
 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 ا کم آبيکارگروه ملي سازگاري بکميته 

 2از  1

 

صصي ميتهک   جلسه تمینش ه و پنجاه صوباتم  تخ
 يآب  کم اب سازگاري  يمل  کارگروه ذيل 

 14:30 – 16:30 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئو :جلسه مكان  09/10/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 الهیجان زاده، وظیفه تقی زاده خامسی، محمد زاده، ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا همراهاننمايندگان/

 جه اد )وزارت س راررازیدهق انی س انی ، – ص مت( )وزارت ردانم  -بهلولوند )ریاست جمهوری( 

 اض لی،ر ،امیریان – کشور( )وزارت آذرگشت – سبزی )سازمان برنامه و بودجه کشور( – کشاورزی(

 (کشور راضالب و آب مهندسی )شرکت اصل بختیاری– ایران( آب منابع مدیریت )شرکت دهبندی

 نیرو( )وزارت محمدیان استیری، زاده،ابراهیم ،زهرایی ،رجایی -

 مدعوين

 استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان)– (اردبیل )استانداری عبدالعلی پور، کنعان پورقلندری، 

 – (اردبیل اناست کشاورزی جهاد )سازماننیکشاد، مالطفی نیا، عباداله عموقین، روحی  – (اردبیل

 – (اردبیل ایمنطقه آب شرکت) ، بستامسرحدیقرایی، ندائی، بخشنده، مهداد، جنگی مرنی، 

 صنعت مانساز) برادران حیدری صادقی، – (اردبیل استان راضالب و آب )شرکتنژاد، نوخواه، به

 – (اردبیل استان زیست محیط حفاظت کل اداره)شهند  – (اردبیل استان تجارت و معدن

 (یلاردب استان هواشناسی کل )اداره حمدیم -برق استان اردبیل(  نیروی پور )شرکت توزیعحسن

 ابراهیم زاده )اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی استان اردبیل( –

 :جلسه دستور

 اردبیل استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1
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 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

1 

 کمیته توسط اردبیل استان آبیکم با سازگاری هایبرنامه تاکلی

 نقطه .گررت قرار تصویب مورد آبیکم با سازگاری ملی کارگروه تخصصی

 کارگروه توسط تخصصی کمیته جلسه در شده طرح اصالحی نظرات

 شده اصالح نسخه و اعمال برنامه در اردبیل استان آبی کم با سازگاری

 در تا دشو ارسال کارگروه هدبیرخان به استان آبی کم با سازگاری برنامه

 با سازگاری ملی کارگروه جلسهصورت تایید اعضای کمیته تخصصی در 

 .گردد مطرح آبی کم

 با سازگاری کارگروه

 /اردبیل استان آبیکم

 ملی کارگروه دبیرخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

2 
 ردمو ،جلسه در شده اعالم نظرات با مطابق اردبیل استان پیشنهادات

 ستانا سوی از ملی کارگروه جلسه برگزاری از پیش و گیرد قرار بازنگری

 .شود ارائه ملی کارگروه دبیرخانه به

 با سازگاری کارگروه

 /اردبیل استان آبیکم

 ملی کارگروه دبیرخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

 


