
 

 جمهوري اسالمي اريان
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيهشتاد و سومين جلسه کميته تخ

 3 از  1

 

 

  13:39 – 16:04 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس :جلسه مكان  11/90/1099 شنبه یک جلسه: تاريخ

 كنندگان:شركت

 وظیفه محمدزاده و  ،زاده الهیجان تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

)وزارت  اقدسیسرافرازی،  ،)سازمان برنامه و بودجه کشور( ، سرخوشسبزی ،)وزارت صمت(مرادی 

 ،منراب  آ  ایرران(   )شررکت مردیریت   کررد، ظيیمرایی  آذرگشت )وزارت کشور(،  ،جهاد کشاورزی(

و  نیکوکراران ، اطراظگرر زاده،  زهرایری، ابرراهی    ،)شررکت مهندسری آ  و فابرک  کشرور(     کرکانی

 )وزارت نیرو( خسروی

اعضاي كارگروه استاني 

 سمنان

هاشمی، حمیدی، شها ، ترکمانی )اسگانداری(، حیدریان، احسانی، خاموشی، ذاکرری، همگری )آ    

ریرزی(، طراهری، قردس )آ  و     ای(، ظبدوس )محیط زیست(، مخگارزاده )مردیریت و برنامره   منطقه

فابک (، باغبان، قائمی )شهرداری(، شراهینی، ربرایی، میرظمراد )جهراد کشراورزی(، تشرنه د ،       

 مان صمت(   محبوبی )ساز

اعضاي كارگروه استاني 

 گلستان

ای(، وظیفه، حیردری )نیرروی انگيرامی(،     همدم )اسگانداری(، حسینی، تیموری، باشقره )آ  منطقه

های نفگی(، ظباسی، لطفی )منراب  طبیيری    زاری )پخش فراورده کیاالحسینی)جهاد کشاورزی(، طال 

های صنيگی(، داداشی )هواشناسی(،  )شهرک و آبخیزداری(، مددی )محیط زیست(، مقدم، نوروزیان

 نصرآبادی، هرمزی )آ  و فابک (، تیرگر) دادسگانی(  

اعضاي كارگروه استاني 

 گيالن

آ  و ) غکمپرور ، ینیحسر (، یا آ  منطقره )  البررزی ، انیر میتيل، یخرم(، یاسگاندار) صدیقی ،صابر

سرازمان  ) یذاکرر اسرگقامگ  (، بحرران  تیریمرد ) یمرردا (، یهواشناسر  )اداره کر  دادرس (، فابک 

(، بررن  کشرور   قاتیموسسه تحق) ینیحس(، سازمان صمت) یاخکق یقاسمریزی(،  و برنامه تیریمد

 (  سازمان جهاد کشاورزی) نيری ،الماسی

اعضاي كارگروه استاني 

 غربي آذربايجان

ظاشروری و  نیرا، محمردی،    رحمانی ربائیه، صفری، ظابدی، صرفوی )اسرگانداری(، رهبرردین، نیرک    

ای(، کرامگی، آرین )سازمان جهاد کشراورزی(، خروش سریرت )آ  و فابرک (،      ربائی )آ  منطقه

هرای صرنيگی صرمت(، نيرری، جبراری، موسروی        )شرهرک  فر (،  اکبریصمتاکبری )سازمان  ظلی

های نفگری   ریزی(، مجرد )پخش فرآورده پر )سازمان بودجه و برنامه زیست(، حضرتی )حفاظت محیط

، ظبدلی )سازمان هواشناسی(، حجرازی )اداره کر  اطکظرات(، کریمری )نیرروی انگيرامی(،       منطقه(

 دوست )شهرداری(، فیضی )بسی  مهندسین کشاورزی( ظد 
 

 :جلسه دستور

 سمنانارائه گزارش ظملکرد برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان  -1

 گلسگانارائه گزارش ظملکرد برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان  -1
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 یغرب آذربایجانارائه گزارش ظملکرد برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان  -0



 

 جمهوري اسالمي اريان
صصي   کارگروه ملي سازگاري با کم آبيهشتاد و سومين جلسه کميته تخ

 3 از  1

 

 

 

 زمان مسئول اجرا مصوبات 

1 
جهت تفصیلی ظملکرد  گزارش درهای اسگان سمنان  هیدروگراف آبخوان درج

و  ها مقایسه شرایط اخیر و تغییرات نسبت به گذشگه و مشاهده اثر خشکسالی
 همچنین ذکر وابح تر اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی 

کارگروه سازگاری با ک  آبی 
 اسگان سمنان

 یک ماه 

1 

با توجه به توافقات انجام شده بین مياونت آ  و خاک وزارت جهاد کشاورزی و 
ای  شرکت مدیریت مناب  آ  ایران، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آ  منطقه

های ذکر شده، مشککت موجود در مورد پمپاژ مجدد  سمنان با پیریری از دسگراه
 ارابی آبیاری تحت فشار را مرتف  نمایند. 

سازمان جهاد کشاورزی و 
 شرکت آ  منطقه ای سمنان

 مسگمر

3 
خانه فابک  شهر سمنان و ارائه پیشنهادات  بررسی ظل  هدررفت پسا  تصفیه

ظملیاتی برای جایرزینی پسا  با آ  خام مصرفی صنای  یا تغذیه مصنوظی آبخوان 
کارگروه سازگاری با ک  آبی  و ارائه گزارش به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با ک  آبی 

 اسگان سمنان

 سه ماه 

0 
های اجرایی و تامین اظگبار برای جداسازی آ  مصرفی فضای سبز  بررسی فرصت

شهرهای اسگان سمنان از آ  شر  و ارائه گزارش توجیهی به دبیرخانه کارگروه 
 ملی سازگاری با ک  آبی 

 سه ماه 

4 
پیریری ایجاد ردیف اظگباری احیای خلی  گرگان در راسگای مصوبات سگاد ملی 

 برای کمک به برنامه سازگاری با ک  آبی 1091سا  ها در قانون بودجه تاال 

کارگروه سازگاری با ک  آبی 
 اسگان گلسگان

 یک ماه

6 
های انجام شده برای  انجام طرح تحقیقاتی / مطالياتی در مورد اثرگذاری طرح

بر تبخیر و تيرق و ارائه دار در اسگان گلسگان ارابی شیباحداث باغات روی 
 گزارش نگای  به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با ک  آبی 

 یک سا  

7 
الزم برای طرح جام  مدیریت و احیای تاال  انزلی با  پیریری تامین اظگبارات

 های شمالی در مجلس شورای اسکمی همکاری نمایندگان محگرم اسگان
 در اسرع وقت

8 
محیطی و همچنین میزان  های زیست تامین حقابهان خصوص میزارائه گزارشی در 

 کاهش مصرف آ  بخش صنيت در گزارش تفصیلی 
 یک ماه

0 
های نصب کنگور در برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان گلسگان با  تطبیق برنامه

 بخشی و رف  مغایرت های موجود های طرح احیا و تياد  برنامه
 دو ماه 

19 
پوشانی  مکگو  به سوا  نماینده سازمان برنامه بودجه در مورد ه تهیه پاسخ 

 های آ  و کشاورزی اسگان گلسگان های بخش جویی صرفه
 یک هفگه  

11 
های مربوط به احداث  اندازی پروژه پیریری تامین اظگبارات الزم جهت تکمی  و راه

محگرم اسگان های فابک  شهرک صنيگی رشت با همکاری نمایندگان  خانه تصفیه
 گیکن در مجلس شورای اسکمی

کارگروه سازگاری با ک  آبی 
 اسگان گیکن

 در اسرع وقت

11 
های ظملکردی مناب  آ  اسگان پایش شاخصر خصوص ارائه گزارش تفصیلی د

های موجود و پایش اثربخشی برنامه از لحاظ کمی و کیفی توسط ایسگراهلسگان گ
 گیکن سازگاری با ک  آبی اسگان

 یک ماه

13 
ظملکرد شرکت آ  و فابک  اسگان گیکن مطابق مباحث  7و  0های  اصکح ردیف

 طرح شده در جلسه در گزارش تفصیلی ظملکرد برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان
- 

10 
ارایه گزارش توجیهی حاوی پیشنهادات برای جلوگیری از تبدی  ارابی به باغات 

کارگروه سازگاری با ک  آبی  غربیدر اسگان آذربایجان 
 غربیاسگان آذربایجان

 دو ماه 

14 
پوشانی و اخگکفات مربوط به برنامه سگاد احیای دریاچه ارایه گزارش مربوط به ه 

غربی شام  ارومیه با اهداف مندرج در برنامه سازگاری با ک  آبی اسگان آذربایجان
 اهداف محقق شده و دالی  ظدم تحقق برخی از اهداف 

 یک ماه 

 غربیبررسی امکان تخصیص پسا  به بخش صنيت در اسگان آذربایجان 16
کارگروه سازگاری با ک  آبی 

غربی/شرکت اسگان آذربایجان
 دو ماه



 

 جمهوري اسالمي اريان
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 زمان مسئول اجرا مصوبات 

 مدیریت مناب  آ  ایران

17 
جلوگیری از توسيه کشت در ارابی ملی ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه 

 غربیدر اسگان آذربایجان

کارگروه سازگاری با ک  آبی 
 غربیاسگان آذربایجان

 دو ماه 

18 
ای با سامانه  های آ  منطقه تطبیق اطکظات مندرج در گزارش ظملکرد شرکت

MCDM  در شرکت مدیریت مناب  آ  ایران و اطکظات مربوط به سامانه نوین
 آبیاری در وزارت جهاد کشاورزی 

های سازگاری با ک   کارگروه
های سمنان،  آبی اسگان

گلسگان، گیکن و 
 غربیآذربایجان

 یک ماه

10 
 ها و یا سایر نهادهای بیطرف برای ارزیابی و نيارت بر اسگفاده از ظرفیت دانشراه

های  جویی آزمایی صرفه های سازگاری با ک  آبی و بررسی و راسگی ظملکرد برنامه
 ها های سازگاری با ک  آبی اسگان های ظملکرد برنامه مندرج در برنامه

 مسگمر

19 
های سازگاری با ک  آبی اسگان و ارائه  ماندگی برخی از برنامه واکاوی ظل  ظقب

  اصکح شده اسگانبرنامه جبرانی در گزارش ظملکرد 
 دو ماه

11 

جویی انجام شده توسط اقدامات شرکت  های موجود در حج  صرفه همپوشانیدرج 
ای و سازمان جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و تفکیک  آ  منطقه

در گزارش اصکح شده ظملکرد پوشانی  شانی و فاقد ه پو های دارای ه  جویی صرفه
 ها  اسگان

 مسگمر

11 
نسخه تفصیلی گزارش ظملکرد برنامه سازگاری با ک  آبی با توجه به نکات تهیه 

مطرح شده در جلسه و فرمت ارایه شده توسط دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با 
  ک  آبی

 دو ماه

 


