
تصویب نامه هیات وزیران

وزارت راه و  -وزارت صنعت، معدن وتجارت  -وزارت کشور  -وزارت جهادکشاورزی  -وزارت نیرو 

سازمان صدا و سیمای -سازمان برنامه و بودجه کشور  -سازمان حفاظت محیط زیست  -شهرسازی 

 سازمان هواشناسی کشور –جمهوری اسالمی ایران

نامه  آبی )موضوع تصویب وزیران در جلسه مورخ .......................... بنا بر پیشنهاد کارگروه ملی سازگاری با کمهیئت 

هیئت وزیران( و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون  95/95/9915هـ مورخ 66015/ت969151شماره 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:

اصالحات زیر انجام می گیرد: 95/95/9915هـ مورخ 66015/ت969151مه شماره ( تصویب نا9در بند )

 اضافه می شود. "، پایداری سرزمین"عبارت  "در مناطق مختلف کشور"بعد از عبارت -

د.اضافه می شو "و اسناد آمایش سرزمین"عبارت  "در چهارچوب قوانین مربوط"بعد از عبارت -

اضافه می شود. "زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور"عبارت  "سازمان های"بعد از واژه -

و تأمین نیاز  "از عبارت درون پرانتز حذف و بعد از پرانتز عبارت  "و محیط زیست"عبارت  "الف"در بند -

می شود.اضافه  "آبی محیط زیستی تاالب ها و رودخانه ها با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست

بندهای زیر اضافه می شوند: "ت"بعد از بند  -

 های اطالعاتی مرتبط با  های الزم برای توسعه بانک برنامه ریزی و هماهنگی"با عبارت  "ث"بند

ها  ریزی برای تسهیل دسترسی به آن های مختلف کشور و برنامه آبی در بخش های سازگاری با کم برنامه

"های سازگاری با کم آبی و حسابداری آب امهبرای تدوین و پایش عملکرد برن

 های سازگاری با  ریزی برای تنوع بخشی معیشتی در مناطقی که برنامه برنامه"با عبارت  "ج"بند

آبی معیشت بهره برداران غیر مجاز آب را تحت تاثیر قرار می دهد و تعیین دستگاه)های( متولی  کم

"شرایط محلی های تنوع بخشی معیشتی برحسب اجرای برنامه

 بررسی موضوع فرونشست زمین و پیگیری هماهنگی اقدامات"با عبارت  "چ"بند"

 بررسی گزارشات تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع و مصارف آب"با عبارت  "ح"بند"

 ارتقای بهره وری آب در کلیه بخش های مصرف "با عبارت  "خ"بند"

، مدیرکل اداره زمین "عبارت  "رئیس سازمان برنامه و بودجه استان"بارت ( تصویب نامه یاد شده بعد از ع5در بند )

شناسی و اکتشافات معدنی مرکز، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرعامل شرکت توزیع برق، مدیر 

اضافه می شود. "عامل شرکت شهرک های صنعتی استان
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وزارت "عبارت  "سیاست های"اضافه و بعد از واژه  "اجرای"اژه ( تصویب نامه یاد شده به ابتدای بند و9در بند )

حذف و  "بهاره و زمستانه"عبارت  "سطح زیر کشت"حذف می شود. همچنین بعد از عبارت  "جهاد کشاورزی برای

در حوضه های آبریز/ استان "عبارت  "با توجه به محدودیت های منابع آبی"اضافه می شود. پس از عبارت  "و"واژه 

های مختلف در کارگروه سازگاری با کم آبی استان ها  و تعادل بخشی در استان"حذف و عبارت  "شود. را میاج

 شود. اضافه می "شود. هماهنگ می

 ( بندهای زیر اضافه می شود:1بعد از بند )

های جهاد کشاورزی، نیرو، صمت و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست  وزارتخانه"( با متن 90بند ) -

آبی  های سازگاری با کم به ارائه پیوست فرهنگی، ترویجی و آموزشی در راستای تحقق اهداف برنامه نسبت

نمایند تا پس از ارائه در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی توسط سازمان و وزارت خانه  ها اقدام می استان

 "های ذکر شده اجرا شوند.

ت به تامین یا تولید کنتورهای هوشمند حجمی در وزارت صنعت، معدن، تجارت نسب"( با متن 99بند ) -

نماید و برای تامین کنتور متناسب با برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب استان ها، برنامه  کشور اقدام می

نماید. ساز و کار تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید کنتور توسط کارگروه ملی سازگاری با کم  ریزی می

 "شود. عیین میآبی بررسی و ت

 جهت ضمانت اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی اقدامات زیر انجام می گیرد:"( با متن 95بند ) -

پایداری بررسی و تصویب شاخص های ارزیابی اثربخشی برنامه های سازگاری با کم آبی در ارتقای  -الف

 ها در سطوح استانی و ملی به هیات وزیران منابع آب و ارائه گزارشات ساالنه عملکرد برنامه

 "ها آبی استان های سازگاری با کم های الزم برای رفع موانع اجرای برنامه پیگیری و هماهنگی -ب
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