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 به تبيين تفاوت مفهوم اثربخشي با كارآيي پرداختند, ضمن بيان خالصه مباحث مطرح شده در جلسه قبل): مهندس سيد اخالقي( •

بسياري از مشكالت ما در مواجهه با . قضايا فراتر از اين است. مشكل واقعي و اساسي آب در ايران تنها پرت باالي آب نيست): مهندس رهبر( •
از اين رو الزم است در وهله اول موضوع آب و ريزگرد در . به مديريت نادرست آب در سطح ملي و منطقه اي بر ميگرددپديده بيابان زايي 

 .يك باكس قرار گيرد بعد در مسير رسيدن به خروجي با انشعابات متعدد به تدريج از هم جدا و تفكيك خواهند شد
  :پيش نويس اول به شرح ذيل مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفت بدين ترتيب با مشورت و اجماع نظر اعضاء حاضر در جلسه •
  :كارگروه در فرايند تدوين برنامه آفزايش بهره وري آب كشور رويكرد راهبردي  •
  مديريت مبتني بر پايداري اكوسيستم هاي طبيعي     •
  حفظ و افزايش كارايي منابع آبي موجود    •
  آينده نگري و تخصيص بهينه آب در آينده    •
•   
  :هاي اساسي كاهش بهره وري آب در كشور شچال •
•   
  بخشي نگري وناهماهنگي سياستهاي كالن آب در كشور   .1 •
  تخريب سرزمين و بيابانزايي  .2 •
  سرمايه گذاري نامتوازن دراجراي طرحهاي آب   .3 •
  محدوديت  ذاتي منابع آب  كشور   .4 •
  توجه ناكافي به ارزش واقعي آب  .5 •
  ارزشيابي و اثربخشي طرحهاي آب ضعف نظام جامع پايش، نظارت،  .6 •
  كمبود آموزش و عدم مشاركت واقعي ذينفعان  .7 •
  افزايش تقاضاي  روزافزون آب و عدم  هماهنگي مصرف و توليد آب در كشور  .8 •
  ضعف در جامعيت ، شفافيت و اجراي قوانين آب  .9 •
  ضعف تحقيقات و تبادالت علمي    .10 •
ا و راهكارهاي توصيه شده در اسناد باالدستي به صورت يك نسخه كپي در جلسه آينده ارائه در پايان جلسه مقرر شد چالش ها، راهبرده •

  .شود كه بر اساس آن بتوان با دقت بيشتري جزئيات راهبردهاي كالن را مورد تصحيح و اعمال نظر قرار داد
كمي بر روي شناخت محور شاخص ها و معيارها پيشنهاد موضوع جلسه آينده را به منظور دستيابي به اهداف , آقاي مهندس سيد اخالقي •

  .قرار دادند


