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صصي ميتهک   جلسه ششمینهفتاد و  صوباتم  تخ
 آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل 

 8:44 – 00:44 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس :جلسه مكان  22/40/0044 شنبهسه  جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 ، الهیجان زاده، وظیفهاکبری ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سهراررازی )وزارت   – )سازمان برنامهه و بودههه کشهور(    و سبزی مسجدی – صمت( )وزارت مردان

 محمهدیان  ،زهرایهی  – ایهران(  آب منهاب   مهدیریت  )شهرکت  و هعفهری  آهویی –ههاد کشاورزی( 

 نیرو( )وزارت

 :جلسه دستور

 الحاق سازمان رضایی ایران به کارگروه ملی سازگاری با کم آبیبررسی درخواست  -0

 ا هیشنهادات مطرح شده در برنامه سازگاری با کم آبی استانپدرخصوص  ی نظراتبندهم  -2

 مصوبات:

 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبات

0 

درخواست الحاق سازمان رضایی ایران به کارگروه ملی  درخصوص

های این با در نظر گررتن ظرریتسازگاری با کم آبی مصوب گردید که 

های کارگروه ملی های آن با ماموریتنامهسازمان و ارتباط اقدامات وبر

سازگاری با کم آبی، به صورت موردی از همکاری این سازمان بهره گررته 

 شود و عضویت دائم این سازمان در کارگروه ملی مورد تایید قرار نگررت.

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی 
- 

2 

های تخصصی ههت بررسی شود کمیتهبه کلیه استان ها اهازه داده می

گیری در این موضوعات ذیل کارگروه استانی موضوعات خاص و تصمیم

 تشکیل دهند.

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی 
 در اسرع وقت

مطالعات اهتماعی در گردد میهای اهرایی توصیه به کلیه دستگاه 3

 .دهندر مورد توهه و اهمیت قرارا های اهرایی مرتبط با آب طرح

کلیه دستگاه های عضو 

کارگروه ملی سازگاری با 

 کم آبی

- 

0 

مقرر صورتجلسه،  3مندرج در بند  یشنهاد استان کردستانپدرخصوص 

در کارگروه این پیشنهاد، ( 3( و )2) یموارد طرح شده در بندهاگردید 

استان لحاظ گردد.  یبا کم آب یدر برنامه سازگارد و مصوب گرد یاستان

از مناب  آب به صورت  یفیحفاظت ک یست اقدامات ذکر شده براالزم ا

 داشته باشد. یریگیرصد و پ تیگردد تا قابل انیب یکم

کارگروه سازگاری با 

 آبی استان کردستانکم
 دو ماه 

5 
صورتجسله، مقرر شد  0بند مندرج در  استان قم پیشنهاددرخصوص 

مصوبات شورای  با سازگاری با کم آبی استان قم مطابق کارگروه

 ریزی استان اقدام نماید.برنامه

کارگروه سازگاری با 

 آبی استان قمکم
- 
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 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبات

6 

صورتجسله،  6و  5 هایمندرج در بند استان قم اتپیشنهاددرخصوص 

شرکت مدیریت مناب  آب ایران با هماهنگی با سازمان حفاظت مقرر شد 

، ذینف های استانکارگروه های سازگاری با کم آبی و  محیط زیست

 دهد. مورد رسیدگی قرار را  اتموضوع

شرکت مدیریت مناب  آب 

ایران/ سازمان حفاظت 

های /کارگروهمحیط زیست

سازگاری با کم آبی 

 ذینف های استان

 دو ماه

7 

صورتجلسه مقرر شد  7مندرج در بند  پیشنهاد استان اردبیلدرخصوص 

ظرریت های  در چارچوبکارگروه سازگاری با کم آبی استان اردبیل 

نامه های ابالغی دو وزارتخانه ههاد ها و آیینموهود، از همله دستورالعمل

کشاورزی و نیرو )آیین نامه اهرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه 

شدن اراضی و دستورالعمل تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و 

 زهکشی( در این زمینه اقدام نماید

ا کارگروه سازگاری ب

 آبی استان اردبیلکم
- 

8 
به وزارت نیرو ارهاع  طرح سپاس آب درخصوص استان یزد پیشنهاد

گردد تا مطابق با تجربه استان یزد، این موضوع در سطح ملی پیگیری می

 گردد.

 - وزارت نیرو

9 
 9مندرج در بند  استان چهارمحال و بختیاری پیشنهاددرخصوص 

وب اختیارات کارگروه سازگاری با موضوع در چارچ مقرر شد صورتجلسه

 . کم آبی استان پیگیری گردد

کارگروه سازگاری با 

چهارمحال و آبی استان کم

 بختیاری

- 

04 

توسط رعایت حقابه های استان قزوین  مبنی بر پیشنهاد استان قزوین

به وزارت نیرو ههت انجام اقدام مربوطه ارهاع گردد. های باالدست استان

های ه سازگاری با کم آبی استان قزوین می تواند پیگیریهمچنین کارگرو

 بعدی را از وزارت نیرو انجام دهد.

 - وزارت نیرو

00 

صورتجلسه مقرر شد  00مندرج در بند  پیشنهاد استان ایالمدرخصوص 

از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درخواست گردد تا 

نهاد مشخص خود را در این خصوص به دبیرخانه کارگروه ملی پیش

سازگاری با کم آبی ارائه دهد تا پس از ارسال پیشنهاد ایشان برای کلیه 

بندی موضوع در ها، هم های عضو و دریارت نظرات دستگاهدستگاه

 هلسه کارگروه ملی مطرح شود.

سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی/ 

رگروه ملی دبیرخانه کا

سازگاری با کم آبی/ کلیه 

های عضو کارگروه دستگاه

 ملی سازگاری با کم آبی

 یک ماه 

02 

موارد  صورتجلسه، 02مندرج در بند  استان کردستان پیشنهاددرخصوص 

 زیر مصوب شد:

( پیشنهاد به وزارت نیرو ارهاع گردد و درخواست شود که در 0بند ) -الف

انون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن چارچوب آیین نامه اهرایی ق

های طرح احیاء تقویت زمینه مشارکت اهتماعی در پروژهاراضی، موضوع 

 مورد توهه و بازنگری قرار گیرد. و تعادل بخشی

رت ههاد وزارت نیرو/ وزا

/دبیرخانه کشاورزی

کارگروه ملی سازگاری با 

 کم آبی

- 
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شد در کارگروه  مقرر( پیشنهاد مورد موارقت قرار گررت و 2بند ) -ب

 ملی سازگاری با کم آبی مطرح گردد. 

 00و  03پیگیری پیشنهادات استان مازندران مندرج در بندهای  03

 صورتجلسه به وزارت نیرو محول گردید. 
 - وزارت نیرو

00 

 صورتجلسه مقرر شد 05ندرج در بند م پیشنهاد استان البرزدرخصوص 

به وزارت  هارها به طور حداکثری در شبآبیاری رضای سبز شهپیشنهاد 

وضوع الزام به استفاده حداکثری از پساب برای و مکشور منتقل گردد 

 به وزارت نیرو ارهاع شود.نیز آبیاری رضای سبز 

 - وزارت کشور/ وزارت نیرو

به ههت عدم ارتباط صورتجلسه  06مندرج در بند  استان البرز پیشنهاد 05

 سازگاری با کم آبی از دستور کار خارج شد.  با وظایف کارگروه ملی
- - 

06 

صورتجلسه، مقرر شد  07مندرج در بند  پیشنهاد استان البرزدرخصوص 

 نامه اهرایی قانون مجازات استفادهآیینمکاتبات الزم ههت اصالح 

 28/45/0397مورخ  کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، راضالب و گاز

 گیرد.در هیأت وزیران انجام 

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 در اسرع وقت

مورد تایید کمیته صورتجلسه،  08مندرج در بند  پیشنهاد استان لرستان 07

 و مقرر شد ههت اهرا به وزارت نیرو ابالغ گردد.  تخصصی قرار گررت
 دو ماه وزارت نیرو

08 

مقرر شد صورتجلسه،  09مندرج در بند  استان یزد پیشنهاددر ارتباط با 

شرکت مدیریت مناب  آب ایران با همکاری وزارت صمت و سازمان ملی 

تدوین استاندارد میزان مصرف بهینه آب در استاندارد ایران نسبت به 

 اقدام نماید. های مختلف صنعتیگروه

شرکت مدیریت مناب  آب 

ایران/ وزارت صمت/ 

سازمان ملی استاندارد 

 ایران

 در اسرع وقت 

به دلیل لحاظ شدن صورتجلسه،  24مندرج در بند  استان یزد پیشنهاد 09

 از دستور کار خارج شد. 00کارگروه ماده وظایف در موضوع 
- - 

24 
یی با توهه به اهراصورتجلسه،  20مندرج در بند پیشنهاد استان یزد 

 نبودن )مطابق استعالم انجام شده از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو(

 تایید واق  نشد.مورد 

- - 

صورتجلسه،  22مندرج در بند  احمدپیشنهاد استان کهگیلویه و بویر 20

 ههت بررسی به شرکت مدیریت مناب  آب ایران منتقل گردد.

شرکت مدیریت مناب  آب 

 ایران
 ماه 3

22 
صورتجلسه، در  23مندرج در بند پیشنهاد استان چهار محال و بختیاری 

الحیه اساسنامه شرکت مدیریت مناب  آب مصوبه اص 0تبصره ماده قالب 

 پیگیری گردد. ت وزیران، أهی 40/46/0399مورخ 

شرکت مدیریت مناب  آب 

 ایران
- 

صورتجلسه  20با توهه به اینکه پیشنهاد استان کردستان مندرج در بند  23

تمدید شده و آیین نامه آن نیز ابالغ شده  0044در قانون بودهه سال 
- - 
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 ه اقدام دیگری وهود ندارد.نیاز باست، 

20 
مقرر شد صورتجلسه،  25مندرج در بند  استان ایالم پیشنهاددرخصوص 

با وزارت ههاد کشاورزی مکاتبه گردد تا نسبت به ابالغ سند ملی آب 

 روز شده تسری  نمایند.به

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 یک هفته 

25 
مقرر شد صورتجلسه،  26مندرج در بند  ماستان ق پیشنهاددرخصوص 

متن اصالح شده پیشنهاد در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مطرح 

 گردد. 

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 در اسرع وقت

 


