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 كنندگان:شركت

 محمدزاده و وظیفه ،زاده الهیجان ،جوانبخت تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سبزی )سازمان برنامهه و بودجهه    -مرادی )وزارت صمت( -مدرسی )سازمان حفاظت محیط زیست(

، رجهایی،  حبیبهی  -آذرگشهت )وزارت کشهور(   ،قربهانی  -)وزارت جههاد کشهاورزی(   اقدسهی  ،کشور(

نهااد، کهرد،    ، رابعی، مالیی، میرمحمد صادقی، باقر زاده کریمهی، سسهيری  قندهاری، غالمی، امیریان

 -کرکهانی )شهرکت مهندسهی آب و الا هالب کشهور(      -منابع آب ایهران(  )شرکت مدیریتصادقیان 

 )وزارت نیرو( نیکوکاران و خسرویزاده،  زهرایی، ابراهیم

 اعضاي كارگروه استاني

  زنجان 

 -ریزی اسهتان(  میرزایی )سازمان برنامه -کرامتی )مدیریت بحران استانداری( -)استانداری( سلطانی

 تاراسهی )سهازمان جههاد کشهاورزی     -(اسهتان ای  پور )آب منطقهه  االشاری، نجفلو، گودرزی، ابراهیم

آب  -الغفوری )سازمان صنعت معدن و تجارت استان( -(استانجزء قاسمی )آب و الا الب  -(استان

 صنعتی(های  سباسی )شرکت شهرک -ساالن )سازمان حفاظت محیط زیست(

 اعضاي كارگروه استاني

 اردبيل

اناری، غفاری، قرایی، دانشی، بهراد، خیاط رستمی، صفاری،  -نجفی )استانداری( میرجعفریان،

نیکشاد، شهریار )سازمان  -)مدیریت بحران( پور سبدالعلی -(استانای  )آب منطقه شعاع حسینی

)اداره کل منابع طبیعی و  ابراهیمی -(استان شهند )حفاظت محیط زیست -(استان جهادکشاورزی

 (استان صنعتیهای  برادران حیدری، شهبازی )شهرک -(استان آبخیزداری

 اعضاي كارگروه استاني

  كرمانشاه

 -ای اسهتان(  )آب منطقهه  مومنهه  سنهایتی،  مهرادی،  شهالیی، -)استانداری( سزیزی کهریزی، الخری،

 یهاوری  -الا هالب اسهتان(   )آب و کردار، اسهماسیلی  کاکاوند، خوش -)نیروی انتظامی استان( آمویی

 -ههای صهنعتی اسهتان(    )شههرک  حقیقهی  -)شهرداری استان( زاده رحمتی -)محیط زیست استان(

)جههاد   صهفوی، التحهی   -)صدا و سهیما اسهتان(   کارگر دار و درالشی،  -)امور سشایر استان( کاظمی

 -)سهازمان مهدیریت اسهتان(    سهاطفی  -)منهابع طبیعهی اسهتان(    کوالیی، چامه –کشاورزی استان( 

 )پخش الراورده نفتی استان( شاهنده -)هواشناسی استان( دولتشاهی

اعضاي كارگروه استاني 

  لرستان 

مقهد،،   حسهنی  -ای استان( آب منطقه ) نیا سبدل ابراهیمی، گودرزی، نااد، حسن -)استانداری( دالوند

 التحهی  -)صهمت اسهتان(   منصهوری  -)آب و الا الب اسهتان(  نوریزدان -)جهادکشاورزی( صالحیان

 ریزی استان( )مدیریت برنامه بیرانوند -هواشناسی استان() اکبری -زیست()محیط 
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 زمان مسئول اجرا مصوبات 

1 
بر  های کشاورزی کم آب ها و پروژه ارائه جزئیات پیشنهاد استفاده از تسهیالت بانکی برای طرح

 در استان زنجان
کارگروه سازگاری با کم 

 یک ماه آبی استان زنجان

ها پس از تجهیز به سیستم  تعدیل پروانه چاهبررسی و در صورت نیاز بازنيری در و عیت  2

 آبیاری نوین در استان زنجان 

کارگروه سازگاری با کم 

شرکت آبی استان زنجان / 

 مدیریت منابع آب ایران 
 یک ماه

: 

درصد از  40بررسی پشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مبنی بر امکان استفاده از 

جویی  های مجاز کشاورزی و یا صراله اصالح اليوی مصرف چاهجویی شده از  میزان آب صراله

قانون توزیع  22و  22برای توسعه بخش صنعت، به استناد مواد   شده در مصرف صنایع،

 ها سادالنه آب توسط استان

شرکت آب منطقه ای 

شرکت مدیریت زنجان/

 منابع آب ایران
 یک ماه

1 
های سازگاری با کم آبی استان اردبیل به دبیرخانه  انعکاس مکتوب موانع مالی اجرای طرح

 سازگاری با کم آبیملی 

سازگاری با کم کارگروه 

 آبی استان اردبیل
 یک ماه

4 
ارائه جزئیات و بررسی امکان االزایش سطح استبارات و تسهیالت مالی به کشاورزان استان 

 های نوین آبیاری دارای سیستمهای  اردبیل برای طرح

سازگاری با کم  کارگروه

 آبی استان اردبیل
 یک ماه

 های ارس و قزل اوزن االزایش حق برداشت و حقابه استان اردبیل از رودخانه امکان بررسی 6
شرکت مدیریت منابع آب 

  ایران
 یک ماه

2 
های  توجه به پیشرالت باسازگاری با کم آبی استان کرمانشاه برنامه احجا، لزو، بازنيری در 

 ها گذاری بینی شده و اصالح هدف حاصل شده بیش از مقدار پیش

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان کرمانشاه
 دو ماه

2 
اقدامات  با کارگروه استانی و ارائه گزارشکرمانشاه الزا، به همکاری سازمان صمت استان 

 کرمانشاه  با توجه به صنعتی بودن استان مرتبط با سازگاری با کم آبی

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان کرمانشاه
 یک ماه

9 
رالع نواقص گزارش سملکرد برنامه سازگاری با کم آبی استان لرستان با توجه به اقدامات انجا، 

  شده در استان در بخش کشاورزی 

با کم  کارگروه سازگاری

 آبی استان لرستان
 مستمر

10 
از پساب استاندارد تولیدی  لرستان پیيیری جهت جایيزینی استفاده بخش صنعت استان

 ها به جای سایر منابع آب  خانه تصفیه

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان لرستان
 یک ماه

11 

در  MCDMای با سامانه  های آب منطقه اطالسات مندرج در گزارش سملکرد شرکتتطبیق 

جهاد در وزارت سامانه نوین آبیاری شرکت مدیریت منابع آب ایران و اطالسات مربوط به 

  کشاورزی

های سازگاری با  کارگروه

های زنجان،   کم آبی استان

  کرمانشاهلرستان و اردبیل، 

 یک ماه

12 

ارزیابی و نظارت بر سملکرد ها و یا سایر نهادهای بیطرف برای  استفاده از ظرالیت دانشياه

های  های مندرج در برنامه جویی آزمایی صراله های سازگاری با کم آبی و بررسی و راستی برنامه

 ها های سازگاری با کم آبی استان سملکرد برنامه

سازگاری با های  کارگروه

های زنجان،   کم آبی استان

 و لرستان کرمانشاهاردبیل، 

 مستمر

1: 
های سازگاری با کم آبی استان کرمانشاه و ارائه برنامه  ماندگی برخی از برنامه واکاوی سلل سقب

  جبرانی در گزارش سملکرد اصالح شده استان

کارگروه سازگاری با کم 

 آبی استان کرمانشاه
 دو ماه

11 
های  بررسی پیشنهاد سازمان هواشناسی کشور در خصوص امکان سد، درج سدد ثابت در پروانه

 ها در راستای طرح احیا و تعادل بخشی کشاورزی در مو وع تعدیل پروانههای  چاه

شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران
 یک ماه

14 
تهیه نسخه تفصیلی گزارش سملکرد برنامه سازگاری با کم آبی با توجه به نکات مطرح شده در 

  جلسه و الرمتی که توسط دبیرخانه کارگروه ملی ابالغ خواهد شد

سازگاری با های  کارگروه

های زنجان،   کم آبی استان

 کرمانشاه لرستان و اردبیل، 

 ماه 2

 


