
 

 جمهوري اسالمي اريان
صص   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيي کميته تخ

صصي ميتهک   جلسه هفتاد و دومین صوباتم   آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل تخ
 8:33 – 03:02 :جلسه زمان  شرکت مدیریت منابع آب ایران :جلسه مكان  52/30/0033 شنبهسه  جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 وظیفه ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

)ساازمان برااماه و بجدجاه     سابیی  –سرافرازی )وزارت جهاد کشااورزی(   – مت(ص )وزارت مردان

بختیااری اصا     – ایاران(  آب مناابع  مادیریت  )شرکت آهجیی - کشجر( )وزارت آذرگشت – کشجر(

 ایرو( )وزارتزارع زاده  ،زهرایی -)شرکت مهندسی آب و فاضالب کشجر(

 :جلسه دستور

 ح شده در براامه سازگاری با کم آبی استان ها یشنهادات مطرپدرخصجص  جمع بندی اظرات

 :مذاكرات و مصوبات

قائم مقام وزیر جهاد  کشاورزمهندس  آقای ریاست به آبی کم با سازگاری ملی کارگروه تخصصی کمیته جلسه هفتاد و دومین

در این  گردید.کم آبی برگیار های عضج کارگروه ملی سازگاری با  امایندگان دستگاهحضجر با و کشاورزی و رئیس کمیته تخصصی 

  تعدادی از پیشنهادات مجرد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا محترم اظرات خجد را در خصجص مجارد مطرح شده اعالم امجداد  جلسه

 : مصجب گردید مجارد پیشنهادی بشرح زیرو 

 :مصجب گردیدزیر  شرح به مطرح شده در براامه سازگاری با کم آبی استان مازادران 0متن پیشنهاد  -0

های مازادران و گیالن در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و هیئت دولت و ضرورت  با تججه به تاکید بر تمرکی کشت براج در استان»

 ها برای افیایش تجلید براج کشجر، مقرر گردد برای افیایش بهره برداری از آب سبی و های مجججد در این استان بهره برداری از ظرفیت

بهبجد تأسیسات آبی اراضی براج کاری، تکمی  سدها و آب بندان ها، شبکه های آبیاری و زهکشی و سردهنه ها، آبگیرهای 

ای و تجهیی و اجسازی اراضی، از طریق تقجیت منابع دولتی )ملی و استاای( در سقف اعتبارات دستگاهی و با هماهنگی با  رودخااه

 «های مختلف به ویژه مشارکت مردمی ااجام شجد. ظرفیتهای ذیربط ملی و استاای و  دستگاه

( قااجن بجدجه سال 8با تججه به بند ک تبصره )مندرج در براامه سازگاری با کم آبی استان اردبی  به شرح ذی   0پیشنهاد  -5

 د. ک  کشجر از دستجر کار خارج ش 0033

  «سپیشنهاد لغج محدودیت کشت براج در اراضی تراس رودخااه مرزی ار»

 

های رودخااه ارس، و همچنین  های مطرح شده در جلسه در خصجص سدسازی در کشجر ترکیه روی سرشاخه با تججه به اگراای -0

ای از طرف دبیرخااه  مقرر گردید اامههای مرزی به کشجر در سرجمع بیالن آب ک  کشجر در سالهای اخیر،  رواد کاهش ورود آب

تر رودخااه های مرزی ارسال گردد و از آاها درخجاست شجد که با تججه به اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به دف

کلیه اقدامات کشجرهای باالدستی رصد پیشنهاد شجد ظیر رودخااه ارس، کشجرهای باالدست بر روی رودخااه های مشترک ا

ر کشجر خجدمان را ایی مستند سازی ایین دست دز سجی دیگر وضعیت مجججد اراضی پشجاد و مستندات الزم جمع آوری گردد، ا

امایند )آثار و ابنیه مجججد در منطقه(. همچنین ضروری است پروتک  های مجججد بین کشجرهای ایران و هر کشجر باالدستی 

دیگر ایی به طجر کام  بررسی شجد تا بتجان در مجامع بین المللی از حقابه های مجججد دفاع کرد و مااع از کاهش ورودی منابع 
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 آبهای مرزی به کشجر شد. 

 مصجب شد: استان قم به شرح ذی   5متن پیشنهاد شماره  -0

 «گردد. اجرا می ممنجعیت تغییر الگجی کشت زراعی به باغیهای ذیربط،  با همکاری کلیه دستگاه»

به شرح ذی  میته تخصصی و با اعمال تغییرات مجرد اظر اعضای کپیشنهاد مندرج در براامه سازگاری با کم آبی استان گلستان  با-2

 مجافقت گردید: 

های جایگیین )آفتابگردان، سجیا، پنبه، کنجد و حبجبات( بجای محصجالت با ایاز آبی باال،  های حمایتی برای کشت تصجیب بسته»

ه محصجالت اظیر خرید تضمینی، ایجاد بازار و سازکار مطمئن فروش، فرآوری محصجالت کم آب و ایجاد مییت اقتصادی برتر اسبت ب

پرآب طلب و اصالح سیاست تجارت محصجالت کشاورزی بر اساس آب مجازی در راستای تقجیت اجرایی امجدن الگجی کشت مصجب 

 .«استان

 مقرر گردید مجارد باقیمااده در جلسه کمیته تخصصی هفته آینده مجرد بحث و بررسی قرار گیرد.

 


