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 16- 18 زمان جلسه : - آب ايران خليج فارس شركت مديريت منابعسالن جلسه مكان:  26/04/97شنبه سه تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:
اعضاي كميته 

  اكبريآقايان: عدل،   تخصصي

نمايندگان/همراهان 
  اعضا

محمدزاده،  –آذرگشت (وزارت كشور) مغانلو،  –(سازمان برنامه و بودجه كشور) زي، سلطاني، عابديسب،مسجدي
(سازمان  رضازاده –(وزارت جهاد كشاورزي)  كشاورز، سرافرازي –مردان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) 

شركت مهندسي آب و ( ، كركانيپاكروح –(شركت مديريت منابع آب ايران)  حاج رسوليها –هواشناسي كشور) 
 ابراهيم زاده (وزارت نيرو)،زهرايي–فاضالب كشور)

  دستور جلسه
هاي استانيبندي نهايي الگوي مناسب گزارشات كارگروهجمع- 1
هاي وزارت جهاد كشاورزي براي واپايي (كنترل) سطح زير كشت بهاره و زمستانه، اعمال محدوديت يا ممنوعيت كشت تسسيا - 2

مصوبه هيأت  3هاي آبريز/استان (بند هاي منابع آبي در حوضههاي گيالن و مازندران) با توجه به محدوديتتانبرنج (خارج از اس
  وزيران)

 مصوبات
 شرح مصوبات رديف

هاي سازگاري با كم آبي توسط دبير كارگروه ملي ارائـه  هاي استاني در خصوص طرحگزارش مربوط به الگوي مناسب گزارشات كارگروه  1
  تر گردد.خالصه االمكانيد و مورد تصويب اعضاي كميته قرار گرفت و همچنين مقرر شد گزارش حتيگرد

2  

ـا رويكـرد افـزايش بهـره    نحوه اجرايي نمودن ممنوعيت كشت برنج هاي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص سياست وري و شـرايط و  ب
ـاورزي تشـريح    ،توسط جناب آقاي مهندس كشاورز اعمال اين ممنوعيت مشكالت وضع موجود معاون محترم زراعت وزارت جهاد كش

ـات و محـدوديت    هاي كالن، رسمي و عملياتي و همچنين برنامـه اي از سياستگرديد و مقرر شد مجموعه ـاتي و الزام ـاي عملي ـاي  ه ه
  گردد. طرح يكارگروه مل در موجود را در جلسه آتي كميته تخصصي ارائه و پس از تاييد كميته

ـاد    خانه، برنامه عملياتي به صورت پايلوت و با همكاري وزارت2مقرر شد با عنايت به مجموعه موارد مطرح شده در بند  3 ـاي نيـرو و جه ه
  در استان گلستان انجام گردد. (پايان تابستان) ماه آينده 2رف مدت ظكشاورزي 

ـاه     مقرر شد ارائه گزارش دستاوردهاي حضور كارشناسان  4 وزارت جهاد كشاورزي در اجالس جهاني آلودگي خاك كـه در ارديبهشـت م
  در ايتاليا برگزار شد، در دستور كار كميته تخصصي قرار داده شود. (GSP)سال جاري توسط فائو و سازمان مشترك خاك جهان 

ـات منـوط بـه حضـور     با توجه به تاكيد رئيس كميته تخصصي مبني بر حضور اعضاي اصلي كميته در جلسات، مقر  5 ر شد تشكيل جلس
  بيش از نيمي از اعضاي اصلي باشد.

  


