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گزارش جلسه موضوعی آب

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1کمبود آب در فضای سبز و پیامدهای
آن(  3700هکتار فضای سبز شهرداری و
نیاز  45م.م.م ساالنه و  28م.م.م و
جایگزینی با پساب)
 .2عدم اجرای قوانین و تعامل مابین
دستگاهها
 .3هزینه باال برای انتقال و تاسیسات و
تجهیزات ،استفاده از آبهای نامتعارف
 .4کیفیت نامناسب پسابهای آبیاری و
مشکالت بهداشتی و انجام پروسههای
بعدی جهت تصفیه
 .5نبود طرح و مدیریت جامع ،فرونشست
زمین،
 .6متولیان مختلف برای نهادهای آب
 .7اهداف و دیدگاه جامع برای آب
 .8نبود تاسیسات و تجهیزات فنی و اجبار
به استفاده از آب زیرزمینی،عدم استفاده
بهینه از آب زیرزمینی
 .9تاکید بر مالحظات پدافند غیر عامل
 .10پراکنش و موقعیت سامانههای آب
 .11چم آسمان و بابا شیخ علی برای تامیم
آب شرب  5میلیون نفر و تهدیدات ناشی
از آن
 .12وجود تنها یک سامانه مهم برای
تامین آب و نبود سامانههای موازی
 .13نبود رویکرد پدافندی ،ورود فاضالب
شهرها به بستر رودخانه ،فرسودگی شبکه
و هدررفت آب
 .14تجاوز به حریم و بستر رودخانه و
تصرفات غیرمجاز
 .15جاری بودن مستمر در بستر رودخانه
 .16طرح جامع پدافند استان و شهر که
مسائل آب را مورد توجه قرار داده اند.
 .17تاکید بر مطالعه گزارشات جدید آب
زیرزمینی
 .18مکانیابی نادرست تاسیسات آب و
انرژی
 .19نقص در تاسیسات آبیاری ،کمبود و
ناکارآمدی آبهای سطحی و جاری ،آب

نهاد

معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

دانشگاه اصفهان

سازمان پدافند غیرعامل
استانداری اصفهان

نماینده

آقای جمالینژاد

آقای کمالی

آقای جوهری

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم کبریاییزاده

اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
گرفتگی در معابر و عدم استفاده صحیح از
منابع آب جاری در شهر
 .20مطالعه طرح جامع خطرپذیری شهر
اصفهان به صورت پیوست دیده شود.
تامین آب شرب  7/14م.م در ثانیه روزانه
و کسری  5/4م.م در ثانیه ،عدم امکان
تامین آب برای بافت های مناسب شهری
 .21مدیریت (عدم مدیریت مناسب در
تولید)
 .22توزیع و مصرف ،کم شدن حجم آب
در مسیر
 .23عدم اشاره به کمبود و نبود آب از
سوی سازمانهای متولی ،فایده گرایی
ساختارها و بخشها برای تامین آب
 .24عدم اولویتبندی سهام داران
 .25عدم دسترسی شهروندان به عنوان
سهامداران اصلی
 .26ناکارآمدی تصفیه خانهها و تجهیزات
فنی قدیمی
 .27تکنولوژی پایین در تصفیه آب
 .28نشست  33پل و ترک خوردگی عمیق
آن
 .29نگاه بخشی و کوچک مقیاس
 .30عدم شفافیت ناشی از دید امنیتی
 .31زیرساخت های آبی و هدر رفت آب
 .32نبود مدیریت مناسب در بخش
کشاورزی
 650 .33حلقه چاه غیرمجاز و عدم نظارت
و روند رو به افزایش
 .34استفاده از پسابها
 .35کمبود بودجه برای تصفیه ،شوری آب
زمینهای کشاورزی
 .36حفظ جریان رودخانه
 .37پساب تصفیه نشده
 .38مصرف سموم
 16000 .39نفر کارکنان مستقیم در
کارخانه و  1میلیون نفر را تامین میکند
 .40یک م.م در ثانیه حقابه قانونی
 .41کاهش سهم آب کارخانه

نهاد

سازمان مدیریت بحران استان
اصفهان

سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اصفهان

نماینده

آقای کاظمی

آقای زمانی

بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا

آقای قهرایی

فرمانداری شهرستان اصفهان

خانم نوربهشت

سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان

خانم مسائلی

آقای فاضلی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .42هدف ایجاد سد برای کارخانه بوده
است و نه تامین آب شرب شهر
 .43اذهان عمومی در خصوص مصرف
زیاد و از حد کارخانه ذوب آهن
 .44پساب فوالدشهر و هزینه زیاد و طی
فرایندهای متوالی برای پسابهای شهری
 .45تعارض بخش کشاورزی و کارخانه
جهت خرید پساب
 .46افزایش قیمت آب
 .47عدم برنامهریزی در کاهش مصارف و
در بخشهای خانگی و شرب شهری
 .48نبود قوانین و ضوابط خاص برای
کاهش و هدرفت آب در ساختمانها
 .49احتمال توقف کارخانه و خسارت
سنگین در صورت تعطیلی و از کار افتادن
کارخانه
 .50به روز رسانی و جانمایی تصفیه خانه،
و ضوابط
 .51تصفیه فاصالب برای استفاده مجدد
در فضای سبز ،تصفیه سازی و سپس
آبیاری،
 .52عدم بازچرخانی آبهای خاکستری،
نبود قوانین
 .53نگاه حوزهای به توجه به محدودیت
های منابع ،کسری  600م.م.م در صورت
تامین تجهیزات الزم ،قابل تحقق نبودن
اهداف سازمانها،
 .54افزایش جمعیت و پدیده مهاجرت،
 .55عدم رعایت آستانه فعالیتی و ظرفیت
های متناسب با آن ،کاهش مصرف (زیاده
روی در مصرف)
 .56خشکیدگی تاالب گاوخونی ،خطرات
ایجاد گرد و غبار سمی ،و ضرورت هم
افزایی و همکاری همگانی در تامین حقابه
های زیست محیطی تاالب گاوخونی و
رودخانه زاینده رود ،قطع و وصل شدن
جریان آب و تاثیر آن زیست بوم اصفهان،
 .57نبود تجهیزات الزم برای پایش
آنالین و کاربردی،

نهاد

مدیریت دبیرخانه زیست بوم
تاالبهای اصفهان

نماینده

آقای امینی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .58توزیع نامناسب آب ،حفظ جریان آب
پایه،
 .59برداشت بی رویه از سفره آب،
 .60الگوی کشت نامناسب ذرت،
 .61فرونشست زمین
 .62پایش منظم کیفیت ،شفاف سازی
اطالعات
 .63قیمت گذاری آب
 .64حقابه تاالب گاوخونی
 .65اطالعات قدیمی مشاور
 .66عدم اولویت بندی سهامداران
 .67عدم اجرای صحیح قوانین و ضوابط
در خصوص محیط زست
 .68نقص در شبکه آبیاری پارک های
سطح منطقه
 .69مکان یابی نادرست تاسیسات مصرف
کننده انرژی و آب
 .70وجود آب گرفتگی معابر در هنگام
بارندگی و جاری شدن آب در معابر شهر

ادارهکل امور اقتصادی و دارائی
استان اصفهان
اداره کل حفاظت محیط زیست
استان اصفهان

آقای محمدی

آقای قهرمانی

شهرداری اصفهان
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان
 .2فرمانداری شهرستان اصفهان

نماینده
مجید زمانی
راحیل نوربهشت

 .3ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

حسین اکبری

 .4سازمان پدافند غیرعامل استانداری اصفهان

مجید جوهری

 .5شرکت آب منطقهای اصفهان

الهام آقابابایی

 .6شرکت ذوب آهن اصفهان
 .7شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 .8سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
 .9معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

محمدرضا فاضلی
محمدحسن رحیمی
شهره مسائلی
محمد جمالینژاد

 .10بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا

علی قهرائی

 .11دانشگاه اصفهان

مهدی کمالی

 .12معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سونا کبریاییزاده

 .13معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (اداره مطالعات و

مصطفی دهقانی

برنامهریزی شهری )
 .14مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان
 .15ادارهکل محیط زیست استان اصفهان
 .16ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان

احسان مالکیپور
محمود قهرائی
اسماعیل محمدی

 .17شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .18ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

فرهاد امینی

 .19ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

سامره شیران

 .20استانداری اصفهان

امیر هادی

 .21شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .22شرکت مشاور نقش محیط

مهدیه قائممقامی

 .23معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .24مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

مهدی بدری زاده

 .25معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز

 .26معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (طرحهای توسعه شهری و

علیرضا ستوده

منطقهای)
 .27شرکت مشاور نقش محیط

رضا آرتیدار

 .28سازمان مدیریت بحران استان اصفهان

آقای کاظمی
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