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وكدستگاه وزارت نيرو، وزارت جهاد4راستا ضروري است اطالعات است. در هميناولين كار هماهنگ نمودن آمارو-1 شاورزي، سازمان برنامه

و سازمان حفاظت محيطزيستوبو ي بررسيابرنوهي را در استار، با هماهنگي استانداري، ظرف يك هفته كارگ(در سطح استان) دجه

تاياطالعات تشك م مراجعه به محلبال دهند و همگي آنرو ردنظر، آماروهاي (مسئول اقدام: استانداري امضاء نمايندااطالعات را تدقيق

ازخوزستان) نيزو، موارد اختالفي(طي يك هفته) الذكر هاي فوق اي با حضور معاونين دستگاه تدقيق اطالعات در استان، با تشكيل جلسه . پس

ردنتيجه نهايي مورد بررسي قرار گير .(مسئول اقدام: دبيرخانه شوراي عالي آب) برسيدبه تفاهمي اطالعاتوتا

اق-2 ميدبايد بررسي شود كه آيا راهكار مقابله با ريزگرد تنها رهاسازي آب است يا و براي ريزگتوان انجام داد. بايد امات ديگري هم ردها

و هاي اصلي آن راهكار نترل كانونك بودجه بايد حمايت الزم را انجامو سازمان برنامه،ودجه هستبانجام اين امر نيازمند چنانچه ارائه شود

بهمچنين بايد دهد.  (مسئول اقدام؛ كارگروه ملي مقابله با آثار زيانبار مورد بررسي قرار گيرد. ريزگردهاي با منشاء خارجي نيز راهكارهاهراجع

و غبار)  پديده گرد

و زيست تأمين حقابه محيطضروري است-3 و به نسبت سهم بخش هم منابع آب كاهش يافته بايد اولويتراگشود آبها بندي شده ، ميزان

ك  هاي ذيربط)(مسئول اقدام؛ وزارت نيرو با همكاري كليه دستگاه اهش يابد.تحويلي

و ميزان آب صرفه 550طرح براياي جلسه-4 و هزارهكتاري گذاشته شود و تعيين شود آب كه آيا اينمشخص شود جويي با دقت محاسبه

ميحقابه در تاالب هست يا نه. همچنين تأكيد (مسئول اقدام؛ وزارت نيرو).توسعه جديد اتقاق بيفتديد اين طرح نباشود

ميباتوجه به آنكه-5 ، الزم است ضمن ارائه اطالعات درست، نندك برخي از مسئولين مردم را درخصوص مسائل آبي استان خوزستان تحريك

 هاي ذيربط)(مسئول اقدام؛ كليه دستگاهتوجيه شوند. اين افراد

كهاز-6 پي مواردي تشبه عنوان درد4افقونهاد در جلسه مطرح شده، هركدام مورد ستگاه قرار گرفت، به عنوان مصوبه جلسه درج شود كه

ميزهمين راستا، موارد مورد تأييد چهار دستگاه به شرح  :باشد ير

كا-6-1 و سازمان حفاظت محيطباتوجه به تشكيل ها، محيطي تاالب زيست براي تعيين ميزان حقابه زيست رگروه مشترك فيمابين وزارت نيرو

و نيز محل تأمين آب تاالب شش هاي بحراني ظرف مدت هاي تاالب هاي استان خوزستان را با اولويت اين كارگروه موظف است ميزان حقابه

 ماه تعيين نمايد.)6(

را35وزارت جهادكشاورزي وفق ماده-6-2 قاقانون برنامه ششم توسعه، مصارف آب كشاورزي و حقابه تخصيصلبدر در هاي صادره ها

و گونهبه،شرايط آبي هر سال اي مديريت نمايد كه در طول برنامه ششم توسعه، ميزان مصرف آب در استان خوزستان در جهت تعادل بين منابع

و تأمين   ريزي ابالغي وزارت نيرو برسد. ها، به سقف آب قابل برنامه حقابه تاالبمصارف آب
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و با همكاري زيست سازمان حفاظت محيط-6-3 و با استفاده از ظرفيتوزارت نيرو هايو سمن منطقههاي وزارت جهادكشاورزي

 ها جلوگيري نمايد. اندازي به حقابه تاالب زيستي، از دست محيط

مي محيطي مذكور زيست حقابهص تخصيمسئوليت-تبصره  باشد. برعهده وزارت نيرو

كه-6-4 و نظارت عاليه دولت بر امور مربوط به مديريت تاالب مسئوليت سياستاز آنجايي و مديريت ستاد«ها به عهده گذاري ملي هماهنگي

و درياچه تاالب (موضوع بند» هاي كشور ها شو1خواهد بود و نهمين جلسه راي عالي آب)، لذا ضرورت دارد كه در تصويب ستاد مصوبات بيست

 مذكور در هيئت محترم دولت تسريع گردد.

و اجراي پروژه طرح همكاري بين11در چارچوب اجرايي نمودن بند-6-5 پيوسته منابع آب، هاي مشترك فرابخشي مديريت بهم سازماني

و رهاسازي حقابه آن تاالب موضوع تأمين و رساندن زيست، ها با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان حفاظت محيط به تاالب هاي كشور

و مردم، حوضه آبريز مارون سمن مي-ها  گيرد. جراحي به عنوان پايلوت موردنظر قرار

به-6-6 و پيش منظور پايش طوفان ضروري است و غبار در استان خوزستان، سامانه پايش اس بيني طوفان هاي گرد و غبار تان هاي گرد

و مراحل عملياتي زير توسط سازمان هواشناسي كشور در سال  و تكميل گردد: 1397خوزستان با اهداف  ايجاد

و طوفانپايش� و غبار تشكيل شده يا وارد شده به كشور بر مبناي مشاهدات مستمر پارامترهاي مرتبط با ريزگردها هاي گرد

و زميني ماهواره  اي

و پيش براي پيشاطالعات موردنياز سازي فراهم� و غبار آگاهي وقوع طوفان بيني  هاي گرد

و طوفانارزيابي� و غبار بر شاخص اثرات ريزگردها و دما) هاي گرد (بخصوص بارش  هاي منابع آبي كشور

و غبار وقوع طوفانبيني پيش�  هاي گرد

و طوفان گيري از تصميمپشتيباني� به هاي مرتبط با مديريت ريزگردها و غبار و كاهش منظور؛ بررسي انواع روش هاي گرد هاي تثبيت

و يا كاهش ريزگردهاي استان  و انساني در افزايش و برفي كشور، ارزيابي نقش عوامل مختلف طبيعي اثرات ريزگردها بر منابع آبي

و خوزستان، ارزيابي روش خوزستان، پايش نقش طرح و انتخابها هاي توسعه كشورهاي همسايه در افزايش ريزگردهاي ايران

و يا در حال انجام روش هاي بهينه تثبيت ريزگردها در هر منطقه، پايش عملكرد روش روش .هاي تثبيت ريزگردها هاي انجام شده

و نتيجه را ظرف در اين و غبار، نحوه اجراي آن را بررسي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد به3خصوص مقرر شد كارگروه ملي آمادگي ماه

 خانه شوراي عالي آب اعالم نمايد.دبير

و برق در بودجه 150باتوجه به تخصيص-6-7 ميليون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي كنترل ريزگردهاي استان خوزستان

و حداكثر تا پايان ارديبهشت، ضروري است برنامه عملياتي الزم به تفكيك دستگاه1397سال  به 1397ماه سال هاي اجرايي ذيربط تدوين

و غبار برسد. دستگاه و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد هاي ذيربط موظفند نتيجه اقدامات خود را هر سه ماه يكبار تصويب كارگروه ملي آمادگي

 به كارگروه ملي گزارش نمايند.


