


ندمنابعی درحال حاضر منابع تامین کننده آب سد زاینده رود هستچه -1

میلیون متر مکعب845رودطبیعی حوضه زاینده متوسطآورد-الف 

میلیون متر مکعب۲9۳(1۳۲۲سالاحداث )تونل اول کوهرنگ -ب

میلیون متر مکعب۲۲4(                            1۳6۳سال احداث )دوم کوهرنگ تونل -ج 

میلیون متر مکعب1۳0(                    1۳84) چشمه لنگان و خدنگستانهای تونل–د 

رودزایندههضتابلو منابع و مصارف حو

میلیون متر مکعب149۲:                                     جمع منابع در سال های نرمال 



؟ارددنیز وجود شود میمنابع دیگری غیر از آنچه وارد سد زاینده رود آیا -۲

مانآسچمزاینده رود تا از محل سد تنظیمیایه ضحوبین ها و سیالب های زایش -الف 

.نکوآبادتا از چم آسمانها و برگشتی های آبآبو زهها زایش -ب

...ایزدخواست و،مرغابچشمه ر،شورودخانه از طریق  سیالبی و فصلی ورودیهای-ج 



؟استچه میزان از این منابع متعلق به حقابه داران -۳
ی سد کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده رود و تونل کوهرنگ یک شامل تنظیم:آبمصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی۲بند -الف 

مله صنعت هیچ بخش دیگری از جزاینده رود فقط به حقابه داران، سهم آبه بران و محیط زیست رودخانه و تاالب گاوخونی اختصاص می یابد و 
از آن ( ۱میلیون مترمکعب شرب اصفهان مطابق سهمیه پیش از احداث سد و کوهرنگ ۳۰به جز )و شرب

ا کاهش در صورت بروز خشکسالی و کاهش آورد رودخانه زاینده رود، تحویل آب به کلیه بخش های فوق متناسب ب. برداشت نخواهند کرد
. آورد کاسته خواهد شد

مصوبه سیزدهمین جلسه 5مندرج در بند )باتوجه به ایراد وارده از سوی بخش صنعت :رودهماهنگی زاینده شورایچهارم مصوبات جلسه 1بند -ب 

بند »:مصوبه مذکور پس از جمع آوری اطالعات تکمیلی و بررسی آنها، به شرح زیر اصالح، ادغام و مورد تصویب قرار گرفت3و 2بند ( شورای  عالی  آب

میلیون مترمکعب شرب اصفهان، 30کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده رود و تونل کوهرنگ یک، شامل تنظیمی سد زاینده رود، برای -2

ز خشکسالی و درصورت برو. میلیون مترمکعب صنعت اصفهان، حقابه بران، سهم آبه بران و محیط زیست رودخانه و تاالب گاوخونی اختصاص می یابد40.3

الی های از جمله خشکس)در هر شرایطی . کاهش آورد رودخانه زاینده رود، تحویل آب به کلیه بخش های فوق متناسب با کاهش آورد، کاسته خواهد شد

شاورزی ، در صورتی که بخش های شرب و صنعت و سایر بخش های مصرف، نیازمند به برداشت و استفاده از سهم حقابه بران و سهم آبه بران ک(سخت

و سال های بعد توسط وزارت نیرو، درخصوص تغییرات در سهم 93برنامه سال . باشند، موظف به تأمین خسارت به حقابه بران و سهم آبه بران خواهند بود

. «حقابه بران و سهم آبه بران، ارائه می گردد



که مجاز به توزیع آن است؟دارددولت چه میزان از این منابع را -4

مصووبه پیشونهادی مقورر شود موضووش در شوورای 4در موورد بنود :آبجلسه سیزدهم شورای عالیمصوبات 4بند -الف 
آب انتقوالی از طریو  : پیشونهادی4موضووش بنود .)هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود مورد بررسی مجدد قرار گیرد

اشوان و تونل های کوهرنگ دو و سه چشمه لنگان خدنگستان و سد بهشت آبواد فقوط بورای مصورف شورب منطقوه اصوفهان ک
امانه های در صورت کاهش آب انتقالی به زاینده رود سو.برداشت ها و تخصص های استان چهارمحال و بختیاری اختصاص می یابد

فوق توزیع آب بین هر یک از مصرف کنندگان سه گانه متناسب با میزان کاهش کاسته خواهد شد
مصوبات سویزدهمین جلسوه شوورای  عوالی آب، 4بند -:مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده رود۲بند –ب 

آب انتقالی به زاینده رود -3بند »(:تغییر یافت3به بند 4، بند 3و 2باتوجه به ادغام بندهای )به صورت زیر اصالح و تصویب شد 
ان بوزر،، از طری  تونل های کوهرنگ دو و سه، چشمه لنگان، خدنگستان و سد بهشت آباد برای مصارف شرب و صونعت اصوفه

. شرب کاشان و برداشوت ها و تخصویص های اسوتان چهارمحوال و بختیواری و آب شورب و صونعت اسوتان یوزد اختصواص دارد
این بند، درصورت کاهش آب انتقالی به زاینده رود از سامانه های فوق، توزیع آب بین هر یک از مصرف کنندگان آب مندرج در

. «متناسب با میزان کاهش، کاسته خواهد شد
میلیون متر مکعب  سهم دولت از رود در سال های نرمال384=30+130+224–ج 



؟استچه میزان آب از حوضه زاینده رود تخصیص داده وزارت نیرو-5

۲تابلو منابع و مصارف حوضهه زاینهده رود موضهون بنهد 
مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی زاینده رود

میلیون متر مکعب 404شرب اصفهان بزرگ

میلیون متر مکعب 49کاشان شرب و صنعت

میلیون متر مکعب 98شرب و صنعت یزد 

میلیون متر مکعب 160صنعت اصفهان

میلیون متر مکعب ۲۳7برداشت ها و تخصیص های چهار محال 

میلیون متر مکعب ۳0۳مشترکین اصفهان

میلیون متر مکعب 1۳61۳0قبل از سال شرب اصفهان

میلیون متر مکعب 1۳6140صنعت اصفهان قبل از سال

میلیون متر مکعب 1۳61655کشاورزی اصفهان قبل از سال 

میلیون متر مکعب 1976جمع تخصیص ها 

ه تخصیص اضافی وزارت نیرو از زایند
متعلق به دولترود نسبت به منابع

159۲=۳84-1976
میلیون متر مکعب 

ل برابر ظرفیت آب آوری تون1۳بیش از )
(سوم کوهرنگ



است؟وزارت نیرو چه پیش بینی هایی برای جبران تخصیص های خود از زاینده رود کرده-6

مصوبات جلسه چهارم شورای ۲بنددرشرایط آتی موضون زاینده رودهضحوتابلو منابع و مصارف 
رودهماهنگی حوضه زاینده 

متر مکعب میلیون120تونل سوم کوهرنگ 

متر مکعب میلیون۲50تونل بهشت آباد 

متر مکعب میلیون۲00پساب فاضالب

متر مکعب میلیون570جمع منابع در دست احداث

متر مکعب میلیون159۲-570=10۲۲وقحوضه با احتساب منابع فکسری 
(برابر تونل سوم کوهرنگ9معادل حدود )

یش هزار پروانه بهره برداری از منابع زیر زمینی حوضه که ب4۳به کسری فوق تعداد 
هزار پروانه آن مازاد بر ظرفیت حوضه است و برداشت های غیر مجاز و 40از 

جلوگیری از ورودی روان آب ها به سد و رودخانه زاینده رود در اثر احداث بند ها و
طرح های آب خیز داری را نیز  باید اضافه نمود



د؟آیا وزارت نیرو حق برداشت از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست را دار-7

یوک کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده رود و تونل کوهرنوگ:آبمصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی۲بند -الف 
ابود و هوی  شامل تنظیمی سد زاینده رود فقط به حقابه داران، سهم آب بران و محیط زیست رودخانه و تاالب گاوخونی اختصاص می ی

از ( 1میلیون مترمکعب شرب اصفهان مطاب  سهمیه پیش از احودا  سود و کوهرنوگ 30به جز )بخش دیگری از جمله صنعت و شرب
فووق در صورت بروز خشکسالی و خاک کاهش آورده رودخانه زاینده رود تحویل آب به کلیه بخش هوای. آن برداشت نخواهند کرد

.  متناسب با کاهش آورد کاسته خواهد شد
خوش ،در صوورتی کوه سوایر ب(از جمله خشکسالی های سخت) در هر شرایطی :آبمصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی۳بند –ب 

حقابه بران و های مصرف نظیر صنعت و شرب ، نیاز مند به برداشت و استفاده از سهم حقابه داران باشند موظف به تأمین خسارت به
سهم آبه بران خواهند بود

یش  از یک  شرکتهای  آب  منطقه ای  که  بوتبدیل  ادارات  کل  امور آب  استانها به  شرکت های  آب  منطقه ای  استان  قانون  تبدیل  -ج
ذی ربطمنطقه ای  استان  شرکت آب  استان  را دربرمی گیرد به  

.در هر حال  حقابه های  اشخاص  باید محفوظ  بماند....... 
کلیه آب استحصالی به جز حقابه های  -2بند : کشور قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب -د 

مان حقابه های موجود قبل از احدا  تأسیسات از نظر حجم و ز.می شودآب صادر به سرمایه گذار تخصیص یافته و سند موجود 
و سایر قوانین 1361.12.16وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادالنه آب مصوبو همچنان دراختیار مصرف تعیین 

.مربوط دراختیار حقابه داران قرار گیرد



آیا وزارت نیرو حق برداشت از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست را دارد؟-7

قانون توزیع عادالنه آب44ماده –ه 
ع  آبهای سطحیدر صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از مناب
وارد شود ر آن و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوش تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعل  به اشخاص تملک و یا خسارتی ب

یا ته و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان  یافو 
:خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد

مبود  آب در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان  پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران ک– الف 
.خواهد بود

ک یا  در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان  پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم تواف  با مال–ب 
.مالکین طب  رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد

ذکر از در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب  المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق ال–ج 
ف ه مصرطرق دیگر امکان  پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به انداز

ه شدن در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب  المنفع. معقول  آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند
. در کلیه موارد باال چنانچه اختالفی پیش آید طب  رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. تاسیسات  مذکور می باشد

ی   دیگر در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طر– د 
.امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم تواف  با مالک یا مالکین طب  رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد

تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه ها، -د: ۳5برنامه ششم توسعه ماده قانون -و
قنات ها و چشمه ها 



آیا وزارت نیرو حق برداشت از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست را دارد؟-7

1۳61ایرادات شرعی  شورای محترم نگهبان در هنگام تصویب قانون توزیع عادالنه اب-ز
وی دولت قابل تبدیل حقابه به پروانه، به این صورت که مورد پروانه قابل تملیک به غیر نباشد و اصل پروانه از س: اشکاالت شرعی الف11در ماده 

ذاردن آن به دیگران تقلیل حقا به مشروش افراد و واگ( لغو شدن باشد با موازین شرعی منطب  نیست هرچند کما و کیفا با حقا به قبلی مطاب  باشد ب
در مواردی که میزان مجموش حقابه های مشروش بیش از 19ماده -12. جز در موارد ضرورت و به طور موقت شرعی نیست، باید مرتفع شود

. میزان آب باشد، شرعی نیست
که در صورت تقلیل حقابه ولو به عنوان ضرورت اختیار فسخ را از مستاجر سلب نموده است، شرعی نمی باشد19تبصره ماده 

و )و جمله اینکه آبها را از انفال ذکر نموده، شرعا صحیح نیست و پیشنهاد می شود نوشته شود که از مشترکات است و در اختیار دولت:  1ماده 
.حذف شود( آب های عمومی

هیأت وزیران در خصوص تقسیم آب تونل کوهرنگ و رودخانه زاینده رود1۳۳۳/0۳/05مورخ 4۳۲۲تصویب نامه -ح
مجلس شورای ملی کشور 1۳01/01/07قانون الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب -ط
توسط اداره مالیه اصفهان برای ضبط در دایره ثبت اسناد وامالک اصفهان1۳07/08/04در تاریخ 9۲00طومار شیخ بهایی ثبت به شماره -ی
44اده و در م. نیز به مفهوم مالک است"صاحب"اشاره کرده و واژه "قانون توزیع عادالنه آب به صدور پروانه برای صاحبان حقابه18در ماده -ک

.حقابه ها تأکید شده است« مالک و یا مالکین»قانون توزیع عادالنه آب به توافق وزارت نیرو و دولت با 

الکیت حقابه بنابراین م. آن تعیین شده باشد "مالک"قانون توزیع عادالنه آب ، حقابه را حق مصرف آب می داند که برای ملک یا 18در بند الف ماده 
 .در این بند از قانون تصریح شده است

اعالم فرمودند ، تعرض به حقابه های حقابه 1۳96فقهای محترم شورای نگهبان ، در جواب استعالم  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، در سال -ل 
داران و تخصیص آن به دیگران توسط وزارت نیرو به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست



رداشت اگر یکسال آب کم بود، آیا  همه بهره برداران باید به یک نسبت آب ب-8

کنند یا اولویت با حقابه داران و بهره برداران پیشین  است؟

مدنیقانون ۱58ماده متن
م که احیاء آن مقدزمینی ،باشدهر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف –158 ماده 

.چه پایین تر از آن باشداگر ،آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیاء در ،بوده است 



اگر وزارت نیرو مقداری از حقابه کشاورزان را برداشت نمود باید چگونه جبران کند؟–9

قانون توزیع عادالنه آب44ماده -الف 
نظیور ،در صورتی که سایر بخش های مصورف(از جمله خشکسالی های سخت) در هر شرایطی :آبمصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی۳بند –ب 

اهند بودصنعت و شرب ، نیاز مند به برداشت و استفاده از سهم حقابه داران باشند موظف به تأمین خسارت به حقابه بران و سهم آبه بران خو
رو برای در بند های فوق و برنامه ابالغی وزارت نیگردید براساس سیاست های مصوب مقرر :...مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب 6بند -ج

مالک عمل برای پرداخت خسارت توسط استانداری اصفهان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت 1393-1392بهره برداریه سد زاینده رود در سال آبی 
ت ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به کشاورزان باشد و استانداری اصفهان ، طب  مصوبه دهمین جلسه شورای عالی آب ، صندوق پرداخ

.خسارت خشکسالی در حوضه زاینده رود را تأسبس نماید
ان بخش صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود تأسیس ، تا مصرف کنندگ:مصوبات جلسه دهم شورای عالی آب 5بند -د

این .نمایندصنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود ،آب دریافت می کنند ،خسارت کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت
ئولیت تعیین مسئولیت تأسیس صندوق به عهده استاندار اصفهان می باشد و مس.)خسارات از محل افزایش قیمت آب بخش صنعت تأمین خواهد شد 

.قیمت آب به بخش صنعت در شرایط خشکسالی به عهده وزارت نیرو می باشد



آیا وزارت نیرو مجاز به بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود می باشد یا خیر ؟-10

ازی مصارف آب بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص های هر استان و شفاف س: مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب 2بند –الف 
.در این حوضه ممنوش می باشد وزارت نیرو با همکاری استاندار اصفهان مسئول اجرایی مصوبه می باشند

ز در مورد عدم برگزاری جدید بر منابع آب حوزه باید طرح هایی که هنوز شروش نشده اند و مجو: مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب3بند –ب  
توقف د ندارد موجوندارند متوقف شده و آنهایی که در حال اجرا هستند و دارای مجوز و تخصیص آب هستند ولی حسن نظر وزارت نیرو امکان تامین آب برای آنها 

موده و در این زمینه وزیر نیرو باید قاطعانه به صورت جدی موارد را به استانداران مرتبط منعکس ن. شده و خسارت سرمایه گذاری انجام شده نیز پرداخت شود
.استانداران باید آن را عملیاتی نمایند

وجود مصوباتاگر ابهامی در مسئول اجرای مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب وزیر نیرو بوده و :مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای عالی آب 2بند –ج  
وضه را و یا عدم انجام طرح در حسهم اب و یا انجام به هر حال حرف نهایی در مورد . باید بررسی و رفع شود تا اختالف برداشتی از مسابقات وجود نداشته باشددارد

جوانب آن مسلماً وزارت نیرو برای تصمیم گیری در این همه.و استانداران نیز باید در این زمینه همکاری و هماهنگی الزم را به عمل آورندوزارت نیرو مشخص می کند 
.مدنظر قرار خواهد داد لکن فصل الخطاب تصمیم گیری ها با همه مالحظات مرتبط با وزیر نیرو است

(:مقدمه مصبات جلسه ششم شورای هماهنگی زاینده رود)نظر وزیر محترم نیرو در خصوص رفع ابهام بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود -د
برای برداشتهای جدید از منابع « عدم اجازه بهره برداری »مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب را 2جدید بر رودخانه زاینده رود در بند « عدم بارگذاری » منظور از

، اعالم (حتی طرح هایی که مجوز اولیه آنها قبال صادر شده باشد)بهره برداری از آنها آغاز نشده است 1392/10/03آب رودخانه زاینده رود ، در صورتیکه تا تاریخ 
.مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب دانستند2نمودند  و تمام نهاد ها و دستگاه های اجرایی ذیربط را مسئول عملیاتی کردن بند 



د کنند که مسیل های منتهی به آن ایجاا وآیا مدیریت آبخیزداری جهادکشاورزی و سایر دوائر و نهاد ها و اشخاص، مجازند بندها و اعیانی هایی در حریم و بستر رودخانه و سرشاخه ه-11

جود اعیانی دستان در چنین مواردی پیرامون وداموجب هدر رفت آب و ممانعت از رسیدن حقابه ها به بهره برداران و ایراد خسارات به حقابه داران  پائین دستی شود  ؟وظیفه وزارت نیرو و

های مزاحم برای امور آب در حریم و بستر چیست؟
:قانون توزیع عادالنه آب -الف

ه ها اعم از سواحل دریاها و دریاچحریم قانونی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در انهار طبیعی در بستر رودخانه ها و ایجاد هر نوش اعیانی و حفاری و دخل و تصرف -2ماده ۳ تبصره 
.نیرواجازه وزارت مگر با طبیعی و یا مخزنی ممنون است

د به مالک رای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دها بوزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی ر-2ماده 4تبصره 
ه ترتیب مقرر در بخسارات .کردیا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد ان یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادست

.این قانون تعیین و پرداخت می شود44و 43مواد 
و هر باال مجرای آب و انشعاب جدید را نداردع ومصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هی  کس بدون اجازه وزارت نیرو ح  احدا  و تغییر مقط-۳6ماده 

.دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائیندستی وارد می آید
وات و چاهها و یا هر و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنطحیدر صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای س-44ماده 

وقی و حقابه بر آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقمذکور نوش تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعل  به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای 
شدآن نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد 

.روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرش محکوم می شوند15ضربه شالق و یا از 50تا 10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع ساب  و جبران خسارت وارده به -45 ماده 
.او نرسدبههر کس عمداً آبی را بدون ح  یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعل  به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب ح  دیگری-ب 
.هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد-ج 
هر کس آب ح  دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند- د 

مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشیآیین نامه -ب 
رای استفاده از امور اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را بازپس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی درصورتی که شرکت آب منطقه ای قلع و قمع اعیانی اعم:6ماده 

.مربوط به آب و برق الزم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود
نهار، به خود و صدور پروانه الزم بستر و حریم رودخانه ها، اوط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مرب:1۳ماده 

.خواهند شدمتخلفان از این ماده طب  مقررات موضوعه تعقیب و مجازات. هر نوش تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعالم نمایند
نعت و صو برداشت آب در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از زاینده رود شامل چه های تحریمی، انهار،دستگاه های پمپاژ آب برداشت های شربساماندهی:مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب3بند –ج 

نمودبدیهی از استانداران دوستان همکاری های الزم را معمول خواهند . جلوگیری از هرگونه برداشت های غیرمجاز آب، مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نیرو میباشد
:مصوبات شورای هماهنگی حوضه زاینده رود-د
رمجاز آب، اقدامات نظارتی و شناساییغیمقرر شد براساس تجربه اخیر وزارت نیرو در بازه سد زاینده رود تا سد انحرافی چم آسمان برای شناسایی و ساماندهی مصرف کنندگان مجاز وجلسه اول 5بند :

.و پایین دست سد انحرافی چم آسمان، اجرا گردد( در دو شاخه پالسجان و کوهرنگ)برداشت کنندگان مستقیم و غیرمستقیم از رودخانه زاینده رود، در باالدست سد مخزنی زاینده رود 
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یست؟مون وجود اعیانی های مزاحم برای امور آب در حریم و بستر چیرااز رسیدن حقابه ها به بهره برداران و ایراد خسارات به حقابه داران  پائین دستی شود  ؟وظیفه وزارت نیرو و دادستان در چنین مواردی پ

ریت مقرر شد وزارت نیرو با حمایت استانداران محترم استان های حوضه  زاینده رود، تصویب ایجاد ردیف اعتباری برای طرح ساماندهی و مدی:جلسه سوم5بند 
م از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، پیگیری کنند تا منابع  مالی الز1395تا 1393یکپارچه حوضه آبریز رودخانه زاینده رود را برای سال های 

.برای اجرای زیر پروژه های طرح مذکور  تأمین گردد
از طری  )گیری و حمایت استانداری اصفهان ¬رود و اجرای مقررات مربوطه، مقرر شد با تسهیل¬برداری رودخانه زاینده¬هدف ساماندهی بهرهبا : جلسه پنجم4بند 

رکت آب رود در استان اصفهان، براساس برنامه مشترک استانداری و ش¬های غیرمجاز حوضه آبریز زاینده¬، چاه(شورای تأمین استان اصفهان و نیروی انتظامی
نامه ای اصفهان بر¬استانداری اصفهان و شرکت آب منطقه. تعیین تکلیف و پر و مسلوب المنفعه شوند1394ای اصفهان، توسط این شرکت، تا ابتدای سال ¬منطقه

های ¬های مالی اجرای برنامه فوق، مساعدت¬ارائه نموده و استانداری اصفهان برای تأمین هزینه25/07/1393مشترک اجرای این بند از مصوبه را حداکثر تا تاریخ 
یز مشابه این اقدام، در محدوده استان چهارمحال و بختیاری توسط استانداری چهارمحال و بختیاری ن. دهد¬ای اصفهان انجام می¬الزم را به شرکت آب منطقه

.  شود¬ریزی و عملیاتی می¬برنامه
، توسط مقرر شد شناسایی و شفاف سازی برداشت های آب از حوضه زاینده رود در بازه پایین دست سد انحرافی چم آسمان تا انتهای حوضه:جلسه ششم ۲بند 

وزارت نیرو انجام پذیرد
شودگیری جریان آب انجام به ابزارهای دقی  اندازه( از سرآب تا پایاب)رود الزم برای تجهیز مقاطع مختلف رودخانه زایندهمطالعه : جلسه هفتم۳بند 
حوضه آبریز های غیرمجاز آب درشد کمیته مشترکی بین صنف کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای کنترل برداشتمقرر جلسه هفتم 4بند 

.رود ارائه گرددرود تشکیل شود و نتیجه اقدامات برای بررسی به شورای هماهنگی زایندهزاینده
رود بررسی گردید در جلسات آتی شورای هماهنگی زاینده رود مسائل مربوط به آبخیزداری و آبیاری تحت فشار در حوضه آبریز زایندهمقرر : جلسه هشتم۲بند 
.گردد
کت مقرر شد ظرف مدت شش ماه ، کلیه برداشت های آب از حوضه آبریز زاینده رود در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری توسط شر: جلسه نهم3بند 

مطالعه و در خصوص منابع مالی اجرای این مصوبه مقرر گردید پنجاه درصد هزینه. های آب منطقه ای ذیرربط به ادوات و ابزار مناسب اندازه گیری تجهیز شوند
.نصب ابزار اندازه گیری در هریک از استان ها توسط استانداری پرداخت می شود و باقی مانده هزینه ها توسط وزارت نیرو تأمین گردد
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یست؟مون وجود اعیانی های مزاحم برای امور آب در حریم و بستر چیرااز رسیدن حقابه ها به بهره برداران و ایراد خسارات به حقابه داران  پائین دستی شود  ؟وظیفه وزارت نیرو و دادستان در چنین مواردی پ

هارمحال و برداشت آب در باالدست و پایین دست سد مخزنی زاینده رود توسط نمایندگان صنف کشاورزان و استانداری های چ: جلسه دهم۲بند 
.ابدبختیاری و اصفهان و اداره کل دفتر حوضه آبریز فالت مرکزی به طور مستمر کنترل شود تا آورد حوزه و ذخیره آب درصد افزایش ی

ظور الزم است برای ساماندهی حوضه آبریز رودخانه زاینده رود از خدمات نظام صنفی کشاورزان استفاده شود برای این من: جلسه دهم7بند 
مورد ری از اعتبار مالی. اجرای پروژه ساماندهی از طری  انعقاد قرارداد با شرکت آب منطقه ای اصفهان طب  ضوابط و مقررات جاری انجام گردد

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 12نیاز از منابع داخلی شرکت های آب منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، اعتبارات استانی و ماده 
.قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تامین شود10کشور و ماده 

الی طرح مقرر شد استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری از محل منابع مالی استانی و سایر موارد و وزارت نیرو از منابع م: جلسه یازدهم6بند 
کنترل و نصب احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و طرح تجهیز نقاط و ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه ها، هزینه مورد نیاز برای مطالعه

.ها و ابزارهای اندازه گیری بر روی نقاط برداشت آب در کل حوضه آبریز زاینده رود را تامین نمایند
م را با به منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده رود مقرر گردید وزارت کشور هماهنگی الز: جلسه یازدهم7بند 

دت را درنیروی انتظامی انجام دهد تا نیروی انتظامی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در حوزه استحفاظی خود حداکثر همکاری و مساع
که به صورت برخورد قانونی با تخلفات شناسایی شده توسط گروه های گشت و بازرسی شرکتهای آب منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری

.شبانه روزی در حوضه آبریز زاینده رود مستقر هستند انجام دهند
صی منابع وزارت نیرو کارگروه تخصضمن پیگیری مجدد دریافت منابع مالی الزم توسط استانداری های اصفهان و چهارمحال: جلسه دوازدهم۳بند 

ر حوضه آبریز و مصارف آب حوضه آبریز زاینده رود نسبت به پیگیری الزم برای تسهیل در روند نصب ابزار اندازه گیری در نقاط برداشت آب د
.بیشتر میزان برداشت های آب در حوضه زاینده رود اقدام نمایدزاینده رود را به منظور تدقی 



@sko.esfahan

مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان اصفهان–خیابان منوچهری :نشانی 
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