
 

 جمهوري اسالمي اريان
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته تخ

 2از  1

 

صصي ميتهک   جلسه نهمین و چهل صوباتم   آبي کم با سازگاري  ملي کارگروه ذيل تخ
 50:21 – 51:37 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس :جلسه مكان  51/70/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 محمدزاده زاده خامسی، اکبری و تقی ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

دهقهانی سهان و و    –مهردان )وزار  مهم      -سبزی )سازمان برنامه و بودجهه کشهور     دی ومسج

 یپره زکهار و مدرسه  –)وزار  کشهور    و آذرگشه   قربهانی  –سرافرازی )وزار  جههاد کشهاورزی    

 )شهرک   بخت هاری امه   – ایهران   آب منهاب   مهدیری   )شهرک   دهبنهدی  -)سازمان هواشناسی  

بهلولوند )معاون  ، ن رو  )وزار و ن روبخش  زهرایی ترابی، ،رجایی - کشور  فاضالب و آب مهندسی

 جمهوری  هماهنگی و نظار  معاون اول ری س

 مدعوين

)سازمان مدیری  و برنامه ریزی  و پ ری وفاییس دمهدی  –  همدان)استانداری  و اخوان فرزانه

استان  شمال جهاد کشاورزی )سازمان کاکاوند و الهوت انپرورش، رضوانی جالل،  –  همداناستان 

خانی )سازمان  مفی -  مناب  طب عی و آبخ زداری استان همدان)سازمان خزائی  –  همدان

 ستوده، شاهسوند، هوشنگ وفایی، قنبریان و یعقوبی –حفاظ  مح ط زیس  استان همدان  

 روستایی –  کرمان)شرک  آب و فاضالب استان  حس نی –  همدانای  شرک  آب منطقه)

جمش دی )شرک  توزی  ن روی برق استان  –  همدانسازمان منع ، معدن و تجار  استان )

 همدان 

 :جلسه دستور

 های گ الن و مازندران )خارج از دستور جلسه  های رف  ممنوع   کش  برنو خارج از استان بررسی درخواس  -5

 همدانسازگاری با کم آبی استان  های بررسی برنامه -2

 

 :تمصوبا

 زمان مسئول انجام تصميمات رديف

5 
با کل ا  جم  بندی اعالم شده در خصوص درخواس  های رف  

توسط  وع   کش  برنو در خارج از استان های گ الن و مازندرانمحدودی /ممن
موافق  شد و مقرر شد، معاون  آب و آبفای وزار  بشرح زیر  وزار  جهاد کشاورزی

معاون  آب و 

آبفای وزار  

/ دب رخانه ن رو

 یک هفته 
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 :تمصوبا

 زمان مسئول انجام تصميمات رديف

ن رو، متن پ شنهادی برای امالح مصوبه ه ا  محترم وزیران را براساس مالحظا  
 م نمایند: به دب رخانه کارگروه ملی اعالهای موجود  مرتبط با پروتک 

  در اراضی نسق شال کاری موافق  با رف  محدودی /ممنوع   کش  برنو
در سطح تقریبی پانزده هزار هکتار در مور  وجود آبهای استان گلستان 

 سطحی مناسب در هر سال

  در مناطق مرزی موافق  با درخواس  رف  محدودی /ممنوع   کش  برنو
 ر هکتار در سطح دو هزاشهرهای درگز و کال  نادری 

   برای رف  محدودی / ممنوع   کش  استان امفهان موافق  با درخواس
هزار و پانصد هکتار شال کاری در اراضی خرده مالکی دارای سابقه  برنو در

دخانه قرار در تراز یک رو کهلنجان، فالورجان و مبارکه در تاریخی کش  برنو 
 اند  گرفته

   رف  محدودی / ممنوع   کش  برنو برای  اردب  استان موافق  با درخواس
هشتصد هکتار به مور  کش  اول و حدود چهارمد هکتار در قالب کش  در 

 دوم در اراضی معروف به شاما  و در منتهی عل ه شبکه آب اری مغان 
   کش  برنو در شهرستان برای استان آذربایجان شرقی مخالف  با درخواس

 م انه 

   وسعه کاش  برنو به روش خشکه برای تاستان ایالم مخالف  با درخواس
 کاری و کم آب اری 

کارگروه ملی 

سازگاری با کم 

 آبی 

2 

همدان در کارگروه استانی مورد بررسی مجدد قرار آبی استان  های سازگاری با کم برنامه

تا انتهای امالح مصرف آب  برداش  وکاهش  عدد نهایی و قاب  دست ابی م زان و گ رد

متناسب  برنامه ن ز در گزارش درج و گزارشو برنامه زمانی دست ابی به آن برنامه هفتم 

در مور   .شود ارسالو به دب رخانه کارگروه ملی سازگاری به کم آبی با آن امالح 

کارگروه تای د کل ا  فرم  و محتوای برنامه توسط دب رخانه، برنامه امالح شده در 

 ملی سازگاری با کم آبی ارائه خواهد شد. 

کارگروه 

سازگاری با 

آبی استان  کم

 همدان

 دو هفته

 


