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 چهارمین  جلسه کميته  صوباتم 
ت

صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي خ
 

 -سالن جلسات خليج فارس شرکت مديريت منابع آب ايرانمكان:  22/30/79سه شنبه  تاريخ جلسه:
 77 -79 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

 

 دستور جلسه:

 

  :مصوبات

اعضاي كميته 

 تخصصي
 آقايان: عدل، تجريشي و سروش

نمايندگان/همراهان 

 اعضا

سرافرازي )وزارت جهاد کشاورزي(، مسجدي، سرخوش سلطاني، سبزي و رهسپار  وفابخش،

)سازمان برنامه و بودجه کشور(، مغانلو )وزارت کشور(، محمدزاده و مردان )سازمان صنايع کوچک 

هاي صنعتي ايران(، جانباز، خشايي، حيدريان و سيدزاده )شرکت مهندسي آب و فاضالب و شهرک

زاده احساني و رضاپور )شرکت مديريت منابع آب ايران( و خزايي و ابراهيم کشور(، حاج رسوليها،

 )وزارت نيرو(

 دل و نجفياکبري، خندان غايبين

 تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و بهداشت )ارائه توسط شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور( -1

 الگوي کشت پيشنهادي متناسب با شرايط کم آبي )ارائه توسط وزارت جهاد کشاورزي(  -2

 بندي برگزاري جلسات آتيهماهنگي زمان -3

 شرح مصوبات رديف

1 

از بين دو گزينه پيشنهادي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در خصوص تعرفه مازاد بر الگوي مصرف آب شرب 

معادل  تعرفه موجود(، گزينه دوم مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد  -2قيمت تمام شده براساس  -1و بهداشت )

اصالح مبالغ دريافتي مازاد تعرفه( با  -2براساس تعرفه پيشنهاد شده در جلسه  -1گزينه دوم نيز در دو حالت )

)به همراه ارائه  هماهنگي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور نهايي گردد

 مفروضات و جزئيات نحوه تنظيم جداول مربوطه( و جهت تصويب نهايي به کارگروه ملي ارائه شود.
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2 

هاي پيشنهادي را در خصوص شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ضمن ارائه تعريفي از مفهوم بازدارندگي، بر نامه

مصرف را ارائه دهد و همچنين اثرات ناشي از پيشنهاد تاييد کرد درآمد حاصل از تعرفه مازاد بر الگوي نحوه هزينه

 شده را محاسبه و اعالم نمايد )کاهش مصرف، مبالغ درآمدي و ...(

3 

بندي انجام صورتجلسه سوم کميته تخصصي( با تقسيم 1بندي )بند بندي انجام شده مناطق براساس رنگتقسيم

هاي بنديي و روستايي در کشور منطبق شود. همچنين تقسيمشده در قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهر

 الگوي مصرف به تفکيک شهرها مشخص شود.

4 
مقرر شد با توجه به اهميت موضوع الگوي کشت پيشنهادي متناسب با شرايط کم آبي و لزوم بحث و بررسي بيشتر 

 ( مطرح گردد.22/3/72و دريافت مستندات موضوع، در جلسه بعدي کميته تخصصي )روز يکشنبه مورخ 

 مقرر شد مستندات مرتبط با دستور کار جلسات، قبل از تشکيل جلسه به اطالع اعضاء رسانده شود. 5

6 
بندي منظم جلسات به جلسه بعدي به علت عدم حضور همه اعضاء کميته تخصصي، تصميم گيري در خصوص زمان

 موکول گرديد.

2 
در محل وزارت جهاد کشاورزي تشکيل خواهد  12ساعت  22/3/72رخ جلسه بعدي کميته تخصصي روز يکشنبه مو

 شد.


