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صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 
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 آبي کم با سازگاری ملي کارگروه ذيل تخصصي میتهک  جلسه پنجاه و دومین صوباتم

 41:14 – 41:02 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس -وزارت نیرو :جلسه مكان  02/20/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 کنندگان: شرکت

 وظیفه ،خامسی زادهتقی محمدزاده، زاده، الهیجان، اکبری ،کشاورز تخصصي کمیته اعضای

 اعضا نمايندگان/همراهان

سببراارازی )وزارت جدبباد –مببردان )وزارت تببم    - شببور ک بودجببه و برنامببه )سببازمان سببب ی

)شبرک  مدندسبی آو و    کرکانی، بختیباری اتب    –قربانی، آذر گش  )وزارت کشور  –کشاورزی  

 )وزارت زادهزارع ،زهرایبی  ،رجبایی – ایبران   آو منباب   مبدیری   )شرک  احسانی -ااضالو کشور 

 نیرو 

 مدعوين

خمسه، اسماعیلی، مستخدمی )سازمان جداد کشاورزی  - ق وین استانداریارخ اد، مددیخانی )

)شرک   گلی پور - استان ق وین عباس نژاد )سازمان حفاظ  محیط زیس  -استان ق وین 

رک  آو بیرنوندی )ش -لشگری )سازمان تم  استان ق وین  –شدرکدای تنعتی استان ق وین  

ملکی، قاسمی، اخالص مند،  -شیخ الملوکی )هواشناسی استان ق وین  -و ااضالو استان ق وین 

طغرائی )سازمان پارکدا و اضای  -یاریان )شرک  آو منطقه ای استان ق وین اسدی، منصوری، 

 سب  استان ق وین 

 :جلسه دستور

 ق وین استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -4

 :قزويناستان مصوبات 

 زمان مسئول انجام تصمیمات رديف

4 

آبی استان ق وین تصویب شد و مقرر گردید  کلیات برنامه سازگاری با کم

استان طبق نظرات ارائه شده، برنامه را مورد بازنگری قرار داده و نسخه 

 بی ارسال نمایند. ازگاری با کم آساتالح شده را به دبیرخانه کارگروه ملی 

کارگروه سازگاری با 

 ق وینآبی استان کم
 هفته دو

0 

چنانچه پیشندادات مطرح شد مورد موااق  قرار نگرا . مقرر گردید 

اتالحی دارند که نیازمند مصوبه دول  و هماهنگی  اتپیشنداداستان 

اس ، همراه با نسخه ندایی جد  طرح در کارگروه ملی ارابخشی 

از درج پیشندادات درخواس  تخصیص  .م آبی ارسال نمایندسازگاری با ک

 آو در برنامه خودداری شود. 

کارگروه سازگاری با 

 ق وینآبی استان کم
 هفته دو

 


