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 کاری از روابط عمومی شرکت سھامی آب منطقھ ای گیالن
آب منطقھ ای گیالن کاری از روابط عمومی شرکت سھامی  
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 ۲/٤/۱۳۹۹تاریخ: 

 
 : مدیرعامل آب منطقه اي گیالن گفت

با توجه به ذخیره مطلوب 

سد سفید رود فعال نوبت 

 بندي آب کشاورزي نداریم

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن گفت: با توجه به ذخیره 
مطلوب سد سفیدرود و همچنین 
افزایش دما فعال نوبت بندي آب 

    . نداریم

به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه اي، مهندس وحید 
خرّمی مدیرعامل آب منطقه اي 
گیالن با بیان اینکه امروز دوم تیر 
ماه سال جاري ذخیره سد سفیدرود 

میلیون متر مکعب با دبی  848
متر مکعب بر ثانیه و  39ورودي 

متر مکعب بر  214دبی خروجی 
ري شبکه ثانیه؛ تمامی کانالهاي آبیا

سفیدرود پر از آب است، گفت: با 
توجه به ذخیره مطلوب سد 
سفیدرود و همچنین افزایش دما 

فعالً نوبت بندي آب کشاورزي در 
 .دستور کارمان نیست

وي با اشاره به اینکه تونل آب بر 
انتقال آب به فومنات با احتساب 
ظرفیت انتقال رسمی اش بعالوه 

نهایتاً تمهیداتی که ما اندیشیده ایم 
مترمکعب بر  35ظرفیت انتقال 

ثانیه آب به دشت فومنات را دارد، 
گفت: ما براي پاسخگویی به نیاز 

هزار هکتار از اراضی  55آبی حدود 
تحت پوشش شبکه در دشت 

تا  15فومنات با چیزي در حدود 
متر مکعب بر ثانیه کمبود آب  20

مواجه هستیم و ناگزیریم این 
آب را از درصدي  30کمبود حدود 

طریق منابعی مانند آببندان ها، چاه 
هاي آب موجود، ایستگاه هاي 
پمپاژ و نوبت بندي آب در داخل 

 .شبک فومنات جبران نماییم

مهندس خرّمی با اشاره به اینکه در 
بخش هایی از فومن، شفت، 
صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر و 

درصدي  30انزلی از محل کمبود 
تنگنا هستیم، اشاره شده آب در 

گفت: کمبود آب در مناطق یاد 
شده تنها به دلیل ظرفیت موجود 
محدوده اشاره شده در انتقال آب 
سد سفیدرود به مناطق یاد شده 

 باران بارش امیدواریم و  است و

وزهاي آینده به ما در تأمین ر طی
آب مورد نیاز مناطق یاد شده 

 .کمک نماید

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
منطقه اي گیالن درپایان با آب 

اشاره به مفید بودن احداث سدهاي 
الستیکی در زمان پر آبی 

 اساسی حل راه گفت؛  ها رودخانه
 براي فومنات منطقه مشکل حل

آب،  مخازن ایجاد آینده سالهاي
اعم از آب بندان ها و احداث 
سدهاي مخزنی همچون سد 

 السک است.

  3/4/1399تاریخ : 

 : منطقه اي گیالن خبر دادمدیرعامل آب 

 23تعیین تکلیف  

طرح گردشگري در 

 حوزه توریسم آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 

 23گیالن از تعیین تکلیف اولیه 
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طرح گردشگري در حوزه توریسم 
    .آب در این شرکت خبر داد

 آب عمومی روابط گزارش به 
 وحید مهندس  گیالن اي منطقه
 و مدیره هیات رییس خرّمی

 با گیالن اي منطقه آب مدیرعامل
 به توجه با: گفت خبر این اعالم

یمی ممتاز و ظرفیتهاي اقل موقعیت
آبی کم نظیر استان، این شرکت به 
عنوان متولی ارشد مدیریت منابع 
آب استان در انجام مطالعات و 
برنامه ریزي هاي خود براي احداث 
سد هاي گوناگون و ساخت و 

زهکشی -ريتوسعه شبکه هاي آبیا
و نیروگاه هاي برق آبی به توسعه 
گردشگري مبتنی بر آب توجه ویژه 
دارد و توسعه توریسم آب در 

 آب اولویت هاي کاري شرکت 
 .است گیالن اي منطقه

وي تصریح کرد: نظر به اهمیت 
موضوع و در راستاي تمرکز بر 
توسعه توریسم آب کمیته 
هماهنگی استانی گردشگري 

عاونت برنامه گیالن با دبیري م
ریزي این شرکت با توجه به 
پتانسیل هاي استان در حال 

 .سیاستگذاري در این حوزه است

مهندس خرّمی با اعالم اینکه طی 
طرح  23چند ماه گذشته تاکنون 

ارایه شده در حوزه توریسم آب 
تعیین تکلیف اولیه شده است، 

افزود: ضمن عقد قرارداد جهت 
درنیکا احداث طرح پارك ساحلی 

در منطقه حاشیه رودخانه سفیدرود 
در محدوده سد تاریک، اقدامات 

طرح  3الزم جهت عقد قرارداد 
گردشگري آب بندان پس ویشه، 
آب بندان فشتام و حاشیه رودخانه 
سفیدرود در محدوده روستاهاي 
زهنده لشت نشاء نیز انجام شده 
است و تأکید نمود؛ شرکت سهامی 

دگی دارد آب منطقه اي گیالن آما
تا طرح هاي سرمایه گذاران بومی، 
داخلی و خارجی را دریافت و پس 
از انجام بررسی هاي کارشناسانه و 
انطباق طرح هاي رسیده با 
استانداردهاي مورد نیاز نسبت به 
عقد قرارداد با ارائه دهندگان طرح 

 ها اقدام نماید.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/4/1399تاریخ :   

انتصابات جدید در آب 

 نطقه اي گیالنم

 
 

به گزارش روابط عمومی ، طی 
احکام جداگانه اي از سوي 
مهندس خرّمی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت سهامی آب 

    ...منطقه اي گیالن

 عمومی، روابط گزارش به        
 سوي از اي جداگانه احکام طی

 مدیره هیأت رئیس خرّمی مهندس
 آب سهامی شرکت مدیرعامل و

اي گیالن، بهرام بهرام پور  منطقه
 عنوان به سازمانی سمت حفظ با 

 آب منابع مدیریت سرپرست
 ماسال رضوانشهر، هاي شهرستان

 با خیرخواه محبوب رضا انزلی، و
 عنوان به سازمانی سمت حفظ

 شهرستان آب منابع اداره سرپرست
 آب سهامی شرکت سرا صومعه
 .شدند منصوب گیالن اي منطقه
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 4/4/1399 تاریخ :
با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی 

 :)خاتم االنبیاء(ص

تفاهم نامه ساماندهی  

رودخانه هاي شهر رشت 

 امضاء شد

با حضور سعید محمد فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و 
مدیران عامل شرکت هاي آب 
منطقه اي و آب فاضالب استان و 
شهردار رشت، تفاهم نامه 

خانه هاي شهر رشت ساماندهی رود
    .امضاء شد

 

 

 عمومی روابط گزارش به      
 ظهر: گیالن اي منطقه آب شرکت

 با ماه؛ تیر چهارم چهارشنبه روز
قرارگاه  فرمانده محمد سعید حضور

سازندگی خاتم االنبیاء(ص)، وحید 
خرّمی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه اي گیالن، حسینی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب 

گیالن، حاج محمدي شهردار رشت 
و جمعی از اعضاي شوراي اسالمی 
شهر رشت، تفاهنامه ساماندهی 
رودخانه هاي شهر رشت امضاء 

 شد.

 این امضاء با 
 شرکت تفاهمنامه،

آب منطقه اي 
گیالن ضمن 
هماهنگی با 
شهرداري رشت 
نسبت به حد بستر 
رودخانه هاي 

 گوهرود و زرجوب اقدام می نماید.

همچنین شرکت آب و فاضالب 
گیالن نیز کلیه اطالعات فنی در 
خصوص ساماندهی فاضالب شهر 
رشت را در اختیار قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء قرار داده و نظارت 

 را عملی می نماید. اجراي آن

این گزارش حاکیست؛ به منظور 
هماهنگی در اجراي ساماندهی 
رودخانه ها، شهرداري رشت با 
همکاري شرکت آب و فاضالب 
گیالن، شرکت آب منطقه اي 
گیالن و قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء (ص) نسبت به آزادسازي 
حرایم و تعیین کاربري هاي الزم 

پایدار و با نگاه تولید درآمد 
همچنین دیواره سازي با رویکرد 

 گردشگري اقدام شود.

شایان ذکر است، براساس این 
تفاهم نامه قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء (ص) نسبت به عملیات 
اجرائی پروژه حسب کددار شدن 

پروژه ساماندهی رودخانه هاي 
شهر رشت که در دست اقدام می 
باشد، با شهرداري رشت قرارداد 

 قد می نماید.منع

 5/4/1399تاریخ : 

جوابیه شرکت آب منطقه 

اي گیالن به دو گزارش 

منتشر شده در خبرگزاري 

 فارس

 

در پی انتشار دو گزارش از سوي 
خبرگزاري فارس تحت عناوین: 
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هایی که سفیدرود را  سوء مدیریت
به حراج گذاشت/ اینجا برداشت 
آزاد است و زنگ خطر در منطقه 

وقتی متشاکی قاضیان سنگر/ 
شود؛ جوابیه ذیل جهت  شاکی می

تنویر افکار عمومی منتشر می 
    .گردد

به گزارش روابط عمومی        
در شرکت آب منطقه اي گیالن؛ 
 از پی انتشار دو گزارش

 فارس خبرگزاري سوي
سوء " عنوان تحت

هایی که سفیدرود را  مدیریت
حراج گذاشت/ اینجا به 

در مورخ  "!برداشت آزاد است
و همچنین  1399خرداد ماه  19
زنگ خطر در منطقه "

قاضیان سنگر/وقتی متشاکی 
 25در مورخ  "شود شاکی می

؛ این شرکت را بر 1399خرداد ماه 
تا جوابیه اي جهت تنویر  آن داشت

افکار عمومی به خبرگزاري فارس 
ارسال نماید که این خبرگزاري 

آب "جوابیه را تحت عنوان 
اي: ادعاي مالکیت  منطقه

اهالی قاضیان کامالً 
انونی اساس و غیرق بی

است/کاهش صدور مجوز 
ها از بستر  برداشت

در مورخ چهارم تیر  "سفیدرود
 منتشر نمود.  1399ماه 

عین جوابیه ارسالی به 
خبرگزاري فارس به شرح 

 ذیل می باشد:

 گزارشی انتشار پی در     
 عنوان تحت

 که هایی سوءمدیریت"
 حراج به را سفیدرود
 آزاد برداشت اینجا/ گذاشت

ذیل به عرض  موارد "!است
 می رسد؛

 عمرانی هاي پروژه مصالح      
 راه قزوین، -رشت اتوبان شامل
 هاي جاده قزوین، -رشت آهن

 دانه هاي کارگاه شهرها، کنارگذر
 هاي پروژه و ماسه و شن بندي

 سالیان از...  و ها شهرداري عمرانی
 سایر و سفیدرود رودخانه از گذشته

 شده تأمین استان هاي رودخانه
ب راه موج چند هر امر این. است

اندازي پروژه هاي بزرگ و ملی در 
استان گیالن شده ولی مشکالتی 
براي رودخانه ها از جمله رودخانه 
سفیدرود بوجود آورده است که 
براي حل مشکل رودخانه هاي 
استان خصوصاً رودخانه سفیدرود 
ضروري است اعتبارات الزم براي 

تثبیت ساماندهی، ترمیم، بازسازي، 
بخشی از طول رودخانه ها براي 

جلوگیري از افزایش خطرات ناشی 
از آبشستگی رودخانه و جلوگیري از 
تخریب سازه هاي اجرا شده شامل 
پل ها، خط آهن، خطوط لوله آب، 
گاز و نفت و سایر سازه هاي 

 تقاطعی صورت گیرد.

درخواست هاي برداشت شن و 
ماسه از طریق متقاضیان براساس 

روژه هاي عمرانی، کارگاه نیاز پ
هاي دانه بندي و شهرداري ها و 
... به سازمان صنعت، معدن و 
تجارت ارسال می گردد. سازمان 
(صمت) پس از بررسی هاي الزم و 
تأیید مستندات مربوط به نیاز پروژه 
ها، در راستاي تأمین مصالح پروژه 
هاي عمرانی، کارگاه هاي دانه 

ستعالم بندي و شهرداري ها و ... ا
هاي الزم را از سازمان حفاظت 
محیط زیست، فرمانداري و آب 

 منطقه اي گیالن انجام می دهد.

متقاضیان برداشت مصالح رودخانه 
اي، محدوده هاي مورد درخواست 
را طی نامه اي در میز خدمت 
شرکت آب منطقه اي گیالن ثبت 
می نمایند. سپس موضوع 
درخواست مورد بررسی کارشناسی 

رفته و پس از در نظر گرفتن قرار گ
شرایط ساماندهی رودخانه و مصالح 
مازاد آن، ظرفیت و شرایط فنی 
برداشت، رسوبات دپو شده در اثر 
سیالب که باعث انحراف جریان 
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آب می گردد و نقاطی که قابلیت 
برداشت دارند را مشخص نموده و 
موضوع در کمیته شن و ماسه 
شرکت آب منطقه اي گیالن 

س از تأیید کمیته مطرح و پ
مربوطه موافقت برداشت شن و 
ماسه براي کارفرما و پیمانکار 
مربوطه یا کارگاه دانه بندي و ... 
صادر و اظهار نظر شرکت آب 
منطقه اي گیالن به سازمان صمت 

 اعالم می گردد.

در ادامه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت پس از دریافت استعالم از 

و سازمان حفاظت محیط زیست 
فرمانداري و سایر ارگانهاي ذیربط، 
مجوز موقت برداشت مصالح 
رودخانه اي را در محدوده مشخص 
و در مدت زمان معین براي 
متقاضی مربوطه صادر می نماید. 
ضمناً جهت کنترل برداشت مصالح 
براي هر کدام از مجوزها بصورت 
جداگانه مسئول فنی تمام وقت از 
طرف سازمان صمت تعیین می 

و جهت نظارت بر عملیات  گردد
اجرایی صورتجلسه اي در زمان 
شروع و پایان برداشت مصالح 
تنظیم و به تأیید نمایندگان سازمان 
(صمت) شامل مسئول فنی، نقشه 
بردار و کارشناس فنی و همچنین 
نمایندگان شرکت آب منطقه اي 
گیالن می رسد. همچنین در حین 
عملیات اجرایی برداشت مصالح، 

ها توسط کارشناسان محدوده 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
حفاظت محیط زیست، ارگانهاي 
اجرایی و نظارتی و شرکت آب 
منطقه اي مورد پایش قرار می 
گیرد و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف از طرف متقاضیان، عملیات 
برداشت متوقف گردیده و مراتب 
جهت تصمیمات مقتضی به مراجع 

و  قضایی اعالم می گردد
برداشتهاي متعددي که در ساعات 
غیر اداري و در هنگام شب و ایام 
تعطیل در بستر رودخانه ها صورت 
می گیرد، این شرکت بارها در طی 
این ایام نسبت به سرکشی و بازدید 
و معرفی افراد شناسایی شده به 

 دستگاه قضایی اقدام نموده است.

الزم به یادآوري است در راستاي 
کاهش مخاطرات ناشی از برداشت 
شن وماسه، شرکت آب منطقه اي 
گیالن نسبت به کاهش صدور 
موافقت برداشت مصالح از سالهاي 
گذشته در رودخانه سفیدرود اقدام 

براساس آمار و نموده است. که 
 95اطالعات موجود از سال 

روند کاهشی صدور موافقت 
ح ، خود گواه برداشت مصال

مدیریت برداشت مصالح از 
 رودخانه سفیدرود می باشد.

لذا پیشنهاد می گردد براي ادامه 
مدیریت برداشت مصالح از رودخانه 

سفیدرود، تأمین مصالح پروژه هاي 
عمرانی، کارگاه هاي دانه بندي و 
شهرداري ها و ... از معادن کوهی 
تأمین گردد. همچنین براي رفع 

آمده ناشی از  معضالت بوجود
برداشت هاي بی رویه گذشته، 
اعتبارات الزم براي ساماندهی، 
ترمیم، بازسازي و تثبیت بستر 
رودخانه سفیدرود در نظر گرفته 

 شود.

 آب شرکت است ذکر شایان 
 صیانت جهت در گیالن اي منطقه

 تنظیم و ها رودخانه از حفاظت و
 نسبت مخرب، سیالبی جریانهاي

 از پذیر آسیب مناطق شناسایی به
 اقدام سفیدرود رودخانه در سیالب
بازه هاي  در آن اساس بر و نموده

مختلف اقدام به احداث سازه هاي 
حفاظتی و یا ترمیم سازه هاي 
موجود نموده است و ادامه عملیات 
اجرایی آن نیازمند همکاري و 
مساعدت نمایندگان مردم در 
مجلس شوراي اسالمی در جهت 
تخصیص و تأمین اعتبارات ملی و 

 استانی می باشد.

اما در خصوص گزارش 
ن منتشر شده تحت عنوا

 منطقه در خطر زنگ"
 متشاکی وقتی/سنگر قاضیان

 مورخ در "شود می شاکی
 مورد در  25/03/1399
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 و بستر حد تعیین مطالعات
 سفیدرود رودخانه حریم

 در واقع اراضی به مربوط
 و سنگر سد باالدست
 به آن دست پایین مشکالت

 ؛ رساند می اطالع

 ماده ذیل هاي تبصره اساس بر    
عادالنه آب (مصوب  توزیع قانون 2

نامه مربوط به بستر  و آیین) 1361
ها،  ها، انهار، مسیل و حریم رودخانه

هاي طبیعی  ها و برکه مرداب
، اراضی بستر )1379(مصوب 

ها و مجاري آبی به عنوان  رودخانه
هاي ملی در  انفال و سرمایه

حاکمیت حکومت جمهوري 
اسالمی است که مسئولیت تعیین 

این مجاري و حد بستر و حریم 
حفاظت از آنها بر عهده وزارت نیرو 
بوده و متولی اجراي آن شرکت 
سهامی آب منطقه اي گیالن می 
باشد. در این راستا وزارت نیرو 
(شرکت سهامی آب منطقه اي 

 هرگونه نیاز پیش عنوان  به گیالن) 
 انجام به نسبت حفاظتی، اقدام

 و ملی مصوب، استاندارد، مطالعات
ین حد بستر حریم تعی یکپارچه

رودخانه هاي کشور اقدام نموده 
است. که نتایج مطالعات تعیین حد 
بستر و حریم، منتج به درخواست 
سند براي اراضی واقع در بستر و 
جانمایی حرایم مربوطه در سامانه 

کاداستر سازمان ثبت اسناد و 
 امالك کشور خواهد شد.

گفتنی است، رودخانه سفیدرود به 
گترین رودخانه بخش عنوان بزر

جنوبی حوزه آبریز دریاي کاسپین 
با آبدهی قابل توجه، سیالبی با 

 2200ساله،  25دوره بازگشت 
مترمکعب در ثانیه را از خود عبور 
می دهد. سرشاخه هاي سفیدرود 

استان کشور، وارد  8پس از گذر از 
 از پس  استان گیالن شده و

 سفیدرود، سد از کیلومتر 110طی
اشهر به دریاي کاسپین کی بندر در

می ریزد. سفیدرود شریان حیاتی 
استان گیالن بوده و اثر مستقیم بر 
بخشهاي وسیعی از منابع آب دشت 
آبرفتی گیالن دارد که با توجه به 
اهمیت این رودخانه، مطالعات 
تعیین حد بستر و حریم آن به شرح 

 ذیل انجام شده است:

به استناد قانون توزیع عادالنه  -
نامه مربوط به بستر و  و آیین  آب

ها،  ها، انهار، مسیل حریم رودخانه
هاي طبیعی،  ها و برکه مرداب

مطالعات تعیین حد بستر و حریم 
با  1388رودخانه سفیدرود در سال 

کارفرمایی شرکت سهامی آب 
 110منطقه اي گیالن به طول 

کیلومتر از محل سد سفیدرود تا 
 کیاشهر شروع گردید.

نامه مربوط  آیین 3ستناد ماده به ا -
ها، انهار،  به بستر و حریم رودخانه

هاي  ها و برکه ها، مرداب مسیل
 و بستر حد طبیعی، آگهی عمومی 

 سه در سفیدرود رودخانه حریم
 هاي روزنامه در مرحله

 1393 ماه بهمن در کثیراالنتشار
 صورت 1394 ماه خرداد لغایت

 .پذیرفت

نامه  آییناز  5به استناد ماده  -
ها،  مربوط به بستر و حریم رودخانه

ها و  ها، مرداب انهار، مسیل
هاي طبیعی همچنین تفاهم  برکه

نامه فیمابین وزارت نیرو و سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور به 

به تاریخ  100/10/9850/94شماره 
 حد هاي نقشه  ،19/02/1394

 طی سفیدرود رودخانه حریم و بستر
به  97د/62752/100 شماره نامه

 همچنین  و 18/06/1397تاریخ 
 به 96/د43659/100 شماره نامه

 در ثبت براي 19/12/1396 تاریخ
 نقشه ثبت و ملی کاداستر سامانه
 هاي دستگاه غیرمنقول اموال
 به نگار، حد قانون اجراي در دولتی

 گیالن استان اسناد ثبت کل ادره
 .گردید ارسال

نامه  آییناز  5به استناد ماده  -
ها،  مربوط به بستر و حریم رودخانه

ها و  ها، مرداب انهار، مسیل
 1397 سال در  هاي طبیعی، برکه
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 گذاري نشانه اجرایی عملیات
 رودخانه بستر حد) رپرگذاري(

 عدد 1137 نصب براي سفیدرود
 خط الیه منتهی در) نشانه( رپر

 و شروع سفیدرود رودخانه بستر
 نماید. می طی را پایانی مراحل

با در راستاي اقدامات یاد شده و 
توجه به رخداد سیالبهاي 

در  1398و  1397سالهاي 
، کلیه دستگاه هاي کل کشور

اجرایی، نظارتی و قضایی کشور 
جدیت مجاب گردیدند تا با 

بیشتري به مقوله رفع 
تصرفات غیرقانونی در 
، حاشیه رودخانه هاي کشور

اهتمام بورزند. لذا در اجراي 
قانون  2ماده  4رات تبصره مقر

توزیع عادالنه آب، تاکنون در قالب 
 4قرارداد یکپارچه آزادسازي، حدود 

هکتار از اراضی واقع در بستر 
رودخانه هاي گیالن که به صورت 
غیر قانونی تصرف شده بودند، 

 آزادسازي گردیدند.

شایان ذکر است استان گیالن 
رودخانه باحوضه آبریز  60داراي 

وده که با احتساب شاخه مستقل ب
هاي فرعی حدود تقریبی 

رشته رودخانه بطول حدود 150
کیلومتر را دارا می باشد. در  6000

 مبناي بر شرکت این  این راستا
 هاي دستورالعمل و محوله تکالیف

 مدیریت شرکت سوي از ابالغی
 اعتبار استناد به و ایران آب منابع
 ": عنوان با یکپارچه ملی طرح

و اجراي ساماندهی و تعیین  مطالعه
حد بستر و حریم رودخانه ها در 

 تاکنون "حوضه هاي آبریز کشور
 هاي رودخانه از کیلومتر 1232
 و است نموده مطالعه را استان

 7 عمومی آگهی آن متعاقب
 کیلومتر 231 طول به رودخانه

 گذاري نشانه عملیات  و
 به رودخانه 4 روي بر) رپرگذاري(

را نیز انجام  کیلومتر 186 طول
داده است. بدیهی است که برنامه 
ریزي براي مطالعات تعیین حد 
بستر و حریم مابقی رودخانه ها و 
همچنین عملیات آزادسازي اراضی 
واقع در بستر بر مبناي برنامه 
زمانی و با رعایت اولویت و تامین 

 منابع مالی انجام خواهد شد.

شایان ذکر است که علیرغم موارد 
فوق، امکان بررسی شکایات 
مربوطه از سوي اشخاص حقیقی و 
حقوقی از طریق طرح در کمیسیون 

نامه مربوط به بستر و  آیین 3ماده 
ها،  ها، انهار، مسیل حریم رودخانه

هاي طبیعی،  ها و برکه مرداب
ممکن می باشد که مراتب از حیث 
جنبه هاي فنی و حقوقی به وسیله 

ح و دو نفر کارشناس فنی ذیصال
یک نفر کارشناس حقوقی به 
صورت جداگانه طرح و مواردي از 

قبیل در دست داشتن اسناد 
مالکیت، در کمیته مذکور بررسی و 
ضمن رسیدگی، پاسخ صادر می 

 گردد.

در خصوص دیواره حفاظتی احداث 
شده در حاشیه رودخانه سفیدرود و 
نقش آن در تعیین حد بستر 

 هب رساند؛ می رودخانه به اطالع 
 قانون 2 ماده از 1 تبصره   داستنا
 پهناي تعیین آب، عادالنه توزیع
 هر در ها رودخانه حریم و بستر
 هیدرولوژي آمار به توجه با محل

 بستر در داغاب و انهار و ها رودخانه 
 اثر رعایت بدون آنها طبیعی

 باشد می آبی تأسیسات ساختمان
 سایر یا سد حفاظتی، دیواره اثر لذا

ثیري بر حد بستر تا آبی، تاسیسات
 مطالعه شده نهایی ندارد.

بر اساس نقشه هاي موجود، بخش 
اعظم اراضی دو سوي رودخانه 
سفیدرود بر مبناي عکسهاي هوایی 

جزو بستر سیالبی  1346سال 
رودخانه سفیدرود بوده است. 
بخشهایی نیز که خارج از محدوده 

و در داخل  1346سیالبی سال 
ه اند، با بستر مصوب قرارگرفت

لحاظ اطالعات هیدرولوژي 
رودخانه و مدلسازي مربوطه، عمالً 

ساله  25با سیالب با دوره بازگشت 
وضعیت به زیر آب خواهند رفت. 

سیالبهاي سالهاي اخیر به 
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ویژه در پایین دست سدها، 
مانند آنچه در استان هاي 
خوزستان و لرستان رخ داد، 
بیانگر اهمیت موضوع 

هاي  حفاظت از محدوده
بستر در پایین دست سدها 
می باشد که در صورت 
کاهش حد بستر، قطعاً 
خسارات جانی و مالی را در 

 پی خواهد داشت. 

ضمناً یاد آوري می گردد غفلت در 
امر پیش بینی سیالب هاي 
ناگهانی، موجب وارد آمدن لطمات 
و خسارات مالی و جانی جبران 
ناپذیري براي اهالی حاشیه نشینان 

نه ها در چند استان کشور رودخا
مقام معظم رهبري گردیده که 

مدظله العالی ضمن پیگیري 
و صدور دستور رسیدگی به 
وضعیت هم میهنان عزیز، 
رودخانه را خانه رود بیان 
نمودند و در بیانات خود 

 فصل را قانون  صراحتاً
مالك . لذا دانستند الخطاب

تشخیص بستر رودخانه ها 
ه ک امري سلیقه اي نیست

اعمال نظر شخصی و عامل انسانی 
در تعیین آن نقش داشته باشد، 
بلکه مطالعات در این خصوص ، 

 اساس بر  برابر قوانین و مقررات

 25 بازگشت هاي دوره با سیالب
 سیالبی جریان عبور که ساله

 دهد، می قرار نظر مد را رودخانه
 موید امر این و گیرد می انجام
 مواقع در رودخانه آب جریان عبور

یالب حتی فقط براي یکبار از آن س
مسیر باشد، که یقیناً احتمال عبور 
مجدد آن متصور خواهد بود، که 
بعنوان مالك تشخیص تعیین حد 
بستر رودخانه اعالم می گردد و لذا 
درخواست کاهش عرض بستر 
طبیعی و سیالبی رودخانه فاقد 
مبناي قانونی و مغایر نظام طبیعت 

ی رودخانه می و وضعیت هیدورلیک
باشد، ولیکن عدم تحقق این امر و 
محدود کردن شرکت در 
انجام وظایف قانونی قطعاً 
موجب اخالل در ماموریتهاي 
محوله و سوء استفاده 
گسترده اهالی در تصرف 
بیشتر رودخانه ها که در 
نهایت موجب ایجاد 
مخاطرات جدي براي حاشیه 
نشینان و روستاهاي همجوار 

بحرانی و  در هنگام شرایط
بروز سیالب هاي 

 .افسارگسیخته می گردد

عملکرد اضافه می گردد، 
شرکت آب منطقه اي در 
سنوات قبل با صرف هزینه 
هاي سنگین براي احداث 

دیواره سیل بند جهت 
جلوگیري از تخریب روستا 
هاي همجوار باالخص 
روستاي قاضیان بوده که 
بنظر به نفع روستائیان شده 

احداث پروژه و  نه به ضرر
کیلومتر  7سیل بند به طول 

تماماً داخل بستر رودخانه 
و احداث سازه مزبور  اجرا شده

به منظور منتهی الیه بستر رودخانه 
نمی باشد بلکه صرفاً وظیفه کنترل 
و هدایت جریان آب تا ظرفیت 
مشخصی را برعهده دارد ولیکن 
عرض بستر طبیعی، محل عبور 

و  سیالب هاي احتمالی سنگین
شدید و پیشگیري از بروز خسارات 
جانی و مالی است. بنابراین مالك 
قراردادن پروژه مزبور و ادعاي 
مالکیت اشخاص در پشت دیواره 
حفاظتی کامالً بی اساس و غیر 
قانونی است و درنتیجه احداث 
دیواره حفاظتی حقی براي اشخاص 
ایجاد نمی نماید و بررسیهاي این 

ك شرکت دال بر تعداد اند
معترضان به بستر مصوب و مطالعه 
شده می باشد و مباحث مطروحه 

 می معدودي  عمدتاً از ناحیه افراد
 محاکم در دفعات به که باشد

 .اند گردیده محکوم قضایی

در پایان شرکت آب منطقه اي 
 دغدغه از تشکر ضمن گیالن 
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 دارد ،آمادگی محترم مسئولین هاي
 راستاي در را  الزم هاي همکاري

و حریم رودخانه  بستر از انتصی
سفیدرود را معمول نماید و در این 
راه دست همکاري تمامی اشخاص 
حقیقی یا حقوقی دلسوز را به 

 گرمی می فشارد.

 آب  روابط عمومی شرکت
  گیالن اي منطقه

 1399 /5/4تاریخ : 

توسط مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
 :گیالن انجام شد

بازدید از وضعیت آبرسانی  

به شالیزارهاي روستاي 

 چمنستان شهرستان املش

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن از 
وضعیت آبرسانی به شالیزارهاي 
روستاي چمنستان شهرستان املش 

    .بازدید کرد

   

 

به گزارش روابط عمومی     
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ 
مهندس وحید خرّمی مدیر عامل 

منطقه اي گیالن به شرکت آب 
دعوت محمد رنجبر نیاول فرماندار 
شهرستان املش از نزدیک در 
جریان مشکالت کم آبی کشاورزان 
برنجکار در روستاي چمنستان قرار 

 .گرفت

در این بازدید مهندس خرّمی 
رف دستورات الزم را جهت برط

 نمودن مشکالت موجود صادر نمود
که در اسرع وقت نسبت به آن 

 .داقدام گرد

 5/4/1399تاریخ : 

آبگیري سد مخزنی پلرود 

 99رودسر تا پایان سال 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا (ص) در بازدید از سد در 
حال ساخت پلرود گفت: سد 
مخزنی پلرود رودسر تا پایان سال 

    .آبگیري می شود 99
د محمد فرمانده قرارگاه سعی      

سازندگی خاتم االنبیا (ص) به 
همراه مهندس خرّمی مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن در 
بازدید از سد در حال ساخت پلرود 
رودسرا با بیان اینکه قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا به لحاظ 

تکنیکی و توانمندي هاي فنی و 
مهندسی سرآمد بوده و بدون نیاز 

رکت ها یا ابزار و امکانات به ش
خارجی با تکیه بر توانمندي هاي 
داخلی امکان ساخت هر نوع سد را 
دارد گفت: این امر طی سال هاي 

 .گذشته در کشور محقق شده است

 

سعید محمد گفت: استان گیالن 
رودخانه دارد که از این رودخانه  54

ها هرساله میلیاردها متر مکعب آب 
ریزد که این امر شیرین به دریا می 

سیالب هایی را به همراه داشته و 
خسارات زیادي را هم وارد می کند 
ضمن اینکه کشاورزان منطقه در 
فصل زراعی به این آب نیاز دارند 

هزار  33از سویی دیگر این سد آب 
هکتار از شالیزارهاي منطقه را 

 .تامین می کند

مدیر عامل  مهندس وحید خرّمی
یالن نیز شرکت آب منطقه اي گ

اعالم خبر   در این بازدید با
 73پیشرفت فیزیکی حدود 

درصدي عملیات ساخت سد 
مخزنی پلرود شهرستان رودسر 
اظهار داشت: با تکمیل این پروژه 

هزار هکتار از  27امکان آبیاري 
اراضی شالیکاري و باغات 
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هاي رودسر و املش و  شهرستان
شهر بزرگ  7تأمین آب شرب 
 .شود می شرق گیالن فراهم

اي  مدیرعامل شرکت آب منطقه
گیالن تأمین آب شرب شهرهاي 
رحیم آباد، رودسر، لنگرود، 
واجارگاه، کالچاي، املش و کومله 

میلیون متر مکعب در  40به میزان 
سال را با استفاده از ظرفیت سد 
پلرود مورد تأکید قرار داد و عنوان 

کرد: عالوه بر 
کارکردهاي یاد 
شده با تکمیل 

رود  پل سد
تأمین انرژي 
برق آبی به 

 70میزان 
گیگاوات در 
سال میسر 

 .شود می

مهندس خرّمی 
سد مخزنی پلرود را یکی از 

هاي بزرگ تأمین آب شرب و  طرح
کشاورزي استان اعالم کرد و با 
بیان اینکه مطالعات اولیه آن از 

آغاز شده است تصریح  56سال 
کرد: مطالعات تکمیلی این پروژه 

 84لغایت  62هاي  سال نیز بین
مصوبه  86خاتمه یافت و در سال 

کمیته تخصصی وزارت نیرو توسط 

اي  شرکت سهامی آب منطقه
 .گیالن اخذ شد

متر،  100وي ارتفاع سد پلرود را 
میلیون  132حجم مخزن آن را 

مترمکعب و حجم تنظیم ساالنه 
میلیون مترمکعب  205آن را نیز 

 دانست و در تشریح بیشتر وضعیت
این طرح ابراز داشت: عملیات 
اجرایی پروژه عظیم سد مخزنی 

 7و در  89رود رودسر از سال  پل

کیلومتري شهر رحیم آباد این 
 .شهرستان آغاز شده است

اي  مدیرعامل شرکت آب منطقه
گیالن از کاهش سهم گیالن از 

سفیدرود به واسطه   آورد رودخانه
احداث سدهاي متعدد در 

ت خبر داد و هاي باالدس استان
گفت: سد پلرود عالوه بر تأمین 
کامل نیازهاي آبی شهرستان 
رودسر، تأمین کمبود آب بخش 

زیادي از اراضی انتهایی شبکه 
آبیاري سفیدرود در شهرستان 

  .لنگرود را نیز بر عهده دارد

مهندس خرّمی نوع سد مخزنی 
پلرود را سد خاکی با هسته نفوذ 

بیان اعالم کرد و با  (GC)ناپذیر
اینکه سطح زیر کشت اراضی 
شالیکاري پس از اجرا و تکمیل 

 720هزار و  18این طرح به 
رسد عنوان کرد: حجم  هکتار می

کل مخزن سد 
 132پلرود 

میلیون 
مترمکعب و 
مساحت حوزه 
آبریز طرح نیز 
بالغ بر هزار و 

کیلومتر  634
مربع تخمین 

 .شود زده می

وي با اشاره به 
ل و اینکه در صورت تکمی

برداري از سد مخزنی پلرود  بهره
میلیون  146امکان تأمین 

مترمکعب آب در بخش کشاورزي 
میلیون مترمکعب در حوزه  40و 

شود  آب شرب و صنعت فراهم می
رود رودسر  افزود: سد مخزنی پل

پیشرفت کار خوبی دارد و 
امیدواریم بر اساس تفاهم نامه فی 
مابین سازمان برنامه بودجه کل 
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وزارت نیرو و قرارگاه خاتم  کشور،
 پایان در سد این  االنبیاء(ص)،

 .آبگیري آزمایشی شود 1399 سال

 7/4/1399تاریخ : 

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي 
 : رودسر و املش گفت

تنش آبی دهستان  

چمنستان املش مرتفع 

شد

 

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي 
رودسر و املش گفت ؛ تنش آبی 

 .چمنستان مرتفع شد دهستان
   

 آب عمومی روابط گزارش به 
 صادقی مصطفی گیالن اي منطقه
 هاي شهرستان آب منابع امور مدیر

ودسر و املش با اعالم این خبر ر
 مهندس  گفت :با توجه به حضور

 آب شرکت عامل مدیر خرّمی
 به  منطقه در گیالن اي منطقه

 املش، شهرستان فرماندار همراه
 دستورات و بررسی موضوع این

 صادر مشکل این رفع جهت الزم
 وقت اسرع در الحمداهللا که شد

 .شد انجام

وي تصریح کرد : در بازدید میدانی 
از روستاي چمنستان مشخص 

هکتار یک  گردید چیزي در حدود
هکتار از اراضی این روستا  15از 

باغ چاي بوده  80که تا اواسط دهه 
و به همین دلیل توسط چاه آب 
پژوهشکده چاي سازمان جهاد 
کشاورزي مشروب می شده ، به 
دلیل از کار افتاده بودن پمپ چاه 
آب مذکور دچار تنش آبی شده بود 

. 

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي 
رودسر و املش اعالم کرد : با 
بکارگیري یک حلقه چاه توسط 
شرکت آب منطقه اي گیالن ، 
تنش آبی مزارع مذکور مرتفع 

 . گردید

 به  متعلق  * تصویر استفاده شده
 آبی تنش دچار که شخصی مزرعه

 آب غرق اکنون هم  که بود شده
 . است شده

 

عکس فوق : چاه آب متعلق به آب 
منطقه اي گیالن در حال آبرسانی به 

 اراضی روستاي چمنستان املش

 

عکس فوق : چاه آب پژوهشکده چاي 
 سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن

  

هاي  مجموعه توصیه

ساده براي مدیریت 

 مصرف آب

هاي ساده براي  توصیه"مجموعه 
به منظور  "مدیریت مصرف آب

کنندگان آب با  آشنایی مصرف
کارهاي ساده مدیریت مصرف  راه

    .آب منتشر شد
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به منظور آشنایی همه        
کارهاي  کنندگان آب با راه مصرف

ساده مدیریت مصرف آب، 
هاي  توصیه"عنوان راهنمایی با 

 "ساده براي مدیریت مصرف آب
توسط دفتر مدیریت مصرف و 

 وزارت  وري آب و آبفا ارتقاي بهره
 در شده سعی و گردید تهیه نیرو

تهیه این راهنما ضمن رعایت 
اجمال و استفاده از زبان ساده، 
اطالعات مفیدي براي طیف 

 .وسیعی از مخاطبان فراهم شود

 

ابتدا مفاهیم پایه در در این راهنما 
مورد منابع و مصارف آب، تغییرات 
اقلیمی و شرایط خاص آب و 
هوایی و منابع آب ایران و 
بخصوص نحوه تأمین آب و 
مدیریت فاضالب شهرها تا حد 
امکان به زبان ساده تشریح شده و 
پس از آن، قوانین و مقررات، 

هاي مرتبط با  استانداردها و تعرفه
 شده تالش  و آب ارائه شده است

ارهاي مدیریت مصرف ک راه تا است
آب در کاربري هاي غیرخانگی و 

کارهاي عمومی  خانگی و نیز راه
 .مدیریت مصرف آب ارائه شوند

آگاهی بخشی، گام نخست و 
بنیادین در حرکت به سوي توسعه 
پایدار و حفاظت از منابع آب است 
و امیدوار هستیم که تهیه این 

رتقاي آگاهی راهنما بتواند در ا
عمومی اقشار مختلف جامعه در 
خصوص محدودیت منابع آب 

هاي مدیریت مصرف  کشور و شیوه
 .آب، نقش موثري ایفا کند

هاي ساده  توصیه"دانلود جزوه 
  "براي مدیریت مصرف آب

سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
 : صومعه سرا گفت

در حال حاضر مشکل  

حادي براي تامین آب 

صومعه کشاورزي چالکسر 

 سرا وجود ندارد

سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
صومعه سرا گفت؛ در حال حاضر 
مشکل حادي براي تامین آب 
کشاورزي چالکسر صومعه سرا 

    .وجود ندارد

 آب عمومی روابط گزارش به       
 محبوب  اي گیالن رضا منطقه

 آب منابع اداره سرپرست خیرخواه

 این بیان با سرا صومعه شهرستان
 پنجم شنبه پنج روز: گفت مطلب
 صومعه فرماندار اتفاق به تیرماه،

 مدیریت ستاد مدیرکل و  سرا
 مسولین دیگر و استانداري بحران

 بازدید مذکور منطقه از شهرستانی
 هاي پیگیري طبق گرفت صورت

ل آمده از طریق بخشداري و بعم
دهیاري منطقه در حال حاضر 
مشکل حادي در منطقه وجود 

 ندارد.

خیرخواه در خصوص پیگیري 
مصوبات ستاد مدیریت بحران 
شهرستان و اقدامات صورت گرفته 
توسط شرکت آب منطقه اي 
گیالن افزود: ایستگاه پمپاژ 
روستاي کتمجان نصب و راه 
اندازي شده است و تجهیز ایستگاه 
پمپاژ روستاي کوده نیز توسط این 
شرکت با تحویل پمپ تهیه شده 

شرکت به کشاورزان توسط این 
 عزیز منطقه انجام خواهد شد.

وي ادامه داد؛ به منظور تجهیز 
ایستگاه پمپاژ غرب هندخاله نیز، 
لوازم و تجهیزات مورد نیاز از سوي 
شرکت آب منطقه اي تأمین اعتبار 

http://news.moe.gov.ir/getmedia/c374607f-e2d8-471b-9286-f49cbd450a9c/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-03-04-99-Final-EEEE.pdf?maxsidesize=1000
http://news.moe.gov.ir/getmedia/c374607f-e2d8-471b-9286-f49cbd450a9c/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-03-04-99-Final-EEEE.pdf?maxsidesize=1000
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شده است که در مرحله خرید می 
 .باشد

سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
داشت: صومعه سرا در پایان اظهار 

می باید به منظور جلوگیري از بروز 
مشکالت در بحث تأمین آب 
زراعی در سالهاي آتی، باتوجه به 
ظرفیت آببندانهاي متعدد در 
شهرستان صومعه سرا، نسبت به 
تأمین و تخصیص اعتبارات 
موردنیاز و احیاي آببندانها و 
آبگیري به موقع آنها قبل از شروع 

ي فصل زراعی توسط جهاد کشاورز
 اقدام الزم صورت پذیرد.

 معاون آب و آبفاي وزیرنیرو ؛

طرحهاي تأمین آب استان  

گیالن در بخش هاي مختلف 

 با جدیت پیگیري شود

جلسه مشترك شرکت هاي آب 
منطقه اي و آب و فاضالب گیالن 
درخصوص اقدامات و وضعیت 
منابع آب استان، بصورت 
ویدئوکنفرانس به ریاست معاون 

 .وزارت نیرو برگزار شدآب و آبفاي 
   

 عمومی روابط گزارش به       
 گیالن؛ اي منطقه آب شرکت

 معاون خامسی زاده تقی قاسم دکتر

 جلسه در نیرو وزیر آبفاي و آب
 وضعیت جریان در کنفرانس ویدئو
 .گرفت قرار استان آب منابع

در این جلسه دکتر خامسی معاون 
آب و آبفاي وزیر نیرو با تأکید بر 
تأمین آب استان گیالن در بخش 
هاي مختلف بیان نمود: طرحهاي 
تأمین آب در بخش هاي مختلف 

 .با جدیت پیگیري شود

گیري از ظرفیت  وي بر لزوم بهره
سدها و تأسیسات آبی براي 
گردشگري، خواستار تسریع در 
اجراي این طرح ها با توجه قابلیت 
هاي باالي گردشگري در استان 

 . گیالن شد

ین جلسه وحیدخرّمی در ا
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن وضعیت آب کشاورزي در 

استان گیالن را مطلوب ارزیابی 
نمود و بیان داشت: در حال حاضر 
حجم ذخیره سد سفیدرود حدود 

میلیون مترمکعب است که تا  750
پایان فصل آبیاري مشکلی جهت 
تأمین آب کشاورزي در شبکه 

 .سفیدرود نخواهیم داشت

وي در خصوص وضعیت آب 
سدشهربیجار افزود: حجم مخزن 

 80این سد در حال حاضر حدود 
میلیون متر مکعب است که با این 
شرایط در زمینه تأمین آب خام 
تصفیه خانه بزرگ گیالن نیز جاي 

 .نگرانی نیست

 اي منطقه آب شرکت مدیرعامل 
 سازي سردهنه به اشاره با گیالن

 سطح در خاکی سردهنه 438
: برخی از افزود گیالن استان

سردهنه ها به دلیل سیالبی بودن 
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 ساخته مرحله  رودخانه ها تا سه
 آب تأمین اصلی مشکل و شدند

 شبکه از خارج در کشاورزي
 آبخور سنتی اراضی در سفیدرود

 .است

وي با اشاره به طرحهاي عمرانی 
آب استان بیان داشت: سد مخزنی 

 73 پلرود با پیشرفت فیزیکی حدود
درصد در حال اجراء است که 
امیدواریم با تزریق منابع مالی به 
پیمانکار پروژه و تسریع در انجام 

آبگیري  99عملیات، تا پایان سال 
 .آزمایشی صورت گیرد

وي در پایان اظهار داشت: سد 
هاي الستیکی در حال حاضر از 
پیشرفت خوبی برخوردارند و در 

 40صورت تأمین اعتبار حدود 
ارد تومان، شاهد بهره برداري میلی

تعداي از این طرحها تا پایان سال 
 خواهیم بود.

 9/4/1399تاریخ : 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
 : گیالن

مشکالت تأمین آب  

کشاورزي، امسال کمتر از 

 سالهاي گذشته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن گفت: مشکالت تأمین آب 

سالهاي کشاورزي امسال کمتر از 
گذشته است و تمامی دست اندر 
کاران به طور شبانه روزي فعال 
هستند تا این مسائل به حداقل 

    .برسد

در گفت و گو با وحید خرّمی       
اشاره به تالش با خبرنگار ایرنا 

هاي این شرکت درباره مدیریت 
هزار هکتار از اراضی  238آبیاري 

 این از: افزود گیالن شالیزاري
هزار هکتار تحت  172 میزان

ی شبکه آبیاري سفیدرود و مابق
اراضی خارج از شبکه و سنتی 

 .آبخور است
وي وضعیت آب کشاورزي در 
استان را مطلوب ارزیابی و تصریح 
کرد: در حال حاضر حجم ذخیره 

میلیون  750سد سفیدرود حدود 
مترمکعب است که تا پایان فصل 
آبیاري مشکلی جهت تأمین آب 
کشاورزي در شبکه سفیدرود 

 .نخواهیم داشت

آب وضعیت  خصوص در وي
سدشهربیجار افزود: حجم مخزن 

 80این سد در حال حاضر حدود 
میلیون متر مکعب است که با این 
شرایط در زمینه تأمین آب خام 
تصفیه خانه بزرگ گیالن نیز جاي 

 .نگرانی نیست

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي  
 سازي سردهنه به اشاره با استان
سردهنه خاکی در سطح  438

 به گیالن افزود: برخی از اینها
 تا ها رودخانه بودن سیالبی دلیل
ساخته شدند و مشکل  مرحله سه

اصلی تأمین آب کشاورزي در 
خارج از شبکه سفیدرود در اراضی 

 .سنتی آبخور است

https://www.irna.ir/news/83837536/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83837536/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83837536/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اشاره به مشکالت تأمین  با  خرمی
آب شالیزارهاي روستاي چمنستان 

در بازدید از  املش اظهار داشت:
این منطقه مشخص شد که بخشی 
از اراضی به دلیل از کار افتاده 
بودن پمپاژ چاه آب دچار تنش شده 
بود که با همکاري کشاورزان 
باالدست، تنش آبی این مزارع 

 .برطرف شد
وي با اشاره به تأمین آب اراضی   

شالیزارهاي منطقه میرزا کوچک 
سرا نیز گفت: آب  شهرستان صومعه

ورد نیاز شالیزارهاي روستاهاي م
چالکسر و سه سار، واقع در بخش 
میرزا کوچک شهرستان 

سرا، از محل چند دریچه  صومعه
(پریز)، نهر سنتی (سردهنه) و چاه 

   .شود هاي آب تأمین می
وي افزود: آبگذاري دریچه هاي 

طور منظم و در  آبیاري چالکسر به
شرایط مناسب در حال انجام می 

آبخور،  یاري اراضی سنتیباشد و آب
هاي خاکی  که از انهاري با سردهنه

شود،  نهر انجام می نظیر سلیمان
ي  علت افت دبی رودخانه به

هاي  ور و تعدد سردهنه پلنگ
باالدستی در روستاهاي 

سار و  رود، سه مسجدپیش، تطف
هاي آبیاريِ  غیره نیز در دوره

انجام  تر از حد معمول به طوالنی
   .رسد می
می همچنین با اشاره به اقدامات خر

و تالش هاي صورت گرفته در 
روزهاي گذشته درخصوص تأمین 
آب کشاورزي منطقه میرزا کوچک 
صومعه سرا بیان داشت: شرکت 

 بیل دستگاه یک آب منطقه اي
 الیروبی  براي  نیز را مکانیکی

 .اعزام کرده است منطقه به انهار
وي تصریح کرد: با توجه به 

 بحران مدیریت ادست  اینکه
 کشاورزان اختیار در آب پمپهاي
 و نصب و تهیه با داده قرار منطقه

حلقه چاه  دو در  پمپ اندازي راه
حفرشده، مشکل اراضی 

 سه و  چالکسر شالیزارهاي 
سرا بخش  صومعه شهرستان  سار

گوراب زرمیخ نیز به تدریج برطرف 
 .می شود

مدیرعامل شرکت اب منطقه اي 
: خواست کشاورزانگیالن از 

و توزیع آب  تأمین در چنانچه
 امور به کشاورزي مشکالتی دارند

 شهرستان آبیاري اداره یا آب منابع
 نسبت داده تا در اسرع وقت  اطالع

 .شود اقدام مشکل رفع به

شهرستان املش در شرق و صومعه 
سرا در غرب مرکز گیالن واقع 

 .است
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 9/4/1399تاریخ : 

شرکت آب منطقه اي مدیر عامل 
گیالن در گفتگو با شبکه باران 

  :اعالم کرد

براي حل مشکل کم 

آبی کشاورزي گیالن 

طرح هاي کوتاه مدت و 

 بلند مدت اجرا می شود

مهندس وحید خرّمی مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن در 
گفتگو با شبکه باران گفت: براي 
حل مشکل کم آبی کشاورزي 

کوتاه مدت و گیالن طرح هاي 
    .بلند مدت اجرا می شود

خبرگزاري صداوسیماي به گزارش 
مدیر عامل شرکت  ؛مرکز گیالن

سهامی آب منطقه اي گیالن 
 754سد سپیدرود  :گفت

میلیون متر مکعب آب دارد و 
تاکنون بیش از یک میلیارد و 

میلیون متر مکعب از  400
آب این سد براي کشاورزي 

 .ستمصرف شده ا

وحید خرّمی با اشاره به اینکه  
شالیزارهاي محدوده اي از غرب 
استان شامل شهرستان هاي فومن، 
شفت، صومعه سرا، ماسال و بخش 
هایی از دو شهرستان رضوانشهر و 
انزلی از تونل انتقالی معروف به 
کانال فومنات آبیاري می شود 
افزود: قابلیت انتقال آب این کانال 

مکعب بر ثانیه است متر  35تا  33
 55حدود  که باتوجه به وجود

هزار متر مربع شالیزار در 
درصد  30این محدوده، 

 .کمتر از نیاز آن است

وي با تأکید بر کمبود زیرساخت 
هاي الزم براي انتقال آب بیشتر از 

ب مورد نیاز این کانال، گفت: آ
باید از منابع محلی همچون 
رودخانه ها، آب بندان ها و 

هاي موجود در منطقه و چاه 

در برخی موارد با اجراي 
برنامه هاي نوبت بندي 

 .تأمین شود

 

مدیرعامل شرکت سهامی آب 
منطقه اي گیالن تأمین کمبودهاي 

آب کشاورزي مناطق مختلف به ویژه 
منطقه فومنات را منوط به توسعه 

 :زیرساخت ها عنوان کرد و افزود
آب بندان ها و اصالح دریچه  الیروبی

اي مسیر انتقال براي کاهش هدر رفت ه
آب راهکارهاي کوتاه مدت محسوب 

اما به مرور زمان با اجراي طرح  میشود
هاي بلند مدت و بهره مندي از سدهاي 
السک و شفارود می توان مشکل آب 

 .این مناطق را به حداقل رساند

 

 

 

http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/2752268/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 10/4/1399تاریخ: 

 :مدیر عامل آب منطقه اي گیالن

ها توسعه زیرساخت  

راهکار رفع کمبود منابع 

 آب کشاورزي

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن توسعه 
زیرساخت ها و بهره برداري از سدها را 
راهکار رفع کمبود منابع آب کشاورزي 
برشمرد و گفت: تاکنون بیش از یک 

میلیون متر مکعب آب  425میلیارد و 
    .رهاسازي شده است

ا ب خبرنگار مهردر گفتگو با  وحید خرّمی
اشاره به اینکه در حال حاضر در فصل 
آبیاري اراضی شالیزاري قرار داریم، اظهار 
کرد: مشکالت تأمین آب کشاورزي 

هاي گذشته است و  امسال کمتر از سال
تمامی دست اندرکاران به طور شبانه 

مسائل به  روزي در تالش هستند تا این
 .حداقل برسد

هزار  238وي با بیان اینکه استان گیالن 
هکتار اراضی شالیزاري دارد که از این 

هزار هکتار تحت شبکه  172مقدار 
آبیاري سد سفیدرود قرار دارد، افزود: در 

 738حال حاضر حجم آب سد سفیدرود 
 .میلیون متر مکعب است

اي گیالن با اشاره  مدیرعامل آب منطقه
اینکه این میزان در مدت مشابه سال به 

میلیون متر مکعب بوده  821گذشته 
است، گفت: دبی ورودي آب سد نیز در 

متر مکعب بر ثانیه و  29حال حاضر 

متر مکعب بر ثانیه  213خروجی آن نیز 
 .است

هاي آبیاري  وي با بیان اینکه تمام کانال
پر آب هستند، تصریح کرد: کل حجم 

مروز یک میلیارد و آب تحویلی تا به ا
میلیون متر مکعب بوده که از سد  425

 .سفیدرود وارد شبکه آبیاري شده است

خرّمی در ادامه با اشاره به اینکه عدم 
روز گذشته در استان  50بارش در حدود 

گیالن، تصریح کرد: این موضوع سبب 
ها و بروز مشکالتی  کاهش دبی رودخانه

 براي اراضی سنتی آب خور در برخی
 .مناطق استان گیالن شده است

سردهنه خاکی  438وي با بیان اینکه 
ساخته و حتی برخی از آنها به دلیل 
سیالب و تخریب در سه مرحله بازسازي 

اند، گفت: در مجموع در حوزه رها  شده
هاي تحت پوشش  سازي آب در شبکه

 .عملکرد مطلوب بوده است

اي گیالن در ادامه  مدیر عامل آب منطقه
شکی برخی از اراضی شالیزاري در به خ

هاي صومعه سرا، فومن، شفت،  شهرستان
ماسال، رضوانشهر، و انزلی، گفت: 
شالیزارهاي این مناطق از تونل انتقال 

شود و آب  کانال فومنات آبیاري می
متر  35تا  33انتقال از طریق این تونل 

مکعب بر ثانیه بوده در حالی که اراضی 
هزار  55دود شالیزاري این منطقه ح

هکتار است و این سبب شده که با 

درصدي آب در این منطقه  30کمبود 
 .مواجه باشیم

هاي مناسب براي  وي نبود زیرساخت
انتقال آب را علت اصلی این کمبود 
عنوان و اظهار کرد: به همین منظور 
بخشی از آب مورد نیاز این اراضی باید از 

د هاي موجو رودخانه، آب بندان ها و چاه
در منطقه و یا نوبت بندي داخل شبکه 

 .شود فومنات تأمین می

خرمی تأکید کرد: تأمین منابع آبی مورد 
نیاز این اراضی نیازمند توسعه 

ها، الیروبی آب بندان ها و  زیرساخت
اصالح دریچه مسیر انتقال به منظور 

هاي  کاهش هدر رفت آب از جمله برنامه
 .در کوتاه مدت است

هاي بلند مدت  ه برنامهوي با اشاره ب
براي تأمین منابع آبی در حوزه 
کشاورزي، گفت: بهره برداري از سد 
السک و سد شفارود راهکار بلند مدت 
براي تأمین منابع آبی مورد نیاز اراضی 

 .این مناطق است

 11/4/1399تاریخ : 

قطع آبگذاري کانال 

 48راست سنگر به مدت 

 ساعت

معاون حفاظت و بهره برداري 
شرکت آب منطقه اي گیالن از 
قطع آبگذاري کانال راست سنگر 

    .ساعت خبر داد 48به مدت 

https://www.mehrnews.com/news/4961513/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4961513/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 آب عمومی روابط گزارش به
 مرتضی گیالن؛ اي منطقه

 بهره و حفاظت معاون میرزائی،
 اي منطقه آب شرکت برداري
 توجه با داشت؛ اظهار گیالن

 از کانالها پیوسته آبگذاري  به
 مصوبه و 99/1/17 مورخه
 آب مصارف و منابع کمیته
ن، کانال راست گیال استان

سنگر به جهت بازبینی از شبکه 
هاي آبیاري مناطق شرق 

ساعت قطع  48گیالن به مدت 
 خواهد شد.

وي تصریح کرد: از صبح روز 
پنجشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه 
آبگذاري کانال راست سنگر 
قطع و در صبح روز شنبه 

داکثر چهاردهم تیرماه با ح
ظرفیت مجدداً کانالهاي مذکور 

 آبگذاري خواهند شد.

میرزائی تأکید نمود: کشاورزان 
عزیز باالدست به منظور توزیع 
مناسب آب در کل شبکه 
آبیاري از دستکاري دریچه 
هاي آبیاري و برداشت هاي بی 

رویه و غیر مجاز خوداري 
نمایند تا آب از طریق این 
شبکه ها با حداکثر توان به 

 اراضی پایین دست انتقال یابد.

 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
 :گیالن

سد سفیدرود مهمترین  

منبع تأمین کننده آب 

کشاورزي استان گیالن 

 است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن در 
بازدید از سد سفیدرود اعالم کرد: 
سدسفیدرود مهمترین منبع تأمین 

اي از نیازهاي  کننده بخش عمده
آبی کشاورزي و صنایع وابسته 
استان است که در حال حاضر 

    .جایگزینی ندارد

 خرّمی وحید مهندس       
 منطقه آب شرکت مدیرعامل

 اعضاء بازدید در گیالن اي
 سد از شرکت این مدیره هیئت

 به اشاره با سفیدرود نیروگاه و
ه سدسفیدرود تأمین کننده اینک

بخش عمده اي از نیاز آبی 
استان در بخش کشاورزي و 

صنایع وابسته است، اظهار 
 172داشت: سد سفیدرود حدود 

هزار هکتار از شالیزارهاي تحت 
شبکه را مشروب می نماید که 

 200در نتیجه آن حداقل حدود 
هزار خانوار زحمتکش شالیکار 

 گیالنی ارتزاق می کنند.

 

مهندس خرّمی حجم مخزن 
 میلیون 722 سد سفیدرود را 

: گفت و کرد اعالم مکعب متر
 سد مخزن به ورودي دبی

 متر 27 اکنون هم سفیدرود
 خروجی دبی و برثانیه مکعب

 برثانیه مترمکعب 214  آن
 .است

وي با بیان اینکه تمامی 
کانالهاي آبیاري شبکه سفیدرود 
پر آب هستند، تصریح نمود: 

آب تحویلی تا دهم کل حجم 
 442تیرماه، یک میلیارد و 

میلیون مترمکعب بود که از 
 172طریق این شبکه وارد 

هزار هکتار از اراضی 
شالیزارهاي تحت پوشش 

 آبیاري سفیدرود شده است.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه 
اي گیالن کل اراضی 
شالیزارهاي برنج استان گیالن 

هزار هکتار عنوان کرد  238را 
هزار  172ود: از این مقدار و افز

هکتار تحت پوشش شبکه 
آبیاري سد سفیدرود است و 
مابقی اراضی، خارج از شبکه و 

 سنتی آبخور است.

 

 12/4/1399تاریخ : 

از طرف اداره منابع آب شهرستان 
:صومعه سرا صورت گرفت  

اختصاص دو دستگاه بیل  

مکانیکی چرخ زنجیري 

بمنظور رفع مشکل تامین 

شالیکاري آب اراضی 

روستاي چمثقال شهرستان 

 صومعه سرا

به گزارش روابط عمومی به نقل از 
خیرخواه، سرپرست اداره منابع آب 
شهرستان صومعه سرا دو دستگاه 
بیل مکانیکی چرخ زنجیري جهت 
الیروبی رودخانه ماسوله رودخان و 
برگشت آب از تاالب و همچنین 
تغذیه ایستگاههاي پمپاژ در اختیار 

 . ان منطقه قرار گرفتکشاورز
   

 و آب حجم کاهش بدلیل       
 و رودخان ماسوله رودخانه دبی
روز اخیر،  50ود بارندگی طی کمب

بمنظور رفع مشکل تأمین آب 
اراضی شالیکاري روستاي چمثقال 
شهرستان صومعه سرا، اداره منابع 
آب شهرستان صومعه سرا از روز 

با  99/04/11چهارشنبه مورخ 
تأمین و اختصاص دو دستگاه بیل 
مکانیکی چرخ زنجیري جهت 
الیروبی رودخانه و برگشت آب از 
تاالب و همچنین تغذیه 
ایستگاههاي پمپاژ واقع در مسیر 

 رودخانه اقدام نموده است

 13/4/1399تاریخ : 

همزمان با آبگذاري کانال راست 
 سنگر؛

قطع آب کشاورزي کانال  

 48چپ سنگر به مدت 

 ساعت

معاون حفاظت و بهره برداري 
اي گیالن گفت:  شرکت آب منطقه

همزمان با آبگذاري کانال راست 
سنگر در صبح روز شنبه چهاردهم 
تیر ماه ، آب کشاورزي کانال چپ 

ساعت قطع می  48سنگر به مدت 
    .شود

 عمومی روابط به گزارش       
 مرتضی گیالن، اي منطقه آب

 وبهره حفاظت معاون میرزایی
برداري شرکت آب منطقه اي 
گیالن در جریان بازدید از 

هاي آبیاري از قطع آب  کانال
کشاورزي کانال چپ سد سنگر از 
صبح روز شنبه چهاردهم تیر 

 .داد خبر  ماه

وي با اشاره به آبگذاري پیوسته 
کانالهاي آبیاري سفیدرود از 
هفدهم فروردین ماه سال جاري تا 

کنون حدود کنون اظهار داشت: تا 
میلیون متر  500یک میلیارد و 

مکعب آب تحویل شبکه هاي 
 .آبیاري شده است

وي با بیان اینکه براساس مصوبات 
کمیته منابع و مصارف و با هدف 
بازبینی شبکه، آب کانال راست 
سنگر از روز دوازدهم تیر ماه قطع 

ماه  تیر چهاردهم روز صبح در  و
با حداکثر ظرفیت آبگذاري شده 

ست، افزود: آب کانال چپ سنگر ا
که تأمین آب اراضی شالیزاري 
مناطقی از جمله کوچصفهان، 

نشا، خشکبیجار، پیربازار و  لشت
مرکزي رشت را پوشش   بخش

تیر  14دهد از صبح روز شنبه  می
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ساعت  48ماه جاري به مدت 
 روز صبح از مجددا و  قطع

ماه، مرحله بعدي تیر  شانزدهم
با حداکثر آبگذاري کانال چپ 

 ظرفیت وارد مدار می گردد

 14/4/1399تاریخ : 

قدردانی شورای 
اسالمی چمنستان 

املش از برطرف شدن 
مشکل کم آبی 

 شالیکاران این روستا
شوراي اسالمی روستاي چمنستان پس 
از برطرف شدن مشکل کم آبی 
شالیکاران این روستا پیام قدردانی صادر 

    .کرد

 

بعد از  رانکوه نیوز، به گزارش خبرنگار
آبی شالیکاران بروز مشکالت کم 

روستاي چمنستان در طی هفته ي اخیر 
که بازتاب بسیار گسترده اي در شبکه 
هاي مجازي و اجتماعی داشت، در 
حرکتی کم سابقه و کم نظیر، تمامی 
مسوالن ارشد استانی و شهرستانی 

 : مرتبط با کشاورزي از جمله
مهندس خرمی، مدیر عامل محترم آب 

 .منطقه اي گیالن
زاده، مدیر عامل گرامی مهندس حسن 

 .شرکت توزیع آب گیالن

حاج آقا صفري، نماینده ي معزز مردم در 
 .مجلس شوراي اسالمی

مهندس رنجبر، فرماندار گرانقدر و 
 .محبوب شهرستان املش

مهندس شفیعی، بخشدار ساعی و پر 
 .تالش بخش مرکزي املش

مهندس صفري، ریاست محترم جهاد 
 .کشاورزي املش

حترم امور منابع آب رودسر و مهندسین م
در چندین نوبت از مزارع این روستا 
بازدید میدانی و از نزدیک در جریان 
(مشکالت چندین ساله) زارعین و 
شاربین قرارگرفتند و ضمن تشکیل 
جلساتی در مسجد و دفتر دهیاري، به 
لطف خدا اقدامات و تصمیمات خوبی 
براي برون رفت از مشکالت کم آبی 

ین منطقه از سوي مدیران کشاورزان ا
 :محترم اتخاذ گردید. از جمله

آب رسانی فول به مزارع آسیب دیده  -1
از طریق رودخانه پلرود و نهر جیر جوب 

 .ساعت 50به مدت بیش از 
 4مشکل سوخت مرتفع و بیش از  -2

کشاورز  20هزار لیتر نفت حواله اي بین 
با دستور فرماندار محترم و توسط 

 .شددهیاري توزیع 
لیتر نفت با  1500توزیع بیش از  -3

رایزنی نماینده ي محبوب و هیئت 
رزمندگان املش توسط نیروي زمینی 

کشاورز با نظارت  30سپاه مریدان بین 
 .دهیاري

تعمیر الکترو پمپ چاه آب کشاورزي  -4
با رایزنی مهندس میرزایی، مهندس 
صدیق ، مهندس حسن زاده و مهندس 

ي گیالن و رودسر صادقی از آب منطقه ا
میلیون تومان ( با  5با هزینه اي بالغ بر 

تشکر از مهندس یامینی و مهندس رضا 
پور به خاطر نصب و راه اندازي مجدد 

 (چاه کشاورزي

اینچی  4عدد لوله گالوانیزه 8تحویل  -5
جهت استفاده چاه کشاورزي از آب 

 13منطقه اي استان به ارزش بیش از 
 .میلیون تومان

ور خرید یک دستگاه الکترو پمپ دست -6
میلیون تومان  18جدید به ارزش بیش از 

 .به دستور مهندس خرمی
و مهم تر از همه) صدور مجوز حفر ) -7

یک حلقه چاه عمیق جهت تامین آب 
مزارع روستا به دستور مهندس خرمی و 
پیگیري هاي مجدانه و دلسوزانه نماینده 
و فرماندار محترم شهرستان و سایرین 

میلیون  500که هزینه انجام آن بالغ بر 
 .تومان می باشد

 ) یادآوري مهم (
یادآوري می شود که در پایان تاکید و 

مشکالت کشاورزان این منطقه و 
شهرستان فقط مختص امسال و 

مسوالن فعلی نبوده،بلکه چندین سال 
شالیکاران این منطقه از این معضالت 
رنج می برند و ان شاء اهللا با پیگیري 

هاي انقالبی و جهادي مدیران ارشد این 
دو شهرستان از نماینده ي محبوب 

ران محترم و سایرین، تا گرفته تا فرماندا
با احداث سد مخزنی پلرود و ساماندهی 
انهار کشاورزي و سردهنه ها، مشکالت 

 .کشاورزي این منطقه مرتفع گردد

خداوند حافظ تمامی خادمان این مردم و 
نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 
همیشه سربلند تا تشکیل دولت کریمه 

 .حضرت صاحب الزمان( عج) باشد

سپاس بی شمار از یکایک این تشکر و 
شوراي  -مهدي اسماعیل پور سروران

 اسالمی چمنستان

 

https://rankoohnews.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/
https://rankoohnews.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/
https://rankoohnews.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%86%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/
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دکتر روحانی در پی گزارش 
وزیر نیرو در مورد پویش هر 

  :رانای -ب –الف  -هفته

در برابر جهاد و فداکاري 

کارکنان وزارت نیرو به 

 قامت می ایستم

حجت االسالم روحانی، رئیس 
اقدامات جمهور تاکید کرد که 

ریزي شده وزارت نیرو در  برنامه
زمینه دو نیاز اساسی مردم یعنی 
آب و برق براي مردم عزیز ایران و 
دولت تدبیر و امید افتخارآمیز و 

    .غرورآفرین است

به گزارش روابط عمومی         
شرکت آب منطقه اي گیالن به 

پایگاه اطالع رسانی ریاست نقل از 
حجت االسالم و  جمهوري،

المسلمین حسن روحانی در پی 
گزارش وزیر نیرو در مورد پویش 

 در ایران -ب –الف  -هر هفته#
وعده اي  "در قالب کتاب  98 سال

، اظهارداشت: در برابر "که وفا شد
جهاد و فداکاري شخص جنابعالی، 

مهندسین و مدیران، کارکنان، 
کارگران وزارت نیرو به قامت 

ایستم و با همه وجود تقدیر و  می
 .کنم تشکر می

متن پیام تقدیر رئیس جمهور از 
اقدامات انجام گرفته در حوزه 

 :وزارت نیرو به این شرح است

 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم 
ریزي شده در زمینه  اقدامات برنامه

دو نیاز اساسی مردم یعنی آب و 
(الف و ب)، عبور بی مشکل از برق 

هاي گرم و خشک، ایجاد  تابستان
امنیت روحی و اجتماعی در جهت 

گیري از دو نعمت  استمرار بهره
ارزشمند، اعتماد الزم براي 

ریزي اقتصادي و نگاه  برنامه
علیرغم  99امیدوارانه به تابستان 

و عدم  19مواجهه با پاندمی کووید
دغدغه مردم در جهت قطعی آب 

ا برق در بیمارستان یا منزل یا ی
محل کار از یکسو؛ و بیان و تشریح 

ها و افتتاح آنها  الزم در پایان طرح
کننده از  به سبکی نوین و دلگرم

سوي دیگر، براي مردم عزیز ایران 
و دولت تدبیر و امید افتخارآمیز و 

 .غرورآفرین بود

در برابر جهاد و فداکاري شخص 
نان، جنابعالی، مدیران، کارک

مهندسین و کارگران وزارت نیرو 
ایستم و با همه وجود  به قامت می

کنم. خداوند  تقدیر و تشکر می
 .یاورتان باد

 حسن روحانی 

 رئیس جمهوري اسالمی ایران

 

 

 

 

 

http://www.president.ir/fa/116110/printable
http://www.president.ir/fa/116110/printable
http://www.president.ir/fa/116110/printable
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 15/4/1399تاریخ : 

با حضور مدیران ارشد آب منطقه اي و 
:میراث فرهنگی گیالن   

  

اولین جلسھ 
کمیتھ گردشگری 

تاسیسات آبی در 
 ۱۳۹۹در سال 
 تشکیل شد

با حضور مدیران ارشد آب منطقه 
اي و میراث فرهنگی گیالن اولین 
جلسه کمیته گردشگري در 

در  1399تاسیسات آبی در سال 
 .آب منطقه اي گیالن تشکیل شد

   

 

به گزارش روابط عمومی           
آب منطقه اي گیالن اولین جلسه 

سات آبی کمیته گردشگري در تأسی
با حضور مهندس  1399در سال 

وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آب منطقه اي گیالن و 
مسعود حالج پور مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 
 .گردشگري گیالن تشکیل شد

در این جلسه با حضور معاونین دو 
دستگاه شماري از طرح هاي 
رسیده بررسی شد و تصمیمات 

 .آنها اتخاذ گردید الزم درباره

 15/4/1399تاریخ : 

ر اولین فراخوان شرکت آب د
 :منطقه اي گیالن صورت گرفت

معرفی ظرفیتهاي  

گردشگري منابع و تاسیسات 

 آبی استان گیالن

شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن در نظر دارد به منظور 
استفاده حداکثري از توان سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی ظرفیتهاي 
گسترده منابع و تاسیسات آبی 
استان را در قالب عقد قرارداد 
گردشگري آبی به متقاضیان واجد 
    .شرایط واگذار نماید

 عمومی روابط گزارش به      
 با گیالن؛ اي منطقه آب شرکت

 گسترده ظرفیتهاي به توجه
 آبی تأسیسات و منابع گردشگري

 استفاده منظور به و استان
 گذاران سرمایه توان از حداکثري

 و مندان عالقه خارجی؛ و داخلی
ز ا که حقوقی و حقیقی متقاضیان

توانمندي مالی و فنی الزم جهت 
انجام سرمایه گذاري برخوردارند 
می توانند طرح مکتوب خود را در 
خصوص ظرفیتهاي برشمرده 

به  99حداکثر تا پایان تیر ماه 
کمیته گردشگري آب منطقه اي 

ت بلوار امام گیالن به نشانی رش
خمینی(ره) شرکت سهامی آب 
منطقه اي گیالن ارایه نموده و کد 

 پذیرش اولیه دریافت نمایند.

شایان ذکر است ارائه طرح و 
دریافت کد پذیرش اولیه به 

 نمی پیشنهاد شدن قطعی  منزله
 در طرح ضمن موضوع و باشد

 استان، گردشگري هماهنگی کمیته
 از پس و قانونی تشریفات طی

 رعایت تایید  و مستندات بررسی
 و محیطی زیست الزامات

بت به نس آنگاه و  تصویب  فنی
 عقد قرارداد اقدام خواهد شد.

متقاضیان می توانند براي کسب 
اطالعات بیشتر ضمن مراجعه 
حضوري به کمیته گردشگري این 

 013-33600562شرکت با شماره 
تماس حاصل نموده و یا به وبگاه 

یالن به نشانی آب منطقه اي گ
www.glrw.ir   مراجعه 

 ایند .نم

 16/4/1399تاریخ : 

http://www.glrw.ir/
http://www.glrw.ir/
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در کمیته منابع و مصارف آب 
 استان مطرح شد؛

اگر در گیالن سد نسازیم 

 ، به آیندگان بدهکاریم

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
آب منطقه اي گیالن گفت: با توجه به 

هاي فزاینده از منابع آبهاي زیر  برداشت
زمینی در جهت تأمین آب در بخش هاي 
مختلف، اگر در گیالن ضمن رعایت تمام 
الزامات زیست محیطی، سد مخرنی 

    .نسازیم به آیندگان بدهکاریم

 شرکت عمومی روابط گزارش به       
 وحید مهندس گیالن؛ اي منطقه آب

 اي منطقه آب شرکت عامل مدیر خرّمی
 استان مصارف و منابع کمیته در گیالن

 بحران مدیریت کل اداره محل در که
 اظهار شد، تشکیل گیالن استانداري

 در مخزنی سدهاي ساخت: داشت
 به شایانی کمک فومنات شبکه محدوده

هش معضل کم آبی در این منطقه کا
 .خواهد کرد

درصدي آب  30وي با اشاره به کمبود 
احداث سد شبکه فومنات افزود: با 

مخزنی السک ضمن تأمین بخشی از 
نیاز آب کشاورزي و حقابه زیست 
محیطی، از ورود رسوبات به تاالب انزلی 

 . نیز جلوگیري می شود

مهندس خرّمی با ذکر اینکه در داخل 
شبکه سفیدرود مشکل بحرانی در تأمین 
آب کشاورزي نداریم اظهار داشت: 
احداث سدهاي مخزنی شفارود و السک 

بود آب در محدوده دشت فومنات را کم
 .برطرف میکند

وي تأکید نمود: با احداث این سدها، 
رودخانه هاي پائین دست و منابع آبهاي 
زیر زمینی احیاء می شوند زیرا بخش 

درصدي آب  30زیادي از کمبود 
کشاورزي دشت فومنات از طریق 

چاههاي عمیق 
و ایستگاههاي 
پمپاژ آب از 
رودخانه ها 

می تأمین 
 .گردد

مدیر عامل 
شرکت آب 
منطقه اي 
گیالن با اشاره 
به اینکه در 

حال حاضر در استان گیالن بحران آب 
کشاورزي نداریم، اظهار داشت: در خارج 
از شبکه سفیدرود و در اراضی سنتی 
آبخور بصورت لکه اي و موردي 
گزارشاتی مبنی بر تنش آب بوده که 
الحمداهللا همین موارد اندك نیز با 

 دست همه و عزیز شالیکاران  کمک
 می برطرف محلی و استانی اندرکاران

 .شود

 گیالن هواشناسی با توجه به اعالم 
 روز 60در موثر باران بارش عدم بر مبنی

خرّمی  مهندس استان، سطح در گذشته
یادآور شد؛ در استان گیالن سالهایی بوده 

روز بارندگی نداشتیم و حتی سد  75که 
مخزنی نیز بطور کامل در آن سالها 
آبگیري نشده بود، ولی آن سال ها نیز 
با موفقیت فصل زراعی را پشت سر 
گذاشته ایم و ادامه داد: این تجربه ها 

باعث گردیده تا با سناریوهاي مختلف 
ین و توزیع آب کشاورزي اقدام جهت تأم

 .نمائیم

مهندس خرّمی در ادامه در خصوص 
وضعیت سد سفید رود اظهار داشت: 
حجم مخزن سد سفیدرود در شانزدهم 

میلیون متر مکعب با دبی  643تیر ماه، 

متر  215و دبی خروجی  22ورودي 
 .مکعب بر ثاینه می باشد

وي حجم آب تحویلی سد سفیدرود از 
هزار  172هاي آبیاري به طریق شبکه 

هکتار از اراضی شالیزارهاي تحت این 
میلیون متر  534شبکه را یک میلیارد و 

 آب مقدار این: افزود و  مکعب اعالم کرد
 دشت به فومنات بر آب تونل طریق از

 شالیزارهاي به سنگر چپ کانال فومنات،
 به سنگر راست کانال و مرکزي دشت

انتقال و  گیالن استان شرق شالیزارهاي
 توزیع گردید.

 

 17/4/1399تاریخ : 
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پذیرش و چاپ مقالھ 
ھمکارشرکت سھامی آب 

 منطقھ ای گیالن

مقاله سعیده فرخی از همکاران شرکت 
آب منطقه اي گیالن در بررسی ماهیت 
حقوقی حقابه و پروانه بهره برداري در 

تخصصی مطالعات -نشریه علمی
پژوهشی در حقوق و علوم قضایی 
    .پذیرش و چاپ شد

 شرکت، عمومی روابط گزارش به       
 حقوقی کارشناسان از فرخی سعیده
 به موفق گیالن اي منطقه آب شرکت
 عنوان تحت مقاله چاپ و پذیرش

وانه پر و حقابه حقوقی ماهیت بررسی«
تخصصی -در نشریه علمی» بهره برداري

مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم 
 قضایی شد.

در چکیده این مقاله آمده است؛ اهمیت 
حقوقی و اقتصادي آب موجب گردیده 
که نظام بهره برداري از آن، از زمان 
تصویب قانون مدنی تاکنون، حسب 
مقتضیات و ضروریات جامعه دچار 
تحوالتی گردد. در قانون مدنی، آب در 
زمره مباحات و قابل تملک خصوصی بود 

نهرها و  و قانونگذار براي امالك مجاور
ها حقابه و حق شرب قائل بود  رودخانه

قانون آب و «) لیکن به موجب 155(ماده 
، »1347نحوه ملی شدن آن مصوب 

 9ها ملی اعالم گردید و در ماده  آب
قانون مذکور صدور اسناد رسمی راجع به 
حقابه را ممنوع اعالم و ضمن لزوم 

ها،  رعایت حقوق مکتسبه صاحبان حقابه
دور پروانه مصرف مفید را به جاي آن ص

بینی نمود. بعد از انقالب شکوهمند  پیش
 45اسالمی نیز قانونگذار به موجب اصل 

قانون اساسی و قانون توزیع عادالنه آب 
ها را در زمره  آب 1361مصوب 

مشترکات عمومی، اعالم نمود و صدور 
پروانه مصرف معقول را به جاي پروانه 

ز جمله بینی نمود. ا مصرف مفید، پیش
ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، در 

پروانه «و » حقابه«خصوص ماهیت 
رسد بترتیب  که به نظر می» برداري بهره

به نوعی حق ارتفاق و حق انتفاع باشند و 
 از مالکیت مجزا باشند.

شایان ذکر است مقاله ایشان در پایگاه 
تخصصی -اینترنتی نشریه علمی

و علوم  مطالعات پژوهشی در حقوق
قضایی به آدرس 

jolaw.jseas.ir  گردیده نمایه 
 .است

شرکت آب منطقه اي گیالن کسب این 
موفقیت را به همکارمان تبریک و آرزوي 

 توفیق روز افزون برایشان دارد.

 23/4/1399تاریخ : 

 امروز صبح انجام شد؛

  

قطع آب کشاورزي 

کانال چپ سنگر به مدت 

 ساعت 48

معاون حفاظت و بهره برداري 
شرکت آب منطقه اي گیالن از 
قطع آب کشاورزي کانال چپ سد 
سنگر رشت از صبح روز دوشنبه 

 48تیر ماه سال جاري به مدت  23
    .ساعت خبر داد

 عمومی روابط به گزارش       
 مرتضی گیالن، اي منطقه آب

یرزایی معاون حفاظت وبهره م
 برداري شرکت آب منطقه اي
گیالن با اشاره به بارش ها در 

با  :هفته جاري در استان گفت
توجه پایش شرایط جوي و 
براساس مصوبات کمیته منابع و 
مصارف آب استان؛ آب کشاورزي 
کانال چپ سنگر که تأمین آب 
اراضی شالیزاري هاي مناطقی از 

نشا،  جمله کوچصفهان، لشت
  خشکبیجار، پیربازار و بخش

دهد از  می مرکزي رشت را پوشش
تیر ماه سال  23صبح روز دوشنبه 

 و  ساعت قطع 48جاري به مدت 
 25روز چهارشنبه  صبح از مجددا

  .تیرماه، آبگذاري می گردد

وي درخصوص وضعیت ذخیره 
سدسفیدرود افزود: حجم مخزن 
سدسفیدرود در بیست و سوم تیر 

 متر میلیون 533  ماه سال جاري
 و 21 ورودي دبی متوسط با مکعب
متر  156خروجی  دبی متوسط

 .مکعب بر ثانیه می باشد

 24/4/1399تاریخ : 

رفع تصرف حریم اراضی 
استمالکی در 
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شھرستانھای الھیجان و 
 لنگرود

حدود یک هزار پانصد متر مربع از 
حریم اراضی استمالکی در 
روستاي حاج سلیم محله الهیجان 

مترمربع حریم  600و همچنین 
شهرستان  کانال در منطقه دریاسر

لنگرود رفع تصرف و آزادسازي 
    .شد

به گزارش روابط عمومی         
آب منطقه اي گیالن به نقل از 
مدیر اداره منابع آب شهرستان 
هاي الهیجان و سیاهکل، با توجه 
به اهمیت و ضرورت صیانت از 
منابع آبی و همچنین به منظور 
جلوگیري از تعدي اشخاص به 

کانالها، بستر  اراضی دولتی (حرایم
رودخانه ها و ...)، این امور در 
راستاي وظایف سازمانی و پس از 
طرح شکایت از چند نفر از افراد 
محلی که نسبت به تصرف اراضی 
استمالکی از طریق کاشت درخت 
و نصب پرچین و ... واقع در 
روستاي حاج سلیم محله اقدام 
نموده بودند. پس از پیگیري از 

رودبنه و اخذ  طریق حوزه قضایی
دستورات الزم با حضور ماموران 
کالنتري نسبت به رفع تصرف و 
آزادسازي از اراضی استمالکی به 
مساحت حدود یک هزار پانصد متر 

 مربع اقدام شده است.

 

در گزارشی دیگر به نقل از 
سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
لنگرود این امور در راستاي حفظ 

دسازي حریم المال و آزا بیت حقوق
ها، انهار و کانالها،  و بستر رودخانه

مورد از تصرف حریم  1با شناسایی 
واقع  C1-18اراضی استمالکی 

در منطقه دریاسر از توابع 
هاي  شهرستان لنگرود، با پیگیري

حقوقی صورت گرفته، موفق به 
آزادسازي زمین مذکور به مساحت 

 گردیده است. متر مربع 600

 24/4/1399تاریخ : 

همزمان با آبگذاري کانال چپ سنگر 

قطع آب کشاورزي   رشت؛

کانال راست سنگر به 

 ساعت 48مدت 

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب 
منطقه اي گیالن از قطع آب کشاورزي 
کانال راست سد سنگر رشت از صبح روز 

تیر ماه سال جاري به  25چهارشنبه 
    .ساعت خبر داد 48مدت 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به 
 حفاظت معاون میرزایی مرتضی گیالن،
 اي منطقه آب شرکت برداري وبهره
 کانال مجدد آبگذاري به اشاره با گیالن

 25 چهارشنبه روز صبح از سنگر چپ
با توجه پایش شرایط جوي : گفت تیرماه

و براساس مصوبات کمیته منابع و 
مصارف آب استان؛ آب کشاورزي کانال 

ت سنگر که تأمین آب اراضی راس
شالیزاري هاي مناطق شرق استان 

دهد از صبح روز  گیالن را پوشش می
تیر ماه سال جاري به  25چهارشنبه 

 صبح از مجددا و  ساعت قطع 48مدت 
  .گردد می آبگذاري تیرماه، 27 جمعه روز

 سد  وي در خصوص وضعیت ذخیره
ن سد سفید مخز حجم: افزود سفیدرود
بیست و چهارم تیر ماه سال رود در 

 متوسط با مکعب متر میلیون 521  جاري
 خروجی دبی متوسط و 21 ورودي دبی
 .باشد می ثانیه بر مکعب متر 156

 29/4/1399تایخ : 

 : مدیر منابع آب تالش خبر داد

بازسازي و آبگذاري 

سردهنه هاي تخریب 

شده شهرستان تالش در 

 سیالب اخیر

مدیر منابع آب شهرستان تالش از 
سردهنه 15بازسازي وآبگذاري 
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تخریب شده این شهرستان در 
خبر  1399تیرماه سال  24سیالب 

    . داد

به گزارش روابط عمومی        
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ 

محمد عباس نیا مدیر منابع آب 
شهرستان تالش گفت: با توجه به 
اینکه شهرستان تالش به شبکه 
انتقال آب سد سفیدرود متصل نمی 
باشند، مهمترین منبع تأمین 

 اراضی از هکتار هزار 16 آب 
 از شهرستان  این هاي شالیزاري

دخانه دائمی می ور رشته 11 طریق
باشد که براي انتقال آب به اراضی 
یاد شده بر روي این رودخانه ها 

سردهنه بزرگ و  120حدود 
کوچک کشاورزي ( که اکثراً 
ناپایدار و با مصالح رودخانه اي و 
خاکی بوده و با هربار سیالب از 

 بین می رود) احداث شده است.

وي افزود: در سال زراعی جاري از 
بازسازي انهار و  98ند اوایل اسف

سردهنه سازي انجام گردید، و 
تیر  24ادامه داد؛ متاسفانه در مورخ 

ماه سال جاري بدلیل بارشهاي 
رگباري در ارتفاعات و وقوع 
سیالب و جریان گل در رودخانه 

 15کرگانرود باعث تخریب 

 4سردهنه تامین کننده آب حدود 
هزار هکتار اراضی شالیزاري این 

 منطقه شد.

مدیر منابع آب شهرستان 
 پس بالفاصله: داشت اعالم تالش 

 جریان و سیالب کردن فروکش از
 بازسازي، سردهنه 12  گل،

 3 و شد آبگذاري و الیروبی
 که باشد می انجام حال در سردهنه

 می اتمام به آینده روز یک طی
 .رسد

شایان ذکر است در فصل آبیاري 
جاري و در جهت ارائه خدمات به 
کشاورزان عزیز منطقه، امور منابع 
آب شهرستان تالش با همکاري 
امور توزیع برق این شهرستان 

فقره  700اقدام به صدور بیش از 

معرفی نامه جهت اخذ کنتور برق 
موقت براي چاههاي نیمه عمیق 

 همکاري با همچنین کشاورزي و 
 نفتی هاي فرآورده پخش شرکت
 سامانه در ثبت و تایید به نسبت
واله سوخت بیش از ح ساماب
 فقره انجام گردیده است. 1100

 30/4/1399تاریخ :

سرپرست امور منابع آب 
شهرستانهاي رضوانشهر،ماسال و 

 : انزلی گفت

بازسازي کامل سردهنه 

هاي رضوانشهر و ماسال 

 به انجام رسید

 

منابع آب سرپرست امور 
شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و 
انزلی از بازسازي کامل 

هاي این شهرستانها که در  سردهنه
سیالب تیر ماه جاري آسیب دیده 
    . بودند، خبر داد

 آب عمومی روابط گزارش به       
 پور بهرام بهرام گیالن اي منطقه

 آب منابع امور سرپرست
شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و 
انزلی با اعالم این خبر گفت: بارش 

تیر ماه سال  25شدید در تاریخ 
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جاري در ارتفاعات موجب وقوع 
سیالب در رودخانه شفارود 

 30شهرستان رضوانشهر و تخریب 
سردهنه سنتی  11درصدي  60الی 

در این رودخانه شده بود که 
بالفاصله پس از فروکش نمودن 

ب توسط این امور با استفاده سیال
 26از دو دستگاه بیل مکانیکی از 

تیر ماه جاري بازسازي و  29لغایت 
آبگذاري سردهنه ها مورد اشاره به 

 . انجام رسید

وي افزود: از سویی دیگر، همچنین 
بارش شدید باران در ارتفاعات طی 

تیر ماه جاري  25و  24روزهاي 
وقوع سیالب در رودخانه هاي 

و خالکایی شهرستان  مرغک
ماسال را به دنبال داشت و باعث 

 70الی  30وارد شدن خسارت 
سردهنه خاکی و  26درصدي به 

سنتی انهار کشاورزي و در نتیجه 
قطعی آب مزارع کشاورزي داراي 
انهار منشعب از رودخانه هاي 

تیرماه شد که پس از  25مذکور تا 
فروکش نمودن سیالب توسط دو 

لغایت  26نیکی از دستگاه بیل مکا
تیر جاري نسبت به بازسازي و  29

آبگذاري سردهنه ها مذکور اقدام 
 گردید.

سرپرست امور منابع آب 
شهرستانهاي رضوانشهر،ماسال و 
انزلی در پایان گفت؛ در کوتاه ترین 
زمان ممکن بازسازي کامل 
سردهنه هاي رضوانشهر و ماسال 
به انجام رسیده است و به لطف 

امیدواریم که شاهد جهش خدا 

تولید در محصوالت کشاورزي این 
 شهرستان ها باشیم.

 30/4/1399تاریخ : 

در گفتگو با خبرگزاري مهر عنوان 
 :شد

میلیارد  1.7رهاسازي 
متر مکعب آب از سد 

 سفیدرود

مدیر عامل آب منطقه اي 
گیالن با اشاره به رها سازي 

میلیون متر  763یک میلیارد و 
مکعبی آب سد سفیدرود، 
گفت: در حال حاضر ذخیره 

میلیون متر  451پشت سد 
    .مکعب است

وحید خرّمی در گفتگو        
با بیان اینکه  خبرنگار مهر با

در حال حاضر مجموعه آب 
تحویلی به شبکه سفیدرود 

میلیون متر  763یک میلیارد و 
مکعب است، گفت: این میزان 

هزار  172آب براي آبیاري 
هکتار از اراضی شالیزاري 
تحت پوشش شبکه سفیدرود 

 .بوده است

وي با اشاره به اینکه میزان 
حجم ذخیره سد مخزنی 

متر  میلیون 451سفیدرود 
مکعب است، افزود: دبی 

متر مکعب بر  23ورودي آب 
متر  163ثانیه و خروجی آن 

 .مکعب بر ثانیه است

اي  مدیرعامل آب منطقه
گیالن با بیان اینکه در حال 

https://www.mehrnews.com/news/4978804/
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حاضر مشکلی در حوزه آبیاري 
نداریم، تصریح کرد: بر اساس 
گزارشات دریافتی از سازمان 

 85جهاد کشاورزي گیالن 
اي استان درصد شالیزاره

 .خوشه زنی داشته است

وي همچنین به نوبت بندي 
نوبت  :آب اشاره کرد و گفت

بندي آب بر اساس تصمیم 
کمیته منابع و مصارف آب 
استان و پایش شرایط جوي 

شود و تا چند روز  اتخاذ می
آینده به همین منوال 
رهاسازي آب انجام خواهد 

 .شد

 

خرمی تاکید کرد: تا زمانی که 
ورزي درخواست جهاد کشا

رهاسازي آب براي اراضی 
تحت شبکه را داشته باشد 

 .رهاسازي انجام خواهد شد

وي در ادامه به وضعیت سد 
شهر بیجار نیز اشاره و اظهار 
کرد: هم اکنون پایداري تأمین 

 150آب شرب و آب زراعی 
هکتار از اراضی منطقه از 

 .شود سوي این سد انجام می

اي  مدیر عامل آب منطقه
یالن با بیان اینکه در حال گ

حاضر ذخیره سد بیجار (آیت 
میلیون متر  72اهللا بهجت) 

ورودي  :مکعب است، گفت
دبی آب این سد نیم متر 

 5مکعب بر ثانیه و خروجی آن 
 .متر مکعب بر ثانیه است

وي ادامه داد: سد شهر بیجار 
درصد  70آب آشامیدنی 

جمعیت شهري استان گیالن 
 .کند را تأمین می

 31/4/1399تاریخ :  

ظورشرایط میزان نمھ ب
آمادگی برای مقابلھ با سیالب 

 : ھای احتمالی

کمیته مدیریت بحران  

شرکت آب منطقه اي گیالن 

 برگزار شد

کمیته مدیریت بحران شرکت آب 
منطقه اي گیالن با هدف بررسی 
شرایط میزان آمادگی براي مقابله 

با سیالب هاي احتمالی تشکیل 
    .شد

 شرکت عمومی روابط گزارش به   
 کمیته ، گیالن اي منطقه آب

 با شرکت این بحران مدیریت
 عامل مدیر و کمیته اعضاء حضور
 روز قه اي گیالن منط آب شرکت

 1399 سال ماه تیر 31  شنبه سه
 .شد تشکیل

با توجه به هشدار وضعیت نارنجی 
سازمان هواشناسی گیالن مبنی بر 

هواي ناپایدار نفوذ تدریجی توده 
وبارندگی در استان گیالن در ایام 
پایانی هفته و احتمال طغیان 
رودخانه ها و وقوع سیالب در 
رودخانه ها با هدف بررسی میزان 
آمادگی براي مقابله با سیالب هاي 
احتمالی کمیته مدیریت بحران این 
شرکت آب منطقه اي گیالن 

 .تشکیل گردید

 در این جلسه مقرر شد ؛

 با الزم هماهنگی گونههر - 
 در مرتبط ادارات و فرمانداران
 احتمالی بحران مدیریت خصوص

 . آید بعمل

 خروج براي الزم رسانی اطالع  -
آالت متعلق به پیمانکاران  ماشین

 از بستر رودخانه ها بعمل آید .



 

1399تیر ماه  النیگ يآب منطقه ا یشرکت سهام یاز روابط عموم کاري |  

 

ماشین آالت مورد نیاز بمنظور  -
مدیرت بحران احتمالی به حالت 

 آماده باش در آیند .

پیش بینی هاي الزم براي  -
مدیریت حجم آب احتمالی ورودي 
مخازن سدها صورت و هشدارهاي 
الزم به حاشیه نشینان پایین دست 

 در صورت الزم داده شود.

در نقاط ورودي آب رودخانه به  -
سردهنه هاي انهار مهم بویژه در 
مبادي ورودي شهرها ، هماهنگی 
الزم با عوامل شرکت بهره برداري 

ظور تنظیم حجم آبگذاري بمن
   صورت گیرد.

استقرار همکاران امورات، دفتر  -
مطالعات و گروه هاي گشت 
وبازرسی در نقاط بحران به منظور 
پایش سیالب و مستند سازي و 

 گزارش میزان خسارت وارده .

در پایان تاکید شد به منظور 
جلوگیري از هر گونه حادثه و 
خسارت ، اشخاص حقیقی و 

ارد احتیاط و ایمنی حقوقی مو
را رعایت نموده و از ورود و 
استقرار در حریم و بستر 
رودخانه ها، کانالها، و 
تأسیسات آبی استان اکیدا 

 خودداري نمایند.

اطالعیھ شرکت آب 
 منطقھ ای گیالن

با توجه به پیش بینی هواشناسی گیالن 
مبنی بر بارش باران و سیالبی شدن 

منطقه  رودخانه هاي استان ،شرکت آب
    .اي گیالن اطالعیه اي صادر کرد

       اطالعیه :

 هواشناسی بینی پیش به توجه با 
 سیالبی و باران بارش بر مبنی

 گیالن استان هاي رودخانه شدن
 تیرماه 31 شنبه سه روز اواخر از
 ماه مرداد دوم پنجشنبه روز تا

هاي  استانی هم ،از سالجاري
عزیز و مسافرین محترم 
خواهشمندیم تا به جهت 
جلوگیري از بروز هرگونه حوادث 
ناگوار از نزدیک شدن و 

 ها، رودخانه حریم در استقرار 
 کانالهاي و آبی تأسیسات

 جدي صورت به آبرسانی
 .نمایند خودداري

روابط عمومی شرکت آب منطقه "
 "اي گیالن

 

 

 

 

 

 نشریه الکترونیکی آب گیالن

 صاحب امتیاز :

شرکت سهامی اب منطقه اي 
 گیالن

 یر مسئول : دم

مدیر روابط عمومی شرکت 
 سهامی آب گیالن 

 داریوش البرزي

 سردبیر و صفحه آرا :

 مهدي لطفی

 خبرنگاران :

 داریوش البرزي

 مهدي لطفی

 مسعود اولیایی

 عکاسان خبري : 

 مرتضی رفیع

 حسن یحیایی
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