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صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي صوباتم  تخ
 نهمين   جلسه کميته 

 آب ايران مديريت منابعسالن جلسه خليج فارس شرکت مكان:  62/40/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 82-81 زمان جلسه :

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 آقايان: عدل، اکبري

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

مغانلو، آذرگشت  –مسجدي، سبزي، سلطاني، عابدي )سازمان برنامه و بودجه کشور( 

کشاورز، سرافرازي  –محمدزاده، مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  –)وزارت کشور( 

حاج رسوليها )شرکت  –رضازاده )سازمان هواشناسي کشور(  –)وزارت جهاد کشاورزي( 

 –پاکروح، کرکاني )شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور(  –مديريت منابع آب ايران( 

 زهرايي، ابراهيم زاده )وزارت نيرو(

 دستور جلسه

 هاي استانيبندي نهايي الگوي مناسب گزارشات کارگروهجمع -8

هاي وزارت جهاد کشاورزي براي واپايي )کنترل( سطح زير کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدوديت سياست -6

هاي منابع آبي در هاي گيالن و مازندران( با توجه به محدوديتيا ممنوعيت کشت برنج )خارج از استان

 مصوبه هيأت وزيران( 3هاي آبريز/استان )بند حوضه

 مصوبات

 شرح مصوبات رديف

8 

هاي سازگاري با کم هاي استاني در خصوص طرحگزارش مربوط به الگوي مناسب گزارشات کارگروه

آبي توسط دبير کارگروه ملي ارائه گرديد و مورد تصويب اعضاي کميته قرار گرفت و همچنين مقرر 

 تر گردد.االمکان خالصهشد گزارش حتي

6 

خصوص نحوه اجرايي نمودن ممنوعيت کشت برنج با رويکرد  هاي وزارت جهاد کشاورزي درسياست

وري و شرايط و مشکالت وضع موجود اعمال اين ممنوعيت توسط جناب آقاي مهندس افزايش بهره

-اي از سياستکشاورز، معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزي تشريح گرديد و مقرر شد مجموعه

هاي موجود را در هاي عملياتي و الزامات و محدوديتامههاي کالن، رسمي و عملياتي و همچنين برن

 جلسه آتي کميته تخصصي ارائه و پس از تاييد کميته در کارگروه ملي طرح گردد.
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3 

، برنامه عملياتي به صورت پايلوت و با 6مقرر شد با عنايت به مجموعه موارد مطرح شده در بند 

ماه آينده )پايان تابستان( در استان  6ظرف مدت هاي نيرو و جهاد کشاورزي خانههمکاري وزارت

 گلستان انجام گردد.

0 

مقرر شد ارائه گزارش دستاوردهاي حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي در اجالس جهاني 

در  (GSP)آلودگي خاک که در ارديبهشت ماه سال جاري توسط فائو و سازمان مشترک خاک جهان 

 کار کميته تخصصي قرار داده شود. ايتاليا برگزار شد، در دستور

5 
با توجه به تاکيد رئيس کميته تخصصي مبني بر حضور اعضاي اصلي کميته در جلسات، مقرر شد 

 تشکيل جلسات منوط به حضور بيش از نيمي از اعضاي اصلي باشد.

 

  


