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 یادداشت وزیر نیرو در روزنامه ایران؛

 »: سازوکارها «و «  وسازها ساخت «  

 هاي جهش تولید و توسعه پایه 
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو طی یادداشتی در صفحه 

اردیبهشت  31مورخ  7352اول روزنامه ایران به شماره 
ایران _ب_به تشریح پویش هر هفته الف  99ماه سال 

  . در سال جهش تولید پرداخت

 : وزیر نیرو،  رضا اردکانیان

توسعه به معناي ارتقاي ظرفیت حکومت، جامعه و افراد براي حل مسائل، غلبه بر مشکالت، افزایش کیفیت زندگی و باال رفتن        
توان مدیران  نیاز را می نیازهاست. این سه دسته پیش پیش ها، نیازمند سه دسته ظرفیت جامعه براي زندگی اخالقی و پایبندي به ارزش

افزارهاست، اما شرح مختصري بر  افزارها و نرم افزارها نامید. تمرکز این نوشتار بر تشریح نسبت سخت افزارها و نرم یافته، سخت  توسعه
افزارها آگاه  افزارها و نرم ترکیب مناسب سخت اند که بر نسبت و یافته کسانی  یافته نیز ضروري است. مدیران توسعه  مدیران توسعه

سمت ارتباطات   اي و چگونگی پیش رفتن به شناسند، الزامات فعالیت در ساختار جزیره بخشی توسعه را می هستند، ماهیت میان
هاي  وجود برخی ویژگیهاي درونی مناسبی براي تحقق توسعه دارند و با  دانند، انگیزه اي را می بخشی و گریز از رویکرد جزیره میان

یافته از آن جهت اهمیت دارد   محیط نامساعد ساختاري از سالمت اداري باالیی برخوردارند. این شرح مختصر درباره مدیران توسعه
 .افزارهاي توسعه هستند افزارها و نرم که آنها مدیران، کاربران و طراحان بهبود سخت

آیند. ساختن جاده، نیروگاه، سد، کارخانه،  هستند پدید می» وساز ساخت«از جنس  هایی که افزارهاي توسعه بر اثر فعالیت سخت
هاي منجر به  افزارها و فعالیت افزار توسعه هستند. سخت وساز براي فراهم کردن سخت هایی از ساخت بیمارستان و... همه نمونه

هاي محاسبات، روابط قدرت،  هاي عمل، روش ها، شیوه ها، دستورالعمل اي از قواعد، رویه آنها، همگی بر بستر مجموعه  پیدایش
ها و محاسبات، بنیان یکی از دو  کنند. این مجموعه گسترده از قواعد، شیوه مناسبات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کار می

آنچه «توان پرسید  یم» وسازها ساخت«هستند. اگر هنگام پرسش درباره » سازوکارها«دهند که همان  پایه توسعه را تشکیل می
 «شود؟ این کار چگونه انجام می«هاي سازوکاري باید پرسید  در مواجهه با فعالیت» شود چیست؟ ساخته می

شده هستند. فناوري الزم براي ساخت سد، بیمارستان، بزرگراه یا نیروگاه در حیطه دانش بشري   وساز اغلب شناخته هاي ساخت فناوري
بخش زیادي از آن در داخل کشور ما هم وجود دارد و حتی در صورتی که در جایی دانش و فناوري الزم  .شده است  کامالً شناخته

توان از طریق  هاي ناشی از تحریم، می ها کافی نباشد، به شرط داشتن منابع مالی یا فقدان محدودیت براي ساخت این سازه
شده نیست.   وسازها، شناخته راحتی فناوري ساخت د سازوکارها اما بههاي خارجی وارد کرد. فناوري بهبو قراردادهاي مشارکت با طرف

وکار، مدیریت زمان،  ورتر کردن استفاده از منابع، تسهیل کسب هاي عمل ضروري براي مقابله با فساد، بهره دانش، فناوري یا شیوه
دهی به بازارهاي آب و انرژي، جلب مشارکت هاي نیروي انسانی، ارتقاي سالمت اداري در عقد قراردادها و سامان ارتقاي انگیزه

زیستی و جلوگیري از هدررفت انواع منابع مالی، سازمانی و انسانی در اختیار افراد و   ذینفعان، تضمین رعایت استانداردهاي محیط
 .تر آنکه بشدت خصیصه محلی دارند شده نیستند، بر سر آنها اجماعی وجود ندارد و مهم  کشور، شناخته
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ها و  هاي واکنش سریع و خودآگاه به تغییرات هستند. سازوکارها درست برعکس سازه ا موجودات غیرزنده و فاقد ظرفیته سازه

وري  شدن سازوکارها به کنش انسانی ربط دارد. بهره  کنند و هرلحظه اجرایی ها عملی می وساز هستند. سازوکارها را انسان ساخت
وزها، شیوه استفاده از منابع، سامان بازارها و رعایت استانداردها همگی با رفتار انسانی نیروي انسانی، طی شدن فرآیند صدور مج

هایی که در یک کشور برقرار است در کشوري  کنند. نظام انگیزه ها نیز در مناسبات متفاوتی با یکدیگر زندگی می انسان .مرتبط است
شود. اینجاست که خصیصه محلی بودن  هاي یکسان می موقعیت ها در دیگر برقرار نیست و همین امر سبب تفاوت رفتار آدم

هاست که سازوکارها  هاي رفتاري و اجتماعی آدم شود. همین محلی بودن و وابستگی سازوکارها به موقعیت سازوکارها بسیار مهم می
 .شوند سازوکارها در دل مناسبات پیچیده نهادي کشورها تعریف می .کند را پیچیده می

وري و کیفیت  برداري از آنها نیز با بهره وسازها درست انجام نشده و بهره مهم این است که بدون بهبود سازوکارها، ساخت نکته بسیار
هاي بیشتري  کشد و هزینه ها در دل مناسبات سازوکاري نامناسب، بیش از زمان الزم طول می ساخت سازه .شود مناسب انجام نمی

ها تضمین  ها نیز اگر بسامان نباشند، پایداري اقتصادي سازه برداري از سازه صادي حاکم بر بهرهشود. سازوکارهاي اقت صرف آنها می
 .شود هاي ضروري براي توسعه با مشکل مواجه می شود و بازتولید زیرساخت نمی

 
دهد  شواهد نشان می سازد. تجربه و را ضروري می «سازوکارها«و » و سازها  ساخت«مالحظات فوق توجه به هر دو پایه توسعه یعنی 

وسازها داشته است. مردم همواره شاهد تمرکز بیشتر  هاي گذشته به دالیل مختلف تمرکز بیشتري بر توسعه ساخت کشور در دهه
اند. تداوم توسعه با اتکاي صرف بر  هاي ریز و درشت توسعه بوده گذاري عمرانی در توسعه زیرساخت ها بر سرمایه دولت و سایر سازمان

ها ضرورت  ها و سامان دادن سازوکارهاي ضروري براي توسعه سازه ورتر کردن استفاده از سازه وسازها ممکن نیست و بهره ساخت
رسانی و جلب توجه  آید و نظام اطالع شان هم به چشم نمی حیاتی کشور است. سازوکارها متأسفانه از آن جهت که نامشهودند اصالح

بیند و نه بر  شوند، بهبود و اصالح سازوکارها نه به اندازه کافی قدر می وسازها دیده می که ساختاي سامان یافته  کشور نیز به گونه
ایران را -ب-الف-وسازها، پویش هرهفته  ها و توسعه ساخت برداري رساندن سازه نشیند. وزارت نیرو که با تمرکز بر به بهره صدر می
برداري رساند، در سال  هزار میلیارد تومان به بهره 33اي بالغ بر  را با هزینه وسازي بزرگ طرح ساخت 227اجرا کرد و  1398در سال 

آغاز کرده است.  «سازوکارها«و » وسازها ساخت«ایران را با متمرکز شدن بر هر دو پایه توسعه یعنی -ب-الف-پویش هرهفته 1399
ر وزارت نیرو است، اما پیشبرد اصالحات سازوکاري به ها کماکان در دستور کا برداري رساندن طرح وسازها و به بهره توسعه ساخت

دلیل فقدان زمینه و  گیرد که کامالً آگاهیم اصالحات سازوکاري به دستور کار اضافه شده است. این اقدام در شرایطی صورت می
ضروري براي اصالح، به  هاي عمل بودن فناوري و شیوه  هاي دانشی و ناشناخته شدن در نظام اداري و اجرایی، پیچیدگی  نهادینه

وسازها بسیار دشوارتر است. ما به کمک مجموعه کارشناسان و مدیران صنعت آب و برق در بخش دولتی و  نسبت پیشبرد ساخت
اي از سازوکارهاي مؤثر در صنعت آب و برق را شناسایی کرده و به کمک یکدیگر براي  هاي ارتباط جمعی، مجموعه خصوصی و رسانه

هاي عمل مناسب براي اصالحات سازوکاري در فرهنگ سازمانی  داریم. زمان قابل توجهی الزم است تا شیوه ام برمیاصالح آنها گ
ایم.  جاري کشور نهادینه شود، اما مهم این است که اولین گام را آگاهانه، استوار و براي دست یافتن به اهداف مشخص برداشته

شود و انرژي  صالحات سازوکاري به مرور زمان سبب بهبودهاي قابل توجه میهاي کوچک در مسیر ا اطمینان داریم حتی گام
 .سازمانی و امید عظیمی براي پیشرفت ایجاد خواهد کرد
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 گیالن به مناسبت عید سعید فطرپیام تبریک رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن مهندس وحید خرّمی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با انتشار پیامی فرا 
 .رسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت

 بسم اهللا الرحمن الرحیم    : متن پیام

 از گرفته زنگار روح خدا بندگان تا بود ارزشمند فرصتی رمضان مبارك ماه ؛ 1399 /3/3   
بشویند و در شب هاي قدر، تسبیح  حق حضرت فیض جوشان چشمه در را دنیوي عادات

فرشتگان را به گوش جان بشنوند و در سایه دستورات حیات بخش قرآن کریم، از تغافل و 
 دنیازدگی آزاد شوند.

یه نفس عید سعید فطر فرا رسیده اینک که بعد از یک ماه توشه برداري و تالش در پی تزک
است، خداي بزرگ را شاکر و سپاسگذارم که ما را غریق نعمات مادي و معنوي خود فرموده 

 است.

 لذا اینجانب فرا رسیدن این عید بزرگ را به مجموعه همکارانم در آب منطقه اي گیالن، خانواده هایشان و عموم مردم عزیز گیالن تبرك عرض
 زون براي همگان آرزومندم.و توفیقات روز اف

 رییس هیات مدیره و مدیرعامل  -  وحید خرّمی

 اطالعیه مهم

بدینوسیله به اطالع هم استانی هاي عزیز و مسافران گرامی می 
   رساند؛ 

 به آبرسانی جهت سفیدرود سد آب رهاسازي به توجه با ؛ 7/3/1399      
 گیالن استان آبرسانی کانالهاي و نهرها ها، رودخانه کشاورزي، اراضی

 بدنبال را افراد شدن غرق خطر احتیاطی بی صورت در و بوده آب پر
 بخصوص عزیز هاي استانی هم و محترم مسافرین از لذا. دارد

شود جهت جلوگیري از هر گونه حادثه دلخراش موارد کنین حریم رودخانه ها و کانالهاي آبرسانی تقاضا می سا و کشاورزان
 احتیاط و ایمنی را رعایت نموده و از ورود به رودخانه ها، کانالها، انهار و تأسیسات آبی استان بطور جدي خودداري نمایند.

این شرکت و بعیت از آن قطع آب کانالها مشکالت فراوانی را براي ت به و حادثه هرگونه بروز صورت در است بدیهی    
    گیالن اي منطقه آب روابط عمومی شرکت                                              .شالیکاران عزیز بدنبال خواهد داشت
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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه 
 بازدید از سد پلرود؛

تامین اعتبار پروژه هاي قابل بهره 

برداري امسال،سیاست هاي دولت 

 است

معاون رییس جمهور و رییس  ؛ 9/3/1399
سازمان برنامه و بودجه گفت: تامین منابع 
مالی همه طرح ها و پروژه هاي قابل بهره 
برداري تا پایان امسال از سیاست هاي دولت 

  .تدبیر و امید است
محمدباقرنوبخت روز جمعه در حاشیه بازدید از روند احداث سد پلرود رودسر در جمع خبرنگاران بیان کرد: سد پلرود        

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و براساس هماهنگی هاي صورت گرفته، امکانات و شرایط فنی و اجرایی براي بهره  73تاکنون 
 .وجود دارد 99برداري و آبگیري این سد تا پایان سال 

ارگاه وي با اشاره به ضرورت تامین آبرسانی به اراضی زراعی افزود: شرایط پرداخت منابع مالی و اعتبارات الزم براي آنکه قر
 .ساختمان سد را تحویل دهد، وجود دارد 99خاتم االنبیا (ص) تا پایان سال 

نوبخت با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه، قرارگاه خاتم االنبیا (ص) و آب منطقه اي گیالن در هفته 
میلیارد تومان اعتبار براي طرح  220هزار و  31ش از گذشته از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور بی هفته آینده تاکید کرد: 

 .تحویل می شوند، پرداخت شد 99ها و پروژه هاي عمرانی که تا پایان سال 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: سیاست دولت تدبیر و امید بر این است که 

 .ایان امسال قابلیت بهره براداري دارند را پرداخت کنداعتبار همه طرح ها و پروژه هایی که تا پ
سد مخزنی پلرود یکی از طرح هاي بزرگ تامین آب استان است که با هدف تنظیم آب رودخانه پلرود بعنوان دومین 

شلمان رود) هکتار اراضی منطقه (پلرود و  500هزار و  33 بر بالغ رودخانه بزرگ گیالن و استفاده از آن جهت تامین نیاز آبی
 .اجرا می شود

با اجراي طرح مخزنی پلرود، عالوه بر تامین باغ هاي چاي، نیاز آب شرب هشت شهر شرق گیالن از جمله لنگرود، رودسر، 
 .میلیون متر مکعب در سال تامین می شود 40آباد به میزان  چابکسر، کالچاي، املش، کومله، واجارگاه و رحیم

 
 
 
 

 Page 4 کاری از روابط عمومی شرکت سھامی آب منطقھ ای گیالن
 



۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن  به ریاست
 :برگزار شد

دومین جلسه شوراي فرهنگی، حجاب و 

 99عفاف وستاد اقامه نماز در سال 

دومین جلسه شوراي فرهنگی،  ؛ 11/3/1399
حجاب و ستاد اقامه نماز با حضور اعضاء و 

 99مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در سال 
    .برگزار شد

 منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به      
در سال جاري به ریاست مهندس خرّمی  نماز اقامه ستاد و عفاف و حجاب فرهنگی، شوراي جلسه دومین ؛ گیالن اي

 مدیرعامل این شرکت در محل دفتر شوراي فرهنگی برگزار گردید.

شرکت براساس  در این جلسه مهندس خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: برنامه هاي فرهنگی
 دستورالعمل هاي ابالغی وزارت نیرو و شرکت مدیرت منابع آب ایران به جدیت پیگیري و انجام شود.

 مهندس خرّمی افزود: از پتانسیل هاي این شورا در جهت آگاه سازي و افزایش معنویت کارکنان شرکت استفاده شود.

ه هاي ملی و مذهبی توسط کارگروههاي مختلف فرهنگ، وي تأکید نمود: در جهت کاهش هزینه هاي جاري شرکت برنام
 تجمیع و برگزار شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده در سطح شرکت، مباحث فرهنگی کارکنان 
ص رعایت شرکت را از جمله اقدامات حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به مسائل فرهنگی، علی الخصو

 حجاب و عفاف، اقامه نماز و... در کنار امور تخصصی این شرکت مورد تأکید است.

در این نشست هرکدام از دبیران جلسه کمیته هاي حجاب و عفاف، شوراي فرهنگی، ستاد اقامه نماز امر به معروف و نهی از 
ه هاي فرهنگی در حوزه فعالیت خود منکر به بیان نظرات و پیشنهادات خویش در خصوص اجراي هر چه بهتر برنام

 پرداختند.
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 

مدیر بهره برداري و نگهداري از تاسیسات 
 : آبی و برق آبی گیالن گفت

میلیون متر مکعب  906تا کنون 

آب تحویل شبکه آبیاري و 

 زهکشی گیالن شده است

مدیر بهره برداري و نگهداري  ؛ 12/3/1399
اظهار از تاسیسات آبی و برق آبی گیالن 

میلیون متر مکعب آب  906تا کنون  : داشت
تحویل شبکه آبیاري و زهکشی گیالن شده 

    .است

 گیالن آبی برق و آبی تاسیسات از نگهداري و برداري بهره مدیر مومنی عمران گیالن؛ اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
میلیون متر  906به میزان  1399خرداد  12تا امروز  1398اسفند ماه  26از ف آب استان گیالن گفت: مصار و منابع جلسه هشتمین در

 مکعب آب تحویل شبکه هاي آبیاري و زهکشی استان گیالن شده است.

مدیر بهره برداري و نگهداري از تاسیسات آبی و برق آبی گیالن ادامه داد: حجم فعلی آب مخزن سد سفیدرود امروز، یک میلیارد و 
 متر مکعب بر ثانیه است. 217متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز  155ر مکعب، ورودي آب به مخزن سد میلیون مت 61

میلیون متر مکعبی آب تحویلی به شبکه هاي آبیاري و زهکشی استان گیالن جهت مصرف  906عمران مومنی یاد آور شد: این حجم 
 هزار هکتاري شالیزارهاي گیالن بوده است. 238موع اراضی هزار هکتار از اراضی تحت شبکه استان گیالن از مج 172در 

گفتنی است نماینده سازمان هواشناسی حاضر در هشتمین جلسه منابع و مصارف آب استان گیالن گفت: متوسط بارندگی استان 
 .درصد کاهش بارش را نشان می دهد 2.8درصد افزایش اما نسبت به سال گذشته  15.8گیالن نسبت به بلند مدت 

 میلی متر بوده است. 819وي گفت؛ بارش در پهنه استان گیالن از ابتداي سال زراعی تاکنون 

همچنین در این جلسه نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن نیز از اتمام عملیات نشاء در استان گیالن جز بصورت لکه اي در 
درصد از اراضی شالیزاري گیالن نیز عملیات وجین به پایان رسیده  46ن در چند نقطه از گیالن از جمله رودبار خبر داد و گفت: تاکنو

 است.
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 طی دو گفتگوي جداگانه با خبرگزاریها عنوان شد؛

 روز  63سرریز سد سفید رود پس از پایان 

 میلیون مترمکعب در شبکه آبیاري کشاورزي 906رهاسازي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از پایان یافتن سر ریز سد مخزنی سفید رود خبر داد و گفت : مقایسه سر ریز امسال 
    .درصدي این میزان است 32سد نسبت به سال قبل بیانگر کاهش 

 .است رود سفید ریز سر روز پایان 63 از پس کرد: امروزاظهار خبرنگار ایرنا  با گو و گفت در دوشنبه روز خرّمی وحید       

 سال: کرد اضافه و میلیون متر مکعب عنوان 61 و میلیارد یک معادل رقمی جاري روز در را رود سفید سد مخزن حجم وي
 .میلیون متر مکعب بوده است 53 و میلیارد این سد یک پشت در شده ذخیره آب حجم روز همین در گذشته

 بوده متر مکعب بر ثانیه 195 میزان این متر مکعب بر ثانیه است که پارسال  155 وي گفت: ورودي سد سفیدرود اکنون
 .است

متر مکعب بر ثانیه است که این  217 روز همین در) دوشنبه( جاري روز براي سد خروجی همچنین: کرد اضافه خرّمی 
 .متر مکعب بر ثانیه را نشان می دهد 224میزان خروجی در سال گذشته 

مدیرعامل شرکت منطقه اي گیالن با اشاره به رهاسازي آب سد سفیدرود در کانال ها و شبکه هاي آبیاري استان گفت: 
مردم از ورود به اماکن ممنوعه از جمله بستر رودخانه ها، کانال ها و دیگر تأسیسات آبی استان براي شنا کردن به شدت 

 .است خطرناك پرهیز کنند زیرا این مکان ها و شدت آب جاري بسیار
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
انال ها و شبکه هاي خرّمی با اشاره به فصل کشاورزي و آبیاري مزارع در استان خاطر نشان کرد: رودخانه سفیدرود، ک

مردم بویژه حاشیه نشینان رودخانه ها و کانال ها و  و هستند شالیکاري مزارع به آب انتقال حال در ظرفیت حداکثر با آبیاري
 استان آبی تاسیسات دیگر و انهار ها، کانال ها، رودخانه بستر در کردن شنا و ورود از که نیز گردشگران باید دقت کنند

 .کنند خودداري

رزان استان و شرکت آب کشاو براي را فراوانی مشکالت وي خاطر نشان کرد: قطع آب کانال ها امکان پذیر نیست؛ زیرا
 .منطقه اي گیالن بدنبال دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن خاطرنشان کرد: در صورت بی احتیاطی و بروز هر گونه حادثه ناگوار اعم از مالی و 
 یا شخص متوجه آن مسئولیت  و ندارد زمینه این در آب منطقه اي گیالن هیچگونه مسئولیتی جانی، شرکت سهامی

 .خاص اقدام کننده خواهد بوداش

 238هزار هکتار از مجموع  172ترین سد مخزنی گیالن است و در حال حاضر آب کشاورزي مورد نیاز  سدسفیدرود بزرگ
 .شود امین میهزار هکتار شالیزارهاي استان از محل این سد ت

کیلومتري  75 در این سد مخزنی بر روي رودخانه سفیدرود و در پایین دست محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود
 .جنوب شهر رشت و در مجاورت شهر منجیل احداث شده است

 میلیون مترمکعب در شبکه آبیاري کشاورزي 906رهاسازي 

میلیون متر مکعب آب در شبکه هاي تحت آبیاري سد سفیدرود،  906مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با اشاره به رها سازي 
 .اجرا است گفت: طرح نوبت بندي آب در کانال فومنات در حال

میلیون متر مکعب آب در  906اسفند سال گذشته تا به امروز  26ا اشاره به اینکه از ب خبرنگار مهر وحید خرّمی در گفتگو با
میلیون متر  139شبکه آبیاري و زهکشی براي اراضی تحت پوشش شبکه رهاسازي شده است، اظهار کرد: از این میزان 

 .مکعب از طریق کانال آب بر فومنات وارد اراضی شالیزاري شده است

هاي فومن، شفت، صومعه سرا، ماسال،  تانهزار هکتار از اراضی شالیزاري شهرس 51وي با بیان اینکه از طریق این کانال 
میلیون متر مکعب دیگر نیز از طریق کانال چپ سنگر براي  406شوند، افزود:  رضوانشهر و بخشی از بندر انزلی آبیاري می

 .هزار هکتار از اراضی شالیزاري شهرستان رشت رهاسازي شده است 65آبیاري 

میلیون متر مکعب از طریق کانال راست و پایاب  312ن آب رها شده معادل اي گیالن گفت: باقی میزا مدیر عامل آب منطقه
هزار هکتار از اراضی شالیزارهاي شرق استان اعم از آستانه اشرفیه، الهیجان، لنگرود، بخشی از  56سد سنگر براي آبیاري 

 .املش و سیاهکل رها سازي شده است
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
میلیون متر مکعب است، تصریح کرد:  61یدرود یک میلیارد و وي با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره آب پشت سد سف

 .متر مکعب بر ثانیه است 217متر مکعب بر ثانیه و خروجی سد نیز  155ورودي سد 

هزار هکتار اراضی شالیزاري استان گیالن از طریق سد سفیدرود آبیاري  238هزار هکتار از  172خرّمی با اشاره به اینکه 
کاهش ورودي آب طرح نوبت بندي رها سازي آب در کانال آب بر فومنات به صورت چهار روز وصل و  شوند، با توجه به می

وي تأکید کرد: در آینده نیز با پایش وضعیت و میزان ورودي آب طرح نوبت بندي در کل  .چهار روز قطع در حال اجرا است
 .شبکه پیش بینی و اجرایی خواهد شد

هاي آبیاري و رهاسازي آب در شبکه و فرا رسیدن فصل تابستان  اره به پر آب بودن کانالمدیرعامل آب منطقه گیالن با اش
و آغاز سفرها با توجه به تعطیالت پیش رو از شهروندان و مسافران خواست از نزدیک شدن به این مناطق جدا خودداري 

 .کنند

رفع تصرف حریم آب بندان در الهیجان و 

 در شهرستان لنگرود کانال آبیاري

حدود یک هکتار از حریم آب بندان در  ؛ 13/3/1399
 300روستاي آهندان الهیجان و همچنین یک هزارو 

مترمربع حریم کانال در منطقه لیال کوه شهرستان لنگرود 
    .رفع تصرف و آزادسازي شد

 به گیالن اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
آب شهرستان هاي الهیجان و  منابع اداره مدیر از نقل

سیاهکل، با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی 
و همچنین به منظور جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها)، این امور در 

دور اخطاریه براي حدود ده نفر از متصرفین، ضمن قانون توزیع عادالنه آب، صرفاً با ص 2از ماده  4راستاي اجراي تبصره 
پیگیري و هماهنگی بعمل آمده، با یکدستگاه بیل زنجیري بدون ایجاد درگیري و تنش اجتماعی نسبت به رفع تصرف و آزاد 

 سازي اراضی بستر و حریم آببندان مذکور به مساحت حدود یک هکتار اقدام نمود.

المال و آزادسازي  بیت داره منابع آب شهرستان لنگرود؛ این اداره در راستاي حفظ حقوقدر گزارشی دیگر به نقل ازسرپرست ا
 توابع از لیالکوه منطقه در واقع  SP19ها، انهار و کانالها، با شناسایی یک مورد تصرف حریم کانال  حریم و بستر رودخانه

متر مربع گردیده  300به مساحت یک هزارو  رمذکو زمین آزادسازي به موفق حقوقی، هاي پیگیري با لنگرود، شهرستان
 است.

 Page 9 کاری از روابط عمومی شرکت سھامی آب منطقھ ای گیالن
 



۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 :در بازدید از طرحهاي عمرانی تامین آب شهرستان تالش اعالم شد

 درصدي سد الستیکی کرگانرود تالش 51پیشرفت فیزیکی 

مهندس وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی احداث سدهاي الستیکی 
    .کرگانرود تالش بازدید کرد

 سد از بازدید در شرکت این عامل مدیر گیالن؛ اي منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به  ؛ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹      
 درصدي در حال اجرا می باشد. 51پیشرفت فیزیکی حدود  با سد این: گفت تالش کرگانرود الستیکی

مهندس خرّمی اظهار داشت: سد 
بخشی از آب الستیکی کرگانرود تالش 

هاي ناشی از بارندگی، زه آبهاي اراضی 
زراعی را در فصول زراعی جمع آوري و 
به مصرف اراضی کشاورزي در دو طرف 

 رودخانه کرگانرود می رساند.

وي حجم آب ذخیره پشت سد 
 با برابر تالش کرگانرود الستیکی 

 و کرد عنوان مترمکعب هزار  200
 .باشد می مکعب متر میلیون 26 حدود سال در سد این تنظیمی آب حجم : افزود

 2مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن افزود: احداث سد الستیکی کرگانرود تالش باعث توسعه و بهبود آبیاري حدود 
کنی و بهسازي  هکتار از اراضیِ شالیزاري منطقه خواهد شد و ادامه داد؛ پرورش آبزیان، جلوگیري از پدیده کف 410هزار 

سازي آب و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه، افزایش سطح تراز آب در رودخانه و امکان انتقال آب  رودخانه، ذخیره سواحل
برداري توریستی و تفریحی  به مزارع اطراف به روش پمپاژ، ایجاد حوضچه مکش و احداث ایستگاه پمپاژ و انحراف آب، بهره

 طرح می باشد. و تغذیه آب زیرزمینی از دیگر اهداف اجراي این

مهندس خرّمی در خصوص مشخصات طرح سد الستیکی کرگانرود تالش اظهار داشت: این سد با ارتفاع الستیک سه نیم 
 رودخانه برروي ساخت حال در متر  47سانتی متر و طول الستیک در تاج  50متر  36متر، طول الستیک در قاعده 

 . باشد می تالش شهرستان در کرگانرود
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 :مدیر امور منابع آب الهیجان و سیاهکل گفت

 بند انحرافی روستاي پاشاکی الهیجان به بهره برداري رسید

مدیر امور منابع آب شهرستانهاي الهیجان و  ؛ 17/3/1399
سیاهکل از بهره برداري بند انحرافی روستاي پاشاکی الهیجان خبر 

    . داد

 جواد محمد گیالن اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
 براي افزود؛ خبر این سیاهکل و الهیجان آب منابع امور مدیر علیزاده

شاورزان محترم روستاي مورد ک ساله چندین مشکالت آن رسیدن برداري بهره به نتیجه در و هزینه تومان میلیون 320 حدود پروژه این احداث
 اشاره مرتفع شده است.

به بهره برداري رسیده است موجب بهبود  1399خرداد  12سیاهکل همچنین گفت؛ این پروژه که در تاریخ مدیر امور منابع آب الهیجان و 
 هکتار از اراضی شالیزاري منطقه خواهد شد. 250آبرسانی به 

 اراضی از هکتار رهزا 2 حدود  در پایان گفتنی است؛ بند انحرافی روستاي پاشاکی بر روي نهر کیاجوب احداث شده است که باعث بهبود آبیاري
 و باال خلشاء پایین، و باال ده اسالم شیوا، محله، کرد و محله بادان پایین، - باال پاشاکی:  روستاهاي در خود دست پایین منطقه شالیزاري
 .شد خواهد آبادان کتشصت

  : مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

میلیارد متر مکعب آب سد رها سازي بیش از یک 

 سفید رود

اسفندماه  26مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: از  ؛ 20/3/1399
میلیون متر مکعب آب براي اراضی شالیزاري گیالن  38تا کنون یک میلیارد و 

    .رهاسازي و تحویل شبکه آبیاري و زهکشی سفید رود شده است
حجم آبگیري سد سفیدرود   در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،وحید خرّمی       

 .است بوده میلیون متر مکعب 30را تا امروز یک میلیارد متر مکعب عنوان و اظهار کرد: این حجم طی سال گذشته یک میلیارد و 

 دبی روز همین در گذشته سال: کرد تصریح و ذکر یکصد متر مکعب بر ثانیه را جاري روز براي سد این ورودي متوسط دبی وي همچنین
متر مکعب  212دبی متوسط خروجی سد سفید رود براي روز جاري هم  :گفت وي .متر مکعب بر ثانیه بوده است 135 سد این ورودي متوسط

 .متر مکعب بر ثانیه بوده است 210بر ثانیه است که این میزان در سال گذشته در همین روز 

خاطر نشان کرد: همچنان آب بدون نوبت بندي  دارد، جریان آبیاري هاي کانال تمامی در سد شده سازي رها آب بیان اینکه با خرّمی 
 .شود می رهاسازي هزار هکتار اراضی شالیزاري 238هزار هکتار از  172 آبیاري براي

 Page 11 کاری از روابط عمومی شرکت سھامی آب منطقھ ای گیالن
 

https://www.irna.ir/news/83814554/%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF


۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
به نوبت بندي داشته باشد، براساس پایش  نیاز کشاورزي مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار کرد: در صورتی که آب مصرفی بخش 

ترین سد مخزنی  سد سفیدرود بزرگ.شرایط در کمیته منابع و مصارف استان مورد بررسی قرار می گیرد و اطالع رسانی هاي الزم انجام می شود
 تامین ار شالیزارهاي استان از سد سفیدرودهزار هکت 238هزار هکتار از مجموع  172گیالن است و در حال حاضر آب کشاورزي مورد نیاز 

 .شود می
کیلومتري جنوب شهر  75سد مخزنی سفیدرود بر روي رودخانه سفیدرود و در پایین دست محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود، در 

 .رشت و در مجاورت شهر منجیل احداث شده است

و فرماندهی در جلسه ستاد پیشگیري ، هماهنگی 
 : عملیات پاسخ به بحران استان گیالن عنوان شد

کیلومتر از انهار  600الیروبی قریب به 

رهاسازي بیش از یک میلیارد /  آبیاري

متر مکعب آب سد سفید رود براي 

 مصارف کشاورزي

دومین جلسه ستاد پیشگیري ، هماهنگی  ؛ 21/3/1399
    .آب کشاورزي و آب شرب و به ریاست استاندار گیالن تشکیل شد و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با محوریت تامین

جلسه ستاد پیشگیري، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با  دومین گیالن اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
ستگاه هاي ذي ربط و فرمانداران بصورت ویدئو محوریت تأمین آب کشاورزي و آب شرب به ریاست استاندار گیالن و برخی مدیران کل د

 .کنفرانس در اداره کل مدیریت بحران استان گیالن تشکیل شد

منظور جلوگیري از بروز هرگونه  مهندس وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در این جلسه گفت: به 
 قبیل از هاي موجود در استان  خسارت و نقصان و بحران احتمالی در زمینه حفظ و احیاي اراضی کشاورزي، این شرکت استفاده از تمامی پتانسیل

 .ها و...) را در دستور کار خویش قرار داده است  نهار، زهکش ا ها، رودخانه ا،ه بندان آب(

 38وي افزود: در همین راستا تاکنون از طریق تونل آب بر فومن، گله رود، چپ سنگر، راست سنگر و پایاب سد سنگر بیش از یک میلیارد و 
 . ه استمیلیون متر مکعب آب تحویل شبکه هاي آبیاري و زهکشی سفیدرود شد

سر دهنه خاکی به منظور تسهیل تأمین آب زراعی آبگذاري شده است و ادامه داد؛ به منظور  429شهرستان  16مهندس خرّمی بیان داشت: در 
 .ایستگاه هاي پمپاژ در سطح استان در حال خدمت رسانی به کشاورزان عزیز هستند 438تأمین آب از منابع داخلی استان نیز 

ها و انهار آبیاري از دائمی به متناوب) توسط کمیته منابع و  بندي آبیاري متناوب (تغییر شیوه آبگذاري کانال ارائه برنامه زمانوي اشاره نمود: 
هاي اجرایی و قضایی استان از زمان شروع فصل زراعی تا برداشت  مصارف آب استان و اجراي دقیق تصمیمات کمیته با هماهنگی کلیه دستگاه

 مهمترین اقدات مدیریت هماهنگ در مدیریت منابع و مصارف آب استان می باشد.محصول یکی از 
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
کیلومتر انهار درجه یک و دو سطح استان علی الخصوص  600مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: انجام الیروبی قریب به 

منظور تسهیل در اجراي برنامه آبیاري و افزایش سرعت انتقال  ها به  شبکه آبیاري سفیدرود در بازه کوتاه دو ماهه قبل از شروع آبگذاري کانال
 288دستگاه پمپ دیزلی و برقی و تجهیز  900ایستگاه پمپاژ، آماده سازي تعداد بالغ بر  432آب به مزارع و همچنین تعمیر، تجهیز و تکمیل 

خدمت رسانی به مردم و پیشگیري از بحران و زمینه سازي جهش  هاي عمیق از دیگر اقدامات آب منطقه اي گیالن در راستاي انجام حلقه چاه
 تولید در بخش کشاورزي استان گیالن بوده است.

 با هدف صرفه جویی در مصرف آب کشاورزي؛

اولین طرح نوبت بندي آب کشاورزي 

 در فصل زراعی جاري

اولین طرح نوبت بندي آب کشاورزي در فصل زراعی جاري با هدف 
خردادماه اجرا می  25صرفه جویی در مصرف آب کشاورزي در روز 

    .شود

مهندس وحیدخرّمی رئیس هیأت مدیره و  ؛24/3/1399       
شرب به   خط انتقال آب مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد: با هدف صرفه جویی در مصرف آب کشاورزي و همچنین ترمیم

 .گردد می  ساعت قطع 48 مدت به رود خمام منطقه در سنگر چپ کانال  شرق استان گیالن، آب

  .ساعت قطع خواهد شد 48خردادماه به مدت  25مهندس خرّمی افزود: در این دوره، آب کشاورزي کانال چپ سنگر از صبح روز یکشنبه مورخ 
 . هزار هکتار از شالیزارهاي بخش مرکزي استان (شهرستان رشت) قطع میشود 65طرح، آب کشاورزي حدود وي اشاره نمود: با اجراي این 

رم چها و بیست روز در رود سفید سد  حجم مخزن :مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص وضعیت سدسفید رود نیز اظهار داشت
متر مکعب بر  213متر مکعب بر ثانیه و متوسط دبی خروجی آن نیز  80مخزن سد  میلیون متر مکعب و متوسط دبی وردي به 949خرداد ماه، 

 .ثانیه می باشد

جویی در مصرف  اول تا هفتم تیرماه، هفته صرفه
 آب و برق؛

جویی  اعالم عناوین روزهاي هفته صرفه

 در مصرف آب و برق

جویی  عناوین روزهاي هفته صرفه ؛ 25/03/1399
اجرایی آن در مصرف آب و برق و دستورالعمل 

هاي زیرمجموعه وزارت نیرو  به شرکت 99سال 
    .ابالغ شد
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 دهه سه به نزدیک ،)پاون( نیرو وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به گیالن، اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
 کننده تداعی گرما فصل و است شده گذاري نام "آب" مصرف در جویی صرفه هفته سال، هر تیرماه هفتم تا اول که است

جویی و... بوده است، اما به منظور وفاق و هماهنگی در ارکان وزارت نیرو و لزوم توجه  آبی، صرفه کم تبخیر، چون مباحثی
 »جویی در آب و برق هفته صرفه«جویی در مصرف برق نیز این هفته با نام  همگانی، امسال با توجه به لزوم صرفه

 .گذاري شده استنام

ها جاي خود را بازکرده است و هر ساله به این مناسبت،  این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی و رسانه
هاي عمومی در مورد آب و برق و جلب توجه افکار عمومی به  آموزشی بسیاري براي ارتقاي آگاهی_هاي فرهنگی فعالیت

  .شود این مقوله حساس انجام می

هاي  مندي براي مدیریت مصرف آب و برق محورهایی هستند که رسانه افزایش آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و عالقه
رسانی کنند و مردم را از مشکالتی که در اثر مصرف بی رویه با آن دست به گریبان  ها اطالع توانند پیرامون آن همگانی می

دانند که تالش امروز آنان براي رفاه بیشتر فرزندانشان و حفظ منابع  دگان میکنن شوند، بیشتر آگاه کنند. در واقع مصرف می
 .آب و برق براي آیندگان است

گیري بیماري کرونا و لزوم اهتمام بیشتر مردم به بهداشت فردي، میزان مصرف آب به شدت افزایش  امسال با توجه به همه
هدر دادن منابع کنونی، به معنی  .یت مصرف آب و برق هستیمیافته است بنابراین نیازمند توجه جدي همگان به مدیر

هاي آب و فاضالب کشور، مدیریت منابع آب  هاي بعدي از این مواهب الهی است. از این رو، شرکت محروم کردن نسل
رق پرداخته سازي در زمینه اصالح الگوي مصــرف آب و ب هاي فرهنگی به فرهنگ ایران و توانیر در این هفته با انجام اقدام

 :هاي آن به شرح زیر است هایی مانند هر سال در دست اجرا دارند که عنوان و برنامه

  1399جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف) یکم تا هفتم تیرماه  دستورالعمل اجرایی هفته صرفه

                 خانواده و برق و آب مصرف مدیریت -تیرماه یکم یکشنبه

 رسانه و عمومی افکار برق، و آب مصرف مدیریت –تیرماه دوم دوشنبه

 ها هاي عمومی و موسسات خصوصی و شرکت ریت مصرف آب و برق، صنعت، معدن، سازمانمدی ـ تیرماه سوم شنبه سه

 مدیریت مصرف آب و برق، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست -شنبه چهارم تیرماه چهار

 مردمی هاي مشارکت جلب و روستایی و شهري خدمات برق، و آب مصرف مدیریت -تیرماه پنجم شنبه پنج

    هاي دینی مدیریت مصرف آب و برق و آموزه -اهتیرم ششم جمعه

 مدیریت مصرف آب و انرژي، اقتصاد و حقوق شهروندي -شنبه هفتم تیرماه  
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 

 :مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

 دولتی در لنگرود رفع تصرف شدهکتار از اراضی حرایم  4/8

هکتار از  4/8مدیرعامل آب منطقه اي گیالن از رفع تصرف  ؛26/3/1399
    . اراضی حرایم دولتی در شهرستان لنگرود خبر داد

 اي منطقه آب مدیرعامل و مدیره هیئت رییس خرّمی وحید مهندس       
 نیروي  این خبر افزود؛ با حمایت دستگاه قضایی و همکاري اعالم با گیالن

 تصرف رفع به اقدام کانالها و انهار ها، رودخانه بستر و حریم آزادسازي و المال بیت  حقوق حفظ راستاي در  شرکت این لنگرود، شهرستان انتظامی
 .نمود مذکور

 و لنگرود شهرستان توابع از فتیده منطقه در واقع  مورد از تصرف حریم زهکش رجب آبادفتیده 11وي ادامه داد؛ بدین منظور پس از شناسایی 
.گفتنی است متصرفان که افرادي بومی گردید محقق  هکتار 4/8 مساحت به مذکور زهکش حریم آزادسازي گرفته، صورت حقوقی هاي پیگیري

و...از این و غیر بومی بوده اند با دیوار و سیم خاردار کشی این مساحت و تبدیل آن به قطعات کوچکتر با کاربري هایی همچون درختکاري 
 اراضی استفاده می کرده اند.

 :معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

 در اسرع وقت کانال چپ سنگر آبگذاري خواهد شد

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گیالن از  ؛ 26/3/1399
تعمیر خط انتقال آب شرب آبگذاري کانال چپ سنگر در اسرع وقت پس از 

    .شرق استان گیالن خبر داد

در گفتگوي تلفنی با  برداري بهره و حفاظت معاون میرزایی مرتضی        
اظهار داشت: با توجه به درخواست شرکت آب و فاضالب استان مبنی بر تعمیر خط انتقال آب شرب به شرق گیالن در  شبکه باران 20خبر 

 ساعت قطع شده است. 48منطقه خمام رود، بطور موقت آب کشاورزي کانال چپ سنگر به مدت 

حض اتمام عملیات مذکور، کانال چپ سنگر در اسرع وقت وي افزود: با توجه به اهمیت پروژه آبرسانی شرب به مناطق شرق استان گیالن به م
 آبگذاري خواهد شد.

میلیون مترمکعب آب در پشت سد ذخیره شده  950میرزائی اشاره نمود: سدسفیدرود به دلیل آورد مناسب در سال آبی جاري هم اکنون قریب به 
 رود و راست سنگر بطور کامل آبگذاري شده اند. است که تمامی کانال هاي آبیاري از جمله کانال هاي آب بر فومنات، گله

را بر  وي در پایان تأکید نمود: با توجه به افزایش دما و میزان باالي تبخیر از کشاورزان عزیز گیالنی درخواست داریم که مدیریت آب در مزرعه
 زراعی جاري را پشت سر بگذرانیم. اساس برنامه توزیع آب داخل شبکه ها رعایت نمایند تا انشااهللا بتوانیم با موفقیت سال
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در برنامه زنده رادیوئی اعالم کرد

 کشاورزان با همکاري با آمار برداران چاههاي غیر مجاز، امکان بهره مندي قانونی آن را فراهم نمایند

در صدا و سیماي مرکز گیالن اعالم کرد: کشاورزان  "دریچه "زنده رادیوئی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در برنامه  ؛ 26/3/1399
    .عزیز گیالنی ضمن همکاري با آمار برداران چاههاي غیر مجاز، امکان بهره مندي قانونی از آن را فراهم نمایند

اعظم چاههاي غیرمجاز استان در مصارف مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اعالم این خبر گفت؛ بخش        
 چاه  کشاورزي می باشند و ما در تالش هستیم که با آماربرداري چاههاي کشاورزي استان گیالن، تخصیص مناسبی براي بهره برداري از این

متر با  20مقدمات قانونی الزم براي صدور پروانه بهره برداري از چاه هاي تا عمق کمتر از  نمودن فراهم با وسیله بدین و نمائیم دریافت ها
راهکارهاي جدید، به کشاورزان عزیز امکان بهره مندي از خدمات دیگر، از جمله برق دار شدن چاههاي کشاورزي، پرورش ماهی و... را فراهم 

 .کنیم
 آب بخش در ما مصرف عمده  ه جویی در مصرف آب و برق (یکم الی هفتم تیر ماه) گفت:مهندس خرّمی با توجه در پیش بودن هفته صرف

در این بخش حتی یک درصد صرفه جویی داشته باشیم، دستاورد خوبی براي ما خواهد بود. بنابراین تقاضا داریم  بتوانیم اگر که است کشاورزي
ایت نمایند و بیش از حد مجاز آب مصرف نکنند. توصیه همیشگی ما هم کم شاربین محترم توصیه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان را رع

 .مصرف کردن و مصرف بهینه آب شرب و کشاورزي است

وي در خصوص رها سازي آب سد سفید در فصل زراعی 
میلیون متر مکعب  150جاري افزود: تاکنون یک میلیارد و 

 .آب تحویل شبکه آبیاري و زهکشی گیالن شده است

مل شرکت آب منطقه اي گیالن خواستار همکاري مدیرعا
کشاورزان عزیز گیالنی در خصوص پرداخت آب بهاي 
کشاورزي شد و اظهار داشت: آب بهاي مصوب دریافتی از 
اراضی کشاورزي براي طرح هاي توسعه اي و نگهداري از 

گیالن و انتفاع کشاورزان هزینه  تاسیسات آبی در
 .میگردد

سفیدرود را مطلوب ارزیابی کرد وي ذخیره آب سد 
 939خرداد ماه،  26و بیان نمود: هم اکنون در 

 .میلیون متر مکعب آب در مخزن سد سفیدرود ذخیره شده است

رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص نوبت بندي آب کشاورزي اظهار داشت: در حال حاضر نوبت 
خرداد ماه به دلیل درخواست شرکت آب و  25نداشتیم و فقط در روز گذشته،  بندي آب کشاورزي در سال زراعی جاري

ساعت آب کشاورزي کانال چپ  48فاضالب مبنی بر عملیات عمرانی خط انتقال آب شرب به شرق استان گیالن به مدت 
 .سنگر قطع شده و به محض اتمام عملیات تعمیرات، آبگذاري مجدداً در اسرع وقت صورت می پذیرد
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
افزود: اگر چنانچه برنامه اي براي نوبت بندي آب کشاورزي براساس تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان صورت  وي

 .پذیرد، پیش از اجراي برنامه نوبت بندي، به کشاورزان عزیز اطالع رسانی خواهد شد

 
آبیارانی توسط کشاورزان  مهندس خرّمی در خصوص نظارت بر توزیع آب کشاورزي اظهارداشت: در مناطق مختلف استان

بصورت امین انتخاب می گردد که در این بین افرادي به عنوان سرآبیار نیز جهت هماهنگی با مجموعه آبرسانی فعالیت 
دارند و ادامه داد؛ آبیاران و سر آبیاران مسئولیت توزیع عادالنه آب به مزارع را دارند که اگر چنانچه کشاورز عزیزي نسبت به 

 .تراض دارد، می تواند به اداره آبیاري شهر خود مراجعه و مشکل آنها مورد بررسی قرار گیردآبیاري اع

 
 :مدیرعامل آب منطقه اي گیالن مطرح کرد

صرفه جویی به معناي کم مصرف کردن 

 نیست ،بلکه درست مصرف کردن است

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن  ؛27/3/1399
هفته صرفه جویی در مصرف آب و با اشاره به فرا رسیدن 

برق اظهار داشت: صرفه جویی به معناي کم مصرف 
    .کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است

 گیالن؛ اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
هندس وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل آب م

هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق گفت: عمده مصرف ما در بخش کشاورزي منطقه اي گیالن در نشست هماهنگی دستورالعمل اجرایی 
 است که اگر بتوانیم در این بخش حتی یک درصد هم صرفه جویی داشته باشیم، دستاورد خوبی براي ما خواهد بود.

ی براي مدیریت بهینه مصرف آن مهندس خرّمی با اشاره به این مطلب گفت: صرفه جویی در مصرف آب و اندیشیدن و اجرایی کردن تمهیدات
 باید در اولویت برنامه همه شهروندان گرامی و مدیران صنعت آب استان باشد.

وي افزود: توصیه همیشگی ما به شهروندان، مصرف بهینه آب در بخش هاي مختلف آب شرب، کشاورزي و ... است و تاکید نمود که شاربین 
این گزارش حاکیست؛ در این نشست   رزي را رعایت نمایند و بیش از حد مجاز آب مصرف نکنند.عزیز گیالنی، توصیه هاي سازمان جهاد کشاو

هماهنگی هاي الزم براي اجراي برنامه هاي هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق که مقارن با اول تا هفتم تیر ماه هر سال است، براساس 
 جامعه و رعایت پروتکل هاي بهداشتی اجرایی خواهد شد.دستورالعمل اجرایی، برنامه هایی با لحاظ شرایط موجود 
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۱۳۹۹خرداد ،  ۱۷شماره :   
 [نشریه خبري الکترونیکی]

 
 :با همکاري شرکت آب منطقه اي گیالن و شهرداري رشت

 اجراي طرحهاي متنوع خدمات گردشگري در مجموعه آببندان عینک شهر رشت

رشت و مدیر عامل شرکت سهامی آب  توافقنامه بهره برداري از آببندان عینک با حضور ریاست شوراي اسالمی شهر، شهردار ؛ 30/3/1399
    .منطقه اي استان گیالن امضا شد

 .بندان عینک مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت در این نشست چگونگی اجراي طرح هاي سرمایه گذاري در آب       

 –اسماعیل حاجی پور شهردار رشت اجراي اینگونه پروژه ها را در پیشبرد اهداف توسعه شهر مفید و موثر دانست و گفت: پروژه تفریحی 
 .ضمن ایجاد اشتغال پایدار، در اقتصاد شهري نیز موثر باشد تواند می عینک بندان آب گردشگري

می بایستی کلیه مقررات و الزامات حقوقی و محیط زیستی و شهرسازي در مدیریت و  شهردار رشت افزود: قبل از ورود سرمایگذار، در ابتدا 
 .بندان عینک رعایت گردد نحوه بهره برداري از آب

 در کارشناسی مباحث وارد  در این جلسه حاضرین
گی بهره برداري شدند و چگون و واگذاري نحوه خصوص

ا مقرر گردید شهرداري رشت از طریق ممکن نسبت به اجر
و تکمیل رینگ حفاظتی در محدوده قانونی و حریم 

بندان اقدام نماید و به موازات آن اداره کل حفاظت  آب
بندان  محیط زیست استان از ورود آالینده ها به داخل آب

جلوگیري نماید. همچنین مقرر گردید شهرداري به صورت 
بندان عینک اقدام نموده  سالیانه نسبت به الیروبی کل آب

نه هاي آن را از اجاره بهاي مقرر سالیانه شرکت آب و هزی
 .منطقه اي گیالن کسر نماید

متناسب با توان شهرداري، مقرر گردید با ایجاد فضاي سبز و امکانات  1346همچنین در این جلسه با تأکید بر آزادسازي حریم ترجیهی سال 
شهردار رشت در ادامه با تأکید بر توجه به ویژگی هاي آب بندان .تفرجگاهی ساحلی موجب ارتقاي کیفیت محیط شهري در آن منطقه گردد

کارشناسی رسمی دادگستري نسبت به اجاره  نظر اخذ با نگیال استان اي منطقه آب شرکت مدیره  عینک اعالم کرد پس از موافقت نهایی هیأت
مقرر شد کلیه هزینه هاي ساالنه الیروبی آب بندان عینک توسط شهرداري از میزان اجاره   همچنین.ساله آن به شهرداري اقدام خواهد شد 30

راي آن پس از تأیید هیأت مدیره شرکت آب این نشست صورتجلسه به امضاي طرفین رسید و مقرر شد اج  در پایان.بهاي ساالنه کسر گردد
 .منطقه اي استان گیالن صورت پذیرد
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