
  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 1

نو  ی وبات  ه ھ لک   ج ی ذ وه ه  ی کار یم   سازگاری با کم آ
 16 -  18:15 :زمان جلسه  شركت مديريت منابع آب ايران سالن جلسات: جلسه مكان  19/09/98شنبه سه تاريخ جلسه:

 

  شركت كنندگان:

  وظيفهاده، ز محمد زاده، الهيجان ،زاده خامسي تقي اكبري،عدل،   اعضاي كميته تخصصي

  همراهان اعضا نمايندگان/

–) (وزارت صـمت  مـردان  –  شـور) برنامه و بودجـه ك  (سازمان ، سبزي، سرخوش سلطانيديمسج

 –(وزارت كشـور)   قربـاني  – (وزارت جهـاد كشـاورزي)   ابوالحسني سرافرازي،عالئي، عزيز كريمي، 
شركت مديريت منابع آب ايران) ( ، رضاپوردهكردي، بزرگي ،اميريان ،آهوئي حاج رسوليها، حبيبي،

 ،هزاد ابـراهيم  ،زهرايـي  ،رجايي – آب و فاضالب كشور) مهندسي (شركت بختياري اصلكركاني،  –
  (وزارت نيرو) محمديان

  مدعوين

 - مرادمنـد (سـازمان جهـاد كشـاورزي اصـفهان)      –(اسـتانداري اصـفهان)    فتـاحي شيشه فروش، 
چنگلوايي (سازمان جهاد كشاورزي خوزسـتان)   – اي اصفهان) ميرمحمدصادقي (شركت آب منطقه

قاسمي (سـازمان   – رضايي (استانداري فارس) –ايزدجو، شعباني (سازمان آب و برق خوزستان)  -
غـراوي   – اي فارس) دهقاني، كريمي مزيدي، حيدري (شركت آب منطقه - جهاد كشاورزي فارس)
نظـري، دهقـان،    -د كشاورزي گلسـتان)  مهاجر، كمال غريبي (سازمان جها -(استانداري گلستان) 

  )راعي (موسسه گنجينه ملي آب ايران - اي گلستان) عرب، باشقره (شركت آب منطقه

  :دستور جلسه

 و اصفهان گلستان، فارس، هاي استان در برنج كشت ممنوعيت/ محدوديت مصوبه اجرايي نامه شيوه عملكرد گزارش ارائه -1
 استاني مديران توسط شناسي آسيب و خوزستان

ملي (از دستور  دبيرخانه كارگروه توسط برنج كشت ممنوعيت /محدوديت مصوبه اجرايي نامه شيوه تكاليف عملكرد گزارش ارائه -2
  كار جلسه خارج و به جلسه ديگري موكول گرديد.)

  :مصوبات

  زمان  انجاممسئول   تصميمات  رديف

1  

سامانه يكپارچه برخط اطالعات كشت برنج با هدف بارگذاري اطالعات و نظارت 
گرفته، جهت   اي بر فرآيند تهيه آمار و اطالعات و اقدامات صورت لحظه

نامه اجرايي  ها در اجراي وظايف مندرج در شيوه هماهنگي بيشتر دستگاه
هاي گيالن و مازندران،  محدوديت/ ممنوعيت كشت برنج خارج از استان

شركت مديريت منابع 
 در اسرع وقت  آب ايران



  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 2

  زمان  انجاممسئول   تصميمات  رديف

اندازي و  مديريت منابع آب ايران راه تر توسط شركت بايست هر چه سريع مي
  عملياتي گردد.

2  

برنج خارج تعرفه آب و برق مصرفي ابالغ شده براي كشت  جهت تسريع در اخذ
تامين منابع مالي براي حمايت از  به منظور هاي گيالن و مازندران از استان

هاي جهاد كشاورزي اطالعات مورد درخواست  سازمانهاي جايگزين برنج،  كشت
نامه اجرايي محدوديت/ ممنوعيت كشت برنج خارج از  شيوه 1-2-5بند  در

هاي آب  اختيار شركترا در اسرع وقت در  هاي گيالن و مازندران استان
  اي/ سازمان آب و برق خوزستان و دبيرخانه كارگروه ملي قرار دهند. منطقه

هاي جهاد  سازمان
  دو هفته  كشاورزي

3  

با توجه به اعالم آمادگي سازمان برنامه و بودجه كشور جهت پشتيباني و تامين 
در سقف  جبرن برنج هاي جايگزين براي كشتهاي حمايتي  بستهاعتبار مورد نياز 
نامه هيئت  تصويب 6ماده  1و تبصره  8و  5ها و براساس مواد  اعتبارات دستگاه

درخصوص  15/08/97هـ مورخ 55868/ت107802شماره  محترم وزيران به
، وزارت هاي گيالن و مازندران خارج از استانمحدوديت/ ممنوعيت كشت برنج 

مان برنامه و بودجه به سازجهاد كشاورزي پيشنهادات خود را در اين خصوص 
صورت مكتوب ارسال نمايد تا با توجه به بررسي اليحه بودجه سال  كشور به

  عمل آيد. هاي الزم براي اصالح مواد به در مجلس شوراي اسالمي، پيگيري1399

وزارت جهاد 
  يك هفته  كشاورزي

4  

، هاي عضو هاي استاني سازگاري با كم آبي با هماهنگي دستگاه كارگروه
نامه اجرايي محدوديت/ ممنوعيت  شيوهخود را درخصوص  دات اصالحيپيشنها

به دبيرخانه كارگروه ملي اعالم  هاي گيالن و مازندران كشت برنج خارج از استان
بندي و طرح در كميته تخصصي كارگروه ملي، تصميمات  تا ضمن جمع، نمايند

  مقتضي اتخاذ گردد.

دبيرخانه كارگروه 
هاي  كارگروهملي/ 
سازگاري با  ياستان

  كم آبي

  دو هفته

5  

نامه اجرايي محدوديت/ ممنوعيت كشت شيوه8-5در راستا اجرايي شدن بند
برداري و حفاظت  هاي بهره دفتر نظام ،هاي گيالن و مازندران برنج خارج از استان

آب و آبفا وزارت نيرو اطالعات و آمار كنتورهاي مورد نياز را در اختيار وزارت 
  هد.صمت قرار د

هاي  دفتر نظام
برداري و حفاظت  بهره

  آب و آبفا وزارت نيرو
  دو هفته

  


