
  

 کمیته منطقه ای گیالن

 

 

        GUILAN  REGIONAL COMMITTEE                                       ای آبیاری و زهکشی گیالنکمیته منطقه

ON IRRIGATION AND DRAINAGE                                                                                                             

      

 .… … Ref                                                   ........                                                                            ...شماره : .....

 بسمه تعالی …… Date                                                                     ..........                                                                        تاریخ : .....

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

 35666 99666 کد پستی - 35336 -5563 صندوق پستی       33900693 و  33996633 دورنگار

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

 7931جلسات برگسار شده گروه اصلی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی در سال 

 هْوبى غبئجیي حبضزیي هکبى سبػت پبیبى سبػت ضزٍع تبرید ضوبرُ جلسِ

 - 5 7 ضزکت سْبهی آة هٌغقِ ای گیالى 14 12:30 28/11/1397 46

 :مصوبات

ست هطتزک اػضبی هحتزم کویتِ ثب هسیزػبهل هحتزم ضزکت سْبهی آة ّبی السم ثزای ًطریشیهقزر گززیس ثزًبهِ -
ّب ٍ الشاهبت السم جْت تحقق اّساف کویتِ ٍ ّبی حبصل اس فؼبلیت کبرگزٍُای گیالى صَرت گیزز ٍ ذزٍجیهٌغقِ

 الوللی حسبثساری آة هغزح ضَز.زستبٍرزّبی کبرگبُ ثیي

کِ زر هحل سبلي اجتوبػبت ضزکت  7991اسفٌس هبُ  9هقزر ضس زر ًطست سبالًِ کویتِ هلی آثیبری ٍ سّکطی هَرخ  -
پَر حضَر زاضتِ ثبضٌس ٍ اػضبی هسیزیت هٌبثغ آة ایزاى زر تْزاى ثزگشار ذَاّس ضس؛ جٌبة آقبی زکتز هحوسرضب هزتضی

ّبی کویتِ، ایویل ًوَزُ تب زر س تبرید هذکَر ثزای ارتقبی فؼبلیتهحتزم ًیش ّزگًَِ ًظزات ٍ پیطٌْبزّبی ذَز را تب قجل ا
 سهبى هسًظز زر ًطست؛ هَارز هغزح گززز.

ػٌَاى ًوبیٌسُ کویتِ جٌبة آقبی زکتز هجتجی رضبیی )ػضَ ّیأت ػلوی هَسسِ تحقیقبت ثزًج ٍ زثیز کویتِ( ثِ -
؛ کِ ثب هطبرکت هزکش 7991اسفٌس هبُ  4هَرخ  "اثشارّب حسبثساری آة، هفبّین ٍ"الوللی ای گیالى زر کبرگبُ ثیيهٌغقِ
الوللی آثیبری  ٍاثستِ ثِ کویسیَى ثیي (IRPID-IRN)الوللی آثیبری ٍ سّکطی  ثزًبهِ تحقیقبت ثیي -ای ایزاى هٌغقِ

الوللی آثیبری ٍ  ، کویسیَى ثیي(FAO)ٍ هطبرکت فؼبل سبسهبى ذَارثبر کطبٍرسی هلل هتحس  (ICID)ٍ سّکطی
( ٍ ثب حوبیت ٍسارت ًیزٍ ثزگشار ذَاّس ضس؛ حضَر ثِ ّن رسبًٌس ٍ ًتبیج را زر اذتیبر اػضبی هحتزم قزار ICIDسّکطی )

 زٌّس.

کِ زر هحل سبلي اجتوبػبت ضزکت  7991اسفٌس هبُ  9هقزر ضس زر ًطست سبالًِ کویتِ هلی آثیبری ٍ سّکطی هَرخ  -
پَر حضَر زاضتِ ثبضٌس ٍ اػضبی غ آة ایزاى زر تْزاى ثزگشار ذَاّس ضس؛ جٌبة آقبی زکتز هحوسرضب هزتضیهسیزیت هٌبث

ّبی کویتِ، ایویل ًوَزُ تب زر هحتزم ًیش ّزگًَِ ًظزات ٍ پیطٌْبزّبی ذَز را تب قجل اس تبرید هذکَر ثزای ارتقبی فؼبلیت
 سهبى هسًظز زر ًطست؛ هَارز هغزح گززز.
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ای گیالى، گشارش تَجیْی اًتربة هحسٍزُ پبیلَت اس سَی ثزاى کویتِ هٌغقِجلسِ کبرگزٍُ تطکل آةپیزٍ صَرت -
ارسبل گززیس. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ  4/73/7991هَرخ  7931جٌبة هٌْسس رازجَ تْیِ گززیس کِ زر ًبهِ ضوبرُ 

هززهی ٍ اثزگذار ٍ ترصیص  ّبیصَرتجلسِ پیطیي هجٌی ثز قَل هسبػس سبسهبًی ثِ جْت کوک ثالػَض ثزای عزح
ثزاى ایي هَضَع را پیگیزی ّبی آةپَر زر صَرت اجزایی ضسى تطکلثَزجِ ثِ آى، هقزر ضس جٌبة آقبی زکتز هزتضی

 ًوبیٌس. 

 هْوبى غبئجیي حبضزیي هکبى سبػت پبیبى سبػت ضزٍع تبرید ضوبرُ جلسِ

 - 4 8 ضزکت سْبهی آة هٌغقِ ای گیالى 14:00 12:30 19/8/1397 45

 :مصوبات

 هقزر ضس کبرگزٍُ تَسؼِ پبیسار زر ّفتِ پژٍّص زر زاًطگبُ گیالى ّوبیص ثزگشار ًوبیس. -

 ای، ثِ سزکبر ذبًن هٌْسس حجیجی سپززُ ضَز. ّبی کویتِ هٌغقِ هقزر ضس هسئَلیت پیگیزی پزٍپَسال-

ّب را ثزآٍرز ٍ ثِ کویتِ هقزر ضس پس اس ثبسزیس اس هحسٍزُ پبیلَت، ضزکت تؼبًٍی زر قبلت زٍ هجلس ّشیٌِ -
 ارسبل ًوبیس.

 

 هْوبى غبئجیي حبضزیي هکبى سبػت پبیبى سبػت ضزٍع تبرید ضوبرُ جلسِ

 2 4 8 ضزکت سْبهی آة هٌغقِ ای گیالى 14 12 18/6/1397 44

 :مصوبات

ثززاری ٍ ًگْساری اس ضجکِ زر ثزاى ثب هسیز هحتزم زفتز ثْزُ  ثزگشاری ًطست ترصصی کبرگزٍُ تطکل آة-
 ارتجبط ثب هحسٍزُ پبیلَت
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 هْوبى غبئجیي حبضزیي هکبى سبػت پبیبى سبػت ضزٍع تبرید ضوبرُ جلسِ

 - 5 7 ضزکت سْبهی آة هٌغقِ ای گیالى 13:30 12 16/4/1397 43

 :مصوبات

 .هقزر ضس سهبى سویٌبر، ػٌَاى ٍ هحَر سویٌبر اس سَی کبرگزٍُ تطکل آة ثزاى ًْبیی ٍ ثِ کویتِ اثالؽ گززز -

تَسؼِ هقزر گززیس پیزاهَى هستٌسسبسی ذطکسبلی، پس اس زرذَاست اعالػبت هَرز ًیبس اس سَی کبرگزٍُ  -
 .ت گیززهکبتجبت السم اس سَی کویتِ صَرپبیسار هٌبثغ آة ٍ ذبک 

اس هسیز هحتزم ضجکِ آثیبری ٍ سّکطی، پیزاهَى هجبحث تحَیل حجوی زر جلسِ آتی کویتِ زػَت ثِ ػول -
 .آیس

ّبی اهسبل،  ّبی ترصصی ٍ ًطست ّبی ذَز را زر ارتجبط ثب کبرگبُ ّب، ثزًبهِ هقزر گززیس رٍسبی کبرگزٍُ-
 .اػالم ًوبیٌس

 هْوبى غبئجیي حبضزیي هکبى سبػت پبیبى سبػت ضزٍع تبرید ضوبرُ جلسِ

 - 3 10 ضزکت سْبهی آة هٌغقِ ای گیالى 13:30 11:30 01/02/97 42

 :مصوبات

 ّب هَظف ّستٌس، زر یکی اس فصَل سبل جسیس، ثِ ثزگشاری سویٌبر ترصصی اّتوبم ٍرسًس.ّز یک اس کبرگزٍُ  -

 ثزای ثزگشاری جلسِ هطتزک کویتِ ثب هسیزیت هحتزم ثحزاى ٍ استبًسار هحتزم صَرت گیزز. ّوبٌّگی -
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ّبی صَرت گزفتِ اس سَی کویتِ اًجبم ّبی هزتجظ ثب ثحث ذطکسبلی، هستٌسسبسی فؼبلیتزر صَرت هَافقت زستگبُ -
 .ضَز

 .ثزاى اًجبم گیززثب تبهیي اػتجبر، تحلیل سیستن هسیزیت یکپبرچِ زر استبى ٍ تطکیل تطکل آة -

ی تؼییي تقَین سراػی زر صَرت ستبى ٍ ًحَُ پیزاهَى تؼییي الگَی کطت زر ا ّوبٌّگی جْت ثزگشاری سرٌزاًی -
 هَافقت هحققیي، اًجبم گیزز.

 


