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 شركت كنندگان:

 اردکانيان کالنتری و اعضاي كارگروه

نمايندگان/همراهان 

 اعضا

، بخشنده ،اکبریخنداندل )وزارت کشور(،  تجارت(،(، نجفي )وزارت صنعت، معدن و کشور )سازمان برنامه و بودجه ، مسجدیعدل 

چنگلوایي )سازمان جهاد ، شریعتي )استاندار خوزستان(، شمسایي )سازمان آب و برق خوزستان(، )وزارت جهاد کشاورزی( کشاورز

ترابي،  ، سروش،پرهيزکار )سازمان هواشناسي کشور( )شرکت مدیریت منابع آب ایران(، ، رضاپوررسوليهاحاجکشاورزی خوزستان(، 

 )وزارت نيرو(زهرایي و ابراهيم زاده

 دستور جلسه:

 آبي های سازگاری با کمهای استاني در خصوص برنامههای کارگروه ارائه الگوی مناسب گزارش -1

يت کشت بررن  توسرو وزارت   سازی ممنوعها برای پيادههای عملياتي و همچنين الزامات و محدودیتهای کالن، برنامهارائه گزارشي از مجموعه سياست -2

 مصوبه هيأت وزیران( 3جهاد کشاورزی )موضوع بند 

 آبي استان خوزستان )توسو استاندار( های سازگاری با کمارائه برنامه -3

 های استانيهای بازرگاني جهت کمک به کارگروهها و نمایندگان بخش خصوصي و اتاقپيشنهاد تشکيل اتاق فکر متشکل از خبرگان دانشگاه -4

 آبي  های سازگاری با کمهای استراتژیک ریاست جمهوری مرتبو با طرححورهای نشست علمي یک روزه مرکز بررسيم -5

 مصوبات:

 شرح مصوبات رديف

1 
آبي توسو دبير کارگروه ملي ارائه و تصویب های سازگاری با کم های استاني در خصوص برنامههای کارگروهالگوی مناسب گزارش

 های استاني ابالغ گردد.گردید و مقرر شد به کليه رؤسای کارگروه

2 

 سازی ممنوعيت کشت برن ها برای پيادههای عملياتي و همچنين الزامات و محدودیتهای کالن، برنامهگزارش مجموعه سياست

از بحث و تبادل نظر مقرر شد مجدداً در کميته تخصصي بررسي و در قالب یک بسته توسو وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردید و پس 

محدودیت کشت برن  و به تدری   -ممنوعيت کشت برن  ب -به دو صورت: الف در یک بازه زماني کارهای عمليپيشنهادی شامل راه

هاد کشاورزی تهيه و در جلسه بعدی کارگروه ایجاد ممنوعيت و با در نظر گرفتن مجموعه پيشنهادهای مطرح شده توسو وزارت ج

 نهایي گردد.

 ی با کم آبي استان خوزستان به جلسه بعدی کارگروه موکول گردید.رگازهای ساارائه برنامه 3

4 

های های بازرگاني جهت کمک به کارگروهها و نمایندگان بخش خصوصي و اتاقپيشنهاد تشکيل اتاق فکر متشکل از خبرگان دانشگاه

های فکر به های استاني ابالغ گردد، شایان ذکر است اتاقاستاني به تصویب اعضای کارگروه رسيد و مقرر شد به کليه رؤسای کارگروه

 های استاني تشکيل جلسه خواهد داد.صورت دائمي نبوده و به صورت موردی و به تشخيص رؤسای کارگروه

5 
های سازگاری با کم آبي مورد تایيد ستراتژیک ریاست جمهوری مرتبو با طرحهای امحورهای نشست علمي یک روزه مرکز بررسي

 اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد به دبيرخانه نشست اعالم گردد.


