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

 لسات شرکت مديريت منابع آب ايران،سالن جمكان:  01/10/70شنبه سه تاريخ جلسه:

 01 -01 زمان جلسه :

 

 كنندگان:شركت 

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، تجريشی، اکبري، نجفی و سروش

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

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

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

سرافرازي، عالئی )وزارت جهاد  -)شرکت مديريت منابع آب ايران(مصطفوي، رضاپور 

ترابی، زهرايی، اسکندريون، ابراهیمی  -کیانی )شرکت مهندسی مشاور دزآب( -کشاورزي(

 زاده و ابراهیم زاده، )وزارت نیرو(نورعلی، خزايی، احمدي

 دستور جلسه

هـ مورخ 55175/ت051717وزيران به شماره تصويب نامه هیأت  5ارائه بسته پیشنهادي براي اجراي بند 

05/05/71  

 خالصه مذاكرات:

در ابتداي جلسه جناب آقاي دکتر عدل ضمن قرائت پیشنهادات مطروحه درگزارش وزارت اطالعات تحت     

و « پیامدهاي اجراي مصوبه هیات وزيران راجع به محاسبه تعرفه تجاري برق چاه هاي آب کشاورزي » عنوان 

بايست ، موضوع میتصمیمات متخذه در کمیسیون امور زيربنايی، صنعت و محیط زيست مبنی بر اينکه

 درکارگروه ملی سازگاري با کم آبی بررسی گردد، توضیحاتی ارائه فرمودند.

هزار حلقه چاه  15سپس جناب آقاي مهندس حاج رسولیها گزارش تحلیلی از وضعیت مصرف انرژي 

متن  برداران چاه هاي کشاورزي ارائه نمودند واستان کشور و بررسی الگوي رفتاري بهره 05کشاورزي در 

تصويب نامه هیأت وزيران و بررسی دامنه اثر آن باتوجه به  5پیشنهادي را جهت تسهیل در اجراي بند 

 مالحظات اجتماعی و امنیتی طرح نمودند.

در ادامه جلسه، اعضاي محترم کمیته تخصصی سواالتی را مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر 

 مقرر شد:

 زمان گيريمسئول پي متن مصوبات
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پاسخ پیشنهادات مطرح شده در گزارش وزارت اطالعات در  -0

کمیسیون امور زيربنايی، صنعت و محیط زيست باتوجه به 

توضیحات مطرح شده در جلسه و با تاکید بر محاسبه هزينه 

 ها بر مبناي حجم آب تحويلی تهیه شود.برق چاه

متن نامه و گزارش، مشترکاً توسط شرکت مديريت منابع آب  

ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه گردد و از طرف 

 وزارت نیرو يا سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخ ارسال شود.

سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

 و

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

 يک هفته

هاي نیرو، جهادکشاورزي، وزارتخانهکارگروهی متشکل از  -5

صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بوجه کشور، متن 

مصوبه هیأت وزيران  5پیشنهادي ارائه شده جهت اجراي بند 

را براساس توضیحات مطروحه در جلسه، از جمله )حذف 

بصورت جدول و براساس  5و اصالح بند  4و 5و 0بندهاي 

اير موارد( اصالح نموده و در جلسه تبديل انرژي به حجم و س

آتی کمیته تخصصی جهت تأيید نهايی ارائه دهند. شرکت 

مديريت منابع آب ايران محوريت هماهنگی تشکیل جلسه را 

 بعهده خواهد داشت.

سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

وزارت صنعت، معدن و 

 ،تجارت

 و  کشاورزي وزارت جهاد

 شرکت

 مديريت منابع آب ايران

قبل از تا 

جلسه 

شانزدهم 

کمیته 

 تخصصی

 

  


