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حاصل تالش هاي شبانه روزي قرارگاه جهادي 
 مدیریت آب استان؛

 هاي طالیی برنج در گیالن برداشت خوشه

هاي طالیی برنج پس از تالش هاي  برداشت خوشه
شبانه روزي مردم و مسئولین در تأمین آب زراعی در 

 .استان گیالن آغاز شد

شرکت آب  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  3دوشنبه 
 يبرداشت محصول برنج پس از تالش ها الن؛یگ يمنطقه ا

و  يآب استان و همکار تیریمد يقرارگاه جهاد يشبانه روز
 النینقاط استان گ یکشاورزان زحمتکش، در اقص یهمدل

 .آغاز شده است

محصول برنج که  يدرو نیدر در مراسم نخست النیگ استاندار
شهرستان خمام برگزار شد،  یفرشک ياول مرداد ماه در روستا

به  يآب کشاورز تیریمد يقرارگاه جهاد لیگفت: با تشک
و  یمسئوالن و همراه يبا تالش شبانه روز یفضل اله

 .میمردم، شاهد برداشت محصول برنج هست یهمدل

برنج در استان  دیکرد: امسال تول يدواریابراز ام یعباس اسداهللا
داشته باشد و برنج مرغوب و با  شیدر واحد سطح افزا النیگ
 .برداشت شود یتیفیک

 يبا همت جهاد ،یاظهار داشت: امسال با وجود کم آب يو
 .داشت میخواه يو مردم، سال پر بار نیمسئول

آب  تیریمد يعملکرد قرارگاه جهاد حیبا تشر النیگ استاندار
 يزارهایبه شال یها در آبرسان یروبیمثبت ال ریاستان و تأث

و  اریتمام امکانات در اخت جیاستان اشاره کرد و گفت: با بس
به  ی، آب زراع يانهار توسط شرکت آب منطقه ا یروبیال

 .دیتمام نقاط استان رس

است، برداشت محصول برنج هم اکنون بصورت  یگفتن
 در حال انجام است. النینقاط استان گ یدر اقص يمورد

 الن؛یگ يا هشدار شرکت آب منطقه

رودخانه ها و  میشدن به حر کیاز نزد زیپره

 استان یآب ساتیتاس

با  النیگ يشرکت آب منطقه ا؛  1401مرداد  1شنبه 
بر بارش باران و  یمبن یهواشناس ینیب شیتوجه به پ

 شدن رودخانه ها هشدار داد. یالبیس

هشدار سطح نارنجی از سوي باتوجه به صدور   :اطالعیه
مبنی بر فعالیت سامانه بارشی در  هواشناسی استان گیالن

 3روز دوشنبه  مرداد تا 2روز یکشنبه  سطح استان گیالن از
احتمال سیالبی شدن رودخانه هاي استان، از  مرداد ماه و

شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست می شود براي 
جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و استقرار در حریم 

سیسات آبی و کانال هاي آبرسانی خودداري رودخانه ها، تأ
 کنند.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 

https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=53962868
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=53962868
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=53962868


43 شماره –1401ماه   مرداد ویژه الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالننشریه (آب نما)   
 

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

درصدي پروژه تصفیه  81پیشرفت فیزیکی 

 خانه آب طول الت رحیم آباد رودسر

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در بازدید از 
آباد در  الت رحیم خانه آب طول تصفیهپروژه اضطراري 

شهرستان رودسر با اعالم این خبر گفت : با برنامه ریزي 
عوامل اجرایی پروژه و تامین منابع مالی آن ، حداکثر تا 

 .پایان سالجاري این پروژه به بهره برداري می رسد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401مرداد  4شنبه  سه
حید خرّمی در حاشیه بازدید از طرح منطقه اي گیالن؛ و

الت  خانه آب طول اندازي اضطراري تصفیه تکمیل و راه
آباد بیان داشت: هدف از انجام این پروژه، تأمین آب  رحیم

سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت شهري و روستایی 
آباد، رودسر، املش، کالچاي، واجارگاه و  شهرهاي رحیم

 باشد. چابکسر می

فت فیزیکی طرح اضطراري تصفیه خانه طول الت وي پیشر
 درصد اعالم کرد. 81رحیم آباد را 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن تأکید به 
پیمانکار پروژه در جهت تسریع در عملیات ساخت و اتمام آن، 
افزود: بخشی از کاالها و قطعات مورد نیاز طرح خریداري و 

 نصب خواهد شد.طبق برنامه زمانبندي به مرور 

 

 درودیاز سد سف يکشاورز يکانال ها يآبگذار انیپا

 انیاز پا النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
 خبر داد. درودیاز سد سف يکشاورز يکانال ها يآبگذار

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401مرداد  5چهارشنبه 
بر آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر گفت: 

اساس تقویم آبیاري تدوین شده، برنامه آبگذاري کانال هاي 
کشاورزي از سد سفیدرود به پایان رسید و پس از این چنانچه 
مناطقی نیاز به آب داشته باشند، بصورت موردي تأمین آب 

 خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از کشاورزان عزیزي 
سازمان جهاد کشاورزي و که تقویم آبیاري و به توصیه هاي 

 آب منطقه اي عمل نمودند، تقدیر و تشکر کرد.

وي افزود: باتوجه به شرایط کمبود آورد آب سد سفیدرود و 
کمبود بارش ها در سالجاري، با تشکیل قرارگاه جهادي آب 
استان توسط استاندار، تجربه بسیار موفق و ارزشمندي را 

همکاري فرمانداران و داشتیم و از استاندار گیالن و همچنن 
سایر ادارات در همراهی با مجموعه آب منطقه اي در فصل 

 آبیاري بسیار تشکر و قدردانی می نمایم.

خرّمی اظهار امیدواري کرد: آرزو می کنم که در سالهاي آتی 
نیز با همین همبستگی بین مردم و مسئولین، بتوانیم فصل 

 اریم.کشاورزي و تأمین آب را به خوبی پشت سر بگذ

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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در مجلس  النیاستان گ ندگانینمامجمع  سیرئ دارید

 النیگ يا آب منطقه رعاملیبا مد یاسالم يشورا

 النیاستان گ ندگانیمجمع نما سیکاظم دلخوش رئ دیس
شهرستان صومعه سرا در مجلس  فیمردم شر ندهیو نما
 يعامل شرکت آب منطقه ا ریبا مد یاسالم يشورا

 و گفتگو کرد. دارید النیگ

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي 1401مرداد  8شنبه 
گیالن؛ نماینده مردم شریف شهرستان صومعه سرا در مجلس 
شوراي اسالمی در این دیدار ضمن قدردانی از تالشهاي 
جهادي شرکت آب منطقه اي در تأمین آب کشاورزي و 
همچنین سایر مصارف آبی استان گفت: در سالجاري با 

جهادي مدیریت آب استان، فصل آبیاري  تشکیل قرارگاه
 موفقی را گذرانده ایم.

وي در ادامه ضمن پیگیري درخواست هاي مردمی حوزه 
انتخابیه خویش بر فعالیت پروژه هاي عمرانی آب شهرستان 
صومعه سرا از جمله پروژه هاي دیواره سازي و ساماندهی 

 رودخانه هاي این شهرستان تأکید نمود.

ر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز در وحید خرّمی مدی
این دیدار با اعالم اتمام آبگذاري کانال هاي آبیاري از سد 
سفیدرود، اظهار داشت: فصل آبیاري جاري با توجه به کاهش 
بارشها و به تبع آن کاهش آورد آب رودخانه ها از سخت 
ترین فصول آبیاري در سالهاي اخیر بود که با تشکیل قرارگاه 

ي مدیریت آب استان توسط استاندار گیالن و همیاري جهاد
همه کشاورزان زحمتکش و همدلی و همکاري فرمانداران و 

 .رسید  سایر ادارات با موفقیت به انجام

 

رود  دیرفع تصرف پنج هزار متر مربع از بستر رودخانه سف

 هیدر شهرستان آستانه اشرف

از رفع  هیاداره منابع آب شهرستان آستانه اشرف سیرئ
رود در  دیتصرف پنج هزار متر مربع از بستر رودخانه سف

 شهرستان خبر داد . نیا

 آب عمومی روابط گزارش ؛ به 1401مرداد  10دوشنبه  
 خبر، این اعالم با کریمی حسین محمد گیالن؛ اي منطقه
 در اشرفیه آستانه شهرستان آب منابع اداره: داشت اظهار

حریم و بستر  آزادسازي و المال بیت حقوق حفظ راستاي
هاي طبیعی، با شناسایی یک  ها، انهار و کانالها، برکه رودخانه

مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در منطقه کشل 
اشرفیه، با تشکیل پرونده و  آزادمحله از توابع شهرستان آستانه

هاي حقوقی و حکم دادستان عمومی و انقالب  پیگیري
سازي زمین مذکور به مساحت پنج شهرستان، موفق به آزاد

 هزار متر مربع گردید.

شایان ذکر است زمین مذکور با استفاده از فنس محصور 
 20گردیده بوده و ارزش تقریبی این آزادسازي به مقدار 

 میلیارد ریال برآورد می گردد.

 

 

 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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 درودیهزار متر مربع از بستر رودخانه سف 17رفع تصرف 

از رفع  هیاداره منابع آب شهرستان آستانه اشرف سیرئ
 نیدر ا درودیهزار مترمربع از بستر رودخانه سف 17تصرف 

 شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401مرداد  15شنبه 
هزار متر  17: منطقه اي گیالن؛ محمد حسین کریمی گفت

مربع از بستر رودخانه سفیدرود در روستاي کشل آزاد محله از 
توابع بخش مرکزي شهرستان آستانه اشرفیه از متصرفان پس 

 .گرفته شد

قانون توزیع  2ماده  4کریمی با اشاره به اجراي تبصره 
متصرفان از این قطعه زمین دولتی به  عادالنه آب، افزود:

ستفاده کرده و با خاکریزي و عنوان پیست موتور سواري ا
الستیک گذاري در آن، بستر رودخانه را تصرف کرده بودند 
که با دستور مقام قضایی و عوامل انتظامی شهرستان، 

 آزادسازي شد

 ها شدن رودخانه یالبیدرباره س النیگ يا هشدار آب منطقه

 ینیب شیبا توجه به پ النیگ يشرکت آب منطقه ا
شدن رودخانه  یالبیبر بارش باران و س یمبن یهواشناس

 ها هشدار داد.

هشدار سطح نارنجی از با توجه به صدور  :اطالعیه  
مبنی بر فعالیت سامانه  سوي هواشناسی استان گیالن

بارشی در سطح استان گیالن در روزهاي دوشنبه و سه 
مرداد ماه سالجاري و احتمال سیالبی  18و  17شنبه 

شدن رودخانه هاي استان، از شهروندان و هموطنان 
ارجمندمان درخواست می شود براي جلوگیري از بروز 

ا، حوادث ناگوار از تردد و استقرار در حریم رودخانه ه
 تأسیسات آبی و کانال هاي آبرسانی خودداري کنند.

 به مناسبت روز خبرنگار النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد امیپ

،  یامیبا صدور پ النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد
 داشت . یمرداد روز خبرنگار را گرام 17

 با) ع(حسین امام عاشوراي ؛ تقارن 1401مرداد  17شنبه  دو  
رگداشت یاد و خاطره تمام بز براي است اي بهانه خبرنگار، روز

خبرنگارانی که به تأسی از ثاراهللا، زندگی خویش را فداي 
 انعکاس حقایق و انجام رسالت خطیرشان کردند.

دانم در روز خبرنگار به تمام خبرنگارانی که  بر خود الزم می
سرمشق شان امام حسین(ع) است و طی چند ماه گذشته 

شرکت سهامی آب منطقه  1400-1401در سال زراعی  بویژه
اي گیالن را در انعکاس به موقع اخبار و اطالع رسانی درباره 
تصمیمات قرارگاه جهادي مدیریت آب و کمیته منابع و 
مصارف آب استان گیالن به مردم شریف این سامان بویژه 

 قوت گویم.  کشاورزان محترم یاري رساندند، خدا

روزافزون شما خبرنگارانی را که با هدف پیشرفت توفیقات 
 .زنید، آرزومندم ایران قلم می  جمهوري اسالمی نظام مقدس 

 نگیال اي منطقه آب شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت رئیس -وحید خرّمی

 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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 تیریمد ياز اقدامات جهاد يریلزوم بهره گ

 یآت يسال ها يزیدر برنامه ر يآب کشاورز

صبح امروز به صورت سرزده از شرکت  النیاستاندار گ
و ضمن گفت و گو با  دیبازد النیگ يآب منطقه ا

 ياقدامات جهاد يمراجعان و کارکنان، بر لزوم مستندساز
در  يریو بهره گ يآب کشاورز عیمطلوب توز تیریمد

 کرد. دیتأک یآت يسال ها يزیبرنامه ر

شرکت  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  18شنبه  سه
صبح امروز(سه شنبه) به  یاسداهللا عباس الن؛یگ يآب منطقه ا

و از  دیبازد النیگ يصورت سرزده از شرکت آب منطقه ا
شرکت  نیبه مردم در ا یروند خدمات رسان انیدر جر کینزد

 .قرار گرفت

و  رهیمد أتیه سیضمن حضور در دفتر رئ النیگ استاندار
امروز را در  دیبازد الن،یگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد

 سیرئ وهیدولت و تداوم ش يها استیس ياجرا يراستا
سرزده  دیخواند و گفت: بازد زدهمیس یدولت مردم يجمهور

 یمصادف شده، فرصت خوب یامروز که با روز مالقات عموم
مردم از خدمات مسئوالن و  يتمندیرضا زانیم یررسب يبرا
 .به مطالبات آنان است ییپاسخگو وهیش

و  یبه روند خوب خدمات رسان الن،یدولت در گ یعال ندهینما
اشاره کرد و   النیگ يدر شرکت آب منطقه ا ییپاسخگو

 ازیاستان و ن یآب رهیذخ يدرصد 50گفت: با توجه به کاهش 

و  تیریمد يبرا ياریبس يکشاورزان به آب، تالش ها يباال
 .صورت گرفت يبه موقع آب کشاورز نیتأم

آب  نیبا هدف تأم يقرارگاه جهاد لیبا اشاره به تشک يو
کرد:  حیموجود در استان، تصر یو کاهش تنش آب يکشاورز

استان،  فیمردم شر زیو ن رانیفرمانداران، مد يبا همکار
صورت  يعادالنه آب کشاورز عیدر جهت توز ياقدامات موثر
محصول از  یفیو ک یشاهد برداشت کم میدواریگرفت که ام

 .میکشاورزان باش يسو

در  ياقدامات انجام شده سالجار يبر لزوم مستندساز یعباس
از  دیکرد: با حیو تصر دیو برق تأک يحوزه آب کشاورز

 ،يجهاد یو عزم یانقالب هیاقدامات صورت گرفته با روح
برنامه  يبرا يا هیو به عنوان کارنامه و پا هیته يمستند

 ارائه شود. یآت يدر سال ها يزیر

عامل شرکت  ریشهرستان رودبار با مد ندهینما دارید
 النیگ يآب منطقه ا

شهرستان  فیمردم شر ندهینما ینیمهرداد گودرزوند چگ
عامل شرکت  ریبا مد یاسالم يرودبار در مجلس شورا

 و گفتگوکرد. دارید النیگ يآب منطقه ا

آب  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  19چهارشنبه   
 دارید نیدر ا ینیمهرداد گودرزوند چگ الن؛یگ يمنطقه ا

صورت گرفته توسط توسط  ياز اقدامات جهاد یضمن قدردان
آب  تیریو مد نیتأم يبرا النیگ يا شرکت آب منطقه

 یاظهار داشت: با همدل ،يجار یدر سال زراع يکشاورز
را پشت سر  یموفق  ياریو آب یو مردم سال زراع نیمسئول
 .میگذاشت
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 هیحوزه انتخاب یمردم يدرخواست ها يریگیدر ادامه با پ يو
آب رودبار از جمله  یعمران يپروژه ها تیبر فعال ش،یخو

و  ورشیسد د یدر روند ساخت پروژه سد مخزن عیتسر
 ورشیاز سد د یپروژه آبرسان ییاجرا اتیشروع عمل نیهمچن

 .نمود دیبه شهرستان رودبار تأک

 دارید نیدر ا زین النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
در  ورشید یسد مخزن ییاجرا اتیعمل عیبر تسر دیضمن تأک

به  یسد مخزن نیاز ا يشهرستان رودبار گفت: با بهره بردار
 5رودبار، مردم  یعمران يها پروژه نیاز مهمتر یکیعنوان 

 28و لوشان) و  لیشهر(توتکابن، رستم آباد، رودبار، منج
برخوردار  تیفیشهرستان از آب شرب با ک نیا يروستا

 خواهند شد.

 : روز جمعهدر 

با حضور استاندار گیالن میز خدمت در بخش سنگر 
 تشکیل شد

خدمت در بخش سنگر شهرستان رشت با حضور دکتر  زیم
 شد. لیتشک النیاستاندار گ یاسداهللا عباس

شرکت  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  22شنبه 
خدمت که روز  زیم نی: در االنیگ يآب منطقه ا یسهام

در مسجد جامع بخش سنگر با  1401/5/21جمعه مورخ: 
کل  رانیبرپا شد فرماندار رشت، مد النیحضور استاندار گ

شرکت  رعاملیو مد رهیمد أتیه سیاز جمله رئ یاستان

به منظور  یستانشهر رانیو مد النیگ يآب منطقه ا یسهام
 .و رفع مشکالت مردم حضور داشتند یبررس

 یخرّم دیوح یبا همراه النیاست: استاندار گ یگفتن نیهمچن
 يآب منطقه ا یشرکت سهام رعاملیو مد رهیمد أتیه سیرئ
 دیبخش سنگر بازد انیقاض يو فرماندار رشت از روستا النیگ

 نمود.

و بستر رودخانه  میمجاز در حر ریغ يسازه ها بیتخر

 در شهرستان خمام

مجاز  ریغ يسازه ها بیاز تخر يمنابع آب منطقه مرکز ریمد
شهرستان  هیسیت يو پل مستقر بر رودخانه واقع در روستا

استان و شهرستان و عوامل  ییخمام با حضور مقامات قضا
 خبر داد. یانتظام

شرکت  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  25شنبه  سه
خبر  نیبا اعالم ا رخواهیرضا محبوب خ الن؛یگ يآب منطقه ا

بستر و  يو آزادساز المال تیب حفظ حقوق يگفت: در راستا
امور منابع  ،یعیطب يها ها، انهار و کانالها، برکه رودخانه میحر

و  یمورد تصرف عدوان کی ییبا شناسا يآب منطقه مرکز
 يرودخانه در روستا میمجاز در بستر و حر ریساخت و ساز غ

رودخانه  ياحداث پل بر رو نیشهرستان خمام و همچن هیسیت
 ،یحقوق يها يریگیپرونده و پ لیبا تشک ،یبدون مجوز قانون

از جرم  يریشگیو پ یو حضور معاون اجتماع ییبا حکم قضا
و دادستان شهرستان خمام و  النیکل استان گ يدادگستر

مجاز و رفع  ریغ يسازه ها بیموفق به تخر ،یمعوامل انتظا
 .دیمذکور گرد نیتصرف زم
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از وقوع جرم  يریشگیو پ یمعاون اجتماع ییآقا احمد
در گفتگو با خبرنگارن در محل،  زین النیاستان گ يدادگستر

 یاراض 1399در سال  یربومیغ يفرد نکهیبا اشاره به ا
خمام تصرف  هیسیو بستر رودخانه را در منطقه ت یجنگل
مکان و استقرار  نیکرده و اقدام به ساخت و ساز در ا یعدوان

نموده است افزود: در  یرودخانه بدون مجوز قانون يبر رو لپ
 ،یو مردم یمتول يدستگاهها اتیگزارشات و شکا يراستا

 1400کرده و در سال  یدگیخمام به موضوع رس يدادگستر
سابق صادر  تیو اعاده مکان به وضع بیتخر یحکم قطع

 .تشده اس

شد و  ییبنا اجرا بیدر ادامه افزود: صبح امروز حکم تخر يو
هفته  کیفرد متخلف متعهد شده است تا ظرف مدت زمان 

 .دیجمع نما زیپل مستقر بر رودخانه را ن

با مطالبه  ییخاطر نشان کرد: دستگاه قضا انیدر پا ییآقا
المال در  تیب نیو متجاوز نیمردم با متخلف يریگیو پ يگر

 .دینما یبرخورد قاطع م یقانون يراستا

 تیریفرماندار فومن از عملکرد مد یقدردان

 منابع آب فومن و شفت

فکور فرماندار شهرستان فومن، از دست  یبا حضور موس
 شد. یدر شهرستان فومن قدردان ياریاندرکاران آب

شرکت  یبه گزارش روابط عموم ؛  1401مرداد  25شنبه  سه
مراسم که با حضور محمد  نیدر ا الن؛یگ يآب منطقه ا

االسالم  منابع آب فومن و شفت، حجت ریمد یصادق رجب
امام جماعت اداره، رحمت  يصفو يدهادیس نیوالمسلم

 ياریآب سیرئ کروانیفومن، احمد ن ياریآب سیافشون رئ
منابع آب  ارکنانتولمات و ک ياریآب سیرئ یغالم یشفت، عل

فصل  انیبه مناسبت پافومن و شفت، تولمات همراه بود، 
و  سیها و زحمات رئ در شهرستان فومن، از تالش یزراع

در  یمطلوب فصل زراع تیریادارات در مد نیکارکنان ا
 .شد یشهرستان فومن قدردان

 امیبه مناسبت ا تیفرماندار شهرستان ضمن عرض تعز فکور
مراسم  يدر برگزار تیمحرم، شور محبان اهل ب يعزادار
 انی(ع) در منیامام حس يواال گاهیرا نشان از جا يعزادار
 .دانست رانیمردم ا

 نیتر و امام سجاد(ع) را بزرگ نبیحضرت ز یرسان امیپ يو
واقعه  تیرخداد پس از واقعه کربال عنوان کرد و افزود: واقع

در  زیشد و امروز ن انیب تیکربال در دوران اسارت اهل ب
 انیروز جامعه را ب يها تیواقع دیبا ن،ییانجام جهاد تب يراستا

 .میکن

 انیبه منظور ب زیراستا گفت: مراسم امروز ن نیدر ا فکور
به مشکالت  یدگیزحمتکشان و خادمان مردم در رس يکارآمد

 .شود یبرگزار م یزراع یاراض ياریبخش آب

و اقدامات کارکنان  ها يریگیفومن با تشکر از پ فرماندار
 بخش تیرضا تیشهرستان، وضعدر  یرسان آب یادارات متول

 يشهرستان را حاصل زحمات جهاد یمزارع و فصل زراع
 .دانست شانیا

که به صورت  يکه در نقاط انگشت شمار نیا انیبا ب يو
که مثالً  میمواجه بود یزراع یبا کمبود آب در اراض يا لکه

و اقدام خارج از  یرکاشتیبعلت د یهزارمترمربع 3قطعه  کی
آماده درو جا مانده بود اما  یپهنه اراض کیدر  یزراع میتقو

 م،یکرد یرسان آببا تانکر  زیقطعات جامانده را ن ایهمان قطعه 
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اما ما با تمام  ست،یالقا کنند نظام کار آمد ن خواهند یم یبرخ
و آرمان حضرت روح  يمقام معظم رهبر اتیمنو رویتوان پ

در  یاسالم ينظام مقدس جمهور يآرمانها ياهللا در راستا
 میام بگو بود، و امروز بعنوان فرماندار آمده میکنار مردم خواه

 فیبود و بر من تکل فهیاقدامات مجاهدانه شما فراتر از وظ
مردم  يتمندیجلب رضا يکه در راستا یاست از همه کسان

 دیو تشکر بعمل آورم. فکور تأک ریشخصاً تقد کنند،یتالش م
معطوف به رفع  يجار یکرد: تمام تالش ما در سال زراع

بود که به لطف خداوند و با برنامه  سابقه یب یمشکل کم آب
مطلوب انجام شد و امروز شاهد  طوربه  انیمتول يزیر

 .میبرداشت برنج هست

روند  يها بیخواستار توجه به آس انیشهرستان در پا فرماندار
به  یشناخت بیآس کریو اتخاذ رو يدر سال جار یرسان آب

شد و متذکر شد: موانع و  یمنظور بهبود عملکرد در سنوات آت
 تیاحصاء و با جد ،یرسان آب ریتصرف افراد و اشخاص در مس

 .ردیقرار بگ یقانون يریگیمورد پ

فومن و شفت   يآب شهرستانها رمنابعیمد یصادق رجب محمد
 يجار ياریاز اقدامات انجام شده در فصل آب یبا ارائه گزارش

فرماندار  يبودم اما آقا ییدستگاه اجرا کیگفت: من تنها 
آب استادانه  يرا در قرارگاه جهاد ییاجرا يدستگاهها هیکل
 .نمود تیریمد

 النیدر گ رویوزارت ن یمسابقات قرآن یمرحله استان يبرگزار

،  رویوزارت ن یدوره مسابقات قرآن نیچهاردهم یمرحله استان
همکاران  يهمکاران و همسران و فرزندان دانشجو ژهیو

 النیگ يصنعت آب و برق در محل شرکت آب منطقه ا
 برگزار شد.

شرکت آب  یبه گزارش روابط عموم؛  1401مرداد  29شنبه 
وزارت  یدوره مسابقات قرآن نیچهاردهم الن؛یگ يمنطقه ا

مردم با کتاب  شتریفرهنگ قرآن و انس ب جیبا هدف ترو روین
 یتحقق سبک زندگ يو الگو گرفتن برا میساز قرآن کر انسان
 ریبا حضور مد النیهمزمان با سراسر کشور در گ یاسالم

در جمع شرکت  النیگ يآب منطقه ا تشرک نیعامل و معاون
 .کنندگان برگزار شد

امور  ریدب یمسابقات حجت االسالم کمال نیا هیافتتاح در
 نیگفت: ا النیصنعت آب و برق استان گ ینیو د یفرهنگ

 يکارکنان، همسر همکاران و فرزندان دانشجو ژهیمسابقات و
)، قیقرائت(تحق يها در رشته رویتحت تکفل کارکنان وزارت ن

قرآن در  یموضوع قیو تحق ریتفس ه،ی)، حفظ آلیقرائت(ترت
از نظر قرآن و  یدر قرآن، سبک زندگ تیموضوعات مهدو

قرآن و حجاب از منظر  دگاهیاز د یده متعالخانوا ث،یاحاد
 .برگزار شد ثیقرآن و احاد

 يمرحله به مرحله کشور نیا دگانیذکر است، برگز انیشا
در  يماه سال جار  که در آبان رویمسابقات قرآن وزارت ن

 .کنند یم دایتهران برگزار خواهد شد، راه پ
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	عباسی بر لزوم مستندسازی اقدامات انجام شده سالجاری در حوزه آب کشاورزی و برق تأکید و تصریح کرد: باید از اقدامات صورت گرفته با روحیه انقلابی و عزمی جهادی، مستندی تهیه و به عنوان کارنامه و پایه ای برای برنامه ریزی در سال های آتی ارائه شود.
	دیدار نماینده شهرستان رودبار با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان
	مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شریف شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان دیدار و گفتگوکرد.
	چهارشنبه 19 مرداد 1401 ؛ به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ مهرداد گودرزوند چگینی در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات جهادی صورت گرفته توسط توسط شرکت آب منطقهای گیلان برای تأمین و مدیریت آب کشاورزی در سال زراعی جاری، اظهار داشت: با همدلی مسئول...
	وی در ادامه با پیگیری درخواست های مردمی حوزه انتخابیه خویش، بر فعالیت پروژه های عمرانی آب رودبار از جمله تسریع در روند ساخت پروژه سد مخزنی سد دیورش و همچنین شروع عملیات اجرایی پروژه آبرسانی از سد دیورش به شهرستان رودبار تأکید نمود.
	مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تسریع عملیات اجرایی سد مخزنی دیورش در شهرستان رودبار گفت: با بهره برداری از این سد مخزنی به عنوان یکی از مهمترین پروژههای عمرانی رودبار، مردم ۵ شهر(توتکابن، رستم آباد، رودبار، منجیل و لوش...
	در روز جمعه :
	با حضور استاندار گیلان میز خدمت در بخش سنگر تشکیل شد
	میز خدمت در بخش سنگر شهرستان رشت با حضور دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان تشکیل شد.
	شنبه 22 مرداد 1401 ؛ به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان: در این میز خدمت که روز جمعه مورخ: 1401/5/21 در مسجد جامع بخش سنگر با حضور استاندار گیلان برپا شد فرماندار رشت، مدیران کل استانی از جمله رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب من...
	همچنین گفتنی است: استاندار گیلان با همراهی وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و فرماندار رشت از روستای قاضیان بخش سنگر بازدید نمود.
	تخریب سازه های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه در شهرستان خمام
	مدیر منابع آب منطقه مرکزی از تخریب سازه های غیر مجاز و پل مستقر بر رودخانه واقع در روستای تیسیه شهرستان خمام با حضور مقامات قضایی استان و شهرستان و عوامل انتظامی خبر داد.
	سهشنبه 25 مرداد 1401 ؛ به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ رضا محبوب خیرخواه با اعلام این خبر گفت: در راستای حفظ حقوقبیتالمال و آزادسازی بستر و حریم رودخانهها، انهار و کانالها، برکههای طبیعی، امور منابع آب منطقه مرکزی با شناسایی یک مورد ...
	احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در گفتگو با خبرنگارن در محل، با اشاره به اینکه فردی غیربومی در سال 1399 اراضی جنگلی و بستر رودخانه را در منطقه تیسیه خمام تصرف عدوانی کرده و اقدام به ساخت و ساز در این مکان و استق...
	وی در ادامه افزود: صبح امروز حکم تخریب بنا اجرایی شد و فرد متخلف متعهد شده است تا ظرف مدت زمان یک هفته پل مستقر بر رودخانه را نیز جمع نماید.
	آقایی در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با مطالبه گری و پیگیری مردم با متخلفین و متجاوزین بیت المال در راستای قانونی برخورد قاطع می نماید.
	قدردانی فرماندار فومن از عملکرد مدیریت منابع آب فومن و شفت
	با حضور موسی فکور فرماندار شهرستان فومن، از دست اندرکاران آبیاری در شهرستان فومن قدردانی شد.
	سهشنبه 25 مرداد 1401 ؛  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ در این مراسم که با حضور محمد صادق رجبی مدیر منابع آب فومن و شفت، حجتالاسلام والمسلمین سیدهادی صفوی امام جماعت اداره، رحمت افشون رئیس آبیاری فومن، احمد نیکروان رئیس آبیاری شفت، علی ...
	فکور فرماندار شهرستان ضمن عرض تعزیت به مناسبت ایام عزاداری محرم، شور محبان اهل بیت در برگزاری مراسم عزاداری را نشان از جایگاه والای امام حسین(ع) در میان مردم ایران دانست.
	وی پیامرسانی حضرت زینب و امام سجاد(ع) را بزرگترین رخداد پس از واقعه کربلا عنوان کرد و افزود: واقعیت واقعه کربلا در دوران اسارت اهل بیت بیان شد و امروز نیز در راستای انجام جهاد تبیین، باید واقعیتهای روز جامعه را بیان کنیم.
	فکور در این راستا گفت: مراسم امروز نیز به منظور بیان کارآمدی زحمتکشان و خادمان مردم در رسیدگی به مشکلات بخش آبیاری اراضی زراعی برگزار میشود.
	فرماندار فومن با تشکر از پیگیریها و اقدامات کارکنان ادارات متولی آبرسانی در شهرستان، وضعیت رضایتبخش مزارع و فصل زراعی شهرستان را حاصل زحمات جهادی ایشان دانست.
	وی با بیان این که در نقاط انگشت شماری که به صورت لکهای با کمبود آب در اراضی زراعی مواجه بودیم که مثلاً یک قطعه ۳ هزارمترمربعی بعلت دیرکاشتی و اقدام خارج از تقویم زراعی در یک پهنه اراضی آماده درو جا مانده بود اما همان قطعه یا قطعات جامانده را نیز با ت...
	فرماندار شهرستان در پایان خواستار توجه به آسیبهای روند آبرسانی در سال جاری و اتخاذ رویکر آسیب شناختی به منظور بهبود عملکرد در سنوات آتی شد و متذکر شد: موانع و تصرف افراد و اشخاص در مسیر آبرسانی، احصاء و با جدیت مورد پیگیری قانونی قرار بگیرد.
	محمد صادق رجبی مدیرمنابع آب شهرستانهای فومن و شفت  با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در فصل آبیاری جاری گفت: من تنها یک دستگاه اجرایی بودم اما آقای فرماندار کلیه دستگاههای اجرایی را در قرارگاه جهادی آب استادانه مدیریت نمود.
	برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی وزارت نیرو در گیلان
	مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ، ویژه همکاران و همسران و فرزندان دانشجوی همکاران صنعت آب و برق در محل شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد.
	شنبه 29 مرداد 1401 ؛ به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو با هدف ترویج فرهنگ قرآن و انس بیشتر مردم با کتاب انسانساز قرآن کریم و الگو گرفتن برای تحقق سبک زندگی اسلامی همزمان با سراسر کشور در گیلان با حضو...
	در افتتاحیه این مسابقات حجت الاسلام کمالی دبیر امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان گیلان گفت: این مسابقات ویژه کارکنان، همسر همکاران و فرزندان دانشجوی تحت تکفل کارکنان وزارت نیرو در رشتههای قرائت(تحقیق)، قرائت(ترتیل)، حفظ آیه، تفسیر و تحقیق موضوعی...
	شایان ذکر است، برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری مسابقات قرآن وزارت نیرو که در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، راه پیدا میکنند.

