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 20/06/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
شیررک صیتیتی آیت اه شاشیمی رجسیت انی و جازه توسییه شیررک و اراکه راشتار جرت  آببررسیی مکیت ز زیرسیاختی 

 رجع مکت ز مطروحه

 شرکت خدماتی شررک صتیتی آیت اله شاشمی رجست انی  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

که در جاز اول تصویب شد  1385توسط شیاز وزیران در سال شتتار   300شیررک صیتیتی شاشیمی رجست انی با وسیت 

 32واحد بزرگ و   128شیررک  نیاصیتایع واعع در   شتتار از این شیررک احدا  گردید  80شتتار و در جاز توسییه  100

 زیناین شیررک در بخش توسییه  جدید  واحد   25 یال  20م وز صیدور   که  تکیتی  می دشتدکوچک را    یواحد کارگاش

با عتایت به ایتته در این شیررک واحدشای تولیدی بسییاری در حال      باشید  یصیادر شیده و درحال سیاخت و سیاز م

 دست و پت ه نرم می کتتد    سال نیز با مکت ز زیرساختی 15جیالیت می باشتد پس از 

متطقه   یشا  رساختیمتابع آب و ز  نیتام  ثیاز ح یست  تیظرج  ای قیمطالیه دع  شیپ متاسیفانه در احدا  این شیررک 

  صاحبان صتایع این شررک تبدی  شده است   یبه یتی از چالش شای اساسکه امروزه صورز نگرجته است 

 جقطبه این شیررکم   اجتهیآب اختصیا    هیدر ثان تریل 25بر اسیا  اع م شیرکت شیررک شای صیتیتی اسیتانم از میزان  

عدم  شیرکت آب متطقه ای دلی  آن را ک  بودن آب چاه شای متطقهم که  اسیت صیادر شیدهرا   هیدر ثان  تریل  10م وز  

 ای اد چاه جدید به دلی  حراک  و کاشش پتانسی  آب چاه در صورز جاب ایی ذکر کرده است  امتان

بتا به اع م شیرکت خدماتی این شیررکم عریر   اختصیا  آب بسییار اندک به این شیررک که پاسیخ گویی نیاز صیتایع 

عطع می گردد که این موضیو    مصیب  روز بید 7الی   15در برخی از روزشا آب این شیررک از سیاعت  نمی باشیدم   شیررک

 روبرو کرده است بسیاری  مکت زا  بنیز صتایع این شررک 

  متاسیفانه  وجود داردم بکیمار می آید و کمبود آب در این متطقهو صیتیت تولید    باید شایبه ایتته آب یتی از   توجهبا  

شرکت شررک شای صتیتی استان عریر   عدم تامین آب مورد نیاز واحدشای  و شده  اعدامبه توسیه این شررک  ت  نسب

جاز جدید تاکید  واحدشای تولیدی در عراردادشای واگذاری زمین نسیبت به تامین آب مورد نیاز  تولیدی داخ  شیررکم 

مورد نیاز را خرید و اعدام به سیرمایه گذاریب نموده اند و در شیده اسیت  واحدشای تولیدی نیز بتا به مفاد عرارداد زمین 

حال حاضیر که واحدشایی که به برره برداری رسییده اند با مکیت  آب مواجه شیده اند و آب مورد نیاز خود را با خرید و 

 انتقال با تانتر تامین کرده و متحم  شزیته شای مضاعف می گردد 

مقرر گردید  و   یتکیتنیز    29/07/99و   30/02/97 مورخدو جرسیه کارگروه تسیری  و رجع موانع تولید در  در این راسیتا

و واحدشای تولیدی شیررک شاشیمی رجسیت انی و جاز    لیتن تا کتون نتی ه ای حاصی  نکیده  گرددمصیادر  م وز چاه  

 جدید شررک کماکان با مکت  کمبود آب مواجه می باشتد 

ایرادات و مشکالت  

 طروحه م

 رکو  ایراداز و مکت ز:
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عدم ظرجیت سیت ی متابع و زیرسیاخت شای متطقه در زمان احدا  شیررک امتاسیفانه این متطقه با مکیت  اسیاسیی     1

کمبود آب مواجه می باشیید و شیوگونه ظرجیت متابع آبی ندارد  بر اسییا  اع م شییرکت آب متطقه ایم عریر   وجود 

 چاهم اگر چاشی ش  احدا  گرددم پاسخگوی نیاز مصارف شررک نخواشد بود (حراک  و عدم امتان احدا  

  عدم توجه شرکت شررک شای صتیتی به کمبود متایع آبی متطقه و مکت ز آب صتایع شررک شاشمی رجست انی 2

 و اعدام به توسیه شررک با توضی  دولتی بودن شررک و مصوبه شیاز وزیران؛

ک  بودن آب توسیط شیرکت آب متطقه ای به دلی  به شیررک تخصیی  یاجته  در ثانیه   آب  لیتر 25  عدم صیدور م وز 3

 چاه شای متطقهم عدم امتان ای اد چاه جدید به دلی  حراک  و کاشش پتانسی  آب چاه در صورز جاب ایی؛

به     عریر   پایین بودن آب تخصیی  یاجته به شیررک که پاسیخ گوی نیاز صیتایع شیررک نمی باشید  آب این شیرر4

 صورز مترر بید از ظرر تا صب  روز بید عطع می گردد 

  نبود تصیفیه خانه در این شیررک جرت بازچرخانی آب مصیرجی صیتایع که می تواندم مکیت ز کمبود آب این شیررک 5

 را به صورز عاب  توجری جبران نماید   

واحیدشیای تولییدی برای تیامین آب مورد نییاز خود م بور بیه خریید و انتقیال آب بیه واحید خود می شیییونید و متحمی     6

 ند شزیته شای مضاعف می گرد

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 06/ 10مورخ 

جرسیه کارگروشی با حضیور نمایتدگان شیرکت شیررک شای صیتیتی اسیتانم شیرکت خدماتی شیررک صیتیتی شاشیمی  

رجسیت انیم  و جاز توسییه شیررک    یرجسیت ان  یشیررک شاشیماآب(  یرسیاختیمکیت ز ز یبررسیجرت بررسیی موضیو   

 ی  تکتی  گردید:ای آذربای ان و برخی از صاحبان صتایع شررک شاشمی رجست انی به شرح ذ شرکت آب متطقه

بتا به اع م صیاحبان صیتایع و شیرکت خدماتی شیررک شاشیمی    گفتگو:  یشیورا رخانهیمسیوول دب  میدرخکیان  نینسیر

رجسیت انیم این شیررک با مکیت  جدی آب مواجه می باشید که عریر   مرح مکیت ز به صیورز موردی در کارگروه  

 تسری  و رجع موانع تولیدی شررستان مربومه نتی ه ای حاص  نکده است  

بر اسیا  توصییه شا و وعده شای شیرکت شیررک شای    :یاترشیرکت دورنا ب  یروابط عموممسیوول  ومن دوسیتم   دیحم

صیتیتی در خصیو  امتاناز شیررک صیتیتی شاشیمی که در عرارداد نیز عید شیده اسیتم شیرکت دورنا بامری اعدام به 

زار ش 19 کهزار متر مربع  ش 40  هیمتراژ اولسیرمایه گذاری در جاز جدید شیررک شاشیمی رجست انی نمود  این م موعه با  

   به کار شستتد  کغولنفر م 230 کرده است کهخود را شرو   تیجیال کیجاز  م  باشد یم دهیسالن سرپوش یجضا مترمربع

 اشتغال زایی ای اد کتد نفر  600 برای تا آخر سال ددر نظر دار این م موعه

بر اسیا  وعدشای داده شیده  نکیده اسیت     یبه مور کام  عمر وتدامیشلیتن وعده شای شیرکت شیررک شای صیتیتی  

کارشا را ان ام داده    یصیورز گرجته و تمام زیاجراد ن یبرخ  تشیگز   حتیاسیتشیده   یداریخر الزم  یدسیتگاه شا  یتمام

  تردریل 5/1عرارداد حداع    بر اسیا    امتان شیرو  کار وجود نداردکمبود آب     یبه دل  یول  یو آماده شیرو  به کار شسیت
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  یدار یتانتر آب خر 3روزانه     یو م بور شید  یسیتین تریل  2/0عادر به اسیتفاده از  یحت  یآب لحاظ شیده اسیت ول  هیثان

آب مقطر جرت   دیتول  یبود برا  ینفر ش  نخواش 230 یریعادر به بتار گ طیشیرا نیبا ا    یکرده و به م موعه انتقال دش

 دیبخش تول   یو انتقال دشتی  ک یداریآب خر  یسییتیعادر ن که  یو زمان  یدار  ازیبه آب ن یباتر  تیصییفحاز پر دیتول

انتقال خط جاض ب  ی  برا یکت یم تهیتومان شز 2100000کارخانه  یآب برا یداریشود  روزانه جرت خر  یخاموش م

 چیشیررک ش  یول  مشید  یتکیت یمتطقه شیبسیتر جرسیه ا دیبا کارگروه رجع موانع تول  ابطهر نیدر ا   یمکیت  دار زین

آوردند و مکییت ز شییرکت ما را مکییاشده   فیتکییر   یک  اداراز دعوز کرد  رینتردم از میاون جرماندار و مد یشمتار

در خصیو     یی  نامه شا یان ام دش  یبرره بردار  یتوان  یم  یکم یریخ زانیبه م یگذار هیح   سیرما نیکردند که با ا

جاز دوم به   یراه انداز ی  برا ینگرجت یا  هینتلیتن   اسیت ارسیال شیده   یروح  یو م موعه آعا  یاسیتاندار یمکیت ز برا

 نیشم زین  یبید  یتوسیییه جازشا  یبرا   ؛یریبتار گ روینفر ن  60  یتا بتوان  یدار  ازیمگاواز آب ن 4آب و    هیدر ثان تریل 5

  اجت یاز مرف شیررک شا درپاسیخی    میو جرسیاز حضیور ادیز  یشا  یمکیت ز وجود خواشد داشیت  با وجود نامه نگار

     ینترده ا

شیده اسیت که  سیتاسی  شیسیال پ  15شیررک حدود   نیا :یرجسیت ان  یشاشیم یعام  شیررک صیتیت  ریمد میاسید  یابراش

و  یجرسیاز رسیم  یباشید و در مول سیال شا در تمام  یمکیت  آب وجود داشیته و شموتان پابرجا م  سمیتاسی یاز ابتدا

مسیاحت شیررک با احتسیاب جاز    ک  مطرح شیده اسیت  یقیمسیوره آب به مر  رهمیمد  ازیجرسیاز ش  ایو  یرسیم ری  

واحد  128در ک      این شیررکباشید  یمقدارم شیام  جاز توسییه م نیشتتار از ا  80باشید که   یشتتار م  180توسییهم  

صیادر شیده  نیز واحد در بخش توسییه   25  یال 20شیود و م وز صیدور   یکوچک را شیام  م  یواحد کارگاش 32بزرگ و  

    ی سیبز در جاز عد  یشتتار جضیا  16الی   17باشیدم   یم  تیجیال  الواحد در ح  11   باشید  یاسیت و درحال سیاخت و سیاز م

شییررک در   تیسییاعت جیال 17  یال  16شزار درخت وجود دارد  مقدار مصییرف آب روزانه در مدز   4  یباال  وجود دارد

  ی م  هیبر ثان تریل 5مبق اع م اداره آب شبستر   یباشید  مقدار آب برداشت  یمترمتیب م 800-850شیبانه روز  کیمول 

  یدر جرسیه سیتاد تسیر  رای  اخ یآب دار  یصیب  روز بید عطی 7تا   15روزشا از سیاعت   ی  الزم به ذکر اسیت که برخدباشی

 یریجرانگ  یبا حضیور آعا  29/07/99  خیاسیتان در تار  یمکیت  اشیاره شیده اسیتم سیتاد تسیر نیشیررسیتان شیبسیتر به ا

  30/02/97  خین جرسیه دسیتور م وز چاه داده شید  در تاریو در ا  اجتی   یزاده در شیررک تکیت  یزاده و جر ضیج  یآعا

شده که مسمر ثمر   یتکت 98جرسیه در سیال    نیاشیاره شیده اسیت و چتد زیشیده و به م وز چاه ن   یتکیت  یجرسیه ا زین

   یح  مکت  را دار  یتوان گرجت و تقاضا ینم یا  هینت چیشده ش  ینبود  در ک  از جرساز تکت

 نیدر ا یگذار  هیکه شیرو  سیرما تسیتیمکیت ز ا نیا  یاصیر  یدل  :دیسیرام مروار  بایعام  شیرکت ز  ریمد  میابوعر  نیحسی

کارخانه شا    ازییآب مورد ن  یآب موجودم جوابگو  زانیم  یدر حالت جیر  یول  متطقیه بدون مطیالییه صیییورز گرجتیه اسیییت

  د ی را ندارند و نبا یککاورز  تیعابر یاراض "ع  تپه"که در متطقه     یدر نظر داشیته باش  بایسیتی موضیو  را نیباشید  ا ینم

   هینت یبتده برا  کیترادیکرد و پ   یزیسیبز موجود برنامه ر  یجضیا  یراب  دیشیررک اعدام به کاشیت درخت کرد و با نیدر ا

شزار  15گذشیته سیاالنه حدود    یباشید که مبق آمار سیال شا  یم  "یچا خیتیسی"اده از آب سید  برتد مدزم اسیتف  یدش
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عاب  ح    یرجسیت ان  یو بیثت و شیررک شاشیم یخارج یگذار  هیسیرما  یکار مکیت  اسیاسی نیمترمتیب آب دارد که با ا

 باشد   یم

عب    ایآ  ردمیصیورز گ  یامتان سیت  سیتییشیررک با سیاز تاسی  عب  گفتگو:  یشیورا رخانهیمسیوول دب میدرخکیان نینسیر

از مرف سیازمان آب   ای که از بدو تاسییس مکیت  آب وجود دارد  صیورز نگرجته اسیت  یامتان سیت   سیاز اعدام به تاسی

   یکرده سپس به دنبال راه ح  باش  یابیاشتال   دیداده شده عم  نکده است  ابتدا با  یبه وعده شا

 یحتما امتان سیت  صیتیتی  یاز احدا  شیررک شا عب   اسیتان: یصیتیت  یشیررک شا  یزادهم میاون جت  ضیج  سیرراب

 مو اسیتی م یبید از امتان سیت   نمی گردد مصیوب   یزیبرنامه ر  یاز مرف شیورا  تصیورزیا ریدر      ردیگ  یصیورز م

و  یشیررک مبق امتان سیت  نیا  یاوسییت در نظر گرجته شیده بر  می رسید دولت   ازیش بیبه تصیو  یدولت  یشیررک شا

م مع حضیور   نیجراد ش  در ا ریو وز روین ریم مع که وز  دییباشید که بید از تا  یشتتار م 300صیورز گرجتهم    یابیارز

موضیو  که  نیمصیوب شید  با عبول ا یسیاختمان  عیصیتا  یتخصیصی یدولت به عتوان شیررک صیتیت  ازیدارندم در ش

و   یانسییان یرویبخامر بحث ن  انیمتقاضیی یاز مرج  سییتمیشییررک چاره کار ن  حدا عدم ا  یوجود دارد ول  یمکییت ت

 کیترادیپ   یمیبه شیرکت پتروشی یریجرانگ  یکتتد  آعا  یعبول نم یگذار هیسیرما  یدور از مرکز را برا ینواح میتخصیصی

به اصیرار اعدام به   یتوان  یعبول نتردند و نم  یوجود مکیت  آبم متطقه شکیترود را انتخاب کتتد ول  یدادند که به دل

صیورز نگرجته و شیرکت شا م بور    یپاک توسییه ا یکه در شیررک بر اسیا  عانون شوا  ی  و اگر اع م کت یکت  ییجاب ا

  وسیییت ردیگ  یصییورز م یزراع  یاراضییدر  یکاربر رییصییورز تغ نیدر ا  خارج از شییررک شسییتتد یبه انتخاب نواح

اشیتغال را   نیکیتریصیتیت ب   ابدیتوسییه ن  نیاز ا کیتریب ادیز تمالباشید که به اح  یشتتار م 180شیررک در حال حاضیر 

به  یتیرزمیز  یندارد آب شا یککیاورز  تیکه عابر یدارد  در متطقه ا  یتییحوزه شا مصیرف آب پا هیدارد و نسیبت به بق

 هیدر ثان  تریل 25گرجت  از   یبرتر  هیتوان نت  یآب به بخش صییتیت م نیا  که با اختصییا  تهیرود در صییورت  یشدر م

زاده وعده    ی  مرتد  جر یآن شسییت  یو خواسییتار مابق   یرا گرجته ا هیدر ثان  تریل 10تترا م وز   اجتهیآب اختصییا  

باشیتد و   یشیده شیام  چاه آب م  یداریکه خر  ییشا نینکید  در محدوده بیثت زم  یخبر  یم وز چاه آب داده بودند ول

باشیید و   یم یبرار  یبه نام گ  شاکه چاه     اینشییده اسییت  یداریبیثت خر در شییررک  ش  خارج از محدوده  یتیداد

  ی به شییررک شاشییم  این چاه  ییبه جاب ا  یتصییم  دمیتولاز  یبانیو پکییت بیثتبخامر مکییت ز موجود در شییررک 

   ینکده ا  ییکه متاسفانه تاکتون موجق به کسب م وز جاب ا گرجتی   یرجست ان

  د ییبا وجود تا  یول  یداشیت یرجسیت ان  یشیررک شاشیم یبراشزار سیر   50   یدرخواسیت تخصی  میدر بحث تیادل بخکی

اند  با توجه    هاز سید امتد را صیادر کرد   هیدر ثان  تریل 10م وز  "یچا خیتیسی"نکیده اسیت  در خصیو    یعمر  ونیسییکم

آب را آماده   نیباشیید  خط انتقال ا  یسیید م قیباشیید تترا راه انتقال از مر  یم  یرود بصییورز جصییر نیآب ا تتهیبه ا

   یستین یمتاسفانه جی  عادر به برره بردار  یول   یا کرده

با کمبود مواجه    یدنیآب آشیام  یبرا  یحال حاضیر حت  در :ناسیتا یآب متطقه ا یزادهم میاون برره بردار  یجر یم تب

در جرسیه گذشیته    ی فار  یباشیدم پاسیخ آعا  یصیتیت م ازیآب مورد ن  نیبید از شیربم تام تیاولو نیما اول یبرا   میشسیت
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چاه ک  بوده و در   یباشد برته آب دش یمقدار ک  آبم از مرف سازمان ما نم   یعرت تخص"بود که  نیموضو  ا نیبه ا

  ی یتیرا داشیتتد  تیظرج شیاجزا  کیترادیو شمتاران پ  "برداشیت آب کمتر شیده اسیت یچاه برا   یچاهم پتانسی  ییب اجا

راشتار به شیررسیتان ارجا  داده شید و پاسیخ شیررسیتان    اجتنی یبرا تهمیکمموضیو  در  نیو با مرح ا  گرمیچاه د   یتخصی

  ی نم  ریدشیت امتانپذ کیدر   ییباشید  جاب ا  یمقدور نم  دیچاه جد   ادیبود که با توجه به حراک م ا  نیخصیو  ا نیدر ا

موضییو  حراک  مانع از   یول   مرح خواشد شیید  یمومت  یمتابع توسییط آعا  تیریمد  تهیموضییو  در جرسییه کم نیباشیید ا

آب  دیکه با کمبود آب مواجه شسییتتد راشتار اراکه داده اسییت که با خر  یمتامق  یشییود  عانون برا  یچاه شا م  ییجاب ا

از  هیبر ثان تریل 100  یدار  یشمتار  یآمادگ  "یچا خیتیسی"به توسییه اعدام کرد  در خصیو     توان  یم  متامق نیا  یشا

 زاده اعدام نترده اند   ضیج یآعا  یول   یاده اشررک بیثت اختصا  د یپساب برا

تا شیرو  به    یدرخواسیت م وز چاه شا را دار تیاولو در اسیتان: یصیتیت  یشیررک شا  یزادهم میاون جت  ضیج  سیرراب

آب اختصیا  داده شیده   ماندهیباع  نی  شموت یرا دار یبرار  یچاه گ  شا  ی  دوما درخواسیت م وز جاب اب یکت یحفار

سییید امتید در صیییورز امتیان    تییخط لولیه و ظرج   یی  بیا توجیه بیه تتم یدو چیاه در محیدوده خود را دار  ایی  کییدر عیالیب  

   یدار زیرا ن قیمر نیآب از ا  یتخص

  باشیدم بوده و می  با مکیت  آب مواجه  شاشیمی  ته شیررک در صیورتی  گفتگو:  یشیورا رخانهیمسیوول دب  میدرخکیان نینسیر

 به چه دلیری می تواند ان ام شود !اعدام به صدور م وز  توسیه شررک و

متطقه اسیتی م   یصیتیت  یپاک از شیررک شا یعانون شوا در :اسیتان  یصیتیت  یشیررک شا  یزادهم میاون جت ضیج سیرراب

  تصیورزیا ریشیرو  به کار کتتد در    یصیتیت  یدر شیررک شا  دیکه جضیا موجود باشید با یکه در صیورت  ردیگ  یصیورز م

 زمیشزار شتتار در ک ن شیرر تبر4  یکتتد و باال   ادیا یکاربر رییتوانتد در خارج از شیررک تغ  یو جراد م  یامور اراضی

  ی که با آعا   یدر جرساز برع  یشده است  حت  ریشرر سراز نیوجود دارد که تمام مکت ز آنرا به ا  یصیتیت  یشا ررکشی

مخالفت  کیانیو ا   یرا توسییه دش یمیشیررک سیر  یخواشیبخامر مکیت  بر  و آب نم   یاع م کرد  یداشیت یریجرانگ

جرسیتاده    زیبه امراف تبر  دیتوان به توسییه ادامه داد و با یموجود نم  طی  با شیراردیصیورز گ  دیکرده و گفتتد توسییه با

 شوند 

و    یرا دار یبرار  یدرخواسیت انتقال چاه گ  شا  یمومت یآعا از  :دیسیرام مروار  بایعام  شیرکت ز  ریمد  میابوعر  نیحسی

باشیدم اگر شیما نظر   ینم  ریاشیخا  انتقال چاه امتان پذ  یچاه شا  یجرمودند به عرت حر تتهیدر خصیو  ا  یمورد بید

   یآن باش  یابیآب  یبرا یا به جتر چاره  دیاختصا  چاه داشته باش یمثبت برا

شیاشد   کیخصیو  مسیاک  مطرح شیدهم از نزد  در اسیتان: یتیرزمیز  یآب شا  یمسیوول حفاظت برره بردار  میمومت جرزام

نسیبت به   یتیریمد  یشا  دگاهید یبوده ام  موارد مطرح شیدهم مکیت ز اسیاسی ازشیانیحداع  آب مورد ن  نیمکیت  تام

  ا یمتابع آب و   نیتام ثیاز ح یسیت   تیظرج  ای قیمطالیه دع  شیسیال پ  20و توسییه آنراسیتم اگر  یصیتیت  یشا  تیجیال

شییدند  اگر چاه    یشییررک شا آن ا احدا  م  دینبا  میجت  یشا اریآمد با حداع  می  یعم  م  همتطقه ب  یشا رسییاختیز
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که  سیتین یخواشد کردم شیت  نیا تامر ازیآب مورد ن %50آب بپردازد روزانه تترا   نیسیاعته به تام 24موجود به صیورز  

 توجه داشت  زین ارازیبه امتاناز و اخت  دیبا  یباشد ول  یبرعرده سازمان م ازیآب مورد ن  نیتام

  ی گ  شا یبا ما صییورز نگرجته اسییت و از پروانه برره بردا یمتاتبه ا  یبرار  یشا چاه گ   ییدرخصییو  جاب ا تاکتون

جرصیت  نیشیما مقدور اسیت در اول یش  برا  ییوجود دارد و جاب ا یمورد نیاگر شمو  یباشی م ول  یام   م  یب یبرار

تا به بتده ارجا    دیزاده بفرسیت  یجر یخدمت آعا  ای  و دیخود را متتوب کرده و به اداره آب شیبسیتر ارسیال کت یتقاضیا

   یریبگ  هیزمان نت نیشوم تا درکوتاشتر ریگیچاه را پ   ییجاب ا  تدیداده شود و جرآ

که عب  در بیثت بود و  یچاه متروکه صتیت میبرار  یشا  گ  :استان یصتیت  یشررک شا  یزادهم میاون جت ضیج  سرراب

از حدم صیدور   شیب  ییمطرح شیده و پاسیخ دادند که با توجه به جاب ا  ونیسییموضیو  در کم نیرا دارد  ا تریل 7 تیظرج

 باشد   یپروانه مقدور نم

و   یابیمتان     یالزم را ان ام دش  یشا یبررسیی اسییتان:  یتیرزمیز  یآب شا یمسییوول حفاظت برره بردار  میمومت جرزام

روز   یبرا یاسد یرا جاب ا خواش  کرد  آعا  تریل 7 نیو در صورز امتان بتده تمام ا   یریشا را در نظر بگ  یحر  ییجاب ا

  تترا راه ن از  یالزم را ان ام دش  یشا  یو چاه موجود بررسی  یبرار  یشیتبه با ش  شماشت  شیده تا در مورد چاه گ  شا

 تانهیواعع ب  یشا  دگاهیشیرکت شیررک شا درخواسیت دارم د  نیو از مسیوول سیتیآب ن دیکردن متبع آب و تول  دایپ  جقط

و حتما بحث  دیرسی  یبه بن بسیت خواش  تدهیدر چتد سیال آ   یباشی  دیجقط به جتر چاه جد تهیداشیته باشیتد و تا زمان

را در  نیسیرزم  شیو مباحث آما  دیکت  یاتیرا عمر  وجودآب م  یشیده و بازچرخان هیخانه و اسیتفاده از پسیاب تصیف هیتصیف

آب   نیم اسیتی م تامشر گونه شیررکی  اسیتدعا دارم عب  از احدا  ی  به عتوان شیرکت آب متطقه ادینظر داشیته باشی

ان ام  یگذار اسیتیسی یو مور  یبا بحران آب شیرب روبرو شسیت زی  در تبردیو بحث توسییه را ادامه ندش ردیصیورز گ

   یریکتتد تا در مقاب  عم  ان ام شده عرار نگ یگذار هیسرما زیتبر رافدر ام انیکه متقاض  دیدش

خانه   هیشیررک شا تصیف هیدر بق یاز شیررک رجسیت ان ری   به اسیتان: یصیتیت  یشیررک شا  یزادهم میاون جت ضیج  سیرراب

مترمتیب جاض ب   100حداع    دیکتد در شبانه روز با  یم انیدارد و مصوبه دولت ب یطیخانه شرا  هیتصف  ادیو ا  یدار

تا    یشیده ول  یشیرو  به کار کرده باشیتد  شیرو اول عمر %50در حدود    یصیتیت  یواحد شا  دیداشیته باشید و با یخروج

 نیب  تهیزم نیو در ا  یدار  یشررک شا بازچرخان  هیو در بق  ینکده است و متتظر اعتباراز شست  یشرو دوم عمر  کتونا

خانه  هیتصیف  میباشید و با اختصیا  اعتبار مر  یجاضی ب ش  در حال اجرا م ی  شیبته جمع آور یشسیت  کیرویشا پ  اسیتان

 خواشد شد  یراه انداز زین

که از انکیییاب شییررک   یآب متطقهم آب تیفیرابطه با ک در  :یشییرکت دورنا باتر  یومن دوسییتم روابط عموم دیحم

آب  دیشد و م بور به خر دیپساب تول %75آب مقطر  دیباشید و در زمان تول  یم 1200 یسیخت  یدارا   یکت  یم  اجتیدر

دسییتگاه شا    یختک کتتدگ یتترا برا   میاسییتفاده کت  یتوان  ینم زین  یدنیآشییام یبرا یو حت   یمتظور شیید نیا یبرا

 باشد   یعاب  استفاده نم زیمتظور ن نیا یبرا یسخت  شیکاربرد دارد که با اجزا
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احدا  شیررک بدون    جیاز نتا  یتیموضیو   نیا اسیتان: یتیرزمیز  یآب شا  یمسیوول حفاظت برره بردار  میمومت جرزام

 عیاستفاده آب در صتا  یبرا یتیو رنج حساس   یکرد یم  انیآب را ب  تیفیشد ک  یم دهیباشد و اگر از ما پرس  یمطالیه م

 شما  عیصتا یوجود دارد مخصوصا برا

و  یسیطح  یموضیو  را از واحد آب شا نیا یاسید  یباشید و روز شیتبه با حضیور آعا  یموضیو  مربوو به واحد ما نم نیا

 صورز گرجته است   یتخص نیا یطیو در چه شرا  اجتهیان ام  یصیتخص  ایکه آ   یشو ریگیآب استان پ  سازیتاس

آب رودخانه   ایاز سید امتد    یجیر یاعطا  یبر تخصی  ع وه اسیتان: یصیتیت  یشیررک شا  یزادهم میاون جت  ضیج  سیرراب

   یرا دار گرید تریل 10درخواست  یچا خیتیس

داردم به صییورز   یبه بررسیی ازیموضییو  ن نیا اسییتان: یتیرزمیز  یآب شا  یمسییوول حفاظت برره بردار  میمومت جرزام

  یتا تصیم   ی فارزاده مطرح کت  یاعا  تیریمتابع آب به مد  تیریمد  تهیتا در کم دیمتتوب درخواسیت خود را ارسیال کت

 داد   یماه جواب خواش  کیشود و حداکثر تا   یریگ

 پیشنهادات 

چاه گ  شای براری به   با شمتاری شیرکت شیررک شای صیتیتی اسیتان و شیرکت آب متطقه ای اسیتانم در اسیر  وعت  1

 شررک شاشمی رجست انی انتقال یابد 

  با عتایت به محدودیت متابع آبی در متطقه شیررک شاشیمی رجسیت انیم شیرکت شیررک شای صیتیتی در اسیر  وعت  2

 تصفیه خانه این شررک را احدا  و با بازچرخانی آبم آب مورد نیاز شررک را تامین نماید 

ودیت شای متابع آب و بر  متطقهم به شیچ عتوان اعدامی جرت توسییه این شیررک صیورز    با مد نظر عرار دادن محد3

 نگیرد 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
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