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صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي صوباتم  تخ
 چهاردهمين   جلسه کميته 

 سالن جلسات شرکت مديريت منابع آب ايرانمكان:  30/30/70شنبه سه تاريخ جلسه:

 81 -81:81 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 سروشعدل، اکبري، ضيائيان و 

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

 -مسجدي، سبزي، صفايی )سازمان برنامه و بودجه کشور( -بهلولوند )رياست جمهوري(

کرکانی  -آذرگشت )وزارت کشور( -محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

سياري، آهويی، مدنيان، جعفري، رضاپور  -)شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور(

ايی، ابراهيمی نورعلی، خزايی و ابراهيم ميبدي، زهر ––)شرکت مديريت منابع آب ايران( 

 زاده، )وزارت نيرو(

 

 دستور جلسه

 النظاره کشاورزيمتن اليحه پيشنهادي براي لغو معافيت حق -8

ها )پيشنهاد مطروحه در ايجاد بسترهاي مناسب جهت ورود بخش خصوصی در بهبود سواحل و رودخانه -2

  هاي سازگاري با کم آبی استان هرمزگان(برنامه

 مصوبات

 شرح مصوبات

در ابتداي جلسه جناب آقاي دکتر عدل توضيحاتی در ارتباط با گزارش وزارت اطالعات درخصوص پيامدهاي 

اجراي بخشنامه هيأت وزيران راجع به محاسبه تعرفه تجاري برق چاههاي آب کشاورزي در کميسيون امور 

موضوع در دستورکار جلسه آتی کميته تخصصی زيربنايی، صنعت و محيط زيست ارائه فرمودند و مقرر شد 

 قرار گيرد و گزارش مربوطه در اختيار اعضاي اصلی کميته تخصصی قرار داده شود.

سپس گزارشات مربوط به دستورکارهاي جلسه توسط دبير کارگروه ملی ارائه گرديد و پس از بحث و بررسی و 

 تبادل نظر موارد ذيل مصوب شد:

النظاره کشاورزي، پس از انجام اصالحات به شرح ذيل، مورد تأييد معافيت حق متن پيشنهادي براي لغو -8

قرار گرفت و مقرر شد پس از طرح موضوع و تاييد در کارگروه ملی سازگاري با کم آبی جهت تصويب به 
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 هيأت محترم وزيران ارسال گردد. نماينده وزارت جهاد کشاورزي با کليات طرح اعالم مخالفت نمود. 

و  «هاي غيرمجاز آب حفر چاه»منظور پايداري توليدات بخش کشاورزي و جلوگيري از به 
هاي تابعه  شود از طريق شرکت به وزارت نيرو اجازه داده می« ها اضافه برداشت آب از چاه»

هاي زيرزمينی که  ذيربط به ازاء هر مترمکعب آب، پنجاه ريال از مصرف کنندگان آب
داري کل کشور  پذيرد اخذ نموده و به حساب خزانه ام نمیاستحصال آن توسط دولت انج

هاي خانهدر اختيار وزارت 103333ميليارد ريال در قالب رديف  2333واريز نمايد. تا سقف 
نيرو و جهاد کشاورزي بابت کمک به نصب کنتورهاي هوشمند حجمی آب، اجراي ساير 

برداري هاي بهرهبران و نظامهاي آبها و کمک به ايجاد تشکلبخشی دشتهاي تعادلبرنامه
هاي اجرايی مکلفند درآمدهاي اکتسابی هر استان را در همان استان و  گيرد. دستگاهقرار می

 ربط هزينه نمايند. هاي ذي دشت
هاي سازگاري با کم آبی استان هرمزگان درخصوص ايجاد بسترهاي مناسب پيشنهاد مطروحه در برنامه -2

 ها، به دليل مغايرت قانونی مورد تاييد قرار نگرفت.در بهبود سواحل و رودخانهجهت ورود بخش خصوصی 

 

  


