
  

ی ان وری اسال   ا

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 1

ن و ل وبات  ه یک ل ی هک   ج وه ذ ی کار ی کم با سازگاری  م   آ
 16:00 – 18:00 :جلسه زمان  ايران آب منابع مديريت شركت جلسات سالن :جلسه مكان  29/11/98 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

  كنندگان:شركت

  وظيفه ،خامسي زاده تقي محمدزاده، اكبري، زاده، الهيجان عدل،  تخصصي كميته اعضاي

  اعضا نمايندگان/همراهان

 - )شـور ك بودجـه  و برنامـه  (سازمان سرايي كوچك صفايي ،ديمسج - جمهوري) (رياست بهلولوند
 – كشـاورزي)  جهـاد  (وزارت گرجـي  ،والحسنياب سرافرازي، عليزاده، زارع، – )صمت (وزارت مردان

 ،انياحسـ  رسـوليها،  حـاج  – زيسـت)  محـيط  حفاظـت  (سازمان بازگير – كشور) (وزارت آذرگشت
 اصـل  بختيـاري  كركـاني، – ايـران)  آب منـابع  مـديريت  (شـركت  رضاپور ،بزرگي ،دهبندي فاضلي،
 - ايـران)  نيـروي  و آب منـابع  توسـعه  (شـركت  اربابيان – كشور) فاضالب و آب مهندسي (شركت
  نيرو) (وزارت محمديان استيري، ،هزاد ابراهيم ،زهرايي ترابي، رجايي،

  مدعوين
 – كرمان) ريزي برنامه و مديريت (سازمان حسيني – )كرمان استانداري( موسوي الهي آيت

 پور، عرب نمازيان، رشيدي، - كرمان) كشاورزي جهاد (سازمان برخورداري كهنوجي، سعيدي،
  )كرمان فاضالب و آب (شركت نژاد سلطاني – )كرمان اي منطقه آب (شركت زراعتكار

  :جلسه دستور

  كرمان استان آبي كم با سازگاري هاي هبرنام بررسي -1

  :مصوبات

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  ديفر

1  

جهت بازنگري و اعمال  كرمان استان سازگاري با كم آبي هاي برنامه
اصالحات مورد نياز به استان عودت داده شود و كليه مواردي كه نيازمند 
اصالح يا تكميل است، از سوي دبيرخانه كارگروه ملي سازگاري با كم آبي 

س از اتمام آماربرداري دور سوم در به كارگروه استاني اعالم گردد. پ
بايست براساس نتايج به دست آمده، به روز رساني و  ها مي استان، برنامه

ها اعمال گردد.  كليه موارد اصالحي اعالم شده به استان، در برنامه
هاي استان  هاي ويرايش شده پس از آنكه مورد توافق كليه دستگاه برنامه

ارسال  دبيرخانه كارگروه مليويب گرديد، به واقع و در كارگروه استاني تص

كارگروه سازگاري با كم 
آبي استان كرمان/ 

دبيرخانه كارگروه ملي 
  سازگاري با كم آبي

  در اسرع وقت



  

ی ان وری اسال   ا

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 2

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  ديفر

مجددا در جلسه كميته تخصصي كارگروه ملي سازگاري با  خواهد شد تا
  قرار گيرد.بررسي  مورد طرح و كم آبي

  


