
  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  3 از 1

ه نو  ی وبات  لک   ج ی ذ وه ه  ی کار یم   سازگاری با کم آ
 16 -  18:45 :زمان جلسه  شركت مديريت منابع آب ايران سالن جلسات: جلسه مكان  09/07/98شنبه سه تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:

  ، وظيفهزاده خامسي تقي اكبري،عدل،   اعضاي كميته تخصصي

  راهان اعضانمايندگان/هم

سـرافرازي،   –) (وزارت صـمت  مـردان  - )شوربرنامه و بودجه ك (سازمان ابراهيمي پاكيزه ،ديمسج
ن سـازما نكوآمـال كرمـاني (   –آذرگشـت (وزارت كشـور)    – (وزارت جهـاد كشـاورزي)  ، والحسنياب

حـاج رسـوليها، حبيبـي،     –(سازمان حفاظت محيط زيسـت)   باقرزاده كريمي –) كشور هواشناسي
–(شـركت مـديريت منـابع آب ايـران)      ، رضـاپور ، نجـاتي جهرمـي  ، جهانياني، پارسا، رضائياحس

 ،هزاد ابـراهيم ، زهرايـي  ترابـي،  رجـايي،  - آب و فاضـالب كشـور)   مهندسـي  (شركت بختياري اصل
  (وزارت نيرو) محمديان زاده، زارع استيري، آوريده، سوهاني،

  مدعوين

اي استان  نژاد (شركت آب منطقه قندهاري، نعمت - )ويخراسان رض استان استانداري( فر شايان
ريزي  (سازمان مديريت و برنامه قيصوري – )ايالم استانداري استان(كرمي  – خراسان رضوي)

 پور احمد، عليمرادي -) ايالمكشاورزي استان  سازمان جهاد( ميري، گوهري – )ايالماستان 
 –ايي (شركت آب و فاضالب استان ايالم) مظاهري، رض – )ايالماي استان  (شركت آب منطقه

  تيموري، عبدي (شركت آب و فاضالب روستايي استان ايالم)

  :دستور جلسه

 )جلسهخارج از دستور( كارگروه سازگاري با تحوالت زيست محيطي ارائه گزارش -1

  )جلسهخارج از دستور( ارائه گزارش سطوح زير كشت برنج -2

زگاري با كم آبي استان خراسان رضوي (مصوبه جلسه سي و ششم كميته تخصصي هاي سا بندي پيشنهادات و برنامه جمع -3
 )05/06/98مورخ 

  سازگاري با كم آبي استان ايالم هاي بررسي برنامه -4

  :مصوبات

  زمان  انجاممسئول   تصميمات  رديف

با توجه به ،يبا كم آبيسازگاريكارگروه ملرخانهيدبمقرر گرديد   1
در ارتباط با نحوه تهيه گزارش براي كارگروه سازگاري  مباحث طرح شده

 يكارگروه مل رخانهيدب
  دو هفتهبا  يبا كم آب يسازگار
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  زمان  انجاممسئول   تصميمات  رديف

و جهت اظهار  هيگزارش را ته نيا هي، فرمت اولبا تحوالت زيست محيطي
، به واقع شودو آنچه مورد توافق  ديضاء ارسال نمااع هيكل ينظر برا

  ارائه گردد. يطيمح ستيبا تحوالت ز يكارگروه سازگار

همكاري اعضاي كميته 
تخصصي كارگروه ملي 
  سازگاري با كم آبي

2  

 يجرانحوه ا،يتخصصتهيكميدر دستور كار جلسه آتمقرر گرديد 
. رديقرار گ آسيب شناسيمورد كشت برنج  محدوديت/ممنوعيت مصوبه
 يبند در اسرع وقت جمع از سطوح زير كشت برنج شده افتيآمار در

دارند، علل  يادياختالف ز 98و  97كه آمار سال  يياه گردد و در استان
كشت  ممنوعيت /تيتوسعه كشت برنج و عدم توجه به مصوبه محدود

ارزيابي دستورالعمل همچنين  شود. يشناس بيسو آ يبرنج بررس
انجام  عنوان پايلوت در استان ايالم به ممنوعيت كشت برنج محدوديت/

  بايست در اين راستا صورت گيرد، مشخص گردد. شود و اقداماتي كه مي

 يكارگروه مل رخانهيدب
  يبا كم آب يسازگار

جلسه آتي 
 كميته تخصصي

3  

هاي سازگاري با كم آبي استان خراسان  در بررسي پيشنهادات و برنامه
  رضوي موارد زير مقرر گرديد:

  از پيشنهادات مورد موافقت قرار گرفت. 10و  8و  6بندهاي  •
  مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهادات مجدداً 2-5بند  •
تهيه خواهد شد در كميته  10اي كه براي پيشنهاد بند  مفاد اليحه •

 تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.

درخصوص اصالحات مورد  هاي عضو كارگروه ملي دستگاهت نظرا •
توسط دبيرخانه  هاي سازگاري با كم آبي اين استان برنامه نياز در

به دبيرخانه كارگروه استاني  كارگروه ملي سازگاري با كم آبي
  گردد.ارسال 

هاي سازگاري با كم آبي اين استان در كارگروه  جهت طرح برنامه •
عمال اصالحات مورد نياز و رسيدن به آب قابل ها با ا برنامه ،ملي

ريزي ويرايش و در اسرع وقت به دبيرخانه كارگروه ملي  برنامه
 ،و پس از بررسي و تاييد دبيرخانه گردد سازگاري با كم آبي ارسال

  .خواهد گرفتدر دستور كار جلسات كارگروه ملي قرار 

كارگروه سازگاري با كم 
آبي استان خراسان 

رخانه كارگروه دبي/ رضوي
  ملي سازگاري با كم آبي

  يك ماه

4  

هاي سازگاري با كم آبي استان ايالم مقرر گرديد كه  در بررسي برنامه
برنامه هاي استان جهت بازنگري و اعمال اصالحات مورد نياز به استان 
عودت داده شود. آمار و اطالعات ارائه شده در گزارش مورد بازنگري قرار 

هاي سطحي و زيرزميني  ا با ديدگاه تلفيقي به منابع آبه گيرد و برنامه
ريزي باشد.  گونه اي اصالح گردد كه در انطباق كامل با آب قابل برنامه به

كارگروه سازگاري با كم 
  دو ماه  آبي استان ايالم
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  زمان  انجاممسئول   تصميمات  رديف

 در صورت لزومصورت كلي ارائه شده است و  پيشنهادات استان به
گردد. پس  مطرحاي  پيشنهادات در راستاي رفع مسائل و مشكالت منطقه

ها و پيشنهادات استان ايالم  برنامهو بررسي و تاييد از انجام اصالحات 
مجددا در جلسه كميته هاي استان  برنامهدبيرخانه كارگروه ملي،  توسط

  تخصصي كارگروه ملي سازگاري با كم آبي بررسي خواهد شد.

5  

ريزي  ه آب قابل برنامهبا توجه به اعتراضاتي كه در هر استان نسبت ب
ريزي، با در نظر  تعيين شده وجود دارد، مجددا مباني آب قابل برنامه

هاي اخير انجام شده باشد،  گرفتن تغييراتي كه ممكن است در تخصيص
  ها اعالم گردد. به استان

دفتر برنامه ريزي كالن 
  دو ماه  آب و آبفا وزارت نيرو

  


