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پنجمینهفتاد و  صوباتم 
صصي ميتهک   جلسه  تخ

 آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل 
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 كنندگان: شركت

 محمدزاده، اکبری ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سجدی – صمت( )وزارت مردان سبزی م شور( و  سازمان برنامه و بودجه ک شت – )  )وزارت آذرگ

شور( شمی و جعفری ،آهویی – ک شرکت ها شرکت – ایران( آب منابع مدیریت ) صل ) بختیاری ا

 نیرو( )وزارتزارع زاده  ،زهرایی-مهندسی آب و فاضالب کشور(

 :جلسه دستور

 ا هیشنهادات مطرح شده در برنامه سازگاری با کم آبی استانپدرخصوص  جمع بندی نظرات -1

 :مذاكرات و مصوبات

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی  ،کشاورزمهندس  آقای ریاست به آبیکم با سازگاری ملی کارگروه تخصصی کمیته جلسه پنجمینهفتاد و 

تعدادی  جلسه این در گردید.های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برگزار نمایندگان دستگاهحضور با و و رئیس کمیته تخصصی 

محترم نظرات خود را در  یمورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاها های سازگاری با کم آبی استانمندرج در برنامهاز پیشنهادات 

 : مصوب گردید موارد پیشنهادی بشرح زیرو  صوص موارد مطرح شده اعالم نمودندخ

مازندران، کرمانشاه، چهار محال و  هایاستانآبی های سازگاری با کمدر برنامهتعرفه  ات مرتبط باموضوعات با پیشنهاد درخصوص -1

، بر باشدیکی از ابزارهای مدیریت مصرف آب ابزار تعرفه میبا توجه به اینکه بحث و تبادل نظر گردید.  ایالم و بختیاری، گیالن

موجود یا مصوب کردن ن یانونیازمند اصالح قها لی با توجه به اینکه تغییر نظام تعرفهو اهمیت پیشنهادات مطروحه تاکید گردید

بازنگری قانون جامع آب جهت بررسی و در صورت نیاز اعمال آنها کلیه موارد به دبیرخانه مقرر شد، ، بندهای قانونی جدید است

ارسال گردد. همچنین مقرر گردید موارد به شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز ارسال گردد تا هر آب قانون پیش نویس الیحه در 

شرکت پیگیری های الزم به عمل آید تا دارند، از سوی آن یک از این پیشنهادات که از نظر قانونی ظرفیت اعمال در تعرفه را 

  صورت پذیرد.  برای اجرای آنهافرایندهای الزم 

  و تصمیمات زیر مصوب شد:  محیطی مطرح گردید پیشنهادات استان ها در خصوص مسائل زیست ی جلسه،در ادامه

 بشرح زیر مطرح شد:  پیشنهاد استان فارس -2

بازنگری گردد و با رعایت تناسب سهم استان  2گردد حجم ساالنه حقابه های زیست محیطی حوزه های آبریز درجه پیشنهاد می"

بر اساس نظرات مطرح  "میلیارد متر مکعب افزایش یابد. 1.5فارس در حوزه آبریز، حجم ساالنه حقابه های زیست محیطی به 

شرکت مدیریت منابع آب ایران، منابع آب و تلفیق بودجه زی کالن شده توسط خانم مهندس جعفری نماینده دفتر برنامه ری

جهت بررسی این موضوع نیز به شرکت مدیریت منابع آب ایران  شد. لذا مقرر استق این دفتر در حال پیگیری یموضوع از طر

های ترسالی، الدر نظر گرفتن یک عدد ثابت برای ساعضای کمیته تخصصی بر اجرایی نبودن . همچنین شودبیشتر اعالم 

به صورت جداگانه بررسی  آبی،هیدرولوژیکی پرآبی، نرمال و کم ی شرایطتاکید کردند و پیشنهاد کردند براخشکسالی و نرمال 

 . شودزیست محیطی برآورد  یآبهحقو شده های الزم انجام 

 به شرح زیر مطرح شد:  استان مازندران اتپیشنهاد -3

 "لویت قرار گیرد.وهای فاضالب و پسماند در ادر استان، سرمایه گذاری در طرحشکنندگی کیفیت آب با توجه به "
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 "رح جامع تهیه شود.طبا توجه به خشکی تاالب میانکاله به عنوان تاالب ساحلی، برنامه احیاء تاالب در دستور کار قرار گیرد و "

گرگان و تاالب انزلی  تاالب میانکاله و خلیج یاحیا جامع با توجه به نظر جناب آقای دکتر الهیجان زاده و با توجه به اینکه طرح

، گیالن مازندران) های شمالی کشور شده و به پایان رسیده است، مقرر گردید از کارگروه استانی سازگاری با کم آبی استانتهیه 

 در خواست شود تا اجرایی نمودن این طرح ها را در دستور کار خود قرار دهند. و گلستان(

 زیر مطرح شد: استان گیالن با موضوع  دپیشنها -4

با توجه به باال بودن سطح آب زیرزمینی و تاثیر پذیری محیط زیست از منابع آالینده از جمله فاضالب های شهری و صنعتی و "

همچنین عدم استقبال بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه گذاری طرح های فاضالب و بهره برداری از پساب آن، پیشنهاد 

ی تسریع اگردد به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب و بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، تامین تسهیالت الزم برمی

 ."در احداث و بهره برداری تصفیه خانه های فاضالب شهری و روستایی در دستور کار قرار گیرد

های فاضالب شهری، روستایی و یت قرار گرفتن ایجاد تصفیه خانهمقرر گردید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، موضوع در اولو

پیگیری با توجه به صراحت قانون در مورد اولویت شهرهای ساحلی، ها را و نیز تخصیص زمین برای احداث این تصفیه خانه صنعتی

 نماید. 

 زیر مورد بحث قرار گرفت: پیشنهاد استان زنجان با موضوع  -5

آبی استان زنجان، استفاده از ظرفیت یگان حفاظت منابع طبیعی، امور اراضی برای کمک به یگان حفاظت کارگروه سازگاری با کم"

 "های ذینفع، دنبال نموده و دستورالعمل مربوطه را تهیه نماید.مابین دستگاهنامه فیاز منابع آب را از طریق انعقاد تفاهم

توان از یگان حفاظت ، نمیهامرتبط با تکالیف دستگاه قانونی هایپیچیدگیبا توجه به وجود اعضای جلسه تصریح نمودند که 

لذا مقرر گردید موضوع ، تکالیفی را انتظار داشت که در قانون صراحت نداشته باشد. تفاهم نامه امضایمنابع طبیعی حتی از طریق 

 این پیشنهاد از دستور کار کارگروه ملی سازگری با کم آبی خارج شود.

قانون هوای پاک جهت امکان تامین آب  15اضافه نمودن یک تبصره به ماده "ص پیشنهاد  استان سمنان با موضوع در خصو -6

ع جهت طی مراحل قانونی به سازمان حفاظت محیط زیست اعالم وضرورت اصالح قانون، مقرر گردید موبا توجه به ض "فضای سبز

  گردد.

کشور جهت عضویت در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مطرح گردید و مقرر در پایان جلسه موضوع درخواست سازمان فضایی  -7

گردید دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی نامه درخواست آن سازمان را به کلیه دستگاه های عضو کارگروه ملی ارسال 

 نماید تا موضوع در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

 در جلسه کمیته تخصصی هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.مقرر گردید موارد باقیمانده 
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 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبات

1 

 :در خصوص پیشنهادات استان ها با محوریت تعرفه مقرر گردید

و در صورت  یقانون جامع آب جهت بررس یبازنگر رخانهیموارد به دب هیکل)الف( 

 قانون آب ارسال گردد. حهیال سینو شیاعمال آنها در پ ازین

ارسال گردد تا  زین رانیمنابع آب ا تیریبه شرکت مد )ب( پیشنهادات مذکور

 های موجوداعمال در تعرفه تیظرف یکه از نظر قانون شنهاداتیپ نیاز ا کیهر 

الزم  یندهایتا فرا دیالزم به عمل آ یها یریگیآن شرکت پ یاز سو دارند،را 

شرکت مدیریت منابع آب ایران، گزارش عملکرد  .ردیآنها صورت پذ یاجرا یبرا

در این مورد را در مدت یک ماه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

 اعالم نماید. 

دبیرخانه الف( 

کارگروه ملی 

سازگاری با کم 

شرکت ب(  آبی/

مدیریت منابع آب 

 ایران

 الف( یک هفته/

 ب( یک ماه 

2 

بازنگری در "پیشنهاد استان فارس در خصوص شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

های آبریز فارس از حوضه حجم حقابه های زیست محیطی استانسهم 

این استان  هایو در صورت نیاز حقابه تاالب را مورد بررسی قرار داده "مشترک

اده و گزارش مورد بازنگری قرار د در شرایط خشکسالی، ترسالی و سال نرمالرا 

اقدامات را در موعد مقرر به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اعالم 

 نماید. 

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران
 ماه 2

3 

طرح احیا تاالب میانکاله و خلیج گرگان و تاالب در دستور کار قرار دادن اجرای 

 مازندران، گیالن و گلستانکارگروه سازگاری با کم آبی استان های  توسطانزلی 

و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در موعد 

 مقرر

 هایکارگروه

سازگاری با کم آبی 

استان های 

مازندران، گیالن و 

 گلستان

 ماه 6

4 

در اولویت قرار گرفتن  برای گیالن کارگروه سازگاری با کم آبی استانپیگیری 

های فاضالب شهری، روستایی و صنعتی ساحلی و نیز تخصیص خانهایجاد تصفیه

و ارائه گزارش به دبیرخانه کارگروه ملی ها زمین برای احداث این تصفیه خانه

 سازگاری با کم آبی در موعد مقرر

کارگروه سازگاری 

 با کم آبی استان

 گیالن

 ماه 6

5 

 15اضافه نمودن یک تبصره به ماده پیگیری اصالح قانون هوای پاک به منظور 

و ارائه گزارش به دبیرخانه  قانون هوای پاک جهت امکان تامین آب فضای سبز

 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در موعد مقرر

سازمان حفاظت 

 محیط زیست
 ماه 6

6 

در کارگروه ملی سازگاری ارسال نامه درخواست عضویت سازمان فضایی ایران 

های عضو کارگروه ملی جهت بررسی موضوع در جلسه آتی به دستگاهبا کم آبی 

 کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

کارگروه دبیرخانه 

ملی سازگاری با 

 کم آبی

 در اسرع وقت

 


