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 تفاهم نامه
  هاي آبياري فضاي سبز از آب شرب جداسازي سامانه

 و تامين آب فضاي سبز شهري از آب غير شرب



 

 : مقدمه 
با دو را  تامين آب شرب شهرهاي كشور ،نياز شهروندان به آب سالم فزايشو اارتقاء سطح بهداشت عمومي ازدياد جمعيت و 

به علل گوناگون روبه كاهش پايدار  همچنين منابع آب قابل شرب كرده،حدوديت منابع روبرو چالش اساسي افزايش تقاضا و م
گذاري و شناسايي منابع آبي جديد   احتياج به سرمايه،ترين نياز جامعه شهري است، بنابراين مديريت شهري براي تامين اساسي

  از جمله آبياري فضاي سبز ايي شده به مصرف غير شربها زماني دو چندان خواهد شد كه آب تصفيه و گندزد اين چالش. دارد
در حال حاضر سرانه . باشد از طرفي نقش و جايگاه فضاي سبز در ارتقاء كيفيت محيط زيست شهري امري انكارناپذير مي. برسد

ت توسعه مطلوب ريزي اصولي جه  زيادي داشته و الزم است برنامه فضاي سبز در شهرهاي كشور با استانداردهاي جهاني فاصله
منابع آبي پايدار يكي از فاكتورهاي اساسي جهت نگهداري مطلوب فضاي سبز موجود و كه در اين بين تامين  ،آن به عمل آيد

 . باشد  ايجاد فضاي سبز مورد نياز آتي مي
شهري تامين در حال حاضر تعداد زيادي از شهرهاي كشور بخشي از آب مورد نياز فضاي سبز خود را از منابع آب شرب 

نمايند كه با توجه به موارد فوق و لزوم توجه جدي به توسعه فضاي سبز الزم است جهت رفع تقابل فوق و نگهداري مطلوب  مي
در اين راستا الزم است كه . فضاي سبز و توسعه آن بدون اثرات منفي بر منابع آبي قابل شرب اقدامات فوري انديشيده شود

هاي آبياري فضاي سبز از آب شرب و   جداسازي سامانه كهت به اتخاذ تمهيدات الزم اقدام نمايندكليه سازمانهاي ذيربط نسب
 اين تفاهم نامه وتواند به عنوان راهكار اساسي جهت حل مشكل مطرح شود  تامين آب فضاي سبز شهري از آب غير شرب مي

 .گردد رو مبادله ميدر اين راستا و با هدف اجراي پروژه فوق بين وزارت كشور و وزارت ني
 

 : موضوع تفاهم – 1ماده 
 . هاي آبياري فضاي سبز از آب شرب شهري و تامين آب فضاي سبز شهري از آب غير شرب همكاري در زمينه جداسازي سامانه

 
 : اهداف تفاهم -2ماده 

 .ن آسازي مصرف سياست گذاري راهبردي در زمينه جداسازي آب فضاي سبز شهري از آب شرب و بهينه .1

 .همكاري مشترك در خصوص تامين منابع آب غيرشرب پايدار جهت استفاده فضاي سبز موجود و توسعه آتي  .2

 .نامه  همكاري مشترك در خصوص تامين منابع مالي جهت دستيابي به موضوع تفاهم .3

 .راهبري مطالعات و عمليات اجرايي جداسازي  .4



 

  : ساختار تفاهم– 3ماده 
 :  خواهند نمود  نامه سه كميته به شرح زير تشكيل و فعاليت مجهت دستيابي به اهداف تفاه

هاي  ها و دهياري رئيس سازمان شهرداري( كميته راهبردي با عضويت معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور  .1
 .و مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت مهندسي آب و فاضالب كشوروزارت نيرو  آب و آبفاي و معاون) كشور 

هاي كشور و وزارت نيرو  ها و دهياري هماهنگي و نظارت با عضويت نمايندگان سازمان شهرداري ته راهبري ،كمي .2
 جهت هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي كميته اجرايي و ساير موارد مربوطه 

 عامل آب انمدير ،) به عنوان رئيس ( كميته اجرايي و هماهنگي استاني با عضويت معاون امور عمراني استانداري  .3
هاي استاني  فاضالب استان و شهردار منتخب شهرداران استان جهت هماهنگي و نظارت بر فعاليت و آب واي  منطقه

 . در اين زمينه  

 

 : تبصره  
اي كه به تصويب كميته راهبردي خواهد رسيد  نامه شرح وظايف اعضاء و نحوه فعاليت سه كميته فوق در نظام 

 . گردد ميمشخص 
 

 :نامه    مفاد تفاهم- 4ماده 

ريزي الزم جهت انجام مطالعات جامع جداسازي آب  برنامه) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(وزارت كشور  .1
را تا فوق اجرايي نمودن مطالعات و  1390آبياري فضاي سبز از آب شرب شهرها را حداكثر تا سال مورد نياز جهت 

 .خواهد بود) وزارت نيرو و وزارت كشور ( عيين اولويت در مطالعات با توافق طرفين ت.  برساندانجام به 1400پايان سال 
 مستندات و اطالعات فني  نقشه،( طرفين تمهيدات الزم را در خصوص همكاري فني و علمي و نيز تبادل اطالعات  .2

 .هاي زير مجموعه خود به عمل آورند  توسط سازمان) مورد نياز موجود 

حداقل شامل (  همين ماده بانك اطالعاتي جامع وضع موجود فضاي سبز 6وع تبصره ذيل بند موض هاي  شهرداري .3
با اولويت شهرهايي كه دچار مشكل كمبود آب ) مقدار آب مورد نياز  روش آبياري ،  گياهي ، نوع گونه سطح فضاي سبز ،



 

هاي  ها و دهياري  عهده سازمان شهرداريبديهي است پيگيري و نظارت بر اين امر به. شرب هستند تهيه و ارائه نمايند
 .باشد كشور مي

ها   شهرداري طرفين همكاري الزم در خصوص شناسايي منابع آبي موجود و انجام تمهيدات الزم براي دسترسي آسان .4
 .آورند  مي را به عمل  منابعبه آن

 معادل آب جداسازي شده از آب شرب  هاي تابع وزارت نيرو نسبت به تامين آب مورد نياز فضاي سبز ،سازمانها و شركت .5
هاي  ها از آب چاه  جهت صدور مجوز براي استفاده شهرداري راهاي الزم ها اقدام و همكاري توسط شهرداري

 .آلوده ، پساب فاضالب و ساير منابع به عمل آورند بالاستفاده ،

االمكان  از  حتي( رج آن در بودجه ساليانه هاي الزم را براي تحقق و اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه و د طرفين زمينه .6
 .فراهم نمايند  ) 1386سال  

 
 : تبصره  

و اند  شهرهايي خواهد بود كه در تامين آب براي فضاي سبز با مشكل مواجه ا بندي براي مطالعه و اجراي عمليات ب اولويت 
 .داراي جمعيت بيشتري هستند

 

 : نسخ تفاهم نامه - 5ماده 
          باشند تنظيم و در  نسخه كه هر يك داراي اعتبار واحد ميپنج تبصره و دو و ، سيزده بنده در پنج مادهاين تفاهم نام

 .  به امضاء طرفين رسيد و از تاريخ امضاء، قانوني و الزم االجراست                     اريخت
 
 

 سيد مهدي هاشمي
 معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور

 هاي كشور ها و دهياري مان شهرداريو رئيس ساز

 رسول زرگر
  وزير نيروآب و آبفايمعاون 

 مجيد نامجو
مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت 

 مهندسي آب و فاضالب كشور
 
 
 


