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تاکید نماینده ولی فقیه در گیالن بر 

 لزوم مدیریت صحیح مصرف آب زراعی

 
 

آیت اهللا فالحتی گفت: با توجه به کاهش بارشها و 
ورودي آب سد سفیدرود، باید نحوه استفاده از آب زراعی 
هم از سوي مدیران و هم از سوي کشاورزان مدیریت 

 .شود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛04/02/1400
گیالن ؛ آیت اهللا رسول فالحتی، نماینده ولی فقیه در 
گیالن و امام جمعه رشت در دیدار با مدیران و معاونان 

اي گیالن ضمن قدردانی از تالشهاي  شرکت آب منطقه
مدیریت آب استان گفت: مدیریت آب، یکی از حساس 

ریت در نحوه توزیع، ها است و باید با مدی ترین مدیریت
استفاده و جلوگیري از هدر رفت این منابع مهم و حیاتی 
از سوي کشاورزان و مدیران شرکت آب منطقه 

 رو پیش را آبی تنش بدون زراعی سالی بتوانیم اي 
 .باشیم داشته

وي ، با بیان اینکه کشاورزي در استان بر پایه برنج و 
هر چه بیشتر از تک محصولی است، افزود: باید با حمایت 

کشاورزان و مدیریت درست و نظارت دقیق، بتوانیم، آب 
زراعی را به دست شالیکاران باالدست و پایین دست 

فراهم کنیم و همه از این نعمت الهی براي کشت 
 .مند شوند محصول خود بهره

نماینده ولی فقیه در گیالن، با تاکید بر اینکه باید زیر 
سازي و جلوگیري از هدر  هاي الزم براي بهینه ساخت

رفت آب فراهم شود، گفت: باید ساالنه بخشی از 
هاي آبیاري  اعتبارات این شرکت براي بتونی کردن کانال

تخصیص یابد عالوه بر جلوگیري از هدرفت آب، کشاورز 
نیز بتواند بدون دغدغه کم آبی به کشت محصول 

 .بپردازد

الیروبی انهار و  آیت اهللا فالحتی، با بیان اینکه باید براي
 شروع از قبل روستا شوراي ها از ظرفیت دهیاران و کانال
 باید ربط ذي مدیران: افزود شود، استفاده زراعی سال

 ،از کشاورزان به رسانی اطالع و بخشی آگاه بر عالوه
 کنار در صدر سعه با آن، توزیع نحوه و آب میزان

را به  آب دقیق، نظارت و مدیریت با و باشند شالیکاران
 .دست همه کشاورزان برسانند

وي، همچنین بر رعایت تقویم زراعی از سوي کشاورزان 
تاکید و تصریح کرد: شالیکاران باید با توجه به تقویم 
زراعی شروع به کشت و کار کنند و همچنین باید با بهره 
گیري درست از منابع آبی از هدر رفت آن جلوگیري 

ب به همه اراضی نمایند تا با همکاري یکدیگر آ
 .کشاورزي باالدست و پایین دست برسد

در این نشست وحید خرّمی، مدیر عامل شرکت آب 
اي گیالن هم با بیان اینکه در حال حاضر یک  منطقه

میلیون متر مکعب آب در سد سفیدرود  70میلیارد و 
متر  58ذخیره سازي شده است، گفت: ورودي آب امروز 

عدد در سال گذشته حدود مکعب بر ثانیه است که این 
 .متر مکعب بوده است 300
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میلیون متر  20وي افزود: شالیزارهاي گیالن روزانه به 
روز  100مکعب آب نیاز دارند که با احتساب میانگین 
میلیارد  2براي فصل کشاورزي ، نیاز آبی شالیکاران، به 

متر مکعب آب می رسد و این در حالی است که آب سد 
میلیون متر مکعب  70سفیدرود هم اکنون یک میلیارد و 

 .است

اي گیالن، با بیان اینکه  مدیر عامل شرکت آب منطقه
ها و عدم پوشش برفی در حوضه آبریز سد  کاهش بارش

سفیدرود موجب کاهش میزان آب ورودي به این سد 
فزود: از فردا آب سد براي فومنات و شرق شده است، ا

اردیبهشت به مدت  9گیالن و آب مناطق مرکزي نیز از 
شود که کشاورزان باید در این مدت  روز رهاسازي می 20

 .هاي خود را انجام دهند عملیات کشت و نشاي شالیزار

کیلومتر از انهار  450خرّمی با بیان اینکه در حال حاضر 
ایستگاه آب و  450پمپ،  900فزود: الیروبی شده است، ا

مهیا و یا در  زراعی سال براي که داریم چاه حلقه  260
 .باشد می سازي آماده حال 

 238هزار هکتار از  172 زراعی آب: کرد تصریح  وي
 شود. هزار هکتار شالیزار گیالن از سد سفیدرود تامین می

پیام تسلیت مدیر عامل آب منطقه اي گیالن 

 به مناسبت عروج شهادت گونه سردار حق بین

 

 

 

 

 1400 بهشتیارد 1چهارشنبه 

 

وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در 
پی عروج شهادت گونه سردار جانباز محمد علی حق بین 
مشاور فرمانده نیروي زمینی سپاه پاسداران انقالب 

قدس گیالن  16اسالمی و فرمانده سابق لشکر پرافتخار 
 . پیام تسلیتی صادر نمود

بین عروج شهادت گونه سردار جانباز محمد علی حق 
مشاور فرمانده نیروي زمینی سپاه پاسداران انقالب 

قدس گیالن  16اسالمی و فرمانده سابق لشکر پرافتخار 
موجب تأثر و تألم فراوان مردم والیتمدار استان گیالن 

هاي این سرباز والیت در هشت سال دفاع  گردید. رشادت
مقدس، دفاع از حرم مطهر حضرت زینب (س) و جبهه 

 مردم حافظه در همیشه براي را ایشان نام  مقاومت
 .است نموده حک گیالن شهیدپرور

اینجانب به نمایندگی از همکاران شرکت آب منطقه اي 
گیالن، عروج شهادت گونه سردار خط شکن جبهه 

را به مردم  "بین  سردار جانباز محمدعلی حق"مقاومت 
انقالبی گیالن و خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض 

خداوند منان برایشان آرزوي همنشینی با اولیاء  نموده و از
 الهی و همرزمان شهیدش مسئلت می نمایم .

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل  -وحید خرّمی 
 شرکت آب منطقه اي گیالن
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 : مدیر منابع آب منطقه مرکزي خبر داد

درصدي ایستگاه  95پیشرفت فیزیکی 

پمپاژ اشمک به چپک چکه در شهرستان 

 رشت

منابع آب منطقه مرکزي (رشت) از پیشرفت فیزیکی  مدیر
درصدي ایستگاه پمپاژ اشمک به چپک چکه در  95

میلیارد تومان خبر  11شهرستان رشت با اعتباري بالغ بر 
 .داد

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛01/02/1400
 پمپاژ ایستگاه: خبرگفت این اعالم با منصوري گیالن؛
 گذاري، لوله عملیات انجام با چکه چپک به اشمک
 زهکش آب انتقال جهت قطعات خرید و اتاقک ساخت
 بالغ اعتباري با متر 3200 طول به چکه چپک به اشمک

فیزیکی دارد  پیشرفت درصد 95  تومان، میلیارد 11 بر
که به زودي براي استفاده کشاورزان عزیز در شهرستان 

 .گرفت خواهد قرار برداري بهره مورد رشت

مدیر منابع آب منطقه مرکزي (رشت) اظهار داشت: در 
کنار عملیات اجرایی پروژه مزکور براي کمک به سپري 

نمودن سال زراعی کم تنش به منظور تامین آب مزارع 
هکتار از 147کشاورزي شهرستان رشت ساماندهی حدود 

آب بندانهاي خنفچه، جوریاب، اسطلک، علی بوزایه و 
 .تنمس به انجام رسیده اس

سطح شهرستان  2و  1وي افزود: الیروبی انهار درجه 
 146 اندازي راه و تجهیز کیلومتر، 100  رشت به طول

 15 قطعات خرید و تجهیز تهیه، پمپاژ، هاي ایستگاه مورد
مورد چاههاي آب  17پمپاژ و راه اندازي  ایستگاه

 آب منابع اقدامات  کشاورزي در سطح شهرستان از دیگر
 .است بوده  مرکزي منطقه

 95منصوري ادامه داد: مرمت، بازسازي و نوسازي 
دستگاه از دریچه هاي فلزي سطح شهرستان و 

هکتاري بهدان  8ساماندهی و بهینه سازي آب بندان 
 زراعی، اراضی از هکتار 40  بخش سنگر جهت پوشش

 در سیالب از دیده آسیب سردهنه احداث و ریزي برنامه
 شده انجام اقدامات دیگر از نیز سنگر بخش مالرجبعلی

 .است اخیر مدت در امور این

وي در خصوص دیگر اقدامات منابع آب منطقه مرکزي 
(رشت) تصریح نمود: ساماندهی، دیواره سازي، دریچه 
گذاري و رفع معضل مجراي آبی در محله آتشگاه بخش 
مرکزي و همچنین رفع معضل چندین ساله رودخانه 

وبی و ساماندهی با استفاده از جهاد بکنده از طریق الیر
 .بیل شناور به انجام رسیده است
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شروع اولین مرحله آبگذاري کانال هاي 

 آبیاري شبکه سفید رود

اولین مرحله آبگذاري کانال هاي آبیاري شبکه سفید رود 
روز پنجم و نهم اردیبهشت ماه آغاز می در گیالن ،از 

 . گردد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب  ؛ 04/02/1400
منطقه اي گیالن؛ با عنایت به آبگذاري کانال هاي 

مناطق شرقی گیالن) از )آبیاري فومنات و راست سنگر 
پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سنگر (مناطق مرکز 

وز پیوسته ر 20گیالن) از نهم اردیبهشت ماه به مدت 
براي نشاکاري، به اطالع کشاورزان عزیز و زحمتکش می 
رساند؛ هر چه سریعتر نسبت به خزانه گیري و نشاء برنج 

 .بر اساس تقویم زراعی اقدام نمایند

شایان ذکر است با توجه به رهاسازي آب سد سفیدرود و 
افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود و کانال هاي 

از بروز هرگونه خسارات جانی و  آبیاري؛ جهت جلوگیري
هاي فعال در  مالی احتمالی، ضرورت دارد کلیه شرکت

بستر رودخانه سفیدرود نسبت به خارج نمودن ادوات و 
تجهیزات خود اقدام و از کلیه شهروندان و مسافران عزیز 
استان گیالن تقاضا دارد جهت پیشگیري از حوادث ناشی 

ودخانه سفیدرود، از ورود اشخاص به بستر و حریم ر
 هاي آبیاري جدا خودداري نمایند. تأسیسات و کانال

سردهنه هاي رضوانشهر  درصد از 95

 بازسازي ، الیروبی و آبگذاري شده اند

مدیر منابع آب شهرستانهاي رضوانشهر،ماسال و انزلی از 
سردهنه در  42بازسازي ، الیروبی و آبگذاري کامل 

 .شهرستان رضوانشهر خبر داد

 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛ 05/02/1400
ع آب شهرستانهاي مناب مدیر پور بهرام بهرام گیالن؛

رضوانشهر، ماسال و انزلی با اعالم این خبر افزود: 
مهمترین منابع اصلی تامین آب اراضی کشاورزي 

 18سردهنه خاکی و  44شهرستان بوسیله انشعاب 
سردهنه بتنی از پنج رودخانه اصلی شفارود، دیناچال، 

مورد از  42نون تیزرود، چافرود و نوکنده می باشد که تا ک
کیلومتر  17سردهنه هاي خاکی مذکور به طول تقریبی 

به طور کامل بازسازي ، الیروبی و آبگذاري شده اند و 
 .کار دو سردهنه باقیمانده نیز به زودي به اتمام می رسد

هزار هکتاري اراضی  10وي با اشاره به مساحت 
هزار   8 حدود: افزود  شالیزاري شهرستان رضوانشهر
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هزار هکتار آبخور  2تار از این اراضی سنتی آبخور و هک
 .شبکه سفیدرود می باشند

مدیر منابع آب شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و انزلی 
با اشاره به ضرورت بهره گیري از چاه هاي موجود در 
سطح شهرستان براي تأمین بخشی از نیاز آبی موجود 

 88  رضوانشهر گفت: تعداد چاههاي عمیق شهرستان
حلقه از آنها در مدار بهره برداري قرار  72حلقه است که 

دارد و مابقی آنها نیز به کمک سایر دستگاهها ي متولی، 
از جمله جهاد کشاورزي در حال تعمیر و تهیه لوازم و 

 .قطعات هستیم

 تاکید بر توزیع عادالنه آب کشاورزي

 
 

شهرستانهاي فومن و شفت با مدیر در دیدار نماینده 
عامل آب منطقه اي گیالن، بر توزیع عادالنه آب 

 .کشاورزي تاکید شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛05/02/1400
گیالن؛ خلیل بهروزي فر نماینده شهرستان هاي فومن و 
شفت در مجلس شوراي اسالمی در نشست مشترك 

قدردانی از یالن، با تشکر و گ اي منطقه آب مدیرعامل  با
اي و همچنین  زحمات و تالشهاي مجموعه آب منطقه

شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی 
گیالن در تأمین آب کشاورزي در فصل زراعی جاري 

گفت: با توجه به کاهش بارش ها از تمامی ظرفیت هاي 
منابع آبی نظیر آب بندان ها، چاه هاي عمیق و 

 .تفاده الزم به عمل آیدایستگاههاي پمپاژ آب اس

 اي منطقه آب سهامی شرکت مدیرعامل خرّمی وحید 
 عدم به توجه با: داشت اظهار دیدار این در نیز گیالن
 موجب که سفیدرود سد آبریز حوضه در برفی پوشش
 از: افزود است، شده سد این به ورودي آب میزان کاهش
ل هاي فومنات و کانا آبگذاري ماه، اردیبهشت پنجم

روز  20راست سنگر (مناطق شرقی گیالن) به مدت 
 9متوالی جاري است و آب مناطق مرکزي نیز از 

روز رهاسازي خواهد شد و تأکید  20اردیبهشت به مدت 
نمود؛ کشاورزان عزیز و زحمتکش باید در این مدت، 
عملیات کشت و نشاي اراضی شالیزاري خود را انجام 

 .دهند

هاي  کیلومتر از انهار شهرستان 38الیروبی 

 رودسر و املش

مدیر منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش از الیروبی 
سردهنه اصلی در این دو  35کیلومتر از انهار و ساخت  38

 .شهرستان خبر داد

 احمد گیالن؛ اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به    
 با املش و رودسر هاي شهرستان آب منابع مدیر دادستان

 بازوهاي ترمیم و سازي  سردهنه: گفت خبر این اعالم
ورود به فصل  براي اقدامات ترین اصلی از یکی انهار

 زراعی کشاورزي است.

اصلی در   سردهنه 27وي افزود: در حال حاضر ساخت 
سردهنه اصلی در شهرستان املش  8شهرستان رودسر و 

نهر در ساحل چپ  آبرسانی ویژه از طریق فرخو عملیات 
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روستا به سرانجام  12رودخانه پلرود به اراضی کشاورزي 
 رسیده است.

مدیر منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش گفت: 
هاي لزرجان، تولخاله،  هاي واقع در رودخانه سردهنه

رود و  آباد، آچی الت قاسم مرسارود، خشکرود، سیاه
ینطور نهر صیاد محله، خاناپشتان، گزافرود رود و هم میانده

 و لیمنجوب آبگذاري موقت شده اند.

 

باالن در زیر پل  وي همچنین گفت: سردهنه نهر بی
پاچیان نیز بازسازي شده است و آبگذاري آن با نصب 

 .کانال و لوله فلزي در اسرع وقت به انجام خواهد رسید

اظهار مدیر منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش 
آباد  داشت: الیروبی انهار در منطقه گواسرا و علی

املش)، نهر هردو رود در روستاهاي  -(رودسر
محله، پیرمحله، دادامحله،  گسکرمحله، دوستکوه، درزي

محله و  سایه، لسبو محله، ماه محله، سورچان اوسط علی
 بازوسازي نهر نوده در شهرستان رودسر انجام شده اند.

اقدامات انجام شده در املش نیز گفت: در  دادستان درباره
هاي محل پمپاژ  شهرستان املش پاکسازي ایستگاه

آباد و سفیدداربن، ساماندهی و الیروبی  محدوده علی
رودخانه البرز در لگموج، اصالح مسیر جریان آب در 

روستاي شکرپس و بازسازي بازوي آببندان 
 و انهار آبگذاري و الیروبی بازسازي، کرفستان
 رودخانه در لگموج و آباد حاجی جورکاسر، هاي سردهنه

 رودخانه در...  و آسیابسران سفیدداربن، پیالباغ، البرز،
  .است شده انجام کیارود

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي رودسر و املش در 
اندازي برخی از  پایان اعالم داشت: بازسازي و راه

نیز در دستور کار قرار هاي عمیق  هاي پمپاژ و چاه ایستگاه
دارد و بخش عمده آن در محدوده املش انجام شده و در 

 حال پیگیري است

ضرورت مدیریت مصرف بهینه :استاندار گیالن

 آب کشاورزي/ تقویم زراعی رعایت شود

استاندار گیالن با تأکید بر مدیریت مصرف بهینه آب 
کاهش نزوالت آسمانی، گفت: کشاورزي با توجه به 

 .رعایت تقویم زراعی از سوي شالیکاران ضروري است

 

به گزارش خبرگزاري مهر، ارسالن زارع پیش از ظهر 
دوشنبه در حاشیه آغاز کشت مکانیزه برنج در گیالن در 
گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزي 

هاي اخیر براي کاهش میزان وابستگی به  خوبی در سال
واردات برنج از خارج انجام شده است. وي با اشاره به 
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فیت و کمیت تولید برنج، افزود: با وجود افزایش کی
محدودیت در منابع آبی تالش شده تا با استفاده از 

هاي برنج  مکانیزاسیون و تحقیقات در بهبود ارقام و گونه
شاهد افزایش کیفیت و کمیت تولید برنج باشیم. استاندار 
گیالن در ادامه با بیان اینکه مکانیزاسیون نقش مهم در 

ینه آب کشاورزي دارد، گفت: استان مدیریت مصرف به
هزار تن شلتوك تولید  100گیالن بیش از یک میلیون 

درصد برنج کشور را تأمین  30کند که این میزان  می
کند. وي با اشاره به اینکه کشاورزي به ویژه  می

شالیکاري سهم فراوانی در اشتغال استان دارد، اضافه 
قیم در این هزار بهره بردار به صورت مست 300کرد: 

هاي صورت  کنند با تالش و حمایت بخش فعالیت می
گرفته سهم گردش مالی این محصول در گیالن در سال 

هزار میلیارد ریال بود. زارع همچنین به  150گذشته 
اقبال مردم از بهره گیري از تسهیالت خرید ماشین آالت 

مندي از مکانیزاسیون به  کشاورزي، گفت: مجموعه بهره
درصد رسیده است. وي با بیان اینکه انتظار  70حدود 

هاي حمایتی در سال جاري زمینه توسعه  رود با برنامه می
ماشین آالت و پوشش بیشتر مکانیزاسیون در فرآیند تولید 
محصول برنج فراهم شود، اضافه کرد: با توجه به کاهش 
میزان نزوالت آسمانی در مقایسه با سال گذشته مدیریت 

ب باید به صورت جدي در دستور کار قرار مصرف بهینه آ
 .گیرد

 :در کمیته منابع و مصارف آب استان مطرح شد

 شالیکاران هر چه سریعتر نسبت به نشاء برنج اقدام کنند

 

 
در کمیته منابع و مصارف آب استان گیالن که با حضور 

کمیته در محل مدیریت بحران استانداري گیالن  اعضاي
برگزار گردید، نسبت به نشاء برنج توسط کشاورزان عزیز 

 .گیالنی تاکید شد

 منطقه آب عمومی روابط  گزارش به ؛07/02/1400    
 که استان آب مصارف و منابع کمیته جلسه در گیالن؛ اي

اي، مرکز تحقیقات برنج،  ا حضور نمایندگان آب منطقهب
جهاد کشاورزي، هواشناسی، محیط زیست، آبیاري، 
مدیریت بحران و شوراي انفال برگزار شد، عمران مومنی 
رئیس امور سدهاي گیالن با اشاره به کاهش بارشها و در 

 اعالم سفیدرود سد نتیجه کاهش شدید دبی ورودي
 یک اکنون هم  فیدرودس سد  مخزن حجم: داشت
میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودي  62 و میلیارد

متر  111متر مکعب بر ثانیه و متوسط دبی خروجی  50
 .مکعب بر ثانیه می باشد

وي افزود: با توجه به رها سازي آب سد سفیدرود از روز 
پنجم اردیبهشت ماه در کانال هاي آبیاري فومنات و 

 اردیبهشت نهم و  شرقی گیالن)راست سنگر (مناطق 
روز  20 بصورت) مرکزي مناطق( سنگر چپ کانال در ماه
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متوالی، کشاورزان زحمتکش گیالنی بر اساس تقویم 
 زراعی نسبت به نشاء برنج در این فرصت اقدام نمایند

 90سردهنه شمام رودبار با پیشرفت فیزیکی بیش از 
 درصد آماده آبگذاري است

 
 

مدیر مشارکت هاي مردمی و طرح هاي زودبازده آب 
منطقه اي گیالن از آمادگی سردهنه و کفبند نهر شمام 
در رستم آباد بر روي رودخانه سفیدرود جهت انجام 

 . آبگذاري خبر داد

 شرکت عمومی روابط گزارش به ؛ 07/02/1400  
 مدیر اصالحی ابراهیم گیالن؛ اي منطقه آب سهامی

 منطقه آب زودبازده هاي طرح و مردمی هاي مشارکت
گفت: تخریب سردهنه نهر  خبر این اعالم با گیالن اي

شمام رستم آباد در طول دوران بهره برداري، تأمین آب 
هکتار از اراضی منطقه را با تهدیدات و  800قریب به 

 .مشکالت عدیده اي همراه نموده بود

ردهنه و وي افزود: با اجراي بند انحرافی و بازسازي س
دیواره گذاري در جناحین رودخانه (در محل سردهنه) 

 .مشکل موجود رفع گردیده است

اصالحی تصریح نمود: شرکت آب منطقه اي گیالن با 
 "و"استفاده از اعتبارات بحران و همچنین از محل بند 

با اعتباري بالغ بر  1399قانون بودجه سال  "8"تبصره 
پروژه مذکور با استفاده  میلیارد ریال نسبت به اجراي 27

از سنگ الشه غرقاب در مالت، خشکه چینی با سنگ 
الشه، دیواره گابیونی و احداث دریچه تنظیم جریان آب 

 اقدام نمود.

وي اعالم داشت: تاکنون بند انحرافی و دیواره هاي 
جناحین رودخانه به اتمام رسیده و سازه دریچه نیز در 

با انجام آبگذاري به  حال احداث است و طی روزهاي آتی
 بهره خدمت رسانی به کشاورزان عزیز منطقه مورد 

 .ت گرف خواهد قرار برداري

 کیلومتر از کانالها ، انهار و زهکشهاي منطقه 100
 آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر الیروبی شد

شهرستان آستانه اشرفیه از الیروبی حدود  مدیر منابع آب
کیلومتر از کانالهاي آبیاري ، انهار و زهکشها در  100

 .آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر خبر داد
 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛08/02/1400
 شهرستان آب منابع مدیر کریمی محمدحسین گیالن؛
  از میزان این: گفت خبر این اعالم با اشرفیه آستانه
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 پرکاپشت استخربیجار، روستاهاي محدوده در الیروبی
رزاده، پوشل، کارسیدان، چهارده جوب، گاچرا و خلشا یاو

چهارده، صفرابسته، تمچال، دهسر، اشمان کماچال، لی 
کالیه کیاشهر، لسکوکالیه، دهکا، دشمنکرده، صیقلده، 
دستک، جسیدان، سوخته کوه و تاسنده انجام گرفته 

 است.

 50: عملیات آماده سازي، تجهیز و راه اندازي وي افزود
ایستگاه موجود در  85ایستگاه پمپاژ برقی و دیزلی از 

سطح شهرستان از جمله در روستاهاي دهسر، محسن 
آباد پایین کیاشهر، تندچکه کیاشهر، تجن، امشل، کشل 
آزادمحله ، دستک، سوخته کوه، پینچاه،نازك سرا انجام 

سته به ضرورت وارد مدار بهره شده است و مابقی نیز ب
 برداري خواهد شد.

مدیر منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه تصریح کرد: 
بازسازي کامل سازه تقسیم آب روستاي لبشکا آستانه 

به همراه  BP90 اشرفیه واقع در انتهاي مسیر کانال
 هدایت، در  دریچه گذاري انجام شده است که این امر

 100 و لبشکا اراضی از هکتار 120 به آب توزیع و تقسیم
 .کمک شایانی می نماید کوه سوخته اراضی از هکتار

کریمی در پایان ترمیم و نوسازي دریچه هاي توزیع آب 
به ویژه در روستاي محسن آباد دستک، اشلیکی، سالکده، 
ششکل و ساخت سردهنه هاي خاکی در روستاهاي 

ن، دهسر لسکوکالیه، لی کالیه کیاشهر، محسن آباد پایی
و همچنین ترمیم سردهنه چهارده جوب در رودخانه 
سفیدرود را از دیگر اقدامات انجام شده منابع آب 

 شهرستان آستانه اشرفیه خواند.

 

آبگذاري کانال چپ سد سنگر از فردا 

 آغاز خواهد شد

 
 

روز 20اردیبهشت به مدت  9کانال چپ سد سنگر از فردا 
 .شود آبگذاري می

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛08/02/1400
گیالن؛ وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 

اي گیالن گفت: کانال چپ سد  شرکت سهامی آب منطقه
هاي مناطق مرکزي استان  سنگر براي آبیاري شالیزار

شامل رشت، خمام، کوچصفهان، لشت نشاء، سنگر و 
روز آبگذاري  20اردیبهشت به مدت  9خشکبیجار از فردا 

کانال راست سد سنگر براي آبیاري  :شود. وي افزود می
آب بر فومنات براي   هاي مناطق شرقی و کانال شالیزار

هاي غرب استان از پنجم  تأمین آب زراعی شالیزار
روز آبگذاري شده است.  20اردیبهشت ماه به مدت 

ن تأکید اي گیال مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه
روزه، شالیکاران براي نشاء  20نمود: در این مدت 

 .شالیزارهایشان هر چه سریعتر اقدام نمایند

 

 



 

 10  

 

 بحران کم آبی در استان هاي شمالی

 
 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت : هم اکنون 
آبی در سطح استان هاي شمالی هستیم شاهد بحران کم 

و در این میان وضعیت سردهنه هاي کشاورزي در کل 
این استان ها یک خطر بسیار جدي است که بر اثر 

 .سیالب تخریب شده اند
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت  ؛09/02/1400

بحران کشور در روز چهارشنبه در بازدید از سردهنه هاي 
افزود: این سردهنه  1399تخریب شده از سیالب سال 

هاي کشاورزي در اسرع وقت باید ترمیم و بازسازي 
 .شوند

 200نجار با بیان این مطلب که در سال گذشته مبلغ 
میلیارد تومان براي همین منظور در اختیار استان هاي 
شمالی قرار گرفت، گفت: سهم استان گیالن در خصوص 

ارد تومان میلی 45مدیریت بستر رودخانه ها از این میزان 
بود که با توجه به بروز خشکسالی امسال این رقم باید 

 .افزایش چشمگیري یابد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برگزاري 
جلسه و نشست در ستاد مدیریت بحران استان در 
استانداري گیالن گفت: این نشست بسیار حائز اهمیت 

اضی کشاورزي بود و پیرو آن بازدیدهاي میدانی از ار
داشتیم که پس از جمع بندي در حضور وزراي کشور، 
نیرو و روساي سازمان برنامه و بودجه و سازمان 

 .هواشناسی، تصمیم نهایی براي این امر گرفته خواهد شد

وي عنوان کرد: بحران کم آبی در سطح استان هاي 
شمالی نمود دارد و طی این بازدیدها این بحران در سطح 

ي شهرستان هایی چون تالش، رضوانشهر، شالیزارها
ماسال و شفت بسیار جدي تر است که با تالش هاي آب 
منطقه اي گیالن، کارهاي بسیار خوبی تا این لحظه 

 .انجام شده است

اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت 
بحران کشور ضمن سفر به گیالن از زیرساخت هاي 

زارهاي بحران زده کشاورزي، سردهنه ها و شالی
 .کرد بازدید شفت و ماسال  شهرستانهاي رضوانشهر،

در این سفر حسن محمد یاري نماینده شهرستانهاي 
 نماینده خلیل بهروزي فر و ماسال و  تالش، رضوانشهر

 اسالمی، شوراي مجلس در شفت و فومن شهرستانهاي
 از جمعی و خرمی مدیرعامل آب منطقه اي گیالن وحید

سازمان مدیریت  رییس شهرستانی، و تانیاس مدیران
 .بحران کشور را همراهی نمودند

 به سفر در کشور بحران  شایان ذکر است، رییس سازمان مدیریت
هاي کشاورزي، سردهنه ها و شالیزارهاي  زیرساخت از گیالن

بحران زده شهرستانهاي رضوانشهر، ماسال و شفت از جمله 
سردهنه در حال احداث پونل و بند بتنی پلنگ پاره شهرستان 

 و شاندرمن روستاي مزارع و پند قلی رضوانشهر، سر دهنه محمد
حال احداث سیاهمرد و مزارع کشاورزي روستاي خودبچر  در پل

 .ل و سردهنه خانم جوب شهرستان شفت بازدید نمودماسا
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هکتار از اراضی ساحلی و بستر  2آزادسازي بیش از 

 رودخانه در الهیجان و آستانه اشرفیه
هکتار از اراضی ساحلی و بستر رودخانه در  2بیش از 

 .شهرستانهاي الهیجان و آستانه اشرفیه رفع تصرف شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛11/02/1400
گیالن؛ در راستاي حفظ حقوق بیت المال 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 اراضی ساحلی) بیش از 

هکتار از اراضی بستر رودخانه و ساحلی در آستانه  2
 اشرفیه و الهیجان رفع تصرف شد.

این گزارش حاکی است، با انجام پیگیري از طریق 
محاکم قضایی، نسبت به رفع تصرف اراضی ساحلی 

متر مربع  100(حریم دریا) به مساحت حدود یکهزار و 
توسط منابع آب شهرستان هاي الهیجان و زمینی به 

هکتار از بستر رودخانه سفیدرود در منطقه  2مساحت 
عبدا...آباد توسط منابع آب شهرستان آستانه با همکاري و 

 حضور عوامل قضایی و انتظامی رفع تصرف گردید.

ن در شهرستان فومن به بازسازي سردهنه خا

 سر انجام رسید

هاي مردمی و طرحهاي زود بازده آب  مدیر مشارکت
اي گیالن از بازسازي سردهنه خان در شهرستان  منطقه

 . فومن خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی  ؛12/02/1400
  آب منطقه اي گیالن؛ ابراهیم اصالحی مدیر مشارکت

مردمی و طرح هاي زودبازده شرکت سهامی آب هاي 
منطقه اي گیالن با اعالم این خبر گفت: به علت تخریب 
بخشی از بند انحرافی و دیواره سردهنه نهرخان، 
کشاورزان عزیز منطقه با مشکل تامین و انتقال آب مورد 

 .نیاز مزارع منتهی به سردهنه مواجه بودند

کشاورزي یک  وي افزود: سردهنه نهرخان فومن، آب
هکتار از اراضی شالیزاري پائین دست منطقه  700هزار و 
محله هاي مودگان، دار باغ، مهدي محله، نصراهللا   شامل

خان محله، شکالگوراب باال، کردمحله، امامزاده تقی، 
گشت گوراب، روستاي پیریوسف، روستاي کوچک و 

 .فرعی اژدها جوب را تأمین می نماید

 چون عملیاتی اهم با پروژه این: گفت پایان در وي 
گابیونی براي  دیواره احداث شده، واژگون دیواره تخریب

سر دهنه، بازسازي بند انحرافی و احداث حوضچه آرامش 
  .در پایین دست بند اجرا گردید

شایان ذکر است آبگذاري نهرخان جهت آبرسانی به 
 .شالیزارهاي منطقه در موعد کشاورزي انجام شده است
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 کیلومتر از انهار گیالن 480الیروبی 
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 

کیلومتر انهار و زهکش  480گیالن از الیروبی حدود 
 .هاي استان خبر داد

 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛13/02/1400   
: گفت خبر این اعالم با پور خانی جواد محمد گیالن؛
مان شبکه هاي آبیاري و راند افزایش منظور به هرساله

انهار به دلیل رشد گیاهان و شیب کم موجود در جلگه، 
انهار و زهکش ها الیروبی می شوند که تاکنون حدود 

کیلومتر از انهار و زهکش هاي نیازمند به  480
 .اند شده الیروبی استان در الیروبی

درصد انهار و  95وي با بیان اینکه تاکنون؛ بیش از 
 شده الیروبی استان  زهکش هاي نیازمند به الیروبی در

 حدود الیروبی امسال براي مجموع در: کرد تصریح اند،
هاي استان برنامه ریزي  کیلومتر از انهار و رودخانه 500

 شده است.

در سطح سردهنه خاکی  370خانی پور با اشاره به وجود 
مورد از این سردهنه ها  356استان گیالن افزود: تاکنون 

بازسازي و آبگذاري شده اند و مابقی نیز در اسرع وقت 
 ابگذاري خواهند شد.

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
گیالن با تاکید بر استفاده از تمامی منابع آبی موجود در 

درصد از  60حدود  جهت تامین آب کشاورزي ادامه داد:
ایستگاههاي پمپاژ و چاههاي عمیق تاکنون سرویس و 
راه اندازي شده و مابقی نیز در صورت نیاز وارد مدار بهره 

 برداري خواهند شد.

وي در پایان تاکید نمود: کشاورزان عزیز گیالنی ضمن 
رعایت تقویم زراعی، از اولین مرحله آبگذاري که هم 

ري جاري است، در جهت اکنون در کانال هاي آبیا
 نشاکاري برنج استفاده نمایند.

،  کیلومتر از مهمترین کانال ها 30الیروبی 

 زهکش ها و انهار شهرستان بندر انزلی

مدیر منابع آب شهرستان هاي بندر انزلی ، رضوانشهر و 
کیلومتر از مهمترین کانال ها،  30ماسال از الیروبی 

 .زهکش ها و انهار شهرستان بندر انزلی تا کنون خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی  ؛13/02/1400
آب منطقه اي گیالن؛ بهرام بهرام پور مدیر منابع آب 
شهرستان هاي بندر انزلی، رضوانشهر و ماسال با اعالم 

رشته نهر،  16این خبر گفت: این میزان الیروبی در 
خمیران، کچلک، کهنه  کانال و زهکش اصلی در محالت

سل، تربه بر، لیجارکی، طالب آباد، آبکنار، کرکان، چاي 
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 انجام انزلی آزاد منطقه و بیجار، سنگاچین، وشه روبار 
 .است شده

حلقه چاه عمیق و  39وي گفت: شهرستان انزلی داراي 
 در مورد 65تعداد  مورد ایستگاه پمپاژ که در مجموع 34

 .قراردارد برداري بهره مدار

بهرام پور اعالم داشت: تکمیل و احداث سردهنه بتنی 
کپورچال و مرمت و بازسازي سردهنه بتنی علی آباد 

 برداري بهره به زودي به و باشند می اجرا حال در نیز 
 . رسید خواهند

درصد از اراضی کشاورزي بندر  50شایان ذکر است؛ 
انزلی از آب شبکه سفیدرود که بصورت کانال آبرسان 

 .ی هستند، مشروب می شوندخاک

 با هدف نظارت بر توزیع عادالنه آب؛

شبکه هاي آبیاري و زهکشی فومنات مورد 

 بازدید قرار گرفت

 
 

مدیر عامل آب منطقه اي گیالن به اتفاق مدیر عامل 
آبیاري و زهکشی شرکت بهره برداري از شبکه هاي 

استان در خصوص نظارت بر توزیع عادالنه آب ، از شبکه 
 . هاي آبیاري دشت فومنات بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب  ؛14/02/1400
منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در حاشیه این بازدید 

 از اظهار داشت؛ اولین نوبت آبگذاري کانال هاي آبیاري
 راست و فومنات هاي کانال در ماه اردیبهشت پنجم روز

سنگر (مناطق شرقی استان) و از نهم اردیبهشت ماه در 
 .کانال چپ سنگر (مناطق مرکزي استان) آغاز شده است

وي افزود: در این مدت انتظار می رود که کشاورزان عزیز 
و زحمتکش نشاء برنج را بر اساس تقویم زراعی به انجام 

  .برسانند
ه اي گیالن با اشاره به مدیر عامل شرکت آب منطق

کاهش شدید ورودي آب به سد سفیدرود و همچنین 
رودخانه هاي استان به دلیل کاهش نزوالت جوي 

 500تصریح کرد: در سال آبی جاري براي الیروبی 
کیلومتر از انهار و زهکش هاي نیازمند به الیروبی در 

 480استان برنامه ریزي صورت گرفت که تاکنون 
 .ها الیروبی شده استکیلومتر از آن

 
خرّمی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت هاي منابع آبی 
در جهت تأمین آب زراعی گفت: در محدوده فومنات که 
امروز بازدید شد، اراضی که در نوبت وصل آب قرار دارند 
به خوبی در حال آبگیري هستند و آب مناسبی در مسیر 

؛ انشاله تا پایان آنها جریان دارد و اظهار امیدواري کرد
این مرحله از آبگذاري، کلیه شالیزارها محدوده آبدار 

 .خواهند شد
 
 
 

 

http://news.glrw.ir/cs/News/118/1876/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://news.glrw.ir/cs/News/118/1876/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA�
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شالیکاران گیالنی هر چه سریعتر نسبت به 

 نشاء برنج اقدام کنند

 
 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در بازدید از 
هاي آبیاري مناطق مرکزي استان اظهار داشت:  شبکه

کشاورزان عزیز و زحمتکش گیالنی هر چه سریعتر 
 .نسبت به نشاء برنج بر اساس تقویم زراعی اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی؛ وحید خرّمی   ؛17/02/1400
مدیر عامل آب منطقه اي گیالن به همراه مهران محمد 

هاي  داري از شبکهحسن زاده مدیر عامل شرکت بهره بر
 بر نظارت  و پایش هدف با  آبیاري و زهکشی استان

 مرکزي مناطق  عادالنه آب، از شبکه هاي آبیاري توزیع
 .نمودند بازدید گیالن

خرّمی در حاشیه این بازدید اظهار داشت؛ اولین نوبت  
آبگذاري مناطق مرکزي استان از نهم اردیبهشت ماه در 

 .استکانال چپ سنگر آغاز شده 
وي افزود: با توجه به پایش صورت گرفته، خوشبختانه در 
تمام مناطق آب به اندازه کافی در مجاري آبی جریان 
داشته و کشاورزان عزیز نیز در حال فعالیت در شالیزار 
هاي خویش هستند و توصیه می شود با توجه به شرایط 

 چه هر  مناسب جوي و وجود آب کافی در مجاري آبی،
به نشاء برنج براساس تقویم زراعی اقدام و  سبتن سریعتر

مازاد آب موجود را نیز به سمت آببندانهاي حوزه فعالیت 
 .خویش براي ذخیره سازي هدایت نمایند

شایان ذکر است، تمامی کانال هاي اصلی آبیاري دشت 
 لشت الکان، خشکبیجار،  مرکزي از جمله؛ سنگر، خمام،

رد بازدید و مو کنزدی از رشت مرکزي مناطق و نشا
پایش مدیران عامل شرکت آب منطقه اي و شرکت بهره 

هاي آبیاري و زهکشی گیالن قرار  برداري از شبکه
   .گرفت

 در پی بارش هاي رحمت الهی ؛

 آبگذاري کانالهاي آبیاري کشاورزي کاهش می یابد

 
حفاظت وبهره برداري شرکت آب منطقه اي معاون 

گیالن از کاهش مقدار آب ورودي به کانال هاي آبیاري 
 . شبکه سفید رود در پی بارش باران خبر داد

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛20/02/1400    
 خبر واحد با گفتگو در پور خانی جواد محمد گیالن؛ اي

 توجه با: خبرگفت این اعالم با گیالن مرکز سماي و صدا
 روزهاي در وضیعت این ادامه و جاري هفته طی بارش به

اراضی  به خسارت ورود از جلوگیري جهت در آتی،
شالیزارها و مصرف بهینه آب کشاورزي، مقدار آب وردي 

 به کانال هاي آبیاري کشاورزي از امشب کاهش می یابد
. 
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وي تصریح کرد: با توجه به بارندگی، شاهد آبگرفتگی و 
سطح آب در مزارع و کانال هاي آبیاري بوده  باال آمدن

ایم و بدین منظور به جهت جلوگیري از ورود خسارت به 
اراضی شالیزارها و مصرف بهینه آب و ذخیره سازي آب 
سد سفیدرود براي مصارف تابستان، آب کانال ها از 

 . امشب کاهش می یابد

معاون حفاظت وبهره برداري شرکت آب منطقه اي 
د: کاهش آب کانال هاي آبیاري تا پایان گیالن افزو

بارش رحمت الهی ادامه و پس از آن آبگذاري بصورت 
 . کامل طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد

وي گفت: طبق برنامه مصوب قبلی، آبگذاري در کانال 
 شرقی مناطق( سنگر راست کانال و  هاي فومنات

 و داشته ادامه ماه اردیبهشت 25 لغایت پنجم از) گیالن
 روز 8 و قطع روز 4 بصورت آب بندي نوبت آن از پس

ذاري در کانال آبگ داد، ادامه و شد خواهد اجرایی وصل
 29لغایت  9چپ سنگر (مناطق مرکزي گیالن) نیز از 

اردیبشهت ماه جاري است و پس از آن نوبت بندي آب 
 . در این بخش هم اجرا خواهد شد

خانی پور ضمن تأکید به کشاورزان زحمتکش گیالنی 
مبنی بر رعایت تقویم زراعی و اتمام نشاء برنج یاد آور 
شد: در صورت ضرورت، تغییرات برنامه هاي آبیاري 
متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهاي احتمالی به 

 عموم کشاورزان اطالع رسانی می شود

مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه آب 

 منطقه اي گیالن منصـوب شد
مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه آب منطقه اي گیالن 

 .با حکم مدیرعامل این شرکت منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛21/02/1400
 اي منطقه آب شرکت عامل مدیر خرّمی وحید گیالن؛
را به عنوان  محمد رضا پورحسین حکمی طی گیالن

مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه این شرکت منصـوب 
 کرد.

 

 در این حکم آمده است:

به موجب این نظربه مراتب تعهد و تجربیات جنابعالی، 
ابالغ به عنوان مدیرمنابع انسانی،آموزش و 

، تا نسبت به انجام وظایف رفاه منصـوب می شوید
محوله زیر نظر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 

 اقدام نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال ضمن بهره گیري 
از ظرفیت هاي موجود براساس سیاست ها، برنامه ها، 
قوانین و مقررات وضوابط مورد عمل در پیشبرد اهداف 

 شرکت موفق و موید باشید.
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 افزایش آبگذاري کانالهاي آبیاري کشاورزي در گیالن

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از افزایش 
آبگذاري کانال هاي آبیاري شبکه سفید رود در استان 

 . خبر داد

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛22/02/1400  
خبرگفت: با توجه به  این اعالم با خرّمی وحید گیالن؛

بارش هاي مناسب اخیر در سطح استان و تغییرات ایجاد 
شده در آبگذاري کانالهاي شبکه سفیدرود، افزایش 
آبگذاري کانالهاي فومنات، گله رود و چپ سنگر (اراضی 

 23مناطق مرکزي گیالن) از صبح روز پنجشنبه 
اردیبهشت ماه  29اردیبهشت ماه اعمال و تا صبح روز 
 بمدت سنگر چپ ادامه خواهد داشت و سپس در کانال 

 .شود می انجام آبگذاري قطع روز 4

وي ادامه داد: آبگذاري مرحله دوم کانال راست سنگر 
 25(اراضی مناطق شرق گیالن) نیز از صبح روز شنبه 

روز قطع  4روز ادامه و سپس  8اردیبهشت ماه شروع و تا 
 آب اعمال خواهد داشت.

تأکید بر لزوم رعایت تقویم زراعی و اتمام نشاء خرّمی با 
برنج در این مدت آبگذاري از سوي کشاورزان زحمتکش 
گیالنی یاد آور شد: هر گونه تغییرات برنامه هاي آبیاري 
متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهاي احتمالی اطالع 

 رسانی می شود.

 اي گیالن جهت جلوگیري از مدیرعامل شرکت آب منطقه
بروز هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی تأکید نمود: 
با توجه به تغییرات و افزایش جریان رودخانه سفیدرود و 
کانال هاي آبیاري، کلیه شهروندان گرامی از نزدیک 

هاي  شدن به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال
 آبیاري و تأسیسات آبی جدا خودداري نمایند.

 اراضی درصد از  60ش از شایان ذکر است، بی
 جهاد سازمان اعالم اساس بر استان شالیزارهاي
   .است شده نشاء تاکنون گیالن، کشاورزي

 درصدي ورودي آب به سد سفید رود 90 کاهش

 
 

در مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با بیان اینکه 
میلیون متر مکعب  850حال حاضر مخزن سد سفید رود 

درصدي ورودي آب به سد  90ذخیره دارد، از کاهش 
 .سفید رود خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛28/02/1400
گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر افزود: در حال 

متر مکعب بر ثانیه آب وارد سد سفیدرود می  26حاضر 
در مدت مشابه سال گذشته این میزان شود در حالی که 

 .متر مکعب بر ثانیه بوده است 267

وي علت این کاهش ورودي را کاهش نزوالت جوي و 
نبود پوشش برفی در باال دست عنوان و اظهار کرد: حجم 

میلیون متر  1092ذخیره آب در مدت مشابه سال گذشته 
درصدي را هم اکنون نشان  22مکعب بوده که کاهش 

 دهد.می 

خرّمی با اشاره به اجراي نوبت بندي آبگذاري کانال هاي 
آبیاري شبکه سفیدرود، اعالم داشت: بر اساس برنامه، آب 
کانال چپ سد سنگر (اراضی مناطق مرکزي گیالن) از 
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 سپس و قطع روز 4اردیبهشت ماه به مدت  29صبح روز 
 .شد خواهد آبگذاري روز 8 مدت به

اي گیالن با اعالم تحقق مدیرعامل شرکت آب منطقه 
 به نیازمند کامل برنامه الیروبی انهار و زهکش هاي 

 از بیش تاکنون: داشت اظهار گیالن استان در الیروبی
 الیروبی به نیازمند هاي زهکش و انهار از کیلومتر 500

 .است شده الیروبی استان در

وي تأکید نمود: کشاورزان عزیز ضمن رعایت تقویم 
 برنج را هرچه سریعتر انجام دهند.زراعی، نشاء 

اي گیالن در پایان اعالم  مدیرعامل شرکت آب منطقه
داشت: با توجه به گرم شدن هوا و همچنین افزایش 
جریان رودخانه سفیدرود و کانال هاي آبیاري به منظور 
تأمین آب کشاورزي، جهت جلوگیري از بروز هرگونه 

گرامی از خسارات جانی و مالی احتمالی، شهروندان 
نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و 

 هاي آبیاري و تأسیسات آبی جدا خودداري نمایند. کانال

 ادامه برنامه نوبت بندي آب کشاورزي

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت : برنامه 
روز وصل  8ي آب کشاورزي به تناوب بصورت نوبت بند

  .روز قطع ادامه خواهد داشت 4و 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش ؛ 30/02/1400
 و صدا خبر واحد با زنده گفتگوي در خرّمی وحید گیالن؛
 مخزن اینکه بیان با )باران شبکه( گیالن مرکز سیماي

میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد،  920 سفیدرود سد
گفت: در حال حاضر ورودي آب به سد سفیدرود نسبت 

درصد کاهش  93به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
 .دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن افزود: در حال 
متر مکعب بر ثانیه  18  حاضر ورودي به سد سفیدرود

 بیش اهشک گذشته سال مشابه مدت  است که نسبت به
 نگران کمی امر این  درصدي را نشان می دهد که 93 از

 . است کننده

وي با اشاره به برنامه ریزي براي مدیریت مصرف آب 
کشاورزي استان اظهار کرد: براي مدیریت مصرف 
براساس تصمیماتی که در استان گرفته شده بود، اولین 

 20مرحله آبگذاري در کانال ها براي نشاء برنج به مدت 
روز پیوسته انجام شد که در حال حاضر کانال چپ سنگر 

 .است شده  که شامل رشت و خمام می شود، قطع

وي اضافه کرد: قطع آب کانال چپ سد سنگر تا دوم 
خرداد ماه ادامه خواهد داشت و از آن زمان کانال چپ سد 

 شامل که سنگر سد راست سمت  سنگر وصل و کانال
 این و شد خواهد قطع شود، می  گیالن شرق شهرهاي

 آب وصل روز هشت و قطع روز چهار تا تناوب به برنامه
  .باشد می

خرمی تصریح کرد: با توجه به میزان ذخیره اي که در سد 
سفیدرود داریم برنامه ریزي دقیق انجام شده و برنامه 

 .نوبت بندي آب کشاورزي ادامه خواهد داشت
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 هاي فعالیت که کرد توصیه کشاورزان به خرّمی 
 هماهنگ  ها کانال آبگذاري تقویم با را شان کشاورزي

 و دهند انجام موقع به را شان کارهاي بتوانند تا کنند
نسبت به این تاریخ هایی که اعالم می شود اطمینان 
داشته و همکاري الزم را با متولیان امر، اعم از آبیاران و 

 وصل و  سر آبیاران داشته و نگرانی از تاریخ هاي قطع
 باشند نداشته آب

بازدید استاندار گیالن از روند ساخت و 

 تکمیل سد الستیکی خالکایی ماسال

 

اردیبهشت ماه در  30استاندار گیالن عصر روز پنجشنبه ، 
سفر به ماسال، از روند احداث و تکمیل سد الستیکی 

 .خالکایی این شهرستان بازدید کرد

رسانی استانداري  پایگاه اطالعبه گزارش  ؛30/02/1400
 و احداث روند از گیالن استاندار زارع ارسالن گیالن؛
 خالکایی رودخانه روي بر ماسال الستیکی سد تکمیل

 انجام در شتاب ضرورت بر و بازدید شهرستان، این
 عملیات اجرایی آن تأکید کرد.

در این بازدید، وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه 
 تشریح به و همراهی را گیالن استاندار  اي استان نیز

 .پرداخت ماسال الستیکی سد ساخت حال در وضعیت

سد الستیکی خالکایی با هدف انتقال آب رودخانه به 
ال بردن رقوم هکتار، با 925کانال، بهبود سطح زیرکشت 

سطح آب در فصول زراعی، تثبیت بستر رودخانه و 
کنی، پرورش آبزیان و تغذیه  جلوگیري از پدیده کف

 70هاي زیرزمینی، در حال حاضر از پیشرفت حدود  آب
 درصدي برخوردار است.

ارتفاع سد الستیکی خالکایی ماسال، سه متر و طول 
 متر است. 44الستیک در تاج سد، حدود 

هزار مترمکعب بوده که باعث  120مخزن این سد حجم 
دست  هکتار از اراضی شالیزارهاي پایین 925بهبود آبیاري 

 خواهد شد.

 

 

https://www.gilan.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/10082/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.gilan.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/10082/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84
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