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به نام خدا

صورتجلسه
دومین جلسه کمیته راهبردی استانی در چهار چوب نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرحهای آبی و
تصمیم گیری به جهت نحوه واگذاری تصدی گری امور آب به بخش خصوصی در استان ساعت  8:30روز سه
شنبه مورخ  97/06/06با حضور آقای صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی خراسان شمالی  ،آقای اشکان کاویانی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان  ،آقای مهندس واسطه معاون بهره برداری آب منطقه ای خراسان
شمالی  ،آقای عبدی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان  ،آقای مهندس قادری نماینده سازمان صنعت و معدن و
تجارت استان  ،خانم مهندس حسینی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان  ،آقای مهندس ابراهیمی مدیر دفتر
معاونت آب منطقه ای استان  ،آقای مهندس سیفی از اداره مهندسی و نظارت برق شهرستان بجنورد و آقای کلماتی
از سازمان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در محل اتاق بازرگانی استان برگزار گردید.
در ابتدا آقای صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه بر این نکته تاکید
داشته و خواستار آن شدند که جلسات آتی با حضور ثابت و مستمر اعضاء حاضر برگزار گردیده تا از این طریق در
جریان امور مربوطه قرار گیرند.
آقای کاویانی رئیس کمیسیون کشاورزی نیز ضمن تشکر از حضور آقای صمدی ریاست محترم اتاق بازرگانی در
این جلسه  ،به نقش مثمر ثمر اتاق بازرگانی ایران در پیگیری مسائل و مشکالت در حوزه آب و کشاورزی پرداخته
و افزودند در این میان اتاق ایران با مشارکت و واگذاری طرحهای آبی به بخش خصوصی و کمک به دولت می
تواند تحولی در امر آب ایجاد نماید .ایشان در ادامه به این مهم تاکید داشتند که با توجه به نبود سند آمایش سرزمین
در کشور و همچنین تفاوت اقلیم در هر منطقه خواستار ایجاد شفاف سازی و تهیه سند در این راستا شده تا از این
طریق همکاریهای الزم بین مسئولین و بخش خصوصی در شرایط بحرانی حاضر ایجاد گردد .ایشان شرکت آب
منطقه ای خراسان شمالی را به عنوان متخصص و با تجربه ترین عضو این کارگروه اعالم نمودند که می تواند به
عنوان عضو تاثیر گذار در این کارگروه مسیر را تعیین نماید و اتاق بازرگانی به عنوان دبیر کارگروه به عنوان واسطه
بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی انجام وظیفه نماید.ایشان همچنین به عنوان یکی از فعالین بخش خصوصی
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و با تاکید به اینکه آب جز انفال بوده و متعلق به عموم است و با اجرای طرحهای آبیاری نوین ( کم فشار و پر فشار )
می توان میزان بهره وری از منابع آبی را بسیار افزایش داد و اظهار داشتند اینجانب در مزرعه شخصی خودشان با
اجرای سیستم آبیاری نوین میزان مصرف آب را به یک سوم کاهش داده اند  .در ادامه به نقش مهم تشویق وترغیب
افراد در استفاده از طرحهای نوین برای باال بردن میزان بهره وری در منابع آبی اشاره نموده و بحث آبخیزداری و
اختصاص پس آب در حوزه صنعت را مهم ارزیابی نموده و خواستار آن شدند تا موارد یاد شده در دستور کار
کمیته قرار گرفته و جز مصوبات در جلسه مقرر گردد .ایشان در عین حال خواستار ورود دستگاههای نظارتی و
مرکز تحقیقات آب و خاک در موضوع بهره وری از منابع آبی شده تا با متخلفین در این امر برخورد نمایند .
آقای مهندس واسطه معاون بهره برداری آب منطقه ای خراسان شمالی نیز در این جلسه بیان نمودند در نظام نامه
عملیاتی مشارکت بخش خصوصی  ،ریاست کارگروه را سازمان برنامه و بودجه و دبیری کار گروه را اتاق بازرگانی
عهده دار می باشند و آب منطقه ای به عنوان عضوی از این کار گروه در این امر حضور دارد  .در ادامه افزودند
مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی مانند سد سازی و انتقال آب در کشور به دلیل انتفاء مالی و بازگشت
سرمایه کمتر بوده و بیشترین مشارکت در حوزه بهره وری از منابع آبی و احیاء تعادل بخشی می باشد .ایشان
همچنین به امر حفاظت از منابع آب و جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز با توجه به پایلوت دشت یا منطقه اشاره
نموده که در این زمینه کشاورز یا بخش خصوصی می تواند وارده شده و عهده دار آن شود .ایشان نقش مشارکت
مردم در بحث مدیریت آب را مهم دانسته و پیشنهاد کردند تا در جلسات آتی مد نظر قرار بگیرد .در ادامه افزودند با
توجه به اینکه تخصیص جدیدی در منابع آبی در استان وجود ندارد  ،این امر باعث بروز مشکالت در بحث صدور
مجوز ها شده است .
آقای مهندس عبدی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بحث آب در کشور
به درک این مهم پرداختند و سهم کشاورزی از منابع آبی را در کشور  80تا  85درصد عنوان نمودند که از این
میزان  15درصد باقی مانده درصنعت و شرب و ...مورد استفاده قرار می گیرد  .ایشان از بحث واگذاری قنوات در
جهاد کشاورزی خبر دادند که این دستور کار در سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و جهاد کشاورزی با سازمان
مربوطه همکاریهای الزم را دارند .در ادامه یادآور شدند همایشی با موضوع آب در استانداری با حضور استاندار
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محترم برگزار گردیده و مقرر شده ناظر آب انتخاب و کمیته نظارت آب در استان شکل گیرد  .ایشان سهم
اعتبارات در واحد ترویج را ناکافی دانسته و عنوان نمودند این میزان به یک سوم کاهش یافته و در این رابطه با
مشکل هزینه کرد اعتبارات در واحد ترویج جهاد کشاورزی روبه رو هستیم.
آقای مهندس ابراهیمی مدیر دفتر معاونت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه در رابطه با انتخاب دشت پایلوت ،
هدف اصلی را اقتصاد کشاورز عنوان نموده و در عین حال با توجه به نقش مهم صنعت در این رابطه خواستار
حضور بارزتر سازمان صنعت و معدن و تجارت در این امر شدند  .همچنین ایشان در بعد اجتماعی این امر ،فرهنگ
سازی را مهم دانسته و خواستار ارائه بسته های فرهنگی در این راستا شدند .
آقای مهندس سیفی از اداره مهندسی و نظارت برق بجنورد نیز بیان نمودند شرکت توزیع برق با توجه به وظایف
سازمانی خویش کارهای مقدماتی را انجام داده و در بحث تامین برق مصرف بهینه را با نصب کنتورهای هوشمند
آغاز کرده است.
آقای مهندس کلماتی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان در این جلسه ارزیابی اثرات زیست محیطی
مخصوصا در طرح های آبی را مهم دانسته و این نکته را یاد آور شدند که توسعه هر طرح با توجه به شرایط
خشکسالی خصوصا در سالهای اخیر باید با احتیاط بیشتری صورت بگیرد زیرا شوری منابع آبی را در پی خواهد
داشت .
خانم مهندس حسینی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این جلسه بیشترین میزان اعتبارات تخصیص یافته
در این سازمان را به طرحهای آبی عنوان نموده و در ادامه  9طرح پیشنهادی از سوی شرکت آب منطقه ای شهری و
روستایی استان به این سازمان را شامل  :ا -احداث سد خاکی بش قارداش  2انتقال آب از سرازیری مانه  -3احداث
کانال در مسیر بین آب فاضالب بجنورد  -4آبرسانی به پنج روستای پایین دست شیرین دره  -6آبرسانی به منبع
دشت روستایی اسفراین  -7آبرسانی به بجنورد از سد شیرین دره  -8نیترات زدایی از آب چاه های بجنورد -9
آبرسانی به شهر آشخانه از چاه های قره میدان عنوان نموده و همچنین از تخصیص تسهیالت با وام کم بهره و
معافیت مالی تا  10سال برای بخش خصوصی خبر دادند .
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در ادامه آقای مهندس قادری نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت استان در این جلسه مصرف سرانه آب در
بخش صنعت استان را  %2برآورد نموده و واحدهای صنعتی دارای مجوز را  335واحد در استان برشمردند که
مصرف ساالنه آب در این واحدها  14میلیون و  141هزار و  401متر مکعب ارزیابی گردیده است .
ایشان در خصوص علت عدم نقش بارز بخش صنعت و معدن و تجارت در طرحهای آبی را نبود بخش تخصصی در
حوزه آب در این سازمان دانستند  .ایشان در ادامه خواستار ورود بخش خصوصی در بحث تجهیزات و کاهنده ها
در حوزه مصرف آب شده که از این طریق پیشرفت قابل مالحظه ای را در این امر ایجاد خواهد کرد .
همچنین در این جلسه مقرر گردید در جلسه بعدی از سازمان صدا و سیما و فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح استان
دعوت به عمل آید تا از نظرات ایشان نیز در تشکیل کمیته راهبردی استانی استفاده به عمل آید .
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