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استاندار گیالن در مراسم اولین برداشت 
 : مکانیزه برنج در سال جهش تولید گفت

  

با مدیریت آب منطقه اي گیالن کمبودي 

در تامین و توزیع آب درون شبکه و خارج 

 نداشته ایم از شبکه

استاندار گیالن در اولین برداشت مکانیزه برنج 

در سال جهش تولید گفت: با مدیریت آب منطقه 

اي گیالن کمبودي در تامین و توزیع آب درون 

    . شبکه و خارج از شبکه نداشته ایم

 آب عمومی روابط گزارش به ؛05/05/1399   
دکتر ارسالن زارع صبح امروز  گیالن اي منطقه

(یکشنبه) در مراسم اولین برداشت مکانیزه محصول 
برنج در روستاي پس ویشه رشت که محمدرضا 
احمدي و سیدعلی آقازاده از نمایندگان این شهرستان 
در مجلس شوراي اسالمی و جمعی از کشاورزان نیز 
حضور داشتند؛ شرکت و اظهار داشت: شعار راهبردي 

اقتصاد   د در راستاي اجراي سیاستجهش تولی
مقاومتی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل 

هاي ظالمانه استکبار و در ابعاد گوناگون بویژه  تحریم
در عرصه تولید محصوالت کشاورزي، تأمین 
محصوالت استراتژیک و خودکفایی داخلی نقش 

 بسزایی دارد.

ي دکتر زارع بیان داشت: خوشبختانه با تالش ها
صورت گرفته از سوي بخش هاي مختلف از جمله 
شرکت آب منطقه اي گیالن، جهاد کشاورزي و 
کشاورزان گرامی شاهد افزایش کمی و کیفی 

 محصول برنج در استان هستیم.

دکتر ارسالن زارع نماینده عالی دولت در 

گیالن با اشاره به بارندگی اندك پس از 

غم نشاء برنج در استان اظهار داشت: علیر

بارندگی اندك افزون بر یک میلیارد و 

میلیون متر مکعب آب با مدیریت شرکت  800

آب منطقه اي از ذخیره سدها استفاده شد و 

کمبودي در تأمین و توزیع آب درون شبکه 

و خارج از شبکه نداشته ایم ضمن آنکه از 

نظر زمان برداشت و کیفیت محصول هم 

 شرایط خوبی داریم.
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حفاظت و بهره برداري آب گیالن در گفتگوي رادیویی معاون 

 : اعالم کرد

 دارند تنفسرودخانه هاي گیالن نیازمند به 

 
 

معاون حفاظت و بهره برداري آب گیالن 

در گفتگوي رادیویی استان گیالن گفت : 

پنج ساله  تنفسرودخانه هاي گیالن به 

    .نیازمند هستند

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 01/05/1399       
 بهره و حفاظت معاون میرزایی مرتضی گیالن؛ اي

 برنامه با گفتگو در گیالن اي منطقه آب شرکت برداري
صدا و سیماي استان گیالن گفت:  "در شهر ما" رادیویی

در راستاي حفاظت از محیط زیست استان گیالن و به 
منظور کمک به ترمیم زیستگاه هایی چون رودخانه، طرح 

ساله مصالح از رودخانه هاي گیالن را  5ممانعت برداشت 
 .در دست مطالعه و انجام کار کارشناسی داریم

 

طرح ضمن فراهم نمودن  وي افزود: البته اجراي این
امکان خود پاالیی براي رودخانه هاي گیالن کمکی 
 شایان به ترمیم ذخایر ماهیان دریاي کاسپین خواهد نمود 

 

که بدین منظور نیازمند همراهی سایر دستگاه هاي 
 مرتبط هستیم.

 به پاسخ در شرکت این برداري بهره و حفاظت معاون 
 کدام با اي رودخانه مصالح برداشت اولویت که سوال این

 از برخی در: گفت است، گیالن هاي رودخانه در نقاط
 اي منطقه آب سفیدرود، جمله از استان هاي رودخانه
سازه هایی نظیر سد تاریک، سد انحرافی سنگر  گیالن

که داراي مخازنی هستند و رسوبات و آورد رودخانه 
 ادامه و بصورت مصالح در آنها انباشت شده است 

 است مخازن این از ماسه و شن برداري بهره اولویت  داد؛
 این مخازن استان، نیاز مورد مصالح نیاز تأمین ضمن تا

 .شوند احیاء نیز ها سد

گیالن نیز  1398و  1397میرزایی افزود: سیالب هاي 
باعث انباشت مصالح در نقاطی از رودخانه هاي استان 

هاي گیالن شده است که آنها نیز با دریافت مجوز 
 . قانونی قابلیت بر داشت دارند

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
گیالن در پایان یاد آور شد؛ به کمک گروه هاي گشت و 
بازرسی این شرکت و در حد امکانات موجود در حال 

 هر با و هستیم گیالن هاي رودخانه بر نظارت و پایش 
 و همکاري با و قانون بواسطه مجاز غیر برداشت گونه

 کرد خواهیم خورد بر قضایی دستور
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 در دیدار مهندس خرمی با مهندس آقازاده مطرح شد؛

نیاز آبی فصل کشاورزي شهرستان رشت با 

 کمترین تنش سپري شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در دیدار با مهندس 

آقازاده نماینده شهرستان رشت در مجلس شوراي اسالمی اظهار 

نیاز آبی فصل کشاورزي شهرستان رشت با کمترین تنش  داشت:

    .سپري شد

       

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  04/05/1399
گیالن؛ مهندس خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 

 نماینده آقازاده  گیالن در دیدار با مهندس سید علی
 ارائه ضمن اسالمی شوراي مجلس در رشت شهرستان

 سال در استان آب مصارف و منابع وضعیت از گزارشی
 عموم وظیفه را انفال عنوان به ها رودخانه حفظ جاري،
 .دانست

در این دیدار مهندس سید علی آقازاده نماینده شهرستان  
رشت در مجلس شوراي اسالمی ضمن قدردانی از 
تالشهاي صورت گرفته در فصل آبیاري جاري، احیاء 

گوهرود و زرجوب را مورد تأکید قرار داد و رودخانه هاي 
 .ها حفظ گردد اظهار داشت: بستر و حریم رودخانه

هزار مگاوات ساعت برق  300تولید بیش از 

 در نیروگاه سدسفیدرود

هزار  307مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از تولید 

مگاوات ساعت برق در نیروگاه برق آبی سد سفید رود از ابتداي 

   .تاکنون خبرداد 99سال 

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

 توان با سدسفیدرود برقآبی نیروگاه طراحی: داشت اظهار
 می برق ساعت مگاوات هزار 300 سالیانه اسمی تولید
ق آبی بر نیروگاه واحد 5 در تولید مجموع که باشد

هزار  307تا کنون  1399سدسفیدرود از ابتداي سال 
 مگاوات ساعت برق بوده است.

پس از گذشت مهندس خرّمی با اعالم این خبر گفت: 

سال) با نگهداري مناسب و انجام  56بیش از نیم قرن (

تعمیرات اساسی توسط مهندسین ایرانی در سنوات 

گذشته و بهینه سازي نیروگاه سدسفیدرود هم اکنون 

 شاهد تولید سالیانه بیش از توان اسمی نیروگاه هستیم.

وي افزود: ظرفیت هر واحد نیروگاه بر اساس طراحی 
 100هزار  2مگاوات است که بطور میانگین روزانه  17/5

مگاوات ساعت برق پاك تولید و به شبکه سراسري برق 
 کشور تزریق می گردد.
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سال مهندس خرّمی میزان تولید برق در مدت مشابه 

هزار مگاوات ساعت برق اعالم کرد که  242گذشته را 
نشان دهنده افزایش تولید این انرژي پاك و سازگار با 

 محیط زیست در سالجاري می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص 
وضعیت سدسفیدرود اظهار داشت: حجم مخزن 

میلیون  376سدسفیدرود در پنجم مردادماه سال جاري 
و متوسط دبی  14متر مکعب با متوسط دبی ورودي 

 مترمکعب بر ثانیه می باشد. 147خروجی 

 

تمدید فراخوان طرح تحقیقاتی بررسی اثرات 

 شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران فراخوان اجراي طرح تحقیقاتی با 

بع و تاسیسات عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منا

    .مرداد ماه تمدید کرد 22آب را تا روز چهارشنبه 

شایان ذکر است شرکت مدیریت منابع  ؛ 07/05/1399
آب ایران طی فراخوانی کلیه دانشگاه ها و موسسات 
علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و کلیه پژوهشگران، نخبگان 
دانشگاهی، خبرگان و متخصصین را یراي اجراي طرح 

با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در تحقیقاتی 
   .منابع و تأسیسات آب به مشارکت دعوت کرد

 به پیشنهاد بهترین گزینش شاخص فراخوان این در 
  : است شده آعالم ذیل شرح

 شرح خدمات تفصیلی •
روش تحقیق، جمع آوري و تجزیه و تحلیل  •

 یافته هاي پژوهش

 مربوطه RFPمیزان انطباق طرح پیشنهادي با  •
ارائه روش هاي خالقانه در راستاي تسریع و  •

  RFPکیفیت اهداف
 برنامه پژوهشگر جهت استفاده کاربردي از نتایج •
 تناسب برآورد هزینه هاي درخواستی با پروژه •
ارائه روش هاي جذب سرمایه گذاري و تامین  •

 مالی پروژه ( مشارکت مالی در انجام طرح)
بین ارائه روش هاي جلب همکاري هاي  •

  المللی
ارزیابی تیم تحقیقاتی پروژه (وجود تخصص  •

هاي مورد نیاز، سطح تحصیالت، سوابق 
  پژوهشی و ....)

 به توجه با: است آمده همچنین فراخوان این در   

 آب بخش اولویت عنوان به آن اهمیت و پروژه ماهیت

سط کمیته تو عادالنه قضاوت منظور به و کشور

پروپوزال اصلح، پیشنهاد می شود راهبري جهت گزینش 

دقت الزم در تکمیل فرم پیشنهاد پروژه بعمل آید و 

 بصورت شفاف و صریح بخش هاي مختلف تکمیل شود.

عالقه مندان میتوانند براي آگاهی بیشتر ازفرآیند ارزیابی 
پیشنهادات و دریافت فرم پیشنهاد پروپوزال به 

 www.research.wrm.ir  آدرس

 آب منابع مدیریت شرکت گروه تحقیقات کاربردي 
 تماس 43680626 تلفن شماره با  با یا و مراجعه  ایران

  .فرمایید حاصل

خاطر نشان می سازد، مهلت ارائه پیشنهادات دریافتی تا 
 مرداد ماه می باشد. 22پایان وقت اداري روز چهار شنبه 
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 افزایش تولید برنج گیالن دستاورد 

 تامین آب کشاورزي تجربه موفق

خبرگزاري صدا و سیماي مرکز گیالن با پخش 

گزارشی خبري به مناسبت آغاز اولین برداشت مکانیزه 

برنج در سال جاري به افزایش تولید برنج و تجربه 

    . موفق در تامین آب کشاورزي گیالن پرداخت

عمومی  روابط گزارش به   ؛08/05/1399      
خبرگزاري صدا و سیما آب منطقه اي گیالن؛ 

در قالب گزارشی خبري به آغاز اولین  مرکز گیالن
برداشت برنج در استان گیالن به صورت مکانیزه 
و رشد کمی و کیفی تولید برنج گیالن در سال 

 جهش تولید در این استان پرداخت.

رش حاکی است مهندس وحید خرّمی این گزا
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
آب منطقه اي گیالن در گفتگو با خبرگزاري صدا 
و سیماي مرکز گیالن گفت: در سطح استان 

روز هیچ بارندگی موثري  70گیالن حدودا 
 نداشتیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن 
برنامه ریزي هایی را افزود: ما از سال گذشته 

انجام داده بودیم تا در سد سفیدرود ذخیره آب 
کم مشکلی را پشت  مناسبی داشته باشیم تا سال

  سربگذاریم.

 

پایگاه اطالع این در حالی است که به نقل از 
، دکتر ارسالن زارع رسانی استانداري گیالن

استاندار گیالن نیز در مراسم اولین برداشت 
مکانیزه برنج در سال جهش تولید با حضور دو تن 
از نمایندگان مردم رشت در مجلس شوراي 

کشاورزان محترم در رشت اسالمی و شماري از 
گفت: علیرغم بارندگی اندك افزون بر یک میلیارد 

میلیون متر مکعب آب با مدیریت شرکت  800و 
آب منطقه اي گیالن از ذخیره سدها استفاده شد و 
کمبودي در تأمین و توزیع آب درون شبکه و 

 خارج از شبکه نداشته ایم.

یان خبرنگار خبرگزاري صدا و سیماي گیالن در پا
این گزارش خبري که از شبکه باران پخش شد، 
اذعان کرد: پیش بینی شده است امسال کشاورزان 

درصد بیشتر از پارسال برنج برداشت  10گیالنی 
 کنند.
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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%87/8910/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-75-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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 : مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن خبر داد

 هزار متر مربع از اراضی  52رفع تصرف 

 ساله رودخانه سفیدرود 25بستر 

شرکت آب منطقه اي گیالن از رفع تصرف مدیرعامل 

ساله رودخانه  25هزار متر مربع از اراضی بستر  52

    .سفیدرود خبر داد

 عمومی روابط گزارش به   ؛ 08/05/1399     
 خرّمی وحید مهندس  گیالن؛ اي منطقه آب

 منطقه آب شرکت مدیرعامل و مدیره هیأت رییس
 :گفت خبر این اعالم با گیالن اي

 
 شخصی براي ید خلع دادخواست تنظیم از پس

 از مربع متر هزار 52 تصرف رفع منظور به حقوقی
ساله رودخانه سفیدرود واقع در  25 بستر اراضی

 از توابع بخش "روستاي کتیک الهیجان"
کوچصفهان شهرستان رشت، با انجام پیگیري 
هاي حقوقی این دادخواست منجر به صدور حکم 

 .قطعی رفع تصرف گردید

 

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

نی و احداث سازه هاي غیر مجاز براي اعیا ساخت 
پرورش طیور، حصار کشی و کاشت درخت اقدام 

 . نموده بود

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اشاره 
خصوص به این مهم که موفقیت هاي حاصله در 

آزادسازي بستر رودخانه ها در استان گیالن در 
سایه حمایت هاي کامل و همیشگی دستگاه 
قضایی استان و همکاري عوامل انتظامی بوده 
است، بیان نمود: پس از اخذ راي قطعی و در 
راستاي حفظ حقوق بیت المال با هماهنگی 
معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم 

مچنین حضور عالی ترین دادگستري گیالن و ه
مقام قضایی بخش کوچصفهان و عوامل انتظامی 

هزار متر مربع از  52آن بخش، حکم رفع تصرف 
 ساله سفیدرود اجراء گردید. 25اراضی بستر 
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 اطالعیه مهم شرکت آب منطقه اي گیالن

 

با توجه به پیش بینی و هشدار سطح قرمز هواشناسی 

و سیالبی شدن رودخانه گیالن مبنی بر بارش باران 

هاي استان ،شرکت آب منطقه اي گیالن اطالعیه اي 

    .صادر کرد

       اطالعیه :

 و بینی پیش به توجه با ؛  12/05/1399       
 بر مبنی گیالن هواشناسی قرمز سطح هشدار
 استان هاي رودخانه شدن سیالبی و باران بارش
 شنبه سه روز تا مردادماه 13 دوشنبه روز از گیالن

 و عزیز هاي استانی هم از سالجاري، ماه مرداد 14
 جهت به تا خواهشمندیم محترم مسافرین

ي از بروز هرگونه حوادث ناگوار از نزدیک جلوگیر
 تأسیسات ها، رودخانه حریم در شدن و استقرار 

 خودداري جدي صورت به آبرسانی کانالهاي و آبی
 .نمایند

 "اي گیالنروابط عمومی شرکت آب منطقه "

 :در جلسه مدیریت بحران استان گیالن تأکید شد

 راه اندازي سامانه هشدارسیل

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در جلسه 

مدیریت بحران استان راه اندازي سامانه هشدار سیل در 

جهت پیشگیري از حوادث احتمالی را مورد تأکید قرار 

    .داد

 
   

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 12/05/1399    
 عضو مدیران حضور با بحران مدیریت جلسه گیالن؛ اي

در محل این شرکت تشکیل  بحران مدیریت کمیته
 گردید.

مهندس وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
ساله رودخانه ها  25گیالن اظهار داشت: حد حریم بستر 

باید آزاد باشند و در این خصوص مطالعه حد بستر 
رودخانه هاي استان در حال انجام و اجراء می باشد که 
نیازمند حمایت همه جانبه دستگاههاي مرتبط در این 

 حوزه هستیم.
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مهندس خرّمی به صدور پروانه هاي ساخت 

در نزدیکی رودخانه ها اشاره نمود و 

شهرداریها و دهیاریها در صدور مجوز ساخت ساز  گفت:

ب منطقه اي استعالم حریم رودخانه ها می بایست از آ
 الزم را اخذ نمایند.

امیر مرادي مدیرکل مدیریت بحران استانداري نیز در این 
جلسه ضمن تقدیر از تالشهاي شرکت آب منطقه اي 
گیالن در سال آبی جاري بیان داشت: با حضور فعال و 
پر رنگ شرکت آب منطقه اي گیالن سال زراعی جاري 

 با کمترین تنش آبی سپري شد.

انجام وظایف درست و بموقع دستگاههاي اجرائی را  وي
مورد تأیید قرار داد و گفت: الویت مدیریت بحران 

 پیشگیریی از به وجود آوردن بحران است.

مرادي به راه اندازي سامانه سریع هشدار سیل اشاره نمود 
با راه اندازي این سامانه و جمع آوري  و اظهار داشت:

در سریعترین زمان اطالع  اطالعات و داده هاي مختلف
 رسانی الزم به مردم و مسئولین ارائه شود.

محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیالن نیز در 
این جلسه اشاره نمود: با جمع بندي داده هاي مختلف از 

 به رسانی اطالع براي مناسبی بستر دستگاههاي اجرائی، 
 به سریع هشدار به رسیدن ما هدف شود می فراهم مردم

 . است جوي نزوالت خصوص در عزیزمان هموطنان

روز آینده به استان  2وي به ورود سامانه بارشی جدید در 
گیالن خبرداد و گفت: سطح هشدار قرمز براي شرایط 

 جوي استان گیالن پیش بینی شده است.

 

 هاي کشاورزي گیالن پایان آبگذاري کانال

پایان آبگذاري اي گیالن از  مدیرعامل شرکت آب منطقه
    .هاي آبیاري کشاورزي در این استان خبر داد کانال

       

 شرکت مدیرعامل خرّمی، وحید مهندس ؛13/05/1399
 هاي کانال آبگذاري: گفت گیالن استان اي منطقه آب

 پایان به جاري زراعی سال در گیالن در کشاورزي آبیاري
 .رسید

در استان گیالن هاي کشاورزي  آبگذاري کانالوي افزود: 
تاکنون  98اسفند سال  26براي سال زراعی جاري که از 

هاي تحت شبکه  هزار هکتار از شالیزار 238براي آبیاري 
 .و خارج از شبکه استان آغاز شده بود به پایان رسید

اي گیالن با بیان اینکه در  مدیرعامل شرکت آب منطقه
در  میلیون متر مکعب آب 875این مدت یک میلیارد و 

ها رها شده است، اظهار داشت: در حال حاضر حجم  کانال
میلیون متر  329آب ذخیره شده پشت سد سفیدرود 

 مکعب است.

متر  11مهندس خرّمی ورودي آب به سد سفیدرود را 
متر مکعب بر ثانیه  70مکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز 

اعالم و تصریح کرد: این میزان براي مصارف زیست 
الت، مزارع رستم آباد رودبار و مزارع محیطی، شی

 دیرکاشت تنظیم شده است.
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 :مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

ساعت  48میلی متري باران در  71میانگین بارش 

 گذشته در گیالن

رییس هیات مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن 
ساعت گذشته در گیالن به طور میانگین  48گفت : در 

    . میلی متر باران باریده است 71

منطقه اي  آب عمومی روابط گزارش به؛ 15/05/1399  
گیالن؛ مهندس وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با اعالم این خبر گفت: 
با توجه به اعالم هشدار سطح قرمز از سوي اداره کل 
هواشناسی استان، در جلسه ي مدیریت بحران با 

مرداد ماه سال  12محوریت سیالب که در روز یکشنبه 
طقه اي گیالن با حضور اعضاي جاري در شرکت آب من

کمیته بحران (آب منطقه اي، راهداري، هواشناسی، 
آبخیزداري، مخابرات و..) برگزار گردید که پس از استماع 
گزارش از سوي اداره کل هواشناسی استان براي روز 
هاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري مقدمات اولیه مقابله 

با پیمانکاران  با سیالب به عمل آمده و ضمن هماهنگی
مستقر در پروژه ها و خروج ماشین آالت از بستر رودخانه 
ها و انسداد مسیر ورودي انهار به جهت جلوگیري از 

 .خسارات اطالع رسانی الزم صورت گرفت

طی بارش هاي به وقوع پیوسته در وي در ادامه گفت: 
روز سه شنبه در منطقه غرب و فومنات در رودخانه هاي 

و ماسوله رودخان و...، دبی رودخانه افزایش  57خاله سرا 
چشمگیري نداشته و ورودي سردهنه هاي آبگیر مزارع 
کشاورزي مسدود و از بروز خسارت به اراضی شالیکاري 

 .جلوگیري بعمل آمد

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي افزود: عمده بارش ها 
با شدت باال و در مدت زمان کم در منطقه شرق گیالن 

یت محدوده رودسر و املش اتفاق افتاد که با توجه به به مرکز
اقدامات انجام شده از قبیل تحکیم پایاب پل ها، الیروبی 
رودخانه ها، خشکه چینی و ... تأسیسات اصلی نظیر پل ها 
آسیب خاصی ندیده و صرفاً در مدت زمان محدود پل هاي 
مواصالتی موقت موسوم به آبنما مسدود گردید که طی 

  .عصر روز سه شنبه بازگشایی گردیدساعات 

رییس هیات مدیره آب منطقه اي گیالن همچنین اظهار 
داشت: با باال آمدن سطح آب انهار، بخش عمده اي از اراضی 
شالیکاري منطقه دچار آبگرفتگی و خسارت شدند که برآورد 
میزان خسارات از سوي سازمان جهاد کشاورزي در دست 

 .بررسی می باشد

داد: تمرکز اصلی بارش هاي محدوده املش در  وي ادامه
حوضه آبریز رودخانه کیارود بوده که به همراه چندین شاخه 
مسیل، انهار و زهکش هاي جمع کننده اصلی آب هاي 
سطحی تجمیع و به رودخانه شلمانرود منتهی میگردد که با 
توجه به اجراي عملیات الیروبی رودخانه شلمانرود از محل 

الب طی سال جاري و افزایش آبگذاري رودخانه اعتبارات سی
مذکور، مجموع دبی انهار و زهکش و آبهاي سطحی منتهی 
به این رودخانه با کمترین خسارت به سمت پایاب و دریا 

 .هدایت گردید

مهندس خرّمی اضافه نمود: از صبح روز دوشنبه سیزدهم 
ساعت در گیالن بیشترین بارش مربوط به  48مرداد ماه، طی 

مناطق شرق و غرب استان و در سایر مناطق با شدت کمتري 
 .بوده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: 
بیشترین بارش ثبت شده در مدت یاد شده مرتبط با 

 املش کلچال ایستگاه در ایستگاههاي هواشناسی این شرکت 
درصد متوسط بارش بلند مدت را  21میلی متر که  267 با

 می شود. شامل

 قطع با استان  این گزارش حاکی است درحال حاضر در کل
 .هستیم مواجه آن میزان کاهش یا بارش
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پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
 گیالن به مناسبت روز خبرنگار

مهندس وحید خرّمی رئیس هیات مدیره و ؛  16/05/1399
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن به مناسبت فرا 

 سیدن هفدهم مرداد ماه ،روز خبرنگار پیام تبریک صادر کردر
 : در این پیام آمده است .

 ن والقلم و مایسطرون - بسم اهللا الرحمن الرحیم     
محمود «هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت شهید  گذاري نام      

روز خبرنگار، فرصت و بهانه اي است براي  به نام» صارمی
انسان هاي شایسته و حقیقت طلبی که چشم پاسداشت خدمات 

بیدار جامعه و زبان گویاي مردم هستند. آن ها که وجدان بیدار 
جامعه و تصویر گر عینی زمان خویشند و با بیان شیوا و بی پروا 
رسالت خطیر خویش که همانا نگاشتن حقیقت هست را به جا می 

 آورند.
 دانایی پیشگامان همه به را روز این رسیدن فرا اینجانب      

 زراعی و آبی سال در که ارجمندي خبرنگاران بویژه رسانه، عرصه
 تحقق ساز زمینه شرکت، این رسانی اطالع تقویت بواسطه جاري

 منان خداوند از و نموده عرض تبریک را اند بوده »تولید جهش«
اي نقش خطیرتان را در خدمت هر چه بیشتر به مردم ایف توفیق

  اعتالي میهن اسالمی مان خواستارم.فهیم استان و 
 
 آب سهامی شرکت مدیرعامل و مدیره هیات رئیس - خرّمی وحید 

 گیالن اي منطقه
 
 

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 75سد پلرود 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از تکمیل و 
آبگیري سد پلرود تا پایان دولت تدبیر و امید خبر داد و 

درصد پیشرفت فیزیکی  75گفت: این سد در حال حاضر 
    .دارد

 ازوحید خرّمی روز دوشنبه در بازدید  ؛21/05/1399
مرکز گیالن به مناسبت روز  خبرگزاري جمهوري اسالمی

هیچ سد سازي بدون عوارض خبرنگار؛ با بیان اینکه 
نیست، افزود: سد سازي عوارضی دارد اما همچون عمل 
جراحی می ماند که گرچه انجام عمل جراحی آسیب 
هایی دارد ولی منافعی را براي شخص بعد از انجام عمل 

 .به همراه می آورد

وي ادامه داد: اگرچه هنگام سدسازي به بخشی 

د اما شو می وارد آسیب درختان و زیست محیط  از

عوارض سد سازي در این استان خیلی کمتر از منافع 

آن است؛ چرا که در صورت ساخت سد آب رودخانه 

هاي پرآب گیالن که در تابستان خشک می شوند، 

 .جاري خواهند بود

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن تصریح کرد: در 
همین راستا، براي بهره برداري صحیح از آب هاي 

ست نزدن به سفره هاي زیر زمینی جهت سطحی و د
تامین آب شرب و کشاورزي، عالوه بر سد مخزنی پلرود 
سدهاي مخزنی دیگري همچون شفارود، السک، دیورش 

 .در استان در حال احداث است

خرمی اضافه کرد: در حال حاضر سد پلرود با ظرفیت  
میلیون متر مکعب آب، با پیشرفت  200تنظیم ساالنه 

 .درصد در حال احداث است 75فیزیکی 

https://www.irna.ir/news/83902675/%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83902675/%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83902675/%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 بیجار شهر سد و سپیدرود سدهاي وجود وي با اشاره به 

 میلیارد یک از بیش ظرفیت با سپیدرود سد: داشت اظهار
 مدیریت آن در آب مکعب متر میلیارد دو که مکعب متر
هزار هکتار را تامین می  172 کشاورزي آب شود، می

کند؛ ضمن آنکه سد شهر بیجار قابلیت تامین آب دو و 
 .دارد را استان جمعیت نیم میلیون نفر

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن خاطر نشان  
کرد: سد سازي در گیالن بدلیل پر بارش بودن این استان 

 آب زیرزمینی هاي سفره از کمتر باعث می شود که 
 .گیرد صورت برداشت

براساس آمارها ساالنه چندین میلیارد متر مکعب آب  
 .باران در گیالن بدون استفاده وارد دریا می شود

ارائه طرح بازچرخانی آب براي رفع مشکالت 
 آبی/آب سد شهربیجار کیفیت عالی دارد

اي استان گیالن از ارائه  مدیرعامل شرکت آب منطقه
طرح بازچرخانی آب براي رفع مشکالت آبی خبر داد و 

میلیون مترمکعب  600گفت: ساالنه حدود سه میلیارد و 
شده و مابقی به دریا ریخته  آب در استان استفاده

    .شود می

، خبرگزاري فارس از رشتبه گزارش   ؛ 21/05/1399
وحید خرّمی ظهر امروز در دیدار با مدیر خبرگزاري فارس 

در دفتر این خبرگزاري با گرامیداشت روز خبرنگار گیالن 
اظهار کرد: خبرنگاران زبان گویاي مردم بوده و در طول 
یک سال باألخص در ایام کرونایی زحمات بسیار کشیده 
و پل ارتباطی میان مسؤوالن و مردم بودند که باید از 

 .زحمات این عزیزان همواره قدردانی کنیم

از وضعیت آب زراعی استان وي با ابراز رضایت نسبی 

در دو سال گذشته گفت: وضعیت آبی در دو سال اخیر 

بسیار خوب و عالی بوده و کشاورزان در اکثر مناطق 

موقع انجام شده  مشکلی نداشتند زیرا رهاسازي آب به

 .است

اي استان گیالن با اشاره به  مدیرعامل شرکت آب منطقه
سال زراعی و میلیارد مترمکعب در  رهاسازي حدود د

هاي صورت گرفته امسال دو  امسال افزود: با هماهنگی
ماه زودتر آب را رهاسازي کرده و در بهار دو برابر حد 

ها، آب را  ظرفیت سفیدرود در جهت کنترل سیالب
 .توجه است رهاسازي کردیم که بسیار قابل

خرّمی با اذعان به اینکه اراضی شالیزارهاي منطقه 
کنند، تصریح کرد:  گیري می فومنات از کانال فومنات آب

در منطقه فومنات در حوزه تأمین آب کشاورزي داراي 
هاي  مشکالتی هستیم که کشاورزان عزیز شهرستان

سرا و رضوانشهر با  هایی از صومعه شفت، فومن، بخش
شوند که این  زي مواجه میکمبود آب کشاور  دغدغه

موضوع به دلیل این است که کانال آب بر فومنات قابلیت 
مترمکعب بر ثانیه را دارد و این در  35تا  33انتقال آب 

حالی است که مقدار آب موردنیاز این منطقه حدود بیش 
 .باشد مترمکعب بر ثانیه می 50از 

https://www.farsnews.ir/gilan/news/13990520000533/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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درصدي آب کشاورزي  30وي با اشاره به کمبود حدود 

نطقه فومنات افزود: آب موردنیاز این منطقه از منابع م

هاي عمیق  ها و چاه بندان ها، آب محلی همچون رودخانه

شود که در  بندي تأمین می و نیمه عمیق و اجراي نوبت

هاي بلند مدت با اجراي سدهاي شفارود و السک  برنامه

مشکل تأمین آب کشاورزي این مناطق به حداقل خواهد 

 .رسید

اي استان گیالن از ایجاد  امل شرکت آب منطقهمدیرع
یک طرح جدید با عنوان بازچرخانی آب در این مناطق 
خبر داد و تصریح کرد: در در این طرح پمپی در آخرین 
محل زهکشی آب قرار گرفته و مجدد به شبکه باز 

 .هاي زیادي است گردد که انجام این کار داراي هزینه می

خرّمی با اشاره به کیفیت باالي آب در سد شهر بیجار 
هاي کشور در  ترین آب گفت: یکی از بهترین و باکیفیت

معدنی هم کیفیتش   سد شهر بیجار وجود دارد که از آب
درصد جمعیت شهري استان  70بهتر بوده و آب شرب 

 .کند گیالن را تأمین می

 100میلیارد و  6وي مجموع آب موجود در استان را 
میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: ساالنه حدود سه 

میلیون مترمکعب آب در استان  600میلیارد و 
شود که از این  شده و مابقی به دریا ریخته می استفاده

میزان آب حدود دو میلیارد مترمکعب آب از طریق سد 
هاي آبیاري جهت مصرف  سفیدرود تأمین و وارد شبکه

هزار هکتار از اراضی  172آب کشاورزي حدود 
 .گردد شالیزارهاي تحت پوشش شبکه می

اي استان گیالن با اذعان به  مدیرعامل شرکت آب منطقه
اینکه سدهاي در حال افتتاح در استان میزان آب تنظیمی 

 1410کند، بیان کرد: اگر تا سال  را با افزایش مواجه می

و  سد پل رود، شفارود، السک و عزیز کیان افتتاح شده
برداري برسد میزان آب تنظیمی استان چهار  به بهره

 .میلیون مترمکعب است 300میلیارد و 

هاي انجام شده در حوزه  گیري خرّمی با تأکید بر سخت
 20آب زیرزمینی گفت: ساالنه حدود یک هزار و 

میلیارد مترمکعب در استان بارش  14متر باران یعنی  میلی
نیست به همین دلیل در  استفاده داریم که همه آب قابل

مانند   منظور عدم ایجاد مشکالتی به  استان گیالن و به
هاي زیرزمینی  استان همدان و یزد در حوزه آب

 .شود هاي شدیدي انجام می سختگیري

اي در خصوص احیاي  هاي آب منطقه وي یکی از برنامه

بند دانست و بیان کرد: در  ها را ایجاد کف رودخانه

هاي که با  تادگی بستر داریم و با سازهها اف رودخانه

رودخانه همخوانی دارد مشکالت را در این حوزه 

  برطرف کنیم که یکی از این موارد ایجاد کف بند به

 .منظور احیا رودخانه است

اي استان گیالن با اشاره به  مدیرعامل شرکت آب منطقه
هاي استان  هاي این سازمان براي احیاي تاالب برنامه
خصوص تاالب  هاي استان به تصریح کرد: تاالب گیالن

هاي گردشگري و طبیعی استان است  انزلی جزو سرمایه
لذا قصد داریم با تعیین حریم به سمت احیاي تاالب براي 

 .جلوگیري از خشکی آن برویم

  

 گیرد ها صورت می خبر خوب در دل بحران

مدیر خبرگزاري فارس گیالن نیز در این دیدار با تأکید بر 
اي با توجه به شرح  حوزه حساس فعالیتی آب منطقه

وظایف محوله اظهار کرد: طبیعی است که با توجه به 
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حوزه فعالیتی شما فشارهاي مختلف از سوي برخی 

گیر شما شود که از  نفعانشان گریبان سیاسیون و ذي
بر شفافیت  تی شما با تکیههمین رو قاطعیت مدیری

 .عملکردي بسیار حائز اهمیت است

 

ابراهیم افشاري به رویکرد خبر خوب در خبرگزاري 

ها اشاره کرد و افزود:  فارس در دل بحران

اندازي  خبرگزاري فارس چند سالی است که با راه

صورت مستقیم  مطالبات مردمی را به "فارس من"سامانه 

بر افزایش رضایت عمومی  کند تا عالوه پیگیري می

 .شاهد پیگیري مطالبات ساختارمند باشیم

 مالقات مجازي مردم با وزیر نیرو؛

 فراخوان ارسال پرسش از وزیر نیرو به مناسبت هفته دولت

زمان با هفته دولت، وزیر نیرو با حضور در پخش زنده  هم
شبکه ویدئویی آپارات به سواالت و مشکالت مردم پاسخ 

    .دهد می
رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعگزارش   به ؛22/05/1399

 مالحظات بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس  ،((پاون

رونا باعث شده کرونا و هشدارهاي ستاد ملی مقابله با ک
ها مردمی وزرا  تا در هفته دولت امسال، بسیاري از برنامه

و مسئوالن اجرایی کشور تحت تاثیر این موضوع قرار 
گیرد. از این رو، روابط عمومی وزارت نیرو درصدد است تا 
این حضور و پاسخگویی مسئوالن به مردم را در بستر 

 .فضاي مجازي و به صورت آنالین اجرایی کند
ر همین اساس، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در روز ب

با حضور در پخش  14شهریورماه ساعت  5چهارشنبه 
زنده شبکه ویدئویی آپارات به سواالت دریافت شده از 

 .سوي مردم پاسخ خواهد داد

 
وطنان در سراسر ایران اسالمی دعوت  لذا از تمامی هم

ب و برق شود تا سواالت و مسائل خود را در زمینه آ می
 22اي از تاریخ  در قالب فایل ویدئویی یک دقیقه

مردادماه تا یکم شهریورماه از طریق لینک 
ir.Pr.moe.gov  به روابط عمومی وزارت نیرو ارسال

 .شود فرمایند. لینک پخش این برنامه متعاقبا اعالم می
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اراضی استمالکی در شهرستانهاي  رفع تصرف حریم
 آستانه اشرفیه و لنگرود

حدود یک هزار متر مربع از بستر برکه طبیعی در روستاي 
محسن آباد دستک از توابع بخش کیاشهر و همچنین 

مترمربع بستر رودخانه شلمانرود واقع در منطقه 1900
دریاکنار از توابع شهرستان لنگرود رفع تصرف و 

    .آزادسازي شد

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 22/05/1399       
 شهرستان آب منابع اداره مدیر از نقل به گیالن اي

 از صیانت ضرورت و اهمیت به توجه با اشرفیه، آستانه
 تعدي از جلوگیري منظور به همچنین و آبی منابع

 ها رودخانه بستر کانالها، حرایم( دولتی اراضی به اشخاص
این اداره در راستاي وظایف  ،...)طبیعی هاي برکه و

قانون توزیع عادالنه  2از ماده  4سازمانی و اجراي تبصره 
آب و پس از طرح شکایت از فردي که نسبت به تصرف 
از طریق خاك ریزي در اراضی بستر برکه طبیعی واقع در 
روستاي محسن آباد دستک از توابع بخش کیاشهر اقدام 

ي از طریق ریاست حوزه قضایی نموده بود. پس از پیگیر
کیاشهر و اخذ دستورات الزم نسبت به رفع تصرف و آزاد 
سازي اراضی به مساحت حدود یکهزار متر مربع از بستر 

 .است نموده اقدام  برکه طبیعی

به نقل از سرپرست اداره منابع آب در گزارشی دیگر 
شهرستان لنگرود این امور در راستاي حفظ 

ها، انهار  المال و آزادسازي حریم و بستر رودخانه بیت حقوق
مورد از تصرف بستر  1و کانالها، بدین سبب با شناسایی 

رودخانه شلمانرود واقع در منطقه دریاکنار از توابع 
هاي حقوقی صورت گرفته،  شهرستان لنگرود، با پیگیري

متر  1900موفق به آزادسازي زمین مذکور به مساحت 
  ردیده است. مربع گ

 

 :اي گیالن مدیرعامل شرکت آب منطقه

برداشت شن و ماسه از رودخانه هاي گیالن به یک 

 سوم کاهش یافت

اي گیالن گفت: حجم  مدیرعامل شرکت آب منطقه
برداشت شن و ماسه از رودخانه استان طی سه سال اخیر 

    . را به یک سوم کاهش داده ایم

مهندس وحید خرّمی در گفت وگو ؛ 23/05/1399      
میزان مجوز برداشت شن و ماسه  :افزودخبرنگار ایرنا با 

میلیون  2سالیانه  96 سال از قبل از رودخانه هاي استان
م را به یک سوم مترمکعب بودکه در سه سال اخیر این رق

 .ایم کاهش داده

وي عنوان کرد: اگر احساس کنیم که دیگر ظرفیت این  
 .اقدام در رودخانه ها نیست، هیچ مجوز نمی دهیم

هاي غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه هاي  خرّمی برداشت
استان را یکی از دالیل وقوع خسارت ها و تلفات در 

 .هنگام سیالب عنوان کرد

هاي عمرانی  در برخی موارد براي انجام طرح :وي گفت 
باید از شن و ماسه رودخانه هاي استان بهره گرفت اما 
مجوز هاي داده شده به افراد فقط در خشکی (حاشیه 

https://www.irna.ir/news/83903127/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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رودخانه) بوده و اجازه بهره برداري در داخل رودخانه داده 

 . نمی شود

 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اشاره به  

ماندهی رودخانه ها به منظور پیشگیري از اهمیت سا
میلیارد تومان اعتبار براي ایمن  50سیالب گفت: بیش از 

 .هاي شرق استان نیاز است کردن رودخانه

وي یادآور شد: اقداماتی که تاکنون انجام شده موجب 
جلوگیري از وقوع سیالب در برخی مناطق استان شده 

رود که به طور است، به طور مثال در رودخانه شلمان 
معمول با وقوع بارش هاي شدید، سیالب جاري می شود 
و هماره خسارتی برجاي می گذاشت در جریان باران بی 

میلی متر بارندگی  400سابقه اخیر املش که حدود 
 .داشتیم، سیالب و تخریبی در این محدوده نداشتیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اشاره به  
میلیارد تومان براي جلوگیري از  14ذشته اینکه سال گ

خسارت هاي سیل به شرکت آب منطقه اي استان 
درصد حریم  50اختصاص یافته است، افزود: تاکنون 

رودخانه ها تعیین شده و مابقی آن نیز در حال انجام 
 .است

خرّمی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه طی 
ینه رهاسازي به دو سال گذشته عملکرد خوبی در زم

موقع آب از سد سپیدرود و پیشگیري از سیالب ها 
ایم، افزود: رهاسازي آب در سال هاي گذشته در  داشته

اردیبهشت ماه صورت می گرفت اما در دو سال اخیر این 
 .اقدام از اسفند ماه انجام گرفت

رهاسازي آب از سد سفیدرود در وي تصریح کرد: 

قوع سیالب و تخریب اسفندماه موجب جلوگیري از و

هاي کشور در فصل  شد و مشکالتی که برخی استان

بهار در دو سال گذشته در زمینه سیالب با آن مواجهه 

شدند با وجود پر باران تر بودن این خطه در گیالن 

 .اتفاق نیافتاد

 

خرّمی اظهار داشت: طی این ماهها آب رهاسازي شده از 
بوده اما به دلیل برابر حجم مخزن سد  2.5سد سپیدرود 

مدیریت صحیح و به موقع آب کسی متوجه رهاسازي 
 .این حجم آب سد نشد

ترین سد مخزنی گیالن است و در  سد سفیدرود بزرگ
هزار هکتار از  172حال حاضر آب کشاورزي مورد نیاز 

هزار هکتار شالیزارهاي استان را تأمین می  238مجموع 
 .کند

فیدرود و در پایین این سد مخزنی بر روي رودخانه س
 در دست محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود

کیلومتري جنوب شهر رشت و در مجاورت شهر  75
 .منجیل احداث شده است

 .گیالن از پرباران ترین استان ها در کشوراست
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