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 91-91 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

اعضاي 

كميته 

 تخصصي

 آقايان: عدل، تجريشي، نجفي و سروش

نمايندگان

همراهان  /

 اعضا

محمدزاده، مردان  –آذرگشت )وزارت کشور(  –مسجدي، ابراهيمي )سازمان برنامه و بودجه کشور( 

-ابراهيمي )معاونت علمي و فن –زارع )وزارت جهاد کشاورزي(  –)وزارت صنعت، معدن و تجارت( 

ضيائيان  –هاي استراتژيک رياست جمهوري( قنواتي )مرکز بررسي –آوري رياست جمهوري( 

شرکت پاکروح ) –همتي، رضاپور )شرکت مديريت منابع آب ايران(  –)سازمان هواشناسي کشور( 

 زهرايي، نوربخش و ابراهيم زاده )وزارت نيرو( –مهندسي آب و فاضالب کشور( 

 دستور جلسه

 هاي سازگاري با کم آبيهاي استاني در خصوص طرحبررسي نهايي الگوي مناسب گزارشات کارگروه -9

جمهوري در هاي استراتژيک رياست انديشي با همکاري مرکز بررسيريزي براي برگزاري نشست همبرنامه -2

 هاي کارگروه ملي سازگاري با کم آبيخصوص فعاليت

 مصوبات

 شرح مصوبات رديف

9 

هاي سازگاري با کم هاي استاني در خصوص طرحگزارش مربوط به الگوي مناسب گزارشات کارگروه

تاريخ آبي توسط دبير کارگروه ارائه گرديد. مقرر شد کليه اعضاي کميته نظرات اصالحي را حداکثر تا 

بندي و هماهنگي با سازمان برنامه و به دبيرخانه کارگروه اعالم نمايند و دبيرخانه ضمن جمع 22/0/19

بودجه، گزارش نهايي را در جلسه آتي کميته ارائه دهد. اهم نظرات ارائه شده در جلسه به شرح زير 

 بوده است:

 منتقل شود.مجموعه تعاريف و مباني علمي سازگاري با کم آبي به پيوست  -

الف و ب( -9مصاديق بندهاي مصوبه هيأت وزيران براي تشکيل کارگروه ملي )خصوصاً بند  -

 مشخص شود.
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 اقدامات کوتاه مدت حذف شود. -

بندي صنايع بزرگ و ها از ساير صنايع تفکيک شوند و همچنين دستهصنايع پتروشيمي و نيروگاه -

 کوچک در نظر گرفته شود.

 ي در تامين اعتبارات جديد مورد تاکيد قرار گرفت.هاي کارگروه ملمحدوديت -

 ساختار پيشنهادي به صورت شرح خدماتي تهيه شود. -

2 

هاي استراتژيک رياست جمهوري گزارشي در خصوص برگزاري نشست علمي يک نماينده مرکز بررسي

اعضاي کميته روزه در مرداد ماه سال جاري در ارتباط با مباحث سازگاري با کم آبي بيان نمودند و 

ضمن تاييد کليات موضوع، در خصوص محورهاي نشست پيشنهاداتي را مطرح نمودند و مقرر شد 

چگونگي توزيع  -9موارد مرتبط با تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص سازگاري با کم آبي مانند: 

کم آبي،  سازي الگوي کشت متناسب با شرايطنحوه پياده -2هاي مختلف مصرف، کمبود آب بين بخش

آوريهاي نوين فن -5رويکردهاي اقتصاد آب در شرايط کم آبي،  -0فضاي سبز شهري و کم آبي،  -2

 به دبيرخانه نشست اعالم شود. 29/0/19متناسب با شرايط کم آبي، پس از تاييد کارگروه ملي تا تارخ 

2 

ن توسعه داده شده هاي نويآوريآوري رياست جمهوري در خصوص فننماينده معاونت علمي و فن

تحت حمايت آن معاونت که قابل کاربرد براي  سازگاري با کم آبي هستند توضيحاتي ارائه کردند، مقرر 

 شد ارائه توضيحات بيشتر در اين مورد در دستور کار يکي از جلسات آتي کميته تخصصي قرار گيرد.

0 

-وي کشت بهينه و آب قابل برنامهتر جلسات بررسي الگتاکيد مجدد در خصوص برگزاري هر چه سريع

ريزي )پايلوت حوضه درياچه اروميه( با حضور نمايندگان اعضاي کميته تخصصي صورت گرفت و مقرر 

شد در صورت عدم اقدام از طرف وزارت جهاد کشاورزي سازمان برنامه و بودجه کشور ميزباني اين 

 جلسات را بر عهده گيرد.

5 
هاي يا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني که مصداقي از طرحپيشنهاد شد وزارت نيرو طرح اح

 باشد، را در يکي از جلسات آتي کميته تخصصي ارائه دهد.سازگاري با کم آبي مي

 

 

 

 

 

 

 


