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 1  روابط عمومی 
 

 

 با حضور معاون حقوقی ، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو ؛

جلسه هم اندیشی شوراي انسجام بخشی 

 صنعت آب و برق استان گیالن برگزار شد

نیرو  طی نشستی با حضور جمعی از مدیران ارشد وزارت
و مدیران عامل شرکت هاي صنعت آب و برق گیالن 
پیرامون چالش هاي استان در حوزه آب وبرق بحث و 

 . گفتگو شد

 

 آب عمومی روابط گزارش به؛  ۱٤۰۰بھمن  ۸جمعھ  
ي معاون حیدر احمد نشست این در گیالن؛ اي منطقه

حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو، شهرابی مدیرکل 
منابع انسانی وزارت نیرو، جهانیان معاون دفتر توسعه 

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو 
حضور داشتند و عالوه بر استماع نظرات حاضرین به ارائه 
مطالبی درخصوص برنامه ها و اهداف وزارت نیرو و 

 همچنین سفر هیأت دولت به استان پرداختند.

نیرو تأکید کرد:  حیدري معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت
مهمترین مسئله اي که در حاضر باید نقشه راه کشور 
باشد این است که بر اساس منویات مقام معظم رهبري 

 ایجاد اقتصادي  موانع تولید را برداریم و رونق تولید و
 .کنیم

وي با اشاره به اینکه یکی از چالشهاي مهم کشور 
د است، افزایش تولید و استفاده درست از شرایط موجو

افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه برق و آب در زندگی 
آحاد جامعه، استفاده از روشهاي جدید جهت رفع 

 .مشکالت مردم الزامی است

حیدري با تأکید بر اینکه از ظرفیت نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمی باید به نفع مردم استفاده کنیم افزود: 

ي یک یا دوبار با تمام مدیران باید تالش کنند هفته ا
مردم مالقات داشته باشند و از مشکالت آنها مطلع شوند 
و خدمات خود را به نحو احسن به آنها ارایه کنند، زیرا 

 . مردم ما به خدمت صادقانه و به روز نیاز دارند

تمام تالش ها باید بر کاستن تنش  اینکه به اشاره با وي 
آبی استان  هاي آبی در کل کشور باشد، به ظرفیت هاي

گیالن اشاره کرد و افزود: با استفاده از پتانسیل استان 
ساحلی گیالن می توانیم بیش از یک میلیون فرصت 

 شغلی ایجاد کنیم.

شایان ذکر است در این جلسه وحید خرّمی مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن ارائه گزارشی از 

لف وضعیت منابع آب استان گیالن در بخش هاي مخت
 به برخی چالش هاي منابع آب استان پرداخت.

 



 

 2  روابط عمومی 
 

دیدار نماینده شهرستانهاي تالش ، رضوانشهر و 
 ماسال با مدیر عامل آب منطقه اي گیالن

حسن محمد یاري نماینده مردم شریف شهرستانهاي 
تالش ، رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسالمی 

وحید جهت پیگیري و مشکالت حوزه انتخابیه خویش با 
خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن دیدار و 

 . گفتگو کرد

 

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  5شنبه  سه
منطقه اي گیالن؛ در این دیدار نماینده مردم شریف 
شهرستانهاي تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس 
شوراي اسالمی بر ساخت و ترمیم سردهنه هاي خاکی 

بر اثر سیالب ها در منطقه و همچنین تخریب شده 
 فرایند در تسریع و  پروژهاي ساماندهی رودخانه ها

 ماسال و تالش شهرستانهاي در الستیکی سدهاي ساخت
 .کرد تأکید

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز دراین دیدار 
گفت: برنامه ریزي هاي الزم درخصوص تجهیز 
ایستگاههاي پمپاژ، چاههاي عمیق و نمیه عمیق در 
اختیار این شرکت و الیروبی انهار نیازمند به الیروبی و 

ساخت و احیاء سردهنه هاي خاکی و پروژهاي ساماندهی 
اي تالش، رضوانشهر و ماسال تا رودخانه ها در شهرستانه

 قبل از شروع فعالیت هاي کشاورزي صورت گرفته است.

 :به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و مادر

 تجلیل از بانوان شاغل در شرکت آب منطقه اي گیالن

طی مراسمی به مناسبت سالروز والدت با سعادت حضرت 
مادر با حضور مدیرعامل فاطمه زهرا (س)، روز زن و 

شرکت آب منطقه اي گیالن از بانوان شاغل در این 
 .شرکت تجلیل و قدردانی شد

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  5شنبه  سه
منطقه اي گیالن، به مناسبت فرخنده میالد حضرت 
فاطمه زهرا (س)، روز زن و مادر و تقارن این روز مبارك 

ید جمهوري اسالمی ایران، وحید با زادروز بنیانگذار فق
خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
آب منطقه اي گیالن با بانوان شاغل در این شرکت دیدار 
کرد و گفت: حضرت زهرا (س) بانویی اسوه از هر لحاظ 
در زندگی زنان عالم است که می توان همواره به ایشان 

ایی در تمامی تاسی جست و سیره وي را الگو و راهنم
 سطوح زندگی فردي و اجتماعی قرار داد.
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خرّمی افزود: زندگی آن بانوي بزرگ سراسر درس و پند 
است که می تواند در کلیه فراز و فرودهاي مختلف 

  زندگی امروزه مرجع رجوع و چراغ راه واقع شود.

وي با بیان اینکه بانوان شاغل در این مجموعه از سرمایه 
زشمند این شرکت هستند، افزود: شرکت هاي انسانی ار

سهامی آب منطقه اي گیالن همواره از حضور بانوانی 
کاردان و داراي دانش فنی و تحصیالت باال در حوزه 
هاي متنوع کاري خویش بهره می برد و این مهم از نقاط 
قوت این شرکت است که جا دارد در این مناسبت بسیار 

ه اي این بانوان در فرخنده از زحمات و تالش هاي حرف
 راستاي تحقق اهداف سازمانی این شرکت قدردانی شود.

گفتنی است، در این دیدار بانوان حاضر نیز به طرح 
مسائل کاري و دیدگاه هاي خود با رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن پرداختند و در 

 آمد. پایان با اهداء لوح سپاس از زحمات شان تقدیر بعمل

تأکید بر بازسازي سردهنه هاي خاکی و 

 الیروبی انهار در شهرستان تالش

در جلسه شوراي اداري شهرستان تالش بر بازسازي 

سردهنه هاي خاکی ، الیروبی انهار نیازمند الیروبی و 
تجهیز چاههاي عمیق و نیمه عمیق در این شهرستان تا 

 پیش از آغاز فعالیت هاي کشاورزي تأکید شد

 عمومی روابط گزارش به  1400بهمن  6چهارشنبه 
ن؛ در جلسه شوراي گیال اي منطقه آب سهامی شرکت

اداري شهرستان تالش که با حضور حسن محمد یاري 
نماینده مردم شریف شهرستانهاي تالش، رضوانشهر و 
ماسال در مجلس شوراي اسالمی برگزار شد، محمد 

در این عباس نیا مدیر منابع آب شهرستان تالش 
 آبی منابع وضعیت از گزارشی ارائه ضمن  جلسه

به اینکه عموما سردهنه هاي ما  توجه با گفت؛ شهرستان
در این شهرستان خاکی و ناپایدار است براي سردهنه 

 انجام را الزم هاي ریزي برنامه انهار الیروبی  سازي و
 .ایم داده

وي با اشاره به تشکیل منظم جلسات کمیته تخصیص 
آب شهرستان افزود؛ عملیات اجرایی پروژه 

قانون  8او تبصره و بند  قالب در رودخانه ساماندهی هاي 
 بودجه در رودخانه هاي تالش در دست انجام است.

عباس نیا با اشاره به تعیین تکلیف افراد حقیقی و 
 از قبل قدیمی فورهمح مجاز غیر چاههاي داراي حقوقی

 وزارت شده شناسایی آمار در شده ثبت 1385 سال
 امور به افراد این مراجعه عدم صورت در نمود؛ تأکید نیرو
بع آب شهرستان بمنظور تعیین تکلیف چاههاي یاد منا

شده، شرکت آب منطقه اي گیالن در جهت صیانت از 
منابع آبهاي زیر زمینی طبق قانون نسبت به پیگیري 
قضایی بمنظور تعیین تکلیف و یا انسداد چاههاي غیر 

 مجاز اقدام خواهد نمود.
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 افزایش لزوم به اشاره مدیر منابع آب شهرستان تالش با
اعتبارات تأمین آب و سردهنه سازي در این 

 پتانسیل از داریم تقاضا محترم زارعین از گفت؛ شهرستان
 زمستانه شخم انجام براي اخیر هاي بارش مناسب
 .کنند استفاده

درصد سردهنه هاي شهرستان  90گفتنی است؛ حدود 
تالش بصورت خاکی می باشد که سیالبی شدن رودخانه 
ها باعث تخریب، افزایش هزینه مرمت و بازسازي 

 .گردد می آنها

 برپایی میز ارتباطات مردمی شرکت آب منطقه اي گیالن

 همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت همراه به استان
گیالن ، میز ارتباطات مردمی صنعت آب وبرق استان 
گیالن در محل شرکت برق منطقه اي گیالن در روزهاي 

 . بهمن ماه در حال برگزاري است 8و  7

 شرکت عمومی روابط گزارش به ؛  ۱٤۰۰بھمن  ۸جمعھ 
 منظور به مردمی ارتباطات میز گیالن؛ اي منطقه آب

 کارکنان و مردمی هاي درخواست به پاسخ و بررسی
گیالن به میزبانی سالن ورزشی  استان برق و آب صنعت

شهید عباسپور برق منطقه اي گیالن واقع در خیابان امام 

خمینی (ره)، نرسیده به چهار راه میکائیل رشت به مدت 
جاري   تم و هشتم بهمن سالدو روز در تاریخ هاي هف

 .دبرگزارگردی

می، وحید خرّمی در روز اول برگزاري میز ارتباطات مرد
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن به 

 نزدیک از و حضور شرکت این مدیران و معاونین  همراه
 .پرداختند مردم هاي درخواست به

گفتنی است میز ارتباطات مردمی با توجه به سفر هیأت 
محترم دولت به استان، با حضور شرکت هاي آب منطقه 

اي، آب و فاضالب و  منطقهاي، توزیع نیروي برق، برق 
 مدیریت تولید برق لوشان برپا شده است.

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از سد 

 مخزنی دیورش رودبار

معاون رئیس جمهوري ضمن بازدید از سد مخزنی 
دیورش رودبار از پیشرفت مناسب و فعال بودن این پروژه 

 . اعالم رضایت نمود

 

 آب عمومی روابط گزارش به؛  ۱٤۰۰بھمن  ۸جمعھ   
 اجرایی معاون مرتضوي صولت سید گیالن؛ اي منطقه
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 از رودبار شهرستان در حضور ضمن جمهوري رئیس
اولین پروژه بازدید  عنوان به دیورش مخزنی سد پروژه
 نمود.

وي در حاشیه این بازدید ضمن رضایت از فعال بودن 
مدیر پروژه سد مخزنی دیورش گفت: با ارائه گزارشی که 

عامل شرکت آب منطقه اي گیالن دادند، الحمداهللا این 
 پروژه از پیشرفت و فعالیت خوبی برخوردار است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن قول مساعدت براي 
 سد آب انتقال خط و خانه تصفیه 23 ماده صدور مجوز

 از همجوار روستاهاي و رودبار شهرستان به دیورش
 سد ساخت: گفت کشور ودجهب و برنامه سازمان طریق

 شاء ان و شده بینی پیش استانی منابع محل از دیورش
گیالن حتما  استان به جمهوري رئیس سفر در اهللا

 .گرفت خواهد قرار تأکید مورد موضوع این 

شایان ذکر است در این بازدید وحید خرّمی مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن ارائه خالصه گزارش 

فرایند ساخت سد دیورش گفت: سد مخزنی دیورش از 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این سد با  60بیش از 

روستاي  28شهر و  5هدف تأمین آب شرب مردم شریف 
 شهرستان رودبار در حال احداث است.

تصفیه خانه و خط انتقال آب این  23وي پیگیري ماده 
هت حل سد به شهرستان رودبار را از مطالبات جدي در ج

چالش آب شرب شهرستان رودبار در سفر رئیس 
 جمهوري به استان گیالن عنوان نمود.

 

 

 همزمان با سفر یکروزه رئیس جمهوري به استان گیالن؛

 وزیر جهاد کشاورزي از سد پلرود بازدید کرد

همزمان با سفر یکروزه رئیس جمهوري به استان گیالن 
در شهرستان  ، وزیر جهاد کشاورزي از سد مخزنی پلرود

 .رودسر بازدید نمود

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1400بهمن  8جمعه 
آب منطقه اي گیالن؛ در جریان بازدید سید جواد ساداتی 
نژاد وزیر جهاد کشاورزي از سد پلرود، مجید صابر مدیر 
دفتر فنی شرکت آب منطقه اي گیالن و نماینده مجري 

وضعیت پیشرفت طرح سد پلرود ضمن ارائه گزارشی از 
سد و شبکه پلرود، به مهمترین چالش هاي پیش روي 
این پروژه ازجمله تأمین اعتبار و صدور مجوز قطع 

 درختان موجود در مسیر راه جایگزین این سد پرداخت.

سید جواد ساداتی نژاد ضمن قول مساعد درخصوص حل 
مشکل قطع درختان در این بازدید با اشاره به روند ساخت 

 30پلرود شهرستان رودسر گفت: این سد بیش از سد 
کند  هزار هکتار از اراضی پایین دست خود را سیراب می
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ها مردم  که از این نظر پروژه بسیار مهمی است و سال
منطقه منتظر آن هستند از این رو در جلسه شوراي اداري 
استان با توجه به بازدید امروز حتما در این خصوص 

 .دشو گزارشی داده می

اي که در خصوص  وي با بیان اینکه با توجه به مصوبه
سد پلرود در جریان سفر وجود دارد و نظر به اینکه این 

درصد پیشرفت فیزیکی  80پروژه هم اکنون قریب به 
درصد باقی مانده به سرعت  20کنیم  داشته تالش می

 تکمیل و به نتیجه برسد.

سد پلرود که با هدف تنظیم آب رودخانه و استفاده در 
هزار هکتار از اراضی  33جهت تأمین نیاز آبی بیش از 

هزار هکتار از اراضی شالیکاري  20منطقه شامل بیش از 
هزار هکتار از باغات چاي، تأمین نیاز آب  13و در حدود 

شهر شرق گیالن (لنگرود، رودسر، چابکسر،  8شرب 
، کومله، واجارگاه و رحیم آباد) به میزان کالچاي، املش

میلیون مترمکعب در سال و نیز تولید انرژي برق آبی  40
مگاوات در حال اجرا است، شاهد پیشرفت  16با ظرفیت 

 درصدي می باشد. 79فیزیکی 

شایان ذکر است وزیر جهاد کشاورزي همچنین در این 
سفر از طرح آبرسانی به شهرهاي رودسر، چابکسر، 

 جارگاه، رحیم آباد و املش نیز بازدید نمود.وا

درصد با هدف 71این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود 
تکمیل و راه اندازي اضطراري تصفیه خانه آب طول الت 
رحیم آباد جهت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی مورد 
نیاز جمعیت شهري و روستایی شهرهاي یاد شده در حال 

 ساخت می باشد.

 

الستیکی فخرآباد رشت مورد بازدید سد 

 وزیر کشور قرار گرفت

همزمان با سفر یکروزه رئیس جمهوري به استان گیالن 
، احمد وحیدي وزیر کشور به نمایندگی از رئیس 

 .جمهوري از سد الستیکی فخر آباد رشت بازدید نمود

 
 آب عمومی روابط گزارش به ؛  1400بهمن  8جمعه 
ر د نزدیک از بازدید این در کشور وزیر گیالن؛ اي منطقه

 فرایند ساخت سد الستیکی فخرآباد رشت قرار گرفت.

هادي پاکزاد معاون برنامه ریزي شرکت آب منطقه اي 
 60گیالن در این بازدید با اعالم پیشرفت فیزیکی 

 با سد این: گفت رشت فخرآباد الستیکی سد درصدي 
هکتار از اراضی  1000 حدود آبیاري بهبود و توسعه هدف

شالیزارهاي منطقه و جلوگیري از تداخل آب شور دریا با 
آب شیرین رودخانه، آبگیري ایمن کانال انحراف آب، 
ذخیره موقت دبی تراز رودخانه و زهکش ها براي تأمین 
آب کشاورزي، افزایش سطح تراز آب در رودخانه و 
کاهش هزینه پمپاژ، بهبود شرایط زیست محیطی و تغذیه 
سفرهاي آب زیر زمینی، بهره برداري توریستی و تفریحی 
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و ساماندهی رودخانه در این محدوده در حال ساخت می 
 باشد.

معاون برنامه ریزي شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن 
درخواست و مساعدت از وزیر کشور در خصوص حل 
مشکالت تأمین آب زراعی استان با توجه به کاهش 

ب سد سفیدرود گفت: تأمین بارش ها و کاهش ورودي آ
اعتبار در این خصوص از محل اعتبارات حوادث جهت 

 1401-1400مدیریت خشکسالی احتمالی در سال آبی 
 ضروري است.

 توسط وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات صورت گرفت ؛

 بازدید از اجراي پروژه سد الستیکی  ماسال

پروژه هاي وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات در بازدید از 
عمرانی شهرستان ماسال از نزدیک پروژه احداث سد 
الستیکی خالکایی شهر ماسال را مورد بازدید قرار داد و 

 . بر لزوم تسریع در اتمام و بهره بهرداري آن تاکید نمود

     

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400بهمن  8جمعه 
 و ارتباطات وزیر پور زارع عیسی گیالن؛ اي منطقه

 استان به جمهوري رئیس سفر در االختیار تام نماینده
ي عمرانی این ها پروژه از ماسال شهرستان در گیالن

 خالکایی الستیکی سد احداث پروژه شهرستان از جمله 
 .یافت حضور ماسال شهر

در این بازدید، وحید صابر نماینده مجري پروژه سد 
از الستیکی خالکایی ماسال با ارائه خالصه گزارشی 

 عدم را آن چالش مهمترین  وضعیت این پروژه،
ت مساعد خواستار و دانست کافی اعتبار تخصیص

مسئولین شهرستانی در تأمین مصالح شن و ماسه مورد 
 نیاز پروژه شد.

 درصدي 74  وي با اعالم پیشرفت فیزیکی حدود
 ساخت از هدف: کرد تشریح ماسال خالکایی سدالستیکی

 به مازاد آب انتقال منظور به آب تراز بردن باال سد، این
ه پدید از جلوگیري و رودخانه بستر تثبیت فومنات، کانال
کنی، پرورش آبزیان و اهداف توریستی و تغذیه آب  کف

میلیون متر  17هاي زیرزمینی و تنظیم ساالنه حدود 
هکتار از اراضی  925مکعب آب در جهت بهبود آبیاري 

 منطقه می باشد.دست این   شالیزارهاي پایین

کسب رتبه برتر آب منطقه اي گیالن در تحقق 

 اهداف برنامه هاي فرهنگی و دینی

شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن رتبه اول در تحقق 
اهداف برنامه هاي فرهنگی و دینی ابالغی وزارت نیرو را 

 .کسب کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1400بهمن  9شنبه 

سهامی آب منطقه اي گیالن، این شرکت در جمع بندي 
درصد تحقق اهداف برنامه هاي ابالغی وزارت نیرو در 
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زمینه فعالیت هاي فرهنگی و دینی رتبه اول را کسب 
 کرد.

 توسعه این گزارش حاکی است؛ محورهایی همچون
زمانی، از منکر و فرهنگ سا نهی و معروف به امر فرهنگ

ترویج فرهنگ قرآن کریم،سیره اهل بیت(ع) و رهنمود 
هاي امام(ره) و رهبري، ترویج فرهنگ اقامه نماز، ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب، سبک زندگی اسالمی و صیانت 
از بنیان خانواده، تقویت توانمندي هاي فرهنگی و دینی 
فرزندان همکاران، فعالیت در حوزه فضاي مجازي و نرم 

، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه از جمله افزاري
شاخص هاي خودارزیابی شرکت مادر تخصصی منابع آب 
ایران ایران بودند که منتج به کسب رتبه نخست توسط 

 شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن گردید.

اطالعیه مهم شرکت آب منطقه اي گیالن

 

 با توجه به راه اندازي سامانه سجام قوه قضائیه با هدف
پیشگیري از وقوع جرم و دریافت گزارشات مردمی ، 
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در خصوص حفاري 

 .چاههاي غیر مجاز اطالعیه مهمی صادر کرد
به گزارش روابط عمومی آب ؛   1400بهمن  9شنبه 

 منطقه اي گیالن در این اطالعیه آمده است:

اهمیت موضوع حفظ آبهاي زیر  به باتوجه       
حفظ محیط ، مینی براي نسل هاي آیندهز

و نظر به راه  زیست و تأمین نیازهاي آبی جامعه
(سجام) اندازي سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه 

با هدف پیشگیري از وقوع جرم و دریافت گزارشات 
 براي ثبت گزارشاتمردمی، عموم مردم می توانند 

 حفاري چاههاي غیر مجاز در حریم ودر زمینه 
، با ورود به سامانه بستر رودخانه ها و مجاري آبی

 اقدام نمایند.   sajam.scpd.ir   سجام به نشانی:

شایان ذکر است، در این سامانه هویت همه شهروندان و 
 دست اندرکاران پیگیري گزارشات، کامالً محرمانه است.

 همزمان با آغاز دهه مبارك فجر؛

بهره پروژه آب منطقه اي گیالن به  15

 برداري می رسد

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از بهره برداري 
پروژه آب منطقه اي استان در دهه مبارك فجر  15

 .میلیارد ریال خبر داد 303انقالب اسالمی به ارزش 



 

 9  روابط عمومی 
 

 

 عمومی روابط گزارش به؛   1400بهمن  13چهارشنبه  
 رسیدن فرا تبریک با وحیدخرّمی گیالن، اي منطقه آب
فجر انقالب اسالمی ایران گفت: در  مبارك دهه اهللا ایام

پروژه توسط شرکت سهامی آب  15دهه فجر سال جاري 
منطقه اي گیالن در شهرستان هاي آستانه اشرفیه، 

 و فومن رودبار،  آستارا، انزلی، تالش، ماسال، صومعه سرا،
 .رسد می برداري بهره به شفت

 پروژه این: افزود گیالن اي منطقه آب شرکت مدیرعامل 
 روي بر گذاري دریچه با آبگیر دریچه ساخت ا شامله

 اشرفیه، آستانه شهرستان در) کماچال انحرافی بند(انهار
 محله، میر( هاي سردهنه آبگیري و بازسازي تکمیل،

 شهرستان در) آسیاب هاي خانه و محله خسرو باباحسن،
 در انهار گذاري دریچه مورد 5 اجراي و مطالعه آستارا،

انزلی، تکمیل، بازسازي و آبگیري سردهنه  بندر شهرستان
ناو، احداث کف بند در روستاي شیخ جوب بر روي 
رودخانه ناورود در شهرستان تالش، ساماندهی و تثبیت 
رودخانه خالکایی و مرغک(ساماندهی و دیواره سازي 

کرمالت پایین)، بازسازي و _رودخانه و انهار ماسال
نه نهر محمد قلی پند شاندرمن منشعب از آبگیري سرده

رودخانه مرغک و احداث دیواره حفاظتی زهکش در 
روستاي گسکمیجان در شهرستان ماسال، الیروبی و 
ساماندهی رودخانه نرگستان و چمثقال در شهرستان 
صومعه سرا، دیواره سازي و ساماندهی سردهنه نهر 

 بند کف و سردهنه احداث سفیدرود، رودخانه در  شمام
آباد بر روي رودخانه سفیدرود در رود و جوبن انهار

شهرستان رودبار، ترمیم دیواره نهرخان در پایین دست 
بند انحرافی و حفاظت و ترمیم بند انحرافی بتنی رودخانه 
گشت رودخان روستاي سیدسرا، تکمیل و بازسازي 
سردهنه نهر شیرتر، بازسازي و بهسازي سردهنه هاي 

سیل از جمله (سر دهنه رودبار چیره) در  آسیب دیده از
شهرستان فومن و بازسازي و آبگیري سردهنه نهر نهزم 
بر روي رودخانه امام زاده ابراهیم در شهرستان شفت می 

 باشند.

 :در سومین روز از دهه مبارك فجر انقالب اسالمی ایران

کفبند و سردهنه هاي شمام ، جوبن و رودآباد 

 بهره برداري رسیدند در شهرستان رودبار به

در سومین روز از دهه مبارك فجر انقالب اسالمی ایران؛ 
کفبند و سردهنه هاي شمام ، جوبن و رودآباد در 

 .شهرستان رودبار به بهره برداري رسیدند
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به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  14پنجشنبه 
منطقه اي گیالن، ابراهیم اصالحی معاون طرح و توسعه 

سهامی آب منطقه اي گیالن در آئین بهره شرکت 
برداري پروژه هاي مذکور گفت: سردهنه شمام بر روي 
رودخانه سفیدرود واقع در رستم آباد شهرستان رودبار اجرا 

 و امروز به بهره برداري رسیده است.

 

وي افزود: این سردهنه در ساحل چپ رودخانه سفیدرود 
آبرسان شمام قرار  در محدوده مورد مطالعه سردهنه و نهر

هکتار از اراضی  500گرفته که آب مورد نیاز بیش از 
 شالیزاري منطقه را تأمین می نماید.

 آبگیري امر در تسهیل منظور به اصالحی ادامه داد:
 رفع جهت به و زراعی هاي فصل در مذکور سردهنه
 شکن شیب احداث شالیزاري، اراضی به آبرسانی مشکل
 طول به مالت در غرقاب بولدر مصالح جنس از پلکانی

 مجهز مسلح بتن سردهنه احداث متر، 2 ارتفاع و متر 67
ش خشکه چین با مصالح بولدر در پوش کشوئی، دریچه به

متر، احداث  5.5متر و ارتفاع  70ساحل راست به طول 
دیواره حفاظتی ساحل راست رودخانه از جنس سنگ 

متر  4مفید الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان به ارتفاع 

 1متر و ساماندهی مقاطع رودخانه به طول  250و طول 
 کیلومتر انجام شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن در خصوص سردهنه و کفبند انهار جوبن و رودآباد 
نیز گفت: به منظور اجراي این دو طرح نیز احداث کفبند 

ش حفاظتی خشکه متر، پوش 53غرقاب در مالت به طول 
متر، احداث دو عدد  94چینی با سنگ الشه به طول 

دریچه کشویی فلزي، دیوار گابیونی با سنگ الشه به 
عدد حوضچه رسوبگیر و کفبند  5متر، احداث  113طول 

متر صورت  410خشکه چین، ساماندهی انهار به طول 
پذیرفته و اعتبارات مورد نیاز آنها نیز از محل بحران و بند 

 قانون بودجه تهیه گردیده است. 8و) تبصره (

گفتنی است؛ آیین بهره برداري این پروژه بمنظور رعایت 
پروتکل هاي بهداشتی با حضور تعداد معدودي از مقامات 

 شهرستان رودبار به انجام رسید.

آزادسازي بستر رودخانه سفید رود در 

 شهرستان رودبار

رودخانه سفید رود در بیش از یک هکتار از اراضی بستر 
 .شهرستان رودبار رفع تصرف شد
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به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  16شنبه 
منطقه اي گیالن؛ افشین جارچی نماینده امور آب مرکزي 
در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت: در راستاي 

قانون توزیع عادالنه آب و با  2ماده  3اجراي تبصره 
 25هرستان رودبار، اراضی بستر دستور مقام قضایی ش

مترمربع  500هزار  10ساله رودخانه سفیدرود به مساحت 
در محدوده روستاي جوبن که توسط شخصی حقیقی 
تصرف، تسطیح، خاکریزي و زیر کشت برنج قرار گرفته با 

 تصرف رفع حضور نمایندگان این امور و عوامل انتظامی
 .شد

 :انقالب اسالمی ایراندر پنجمین روز از دهه گرامی فجر 

سردهنه سراوان رشت بازسازي ،آبگیري و به 

 بهره برداري رسید

عملیات تکمیل، بازسازي و آبگیري سردهنه سراوان 
رشت با حضور سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدي 
نمایندگان مردم شریف شهرستان هاي رشت و خمام در 
مجلس شوراي اسالمی و همچنین سرپرست فرمانداري 

 .رشت به بهره برداري رسید

 

به گزارش روابط عمومی آب ؛   1400بهمن  17یکشنبه 
منطقه اي گیالن، رضا محبوب خیرخواه مدیر منابع آب 
منطقه مرکزي در حاشیه این مراسم گفت: هدف 

 سردهنه و کانال ساماندهی و اصالح طرح، این اجراي از
 گله رودخانه برروي جدید بند آب و سرریز احداث سراون،

حفظ  مالرجبعلی، نهر برروي دریچه سازه احداث رود،
دیواره ها و جلوگیري از فرسایش و آبشستگی مقطع 
کانال، افزایش ظرفیت آبگیري و بهبود شرایط جریان و 

 همچنین حفظ جاده دسترسی موجود بوده است.

افزود: براي به بهره  مرکزيمنطقه  آبمدیر منابع 
پروژه؛ عملیات اجرایی الیروبی و برداري رساندن این 

متر،  75لجن برداري، گابیون بندي دیواره ها به طول 
ساخت سرریز گابیونی با روکش بتنی مسلح، ساخت 
دیواره بتنی نگه دارنده دریچه و نصب دو عدد دریچه 

 فوالدي انجام شده است.

هکتار از  250گفتنی است: نهر مالرجبعلی سراوان رشت 
 تحت پوشش خود دارد. اراضی منطقه را

ممنوعیت دخل و تصرف و ایجاد اعیانی و 

 حفاري در حریم و بستر مجاري آبی

مدیریت امور منابع آب منطقه مرکزي شرکت آب منطقه 
قانون  45اي گیالن طی اطالعیه اي به استناد اصل 

اساسی از ممنوعیت هر گونه دخل و تصرف و ایجاد 
 . اري آبی خبر داداعیانی و حفاري در حریم و بستر مج
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به گزارش روابط عمومی ؛  1400بهمن  17یکشنبه 
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ مدیریت امور منابع آب 
منطقه مرکزي طی اطالعیه اي اعالم کرد؛ 

 2و  1مواد و  قانون اساسی 45اصل باتوجه به 
ایجاد هر نوع اعیانی ، قانون توزیع عادالنه آب

حریم و بستر در  و حفاري و دخل و تصرف
رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهاي عمومی و مسیلها و 
مرداب و برکه هاي طبیعی و همچنین در حریم قانونی 

ممنوع سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و غیره 
 .و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد است

رفع تصرف اراضی استمالکی شرکت آب 

 در آستانه اشرفیهمنطقه اي گیالن 

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از رفع 
متر مربع از اراضی استمالکی شرکت آب  810تصرف 

 .منطقه اي گیالن در این شهرستان خبر داد

 عمومی روابط گزارش به؛  1400بهمن  18دوشنبه  
 با کریمی حسین محمد گیالن؛ اي منطقه آب شرکت

 آستانه شهرستان آب منابع اداره: گفت خبر این اعالم
المال و آزادسازي  بیت راستاي حفظ حقوق در اشرفیه

هاي طبیعی،  ها، انهار و کانالها، برکه حریم و بستر رودخانه
با شناسایی یک مورد از تصرف حد اراضی استمالکی 
کانال آبرسانی در منطقه استخربیجار از توابع شهرستان 

هاي  ونده قضایی و پیگیرياشرفیه با تشکیل پر  آستانه
حقوقی صورت گرفته، موفق به آزادسازي زمین مذکور به 

 متر مربع گردید. 810مساحت 

وي ضمن تشکر و قدردانی از حمایت هاي مقامات 
قضایی و همراهی نیروي انتظامی شهرستان آستانه 
اشرفیه در آزاد سازي و رفع تصرف اراضی دولتی، افزود: 

ضی اقدام به ایجاد گلخانه و شخص متصرف در این ارا
دیوارکشی نموده بود که تمامی آثار با دستور مقام قضایی 

 تخریب گردید.

مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارك فجر 

 انقالب اسالمی

یک دوره مسابقات فوتسال دهه مبارك فجر انقالب 
اسالمی ، یادواره شهداي انقالب اسالمی و سپهد شهید 

در شرکت آب منطقه اي گیالن  حاج قاسم سلیمانی
 . برگزار شد
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 عمومی روابط گزارش به؛  1400بهمن  19شنبه  سه  
 دهه گرامیداشت مناسبت به گیالن؛ اي منطقه آب

 و اسالمی انقالب شهداي خاطره و یاد و فجر مبارك
نی یک دوره مسابقه سلیما قاسم حاج شهید سپهبد

گیالن برگزار فوتسال به میزبانی شرکت آب منطقه اي 
 گردید.

 بصورت رقابت روز چند از پس است حاکی گزارش این 
 هاي حوزه و مختلف هاي معاونت از تیم 6 میان اي دوره

 و مالی انسانی، معاونت فوتسال تیم ستادي،
 .یافت دست قهرمانی مقام به) 1(   پشتیبانی

گفتنی است تیم هاي دفتر بهره برداري از سدها و 
برق آبی و حوزه مدیریت عامل نیز به مقام نیروگاه هاي 

در پایان مسابقات نیز با  .هاي دوم و سوم دست یافتند
اهداء جام قهرمانی و جوایز به تیم هاي برتر و همچنین 

 لوح سپاس به بازیکنان اخالق تقدیر بعمل آمد.

 براي پانزدهمین سال متوالی ؛

تصویب صورت هاي مالی طرح هاي تملک 

 رمایه اي آب منطقه اي گیالندارایی هاي س

جلسه مجمع عمومی،عادي بررسی صورت هاي مالی 

طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي آب منطقه اي 
به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست 1399گیالن در سال 

اتابک جعفري معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی 
 .شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ؛  1400بهمن  20چهارشنبه 
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ این جلسه با حضور رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضاي هیأت مدیره، معاونین 
و مدیران مستقل شرکت آب منطقه اي گیالن بصورت 

 .ویدئو کنفرانس برگزار شد

در این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان 
سابرسی قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در ح

نهایت صورت هاي مالی طرح هاي تملک دارایی هاي 
بدون بند  1399سرمایه اي آب منطقه اي گیالن در سال 

 .محدودیت مورد تصویب قرار گرفت

وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در 
هاي این جلسه اظهار داشت: خرسند هستیم که صورت 

مالی طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي آب منطقه 
اي گیالن براي سالیان متوالی بدون گزارش بند 

 حسابرسی به تصویب می رسد.

وي در ادامه محدودیت اعتبارات عمرانی، تأخیر در مبادله 
موافقتنامه هاي عمرانی، محدودیت و پایین بودن سقف 

مایه اي نسبت اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي سر
 پیش هاي چالش و مشکالت مهمترین  را آنها به نیاز

 آب بخش عمرانی هاي طرح اجراي در شرکت این روي
 .نمود عنوان گیالن استان
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در پایان، لزوم 
توجه به تخصیص اعتبار مناسب به طرح عالج بخشی 
سد سفیدرود و مرمت و بازسازي شبکه پائین دست این 
سد با توجه به قدمت باال و نیاز به هزینه باال در تعمیر و 

 .داد قرار تأکید مورد را نگهداري آنها 

 :ي گیالنمدیرعامل شرکت آب منطقه ا

میلیارد تومان از مصوبات مدیریت آب در  82

 جمهور به گیالن ابالغ شد سفر رییس

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن گفت: 
میلیارد تومان اعتبار  823میلیارد تومان از مبلغ  82حدود 

اي استان که در  در نظر گرفته شده براي حوزه آب منطقه
هفته پس از سفر  2سفر رییس جمهور مصوب شد طی 

 .ابالغ شد

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  21پنجشنبه 
منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی روز پنجشنبه در جلسه 

در استانداري ریزي و توسعه گیالن که  شوراي برنامه
در سفر اخیر رییس جمهور به  :برگزار شد، اظهار داشت

میلیارد تومان مصوبه براي شرکت سهامی  823گیالن 
اي استان مصوب شد تا در حوزه مدیریت و  آب منطقه

اجراي پروژه هاي ساماندهی حوزه آب سرمایه گذاري 
  .شود

درصد از این  10هاي انجام شده  به گفته وي، با پیگیري

هفته بعد از  2میلیارد تومان ظرف مدت  82مبلغ حدود 
ابالغ شد که براي استان بسیار موثر  1400سفر در بودجه 

 .و مفید خواهد بود

اي گیالن با بیان  مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه
هاي مربوط به شرکت  اینکه با اختصاص این مبلغ پروژه

گیرد،  ازه اي میاي گیالن نفس ت سهامی آب منطقه
هاي سدهاي مخزنی، آبرسانی آب  اظهار داشت: پروژه

شرب شهري در شرق و غرب استان گیالن و سدهاي 
الستیکی از جمله طرح هاي در حال اجراي این شرکت 

 .است
آیت اهللا دکتر سید ابراهیم رییسی به همراه جمعی از  

وزرا و معاونین هشتم بهمن ماه در پانزدهمین سفر 
 .ی خود مهمان مردم گیالن بوداستان

 همزمان با ایام اهللا دهه مبارك فجر انقالب اسالمی؛

پروژه آب منطقه اي گیالن  4برداري از  بهره

 در شهرستان ماسال

هاي رضوانشهر، انزلی و ماسال  مدیر منابع آب شهرستان
پروژه تأمین و حفاظت از منابع آب و  4برداري  از بهره

حفاظت از دیواره ها و بستر رودخانه هاي شهرستان 
میلیارد ریال در دهه مبارك فجر  50ماسال به ارزش 

 .انقالب اسالمی خبر داد
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به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ بهرام 
بهرام پور با اعالم این خبر گفت: پروژه هاي احداث کف 

سردهنه سازي و دریچه گذاري و بازوسازي نهر بند و 
محمدقلی پند و احداث دیواره حفاظتی خیابان مجاور نهر، 
احداث دیواره حفاظتی در دو طرف نهر سنتی روستاي 
گسکمینجان ماسال، احداث کف بند در رودخانه خالکایی 
ماسال و احداث دیواره حفاظتی ساحل راست رودخانه 

باالتر از سدالستیکی ماسال خالکایی در روستاي لنگ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات  5مجموعاً به ارزش حدود 

ویژه سردهنه سازي و اعتبارات بحران و اعتبارت استانی 
 .به بهره برداري رسیدند

شایان ذکر است؛ پروژه هاي فوق با حضور فرماندار و 
جمعی از مسئولین افتتاح و در مرحله بهره برداري 

 .قرارگرفت

رفع تصرف اراضی دولتی در شهرستان هاي 

 الهیجان ، سیاهکل و لنگرود

مدیر منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل از 
متر مربع از اراضی دولتی در  500هزار  13رفع تصرف 

 . شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400بهمن  23شنبه 
محمدجواد علیزاده مدیر منابع آب  منطقه اي گیالن؛

شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل گفت: باتوجه 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 و حریم 

با احکام و دریاها) این امور با پیگیري و طرح شکایت و 
دستورات صادره از سوي مقامات قضایی شهرستان هاي 

 5000هزار و  13الهیجان و سیاهکل موفق به آزادسازي 
 .مترمربع از اراضی استمالکی و حرایم قانونی دولتی شد

وي افزود: رفع تصرف هاي صورت گرفته پس از طرح 
شکایت توسط این امور علیه متصرفین شامل: یک مورد 

 آباد امیر روستاي در واقع  اراضی ساحلی رفع تصرف
 تصرف رفع مربع، متر هزار 5 مساحت به رودبنه بخش
 محله سلیمه حاج روستاي در واقع استمالکی اراضی
 رفع مربع، متر 200 و هزار یک مساحت به رودبنه بخش
راضی استمالکی واقع در روستاي الشیدان ا تصرف

 700رفع تصرف هزار متر مربع و  6حکومتی به مساحت 
متر مربع از اراضی استمالکی واقع در روستاي کلنگران 
در شهرستان الهیجان و رفع تصرف اراضی استمالکی 
واقع در روستاي کالمسر شهرستان سیاهکل به مساحت 

 .متر مربع بوده است 600

مدیر منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل در 
ه از طریق دیوار پایان اشاره کرد: تصرفات مورد اشار

گذاري، فنس کشی، نصب پایه هاي بتنی، کاشت برنج و 
 . درخت بوده است

در شهرستان لنگرود نیز یک باب مغازه خالف 
 .ساخت در حریم کانال آبرسانی تخریب شد
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قربانعلی پورمسیب سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
لنگرود در این باره گفت: باتوجه به اهمیت و ضرورت 

از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیري از  صیانت
تعدي اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر 
رودخانه ها و آببندانها و حریم دریاها) این امور با پیگیري 
و طرح شکایت علیه یک نفر شخص حقیقی که نسبت به 
تصرف و احداث مغازه در حریم کانال آبرسانی واقع در 

 فتیده اقدام نمود. روستاي رجب آباد

 مقام دستور با و حقوقی رسیدگی وي افزود: پس از
 شرکت استمالکی اراضی و تخریب احداثی مغازه قضایی،

 .شد تصرف رفع گیالن اي منطقه آب

به منظور حل مشکالت مردم با همراهی نماینده مردم در 
 خانه ملت صورت گرفت؛

ت و بازدید مدیرعامل آب منطقه اي گیالن از تاسیسا
 مجاري آبی شهرستان هاي فومن و شفت

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با همراهی نماینده مردم 
شهرستان هاي فومن و شفت در مجلس شوراي اسالمی 
از برخی مجاري و تاسیسات آبی این دو شهرستان بازدید 

 .و به منظور حل مشکالت مردم ارائه طریق کرد

 

روابط عمومی شرکت به گزارش ؛   1400بهمن  23شنبه 
آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با همراهی خلیل 
بهروزي فر نماینده شهرستان هاي فومن و شفت در 
مجلس شوراي اسالمی و فرماندار فومن با کشاورزان 
شماري از روستاهاي فومن و شفت دیدار کرد و تعدادي 
از تأسیسات آبی و سردهنه هاي در حال بازسازي این دو 

 .ن را مورد بازدید قرار دادشهرستا

در این بازدید که دو روز پس از حضور دکتر اسداهللا 
عباسی استاندار گیالن در منطقه و دیدار وي با پدر شهید 
خیراهللا صیادي در فومن صورت می گرفت مدیرعامل آب 
منطقه اي گیالن پس از دیدار و گفتگو با این پدر شهید 

تأسیسات آبی روستاي در روستاي سیدآباد و بازدید از 
مذکور در فومن و انجام بازدید هاي دیگري از سردهنه و 
نهر شیرذیل، اسپی جوب، گوراب پس در شهرستان فومن 
و سردهنه هاي السک جوب و خانم جوب در شهرستان 
شفت با هدف رفع مشکالت مردم دستوراتی را صادر 

 .کرد

دیدار نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي 
 اسالمی و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
شوراي اسالمی و وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن دیدار و 

 .گفتگو کردند

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400بهمن  24یکشنبه 
 تأمین محوریت با طرفین داردی این در گیالن، اي منطقه
 دست در هاي طرح و مختلف هاي بخش در آب منابع
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 شهرستان در گیالن اي منطقه آب سهامی شرکت اجراي
 صومعه سرا به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه 
اي گیالن نیز در این دیدار به الیروبی انهار نیازمند 
الیروبی در شهرستان صومعه سرا و تجهیز چاه هاي 
کشاورزي این شهرستان بعنوان بخشی از برنامه هاي در 
دست اقدام شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن قبل 

 .کرد اشاره رو پیش زراعی فصل شروع از

اي گیالن به  پیام تبریک مدیرعامل آب منطقه

 مناسبت والدت امام علی (ع) و روز پدر

اي گیالن در پیامی  مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه
 .والدت با سعادت امام علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی ؛  1400بهمن  25دوشنبه 
اي گیالن، وحید خرّمی رئیس  شرکت سهامی آب منطقه

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي 
رجب، سالروز والدت با  13ن گیالن طی پیامی فرا رسید

سعادت حضرت امیر المومنین علی(ع) و روز پدر را 
 تبریک گفت.

 در متن این پیام آمده است:

رجب، ماه نزول رحمت الهی است که پروردگار با 
قراردادن زادروز فرخنده امام علی (ع) در آن رحمتش را 
بر ما فزونی بخشید، مبارك روزي که همچنین فرصت 

 ت براي گرامی داشتن مقام واالي پدر.مغتنمی اس

اینجانب والدت حضرت علی(ع) و روز پدر را به یکایک 
گویم و امیدوارم با مشی  ام شادباش می همکاران گرامی

صادقانه به   علوي در تحقق اهداف این شرکت و خدمت
 مردم شریف گیالن، سربلند باشید.

توسط مدیریت منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت 
 انجام گرفت؛

اقدامات پیشگیرانه از تصرفات عدوانی 

 اراضی استمالکی آب منطقه اي گیالن

سرپرست منابع آب شهرستانهاي فومن و شفت از نصب 
بنر اطالع رسانی در حاشیه اراضی خریداري شده آب 
منطقه اي گیالن به عنوان اراضی استمالکی دولت در 

 .این دو شهرستان خبر داد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400بهمن  30شنبه  
 اراضی در که اطالعیه این در گیالن؛ اي منطقه



 

 18  روابط عمومی 
 

کانال  حاشیه در گیالن منطقه آب شرکت استمالکی
  هاي آبیاري نصب گردیده، آمده است؛

 

این اراضی جزء محدوده زمین هاي  کشاورز محترم؛
خریداري شده آب منطقه اي گیالن می باشد، در صورت 

به امور منابع شهرستانهاي فومن و شفت  اجارهجهت نیاز 
واقع در شهرستان فومن، خیابان آیت اهللا کاشانی مراجعه 

مربوط به  در غیر این صورت مشمول قوانین کنید.
 .در اراضی بیت المال خواهید شد تصرف عدوانی

 اطالع را بنرها این نصب از هدف رجبی محمدصادق 
 خرید از جلوگیري جهت اجتماعی آگاهی منظور به رسانی

 تصرفات از پیشگیرانه اقدامات و دولتی اراضی فروش و
 .نمود عنوان اراضی این عدوانی

 

 

 

 پیام تسلیت
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