
  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م   کار
 

 2 از 1

ه   ندوازدھ  وبات  ل ج ی ذ ه  وه ک ی کار یم   سازگاری با کم آ
  

 16- 19 زمان جلسه : - ات شركت مديريت منابع آب ايرانسالن جلسمكان:  6/6/97شنبه سه تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:
اعضاي كميته 

  تخصصي
  و سروش ضيائيان ،اكبري عدل،

نمايندگان/همراهان 
  عضاا

باقرزاده (سازمان جهاد كشاورزي  –اي هرمزگان) مالئي، كمالي (آب منطقه –همتي (استاندار هرمزگان) 
محمدزاده،  - سرافرازي (وزارت جهاد كشاوري)  –(سازمان برنامه و بودجه كشور)  ، سبزيمسجدي - هرمزگان) 

(شركت مهندسي  كركاني كشفي، جانباز، – آذرگشت (وزارت كشور) – مردان (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
 ،زهراييترابي، ميبدي،  ––(شركت مديريت منابع آب ايران)  ، همتي، رضاپوررسوليهاحاج – آب و فاضالب كشور)

  ابراهيم زاده (وزارت نيرو) خزايي و

  دستور جلسه
 آبي استان هرمزگانهاي سازگاري با كمارائه برنامه -1

(توسط شركت ». كانون نارضايتي و اعتراضات در حوزه آب«با موضوع ارائه گزارش درخصوص پاسخ به نامه  -2
 مديريت منابع آب ايران و شركت مهندسي آب و فاضالب كشور)

  ارائه گزارش مربوط به همكاري ايران و فائو (توسط وزارت جهاد كشاورزي) -3
  مصوبات

 شرح مصوبات
ـتاندار    مدير عامل شركت آب منطقههاي سازگاري با كم آبي استان هرمزگان توسط گزارش برنامه ـپس اس اي (دبير كارگروه استاني) ارائه گرديـد. س

 هرمزگان گزارشي از وضعيت استان ارائه فرمودند.

  پس از بحث، بررسي و تبادل نظر در خصوص گزارش و پيشنهادات ارائه شده مقرر گرديد:
ـاالنه خـود،     خانهوزارت هاي در دست اجرا،درخواست تخصيص (تقويت) اعتبار پروژهدر خصوص  - 1 ـارات س ـقف اعتب هاي متبوع در قالب س

 توجه الزم را به استان هرمزگان به عمل آورند.

هايي كـه بـراي   دات مربوطه در سامانه ارائه گردد و سازمان برنامه و بودجه با اولويت طرحها، تمامي مستنطرح 23در خصوص مجوز ماده  - 2
البته سياست دولت بـر  لي يا ساير مشخصات الزم است در اليحه بودجه، موضوع را پيگيري نمايد. آنها رديف وجود دارد و اصالح اهداف ك

 باشد.هاي جديد ميعدم شروع طرح
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كيل جلسه و ، معاونت آب و آبفا وزارت نيرو ضمن تشبه استان به ويژه مشكالت دشت ميناب منابع آب تخصيص درخواست در خصوص - 3

 ارائه نمايند. كارگروهبررسي موارد درخواستي، نتيجه را در جلسه آتي 

ـام  متناسب با قيمت تمام شده،  شرب هاي آبدر خصوص بازنگري و اصالح تعرفه - 4 در جاهايي كه تامين آب از طريق آب شيرين كن انج
 ت نيرو پيشنهاد خود را به كميته تخصصي ارائه نمايد.هاي باالي تامين و تصفيه آب، مقرر شد وزارگردد، با توجه به هزينهمي

ـتاي   در جهت توانمند سازي تشكلها النظارهو ضرورت بازگشت حق النظاره كشاورزيدر خصوص اصالح قانون معافيت حق - 5 ـا و در راس ه
ـار     اي كه سال گذشته در اين خصوص تهيـه قانون بودجه ، مقرر شد متن پيش نويسوري توليدات كشاورزيبهره گرديـده بـود در اختي

 دبيرخانه قرار گيرد تا در جلسه آتي كارگروه ملي ارائه گردد.

اي هرمزگان، ها مقرر شد شركت آب منطقهدر خصوص ايجاد بسترهاي مناسب جهت ورود بخش خصوصي در بهبود سواحل و رودخانه - 6
بنـدي در  يد تا پس از بررسي و نظرخواهي از اعضاي كميته و جمعبسته پيشنهادي با جزئيات مربوطه را به دبيرخانه كارگروه ملي ارائه نما

 جلسه كارگروه ملي طرح گردد.

- با عنايت به اينكه در حال حاضر رديف بودجـه  پيشنهاد ايجاد تسهيالت الزم براي بهبود و بهسازي باغات فرسوده و كم بازده در خصوص - 7

ـارات   متبوع اقدام الزم به عمل آيد. خانهصوب ساالنه وزارتمقرر شد در سقف اعتبارات م اي در سطح ملي وجود دارد،  ضمناً از محل اعتب
 ريزي و توسعه استان امكان پيش بيني اعتبار وجود دارد.استاني نيز براي شوراي برنامه

- كنآب شيرين مقرر گرديد وزارت نيرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهيه بسته پيشنهادي در خصوص چگونگي استفاده از - 8

  ها براي تامين بخشي از آب صنعت در سواحل جنوبي و شمالي با رويكرد تشويق بخش خصوصي اقدام و به كميته تخصصي ارائه نمايند.
  


