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  آبي كم با سازگاري ملي كارگروهذيلتخصصيميتهك جلسهپنجمينوچهل صوباتم

 16:15 – 14:00 :جلسه زمان  ويدئو كنفرانس -وزارت نيرو :جلسه مكان  10/04/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

  كنندگان:شركت
  يفهوظ ،خامسي زاده تقي محمدزاده، زاده، الهيجانعدل،  ،كشاورز  تخصصي كميتهاعضاي

  اعضا نمايندگان/همراهان
دهقـاني سـانيچ، سـرافرازي     –مـردان (وزارت صـمت)    - شور)ك بودجه و برنامه (سازمان ديمسج

– ايـران)  آب منـابع  مـديريت  (شـركت  سـوري حاج رسوليها، فاضـلي،   –(وزارت جهاد كشاورزي) 

  نيرو) (وزارت زاده زارع ،زهرايي ،رجايي

  مدعوين

استان  ريزي برنامه و مديريت (سازمان يادگاري – )مركزي دارياستان(فرخي زنديه وكيلي، 
 – )مركزياستان  كشاورزي جهاد (سازمانكتابفروش، كوه داني زاهدي، ، آنجفي – )مركزي

 – )مركزي اي منطقه آب (شركتخيرانديش، قدبيگي، عظيمي، اكبري، احمدي، ظهيري اي،  آمره
ميرزايي (سازمان   –و تجارت استان مركزي) عدن اشتري (سازمان صنعت، م، هروديكلجعفري 

  حفاظت محيط زيست استان مركزي) 
  :جلسه دستور

 مركزياستانآبيكمباسازگاري هاي برنامهبررسي -1

  بررسي مكاتبات استان ها در خصوص درخواست رفع ممنوعيت كشت برنج -2
  

  :استان مركزيمصوبات 

  زمان  مسئول انجام  تصميمات  رديف

سازگاري با كم  گزارشدر مورد  نظرات ،مليعضو كارگروه دستگاه هاي   1
  .اعالم نمايندبه دبيرخانه كارگروه ملي را  آبي استان مركزي

ملي دبيرخانه كارگروه 
 /سازگاري با كم آبي

هاي عضو كارگروه  دستگاه
  آبي ملي سازگاري با كم

  هفته يك

دستگاه هاي استان مركزي نظرات اصالحي در مورد برنامه سازگاري   2
   استان را به كارگروه استاني سازگاري با كم آبي اعالم نمايند. 

كارگروه سازگاري با كم 
  هفته يك  مركزيآبي استان 

ت مطرح شده در برنامه سازگاري با كم آبي استان مركزي، بر پيشنهادا  3
  اساس نظرات ارائه شده در جلسه اصالح و بازنگري شوند.

دبيرخانه كارگروه ملي 
آبي/  سازگاري با كم

كارگروه سازگاري با كم 
  دو هفته 
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  :استان مركزيمصوبات 

  زمان  مسئول انجام  تصميمات  رديف
  مركزيآبي استان 

4  

جناب آقاي مهندس كشاورز با معاونت محترم زراعت وزارت 
زي و در صورت نياز وزير محترم جهاد كشاورزي، در خصوص جهادكشاور

كليه مكاتبات مرتبط با درخواست رفع ممنوعيت/ محدوديت كشت برنج 
هاي الزم را به عمل  در استانهاي غير از گيالن و مازندران، هماهنگي

  آورده و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه ملي اعالم نمايد. 

رئيس محترم كميته 
بيرخانه دتخصصي / 

كارگروه ملي سازگاري با 
  آبي كم

  در اسرع وقت

  


