
 

 ايران جمهوري اسالمي 

 کارگروه ملی سازگاری با کم آبیکميته تخصصي 

 

 آبي کم با سازگاری ملي کارگروه ذيل تخصصي میتهک  جلسه چهارمینپنجاه و  صوباتم

 16:45 – 14:30 :جلسه زمان  ويدئو کنفرانس -شرکت مديريت منابع آب :جلسه مكان  04/09/99 شنبهسه جلسه: تاريخ

 

 کنندگان: شرکت

 وظیفه، اکبریتقي زاده خامسي،  ،کشاورز تخصصي کمیته اعضای

 اعضا نمايندگان/همراهان

سججدی،  سجازمانم صجمت   - شجور ک بودجه و برنامه ) سجانی سجراررازی–مردان )وزارت   ، دهقاني 

شججاورزی   شججور  –)وزارت جهاد ک شججت )وزارت ک صججل –قرباني، آذر گ شججرکت  کرکاني، بختیاری ا (

، ررهومندپارسجا،  -)سجازمان ففاظت میی  زيسجت کريمي باقرزاده  -مهندسجي آب و راالج ب کشجور 

 نیرو  )وزارت زادهزارع ،زهرايي ،رجاييترابي،  – ايران  آب منابع مديريت )شرکت دهبندی

 مدعوين

)سازمان مديريت و برنامه  شهريارپور - چهارمیال و بختیاری استانداری) ي، نظری، ترابیانعباس

چهارمیال و )سازمان جهاد کشاورزی استان ابراهیمي  - چهارمیال و بختیاریريزی استان 

 افمدی -استان چهارمیال و بختیاری   و آبخیزداریمنابع طبیعي اداره کل صالیي ) - بختیاری

ت شهرکهای )شرک ر ح، بهرامي - چهارمیال و بختیاریاستان  )سازمان ففاظت میی  زيست

چهارمیال و )شرکت آب و راال ب استان میمدی  –  چهارمیال و بختیاریصنعتي استان 

 - چهارمیال و بختیاری)شرکت آب منطقه ای استان  کیاني، صادقي، ناصری، کريمي - بختیاری

 آتشخوار )مرکز تیقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد 

 :جلسه دستور

1- بررسي برنامههای سازگاری با کم آبي استان چهارمیال و بختیاری 

1 از 1 

مصوبات استان چهارمیال و بختیاری: 

 زمان مسئول انجام تصمیمات رديف

1 

مصوب شد  چهارمیال و بختیاریآبي استان  برنامه سازگاری با کمکلیات 

سازگاری با کم آبي استان دو هفته پس از دريارت و مقرر گرديد کارگروه 

صورتجلسه نكات مطرح شده را مورد بازنگری قرار دهند و برنامه اص ح 

شده را جهت طرح در کارگروه ملي سازگاری با کم آبي به دبیرخانه ارسال 

  نمايند.

بیرخانه کارگروه ملي د

 /سازگاری با کم آبي

کارگروه سازگاری با 

چهارمیال و آبي استان کم

 بختیاری

 هفته دو

2 
پیشنهادات استان بر اساس نظرات مطرح شده جهت طرح در کارگروه ملي 

 سازگاری با کم آبي اص ح و بازنگری اساسي شوند.

کارگروه سازگاری با 

چهارمیال و آبي استان کم

 بختیاری

 دو هفته

3 

استانداری استان با توجه به اهداف برنامه سازگاری با کم آبي استان، 

بودجه از اعتبارات استان برای دو طرح  چهارمیال و بختیاری، تخصیص

کاهش آاليندگي وافدهای و در بخش کشاورزی ارزايش بهره وری آب 

 را مورد توجه ويژه قرار دهد.  آبزی پروری

استانداری چهارمیال و 

 بختیاری
- 

 




