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سردهنه هاي رضوانشهر براي بار دوم به سرعت در 

 حال احداث هستند

رییس هیات و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ؛  01/02/1399
رضوانشهر براي بار دوم به سرعت هاي سردهنه  :اي گیالن گفت

 در حال احداث هستند

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

اشاره به اینکه سردهنه هاي رضوانشهر براي بار دوم به سرعت در حال احداث هستند، گفت: همه سر دهنه هاي کشاورزي 
اعی جاري در ابتداي این فصل ساخته و آماده شده بودند به دلیل شهرستان رضوانشهر که براي بهره برداري در سال زر

 .متأسفانه تخریب شدند 1399وقوع سیالب هاي فروردین ماه 

سر دهنه شهرستان رضوانشهر تخریب  40مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن گفت: در اثر این سیالب ها،    
 .ساخت مجدد آنها را آغاز نمود شدند که آب منطقه اي گیالن بالفاصله پس از آن

سر دهنه آن به پایان رسیده است و با سرعتی که  20سر دهنه شهرستان رضوانشهر، ساخت  40وي افزود: تا کنون از     
 .در اجرا داریم به زودي مابقی نیز تکمیل و آب روانه شالیزار ها خواهد شد

 هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه برقابی سد سفیدرود 65تولید 

هزار مگاوات ساعت برق در ماه نخست امسال در نیروگاه  65
  .برقابی سد سفیدرود تولید شد

به گزارش روابط عمومی اب منطقه اي گیالن به ؛  01/02/1399
: مدیر امور سدهاي خبرگزاري صدا و سیما مرکز گیالن  نقل از

و  17نیروگاه  5گیالن گفت : فروردین امسال این میزان برق در 
 .نیم مگاوات ساعتی این سد تولید شد

متر  318متر مکعب در ثانیه و خروجی آب از این سد  312مومنی افزود : در حال حاضر ورودي آب به سد سفیدرود عمران 
 746میلیون متر مکعب آب به سد سفیدرود وارد و  808وي اضافه کرد : از ابتداي امسال تا کنون   .مکعب در ثانیه است

میلیون متر مکعب آب در سد سفیدرود ذخیره شده  98یک میلیارد و  در حال حاضر.میلیون متر مکعب آب از این سد رها شد
 است.

 

   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
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بازدید مدیر عامل آب منطقه اي گیالن از پروژه 

 امین آب کشاورزي فومنهاي ت

مهندس وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن و 
محسنی فرماندار شهرستان فومن از پروژه هاي تامین آب 

    .کشاورزي فومن بازدید کردند

ب منطقه اي گیالن؛ آ شرکت عمومی روابط گزارش به       
جمعی از مدیر عامل آب منطقه اي گیالن به همراه فرماندار و 

 مدیران ارشد شهرستان فومن از پروژه هاي تأمین آب کشاورزي فومن بازدید نمودند.

در این بازدید از برخی نقاط حساس و آسیب دیده و همچنین اقدامات دردست انجام در راستاي سردهنه سازي و آبگذاري 
ر بازدید بعمل آمد و دستورات الزم توسط مدیر انهار شهرستان فومن در مناطق رودبارچیره،سیدسرا، کلرم، باغبانان و شیرت

 .شد داده موردنیاز اقالم تأمین و مشکالت رفع جهت در گیالن اي منطقه آب عامل شرکت 

مدیر عامل آب منطقه اي گیالن در بازدید از روستاي سیدسرا، ضمن بیان این که سردهنه این روستا موجب تأمین آب 
مود، ضمن بازسازي و ترمیم موقت بخشی از سردهنه بتنی این روستا، اقدامات بعدي روستا می شود، تاکید ن 9کشاورزي 

 .جهت بازسازي دائمی و تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق کمیته برنامه ریزي و اعتبارات استانی انجام گیرد

 : مدیر امور منابع آب شهرستان فومن خبر داد 

 فومنکیلومتر از انهار شهرستان  34الیروبی  

رضا محبوب خیر خواه مدیر امور منابع آب ؛ 02/02/1399
کیلومتر از انهار  34شهرستانهاي فومن و شفت از الیروبی 

    .شهرستان فومن خبر داد

: داشت اظهار  ن؛ مدیر امور منابع آب شهرستانهاي فومن و شفتگیال اي منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به       
سردهنه آبگذاري آنها انجام شده و مابقی  24سردهنه اصلی شهرستان فومن که بصورت سنتی تامین آب می گردند  35 از

 .آنها در اسرع وقت آبگذاري خواهند شد

کیلومتر از انهار شهرستان الیروبی گردید که حدود  34محبوب خیر خواه در ادامه گفت: در فصل زراعی جاري تاکنون حدود 
رفیت پیش بینی شده بدلیل درخواستهاي متعدد کشاورزان بیشتر بوده و افزود؛ هم اکنون جهت تسریع در درصد از ظ 10

 .دستگاه بیل مکانیکی در سطح شهرستان در حال فعالیت می باشند 7فرایند الیروبی و سر دهنه سازي 
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 اي گیالن خبر داد؛ معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه

سفید رود نوید بخش سال سرریز شدن سد 

 زراعی خوب در راستاي جهش تولید

میرزایی گفت: هم اکنون سد سفیدرود با حجم بیش از یک 
میلیارد متر مکعب آب در حال سرریز شدن است و این 
سرریز آب نوید بخش سال زراعی خوب در راستاي جهش 

  .تولید است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛ 02/02/1399
اي  مرتضی میرزایی، معاون بهره برداري و حفاظت شرکت آب منطقه  باشگاه خبرنگاران جوانن به نقل از گیال

سد  حاضر حال در داشتیم، جاري آبی سال در که جوي شرایط و باران و برف هاي بارش به توجه با: گفت گیالن
میلیون متر مکعب آب در حال سرریز است و و این سرریز آب نوید بخش سال زراعی  100با حجم یک میلیاردو  سفیدرود

 .است جهش تولیدخوب در راستاي 

ت سیالب و بهره برداري چند منظوره، هاي قبل امسال از اوایل اسفند با هدف مدیری او افزود: با توجه به تجارت سال
هاي نیروگاهی را زودتر وارد مدار کردیم و توانستیم تولید برق بیشتري داشته باشیم و همچنین همزمان با هدف رعایت  واحد

 .هاي زیست محیطی بستر الزم را براي ایجاد تخم ریزي ماهیان در بستر رودخانه سفیدرود رهاسازي آب انجام شد حق آب

متر مکعب بر ثانیه  300اي گیالن، با بیان اینکه امروز حجمی معادل  معاون بهره برداري و حفاظت شرکت آب منطقه
هاي  و کانال آبگذاري انهارهاي گذشته  ورودي و به همین میزان آب خروجی از سد سفیدرود داریم، گفت: از روز

نل آب بر فومن، کانال چپ و راست، دشت مرکزي، شرق و مرتضی میرزایی افزود: در حال حاضر تو  .کشاورزي آغاز شد
توانند با خیال راحت نسبت به آماده سازي و نشاد  می شالیکارانغرب آبگذاري کامل انجام شده است و کشاورزان و 

تهیه و  او به شالیکاران توصیه کرد بر اساس تقویم زراعی که از سوي جهاد کشاورزي استان   .هاي خود اقدام کنند شالیزار
 .آماده سازي شده است حرکت کنند

اي گیالن، با اشاره به اینکه در حال حاضر سال نرمال و خوب آبی پیش  معاون بهره برداري و حفاظت شرکت آب منطقه  
رو داریم، گفت: بر این اساس تا فصل نشاء نوبت بندي آب نخواهیم داشت و بعد از آن نیز با توجه به شرایط جوي نوبت 

 .شود متعاقبا به کشاورزان اعالم میبندي 

ها در حالت سیالبی و پرآبی هستند  ها و رودخانه هاي کشاورزي، زهکشی با توجه به اینکه کانال :میرزایی تصریح کرد
ها خودداري و از بروز  احتمال غرق شدن بسیار است، بنابراین شهروندان از نزدیک شدن و استقرار در بستر کانال و رودخانه

 .ث جبران ناپذیر جلوگیري کنندحواد

https://www.yjc.ir/fa/news/7325805/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 :توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن صورت گرفت

 بازدید از پروژه هاي تامین آب شهرستان آستارا

مهندس وحید خرّمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن از پروژه هاي تامین آب 

  .شهرستان آستارا بازدید کرد

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛ ۰۲/۱۳۹۹/۰٤      
 سفري طی شرکت این عامل مدیر گیالن؛ اي منطقه آب

 .گرفت قرار  شهرستان این آب تامین هاي پروژه اجراي روند جریان در نزدیک از آستارا شهرستان به

 آب منابع اداره در حضور ضمن این گزارش حاکیست، رئیس هیات مدیر و مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن 
 را الزم تمهیدات مشکالت این رفع جهت در و گرفت قرار آستارا کشاورزي آب تامین مشکالت جریان در آستارا شهرستان

 .نمود تاکید

مهندس خرّمی همچنین با حضور در بند بتونی دمیرلیک که در اثر بارش هاي اخیر و لغزش زمینهاي مجاور دچار صدمه 
 .نحوه ترمیم و بازسازي آن نیز تصمیماتی اتخاذ نمودگردیده بود، در خصوص 

برگزاري جلسه هم اندیشی معاون : در آغازین روز هاي اردیبهشت

 حفاظت و بهره برداري با مدیران منابع آب غرب گیالن

اردیبهشت جلسه هم اندیشی معاون حفاظت و بهره  4شنبه  پنج
    .برداري با مدیران منابع آب غرب گیالن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن پنج شنبه ؛ 05/02/1399
اردیبهشت جلسه هم اندیشی معاون حفاظت و بهره برداري با مدیران  4

مهندس میرزایی معاون حفاظت و بهره برداري شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن روز   منابع آب غرب گیالن برگزار شد.
ی با مدیران منابع آب غرب گیالن(امورمنابع آب فومنات، امور منابع صومعه سرا، امور منابع پنج شنبه در نشست هم اندیش

آب فومنات حضور  منابع امور محل در شده یاد شهرستانهاي آبیاري مدیران و  آب شهرستانهاي رضوانشهر،ماسال و انزلی)
 .نمود ابالغ و اتخاذ را  یافت و تصمیمات الزم در خصوص مسائل مطروحه

این گزارش حاکیست جلسه هم اندیشی دیگري نیز با حضور مهندس میرزایی و کارکنان امور منابع آب فومن و شفت در 
 فومن برگزار شده است.
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 : مدیر امور منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش خبر داد

 مترمربع از حد بستر رودخانه پلرود 1000آزاد سازي 

هاي رودسر و املش از مدیر امور منابع آب شهرستان 
  .مترمربع از حد بستر رودخانه پلرود خبر داد 1000آزاد سازي 

 آب عمومی روابط گزارش به  ؛ ۰۲/۱۳۹۹/۰٦     
مترمربع از حد بستر رودخانه پلرود  1000ي رودسر و املش از آزاد سازي ها شهرستان آب منابع امور مدیر گیالن اي منطقه

 خبر داد.

متر  1000امور منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش با اعالم این خبر گفت: زمینی به مساحت  مصطفی صادقی مدیر
 مربع از حد بستر رودخانه پلرود در رحیم آباد با دستور مقام قضایی توسط این امور رفع تصرف شده است

 درصدي رسیده است 43هاي آسیاب آستارا به پیشرفت  سد الستیکی خانه

 43اي گیالن از پیشرفت  آب منطقهمدیرعامل شرکت 
اد و گفت: تأمین آب درصدي سد الستیکی آستارا خبر د

هاي محدوده سد، توسعه و بهبود آبیاري اراضی  روستا
    .شالیزاري منطقه از اهداف احداث این سد است

گروه  گزارش خبرنگار ؛ به06/02/1399  
، وحید خرمی، رشت از باشگاه خبرنگاران جوان هاي استان

سد  :اي گیالن گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه
هاي فراوانی  هاي آسیاب آستارا که مزیت خانه ستیکیال

درصدي رسیده است و  43براي منطقه دارد به پیشرفت 
هاي محدوده سد، توسعه و بهبود آبیاري  تأمین آب روستا

 .هکتار از اراضی شالیزاري منطقه از اهداف احداث این سد است 100

جهش  اي گیالن در سال هاي شرکت آب منطقه برنامه و اهداف او با بیان اینکه اجراي طرح هاي زود بازده از جمله
 8هاي آسیاب به فاصله  هاي آسیاب آستارا بر روي رودخانه مال هادي در روستاي خانه است، افزود: سد الستیکی خانه تولید

میلیون  7.1نیز  هزار متر مکعب و حجم تنظیم سالیانه آن 720کیلومتري شهرستان آستارا واقع شده و حجم مخزن این سد 
 .متر مکعب است

   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
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هاي استان، تکمیل شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود و بهسازي  بندان اي گیالن گفت: احیاء آب مدیرعامل شرکت آب منطقه
هاي عمرانی، انجام طرح هاي زود بازده و بازچرخانی  سنتی در واحد آبیاري برداري، بهبود سامانه هاي دردست بهره شبکه

 .ست اجراي این شرکت استد در  هاي اولویتآب از دیگر 

هاي الستیکی و مخزنی را از  هاي مختلف با استمرار فرآیند احداث سد خرمی، تأمین بخشی از مصارف آب در بخش
هاي  اي گیالن اعالم کرد و افزود: در کنار سازگاري با اقلیم استان گیالن تقویت سفره ها شرکت آب منطقه ترین برنامه مهم

 .آید هاي الستیکی گیالن به شمار می هاي بسیار بارز سد ینی از جمله ویژگیزیرزم

اري تحت ضی شالیزهزار هکتار از ارا 171دارد، تصریح کرد:  اراضی شالیزاري هزار هکتار 238  او با بیان اینکه گیالن
 .قرار داردشبکه رج از محدوده این خااري استان نیز ضی شالیزهزار هکتار از ارا 67 حدود  رود است وشبکه سفیدآبیاري 

 : مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت خبر داد

 ساخت سردهنه لپووندان شفت در حال اتمام است

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت از در حال 
    .خبر داد اتمام بودن ساخت سردهنه لپووندان شفت

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن ؛  07/02/1399
مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت از در حال 

 اتمام بودن ساخت سردهنه لپووندان شفت خبر داد.

سونگ نام رضا محبوب خیر خواه مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت با اعالم این خبر گفت: این سردهنه 
 هکتار از اراضی پایین دست را تامین می کند. 2000 حدود آب  دارد که که

و چیزي در  97مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی سال 
 میلیون تومان می باشد. 800حدود 

درصد پیشرفت فیزیکی  80وي ادامه داد: از دیماه سال گذشته عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و در حال حاضر حدود 
 دارد.

رضا محبوب خیر خواه مدیر امور منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت در پایان گفت: سردهنه لپووندان شفت با دو هدف 
شالیکاري شهرستان شفت و تثبیت بستر رودخانه و کنترل سیالب توسط هکتار ازاراضی  2000عمده تامین آب حدود 

 شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در حال اجراست که به زودي عملیات اجرایی آن به اتمام می رسد.



1399اردیبهشت   [ سهامی آب منطقه اي گیالننشریه الکترونیکی شرکت  ] 

 

   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 : فرماندار شهرستان رودسر در جلسه شوراي اداري این شهرستان گفت

 رودسر ساماندهی شده اند درصد رودخانه هاي شهرستان 90

درصدي رودخانه اي  90فرماندار شهرستان رودسر از ساماندهی 
    .این شهرستان خبر داد

 آب سهامی شرکت عمومی روابط گزارش به؛  08/02/1399 
 فرمانداري رسانی اطالع پایگاه از نقل به گیالن اي منطقه
 هاي رودخانه ساماندهی رودسر شهرستان فرماندار رودسر،

 دي رودخانه اي این شهرستان خبر داد.درص 90 ساماندهی از رودسر

درصدي رودخانه  90این گزارش حاکی است: حسین اسماعیل پور نماینده عالی دولت در شهرستان رودسر از ساماندهی 
 هاي این شهرستان براي جلوگیري از آسیب هاي ناشی از سیالب ها و دفع آبهاي سطحی خبر داده است.

یل پور فرماندار شهرستان رودسر همچنین گفت: ساماندهی سردهنه ماچیان یکی از مشکالتی بود که در حال اجرا اسماع
 است.

 :در گزارش خبري تصویري خبرگزاري صدا و سیما مر کز گیالن عنوان شد

 ابراز خشنودي کشاورزان شفتی از ساخت سردهنه لپووندان شفت

خبرگزاري صدا و سیما مر  کشاورزان شفتی در گفتگو با خبرنگار
کز گیالن که از شبکه باران پخش شد از ساخت سردهنه لپووندان 

    .شفت ابراز خشنودي کردند

 و صدا خبرگزاري خبرنگار عزتی امید با گفتگو در شفتی کشاورزان گیالن اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
ت آب منطقه اي گیالن (امور منابع آب شرک توسط سونگ سردهنه ساخت که مطلب این بیان با گیالن مرکز سیما

شهرستان هاي فومن و شفت) نگرانی آنان را براي تأمین منبع آبی مطمئن در سال زراعی جاري و سالهاي آتی رفع نموده 
 است، نسبت به ساخت سردهنه لپووندان شفت ابراز خشنودي کردند.

الی  8:50دقایق - 1399اردیبهشت  6به تاریخ 19پایگاه اینترنتی تلویبیون، (خبر ساعت  در خبري گزارش این مشروح 
 قابل مشاهده است.) 11:25

 

https://www.telewebion.com/episode/2260269
https://www.telewebion.com/episode/2260269
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 :توسط امور منابع آب لنگرود انجام شد

 متر مربع در 300آزاد سازي زمینی به مساحت 

 شهرستان لنگرود
متر مربع در شهرستان  300آزاد سازي زمینی به مساحت 

   .ط امور منابع آب لنگرود انجام شدلنگرود توس

 شرکت عمومی روابط گزارش به ؛ 09/02/1399      
 مساحت به زمینی سازي آزاد گیالن اي منطقه آب سهامی

رستان لنگرود توسط امور منابع آب شه در مربع متر 300
 لنگرود انجام شد.

المال و آزادسازي حریم و  بیت  قربانعلی پورمسیب سرپرست امور منابع آب شهرستان لنگرود گفت: در راستاي حفظ حقوق
 دریاسر منطقه در واقع  C18مورد از تصرف اراضی استمالکی کانال هوایی  1ها، انهار و کانالها، با شناسایی  بستر رودخانه

متر مربع توسط این امور آزاد  300ن مذکور به مساحت زمی گرفته، صورت حقوقی هاي پیگیري با لنگرود، شهرستان توابع از
 گردید.

مدیر امور منابع آب آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر 
 : خبر داد

کیلومتر از انهار آستانه  100بیش از 

 اشرفیه و بندر کیاشهر الیروبی شدند

ه و بندر کیاشهر از مدیر امور منابع آب آستانه اشرفی
کیلومتر از انهار آستانه  100الیروبی شدن بیش از 

    .اشرفیه و بندر کیاشهر خبر داد

 عمومی روابط گزارش به؛ 10/02/1399       
 امور مدیر گیالن اي منطقه آب سهامی شرکت

 الیروبی از کیاشهر بندر و اشرفیه آستانه آب منابع
 و اشرفیه آستانه انهار از کیلومتر 100 از بیش شدن
 بر داد.خ کیاشهر بندر
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

داریوش سماك مدیر امور منابع آب آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به خبرنگار روابط عمومی این شرکت گفت: تاکنون بیش 
 کیلومتر از انهار آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر الیروبی شده اند. 100از 

ایش رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و فراهم نمودن زمینه هاي انجام جهش وي افزود: در راستاي عملیاتی نمودن فرم
در بخش کشاورزي آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر این امور با به کارگیري توانی مضاعف تاکنون توانسته  1399تولید در سال 
 کیلومتر از انهار کشاورزي حوزه مدیریتی خود را الیروبی نماید. 100است بیش از 

مدیر امور منابع آب آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در پایان گفت: الیروبی هاي انجام شده در شهرستان آستانه اشرفیه و بندر 
: چهارده چوب، انهار روستاي چهارده، انهار روستاي کیسم، انهار روستاي محسن آباد کیاشهر، انهار روستاي لکیاشهر شام

درگاه، انهار روستاي سوخته کوه، انهار روستاي کارسیدان، انهار روستاي صفرابسته، انهار روستاي دهگاء، انهار روستاي 
 روستاي انهار انهار روستاي کتشصت آبادان، انهار روستاي انبارسر، دستک، انهار باالمحله کیاشهر، انهار روستاي دهسر، 

 .باشد می امیرکیاسر روستاي انهار سالکده،

 

انتصاب سرپرست امور منابع آب شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و 
 انزلی

طی حکمی که از سوي مهندس وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و 
گیالن، علی اکبرزاده بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي 

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهاي رضوانشهر،ماسال و انزلی منصوب 
    .شد

اي گیالن در  منطقه آب عمومی روابط  گزارش به؛  13/02/1399       
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به  :این حکم آمده است

مدیریت منابع آب شهرستان هاي  موجب این ابالغ به عنوان سرپرست
رضوانشهر، ماسال و انزلی منصوب می شوید، تا نسبت به انجام وظایف محوله زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداري اقدام 

 نمایید.

امید است با استعانت ازخداوند متعال ضمن بهره گیري ازظرفیت هاي موجود براساس سیاست ها، برنامه ها، قوانین و   
 مقررات و ضوابط مورد عمل در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.
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معاون حفاظت و بهره برداري شرکت سهامی 

 :آب منطقه اي گیالن خبر داد

بازسازي چهار شاخه سردهنه مجاور 

 هم در رودخانه شفارود رضوانشهر

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت سهامی 
چهار شاخه  آب منطقه اي گیالن از بازسازي

سردهنه مجاور هم در رودخانه شفارود 
  .رضوانشهر خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ مرتضی میرزایی معاون حفاظت و بهره برداري شرکت ؛ 14/02/1399       
سردهنه عبارتند از سردهنه هاي امیربند، روشن دغن، سید سرا و اردجان بودند  4آب منطقه اي گیالن با بیان اینکه این 

هکتار از اراضی کشاورزي رضوانشهر تا غرب   110و  363، 1327، 600گفت هر کدام از سر دهنه هاي یاد شده به ترتیب: 
 انزلی را مشروب می کنند.

وي اظهار داشت: این سردهنه ها در فصل زراعی جاري آبگذاري شده بود، ولی در سیالب هاي فروردین و اردیبهشت ماه 
 سال جاري مجدد تخریب گردید.

برداري شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن  این گزارش حاکی است طی بازدید بعمل آمده معاون حفاظت و بهره
 درخصوص تثبیت پایین دست این سردهنه ها نیز تصمیمات الزم با حضور مهندسین مشاور اتخاذ گردید.

 بند، امیر هاي سردهنه مجدد بازسازي  علی اکبر زاده سرپرست امور منابع آب شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و انزلی نیز از
هکتار از اراضی شهرستان  2400عا مجمو کشت زیر سطح با  مهم هاي سردهنه این:  افزود اردجان و سرا سید دغن، روشن

 این بهتر هرچه تثبیت براي) وزنی(بولدر هاي سنگ  از استفاده با مجددا که رضوانشهر و غرب انزلی را پوشش می دهند 
 .است گردیده اقدام ها سردهنه

ریزي هاي الزم در خصوص احداث کف بند در  سیالب فروردین تخریب گردید که برنامهوي یادآور شد این سردهنه ها در 
پایین دست این سردهنه ها صورت پذیرفته تا بتوان این سردهنه ها را براي سال هاي آتی تثبیت نموده تا در سال جهش 

 تولید کشاورزان عزیز نگرانی بابت تامین آب نداشته باشند.

 آبگذاري سر دهنه هاي مذکور نیز از غروب جمعه آغاز شده است.در پایان گفتنی است 

  

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

 : مدیر امور منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل گفت

درصد از انهار شهرستان هاي الهیجان و  80الیروبی 

 سیاهکل انجام شده است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن مدیر امور 
الهیجان و سیاهکل از الیروبی منابع آب شهرستان هاي 

درصد از انهار شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل  80
  .خبر داد

 هاي شهرستان آب منابع امور مدیر علیزاده محمدجواد    
 الیروبی کنون تا سیاهکل و الهیجان شهرستان دو انهار از کیلومتر 66 حدود: گفت خبر این اعالم با سیاهکل و الهیجان

افزود: انهار امام ده، صدا پشته، سادات محله، یوسف ده، پایین محله رودبنه و شیرجه پشت در الهیجان و  وي  .اند شده
 .اند شده الیروبی سیاهکل در کیاسرا و سر کوالم کوجیل، فشتال،  انهار رادار پشته، پنابندان،

 :در راستاي زمینه سازي جهش تولید

 سیاهکل ساخته شدسردهنه در شهرستان هاي الهیجان و  25

سردهنه در شهرستان  25در راستاي زمینه سازي جهش تولید، 
    .هاي الهیجان و سیاهکل ساخته شد

آب منطقه اي  عمومی روابط گزارش به؛ 15/02/1399       
 هاي شهرستان آب منابع امور مدیر علیزاده جواد محمد گیالن؛

 سیاهکل و الهیجان هاي شهرستان در سردهنه 25 تولید، جهش سازي زمینه راستاي در: داشت اظهار سیاهکل و الهیجان
 .شد ساخته

ق شعار سال که رهبر معظم انقالب تحق راستاي در: گفت سیاهکل و الهیجان هاي شهرستان آب منابع امور مدیر علیزاده 
 25سیاهکل از ابتداي سال تاکنون اسالمی ایران آن را سال جهش تولید نامیده اند این امور در دو شهرستان الهیجان و 

 سر دهنه ساخته است.

 .است شده اجرا الهیجان شمرود رودخانه نقطه 4 در دهنه سر 4 شده یاد دهنه سر 25 از: افزود وي 

سر دهنه از شمار کل  5مدیر امور منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل در پایان گفت: در شهرستان سیاهکل هم 
 مورد دیگر آن نیز در رودخانه خرارود اجرا شده است. 16د شده در پنج نقطه از رودخانه شمرود و سردهنه هاي یا
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

متر مربع از اراضی حریم دولتی در 1400رفع تصرف و آزادسازي

 شهرستان لنگرود

متر از اراضی دولتی در شهرستان لنگرود  400یک هزار و 
    .با دستور قضایی آزاد گردید

 منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به؛ 16/02/1399      
 شهرستان آب منابع اداره سرپرست پورمسیب قربانعلی گیالن؛ اي

زاد سازي آ و المال بیت حقوق حفظ راستاي در: گفت لنگرود
اراضی دولتی این اداره با هماهنگی و دستور مقامات قضایی 

مادر لنگرود  شهرستان اقدام به آزاد سازي یک قطعه حریم کانال
وي افزود: باتوجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی  نمود.

متر مربع از  1400دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و زهکش ها)، و در راستاي وظایف سازمانی اقدام به آزادسازي 
 منطقه سالکویه پائین از توابع شهرستان لنگرود نموده است.حریم و بستر تصرف شده در 

 : ماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفتن

 سردهنه کندالت در شهرستان رودبار آبگذاري شده است

نماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رودبار از 
   .رودبار خبر دادآبگذاري سردهنه کندالت در شهرستان 

 منطقه آب سهامی شرکت عمومی روابط گزارش به؛  16/02/1399       
یسات آبی و تأس از نگهداري و برداري بهره مدیر مومنی عمران گیالن اي

 آبگذاري شده است.برقی آب منطقه اي گیالن و نماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت؛ سر دهنه کندالت رودبار 

وي با بیان این خبر افزود: به علت بروز سیالب هاي شدید سال قبل و تخریب غالب سردهنه هاي آبیاري شهرستان رودبار از جمله سردهنه 
 کندالت با آغاز سال جاري بالفاصله نسبت به ترمیم و بازسازي این سردهنه اقدام کردیم.

ت آبی و برقی آب منطقه اي گیالن ادامه داد: جهت ترمیم سردهنه کندالت و با فعالیت یک ماهه دو مدیر بهره برداري و نگهداري از تأسیسا
متر و الیروبی  200کامیون سنگ، اجراي ایجاد نهر جدید به طول تقریبی  30دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بولدزر و حمل مصالح بالغ بر 

 .رسید انجام به کیلومتر یک  آن به طول

ن مومنی نماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رودبار با بیان خبر انجام آبگذاري سردهنه کندالت شهرستان رودبار گفت: عمرا
 در نیز شده انجام پیش از ریزي برنامه براساس و هستند شهرستان انهار الیروبی فعالیت حال در نیز مکانیکی بیل  دستگاه 5 تعداد  هم اکنون

 .شد خواهد انجام کامل بطور رودبار شهرستان انهار آبگذاري مقرر موعد
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت

میلیون متر مکعب آب سفیدرود وارد کانال هاي آبیاري  423

 شالیزارهاي گیالن شد

اسفندماه  26مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: از 
از سد سفید رود از طریق  میلیون متر مکعب آب 423تا کنون ؛ 

کانال ها وارد شالیزارهاي تحت شبکه آبیاري این سد شده 
    . است

رنگار خب با گو و گفت در شنبه سه وحید خرّمی عصر       
 و سنگر راست و چپ هاي کانال طریق از استان شالیزارهاي اراضی هزار هکتار 238هزار هکتار از  172اظهار کرد:  ایرنا

میلیون متر مکعب آب از سد سفیدرود از طریق کانال ها وارد  423 تاکنون که شوند می آبیاري فومنات بر آب کانال
 .شالیزاري تحت شبکه آبیاري سفیدرود شده است

میلیون متر  104وي با اشاره به حجم ذخیره مخزن سد سفید رود طی روز جاري تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیارد و 
متر مکعب برثانیه و متوسط دبی  364سد سفیدرود است که متوسط دبی ورودي به مخزن سد سفیدرود مکعب حجم ذخیره 

 .متر مکعب بر ثانیه طی امروز(سه شنبه) می باشد 370خروجی آن 

وي با بیان اینکه توزیع آب در کانال هاي آبیاري شبکه سفیدرود تا پایان نشاء بدون نوبت بندي انجام خواهد شد، از 
زان خواست تا با توجه به فرصت باقی مانده تقویم زراعی کشاورزان هر چه سریعتر نسبت به نشاء (کشت برنج) اقدام کشاور

 .کنند

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر سد سفیدرود سرریز است، اظهار کرد: 
آبگذاري کامل شده است؛ از این رو، مردم از نزدیک شدن به حرائم رودخانه سفیدرود پر آب است و شبکه هاي آبیاري 

رودخانه ها و کانال هاي آبیاري خودداري کنند؛ چرا که، در صورت بروز حادثه اي ناخوشایند بدلیل پر آب بودن کانال ها و 
 .رودخانه ها امداد رسانی ها دشوار می شود

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

هزار هکتار شالیزارهاي استان از سد سفیدرود تأمین  238هزار هکتار از مجموع  172در حال حاضر آب کشاورزي مورد نیاز  
 .شود می
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 

برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه اي  یر بهرهمد
 : گیالن

آب رودخانه سفید رود در سردهنه شمام 

 رودبار جاري است

برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و  مدیر بهره
برقی شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت : 

رودبار آب رودخانه سفید رود در سردهنه شمام 
جاري و در حال ارائه خدمت به کشاورزان منطقه 

    .است

برداري و نگهداري از  به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن عمران مومنی مدیر بهره؛ 17/02/1399
بار گفت: با تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه اي گیالن و نماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رود

 .تثبیت سردهنه شمام رودبار آب رودخانه سفید رود در این سردهنه جریان و در حال انتقال به شالیزارهاي منطقه می باشد

برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه اي گیالن با بیان این خبر گفت: به علت بروز  مدیر بهره
ب غالب سردهنه هاي آبیاري شهرستان رودبار از جمله سردهنه شمام با آغاز سال سیالب هاي شدید سال قبل و تخری

خورشیدي بالفاصله نسبت به ترمیم و  1399جاري و در راستاي فراهم نمودن زمینه هاي مناسب براي جهش تولید در سال 
 بازسازي آن اقدام کردیم.

دامه داد: از ابتداي ترمیم و بازسازي سردهنه شمام تا پایان کار نماینده امور آب مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان رودبار ا
کامیون سنگ از سوي پیمانکار منتخب پروژه به  200کامیون سنگ از طرف امور منابع آب رودبار و بالغ بر  100تعداد 

 سردهنه شمام منتقل و در محل دپو گردید.

برقی شرکت آب منطقه اي گیالن و نماینده امور آب مرکزي در برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و  مومنی مدیر بهره
حوزه منابع آب شهرستان رودبار در پایان گفت: پس از اتمام مرمت و بازسازي سردهنه شمام و در حال حاضر با توجه به 

 دبی رودخانه مشکل تأمین آب وجود ندارد و سردهنه شمام در حال ارائه خدمت به شاربین ارجمند است.

هکتار از اراضی شالیکاري روستاهاي کلورز، پشته وشمام رودبار را مشروب می  800ن ذکر است، نهر شمام رودبار بالغ بر شاا
 کند.
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 

 :در اجرایی نمودن طرح صیانت از منابع آب

جلسه مشترك دبیر خانه شوراي حفظ حقوق بیت 

 المال و شرکت آب منطقه اي گیالن برگزارشد

نه شوراي حفظ حقوق بیت جلسه مشترك با دبیرخا
المال معاونت اجتماعی و پیشگیري از جرم 
دادگستري استان در خصوص اجرایی نمودن طرح 
صیانت از منابع آب و همراهی دستگاه قضایی 
استان با مامورین شرکت آب منطقه اي گیالن در 
جلوگیري از بروز تخلفات و برداشت غیر مجاز از 

   . برگزار گردیدمنابع آب 

 طرح نمودن اجرایی بمنظور مستمر هاي هماهنگی انجام راستاي در گیالن، اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به       
شور و بمنظور اجرایی نمودن بندهاي مرتبط با رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، ک آب منابع از صیانت

یر قانونی از سدها و منابع آب سطحی، توقیف دستگاهها و تجهیزات حفاري غیر توقیف تجهیزات و تأسیسات بهره برداري غ
مجاز بمنظور جلوگیري از حفر چاههاي غیر مجاز و ضرورت صدور احکام قضایی الزم به نیروي انتظامی استان در همراهی 

 آب شرکت و استان المال بیت قحقو حفظ شوراي دبیرخانه در با مامورین اداره آب در اجراي تکالیف مذکور، جلسه مشترکی
 .شد برگزار گیالن اي منطقه

در خصوص منابع آب زیرزمینی استان در  گزارشی ارائه ضمن بخشی تعادل و احیاء گروه مسئول پور حنیفه جلسه این در 
خصوص همراهی نیروي انتظامی با مأمورین اداره آب، ضمن قدردانی از تالش دادستان هاي شهرستان هاي استان و 
نیروي انتظامی استان در رسیدگی به پرونده هاي دعاوي آب، بر همراهی مستمر نیروي انتظامی با مأمورین شرکت آب 

د و صدور آراء قضایی الزم در جلوگیري از بروز تخلفات در برداشت هاي غیر مجاز منابع آب استان منطقه اي تأکید نمو
 موثر دانست. 

عظیمی مسئول دبیرخانه شوراي حفظ حقوق بیت المال استان گیالن نیز، با اشاره به چالشهاي آب استان، بر آمادگی شوراي 
طرح صیانت از منابع آب و همراهی با مامورین اداره آب در انجام حفظ حقوق بیت المال استان بمنظور اجرایی نمودن 

 هماهنگی هاي قضایی الزم تأکید نمود.
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 کیلومتر از انهار گیالن الیروبی شد 500
 

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
کیلومتر انهار و زهکش هاي  500گیالن از الیروبی حدود 

    .استان خبر داد
مرتضی میرزایی روز پنجشنبه در گفت و  ؛18/02/1399

گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) 
اظهار کرد: هرساله به منظور افزایش راندمان شبکه هاي 
آبیاري و انهار به دلیل رشد گیاهان و شیب کم موجود 
درجلگه، انهار و زهکش ها الیروبی می شوند که تاکنون 

  .کیلومتر از انهار و زهکش ها در استان الیروبی شده اند 500حدود 

درصد انهار و زهکش هاي استان الیروبی شده اند، تصریح کرد: سردهنه هاي طبیعی  80وي با بیان اینکه تاکنون؛ حدود 
 .نیز ساخته و آماده هستند

یستگاه پمپاژ با توجه به نیاز وارد مدار شده و ا 280ایستگاه پمپاژ برقی و دیزلی افزود: تاکنون  400وي با اشاره به وجود 
حلقه چاه عمیق نیز با توجه به نیاز وارد مدار بهره برداري  150مابقی نیز در صورت نیاز وارد مدار خواهند شد؛ ضمن آنکه 

 .شده است

یان کرد: نگرانی براي میرزایی یکی از مشکالت و نگرانی هاي هر ساله را آبیاري مزارع خارج از شبکه سفیدرود عنوان و ب
مزارع خارج از شبکه در شهرهایی همچون تالش و رضوانشهر در غرب استان و شهرستان هایی در شرق گیالن را داریم که 

 .از طریق رودخانه هاي محلی آبیاري می کنیم

ل وقوع سیالب در اوایل و وي با اشاره به اینکه هر ساله سردهنه هاي سنتی را در بستر رودخانه می سازیم، اظهار کرد: امسا
 .اواخر فروردین ماه در استان موجب تخریب دوباره این سردهنه ها شده است

درصد سردهنه هاي اصلی دوباره ساخته شده اند و در اسرع وقت مابقی نیز  95میرزایی گفت: در حال حاضربیش از 
 .بازسازي می شوند

آب موجودي کنونی پشت سد سفید رود اظهار کرد: تا پایان دوره نشاء وي با اشاره به حدود بیش از یک میلیارد متر مکعب 
 .کاري کانال هاي آبیاري را به طور مستمر آبگذاري می کنیم

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گیالن اضافه کرد: بعد از پایان نشاء کاري با توجه به پایش شرایط در 
 .اقدام انجام خواهد شدصورت نیاز به نوبت بندي، این 

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

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

 میلیون متر مکعب آب از سد سفید رود به شالیزارهاي گیالن 545ورود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میلیون متر مکعب آب از سد سفید رود به شالیزارهاي گیالن  545مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: تا کنون 
    .تحویل شده است

 آبیاري شبکه به سفیدرود سد آب تحویل اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در مهندس وحید خرّمی  25/02/1399
 .میلیون متر مکعب می باشد 100 و میلیارد یک حاضر حال در سفیدرود سد مخزن حجم: گفت دارد، ادامه کشاورزي

متر مکعب و خروجی لحظه اي نیز  290وي گفت: ورودي لحظه اي به سد سفید رود در روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه 
 .متر مکعب برثانیه گزارش شده است 207 متر مکعب بر ثانیه بوده است؛ ضمن آنکه متوسط سر ریز نیز  336

باید با تقویم زراعی اقدامات کشاورزي شان را انجام دهند، یاد آور شد: تا پایان فصل نشاء خرّمی با تأکید بر اینکه کشاورزان 
 .نوبت بندي آب را نخواهیم داشت و پس از آن در صورت نیاز براي این امر برنامه ریزي خواهد شد

 238هکتار از مجموع  هزار 172ترین سد مخزنی گیالن است و در حال حاضر آب کشاورزي مورد نیاز  سد سفیدرود بزرگ
 .شود هزار هکتار شالیزارهاي استان از سد سفیدرود تأمین می

 75 در سد مخزنی سفیدرود بر روي رودخانه سفیدرود و در پایین دست محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود
 .کیلومتري جنوب شهر رشت و در مجاورت شهر منجیل احداث شده است
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 :روز ارتباطات و روابط عمومی مناسبت وزیر نیرو به

ها ضرورتی  روابط عمومی فعال در سازمان 
رسانی پویش  ناپذیر است/ اطالع اجتناب

ترین  از مهم» ایران_ب_الف_هرهفته#«
  هاي عملکرد روابط عمومی شاخص

ماه روز ارتباطات و  اردیبهشت 27وزیر نیرو در پیامی 
فعاالن این عرصه عمومی را به تمامی تالشگران و  روابط 

    .تبریک گفت

 "رضا اردکانیان"، در پیام رسانی وزارت نیرو (پاون) پایگاه اطالع از نقل به گیالن، اي منطقه آب سهامی شرکت عمومی روابط گزارش  به       
ساز رسانی صرف به نهادي تصمیم ناپذیر است. امروزه نقش روابط عمومی از اطالع ها ضرورتی اجتناب سازمانروابط عمومی فعال در «آمده است: 

هاي ارتباطی سبب شده  نفعان تبدیل گشته است. پیچیدگی روابط انسانی و تغییر مدل و مشاوري مطلع در راستاي تحقق اهداف سازمان و ذي
گیري از ابزارهاي یکپارچه ارتباطی با هدف توسعه آگاهی یک اصل مهم  زمان و توزیع آن با بهرهمحتواي خالق در مورد اهداف و عملکرد سا

گیري با عموم مردم ها مستلزم شناخت عمیق از وضعیت موجود، توانمندي الزم براي ارتباط محسوب گردد. بر همین اساس، توفیق روابط عمومی
 .هاي درون سازمانی است ایدو تاثیرگذاري بر تفکر و تصمیمات و بایدها و نب

هاي مختلف وزارت  اي باشد که در نهایت منجر به تبلور همدلی در بخش هاي صنعت آب و برق باید به گونه در این راستا، عملکرد روابط عمومی
 .دهنده حرکت توسعه در کشور شودترین عامل شتاب نیرو، جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مهم

افزایش آگاهی در خصوص   رسانی و جاري، اطالعهاي وزارت نیرو در سراسر کشور در سال  هاي عملکرد روابط عمومی ترین شاخص از جمله مهم
هاي گوناگون تولیدي و خدماتی وزارت  به عنوان نیروي محرکه بخش» سازوکارها«و » ساخت و سازها«؛ »ایران_ب_الف_هرهفته#»پویش 

نامگذاري شده است. این امر، بویژه در بخش » جهش تولید«که از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالی) به نام سال  نیرو در سالی است
 .از پویش مزبور حائز اهمیت دوچندان است» سازوکارها«

هاي  گیري از فناوري هرهنمایم ب هاي همکاران روابط عمومی در سراسر کشور در پویش سال گذشته، تأکید میاینجانب ضمن قدردانی از تالش
هاي  روابط عمومی ها از جمله اموري است که تالش مضاعف  ها و سازوکار ها و دستورالعمل نوین ارتباطی همراه با بازبینی مجموعه فرایندها، رویه

 .گذارد تواند آثاري ماندگارتر از آنچه تاکنون به دست آمده بر جاي طلبد و می صنعت آب و برق را در سراسر کشور می

هاي مرتبط با صنعت آب و برق، ارتقاي سواد آب و انرژي در مخاطبان و  ها، منجر به افزایش اعتماد بین مردم و سازمانرود این تالش انتظار می
ره وضعیت هاي مردم دربا ها، نوسازي اطالعات و دانسته ها و فرایند سازيکنندگان در تصمیم بویژه مردم، طراحی سازوکارهاي مشارکت مصرف

اي براي همکاري بیشتر با صنعت آب و برق و سرانجام تغییر  منابع آب و انرژي کشور، ایجاد ارتباط موثر و متقابل با نخبگان محلی و منطقه
 .نفعان به رفتار مطلوب شود رفتار مشترکان، کارکنان و سایر ذي

هاي صنعت آب و برق تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال، قبولی  مومیدر پایان، روز روابط عمومی را خدمت همه شما همکارانم در روابط ع
 .تان و توفیق روزافزون یکایکتان را در خدمت به ملت شریف ایران اسالمی خواستارم طاعات و عبادات

   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
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مدیرکل روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت نیرو در پیامی به 

 : مناسبت روز روابط عمومی

موثرتر آثار و ارایه گسترده و  
نتایج تالشگران صنعت آب و 
برق و وزارت نیرو از 
مهمترین اهداف روابط 
عمومی هاي وزارت نیرو 

 است

مدیرکل روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت نیرو ضمن تبریک 
روز روابط عمومی گفت : ارایه 
گسترده و موثرتر آثار و نتایج 
تالشگران صنعت آب و برق و 

مترین اهداف وزارت نیرو از مه
روابط عمومی هاي وزارت نیرو 

   . است

 آب عمومی روابط گزارش به       
 صدیقه دکتر گیالن اي منطقه
 و عمومی روابط مدیرکل ببران
 پیامی طی نیرو وزارت رسانی اطالع

بط عمومی ضمن روا روز مناست به
موثرتر آثار و نتایج تالشگران صنعت آب و برق و وزارت تبریک این روز به همه فعاالن این عرصه گفت: ارایه گسترده و 

 نیرو از مهمترین اهداف روابط عمومی هاي وزارت نیرو است.

وي در بخشی از این پیام یادآور شد: ارایه گسترده و موثرتر آثار و نتایج تالشگران صنعت آب و برق و وزارت نیرو از 
هر #ادامه ساخت و سازها و اصالح سازوکارها در قالب پویش  مهمترین اهداف روابط عمومی هاي وزارت نیرو در

 ایران است._ب_الف_هفته
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 : مدیر عامل آب منطقه اي گیالن خبر داد

 هکتاري آب بندانی در شفت 8رفع تصرف 

هکتاري آب بندانی در  8رییس هیات مدیره و مدیر عامل آب منطقه اي گیالن از رفع تصرف 
   .شفت خبر داد

عمومی آب منطقه اي گیالن مهندس وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل  روابط گزارش به ؛28/02/1399      
 .داد خبر شفت شهرستان در هکتار 8  مساحت به بندانی آب  آب منطقه اي گیالن از رفع تصرف

مترمربع از آببندانی در  200و  هزار 80مدیر عامل آب منطقه اي گیالن با اعالم این خبر گفت: با دستور مقام قضایی 
 .شد سازي آزاد  روستاي ناصران شهرستان شفت با همکاري عوامل انتظامی

مهندس وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل آب منطقه اي گیالن با اشاره به این مهم که توفیقات حاصله در در 
همیشگی دستگاه قضایی استان و همکاري عوامل  خصوص آزاد سازي حرائم در گیالن در سایه حمایت هاي کامل و

انتظامی بوده است گفت: شرکت آب منطقه اي گیالن طی سال هاي گذشته با دستور مقامات قضایی استان گیالن و 
هماهنگی نیروي انتظامی گیالن نسبت به رفع تصرفات با تخریب اعیانات و حصارکشی ها اقدام نموده است که این فرایند 

 حل قانونی در سال جاري نیز ادامه خواهد یافت.با طی مرا
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   روابط عمومی آب منطقه اي گیالن
 

 میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود 691رهاسازي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود، گفت: در حال حاضر آب  691مدیر عامل آب منطقه اي گیالن با اشاره به رهاسازي 
    .مکعب استمیلیون متر  86ذخیره پشت سد یک میلیارد و 

با اشاره به میزان آب رها شده سد سفیدرود براي آبیاري شالیزارهاي  خبرنگار مهروحید خرّمی در گفتگو با   ؛ 31/02/1399
آب براي شالیزارهاي تحت  میلیون متر مکعب 691اردیبهشت امسال  31اسفند سال گذشته تا  26گیالن، اظهار کرد: از 

 .شبکه سد سفیدرود رهاسازي شده است

میلیون متر مکعب است، گفت: متوسط دبی  86وي با بیان اینکه در حال حاضر نیز ذخیره پشت سد سفیدرود یک میلیارد و 
 .متر مکعب بر ثانیه است 256متر مکعب بر ثانیه و متوسط دبی خروجی نیز  230ورودي به سد 

متر مکعب بر ثانیه است و  120اي گیالن با اشاره به سرریز شدن سد سفیدرود، افزود: متوسط سر ریز  آب منطقهمدیر عامل 
 .فروردین امسال آغاز و همچنان ادامه دارد 11این سرریز از 

کعب بر متر م 35ها به صورت کامل آبگذاري شده است، تصریح کرد: ورودي کانال آب بر فومنات  وي با بیان اینکه کانال
 .متر مکعب بر ثانیه است 90متر مکعب بر ثانیه و کانال چپ این سد نیز  67ثانیه، کانال راست سد انحرافی سنگر 

هزار هکتار شالیزارهاي استان  238هزار هکتار از مجموع  172خرّمی در ادامه با اشاره به اینکه سد سفیدرود آب حدود 
وي با بیان اینکه تا پایان زمان نشا نوبت بندي .رزان تقدیم زراعی را رعایت کنندکند، تأکید کرد: کشاو گیالن را تأمین می

 .آب نداریم، گفت: بعد از این زمان براي نوبت بندي برنامه ریزي خواهد شد
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