
 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 2از  1

 

صصي ميتهک   جلسه هفتمینو پنجاه صوباتم  تخ
 يآب  کم اب سازگاري  يمل  کارگروه ذيل 

 14:30 – 16:30 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئو :جلسه مكان  02/10/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 الهیجان زاده، وظیفه ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

 – کشاور( )وزارت آذرگشاتقرباان،،  – کشاورزی( جهاد )وزارت سرافرازی– مت(ص )وزارت مردان

 بآ مهندسا، )شرکت اصل بختیاری– ایران( آب منابع مدیریت )شرکت دهبندی فاضل،، ،احسان،

 نیرو( )وزارت محمدیان استیری، ،زهرای، ،رجای، - کشور( فاضالب و

 مدعوين

 – (نانسم استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) مالک، – (سمنان )استانداری آشناگر، فخری

 شرکت) حیدریان، خاموش،، احسان،، ذاکری – (سمنان استان کشاورزی جهاد )سازمان میرعماد

 انسازم)تشنه دل  – (سمنان استان فاضالب و آب )شرکتطاهری  – (سمنان ایمنطقه آب

 (نسمنا استان زیست حیطم حفاظت کل اداره) عبدوس – (سمنان استان تجارت و معدن صنعت

 (سمنان استان هواشناس، کل )اداره مصطفوی –

 :جلسه دستور

 سمنان استان آب، کم با سازگاری هایبرنامه بررس، -1

 

 

 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

1 

 کمیته توسط سمنان استان آب،کم با سازگاری هایبرنامه تاکلی

 نقطه .گرفت قرار تصویب مورد آب،کم با سازگاری مل، کارگروه تخصص،

 کارگروه توسط تخصص، کمیته جلسه در شده طرح اصالح، نظرات

 دهش اصالح نسخه و اعمال برنامه در سمنان استان آب، کم با سازگاری

 در تا دشو ارسال کارگروه دبیرخانه به استان آب، کم با سازگاری برنامه

 .گردد حمطر آب، کم با سازگاری مل، کارگروه جلسه

 با سازگاری کارگروه

 /سمنان استان آب،کم

 مل، کارگروه دبیرخانه

 آب، کم با سازگاری

 هفته دو

 هفته دو با سازگاری کارگروه مورد ،جلسه در شده اعالم نظرات با مطابق سمنان استان پیشنهادات 2
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 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

 استان سوی از مل، کارگروه جلسه برگزاری از پیش و گیرد قرار بازنگری

 .شود ارائه مل، کارگروه دبیرخانه به

 /سمنان استان آب،کم

 مل، کارگروه دبیرخانه

 آب، کم با سازگاری

 


