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 مان اجراز مسئول اجرا ساير مصوبات
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دار  شناسنامه "استان کردستان با موضوع  0پیشنهاد بررسی ابعاد فنی و حقوقی 

( قانون توزی  عادالنه 00اصالح ماده )و پیشنهاد برای  نمودن مناب  آبی چشمه

بحث ادبیات و واژه شناسی با در نظر گرفتن  "های ذیل آن آب و تبصره

خصوص برای چشمه سارانی آنها به  ها، مسائل اجتماعی بهره برداری از چشمه

 .نها برای استفاده احشام نیز مورد استفاده قرار می گیردکه آبدهی آ

شرکت مدیریت 

 مناب  آب ایران
 دو ماه 

2 

با سازمان جنگلها، مرات  و آب ایران با  همکاری شرکت مدیریت مناب 

و  اجرای اقدامات آبخیزداری و آبخوان داریدر خصوص  آبخیزداری کشور

مورد اشاره در پیگیری اصالح قانون آب در صورت نیاز در راستای موضوع 

 ذاکرات(م 2استان کردستان )بند  1پیشنهاد 

شرکت مدیریت 

مناب  آب 

/سازمان ایران

 جنگلها، مرات  و

 آبخیزداری کشور 

 دو ماه 

3 
اعالم مشکالت موجود در ساختار کمیته صدور پروانه از سوی وزارت جهاد 

 به دبیر کمیسیون زیربنایی دولت جهت اصالح در قانون آب ی کشاورز

وزارت جهاد 

 کشاورزی
 اسرع وقت

0 

 امکان ابطال پروانه های بهره برداری"استان ایالم مبنی بر  0اعالم پیشنهاد 

و به شرکت مدیریت مناب  آب جهت بررسی های حقوقی الزم  "غیرفعال

 مشخص در این زمینهدرخواست از استان به منظور اعالم موارد 

شرکت مدیریت 

مناب  آب ایران/ 

کارگروه سازگاری 

با کم آبی استان 

 ایالم

 یک ماه 

 یک ماه شرکت مدیریت سالیانه  یکسان سازی ساعت کارکرد مجاز"استان قم با موضوع  3اعالم پیشنهاد  1
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 های چاه ها با توجه به مشابهت زیاد عوامل مؤثر در تعیین نیاز آبی دشت

و جهت بررسی به شرکت مدیریت مناب  آب ایران  "رهای مجاو با استان مشترک

در آن چنین مشکلی منظور اعالم موارد مشخص که  درخواست از استان به

 وجود دارد. 

مناب  آب ایران/ 

ازگاری کارگروه س

 با کم آبی استان قم
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ر مکاتبه رسمی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه کشور د

خصوص مشکالت ایجاد شده برای بخش کشاورزی منتج از بخشنامه ابالغی 

و در خواست طرح موضوع شرکت مدیریت مناب  آب ایران در زمینه پمپاژ ثانویه 

 تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 00اده م در کارگروه ملی مربوط به

وزارت جهاد 

 کشاورزی
 یک ماه 

ت فشار در اراضی بدون حقابه از سوی اعالم موارد تخطی در اجرای آبیاری تح 7

 کارگروه استانی برنامه سازگاری با کم آبی گیالن به وزارت جهاد کشاورزی

کارگروه سازگاری 

با کم آبی استان 

 گیالن 

 یک ماه 

0 

 : استان یزد با موضوع زیر در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 0یشنهاد طرح پ

لویت اجرای روش های مذکور بر روی چاه اجرای روش های نوین آبیاری با او"

های واق  در محدوده زون شرب و یا در حریم مناب  شرب، با هماهنگی شرکت 

 "های آب منطقه ای.

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاری با کم 

 آبی

 در اسرع وقت
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استان مازندران، مقرر گردید دبیرخانه  7به دلیل عدم شفافیت پیشنهاد شماره 

ی سازگاری با کم آبی موضوع را از کارگروه استانی پیگیری نماید و کارگروه مل

موضوع در حیطه وظایف کارگروه ملی چنانچه بعد از شفاف شدن موضوع، 

 کمیته تخصصی مجدد مطرح گردد.سازگاری با کم آبی بود، در جلسه آتی 

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاری با کم 

 آبی

 یک هفته 
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ضویت سازمان نقشه برداری در کارگروه ملی سازگاری در خصوص درخواست ع

در جلسات کمیته تخصصی و کارگروه ملی سازگاری با "با کم آبی مقرر گردید: 

ازمان نقشه برداری کشور کم آبی که موضوع فرونشست مطرح خواهد شد، از س

 "نیز دعوت به عمل آید.

دبیرخانه کارگروه 

ملی سازگاری با کم 

 آبی

-  

 


