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 كنندگان:شركت

 وظیفه محمد زاده و  ،زاده الهیجانجوانبخت، تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سبزي )سازمان برنامه و بودجه(، اقدسي )جهاد کشاورزي(، مرادي )صمت(، جبیبي، واقفي، حسیني، عسگري 

)شرکت   کرکانيمنتظریون )شرکت مدیریت منابع آب(،   نژاد، نجفي، سلطاني، عظیمایي، رحماني، فاضلي،

 نیرو( زهرایي، ابراهیم زاده، زارع زاده و خسروي )وزارت مهندسي آب و فاضالب کشور( 

 اعضاي كارگروه استاني

 مازندران

، خلاردي، عظیماي، بیژناي    نیري، عماادي رازجویان، محبي، توکلي، طالبي )استانداري(، یخ کشي، 

)آب منطقه اي(، برار زاده )آبفااي اساتان مازنادران(، ابراهیماي )صادا و سایما(، زینتاي، فار  زاد         

)شرکت توزیع برق(، مختار پور، زکي)مناابع طبیياي(، علیجاان تباار )ساازمان مادیریت و برناماه        

هااد کشااورزي(،   ریزي(، احمدي )سازمان مدیریت بحران(، رضاوي )هواشناساي(، شاهیدي فار )ج    

قوانلو )صمت(، تیموري )دانشگاه علاو  کشااورزي و مناابع طبیياي مازنادران(، یادالهي )حفاظات        

 محیط زیست(، اسحاقي )شیالت(،  

اعضاي كارگروه استاني 

 البرز

)آب منطقاه اي  ، بنیاادي  فاني )استانداري، فرضي )منابع طبیيي(، نجفیان، رحیمي، برتري، کیاپشا

ضایي، قره داغي )جهاد کشاورزي(، فروتن، حسن زاده، حا  محمادلو،آلوبار، تاوده    البرز(، کریمي، ر

حکیم زاده، شاه بیگ، صالحي )نمایندگان شاهرداري هااي اساتان البارز(،      اصفهاني، روستا، لطفي،

 مناسکي )آبفاي البرز(کامکار، ایزدي )صمت(، 

اعضاي كارگروه استاني 

 سيستان و بلوچستان

)استانداري(، دلمرداي، بااراني، بناداني، دهاواري ) آب منطقاه اي (، قاسامي )آب و      بیجار، ساراني 

فاضالب (، پورمردان، کدخدایي )محیط زیست(، میر کاظمي )جهاد کشاورزي( ، عادالتي )ساازمان   

 صمت(

اعضاي كارگروه استاني 

 يزد

، مادیریت و برناماه ریازي(   ابوالحسیني، ملک زاده )استانداري(، حسیني پور، دهقان زاده )ساازمان  

)ساازمان   حکیم زاده، حبیبي پور )حفاظت محیط زیست(، فاتحي، پاکاد  )آب و فاضاالب(، کاکار   

صنيت، ميدن و تجارت(، وکیلي، حاجي حسایني )جهااد کشااورزي(، جوادیاان زاده، بااقري پاور،       

)شاارکت شااهری هاااي صاانيتي(،  کااویري، منرااوري، مياشااري )آب منطقااه اي(، ساالیمي، رادي

 )شهرداري(،   رحیمد 
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 زمان  مسئول اجرا  مصوبات

1 
 MCDMاي با سامانه  هاي آب منطقه تطبی  اطالعات مندرج در گزارش عملکرد شرکت

در شرکت مدیریت منابع آب ایران و اطالعات مربوط به سامانه نوین آبیاري در وزارت 
 جهاد کشاورزي 

  يبا کم آب يسازگار يها کارگروه
مازندران، البرز،  يها استان

 سیستان و بلوچستان و یزد

 یک ماه

2 
ها و یا سایر نهادهاي بیطرف براي ارزیابي و نظارت بر عملکرد  استفاده از ظرفیت دانشگاه

هاي مندرج در  جویي آزمایي صرفه هاي سازگاري با کم آبي و بررسي و راستي برنامه
 ها استان هاي سازگاري با کم آبي هاي عملکرد برنامه برنامه

 مستمر

1 
هاي سازگاري با کم آبي استان و ارائه برنامه  ماندگي برخي از برنامه واکاوي علل عقب

  جبراني در گزارش عملکرد اصال  شده استان
 ماه یک

0 
جویي انجا  شده توسط اقدامات شرکت آب  هاي موجود در حجم صرفه همپوشانيدرج 
هاي داراي  جویي بخش کشاورزي و تفکیک صرفهاي و سازمان جهاد کشاورزي در  منطقه

 ها  در گزارش اصال  شده عملکرد استانپوشاني  شاني و فاقد همپو هم
 مستمر

4 
تهیه نسخه تفریلي گزارش عملکرد برنامه سازگاري با کم آبي با توجه به نکات مطر  

  کم آبيشده در جلسه و فرمت ارایه شده توسط دبیرخانه کارگروه ملي سازگاري با 
 یک ماه

6 
استفاده از ظرفیت پیشنهادي اتحادیه اروپا به دولت جمهوري اسالمي براي همکاري در 

 پروژه هاي برنامه سازگاري با کم آبي
- 

 - ن ها ادر ابتداي گزارشات عملکرد استنمایش وضيیت بروز آبخوان ها  7

2 
گلخانه اي در استان هکتاري کشت هاي  29ارسا  گزارش توجیهي در خروص توسيه 

 به دبیرخانه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي  مازندران
کارگروه استاني سازگاري با کم  

 مازندرانآبي استان 
 یک ماه

0 
بندهاي برنامه تشریح ایربخشي اقدامات انجا  شده در ارتقاي کیفیت منابع آب مطاب  با 

 مروب و با استناد به پایش هاي کیفي 
کارگروه استاني سازگاري با کم 

 مازندرانآبي استان 
 یک ماه 

19 

تهیه گزارش توجیهي در خروص علت عد  همخواني درصد اجرا و درصد میزان صرفه 
جویي در برخي بند هاي گزارش عملکرد دستگاه هاي وظیفه مند استان مازندران در 

و دالیل عد  اجراي  1099برنامه سازگاري با کم آبي استان در شش ماهه او  سا  
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي  و ارسا  گزارش به دبیرخانهبرخي برنامه ها 

کارگروه استاني سازگاري با کم 
 آبي استان مازندران

 یک ماه

11 
بررسي امکان تخریص آب بیشتر از منابع آب هاي سطحي و سدهاي امیرکبیر و طالقان 

 درصد 64به استان البرز تا سقف 
 یک ماه شرکت مدیریت منابع آب ایران

12 
اصال  و  از چگونگي اجرا و تجربیات حاصل از اجراي طر  تفریليگزارش تهیه و ارسا  

در استان البرز به دبیرخانه سازگاري با کم آبي جهت بهره برداري یر الگوي کشت یتغ
  سایر استان ها 

کارگروه استاني سازگاري با کم 
 آبي استان البرز

 یک ماه

11 
را و درصد میزان صرفه تهیه گزارش توجیهي در خروص علت عد  همخواني درصد اج

جویي در برخي بند هاي گزارش عملکرد دستگاه هاي وظیفه مند استان البرز در برنامه 
 1099سازگاري با کم آبي استان در شش ماهه او  سا  

کارگروه استاني سازگاري با کم 
 آبي استان البرز

 یک ماه

10 
پیگیري جهت تسریع اجراي پروژه ترفیه خانه ماهدشت به منظور ترفیه و انتقا  

 پساب شهر کرج به شهر صنيتي اشتهارد 
دبیرخانه کارگروه استاني 

 سازگاري با کم آبي استان البرز
 مستمر

14 
رفع ابهامات موجود در برنامه سازگاري با کم آبي استان در خروص سا  شروع برنامه و 

 یزد آن سا  درج اقدامات در گزارشات عملکرد استان به دنبا 
دبیرخانه کارگروه استاني 

 سازگاري با کم آبي استان یزد
یک 
 هفته

 به جایگزیني کشت در فضاي باز با محیط هاي بسته "توسيه گلخانه"اصال  عبارت  16

17 
و ارسا  مجدد گزارش عملکرد استان  14اصال  و ویرایش گزارش عملکرد بر اساس بند 
 به دبیرخانه کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

12 
مهیدات الز  براي جبران عقب ماندگي درج گزارش عملکرد بخش صنيت و ت

 برخي از برنامه هاي استان در گزارش عملکرد تفریلي استان 
دبیرخانه کارگروه استاني 

 سازگاري با کم آبي استان یزد
 ماهیک 


