
 

 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 کارگروه ملي سازگاري با کم آبيکميته 

 1 از 1

 

 آبي کم با سازگاری ملي کارگروه ذيل تخصصي ميتهک  جلسه مينو يک شصت صوباتم

 16:30 – 14:30 :جلسه زمان  ویدئو کنفرانس -وزارت نيرو :جلسه مکان  7/11/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 کنندگان: شرکت

 ، الهيجان زادهوظيفه، اکبریتقی زاده خامسی،  ،کشاورز تخصصي کميته اعضای

 اعضا نمايندگان/همراهان

جهااد  سرافرازی )وزارت–مردان )وزارت صمت(  -شور(ک بودجه و برنامه )سازمان، صفایی مسجدی

ضايی، فا -(حاج مرادی، مصطفی زاده )ستاد احيا دریاچه اروميه -قربانی )وزارت کشور( –کشاورزی(

 )وزارت زادهزارعاساتيری،  ،زهرایایرجاایی، – ایران( آب منابع مدیریت )شرکتاميریان  دهبندی،

   نيرو(

 مدعوين

ت و )سازمان مدیری يی نژادع -(آذربایجان غربی)استانداری  ، مقصدرحمانی رضائيه شهریاری،

ن آذربایجاستان ا)سازمان جهاد کشاورزی جيييی، آرین  -(آذربایجان غربیبرنامه ریزی استان 

، نظری، جباری –(آذربایجان غربیاستان  )اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداریقاسمی  -(غربی

ک های حاتمی )شرکت شهر -(آذربایجان غربی)سازمان حفاظت محيط زیست استان موسوی 

رضوی، شمچی،  – (ن آذربایجان غربیاستا سازمان صنعت معدن و تجارت)بابایی  -صنعتی(

پارس  ستگاهی،دجعفری، رهبردین،  -(آذربایجان غربی)شرکت آب و فاضالب استان اسکندرپور، 

ن ی استاا)شرکت آب منطقه  ، عاشوری، جواندوست، دوستی رضائیاشرفی نژاد، نيک نيا، رضایی،

 -روميه(گاه اضایی )دانشر -(آذربایجان غربی)اداره کل هواشناسی استان  عبدلی -(آذربایجان غربی

دل ع-وميه(استانی ستاد احيا دریاچه ار نداقی )دفتر -مکبر )توزیع برق استان آذربایجان غربی(

نيروی حبيب زاده ) -یجان غربی(شکری )صدا و سيمای استان آذربا -دوست )شهرداری اروميه(

فت نمجرد )شرکت  -ه استان آذربایجان غربی(شيدائی )سپا -انتظامی استان آذربایجان غربی(

 ه کل اطالعات استان آذربایجان غربی(کبيری )ادار -آذربایجان غربی(

 :جلسه دستور

 آذربایجان غربی ناستا آبی کم با سازگاری هایبرنامه بررسی -1

 :آذربايجان غربياستان مصوبات 

 زمان مسئول انجام تصميمات رديف

1 

مصوب شد و مقرر گردید آبی استان  برنامه سازگاری با کمکييات 

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

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

به  به همراه فایل پاسخطرح در کارگروه ميی سازگاری با کم آبی را 

  .رسال نمایندبه دبيرخانه ادر جيسه کميته تخصصی نظرات مطرح شده 

بيرخانه کارگروه ميی د

 /سازگاری با کم آبی

کارگروه سازگاری با 

آذربایجان آبی استان کم
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