
 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 دواز ویپست  03صفحه 

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

 سات شرکت مديريت منابع آب ايرانسالن جلمكان:  42/70/70شنبه سه تاريخ جلسه:

 81 -81 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، اکبري و نجفی 

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

طهماسبی )سازمان مديريت و  -مسجدي، سبزي، صفايی )سازمان برنامه و بودجه کشور(

آذرگشت  -محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( -برنامه ريزي استان زنجان( 

عابدينی )سازمان هواشناسی  –مريدي )سازمان حفاظت محيط زيست(  -)وزارت کشور(

سرافرازي،  -رسوليها، مصطفوي، رضاپور )شرکت مديريت منابع آب ايران(حاج -کشور( 

کيانی )شرکت مهندسی  -عالئی، عباسی، زارع، باغانی، اکبري )وزارت جهاد کشاورزي(

 ترابی، زهرايی، خزايی و ابراهيم زاده، )وزارت نيرو( -مشاور دزآب(

 دستور جلسه

تصويب نامه هيأت وزيران به شماره  5بند بررسی نهايی بسته پيشنهادي براي اجراي  -8

 84/84/71هـ مورخ 55774/ت851717

 ارزيابی اثر بخشی روشهاي نوين آبياري در کاهش مصرف آب  -4

 خالصه مذاكرات:

در ابتداي جلسه، جناب آقاي دکتر عدل توضيحاتی در خصوص مصوبات جلسه پانزدهم کميته تخصصی     

تصويب نامه هيأت  5ی کارشناسی بسته پيشنهادي براي اجراي بند مبنی بر تشکيل کارگروهی جهت بررس

ارائه فرمودند. سپس آقاي مهندس حاج رسوليها  84/84/71هـ مورخ 55774/ت851717وزيران به شماره 

طی گزارشی، نتيجه بررسی کارشناسی انجام شده با حضور نمايندگان اعضاي کميته تخصصی در خصوص 

مودند. همچنين آقاي دکتر طهماسبی، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بسته پيشنهادي را ارائه ن

زنجان ضمن ارائه گزارشی از بررسی صورت گرفته از مشترکين پرمصرف آب در استان زنجان که مصرف مازاد 

 هاي کشاورزي از طريق کنترل برق مصرفی تاکيدبرق دارند بر لزوم کنترل ميزان برداشت مازاد آب چاه

 نمودند.

 در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص بسته پيشنهادي ارائه شده، مقرر شد:
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 زمان مسئول پيگيري متن مصوبات

تصويب نامه هيأت  5بسته پيشنهادي جهت اجرايی نمودن بند  -8

وزيران براساس اصالحات انجام شده در جلسه به شرح پيوست مورد 

مقرر شد در جلسه آتی کارگروه ملی سازگاري با تاييد قرار گرفت و 

کم آبی جهت تصويب نهايی ارائه شود. همچنين مقرر شد برآورد 

ريالی از درآمدهاي ناشی از اعمال بسته پيشنهادي، محاسبه و ارائه 

گردد. همچنين مقرر شد پيشنهاد نماينده محترم وزارت جهاد 

امه هيأت وزيران تصويب ن 5کشاورزي مبنی بر ضرورت اصالح بند 

مبنی بر نصب  84/84/71هـ مورخ 55774/ت851717به شماره 

کنتورهاي هوشمند حجمی به جاي استفاده از انرژي برق براي 

کنترل برداشت در جلسه آتی کارگروه ملی مطرح و مورد بحث قرار 

 گيرد.

دبيرخانه کارگروه 

ملی سازگاري با 

کم آبی و شرکت 

مديريت منابع آب 

 ايران و

زارت جهاد و

 کشاورزي

 يک هفته

چنانچه وزارت جهاد کشاورزي، پيشنهاد جديدي براي اصالح بسته  -4

 پيشنهادي ارائه شده دارد، در جلسه آتی کميته تخصصی ارائه نمايد.

وزارت جهاد 

 کشاورزي
 يک هفته

هاي غيرمجاز در جلسات آتی کميته مقرر شد سازوکار انسداد چاه -3

نيرو گزارش عملکرد در اين خصوص  تخصصی بررسی گردد و وزارت

را ظرف مدت دو هفته آينده آماده نمايد و همچنين نظر اعضاي 

 کميته تخصصی نيز در اين خصوص اخذ گردد.

 –وزارت نيرو 

دبيرخانه کارگروه 

ملی سازگاري با 

 کم آبی

 دو هفته

هاي نوين آبياري در کاهش ارائه گزارش ارزيابی اثربخشی روش -2

 ه آتی کميته تخصصی موکول گرديد.مصرف آب به جلس

وزارت جهاد 

 کشاورزي
 يک هفته
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صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي  تخ
 ویپست مصوبات شازندهمين جلسه کميته 

وزيران، با اعمال تعرفه مصارف  مازاد برق چاه ها  محترم   هيات84/84/8371هـ مورخ 55774/ت851717نامه شماره  تصويب 5مقرر شد براي تسهيل در اجراي بند  -8

 :انی ، به شرح جدول زير اقدام شودصورت پلک سال به 3، ظرف مدت 

 اولال ــــس ال دومــــس ال سومــــس
 تعرفه

 در اســتفادهمـورد 
 محاسبه هزينه برق 

 ميزان مصرف برق
 نسبت به مصرف مجاز مندرج 

 در پروانه بهــره بــرداري

 تعرفه
 در مـورد اســتفاده

 محاسبه هزينه برق 

 ميزان مصرف برق
 نسبت به مصرف مجاز مندرج 

 در پروانه بهــره بــرداري

 تعرفه
 در مـورد اســتفاده

 محاسبه هزينه برق 

 مصرف برقميزان 
نسبت به مصرف مجاز مندرج 

 پروانه بهــره بــرداري در

 برابر 7/1تا  ابالغی تعرفه برابر  5/1تا  ابالغی تعرفه برابر  3/1تا  ابالغی تعرفه

 ابالغی تعرفه
 + 

%  تعرفه 75
 سايرمصارف)تجاري(

 برابر 2تا  3/1از 
 ابالغی  تعرفه

+ 
 %  تعرفه سايرمصارف)تجاري(55

 برابر 5/2 تا 5/1از 

 ابالغی  تعرفه
+ 

%  تعرفه 25
 سايرمصارف)تجاري(

 برابر 3تا  7/1از 

 ابالغی تعرفه
 + 

مصارف % تعرفه ساير 75
 برابر( 2تا 3/1)براي دامنه

  + 
 % تعرفه سايرمصارف155

 برابر( 2)براي بيش از  

 برابر  2بيشتر از 

 ابالغی تعرفه
 + 

مصارف )براي % تعرفه ساير 55
 برابر( 5/2تا  5/1دامنه

  + 
% تعرفه سايرمصارف )براي 75

 برابر( 5/2بيش از 

 برابر  5/2بيشتر از 

 ابالغی  تعرفه
+ 

مصارف )براي % تعرفه ساير 25
 برابر( 3تا   7/1دامنه

  + 
 % تعرفه سايرمصارف55
 برابر( 3)براي بيش از  

 برابر  3بيشتر از 

 

 هاي برق و شرايط عمومی آنها است که توسط هيات محترم وزيران يا شوراي اقتصاد تصويب می گردد.تبصره الف:   منظور از تعرفه ابالغی، تعرفه 
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برق  ميزان تعرفه برق مازاد مصرفی چاه ها بصورت پلکانی و ظرف مدت سه سال اعمال می گردد . وزارت نيرو مکلف است از سال چهارم نسبت به قطعب : تبصره  

 درصد ميزان مجاز پروانه صادره ، اقدام نمايد .مشترکين با مصرف بيش از سی 

 باشند.   برداري مربوطه مشمول اين مصوبه نمی بهرهکنند با رعايت مفاد پروانه  هاي آب خود را به کنتور هوشمند حجمی مجهز می تبصره ج: مشترکينی که چاه

ت مشترکين مشمول تعرفه هاي ساير مصارف )تجاري( ، حداکثر طی يک ماه ، شرکت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان موظف هستند به شکايا -4

 رسيدگی و در صورت نياز نسبت به اعمال اصالحات الزم ، اقدام نموده و يا  به صورت مکتوب پاسخ دهند. 

رسانی و آگاهی  آبی ، موظفند از طرق مختلف نسبت به اطالعهاي نيرو ، جهاد کشاورزي ، صنعت ، معدن و تجارت و کارگروه هاي استانی سازگاري با کم  وزارتخانه -3

 سازي در خصوص اجراي اين مصوبه اقدام و نتايج آن را به کارگروه ملی سازگاري با کم آبی گزارش نمايند.

 استانداران ، تدابير و پشتيبانی الزم را براي تسهيل در اجراي اين مصوبه به عمل آورند.  -2

کل واريز و با تنظيم موافقت نامه هـاي سـاالنه   نزد خزانه   537777اين  مصوبه در هر استان به حساب متمرکز شماره   8مد حاصل از اجراي بند از درآ درصد  17  -5

درصـد مـابقی بـراي ايجـاد زيرسـاخت هـاي بخـش بـرق          47جهت تهيه و نصب کنتورهاي هوشمند حجمی و پايش دشت هاي آن استان تخصيص داده مـی شـود و   

ر بودجه سـاالنه لحـا    اورزي هزينه می شود. پيشنهاد الزم جهت درج در لوايح بودجه سنواتی توسط وزارت نيرو به سازمان برنامه و بودجه کشور داده می شود تا دکش

 گردد .

 وزارت نيرو موظف است برق کليه  چاه هاي غير مجاز را در سال اول قطع نمايد . -1

 


