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م عملي موضوع، ميتوانيم كشور را مصونيت مقام معظم رهبري :  ما با دنبال كردنِ هميه سياست "اقتصاد مقاومتي"، هب   سازي كنيم. معناي عملي مسئله و اقدا
- 

 گيالن اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 مازندران اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 رضوي خراسان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 اصفهان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 شرقي آذربايجان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 غربي آذربايجان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 كرمان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 كرمانشاه اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 خوزستان برق و آب سازمان محترم عامل مدير

 سمنان اي منطقه آب شركت محترم عامل مدير

 زهكشي و آبياري اي منطقه هاي كميته پشتيباني و تقويت موضوع:
 

 بب سالم، 

الوللتی   ّوبًگًَِ کِ هطلعیذ کویتِ هلی آبیبسی ٍ صّکطی ایشاى، ًْبدی هلی ٍ ٍابستتِ بتِ کویستیَى بتیي    
خبشًبهتِ،   126کتتبة ٍ ًطتشیِ،    200بلیت خَد بب چتب  بتیص اص   سبل فع 50طی آبیبسی ٍ صّکطی است کِ دس

بختص آة کطتَس، سَستعِ ٍ    ، ظشفیت علوتی بضسگتی بتشای ختذهت دس    الوللی داخلی ٍ بیي ًطست 66بشگضاسی 
ّتب   پیطشفت علَم ٍ فٌَى هشسبط بب آبیبسی ٍ صّکطتی، هٌتببآ آة، ٍ کٌتتشل ستیالة ٍ ستی هستبیی ٍ چتبلص       

ّبی ایي کویتِ هلتی   ای اص فعبلیت )خالصِ گشدد بیبسی ٍ صّکطی هحسَة هیّبی آ هحیطی ًبضی اصطشح صیست
 .  ببضذ( پیَست هی

 ،ّیئتت هحتتشم ٍصیتشاى    1363اسبس اسبسٌبهِ کویتِ هلی آبیبسی ٍ صّکطی ایشاى هصتَة  اص آًجبیی کِ بش
هحتشم ًیشٍ ستَس ٍصیشسکلیف بٌب بِ د اًجبم کلیِ خذهبت پطتیببًی ٍ اداسی بش عْذُ ٍصاست ًیشٍ قشاس گشفتِ ٍ ایي

 )پیَست( بِ ضشکت هذیشیت هٌتببآ آة ایتشاى هحتَل    25/6/1364هَسخ  100/20/42455/64طی ًبهِ ضوبسُ 
ّبی  ضَد ٍ اص ظشفیتای ایجبد ّبی هٌطقِ ّبی کویتِ هلی ٍکویتِ ضذُ است، الصم است فصی جذیذی دسفعبلیت

 ّبی بیطتشی صَست پزیشد.  ّبی کبسی ٍ ًیبصّبی صٌعت آة کطَس استفبدُ ایي هجوَعِ دس اًجبم اٍلَیت
ّبی کبسضٌبستبى ٍ   ای آبیبسی ٍ صّکطی دس آى استبى، بشای استفبدُ اص ظشفیت عٌبیت بِ سبسیس کویتِ هٌطقِبب

ف ٍ ٍظتبیف ایتي کویتتِ هلتی،     ساستتبی اّتذا  ی دسّبی علوی ٍ فٌت  ی گستشش صهیٌِهحققبى بَهی هٌطقِ بشا
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 ِتِ کویتتت ٍ سَسعتبشای سقَی  ق آى ضشکتتطشیّبی اداسی ٍهبلتی الصم اص ستوبیتّب ٍ پطتیببًی ضشٍست داسد
ّتبی هَجتَد    ّتبی هختلتف، هستبیی ٍ چتبلص     ای آى استبى اًجبم ضَد ٍ بب بشگضاسی جلسبت ٍ ًطستت  هٌطقِ

بب اسخبر سذابیش الصم، ًسبت بِ اًجبم اقذاهبت هقتضی ٍ فعبلسبصی  لطفبًام گشدد. ضٌبسبیی ٍ ًسبت بِ سفآ آًْب اقذ
سِ هبُ یک بتبس بتِ دبیشخبًتِ    گضاسش اقذاهبت صَست گشفتِ سا ّش ای اقذام ًوبییذ ٍ ّش چِ بیطتش کویتِ هٌطقِ

 بٌذی ٍ اسصیببی عولکشد اسسبل فشهبییذ. کویتِ هلی آبیبسی ٍ صّکطی ایشاى بشای جوآ
ای آى استتبى ٍ سفتآ    ّبی کویتِ هٌطقِ ّبی هشسبط، ضبّذ سضذ فعبلیت است بب ّوکبسی ٍ ّوبٌّگی اسگبىاهیذ 
 ّبی هَجَد دس کطَس ببضین. چبلص

 

 

  
 

 

  

 سسَلیْب سبج هحوذ 

 عبهی هذیش ٍ ًیشٍ ٍصیش هطبٍس 

  

 .پیگیشی ٍ قذاما جْت ایشاى صّکطی ٍ آبیبسی هلی کویتِ هحتشم دبیشکی اسسبًی هٌْذس آقبی جٌبة-
 ایشاى صّکطی ٍ آبیبسی هلی کویتِ دبیشخبًِ-
 

 


