


تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه ملي «سازگاري 

صفحه
اصلی

درختوارهاصطالحنامه
قوانین

مشروح
مذاکرات

قوانین تنقیح
شده

ورود
کاربران

راهنمـــــا

مجموعه هاي روزنامه رسمي- سال 1396 > تصويب نامه در خصوص

تشكيل كارگروه ملي «سازگاري با كم آبي» >



تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه
ملي «سازگاري با كم آبي»

وزارت نيرو ـ وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت کشور ـ وزارت
صنعت، معدن و تجارت  

سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

هيأت وزيران در جلسه1396/12/6 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي
نيرو، جهادکشاورزي، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي
حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل
يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب

کرد: 
1ـ به منظور هماهنگي، انسجام و پيگيري اجراي قوانين و مقررات
مؤثر در تحقق سازگاري با کمآبي و تعادل منابع و مصارف آب در
مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصميمات مناسب در اين زمينه از طريق
پيگيري امور زير در چهارچوب قوانين مربوط، کارگروه ملي «سازگاري
با کم آبي» با مسئوليت وزير نيرو و عضويت وزيران جهادکشاورزي،
کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط

شناسنامه 

21266 شماره انتشار در روزنامه رسمی:

1396/12/20 تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت ] زيست][
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زيست و برنامه و بودجه کشور تشکيل ميشود. هر يک از دستگاههاي
اجرايي نيز براساس قوانين و مقررات مربوط تکاليف قانوني خود را در
اين زمينه انجام ميدهند و تشکيل کارگروه مذکور براي هماهنگي بين
دستگاههاي اجرايي بوده و نافي مسئوليت آنها در انجام وظايف ذاتي

و قانوني نيست: 
الف ـ تعيين چگونگي توزيع کمبود آب بين مصارف مختلف (شامل
شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزي، فضاي سبز و محيط زيست) از
طريق بررسي و تعيين اولويت مصارف در قالب منابع آب در دسترس
در سال آبي در چهارچوب منابع آب تخصيص يافته توسط وزارت نيرو

در هر حوضه/ استان. 
ب ـ برنامه ريزي و هماهنگيهاي الزم براي انطباق الگوي کشت مناسب
هر منطقه متناسب با شرايط کمآبي و با توجه به سهم کاهش منابع
آب در اختيار بخش کشاورزي براساس بند (الف) و در چهارچوب

الگوهاي کشت مصوب وزارت جهادکشاورزي در هر حوضه/ استان. 
پ ـ پشتيباني از تدابير استانها درخصوص جلوگيري از بروز مشکالت
و تعارضات اجتماعي ناشي از کاهش منابع آب در دسترس تعيين

شده براي هر استان/ منطقه. 
ت ـ نظارت بر عملکرد و پيشرفت برنامهها در کارگروههاي استاني

موضوع بند (2).  
2 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه استان و مديرکل صنعت، معدن و
تجارت استان به ترکيب شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني موضوع
ماده (6) تصويبنامه شماره 85166/ت35378هـ مورخ 1387/5/29
اضافه ميشوند و شوراي مذکور به عنوان کارگروه استاني عالوه بر
وظايف مندرج در تصويبنامه يادشده، براي سياستگذاري و برنامهريزي
اجرايي در زمينه سازگاري با کمآبي از جمله تعيين سهم کمبود
بخشهاي مختلف مصرف متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي،
سياسي و زيست محيطي مناطق مختلف و براساس سهم آب تعيين
شده براي استان در هر حوضه آبريز در چهارچوب تصميمات کارگروه

ملي با رعايت قوانين مربوط اقدام مينمايد.  
3ـ سياستهاي وزارت جهادکشاورزي براي واپايي (کنترل) سطح
زيرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدوديت يا ممنوعيت کشت برنج
(خارج از استانهاي گيالن و مازندران) با توجه به محدوديتهاي منابع

آبي در حوضههاي آبريز/ استان اجرا ميشود.  
4ـ با هدف آزادسازي منابع آب در اختيار فضاي سبز و خدمات شهري،
همه دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي عمومي مربوط به گونهاي
برنامهريزي کنند که تا پايان سال 1397 حداقل سي درصد آب
مصرفي فضاي سبز و خدمات شهري در شهرها نسبت به سال 1396
با روشهاي مختلف از جمله انتخاب گونههاي گياهي متناسب با شرايط

اقليمي و کم آببر براي فضاي سبز کاهش يابد. 
5 ـ تحويل حجمي آب براي کليه مصارف از جمله کشاورزي با رعايت
کارکرد مجاز انجام مي شود. در صورت عدم رعايت سقف ساعت
کارکرد درخصوص منابع آب زيرزميني و مصرف برق بيش از ميزان



مندرج در پروانه بهره برداري، بهاي برق اضافي براساس مصارف
تجاري محاسبه و دريافت ميگردد. 

6 ـ استانداران مکلفند پس از تصويب شوراي برنامهريزي توسعه
استان، منابع مالي موردنياز تحقق اجراي اين تصويبنامه را از محل
منابع مصوب مربوط در اختيار استان تأمين نمايند و در صورت عدم
کفايت، نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز با پيشنهاد کارگروه ملي در

هيأت وزيران تصميمگيري ميشود. 
7ـ در مواردي که براي جبران کمبود آب شرب در سقف الگوي مصرف
بازنگري شده متناسب با شرايط کمآبي، جابهجايي حقابههاي کشاورزي
موضوع تبصره (1) ماده (18) قانون توزيع عادالنه آب ضروري باشد،
منابع مالي موردنياز براي پرداخت مابه ازاي حقابه جابهجا شده،
مطابق سازوکار بند (م) ماده (28) قانون الحاق موادي به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ تأمين

ميشود.  
8 ـ در اجراي بند (الف) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه
مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکاني
و با رعايت اصل بازدارندگي و متناسب با شرايط آبي توسط وزارت

نيرو جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه ميشود.  
9ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با همکاري وزارت
نيرو براي اطالعرساني و برنامهسازي مناسب همگاني از وضعيت
منابع آب به طور مستمر، متناسب با سياست هاي اتخاذ شده در

کارگروه ملي اقدام کند. 
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري 
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