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تاریخ جلسه: 97/08/05 مکان: نهاد ریاست جمهوري- زمان جلسه : 12:30 - 10

 شرکت کنندگان:
 اردکانیانپرهیزکار،  اعضاي کارگروه

نمایندگان/همراهان 
 اعضا

مغانلو (وزارت کشور)  -ارت صنعت، معدن و تجارت) وز( ، محمدزادهنجفی –کشور)  (سازمان برنامه و بودجه، مسجدي، عدل  
، مصطفوي، رضاپور(شرکت مدیریت رسولیهاحاج - (وزارت جهاد کشاورزي) ، بخشندهاکبري -بهلولوند (ریاست جمهوري) -

سروش، بختیار،  -رجبی مشهدي، فیاض منش(شرکت توانیر )  -کیانی (شرکت مهندسی مشاور دزآب)  منابع آب ایران)،
 (وزارت نیرو)بی، زهرایی، احمدي زاده و ابراهیم زاده، ترا

 دستور جلسه:
النظاره کشاورزيمتن الیحه پیشنهادي براي لغو معافیت حق -1
(نحـوه   12/12/96هـ مورخ 55092/ت158969وزیران به شماره  نامه هیأتتصویب 5ارائه بسته پیشنهادي براي اجراي بند  -2

 آب کشاورزي)محاسبه تعرفه تجاري برق چاههاي 

 خالصه مذاکرات
در ابتداي جلسه جناب آقاي دکتر اردکانیان دستورکارهاي جلسه را قرائت فرمودند و قبل از ورود به بررسی موضوع دستورکارها،     

درخصوص مصوبه کارگروه ملی مربوط به محدودیت منجر به ممنوعیت کشت برنج که هفته گذشته در هیأت دولت مطرح شده بود 
قبل از مطرح شده توسط وزیر محترم جهاد کشاورزي،  با توجه به پیشنهاد کهره نمودند و به علت کمبود وقت، نهایی نگردید اشا

 .شودبررسی  ،پیشنهاد مطرح شده ورود به دستورکار جلسه،
یت کشت برنج اضافه به بند یک مصوبه پیشنهادي ممنوع ذیلدر این خصوص پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مقرر شد تبصره 

 گردد:
در خارج از استان هاي گیالن و مازندران، خشکه کاري برنج مشروط به نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده «  

متر مکعب آب در هکتار در یک دوره کشت که به تایید مشترك سازمان جهادکشاورزي و شرکت آب منطقه  7000از حداکثر 
 »مجاز می باشد.  اي استان برسد،

 همچنین تبصره بند شش به شرح زیر اصالح گردید: 
، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی براي کشت برنج قانون برنامه ششم توسعه 39ماده  وزارت نیرو مجاز است به استناد« 

درصد و در سال دوم و سوم به میزان  50هاي گیالن و مازندران (خارج از الگوي کشت) در سال اول به میزان در خارج از استان
درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق (حسب تشخیص وزارت نیرو) در استان اقدام نماید. وجوه حاصله ناشی از این  100

هاي  درصد آن در قالب موافقتنامه 100داري کل کشور واریز و  افزایش قیمت پس از درج در بودجه سنواتی به حساب خزانه
گذاري بخش کشاورزي هر استان (غیر دولتی) براي حمایت از  هاي توسعه سرمایهبا وزارت جهاد کشاورزي به صندوقمتبادله 

»باشد.  یابد و تحویل برق و آب پس از سه سال براي این موارد ممنوع می هاي جایگزین برنج اختصاص میکشت
اي از باشد، موارد اصالح شده فوق طی نامهه به اینکه مصوبه پیشنهادي در هیأت محترم دولت در دست بررسی میمقرر شد با توج 

 طرف مسئول کارگروه ملی سازگاري با کم آبی به دبیر محترم هیأت دولت اعالم گردد.
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 خالصه مذاکرات
. نمایندگان وزارت النظاره کشاورزي، طرح گردیدفیت حقسپس دستورکار اول جلسه درخصوص متن الیحه پیشنهادي براي لغو معا

ضمن موافقت با کلیت  اعضا کارگروه النظاره کشاورزي مخالفت کردند. نمایندگان سایرجهاد کشاورزي با پیشنهاد لغو معافیت حق
خصوص ش توجیهی و تحلیلی درکشور، گزار نظرات خود را مطرح نمودند و مقرر شد: وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد،

 ،لحاظ منابع مالی مورد نیاز و تکالیف قانونی که باید انجام شود و همچنین استدالل عدم زیان وارده به کشاورزان و ضرورت انجام کار
ارش و پس از نظرخواهی از اعضاء، متن الیحه پیشنهادي و گز دنکن تهیه لغو معافیت در راستاي تولید پایدار کشاورزيضرورت 

 توجیهی به هیأت محترم دولت ارائه گردد.
 ،گزارش مربوط به دستورکار دوم جلسه ارائه گردید و پس اعالم نظر اعضاي محترم درخصوص متن مصوبه پیشنهادي جلسه، در ادامه

ر هیأت محترم دولت مقرر شد: باتوجه به اینکه مصوبه پیشنهادي مغایرت قانونی با سایر تکالیف ندارد و همچنین نیازي به تصویب د
و اعالم نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط وزیر  )5جلسه (تبصره الف بند یک و بند  ندارد پس از انجام اصالحات پیشنهادي در

 .گرددمحترم نیرو ابالغ 
ی باتوجه اري با کم آبدر پایان جناب آقاي دکتر اردکانیان از حضور فعال و صرف وقت اعضاي کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی سازگ

 تشکر نمودند. به مشغله کاري که دارند

 

 مصوبات

 زمان مسئول مصوبات ردیف

 اصالح مصوبه پیشنهادي ممنوعیت کشت برنج و ارسال به دبیر محترم هیأت دولت 1
دبیرخانه کارگروه ملی سازگاري با 

 کم آبی
 فوري

لنظاره در جهت پایداري تولیدات اتهیه گزارش توجیهی در مورد ضرورت لغو معافیت حق 2
 کشاورزي

وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه 
 کشور

 یک هفته

3 
وزیران به  نامه هیأتتصویب 5براي اجراي بند انجام اصالحات پیشنهادي در جلسه 

سازمان برنامه و و اعالم نظر  12/12/96هـ مورخ 55092/ت158969شماره 
 بودجه کشور

ان برنامه و بودجه سازمو  وزارت نیرو
 کشور

 یک هفته

 


