
  

 کمیته منطقه ای گیالن

 

 

        GUILAN  REGIONAL COMMITTEE                                       ای آبیاری و زهکشی گیالنکمیته منطقه

ON IRRIGATION AND DRAINAGE                                                                                                             

      

 .……..………… Ref                           ..                                                                                         ..شماره : ...............
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با دبیرکل محترم کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و  کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیالننشست مشترک گسارش 

 ای استان گیالننماینده مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه

در  یتِثب حضَر اعضبی کو 01:00سبعت  23/00/1316ای آثیبری ٍ سّکشی گیالى، رٍس دٍشٌجِ هَرخ جلسِ کویتِ هٌطقِ
-پَر )ريیس کویتِ هٌطقِای گیالى آغبس گزديذ. در اثتذا جٌبة آقبی هٌْذس هزتضیسبلي کٌفزاًس شزکت سْبهی آة هٌطقِ

شاری ايي جٌبة آقبی هٌْذس احسبًی ٍ اعضبی هحتزم، ّذف ثزگ ی گیالى( ضوي سالم ٍ خیزهقذم ثِای آثیبری ٍ سّکش
ای آثیبری ٍ سّکشی گیالى ٍ ارائِ پیشٌْبدات ٍ راّکبرّبی هفیذ جْت هٌطقِّب ٍ عولکزد کویتِ ًشست را ارسيبثی فعبلیت

تحلیل ٍضعیت  ّبی آى،کبرگزٍٍُ گیالى ای عولکزد کویتِ هٌطقِاس گشارشبتی در اداهِ ثْجَد ٍضعیت کًٌَی عٌَاى داشتٌذ. 
راّکبرّبی علوی ثزای ّوکبری کویتِ ٍ در ًْبيت ثزاى ّبی آةطزح پبيلَت تشکلع آة استبى ٍ حَضِ آثزيش سفیذرٍد، هٌبث

  ارائِ شذ.( GISسٌجش اس دٍر ٍ ّبی ًَيي استفبدُ اس فٌبٍریًظیز )ّبی اجزايی ّب ٍ دستگبُای ثب سبسهبىهٌطقِ

ای گیالى( ضوي عذرخَاّی ثِ دلیل عذم در اداهِ جٌبة آقبی هٌْذس ٍحیذ خزهی )جبًشیي هذيزعبهل هحتزم آة هٌطقِ
هیلیَى هتزهکعت در استبى را اس  00کتِ ًظزاتی را هطزح داشتِ ٍ احذاث سذّبی کَتبُ ثب ظزفیت حذٍد بهل، ًحضَر هذيزع

  راّکبرّبی استفبدُ ثْیٌِ آة عٌَاى ًوَدًذ. 

ضوي تشکز اس هجبحج هطزح شذُ ٍ اثزاس خزسٌذی اس  (دثیزکل هحتزم کویتِ هلی ايزاىجٌبة آقبی هٌْذس هْزساد احسبًی )
جٌبة هٌْذس حبج ی ارسبلی ، ثِ ثخشٌبهِت ثبالی استبًیظزفیای گیالى ٍ ُ تخصصی در کویتِ هٌطقِپٌج کبرگزٍٍجَد 
ای حوبيت شزکت سْبهی آة هٌطقِاشبرُ داشتٌذ ٍ خَاستبر ای ّبی هٌطقِّب ثب هَضَعیت تقَيت ٍ پشتیجبًی کویتِرسَلی
  َدًذ.ای گیالى شذًذ ٍ پیشٌْبداتی را ارائِ ًواس کویتِ هٌطقِ گیالى

هتزی کف رٍدخبًِ طی  0هٌظَر هشبّذُ ٍ ثزرسی احزات شي ٍ هبسِ )افت حذٍد پس اس جلسِ، ثبسديذی اس رٍدخبًِ شوزٍد ثِ
چٌذ سبل اخیز(، ثبسديذ اس تبسیسبت آثگیزی شجکِ سفیذرٍد در کبًبل چپ سٌگز ٍ در ًْبيت ثبسديذ اس هَسُ هیزاث رٍستبيی در 

 فَهي صَرت گزفت. -جبدُ سزاٍاى

 ه افراد حاضر در جلس

 جٌبة آقبی هٌْذس هْزساد احسبًی، دثیزکل هحتزم کویتِ هلی

 ة هٌطقِ ای گیالىجٌبة آقبی هٌْذس ٍحیذ خزهی، ًوبيٌذُ هذيزعبهل هحتزم آ

 جٌبة آقبی هٌْذس هجیذ ًیکخَی، عضَ ّیئت هذيزُ شزکت سْبهی آة هٌطقِ ای گیالى
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 سزکبر خبًن هٌْذس لیال حجیجی، کبرشٌبس شزکت سْبهی آة هٌطقِ ای گیالى

 اعضای کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی گیالن

 ىجٌبة آقبی هٌْذس هحوذرضب هزتضی پَر، ريیس کویتِ هٌطقِ ای گیال

 کبرگزٍُ سّکشی ٍ هحیط سيست سزکبر خبًن دکتز هزين ًَاثیبى، عضَ ّیئت علوی داًشگبُ گیالى ٍ ريیس

 کبرگزٍُ تشکل آة ثزاى جٌبة آقبی هٌْذس هحوَد رٍسهِ، کبرشٌبس سبسهبى جْبد کشبٍرسی ٍ ريیس

 ٍ هذيزيت شجکِ ّبی آثیبری َسعٍِ ريیس کبرگزٍُ تپیوبًکبراى قبی هٌْذس علی اشزف هحوذی، ًوبيٌذُ سٌذيکبراى آجٌبة 

 کویتِ ٍ ًوبيٌذُ جٌبة دکتز خبلذيبى جٌبة آقبی دکتز هجتجی رضبيی، عضَ ّیئت علوی هَسسِ تحقیقبت ثزًج ٍ دثیز

  جٌبة آقبی هٌْذس عیسی چیتی، هذيزعبهل شزکت ثْزُ ثزداری

 جٌبة آقبی هٌْذس ًبصز رادجَ، ًوبيٌذُ تعبٍى رٍستبيی

 لغفبر غفبری، ًوبيٌذُ جبهعِ هٌْذسیي هشبٍرجٌبة آقبی هٌْذس عجذا

 .ًوبيٌذُ ای اس ايشبى در جلسِ حضَر داشتٌذ جٌبة آقبی هٌْذس خلیل هْزساد، ًوبيٌذُ هذيزيت ثحزاى استبى گیالى کِ

 سبيت کویتِ هٌطقِ ای گیالى خبًن هٌْذس فیزٍسُ جَادسادُ، کبرشٌبس ارشذ هٌْذسی آة ٍ هسئَل دثیزخبًِ ٍ

 

 

 

 

  


