
 

 نجمهوري اسالمي اريا
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته تخ

صصي ميتهک   جلسه نهمینشصت و  صوباتم   آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل تخ
 10:22 – 11:02 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئو :جلسه مكان  11/20/1022 شنبه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 وظیفه ،محمد زاده الهیجان زاده،اکبری،  ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا راهاندگان/همنماين

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

 زاده، اباراهی   ،زهرایا   - کشاور(  )وزارت آذرگشات  – )ساازمان برناماه و بودجاه کشاور(    مسجدی 

 نیرو( )وزارت ، محمدیانبهان روز

 :جلسه ردستو

هیأت محترم وزیران برای  10/10/11مورخ  ها66210/ت169111ماره درخصوص اصالح مصوبه شء اعضا جمع بندی نظراتادامه 

 تشکیل کارگروه مل  سازگاری با ک  آب 

 :مصوباتمذاكرات و 

هاد کشاورزی ر جقائ  مقام وزی کشاورزس ندمه آقای ریاست به آب  ک  با سازگاری مل  کارگروه تخصص  کمیته جلسه نهمینشصت و 

در ابتدای  گردید.برگزار  کارگروه مل  سازگاری با ک  آب  های عضو نمایندگان دستگاهزی با ط مجاارتبایس کمیته تخصص  و با و رئ

ها مورخ 66210/ت169111شماره به اصالح مصو جهت 20/20/1022جلسه مصوبات جلسه شصت و هشت  کمیته تخصص  مورخ 

شده در خصوص  دریافتنظرات  همرور گردید و در ادام سازگاری با ک  آب ل  ی تشکیل کارگروه مران براترم وزیهیأت مح 10/10/11

 :مصوب گردید موارد پیشنهادی بشرح زیر .ارائه شدسایر پیشنهادات 

به  به عنوان عضو کارگروه مل  سازگاری با ک  آب  وظایف سازمان زمین شناس  و اکتشاف معدن  کشورافزودن درخصوص  -1

 گرفت:مورد توافق قرار تن زیر ، منهیئت وزیرامصوبه 

 «اهنگ  اقداماتت زمین و پیگیری همبررس  موضوع فرونشس»

 :زیران به صورت زیر اصالح گرددمصوبه هیئت و 1ردید بخش الف از بند مقرر گ ها البتامین حق آبه تادرخصوص  -0

 أمینو ت ز(فضای سب و صنعت، کشاورزیآب بین مصارف مختلف )شامل شرب و بهداشت،  گونگ  توزیع کمبودتعیین چ -الف»

هماهنگ  سازمان حفاظت محیط زیست از طریق بررس  و تعیین اولویت مصارف ها با  رودخانهحیط زیست  تاالب ها و نیاز آب  م

 «فته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان.س در سال آب  در چهارچوب منابع آب تخصیص یادر قالب منابع آب در دستر

 :گردد مصوب سازگاری با ک  آب  ه مل توسط کارگروتوافق شد متن زیر  همچنین

هماهنگ  سازمان حفاظت محیط  و ت های آب منطقه ای استان ها( با نظارت و حمایت جدی استاندارانیرو )شرکوزارت ن»

آبه تخصیص یافته به  حقریزی و ساز و کار الزم برای اطمینان بخش  از تامین  برنامه ،های ذیربط و همکاری سایر دستگاه زیست

. و متناسب با شرایط اقلیم  مختلف با توزیع زمان  معین اجرای  نمایدا کمیت و کیفیت مناسب الب ها و رودخانه ها را بتا
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 «.رسال گرددماهه به دبیرخانه کارگروه مل  ا 0در بازه های زمان  این اقدامات گزارش 

ئت مصوبه هیگردید متن زیر به  ، مقررک  آب ری با پیش بین  ساز و کاری برای ضمانت اجرای برنامه های سازگادرخصوص  -0

 اضافه شود:ن وزیرا

زگاری با شاخص های ارزیاب  اثربخش  برنامه های سازگاری با ک  آب  در ارتقای پایداری منابع آب توسط کارگروه مل  سا»

 «ئه شود.هیات وزیران ارا ها در سطوح استان  و مل  به آب  تدوین شود. گزارشات ساالنه عملکرد برنامه ک 

ها توسط کارگروه مل  سازگاری با  آب  استان های سازگاری با ک  های الزم برای رفع موانع اجرای برنامه و هماهنگ  یگیریپ»

 «.آب  صورت گیرد ک 

 :دگردافزوده  به مصوبه هیئت وزیرانصورت زیر  پیشنهاد به توافق گردید متناقلی  ات تغییر بررس  اثردرخصوص  -0

 «بر منابع و مصارف آبآن  تو بررس  اثراتغییر اقلی   ارائه گزارشات»

 مصوبه هیئت وزیران افزوده شود: 1متن زیر به بند با ث  بندگردید ارتقاء بهره وری آب مقرر درخصوص  -6

 «رفدر کلیه بخش های مصقای بهره وری آب ارت-ث»

توسط زیر توافق گردید متن  بط با اهداف سازگاری با ک  آب تطراح  و اجرای دوره های آموزش  بین رشته ای مردرخصوص  -1

 کارگروه مل  سازگاری با ک  آب  مصوب گردد:

ازگاری با ک  آب  نسبت به طراح  و اجرای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با همکاری کارگروه مل  سپیشنهاد م  گردد »

های نوین به دستگاه های ذیربط و تقویت  با ک  آب  و معرف  فن آوری دوره های آموزش  بین رشته ای مرتبط با اهداف سازگاری

 «دیدگاه فرابخش  در حکمران  آب اقدام نماید.

مصوبه  1این موضوع در بند توافق گردید ری با ک  آب  درخصوص لحاظ توجه به طرح های آمایش سرزمین در برنامه های سازگا -7

 شرح زیر اصالح گردد: ههیئت وزیران در نظر گرفته شود و متن آن ب

بع و مصارف آب دل منا  و تعاگاری با ک  آببه منظور هماهنگ ، 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 زمینو پایداری سرکشور در مناطق مختلف 

با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی،  "با ک  آب سازگاری "، کارگروه مل رح های آمایش سرزمینطو  مربوط

زمین شناس  و اکتشافات بودجه کشور و  نامه وهای حفاظت محیط زیست، بر ازمانرؤسای سدن و تجارت و کشور و صنعت، مع

 «.شود تشکیل م  معدن  کشور

چه نیاز به اصالحات و چنان مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر اصالح گردد 0بند مقرر شد شت برنج، محدودیت های کدر خصوص  -9

 :شود ارائهاست محترم کمیته تخصص  به دبیرخانه توسط ری تکمیل  باشد،

های  واپای  )کنترل( سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج )خارج از استانهای  سیاست»

 «شود. های آبریز / استان اجرا م  حوضههای منابع آب  در  گیالن و مازندران( با توجه به محدودیت

 "(ایران آب منابع مدیریت شرکت توسط شده تهیه) خشکسال  اثرات کاهش و مدیریت کار و ساز العمل دستور"مقرر گردید  -1

بررس  نموده و نظرات  هفته آیندهجلسه کمیته تخصص   تااعضاء و د رتوسط دبیرخانه کارگروه مل  در اختیار کلیه اعضاء قرار گی

 تصمی  گیری شود.در جلسه بعدی کمیته تخصص  در این موضوع  اعالم نمایند تارا 



 

 نجمهوري اسالمي اريا
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته تخ

هیأت محترم وزیران برای تشکیل  10/10/11ها مورخ 66210/ت169111درخصوص اصالح مصوبه شماره مصوبات  لیهکقرر گردید م

 جمع بندی نهای  گردد.هفته آینده  کمیته تخصص  در جلسه آب گاری با ک  کارگروه مل  ساز

 


