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 کارگروه ملي سازگاری با کم آبي

 مذاكرات: مشروح

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس  آقاي كشاورزآبي به ریاست جلسه کمیته تخصصي کارگروه ملي سازگاری با کم هفتادمین

این جلسه به گردید. در های عضو کارگروه ملي سازگاری با کم آبي برگزار نمایندگان دستگاهارتباط مجازی با ا کمیته تخصصي و ب

هیأت محترم وزیران برای تشکیل  82/82/10هر مورخ 66012/ت861101جهت اصالح مصوبه شماره  ویشنهادات ادامه بررسي

 ورداخته شد.کارگروه ملي سازگاری با کم آبي 

ساز و کار مدیریت مشارکت کارگروه سازگاری با کم آبي در سطح ملي و استاني در به تشریح ویشنهاد  خانم زهراييجلسه  در ابتدای

جمع بندی نظرات  و ارائه نظرات سازمان هواشناسي کشور و وزارت صمت در این خصوص ورداختند. ایشان و کاهش اثرات خشکسالي

تا در این  کردندین ویشنهاد به وظایف کارگروه ملي عنوان نمودند و از سایر اعضاء درخواست دو دستگاه مذکور را مخالفت با ارزودن ا

 خصوص اظهار نظر نمایند.

. من هم تقریباً با وزارت صمت موارقم. کار مدیریت خشکسالي یک کار شما من هم امروز صبح اظهار نظر کردم خدمت :آقاي كشاورز

های اجرایي بایستي مسئولیت های شان را تنظیم چه در سطح استاني. دوم اینکه دستگاه چه در سطح ملي و ،اجرایي مستمر است

و  ویگیری بکنند و یک ساختار داخلي بدهند. از نظر من کارگروه سازگاری حداکثر مي تواند یک مشورت و نظارت عمومي بکند ،بکنند

ي بکند. بنابراین ورود این کارگروه به مسائل اجرایي نه عملي تواند تصمیماتش را آسیب شناسمي ،اگر ستاد مدیریت بحران بخواهد

با این کارگروه منطبق نیست. در  0و بخشي از بند  0، 3، 2، 8است و نه به صالح است و نه این کارگروه اختیار دارد. بنابر این بندهای 

استاندار محترم است. بنابراین بهتر است همان  کارگروه استاني سازگاری و کارگروه بحران،رئیس هردو  ،مورد کارگروه استاني هم

داند که چه کار کند. بنابراین من ها خواست خودش مياگر هم مشورتي از دستگاه ،کارگروه بحران استان کار خود را انجام دهد

چه  ،فه ستاد بحران استرني مي دانم برای ستاد بحران. این کار از نظر قانوني وظی-کارگروه سازگاری را حداکثر یک جایگاه مشورتي
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 سازمان گزارش ویرو کردم، عرضدر سطح ملي و چه در سطح استاني و از ابعاد مختلفي برخوردار است. من در آن جلسه هم 

 تقریباً .ررستادند ایران را ای زبده کارشناس یک .رائو ،جهاني خواربار سازمان با داشتیم مطالعاتي وروژه یک ۰0 دهه در ما ،هواشناسي

ت بحران رت کشور و ستاد مدیریوزا بر صلا هم طرح آن در. داد ارائه خشکسالي مدیریت ملي مرکز ایجاد طرح یک کرد مطالعه ماه 1

 ، مرتبط باوزارت جهاد کشاورزی و عموماً بخش تولید کشاورزی ک،هیدرولوژیمرتبط با خشکسالي خشکسالي  است منتها وزارت نیرو

 بیمه یکي خشکسالي وشتوانه. دارد ای عدیده که مسائلاست خشکسالي اجتماعي مرتبط با هم  زارت کشورو وخشکسالي کشاورزی 

 من نظر. نیست هم امکانش وریت بحران و ما در کارگروه مان اصالً چنین رضایي را نداریم مدی جای به است ریسک مدیریت و است

 .است متص محترم وزارت مشابه ررستادم هم کتبا که

شي از مطالب را دوستان ررمودند بنده هم اگر جمع بندی کل مطلب را داشته باشم، ویشنهاد ما بر این است که بخ آقاي مسجدي:

 که است این ما برداشتاین موضوع از دستور کار خارج شود. به دالیلي که عرض مي کنم این موضوع مربوط به اینجا نیست و اصالً 

 جهاد وزارت همکاری با نیرو وزارت گویدمي بحران مدیریت قانون 80 ماده ب بند 2 جزء در. است متفاوت مقدار یک موضوع

اجرایي مرتبط نسبت به ویشگیری از خشکسالي اقدامات قانوني الزم را انجام دهد.  دستگاههای سایر و هواشناسي سازمان و کشاورزی

ساز  ،لي که آیین نامه این دستورالعمل تهیه شدهوس لذا موضوعي که برای وزارت نیرو تعیین شده ویشگیری از خشکسالي است در حا

و کار مدیریت و کاهش اثرات خشکسالي است. وس لذا دو موضوع کامالً متفاوت از هم هستند. ویشگیری قبل از وقوع است در حالي 

به نظر من مشاور محترم که مدیریت و کاهش اثرات حین وقوع بحران و بعد از آن است. بنابراین اصال این دستورالعملي که تهیه شده 

یا هر کسي که تهیه کرده به این موضوع توجه نکرده و باید متمرکز مي شد روی وظایفي که برای وزارت نیرو تعیین شده است و روی 

 یزن ویشگیری شامل البته که آن از بعد حتي و بحران کردن اداره وظیفه که چراآن کار مي کرد و موضوع را گسترش نمي داد به سایر. 

و  هماهنگي ویشگیری، ستاد ترتیب همین به ،است بحران مدیریت سازمان ،است بحران مدیریت عالي شورای به مربوط شود مي

ند. بنابراین این ه اررماندهي عملیات واسخ به بحران است. همه اینها چه در سطح ملي، استان و شهرستان ستاد و کارگروه تشکیل داد

شده است که با همکاری  لط یک بخشي از موضوع که مربوط مي شود به ویشگیری به وزارت نیرو محوهاست رقموارد مربوط به آن

توانیم آن را گسترش بدهیم به سایر ابعادش. دومین بحثي که هست حاال دوستان های اجرایي آن را انجام بدهد. بنابراین نميدستگاه

خواهیم به این بحث وارد شویم دیگر هر هفته باید جلسه بگذاریم. آقای وزیر ما را اگر که ب ،ررمودند که این اقدامات عموماً اجرایي است

زهرایي خواهش مي کنم یک مقدار کمش بکنید ما به کارهای دیگرمان هم تحت رشار گذاشت جلسات وایان سال را گذاشتیم. خانم

در هر وضعیتي باید بتوانید سریع جمع  .خواهدی را ميمطمئنا جلسات بسیار زیاد ،برسیم. اگر بخواهید به یک چنین وادی وارد شوید

نه برای این منظور تشکیل شده است و نه مي توان به این  ،این عمال نه جزء وظایف این کارگروه است .سریع بتوانید اقدام کنید ،شوید

روی اینکه برنامه ریزی شود و اینجا خیلي تمرکز شده بود  ،موضوع گسترشش داد و اجرا کرد. همچنین یک موضوعي بحث جدی است

ای در قوانین مختلف دارد. یند مشخص و تعریف شدهآطرح ها مشخص شود و تصویب شود و اجرا شود و نظارت شود. همه اینها رر

د، یا طرح هایي که توسط وزارت نیرو تهیه مي شود باید برود مسیرش را طي کند. دو مسیر دارد برای اینکه اینها بتواند برای اجرا برو

بگیرد و ررآیندش را طي بکند. یا  23در قالب طرح ها و عملیاتي است که در قالب برنامه ها مشخص میشود که این باید برود ماده 

که این هم ررآیند  ،قانون مدیریت بحران قرار بگیرد 80قانون الحاق دو قرار بگیرد و یا اینکه در ماده  21اینکه بیاید در قالب ماده 

یند اینگونه نیست که جایي تصویب شود و بعد برود به هیئت دولت. باید ویشنهاد تهیه شود و با امضای آای دارد. این ررتعریف شده

وس از بررسي و تایید  .ارسال شود به وزارت کشور. وزارت کشور در سازمان مدیریت بحران بررسي مي کند ،وزیر محترم ،باالترین مقام

از آنجا مصوبه مي گیرد و بقیه مراحلي که  ،ید و سازمان برنامه هم وس از بررسي ها مي برد به هیئت وزیرانآنها به سازمان برنامه مي آ

یندش دوباره باید برگردد به دستگاه اجرایي. مثالً اگر آدر موردش انجام مي شود. بنابراین این را که بتوانیم اینجا تصویب کنیم، رر

 بنابراین. بحران مدیریت سازمان از کند درخواستوزیر مربوطه اش باید  ،ستاناسي طرحي برای هواش ،ستا دطرحي برای جها
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ای که برای وزارت نیرو تعیین شده و این وظیفه هم به نوعي قابل تفویض قالب وظیفه در ها این از کدام هیچ که است این ما برداشت

وزارت نیرو اگر الزم  .یفه مشخص مال وزارت نیرو استبه جای دیگر نیست که حتي قسمتي از آن تفویض گردد به کارگروه. وظ

باید در چارچوب  ،هایش را انجام دهد. نهایتاً اگر برسد به طرحي و یا اقداميجلسات برقرار کند و هماهنگيداند باید برای آن مي

 تفویض قابل دیگری کارگروه ای و دستگاهها سایر به خصوص این در نیرو وزارت وظایفتعریف شده ررآیندش را طي کند. بنابراین 

ود و ما به به جد با این موضوع ش خارج کار دستور از موضوع این که داریم را این خواست در ما استدالالت این همه با بنابراین .نیست

بود که  مخالفت داریم که این موضوع جزء وظایف کارگروه سازگاری با کم آبي قرار گیرد. سازگاری با کم آبي بخشي از سازگاری

ن ایارتد خیلي کارها باید بکنیم یکي این است که خودمان را سازگار کنیم. مربوط به خشکسالي است. خشکسالي وقتي اتفاق مي

موضوع سازگاری را آورده اند در قالب کارگروهي که نیاز به هماهنگي دارد اینجا مطرح کردند. ولي همه موضوع خشکسالي را 

جایي که کار گروه های تعریف شده و مسئولیت های تعریف شده در قانون مشخص است و این کار  ،ن کارگروهتوانیم بیاوریم در اینمي

عمال امکان وذیر نیست. بنابراین درخواست ما این است که این موضوع را از دستور کار خارج بفرمایید و بگویید که این کار امکان وذیر 

 نیست.

 را کشاورزی جهاد وزارت و هواشناسي سازمان و نیرو وزارت که قانوني .ن یک توضیحي بدهمراجع به خود این قانو آقاي وظيفه:

ری از خشکسالي گردد. اینجا به نظرم کلمه ویشگیری نامناسب است و حتي قانون نیاز به ویشگی به منجر که اقداماتي به کرده مامور

کرد این کلمه ویشگیری را به نوعي جابجا کنند یا عوض کنند.  ویشنهادم این است که به هر کجا که مي شود منعکس .اصالح دارد

ای چون خشکسالي قابل ویشگیری نیست. کجای دنیا از خشکسالي ویشگیری مي شود. خشکسالي وارد مي شود حاال اینکه یک جامعه

لي قابل ویشگیری نیست. به هر آمادگي دارد در مقابل آن تاب بیاورد و یا به نوعي سازگار شدن موضوع دیگری است. اساساً خشکسا

توانیم با طبیعت مبارزه کنیم. اما در مورد بخش بعدی خانم دکتر نتیجه گیری شما را اصالح کنم که ما اساساً با تشکیل حال ما نمي

لف ای که در واقع وظیفه هماهنگي، نظارت و تسهیل همکاری بین ساختارهای مختیک همچین نهادی و یا کمیسیوني و یا کمیته

موجود ملي را ایجاد کند مخالفتي نداریم و با این قانون هم موارقیم. اساساً طبق همان رایلي که به اشتراک گذاشتم و در کشورهای 

مختلف به نتایج و تجربیات این کار به صورت خالصه ارائه شده است، بلکه این کار یک کار ضروری و الزم است. اساسا تأسیس این 

کار ضروری و واجبي است برای کشور برای اینکه بتواند  .اگر این کارگروه حوصله این کار را دارد ،در این قالب باشدتواند کمیسیون مي

همه این قوانین مختلف و ارگان های مختلف را هماهنگ کند و در زیر چتر یک ساختار مناسب در بیاورد. متاسفانه در مدیریت 

اساً ما رقط وارد مدیریت بحران مي شویم و اصالً در مورد مدیریت ریسک هیچ کاری خشکسالي و یا هر بالیای طبیعي دیگری اس

نداریم. همواره در وي این هستیم که یک اتفاقي بیفتد و بعد برویم بازسازی کنیم و یا جبران کنیم. به هرحال خشکسالي یک ودیده 

وذیر شوند، کم کنیم و جوامع کمتر در برابر این بحران آسیب در کشور ما است و واقعا برای این که بار مالي کشور را تکرار شونده

چنین رویکردی و مدیریت ریسک باید در برنامه های ما قرار بگیرد. طبیعتا مي دانید که مدیریت بحران در هر بالیي به صورت 

ن به مراتب خیلي بیشتر از کند، در حالي که مدیریت ریسک موضوعي و کالن مي نگرد و تاثیر آای و موردی برخورد ميمنطقه

اش ا کارگروه عالي در حوصلهی و کمیته این شاید. نیست کار دستور در که است مواردی جمله از این متاسفانهمدیریت بحران است. 

ن نباشد و یا در ظرریتش نباشد که به این موضوع به صورت جامع رسیدگي کند و نهاد دیگری ایجاد شود، ولي در حال حاضر کمبود آ

 در کشور به شدت حس مي شود و مي طلبد که به آن بیشتر بها داده شود.

که دوستان اگر صالح دانستند در صحبت هایشان اشاره بفرمایند. یکي  ممي خواهم دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کن خانم زهرايي:

رعالیت از جنس برنامه ریزی ویش از  بحث ارزایش تاب آوری برای کاهش خسارت های خشکسالي در صورت وقوع است که این یک

آبي وقوع است و خیلي هم در راستای برنامه های سازگاری با کم آبي و اقداماتي است که کارگروهي مثل کارگروه سازگاری با کم
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ز وظایف ریزی برای ارزایش تاب آوری و کاهش خسارات خشکسالي مي تواند یکي اتواند انجام دهد. منظورم این است که برنامهمي

کارگروه باشد. ولي بخشي از وظایف که مربوط به مدیریت بحران خشکسالي وس از وقوع است قطعا در ظرریت این کار گروه نیست که 

 به آن ورداخته شود.

بر مثل بقیه دوستان موارق این موضوع هستم که این بخش ارتباطي با کارگروه سازگاری با کم آبي ندارد و بیشتر  آقاي سرافرازي:

. چون باشد داشته ایراد قانون این 2 ماده شاید ررمودند هممي گردد به سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور. آقای دکتر وظیفه 

خشکسالي قابل ویشگیری نیست و چگونه مي توانیم از خشکسالي ویشگیری کنیم. این واژه ویشگیری خیلي مشکل ایجاد میکند. ما 

رقط مي توانیم مدیریت بعد از وقوع خشکسالي را داشته باشیم که بایستي برای آن رکری  ،ا بگیریمنمي توانیم جلوی خشکسالي ر

کرده باشیم. در چند سال اخیر نیز خشکسالي در کشور حالت نرمالي ویدا کرده است. همین وضعیتي که امسال داریم و خیلي از 

این وضعیت را حالت نرمال در نظر بگیریم و سال هایي مثل سال گذشته که های قبل از این نیز داشته ایم، شاید باید بپذیریم که سال

های ورآبي باید بارندگي بیشتر بوده است را سال های ور آبي در نظر بگیریم که برای آنها برنامه ریزی کنیم. به نظر من برای سال

های سازگاری که وارسال روی آن کار کردیم مدیریت کشت بیشتر برنامه ریزی کرد تا بتوانیم سال های نرمال مان را مطابق با برنامه 

و مدیریت بهره وری از آب را داشته باشیم. بیشتر باید روی این موضوع کار کنیم. اگر این وضعیتي که اسم آن را حالت نرمال بگذاریم، 

ود. این آب تقریباً حالت ثابتي دارد های زیرزمیني توسط چاه ها برداشت مي شهای زیرزمیني خیلي مشکلي نداریم. از آبما در آب

ه ها و قنوات عمدتاً حالت رودابي دارند و چشم زیرزمیني های آب بخش در ولي. است کمچون هر سال نوسانات آب در چاه ها 

کنند. ولي به صورت عمده، ما در آب های سطحي که هر ها یک مقداری مشکل ویدا مينگاهشان به بارندگي همان سال است، این

تلزم مسساله از وشت سدها آزاد میشود و کشت های سطحي ما از طریق آنها انجام مي گیرد و بهره برداری از آب های سطحي 

دهد که بر اساس آن در وزارت استفاده از سدها است، هر ساله در اول سال زراعي جدول منابع و مصارري را وزارت محترم نیرو مي

 که است مصارري و منابع تابلوی آن با متناسب دهند، انجام باید واییزهمیزان مخصوصاً کشت  جهاد کشاورزی بحث کشت و اینکه چه

هایي که به وقوع مي ویوندد و کمبود بارشي را که گیرد. ولي عمدتاً خشکساليحتماال ما این آب را داریم انجام ميا شود مي بیني ویش

 زمستان در و شد انجام ها کشت که دیدید هم امسال. هستیم شاهد، شد انجام شتک اینکه از بعد و زمستان اوایل در عمدتاًما داریم 

درصد شده است. در صورتي که  60شان دهنده این است که وضعیت بارندگي مناسب نیست و ذخیره سدها کمتر از ن آمارها که دیدیم

 وزارت و بحران مدیریت در باشد قرار اگرشده است.  بیني نداشتیم و عمدتاً در همه جای کشور این کشت انجامین ویشنما در واییز چ

 که است این بر اعتقادمان ما اینکه ضمنهای واییزه کار بکنیم. ها و کشتجا باید روی همین برنامهآن ،باشیم داشته ایبرنامه هم کشور

 نداشته را باغات توسعه بحث کشور کجای هیچ در عنوان هیچ به که بکنند کمک هم هااستانداری همینطور و کشاورزی جهاد وزارت

این شرایطي که االن دیگر کشور دارد به هیچ عنوان دیگر نمي توانیم توسعه  با و خواهندمي را مطمئني آب حتما باغات چون. باشیم

نها عمدتاً هایي که در جداول جزء وظایف دستگاه ها آورده شده و گفته شده روی آن نظر دهید، ایباغات را داشته باشیم. برنامه

 برخالف آن موارد از بعضي شاید ودهند و ها است که دارند انجام ميهمانطور که گفتند جزو وظایف جاری و ذاتي هر کدام از دستگاه

 نیز ما بگویم که کردم رراموش اینکه ضمن. کنیم نظر تجدید ما نیز آنها در باید حتي که باشد خشکسالي مدیریت برای ما نیت و قصد

 .نه یا است رسیده زهرایي دکتر خانم دست به دانم نمي. ررستادیم امروز را اننظراتم

در  باشندنه، من هنوز نظرات شما را دریارت نکردم. باز از همکارانم ویگیری خواهم کرد که اگر دریارت کرده  زهرايي:خانم 

در گزارش اضاره کردم. آقای دکتر الهیجان زاده، شما  . همانگونه که نظرات آقای مهندس کشاورز را دریارت وکنمميواورووینت اضاره 

 در این مورد اظهار نظر مي ررمایید؟

دو نکته را در خصوص ویشنهاد دارم و اگر دوستان مدیریت بحران از وزارت کشور حضور دارند، توضیح دهند.  الهيجان زاده:آقاي 
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کارهای مدیریت خشکسالي اگر آنرا مالحظه بفرمایید، مي تواند  و ابتدا در خصوص دستورالعملي که تمدید شده است. در خصوص ساز

مرتبط با کارگروه باشد که در ارتباط با محیط زیست بسیار مهم است. آنچه که دوستان ارائه کردند به عنوان ویش نویس دستورالعمل، 

ثیر گذار معرري نمودند و برای آنها در بخش اول آن تحت عنوان دستگاه های دولتي و بخش های نظامي را به عنوان بخشهای تا

رعالیت هایي ویش بیني کرده، تقریبا همه اعضا مانند وزارت کشور، نیرو، جهاد، هواشناسي، صنعت و معدن و غیره وجود دارد بجز 

 سازمان محیط زیست. از طرري سطح رعالیت سازمان محیط زیست حدود هیجده و نیم میلیون هکتار است و مناطقي تحت عنوان

مان های تاالبيمناطق چهار گانه در اختیار سازمان محیط زیست است و همچنین مناطق شکار ممنوع و سه میلیون هکتار نیز محدوده

است که برخي از این مناطق، مناطق بکر و خیلي بکر هستند که هنگام خشکسالي در این مناطق با بحران مواجه مي شویم. حال که 

ایم و خشکسالي هم مشهود است، همین هایي است که ما کاهش بارندگي داشتهل هم از آن دسته سالموضوع خشکسالي است و امسا

االن هم در مناطق چهارگانه و تاالبها درگیر خشکسالي شده ایم. در دو روز گذشته نیز در دریاچه بختگان شاهد مرگ و میر ورندگاني 

در رضای مجازی هم بازتاب داشته است. االن هم تنها دستگاهي که به رکر چاره بوده ایم که در آنجا جوجه آوری دارند که این موضوع 

ای مي گوید آبي برای تامین ندارد و سازمان دیگری هم وجود ندارد. که ارتاده است، سازمان حفاظت محیط زیست است. آب منطقه

در مناطق مختلف اتفاق مي ارتد، بخصوص در  همه این مباحث برمي گردد به موضوع مدیریت بحران. یا آتش سوزی هایي که مرتب

ارتد. همین االن هم در مناطق چهار گانه، تامین علوره یک مشکل بزرگ هم باشد، این اتفاق مي رصول گرم سال و حتي اگر بارندگي

عي که جالب است شده است. چون در این موقع سال، اعتباری وجود ندارد. همچنین آبرساني به آبشخور های مناطق چهارگانه. موضو

ان مي رود این هجده و نیم میلیون ماینست که هیچ ردوایي از سازمان حفاظت محیط زیست در این آیین نامه وجود ندارد. بطوریکه گ

هکتاری که بطور قانوني تحویل محیط زیست شده است، هیچ گونه ویش بیني برای آن نشده است. اما در خصوص خود بحث 

توانیم بحث کم آبي را مجزا کنیم از بحث اثرات خشکسالي. چیزی که مستقیما با موضوع درگیر ، ما نميویشنهادی که وجود دارد

سازگاری با کم آبي  صهایي است که باید صورت بگیرد برای کاهش خطر. اگر شما در مصوبه دولت در خصواست، بحث ویش بیني

ای که بخش های مختلف شرب و ین کمبود آبي که اتفاق ارتاده، به گونهحظه بفرمایید، در همان بند اول اشاره کرده است به تامالم

صنعت و ... باالترین راندمان را داشته باشند با همان شرایط. بنابراین آسیب هایي که خشکسالي وارد مي نماید را در همین کارگروه 

ش خطر و تا حدودی بحث آمادگي باید در این ملي سازگاری با کم آبي باید ویش بیني نماییم. به نظر من بحث ویشگیری و کاه

کارگروه گنجانده شود. تمام وظایف اجرایي ویش بیني شده نیز در قانون مدیریت بحران آورده شده است و نیازی نیست که ما وارد 

ه اعتقاد شخصي این مقوله شویم. قانونش سه سال ویش تصویب و دستورالعمل اجرایي نیز دارد و وظایف همه را نیز مشخص کرده. ب

 من در بحث ویشگیری و کاهش خطر مي توانیم موارد مد نظر دوستان را لحاظ نماییم.

به نظر من نظرات آقای دکتر الهیجان زاده کامال درست است و ما مي توانیم مسائل مرتبط با خشکسالي را تا حدی  آذرگشت:آقاي 

بي مطرح کنیم و مسائل اجرایي، ارجاع شوند به سازمان سازگاری با کم آملي که به لبه اجرایي برسد و مدیریت آن را در کارگروه 

 مدیریت بحران. 

به نظر من این کارگروه مي تواند در حد » اگر نظری نیست من متن مهندس کشاورز را مطرح کنم. ایشان ررمودند زهرايي:خانم 

ي کمک کند، لیکن قبول وظایف اجرایي در قسمت کارگروه مشورتي، نظارت عمومي و آسیب شناسي به ستاد بحران در سطح مل

، با  0بند  "ب"از توان و اختیارات کارگروه خارج است و در خصوص کارگروه استاني، موضوع قسمت  0و  2، 8، موارد  0بند  "الف"

ر است کلیه اختیارات ذکر توجه به اینکه رئیس کارگروه استاندار محترم است و اعضای کارگروه در کارگروه بحران نیز عضو هستند، بهت

شده توسط کارگروه بحران استان انجام شود، و مداخله کارگروه سازگاری مغایر با وظایف و اختیارات کارگروه بحران در استان است و 

کنم اگر بحث خشکسالي را من رقط یک نکته را عرض کنم در خصوص بحث ویشگیری، من رکر مي«. اختیارات اجرایي نیز ندارد
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خشکسالي هواشناسي قابل ویشگیری نیست ولي  ،، کشاورزی و اقتصاد اجتماعيوژیم کنیم به خشکسالي هواشناسي، هیدرولتقسی

چند ررم دیگر قابل ویشگیری است. بنابراین متني که در قانون درج شده است تحت عنوان ویشگیری از خشکسالي، رکر مي کنم 

 های دیگر خشکسالي باشد.ررممرتبط با 

سیالب است که در  حثبه وزارت نیرو دو وظیفه ابالغ شده، یکي ب 80ماده  تررمایش دوستان را شنیدم. در بند  ضاپور:رآقاي 

نجا دستورالعملي تهیه و تصویب شده است. و استاني را به ما محول کرده اند که در آکنترل سیالب در سطح ملي  ،مرحله تصویب است

راحل ویشگیری از سیالب باید در آنجا دیده شود. و بعد از آمادگي ، سایر مراحل مربوط به سایر دوستان در ستاد بحران معتقدند که م

ها است. اما در مورد خشکسالي همانگونه آقای دکتر وظیفه و سایر دوستان ررمودند، منظور از ویشگیری از خشکسالي که اینجا دستگاه

مده دیم. همانگونه که در دستورالعمل آقدامات ویشگیرانه را مد نظر قرار داآمده است، جای اشکال دارد، که منظورش چیست؟ و ما ا

م اقدامات مربوط به مرحله ویشگیری را ما مد نظر قرار دادیم. همانگونه که مي دانید ه است، مطالعات یک گزارش وشتیبان دارد و ما

ن و زمان بعد از خشکسالي. مشاوری که ما گررتیم، بر ما مراحل مختلفي در خشکسالي داریم. زمان قبل از خشکسالي، ویشگیری، حی

دستورالعمل نام آنها ذکر  ایناقدام را در خصوص خشکسالي احصا کرده است. دستگاه هایي که در  18اساس قوانیني که وضع شده، 

ند که بیشتر در تدستگاه هایي هسشده است، مانند وزارتخانه های نیرو، کشور، جهاد، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و ... ، به نظر من 

به مراحل بعد از خشکسالي نداریم. حتي با توجه به تجربه ای که در خصوص به تصویب  مرحله ویشگیری وظیفه دارند. مثال ما کاری

صوص دستورالعمل سیالب در مرحله ویشگیری داریم، اسم دستورالعمل را اصالح کردیم تحت عنوان اقدامات ویشگیرانه در خ نرساند

اقدام در مرحله ویشگیری  18رقط  ،ررستیم. بر اساس نظر مشاور ماها ميکاهش اثرات خشکسالي و تحت این عنوان برای دستگاه

 6قانون مدیریت بحران. یا وزارت کشور که  26و  20، 80وظیفه دارد. مواد  3. مثال سازمان مدیریت بحران کشور استتعیین شده 

هم مصوبه هیات وزیران برای طرح های مقابله با خشکسالي در استان ها را داریم. وزارت  18ارد. در سال وظیفه در مرحله ویشگیری د

اگر مالحظه بفرمایید به تفکیک وظایف  0صفحه  2نیرو هم یک سری وظایفي دارد که در همین دستورالعمل وجود دارد که در جدول 

ایم. با توجه به حساسیت دوستان وزارت کشور و سازمان ت خشکسالي احصا کردهدستگاه ها برای اقدامات ویشگیرانه برای کاهش اثرا

مدیرت بحران برای جلوگیری از تشکیل کمیته ها و کرگروه ها در این خصو است، مي توان کارگروه ملي را به عنوان بخشي از اقدامات 

بخشي هستند، مجبوریم از کارگروه استفاده کنیم. با ویشگیرانه مد نظر قرار داد. چون هم سیالب و هم خشکسالي جز اقدامات ررا

صورت گررته در خصوص وظایف کارگروه ملي سازگاری با کم آبي و برای جلوگیری از تشکیل یک کارگروه دیگر  یهاتوجه به بررسي

وظایف بسیاری از و موازی مي توان از ظرریت های کارگروه نیز در این خصوص استفاده نمود. چون بسیاری از این وظایف، جز 

 اهکار ادائه دهد.رها است. ولي این کارگروه مي تواند در خصوص اقدامات ویشگیرانه دستگاه

. من خواهش مي کنم از مشاوری که مي تواند ویش بیني است: ما تازه متوجه شدیم که این دستور العمل از کجا آمده كشاورزآقاي 

برویم به  را و بکنیم خشکسالي يیعني که ما چگونه مي توانسیم مثال امسال ویش بین ید این ادبیات از کجا آمده است.یکند، بفرما

. یا باید برویم دولت را مجاب کنیم که واردات بیشتری داشته باشد. تمهیدات دیگری مانند اینکه چه بکاریم "نکارید"کشاورزان بگوییم 

های مشهد و مدرس و منجر به ه کمک سازمان هواشناسي و دانشگاهما یک مشاور بین المللي گررتیم و ب ۰0و چه نکاریم. در دهه 

کشور در دنیا را مطالعه کردیم.  1ما یک زماني مراکز خشکسالي تهیه کتابي شد که مطالعات بعدی نیز به همین کتاب رسیدند. 

توان اثراتش ارتد چگونه مياگر اتفاق ميتوانیم ویشگیری بکنیم. همه اینها بر این است که راهنمایي نکردند که ميرا هیچکدام هم ما 

همچین طرحي تهیه نیرو را با اصل استقرار مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران کاهش داد یا مدیریت کرد. به نظر من اگر وزارت 

همچین  با کم آبي، ریکرده باید به ستاد بحران ارائه دهد و ستاد بحران را راضي به انجام یک چنین دستورالعملي بکند. اما در سازگا

ها مقطعي رضایي برای طرح چنین مواردی نداریم. سازگاری مدیریت وذیرش کم آبي است، به صورت مستمر و بلند مدت. خشکسالي
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های آن هم وجود دارد. بنابراین کمک کنیم تا با تعامل بیشتر با استانها و همکاران های مختلف که شاخصو ضعف هستند با شدت

مختلف همین سازگاری را به نتیجه برسانیم. ظاهراً حضور و ورود ما به این مسائل هنوز در ذهن کارگزاران آب و کشاورزی و های حوزه

ن را به خاطر بیاورید که هرکدام درخواست منارع بیشتر از حوضه آبریز امدیریت اجتماعي کشور وذیررته شده نیست. برخورد استاندار

ین سازگاری هنوز جای کار زیادی دارد. تقاضا دارم همین موضوع روی میز )کارگروه ملي سازگاری با کم مشترک داشتند. بنابراین هم

همه موارد را قرار نیست این گروه حل کند. همکاران شرکت مدیریت منابع آب هم لطف کنند، ویشنهادشان را به  آبي( را توجه کنیم.

 خشکسالي انجام شود. خیلي ممنون از ررصتي که در اختیار من قرار داده شد. ستاد بحران ببرند. من تا کنون ندیدم ویشگیری در

خواستم عرض کنم ایشان ررمودند. با تدوین کنم. بخشي از مطالبي را که من مياز آقای مهندس کشاورز تشکر مي آقاي مسجدي:

گذار به کند. بنابراین قانوني آن دستگاه کم نمينامه محول کردن وظایف یک دستگاه اجرایي به یک کارگروه از مسئولیت ذاتیک آیین

ام و از تواند بگوید این مورد را به کارگروهي محول کردهطور مشخص وزارت نیرو را مسئول انجام این کار نموده است. بنابراین نمي

کرده است. اگر این اتفاق رخ توانست تفویض اختیار کند اما این کار را نگذار حسب صالحدید ميخودش سلب مسئولیت کند. قانون

رسد. شما ارتد و در عمل هم به نتیجه نميهای دیگر نظیر مدیریت بحران اتفاق ميهای دیگر و کارگروهدهد تداخل در وظایف دستگاه

ح خود هر طرحي را بخواهید تصویب کنید، ررض کنیم در این کارگروه طرحي را تصویب کردیم. بعد چه؟ اگر قرار است هر دستگاه طر

دانم کانال ویش ببریم. من بعید مي 2توانیم یک طرح را از را ارائه دهد که دوباره در همان نقطه اول هستیم. در غیر اینصورت نمي

هایي در جای دیگر تصویب شود و در قالب اعتبارات مدیریت بحران ارائه و وذیررته شود. در وزارت کشور این موضوع را بپذیرد که طرح

ها در مراحل خسارت خشکسالي. به نظر شما ولي که ارائه شده به صراحت ذکر شده اقدامات تکمیلي هر یک از دستگاههمین جدا

توان در کارگروه سازگاری با کم آبي مصوب کرد؟ شما میتوانید در این کارگروه مواردی همچون بیمه خسارت خشکسالي را مي

مورد بحث و بررسي قرار دهید. آقای دکتر عدل هم مخالف این موضوع هستند که خسارت کشاورزی را که در متن هست و اشاره شده 

این کارگروه که بنابر هدف خاصي شکل گررته، به مسائل دیگری ورود کند و بخشي از وظایف وزارت نیرو را بخواهد انجام دهد. 

رتي برای وزارت نیرو باشد که چنانچه نظری دارد تواند یک بازوی مشوهمانطور که آقای مهندس کشاورز هم ررمودند این کارگروه مي

های دیگر را هم برای ادامه کار داشته باشد. بنابراین من درخواست دارم این موضوع از دستور در اینجا مطرح کند تا دیدگاه دستگاه

 کار خارج شود تا بتوانم به وظایف اصلي برسیم. 

کنم. تمام قوانیني که تا کنون درخصوص خشکسالي در و اعضای جلسه تشکر ميمن اوال از حسن توجه همه همکاران  آقاي رضاپور:

کشور وضع شده است، در این مطالعه بررسي شده است. جدولي که آقای دکتر مسجدی ررمودند، همه اقدامات ویشگیرانه در زمینه 

مي، مطالعاتي و اجرایي از ستاد مقابله با های علها، نهادها و تشکلخشکسالي است که در دنیا و کشور متصور است. همه برنامه

خشکسالي، کارگروه مقابله با سرمازدگي و خشکسالي و همه آنچه در این مورد وجود دارد مورد بررسي و مطالعه قرار گررته است و به 

نجا تصویب شود یا نه، این اقدام در بحث خشکسالي باید انجام شود. رارغ از اینکه این موضوع در ای 10اند که حدود این نتیجه رسیده

های مسئول در مقابل هر اقدام مشخص شده و ورق قانون باید مواردی را انجام دهند. اقدامات نتیجه خرد جمعي است که دستگاه

های مختلف را بررسي، وایش و ای دستگاهبنابراین باید یک دستگاه ررابخشي مدیریت این موضوع را برعهده بگیرد و اقدامات جزیره

ارزیابي کرده و وظایفي را برای هریک مشخص و ویگیری نماید. برای همین هم این موضوع ویشنهاد شده تا در کارگروه سازگاری با 

 کم آبي انجام شود.

ها، خود دستگاه است و باید در برابر آن واسخگو باشند. وقتي این موارد در یک کارگروه مسئول انجام وظایف دستگاه آقاي مسجدي:

شد و طرحي تصویب شد، ممکن است در اثر اجرا/ عدم اجرای آن مشکلي ویش بیاید. در این شرایط مسئولیت بر عهده کیست؟ جمع 

ها را مشخص کرده و در قبال آن هم اختیارات و امکانات واگذار تواند واسخگو باشد؟ قانون وظایف هریک از دستگاهآیا کارگروه مي
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باشد. بنابراین دستگاه در برابر عملکردش واسخگوست. با این اقدام که وظایف دستگاه به کارگروه هم باید واسخگو  کرده و دستگاه

دانم چرا وزارت نیرو با تکیه و منتقل شود، دستگاه درخصوص اتفاقات ناشي از اجرا / عدم اجرای وظیفه واسخگو نخواهد بود. نمي

کنم اجازه بفرمایید هرکسي مسئول وظیفه و واسخگوی عملکرد رد. خواهش ميوذیها را نمياستناد به واژه ررابخشي، برخي مسئولیت

بتواند وارد مسئولیت قانوني  خودش باشد. به نظر من این با اصول کار مغایرت دارد و اجرایي نیست و امکانپذیر نیست که کارگروه

ها نظر تخصصي و مشورتي بدهد. این تواند نقش مشورتي داشته باشد و درخصوص برنامه دستگاهدستگاه اجرایي شود. کارگروه مي

رته ها را در خصوص مواردی استعالم کند. در سیالب هم کار اشتباهي انجام گرتواند نظر برخي دستگاهوظیفه وزارت نیرو است که مي

اگر  رسید، اینجا همهای اجرایي را در کارگروه جمع کرده و مشکل وجود دارد. به عقیده من آنجا به نتیجه نميکه وظایف دستگاه

 شود.کارگروه ایجاد کنید به نتیجه نخواهید رسید و بعد از مدتي خواهید دید که همان کارهای قبلي هم دیگر انجام نمي

هست. همکاران سازمان  3به  3گر نظری دارند بفرمایند. تاکنون ظاهرا نظرات موارق و مخالف اگر دوستان دی خانم زهرايي:

 هواشناسي و محیط زیست چنانچه نظری دارند، بفرمایند. 

 خانم دکتر زهرایي این موضوعات خیلي نیاز به رای گیری ندارد.  آقاي مسجدي:

 وضیحات شما و آقای مهندس کشاورز نظر دوستان را تغییر داده باشد. بله متوجه هستم. من هم عرض کردم شاید ت خانم زهرايي:

های مورد نظرشان را در کارگروه مطرح کنند؟ مثال رای بدهیم اعتبار طرحي آیا ممکن است از رردا دوستان طرح آقاي مسجدي:

حث باید اقناعي باشد. برداشت من اینست که در برابر شود. آیا این امکانپذیر و اجرایي است؟ بنابراین اعتقاد من این است این مبا 800

 این موقعیت این اتفاق رخ ندهد.

ای دارند. بله من هم نظرم این بود که همین ررمایشات شما را از دیگر دوستان بشنوم. گویا آقای دکتر آذرگشت نکته خانم زهرايي:

 بفرمایید.

ین بود که دستورالعمل اصالح شود. یعني اینکه ویشنهادات به وظایف ویشنهادی که من وذیررتم به کارگروه بیاید ا آقاي آذرگشت:

ها برای مسائل مشورتي باشد نه برای تصمیم گیری. اگر موضوعي از خشکسالي قرار است در کارگروه مطرح شود، باید مسائل دستگاه

شاتي که آقای مسجدی ررمودند مي تواند رلذا این ررمایمختلف از سازگاری که در خشکسالي مهم هستند و اثر دارند، مطرح شود. 

مثال وزارت نیرو در این موضوع طلب کمک  .کمکي باشد در ارتباط با موضوعاتي که ررابخشي است و دستگاه طلب استمداد مي کند

گروه در از رئیس ستاد بحران بخواهد یک کارگروه یا کمیته ای در ذیل این کار مي تواند کرده است یا مثال آقای مهندس کشاورز

ارتباط با خشکسالي تشکیل شود و این اعضایي که در کارگروه قرار است حضور داشته باشند، از آنجا استفاده کنند. بنابراین نهادهای 

 میان بخشي مي توانند بهم کمک کنند نه تصمیم گیری. 

مي رسد این موضوع جای رکر بیشتری مي  من ویشنهادم این است با توجه به صحبت هایي که امروز انجام شد، به نظر آقاي وظيفه:

طلبد، بنابراین مي توان از دستور این موضوع را خارج کرد ولي موضوعي نیست که بتوان آن را رراموش کرد. سازگاری با کم آبي و 

دیریت خشکسالي مدیریت خشکسالي دو مقوله جدا از هم نیستند. در واقع سازگاری همان اقداماتي است که باید انجام بدهیم تا به م

برسیم. بنابراین رکر نکردن به خشکسالي واک کردن صورت مسئله خواهد بود. به هر حال آقای مهندس رضاوور بحث های مهمي ارائه 

کردند. رکر مي کنم همه دوستان این موضوع را اطالع دارند که بحث مدیریت خشکسالي در کشور بسیار مهم است. ولي در حال 

 ظرها و آراءیي که وجود دارد، کنار گذاشته شود و بعدا رکری برای آن شود. حاضر با توجه به ن

اگر دوستان صالح بداند رعال در خصوص این مورد کفایت مذاکرات را اعالم کنیم و آن را به مصوبه هیات وزیران اضاره  خانم زهرايي:
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مذاکرات انجام شده در جلسه اعالم خواهیم کرد. از نکنیم. مجموع نظرات دریارت شده را به شرکت مدیریت منابع آب به همراه 

دستگاه هایي که نظر مکتوب هم اعالم نکردند من خواهش مي کنم نظرات خودشان را ارسال کنند که با شرکت مدیریت منابع آب به 

ی راجع به آن مجدد اشتراک بگذاریم و بعد دوستان بر اساس مجموع نظرات بازنگری کنند. در صورت نیاز مي توان در جلسه دیگر

بحث کرد. من دو نکته را مي خواستم در وایان جلسه از شما بپرسم. در مورد بند مصوبه هیات وزیران که مرتبط با برنج بود، جلسه 

ویش تصمیم گیری کردیم. اگر قسمت دوم واراگراف را نگاه کنید که سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بود که بنا شد وزارت جهاد 

ی از متن حذف شود و در واقع به این صورت که مي بینید در واراگراف دوم اصالح شده است. آقای مسجدی در وایان جلسه کشاورز

ررمودند که اگر آقای مهندس کشاورز متن را بازنگری کنند که یک مقداری با سیاست های کلي کارگروه ملي هم راستاتر شود و در 

د این موضوع گررته نشود. آقای مهندس کشاورز زحمت کشیدند متني را ویشنهاد دادند که استان ها تصمیمات ضد و نقیضي در مور

 در واراگراف اول این اسالید نوشته شده است ولي به نظر من یک مقدار اصالحاتي نیاز دارد. ایشان ررمودند که: 

با  (خارج از استان های گیالن و مازندران) سطح زیر کشت، اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت برنج (کنترل) اوایيوسیاست های "

توجه به محدودیت منابع آبي و تعادل بخشي در استان های مختلف به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبي تصمیم گیری مي شود و 

 "استان ها بر این اساس اقدام خواهند کرد.

و  را مي تواند شامل شود هایي که مصرف آب باالیي دارندهمه کشت خواهیم این بند را محدود کنیم به برنج و یااول اینکه آیا رقط مي

ت. احتماال منظور ایشان کارگروه ملي است ولي چون کلمه ملي یا استاني درج مبهم اسدوم اینکه آن کارگروه سازگاری با کم آبي هم 

شما توضیح تکمیلي دارید در خدمتتان  . آقای مهندس کشاورز اگراستنشده االن مشخص نیست این کلمه ناظر بر کدام کارگروه 

 هستیم.

از نظر من کارگروه استاني است، چون وقتي این در هیات دولت مصوب مي شود، یعني دستگاه های ملي به آن توارق  كشاورز: آقاي

گیری از این کشت انجام های استاني با توجه به مجموعه امکاناتي که دارند، محدودیت های الزم را برای جلودارند. بنابراین کارگروه

دهند، حاال هم بخش کشاورزی هم بخش آب هم استانداران محترم. چون در مرکز وقتي که یک موضوعي مصوبه هیات دولت شود 

دیگر از دستور کار کارگروه ملي خارج خواهد شد و کارگروه ملي دیگر بحثي ندارد و بحث آن در حقیقت همین ویشنهاد مصوبه بوده 

 ه های استاني هستند که بایستي با توجه به جمیع جهات این مصوبه را عملیاتي کنند.است. کارگرو

 بنابراین خط آخر این بند مي شود کارگروه استاني سازگاری با کم آبي و رقط هم محدود به برنج باشد؟ زهرايي: خانم

بقیه محصوالت یک مقدار حاشیه خواهد داشت و ما را  کشاورز: بله کارگروه استاني و رعال هم اجازه دهید محدود به برنج باشد و آقای

از اصل کارمان منحرف خواهد کرد. ما االن در حال تهیه یک سندی هستیم که انشاهلل به امضای جناب آقای دکتر اردکانیان هم 

کن است در این خواهیم رساند. یک جدول بهره وری آب برای کشور تهیه کنیم به تفکیک محصول و مناطق. بعد از آن جدول مم

تصمیم گیری یک اصالحاتي به غیر از محصول برنج ایجاد شود و بگوییم در بعضي از مناطق از برخي محصوالت حمایت نشود. اجازه 

 دهید این را بعد از کار مشترک وارد این مصوبه کنیم. 

مصوب ویشنهاد آقای مهندس کشاورز خواهد  اگر اعضای محترم در مورد این بند نظر خاصي هست بفرمایید اگر نه بند زهرايي:خانم 

کارگروه استاني سازگاری "به کارگروه سازگاری با کم آبي اضاره خواهد شد. بنابراین مي شود  "استاني"شد و تنها در خط آخر کلمه 

 . اگر اصالحي هست در خدمتتان هستیم. "با کم آبي

ح کردند، اما من رکر مي کنم که باز هم این را باید سازگار کنیم با خیلي ممنون که جناب آقای مهندس کشاورز اصال مسجدي:آقاي 

مصوبه مجلس در قانون بودجه که در واقع تشخیص اینکه برنج بکارند یا خیر را دادند به کارگروه سازگاری با کم آبي. البته اگر ما هم 
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ران محترم رئیس کارگروه ها هستند احتماال عمال به این این را بپذیریم احتماال کامال از دست خارج مي شود. بنا به اینکه استاندا

سمت خواهد ررت که اجرایي نشود. من ویشنهادم بر این است که ما بنا را بگذاریم بر اینکه این سیاست وذیررته شده است و 

آبي استان این موضع را  هماهنگي اجرای سیاست را بدهیم و دستگاه های اجرایي را هر کدام را مسئولشان کنیم که در کارگروه کم

اداره کنند. یعني مثال وزارت نیرو سیاست را ابالغ کند به دستگاه های استاني خود، وزارت جهاد هم همینطور. بنابراین وقتي در 

نون کارگروه استاني هستند همان سیاست هایي که در کارگروه ملي دنبال مي کنیم آنجا بتوانند اتخاذ تصمیم کنند. به نوعي ظاهر قا

را که حفظ کردیم که تصمیم گیری با کارگروه سازگاری با کم آبي استاني است اما در چارچوب سیاست هایي که کارگروه ملي و 

دستگاه اجرایي زیربط تعیین کند. درخواست من این است که این را بتوانیم در متن وارد کنیم که سیاست کاهش اعمال محدودیت ها 

ائمي است و دستگاه اجرایي ملي در واقع واحدهای استانیش را هماهنگ کند که این سیاست به و ممنوعیت کشت یک سیاست د

 صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرایي شود ولي کارگروه های سازگاری متناسب با این سیاست بتوانند تصمیم بگیرند.

 رتان هست اعالم کنید.م اگر عبارت مشخصي برای این موارد مدنظوآقای دکتر ممنون میش زهرايي: خانم

من هم صحبت های آقای مهندس کشاورز را دریارت کردم و هم صحبت های آقای دکتر مسجدی. آنچه مصوبه مجلس  اكبري: آقاي

است را ما نمي توانیم در آن دخل و تصرري داشته باشیم. این مواردی که نوشته شده خوب است و مورد تایید ما هم هست اما به نظر 

چون مجلس مصوب کرده است، نمي تواند مالک عمل قرار گیرد. من احساس مي کنم حتي اگر دولت هم برود، دولت هم مي رسد که 

نمي تواند این کار را انجام دهد. در مجلس تصمیم گررته شده که تعیین تکلیف کشت برنج متناسب با شرایط اقلیمي هر سال خارج از 

 یین شود. حاال اگر ما بخواهیم این را تغییر دهیم، دولت نمي تواند این کار را انجام دهد. استان های گیالن و مازندران در استان تع

سطح زیر کشت  (کنترل)هماهنگي اجرای سیاست های واوایي "من ویشنهادم این است که در ابتدای عبارت بگذاریم  مسجدي: آقاي

منابع آبي و تعادل  های با توجه به محدودیت ن و مازندران(برنج )خارج از استان های گیال و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت

. به نظر من به محصوالت دیگر هم نیازی "در کارگروه سازگاری با کم آبي استان ها های مختلفاستان حوضه های آبریز/ بخشي در

 نیست در این مرحله اشاره شود. 

 ا کم آبي نیست دیگر، درست است؟ بنابراین تاکیدی به کارگروه استاني سازگاری ب زهرايي:خانم 

این مي شود وظیفه کارگروه ملي. این مواردی که در حال نوشتن آن هستیم مي شود وظایف کارگروه ملي. کارگروه  مسجدي: آقاي

 ملي وظیفه اش ایجاد هماهنگي در تصمیمات کارگروه های استاني است.

ای که اشاره ای نشده است استاني یا ملي. از نظر من در حد ملي، مصوبه قانون ذکر کرده کارگروه سازگاری و در آن كشاورز: آقاي

ها هم با توجه به حکمي که قانون کرده است باید این امکانات را بررسي شما به دولت ببرید یعني ویشنهاد کارگروه ملي است. استان

ب است، یک کمي هم مسائل و مشکالت قانوني را ررع به نظر من ویشنهاد آقای دکتر مسجدی خو .ندارند یا کنند، آیا ظرریت دارند

 گیرد.مي کند و در نظر مي

قانون بودجه امسال، به تشخیص کارگروه کم آبي استان ذکر شده  1من رقط یک توضیحي بدهم که در بند ک تبصره  زهرايي:خانم 

 است. 

کند. ما هم مي گوییم با توجه به منابع آب یا با تان ميمن هم همین را عرض کردم. این قانون حکم را به کارگروه اس كشاورز:آقاي 

 توانید بررسي کنید و بدهید. توجه به تعادل بخشي، سیاست دولت این است ولي اگر مي

های کلي نظام و با هماهنگي دستگاه های ملي به تشخیص کارگروه در بند ک اشاره شده در چارچوب سیاست مسجدي: آقاي
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تاني تعیین مي گردد. بنابراین اول ذکر کرده که هماهنگي دستگاه های ملي را نیاز دارد و دوما اینکه سازگار با سازگاری با کم آبي اس

سیاست های کلي نظام. این دو راه رراری را برای ما درست مي کند که بگوییم کارگروه هم ویگیری کند، دستگاه های اجرایي محترم 

ه شود مغایر با سیسات های ملي و سیاست های کلي نظام نباشد. در واقع این درخواستي هم هماهنگي کنند، آنجا تصمیماتي گررت

 است که من داشتم. سعي کردم در جمله ای که قرائت کردم به نحوی بیان کنم. 

ی چون در مصوبه مجلس ذکر شده است سازگاری با کم آبي استان، این راهکارهایي که آقای مهندس کشاورز و آقا اكبري: آقاي

دکتر مسجدی مي گویند خیلي خوب است، به شرط اینکه دولت بتواند مصوب کند و راه رراری را هم بتوان ویدا کرد. نظر من این 

است که اشاره کنیم به اینکه در راستای مصوبه مجلس مقرر گردید کارگروه سازگاری با کم آبي استان تصمیم گیری نماید، این نیز 

سازگاری با کم آبي استان در راستای سیاست های کارگروه ملي است و کارگروه ملي بایستي اقدام کند.  اضاره شود که این کارگروه

یعني هم مصوبه مجلس را داریم و هم کارگروه سازگاری با کمآبي استان را موظف به تبعیت از کارگروه ملي سازگاری با کم آبي کنیم. 

را به آنها داده ولي ما ه تنهایي خودمان نمي توانیم تصمیم بگیریم، زیرا مجلس اختیار بدین ترتیب هر دو در دل این مصوبه باشد. ما ب

کنیم که کارگروه ملي سازگاری با کم آبي استان در راستای سیاست های کارگروه ملي عمل کند و تا آن زمان سیاست های تاکید مي

 ما مشخص است و به محض استعالم ما به آنها واسخ خواهیم داد. 

من رکر مي کنم که ویشنهاد جناب آقای دکتر مسجدی هم در همین راستا بود که در واقع هماهنگي سیاست های  زهرايي: انمخ

 کند. کارگروه استاني را کارگروه ملي به آن بپردازد و انجام دهد و نظر شما را ویشنهاد آقای دکتر مسجدی تامین مي

است و حاال معلوم نیست که سال آینده حذف شود و یا باقي بماند. قانون بودجه ضمن اینکه این قانون سالیانه  آقاي مسجدي:

 سالیانه است و آیین نامه را برای قانون سالیانه ننویسیم. اگر عین همین هم سال آینده اعالم شود مشکلي با این بند ما نخواهد داشت. 

تم مطرح کنم و نظر عزیزان را جویا شوم. اول اینکه قبل اینکه این اگر دوستان اجازه دهند من دو تا سوال را مي خواس خانم زهرايي:

توان مصوبات کمیته تغییرات به کمیسیون دولت ویشنهاد شود آیا نیاز است به تصویب جلسه کارگروه ملي رسانیده شود یا مي

ی؟ دوستان اگر در روال انجامش ما را تخصصي را به آقای دکتر اردکانیان اعالم کنیم که ایشان مکاتبه بفرمایند با آقای جهانگیر

راهنمایي بفرمایند ما خیلي ممنون خواهیم شد. سوال دوم هم این است که آیا نیاز به استعالم در خصوص این بندها از دراتر حقوقي 

این دو مورد وزارتخانه ها است یا خود درتر حقوقي ریاست جمهوری قبل از طرح در کمیسیون انجام خواهد داد؟ ممنون میشم روی 

 ما را راهنمایي کنید.

هر چند مخالفم چون در بندهای قبلي ایراداتي دارید. اما در هر صورت اگر شما این را بدین صورت ببرید به عنوان  آقاي مسجدي:

ي خواهد کرد. مشورتي وزارت نیرو تلقي خواهد شد. مي توانید ببرید دولت و آنها در کمیسیون ذیربط قرار خواهند داد و مراحلش را ط

راه دیگر این است که شما این را ببرید در کارگروه ملي سازگاری با کم آبي، در کارگروه ملي اگر تصویب شود، دیگر به کمیسیون 

د که عرض کردم بر نرود. این مسیر را برای شما کوتاهتر خواهد کرد. هر چشود و مستقیما به دولت ميذیربط در دولت ارجاع نمي

ندها ما مشکل داریم و رکر مي کنیم که آنها نیاز به اصالح دارد، اما در هر صورت این مسیر، برای شما راحت تر و روی برخي ب

آبي برده شود و در خواهید زودتر به نتیجه برسد، معمول آن این است که به کارگروه ملي سازگاری با کمتر خواهد بود. اگر مينزدیک

تواند به دولت خواهید اصالحاتي روی آن صورت بگیرد وزیر مياما اگر ميمستقیم به دولت برده شود. آنجا به تصویب برسد و از آنجا 

 ربط برای تصویب به دولت ارسال شود.ویشنهاد دهد و بعد از بررسي در کمیسیون ذی

از کمیسیون موارد زیربنایي من یادآوری کنم که موضوع عضویت سازمان زمین شناسي که در واقع مطلع این بحث بود  خانم زهرايي:

شود و سایر اصالحات را هم از همان مسیر دنبال کنیم. اگر دوستان دیگر ارجاع شده است. بنابراین موضوع از آن مسیر دنبال مي
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 نظری در مورد این دو نکته دارند در خدمتشان هستیم.

دیگر نیازی به جلسه کارگروه ملي نیست. به عنوان یک خواهید از طریق کمیسیون این موضوع را ویش ببرید اگر مي آقاي مسجدي:

دهند. مي توان زمان را از دست نداد و دیگر در کارگروه ملي مصوب گذارند و بعضي از اعضا نظر ميویشنهاد کمیسیون در بحث مي

 نشود.

خصوص نکته ای که آقای دکتر من با اجازه دوستان از خود دکتر اردکانیان نیز کسب تکلیف خواهم کرد. من در  خانم زهرايي:

ای برای تشکیل جلسات با این سرعت در این سمت سال نداشتیم. اما موضوع مسجدی در حین جلسه ررمودند عرض کنم که ما برنامه

شناسي که مطرح شد و اصالحاتي که مطرح گردید باعث شد بحث به درازا کشیده شود و خیلي ممنون از دوستاني که سازمان زمین

 ای یا ررمایشي عزیزان دارند در خدمتشان هستیم.ذاشتند. من عرض دیگری برای دستور کار امروز ندارم. اگر نکتهوقت گ

ها رسیدگي کند و اگر نیاز بود از دراتر کنم شما این مصوبه را برای دولت بفرستید. درتر حقوقي آنمن هم رکر مي آقاي كشاورز:

 د.ند و اگر نیاز به اصالح داشته باشد انجام خواهند دانخودشان اشراف کامل دار حقوقي دستگاه ها استعالم کند. معموال

ای به نامه سازمان بازرسي در خصوص آبیاری تحت رشار که به صورت محرمانه ارسال شده در جلسه قبلي نیز اشاره خانم زهرايي:

خ نیز دادند. ما به درخواست آقای مهندس اکبری و نظر ایشان ها نامه را دریارت کردند و واسکنم بعضي از دستگاهبود، گردید. رکر مي

ها مربوط هست مثل سازمان برنامه و بودجه، هایي که نامه به آناگر اعضای محترم اجازه دهند یک جلسه حضوری محدود به دستگاه

این موضوع نیست، به همین صورت روند و زحمت به سایر عزیزان ندهیم. اگر اعتراضي به  بگذاریموزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 

 ویش برود.

باشد. در همان بند یک قید شده است که در کنم مصوبه جلسه قبل دارای ایراداتي در متن آن ميمن رکر مي آقاي مسجدي:

سي و شناخصوص ارزودن وظایف سازمان زمین شناسي و اکتشارات معدني، این در حالي است که قرار نبود وظایف سازمان زمین

جا اضاره شود. ویشنهاد بررسي موضوع ررونشست زمین با حضور سازمان زمین شناسي در این کارگروه بود که اکتشارات معدني به این

ای که در خصوص وظایف سازمان زمین شناسي و درخواست دارم این بند اصالح شود. تصویب این موضوع درست است اما مقدمه

ها کنم این موارد اصالح شود. در بند دوم در خصوص تامین حق آبه تاالبت، زیادی است. خواهش مياکتشارات معدني نوشته شده اس

تا جایي که به خاطر دارم بند الف تصویب شد و نیازی به ذکر این که وزارت نیرو با استانداران کاری را انجام دهد، نبود. در حال حاضر 

کنم این مورد بررسي مجدد شود. در بند سوم در آورده شده است. خواهش ميهم موارد قبل از اصالح و هم قسمت اصالح شده 

های ارزیابي و ارائه گزارش کنم که به جای آن عبارت بررسي و تصویب شاخصهای ارزیابي اثربخشي بنده ویشنهاد ميخصوص شاخص

شوند و سپس گزارش ارزیابي را به دولت  یب ميشوند. ابتدا تصوهای ارزیابي که به دولت برده نميبه دولت نوشته شود. چون شاخص

شود. در بند چهارم ارائه گزارش تغییر اقلیم نمي تواند در وظایف کارگروه باشد، بلکه بررسي گزارش تغییر اقلیم و اثرات آن بر برده مي

ها قرار شد این موضوع حذف دوره در خصوص وظایف وزارت علوم و تعیین 0تواند باشد. در بند منابع و مصارف جز وظایف کارگروه مي

گردد. در این خصوص مقرر گردید در آینده در صورت تصویب موضوع در کارگروه ملي، ویشنهاداتي به وزارت علوم ارائه شود. به نظر 

را اصالح  های آمایش سرزمین نداریم بلکه اسناد آمایش سرزمین داریم. ایننیز ما طرح ۰من این موضوع نباید آورده شود. در بند 

نیز همان طور که مطرح ررمودید اصالح  1های آمایش سرزمین عبارت اسناد آمایش سرزمین نوشته شود. بند بفرمایید و به جای طرح

 شد.

است. مورد اول این است که در خصوص مطرح چشم آقای دکتر. این موارد را اصالح خواهیم کرد. رقط دو مورد  خانم زهرايي:

که به عنوان وظایف های استاني ابالغ شود نه اینم مقرر گردید این موضوع به عنوان مصوبه کارگروه ملي به کارگروهها و بند دوتاالب
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کارگروه ملي قرار بگیرد. در خصوص وزارت علوم نیز به همین صورت مقرر گردید که به عنوان مصوبه کارگروه ملي به وزارت علوم 

شود. اما بقیه موارد را حتما اصالح خواهیم کرد و خیلي ممنون از دقتي که به خرج دادید. اگر  ویشنهاد شود نه این که در مصوبه درج

کنم و آرزوی قبولي طاعات و عبادات برای همه اعضا دارم و از مشارکتي که اعضای محترم نکته دیگری نیست من از همگي تشکر مي

 کنم.در بحث داشتید تشکر مي

ه آقای دکتر اردکانیان در مورد مطرح کردن بحث خشکسالي بخش کشاورزی در کارگروه ملي در خصوص بحثي ک آقاي اكبري:

سازگاری با کم آبي )که نامه آن را خدمت شما و آقای مهندس کشاورز ارسال کردم(، ایشان تاکید داشتند که در این خصوص حتما 

کنند و اطالعات تخانه ما نیز یک تیم روی این موضوع کار ميای را با قید روریت برگزار و روی این موضوع کار شود. در وزارجلسه

های مختلف را در کمیته تخصصي گزارش کرده و سپس به کارگروه ملي برده شود. کنند تا قسمتدقیقي را جمع آوری مي 

 خواهشمند است در این خصوص نیز تعیین و تکلیف بفرمایید.

ما تلفني توضیح دادم مشکلي که وجود دارد این است که همکاران محترم آقای مهندس همان طور که خدمت ش خانم زهرايي:

های مختلف وزارت معتقد هستند که این موضوع قابل تصویب در کارگروه ملي نیست. علت آن هم این است که این موضوع به معاونت

ست و مرجع تصویب و تصمیم گیری جهاد کشاورزی مرتبط هست. رقط معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی به این موضوع مرتبط نی

در این خصوص کارگروه ملي نیست. در خصوص بحث خشکسالي نیز این نگاه وجود داشت و ویشنهاد این بود که مسیر خودش با طي 

 روال قانوني از طریق سازمان مدیریت بحران طي شود. آقای دکتر مسجدی نیز اگر توضیحات تکمیلي دارند مطرح بفرمایند.

جناب آقای مهندس اکبری با توجه به موضوعاتي که مطرح است و از طریق اداره کل بحران وزارت جهاد کشاورزی  ي:آقاي مسجد

های وزارت جهاد کشاورزی را اعالم کرده و ریزی که مجموع برنامهشود و درخواست کردیم از معاونت برنامهموضوع دنبال مي

ها و امور عشایر هست نیز درخواست دادیم که ارائه را که در خصوص سازمان جنگل ویشنهادات خود را ارائه دهند. حتي ویشنهاداتي

ها را مرور کنیم و توارق کنیم که به دهند. ما درخواست کردیم که برنامهدهند. دوستان نیز قول دادند که برنامه را به زودی ارائه مي

قانون  80یا ماده  2الحاق  21اوریم. در ررآیندی که در ماده صورت مشترک این ویشنهاد را از قالب وزارت کشور برای دولت بی

مدیریت بحران ذکر شده است، ویشنهاد صررا از طریق وزارت کشور قابل طرح است. اگر آن را به این جا بیاوریم وقت تلف کردن است. 

رگشت خیلي سریع بین ما و وزارت جهاد ما درخواست کردیم که این برنامه را که آقای رئیس جمهور از ما خواستند، با یک ررت و ب

کشاورزی نهایي شود و آماده ارائه خواهد بود. اگر تا آن مرحله ویش ررت و خواستند که در کارگروه نیز مطرح شود، از نظر ما ایرادی 

س جمهور از وزارت کنیم اگر مسیر عادی خودش را طي کند زودتر به نتیجه خواهد رسید. در حال حاضر آقای رئیندارد. اما رکر مي

ای را های خود را ارائه دهند. به عنوان مثال در رابطه با تامین آب برنامهجهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه خواستند که برنامه

ار آن وزارت نیرو تهیه کرد و مراحل آن طي شد و وزارت کشور ویشنهاد آن را ررستاده است. اگر بتوانیم برنامه کشاورزی را نیز کن

نهایي کنیم، سریعا آن را برای تصویب خواهیم برد. شما ویشنهاد خود را بفرستید ما در خدمت شما هستیم که سریعا نهایي کنیم. اگر 

 بعد از آن خواستید این موضوع را در کارگروه مطرح کنید ما مخالفتي نداریم.

بود. بنده نیز با آقای دکتر خاوازی صحبت کردم و ایشان نیز  آقای دکتر مسجدی، این ویشنهاد خود دکتر اردکانیان آقاي اكبري:

آبي که به سرعت در دولت مطرح شود، از طریق کمیته تخصصي سازگاری با کمبر برای اینتایید کردند. نظر ایشان این بود که راه میان

ها را ها و استانکه اطالعات همه معاونت است. این موضوع در یک جلسه مطرح شود و همکاران ما در معاونت برنامه ریزی اقتصادی

جا مستقیم به دولت ببریم. راهي که حضرتعالي کنند، در کمیته مطرح کنند و بعد از آن به کارگروه ملي ببریم و از آنجمع آوری مي 

چه من در اما آن ررمودید هم یک راه است و نمي دانم کدام یک سریعتر و موثرتر است. تجربه شما در این موضوع بیشتر است.

خصوص ویشنهاد دکتر اردکانیان با آقای دکتر خاوازی مطرح کردم، ایشان تایید کردند که ممکن است اگر از این مسیر برویم زودتر به 
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ریزی اقتصادی نیز حضور داشتند و در جریان قرار گررتند. ایشان مسئول نتیجه برسیم. در آن جلسه آقای دکتر کیخا معاون برنامه

های کشاورزی است و ما نیز باید کمک ایشان کنیم. اگر قرار است این اتفاق ها و تمام بخشع آوری اطالعات کل وزارتخانه، استانجم

نیارتد، خانم دکتر زهرایي حتما به آقای دکتر اردکانیان گزارش دهند. چون ویشنهاد ایشان بوده است. قبال نیز به خانم دکتر عرض 

 ی دکتر اردکانیان صحبت کنند و سپس نتیجه گیری کنیم. کرده بودم که با آقا

ررآیند تعریف شده قانوني دارد. حتي اگر کارگروه نیز آن را تایید کند ما باید این ویشنهاد را  21آقای مهندس، ماده  آقاي مسجدي:

شود و هم به اما هم وقت ما گررته مياز طریق وزارت کشور بیاوریم. سازمان ما هیچ مخالفتي با مطرح کردن آن در کارگروه ندارد، 

کنم ابتدا ویشنهادات و برنامه رسیم. اگر تا آن موقع آماده شد عیب ندارد و در کارگروه نیز مطرح کنید. من خواهش ميهدف خود نمي

ر کارگروه نیز نهایتا باید خود را ارائه کنید، اگر ررصت شد ایراد ندارد و در جلسه کارگروه ملي نیز مطرح شود. اما بعد از تصویب آن د

شود. چون اعتبارات مربوط با ویشنهاد وزیر جهاد کشاورزی در وزارت کشور مطرح شود. با تصویب کارگروه در وزارت کشور مطرح نمي

ا ارائه به مدیریت بحران طبق دستور العمل و آیین نامه مربوطه در هیئت وزیران هم قابل بررسي نیست. ما منتظر هستیم شما برنامه ر

 ررمایید.

کنند و ارائه خواهند کرد. در هر صورت چون در کارگروه ملي وزیر کشور نیز برنامه را آقای دکتر کیخا نیز ویگیری مي آقاي اكبري:

تواند آن توانند با وزرا صحبت کنند که حتما خودشان شخصا در جلسه حضور ویدا کنند. هم ميحضور دارند، آقای دکتر اردکانیان مي

کنم خانم دکتر با آقای دکتر اردکانیان صحبت کنند و هرکدام که مسیر را طي کند و هم این مسیر را طي کند. من ویشنهاد مي

 نظرشان بود اجرا شود.

کنم که سریعا جا مطرح شود یا نشود ما برنامه را خواستیم. خواهش ميآقای مهندس جدا از این که این برنامه این آقاي مسجدي:

 را به ما برسانید تا بتوانیم اقدامات را انجام دهیم.  برنامه

راجع به حرف جناب آقای مهندس اکبری بایستي عرض کنم که یکي از معاونین وزارت کشور، جناب آقای نجار  آقاي كشاورز:

جود دارد. بنابراین در مسئول مدیریت بحران است و یک اداره کل نیز در آن جا هست. در همه وزارتخانه ها نیز یک مدیرکل بحران و

ها را بررسي کرده و با آب تطبیق دهیم. درکارگروه ممکن های بخشباشد ممکن است بتوانیم طرح این مقوله، اگر محمل قانوني داشته

وزیر محترم ها مطرح شود ولي نهایتا این موارد باید با امضای وزیر کشور طبق قانون به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. است برنامه

دهند. وزارت کنند. در صورت قبول توسط سازمان برنامه و بودجه این اعتبارات به وزارت کشور ميکشور این اعتبارات را درخواست مي

ها را دارد. وزارت نیرو یا جهاد کشاورزی یا صنعت هیچ کدام در مکانیزمي که تا به حال عمل شده کشور در این جا نقش اعالم دستگاه

حضور ندارد. اگر بخواهد این مکانیزم عوض شود، مشکل قانوني دارد و ساختار تشکیالتي دارد، یعني یک معاونت مشترک با است 

ها غیر ممکن است. چون در استان ها ایجاد شود و مسئول کار مدیریت بحران خشکسالي باشد. هماهنگي این موضوع در استاندستگاه

ها استاندار این موضوع از طریق وزارت کشور باشد، به این دلیل است که نماینده دولت در استانگیرد. این که استاندار تصمیم مي

کنند کارگروه ها نیست. بنابراین توصیه من این است که اگر از نظر دو وزیر محترم رکر ميمحترم است. هیچ کدام از روسای دستگاه

ها آماده شد جلسه روق العاده های مصوب خود انطباق دهد، اگر این طرحامهها را با ظرریت و با برنملي سازگاری با کم آبي طرح

های مختلف این بخش در معاونت بحران وزارت کشور و کمیته ها را نهایي کنیم. اما مستحضر باشید، طي ررآیندگذاشته شود و آن

نم که در کارگروه بتوانیم مدیریت بحران را اداره کنیم کشوند. بنابراین من رکر نميبحران که خود وزیر کشور و وزرا هستند انجام مي

و نظم دهیم. آن هم در چنین شرایطي که امسال سال بسیار سختي است. اما هر جا رکر کردند که دولت یا وزرای محترم رکر کردند 

کنم. همه شما را به خدا شکر ميباشیم. از همکاری همه دوستان تکنیم و آماده همکاری ميکه ما مي توانیم کمک دهیم، کوتاهي نمي
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 سپارم و آرزوی قبولي طاعات برای همه دوستان دارم.مي

 سپارم.من هم عرض تشکر از همه همکاران دارم و همه را به خداوند مي خانم زهرايي:
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 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف
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دستور العمل ساز و کار مدیریت و کاهش اثرات "در خصوص 

. گرددبه مصوبه هیات وزیران اضاره نمقرر شد این موضوع  "کساليخش

نظرات خود را در این خصوص به صورت  ها همچنین کلیه دستگاه

مجموع نظرات دریارت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ملي ارسال نمایند تا 

کمیته تخصصي به شرکت  شده به همراه مذاکرات انجام شده در جلسه

 .گردداعالم  رانمدیریت منابع آب ای

دستگاه های عضو کارگروه 

 /ملي سازگاری با کم آبي

 ملي کارگروه دبیرخانه

 آبي کم با سازگاری

 یک هفته

2 

مصوبه هیئت  3در خصوص محدودیت های کشت برنج، مقرر شد بند 

 :وزیران به شرح زیر اصالح گردد

 هماهنگي اجرای سیاست های واوایي )کنترل( سطح زیر کشت و اعمال"

محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج )خارج از استان های گیالن و 

مازندران( با توجه به محدودیت های منابع آبي و تعادل بخشي در 

 "های مختلف در کارگروه سازگاری با کم آبي استان هااستان

 کارگروهدستگاه های عضو 

 آبي/کم با سازگاری ملي

 ملي کارگروه دبیرخانه

 آبي کم با سازگاری

- 

3 

اصالح مصوبه شماره کلیه مصوبات کمیته تخصصي درخصوص 

هیأت محترم وزیران برای  82/82/10هر مورخ 66012/ت861101

تشکیل کارگروه ملي سازگاری با کم آبي به اطالع مسئول کارگروه ملي 

تا برای تصویب به هیات دولت ارسال سازگاری با کم آبي رسانده شود 

 .گردد

 يمل کارگروه دبیرخانه

 آبي کم با سازگاری
 یک هفته
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 جلسه ،آبیاری تحت رشاربا موضوع نامه سازمان بازرسي  درخصوص

سازمان برنامه  مرتبط مانندهای دستگاه محدود حضور با کمیته تخصصي

به صورت حضوری ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو کشور و بودجه

 گردد. برگزارجهت بررسي موضوع 

 هدو هفت دبیرخانه

و نهم کمیته تخصصي مطابق با نظرات نماینده  شصتمصوبات جلسه  6

 سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسي و ویرایش قرار گیرد.

 ملي کارگروه دبیرخانه

 آبي کم با سازگاری
 یک هفته

 


