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مصرف آب در بخش صنعت

تصویبکننده مدرک:

عنوان نشست :فرصتها و چالشهای تأمین و مصرف آب در بخش صنعت
افراد حاضر در هیات رئیسه پنل :نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
آقایان :مهندس فتحعلی محمدزاده ،معاون فنی سازمان و دکتر سعید مردان ،رئیس گروه تاسیسات آب و فاضالب معاونت فنی
سازمان) ،نماینده وزارت نیرو (سرکار خانم دکتر زهرایی) ،نمایندگان انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ( آقایان دکتر
مکنون و مهندس غفاری شیروان)
سرفصل مطالب ارائه شده در پنل:
✓ ارائه وضع موجود مصرف آب کشور در بخش صنعت با مقایسه سهم مصرف آب بخش صنعت در سایر کشورها و بیان
ارزش افزوده ایجاد شده آب بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش ها
✓ قوانین و ضوابط و چالش های موجود در زمینه تامین آب بخش صنعت
✓ طرح پیشنهادات برای رفع چالش های موجود در بخش تامین آب بخش صنعت
جمع بندی مطالب ارائه شده در پنل:
✓ با توجه به وضع موجود مصرف آب کشور در بخش صنعت با مقایسه سهم مصرف آب بخش صنعت در سایر کشورها
و بیان ارزش افزوده ایجاد شده آب بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش ها ،مقرر شد وزارت نیرو در مباحث تخصیص
آب ،برای بخش صنعت و شهرک ها و نواحی صنعتی اولویت خاص قائل شده و تالش نماید سهم مصرف آب بخش
صنعت در کشور در طول برنامه ششم توسعه کشور را به دو برابر میزان کنونی افزایش دهد.
✓ با توجه به کمبود قوانین و مقررات پشتیبان برای کمک به تامین آب بخش صنعت مقرر شد در این زمینه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت پیشنهادات الزم را تهیه و به وزارت نیرو ارائه نماید.
✓ مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در پنل برای رفع چالش های موجود در بخش تامین آب بخش صنعت برای طرح در
جلسه به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه گردد.
✓ واحدهای صنعتی سالها پیش در مکان هایی افتتاح شده که ممنوعیت منابع آب وجود نداشته است .درحال حاضر
ممنوعه شدن بسیاری از آبخوان ها در استان های صنعتی کشور مانع بزرگی پیش روی توسعه این صنایع است .یکی
از راهکارهای تامین آب مورد نیاز این صنایع ،صلح حقوق و انتقال پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی در منطقه
است .با عنایت به چالش ها و مشکالت موجود در راستای اجرایی کردن این راهکار ،تسهیل فرآیند صلح حقوق و
انتقال پروانه بهره برداری این چاه ها از کاربری کشاورزی به کاربری صنعتی ضرورت داشته و مورد درخواست است.

