
 

 جمهوري اسالمي اريان
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 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 
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صصي ميتهک   جلسه شصت و دومین صوباتم  تخ
 آبي مک  با ازگاري س ملي کارگروه ذيل 

 14:45 – 17:15 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئوشرکت مدیریت منابع آب ایران،  :جلسه مكان  14/11/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 الهیجان زاده، وظیفهاکبری،  ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا ندگان/همراهاننماي

 )ساازمان مساجدی – کشااورزی( جهااد )وزارت سرافرازیدهقانی سانیچ، – صمت( )وزارت مردان

 مادیریت )شارکت دهبنادی احساانی، فاضلی،– کشور( )وزارت آذرگشت – برنامه و بودجه کشور(

 ،ایایرزه ترابای، ،رجایی - کشور( فاضالب و آب مهندسی )شرکت اصل بختیاری– ایران( آب منابع

 نیرو( )وزارت محمدیانخسروی،  استیری، قربانی، زاده،ابراهیم

 مدعوين

مخبر،  – (رزالب استان ریزیبرنامه و مدیریت )سازمانعربشاهی  – (لبرزا )استانداری درویش پور

 یاپاشا، محمدنجفیان، سزاوار، کیخایی، نقدی، کی – (البرز استان کشاورزی جهاد )سازمان کریمی

 سازمان) عیربی – (البرز استان فاضالب و آب )شرکت مهدی زاده – (البرز اینطقهم آب شرکت)

ن عقاب نشین، مهند )شرکت شهرک های صنعتی استا – (البرز استان تجارت و معدن صنعت

)اداره کل آبخیزداری و  قریشی – (لبرزا استان زیست محیط حفاظت کل اداره) حکیمی -البرز( 

 برز(ستان الابضاعتی پور )سازمان سینما، منظر و فضای سبز شهری  – (زالبرمنابع طبیعی استان 

 :جلسه دستور

 البرز استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1

 :تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

1 

 صیتخص کمیته توسط البرز استان آبیکم با سازگاری هایبرنامه تاکلی

 نظرات نقطه گرفت. قرار تصویب مورد آبیمک با سازگاری ملی کارگروه

 با سازگاری کارگروه توسط تخصصی کمیته جلسه در شده طرح اصالحی

 ازگاریس برنامه شده اصالح نسخه و اعمال برنامه در لبرزا استان آبی کم

یید صورت تا در تا شود ارسال کارگروه دبیرخانه به استان آبی کم با

 یآب کم با سازگاری ملی کارگروه سهجلدر  اصالحات توسط دبیرخانه،

 .گردد مطرح

 با سازگاری کارگروه

 /لبرزا استان آبیکم

 ملی کارگروه دبیرخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو
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 دمور ،جلسه در شده اعالم نظرات با مطابق لبرزا استان پیشنهادات

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

 .شود ارائه ملی کارگروه دبیرخانه به

 با سازگاری کارگروه

 /لبرزا استان آبیکم

 ملی کارگروه دبیرخانه

 آبی کم با سازگاری

 هفته دو

 


