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  شركت كنندگان:
  ضيائيان،اكبري  اعضاي كميته تخصصي

  نمايندگان/همراهان اعضا

 مـردان  ،محمـدزاده  -شـور) برنامـه و بودجـه ك   (سـازمان  كوچك سرايي صفايي، سبزي ،ديمسج
(وزارت جهـاد   گرجـي ، عاليـي ، والحسـني اب سرافرازي، - (وزارت كشور) آذرگشت -)(وزارت صمت

(شركت مديريت  رضاپور مير كيايي، ،بزرگي اميريان، شكيبا، پارسا، دهكردي،حبيبي،  -كشاورزي)
 ترابـي، رجـايي،   ،ضـرغامي  - آب و فاضـالب كشـور)   مهندسي (شركت كركاني –منابع آب ايران) 

  (وزارت نيرو) ، احمدي زاده، محمديانابراهيم زاده، زهرايي

  مدعوين

ريزي خراسان  پور عيسي (سازمان مديريت و برنامه -)يخراسان جنوب ي( استاندار انيجعفرمير
(شركت آب و  هاشمي مقدم -)يخراسان جنوب يا (شركت آب منطقه زاده يموس ،يامام -جنوبي)
  )يخراسان جنوب ي(سازمان جهاد كشاورز يقوس -)يخراسان جنوب شهري فاضالب

  :دستور جلسه
  هاي آبياري و زهكشيدستورالعمل نحوه تحويل حجمي آب در شبكه -1
 هاي سازگاري با كم آبي استان خراسان جنوبي ارائه گزارش برنامه -2

  هاي گيالن و مازندران خارج از استانممنوعيت كشت برنج  /يتمحدودنامه اجرايي  شيوهگزارش اجراي  -3
  مصوبات

  
  زمان  مسئول پيگيري تصميمات رديف

1  

نحوه تحويل حجمي آب در دستورالعمل "زير درخصوص  مواردمقرر گرديد 
  اعمال گردد: "هاي آبياري و زهكشي شبكه
 نيالح و تبصره ااص ريصورت ز  به 8ماده  ها، بهتر سازمان يجهت هماهنگ  -

  ماده حذف گردد:
و سازمان  يوزارت جهاد كشاورز يبا همكار يعنوان متول به رويوزارت ن"

مشترك آب و  يسامانه و بانك اطالعات جاديكشور نسبت به ا يهواشناس
  ".دياقدام نما يكشاورز

اند كليه اطالعات مورد نياز وزارت نيرو  هاي همكار موظف همچنين دستگاه
ان دستگاه متولي در اختيار ايشان قرار دهند و دستگاه متولي نيز عنو را به
بايســت ســطح دسترســي بــه اطالعــات مــورد نيــاز ســامانه را بــراي   مــي

دبيرخانه كارگروه 
سازگاري با كم  ملي

  آبي

در اسرع 
  وقت
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  زمان  مسئول پيگيري تصميمات رديف
 هاي همكار تعريف نمايد. دستگاه

  زير: با مضمونافزودن بندي به دستورالعمل بررسي و  -
 چنانچه متناسب با تغيير در شرايط آب و هـوايي، درخواسـت تغييـر در   "

هـاي جهـاد    تقاضاي آب نسبت به برنامه مدون نياز آبـي، توسـط سـازمان   
ــكل   ــاهنگي تش ــا هم ــاورزي ب ــركت   كش ــه ش ــران ب ــاي آبب ــاي آب  ه ه

اعالم گردد، جهت تدقيق ميزان آب  /سازمان آب و برق خوزستاناي منطقه
بايسـت امكـان    سـقف آب قابـل تحويـل، مـي     با رعايـت تحويلي به شبكه 
اي سـازمان   دو هفته بيني پيشتوجه به  باري شبكه آبيابازنگري در برنامه 

  "فراهم باشد. شرايط جويهواشناسي از 

اجراي دسـتورالعمل در   ول اولويتاپيوست جدبا دستورالعمل اصالح شده  -
جهت تصويب در جلسه كارگروه ملي  )6(پيوست شماره  هاي آبياري شبكه

  سازگاري با كم آبي ارائه گردد.

2  
مصـوب شـد و مقـرر     ياستان خراسان جنـوب  يبا كم آب يسازگار يها برنامه اتيكل

پس از اعمال اصالحات مورد نظر سـازمان برنامـه و بودجـه در پيشـنهادات،      ديگرد
  توسط دبيرخانه در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي مطرح گردد.

دبيرخانه كارگروه 
گاري با كم ملي ساز

  آبي
سازمان برنامه و 

  بودجه 

  يك هفته

3  

 /اجرايـي محـدوديت  مقرر گرديد جهت تهيه گـزارش عملكـرد اجـراي شـيوه نامـه
  موارد زير انجام گيرد: ممنوعيت كشت برنج

 هاي متولي فرمت تهيه گزارش توسط دبيرخانه به دستگاهارسال  -

  
سازگاري با كـم آبـي   هاي عضو كارگروه ملي  ارائه گزارش عملكرد دستگاه -

 به دبيرخانه كارگروه ملي در قالب فرمت ارسالي

  
 يشده در معاونت زراعت وزارت جهاد كشـاورز  يآور معج اطالعاتارسال  -

 يهـا، سـطح آبخـور اراضـ     كشت برنج، سطح آبخور شبكه ريشامل سطح ز
  به دبيرخانه كارگروه مليها  و سطح آبخور چاه يسنت

و اسـتانداران   ياسـ يكـه مقامـات س   قيمنـاط  درخصوص مستنداتارسال  -
هـاي   سـازمان و  يا آب منطقه يها اند توسط شركت مجوز كاشت برنج داده

  به دبيرخانه كارگروه ملي يجهاد كشاورز

  
  

كارگروه  رخانهيدب
با كم  يگارساز يمل

  يآب

هاي عضو  دستگاه
كارگروه ملي 

  سازگاري با كم آبي
وزارت جهاد 
  كشاورزي

  
  

وزارت جهاد 

  
  

در اسرع 
  وقت

در اسرع 
  وقت
  

در اسرع 
  وقت
  

در اسرع 
  وقت
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  زمان  مسئول پيگيري تصميمات رديف
 يا آب منطقـه  يهـا  منعقـد شـده توسـط شـركت    آبـي   قراردادهايارسال  -

   درخصوص كشت برنج به دبيرخانه كارگروه ملي
  كشاورزي

شركت مديريت 
  منابع آب ايران

 تيريشركت مد
  رانيمنابع آب ا

  
در اسرع 

  وقت

  


