
 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 2از  1

 

صصي ميتهک   جلسه ششمین و پنجاه صوباتم  تخ
 آبي کم با سازگاري  يمل  کارگروه ذيل 

 14:30 – 17:30 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئو :جلسه مكان  25/09/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 اکبری ،خامسی زادهتقی ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

 ،جسوان  دهقوانی – صوم(  )وزارت موردان زاده، محمود – کشوور  بودجه و برنامه )سازمان سبزی

 هواشناسوی )سوازمان وظ فوه – کشوور  )وزارت آذرگشو( – کشواورزی  جهواد )وزارت سوراررازی

 لطفوی دهبندی، راضلی، پارسا، رسول ها، حاج – زیس(  مح ط حفاظ( )سازمان باقرزاده – کشور 

 - کشوور  راضوبب و آب مهندسوی )شورک( اصو  بخت واری– ن ایورا آب منابع مدیری( )شرک(

 ن رو  )وزارت محمدیان ،زهرایی ،رجایی

 مدعوين

  لرستان استان ریزیبرنامه و مدیری( )سازمان پور حسن –  لرستان )استانداری بخت اری خادمی،

 رک(ش) زیودار ،گودرزی نژاد، حسن –  لرستان استان کشاورزی جهاد )سازمان مقدم حسنی –

 صنع( سازمان) رازانی –  لرستان استان راضبب و آب )شرک( نوریزدان –  لرستان ایمنطقه آب

  رستانل استان زیس( مح ط حفاظ( ک  اداره) ب رانوند رتحی –  لرستان استان تجارت و معدن

  لرستان اناست هواشناسی ک  )اداره اکبری – لرستان  استان طب عی منابع ک  )اداره سپهوند –

  شرک( مهندس ن مشاور جاماب) روزبهانی –

 –  قم استان ریزیبرنامه و مدیری( )سازمان نوربخش –  قم استانداری) ملکی بهشتی، سرمس(،

 آب )شرک( پور، هادی مسگر، حس نی حاجی –  قم استان کشاورزی جهاد )سازمان پورم دانی

 صنع( انسازم) س جانی -  مق استان راضبب و آب )شرک( پورصادق جان –  قم ایمنطقه

  قم استان تجارت و معدن

 :جلسه دستور

 لرستان استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1

 آبی کم با ازگاریس استانی کارگروه توسط شده اصبح پ شنهادات و هابرنامه و قم استان آب منابع هایچالش بررسی -2
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1 

 کم ته توسط لرستان استان آبیکم با سازگاری هایبرنامه تاکل 

 نقطه .گرر( قرار تصویب مورد آبیکم با سازگاری ملی کارگروه تخصصی

 کارگروه توسط تخصصی کم ته جلسه در شده طرح اصبحی نظرات

 اصبح هنسخ و اعمال برنامه در لرستان استان آبی کم با سازگاری استانی

 تا شود لارسا کارگروه دب رخانه به استان آبی کم با سازگاری رنامهب شده

 .گردد مطرح آبی کم با سازگاری ملی کارگروه جلسه در

 هایبرنامه اعمال و استان آب مصارف شکاه درصورت همچن ن

 تأی د و شده جویی صرره مصارف تدق ق و شپای انجام و جوییصرره

 دجدی آب تخص ص امکان زم نه، نای در ایران آب منابع مدیری( شرک(

 .باشدمی پذیر امکان آبریز هایحوضه در استان آن سهم قالب در

 با سازگاری کارگروه

 /لرستان استان آبیکم

 ملی کارگروه دب رخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

2 
 ردمو ،جلسه در شده اعبم نظرات با مطابق لرستان استان پ شنهادات

 ستانا سوی از ملی کارگروه جلسه برگزاری از پ ش و دگ ر قرار بازنگری

 .شود ارائه ملی کارگروه دب رخانه به

 با سازگاری کارگروه

 /لرستان استان آبیکم

 ملی کارگروه دب رخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

3 

 قم ستانا آبی کم با سازگاری برنامه در پ شنهادات و تکم لی هایطرح

 در رنامهب و گ رد قرار بازنگری مورد ،جلسه در شده ماعب نظرات با مطابق

 اتاصبح .شود ارسال ملی کارگروه دب رخانه به گزارش و ارائه قالب

 ی دتا صورت در و گ رد قرار بررسی مورد ملی کارگروه دب رخانه توسط

 گردد. اببغ استان به اجرا جه(

 با سازگاری کارگروه

 /قم استان آبیکم

 ملی وهکارگر دب رخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

 


