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 كنندگان:شركت

 محمدزاده و وظیفه ،زاده الهیجان ،اکبریجوانبخت،  تخصصي كميته ضاياع

 نمايندگان/همراهان

 اعضا

)وزارت جهواد   و اقدسو   سوراررازی  - سبزی )سازمان برنامه و بودجه کشوور(  - مرادی )وزارت صمت(

 ،،سوووری، سووي ان  میرمحمدصادق  ،احسووان حبیبوو ،  -)وزارت کشووور( آذرگشووت  – کشوواورزی(

زهرایو ،   - )شرکت مهندس  آب و راضالب کشوور(  کرکان  - )شرکت مدیریت منابع آب ایران(راضي 

 )وزارت نیرو( نیکوکارانو  زارع زادهزاده،  ابراهیم

اعضاي كارگروه استاني 

  كهكيلويه و بوير احمد

مرادیوان )شورکت آب و    داسوفندیار برهوه و مسو و    –نوید اله عموادی )اسونانداری(    ،محمد محمدی

جمشید عبودی ووور )اداره کول محوی       -رضا کاکاوند )اداره کل هواشناس  اسنان( –راضالب اسنان( 

جمشید عي  وور )شرکت شهرک  –( اسنان جهاد کشاورزیسازمان کیومرث روزیان ) -زیست اسنان( 

سو ید جاویود بخوت )اداره کول منوابع       –ی قوب رناح  رر )شهرداری یاسوج(  –( اسنان های صن ن 

رسول ررهادی، آرش مصوي،، اسوالق قودم ، محمودعي  محسون  رور،        -( ناناس طبی   و آبخیزداری

 محسن ظهیرنژاد و محسن ژاغریان )شرکت آب من قه ای اسنان (

اعضاي كارگروه استاني 

 ل و بختيارياچهارمح

 و کریم ، کیان  -برنامه ریزی اسنان( آذر )سازمان مدیریت -)اسنانداری( نصیری و نظری، ترابیان

 -(اسنان جهاد کشاورزی )سازمان برزگر و ابراهیمیان، ذاکری -آب من قه ای اسنان( )شرکت کیانپور

 محمدی -)شرکت آب و راضالب اسنان( محمدی -اسنان( )سازمان حفاظت محی  زیست حبیب 

 ()شرکت شهرک های صن ن  اسنان رئیس  -)اداره کل منابع طبی   و آبخیزداری اسنان(

اعضاي كارگروه استاني 

 كردستان

ای (، نصوراله  زاده   ميک )اسنانداری(،آریانژاد، مومن ووور، مبوارک ، م وز زاده مردوهو  )آب من قوه     

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی(، دره وزم )سازمان صمت(، تخت شواه )آب و راضوالب(، احمودی ،    

 شهسواری) جهاد کشاورزی(  

اعضاي كارگروه استاني 

 قزوين

 اهالص منود، ،ميکو  ریوزی(،   )سوازمان مودیریت و برناموه    راسنگویان)اسنانداری(،  ررهزاد، مهدیخان 

)جهواد کشواورزی(،    مشو ری ای(،  آب من قوه شورکت  ) منصوری، اسودی  ،جناب، هسروان ، هواجوی

، (شهرداری) زارع )محی  زیست(،  ظهیری(، هواشناس ) شیخ الميوک )آب و راضالب(،  هان  حسین

 صن ن (های  عي  وور)شهرک

 

 :جلسه دستور

 یيویه و بویر احمدگکهارائه گزارش عميکرد برنامه سازگاری با کم آب  اسنان  -0

 ل و بخنیاریاچهارمحارائه گزارش عميکرد برنامه سازگاری با کم آب  اسنان  -2

 کردسنانارائه گزارش عميکرد برنامه سازگاری با کم آب  اسنان  -0

 قزوینارائه گزارش عميکرد برنامه سازگاری با کم آب  اسنان  -0
 



 

 جمهوري اسالمي اريان
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيهشتادمين جلسه کميته تخ

 2 از 2

 

 

 زمان  مسئول اجرا مصوبات

0 
انجاق شده حجم صرره جوی  در در نظر گررنن همپوشان  های موجود 

توس  اقدامات شرکت آب من قه ای و سازمان جهاد کشاورزی در بخش 
 های دارای هم ووشان  و راقد هم ووشان   و تفکیک صرره جوی  کشاورزی

دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری 
 با کم آب 

 مسنمر

2 
موق یت جغراریای  و یا واحد صن ن /روسنا/شهر/.... هدف درج جزییات 

 انجاق شده توس  دسنگاه های وظیفه مند در هر اسنان در گزارشاقدامات 
 عميکرد برنامه های سازگاری با کم آب   تفصیي 

دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری 
با کم آب / کيیه کارگروه های 
 اسنان  سازگاری با کم آب 

 یک ماه 

0 

برنامه اصالح حجم صرره جوی  ناش  از اجرای سامانه های نوین آبیاری در 
بخش کشاورزی برنامه سازگاری با کم آب  اسنان کهگیيویه و بویر احمد 
وس از هماهنگ  با م اونت آب و هاک وزارت جهاد کشاورزی و تصویب در 

  کارگروه سازگاری با کم آب  اسنان کهگیيویه و بویراحمد

کارگروه سازگاری با کم آب  
 کهگیيویه و بویراحمداسنان 

حداکثر 
 دو هفنه

0 

در هصوص بندهای  که در بازه زمان  سپری شده از برنامه تا کنون 
 و ویشنهاد اقداقشود ویشررن  برای آنها حاصل نشده است، موانع مشخص 

و یا بندهای غیرقابل اجرا با برنامه اقداق جدید  ارائه گردد برای ررع موانع
جایگزین گردد که در این صورت، باید مصوبه کارگروه های اسنان  و مي  

 . برای بندهای جدید اهذ شود

دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری 
با کم آب / کارگروه اسنان  

سازگاری با کم آب  کهگیيویه و 
 بویراحمد

 یک ماه

4 
عميکرد بر اساس نظرات م رح شده در جيسه و ارسال بازنگری گزارش 

به دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری  2گزارش اصالح شده با درج موارد بند 
 با کم آب 

دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری 
های سازگاری  با کم آب / کارگروه

های کردسنان،  اسنان با کم آب 
قزوین، کهگیيویه و بویراحمد و 

 چهارمحال و بخنیاری

 یک ماه

6 
جامع شناسای  منابع آالینده منابع آب شرق گزارش عميکرد م ال ات 

در  با کم آب  اسنان کردسنان برنامه سازگاریمصوب  ابق بند اسنان م
 شود.  گزارش تفصیي  عميکرد برنامه سازگاری با کم آب  اسنان درج

 یک ماه آب من قه ای کردسنان

7 
ای، آبفا و صمت در بازچرهان  آب  گزارش  از اقدامات همکاران آب من قه

به دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری با کم آب  ارسال در بخش صن ت تهیه و 
 ها ارسال گردد. تا ب نوان نمونه مورق به سایر اسنان شود

کارگروه سازگاری با کم آب  
 کردسناناسنان 

 یک ماه

8 
اقدامات در دست انجاق برای ررع محدودیت های تامین آب شرب ویگیری 

بانه و سنندج و ارسال گزارش ننیجه اقدامات به دبیرهانه کارگروه مي  
 سازگاری با کم آب  

شرکت مهندس  آب و راضالب 
/شرکت مدیریت منابع آب کشور

  ایران
 دو ماه 

9 

گزارش مسنندی مبن  بر مقدار جریان زیست محی   که باید از اسنان 
ریزی و مسنندات  زنجان وارد اسنان قزوین شود تهیه و با تایید درنر برنامه

به ورودی سالهای اهیر و اهنالف موجود به صورت مکنوب، جهت ویگیری 
 دبیرهانه کارگروه مي  سازگاری با کم آب  ارسال شود. 

 یک ماه من قه ای قزوینآب شرکت 

تناقضات اطالعات مندرج در گزارش عمکيرد شرکت آب من قه ای با سامانه  03
MCDM  .در شرکت مدیریت منابع آب مرتفع گردد 

 یک ماه آب من قه ای قزوینشرکت 

درج شرح جزئیات عميکرد و برنامه های اسنان برای جایگزین  آب هاق  00
 با وساب مصرر  صنایع 

 یک ماه  شرکت آب من قه ای قزوین 


