
 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 ه ملي سازگاري با کم آبيکارگروکميته 

 دواز ویپست  55صفحه 

صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي صوباتم  تخ
 بیست و دومین جلسه کميته 

 ت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: سالن جلسامكان 72/90/02به شن: سهتاريخ جلسه

 01 -00:99:  زمان جلسه

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، تجریشی، اکبری سروش، ضیائیان

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

محمدزاده،   -مغانلو )وزارت کشور( -مسجدی، سبزی، صفایی )سازمان برنامه و بودجه کشور(

قاسمی  -زارع، عالئی، جانباز، پالوج )وزارت جهاد کشاورزی(  -ن )وزارت صمت(مردا

 -ای آذربایجان شرقی(غفارزاده )شرکت آب منطقه -)سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(

بهلولوند )ریاست  -کشفی، سیدزاده، بختیاری اصل )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور(

مهاجری، رضاپور)شرکت مدیریت منابع آب حبیبی، دهکردی، مصطفوی،  -جمهوری(

 -سهرابی )شرکت احیای آب کویر( -حیدریان )مدیر پروژه مدیریت مشارکتی مرند(  -ایران(

 فاضلی، میبدی،حب وطن، نجاتی، زهرایی و ابراهیم زاده، )وزارت نیرو(

 دستور جلسه:

های برداری و انسداد چاهانه بهرههای آب فاقد پروتکلیف چاه ادامه ارائه گزارش درخصوص قانون تعیین -0

 غیرمجاز توسط وزارت نیرو )جلسه سوم(

 ارائه تجربیات ملی در زمینه مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی -

 جمع بندی قابل ارائه به کارگروه ملی -

 نامه اجرایی محدودیت/ممنوعیت کشت برنج ارائه نسخه نهایی شیوه -7

 وین آبیاری در کاهش مصرف آب جهت ارائه به کارگروه ملیهای نبندی ارزیابی اثربخشی روشجمع -9

 خالصه مذاكرات:

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر عدل ضمن قرائت دستور کار جلسه فرمودند باتوجه به اینکه قرار است نتایج    

ار شماره سه بندی موضوعات قبلی در جلسه آتی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مطرح شود، ابتدا دستور کجمع

بندی )سه و سپس دستور کار شماره یک ارائه شود، بر این اساس خانم دکتر زهرایی گزارش مربوط به جمع

های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب )جهت ارائه به کارگروه ملی( را ارائه جلسه( ارزیابی اثر بخشی روش

بندی آقای دکتر ان داشتند و براساس جمعفرمودند و سپس حاضرین در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را بی

 عدل مقرر شد:

الزامات حذف شود و گزارش پس از اصالح و ویرایش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه  5بند  -

 آتی کارگروه ملی ارائه شود.
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 در ادامه جلسه درخصوص دستورکار شماره یک، گزارشات زیر ارائه گردید: 

آب و ضرورت آن در طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط آقای توسعه مدیریت مشارکتی  -

 مهندس حب وطن 

الگوی مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی )سهند، آیدوغموش، مرند(، سه تجربه در استان آذربایجان شرقی  -

 توسط آقای دکتر حیدریان 

ادالت رسمی حقوق تغییر در مدیریت آب دشت رفسنجان با توسعه مدیریت مشارکتی آب و انجام مب -

 برداری از منابع آب توسط آقای مهندس سهرابیبهره

پس از ارائه گزارشات، مدعوین محترم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و بعد از بحث و بررسی و 

 بندی موارد مطرح شده را به شرح زیر بیان داشتند:تبادل نظر، آقای دکتر عدل جمع

بندی مباحث مطرح شده طی سه جلسه اخیر درخصوص موضوع تخصصی، جمعدر جلسه آتی کمیته  -

 قانون تعیین تکلیف و انسداد و مدیریت مشارکتی )قابل ارائه به کارگروه ملی( ارائه شود.

 درخصوص مباحث مطرح شده برای مدیریت مشارکتی، موارد زیر باید پیگیری و انجام شود: -

 توام با دادن اختیار است باید حدود و ثغورکار توسط تیم کاری ها باتوجه به اینکه واگذاری مسئولیت

 های استانی ابالغ نمود. احصاء شود تا بتوان به کارگروه

 های اطمینان بخشی به مردم، باید دستورالعمل مربوطه تهیه گردد.برای فراهم نمودن زمینه 

 ها الزم رویکردها و روش مالحظات اجتماعی در سرلوحه کار قرار گیرد و ضرورت تغییرات جدی در

 است و در این خصوص پیشنهادات الزم تهیه و ارائه شود.

 هایی که الزم است، احصاء شود و جهت تصویب در کارگروه ملی ارائه ای از دستورالعملمجموعه

 شود.

 های پایلوت که مدیریت مشارکتی اجرا شده است، دستاوردها را احصا و به تدریج تعمیم  در دشت

 های قابل ابالغ، تهیه و ارائه شود. در این خصوص دستورالعملدهیم، 

 .اصل شفافیت بسیار مهم است، پیشنهادات الزم در این خصوص ارائه شود 

 ها تقسیم شود.ها، به ترتیب اولویت بندی کنیم و تمرکز اعتبارات و فعالیتها را اولویتباید دشت 

ایی محدودیت/ ممنوعیت کشت برنج برای ارائه به نامه اجردر جلسه آتی کمیته، نسخه نهایی شیوه -

 کارگروه ملی تهیه شود. 
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 زمان مسئول پيگيري تصميمات

بندی ارزیابی اثربخشی گزارش ارائه شده درخصوص جمع -0

های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب پس از اصالح و روش

ویرایش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه آتی 

 ی ارائه گردد.کارگروه مل

و بودجه کشور  سازمان برنامه

و دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 یک هفته

نامه اجرایی در جلسه آتی کمیته تخصصی، نسخه نهایی شیوه -7

محدودیت/ممنوعیت کشت برنج )برای طرح در کارگروه ملی( 

 تهیه و ارائه شود.

دبیرخانه کارگروه ملی 

زارت سازگاری با کم آبی و و

 نیرو و وزارت جهاد کشاورزی

 یک هفته

بندی موارد مطرح شده درخصوص قانون تعیین تکلیف و جمع -9

ها )مدیریت مشارکتی( در جلسه آتی کمیته انسداد چاه

 تخصصی ارائه گردد.

دبیرخانه کارگروه ملی 

سازگاری با کم آبی و وزارت 

 نیرو و وزارت جهاد کشاورزی

 یک هفته

 

  


