
  

ان ی ا   وری اسال

ی  ه  یک ی سازگاری با کم آ وه م  کار

  2 از 1

ن و ل وبات  ه دو ل ی هک  ج وه ذ ی کار ی کم با سازگاری  م   آ
 9:45 – 11:00 :جلسه زمان  كنفرانس ويدئو :جلسه مكان  02/02/99 شنبهسه :جلسه تاريخ

 

  كنندگان:شركت

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

  ااعض نمايندگان/همراهان

 )ايران آب منابع مديريت شركت( رسوليها حاج – )كشور وزارت( آذرگشت – )صمت وزارت( مردان
 محمـديان  ،هزاد ابراهيم ،زهرايي ترابي، رجايي، - )كشور فاضالب و آب مهندسي شركت( كركاني –
  )نيرو وزارت(

  مدعوين
خراسان  ريزي برنامه و مديريت (سازمان پور پارسي – )خراسان شمالي استانداري( شجاعي، زارعي

 اي منطقه آب (شركت مرتضوي - )خراسان شمالي كشاورزي جهاد (سازمان يوسفي – )شمالي
  )خراسان شمالي فاضالب و آب (شركت ساقي – )خراسان شمالي

  :جلسه دستور

  شمالي خراسان استان آبي كم با سازگاري هاي برنامه بررسي -1

  :مصوبات

  زمان  انجام مسئول  تصميمات  رديف

1  

مورد توافق  آبي استان خراسان شمالي ي سازگاري با كمها كليات برنامه
كليه موارد، اشكاالت مقرر شد اكثريت اعضاي كميته تخصصي واقع شد. 

و ابهامات طرح شده در جلسه توسط دبيرخانه كارگروه ملي در اختيار 
ها  كارگروه استاني قرار گيرد تا اصالحات الزم بر روي محتواي برنامه

ها پس از اصالح و ويرايش، مجددا در اختيار  اعمال گردد. الزم است برنامه
  گيرد.هاي عضو كارگروه ملي قرار  دستگاه

 با سازگاري كارگروه
خراسان  استان آبي كم

 كارگروه دبيرخانه /شمالي
  آبي كم با سازگاري ملي

  وقت اسرع در

2  
پيشنهادات استان با همكاري دبيرخانه كارگروه ملي و مقرر گرديد 

 هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صمت و سازمان برنامه و بودجه خانه وزارت
  بررسي و اصالح گردد. كشور

بيرخانه كارگروه ملي د
/ آبي سازگاري با كم

هاي عضو كارگروه  دستگاه
  در اسرع وقت



  

ان ی ا   وری اسال
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  زمان  انجام مسئول  تصميمات  رديف

  آبي ملي سازگاري با كم

3  
انجام پس از  ي سازگاري با كم آبي استان خراسان شماليها برنامه
، جهت تصويب در جلسه كارگروه ملي سازگاري مصوبات 2و  1هاي  رديف
  آبي طرح خواهد شد. با كم

گروه ملي دبيرخانه كار
  در اسرع وقت  آبي سازگاري با كم

  


