
 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 00/5/0611روز شنبه  03:61 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
به ریاست  دکتتر ریتایس استتا  ار      9911گذاری استان اصفهان در سال  اشتغال و سرمایهدومین جلسه کارگروه اقتصادی،      

 99/5/9911روز شنبه مورخ  93:91های به اشتس و به صورت وبینار( ساع   اصفهان و با حضور اعضاء )با رعای  پروتکلمحترم 

 در محل استا  اری برگزار گردی .

 دستور کار جلسه:

 عات اطلس  یاز آبس محصوالت کشاورزی استان اصفهانارائه گزارش  هایس مطال -

 ارائه گزارش طرح الگوی کش  محصوالت زراعس و باغس استان اصفهان -

 طرح و بررسس گروه های کاری ذیل کارگروه -

 مشروح مذاکرات
 گذاری استان و سرمایهکارگروه اقتصادی، اشتغال ریزی و دبیر در ابت ای جلسه دکتر اکبری رئیس سازمان م یری  و بر امه     

ایتن الگتو و پیشتنیازهای آن    ، به رو ت  تت وین   با اشاره به تاکی  سن  آمایش استان به ت وین الگوی کش  محصوالت کشاورزی

از یت  ستو و    های مختلف استتان پرداختن . در ادامه دکتر ریایس استا  ار محترم اصفهان با اشاره به مشکالت تامین آب بخش

 ها و الگوهای کاربردی جه  بهبود ویعی  استان ش   .کشاورزان از سوی دیگر، خواستار ارائه بر امهتامین معیش  

   سپس مهن س مرادمن  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گزارشس از رو   اجرایس ت وین الگوی کش  استان ارائه  مود     

 این طرح دا ستن .  یازهایو تهیه اطلس  یاز آبس و مطالعات خاکشناسس را پیش

های پژوهشس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعس استان گزارش مطالعات ا جتام شت ه را ارائته  مود ت  و در     در ادامه گروه

  پایان یمن تایی  مطالعات ا جام ش ه الزامات اجرایس، فنس و قا و س اجرای الگوی کش  به تصویب رسی .
 مصوبات

اطلس نيازآبی خاال  يياااان    مورد تایی  قرار گرف  و مقرر ش  بس محصوالت کشاورزی استان اصفهانمطالعات اطلس  یاز آ  -9

 آب تلقی يردد. يذاریاستانی سياستزراعی و باغی در استان اصفهان به منظور مدیریت بهينه تقاضای آب در بخش کشاورزی به عنوان سند 
امور آب چاه در بخاش منااب  و چاه در بخاش مصاارخ آب بخاش کشااورزی بایاد در          ييرنديان و مسئوالن این بدین معناست که تصميم

 سناریواای تخصي  مناب  آب و تعيين سطوح زیرکشت به این مقادیر مراجعه نمایند.

 الزامات آن به شرح زیر به تصویب رسيد: مورد تایی  قرار گرف  و الگوی کش  محصوالت زراعس و باغس استان اصفهانمطالعات  -2
 الزامات اجرایی:      

های  فتس، تعاون کار و رفاه اجتماعس، تامین ای، برق، پخش فرآوردههای اجرایس مرتبط )آب منطقهبین کلیه دستگاهعملکردی هماهنگس  -9-2

 اجتماعس، صنع  مع ن و تجارت، با   کشاورزی، صن وق بیمه محصوالت کشاورزی( با محوری  سازمان جهادکشاورزی استان؛

از طریق و  های فرهنگس استان با محوری  سازمان جهادکشاورزی استانبا همکاری کلیه دستگاهسازی اق امات ترویجس و فرهنگا جام  -2-2

های همگا س، آموزش و پرورش، تریبون مساج ، اطالعیه های محله و غیره در خصوص شرایط کم آبس رو به تزای ، یرورت حفظ رسا ه

ساسس و  سلهای آین ه و اهمی  استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی و کاهش  وسا ات قیمتس محصوالت منابع آب برای تامین  یازهای ا

 و توسعه و بازاریابس محصوالت منتخب از طریق تکمیل ز جیره ارزش و کشاورزی قراردادی؛ کشاورزی با تاکی  بر رعای  الگوی کش 

 برای هر منطقه ی معرفس ش ههایاز برای محصوالت ج ی  در الگوای مورد  ها و تسهیالت سرمایه هادهحمایتس تامین  -9-2

 از محصوالت دارای اولوی  معرفس ش ه الگو ی محصوالت کشاورزیصن وق بیمه پوششس حمای  -4-2



 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 00/5/0611روز شنبه  03:61 ساعت و تاریخ:

 الزامات فنی     

 مح وده ه ف کشاورزی های مجوزدارچاه هوشمن  حجمس بر های صب کنتورتسریع در  -5-2

- یاز آبس الگوی کش  در سناریوهای آبس پیش برریزی آبیاری مبتنس ای بر اساس بر امهمنطقهآب توزیع آب سطحس توسط شرک م یری   -3-2

  بینس ش ه در ابت ای فصل زراعس

 های محصولس معرفس ش ههای  هال گواهس ش ه در منطقه برای گروهبذور کافس و پایه تامین -7-2

 بق با الگومطا های فنس و مهارتس جه  تامین  یروهای ماهرتوسعه آموزش -8-2

آالت مورد  یاز کش  محصوالت ادوات و ماشین دا ش فنس و مکا یزاسیون به منظور تامین فنس مهن سس و توسعه شرکتهای خ مات -1-2

 منتخب الگوی کش  

 منطبق با الگوهای  وین آبیاری سیستمتوسعه پوشش  -91-2

 منطبق با الگواصالح باغات موجود بر اساس روشهای  وین  -99-2

 گذاریسياست –قانونی الزامات      

 92ه فمن  کردن بیمه محصوالت کشاورزی در قالب بیمه تمام خطر الگوی کش  )به جای ت  محصولس( در چارچوب بن  ج ماده پیگیری  -92-2

  با محوری  سازمان جهادکشاورزی استان قا ون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعس

باری آبیاری همه بهره برداران زراعس و باغس استان در ابت ای فصل زراعس همزمان با ا عقاد قرار داد بیمه اجپیگیری و ارائه بر امه اجرایس  -99-2

توزیع آب و یا تم ی  پروا ه بهره برداری از منابع آب زیر زمینس همزمان با تعیین تکلیف سناریوی آبس پیش رو توسط شرک  آب منطقه ای 

با محوری   صن وق بیمه محصوالت کشاورزی در صورت ع م تحقق سناریوی پیش بینس ش هبرای بهره برداران و پرداخ  خسارت توسط 

 سازمان جهادکشاورزی استان 

ا   )از جمله خری  ها را رعای  کردهبردارا س که الگوی کش  ارائه ش ه به آنهای حمایتس قا و س از محصوالت بهرهسیاس پیگیری اجرای  -94-2

قا ون  92و بن  الف ماده  99دار، جوایز ویژه برای کشاورزان و غیره( در چارچوب ماده هیالت با کس یارا هتضمینس، خری  توافقس، ارائه تس

 با محوری  سازمان جهادکشاورزی استان  وری کشاورزی و منابع طبیعسافزایش بهره

 ی  سازمان جهادکشاورزی استان با محورهای ا رژی براساس الگوی کش  پیشنهادی ای حامله فمن  کردن تعرفه یارا هپیگیری  -95-2

کارگروه در این خصوص مقرر گردی  گروه کاری  9/7/18های کاری ذیل گارگروه یمن تایی  مصوبه مورخ در خصوص گروه -9

 امه اجرایس آیین 3به منظور پیگیری بن های الف، ب، ت، ح، خ و ص ماده « گذاری گردشگری و صنایع دستستوسعه سرمایه»

کل میراث فرهنگس، ، به ریاس  معاون هماهنگس امور اقتصادی استا  اری و دبیری  ادارههاریزی و توسعه استانشورای بر امه

 های ذیربط تشکیل گردد.صنایع دستس و گردشگری استان با عضوی  دستگاه

 ریزی و توسعه استان به دبیرخا ه این شورا ارسال گردد.مصوبات جه  اخذ تایی  شورای بر امه -4
 


