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 هشدار افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود

با توجه به افزایش دما و ذوب پوشش برفی حوضه آبریز 
آب به مخزن سد ، سد سفیدرود و افزایش دبی ورودي 

 .اطالعیه اي بدین منظور صادر شد
  : اطالعیه

 و دما افزایش به عنایت با  ؛ ۰۲/۰۱/۱٤۰۰      
شش برفی حوضه آبریز سد سفیدرود و افزایش پو ذوب

 آب شرکت سفیدرود، سد  دبی ورودي آب به مخزن
 هاي سیالب بهینه کنترل جهت گیالن اي منطقه

مترمکعب در ثانیه  30 خروجی دبی با بهار، فصل محتمل

از بامداد روز سه شنبه مورخ سوم فروردین ماه سال 
برنامه ریزي نموده است که در ادامه با توجه به  1400

روند افزایشی دبی ورودي به سد این مقادیر قابل افزایش 
 .خواهد بود

 بروز از جلوگیري جهت رساند می اطالع به        
 کلیه دارد ضرورت ی،احتمال مالی و جانی خسارات هرگونه
 به نسبت سفیدرود رودخانه بستر در فعال هاي شرکت

و از کلیه   اقدام خود تجهیزات و ادوات نمودن خارج
شهروندان و مسافران عزیز استان گیالن تقاضا دارد 
جهت پیشگیري از حوادث ناشی از ورود اشخاص به 

هاي آبیاري جداً  بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال
 .خودداري نمایند
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پیام معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به مناسبت روز 
 جهانی آب

پیام مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به 

 .مناسبت روز جهانی آب منتشر شد
به گزارش شبکه خبري آب ایران ، در   ؛ 20/01/1400

این پیام آمده است: اگر نزدیک به دو دهه است که 
سازمان ملل دوم فروردین ماه هر سال را روز جهانی آب 

گذاري کرده است براي ما ایرانیان که در اقلیم خشک  نام
و نیمه خشک زمین زندگی می کنیم و حدود نیمی از 

 20ونت دارند که جمعیت کشور عزیزمان در نقاطی سک
درصد منابع آبی را در اختیار دارند و آب را براي رفعِ 
تشنگی باید از فرسنگ ها راه دور منتقل کنند، هر روز، 

 روز آب است!

 

 

شعار امسال سازمانِ ملل براي پاسداري از  "ارزش آب" 
آب در جهان انتخاب شده است، در حالی که صدها قرنِ 
پیش از این آیات متعددي در قرآن کریم به آن اشاره 
کرده و جان و رزق هر آنچه در آسمان و زمین آفریده 
شده را به آن پیوند زده و ارزش آب را نه براي زندگی 

دگی قلمداد کرده است. با توجه به واقعیات بلکه خود زن
موجود در خصوص آب و خاك ایران، باید گام هاي 
اساسی در جهت ایجاد یک ساختار حکمرانی خوب براي 
حفاظت از منابع آب برداشته شود تا سیاست گذاران 
بتوانند آگاهانه تصمیم گیري کنند، ساختاري که بتواند بر 

دقیق از میزان آبِ قابل اساس یک سند مکانی و زمانی 
برنامه ریزي در مقیاس هايِ متفاوت، حداکثر استفاده 
مجاز و اقتصادي مناسب، آب را در میان ذینفعان بخش 
هايِ مختلف عادالنه توزیع کند. یکپارچه سازيِ شرکت 
هايِ آب و فاضالب در استانها، تغییر ساختار شرکت 

ي با کم سازگار"مدیریت منابع آب ایران و تهیه سند 
هاي کشور، گام هایی است که  براي همه استان "آبی

گیري براي  براي جلب مشارکت همه ذینفعان در تصمیم
منابع آب کشور برداشته شده است که باید همراه با 
مسائل با اهمیت دیگري همچون تغییرِ الگوي کشت 

اي به منظور استفاده بهینه از آب، پایداري اقلیمی  منطقه
اقتصادي برداشته شود. دستیابی به الگوهاي  و سودآوريِ

کشت هوشمند، ایجاد گلخانه هايِ پیشرفته و ترویج 
مهارت هاي حرفه اي در بخش کشاورزي که غالب آبِ 
کشور را مصرف می کند، می تواند با یک قانون جامع و 

، تعادل پایدار در  کنترل فیزیکی منابع آب توسط دولت
نماید، اما بدون حکمرانی عرضه و تقاضاي آب را حاصل 

خوب ممکن است همه این تالش ها به افزایش گسترش 
اراضی زیر کشت و در نتیجه تقاضاي بیشتر آب بیانجامد، 
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زیرا تا زمانی که آب در دسترس باشد تمایل به استفاده از 
آن وجود دارد. همچنین اگر خسارت ناشی از تغییرها 

که هر گونه توسط دولت ها جبران نشود، احتمال این
اصالح در روش ها با مخالفت روبرو شود، بسیار زیاد 
است. در سال هاي اخیر همت زیادي شده است تا آب 
رفته به جوي برگردد و رمقی تازه به جاِن آب داده شود، 
نباید آن را به جوي هایی هدایت کنیم که نیمی از آن به 
هدر می رود. مراقبت از آب هاي درون سرزمینی سر 

است که امسال موجب تاکید  "پشتیبانی از تولید"ه لوح
مقام معظم رهبري قرار گرفته است، زیرا که تولید در 

” سازگاري با کم آبی“همه بخش ها نیازمند آب پایدار و 
 . است

 

 : با حکم مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

سرپرستان اداره هاي منابع آب صومعه سرا و آستارا 
 شدند منصوب

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن سرپرستان اداره هاي 
 منابع آب صومعه سرا و آستارا را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي    ؛07/02/1400
گیالن مهندس وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل آب منطقه اي گیالن در احکام جداگانه اي 

بهرام پور را بعنوان سرپرست اداره منابع آب آقایان بهمن 
آستارا و حامد نژاد حسینی را به عنوان سرپرست اداره 

 .منابع آب صومعه سرا منصوب نمود

 

 

 هشدار افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود

با توجه به افزایش ورودي آب به مخزن سد سفیدرود ، 
 .اطالعیه اي بدین منظور صادر شد

 
 اطالعیه :

 و اخیر هاي بارش به عنایت با ؛07/02/1400     
 شرکت سفیدرود، سد مخزن به آب ورودي دبی افزایش

 هاي سیالب بهینه کنترل جهت گیالن اي منطقه آب
 مورخ  یکشنبه روز بامداد از بهار، فصل محتمل

، افزایش قابل مالحظه اي 1400 سال ماه فروردین  8
 براي دبی خروجی سد برنامه ریزي نموده است.

بدین منظور به اطالع می رساند جهت جلوگیري از بروز 
هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی، ضرورت دارد کلیه 

هاي فعال در بستر رودخانه سفیدرود نسبت به  شرکت
 کلیه از و  خارج نمودن ادوات و تجهیزات خود اقدام

ستان گیالن تقاضا دارد ا یزعز مسافران و شهروندان
جهت پیشگیري از حوادث ناشی از ورود اشخاص به 

هاي آبیاري جدا  بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال
 .خودداري نمایند
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 کاهش شدید آورد آب

سرریز شدن آب سد سفیدرود و برنامه ریزي براي نوبت 
 بندي آب

هزار هکتار شالیزار  172سدسفیدرود که تامین کننده آب 
 .گیالن است ، در هشتمین روز بهار سرریز شد

 

 
به گزارش روابط عمومی شرکت  ؛08/01/1400    

خبرگزاري صدا و  سهامی آب منطقه اي گیالن به نقل از
اي گیالن  مدیرعامل شرکت آب منطقه سیما مرکز گیالن

امروز با اعالم این خبر گفت: ذخیره آب پشت سد 
میلیون  75سفیدرود درحال حاضر یک میلیارد و 

 .مترمکعب است

ن اینکه دبی ورودي آب سد سفیدرود وحید خرّمی با بیا
مترمکعب بر ثانیه است افزود: این  121در حال حاضر 

حجم ورودي آب به سد، در مقایسه با پارسال به نصف 
 .کاهش یافته است که نگران کننده است

وي علت کاهش شدید آورد آب سد سفیدرود را ذوب 
هاي حوزه آبریز  شدن زود هنگام پوشش برف کوهستان

سدسفیدرود به علت وزش باد گرم در زمستان دانست و 
اي در این  گفت: در حال حاضر پوشش برف قابل مالحظه

ها وجود ندارد تا تأمین کننده ورودي آب سد  کوهستان
هاي آینده باشد که براساس تصمیم  سفیدرود در ماه

اعضاي کمیته منابع و مصارف آب استان، نوبت بندي آب 
ت توزیع، در زمان مناسب انجام این سد براي مدیری

 .شود می

اي گیالن، از کشاورزان  مدیرعامل شرکت آب منطقه
ها براي شخم زدن و  خواست از آب حاصل از بارندگی

ها استفاده کنند تا آب سد سفیدرود،  آماده سازي شالیزار
 .صرف کاشت و داشت برنج شود

 172هزار هکتار شالیزار دارد که آب حدود  238گیالن 
 .شود هزار هکتار آن از سد سفیدرود تأمین می

 ها، بندان آب از هم دیگر شالیزار هکتار هزار 66آب 
 .شود تأمین می ها چاه و ها رودخانه

دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با نماینده 
 مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسالمی

 

منطقه اي گیالن با مهندس  مدیرعامل شرکت آب
کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت در 

 .مجلس شوراي اسالمی دیدار و گفتگو کرد

https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3060013/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3060013/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3060013/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8


 

 5  روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن
 

گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  به ؛08/01/1400   
 شریف مردم نماینده گیالن؛ مهندس جبار کوچکی نژاد

 با دیدار در اسالمی شوراي مجلس در رشت شهرستان
 این محل در گیالن اي منطقه آب شرکت عامل مدیر

 رو، پیش کشاورزي فصل در آب منابع تأمین شرکت،
 را آب پمپاژ ایستگاههاي تجهیز و آبیاري انهار الیروبی

 .داد قرار توجه مورد

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

آب شهرستان رشت درخصوص  گزارش از وضعیت منابع
حل موارد مطروحه افزود: الیروبی انهار نیازمند به 

بیاري و آ هاي دریچه و کانالها  سازي آماده  الیروبی و
تجهیز ایستگاههاي پمپاژ آب در شهرستان رشت طبق 

 برنامه در حال انجام می باشد.

مجلس  در دیدار با نماینده مردم شهرستان لنگرود در
 : شوراي اسالمی مطرح شد

برنامه ریزي براي نوبت بندي آب کشاورزي در سال 
 زراعی جاري

 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با دکتر پرویز 
محمد نژاد نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شوراي 

 . اسالمی دیدار و گفتگو نمود
آب منطقه اي  به گزارش روابط عمومی ؛08/01/1400

گیالن؛ مهندس وحید خرّمی در این دیدار ضمن ارائه 
گزارش از وضعیت منابع آب شهرستان لنگرود، اظهار 
داشت: حجم ورودي آب به سد سفید رود، در مقایسه با 
سال گذشته به نصف کاهش یافته است که نگران کننده 

 است.

وي افزود: الیروبی کانال اصلی آبرسانی به شهرستان 
 کیلومتر در حال انجام است. 27لنگرود به طول 

اي گیالن تأکید نمود:  مدیرعامل شرکت آب منطقه
کشاورزان عزیز ضمن توجه به توصیه هاي سازمان جهاد 

ها براي شخم زدن و  کشاورزي، از آب حاصل از بارندگی
 ها استفاده کنند. آماده سازي شالیزار

شریف لنگرود در دکتر پرویز محمدنژاد نماینده مردم 
مجلس شوراي اسالمی نیز در این دیدار تأمین آب 
کشاورزي، الیروبی انهار و تجهیز ایستگاههاي پمپاژ آب 

 .را مورد تأکید قرار داد

شایان ذکر است، در این دیدار فرماندار شهرستان لنگرود 
 نیز حضور داشت .
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آبگذاري کانال هاي آب کشاورزي در دهه اول 
 اردیبهشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از آغاز آب 
گذاري کانال هاي آب کشاورزي استان در دهه اول 

 .اردیبهشت ماه خبر داد
 وحید عمومی؛ روابط گزارش به ؛09/01/1400  

 با: گفت گیالن اي منطقه آب شرکت عامل مدیر  خرّمی
 کشاورزي جهاد زراعی تقویم و آبی منابع شرایط به توجه

 استان، آب مصارف و منابع کمیته در گیري تصمیم  با
 پنجم از فومنات و سنگر راست کانال گذاري آب

گر از نهم اردیبهشت سن سد چپ کانال و ماه اردیبهشت
 .ماه آغاز می شود

 

 سد چپ و راست هاي کانال در گذاري آب: افزود خرّمی 
روز پیوسته براي نشاکاري مطابق  20 مدت به سنگر

تقویم زراعی خواهد بود و در ادامه نوبت بندي مطابق 
روش سالهاي گذشته انجام خواهد شد که به موقع اطالع 

 رسانی نیز میگردد.

الزم بذکر است شبکه سفیدرود شامل فومنات، کانال 
هزار هکتار از شالیزار  172راست و چپ سنگر بالغ بر 

 بیاري می نماید.هاي استان را آ

 :مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

 درصدي ورودي به سد سفید رود 50کاهش 

سد سفیدرود با یک میلیارد و هفتاد و پنج میلیون متر 
 .مکعب آب به سرریز رسیده است

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به ؛10/01/1400 
: گفت خبر این اعالم با خرّمی وحید مهندس گیالن
متر مکعب بر  120حال حاضر  در سفیدرود سد ورودي

ثانیه است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در 
سال گذشته کاهش پنجاه درصدي را نشان می دهد و 

 .این اندکی نگران کننده است

وي افزود: تمام این اعداد و مسائل در کمیته منابع و 
استان پیوسته پایش می شود و با توجه به اینکه مصارف 

پوشش برفی مناسبی در حوضه آبریز سد سفیدرود نداریم 
انشاهللا نوبت بندي هایی اعمال خواهیم کرد که به موقع 

 .هم در خصوص آن اطالع رسانی خواهیم نمود

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: براي 
یز گیالن، الیروبی تسهیل در آبرسانی به کشاورزان عز

هاي گسترده اي را در سطح استان دردست انجام داریم 
کیلومتر آن انجام شده و مابقی آن  300که بالغ بر 

 .کیلومتر انجام خواهد شد 500احتماال تا 

مهندس خرّمی در پایان تأکید نمود: انتظار داریم که 
کشاورزان عزیز به توصیه هاي سازمان جهاد کشاورزي 

مورد فعالیت هاي کشاورزي حتما توجه داشته  استان در
باشند و استفاده حداکثري از آبی که در دسترس شان 
هست از آب ناشی از بارش ها گرفته تا آب حداقلی اي 
که فعال در کانال ها جاري کرده ایم و همه منابع موجود 
به نحوه احسن استفاده کنند و مقدمات کشاورزي را 
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 در هنگام نشاء به سد سفیدرود فراهم بیاورد تا انشاهللا
 .تکیه کنیم و بتوانیم سال آبی خوبی را پشت سر بگذاریم

 درصدي ورودي آب به مخزن سد سفیدرود 69کاهش 

درصدي ورودي آب  69کاهش بارندگی منجر به کاهش 
 .به مخزن سد سفیدرود شده است

کت سهامی شر عمومی روابط زارشبه گ ؛17/01/1400 
پور معاون حفاظت  آب منطقه اي گیالن؛ محمدجواد خانی

برداري شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در  و بهره
جلسه کمیته منابع و مصارف استان، با استناد به گزارش 

درصدي  30سازمان هواشناسی در خصوص کاهش 
د مدت بارش ها درنیمه اول سال آبی جاري نسبت به بلن

در گیالن گفت: در حال حاضر در مخزن سد سفیدرود 
میلیون متر مکعب آب ذخیره شده  75یک میلیارد و 

 است.

وي افزود: دبی ورودي آب به سد سفیدرود در حال حاضر 
متر مکعب  96متر مکعب در ثانیه و دبی خروجی نیز  91

در ثانیه و این در حالیست که همین میزان دبی ورودي 
متر مکعب در ثانیه بوده  293در مدت مشابه سال گذشته 

 ورودي میزان درصدي 69است که نشان دهنده کاهش 
 .است99 سال مشابه مدت به نسبت سد آب

در این جلسه نماینده سازمان جهاد کشاورزي گیالن 
درصد از شالیزار هاي گیالن شخم  60گفت: تاکنون 

 .اولیه شده اند

در پایان تأکید شد؛ کشاورزان عزیز و پر تالش گیالنی 
براي کمک به سپري کردن آبیاري موفق، تقویم زراعی 

 .را رعایت نمایند

 )درصدي سد شهر بیجار (آیت اهللا بهجت 95آبگیري 

 95مدیرعامل آب منطقه اي گیالن از آبگیري و ذخیره 
درصدي سد شهر بیجار (آیت اهللا بهجت ) با حجم آبی 

 .میلیون متر مکعب خبر داد 100معادل 

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛18/01/1400
 با :افزود خبر این اعالم با عصر خرّمی وحید گیالن؛ مهندس

کلی در مش جاري سال در آبگیري، حجم این به توجه
 خصوص تأمین آب شرب نخواهیم داشت.

 شهربیجار سد مخزن به آب ورودي حاضر حال در وي افزود:
 متر پنج نیز آن خروجی دبی و ثانیه در مکعب متر چهار

 .است ثانیه در مکعب

 ( CFRD ) سد آیت اهللا بهجت شهربیجار بلندترین سد 
سنگریزه اي با رویه بتنی در ایران است که بر روي رودخانه 
زیلکی براي تأمین آب شرب شهرهاي مرکزي و شرق 
نزدیک گیالن از جمله: رشت، خشکبیجار، کوچصفهان، خمام، 
لشت نشاء، سنگر، آستانه اشرفیه، کیاشهر، الهیجان، 

 220سیاهکل، لنگرود، کومله، شلمان، بندرانزلی و همچنین 
میلیون متر  105در گیالن با مجموع ظرفیت ذخیره  روستا

میلیون متر مکعب آب  165مکعب و حجم تنظیم سالیانه 
 .احداث شده است
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 : مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن

 کیلومتر از انهار استان گیالن الیروبی شد 340

کیلومتر  340اي گیالن از الیروبی  مدیرعامل آب منطقه
ها و انهار در استان خبر داد و گفت: در مجموع  از رودخانه

کیلومتر از انهار در گیالن  500براي امسال الیروبی 
 .برنامه ریزي شده است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي  ؛18/01/1400
 340گیالن؛ مهندس وحید خرّمی با اشاره به اینکه 

کیلومتر از انهار استان گیالن الیروبی شده است، گفت: 
کیلومتر از  500در مجموع براي امسال الیروبی حدود 

 هاي استان برنامه ریزي شده است. انهار و رودخانه

وي با بیان اینکه تاکنون بیش از نیمی از آن به انجام 
کنیم تا قبل از شروع فصل  شده است، افزود: تالش می

الیروبی مسیل هاي باقی مانده نیز اتمام  آبیاري کار
 .شود

اي گیالن ادامه داد: با توجه به  مدیر عامل آب منطقه
ها، انهار و تأسیسات و  ضرورت آماده سازي رودخانه

تجهیزات براي تأمین و انتقال آب به مزارع تحت پوشش 

اي گیالن اقدامات متنوعی را  استان، شرکت آب منطقه
 .استبرنامه ریزي نموده 

ها،  وي افزود: در این راستا تاکنون بجز الیروبی رودخانه
هاي پمپاژ  مورد از ایستگاه 150هاي آبیاري،  انهار و کانال

ها تعمیر، بازسازي و راه اندازي شده و همچنین  و چاه
مورد از سردهنه هاي خاکی در سطح استان  140تعداد 

 .بازسازي و آبگذاري شده است

اي گیالن تأکید کرد:  آب منطقهمدیرعامل شرکت 
کشاورزان گیالنی ضمن رعایت تقویم زراعی، الیروبی 
انهار بین مزارع نیز اقدام نمایند، زیرا این امر باعث 
تسهیل در انتقال آب به مزارع و کاهش مصرف در 

 .شود آبیاري می

 در شرکت آب منطقه اي گیالن انجام شد؛

 پیشگیرانه جهت مقابله با ویروس کرونااقدامات 

قدامات پیشگیرانه در راستاي مقابله با ا ؛21/01/1400
شیوع ویروس کرونا در سطح محیط و کارکنان شرکت 

 . آب منطقه اي گیالن صورت گرفت
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به گزارش روابط عمومی ؛ با توجه به اعالم وضعیت قرمز 
 اقدامات کرونایی در اکثر شهر هاي استان گیالن ، 

 از کرونا ویروس شیوع با مقابله راستاي در پیشگیرانه
 مایع قبیل از فردي بهداشت تجهیزات توزیع و تهیه جمله

 کردن عفونی ضد چنین هم و ماسک ، کننده ضدعفونی
 گیالن اي منطقه آب شرکت کارکنان محیط مستمر
 . شد انجام

استاندار در جلسه ستاد پیشگیري، هماهنگی و فرماندهی 
 عملیات پاسخ به بحران گیالن تأکید کرد؛

همراهی مسئوالن و کشاورزان در استفاده بهینه از آب 
براي مدیریت مطلوب فصل زراعی

 

و  استاندار گیالن با اشاره به اهمیت همراهی مسئوالن
کشاورزان در استفاده بهینه از آب براي مدیریت مطلوب فصل 
زراعی پیش رو، بر ضرورت پرهیز از بخشی نگري به موضوع 
تأمین آب کشاورزي تأکید کرد و از زارعان خواست براساس 
برنامه ابالغی و تقویم زمانی تعیین شده جهادکشاورزي، 

 .نسبت به نشاء برنج اقدام کنند
رسانی استانداري  اطالع به گزارش پایگاه ؛25/01/1400

شنبه) در جلسه  گیالن؛ دکتر ارسالن زارع ظهر امروز (چهار
ستاد پیشگیري، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران گیالن با دستور جلسه بررسی وضعیت منابع آبی با 

محوریت تأمین آب کشاورزي که با حضور فرمانداران از 
ر ضرورت اشراف کامل طریق ارتباط تصویري برگزار شد؛ ب

مدیران به قانون مدیریت بحران، آیین نامه و بخشنامه هاي 
هاي عملیاتی  ابالغی تأکید و بیان کرد: حفظ و تقویت برنامه

هاي خدمات رسان و مقابله اي در حوادثی  و اجرایی دستگاه
همچون برف، سیل و آتش سوزي زمینه کسب آمادگی کامل 

ضمن آنکه افزایش توان  در طول سال را فراهم می کند
پاسخگویی در ایام مختلف سال، مشکالت بازسازي و 

 بازتوانی پس از حادثه را نیز کاهش می دهد.

و نقشه هاي  GISهاي مطالعاتی، استفاده از  وي تهیه طرح
اطالعات مکانی، راه اندازي سیستم اطالع رسانی آنالین، 

هاي همجوار و هماهنگی و تعامل  ارتباط برخط با استان
مستمر بین دستگاهی و فرمانداري ها را مورد تأکید قرار داد و 
با یادآوري آتش سوزي هاي گسترده سال گذشته، از واگذاري 

د کشاورزي و نیروهاي اطفاي حریق جنگل ها به وزارت جها
مسلح که با همکاري مردم، سمن ها، شوراهاي اسالمی و 
همراهی موثر منابع طبیعی، بسیج، نیروي انتظامی و ارتش 

 صورت گرفت، قدردانی کرد.

دکتر زارع در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به آغاز فصل 
زراعی تولید محصول راهبردي برنج به عنوان یکی از تولیدات 

لی گیالن گفت: پربارش بودن استان نباید منجر به غفلت اص
درصدي  32از بروز احتمالی تنش آبی شود چراکه کاهش 

بارش طی سال گذشته خصوصاً در فصل زمستان و فروردین 
درصد نسبت به  22ماه سال جاري نسبت به سال ماقبل و 

 کننده است. بلندمدت، نگران

ها در مناطق  ارشدرصدي ب 40وي با تصریح اینکه کاهش 
باالدست این نگرانی را مضاعف می کند، افزود: براساس 

ها در روزهاي پایانی  پیش بینی هواشناسی میزان بارش
و همچنین اردیبهشت و خرداد، فراتر از میانگین   فروردین

 سال هاي گذشته نیست.
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 براي بینی پیش و دما درصدي 2  استاندار گیالن به افزایش
 و اشاره خرداد و اردیبهشت هاي ماه طی گرما تداوم

 مدیریت براي  کرد: صرفه جویی در مصرف آب خاطرنشان
 و مسئوالن وفاق و همراهی با تنها زراعی، فصل بهینه

 .شود می عملی کشاورزان

وي همچنین بر لزوم پرهیز از بخشی نگري به موضوع تأمین 
سد آب کشاورزي تأکید و با بیان اینکه موعد رهاسازي آب از 

براساس محاسبات دقیق صورت گرفته، تصریح کرد: 
کشاورزان براساس برنامه ابالغی و تقویم زمانی تعیین شده 

 جهادکشاورزي، نسبت به نشاء برنج اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در گیالن با تأکید بر لزوم کاهش 
وابستگی به سد سفیدرود با اتکاء به آب هاي سطحی موجود 

یز کاهش آب مصرفی شالیزارها با افزایش بازده در استان و ن
و بهره وري اظهار داشت: با بهره گیري از سدهاي الستیکی 
و مخزنی کوچک و ظرفیت مستعد آب بندان هاي موجود در 
استان، می توان نزوالت جوي که به دریا ریخته می شود را 

 حفظ و به ذخیره سازي آب اقدام کرد.

دکتر زارع همچنین خواستار استمرار تولید محتواي مناسب 
ترویجی، تبلیغی و آگاه سازي درخصوص محدودیت منابع آبی 

 و ضرورت همراهی کشاورزان در مدیریت مصرف شد.

آب منطقه اي، در این جلسه مدیران 
رق، هواشناسی و توزیع بجهادکشاورزي، 

برخی از فرمانداران اسان؛ گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته براي تأمین آب کشاورزي ارائه 

 کردند.

 

 

 هاي تالش آبگذاري شده اند درصد از سردهنه75

 در شهرستان 99سردهنه هایی که در اثر سیالب سال 
 .بودند در حال بازسازي هستندتالش تخریب شده 

 
 خانی جواد محمد  عمومی؛ روابط گزارش هب ؛28/01/1400 

 با گیالن اي منطقه آب برداري بهره و حفاظت معاون پور
درصد سردهنه هاي موجود در  90 بودن خاکی به اشاره

ها  شهرستان تالش، گفت: متأسفانه با سیالبی شدن رودخانه
 .شوند این سردهنه ها آسیب دیده و تخریب می

وي با بیان اینکه این موضوع سبب افزایش هزینه مرمت و 
بازسازي شده و همچنین وقفه در امر آبرسانی به مزارع را به 

 شاهد ها، سردهنه و انهار زسازيبا دنبال دارد، ادامه داد: با 
 .درصدي در اجراي این طرح ها هستیم 75یزیکی ف پیشرفت

 شهرستان در سردهنه  75وي به بهره برداري و آب گذاري 
 سر سایر از برداري بهره شاهد آینده روزهاي در: افزود تالش
 .دبو خواهیم شهرستان این در ها دهنه

 شالیزارهاي هکتار هزار 16  اراضی آب الزم به ذکر است؛ 
 11کوچک بر روي  سردهنه بزرگ و  99 از تالش شهرستان

 رودخانه دائمی این شهرستان تامین می شود.
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 آبگذاري کانال هاي آب کشاورزي در دهه اول اردیبهشت

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از آغاز آب 
استان در دهه اول گذاري کانال هاي آب کشاورزي 

 .اردیبهشت ماه خبر داد

به گزارش روابط عمومی؛ وحید  ؛30/01/1400
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: با   خرّمی

توجه به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی جهاد کشاورزي 
تصمیم گیري در کمیته منابع و مصارف آب استان،   با

کانال راست سنگر و فومنات از پنجم  آب گذاري
اردیبهشت ماه و کانال چپ سد سنگر از نهم اردیبهشت 

 .ماه آغاز می شود

خرّمی افزود: آب گذاري در کانال هاي راست و چپ سد  
روز پیوسته براي نشاکاري مطابق  20سنگر به مدت 

تقویم زراعی خواهد بود و در ادامه نوبت بندي مطابق 
 روش سالهاي گذشته انجام خواهد شد که به موقع اطالع

 رسانی نیز میگردد.

الزم بذکر است شبکه سفیدرود شامل فومنات، کانال 
هزار هکتار از شالیزار  172راست و چپ سنگر بالغ بر 

 هاي استان را آبیاري می نماید.

 : مدیر منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت خبر داد

عملیات اجرایی و بازسازي یکی از مهمترین سر دهنه 
 هاي بخش مرکزي شفت

مدیر منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت از عملیات 
اجرایی سردهنه نهزم شفت یکی از مهمترین سردهنه 

 .هاي بخش مرکزي این شهرستان خبر داد

 سهامی شرکت عمومی روابط گزارش هب ؛ 30/01/1400 
 منابع مدیر خیرخواه محبوب رضا گیالن؛ اي منطقه آب
: گفت خبر این اعالم با شفت و فومن هاي شهرستان آب

 بعنوان  ي نهزمروستا در نهزم سردهنه بازسازي پروژه
 این مرکزي بخش هاي سردهنه مهمترین از یکی

 .اجراست دست در شهرستان

 

وي گفت: این سر دهنه با هدف تامین آب مورد نیاز 
هکتار از زمین هاي کشاورزي منطقه در  200حدود 

مرحله نخست در حال اجرا می باشد.خیرخواه همچنین 
افزود: سر دهنه نهزم شفت ضمن جلوگیري از آب 
شستگی دیوارهاي اطراف رودخانه امامزاده ابراهیم براي 
محافظت از زمین هاي کشاورزي مردم نیز کاربري 

 خواهد داشت.

ی در دست اجراست که طی گفتنی است این پروژه در حال
روزهاي گذشته نیز با احداث یک کانال خاکی 

 در خللی تا است شده انجام آبگذاري
  طقه ایجاد نشود.من شریف کشاورزان  کار فرآیند
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