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 كنندگان:شركت

 وظیفه و زاده الهیجان تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سبزی )ساازمان ررناماه و رود اه     ،مرادی )وزارت صمت(مدرسی )سازمان حفاظت محیط زیست(، 

ر اایی،  ، حبیبای قرراانی و ذررششات )وزارت کشاور(،     ،)وزارت  هااد کشااورزی(   اقدسای  ،کشور(

)شارکت مهندسای ذ  و    کرکاانی  ،مناار  ذ  ایاران(   )شرکت مادیریت  ، امیریانقندهاری، غالمی

 )وزارت نیرو( و خسروی نیرورخش، اطاعتگرزاده،  زهرایی، ارراهیم ،فاضال  کشور(

 اعضاي كارگروه استاني

 همدان

ریزی(، ساتوده، شاهساوند    نژاد )سازمان مدیریت و ررنامه طالبی )استانداری(، خانی قاسمی، فرزانه و

فاضال (،  عفری ای(، رضوانی  الل ) هاد کشاورزی(، حسینی ریدار )ذ  و  و قنبریان )ذ  منطقه

 رسطامی )حفاظت محیط زیست(، متین )سازمان صمت(

اعضاي كارگروه استاني 

 كرمان

علای رشایدی، حمیاد علیادادی     ، الهای موساوی )اساتانداری(    وند، ساید مطاطفی ذیات    علی زینی

عباس سعیدی، ، ای( سلیمانی، مسعود نمازیان، علیرضا شکیبایی، سینا روزرهانی )شرکت ذ  منطقه

ساعید ررخاوری   ، پورخاتون، محمد کهنو ی )سازمان  هااد کشااورزی شامال اساتان(     محمدرضا

مهرداد محمادی سالیمانی، کمیاو ماومنی )ساازمان مادیریت و       ، ) هاد کشاورزی  نو  استان(

پاور   ناهیاد کالنتاری  ، مظفر محمدی )اتاق رازرشانی(، الدینی )صدا و سیما( وحید نجم، ریزی( ررنامه

 (ذ  و فاضال اهری، مرتضی ر بی نسب )محمد ط، (صمت)سازمان 

اعضاي كارگروه استاني 

 ايالم

ریزی(،  مدیریت و ررنامه ای(، قیطوری )سازمان منطقهکرمی )استانداری(، پوراحمد و منطوری )ذ  

) هااد کشااورزی(، نجفای     زرشوش )سازمان صمت(، تیموری، رضاایی )ذ  و فاضاال (، شراونادی   

 )حفاظت محیط زیست(، احمدی )منار  طبیعی و ذرخیزداری()نیروی انتظامی(، اردالی 

اعضاي كارگروه استاني 

 شرقي آذربايجان

قاادری   و یوسافی ای(،  )ذ  منطقاه اساماعیلی   و زاده غفارزاده،  لیو)استانداری(،  و هنررر رحمتی

 و ناوین محایط زیسات(،   حفاظات  ) مناوههری )ذ  و فاضال (،  خانی و ایمانلو) هاد کشاورزی(، 

میالنای  ، روشن های صنعتی( )شهرکزاده  فیض(، فضای سبز ها و شهرداریسازمان ) یاطیخ اوید 

 ، نگهبانی )سازمان صمت()توزی  ررق( رین و  هان نیا ای(، فرج )ررق منطقه
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 زمان  مسئول اجرا  مصوبات

1 

سازشاری را کم ذری استان های همدان و مرکزی تهیه ررنامه مشترک رین کارشروه های 
 مشتمو رر اقدامات زیر:  ررای ارتقای وضعیت تاال  ذقگو

   رسیدشی ره وضعیت هاه های عمیق حفر شده در حاشیه تاال 
 ی حاشیه تاال پیگیری نطب کنتور رر روی هاه ها 
   اصالح الگوی کشت در حوضه تاال 

  تامین حق ذره تاال  از رودخانه قره های 
 ارائه شزارش ره دریرخانه کارشروه ملی سازشاری را کم ذری  

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
همدان را همکاری کارشروه 

 سازشاری را کم ذری استان مرکزی 
 دو ماه 

2 
رررسی فرصت های رازهرخانی ذ  در رخش صنعت و  ایگزینی ذ  خام را پسا  در ذ  
مطرفی رخش صنعت و ارائه شزارش نتیجه رررسی ها ره دریرخانه کارشروه ملی سازشاری 

 را کم ذری 

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
 همدان 

سه 
 ماه 

3 
منظور تکمیو فاز دوم تطفیه خانه رررسی امکان  ارجایی اعتبار تطفیه خانه سهند ره 

های شهرک صنای  غذایی رهار و شهرک صنعتی روعلی و ارائه شزارش نتیجه رررسی ها 
 ره دریرخانه کارشروه ملی سازشاری را کم ذری

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
 همدان 

یک 
 ماه 

در شزارش عملکرد استان همدان مورد ارزیاری قرار شرفته و هگونگی احداث راغ پسته  0
 اثررخشی ذن در صرفه  ویی مطرف ذ  در شزارش اصالح شده عملکرد درج شود. 

کارشروه استانی سازشاری را کم 
 همداناستان ذری 

یک 
 ماه

4 
رر را زعفران  های ذ  کشت نیشیزی های  هاد کشاورزی موارد تحت عنوان  ای در ررنامه

های  ایگزین شده و نحوه  و شو محمدی و ... رکر شده است. الزم است  زییات کشت
 تشریح شود. در شزارش اصالح شده عملکرد تعامو را کشاورزان ررای تغییر الگوی کشت

کارشروه استانی سازشاری را کم 
 همدانذری 

یک 
 ماه

6 
ذ  و  های ذ  منطقه ای و شرکتسازمان  هاد کشاورزی، های  ررنامه ماندشی دلیو عقب
استان همدان، واکاوی شده و در نسخه تشریحی شزارش عملکرد، موان  پیشبرد فاضال  

 ررنامه ها و پیشنهادات ررای  بران عقب ماندشی ها درج شود. 

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
 همدان

یک 
 ماه

0 

مکاتبه را دریرخانه کارشروه ملی سازشاری را کم ذری و طرح درخواست های مشخص 
تسهیو در فرذیندهای صدور مجوزهای مورد نیاز استان ررای ررای همدان استان 

و پیگیری درخواست ها از دستگاه های )ره همراه شزارش تو یهی( مدیریت ذ  استان 
 عضو کارشروه ملی توسط دریرخانه 

سازشاری را کم ذری استان کارشروه 

/دریرخانه کارشروه ملی همدان

 سازشاری را کم ذری 

یک 
 ماه

8 
ذ   کشاورزی و های اعالمی در شزارش عملکرد رخش  ویی ذزمایی صرفه رررسی و راستی

و شزارش نتیجه رررسی ره دفتر کرمان ررنامه سازشاری را کم ذری استان در و فاضال  
 حوضه ذرریز در شرکت مدیریت منار  ذ  و دریرخانه کارشروه ملی سازشاری را کم ذری 

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
را همکاری شرکت مدیریت  کرمان

منار  ذ  ایران و شرکت مهندسی 
 ذ  فاضال  کشور 

یک 
 ماه 

0 
ارائه شزارش تو یهی پیشنهاد ررای ررخی واشذاری اختیارات دستگاه های عضو کارشروه 

و طرح موضوع ملی ره منظور تسهیو در ا رای ررنامه سازشاری را کم ذری استان کرمان 
 در کارشروه ملی سازشاری را کم ذری 

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
/دریرخانه کارشروه ملی کرمان

 را کم ذریسازشاری 

یک 
 ماه 

شفاف سازی در مورد توسعه شلخانه در  نو  استان کرمان و ارتباط ذن را ررنامه  17
 سازشاری را کم ذری در شزارش اصالح شده عملکرد 

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
 کرمان

یک 
 ماه 

11 
شرکت ذ   ویی انجام شده توسط اقدامات  های مو ود در حجم صرفه همپوشانیدرج 
های دارای   ویی ای و سازمان  هاد کشاورزی در رخش کشاورزی و تفکیک صرفه منطقه
 در شزارش اصالح شده عملکرد استان ها پوشانی  شانی و فاقد همپوهم 

کارشروه های سازشاری را کم ذری 
همدان، کرمان، ایالم و های  استان

 ذرررایجان شرقی
 مستمر
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12 

تبط را سازشاری را کم ذری در تعادل رخشی و احیای ذرخوان تفکیک اثررخشی اقدامات مر
 درج وضعیت دستیاری ره هدفها از سایر طرح های انجام شده و در دست انجام و 

در شزارش  مطالعاتی دهلران و هرداول در استان ایالم های تثبیت ذرخوان محدوده
 محقق می شده است  1077که راید تا سال  عملکرد اصالح شده استان

 شرکت ذ  منطقه ای استان ایالم 
یک 
 ماه 

 MCDMای را سامانه  های ذ  منطقه اطالعات مندرج در شزارش عملکرد شرکت تطبیق 13
  ایران در شرکت مدیریت منار  ذ 

ای  های ذ  منطقه شرکت
های همدان، کرمان، ایالم و  استان

/ شرکت مدیریت  ذرررایجان شرقی
 منار  ذ  ایران

یک 
 ماه

10 

ثبت ملی و راه اندازی سامانه  ای ذ  شذاری منطقه طرح موضوع تهیه الیحه قیمت
سازشاری را  در کارشروه ملی شزارش عملکرد ررنامه های سازشاری را کم ذری استان ها

تو یهی که توسط کارشروه سازشاری را کم ذری استان  های کم ذری رراساس شزارش
 . ذرررایجان شرقی تهیه خواهد شد

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
دریرخانه کارشروه ذرررایجان شرقی/

 ملی سازشاری را کم ذری
 دو ماه

14 
عملکرد ها و یا سایر نهادهای ریطرف ررای ارزیاری و نظارت رر  استفاده از ظرفیت دانشگاه

صرفه  ویی های مندرج در ذزمایی  رررسی و راستی و های سازشاری را کم ذری ررنامه
 ها های سازشاری را کم ذری استان عملکرد ررنامهررنامه های 

 های سازشاری را کم ذری  کارشروه
های همدان، کرمان، ایالم و  استان

 ذرررایجان شرقی
 مستمر

ررنامه های سازشاری را کم ذری استان ذرررایجان واکاوی علو عقب ماندشی ررخی از  16
 شرقی و ارائه ررنامه  برانی در شزارش عملکرد اصالح شده استان

کارشروه سازشاری را کم ذری استان 
 ذرررایجان شرقی

یک 
 ماه 


