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صصي ميتهک   جلسه چهارمين و شصت صوباتم  تخ
 بيآ کم با گاري ساز ملي کارگروه ذيل 

 14:00-17:45 :جلسه زمان  کنفرانس ویدئوشرکت مدیریت منابع آب ایران،  :جلسه مكان  28/11/99 جلسه: تاريخ

 

 كنندگان: شركت

 کشاورز، اکبری، الهیجان زاده، محمدزاده تخصصي كميته اعضاي

 اعضا همراهان/نمايندگان

، دهقانی سننی،، ققنی سرافرازی–ردان )وزارت صمت( م -)سازمان برنامه و بودجه کشور( مسجدی

)شنرکت  احسنانی اضنيی، دهبنندی،ف -)وزارت کشنور( آذرگشنت –)وزارت جهاد کشناورزی( زاده

  زاده )وزارت نیرو(زارعاستیری، زهرایی، رجایی، –مدیریت منابع آب ایران( 

  مدعوين

سازمان جهاد )سيیمی  -(سیستان و بيوچستان)استانداری  بیجار ن سیستان و بيوچستان:استا

سیستان و تان )شرکت آب و فاضالب اسقاسمی، دهواری  -(استان سیستان و بيوچستانکشاورزی 

ان نطقه ای استم)شرکت آب  ، بندانی، خاک سفیددلمرادی، بارانی، میثم زاده میر -(بيوچستان

 –(چستانسیستان و بيواستان  آبخیزداری )اداره کل منابع طبیعی و پاکزاد -تان(سیستان و بيوچس

 (سیستان و بيوچستان)سازمان حفاظت محیط زیست استان  حسینی

ریزی استان امهشفیعی، مهام )سازمان مدیریت و برن -(قهران)استانداری  چراغعيی: استان قهران

حمد نسب ا -(استان قهرانمان جهاد کشاورزی )سازفصاحت، روشنی، بهنیا، شادبخت  –قهران( 

 وریصحیدریان، من ، قربانیان، دهقان، الهامی منش،رضاپور -(قهران)شرکت آب و فاضالب استان 

ده ولی زا –ادقی )سازمان صنعت، معدن و قجارت استان قهران( ص -قهران()شرکت آب منطقه ای 

 ط زیستحفاظت محیاداره کل )رستگاری  –استان قهران( )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

ی ل هواشناسجاللی )اداره ک –درجاقی )اداره کل مدیریت بحران استان قهران(  – (قهراناستان 

 محمودی )شرکت شهرک های صنعتی استان قهران( –استان قهران( 

 :جلسه دستور

 سیستان و بيوچستان استان آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1

 قهرانسازگاری با کم آبی استان  هایامهبررسی برن -2
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 : تمصوبا

 زمان انجام مسئول تصميمات رديف

1 

شد  مصوبسیستان و بيوچستان کيیات برنامه سازگاری با کم آبی استان 

افت یدر و مقرر گردید کارگروه سازگاری با کم آبی استان دو هفته پس از

 صالحار دهند و برنامه صورقجيسه نکات مطرح شده را مورد بازنگری قرا

ایل شده جهت طرح در کارگروه ميی سازگاری با کم آبی را به همراه ف

ال پاسخ به نظرات مطرح شده در جيسه کمیته قخصصی به دبیرخانه ارس

 نمایند.

دبیرخانه کارگروه ميی 

سازگاری با کم آبی/ 

با کارگروه سازگاری 

سیستان و آبی استان کم

 بيوچستان

 هفته دو

2 

د ردیگیات برنامه سازگاری با کم آبی استان قهران مصوب شد و مقرر کي

يسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان دو هفته پس از دریافت صورقج

 جهت نکات مطرح شده را مورد بازنگری قرار دهند و برنامه اصالح شده

به  گاری با کم آبی را به همراه فایل پاسخطرح در کارگروه ميی ساز

 د.طرح شده در جيسه کمیته قخصصی به دبیرخانه ارسال نمایننظرات م

دبیرخانه کارگروه ميی 

سازگاری با کم آبی/ 

کارگروه سازگاری با 

 قهرانآبی استان کم

 هفته دو

 


