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خانه  هیاز تصف النیگ يکل دادگستر سییر دیبازد

 آب طول الت رودسر

 يکل دادگستر سییر یلیحمزه خل نیحجت االسالم والمسلم
 النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریبه همراه مد النیاستان گ

 هیتصف يطرح اضطرار يو راه انداز لیصبح امروز از پروژه تکم
نمود. دیآباد رودسر بازد میخانه آب طول الت رح

 

 آب شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  2دوشنبه  
 حاشیه در شرکت این عامل مدیر خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه
 اضطراري اندازي راه و تکمیل از هدف: گفت پروژه این از بازدید
 و سالم شرب آب تأمین آباد، رحیم الت طول آب خانه تصفیه

داشتی و مطمئن براي جمعیت شهري و روستایی شهرهاي شرق به
گیالن از جمله؛ شهرهاي رحیم آباد، رودسر، املش، کالچاي، 

 واجارگاه و چابکسر است.

ی مدیرعامل آب منطقه اي گیالن افزود: نیاز آبی حداکثر ساعت
لیتر بر ثانیه است که در حال حاضر به  678خانه مذکور  تصفیه 

خانه، کلیه تأسیسات   برداري رساندن اضطراري تصفیه  جهت بهره

لیتر بر ثانیه طراحی و در حال  452براي ظرفیت حداکثر ساعتی 
 .باشد اجرا می 

وي ادامه داد: عمده کارهاي انجام شده تاکنون احداث سازه هاي 
ریع و مقسم، سازه فشارشکن، ساختمان ایستگاه پمپاژ، اختالط س

هاي احداث شده و نصب تجهیزات  هاي ارتباطی سازه گذاري  لوله
 مربوطه است.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن پیشرفت 
فیزیکی پروژه تکمیل و راه اندازي طرح اضطراري تصفیه خانه آب 

 .درصد اعالم کرد 75طول الت را 

مناطق  يزارهایشال یاراض يمرحله آبگذار نیدوم

 آغاز شد النیگ يمرکز

مدیر بهره برداري و نگهداري از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه اي گیالن از دومین مرحله آبگذاري کانال چپ سد 

 . سنگر از صبح امروز خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401خرداد  2دوشنبه 
منطقه اي گیالن؛ مرتضی میرزایی با اعالم این خبر گفت: دومین 
مرحله آبگذاري کانال چپ سد سنگر براي آبیاري شالیزارهاي 
مناطق مرکزي استان شامل شهرستانهاي رشت و خمام از امروز به 

 روز آغاز شده است. 8مدت 

روزه کانال چپ سد سنگر، آب  8وي تصریح کرد: پس از آبگذاري 
 روز قطع خواهد شد. 4کانال به مدت این 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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میزرایی یادآور شد: آب کشاورزي کانال راست سد سنگر(مربوط به 
 30 روز صبح از نیز اراضی شالیزارهاي شرق استان گیالن) 

 روز 8 آبگذاري تاریخ از برنامه طبق و شده آغاز ماه اردیبهشت
 .گردید خواهد قطع روز 4 سپس و ادامه

نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت مدیر بهره برداري و 
آب منطقه اي گیالن خاطر نشان کرد: باتوجه به افزایش جریان 
آب رودخانه سفیدرود و کانال هاي آبیاري، شهروندان به منظور 
جلوگیري از بروز هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی، از نزدیک 

و تأسیسات  ها شدن به بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال
 آبیاري جدا خودداري کنند.

 و زراعی تقویم رعایت بر مبنی کشاورزان به تأکید ضمن  وي
 ها، کانال آبگذاري تقویم با شان زراعی هاي فعالیت هماهنگی

 با متناسب آبیاري هاي برنامه تغییرات گونه هر: داشت اظهار
کشاورزان ی نیز، به عموم احتمال نیازهاي و هوایی و آب شرایط

 عزیز اطالع رسانی می شود.

 

 اعالم کرد: النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد

  یکیالست يبه محل کارگاه سد ها کیورود الست

 ماسال ییتولم شهر صومعه سرا و خالکا
 ياز سدها دیدر بازد النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد

و ورود  دیماسال از خر ییتولم شهر صومعه سرا و خالکا یکیالست
 سدها خبر داد . نیبه محل کارگاه ا کیالست

 
به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  1401خرداد  3شنبه سه 

گیالن؛ وحید خرّمی در بازدید از سدهاي الستیکی تولم شهر 
صومعه سرا و خالکایی شهرستان ماسال گفت: با توجه به خرید و 

آینده اي نزدیک،  ورود الستیک به محل کارگاه و نصب آن در
سدهاي الستیکی مورد اشاره از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار 

 می شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با بیان اینکه سد 
درصد پیشرفت  76الستیکی تولم شهر صومعه سرا تاکنون 

فیزیکی دارد، گفت: ساخت این سد الستیکی، باعث بهبود آبیاري 
هاي پایین دست این منطقه خواهد شد و ادامه  هکتار از زمین 840

متر، طول  3داد: سد الستیکی تولم شهر صومعه سرا به ارتفاع 
هزار متر  110متر و با حجم مخزن  66الستیک در ناحیه تاج 

 میلیون مترمکعب آب ذخیره کند. 9تواند ساالنه حدود  مکعب می

اورزي منطقه ، تغذیه آب هاي کش وي بهبود وضعیت آبیاري زمین
زیر زمینی، جلوگیري از کف کنی و بهسازي سواحل رودخانه، 

هاي حاشیه  افزایش سطح تراز آب به دلیل پمپاژ آن به زمین
رودخانه و بهره برداري تفریحی و گردشگري را از مهمترین اهداف 

 ساخت سد الستیکی تولم شهر صومعه سرا عنوان کرد.

نطقه اي گیالن همچنین در بازدید و مدیر عامل شرکت آب م
نشست با عوامل پیمانکار و مشاور طرح سدالستیکی خالکایی 

 سد این  درصدي  86 ماسال با اعالم پیشرفت فیزیکی حدود 
 باال ماسال، خالکایی الستیکی سد ساخت از هدف: کرد تشریح
 تثبیت فومنات، کانال به مازاد آب انتقال منظور به آب تراز بردن
آبزیان و  پرورش کنی، کف پدیده از جلوگیري و رودخانه بستر

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

 اراضی شالیزارهاي پایین دست این منطقه است.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



41 شماره –1401ماه  خرداد  ویژه  نشریه الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالن 
 

شایان ذکر است، مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن 
معه سرا و خالکایی صو شهر تولم الستیکی سدهاي بازدید از طرح 

ماسال، در جلسه با عوامل کارگاهی و مشاورین طرح، بر برنامه 
ریزي دقیق در فعالیت هاي این طرحها تأکید نمود تا شاهد پایان 

 پروژه ها در سال جاري باشیم.

هاي الستیکی شامل یک تیوپ بزرگ الستیکی است که با سد
هاي فوالدي بر روي یک بستر بتنی نصب و با هوا  استفاده ار مهار

ها، کنترل ساده آن با  هاي مهم این گونه سد از مزیت .شود پر می
اجراي فرمان تخلیه و یا پر کردن تیوپ براي عبور آب بدون خطر 

 سیالب از محل سازه است.

 يعادالنه آب کشاورز عیبر توز دیتاک

 يرشت و خمام در مجلس شورا يشهرستانها ندهینما داریدر د
عادالنه آب  عیبر توز الن،یگ يعامل آب منطقه ا ریبا مد یاسالم

 شد. دیتأک يکشاورز

شرکت آب منطقه  عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  7شنبه  
اي گیالن؛ جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستانهاي 
رشت و خمام در مجلس شوراي اسالمی در نشست مشترك با 

اي گیالن، ضمن قدردانی از زحمات و  مدیرعامل آب منطقه
اي و همچنین شرکت بهره برداري از  تالشهاي مجموعه آب منطقه

در تأمین آب کشاورزي در شبکه هاي آبیاري و زهکشی گیالن 
فصل زراعی جاري گفت: باتوجه به کاهش آورد آب سد سفیدرود 
از تمامی ظرفیت هاي منابع آبی نظیر آب بندان ها، چاه هاي 
عمیق و ایستگاههاي پمپاژ آب و الیروبی انهار استفاده الزم به 

 .عمل آید

 در نیز گیالن اي منطقه آب سهامی شرکت مدیرعامل خرّمی وحید 
این دیدار اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید آورد آب سد 
سفیدرود، برنامه ریزي هاي الزم با تشکیل قرارگاه جهادي 
مدیریت آب استان گیالن زیر نظر استاندار و همراهی و همکاري 
کلیه مسئولین دستگاههاي اجرایی و فرمانداران در سطح استان 

 اقدام گردید.

 260 حدود شهرستان رشت و خمام  2وي افزود: تاکنون در 
 شالیزارهاي به آبرسانی فرایند در تسهیل جهت به انهار از کیلومتر

 تعمیر نیز آب پمپاژ ایستگاه 87 همچنین و شده انجام مناطق این
 .هستند برداري بهره مدار در و اندازي راه و

خرّمی اعالم داشت: اولین مرحله آبگذاري آب در کانال چپ سد 
 14سنگر(مربوط به اراضی شالیزارهاي مناطق مرکزي استان) از 

روز پیوسته صورت گرفت و دومین  16اردیبهشت ماه به مدت 
 4روز در حال انجام و سپس  8مرحله نیز از دوم خرداد به مدت 

 روز قطع خواهد شد.

 شهرستان صومعه سرا اعالم شد: ندهیبا نما داریدر د

ها و انهار  از رودخانه لومتریک 800از  شیب یروبیال

 النیدر سطح گ

 يبرا يبا اشاره به هدفگذار النیگ يا شرکت آب منطقه رعاملیمد
استان، گفت:  ياز انهار و رودخانه ها لومتریک 500حدود  یروبیال

انجام شده  النیانهار در گ یروبیال لومتریک 800از  شیتاکنون ب
  است.

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  7شنبه 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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د خرّمی در دیدار با نماینده شهرستان صومعه سرا در وحی گیالن؛
مجلس شوراي اسالمی گفت: در سال زراعی جاري در شهرستان 

کیلومتر از انهار و رودخانه هاي این  100صومعه سرا حدود 
شهرستان در جهت تسهیل در فرایند آبرسانی به شالیزارهاي 

 .شد انجام  سراشهرستان صومعه 

وي افزود: باتوجه به کاهش آورد آب سد سفیدرود، از تمامی 
 74ظرفیت هاي منابع آبی استفاده خواهیم کرد و اشاره نمود؛ 

ایستگاه پمپاژ آب کشاورزي نیز در شهرستان صومعه سرا، تعمیر و 
 راه اندازي و وارد مدار بهره برداري شده اند.

ان صومعه سرا در مجلس سیدکاظم دلخوش، نماینده شهرست
شوراي اسالمی نیز ضمن قدردانی از اقدامات شرکت آب منطقه 
اي گیالن در راستاي تأمین آب کشاورزي شالیزارهاي این 
شهرستان و تأکید بر توزیع عادالنه آب کشاورزي، الیروبی رودخانه 

 بسیار ها و انهار در راستاي تسهیل در امر آبرسانی به مزارع را 
 .ستدان موثر

عادالنه آب  عیدر جهت توز قیدق يزیبرنامه ر

 شد دیتأک يکشاورز

با  یاسالم يشهرستان رودبار در مجلس شورا ندهینما داریدر د
در  قیدق يزیبر برنامه ر النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد

 شد. دیتأک يجار یدر سال زراع يعادالنه آب کشاورز عیجهت توز

 

 

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛ 1401خرداد  8 یکشنبه
 از قدردانی ضمن دیدار این در چگینی گودرزوند مهرداد گیالن؛

 به توجه با جاري آبیاري و زراعی فصل در گرفته صورت تالشهاي
 در دقیق نظارت و ریزي برنامه بر سفیدرود، سد آب آورد کاهش
 .نمود تأکید کشاورزي آب عادالنه توزیع جهت

 شهرستان آب منابع وضعیت از گزارشی رائه با نیز خرّمی وحید 
 الویت داراي کشاورزي آب سردهنه 18 تاکنون: گفت رودبار

 .اند شده آبگذاري و بازسازي رودبار شهرستان

 به آبرسانی فرایند در تسهیل جهت در سالجاري در: افزود وي 
کیلومتر از انهار و کانال  35رودبار تا کنون  شهرستان شالیزارهاي

  هاي آب این شهرستان الیروبی شده اند. 

 یاراض یاز تصرفات عدوان رانهیشگیاقدامات پ

 در فومن و شفت يآب منطقه ا یاستمالک

 

 يفومن و شفت گفت : در راستا يسرپرست منابع آب شهرستانها
 يآب منطقه ا یاستمالک یاراض یاز تصرفات عدوان يریشگیپ
به  یاراض نیفومن و شفت ، اجاره ا يدر شهرستان ها النیگ

به  ياجاره ا یدر مجاورت اراض یشرط نصب تابلو اطالع رسان
 گردد. یانجام م یعموم یبخش یمنظور آگاه

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  1401خرداد  9دوشنبه 
به منظور تثبیت گیالن؛ محمدصادق رجبی با اعالم این خبر گفت: 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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و اعالم مالکیت دولت در اراضی استمالکی آب منطقه اي، امور 
منابع آب شهرستانهاي فومن و شفت، شرط نصب تابلوي اطالع 

 رسانی عمومی را در مجاورت اراضی اجاره اي اضافه نمود.

وي افزود: هدف از این اقدام جلوگیري از خرید فروش اراضی 
از تصرفات عدوانی این اراضی می دولتی و اقدامات پیشگیرانه 

 باشد.

این امور در ماههاي گذشته نیز با نصب رجبی اظهار داشت: 
اي اطالع رسانی عمومی حد مالکیت اراضی استمالکی آب بنره

در معابر پرتردد در حوزه شهرستانهاي فومن و شفت  منطقه اي
 اقدام نموده بود.

 النیمناطق شرق گ يزارهایشال یاراض يمرحله آبگذار نیسوم

شرکت  یو برق آب یآب ساتیاز تاس يو نگهدار يبهره بردار ریمد
کانال راست سد  يمرحله آبگذار نیاز سوم النیگ يآب منطقه ا

 استان خبر داد . یمناطق شرق يزارهایشال یسنگر مربوط به اراض

 آب شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  9دوشنبه  
: گفت خبر این اعالم با میرزایی مرتضی گیالن؛ اي منطقه

 کانال آبگذاري مرحله سومین استانی شده تدوین برنامه براساس
ارهاي مناطق شرق استان) از صبح روز شالیز اراضی(سنگر راست

 .روز انجام می شود 8 مدت به ماه خرداد 10 سه شنبه 

مدیر بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه اي گیالن اعالم داشت: آب کانال چپ سد سنگر 

روز  8از  نیز(مربوط به اراضی شالیزارها مناطق مرکزي استان) پس
 روز قطع خواهد شد. 4آبگذاري، فردا به مدت 

وي افزود: کشاورزان عزیز فعالیت هاي کشاورزي شان را با تقویم 
آبگذاري هماهنگ کنند تا بتوانند کارهاي شان را به موقع انجام 

 .دهند

 رودخانه جریانی دبی به توجه با: نمود تأکید پایان میرزایی در 
گرامی به جهت  شهروندان آبیاري، هاي کانال و سفیدرود

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

 تأسیسات آبی جدا خودداري نمایند.

 شد : یاعالم آمادگ النیاستان گ ندگانیمجمع نما سیتوسط رئ

 ورشیخط انتقال سد د 23اخذ مجوز ماده  يبرا يریگیپ

 از سازمان برنامه و بودجه کشور

 يآب منطقه ا یبه گزارش روابط عموم؛  1401خرداد  16دوشنبه 
شهرستان رودبار در  ندهینما ینیمهرداد گودرزوند چگ الن؛یگ

با  النیاستان گ ندگانیمجمع نما سیو رئ یاسالم يمجلس شورا
آب  یشرکت سهام رعاملیو مد رهیمد ئتیه سیرئ یخرّم دیوح

 و گفتگو کرد. دارید النیگ يمنطقه ا

در این دیدار مهرداد گودرزوند چگینی رئیس مجمع نمایندگان 
استان گیالن و نماینده شهرستان رودبار در مجلس شوراي اسالمی 

(کد اجرائی) خط انتقال سد 23براي پیگیري اخذ مجوز ماده 
 ودجه کشور اعالم آمادگی نمود.دیورش از سازمان برنامه و ب

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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وي همچنین از تالشهاي صورت گرفته در خصوص برنامه ریزي و 
نظارت دقیق در توزیع عادالنه آب کشاورزي در فصل زراعی جاري 
توسط شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن و شرکت بهره برداري 
از شبکه هاي آبیاري و زهکشی گیالن در سطح استان گیالن 

 د.قدردانی نمو

 آب سهامی شرکت مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس خرّمی وحید 
ائه گزارشی از وضعیت منابع ار با دیدار این در نیز گیالن اي منطقه

سردهنه آب کشاورزي  18آب شهرستان رودبار گفت: تاکنون 
داراي الویت، بازسازي و آبگذاري و در راستاي تسهیل در فرایند 

شهرستان از ابتداي سال جاري تاکنون آبرسانی به شالیزارهاي این 
کیلومتر از انهار و کانال هاي آب شهرستان رودبار الیروبی  35

 .شده اند

مناطق  يزارهایشال یاراض يمرحله آبگذار نیچهارم

 النیشرق گ

شرکت  یو برق آب یآب ساتیاز تأس يو نگهدار يبهره بردار ریمد
کانال راست سد  يمرحله آبگذار نیاز چهارم النیگ يآب منطقه ا

 استان خبر داد . یمناطق شرق يزارهایشال یاراض يسنگر برا

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401خرداد  22 کشنبهی
منطقه اي گیالن؛ مرتضی میرزایی با اعالم این خبر گفت: 
براساس برنامه تدوین شده استانی چهارمین مرحله آبگذاري کانال 

اي مناطق شرق استان) از صبح امروز راست سنگر(اراضی شالیزاره
 .روز آغاز شد 8 مدت به ماه خرداد 22 یکشنبه 

مدیر بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه اي گیالن اعالم داشت: آب کانال چپ سد سنگر 

روز  8نیز(مربوط به اراضی شالیزارها مناطق مرکزي استان) پس از 
 روز قطع گردید. 4امروز به مدت آبگذاري، از 

 و سفیدرود رودخانه جریانی دبی به باتوجه میرزایی یادآور شد:
ز بروز ا جلوگیري جهت به گرامی شهروندان آبیاري، هاي کانال

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

 خودداري نمایند.

 يعامل کشور ریو پدافند غ یطیمح ستیاخذ مجوز ز

 ورشیخط انتقال سد د

 سیبا رئ داریدر د النیگ يآب منطقه ا یشرکت سهام رعاملیمد
و  یطیمح ستیگفت : مجوز ز النیاستان گ ندگانیمجمع نما

 شد . افتیدر ورشیخط انتقال سد د يعامل کشور ریپدافند غ

آب  عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  22 کشنبهی     
منطقه اي گیالن؛ مهرداد گودرزوند چگینی نماینده شهرستان 
رودبار در مجلس شوراي اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان 
گیالن با وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 

 سهامی آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو کرد.

دار باتوجه به وجود ردیف اعتباري خط انتقال سد دیورش در این دی
(کد اجرایی) از سوي 23، اخذ مجوز ماده 1401در بودجه سال 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن و نماینده شهرستان رودبار 
در مجلس شوراي اسالمی و همچنین مدیر عامل شرکت آب 

 منطقه اي گیالن مورد تأکید قرار گرفت.

 : النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد

 ياریکشاورزان موضوعات کمبود آب را به ادارات آب

اند  نشاء شده ریکه غالبا د ییزارهایاطالع دهند/شال

 خورند یبه مشکل بر م

 

 يدرصد 40با اشاره به کمبود آب  النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد
گفت: کشاورزان موضوعات کمبود آب را  يدر سالجار درودیسد سف
اطالع دهند تا  ياریبه ادارات آب ،يمجاز يطرح در فضا يبه جا

 شود. یدگیدراسرع وقت رس

در گفت و گو با شبکه  خرّمی وحید؛  1401خرداد  25چهارشنبه  
در خصوص کمبود نقطه اي آب در شهرستانهاي لنگرود و  باران

صومعه سرا که این روزها در فضاي مجازي منتشر شده است، 
گفت: متأسفانه در سطح کشور کمبود آب داریم و این کمبود آب 

 .در سد سفیدرود نیز خودش را نشان داده است

 داریم، شالیزار هکتار هزار 238 گیالن استان در  وي با بیان اینکه
ان و همه مردم نگران این کمبود کشاورز مانند نیز ما: کرد تصریح

آب در نقاط مختلف هستیم وحتی یک هکتار هم براي ما اهمیت 
 دارد

درصد کمبود آب در حوضه آبریز  40وي افزود: امسال با حداقل 
سد سفیدرود مواجه هستیم و به همین دلیل، برنامه نوبت بندي 

به اجرا گذاشته ایم و تاریخ نشاء و آبیاري را دقیقی را در مزارع 
 .مشخص کرده ایم

خرّمی با اشاره به اینکه تصاویري که این روزها در فضاي مجازي 
دست به دست می شود بعضی از آنها بیان مشکل است ولی همه 

 4تصاویر درست نیست، اظهار کرد: مثال یک تصویر مربوط به 
ی بولد شده مربوط به لنگرود شهر دیده شده و آن تصویري که خیل

بود که همکاران مشکل آن را حل کردند. ما چهار روز قطعی آب 
روز نیز وصل آب، آن هم به صورت نوبت بندي و این  8داشتیم و 

 . روز آب گیري می شود 8به معناي آن نیست که یک مزرعه 

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با ذکر اینکه زمین هایی که غالباً 
نشاء شده اند به مشکل بر می خورند، گفت: در تمامی مواردي دیر 

که شرکت آب منطقه اي بررسی کرده است، زمین هایی که تقویم 
زراعی آب منطقه اي و جهاد کشاورزي را رعایت کرده اند و در 
اردیبهشت نشاء انجام داده اند مشکل آنها بسیار کمتر بوده و براي 

مپ آب و تجهیزات شخصی قابل حل موارد نقطه اي نیز غالبا با پ
 .است

وي ادامه داد: در استان گیالن به دستور استاندار،قرارگاه جهادي 
مدیریت آب تشکیل شد و قبل از شروع فعالیت کشت، تمامی 
ادارات در شهرستانها زیر نظر فرمانداران و در مرکزاستان نیززیر 

 از قبل هاي برنامه امکانات، همه از  نظراستاندار با بهره گیري
 .دکردن اجرایی را آبیاري شروع

کیلومتر الیروبی  800خرّمی با بیان اینکه در سال جاري بیش از 
کیلومتر  500انجام شده در حالی که در برنامه سالیانه کمتر از 

 900انجام می شد، ادامه داد: هیچ چاهی از دسترس خارج نشد و 
اد کشاورزي در پمپ آب منطقه اي و تعدادي کمتر مربوط به جه

مورد برق رسانی در کنار شرکت توزیع برق  20مدار قرار گرفت و 
استان انجام دادیم و هیچ مشکلی در تأمین سوخت در گیالن وجود 
ندارد و اگر کشاورزي مراجعه کند، حق آبه سوخت نیز برایش در 

 .نظر گرفته می شود

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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مدیرعامل آب منطقه اي گیالن همچنین گفت: کشاورزان 
وعات کمبود آب را به جاي طرح در فضاي مجازي، به ادارات موض

آبیاري اطالع دهند تا دراسرع وقت رسیدگی شود و بحث بیمه 
کشاورزي نیز براي همین موارد بسیار توصیه شده بود تا به داد 

 .کشاورز و پشتیبان آنان باشد

وي افزود: تسطیح اراضی به طور کلی مصرف آب را کم می کند 
سال اول تسطیح، تا زمین به پایداري خودش برسد و مسیر ولی در 

تأمین آب فراهم شود معموال چالش هایی وجود دارد که الزم است 
کشاورزان محترم اگر از نظر آبیاري و ارتفاع زمین مشکلی دارند، 

 .با مراجعه به جهاد کشاورزي استان، موارد را اصالح کنند

ان ساخت یک میلیارد و وي در پایان گفت: سد سفیدرود در زم
 700میلیون متر مکعب ظرفیت داشت که در حال حاضر  760

میلیون متر مکعب آن را رسوب پر کرده و این به خاطر ماهیت این 
رودخانه است؛ چرا که یکی از طوالنی ترین رودخانه هاي کشور 

استان عبور می کند ولی ما سعی کرده ایم با انجام  9است و از 
 . نع ورود رسوب جدید به این رودخانه شویماقداماتی، ما

 ؛ينقطه ا یکم آب یدر پ

 مسئوالن از مزارع شلمان لنگرود دیبازد

مناطق لنگرود؛  یدر برخ ينقطه ا یکم آب يگزارش ها یدر پ
با  یاسالم يلنگرود در مجلس شورا ندهیمحمدنژاد نما زیپرو

محمدرضا  الن،یگ يآب منطقه ا رعاملیمد یخرّم دیوح یهمراه

شلمان  يزارهایاز مسئوالن از شال یفرماندار لنگرود و جمع یجالل
 کردند. دیبازد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  1401خرداد  28شنبه 
گیالن؛ وحید خرّمی در حاشیه بازدید از مزارع شهرستان لنگرود با 
بیان اینکه توزیع آب براساس جدول زمانبندي و طبق تقویم 

می گیرد، یادآور شد: تا پایان تیرماه طبق برنامه پیش صورت 
 .خواهیم رفت و کشاورزان نگران نوبت بندي نباشند

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با بیان اینکه آورد سد سفیدرود 
درصد کاهش داشته است، یادآور شد: آن  30نسبت به سال گذشته 

دسته از مزارعی که از سد سفیدرود آبخور هستند شرایط آنها 
همانند سال گذشته است اما اراضی سنتی آبخور که تابع رودخانه 
هاي محلی هستند با کاهش آب رودخانه ها، دچار مشکل شده اند 

 که با تمهیداتی درصدد رفع مشکل آن هستیم.

 يزارهایشال یجهت حل مشکل کم آب هژیو داتیتمه

 هنده خاله صومعه سرا يروستا

 يها زاریشال یاز برخ النیدر گ هیفق یول ندهینما دیبازد یدر پ
و  يآب منطقه ا رانیآن ، نشست با مد رویهندخاله صومعه سرا و پ

به  النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیاستان ، مد يجهاد کشاورز
و رفع  یاستان در جهت بررس يسازمان جهاد کشاورز سیهمراه رئ

 نمودند . دیمناطق بازد نی، از ا یمشکل کم آب

 اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  1401خرداد  30دوشنبه  
 در گیالن اي منطقه آب شرکت مدیرعامل خرّمی وحید گیالن؛

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



41 شماره –1401ماه  خرداد  ویژه  نشریه الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالن 
 

 مشکل درخصوص: گفت خاله هنده شالیزارهاي از بازدید حاشیه
 ایستگاه نصب با مناطق این هاي شالیزار از برخی اي نقطه آبی کم

 .شود می رفع مشکل این آینده، روزهاي تا جدید پمپاژ

وي افزود: تجهیزات اصلی ایستگاههاي پمپاژ جدید نصب شده و 
 برق رسانی آن نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن گفت: براي ایستگاههاي 
جدید، نیازمند خط انتقال لوله می باشد که سازمان جهاد پمپاژ 

 کشاورزي استان در هفته جاري در حال انجام آن می باشد.

خرّمی اعالم داشت: براي آبرسانی به ایستگاههاي پمپاژ نیز 
دستگاه بیل مکانیکی در منطقه  2تمهیدات الزم اندیشیده شده و 

منابع آبی موجود استفاده  در حال فعالیت هستند تا بتوانیم از حداقل
 نمایئم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



 فراخوان برگزاري چهاردهمین جشنواره قرآنی همکاران و همسرهمکاران و فرزندان دانشجوي تحت تکفل                  

مشاور محترم وزیر نیرو و مسئول امور 28/02/1401مورخ 1443ص/ -239باسالم واحترام ، باستحضارمی رساند: برابر نامه شماره
مسئول محترم امور فـرهنگی و دینی شرکت توانیر، چهاردهمین  02/03/1401مورخ 106/121/1401فرهنگی و دینی و نامه شماره

   جشنواره قرآنی همکاران وهمسر همکاران وفرزندان دانشجوي تحت تکفل وزارت نیروبه شرح ذیل برگزار میگردد:

 ون :رشته هاي آزم =1                                                                     

 مفاد مرحله کشوري مفاد مرحله استانی رشته آزمون ردیف

 تمام قرآن 25الی  21جزء  قرائت (تحقیق) 1

 تمام قرآن 25الی  21جزء  قرائت (ترتیل) 2

 آیه)150جزء دوم (10حفظ موضوعی آیات قرآن آیات منتخب  آیه)100جزء دوم (10حفظ موضوعی آیات قرآن آیات منتخب  حفظ 3

 15تفسیر نمونه تمام جلد  سوره هاي فرقان و شعراء 15تفسیر نمونه جلد  تفسیر 4

 تحقیق موضوعی 5
اسراف و  -5کار و اشتغال آفرینی در قرآن واحادیث  -4نماز در قرآن -3سبک زندگی از منظر قرآن  -2= مهدویت در قرآن 1

 عفاف و حجاب در قرآن وروایات -7قرآن  خانواده متعالی از دیدگاه -6مدیریت مصرف آب از دیدگاه قرآن واحادیث 
 

 :=  شرایط حضور در جشنواره قرآنی و زمان 2                                                         

 الف= جشنواره فوق در پنج رشته و دو مرحله استانی و کشوري به صورت حضوري برگزار خواهدشد.

 ر دو رشته شرکت نمایدب= هر شرکت کننده می تواند حداکثر د

 واهدبود.ج= سؤاالت بخش تفسیر به صورت تستی و تشریعی می باشد، در صورت نمره تساوي در سؤاالت تستی،نمرات سؤاالت تشریعی مالك تعیین نفر برترخ



ر مرحله تنها یک نفر به چ= آزمون رشته هاي تفسیرو تحقیق موضوعی مشترکاً بین برادران وخواهران برگزار خواهدشد و از میان آنها در ه
 عنوان برگزیده هر رشته انتخاب خواهدشد.

د= رقابت در آزمون رشته ها براي همکاران و فرزندان دانشجوي تحت تکفل مشترك خواهد بود(همکاران و فرزندان در هر رشته مشترکاً به 
 رقابت می پردازند)

 مرداد ماه می باشدکه می بایست به رؤساي انسجام بخشی فعالیتهاي فرهنگی استان تحویل شود. 12هـ = آخرین مهلت ارائه تحقیق موضوعی 

    .............ط= منابع تفسیر نمونه و تفسیر آیات موضوعی در فایل پیوست قابل دسترسی است ................                                               

 زمان برگزاري جشنواره :                                                                                                      

  مرحله کشوري :آبان ماه سالجاري        1401مرداد ماه 26مرحله استانی : چهارشنبه               

 میلیون ریال 15میلیون ریال  ،        نفر سوم 20میلیون ریال  ،            نفردوم 25استانی:          نفراول  جوایز جشنواره قرآنی :

  میلیون ریال20میلیون ریال ،       نفر سوم 30میلیون ریال  ،             نفر دوم 50کشوري :      نفر اول «««««««««««««««««««««:     

 تذکرات مهم  :                                                                                               

 = آیین نامه نحوه امتیاز دهی رشته تحقیق موضوعی به پیوست ارسال میگردد.(همکاران برابر جدول فوق تحقیق را تهیه فرمایند)1

 معرفی شده سازمان تبلیغات اسالمی استان انجام خواهدشد = آزمون قرائت در دو بخش تحقیق و ترتیل توسط داوران2

 30/04/1401لغایت  25/03/1401زمان ثبت نام:از تاریخ                                                                    

دانشجو، خودو خانواده در این جشنواره قرآنی از تمامی همکاران محترم و قرآنی دعوت می نماییم ضمن اطالع رسانی بموقع به همسر و فرزندان 
 مشارکت فرمایند.

  -20/03/1401آب منطقه اي گیالن  شوراي فرهنگی شرکت                                         


