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

 81 -81 زمان جلسه : -سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی مكان:  81/81/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 :شركت كنندگان

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، اکبری سروش، تجریشی

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

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

 -سرافرازی )وزارت جهاد کشاورزی( -بهلولوند )ریاست جمهوری( -مردان )وزارت صمت(

کرکانی،  -عرب و توکلی )مشاور( -گاه تربیت مدرس(شهبازبگیان )عضو هیأت علمی دانش

همتی، نوری، رضاپور )شرکت  -بختیاری اصل )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور(

 طاهری، ترابی، زهرایی، افشین و ابراهیم زاده )وزارت نیرو( -مدیریت منابع آب ایران(

 دستور جلسه:

 بررسی شرح خدمات مطالعات آمایش آب محور 

 اكرات:خالصه مذ

در ابتدای جلسه و قبل از ورود به دستورکار، خانم دکتر زهرایی گزارشی درخصوص موضوعات پیشنهادی واصله به  

دبیرخانه کارگروه ملی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت طرح در کمیته تخصصی ارائه دادند. موارد پیشنهادی به 

 باشد:شرح زیر می

 کیلومتری سواحل درشرب و صنعت 811آبهای نامتعارف و تأمین آب تا شعاع استفاده از آب شیرین کن ها و  -8

 اولویت تأمین آب گلخانه ها در تمام مناطق حتی در حد تأمین آب شرب -2

 تدقیق آمار و اطالعات آب و آب قابل برنامه ریزی -3

 عملیاتی شدن تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی  -4

 در اراضی پایاب سد زیردانتخصیص آب برای احداث گلخانه  -5

 آبهای خروجی استان های شمالی -1

 تأمین آب مورد نیاز مجتمع های گلخانه های شرق اصفهان از منابع مطمئن و کیفی ) خارج از پساب( -9

 پس از بحث و بررسی درخصوص موارد مطروحه، مقرر شد: 

ی موارد را به دبیرخانه شورای عالی آب ادر شورای عالی آب مطرح شود و دبیرخانه طی نامه 1و  3بندهای  -

 منعکس نماید.

 ، نیازی به طرح در کمیته تخصصی ندارد و جزء وظایف ذاتی وزارت نیرو هستند.9و  5و  8بندهای  -

 ، جهت طرح در کمیته تخصصی تأیید شد.4و  2بندهای  -
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یرو، جهاد کشاورزی و صمت و در ادامه جلسه، خانم دکتر زهرایی ضمن قرائت دستورکار جلسه، به نامه وزرای ن

های مشترک و پیشنهاد انجام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست محترم جمهور درخصوص طرح

های خوزستان و یزد اشاره نمودند که بر این اساس شرح خدماتی در وزارت نیرو مطالعات آمایش آب محور در استان

یان، مقرر شد شرح خدمات فوق الذکر در کارگروه ملی سازگاری با تهیه گردید و طبق نظر جناب آقای دکتر اردکان

های عضو کم آبی مطرح شود. در این ارتباط شرح خدمات مذکور توسط دبیرخانه جهت اعالم نظر به کلیه دستگاه

 ها دریافت گردید.کارگروه ملی ارسال و پاسخ

 در ادامه جلسه جناب آقای دکتر عدل فرمودند: 

قانون برنامه ششم، شورای عالی آمایش سرزمین تشکیل شد و متعاقب آن ساختار  21د بند الف ماده به استنا      

های بازرگانی، صنعت و اجرایی در شورای عالی آمایش به تصویب رسید. در این ساختار، بخش آب و سایر بخش

روه امور تولیدی دیده شده معدن، کشاورزی و امنیت غذایی و محیط زیست و منابع طبیعی در زیر مجموعه کارگ

بایست کلیه موارد در آن کارگروه مطرح شود تا پس از تلفیق اولیه به بخش امور تلفیق برود و با سایر است و می

های فرابخشی مستقل فرهنگی، امور اجتماعی، آمار و اطالعات، گزارش -های دیگر )امور زیربنایی، امور علمیکارگروه

نهایی صورت پذیرد. پس آمایشی مجزا تحت عنوان آمایش آب محور نداریم و آمایش هم به  ها( تلفیقو امور استان

تنهایی جزء وظایف وزارت نیرو نیست و باید موارد مرتبط با بحث آب را در کارگروه مربوطه ارائه دهیم تا در تمام 

آب هم یک جزء آن است و البته  های مختلف آمایش در نظر گرفته شود. ما یک آمایش سرزمین بیشتر نداریم والیه

 جزء مهم و در نهایت هدف رسیدن به یک سنتز ملی است.

های سپس آقای دکتر شهبازبگیان گزارشی تحت عنوان ضرورت پرداختن به آمایش سرزمین با محوریت آب از جنبه

ن، تعریف آمایش تحقیقاتی را ارائه دادند. گزارش ایشان حاوی سیر تاریخی مطالعات آمایش سرزمین در ایرا

های مختلف سرزمین، مدل مفهومی از آمایش سرزمین، تغییر پارادایم از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و نگرش

 در تحلیل آمایش سرزمین )خطی و سیستمی( بود.

 در ادامه جلسه، حضار محترم در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی مقرر شد:

 زمان مسئول پيگيري تصميمات 

8 

ای قبل از جلسه کارگروه امور تولیدی آمایش سرزمین، جلسه

خاص به منظور بررسی شرح خدمات تهیه شده و پیشنهادات 

 وزارت نیرو در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود.

 سازمان برنامه و بودجه کشورو

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

 و هفتهد

2 

درخصوص موضوعات پیشنهادی توسط وزارت جهاد کشاورزی 

 برای طرح در کمیته تخصصی مقرر شد:

 در دستورکار کمیته تخصصی قرار گیرد. 4و  2الف( بندهای

 در شورای عالی آب مطرح شود. 1و  3ب( بندهای 

-در دستورکار کمیته تخصصی قرار نمی 9و  5و  8ج( بندهای 

 گیرد.

رگروه ملی دبیرخانه کا

 سازگاری با کم آبی
 یک ماه
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3 
های تخصصی های الزم جهت فعال شدن کارگروهپیگیری

 شورای عالی آب بعمل آید.

معاونت آب و آبفای وزارت 

 نیرو
 یک ماه

4 

ها، اقدامات و نتایج کارگروه های استانی در دستورکار قرار برنامه

ی با کم آبی ای از طرف رئیس کارگروه ملی سازگارگیرد و نامه

های استانی تهیه شود تر شدن کارگروهبه وزیر کشور جهت فعال

 و رونوشت به دبیر هیأت دولت نیز داده شود.

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی
 یک هفته

 

  


