
 

 جمهوري اسالمي اريان
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته تخ

صصي ميتهک   جلسه هشتمينشصت و  صوباتم   آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل تخ
 00:44 – 01:01 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئو :جلسه مكان  40/40/0044 شنبه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 وظیفه ،محمد زاده الهیجان زاده، تقی زاده خامسی، ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا راهاندگان/همنماين

 –سرافرازی )وزارت جهااد کشااورزی(    – صمت( )وزارت مردان - (نهاد ریاست جمهوری) بهلولوند

 مادیریت  )شارکت  منتظریاون  - کشور( )وزارت آذرگشت – )سازمان برنامه و بودجه کشور( سبزی

 بهاانی ، روزانمحمادی  زاده، اباراهی   ،زهرایای  - (نهاد ریاست جمهاوری ) بهلولوند– ایران( آب منابع

 نیرو( )وزارت

 :جلسه ردستو

هیأت محترم وزیران برای تشکیل  00/00/11ها مورخ 11410/ت019111درخصوص اصالح مصوبه شماره  جمع بندی نظرات

 کارگروه ملی سازگاری با ک  آبی

 :مصوباتمذاكرات و 

هاد ر جقائ  مقام وزی کشاورزس ندمه آقای ریاست به آبی ک  با سازگاری ملی کارگروه تخصصی کمیته جلسه هشتمینشصت و 

 گردید.برگزار  کارگروه ملی سازگاری با ک  آبی های عضو نمایندگان دستگاهارتباط مجازی با یس کمیته تخصصی و با کشاورزی و رئ

ترم هیأت مح 00/00/11ها مورخ 11410/ت019111شماره به اصالح مصوشده در خصوص  دریافتئه نظرات با ارادر این جلسه 

 : مصوب گردید ، موارد پیشنهادی بشرح زیرسازگاری با ک  آبیلی ی تشکیل کارگروه مران براوزی

 :صورت زیر اصالح گردد پیشنهاد به توافق گردید متنن ئت وزیراهی مصوبه 0ر خصوص بند د -0

بع و مصارف آب در دل منای و تعاگاری با ک  آببه منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق ساز»

، اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوط، و پایداری سرزمینکشور مناطق مختلف 

رؤسای دن و تجارت و با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، مع "با ک  آبیسازگاری "کارگروه ملی

 .«شود تشکیل می زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوربودجه کشور و  های حفاظت محیط زیست، برنامه و ازمانس

 اضافه شود:ن ئت وزیرامصوبه هیگردید متن زیر به  توافق 0یه بند در خصوص اصالح -0

دیرعامل شرکت توزیع برق ، می استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداررکزممدیرکل اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی »

 .«آبی استان اضافه گردند استان به کارگروه استانی سازگاری با ک  شهرک های صنعتی مل شرکتمدیر عاو 

د اخذ و در جلسه بعیط زیست محسازمان حفاظت نظرات مقرر گردید  البهاتامین حق آبه تابندی به منظور  ئهارادر خصوص  -3

 جمع بندی شود. 
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 حذف گردد. های مختلف در کاربری تعیین استانداردهای مصرف بهینه آبشنهادی در خصوص بند پیمقرر گردید  -0

مقرر گردید بند زیر به مصوبه  ستیز طیآب، خاک و مح ،یمرتبط با هواشناس یاطالعات یو توسعه بانک ها عیمتجدر خصوص  -1

 اضافه شود: نت وزیرائهی

های مختلف  آبی در بخش های سازگاری با ک  رتبط با برنامههای اطالعاتی م بانک برای توسعه های الزم برنامه ریزی و هماهنگی»

 «های سازگاری با ک  آبی و حسابداری آب ها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی به آن کشور و برنامه

 ران اضافه گردد:ت وزیئیمصوبه هد زیر به د بنز مقرر گردیهای غیر مجا گزین برای مالکین چاهجایایجاد معیشت در خصوص   -1

ا تحت ز آب رمعیشت بهره برداران غیر مجاآبی  های سازگاری با ک  ریزی برای تنوع بخشی معیشتی در مناطقی که برنامه برنامه»

 «.یط محلیو تعیین دستگاه)های( متولی اجرای برنامه های تنوع بخشی معیشتی برحسب شرا یر قرار می دهدتاث

ن ئت وزیرامصوبه هینهاد گردید بند زیر به پیش ها های سازگاری با ک  آبی استان ویجی برای برنامهر خصوص تهیه پیوست ترد -7

 گردد: اضافه

، ترویجی و فرهنگیپیوست  ارائههای جهاد کشاورزی، نیرو، صمت و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به  وزارتخانه»

در کارگروه ملی سازگاری با  ارائهها اقدام نمایند تا پس از  آبی استان ی با ک های سازگار اف برنامهای تحقق اهدآموزشی در راست

 «.وزارت خانه های ذکر شده اجرا شوندک  آبی توسط سازمان و 

 قرار گرفت: ئت وزیران مورد توافقحجمی بند زیر به منظور اضافه شدن به مصوبه هیبرای تحویل تامین کنتور در خصوص  -9

تجارت نسبت به تامین یا تولید کنتورهای هوشمند حجمی در کشور اقدام نماید و برای تامین کنتور وزارت صنعت، معدن، »

ار تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید متناسب با برنامه های سازگاری با ک  آبی مصوب استان ها، برنامه ریزی نماید. ساز و ک

 .«و تعیین شوداری با ک  آبی بررسی وه ملی سازگکنتور توسط کارگر

 بررسی قرار گیرد. بحث وهفته آینده مورد  کمیته تخصصی مقرر گردید موارد باقیمانده در جلسه

 


