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 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 آقايان: عدل، تجريشي، اکبري و سروش

همراهان  نمايندگان/

 اعضا

 –مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  –مسجدي )سازمان برنامه و بودجه کشور( 

ضيائيان )سازمان  –سرافرازي )وزارت جهاد کشاورزي(  –مغانلو )وزارت کشور( 

 –حاج رسوليها، اسکويي، رضاپور )شرکت مديريت منابع آب ايران(  –هواشناسي کشور( 

 ببران، زهرايي و ابراهيم زاده )وزارت نيرو(

 دستور جلسه

طور مستمر، متناسب با سازي مناسب همگاني از وضعيت منابع اب به رساني و برنامهعيين سازوکار اطالعت

 تصويب نامه هيأت وزيران 7هاي اتخاذ شده در کارگروه ملي طبق بند سياست

 مصوبات

 شرح مصوبات رديف

2 

  درگاه اينترنتي کارگروه ملي سازگاري با کم»گزارش طراحي، پياده سازي، راهبري و توليد محتوا براي 

رساني موافقت نمودند و اعضاء کميته با کليات موضوع اطالعتوسط دبير کارگروه ملي ارائه گرديد و « آبي

رساني در اندازي سايت توسط وزارت نيرو انجام شود و سايت عمدتاً براي اطالعمقرر شد طراحي و راه

هاي سازگاري از متخصصان و عموم مردم طراحي هاي کارگروه و دريافت پيشنهادات و ايدهمورد فعاليت

 شود.

1 

ها و نمايندگان آقاي دکتر اردکانيان در خصوص تشکيل اتاق فکر متشکل از خبرگان دانشگاهپيشنهاد 

هاي استاني مطرح و ضمن تاييد اعضاي هاي بازرگاني جهت کمک به کارگروهبخش خصوصي و اتاق

هاي فکر به کميته، مقرر شد در دستور کار جلسات کارگروه ملي قرار گيرد. ضمناً پيشنهاد شد اتاق

هاي استاتي تشکيل جلسه بدهند. ورت دائمي نباشد و به صورت موردي و به تشخيص روساي کارگروهص

آوري پيشنهاد آقاي دکتر تجريشي در خصوص همکاري معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فن

هاي فکر مطرح و مقرر شد جزئيات چگونگي و نحوه همکاري، توسط معاونت پژوهشي براي تشکيل اتاق
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 به دبيرخانه کارگروه ملي ارائه گردد

3 

اي استان مرکزي در خصوص عضويت نمايندگان مجلس و قوه پيشنهاد مديرعامل شرکت آب منطقه

ز به صورت موردي به جلسات قضائيه در کارگروه ملي مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد در صورت نيا

 دعوت شوند.

0 
هاي استاني را جهت مقرر شد دبيرخانه کارگروه سريعاً پيش نويس الگوي مناسب گزارشات کارگروه

 مالحظه و اعالم نظر اعضاء کميته تخصصي ارسال و در جلسه بعدي کميته ارائه دهد.

5 

هاي استراتژيک رياست جمهوري جهت يپيشنهاد آقاي دکتر عدل در خصوص اعالم آمادگي مرکز بررس

هاي کارگروه ملي مطرح و همکاري با کارگروه ملي  و برگزاري نشست تخصصي در زمينه اهداف و فعاليت

مقرر شد دبيرخانه کارگروه گزارشي از تصويب نامه هيأت وزيران در ارتبا ط با سازگاري با کم آبي و شرح 

کارگروه ملي و کميته تخصصي، تهيه و در جلسه آينده کميته  وظايف و مصوبات و کارهاي انجام شده در

تخصصي ارائه نمايد. همچنين مقرر شد نظرات اعضاء کميته تخصصي، در مورد محورهاي نشست 

 تخصصي در جلسه اينده ارائه شود تا انجام نشست بتواند دستاورهاي مورد انتظار کارگروه را تامين کند.

6 

المللي در اکبري در خصوص بررسي تجارب و نمونه کارهاي موفق انجام شده بينپيشنهاد آقاي مهندس 

ماه و با همکاري  3هاي سازگاري با کم ابي مطرح و مقرر شد دبيرخانه کارگروه ظرف مدت خصوص طرح

اعضاي کارگروه، گزارش مربوطه را تهيه نمايد. ضمناً مقرر شد اطالعات موجود درخصوص تجارب داخلي 

 زمينه نيز توسط سازمان هواشناسي به دبيرخانه داده شود.در اين 

9 

هاي کوتاه مدت و بلند مدت مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتي در دستور کار پيشنهادات و برنامه

هاي استاني، نهايي و در کارگروه جلسات کميته تخصصي قرار گيرد و پس از رفت و برگشت با کارگروه

 ملي ارائه شود.

8 

توجه به حضور نماينده سازمان هواشناسي کشور در جلسات کميته تخصصي طبق تصويب نامه هيأت با 

وزيران، مقرر شد دو هفته يک بار گزارش کاربردي و مختصري توسط ايشان در خصوص وضعيت آب و 

 هوا ارائه گردد.

 

 

 


