
 برگزار شدذیربط   با مسووالن  والیت غور  ی انجمن استفاده کنندگان آبجلسه

 1398ه سال  لسنب  30

 محیط زراعت،  های ریاست گان نمایند ، والیت مقام نماینده ، والیت غور والیتی شورای یسیر اشتراک با این جلسه

 شمال انکشافی های شورای روسای آب،  گاندکنن استفاده انجمن واعضای یسیر ، هاتد انکشاف ، داری شهر زیست، 

 غور - باالیی هریرود دریایی حوزه  رحیق رییس  یعقوب محمد انجینیر محترم بعداً ، شد آغاز فیروزکوه شهر وجنوب

با ، بشر گی دزن در را آب نقش همچنان ، نمود تلقی وآبادی آبادانی یمایهو  را وآب داده معلومات آب اهمیت پیرامون

 کرد.   صحبت آب منابع جانبه همه مدیریتروش جدید   خوانده و دربارهاهمیت  

 جمهوری آب درقانون  که  را ومالداری آبیاری زراعت،  ، وآب انرژیهای  وزارت وظایف ، آجندا مطابق جلسه یادامه در

هریرود    دریایی حوزه  ریاست ومراقبت حفظ عمومی مدیر فیاض رمضان سوی از ، است شده مشخص افغانستان اسالمی

 موجود مشکالت پیرامون خیرآباد  انکشافی شورای یسیر  وکیل امین محمدسپس   شد،  گرفته خوانش بهغور    –باالیی  

ی نموده و چالش ها  صحبت  کنندگان اشتراک از نمایندگی به آب وتقسیم متنظی کاری،  پاک یهونحو  ها درکانال

 جدی مشکالت ، استفاده کنندگان آب انجمن یس یر خان اکبر .مسووالن باز گو نمودرا به های آبیاری در کانال موجود 

 کانال کاری پاک درقسمت آب سکتور ذیدخل ادارات توجه وخواهانرا به جلسه بازتاب داده  لیچ پوزه عمومی کانال

  را خویش آمادگی ووالیت غور تاکید نموده  فیروزکوه درشهر آبانتقال  درمورد درجلسهاشتراک کنندگان  تمام. شد

 کردند.م  اعالهای عمومی   کانال کاری پاکدر مورد  

 فیصله های جلسه

 عمومی کانال انجمن یسیر همکاری به زراعت وریاست غور دریایی  یحوزه یاداره از موظف تیمشد که   فیصله درجلسه

 شناسایی ، نباشد بشری نیروی توان  از  آن  کاری پاک  که رال مسیرکانا ونقاط نموده  بررسی را  سنگ  سیاه   لیچ پوزه

 فعال سهم و    اشتراک  با جوی وضع   شدن مساعد با ها کانال کاری پاک جهت،  حشر اندازی راه  همچنان  .نمایند وسروی

 گردد.  آغاز شهر وجنوب درشمال کنندگان استفاده تمام

 احسان الحق  فضل جانب از خیری  دعا  و آب سکتور در مردم فعال ومشارکت پذیری همدیگر وحدت،   سخنان با جلسه

 . یافت خاتمه غور والیتی شورای محترم سییر



 


