
 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 دواز ویپست  81صفحه 

صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبيد صوباتم  تخ
 همين   جلسه کميته 

 فارس شرکت مدیریت منابع آب ایرانسالن جلسه خلیج مکان:  2/5/79 شنبه سه تاریخ جلسه:

 53:61 – 57:95 زمان جلسه: 

 شرکت کنندگان: 

 آقایان: عدل، اکبري، تجریشی، نجفی و سروش 
اعضاي کمیته 

  تخصصی

محمدزاده، مردان )وزارت  –مغانلو )وزارت کشور(  –مسجدي )سازمان برنامه و بودجه کشور( 

ضیائیان  –سرافرازي، وفابخش، کریمی، ادیبی )وزارت جهاد کشاورزي(  –صنعت، معدن و تجارت( 

 –ظاهري )نماینده مجلس(  –شریعتی )استاندار خوزستان(  –)سازمان هواشناسی کشور( 

)شرکت حاج رسولیها، همتی، رضاپور  -شمسایی، حسونیزاده )سازمان آب و برق خوزستان( 

ترابی،  –پاکروح، کرکانی )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور(  –مدیریت منابع آب ایران( 

 میبدي، فاضلی ،زهرایی، ابراهیم زاده )وزارت نیرو( 

 نمایندگان/

  همراهان اعضا

  دستور جلسه

محدودیتها براي ارائه گزارشی از مجموعه سیاستهاي کالن و رسمی، برنامههاي عملیاتی و همچنین الزامات و  -5

 6هاي آبریز/استان توسط وزارت جهاد کشاورزي )موضوع بند  سازي ممنوعیت کشت برنج در حوضه پیاده

 مصوبه هیأت وزیران( 

 هاي سازگاري با کم آبی استان خوزستان )توسط استاندار(  ارائه برنامه -2

  مصوبات

 ردیف شرح مصوبات

از  یفتمین جلسه کمیته تخصصی، گزارشـ( مصوبات ه8)نماینده سازمان هواشناسی کشور براساس بند 

ها تا پایان سال آبی و فصل پاییز و روند  ینی بارندگی شور و پیشب آخـرین وضـعیت آب و هـوایک

 موجود ارائه نمودند. 
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هاي مرتبط با محدودیت و ممنوعیت کشت برنج ارائه  وزارت جهاد کشاورزي گزارشی از سیاستها و برنامه

نمودند که با توجه بـه اینکـهمورد تایید اعضاي کمیته قرار نگرفت مقرر شد مجدداً برنامه عملیاتی و 

سیاستهاي جامع را با عنایـت بـه پیشـنهادات مطـرح شـده درجلسه تهیه و در جلسه آتی کارگروه ملی 

ضمناً سایر اعضا نیز پیشنهادات تکمیلی خود را در جلسـه کـارگروهملی ارائه  ارائه دهند. (3/5/79)مورخ 

 نمایند. 
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هاي سازگاري با کم آبی استان ارائه نمودند که مورد تایید  استاندار خوزستان گزارش جامعی از برنامه

تمام اعضـاي کمیتـه قـرار گرفـت وضمن تشکر از گزارش ارائه شده و مدیریت انجام شده در استان، مقرر 

( ارائه گردد. 3/5/79شد ضمن مختصرتر نمودن گـزارش تهیـه شـده در جلسـه آتـیکارگروه ملی )مورخ 

 سایر استان فرمت مناسب، گزارش ارائه شده میتواند الگوي مناسبی بـراي گـزارش دهـیضمناً با توجه به 

 ها باشد. 
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