان برنامه و بودجه  ،اتاق بازرگانی ایران و وزارت نیرو تدوین گردیده را حفاظت از منابع آب عنوان نمودند و
آن را بهترین راهکار ممکن در شرایط حاضر بیان داشتند  .در این راستا از تدوین سند سازگاری با کم آبی دراستان خبر دادند که
متولی آن سازمان برنامه و بودجه بوده و صرفه جویی در منابع آب را از اهداف این سند برشمردند  .در عین حال پروژههای تعریف
شده در این سند را مواردی همچون بهبود کیفیت آب شرب  ،جلوگیری از فعالیت چاههای غیر مجاز  ،نصب کنتور به منظور
جلوگیری از اضافه برداشت و کاهش حجم فضای سبز با میزان  % 38در صنایع و .......را از موارد قابل اجرا در این سند ذکر نمودند
ایشان بحث مشارکت مردم در مدیریت منابع آبی را مهم ارزیابی نمودند و در این خصوص از اجرای پروژه بخش خصوصی با
عنوان راه اندازی تشکل های آب بران برای مدیریت منابع آبی در سطح دشت شیروان خبر دادند  .در این پروژه  % 08از منابع آب
استحصال شده به حفاظت از آبخوانها اختصاص می یابد .
آقای مهندس ابراهیمی مدیر دفتر امور آب منطقه ای استان نیز در این جلسه نقش آموزش را در مدیریت منابع آبی مهم ارزیابی
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کرده و پیشنهاد نمودند در جلسات آتی از مشاور اجرایی طرح و کشاورزان فعال در پروژه اجرایی در شیروان دعوت به عمل آمده
تا از ن قطه نظرات و پیشنهادات ایشان مطلع گردیده و در ارائه هر چه بهتر راهکارها موثر واقع گردد  .ایشان به سیستم بازچرخانی
آب در بخش صنعت اشاره نموده و خواستار ایجاد مشوق ها و کمک های مالی در این خصوص برای ورود بخش خصوصی
شدند .
آقای دکتر فرامرز معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان تعرفه گذاری واقعی در بحث قیمت آب برای
ورود بخش خصوصی به این حوزه را مهم برشمرده و بیان داشتند تا هنگامی که این تعرفه گذاری واقعی نگردد مشارکت بخش
خصوصی در این طرح ها صرفه اقتصادی نداشته و امکانپذیر نخواهد بود  .ایشان همچنین استفاده از ظرفیت مردمی برای ایجاد
تشکلهای مردمی و به کارگیری سیستم بازچرخانی آب در صنایع و بخش کشاورزی را دو عامل مهم برای ورود بخش خصوصی
در مدیریت منابع آبی ذکر کردند .
خانم مهندس حسینی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان هدف این کارگروه و نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در
طرحهای آبی را شناسایی پروژه های قابل واگذاری عنوان نمودند  .ایشان عدم ورود بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری
در این امر را نبود مشوق های سرمایه گذاری بیان داشتند که در این خصوص تبصره  91در سازمان برنامه و بودجه این امکان را به
سرمایه گذاران می دهد تا از تسهیالت با بهره پایین بهره مند گردند ایشان خاطر نشان نمودند با توجه به کمبود اعتبارات در این
بخش انتظار می رود طرح های آبی در اولویت و دستورکار نسبت به سایر طرحها قرار گیرد .
آقای دکتر نیازی دبیر اجرائی خانه کشاورز استان خرد شدن اراضی را از معضالت مهم در بخش کشاورزی بر شمردند و ورود
بخش خصوصی در مدیریت منابع را نیازمند اختصاص مشوق ها و تسهیالت دانستند .
آقای مهندس هراتی از سازمان حفاظت و محیط زیست استان ضمن توجه به وضعیت خشکسالی و کم آبی در کشور و استان به
سیاست گذاری ها در سطح کالن اشاره نموده و بیان داشتند بخش نامه هایی در این امر صادر گردیده که در این راستا استقرار
صنایع آب بر در حاشیه دریای شمال و جنوب از جمله این موارد ذکر گردیده است  .همچنین استفاده از سیستم پس آب برای
تامین آب مورد نیاز در صنایع را عنوان نموده و خواستار آن شدند این مهم در جلسات آتی مورد توجه قرار گیرد .
آقای دکتر دره کی از شرکت برق منطقه ای استان در بحث مشارکت ذی نفعان در طرحها و پروژه ها نبود ضمانت های اجرایی را
مانع ورود سرمایه گذاران به این حوزه اعالم نمودند  .در این راستا خواستار تسهیل قوانین اجرائی برای ورود بخش خصوصی در
این طرحها شدند .
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آقای مهندس قادری از سازمان صنعت  ،معدن و تجارت در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص تعداد واحدهای دارای پروانه
بهره برداری  ،میزان مصرف آب و طرحهای صنعتی پرداختند  .ایشان سهم صدور مجوز به واحدهای صنعتی از سوی سازمان صمت
را در استان  % 0اعالم نمودند  .همچنین در خصوص مدیریت منابع آب با توجه به هدرروی منابع آبی  ،آلودگی آب های زیر
زمینی و عدم دسترسی به آن از این لحاظ نیاز به برنامه ریزی و جایگزینی و انتقال این منابع به شهرک های صنعتی و صنایع آب بر
را امری مهم قلمداد نمودند  .ایشان همچنین بحث حفاظت  ،ایمنی و کیفیت آب را نیازمند سرمایه گذاری برشمردند .
آقای مهندس سیدی از سازمان جهاد کشاورزی استان هدف از طرحهای بخش کشاورزی را توزیع آب  ،ارتقاء بهره وری آب و
افزایش راندمان و کاهش تنش کم آبی بیان نمودند  .در این راستا از  940هزار هکتار اراضی در بخش زراعی و باغی  39 ،هزار
هکتار از اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شده اند و طبق آخرین آمار امور آب منطقه ای استان در پایان سال آبی  ، 19از 940
هزار هکتار اراضی زراعی و باغی همچنان  % 40تنش کم آبی مشاهده گردیده است .
ایشان به واحدهای تولیدی در سطح استان اشاره نمودند که از  48واحد تعاونی تولیدی  78درصد فاقد فعالیت بوده و در این امر بیان
داشتند با راه اندازی تشکل های آب بران در این تعاونی ها ورود بخش خصوصی و فعالیت این بخش در قالب تعاونی های
روستایی و کشاورزی می تواند موجب بهره وری گردد .
ایشان در بحث هوشمند سازی مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان و بهره وری تولید  ،ورود بخش خصوصی را موثرذکر
نموده و بیان داشتند از این طریق کشاورزان  ،تمایل به مشارکت با بخش خصوصی را خواهند داشت  .ایشان زیرساختها و تاسیسات
زیر بنایی در بحث احداث شهرک های گلخانه ای را ازجمله مواردی بر شمردند که مشارکت بخش خصوصی در آن مفید و موثر
خواهد بود .
آقای کاویانی در ادامه ضمن تشکر از حضور اعضاء محترم دستور کار جلسه آتی را شامل موارد زیر عنوان نمودند 3
-9آموزش روشهای مدیریت مصرف آب و بازچرخانی آب در مزرعه
-0آموزش روشهای استفاده از فن آوری های نوین
-3الگوی کشت
-4آمایش سرزمین
-0چرخه کامل مزرعه
ایشان با توجه به امر مهم آموزش و مدیریت منابع  ،اولویت های جلسه آتی کمیته راهبردی فوق را آموزش و کمک به مدیریت
مزرعه عنوان نمودند .
خراسان شمالی-بجنورد-کمربندی مدرس -حدافصل چهارراه شهید فهمیده و میدا ن دولت-نبش کوهچ اتالر حافظ-کدپستی 8539661149 :ااتق بازرگانی و صناعی و معادن کشاورزی خراسان شمالی
تلفن-849-13239353 :نماربwww.bojnourdccim.ir- Email: otaghbojnord@yahoo.com ، 849-13239353 :

ااتق بازرگانی ،صناعی ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی – بجنورد
Bojnord Chamber of Commerce Industries , Mines & Agriculture

اترخی 1931/11 /80 :
شماره /901 :ص9317/
ویپست :ندارد

در این راستا در پایان جلسه مقرر گردید در خصوص تخصیص بودجه به امر مهم آموزش فعالین کشاورزی  ،نشست مشترکی با
حضور اتاق بازرگانی استان به عنوان دبیر این کمیته با سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان ریاست محترم این کارگروه صورت
پذیرد .
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