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 شرکت کنندگان:
اعضاي کمیته 

 ، تجریشی، نجفی و سروشاکبريآقایان: عدل،  تخصصی

ان/همراهان نمایندگ
 اعضا

محمدزاده، مردان (وزارت صنعت، معدن و  –(وزارت کشور)  مغانلو –مسجدي (سازمان برنامه و بودجه کشور) 
 –(سازمان هواشناسی کشور)  ضیائیان –(وزارت جهاد کشاورزي)  ، وفابخش، کریمی، ادیبیسرافرازي –تجارت) 

زاده (سازمان آب و برق خوزستان) ایی، حسونیسشم –ظاهري (نماینده مجلس)  –شریعتی (استاندار خوزستان) 
(شرکت مهندسی آب و  ، کرکانیپاکروح –(شرکت مدیریت منابع آب ایران)  ، همتی، رضاپورحاج رسولیها -

 ابراهیم زاده (وزارت نیرو)، زهراییترابی، میبدي، فاضلی،  – فاضالب کشور)
 دستور جلسه

سازي ممنوعیت ها براي پیادههاي عملیاتی و همچنین الزامات و محدودیتالن و رسمی، برنامههاي کارائه گزارشی از مجموعه سیاست -1
 مصوبه هیأت وزیران) 3هاي آبریز/استان توسط وزارت جهاد کشاورزي (موضوع بند کشت برنج در حوضه

 هاي سازگاري با کم آبی استان خوزستان (توسط استاندار)ارائه برنامه -2

 مصوبات
 مصوبات شرح ردیف

ـعیت آب و هـواي     ی) مصوبات هفتمین جلسه کمیته تخصصی، گزارشـ 8نماینده سازمان هواشناسی کشور براساس بند ( 1 از آخـرین وض
 موجود ارائه نمودند. ندو رو و فصل پاییز ها تا پایان سال آبیبینی بارندگیکشور و پیش

2 

هاي مرتبط با محدودیت و ممنوعیت کشت برنج ارائه نمودند که با توجه بـه اینکـه   ها و برنامهوزارت جهاد کشاورزي گزارشی از سیاست
ـنهادات مطـرح شـده در      مورد تایید اعضاي کمیته قرار نگرفت مقرر شد مجدداً برنامه عملیاتی و سیاست هاي جامع را با عنایـت بـه پیش

ـارگروه   ) ارائه دهند. ضمن6/5/97جلسه تهیه و در جلسه آتی کارگروه ملی (مورخ  اً سایر اعضا نیز پیشنهادات تکمیلی خود را در جلسـه ک
 ملی ارائه نمایند.
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ـاي کمیتـه قـرار گرفـت و     استاندار خوزستان گزارش جامعی از برنامه هاي سازگاري با کم آبی استان ارائه نمودند که مورد تایید تمام اعض
مقرر شد ضمن مختصرتر نمودن گـزارش تهیـه شـده در جلسـه آتـی       ،ضمن تشکر از گزارش ارائه شده و مدیریت انجام شده در استان

تواند الگوي مناسبی بـراي گـزارش دهـی    ) ارائه گردد. ضمناً با توجه به فرمت مناسب، گزارش ارائه شده می6/5/97کارگروه ملی (مورخ 
 ها باشد.سایر استان

 


