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

 

 96-97 زمان جلسه : -سالن جلسات شرکت مديريت منابع آب ايرانمكان:  6/6/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، اکبري، ضيائيان و سروش

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

باقرزاده )سازمان  –اي هرمزگان( مالئي، کمالي )آب منطقه –همتي )استاندار هرمزگان( 

سرافرازي  –مسجدي، سبزي )سازمان برنامه و بودجه کشور(  -جهاد کشاورزي هرمزگان( 

آذرگشت  –محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  -)وزارت جهاد کشاوري( 

-حاج –ي، کرکاني )شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور( جانباز، کشف –)وزارت کشور( 

ميبدي، ترابي، زهرايي،  ––رسوليها، همتي، رضاپور )شرکت مديريت منابع آب ايران( 

 خزايي و ابراهيم زاده )وزارت نيرو(

 دستور جلسه

 آبي استان هرمزگان هاي سازگاري با کمارائه برنامه -9

)توسط شرکت «. کانون نارضايتي و اعتراضات در حوزه آب»موضوع ارائه گزارش درخصوص پاسخ به نامه با  -2

 مديريت منابع آب ايران و شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور(

 ارائه گزارش مربوط به همکاري ايران و فائو )توسط وزارت جهاد کشاورزي( -3

 مصوبات

 شرح مصوبات

اي )دبير کارگروه مدير عامل شرکت آب منطقههاي سازگاري با کم آبي استان هرمزگان توسط گزارش برنامه

 استاني( ارائه گرديد. سپس استاندار هرمزگان گزارشي از وضعيت استان ارائه فرمودند.

 پس از بحث، بررسي و تبادل نظر در خصوص گزارش و پيشنهادات ارائه شده مقرر گرديد:

هاي متبوع در قالب خانهوزارت هاي در دست اجرا،در خصوص درخواست تخصيص )تقويت( اعتبار پروژه -9

 سقف اعتبارات ساالنه خود، توجه الزم را به استان هرمزگان به عمل آورند.

ها، تمامي مستندات مربوطه در سامانه ارائه گردد و سازمان برنامه و بودجه طرح 23در خصوص مجوز ماده  -2

لي يا ساير مشخصات الزم است در هايي که براي آنها رديف وجود دارد و اصالح اهداف کبا اولويت طرح
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 باشد.هاي جديد مياليحه بودجه، موضوع را پيگيري نمايد. البته سياست دولت بر عدم شروع طرح

در خصوص درخواست تخصيص منابع آب به استان به ويژه مشکالت دشت ميناب، معاونت آب و آبفا وزارت  -3

 را در جلسه آتي کارگروه ارائه نمايند.نيرو ضمن تشکيل جلسه و بررسي موارد درخواستي، نتيجه 

هاي آب شرب متناسب با قيمت تمام شده، در جاهايي که تامين آب از در خصوص بازنگري و اصالح تعرفه -4

هاي باالي تامين و تصفيه آب، مقرر شد وزارت نيرو گردد، با توجه به هزينهطريق آب شيرين کن انجام مي

 ائه نمايد.پيشنهاد خود را به کميته تخصصي ار

ها در جهت توانمند النظارهالنظاره کشاورزي و ضرورت بازگشت حقدر خصوص اصالح قانون معافيت حق -5

اي که وري توليدات کشاورزي، مقرر شد متن پيش نويس قانون بودجهها و در راستاي بهرهسازي تشکل

د تا در جلسه آتي کارگروه ملي سال گذشته در اين خصوص تهيه گرديده بود در اختيار دبيرخانه قرار گير

 ارائه گردد.

ها مقرر شد در خصوص ايجاد بسترهاي مناسب جهت ورود بخش خصوصي در بهبود سواحل و رودخانه -6

اي هرمزگان، بسته پيشنهادي با جزئيات مربوطه را به دبيرخانه کارگروه ملي ارائه نمايد شرکت آب منطقه

 بندي در جلسه کارگروه ملي طرح گردد.ميته و جمعتا پس از بررسي و نظرخواهي از اعضاي ک

در خصوص پيشنهاد ايجاد تسهيالت الزم براي بهبود و بهسازي باغات فرسوده و کم بازده با عنايت به اينکه  -9

-اي در سطح ملي وجود دارد،  مقرر شد در سقف اعتبارات مصوب ساالنه وزارتدر حال حاضر رديف بودجه

ريزي و توسعه به عمل آيد. ضمناً از محل اعتبارات استاني نيز براي شوراي برنامه متبوع اقدام الزم خانه

 استان امکان پيش بيني اعتبار وجود دارد.

مقرر گرديد وزارت نيرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهيه بسته پيشنهادي در خصوص  -8

نعت در سواحل جنوبي و شمالي با رويکرد ها براي تامين بخشي از آب صکنچگونگي استفاده از آب شيرين

 تشويق بخش خصوصي اقدام و به کميته تخصصي ارائه نمايند.

 

 

 

 


