
 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 لي سازگاري با کم آبيکارگروه م کميته 

 2از  1

 

 

صصي ميتهک   جلسه مینسوشصت و  صوباتم  تخ
 آبي مک  با ازگاري س ملي کارگروه ذيل 

 14:00 – 17:45 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئوشرکت مدیریت منابع آب ایران،  :جلسه مكان  21/11/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 الهیجان زاده، وظیفهاکبری،  ،کشاورز تخصصي كميته اعضاي

 اعضا ندگان/همراهاننماي

 )ساازمان مساجدی – کشااورزی( جهااد )وزارت سرافرازی، دهقانی سانیج– صمت( )وزارت مردان

یاانی، ک، میار دهبنادیامیریان، حاج رسولیها، – کشور( )وزارت آذرگشت – برنامه و بودجه کشور(

 یرو(ن ارت)وز اسماعیلیخسروی،  استیری، ،زهرایی– ایران( آب منابع مدیریت )شرکت میرعربی

 گيالن مدعوين

خرمی،  – (گیالن استان کشاورزی جهاد )سازمان، نظری الماسی – (گیالن)استاندار دکتر زارع

 استان بفاضال و آب )شرکت ، غالمپورحسینی – (گیالن ایمنطقه آب شرکت) ، نقویتعلیمیان

مان صمت دفی )سازص -  (گیالن استان تجارت و معدن صنعت سازمان) دلق پوش – (گیالن

 )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(درویشی  –استان( 

 مدعوين مازندران

نطقه ای یان، نیری، اسالمی، عمادی )شرکت آب میخکشی، داود -رازجویان )استانداری مازندران(

مه ریزی غالمی )سازمان مدیریت و برنا –حسینی )شرکت آب و فاضالب مازندران(  –مازندران 

ی برق سپهری ) شرکت توزیع نیرو –دی فر )سازمان جهاد کشاورزی مازندران( شهی –استان( 

کل  رضوی )اداره –کارنامی، یدالهی )سازمان حفاظت محیط زیست مازندران(  –مازندران( 

 دران(ی مازنعطایی، سنگاری ) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدار –هواشناسی استان مازندران( 

 :جلسه دستور

 های گیالن و مازندران استان آبی کم با سازگاری هایمهبرنا بررسی -1

 

 :و مازندران گيالن هاي استان تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

1 

نقطه نظرات اصالحی طرح شده در جلسه کمیته تخصصی توسط 

اعمال و نسخه  ،در برنامهگیالن کارگروه سازگاری با کم آبی استان 

به همراه پاسخ به نظرات گاری با کم آبی استان اصالح شده برنامه ساز

به دبیرخانه کارگروه ارسال شود تا در صورت تایید اصالحات دستگاه ها 

کارگروه سازگاری با 

آبی استان گیالن/ کم

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

 تهدو هف
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 :و مازندران گيالن هاي استان تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

 توسط دبیرخانه، در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مطرح گردد.

2 

قطه ند. کلیات برنامه سازگاری با کم آبی استان مازندران به تصویب رسی

نظرات اصالحی طرح شده در جلسه کمیته تخصصی توسط کارگروه 

ه رنامسازگاری با کم آبی استان در برنامه اعمال و نسخه اصالح شده ب

 بهبه همراه پاسخ به نظرات دستگاه ها سازگاری با کم آبی استان 

نه کارگروه ارسال شود تا در صورت تایید اصالحات توسط دبیرخا

 دبیرخانه، در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مطرح گردد.

کارگروه سازگاری با 

 /مازندرانآبی استان کم

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

 دو هفته

 


