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 آبي کم با سازگاری ملي کارگروه ذيل تخصصي میتهک  جلسه میننهپنجاه و  صوباتم

 ۱۶:3۰ – ۱4:3۰ :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس -شرکت مدیریت منابع آب :جلسه مكان  ۱۶/۱۰/۹۹ شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 کنندگان: شرکت

 ، الهیجان زادهوظیفه، اکبریتقی زاده خامسی،  ،کشاورز تخصصي کمیته اعضای

 اعضا نمايندگان/همراهان

 ، دهقهانیسهراررازی–مهردان )وزار  مه(ت   - شهور ک بودجهه و برنامه )سازمان ، سبزیمسجدی

 )شهرکت ، دهبنهدیاضهییرپارسها،  –آذر گشهت )وزار  کشهور  –)وزار  جهاد کشاورزی   سانیج

 نیرو  )وزار  زادهزارع استیری، ،زهرایی ،رجایی – ایران  آب منابع مدیریت

 مدعوين

اد الدینی )سازمان جه بها اج الدینی،ت -ج(الی، بهشتی، مح(دی )استانداری کهگییویه و بویراح(د 

نژاد، ی، اسدپور، ظهیردممصیح، قرهادی، محسنی رر، ر -کشاورزی استان کهگییویه و بویراح(د 

ستان اسره، مرادیان )آب و راضالب اپ -زاغریان )آب منطقه ای استان کهگییویه و بویراح(د 

 -شهرک های منعتی استان کهگییویه و بویراح(د  موسوی )شرکت -کهگییویه و بویراح(د 

استان  اسیزمان هواشنکاکاوند )سا -جنگیی )سازمان منابع طبیعی استان کهگییویه و بویراح(د 

 -د مان م(ت استان کهگییویه و بویراح()ساز روزبهان ،حسین پور  -کهگییویه و بویراح(د 

اری مادقی )شهرد -هاش(ی )سازمان حفاظت از محیط زیست استان کهگییویه و بویراح(د 

خدیوی  -د پخش ررآورده های نفتی استان کهگییویه و بویراح(شرکت مح(دی ) -یاسوج 

 امی استان کهگییویه و بویراح(د )ررماندهی انتظ

 :جلسه دستور

 کهگییویه و بویراح(د استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -۱

 

 :کهگیلويه و بويراحمد استانمصوبات 

 زمان مسئول انجام تصمیمات رديف

۱ 

صوب کییا  برنامه سازگاری با کم آبی استان کهگییویه و بویراح(د م

انی توسط کارگروه است ظرف مد  دو هفته امالحا  گردید. مقرر گردید

گروه کار به دبیرخانه انجام شده و برنامه امالح شده سازگاری با کم آبی

 کارگروه میی برای طرح درشود تا ارسال میی سازگاری با کم آبی 

 ارسال گردد.سازگاری با کم آبی 

دبیرخانه کارگروه میی 

سازگاری با کم آبی/ 

با  کارگروه سازگاری

کهگییویه و آبی استان کم

 بویراح(د

 دو هفته

۲ 

دا  کارگروه سازگاری با کم آبی استان کهگییویه و بویراح(د پیشنها

مالح مه اامالح شده خود در راستای سازگاری با کم آبی را ه(راه با برنا

 شده به دبیرخانه کارگروه میی سازگاری با کم آبی ارسال ن(اید.

دبیرخانه کارگروه میی 

سازگاری با کم آبی/ 

کارگروه سازگاری با 

 دو هفته
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 :کهگیلويه و بويراحمد استانمصوبات 

 زمان مسئول انجام تصمیمات رديف

کهگییویه و آبی استان کم

 بویراح(د

 


