
 
 



 
 

 دیدار استاندار گیالن با وزیر نیرو درتهران

درخواست استاندار گیالن براي تکمیل طرح 

 هاي نیمه تمام استان از وزیر نیرو

استاندار تعیین تکلیف مطالبات کارگران و 
ادامه روند اجراي سد شفارود، تسریع در 
پروژه فاضالب رشت، توجه به آبرسانی 

داراي تنش آبی و روستاها بویژه روستاهاي 
تخصیص اعتبار به پروژه هاي نیمه تمام 

 ..وزارت نیرو در استان گیالن را خواستار شد
به گزارش روابط ؛  1401مهر  19شنبه  سه 

عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي 
اه اطالع رسانی گیالن به نقل از پایگ

روز(دوشنبه) اسداهللا عباسی استانداري گیالن:
با وزیر با اشاره به برگزاري جلسه فوق العاده 

نیرو در تهران، گفت: در پی برگزاري این 
جلسه با حضور علی اکبر محرابیان و 

معاونین وي و پیگیري هاي انجام شده، 
تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت حقوق 
کارگران این سد مخزنی بصورت ویژه مورد 

 .تأکید قرار گرفت
وي بیان کرد: در دولت مردمی و انقالبی 

امور کارگران و پرداخت سیزدهم رسیدگی به 
 .حقوق به حقه آنان مورد توجه است

استاندار گیالن تسریع در ادامه روند عملیات 
اجرایی احداث سد مخزنی را ضروري دانست 
و افزود: با توجه به اهمیت احداث سد 
مخزنی شفارود، در دیدار با دکتر محرابیان، 
تعیین تکلیف وضعیت کارگاه و فعالیت 

سد مخزنی براي سرعت پیمانکار این 
بخشیدن به امور مربوط از دیگر مواردي بود 
که بر آن تأکید شد. عباسی با اشاره به اینکه 

 50هم اکنون سد مخزنی شفارود داراي 
درصد پیشرفت فیزیکی است، تصریح کرد: 

متر ارتفاع در تأمین  101این سد مخزنی با 
میلیون مترمکعب آب در حوزه  66و مدیریت 
شرب، آب کشاورزي و نیز صنعت هاي آب 

 .گیالن نقش بسزایی دارد
وي با اشاره به اینکه شرکت توسعه منابع 
آب و نیروي ایران کارفرماي احداث سد 
مخزنی شفارود است، گفت: در این دیدار، 



 
 آخرین دقیق بررسی خصوص در وزیر نیرو

 و مخزنی سد این اجرایی عملیات وضعیت
کلیف وضعیت رفع موانع آن و نیز تعیین ت

پرداختی و مطالبات کارگران سد شفارود 
 .دستورات الزم را صادر کرد

تسریع در اجراي عملیات فاضالب رشت، 
توجه به آبرسانی به روستاهاي گیالن بویژه 
روستاهاي داراي تنش آبی در حوزه آب 
آشامیدنی و تصفیه خانه هاي استان از جمله 
تصفیه خانه طول الت شهرستان رودسر و 
تخصیص اعتبارات الزم از سوي وزارت نیرو 
به پروژه هاي نیمه تمام از دیگر مواردي بود 
که در این جلسه از سوي استاندار گیالن 
مطرح و توسط وزیر و معاونین وزارت نیرو و 

 .مدیران استان بررسی شد
عباسی با بیان اینکه ساماندهی پروژه 
فاضالب شهري کالنشهر رشت بسیار حائز 

است؛ الحاق دو پروژه مهم راه آهن اهمیت 
آستارا و فاضالب رشت به بخش  -رشت 

تهاتر نفتی در سالجاري را یادآور شد و 
خاطرنشان کرد: با توجه به عدم محدودیت 
منابع از مزایاي بخش تهاتر نفت براي 
  معطل نماندن پیمانکاران، براي پروژه

فاضالب پنج هزار میلیارد تومان در نظر 

هاي زرجوب و  که احیاء رودخانه گرفته شده
 .شود گوهررود رشت را شامل می

هاي عمده منشاهاي  وي افزود: بخش
آلودگی این دو رودخانه قطع شده اما 
مهمترین بخش مربوط به فاضالب رشت 

نامه منعقد  است که امیدواریم از طریق تفاهم
شده و تأکیدي که امروز در جلسه با وزیر 

راي آن شد، در بازه نیرو براي تسریع در اج
 .زمانی مشخص به نتیجه برسد

استاندار گیالن اظهار کرد: در حوزه آب 
میلیارد تومان  828آشامیدنی؛ یک هزار و 

روستاي این استان در  711براي آبرسانی به 
نظر گرفته شده که الزم است وزارت نیرو در 

 .این حوزه نیز اهتمام ویژه داشته باشد
تأکید بر اتمام پروژه  عباسی با بیان اینکه

الت از دیگر مواردي  تصفیه خانه طول
مطروحه در جلسه با وزیر نیرو بوده، گفت: 
در این جلسه تخصیص بموقع اعتبارات از 
سوي وزارت نیرو براي تکمیل این تصفیه 
خانه و نیز سهم ویژه اي از اعتبارات وزارت 
نیرو براي اتمام پروژه هاي نیمه تمام این 

 .نه در گیالن مورد نظر قرار گرفتوزارت خا
گفتنی است: در این نشست فوق العاده 
محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب 



 
آب  منابع مدیریت شرکت و آبفا و مدیرعامل

ایران و وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز 

 .حضور داشتند

 

دیدار نماینده شهرستان رودبار با مدیر عامل 

شرکت آب منطقه اي گیالن 
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم 
شریف شهرستان رودبار در مجلس شوراي 

خرّمی مدیر عامل شرکت  اسالمی با وحید
 .آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو کرد

 
به گزارش روابط ؛  1401مهر  2شنبه 

عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن؛ در 
این دیدار نماینده شهرستان رودبار ضمن 
پیگیري درخواست هاي مردمی حوزه 
انتخابیه خویش، گفت: کشت برنج در منطقه 
رودبار به دلیل شرایط آب و هوایی و 

کشت دوم از سایر مناطق استان همچنین 
 عقب تر است.

وي با اشاره به کمبود آب سد سفیدرود به 
دلیل کاهش بارش ها از تالش هاي شرکت 
آب منطقه اي در جهت تأمین آب کشاورزي 
شالیزارهاي برنج منطقه رودبار قدردانی 

   کرد.

لس شوراي دار نماینده مردم شهرستان رشت در مجدی

 اسالمی با مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف 
شهرستانهاي رشت و خمام در مجلس 
شوراي اسالمی با وحید خرّمی مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو 

 .کرد

به گزارش روابط ؛  1401مهر  16شنبه 
عمومی آب منطقه اي گیالن؛ جبار کوچکی 

 رشت شهرستانهاي شریف مردم نماینده نژاد
 دیدار در اسالمی شوراي مجلس در خمام و
 شرکت عامل مدیر و مدیره هیئت رئیس با



 
 شرکت، این محل در گیالن اي منطقه آب
 سال طی شرکت این شده انجام اقدامات از

 .کرد تشکر و تقدیر 1400-1401 زراعی

گفتنی است: در این دیدار که به طرح مسائل 
مربوط به بخش آب در شهرستان رشت 
توسط این نماینده مجلس اختصاص یافت ، 
وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن نیز به 
ارائه گزارشی در خصوص برنامه ها اقدامات 
در دست اجراي این شرکت براي سال 

 زراعی پیش رو پرداخت.

توقیف یک دستگاه حفاري و مسلوب المنفعه 

 حلقه چاه در شهرستان الهیجاننمودن یک 

در شهرستان الهیجان یک دستگاه حفاري 
غیر مجاز توقیف و یک حلقه چاه مسلوب 

 .المنفعه شد

به گزارش روابط ؛  1401مهر  20چهارشنبه 
عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن ، محمد جواد علیزاده مدیر منابع آب 
شهرستانهاي الهیجان و سیاهکل گفت :با 
توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع 
آبی و همچنین به منظور جلوگیري از حفر 

 حفاري چاه هاي غیر مجاز، یک دستگاه 
اکی واقع در روستاي پاش مجاز غیر

توقیف و یک حلقه چاه غیر  پایین(لفمجان)
مجاز واقع در روستاي صداپشته در 

 شهرستان الهیجان مسلوب المنفعه شد .

وي ضمن قدردانی از مقامات قضایی 
شهرستان و همکاري عوامل انتظامی در 

 توقیف: کرد ،تشریح صیانت از منابع آب
حفاري غیر مجاز مذکور و انتقال آن  دستگاه
ینگ با دستور مقام قضایی و حضور به پارک

 .  عوامل انتظامی صورت پذیرفت

   

 

 

 



 
 برپایی میز خدمت در مسجد اهل سنت شهرستان تالش

در هفته وحدت میز خدمت در مسجد اهل 
 .سنت شهرستان تالش برپا شد

به گزارش روابط ؛ 1401مهر  23شنبه 
عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي 

مناسبت هفته وحدت و والدت با گیالن، به 
سعادت پیامبر گرامی اسالم، حضرت محمد 
(ص) و امام جعفر صادق (ع) میز خدمت در 
مسجد محمدیه اهل سنت شهرستان تالش 

 تشکیل شد.

 
این گزارش حاکی است : در این میز خدمت 
فرماندار ، شماري از مسئولین شهرستان 
تالش و تنی چند از مسئولین شرکت سهامی 

 آب منطقه اي گیالن حضور داشتند.

   

آب منطقه اي گیالن از برگزیدگان جشنواره 

 شهید رجایی گیالن شد

اسداهللا عباسی استاندار گیالن از شرکت 
سهامی آب منطقه اي گیالن بعنوان یکی از 
برگزیدگان جشنواره شهید رجایی گیالن 

 .تجلیل کرد

 
به گزارش روابط ؛ 1401مهر  27چهارشنبه 

عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
استانداري گیالن، اسداهللا عباسی عصر امروز 
(چهارشنبه) در آئین تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از 

هاي برتر گیالن با گرامیداشت یاد و  دستگاه
ژه رجایی و باهنر و خاطره شهداي خدمت بوی

شهیدان انصاري و نورانی، عنوان کرد: امروز 



 
مدیریت به شکل دانشگاهی نیست بلکه 

رو باید  مدیریتی جهادي و مردمی است از این
جهادي و میدانی براي پیشبرد کارها به منظور 

 رسیدن به اهداف تالش کرد.

وي با بیان اینکه مدیران شایسته تمام 
سانی به مردم است، وجودشان براي خدمت ر

اضافه کرد: باید از شعارزدگی عبور کنیم و به 
معنی واقعی در کنار مردم باشیم و به معیشت، 
فرهنگ و سبک زندگی آنها توجه کنیم، اینها 
از مهمترین موضوعاتی است که مدیران در 

 گیالن باید اهتمام کنند.

نماینده عالی دولت در گیالن با تاکید بر اینکه 
در » ما نمی توانیم و نشد«مردمی  در دولت

انجام کارها نداریم، خاطر نشان کرد: ما مدیران 
در این دولت کلید به دست نمی گیریم که 
درها را ببندیم بلکه با روحیه انقالبی و مردمی 
درهاي امید را به سوي مردم می گشاییم از 
اینرو همه مدیران باید در این راستا تالش 

 کنند.

ینکه مردم براي ما مهم هستند وي با بیان ا
بنابراین باید به سراغ آنها رفته و براي رفع 
مشکالتشان تالش کنیم، اضافه کرد: مدیران 
در گیالن با طرح و برنامه کارها را پیش ببرند 

 و حضور و نظارت میدانی داشته باشند.

عباسی خطاب به مدیران دستگاه هاي برگزیده 
ر نشان کرد: گیالن در طرح شهید رجایی خاط

اگر چه جوهره مدیریت در وجود شما بوده اما 
حواستان باشد که یک دستگاه با کار، فعالیت و 
همکاري همه نیروهاي یک سازمان به عنوان 
دستگاه برگزیده معرفی می شود و همه در این 

 موفقیت نقش آفرین هستند.

وي در ادامه با اشاره به گذشت یک سال از 
ان استاندار گیالن به مسئولیت خود به عنو

تشریح اقدامات انجام شده در این مدت 
پرداخت و افزود: براي رفع مشکالت محل 
دفن زباله در سراوان رشت به رغم نابسامانی 
پیش آمده در شوراي شهر و شهرداري رشت 

 پاي کار ماندیم .

روستا در این  600استاندار گیالن با بیان اینکه 
ز و عاري از زباله استان به عنوان روستاي سب

اعالم شده است، عنوان کرد: باید براي معرفی 
هزار روستاي استان به عنوان روستاي  2همه 

سبز اقدامات الزم انجام شود و در این ارتباط 
فرهنگ سازي تفکیک زباله از مبدا مورد تاکید 

 است.

وي مدیریت برق در گیالن در سال جاري که 
ستان رخ موجب شد هیچ گونه خاموشی در ا

ندهد و رفع مشکالت مربوط به تنش آبی در 



 
درصدي  20تا   15حوزه کشاورزي که افزایش 

 اقدامات دیگر از تولید برنج را در پی داشت
 و کرد عنوان اخیر سال یک این در شده انجام
 گیالن کشاورزي هاي مزیت به توجه با: افزود
ه وري در این بخش را افزایش دهیم و بهر باید

 تحقیقاتی را تقویت کنیم.مراکز 

عباسی با اشاره به اقدامات و پی گیري براي 
احداث راه آهن رشت به آستارا با بیان اینکه راه 
اندازي این خط ریلی اقتصاد استان و کشور را 
متحول خواهد کرد، اظهار داشت: در مجموع 
کارهاي زیادي براي پیشرفت گیالن انجام 

هم باید براي  شده ضمن اینکه برنامه هایی را
 رسیدن به اهداف انجام دهیم.

استاندار گیالن در بخش دیگري از سخنانش 
با اشاره به تالش هاي دولت مردمی طی یک 
سال گذشته براي خدمات رسانی به مردم در 
بخش هاي مختلف گفت: فضاي اقتصادي در 
کشور منحصر به فرد است این فضا را در 

 گذشته نداشتیم.

ه فضاي دیپلماسی نیز در دولت وي با بیان اینک
سیزدهم تغییر کرد، خاطر نشان کرد: دکتر 
رئیسی در یک سال گذشته در شرایط خاص 
کرونایی عالوه بر سفرهاي استانی، سفرهایی 

 نیز به کشورهاي دنیا داشت.

نماینده عالی دولت در استان گیالن به روحیه 
مردمی و خستگی ناپذیر آیت اهللا رئیسی رئیس 

ایران اسالمی اشاره و اظهار کرد: روحیه جمهور 
خستگی ناپذیر در یک مدیریت همان الگویی 
است که از شهیدان رجایی و باهنر گرفته 

 است. شده

وي با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایط 
سخت کار را آغاز و اداره کشور را بر عهده 
گرفت، افزود: پیش از دولت سیزدهم، آینده ما 

ه زده بودند، یک دهه کشور را به برجام گر
متوقف برجام شد، اکنون سالها براي جبران 
ضربه اي که به پیکره نظام وارد شد، طول می 

 کشد.

عباسی بیان داشت: براي خنثی کردن تحریم 
هاي ظالمانه دشمن، تالش هاي زیادي با 
تکیه بر داشته هایمان انجام شد، از اینرو ما 

نی کشور تکیه باید به داشته ها و منابع انسا
کنیم، با اتکا به ظرفیت ها و توانمندي هاي 
موجود در کشور موفق خواهیم شد همانطوري 

 که تاکنون موفق شدیم.

وي در ادامه سخنانش با بیان اینکه دشمن 
موفقیت ها و تاثیرگذاري ایران اسالمی در دنیا 
را برنمی تابد از اینرو همواره به دنبال دشمنی 

دارد، خاطر نشان کرد: است و توقفی هم ن



 
دشمن می کوشد تا حواسمان را پرت کند، البته 
او هیچگاه موفق نیست و نقشه هایش همیشه 

 نقش بر آب است.

 خاطره و یاد گرامیداشت با گیالن استاندار 
 انقالب شهداي باهنر، و رجایی شهیدان
ت کشور اظهار امنی و حرم مدافع اسالمی،

داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش 
امنیت منطقه را تضمین کردند، سردار شهید 
سلیمانی براي حفظ امنیت کشور شب و روز 
نداشت و ما نیز باید این مسیر را در خدمت بی 

 منت به مردم ادامه دهیم.

گفتنی است : در این آئین، عالوه بر شرکت 
دستگاه  20از سهامی آب منطقه اي گیالن 

اجرایی استان که در حوزه هاي مختلف 
برگزیده شده بودند توسط اسداهللا عباسی 

   استاندار گیالن تجلیل شد.

هشدار آب منطقه اي گیالن درباره 

احتمال سیالبی شدن رودخانه هاي 

 استان

شرکت آب منطقه اي گیالن با توجه به پیش 
سی مبنی بر تداوم بارش باران و بینی هواشنا

 .سیالبی شدن رودخانه ها هشدار داد

هشدار  صدور به باتوجه1401مهر  30شنبه  
سطح نارنجی از سوي اداره کل هواشناسی 

مبنی بر ادامه فعالیت سامانه استان گیالن 
بارشی در سطح استان گیالن تا روز یکشنبه 
اول آبانماه سالجاري و احتمال باال آمدن 
ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه ها و 
همچنین سیالبی شدن رودخانه هاي استان، از 
شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست 

وار می شود براي جلوگیري از بروز حوادث ناگ
از تردد، اسکان و اتراق در حریم و بستر 
رودخانه ها، تأسیسات آبی و کانال هاي 

  آبرسانی خودداري کنند.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن

 

https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=29145334
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=29145334
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=29145334
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=29145334
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=29145334

	درخواست استاندار گیلان برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان از وزیر نیرو
	دیدار نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان
	توقیف یک دستگاه حفاری و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه در شهرستان لاهیجان
	برپایی میز خدمت در مسجد اهل سنت شهرستان تالش
	آب منطقه ای گیلان از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی گیلان شد
	هشدار آب منطقه ای گیلان درباره احتمال سیلابی شدن رودخانه های استان

