
  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 1

ن و ل وبات  ه و ل ی هک   ج وه ذ ی کار ی کم با سازگاری  م   آ
 9:00 – 11:15 :جلسه زمان  ويدئو كنفرانس :جلسه مكان  16/02/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

  كنندگان:شركت

  وظيفه ،خامسي زاده تقي محمدزاده، اكبري، زاده، الهيجان عدل،  تخصصي كميته اعضاي

  اعضا همراهاننمايندگان/

، جهرمـي، آل  انياحسـ  - شـور) ك بودجـه  و برنامه (سازمان ديمسج - جمهوري) (رياست بهلولوند
 فاضـالب  و آب مهندسـي  (شـركت  كركاني – ايران) آب منابع مديريت (شركت بهبهاني، قناعتيان

  نيرو) (وزارت محمديان ،هزاد ابراهيم ،زهرايي ،رجايي - كشور)

  مدعوين

 (سازمانمرادمند  – )اصفهان ريزي برنامه و مديريت (سازمان اكبري – )اصفهان ياستاندار( رضايي
 آب (شركت اميني – )اصفهان اي منطقه آب (شركتميرمحمد صادقي  – )اصفهان كشاورزي جهاد

زينعلي (سازمان صنعت، معدن  –حشمتي (سازمان محيط زيست اصفهان)  – )اصفهان فاضالب و
  و تجارت استان اصفهان)

  :جلسه ستورد

  اصفهان استان آبي كم با سازگاري هاي برنامه بررسي -1

  :مصوبات

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  رديف

1  

آبي استان اصفهان مورد پذيرش واقع  هاي سازگاري با كم كليات برنامه
ها توسط  شد. مقرر شد نقطه نظرات اصالحي طرح شده بر روي برنامه

ستان منتقل شود دبيرخانه كارگروه ملي به كارگروه سازگاري با كم آبي ا
ها  و با تبادل نظر ميان اعضاي كارگروه ملي و نمايندگان استان، برنامه

  طي دو هفته ويرايش گردد.

كارگروه سازگاري با كم 
/ اصفهانآبي استان 

دبيرخانه كارگروه ملي 
  سازگاري با كم آبي

  دو هفته

2  
گروه هاي عضو كارگروه ملي و كار كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه

استاني، پيشنهادات استان را بررسي و در مورد بندهاي مختلف 
  پيشنهادات تصميم گيري نمايند.

دبيرخانه كارگروه ملي 
/ آبي سازگاري با كم

هاي عضو كارگروه  دستگاه
آبي/  ملي سازگاري با كم

  در اسرع وقت



  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 2

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  رديف

كارگروه سازگاري با كم 
  آبي استان اصفهان

3  
و  1هاي  بي استان اصفهان پس از انجام رديفهاي سازگاري با كم آ برنامه

مصوبات، جهت تصويب نهايي در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي  2
  طرح خواهد شد.

دبيرخانه كارگروه ملي 
  در اسرع وقت  آبي سازگاري با كم

  


