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 كنندگان:شركت

 وظیفه زاده ومحمد  ،زاده الهیجان تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

حبیبی، رابعی، )جهاد کشاورزی(، مرادی )صمت(،  سرافرازی(، کشور )سازمان برنامه و بودجه صفایی سبزی،

)وزارت کشور(،  قربانی و آذرگشت(، ایران )شرکت مدیریت منابع آب و محمدزاده ، منتظریونرحمانی، سلطانی

 )وزارت نیرو(  نیروبخشزهرایی، ابراهیم زاده، زارع زاده و کرکانی )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور( 

 اعضاي كارگروه استاني

 فارس

کرامت اله کریمی مزیدی، دهقانی،  حمیدرضامحمود رضایی، امیرحسین جمشیدی )استانداری فارس(؛ 

عبدالمطلب کشاورز، محمد مهدی شریفی، علی اکبر بازیار، محمد جواد حیدری موسی )شرکت آب منطقه ای 

حسام خسروی )آبفا شیراز(، سیدعلی کاظمی نژاد )شهرداری شیراز(؛ دهقان پور، فرهاد ، بهروزی بهمنفارس(؛ 

شریفی، سید محمود رضا طباطبایی، وحید غفوری )سازمان جهاد کشاورزی استان فارس(؛ سید حسین 

وحید حق شناس، سعید صالحی )آبفا ، بوستانی علیمکاری )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس(؛ 

تان فارس(؛ سید رضا ساداتی )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس(؛ جالل زراعت پیشه )شرکت اس

 توزیع نیروی برق شیراز(؛ مهدی طالبی، حمیدرضا کریمی فرد )شرکت توزیع نیروی برق فارس(

اعضاي كارگروه استاني 

 تهران

ای تهران(،  و حیدریان )آب منطقهملکی و فرزانه )استانداری تهران(، رضاپور، قربانیان، زحمتکش 

روشنی و سراب نشین )سازمان جهاد کشاورزی تهران(، عبادتی وجیهی )اداره کل حفاظت محیط 

 زیست تهران(، محمدیان )سازمان صمت تهران(

اعضاي كارگروه استاني 

 خوزستان

)سازمان جهاد خانچی، صدیقی، ابوعلی و یکتاپرست )استانداری خوزستان(، امیری زاده و نوروزی 

کشاورزی خوزستان(، ایزدجو، بازگیر، شهبازی، موسوی، محبوبی )سازمان آب و برق خوزستان(، 

ریزی خوزستان(،  میرزایی )اداره کل شیالت خوزستان(، ورشو ساز )سازمان مدیریت و برنامه

روانبخش، محمدیان )سازمان صمت خوزستان(، اشرفی )اداره کل حفاظت محیط زیست 

(، سجادی و امین )اداره کل منابع طبیعی خوزستان(، قنواتی و برفر )آب و فاضالب خوزستان

 استان(
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1 

ای با سامانه  های آب منطقه تطبیق اطالعات مندرج در گزارش عملکرد شرکت

MCDM  در شرکت مدیریت منابع آب ایران و اطالعات مربوط به سامانه نوین

 آبیاری در وزارت جهاد کشاورزی 

با کم  یسازگار یها کارگروه

ی فارس، تهران و ها استان یآب

 خوزستان

 یک ماه

2 

ها و یا سایر نهادهای بیطرف برای ارزیابی و نظارت بر  ظرفیت دانشگاهاستفاده از 

های  جویی آزمایی صرفه های سازگاری با کم آبی و بررسی و راستی عملکرد برنامه

 ها های سازگاری با کم آبی استان های عملکرد برنامه مندرج در برنامه

 مستمر

3 
های سازگاری با کم آبی استان و ارائه  ماندگی برخی از برنامه واکاوی علل عقب

 برنامه جبرانی در گزارش عملکرد اصالح شده استان 
 یک ماه

0 

جویی انجام شده توسط اقدامات  های موجود در حجم صرفه درج همپوشانی

ای و سازمان جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و تفکیک  شرکت آب منطقه

پوشانی در گزارش اصالح شده  همپوشانی و فاقد  های دارای هم جویی صرفه

 ها  عملکرد استان

 مستمر

5 

تهیه نسخه تفصیلی گزارش عملکرد برنامه سازگاری با کم آبی با توجه به نکات 

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

 کم آبی 

 یک ماه

 - نمایش وضعیت بروز آبخوان ها در ابتدای گزارشات عملکرد استان ها  6

7 

ارائه گزارش از تعداد، احجام و پراکندگی جغرافیایی آب شیرین کن های مورد 

استفاده در بخش کشاورزی استان فارس و تهدیدات کمی و کیفی مرتبط با آن 

 به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

استانی سازگاری با کارگروه 

 کم آبی استان فارس

 دو ماه 

8 
تشریح ارتباط برنامه های ترویجی ذکر شده در گزارش عملکرد استان فارس با 

 برنامه های سازگاری با کم آبی استان در گزارش عملکرد تفصیلی 

 یک ماه

9 

تهیه گزارش توجیهی در خصوص علت عدم همخوانی درصد اجرا و درصد میزان 

صرفه جویی در برخی بند های گزارش عملکرد دستگاه های وظیفه مند استان 

 فارس و ارسال گزارش به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

11 

رفع ارائه برنامه و بررسی مشکالت استان ها در تامین تعداد کنتورهای مورد نیاز 

مطابق نامه  ی مورد نیاز در برنامه های سازگاری با کم آبیموانع تامین کنتورها

ارسالی از دبیر کارگروه ملی  5/2/1011مورخ  1011 /731/13237شماره 

 سازگاری با کم آبی جهت طرح در کمیته تخصصی 

 ک ماهی صمت وزارت

11 

جویی به ازای هر هکتار آبیاری تحت ضات موجود در احجام صرفه قانبررسی ت

فشار و درج تفکیک عملیات مرتبط با آبیاری بارانی و قطره ای به صورت جداگانه 

ها و ارائه گزارش ارزیابی به  استان در گزارش عملکرد برنامه های سازگاری با کم آبی

 دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

 یک ماه   وزارت جهاد کشاورزی
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12 

، برنامه های سازگاری با کم آبی بخشهای فضای سبزدلیل عقب ماندگی عملکرد 

های مربوطه  ت استان تهران تبیین و برنامه اصالحی دستگاهمآب و فاضالب و ص

 برای جبران عقب ماندگی ارائه شود.

کارگروه استانی سازگاری با 

 کم آبی استان تهران
 یک ماه 

13 

های  اری اطالعات فعالیتذنسبت به تکمیل بارگسازمان آب و برق خوزستان 

های اعالم شده را مجدد  انجام شده در سامانه ساماب اقدام و میزان صرفه جویی

 بررسی نماید. 

کارگروه استانی سازگاری با 

 کم آبی استان خوزستان
 یک ماه 

10 

بررسی امکان پشتیبانی از شرکت آب منطقه ای فارس برای درج اطالعات 

و  MCDMمربوط به برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی در سامانه  عملکرد

 اعالم نتیجه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

 یک ماه  شرکت مدیریت منابع آب 


