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صورتجلسه
اولین جلسه کمیته راهبردی استانی در چهارچوب نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرحهای آبی با
محوریت و دبیری اتاق استانها روز سه شنبه مورخ  97/03/08با حضور آقای محمد صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی
خراسان شمالی  ،آقای اشکان کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان و اعضاء کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانی و آقای عربی نماینده سازمان جهاد کشاورزی ،آقای پور کاظم نماینده سازمان برنامه و بودجه  ،آقای علوی مدیر
عامل آب منطقه ای خراسان شمالی وآقای زاهدی نیا مدیر عامل برق استان در محل اتاق بازرگانی استان برگزار گردید .
در ابتدا آقای صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی ضمن خوشامد گویی به حاضرین در جلسه و قبولی طاعات  ،به اهمیت
بحث منابع آبی در کشور اشاره کردند و عنوان نمودند مردم ایران زمین همواره خواستار این بودند تا با بهترین مدیریت از
کمترین میزان آب بیشترین بهره را ببرند و این درحالی است که در شرایط کنونی پیش آمده ضروری است تمهیداتی الزم
جهت ارائه راهبردهای عملی پیشگیری از خشکسالی و کم آبی اندیشیده شود.
ایشان افزودند بر این اساس از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اقدامات زیادی در جهت تشویق و ترغیب
جامعه به کاهش مصرف منابع آبی و پیشگیری از بروز خشکسالی در کشور انجام گرفته است و در این راستا مقرر گردیده
کمیته راهبردی استانی در چهار چوب نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی با محوریت و دبیری
ریاست اتاق استان تشکیل گردد .همچنین اعضای کمیته راهبردی این کمیسیون متشکل از سازمان برنامه و بودجه  ،سازمان
جهاد کشاورزی  ،وزارت نیرو  ،اتاق بازرگانی ایران  ،فدراسیون صنعت آب و خانه کشاورز عنوان نمودند.
در ادامه آقای کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی خراسان شمالی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه بیان نمودند در
شرایط بحرانی روز کشور استفاده از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی و حمایت بخشهای دولتی از سرمایه گذاریهای
بخش خصوصی و مدیریت آب به عنوان یک سیاست محوری می تواند موجب ارتقای نظام مدیریت آب کشور شود  .به
منظور رفع موانع و مشکالت  ،ایجاد فرصت و ظرفیت های جدید برای حضور بخش خصوصی در فعالیت های آب همراه
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با ارائه راهکارهای مناسب می تواند به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی منجر شود  .ایشان همچنین فرمودند در
این خصوص نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرحهای آبی با محوریت اتاق استانها ارائه شده که می بایست
اجرایی گردد و به عنوان دبیر این کار گروه بر آنیم تا بتوانیم با ارائه راهکارهای مناسب ضمن حفظ منابع آبی کشور بخش
کشاورزی را به سطح کشاورزی پایدار ،سود آور و اشتغال زا ارتقاء دهیم .

آقای علوی مدیر عامل آب منطقه ای خراسان شمالی نیز در این جلسه بیان نمودند امروز نباید به دنبال ارائه راهبرد باشیم
بلکه باید عملیاتی کردن برنامه های راهبردی را در دستور کار قرار دهیم .وی افزود متاسفانه تا به امروز در حوزه آب
صحبت های فراوان شده است ولی در عمل کمتر به توفیق دست یافتیم  .ایشان میزان جمعیت و آب در دسترس را دو
عامل موثر درسرانه آب کشور عنوان کرده و افزودند این در حالی است که امروز جمعیت روز به روز در حال افزایش
است و از طرف دیگر نزوالت آسمانی در کشور با کاهش مواجه شده است.
ایشان در ادامه با اهمیت و حضور بخش خصوصی در کاهش منابع آبی کشور اشاره کردند و بیان نمودند زمانی بخش
خصوصی می تواند مفید و موثر و حضورش استمرار داشته باشد که منافع اقتصادی بخش خصوصی را بتوانیم تامین و
تضمین کنیم و این میسر نمی شود مگر تعرفه های آب اصالح گردد.
آقای عربی نماینده جهاد کشاورزی استان نیز بر اهمیت حضور بخش خصوصی در رابطه با وضعیت بحرانی آب در
کشور تاکید کرده و افزودند بخش زیادی از آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود چرا که چرخه تامین غذا و
تولید به آب بستگی دارد و این مهم نیاز به تمهیدات اساسی در مدیریت درست آب دارد.
همچنین آقای پور کاظم نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به آغاز مطالعاتی طرح مبارزه با خشکسالی در این
سازمان اشاره کرد و عنوان نمودند هم اکنون پیرامون این موضوع در حوزه صنعت جلسات اولیه در استان برگزار گردیده
است  .وی همچنین برشناسایی میزان مصرف آب و حوزه صنعت تاکید نموده و افزودند در حوزه جهاد کشاورزی نیز
باید در مسیر الگوی صحیح مصرف حرکت کنیم تا بتوانیم وضعیت بحرانی آب در کشور را مدیریت کنیم.
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آقای شیرزاد عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه بحران آب در کشور چند سالی است که آغاز شده
است برتوجه و اهمیت بیش از پیش مسئولین و مردم در امر مصرف بهینه آب تاکید نمود و خواستار حمایت از طرح های
کشاورزی از سوی متولیان امر و مسئوالن شد.
همچنین در این جلسه مقرر گردید در جلسه بعدی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان و کارشناسان مربوطه
در سطح استان دعوت به عمل آید تا از نظرات ایشان نیز در تشکیل کمیته راهبردی استانی استفاده به عمل آید .
در پایان جلسه با ذکر یک صلوات در ساعت  12:00خاتمه یافت.
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