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        GUILAN  REGIONAL COMMITTEE                                       ای آبیاری و زهکشی گیالنکمیته منطقه
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 .…… Ref                                  ؽوارُ : .................                                                                                         

 بسمه تعالی …… Date                                                                   تارید : ...............                                                                        

 ای آبیاری و زهکشی گیالنخانه کمیته منطقهدبیر – گیالنایآب منطقهشرکت سهامی  -بلوار امام خمینی -: رشت آدرس

 35666 99666 یکد پست - 35336 -5563 صندوق پستی       33900693 و  33996633 دورنگار

 guilancommittee@glrw.ir : پست الکترونیک              www.glrw.irآدرس سايت:   

 5366ای آبیاری و زهکشی گیالن در سال جلسات برگسار شده گروه اصلی کمیته منطقه

 

 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 1 3 8 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 10:00 08:00 1395/12/17 33

 مصوبات:

ارگزٍُ تَعؼِ ٍ هسیزیت تزاى ٍ کپَر تا کارگزٍُ تؾکل آبآقای زکتز هلک  تا تَجِ تِ حالت تیٌاتیٌی عزح .1

 تزاى زر کویتِ اصلی هغزح گززز.ؽثکِ آتیاری تْتز اعت عزح پظ اس تزرعی زر کارگزٍُ تؾکل آب

 سیغت جْت تأهیي اػتثار تِ هسیزیت هحتزم عتاز تحزاى اعتاى ارجاع گززز. عزح کارگزٍُ سّکؾی ٍ هحیظ .2

 هٌسی ّا زر صَرت ػالقِتززاراى زر کویتِ اصلی ٍ کارگزٍُ ػضَیت تْزُ  .3

 1336ّا زر اٍلیي جلغِ زر عال ریشی ؽسُ کارگزٍُ ّای تزًاهِ  ارائِ ػولکزز ٍ فؼالیت .4

 

 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 3 4 6 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 14:30 12:30 1395/10/29 32

 مصوبات:

ّای اجزایی جْت تأهیي اػتثار تِ هسیزیت هحتزم عتاز تحزاى  ّای تصَیة ؽسُ اس عَی زعتگاُ عزح .1

 اعتاى ارجاع گززًس.

ّای  ّای آتیاری، زر جلغِ آتی کویتِ، عزح سیغت ٍ تَعؼِ ٍ هسیزیت ؽثکِزٍ کارگزٍُ سّکؾی ٍ هحیظ  .2

 ذَز را هغزح ًوایٌس.
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 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 - 3 7 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 14:30 12:30 1395/10/08 31

 :مصوبات

ّا جْت ارعال تِ اػضای اصلی کارگزٍُ، تزای کویتِ  زی هاُ( پزٍپَسال کارگزٍُ 21ّفتِ آیٌسُ ) عی زٍ .1

 ارعال گززز.

ّا جْت ارعال تِ هسیزیت عتاز تحزاى  عِ ّفتِ آیٌسُ جلغِ کارگزٍُ اصلی تزای تزرعی ٍ تصَیة پزٍپَسال .2

 تؾکیل گززز.

زر ؽزکت هسیزیت هٌاتغ آب  16/10/35هلی هَرخ اػشام زٍ ًفز اس اػضای کویتِ زر جلغِ ػوَهی کویتِ  .3

 ایزاى

 

 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 - 3 7 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 13:00 11:00 1395/07/17 30

 مصوبات:

تزاى(، کَتاُ ٍیضُ تؾکل آب ٍری آب ٍ ارسػ ًْازى تِ ترؼ ذصَصی )تِلشٍم تَجِ تِ تحج ارتقاء تْزُ  .1

سهاى تزای آهازُ  تٌساى )تْتزیيًوَزى زٍرُ ٍرٍز کؾاٍرس تِ هشارع، عاهاًسّی، الیزٍتی، احیا ٍ تاسعاسی آب

 ّا پاییش ٍ زٍ هاِّ اٍل سهغتاى( تٌساىًوَزى آب

 ای تزاى زر ؽزکت عْاهی آب هٌغقِتزگشاری ّوایؼ تؾکل آب .2

ّای هٌاتغ آتی  عاسی اس ظزفیتای زر جلغات اعتاًساری جْت آگاُ ای اس کویتِ هٌغقِ  حضَر ًوایٌسُ .3

 اعتاى

 ُ اصلی تا ّواٌّگی عتاز هسیزیت تحزاى صَرت گیزز.تاسزیسی اس هٌغقِ عزاٍاى تَعظ اػضای گزٍ .4

 ای جْت ارعال تِ هسیزیت تحزاىتْیِ ٍ ارائِ پزٍپَسال زر فزهت آب هٌغقِ  .5

تزگشاری ًؾغتی تا جایکا تا ّواٌّگی آقای هٌْسط هحوسی ٍ تا پیگیزی کارگزٍُ تَعؼِ پایسار هٌاتغ آب ٍ  .6

 ذاک
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 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 - 4 6 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 13:00 11:00 1395/05/02 29

 مصوبات:

ّای تَعؼِ پایسار هٌاتغ آب ٍ ذاک ٍ  ّای ًَیي اًتقال آب تا ّوکاری کارگزٍُعزح پیزاهَى رٍػ تْیِ  .1

 ّای آتیاری تَعؼِ ٍ هسیزیت ؽثکِ

ّای  التحصیالى رؽتِ هٌْسعی آب زر گزایؼ پیگیزی اصالح ؽزایظ اعترساهی ٍسارت ًیزٍ تزای پذیزػ فارؽ .2

 سیغت عظ کارگزٍُ سّکؾی ٍ هحیظّای آتی ٍ هٌاتغ آب تَ آتیاری ٍ سّکؾی، عاسُ

هٌظَر زر اذتیار گذاؽتي اعالػات هَرز ًیاس تِ کویتِ جْت اًجام پضٍّؼ  ّوکاری ٍ حوایت هؼٌَی تِ .3

 ٍسارت ًیزٍ

 ّای کیفی تِ آسهایؾگاُ کیفیت آب زاًؾگاُ گیالى تِ ػٌَاى آسهایؾگاُ هزجغ عَق زازى پزٍصُ .4

ای(، قزارزازى اٍلَیت زر پزٍصُ  ّای هتَلی )جْاز کؾاٍرسی ٍ آب هٌغقِتقَین سراػی اس عَی زعتگاُتؼییي  .5

ّا عاسی سّکؼ پذیز ٍ تحزاًی، الیزٍتی ٍ آهازُ  توام هثاحج آب سراػی، ؽٌاعایی ًقاط آعیة ّای ًیوِ

 ًاهِ آتیاری تزای زعتگاُ ًظامعاسی ٍ آهَسػ(، هْن تَزى هثاحج هؾارکتی، تٌظین ٍ تْیِ )ًیاس تِ فزٌّگ

 ّای هزتثظ

ّای هزتثظ تا هغائل پیؾگیزی زر ترؼ آب اس عَی هغالؼات هسیزیت تحزاى تأهیي اػتثار تزای پزٍصُ  .6

 حَازث

 

 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 - 1 9 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 14:00 12:00 1395/03/16 28

 :مصوبات

 رٍس آیٌسُ 5ظزف  GISارائِ اعالػات جْاز کؾاٍرسی زر قالة  .1

 سیغتتززاری تَعظ کارگزٍُ سّکؾی ٍ هحیظّای زرذَاعتی اس ؽزکت تْزُ  تْیِ فزم زازُ .2

 ّا ٍ ارائِ گشارػ زر جلغات تؼسی تزگشاری جلغات سیزکارگزٍُ .3
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 هْواى غائثیي حاضزیي هکاى عاػت پایاى عاػت ؽزٍع تارید ؽوارُ جلغِ

 - 3 7 ؽزکت عْاهی آب هٌغقِ ای گیالى 13:30 12:00 1395/02/04 27

  مصوبات:

 ّای اجزاییتْیِ گشارػ کتثی اس ٍضؼیت کوی ٍ کیفی رٍزذاًِ عفیسرٍز جْت ارعال تِ زعتگاُ -1

 ّا کارگزٍُ 35ٍ تزًاهِ عال  34ل گشارػ ػولکزز عا -2

 تزگشاری تاسزیس زر ارزیثْؾت هاُ اس عس العتیکی -3

 

 


