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 :مدیرعامل آب منطقه اي گیالن تأکید کرد 

لزوم رعایت تقویم زراعی و اعتماد به برنامه 

 نوبت بندي آب کشاورزي

: با رعایت تقویم مدیرعامل آب منطقه اي گیالن گفت 
زراعی و اعتماد به برنامه نوبت بندي آب کشاورزي ، 

 . سال زراعی موفقی را پشت سر خواهیم گذاشت

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  05/03/1400
 از دریچه برنامه با زنده گفتگوي در خرّمی وحید گیالن؛ 

 زمستان در جوي نزوالت کاهش به اشاره با گیالن، رادیو
ر ارتفاعات حوضه آبریز سد سفیدرود و در د برف ویژه به

پی آن وزش بادهاي گرم و در نتیجه ذوب ذخایر برف و 
سرریز زود هنگام سد سفیدرود به صورت کوتاه مدت، 

میلیون متر مکعب آب در سد  780گفت: در حال حاضر 
الیست که در سال سفیدرود ذخیره داریم و این در ح

گذشته در همین ایام بیش از یک میلیارد متر مکعب آب 
ذخیره داشتیم و اکنون نیز شاهد کاهش شدید ورودي 

 .آب به مخزن سد سفیدرود هستیم

وي افزود: در حال حاضر دبی ورودي آب به سد سفیدرود 
متر مکعب بر ثانیه است و این عدد در مدت مشابه  14

 93ب بر ثانیه بود که کاهش متر مکع 201سال قبل 
درصدي را نشان می دهد و با توجه به این کاهش بسیار 
زیاد ورودي آب، چاره اي جز تکیه به منابع موجود و 

 . مدیریت بهینه مصرف آب را نداریم

خرّمی با اشاره به کاهش شدید دبی ورودي آب به مخزن 
سد سفیدرود گفت: مشکالت حادي تاکنون در آبرسانی 

لیزار هاي تحت شبکه نداشته ایم و ادامه داد؛ بر به شا
اساس تقویم زراعی، پس از پایان مرحله اول آبگذاري 

روز، نوبت بندي در کانالهاي آبیاري  20پیوسته به مدت 
روز وصل تا پایان دوره  8روز قطع و  4بصورت 

کشاورزي ادامه خواهد داشت مگر اینکه به ضرورت و 
 لی تغییر کند.البته با اطالع رسانی قب

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن در خصوص وضعیت 
آبرسانی در دشت فومنات تصریح کرد: متناسب با شرایط 
موجود و با مطالعات انجام شده، شیوه آبگذاري در دشت 

 حال در و دادیم تغییر  نوبت 2 به نوبت 3 از فومنات را 
 فومنات، منطقه در روزانه هاي پایش اساس بر حاضر

 نوبت به توجه با داریم اعتقاد و نداریم آب تامین مشکل
بندي اي که انجام می دهیم و با تکیه به منابع موجود، 
انشاهللا کشاورزي را در استان گیالن با موفقیت به پایان 

 .خواهیم رساند

خرّمی در خصوص اراضی خارج از شبکه نیز، ضمن 
 370 قدردانی از همراهی و همدلی کشاورزان عزیز گفت:

سردهنه خاکی در استان بازسازي و آبگذاري شد 
حلقه چاه عمیق کشاورزي در اختیار  257مچنین ه و 
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 برداري بهره این شرکت نیز راه اندازي و وارد مدار 
 .است گردیده

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن در بخش دیگري از این 
گفتگو گفت: براي تسهیل در امر آبرسانی، الیروبی انهار 

کیلومتر در سطح  500به طول بیش از  2و  1ه درج
استان به اتمام رسانده ایم و تاکید نمود؛ کشاورزان عزیز 

 به آب رسیدن در تسریع گیالنی با هدف تسهیل و 
 انهار الیروبی به نسبت  ممکن جاي تا شالیزارهایشان

 .نمایند اقدام خویش  مزارع بین

که برنامه ریزي و  1399وي افزود: از بهمن ماه سال 
اجرا براي سال زراعی جاري را آغاز نمودیم، تمامی 

 راه و تجهیز ایستگاه هاي پمپاژ نیازمند به سرویس را 
 با آب پمپاژ ایستگاه 454 حاضر حال در و کردیم اندازي

 .داریم برداي بهره آماده برقی دیزلی، پمپ 910

شدن کاهش بارش ها در گیالن و کشور  خرّمی با یادآور
 وضع اساس بر  به نسبت سال گذشته و بلند مدت گفت:

ره اي جز رعایت تقویم زراعی و برنامه نوبت چا موجود
 از ما درخواست و نداریم بندي آب کشاورزي را 

 بخش ثمر به اعتماد با که است این زحمتکش کشاورزان
 را زراعی قویمت کشاورزي، آب بندي نوبت برنامه بودن

 .کنند رعایت

 انتصابات جدید در شرکت آب منطقه اي گیالن

سرپرست معاونت طرح و توسعه ، رئیس گروه مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل و همچنین مشاور امور زنان و 

 .خانواده در آب منطقه اي گیالن منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  01/03/1400
منطقه اي گیالن؛ طی احکام جداگانه اي از سوي وحید 
خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 

ابراهیم اصالحی سرپرست آب منطقه اي گیالن، 
علی ملکی رئیس گروه ،  معاونت طرح و توسعه

شهربانو  و  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
در شرکت آب  خانواده و زنان امور مشاور دولتی

 .منطقه اي گیالن منصوب شدند

 

در این احکام آمده است؛ انتظار می رود با استعانت از 
خداوند متعال ضمن بهره گیري از ظرفیت هاي موجود بر 
اساس سیاست ها، برنامه ها، قوانین و مقررات و ضوابط 

  د.مورد عمل در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشن

 رفع تصرف اراضی بستر رودخانه سفیدرود

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از رفع 
هزار متر مربع از بستر رودخانه سفیدرود در  13تصرف 

 . این شهرستان خبر داد
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 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 01/03/1400    
 آب منابع اداره رئیس کریمی حسین محمد گیالن؛ اي

حفظ حقوق  راستاي در: گفت اشرفیه آستانه شهرستان
ها، انهار و  المال و آزادسازي بستر و حریم رودخانه بیت

 تصرف مورد یک هاي طبیعی، با شناسایی ها و برکه کانال
بستر رودخانه سفیدرود در منطقه سالستان از 

 يها پیگیري و اشرفیه توابع شهرستان آستانه
 13 مساحت به الذکر فوق زمین گرفته، صورت حقوقی

 قضایی آزاد گردید. حکم با مربع هزار

 

وي با قدردانی از مقامات قضایی و عوامل انتظامی اظهار 
داشت: رفع تصرف با حکم قضایی و همراهی عوامل 

 انتظامی انجام شد.

دومین مرحله آبگذاري اراضی شالیزارهاي 

 مناطق مرکزي گیالن

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد: بر 
اساس برنامه تدوین شده استانی، دومین مرحله آبگذاري 

 .کانال چپ سد سنگر از دوم خرداد ماه شروع می شود

 آب شرکت عمومی روابط گزارش به؛  01/03/1400  
: گفت خبر این اعالم با خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه
 اراضی( سنگر چپ کانال آبگذاري مرحله دومین

 ماه خرداد دوم یکشنبه روز از) خمام و رشت شالیزارهاي
 .روز انجام می شود 8به مدت 

 

وي افزود: آب کشاورزي کانال راست سنگر نیز از دوم 
  .روز قطع خواهد شد 4خرداد به مدت 

کشاورزي خرّمی تأکید نمود: کشاورزان عزیز فعالیت هاي 
 تا کنند هماهنگ  شان را با تقویم آبگذاري کانال ها

 .دهند انجام موقع به را شان کارهاي بتوانند

اي گیالن در پایان تأکید  مدیرعامل شرکت آب منطقه
نمود: با توجه به افزایش جریان رودخانه سفیدرود و کانال 
هاي آبیاري، شهروندان گرامی به جهت جلوگیري از بروز 

خسارات جانی و مالی احتمالی، از نزدیک شدن  هرگونه
هاي آبیاري و  به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال

 تأسیسات آبی جدا خودداري نمایند.
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اعالن هشدار خطر غرق شدگی در رودخانه 

 ها، کانال ها و تاسیسات آبی استان گیالن

همزمان با شروع فصل شرکت آب منطقه اي گیالن ، 
گرما اطالعیه اي مبنی بر هشدار خطر غرق شدگی در 
 .رودخانه ها، کانال ها و تاسیسات آبی استان صادر نمود

 متن اطالعیه ؛

 مسافران و ها استانی هم اطالع به؛ 02/03/1400        
می می رساند؛ با توجه به فصل گرما، افزایش دما و گرا

حاشیه رودخانه ها، سدها، کانال ها و روي آوردن افراد به 
شبکه هاي آبیاري بمنظور تفریح و شنا؛ از عموم 
شهروندان و مسافرین محترم خواهشمندیم به جهت 
جلوگیري از هرگونه حادثه دلخراش، موارد احتیاط و 
ایمنی را رعایت نموده و از نزدیک شدن به تأسیسات آبی 

انهار و...) جداً  استان (مخازن سدها، کانال هاي آبیاري،
خودداري نمایند. سالمتی تمامی شهروندان آرزوي 

 .ماست

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن

سومین مرحله آبگذاري اراضی شالیزارهاي   

 مناطق شرق گیالن
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 

اراضی شالیزارهاي  گیالن از سومین مرحله آبگذاري
 . مناطق شرقی استان خبر داد

 

ب آ شرکت عمومی روابط گزارش به؛ 05/03/1400  
منطقه اي گیالن؛ محمد جواد خانی پور با اعالم این خبر 
گفت: بر اساس برنامه تدوین شده استانی سومین مرحله 
آبگذاري کانال راست سنگر (اراضی شالیزارهاي مناطق 

خرداد ماه به مدت  6شرق استان) از صبح روز پنجشنبه 
 .روز انجام می شود 8

شاورزي شان را وي افزود: کشاورزان عزیز فعالیت هاي ک
با تقویم آبگذاري هماهنگ کنند تا بتوانند کارهاي شان 

 .را به موقع انجام دهند

خانی پور در پایان تأکید نمود: با توجه به افزایش جریان 
رودخانه سفیدرود و کانال هاي آبیاري، شهروندان گرامی 
به جهت جلوگیري از بروز هرگونه خسارات جانی و مالی 

دیک شدن به بستر و حریم رودخانه احتمالی، از نز
هاي آبیاري و تأسیسات آبی جدا  سفیدرود و کانال

 خودداري نمایند.
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 : مدیر منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل خبر داد  

آزاد سازي بیش از یک هکتار از اراضی بستر 

 رودخانه شمرود

الهیجان و سیاهکل از مدیر منابع آب شهرستان هاي 
هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه  11آزاد سازي 

 .شمرود در شهرستان سیاهکل خبر داد

 

ارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛ به گز08/03/1400
 شهرستان آب منابع مدیر علیزاده جواد محمد  گیالن؛

اعالم این خبر گفت: با توجه  با سیاهکل و الهیجان هاي
به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به 
منظور جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی دولتی 
(حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها)، این امور در 

قانون توزیع عادالنه  2از ماده  4راستاي اجراي تبصره 
نفر از اشخاص حقیقی آب، نسبت به طرح شکایت از دو 

که اقدام به تصرف بستر رودخانه شمرود واقع در روستاي 
 .موشا شهرستان سیاهکل نموده بودند، اقدام شد

وي با قدردانی از عوامل قضایی و انتظامی شهرستان 
سیاهکل افزود: پس از طرح شکایت با هماهنگی مقام 

قضایی شهرستان سیاهکل و اخذ دستورات الزم نسبت 
 11اد سازي اراضی بستر مذکور به مساحت حدود به آز

هزار متر مربع با همراهی عوامل انتظامی سیاهکل اقدام 
 و قطعه زمین مورد اشاره رفع تصرف شد.

قطع آب کشاورزي اراضی شالیزاري مناطق  

 مرکزي گیالن
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 

قطع آب کشاورزي شالیزاري مناطق مرکزي  گیالن از
 . گیالن به مدت چهار روز خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛ 09/03/1400  
منطقه اي گیالن؛ محمد جواد خانی پور با اعالم این خبر 
گفت: آب کشاورزي کانال چپ سد سنگر (مناطق 
مرکزي گیالن شامل رشت و خمام) بامداد روز دهم 

روز قطع و سپس مرحله بعدي به  4ه به مدت خرداد ما
 .روز آبگذاري انجام خواهد شد 8مدت 

 :در کمیته منابع و مصارف آب استان گیالن مطرح شد

میلیون متر مکعب آب تا کنون تحویل  700حدود 

 شبکه آبیاري و زهکشی گیالن شده است
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منطقه اي گیالن از معاون حفاظت و بهره برداري آب 
کشاورزي از  میلیون متر مکعب آب 700تحویل حدود

هزار هکتار از اراضی   172 مخزن سد سفید رود به
شالیزارهاي تحت شبکه آبیاري و زهکشی سفید رود خبر 

 .داد

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 10/03/1400  
بر : گفت خبر این اعالم با پور خانی جواد محمد گیالن؛

اساس برنامه تدوین شده استانی، در فصل زراعی جاري 
 .همچنان نوبت بندي آب تا پایان فصل زراعی ادامه دارد

وي افزود: طرح نوبت بندي آب کشاورزي به منظور 
 روز 8 و قطع روز 4 صورت به مدیریت بهینه مصرف آب

 مناطق امروز از و اجراست حال در گیالن در وصل
روز قطع آب  4رشت و خمام )،  شامل( گیالن مرکزي

 .کشاورزي انجام شده است

 این  نماینده سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن نیز در
 حدود حاضر حال در: کرد اعالم گزارشی ارائه با جلسه

 شده نشاکاري گیالن استان شالیزارهاي از درصد 98
 شالیزاري اراضی هکتار هزار 238 درصداز 50 حدود  و

 .است رسیده پایان به آن  عملیات وجین نیز گیالن

گفتنی است؛ در این جلسه نماینده اداره کل هواشناسی 
استان گیالن نیز اعالم کرد: متوسط بارندگی ها در 

درصد کاهش و نسبت به  18گیالن به نسبت بلند مدت 
 درصد کاهش را نشان می دهد. 30سال گذشته 

 

 

 ادامه نوبت بندي آب کشاورزي گیالن

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از سومین مرحله آبگذاري 
کانال چپ سنگر ( اراضی مناطق مرکزي شامل رشت و خمام ) 

    .خبر داد

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 13/03/1400 
این خبر گفت: سومین  اعالم با خرّمی وحید گیالن؛

مرحله آبگذاري کانال چپ سنگر (اراضی مناطق مرکزي 
 8خرداد به مدت  14شامل رشت و خمام) از صبح روز 

 روز قطع می شود. 4روز انجام و سپس 

وي افزود: آب کانال راست سنگر (اراضی شالیزارهاي 
مناطق شرقی گیالن) نیز پس از اتمام سومین مرحله 

روز قطع و  4خرداد به مدت  14روز  آبگذاري، از صبح
 روز آبگذاري می شود. 8پس از آن به مدت 

خرّمی با تأکید بر ادامه نوبت بندي آب کشاورزي اراضی 
شالیزارهاي استان گیالن گفت: کشاورزان عزیز عملیات 
هاي کشاورزي خویش را بر اساس تقویم آبگذاري انجام 

 دهند.

گیالن در پایان تأکید مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
نمود: با توجه به فصل گرما، شهروندان گرامی به جهت 
جلوگیري از بروز هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی، 
از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و 

هاي آبیاري و تأسیسات آبی به منظور شنا جدا  کانال
 .خودداري نمایند
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 یزارهاي مناطق شرق گیالنچهارمین مرحله آبگذاري شال

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
گیالن از چهارمین مرحله آبگذاري کانال راست سنگر 

 . (اراضی شالیزارهاي مناطق شرق گیالن ) خبر داد

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 17/03/1400     
 گفت؛ خبر این اعالم با پور خانی جواد محمد گیالن؛ اي

 روز صبح از سنگر راست کانال آبگذاري مرحله چهارمین
 4 مدت به آن از پس و آغاز روز 8 بمدت ماه خرداد 18
 .شد خواهد قطع روز

 

ت بندي آب کشاورزي بصورت نوب برنامه اعالم با وي    
روز قطع، گفت: سومین مرحله آبگذاري  4روز وصل و  8

سنگر (مناطق مرکزي گیالن شامل رشت و کانال چپ 
 8خرداد ماه آغاز و به مدت  14خمام) نیز از صبح روز 

   روز در حال انجام می باشد.

بهره گیري از تمامی ظرفیت ها در مقابله با تنش هاي 
 احتمالی آب کشاورزي

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در دیدار با 
نماینده شهرستان لنگرود در مجلس شوراي اسالمی از 
بهره گیري تمامی ظرفیت هاي منابع آب استان در مقابله 

 . با تنش هاي احتمالی آب کشاورزي خبر داد

 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 17/03/1400   
؛ وحید خرّمی در دیدار با نماینده شهرستان لنگرود گیالن

اسالمی گفت: با توجه به کاهش شدید در مجلس شوراي 
ورودي آب به سد سفیدرود به دلیل کاهش بارشها، نوبت 
بندي آب کشاورزي امري اجتناب ناپذیر بوده و الحمداهللا 
تاکنون بر اساس پایش هاي صورت گرفته در سطح 
استان در محدوده شبکه آبرسانی سفیدرود مشکل حادي 

 گزارش نشده است.

 شهرستان آب منابع وضعیت از زارشگ ارائه ضمن وي   
 به کشاورزي آب اصلی کانال: داشت اظهار لنگرود،

 با جاري سال در کیلومتر 27 طول به لنگرود شهرستان
 و شالیزارها به آب انتقال فرایند در تسریع و تسهیل هدف

 روبی شد.الی آبرسان نهرهاي

 مجلس در لنگرود شهرستان نماینده محمدنژاد، پرویز   
 آب شرکت اقدامات از قدردانی ضمن نیز اسالمی شوراي
 شالیزارهاي کشاورزي آب تأمین راستاي در اي منطقه

 تجهیز جمله از داخلی منابع از: نمود تأکید شهرستان این
ده استفا  نیز ها رودخانه روي بر  آب پمپاژ ایستگاههاي

 گردد. 
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رفع تصرف بخشی از اراضی بستر آببندان کیا کالیه 

 لنگرود

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود از رفع تصرف 
پنج هزار متر مربع از اراضی بستر آببندان کیا کالیه این 

 .شهرستان خبر داد

 

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  18/03/1400    
 آب منابع اداره سرپرست پورمسیب قربانعلی: گیالن اي

اعالم این خبر گفت: با توجه به  با لنگرود شهرستان
اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به 
منظور جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی دولتی 
(حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها) قطعه زمینی 

 به مساحت پنج هزار متر مربع رفع تصرف شد.

ن مذکور که فردي حقیقی وي افزود: متصرف قطعه زمی
بود با تصرف و ایجاد کرت بندي، تفکیک و تخریب 
نیزارها، قصد تغییر کاربري زمین مورد اشاره به زمین 
شالیزاري به نفع خود را داشت که این اداره با هماهنگی 
و اخذ دستور از مقام قضایی شهرستان لنگرود و حضور 

ت اجرایی عوامل انتظامی ضمن جلوگیري از ادامه عملیا

متصرف، اراضی تصرفی به مساحت حدود پنج هزار متر 
 مربع را رفع تصرف نمود.

 تقویم آبیاري کشاورزي؛

 قطع آب کشاورزي اراضی شالیزارهاي مناطق مرکزي گیالن

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي 
مناطق مرکزي گیالن از قطع آب کشاورزي شالیزارهاي 

خرداد ماه به مدت چهار روز خبر  22گیالن از صبح روز 
 . داد

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  19/03/1400  
منطقه اي گیالن؛ محمد جواد خانی پور با اعالم این خبر 

مناطق ) کانال چپ سد سنگرگفت: آب کشاورزي 
از  (مرکزي گیالن شامل شهرستانهاي رشت و خمام

و  روز قطع 4خرداد ماه به مدت  22صبح روز 
از این مناطق  چهارمین مرحله آبگذاريپس از آن ، 

 .خواهد شد روز انجام 8خرداد ماه به مدت  26
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 بهینه سازي برنامه نوبت بندي کانال آب بر فومنات 
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در دیدار با 
نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی 
از بهینه سازي برنامه نوبت بندي کانال آب بر فومنات و 
تاثیرات مثبت آن در تامین آب شالیزارهاي منطقه خبر 

 داد

 

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  22/03/1400   
 شهرستان نماینده با دیدار در خرّمی وحید گیالن؛ اي

ر مجلس شوراي اسالمی گفت: در پی د سرا صومعه
انجام پایش هاي الزم و با آگاهی از کاهش شدید 
ورودي آب به مخزن سد سفیدرود و کاهش بارشها، بازه 

 کانال از منشعب آبیاري هاي کانال در آب قطع  زمانی
 تأثیرات شاهد حاضر حال در و یافت کاهش فومن اصلی
 . هستیم منطقه در آن مثبت

سید کاظم دلخوش، نماینده شهرستان صومعه سرا در 
مجلس شوراي اسالمی نیز ضمن قدردانی از اقدامات 
شرکت آب منطقه اي گیالن در راستاي تأمین آب 
کشاورزي شالیزارهاي این شهرستان تأکید نمود: اقدامات 
این شرکت به ویژه الیروبی رودخانه ها و انهار در 

ی به مزارع صومعه سرا راستاي تسهیل در امر آبرسان
 بسیار موثر بوده است

 چهارمین مرحله آبگذاري شالیزارهاي مناطق مرکزي گیالن

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از چهارمین 
مرحله آبگذاري کانال چپ سنگر(مناطق مرکزي گیالن) 

 .روز خبر داد 8به مدت 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 25/03/1400   
 چهارمین: گفت خبر این اعالم با خرّمی وحید گیالن؛
 مرکزي مناطق اراضی( سنگر چپ کانال آبگذاري مرحله
 خرداد 26 روز صبح از) خمام و رشت شهرستانهاي شامل

 .روز قطع می شود 4 سپس و انجام روز 8 مدت به

 وي افزود: آب کانال راست سنگر (اراضی شالیزارهاي
مناطق شرقی گیالن) نیز پس از اتمام چهارمین مرحله 

 4خرداد به مدت  26آبگذاري در این مناطق، از صبح روز 
روز آبگذاري انجام  8روز قطع و پس از آن به مدت 

 خواهد شد. 

 

خرّمی تأکید نمود: با توجه به فصل گرما، شهروندان 
گرامی به جهت جلوگیري از بروز هرگونه خسارات جانی 

مالی احتمالی، از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه  و
هاي آبیاري و تأسیسات آبی به منظور  سفیدرود و کانال

 شنا جدا خودداري نمایند.
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 تقویم آبیاري کشاورزي ؛

 پنجمین مرحله آبگذاري شالیزارهاي مناطق شرق گیالن

 
آب منطقه اي معاون حفاظت و بهره برداري شرکت 

گیالن از پنجمین مرحله آبگذاري کانال راست سنگر 
از صبح روز  ( (اراضی شالیزارهاي مناطق شرق گیالن

 . خرداد خبر داد 30

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 29/03/1400  
 گفت؛ خبر این اعالم با پور خانی محمدجواد گیالن؛

 اراضی( سنگر راست کانال آبگذاري مرحله پنجمین
 خرداد 30 روز صبح از) گیالن استان شرق شالیزارهاي

 قطع روز 4 مدت به آن از پس و آغاز روز 8 بمدت ماه
 د شد.خواه

وي اعالم کرد: برنامه نوبت بندي آب کشاورزي بصورت 
روز قطع تا پایان تقویم آبیاري ادامه  4روز وصل و  8

 خواهد داشت.

 

 عناوین روزهاي هفته صرفه جویی 

 مصرف آب و برق اعالم شددر 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن عناوین روزهاي 

هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت 
مصرف) را بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو 

 . اعالم کرد

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 31/03/1400   
در  تیرماه اول هفته که این بیان با خرّمی وحید گیالن،

طی سه دهه اخیر، هفته مدیریت مصرف بهینه آب و 
روز یکم برق، نام گذاري شده است، اعالم کرد: 

تیرماه تحت عنوان مدیریت مصرف آب، برق و 
 کردن فراهم  هدف با  است که این عنوانخانواده 

 یشافزا و مصرف مدیریت در ها خانواده مشارکت زمینه
 .ب شده استانتخا مصرف الگوي اصالح در زنان نقش

روز دوم هفته صرفه جویی را مدیریت وي 
خواند و  مصرف آب و برق، افکار عمومی و رسانه

بیان داشت: هدف از نام گذاري روز دوم تیر ماه استفاده 
هاي  تر از ظرفیت وسایل ارتباط جمعی و شبکه گسترده

اجتماعی به منظور افزایش آگاهی عمومی و باالبردن 
کنندگان آب نسبت به محدودیت  سطح دانش مصرف

 .منابع است

روز سوم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف خرّمی 
هاي عمومی و موسسات  برق، صنعت، سازمان آب و

اعالم کرد و خاطر نشان ساخت: این روز با هدف  خصوصی
تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف در توسعه 

هاي کاهنده مصارف آب و انرژي، تشریح ضرورت توسعه  فناوري
هاي منابع آبی و  برداري از معادن متناسب با ظرفیت  صنایع و بهره

ها و موسسات در اعمال  نرژي کشور و تبیین نقش سازمانا
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هاي صحیح مصرف آب و انرژي در تاسیسات و ساختمان و  رویه
 .غیره نام گذاري شده است

روز چهارم مدیرعامل آب منطقه اي گیالن عنوان 
هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و برق 

 اعالم و خاطر نشان کرد: هدف از  هاي دینی و آموزه
نام گذاري این روز، تبیین اهمیت صحیح مصرف کردن و 

هاي  پرهیز از اسراف از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه
 .صحیح مصرف با اتکا به تعالیم دینی است

روز پنجم را مدیریت مصرف آب و برق، وي 
خدمات شهري و روستایی و جلب 

دانست و تصریح  هاي مردمی و خیرین مشارکت
رسان شهري و  هاي خدمات رغیب دستگاهکرد: تشویق و ت

 و تشویق  روستایی به کاهش مصارف آب و انرژي،
 منظور به گذاري سرمایه براي خیرین و مردم ترغیب
 آب توزیع و انتقال و تولید هاي زیرساخت بهبود و توسعه

و انرژي و جلب مشارکت صنایع و صاحبان منابع مالی در 
انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه آب و انرژي با اجراي 
برنامه هاي فرهنگ سازي از اهداف نام گذاري این روز 

 .بوده است

روز ششم هفته صرفه جویی خرّمی با اشاره به این که عنوان 
ظ مدیریت مصرف آب و برق غذا، منابع طبیعی و حف

است، افزود: تشریح نقش آب و انرژي در امنیت  محیط زیست
غذایی، تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادي جوامع و 
ضرورت حفظ محیط زیست براي بقا و تداوم تمدن بشري و 
تشریح نقش اجراي طرح هاي جمع آوري و تصفیه بهداشتی 

منابع  فاضالب و همچنین بازچرخانی آب در حفظ و ارتقاي کیفیت
 .آبی از اهداف نام گذاري این روز است

مدیریت مصرف آب و برق، مدیرعامل آب منطقه اي گیالن، 
در هفته  اقتصاد و حقوق شهروندي را شعار روز هفتم

صرفه جویی اعالم کرد و بیان داشت: این نام گذاري با هدف 
 اقتصادي ارزش و نقش تشریح  تشریح ارزش اقتصادي آب و برق،

ف در حفظ منابع و جلوگیري از آلودگی محیط زیست رمص کاهش
رسانی در خصوص  و لزوم رعایت قانون از سوي همگان و اطالع

  .انواع جرایم و تخلفات در بخش آب و برق انجام شده است
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