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 جلسه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي ششمینو  بيست مصوبات 
 

 11031 – 10031  زمان جلسه :  وزارت نیرومكان:   5/5/1011 تاريخ جلسه:

 

 مصوبات رديف

1 

نیازمند در سطح ملی پیشنهادات زیر به تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رسید. این پیشنهادات جهت اجرا 

 تایید هیات محترم وزیران است0 

از آب، برق، تلفن،  رمجازیقانون مجازات استفاده کنندگان غ (82/15/1331مورخ ) ییاجرا نامه نییاصالح آ -1-1

موقت به  یدر خصوص خدمات رسانقانون مذکور  0و 3به جهت عدم تمدید مواد  (1331)مورخ  فاضالب و گاز

  رمجازیغ یساخت و سازها

 نیامکان تام یبرا د،یجد یها گاه استقرار سکونت یبرا یزیر از برنامه شیمکلف است پ یارت راه و شهرسازوز -8-1

 . دیاستعالم نما رویها از وزارت ن آب آن
ها، شروع فرآیند اجرایی  ها و تفاهم نامه نحوه بهره برداری و تحویل آب از شبکه زمان نهایی شدن نظام تعاونیتا  -3-1

 جدید شبکه آبیاری زهکشی عملیاتی نگردد.های  طرح

8 

پیشنهادات زیر به تایید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رسید و مقرر شد توسط مسئول محترم کارگروه به 

 های ذیربط ابالغ شود0  ها و کارگروه دستگاه
 لیتکم ،های گیالن و مازندران استان ی دربرنج کار یاراض یآب ساتیاز آب سبز و بهبود تأس یبهره بردار شیافزا یبرا -1-8

از  ،یاراض یو نوساز زیو تجه یا رودخانه یرهایها، آبگ و سردهنه یو زهکش یاریآب یها ها، شبکه سدها و آب بندان

و  یمل ربطیذ یها با دستگاه یو با هماهنگ ی( در سقف اعتبارات دستگاهیو استان ی)مل یمنابع دولت تیتقو قیطر

 انجام شود. یمشارکت مردم ژهیو همختلف ب یها تیو ظرف یاستان

 شركت كنندگان:

 اردکانیان اعضاي كارگروه

 نمايندگان/

 اعضاهمراهان 

 –قربانی )وزارت کشور( -مسجدی )سازمان برنامه و بودجه کشور( –)وزارت جهاد کشاورزی( سرافرازیاکبری، کشاورز، 

)شرکت مهندسی آب و جانباز  -)سازمان هواشناسی کشور( رهنما  -(وزارت صنعت، معدن و تجارتمحمدزاده )رسولیان، 

)وزارت  زاده زارع، محمدیاننیروبخش، ، خسروی زهرایی، ،خامسیزاده  تقی –بهلولوند )ریاست جمهوری(  - فاضالب کشور(

 نیرو(

 دستور جلسه:

 

 ها های سازگاری با کم آبی استان بررسی پیشنهادات برنامه -1
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 ازیمحصوالت با ن یپنبه، کنجد و حبوبات( بجا ا،ی)آفتابگردان، سو نیگزیجا یها کشت یبرا یتیحما یها بسته بیتصو -8-8

 یاقتصاد تیمز جادیمحصوالت کم آب و ا یبازار و سازکار مطمئن فروش، فرآور جادیا ،ینیتضم دیخر ریباال، نظ یآب

 یدر راستا یبر اساس آب مجاز یمحصوالت کشاورز تتجار استیبرتر نسبت به محصوالت پرآب طلب و اصالح س

 کشت مصوب استان ینمودن الگو ییاجرا تیتقو

 یهوشمند بر رو چاه هستند، موظف به نصب کنتور یکه دارا ییو قضا ینظام-یدولت یها و نهادها دستگاه هیکل -3-8

و  شیموظف است پا رویشود. وزارت ن یمحسوب م یخود بوده و در صورت تخلف، تصرف در اموال عموم یها چاه

نصب شده  یحجم یاست کنتورها یورنصب شده ضر یکنتورها شیدار شود. به منظور پا موضوع را عهده نینظارت ا

 گردد. ریپذ آنها امکان شیتا پادارند، به صورت برخط باشند  یدسترس یها تیکه محدود ییو قضا ینظام یدر نهادها

 نماید.ارائه و اجرایی  را های سازگاری با کم آبی های ترویجی و آموزشی منطبق با رویکرد برنامه، وزارت جهاد کشاورزی -0-8

آب  نهیمصرف به زانیاستاندارد م نینسبت به تدو رانیاستاندارد ا یوزارت صمت و سازمان مل یوزارت نیرو با همکار -5-8

 .دیاقدام نما یمختلف صنعت یها در گروه

گیری در این  های تخصصی جهت بررسی موضوعات خاص و تصمیم شود کمیته ها اجازه داده می به کلیه استان -1-8

 تشکیل دهند. موضوعات ذیل کارگروه استانی

ها در بهره برداری از منابع آب از نظر  و وجود برخی محدودیت کردستان شرق استان ت آببا توجه به مشکالت کیفی -1-8

 اقدامات زیر انجام گیرد0 وجود فلزات سنگین، 

های عضو کارگروه استانی سازگاری با  با مشارکت دستگاهو  ای کردستان مطالعات جامعی با محوریت شرکت آب منطقهالف( 

شناسایی و پس از  ،های آلوده به فلزات سنگین ها و پهنه منشاء دقیق آلودگی ،انجام شود تا در نتیجه آن استانکم آبی 

های شرب، صنعت و  یتعیین حجم منابع آب غیرمتعارف )بر اساس استاندارهای کیفیت منابع آب اعم از کاربر

کشاورزی( بدون ایجاد بار مالی برای دولت، در خصوص استفاده از خدمات بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و 

 گردد.تصفیه منابع مذکور اقدام 

های الزم و اقدامات عملیاتی به منظور حذف آرسنیک و  جهت تأمین زیرساختکردستان های ذیربط در استان  دستگاهب( 

های دارای مصارف شرب( آلوده در شرق استان با استفاده از منابع  سایر فلزات سنگین از منابع آب )با اولویت چاه

 اقدام نمایند. استانی موجود 

های  ای/آب و برق خوزستان و سازمان های آب منطقه های آبیاری، شرکت بهبود مدیریت شبکه در راستای -2-8

در دیگر و در چارچوب دستورالعمل تحویل حجمی آب یکموظفند با همکاری  ها جهاد کشاورزی استان

ارائه با و  یشدن اراض کپارچهیو  دینمودن تول یقانون تعاون یینامه اجرا نییآو  یو زهکش یاریآب یهاشبکه

ریزی نمایند تا ظرف سه سال آینده، تحویل  ای برنامه گونه بهاء( به درصد آب 35ها )از جمله تخفیف تا  مشوق

  . برداران محقق گردد های بهره ( به تشکل8حجمی آب در کلیه نقاط تحویل )ابتدای کانال درجه 

 


