
 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 دواز ویپست  42صفحه 

صصي  ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي تخ
 مصوبات سيزد همين جلسه کميته 

 لسات شرکت مديريت منابع آب ايرانسالن جمكان:  13/6/79شنبه  سه تاريخ جلسه:

 36-31 زمان جلسه: 

 شركت كنندگان: 

 عدل، تجريشي، ضيائيان و سروش 
اعضاي كميته 

  تخصصي

 - (وزارت کشور)آذرگشت  - (سازمان برنامه و بودجه کشور)مسجدي ،سبزي، صفايي 

 – (وزارت جهاد کشاورزي)سرافرازي  - (وزارت صنعت، معدن و تجارت)محمدزاده، مردان 

شرکت )رسوليها، مصطفوي، پرنيان ،رضاپور  حاج – (شرکت مهندسين مشاور دزآب)کياني 

اسماعيل نيا،  – (شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور)کشفي  - (مديريت منابع آب ايران

 (وزارت نيرو)اسکندريون، ميبدي ،زهرايي، خزايي و ابراهيم زاده 

 نمايندگان/

  همراهان اعضا

 

  دستور جلسه

هـ  55075ت /  351767نامه هيأت وزيران به شماره  تصويب 5ارائه بسته پيشنهادي براي اجراي بند  -3

 35/35/76مورخ 

 رائه گزارش سازمان هواشناسي کشور درخصوص مديريت خشکسالي ا -5

 

  مصوبات

 شرح مصوبات

 55075ت /  351767تصويب نامه هيأت وزيـران به شماره  5گزارش وزارت نيرو در خصوص ضوابط اجرايي ماده 

و همچنـين گـزارشسازمان هواشناسي کشور در خصوص مديريت خشکسالي ارائه گرديد و پس  35/35/76هـ مورخ 

 از بحث و بررسي و تبادل نظر مقرر شد: 



 
 جمهوري اسالمي اريان
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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 دواز ویپست  42صفحه 

ضوابط اجرايي پيشنهاد شده توسط شرکت مديريت منابع آب ايران مورد بازنگري قرار گيرد و در جلسات آتي  -3

کردن تعرفه برق و دفعات اخطار و برنامه زماني اجرا نيز مورد کميته تخصصي ارائه شـود ضمناً موضوع پلکاني 

همچنين تا زمان بررسي مجدد . دقيقتري به عمل آيد ضـوع، بررسـينظر قرار گيرد و بـراي جزئيـات فنـي مو

 موضوع، گزارش وزارت اطالعات که قرار است در کميسـيون امـور زيربنـايي ارائـهشود، مد نظر قرار گيرد  

ص موضوع ارائه تسهيالت آبياري تحت فشار به کشاورزان، مقرر شد شرکت مـديريت منـابع آب ايـران ر خصو -5

مـتن پيشـنهادي قـانونبودجهاي را جهت اجباري نمودن نصب کنتور هوشمند و منبع پيشنهادي براي تامين 

ميته تخصصي هم دهد  ضمناً چنانچه ساير اعضاي ک مالي آن در جلسـات آتـي کميتـه تخصصـي ارائـه

 .خصوص دارند، ارائه نمايندپيشنهادي در اين 

در خصوص گزارش هواشناسي مقرر شد بخش مطالعات و برنامههاي عملياتي مديريت خشکسالي برگرفتـه از   -1

مندي کارگروههاي استاني ارسال  المللي و سازمان جهاني هواشناسي جهت بهره-تجربيـات جهـاني و بـين

شود و در خصوص پيشنهاد ارائه شـد ه بـه کميتـه، مقـررشد پيشنهاد مطرح شده توسط دبيرخانه کارگروه 

 ملي جهت اظهار نظر اعضاي کميته تخصصي ارسال گردد  

ت پـايلو ( 59/1/79 بند يک مصوبات پنجمين جلسه کميته تخصصي مـورخ)در خصوص موضوع الگوي کشت  -4

الذکر در جلسات  مقرر شد با توجه به اينکه چندين بار درخصوص انجام مصوبه فوق حوضـه درياچـه اروميـه،

کميته تخصصي تذکر داده شده است، چنانچـه وزارتجهاد کشاورزي ظرف مدت يک ماه آينده، موضوع را به 

   .ري بـاکم آبي منعکس گرددسرانجام نرساند، گزارش مربوطه به شوراي عالي آب و کارگروه ملـي سـازگا

 

  


