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

 

 سالن جلسه توسعه، وزارت جهاد کشاورزيمكان:  72/30/72شنبه يک تاريخ جلسه:

 22-72 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 دل، تجريشي و سروشآقايان: عدل، خندان

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

-مسجدي، سرخوش سلطاني، حسين -کشاورز، وفابخش، سرافرازي )وزارت جهاد کشاورزي( 

مردان )وزارت صنعت،  –مغانلو )وزارت کشور(  –زاده )سازمان برنامه و بودجه کشور پور، ولي

 –حاج رسوليها، احساني، دهکردي )شرکت مديريت منابع آب ايران(  –معدن و تجارت( 

 ترابي، زهرايي و ابراهيم زاده )وزارت نيرو(

 نجفي و اکبري غايبين

 

 دستور جلسه

 ارائه الگوي کشت )ارائه توسط وزارت جهاد کشاورزي(  -2

 بندي برگزاري جلسات آتيزمان -7

 

 مصوبات

 شرح مصوبات رديف
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روش )تکنيک +  -2کشت ملي ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزي با دو رويکرد: گزارش الگوي 

وري سياست(، در قالب مدل چند هدفه براي بيشينه سازي سود خالص، بيشينه سازي بهره

 -7اقتصادي و کمينه سازي مصرف آب بر مبناي مدل سازي و سناريو نويسي و پشتيباني تصميمات 

وري معقول )عملکرد مطلوب( با در نظر گرفتن شت با توجه ويژه به بهرهديدگاه کالن به الگوي ک

اي، مديريت هاي منطقهها، شاخص پايداري منابع، شاخص مزيتاي از داليل و سياستمجموعه

هاي جديد و شاخص امنيت هاي زيست محيطي، در نظر گرفتن تکنولوژي و روشتقاضا، شاخص

 غذايي  ارائه و مقرر شد: 

بندي نهايي در آن وزارتخانه، الذکر و جمعوزارت جهاد کشاورزي پس از تلفيق دو رويکرد فوق  الف(



 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 دواز ویپست  9صفحه 

 مجدداً پيشنهاد خود را به کميته تخصصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم ابي ارائه نمايد.

هاي متعدد مطرح شده و عدم مقرر شد در خصوص رويکرد يک، با توجه به پرسش و پاسخ ب(

بندي، کارگروه فني و کارشناسي متشکل از نمايندگان اعضاي کميته تخصصي با امکان جمع

محوريت جهاد کشاورزي و دعوت از نمايندگان اعضا، تشکيل و در مدت يک ماه و براي يک حوضه 

)پايلوت حوضه درياچه اروميه( و با در نظر گرفتن تمام موارد مطروحه، روش شناسي تدوين  الگوي 

 کشت نهايي گردد.

7 
مقرر شد وزارت جهاد کشاورزي تعريف جامع و کاملي از الگوي کشت را با رعايت و اعالم مفروضات 

 هاي مورد انتظار را اعالم نمايد.ها ارائه نمايد و همچنين مبناي تدوين الگو و خروجياوليه و سياست

0 

ها موظف هستند شهرداريدر شهرهاي داراي تنش و بحران آبي )اعالم شده توسط وزارت نيرو(، 

(، برنامه عملياتي 27/27/75هـ مورخ 66377/ت269757نامه هيأت وزيران )تصويب 4براساس بند 

درصدي آب مصرفي فضاي سبز و خدمات شهري در شهرها نسبت به سال  03در خصوص کاهش 

 هاي استاني سازگاري با کم آبي ارائه نمايند.ماه به کارگروه 7را ظرف مدت  75

4 
اي براي ساير فضاهاي آبياري قطره  سازيهاي استاني ممنوعيت آبياري چمن و پيادهروساي کارگروه

 سبز را به تمامي ادارات و دستگاههاي دولتي در شهرهاي داراي تنش و بحران آب ابالغ نمايند.
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بعد از  2تا صبح  7آبياري فضاي سبز بين ساعات »، ممنوعيت هاي استانيمقرر شد روساي کارگروه

شستشوي »و « آبياري مسرفانه فضاي سبز به نوعي که آب روي آسفالت جاري شود»، «ظهر 

هاي شهرهاي داراي تنش و بحران آب )اعالم شده را به شهرداري« خيابان و پياده رو با آب شرب

 توسط وزارت نيرو( ابالغ نمايند.

 

  


