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ترین نمودهاي اهتمام به نقش   تشکیل بسیج از شاخص
 هاي انقالب است فعال مردم در صحنه

 

وزیر نیرو گفت: تشکیل بسیج مردمی از جمله 
نقش و حضور  ترین نمودهاي توجه و اهتمام به شاخص

هاي گوناگون انقالب  فعاالنه آحاد مردم در صحنه
 .رود اسالمی به شمار می

رضا »)پاون (رسانی وزارت نیرو پایگاه اطالعگزارش   به
مناسبت هفته بسیج افزود: این  در پیامی به» اردکانیان

مهم بیانگر ضرورت همیشگی وجود پشتوانه مردمی براي 
واالي انقالب است که هاي  حفظ و صیانت از آرمان

 .بسیج عزیز همواره در این امر پیشگام بوده است
وي با تبریک چهل و یکمین سالروز صدور فرمان 
حضرت امام خمینی (رضوان اهللا تعالی علیه) مبنی بر 
تشکیل نیروي مردمی و بسیج به بسیجیان گفت: آنچه 

هاي وزارت نیرو با  تاکنون موجب تحقق اهداف و برنامه
هاي بزرگ آب، برق و فاضالب  آمیز طرح مباهات اجراي

در اقصی نقاط میهن عزیزمان شده وجود تفکر جهادي و 
روحیه بسیجی حاکم بر آحاد همکاران سختکوش، متعهد 

 .و خدوم مجموعه بزرگ صنعت آب و برق است
رود بسیج وزارت  اردکانیان تاکید کرد: از این رو، انتظار می

ندانه و تاثیرگذار بیش از پیش نیرو با ساز و کاري هوشم
اهتمام الزم در بسط و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی 

پذیري، فداکاري و  که همانا ارتقاي همبستگی، مسئولیت

سازي رویکرد کار جهادي و انقالبی در  نهادینه
هاي تالش و خدمت شایسته به مردم ایران و  صحنه

افزایش کارآمدي هرچه بیشتر صنعت است را وجهه 
 .مت خود قرار دهده

هاي آب  دسترسی به پرونده "ساماب"سامانه 

کند اي را تسهیل می منطقه

 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و و مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با 

برداري از سامانه هوشمندسازي خدمات  بهره
به  تخصصی بخش آب(ساماب) دسترسی

 .شود اي تسهیل می هاي آب منطقه پرونده
نیرو (پاون)،   رسانی وزارت گزارش پایگاه اطالع  به
شنبه در آیین  روز سه «زاده خامسی قاسم تقی«

رونمایی دو پروژه ساز و کاري هوشمند سازي 
خدمات تخصصی بخش آب (ساماب) و واگذاري و 

هاي تابعه (تفویض  انتقال وظایف به شرکت
که در سی و یکمین هفته پویش  (اختیار

ایران به صورت _ب_الف_هرهفته#
ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر نیرو برگزار شد، 

هاي وزارت نیرو در  اظهار داشت: یکی از دغدغه

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



1399ماه  آذرویژه  23شماره -الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالن نشریه   
 

این بود که دسترسی نیروي انسانی به  80دهه 
هاي زیرزمینی و سطحی کمتر  هاي آب پرونده

مستقل و با  طور شود که در آن زمان هر استانی به
یک نرم افزار مختص به خود این کار را شروع 

اي از دسترس قرار  منطقه  هاي آب کرد و شرکت
ها  ها به دیگر استان دادن این اطالعات و داده

 .کردند پرهیز می
وي درباره مزیت سامانه ساماب گفت: با این 

تواند به تمامی  سامانه هر کسی در هر جایی می
اي دسترسی  هاي منطقه ر آبهاي موجود د پرونده

 .داشته باشد
زاده خامسی اظهار داشت: در زمان حاضر یک  تقی

 633هزار مشترك وجود دارد که  227میلیون و 
 494هاي سطحی و  هزار مشترك در بخش آب

هاي زیرزمینی  هزار مشترك دیگر در بخش آب
درصد اینها را کشاورزان شامل  85هستند که 

 .شود می
اندازي این سامانه، تمامی  راه وي افزود: با
توانند در هر جاي ایران از طریق  مشترکان می

سیستم دولت الکترونیک درخواست کنند تا به 
 .هاي آنها رسیدگی شود پرونده

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد: 
اداره امور آب در کشور وجود دارد که اکنون  330

ست خود را ارائه داده تا توانند درخوا مشترکان می
به آن رسیدگی و به صورت الکترونیک پاسخ خود 

 .را دریافت کنند
زاده خامسی همچنین با تأکید بر اهمیت  تقی

هزار گشت بازرسی در  909مسئله گشت، افزود: 

اندازي سامانه ساماب  کشور داریم که اکنون با راه
توانند از طریق تلفن همراه اطالعات خود را  می
 .ادل و در سامانه ثبت کنندتب

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در عین 
اندازي شده،  حال گفت: در مدتی که سامانه راه

میلیون لیتر سوخت غیرمجاز گرفته  660جلوي 
شده و این عدد قابل توجهی است؛ اینها قبال با 

 .کردند هاي جعلی سوخت دریافت می مدرك

 رود و شهربیجارذخیره سازي آب سدهاي سفید

 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از ایمنی و 
پایداري کامل سدهاي در حال بهره برداري استان در 

 .مقابله با سیالبهاي احتمالی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن؛   
شرکت آب وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 

منطقه اي گیالن با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه با 
توجه به بارش هاي مناسب در حوضه هاي آبریز سد 
سفیدرود و شهربیجار، شاهد افزایش ورودي به 

 .بودیم مذکور  سدهاي

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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میلیون متر مکعب  375وي حجم مخزن سد سفیدرود را 
 80اعالم کرد و افزود: ورودي سدسفیدرود در حال حاضر 

مترمکعب برثانیه می  6متر مکعب برثانیه و و خروجی آن 
 باشد.

مهندس خرّمی در خصوص وضعیت آبگیري سد 
شهربیجار گفت: ذخیره کنونی سد آیت اله بهجت (ره) 

درصد  73میلیون متر مکعب معادل  75شهربیجار، 
 مترمکعب می باشد. 42ظرفیت سد می باشد و ورود آن 

حال بهره برداري استان وي تصریح کرد: سدهاي در 
کامال ایمن و پایدار بوده و تمهیدات الزم براي کنترل 
سیالبهاي احتمالی و مدیریت و ذخیره سازي آب در 

 مخازن سدها اندیشیده شده است.

هزار متر مربع از اراضی  350رفع تصرف 

 ساله رودخانه سفید رود 25بستر 

 
آب منطقه اي گیالن از رفع تصرف و مدیرعامل شرکت 

ساله  25هزار متر مربع از اراضی بستر  350آزاد سازي 
 .رودخانه سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه خبر داد

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

گیالن با اعالم این خبر گفت: در راستاي حفاظت و 
صیانت از منابع آبی و با اخذ دستور قضایی و حضور 

ساله  25نیروي انتظامی، عملیات رفع تصرف از بستر 
رودخانه سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه، توسط آب 

 .منطقه اي گیالن، اجرا شد

تار که هک 35وي تشریح کرد: دو قطعه زمین به مجموع 
هکتار واقع در روستاي کیسوم باال  20یک مورد به مقدار 

 کینچاه روستاي در هکتار 15  دوم مورد و  چهارده
اشرفیه با انجام پیگیري هاي حقوقی امور منابع  آستانه

آب شهرستان آستانه اشرفیه منجر به صدور حکم قطعی 
 .رفع تصرف از سوي مقام قضایی شهرستان گردید

افزود: متصرفان بصورت غیر قانونی اقدام  مهندس خرّمی
 به پرچین و فروش مال غیر نموده بودند

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با قدردانی از 
توفیقات حاصله،  :مقامات قضایی و انتظامی اظهار داشت

ناشی از تسریع و دقت در رسیدگی هاي قضایی و 
قطع همچنین همکاري عوامل انتظامی بوده و به طور 

بدون هماهنگی و همکاري دستگاه هاي یاد شده این 
 . مهم امکان پذیر نمی باشد

وي تأکید نمود: در راستاي حفظ حقوق بیت المال این 
شرکت در ادامه نیز از هیچگونه تالشی دریغ نخواهد 
نمود و با سودجویانی که قصد تصرف انفال و بیت المال 

 .د خواهند شدرا داشته باشند، از طروق قانونی برخور

مجید تاج الدینی دادستان شهرستان آستانه اشرفیه نیز در 
حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در 

قانون توزیع عادالنه آب  2ماده  4راستاي اجراي تبصره 
شود، اظهار  با هرگونه قانون شکنی برخورد قاطعانه می

ستانه اشرفیه دو کرد: با همکاري منابع آب شهرستان آ

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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قطعه زمین دولتی در بستر رودخانه سفید رود به مقدار 
 .هکتار رفع تصرف و در اختیار این اداره قرار گرفت 35

وي با تاکید بر اینکه دادستانی در چهار چوب قانون به 
عنوان مدعی العموم اجازه سودجویی و دستبرد به اموال 

هاي  و ثروت عمومی نخواهد داد، افزود: حفظ بیت المال
 .عمومی خط قرمز نهادهاي نظارتی است

اي در  دادستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه هیچ مالحظه
برخورد با غارتگران اموال عمومی صورت نخواهد گرفت، 
تاکید کرد: برخورد قاطع با قانون شکنان در هر جایگاهی 
که باشند به الویت اصلی مبارزه با سودجویان قرار گرفته 

 .است

دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با 
 نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی

 
مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن با مهندس سید کاظم دلخوش نماینده مردم 
شریف صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی دیدار 

 .وگفتگو نمود

 اي منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به       
 شهرستان نماینده دلخوش کاظم سید مهندس گیالن؛
 مدیر با دیدار در اسالمی شوراي مجلس در سرا صومعه
 پیگیري ضمن گیالن اي منطقه آب شرکت عامل
الت حوزه انتخابیه این شهرستان، تأمین منابع آبی مشک

الستیکی تولم شهر، شامل تسریع در احداث سد 
ساماندهی رودخانه ها، و ساخت سردهنه هاي آب 

 کشاورزي در شهرستان را مورد تأکید قرار داد.

 مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس مهندس وحید خرّمی 
ر ضمن ارائه دیدا این در نیز گیالن اي منطقه آب شرکت

گزارش از وضعیت منابع آب شهرستان صومعه سرا در 
حل موارد مطروحه، اعالم آمادگی خصوص کمک به 

 نمود.

وي اظهار داشت؛ ساماندهی رودخانه هاي استان گیالن 
)  واو(  بند براساس و همچنین شهرستان صومعه سرا 

 و باشد می انجام حال در 99 سال بودجه قانون 8 تبصره
د داشت که این قانون با حمایت نمایندگان مجلس پیشنها

نیز برقرار  1400جه سال شوراي اسالمی در قانون بود
 بماند.

دیدارنماینده مجلس شوراي اسالمی از 

 مدیریت منابع آب شهرستانهاي فومن و شفت

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن: خلیل 
بهروزي فر نماینده مردم شریف شهرستانهاي فومن و 

شهرستانها  شفت پیرامون بررسی وضعیت منایع آب این
 .از مدیریت منابع آب این شهرستان ها دیدار نمود

 شهرستان آب مدیرمنابع خیرخواه محبوب رضا       
 شریف مردم نماینده داشت؛ اظهار شفت و فومن

 مدیریت محل در حضور با شفت و فومن شهرستانهاي

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 

نزدیک در جریان  از شفت و فومن شهرستانهاي آب منابع
 مسائل و مشکالت منابع آب این شهرستانها قرار گرفت.

 

وي تصریح کرد؛ در این دیدار بررسی مسائل بودجه اي 
پروژه هاي عمرانی به جهت احداث سردهنه هاي 

 نهرهاي آبیاري اراضی کشاورزي تأکید شد.

مدیرمنابع آب شهرستانهاي فومن و شفت افزود: اعمال 
ر امر برداشت مصالح رودخانه ها با الویت مدیریت بیشتر ب

حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها با لحاظ کردن اصول 
مهندسی رودخانه ها، اهتمام ویژه بر رفع تصرف اراضی 
دولتی و حرایم و بستر رودخانه ها و مسائل و مشکالت 
احتمالی تأمین آب اراضی کشاورزي در سال زراعی پیش 

 مورد نیز مشکالت سدالسک رو و همچنین مسائل و 
 .گرفت قرار بررسی و بحث

 ساله رودخانه سفیدرود 25رفع تصرف اراضی بستر 

 

مدیرعامل شرکت 
آب منطقه اي 
گیالن از رفع 

 47تصرف حدود 
هزار متر مربع از 

 25اراضی بستر 

ساله رودخانه سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه خبر 
 .داد

 گیالن؛ اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
 اي منطقه آب شرکت مدیرعامل خرّمی وحید مهندس
 و اهمیت به توجه با: گفت خبر این اعالم با گیالن

 منظور به همچنین و آبی منابع از صیانت ضرورت
 حرایم( دولتی اراضی به اشخاص تعدي از جلوگیري

هاي طبیعی...) پس از  انه ها و برکهرودخ بستر کانالها،
تنظیم دادخواست خلع ید براي شخصی حقیقی به منظور 

 25متر مربع از اراضی بستر  441هزار  47رفع تصرف 
ساله رودخانه سفیدرود واقع در منطقه کاچا دهستان 
چهارده آستانه اشرفیه، با انجام پیگیري هاي حقوقی این 
دادخواست منجر به صدور حکم قطعی رفع تصرف 

 .دیدگر

مهندس خرّمی افزود: مشارالیه در اراضی موضوع تصرف 
ساله رودخانه سفید رود) بصورت غیرقانونی  25(بستر 

ساله رودخانه سفیدرود  25اقدام به تسطیح اراضی بستر 
 .جهت استفاده مزروعی نموده بود

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
 و تسریع از ناشی صلهحا توفیق گیالن با بیان اینکه 

 همکاري همچنین و قضایی هاي رسیدگی در دقت
 و هماهنگی بدون قطع طور به و بوده انتظامی عوامل

 نمی پذیر امکان مهم این شده یاد هاي دستگاه همکاري
 این المال بیت حقوق حفظ راستاي در: نمود تأکید باشد،

یغ نخواهد در تالشی هیچگونه از نیز ادامه در شرکت
بیت المال  نمود و با سودجویانی که قصد تصرف انفال و

 .را داشته باشند، از طروق قانونی برخورد خواهند شد
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 اولویت در واگذاري آب بندان ها با افراد بومی و محلی است

 

معاون برنامه ریزي شرکت آب منطقه اي گیالن با بیان 
گذاري در آب بندانهاي استان اینکه فرصت هاي سرمایه 

در بخش گردشگري و آبزي پروري احصاء شده و عالوه 
بر درج در پرتال شرکت آب منطقه اي گیالن به 

 . فرمانداري ها استان نیز اعالم شده است

هادي پاکزاد معاون برنامه ریزي شرکت آب منطقه اي 
 بیان با شرکت؛ این عمومی روابط گیالن در گفتگو با 

 بومی و محلی افراد به بندانها آب واگذاري اولویت اینکه
 شده تأیید فرمانداریها توسط آنها صالحیت که است
 از متقاضی، یک از بیش وجود صورت در: افزود است،
 .پذیرد می صورت واگذاري مزایده طریق

از طریق  را انتفاع حق و بها اجاره تعیین وي    
کارشناسان رسمی دادگستري اعالم کرد و افزود: شرکت 
آب منطقه اي گیالن با هدف جلوگیري از تعرض و حفظ 
و صیانت از حقوق انفال با الویت تأمین آب کشاورزي 

 نسبت به استفاده از این ظرفیت اقدام می نماید. 

 اظهار گیالن اي منطقه آب شرکت ریزي برنامه معاون   
مشارکت بخش خصوصی در این بخش عالوه  با: داشت

بر ایجاد توسعه پایدار در منطقه و همچنین ایجاد اشتغال 
و درآمد براي افراد محل، می توان نسبت به ساماندهی 

 .کرد اقدام  این پهنه هاي آبی

مدیریت روانآب هاي ناشی از بارش هاي جوي در 
 آستانه اشرفیه

کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه اي جلسه 
گیالن با هدف بررسی وضعیت و پیامد بارشهاي اخیر و 
آمادگی حداکثري بمنظور پیشگیري از بحران احتمالی و 
بررسی وضعیت سیالب ناشی از آن، به ریاست رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن 

 . تشکیل شد

 

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

منطقه اي گیالن در کمیته مدیریت بحران شرکت 
سهامی آب منطقه اي گیالن با اعالم این این خبر گفت: 
روانآب هاي سطحی ناشی از بارش هاي جوي اخیر از 
 طریق شبکه هاي آبیاري و زهکشهاي انتهایی در آستانه

 .اشرفیه مدیریت شد

ساعت گذشته در  48وي افزود: بیشترین بارش طی 
ایستگاه تبخیر سنجی شرکت آب منطقه اي گیالن با 

درصد و  10میلی متر با متوسط بارش بلند مدت  135
میلی متر با متوسط بارش  117ایستگاه آستانه اشرفیه با 

  .درصد بوده است 9بلند مدت 

 

 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



1399ماه  آذرویژه  23شماره -الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالن نشریه   
 

میلی متري در استان گیالن/شهروندان  45میانگین بارش 

 از استقرار در حاشیه رودخانه ها خودداري فرمایند

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اشاره به این 
میلی متر  45نکته که میانگین بارش در استان حدود 

متري، شاهد  900بوده است، افزود: در ارتفاعات باالي 
برف در استان بوده ایم و هم اکنون بارش در اغلب نقاط 
استان کاهش پیدا کرده است و در برخی نقاط قطع شده 
است اما با توجه به تداوم فصل بارندگی ها و احتمال 

دبی طغیان رودخانه ها و وقوع سیالبها و احتمال افزایش 
رودخانه هاي استان، جهت پیشگیري از وقوع حوادث 
احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه ورود به 
بستر و حریم رودخانه ها و کانال هاي آبیاري علی 

 .نمایند خودداري اکیداً  الخصوص در روزهاي پر بارش

 "مدیریت مصرف برق و آب طراحی پوستر "جشنواره 

 آخرین مهلت ارسال آثار ماه دي 15فراخوان داد/ 

مدیریت مصرف برق و  طراحی پوستر "نخستین جشنواره 
سازي در زمینه مصرف این دو  با هدف فرهنگ "آب

 .مندان فراخوان داد عنصر حیاتی براي ارسال آثار عالقه

     

رسانی وزارت نیرو (پاون)، این  گزارش پایگاه اطالع به
که براي نخستین بار توسط روابط عمومی  جشنواره

  هاي هاي شرکت وزارت نیرو و با مشارکت روابط عمومی
توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان و آب و فاضالب 
استان اصفهان با شعار مدیریت مصرف برق و آب برگزار 

شود، براي حضور و انتخاب برترین آثار ارسال شده  می
ان طراح و گرافیست کشور ویژه هنرمند کنندگان به شرکت

 .برگزار خواهد شد

مدیریت مصرف  طراحی پوستر "در فراخوان جشنواره 
محورها در دو بخش آب و برق براي ارسال  "برق و آب
 .مندان طراحی شده است آثار عالقه

مدیریت مصرف "در فراخوان بخش آب این جشنواره، 
هاي  مدیریت مصرف آب و نسل"، "آب و شرایط اقلیمی

و  "مدیریت مصرف آب و اصالح سبک زندگی"و  "ندهآی
، "مدیریت مصرف برق در ساعت اوج"در بخش برق نیز 
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سازي مدیریت  فرهنگ"و  "هاي تجدیدپذیر انرژي"
 .مورد توجه قرار گرفته است "مصرف انرژي و نسل آینده

آذر  10توانند از  حضور در این جشنواره می مندان به عالقه
جاري از طریق تارنماي جشنواره به   ماه سال  دي 15تا 

 .نام کنند ثبت eepdc.irنشانی 
 

دبیرخانه این جشنواره در شهر اصفهان واقع شده و 
توانند براي کسب اطالعات بیشتر به  کنندگان می شرکت
مراجعه و یا با شماره  poster@eepdc.ir نشانی

 .ارتباط برقرار کنند 09029146772واتساپ 

شست مجمع نمایندگان گیالن در مجلس شوراي اسالمی ن

 با مدیران استانی

 
نشست مجمع نمایندگان گیالن ؛  19/09/1399

در مجلس شوراي اسالمی با مدیران استانی 
شرکت آب ؛سازمان مدیریت و برنامه ریزي، 

، راه و شهرسازي و گردشگري در منطقه اي
خصوص بررسی وضعیت الیحه بودجه سال 

نمایندگان  در سالن جلسات دبیرخانه مجمع 1400
گیالن در مجلس شوراي اسالمی

 

 

 

همزیستی با سیل/بحران آب در ایران؛ 

 1420درصدي مصرف آب تا  47افزایش 

زاده خامسی  با تقی وگوي روزنامه سازندگی متن گفت
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیر عامل شرکت 

 مدیریت منابع آب ایران

 

 ایران به دوباره سیل گذشته، هفته دو در: سازندگی  
 خاص طور به را بوشهر و خوزستان و است برگشته
 این و آید می سیل همه این ایران در چرا اما. کرده گرفتار

رانداز میشود؟ این درحالی است که رضا ب خانمان همه
اردکانیان، وزیر نیرو در همین میانه سیل اخیر گفته بود 

 سیل براي ایران نعمت است.

زاده خامسی، معاون امور آب و آبفاي وزارت  قاسم تقی
نیرو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت 

وگو با سازندگی معتقد است  منابع آب ایران در گفت
ها را باید به فال نیک گرفت. این درحالی است که  سیل

تاکنون سیل هیچ سود کوتاه مدتی براي ایران نداشته 
 است.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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با معاون امور آب و آبفاي وزارت نیرو و رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره 

وگو  هاي متعدد آن گفت هاي اخیر و دالیل خسارت سیل
 کردیم.

سیل در جنوب ایران دوباره خاطرات دردناك بهار سال 
را زنده کرد. گفته شده هشدار براي سیل به  98

هاي  هاي مرتبط داده شده، اما بازهم در استان سازمان
 جنوبی، سیل، مردم را گرفتار کرد.

اي قرار گرفته است که در اقلیم خشک و  ایران در منطقه
میلیمتر در  250د نیمه خشک است. متوسط بارندگی حدو

درصد از  50سال و پراکندگی جمعیت طوري است که 
کنند که به آن فالت مرکزي  جمعیت در جایی زندگی می

درصد آب کشور  20شود و فقط به  ایران گفته می
دسترسی دارند. پس در چنین سرزمینی باران رحمت 
مضاعف است اگر چه در نقاطی هم زحمت درست 

و هوایی ماست » تغییر اقلیم«نیز کند! این شرایط آب  می
به آن اضافه شده » حدي«که در سا لهاي اخیر پدیده 

هاي طوالنی و  است. تغییر اقلیم یعنی شرایط خشکسالی
هاي بزرگ و کوچک! به این  هاي همراه با سیل ترسالی

 10کشور  96تا  86هاي  شرایط اضافه کنید که طی سال
ز سرمایه خورده سال دچار خشکسالی بوده است؛ یعنی ا

میلیارد مترمکعب کسري آب در مخازن  130است و 
سال گذشته به وجود آمده  20زیرزمینی کشور ظرف 

طور متوسط  سانتیمتر سطح آب زیرزمینی به 40است و 
 در کشور کاهش یافته است.

هاي غیرمجاز  افت سطح آبهاي زیرزمینی به دلیل چاه
 وجود دارد؟است، چه تعداد چاه غیرمجاز در ایران 

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور  320در حال حاضر 
وجود دارد که رعایت مسائل اجتماعی و اقتصادي ما را از 

برخورد سریع با متخلفین پرهیز می دهد و اگر همین 
 36سال آینده مصرف آب شرب  20روال پیش برود تا 
درصد  45درصد و آب کشاورزي  165درصد، آب صنعت 

درصد  47یانگین مصرف آب در ایران صورت م و به
هاي تجدیدپذیر  افزایش خواهد یافت و اثر آن براي آب

فاجعه است! توسعه و حتی ادامه زندگی بدون آب در هیچ 
هاي  کجاي جهان قابل تصور نیست و منابع آبی در آب
شود.  زیرزمینی، آبهاي سطحی و آب دریا خالصه می

سانتی متر  40با  86هاي زیرزمینی در ایران پس از  آب
 میلیارد هزار 130  خشکسالی سال 10  فرونشست و

 هر موجود روال در و است شده مواجه کسري مترمکعب
 قابل آب بر برداشت اضافه مترمکعب میلیارد 5 سال

 .داریم ریزي برنامه

با این حال ایران هنوز بیشترین برداشت آب را از سدها 
صنعتی و کشاورزي دارد. چقدر سدها در تامین آب شرب، 

 ایران نقش دارند؟

سد در کشور  190هاي سطحی ما حدود  در مورد آب
میلیارد مترمکعب ظرفیت مخزن دارند.  52داریم که 

هاي سطحی وابسته به متغیري به نام باران است که  آب
تصادفی است و پیش بینی آن با عدم قطعیت همراه 

حی باید است، به تبع آن منبع حاصل از آن یعنی آب سط
توان روي آن  عنوان متغیر تصادفی دیده شود. آنچه می به

حساب باز کرد متوسط بارندگی نرمال است که حداکثر 
 70میلیمتر در کشور است، یعنی متوسط استان یزد  250

 1000میلیمترو متوسط استان گیالن که به باالتر از 
 رسد. میلیمتر می

ایران نعمت  وزیر نیرو در اظهارنظري گفته سیل براي
 آید چنین نیست. روزها بر می  هاي این است، اما از سیل
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هاي  ساله اخیر و ترسالی 10ار  د هاي معنی خشکسالی
دهد اگر در کشورهاي آسیاي  دوسال قبل نشان می

میلیمتر دارند  1000شرقی که بارندگی هاي باالي 
سیالب نقش جدي نداشته باشد ولی براي ما رحمت 

حاصل آن افزایش ذخیره آبی در نقاطی مضاعف است که 
است که سد در آنجا وجود دارد. براي مثال استان 
خوزستان که نیمی از مخازن سدهاي کشور در آنجا وجود 

دوبار پر و خالی شد و اگر این  97و  96دارد در سالهاي
شد به احتمال زیاد  سدها نبود و سیالب مدیریت نمی

 به سیالب هدایت و برد می  نیمی از شهر اهواز را آب
 و شادگان هورالعظیم، بهاي تاال به و شهرها از خارج

. نشود وارد خسارت اهواز به شد باعث شهر اطراف اراضی
 خسارت اهواز شهر فاضالب آوري جمع سیستم به اگرچه
قت و هیچ اما داد خواهم توضیح بعدا که شد وارد جدي

گفته نشد که بارندگی هاي دو سال اخیر و حتی امسال 
برابر  2برنج و کلزار را  -جو -تولید کشاورزي گندم

 از بیش افزایش داد و در معیشت کشاورزان نقش 
 برابر 4 خوزستان در برنج کشت. است داشته  پیش

 در کشت زیر سطح افزایش این و است داشته افزایش
داشت؛ در حالی که در سا  خواهد ادامه نیز جاري سال

لهاي خشک براي تامین آب شرب مشکل بود و در سطح 
 شهر با تنش آب را داشتیم. 400کشور حدود 

بنابراین در آبهاي زیرزمینی و قابل تجدیدپذیر که کاهش 
هاي سطحی که نسبت مستقیم با  جدي داریم، آب

بارندگی دارد و آب دریا هم که منبع دیگري است، انتقال 
راي شرب به جز شهرهاي ساحلی که انتقال نیاز آن ب

ندارد و کشاورزي غیراقتصادي است و فقط صنعت براي 
تواند از آب دریا استفاده کند، چه باید  بر می صنایع پرآب

وري است و اگر افزایش نیابد  کرد؟ کلیه کار در بهره
 هاي آینده وضعیت بدتر متصور است! سال

هاست گفته  آید؟ سال وجود می وري آب چطور به بهره
درصد  15وري کشاورزي در ایران کمتر از  شود بهره می

طور.با توجه  است. در بخش صنعتی و شهري هم همین
به اینکه آب یک موضوع میان بخش است و وزارت نیرو 

تواند همه اهداف را براي مدیریت آب به  به تنهایی نمی
نفعان نتیجه برساند که وضع را مطلوب کند، لذا همه ذی

باید مداخله داشته باشند و ساختار آب طوري طراحی شود 
گیري  گذاران در تصمیم ها و سیاست که مصرف کننده

مداخله کنند، لذا باید ساختار فعلی آب تغییر کند که در 
وري آب  حال انجام است و همه ذینفعان در افزایش بهره

متحد شوند. در ساختار جدید پیشنهاد ما مشارکت همه 
درصد آب کشور در کشاورزي مصرف  90نفعان است. ذی

وري بخش کشاورزي موفق  شود، چقدر در بهره می
ایم، الگوي کشت در چه سطحی از اراضی کشاورزي  بوده

 130صورت گرفته است و اگر میزان آن مناسب بود نباید 
آمد. االن در  وجود می میلیارد در آبخوان کشور کسري به

که  شود؛ در صورتی ري میکا استان کشور برنج 17
استاندارد می گوید فقط در دو استان گیالن و مازندران 

کاري  که میانگین بارندگی در آنها باالست امکان برنج
کاري می شودکه  هایی برنج وجود دارد درحالیکه در استان

آب براي آشامیدن به اندازه کافی ندارند! مصرف بعدي در 
را در اختیار دارد.  درصد کل مصرف 7آب شرب است که 

ابتدا مصرف را باید به استاندارد رساند و سپس از پساب 
آن براي فضاي سبز شهرها و صنعت و در نقاطی که 
اقتصادي است براي کشاورزي بهره گرفت که 
خوشبختانه در موضوع جمع آوري و تصفیه فاضالب بعد 
از انقالب و خصوصاً در این دولت اقدامات خوبی صورت 

خانه فاضالب  واحد تصفیه 4است. در اول انقالب گرفته 
واحد رسیده  240در کشور بوده است که اکنون به حدود 

واحد  60واحد آن در این دولت ساخته شده و  70که 
دیگر تا سال آینده اضافه خواهد شد. در صنعت هم باید 

 بر بر در سواحل احداث شوند و صنایع پر آب صنایع پرآب
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داشته باشند. این اتفاقاتی است که  بازچرخانی سیستم
ري افزایش یابد و بتواند پاسخگوي  و باید بیفتد تا بهره

ها باشد وگرنه با این روال  افزایش جمعیت در همه بخش
قطعا کسري آب در افق آینده از مشکالت جدي ایران 

 خواهد بود.

 توان کرد؟ ها چه می براي مدیریت سیل

هاي  اند هم آبتو هاي بزرگ و کوچک می سیالب
مند کند و در  هاي سطحی را بهره زیرزمینی و هم آب

 قرار که سدهاي کافی در مسیر این سیل ها  صورتی
 براي آن از سال طی تا کند مدیریت را آن باشد داشته

 محیطی زیست نظر از همچنین. کرد استفاده ذینفعان
. است مفید و اثرگذار بسیار رودخانه مسیر و ها تاالب براي

ینکه دیده می شود در برخی از مناطق سیل خسارت وارد ا
کند بیشتر عامل انسانی دارد و عوامل طبیعی کمتر در  می

آن دخالت دارد. مداخله انسانی یا عدم پیش بینی درست 
باعث این تخریبی هاست. ما در شرایط تغییر اقلیم قرار 
داریم و باید براي همزیستی با سیل آماده باشیم و آن را 
حادثه غیرمترقبه ندانیم. اگر در مسیر رودخانه ها به حریم 
و بستر تجاوز نشده باشد، اگر شهرها با اصول ساخته شده 
باشند، اگر در شهرها شیب خیابانها درست اجرا شده باشد 

آوري آبهاي سطحی  و اگر شهرها داراي سیستم جمع
باشند هرگز سیل خسارت وارد نخواهد کرد. بعد از سیل 

در مازندران و خوزستان آقاي روحانی  97و  96سال 
« هیئت ویژه گزارش ملی  20جمهور یک هیئت  رئیس

نفره از اساتید دانشگاه در قالب را مامور بررسی این حادثه 
ترین  ها تن از مجرب سیالب»  700کرد. آ نها با 

متخصصین دانشگاه و نیروهاي اجرایی موضوع را مورد 
هزار صفحه  7ل آن بیش از بررسی قرار دادند و حاص

جلد شده که در حال انتشار است. این کار  17گزارش در 
بسیار دقیق و کارشناسانه است و می تواند پایه همزیستی 

 با سیل شود.

هاي آن  دالیل سیل هاي متعدد در خوزستان و خسارت
 در این گزارش آمده است؟

در این گزارش به صورت خاص شهر اهواز بررسی شده و 
پذیري شهر اهواز عنوان شده  ل مختلفی در خسارتعل

است. در این گزارش بر ثابت بودن اصل وجود رود 
کارون در وسط شهر اهواز تاکید شده است و گفته شده 
بقیه امور متغیري از رود کارون است، که نکته بسیار 

 درستی است.

در اهواز بودم و از  97من در زمان وقوع سیل سال 
مترمکعب  3300ردم که سیل با حجم نزدیک مشاهده ک

بر ثانیه را کارون از خود عبور داد؛ یعنی با این حجم آب 
شود! حاال در کنار این رود  ساعت سد کرج پر می 20در 

بزرگ یک جاده ساحلی وجود دارد که دوره بازگشت سیل 
در آن دیده نشده است. در طرح جامع شهر اهواز پدافند 

پل  5ه است. در شهر اهواز عامل براي سیل مطرح نبود
بزرگ وجود دارد که مشاهده کردم هنگام سیل آب از سر 
آنها گذشت. پس معلوم است در احداث آنها دوره 

 اند. بازگشت سیل را حداقل براي دوره بازگشت هم ندیده

دلیل باال آمدن فاضالب شهري در هنگام بارندگی در 
 اهواز چیست؟

هاي شهر مشکل دارد. سیستم  شهر اهواز در زیرساخت
جمع آوري فاضالب فرسوده و عدم وجود سیستم 

شود که در هنگام  هاي سطحی باعث می آوري آب جمع
سیالب همین سیستم فرسوده نیز کارایی خود را از دست 

آوري فاضالب شهر  بدهد. ظرفیت انتقال سیستم جمع
 10ی سیلی حداقل مترمکعب است. وقت 500اهواز حدود 

آید و سیستمی براي دفع این حجم  برابر این مقدار می
آب باران وجود ندارد مشخص است که سیستم فاضالب 

کند. براي تکمیل سیستم جمع آوري و  را هم فلج می
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میلیارد تومان با برآورد  4200تصفیه فاضالب اهواز حدود 
 اعتبار الزم است که قطعا االن بیشتر شده و 96سال 

براي اجراي سیستم جمع آوري آ بهاي سطحی همین 
مقدار بودجه الزم است. نه شهرداري و نه شرکت آب و 
فاضالب خوزستان توانایی تامین این بودجه را ندارند. در 

ها اجرا شده است و  شهر تهران اگر هر دوي این سیستم
هزار کیلومتر شبکه  7کنید که  امروزه مشاهده می

کیلومتر شبکه آب هاي سطحی اجرا هزار  12فاضالب و 
شده است با منابع وام بانکی بوده وگرنه شهرداري تهران 
هم از محل منابع خود قدرت انجام آن را نداشت و وزارت 

 نیرو هم نمی توانست شبکه فاضالب تهران را اجرا کند.
 

 نقش عوامل انسانی در تغییرات بستر رودخانه و تبعات آن

 

یادداشت مرتضی میرزایی، معاون حفاظت و بهره برداري شرکت 
آب منطقه اي گیالن تحت عنوان نقش عوامل انسانی در تغییرات 

 بستر رودخانه و تبعات آن

 ها رودخانه حریم و بستر حدود به ها انسان تجاوز   
 وضعیت و ریخت در گسترده تغییرات ایجاد باعث عموما

 در تغییرات این دنبال به و شده ها رودخانه هندسی
 مجراي از سیالبی جریانات ها، سیالب وقوع هنگام

ه و اراضی اطراف آن را در برمی گیرد. شد خارج رودخانه
این حادثه به طور معمول سبب بروز مسائل و مشکالتی 
می گردد که تبعات فراوان آن گاها تا مدت ها قابل لمس 

ه، طبیعی و بسیار رودخانه ها سامانه هاي زند .است
پیچیده اي هستند که در مقابل کوچک ترین تغییرات 
واکنش هاي بزرگی از خود به نمایش می گذارند. حال 
اگر ایجاد تغییرات در رودخانه ها به صورت علمی و با 
انجام محاسبات و بررسی هاي کافی صورت نگیرد، 
عموماً پیامدهاي خوشایندي براي آینده این تغییرات قابل 
تصور نیست. یکی از مشخص ترین نتایج منفی ایجاد 
تغییرات در این سامانه ها وقوع سیالب هاي مخربی 
است که عالوه بر تخریب اراضی سیل گرفته و تحمیل 
ضررهاي مالی، گاها خسارات جانی دلخراشی را نیز بر 

یکی از عوامل اصلی ایجاد تغییرات  .جاي می گذارند
دخل و تصرفات انسانی به غیراصولی در رودخانه ها، 

حدود بستر و حریم رودخانه ها می باشد. در ایران، انجام 
مطالعات رودخانه ها براي اجراي طرح هاي عمرانی، 
زیست محیطی، حفاظت سیالب، ساماندهی سامانه 
رودخانه و غیره بر اساس قانون به شرکت هاي آب 
منطقه اي استان ها محول گردیده است. بر این اساس 

کت هاي آب منطقه اي با همکاري شرکت هاي شر
مهندسین مشاور و با بهره گیري از توان مطالعاتی آن ها 
 اقدام به تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها می نمایند.

 ها رودخانه حریم و بستر حدود به تجاوز از بارزي نمونه 
 به کشاورزي هاي زمین رویه بی گسترش در توان می را

دخل و تصرف  .دانست ها رودخانه مجاري درون
کشاورزان به درون حدود بستر رودخانه ها سبب کاهش 

هاي  حجم مجراي رودخانه ها براي انتقال جریان سیالب
محتمل می شود. این امر سبب خروج جریان آب از 
مجراي اصلی رودخانه شده و باعث آب گرفتگی و 
 تخریب اراضی اطراف رودخانه می گردد که تبعات این
واقعه، باعث آغاز مشکالت اجتماعی در بین روستاییان و 
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ساکنین اطراف رودخانه می شود. کشمکش هاي ناشی از 
وقوع سیالب در بین روستاییان، که عموماً به دلیل از بین 
رفتن زمین هاي مرغوب و ارزشمند کشاورزي و یا به 
علت تجاوز به زمین هاي مجاور می باشد، نمونه اي از 

تماعی وقوع سیالب ها در این مناطق است. با تبعات اج
توجه به این که رودخانه ها نهایتا به مخزنی انتهایی 
مانند دریاها یا دریاچه ها منتهی می گردند؛ تنگ سازي 
مجاري رودخانه ها که باعث پخش شدگی جریان 
سیالب در خارج از مجراي اصلی رودخانه می شود، 

ی به مخزن انتهایی را امکان انتقال تمام حجم آب سیالب
   .با مشکل روبرو می سازد

 
 محدوده شهرستان تالش-توسعه کشاورزي در حریم وبستر رودخانه 

مناطق شهري نیز در صورت عدم مطالعه صحیح شرایط 
رودخانه و ایجاد تغییرات غیراصولی در مسیر رودخانه، 
تبعات وقوع سیالب ها حتی مشخص تر از مناطق 

بود. در مناطق شهري عدم رعایت اصول روستایی خواهد 
مهندسی رودخانه باعث خروج جریان هاي سیالبی از 
مجراي اصلی رودخانه و پخش شدن جریان در خیابان ها 
و معابر شهري می گردد. این پدیده عالوه بر ایجاد 
مشکالتی در بخش حمل ونقل شهري و آسیب رساندن 

تب به زیرساخت ها، خطرات جانی و مالی به مرا
 .شدیدتري نسبت به مناطق روستایی بر جاي می گذارد

 تالش منطقه 1397 مهر  به عنوان مثال آنچه در سیالب
 ماحصل واقع در گردید، خساراتی باعث و افتاد اتفاق

 به ها مسیل و ها رودخانه بستر در یافته انجام تغییرات
 امکان شرایطی چنین در. بود انسانی عوامل دست

تیرهاي برق، تخریب  ها، پل همچون هایی سازه تخریب
هاي   اراضی کشاورزي ، آسیب و تخریب ساختمان

مسکونی و نشست زمین مدتی پس از وقوع و اتمام سیل 
 ، قابل تصور می باشد .

 
استانداردها در  تیعدم رعا و رودخانه ها یدر بستر اصل ییروستا يوجود راهها

 یارتباط يپل و راهها رینظ یمواصالت يساخت سازه ها

 رفع تصرف حریم رودخانه در شهرستان الهیجان

حدود یک هکتار از بستر و حریم رودخانه سید علی 
اکبري واقع در روستاي ناصر کیاده پایین شهرستان 

 الهیجان رفع تصرف شد
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به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن به نقل   
مدیر منابع آب شهرستانهاي الهیجان و سیاهکل، با از 

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 

قانون توزیع  2از ماده  4امور در راستاي اجراي تبصره 
پس از طرح شکایت از دوازده نفر عادالنه آب و 

نسبت به تصرف بستر و حریم  که) حقیقی (شخص
رودخانه سید علی اکبري واقع در روستاي ناصر کیاده 

 قضایی حوزه رئیس هماهنگی با بودند، نموده اقدام پایین
دستورات الزم نسبت به رفع تصرف  اخذ  و رودبنه بخش

و آزاد سازي اراضی بستر به مساحت حدود یک هکتار 
 .اقدام گردید

کیلومتر از رودخانه هاي استان  23بیش از 

 در جهت آبگذري سیالب الیروبی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در چهارمین 
جلسه ستاد پیشگیري، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران گیالن ، عملکرد الیروبی رودخانه ها 

را  1399-1400جهت آبگذري سیالب در سال آبی 
 .تشریح کرد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ مهندس 
مدیره و مدیر عامل شرکت آب وحیدخرّمی رییس هیأت 

منطقه اي گیالن در چهارمین جلسه ستاد پیشگیري، 
 که گیالن بحران به پاسخ هماهنگی و فرماندهی عملیات

 شد، تشکیل گیالن استاندار زارع ارسالن دکتر ریاست به
 رودخانه از کیلومتر 11/5 تاکنون: گفت خبر این اعالم با

نرگستان، خمسر و  از جمله انزلی تاالب به منتهی هاي
 3چمثقال الیروبی صورت گرفته و به زودي الیروبی 

منتهی به تاالب انزلی نیز  "خوبک"کیلومتر از رودخانه 
 آغاز می گردد.

 جهت در ها رودخانه الیروبی خصوص در وي    
 سید رودخانه: افزود استان نقاط دیگر در سیالب آبگذري

کیلومتر الیروبی  12 طول به الهیجان در اکبري علی
شد و به زودي الیروبی رودخانه شلمانرود در شهرستان 

کیلومتر آغاز خواهد شد. 6/5لنگرود به طول 

 

 به اشاره با گیالن اي منطقه آب شرکت عامل مدیر    
 کشور کل 1399 سال بودجه قانون) 8( تبصره) و( بند

 اعتباري منابع کسري از بخشی تامین منظور به: گفت
هاي در  هاي ساماندهی و الیروبی رودخانه نیاز طرح مورد

هاي آب  معرض یا مستعد وقوع سیالب، به شرکت
برداري از  ها اجازه داده شده تا بهره اي استان منطقه

اي را در قالب قرارداد مشارکت  مصالح مازاد رودخانه
خصوصی، به پیمانکاران واگذار و از محل منابع  -عمومی

اجراي اقدامات پیشگیرانه مرتبط با  مزبور نسبت به
هاي بازسازي و رفع خسارات ناشی از سیالب اقدام  طرح
 کنند.
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 استفاده با گیالن اي منطقه آب شرکت داد؛ ادامه وي   
 کشور کل 1399 سال بودجه قانون) 8( تبصره) و( بند از
 انتخاب و ها مزایده برگزاري به نسبت کنون تا

نقطه از  12الیروبی  و ساماندهی براي پیمانکاران
هاي در معرض یا مستعد وقوع سیالب در  رودخانه

شهرستانهاي املش، تالش، رودسر، رودبار و آستارا در 
هاي بازسازي و  راستاي اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح

 رفع خسارات ناشی از سیالب اقدام نموده است .

بی در مهندس خرّمی در خصوص انهار نیازمند الیرو
 گیالن اي منطقه آب فصل آبی جاري گفت: شرکت 

 در سازي آماده منظور به الیروبی نیازمند انهار براي
 از انشااهللا و نموده ریزي برنامه 1400-1399 آبی فصل

 خواهد آغاز آن اجرایی عملیات 1399 ماه اسفند ابتداي
      .شد

گفتنی است در چهارمین جلسه ستاد پیشگیري، 
 که گیالن بحران به پاسخ فرماندهی عملیات هماهنگی و

 شد تشکیل زارع ارسالن دکتر گیالن استاندار ریاست به
 صورت به نیز استان مدیران از دیگر برخی و فرمانداران

 .داشتند حضور تصویري ارتباط

کیلومتر از رودخانه هاي شهرستان 70بیش از 

از سال گذشته تاکنون الیروبی شده 

اخیر، الیروبی هاي است/طی بارش هاي 

 صورت گرفته مانع از وقوع سیالب شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداري صومعه سرا، 
جلسه بررسی مشکالت و موانع حوزه تامین آب زراعی به 
ریاست سیدجالل سیدمحمدي فرماندار صومعه سرا و با 

شرکت آب منطقه حضور مهندس وحید خرّمی مدیرعامل 
 .اي گیالن برگزار شد

سیدمحمدي فرماندار صومعه سرا در این جلسه ضمن 
 صورت  قدردانی از زحمات، اقدامات و پشتیبانی هاي

 شهرستان، سطح در اي منطقه آب شرکت حوزه در گرفته
یکسال گذشته بیشترین الیروبی سطح  طی: کرد اظهار

 .استان، در سطح شهرستان صورت گرفته است

کیلومتر از رودخانه هاي شهرستان  70بیش از  :وي افزود
طی این مدت الیروبی شده است و همواره در این راستا 

 .نیازمند حمایت و پشتیبانی می باشیم

سیدمحمدي با بیان اینکه نیاز است الیروبی ها در سطح 
شهرستان تداوم یابد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 

هرستان دچار سیالب و پیش از آغاز سال زراعی، ش
خسارت هاي متعددي شد ، با اینحال در روزهاي 
باقیمانده به آغاز سال زراعی با تالش هاي صورت گرفته 

کیلومتر از سردهنه و انهار آسیب دیده شهرستان 20حدود 
 .بازسازي شد

هزار هکتار 28وي با بیان اینکه صومعه سرا با داشتن 
الیکاري در استان اراضی شالیزاري یکی از قطب هاي ش

محسوب می شود، افزود: دیزلی بودن ایستگاههاي پمپاز 
 .یکی از مشکالت در حوزه تامین آب زراعی است

فرماندار صومعه سرا برقی کردن ایستگاههاي پمپاز یکی 
تالش هاي زیادي در  :از مطالبات کشاورزان است، گفت

این راستا صورت گرفته است. تامین و هزینه این تبدیل 
 .براي کشاورزان و دهیاران سخت می باشد

وي ضمن قدردانی از اختصاص بیل دکل بلند به 
شهرستان، گفت: حجم بزرگی از مشکالت ما در خمسر و 
نرگستان با الیروبی از طریق بیل دکل بلند برطرف شد 

طی بارش هاي اخیر،  است و در ادامه اعالم داشت ؛
 .سیالب شدالیروبی هاي صورت گرفته مانع از وقوع 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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 انتصاب سرپرست گروه حفاظت و بهره برداري از شبکه هاي آبیاري

 

در ابالغی از سوي مهندس وحید خرّمی رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن ، 
جواد وهابی به عنوان سرپرست گروه حفاظت و بهره 

 .آبیاري منصوب شدبرداري از شبکه هاي 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن ؛ 
 در این ابالغ خطاب به جواد وهابی آمده است:

 به برداري بهره و حفاظت معاون پیشنهاد به توجه با   
 بهره و حفاظت گروه سرپرست عنوان به ابالغ این موجب
 نسبت تا شوید، می منصوب آبیاري هاي شبکه از برداري

 و برداري بهره مدیریت نظر زیر محوله وظایف اتنجام به
ي از شبکه هاي آبیاري و زهکشی اقدام نمائید. نگهدار

 توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم .

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت  -وحید خرّمی 
 سهامی آب منطقه اي گیالن

 انتصاب سرپرست امور منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه

طی حکمی که از سوي مهندس خرّمی رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن، 
محمد حسین کریمی پاشاکی بعنوان سرپرست مدیریت 

 .منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه منصوب شد

 در گیالن اي منطقه آب عمومی روابط  گزارش به       
نظر به مراتب تعهد، تخصص و  :است آمده حکم این

تجربیات جنابعالی، به موجب این ابالغ با حفظ سمت 
سازمانی به عنوان سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
آستانه اشرفیه منصوب می شوید، تا نسبت به انجام 
وظایف محوله زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداري 

 اقدام نمایید.

 بهره ضمن متعال، خداوند از استعانت با است امید    
 برنامه ها، سیاست براساس موجود هاي ظرفیت از گیري

و ضوابط مورد عمل در پیشبرد  مقررات قوانین، ها،
 اهداف شرکت مؤفق و مؤید باشید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت  -وحید خرّمی 
 سهامی آب منطقه اي گیالن

 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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