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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي جلسه شازندهمین صوباتم 
 

 00:77 – 00:77 زمان جلسه :  نهاد ریاست جمهوریمكان:   70/70/99 تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

 اردکانيان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

)وزارت جهاد  اکبریکشاورز،  – )وزارت صنعت، معدن و تجارت( محمدزاده–)سازمان برنامه و بودجه کشور(  مسجدیعدل، 

)شرکت مهندسی آب و فاضالب  ، کرکانیکشفی–قربانی )وزارت کشور(  -ضيائيان )سازمان هواشناسی کشور(  – کشاورزی(

 )وزارت نيرو( زاده، زارعمحمدیان رایی،زه ترابی، خامسی، زادهتقی - کشور(

 مدعوين

آنجفی )سازمان  - ای(قدبيگی )شرکت آب منطقه ،آمره ای -زندیه وکيلی )استانداری(  ،استان مرکزی: آقازاده

آنالویی )شرکت آب و فاضالب  -ریزی استان( یادگاری )سازمان مدیریت و برنامه - استان( جهاد کشاورزی

 استان(

 ای( پورميدانی )سازمان جهاد کشاورزیبهشتی )استانداری(، حاجی حسينی مسگر )شرکت آب منطقهاستان قم: 

 استان( نوربخش )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(، صادق پور )شرکت آب و فاضالب استان(

 دستور جلسه:

 

 مرکزیهای سازگاری با کم آبی استان برنامهبررسی  -0

 قمهای سازگاری با کم آبی استان برنامهبررسی  -2
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 :مصوبات

 مركزياستان  مصوبات رديف

0 

در چارچوب اعتبارات  0075در افق  ميليون مترمکعب 5/097مرکزی با اثربخشی  استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه

ها در دستيابی های هریک از بخشگرفت. ميزان اثربخشی برنامه قرار آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تصویب موجود مورد

 باشد. به اهداف ذکر شده، مطابق با جدول زیر می

 مركزيهاي سازگاري با كم آبی استان میزان اثربخشی برنامه

 درصد (م.م.م) حجم مختلف مصرف در برنامه سازگاري با كم آبیسهم بخش هاي 

 0/2 01 برداشتسهم بخش شرب شهری و روستایی از کاهش

 0/0 5/0 برداشتسهم بخش صنعت از کاهش

 *007 برداشتسهم بخش کشاورزی از کاهش

(515+05) 

0/95 

 0/7 5 شهریسبز و خدماتميزان و درصد کاهش مصرف آب فضای

 077 5/097 مجموع

 غيرمجاز هایچاهناشی از انسداد  جوئیصرفه حجم+جهادکشاورزیناشی از اقدامات سازمان  جوئیصرفه*حجم 

2 
های برنامه هفتم توسعه توسط کارگروه تکميل و ارائه گزارش مربوط به برنامه سازگاری با کم آبی استان به تفکيک سال

 سازگاری با کم آبی استان ظرف مدت یک هفته

3 

شرح زیر مورد تائيد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت و مقرر شد پيگيری الزم جهت پيشنهاد استان مرکزی به

 عمل آید:عملياتی شدن آن در استان به

 با تصویبصنعتی استان مرکزی هایبحرانی و شرکت شهرک-های ممنوعهطلب در دشتپرهيز از استقرار صنایع پرآب"

 "کارگروه سازگاری با کم آبی استان
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 مصوبات ملی

0 

شرح زیر مورد تائيد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت و مقرر شد پيگيری الزم جهت پيشنهادات استان مرکزی به

 عمل آید:عملياتی شدن آنها در کل کشور به

های زیرزمينی و سطحی به صورت پایلوت در یکی از محدودهبرداری مشارکتی آبالگویی حفاظت و بهرهاجرای پروژه -1

ای مرکزی و با مشارکت سازمان مرکزی با هدف توسعه حکمرانی محلی آب توسط شرکت آب منطقهمطالعاتی استان

آب و مشارکتیی مندرج دردستورالعمل توسعه مدیریتهاگيری از رویکردها و چارچوبجهادکشاورزی استان و با بهره

با کمک  99بودجه سال قانون 1نامه اجرایی بند ه تبصره آیين 1استفاده از منابع اعتباری نظير منابع موجود در ماده 

 سازمان برنامه وبودجه.

برداری از تمام یا توانند نسبت به واگذاری بهرهها، میجهادکشاورزی استان ای با مشارکت سازمانآب منطقه شرکت -2

بران و های مذکور یا دراختيار آنها، به حقابهای اجراشده توسط دستگاهبخشی از سدها و بندهای کوچک ذخيره

 برداران با شرایط زیر اقدام نمایند:بهره

 نيرو برای مصارف موردنظرآب برای تاسيسات مذکور از وزارتتکليف و اخذ تخصيصتعيين  •

 قانونی مشابههای تعاونی و یا هرگونه تشکلبرداران در قالب شرکتایجاد تشکل بهره •

 0399بودجه سال قانون 09های مذکور طبق تبصره برداری، تعميرات و نگهداری به تشکلواگذاری امور بهره •

 زمان اجرا مسئول اجرا باتساير مصو

5 

اعضای کميته در بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی استان قم مقرر شد 

استان برنامه جهت تنظيم  استان را دستگاه های مرتبط درتخصصی نظرات 

در جلسه آتی کميته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی،  .دریافت نمایند

برنامه  گزارش استانداری قم،عمرانی  هماهنگی امور با حضور استاندار یا معاون

های برای حل چالش مهمترین بایدها و نبایدها و سازگاری با کم آبی استان

صورتجلسه تنظيم شده در کميته تخصصی در . گردد بررسی منابع آب استان

حکم مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خواهد بود و تایيد آن از اعضای 

 کارگروه ملی اخذ و ابالغ خواهد شد. محترم

دستگاه های عضو کارگروه 

ملی سازگاری با کم آبی/ 

دبيرخانه کارگروه ملی 

سازگاری با کم آبی/ 

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان قم

 اسرع وقت

0 

بررسی مشکالت ناشی از ابالغيه مرتبط با ممنوعيت پمپاژ ثانویه در کميته 

 دیریت منابع آب و طرح نتيجهکشاورزی و شرکت ممشترک وزارت جهاد 

 بررسی های کارشناسی در کميته تخصصی 

 اسرع وقت  شرکت مدیریت منابع آب

 


