
  

ان ی ا   وری اسال

ه   یی ک ی سازگاری با کم آ وه م   کار
 

 1 از 1

ه  ن  وبات  ل ج ی ذ ه  وه ک یکار یم   سازگاری با کم آ
  

 13- 30/15 زمان جلسه : - آب ايران خليج فارس شركت مديريت منابعسالن جلسه مكان:  6/04/97شنبه چهار تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:
اعضاي كميته 

  شو سرو ، اكبري، نجفيدل، تجريشيآقايان: عدل، خندان  تخصصي

نمايندگان/همراهان 
  اعضا

قلندري  –قاسمي (سازمان جهاد كشاورزي فارس)  –اي فارس)دهقاني (آب منطقه–رحيمي (استانداري فارس)
ضيائيان (سازمان  ،همتي (سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس) –شيراز)  ينظرپور (آبفا –(آبفاي فارس) 

محمد زاده،  –(سازمان برنامه و بودجه كشور)  سبزيدي، مسج –مغانلو (وزارت كشور)  –هواشناسي كشور) 
 –حاج رسوليها (شركت مديريت منابع آب ايران)  –هاي صنعتي ايران) مردان (سازمان صنايع كوچك و شهرك

  ببران، ترابي، زهرايي و ابراهيم زاده (وزارت نيرو)–پاكروح، كركاني (شركت مهندسي آب و فاضالب كشور)
  دستور جلسه

 هاي سازگاري با كم آبي استان فارس (توسط استاندار)رائه گزارش طرخا - 1
هاي اتخاذ شده سازي مناسب همگاني از وضعيت منابع اب به طور مستمر، متناسب با سياسترساني و برنامهتعيين سازوكار اطالع - 2

 تصويب نامه هيأت وزيران9در كارگروه ملي طبق بند
 مصوبات

  :مقرر گرديد ،و پرسش و پاسخ يي با كم آبي استان فارس ارائه گرديد و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاي كميته تخصصهاي سازگارگزارش طرح
 شرح مصوبات رديف

1  
هاي پيشنهادي استان و عدم امكان تامين اعتبار ميليارد ريال اعتبار براي برنامههزار  310با عنايت به تعدد گزارشات و درخواست حدود 

ـترك      2توسط كارگروه ملي، مقرر شد گزارش استان در قالب الگوي مناسب (موضوع بند  ـتان تهيـه و پـس از بررسـي مش ) توسط اس
  دبيرخانه و نمايندگان اعضاء، آن بخش از پيشنهادات كه نياز به اتخاذ تصميم دارد به كارگروه ملي ارائه شود.

ـارگروه  هت تطبيق گزارشات كارگروهمقرر شد به ج  2 هاي استاني با تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص سازگاري با كم آبي، دبيرخانه ك
  ملي الگوي مناسب گزارشات را تهيه و به كميته تخصصي ارائه نمايد.

3  

ها مطـرح و مقـرر گرديـد    غي وزارت نيرو در استانريزي ابالهاي مصارف آب در چهارچوب آب قابل برنامهتدوين برنامه تموضوع ضرور
پس از بررسي و اتخاذ تصميم مناسب در حوضه درياچه اروميه (كه در جلسه پنجم كميته تخصصي براي بررسي پيشنهاد وزارت جهاد 

ـار  كشاورزي جهت تدوين الگوي كشت مورد تاكيد و تفاهم قرار گرفت) چنانچه نيازي باشد كميته تخصصي اين موضوع  را در دستور ك
- قرار دهد. در اين خصوص مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به برگزاري جلسه با نمايندگان اعضاء كميته تخصصي هر چه سـريع 

  تر اقدام نمايد.
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