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 00:33 – 06:33 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس :جلسه مكان  03/36/0033 شنبهسه  جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 زاده خامسی و تقی ، الهیجان زاده، وظیفهاکبری تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

و رجائی )شررکت  آهویی،رابعی –مسجدی )سازمان برنامه و بودجه کشور(  –مردان )وزارت صمت( 

زاده و نیرروبش    زهرایری، ابرراهی    -قربانی و آذرگشت )وزارت کشور(  –مدیریت منابع آب ایران( 

 )وزارت نیرو(

 اعضاي كارگروه استاني

 یاکبرر  -( یدادگسرتر )یمراد –خوزستان(  یاستاندار) ییالها ی وقیصد ،زارع زاده ،ینجات، اتیعب

سرازمان جهراد   ) زاده یریر ام -( یزیر ر و برنامره  تیریمان مدساز) کوین -( یانتظام یروین ) یصالح

 یعر یمنرابع بب ) یسجاد -( ستیز طیسازمان حفاظت مح) یاشرف -( التیش) یابوعل -( یکشاورز

( ای برر  منققره  شرکت ) دشت بزرگ -( آب و فاضالب استانشرکت )نژاد  یکرم -( یدار زیو آبش

 –( بر  اهرواز  یروین عیتوز شرکت)مدان  یرسفا -( بر  خوزستان یروین عیتوزشرکت ) یخدر –

 یصرنعت  یشررکت شرهره هرا    ) انیمحمرد  -( ینفتر  یو پش  فراورده هرا  عیشرکت توز) ینجف

 – (نیبرر  رامر   یروین دیشرکت تول ) یمینع -( سازمان صنعت، معدن و تجارت ) ینظر -( استان

 و شهبازی )سازمان آب و بر  خوزستان(   زدجویا

 :جلسه دستور

 0033محدودیت یا ممنوعیت کشت چغندرقند و کلزا در استان خوزستان در سال ی بررس -0
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 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبات

0 

کارگروه استانی ضمن مالحظه همه نظرات و موارد مقرح شده در جلسه، پیشنهاد 

در کارگروه سازگاری با ک  آبی استان، رسما به همراه ویب اصالح شده را پس از تص

کمیته تشصصی کارگروه عد بدر جلسه برای بررسی مجدد صورت جلسه کارگروه استانی 

 به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.ملی سازگاری با ک  آبی 
اصالح جدول بیالن و ارائه احجام ورودی رودخانه و همچنین لحاظ ورودی آب سد  -

 ه از سد سیمرهکرخ

بررسی دقیق امکان برداشت از حج  استراتژیک سدها )با کسرکردن حج  مفید از  -

 حج  کل مشزن( 

 تشلیه از سد سیمرهحج  قابل بررسی  -

موج کوتاه  لحاظ کردن نیاز محیط زیست و بررسی امکان تامین آن با رهاسازی دو -

 مدت

 بررسی امکان تاخیر در کشت پاییزه -

های مقرح شده  ات اقتصادی، شغلی، امنیتی و اجتماعی گزینهبررسی اثرات و تبع -

تاخیر درکشت، تغییر در الگوی کشت نه ممنوعیت کشت، محدودیت کشت، شامل 

 تنها برای کلزا و چغندرقند، بلکه برای دیگر محصوالتی که این امکان را دارند

 اورزی هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان با معاونت زراعت وزارت جهاد کش -

های  مورد نیاز و امکان تهیه و تامین بستهمالی منابع و شفاف ارائه تحلیل دقیق  -

و منابع در اختیار وزارت  از منابع استان حمایتی اشاره شده در پیشنهادات استان

 جهاد کشاورزی 

کارگروه سازگاری 

با ک  آبی استان 

 خوزستان

 یک هفته

میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی استان  63تا  03بررسی امکان تشصیص و تامین  2

 میلیون بیشتر از تشصیص ابالغی موجود( 03تا  23ایالم از سد سیمره )

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران
 یک هفته

 

 


