
 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
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 دواز ویپست  02صفحه 

صصي ذيل کارگروه ملي سازگاري با کم آبي صوباتم  تخ
 يازدهمين   جلسه کميته 

 

 61-61 زمان جلسه : لسات شرکت مديريت منابع آب ايران،سالن جمكان:  61/5/79شنبه سه تاريخ جلسه:

 

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، خنداندل، اکبري، نجفي و سروش

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

محمدزاده،  ––پور )سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجدي، سرخوش، سبزي، حسين

مريدي  –ضيائيان )سازمان هواشناسي کشور(  -مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 

آذرگشت )وزارت  –کريمي )وزارت جهاد کشاورزي(  -)سازمان حفاظت محيط زيست( 

رسوليها، همتي، رضاپور حاج –کرکاني )شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور(  –کشور( 

 ميبدي، زهرايي، خزايي و ابراهيم زاده )وزارت نيرو( ––)شرکت مديريت منابع آب ايران( 

 دستور جلسه

سازي ممنوعيت/محدوديت ها براي پيادههاي عملياتي و همچنين الزامات و محدوديتها و برنامهبررسي سياست 

 مصوبات هيأت وزيران( 3هاي آبريز/استان )موضوع بند کشت برنج در حوضه

 مصوبات

 شرح مصوبات رديف

6 

جهاد کشاورزي و نيرو ارائه هاي خانهگزارش مربوط به ممنوعيت/محدوديت کشت برنج توسط وزارت

 گرديد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد:

هاي گيالن و مازندران موضوع اعمال محدوديت منجر به ممنوعيت کشت برنج در خارج از استان -6

 سال مالک عمل قرار گيرد. 3ظرف مدت 

توسط وزارت هاي کشور به جز گيالن و مازندران خارج از الگوي کشت بودن برنج براي استان -2

 جهاد کشاورزي اعالم و ابالغ گردد.

موضوع تحويل حجمي آب در اراضي پاياب سد توسط وزارت نيرو مورد تاکيد قرار گرفته و  -3

در « رعايت الگوي کشت و عدم کاشت برنج(»اي مکلف به درج عبارت هاي آب منطقهشرکت

 برداران شوند.قراردادهاي منعقده براي تحويل آب به بهره

زمان برنامه و بودجه کشور براساس پيشنهادات مطروحه، پيش نويس مصوبه را با فرمت قابل سا  -4
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طرح در جلسه کارگروه ملي تهيه و پس از اخذ نظرات تکميلي اعضاي کميته تخصصي، در 

 ( ارائه نمايد.22/5/79جلسه آتي کارگروه ملي )مورخ 

 

  


