
 

 



 
 

دیدار نماینده آستارا با مدیر عامل آب 

 منطقه اي گیالن

غالمرضا مرحبا نماینده مردم شریف شهرستان آستارا در 
مجلس شوراي اسالمی با مدیر عامل شرکت آب منطقه 

 .دیدار و گفتگو کرداي گیالن 

 

به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  1شنبه  سه
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ غالمرضا مرحبا در این 
دیدار با قدردانی از عملکرد جهادي شرکت آب منطقه اي 
گیالن در جهت تأمین آب کشاورزي و توزیع عادالنه آن 
بین کشاورزان در سال زراعی جاري، گفت: با همت 

افزایش تولید برنج در سطح دستگاههاي متولی شاهد 
 استان و همچنین شهرستان آستار هستیم.

وي در ادامه با پیگیري فعالیت هاي عمرانی شرکت آب 
منطقه اي گیالن در شهرستان آستارا، بر تسریع در 
ساخت سد الستیکی خانه هاي آسیاب و همچنین 

 الیروبی بموقع آب بندانها در این شهرستان تأکید نمود.

ی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز وحید خرّم
در این دیدار گفت: سد الستیکی خانه هاي آسیاب بر 
روي رودخانه مالهادي با ظرفیت تنظیم آب سالیانه 

میلیون متر مکعب در حال ساخت است که با  7حدود 
هاي پائین  اتمام این پروژه، تأمین آب شرب پایدار روستا

ود آبیاري اراضی دست محدوده سد و توسعه و بهب
 شالیزارهاي منطقه محقق خواهد شد.

آغاز به کار نمایشگاه هفته دولت با حضور 

شرکت آب منطقه اي گیالن در پیاده راه 

 فرهنگی رشت

نمایشگاه هفته دولت با حضور شرکت سهامی آب منطقه 
اي گیالن و سایر دستگاههاي اجرایی استان در محل 

 .راه فرهنگی شهرداري رشت آغاز شدپیاده 

   

  

 عمومی روابط گزارش به؛  1401شهریور  3پنجشنبه 
 هفته آغاز با همزمان گیالن؛ اي منطقه آب شرکت
 دوم چهارشنبه روز عصر دولت هفته نمایشگاه دولت،

گیالن و مدیر عامل شرکت  استاندار حضور با ماه شهریور



 
آب منطقه اي گیالن و جمعی از مسئوالن استان در پیاده 
راه فرهنگی(میدان شهداي ذهاب) رشت شروع به کار 

 کرد.

در این نمایشگاه، دستگاه هاي اجرایی استان از جمله 
شرکت آب منطقه اي گیالن، گزارش عملکرد و 

دید  دستاوردهاي خود را با شعار دولت مردم در معرض
 بازدیدکنندگان و عموم مردم قرار داده اند.

الی  9ها از ساعت  این نمایشگاه تا پایان هفته دولت صبح
در محل پیاده راه  20الی  17و عصرها از ساعت  13

 .فرهنگی رشت آماده بازدید مردم است

قابل ذکر است که در آخرین روز از هفته دولت نیز، 
ات مردمی در همین میزخدمت براي پاسخگویی به مراجع

مکان با حضور مدیران دستگاههاي اجرایی مستقر 
 گردد. می

در همایش تجلیل از مدیران و کارمندان بسیجی با 
 حضور استاندار و فرمانده سپاه قدس گیالن انجام شد؛

 تجلیل از مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن

در مراسم تجلیل از مدیران و کارمندان بسیجی به 
مناسبت هفته دولت که در تاالر مرکزي رشت برگزار شد 
، با اهداء لوح تقدیر از سوي استاندار گیالن و فرمانده 
سپاه قدس گیالن از مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن به پاس قدردانی از تالش هاي ارزشمند و 

ه وي با سازمان بسیج ادارات و مخلصانه و تعامل سازند
 . کارمندان سپاه قدس گیالن تجلیل شد

 گیالن؛ اي منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به  
 در بسیجی کارمندان از تجلیل همایش در عباسی اسداهللا

 شهیدان مدیریتی الگوي: کرد اظهار رشت، مرکزي تاالر
 مسئوالن اندیشه و تأمل بررسی، مورد باید باهنر و رجایی

 .گیرد قرار کارمندان و

 

استاندار گیالن با بیان اینکه روحیه جهادي و انقالبی باید 
هاي مدیریتی نهادینه شود، تصریح کرد: مدیریت  در الیه

جهادي و انقالبی تنها راه گره گشایی مشکالت در کشور 
 است.

شده  عباسی با تأکید بر لزوم اقدامات انجام
ر فصل زراعی درخصوص کاهش تنش آبی د

بیان کرد: استان گیالن با آغاز فصل زراعی با 
میلیون مترمکعبی آب پشت سد  500کاهش 

سفیدرود مواجه بوده ولی با تشکیل قرارگاه 
هاي تمام  جهادي مدیریت آب و با تالش

مسؤوالن در استان گیالن، شاهد کاهش تنش 
 آبی در این استان بودیم.

سخنانی اظهار کرد:  سردار محمد عبداهللا پور نیز در
شهیدان رجایی و باهنر الگوهاي تمام عیار خدمت براي 

 .مردم هستند



 
وي با بیان اینکه انقالب اسالمی موجب بر چیده شدن 
ظلم و ستم شد، افزود: مسیر و رسالت مسئوالن نظام باید 

 .هاي انقالب و نظام اسالمی باشند بر پایه آرمان

وح تقدیر از سوي استاندار در پایان این همایش، با اهداء ل
گیالن و همچنین فرمانده سپاه قدس گیالن از وحید 
خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن به 
مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تالش هاي ارزشمند و 
مخلصانه و تعامل سازنده ي وي با سازمان بسیج ادارات 

 و کارمندان سپاه قدس گیالن تجلیل شد.

دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان با 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن

رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن و نماینده مردم 
شریف شهرستان صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی 
با مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو 

  .کرد

 

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1401ریور شه 5شنبه 
اي گیالن؛ سیدکاظم دلخوش رئیس مجمع منطقه 

نمایندگان استان گیالن و نماینده مردم شریف شهرستان 
صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی در این دیدار 
ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطر 

شهیدان رجایی و باهنر، تسریع در فعالیت هاي عمرانی 
ان صومعه بخش آب در استان گیالن و همچنین شهرست

 .سرا تأکید نمود

انتخاب رئیس اداره منابع آب شهرستان 

 آستانه اشرفیه به عنوان مدیر نمونه

با انتخاب فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ،رئیس اداره 
منابع آب این شهرستان به عنوان مدیر نمونه انتخاب 

 .شد
به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  9چهارشنبه 

، محمد 1401گیالن؛ در هفته دولت سال  آب منطقه اي
حسین کریمی رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه 
اشرفیه توسط حسین ذاکر استقامتی فرماندار این 
شهرستان به عنوان مدیر نمونه انتخاب و با اهداء لوح از 

 .وي تقدیر شد

 



 
 انتخاب مدیر منابع آب شهرستان هاي فومن و

 نهشفت به عنوان مدیر نمو

 
مدیر منابع آب شهرستان هاي فومن و شفت در هفته 

 .به عنوان مدیر نمونه انتخاب شد 1401دولت سال 
به گزارش روابط عمومی ؛  1401 وریشهر 9چهارشنبه 

، محمد 1401آب منطقه اي گیالن؛ در هفته دولت سال 
صادق رجبی مدیر منابع آب شهرستان هاي فومن و 
شفت توسط موسی فکور فرماندار شهرستان فومن ، به 

مدیر نمونه انتخاب و با اهداء لوح از وي تقدیر عنوان 
 .شد

 

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت آب منطقه 

 اي گیالن از پروژه هاي آبرسانی شرق گیالن

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن بصورت سرزده از 
 10دو پروژه مهم آبرسانی شرق گیالن ( پروژه مخزن 

همچنین  هزار متر مکعبی آب شرب آستانه اشرفیه و
بازدید  ( پروژه تصفیه خانه اضطراري طول الت رودسر

 .نمود

 روابط گزارش به؛  1401 وریشهر 9چهارشنبه      
 در خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب شرکت عمومی
 خانه تصفیه اضطراري اندازي راه و تکمیل طرح از بازدید

 این انجام از هدف: داشت بیان رودسر الت طول آب
مورد نیاز جمعیت ین آب سالم و بهداشتی تأم پروژه،

آباد، رودسر، املش،  شهري و روستایی شهرهاي رحیم
کالچاي، واجارگاه و چابکسر است که از پیشرفت خوبی 

 .باشد برخوردار می

وي برنامه ریزي الزم براي انجام مسیرهاي بحرانی و 
زمان بر پروژه و تسریع در حمل و نصب قطعات 

تأکید قرار  خریداري شده توسط پیمانکار پروژه را مورد
  .داد



 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن همچنین در 

هزار متر مکعبی آب شرب  10 مخزن  بازدید از پروژه
آستانه اشرفیه، ضمن تأکید بر اتمام این پروژه، بیان 
داشت: هدف از اجراي این پروژه تأمین آب شرب و 
بهداشتی و مطمئن براي شهروندان آستانه اشرفیه میباشد 

 .که هم اکنون در مراحل پایانی کار است

گفتنی است، در این بازدیدها مدیرعامل شرکت آب 
هاي یاد شده  ي گیالن از نزدیک در جریان پروژهمنطقه ا

قرار گرفت و دستورات الزم را جهت تسریع در 
 هاي آنها صادر نمود. فعالیت

اي گیالن درباره سیالبی  هشدار آب منطقه

ها: از استقرار در حریم  شدن رودخانه

 ها خودداري کنید رودخانه

شود  جمندمان درخواست میاز شهروندان و هموطنان ار
براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و استقرار در 

هاي آبرسانی  ها، تأسیسات آبی و کانال حریم رودخانه
 .خودداري کنند

اي گیالن  شرکت آب منطقه؛  1401شهریور  13یکشنبه 
باتوجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران و 

 .ها هشدار داد سیالبی شدن رودخانه

 اي گیالن آمده است: اطالعیه شرکت آب منطقهدر 

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

 14سطح استان گیالن از عصر روز دوشنبه 
شهریور ماه  17شهریور لغایت روز پنجشنبه 

هاي استان،  و احتمال سیالبی شدن رودخانهسالجاري 
شود  از شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست می

براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و استقرار در 
هاي آبرسانی  ها، تأسیسات آبی و کانال خانهحریم رود

 خودداري کنند

توقیف دستگاه حفاري غیر مجاز در حین 

 انجام عملیات حفاري

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از توقیف 
یک دستگاه حفاري غیر مجاز در حال حفر یک حلقه چاه 

  این امور خبر داد. غیر مجاز در محدوده عملکرد 
به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  14دوشنبه 

شرکت آب منطقه اي گیالن؛ محمد حسین کریمی با 
اعالم این مطلب، اظهار کرد: طی بازدید و بررسی بعمل 
آمده توسط اکیپ گشت و بازرسی امور آب آستانه اشرفیه 

https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=24849352
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=24849352
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در منطقه کیسم روستاي کتشصت مشاهده گردید 

حلقه چاه شخصی بدون کسب مجوز در حال حفر یک 
اینچ می باشد که پس از  10غیر مجاز با قطر لوله 

جلوگیري از ادامه کار و اطالع به مراجع انتظامی، 
تجهیزات حفر چاه توقیف و به پارکینگ اداره انتقال داده 

 شد.

وي افزود: با هماهنگی هاي بعمل آمده با حضور 
کارشناسان منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه، چاه حفر 

 صاحب و چاه حفار متر توسط  12به عمق حدود شده 
 .گردید المنفعه مسلوب و پر چاه،

در دیدار نماینده رودبار و مدیرعامل آب 

 منطقه اي گیالن؛

تسریع در روند احداث سد دیورش و اخذ ماده 
خط انتقال آب این سد مورد تاکید قرار  23

 .گرفت

گودرزوند چگینی نماینده شهرستان در دیدار مهرداد 
رودبار در مجلس شوراي اسالمی و وحید خرّمی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن تسریع در 

خط انتقال آب این سد  23احداث سد دیورش و اخذ ماده 
 .مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  15شنبه  سه
هرستان آب منطقه اي گیالن؛ نماینده مردم شریف ش

رودبار در مجلس شوراي اسالمی در دیدار با مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: با بهره 
برداري از سد مخزنی دیورش و اجراي خط انتقال آب از 

هاي عمرانی  این سد به عنوان یکی از مهمترین پروژه
شهر(توتکابن، رستم آباد، رودبار، منجیل و  5رودبار، مردم 

روستاي این شهرستان از آب شرب با  28ن) و لوشا
 .کیفیت برخوردار خواهند شد

رفع تصرف اراضی استمالکی شرکت آب 

 منطقه اي گیالن در رضوانشهر

مدیر منابع آب شهرستان هاي رضوانشهر، ماسال و انزلی 
از رفع تصرف یک مورد اراضی استمالکی در بخش 

 . رضوانشهر خبر دادمرکزي شهرستان 
 

    



 
به گزارش روابط عمومی ؛  1401 وریشهر 16چهارشنبه 

شرکت آب منطقه اي گیالن؛ بهرام بهرام پور با اعالم 
المال و  بیت این مطلب گفت: در راستاي حفظ حقوق

ها، انهار و کانالها،  آزادسازي بستر و حریم رودخانه
هاي طبیعی و...، با شناسایی یک مورد تصرف  برکه

ب منطقه اي گیالن توسط اراضی استمالکی شرکت آ
شخص حقیقی در روستاي رینج محله بخش مرکزي 

متر مربع، با تشکیل  800شهرستان رضوانشهر به میزان 
هاي حقوقی، با حکم قضایی و حضور  پرونده و پیگیري

عوامل انتظامی، موفق به آزادسازي و رفع تصرف زمین 
 .مذکور گردید

با مدیر عامل آب منطقه  دیدار نماینده رشت

 اي گیالن

محمد رضا احمدي سنگري نماینده شهرستان رشت در 
ه می با وحید خرّمی رئیس هیت مدیرمجلس شوراي اسال

و مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو 
  .کرد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1401شهریور  19شنبه  
 نماینده سنگري احمدي محمدرضا گیالن؛ اي منطقه

 ضمن اسالمی شوراي مجلس در رشت شهرستان

 تأمین جهت در استان آب متولیان هاي تالش از قدردانی
ل زراعی جاري به سا داشت؛ اظهار شرب و کشاورزي آب

دلیل کاهش بارش ها، سال بسیار پر دغدغه و نگران 
کننده اي بود که الحمداهللا با مدیریت جهادي متولیان 

شاهد بودیم و مشکلی نیز در آب، سال زراعی موفقی را 
 تأمین آب شرب تاکنون نداشتیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز در این دیدار 
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و 
شهرستان رشت گفت: در سال زراعی جاري به دلیل 
کمبود منابع آبهاي سطحی در تأمین آب کشاورزي از 

آبی استفاده شد و تمامی  همه ظرفیت هاي منابع
ایستگاهاي پمپاژ و چاههاي عمیق در اختیار این شرکت 

 .اند بوده برداري بهره در مدار

 هاي غیرمجاز حاشیه تاالب بندرانزلی تخریب سازه

اي گیالن از یک  با شکایت شرکت سهامی آب منطقه
متصرف در بستر اراضی تاالب بندرانزلی، با دستور 

 .شده تخریب شد ان بناي ساختهدادستانی این شهرست

کت آب منطقه اي شر عمومی روابط گزارش به       
از بندرانزلی، بنایی که  خبرگزاري فارس گیالن به نقل از

صورت غیرمجاز   المللی انزلی به در بستري تاالب بین
 .شده بود، با دستور قضایی امروز تخریب شد  ساخته

ان بند اکبر سبحانی دادستان عمومی و انقالب شهرست
انزلی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یک هزار 
متر از اراضی بستر تاالب توسط یکی از افراد بومی مورد 
تصرف قرارگرفته بود، اظهار کرد: این شخص متخلف در 
بستر تاالب انزلی اقدام به دیوار گذاري، احداث بنا و 

 .استخر کرده بود

https://www.farsnews.ir/gilan/news/14010619000551/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C--%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.farsnews.ir/gilan/news/14010619000551/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C--%D8%B9%DA%A9%D8%B3


 
ی در برخورد با متصرفان، صراحت قانون  وي با اشاره به

قانونی توزیع عادالنه  2موجب تبصره سه ماده   افزود: به
آب، هرگونه دخل و تصرف در بستر تاالب بدون اجازه 

وقمع  گذار عالوه بر قلع وزارت نیرو ممنوع است و قانون
این تصرفات عدوانی، مجازات یک ماه تا یک سال حبس 

 .را نیز در نظر گرفته است

عمومی و انقالب شهرستان بندرانزلی با بیان دادستان 
اي اقدام به طرح شکایت  اینکه شرکت سهامی آب منطقه

از این فرد را کرده بوده، گفت: پس از انجام مراحل 
دادرسی، حکم قطعی تخریب براي این تصرف غیرقانونی 
صادر شده که امروز با تخریب این بنا به مرحله اجرا 

 .درآمد

 در شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار شد؛

مسابقات جشنواره ورزشی تابستان، ویژه 

 فرزندان همکار صنعت آب و برق گیالن

یک دوره مسابقات جشنواره ورزشی تابستانه ، ویژه 
فرزندان همکار صنعت آب و برق گیالن ، رشته شناي 
پسران همکار در محل استخر شناي شرکت آب منطقه 

 . گیالن برگزار شداي 

 

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1401 شهریور 21دوشنبه 
منطقه اي گیالن؛ از سري مسابقات جشنواره ورزشی 
تابستانه فرزندان همکار صنعت آب و برق گیالن، رشته 
شناي پسران همکار در محل استخر شناي شرکت آب 

شهریور ماه برگزار و نفرات  20منطقه اي در روز یکشنبه 
 مسابقه گردیدند.ذیل حائز رتبه برتر این 

 

 : سال 10رده سنی زیر 

 )اي منطقه آب شرکت( مقام اول: کیان اعتدادي

 اي) منطقه آب شرکت( نعیمی امیرعلی: دوم مقام 

 )اي منطقه آب شرکت( فیاض محمدحسین: سوم مقام 

 : سال 12و  11رده سنی 

 مقام اول: محمدمسعود عبادي فر (شرکت آب منطقه اي)

 شیرزاد (شرکت توزیع برق)مقام دوم: سپنتا 

 مقام سوم: متین نقوي (شرکت آب منطقه اي)

 : سال 14و  13رده سنی 

 مقام اول: امیرعلی نوري (شرکت توزیع برق)



 
 مقام دوم: سپهر بندسی (شرکت برق منطقه اي)

 مقام سوم: امیرحسین ملکی (شرکت آب منطقه اي)

 : سال 17-15رده سنی 

 توزیع برق)مقام اول: فراز کریمی (شرکت 

 مقام دوم: علیرضا هادي پور (شرکت برق منطقه اي)

 مقام سوم: فرهام هدایت (شرکت آب و فاضالب)

 1401شهریور  21دوشنبه 

 مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن تأکید نمود؛

تسریع در ساخت سد پلرود و اتمام پروژه فاز 

 اضطراري تصفیه خانه طول الت رودسر

 : منطقه اي گیالن گفت مدیر عامل شرکت آب
پروژهاي سد مخزنی پلرود و فاز اضطراري تصفیه خانه 
طول الت رحیم آباد رودسر جزء پروژهاي الویت دار 

 . وزارت نیرو است

به گزارش روابط عمومی ؛  1401 وریشهر 21دوشنبه   
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این 
مطلب در جلسه پیگیري مستمر و هفتگی پروژه هاي 

آب شهرستان شهرستان رودسر که با  عمرانی حوزه
باتوجه حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد، افزود: 

بر به تأکید دولت و پیگیري مقام عالی استان 
تسریع در ساخت اتمام پروژه هاي نیمه تمام استان، 

سد مخزنی پلرود و همچنین اتمام فاز 

 اضطراري تصفیه خانه طول الت رحیم آباد
 ر کار شرکت آب منطقه اي می باشد.رودسر در دستو

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: 
باتوجه به کاهش سهم گیالن از آورد رودخانه ي 
سفیدرود بواسطه ي احداث سدهاي باالدست سد 
سفیدرود، سد پلرود می تواند نیازهاي آبی (کشاورزي و 

 شرب و..) شهرستان رودسر را تأمین نماید.

درخصوص اهداف ساخت این سد گفت: هدف از وي 
ساخت سد مخزنی پلرود، ذخیره و تنظیم آب رودخانه 
پلرود که دومین رودخانه بزرگ استان گیالن است می 

هزار  27باشد که با ساخت آن، امکان آبیاري بالغ بر 
هکتار از اراضی شالیکاري و باغات شهرستان هاي 

هر بزرگ شرق رودسر و املش و تأمین آب شرب هفت ش
گیالن(رحیم آباد، رودسر، لنگرود، واجارگاه، کالچاي، 

میلیون مترمکعب در سال و  40املش و کومله) به میزان 
گیگاوات در سال  70نیز تأمین انرژي برق آبی به میزان 

 میسر خواهد شد.

هاي  خرّمی با بیان اینکه دولت مصمم است که پروژه
با تأکید تر به اتمام برسد، افزود:  تمام هر چه سریع نیمه

استاندار گیالن جهت تسریع در عملیات 



 
اجرایی پروژهاي نیمه تمام استان ازجمله سد 
پلرود و فاز اضطراري تصفیه خانه طول الت 

 ، باتوجه به تمهیدات جدید انجام شدهرودسر
تقویت عوامل اجرایی کارگاه توسط قرارگاه  نظیر؛

سازندگی خاتم االنبیاء پیمانکار پروژه از طریق استقرار 
موسسه سپاسد، آوردن تجهیزات جدید و مساعدت منابع 
طبیعی و همچنین همکاري مقامات استانی و شهرستانی 
و عوامل ذیمدخل، تسریع در اجراي این دو پروژه با 

 ري و انجام می باشد.جدیت در حال پیگی

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اعالم 
درصدي طرح سد مخزنی  81پیشرفت بیش از 

هاي  ، افزود: سد پلرود یک اثر ماندگار براي سالپلرود
میلیارد تومان  700آتی است و براي تکمیل این سد، 

 می باشد. اعتبار مورد نیاز

: گفت پلرود دس پروژه مالی منابع تأمین درخصوص وي 
ریاست جمهوري (بهمن سال  مصوبات سفر در

تا پایان اعتبار  میلیارد تومان 300مبلغ )، 1400
جهت تکمیل سد پلرود مصوب گردید که  1402سال 

 52مبلغ  1400در پایان سال از این محل 
تاکنون به میزان  1401سال و در  میلیارد تومان

ي مابقی تخصیص دریافت و پیگیرمیلیارد تومان  33
 نیز در دستور کار می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص 
پروژه تصفیه خانه طول الت رودسر نیز گفت: هدف از 
انجام این پروژه، تأمین آب سالم و بهداشتی مورد نیاز 

آباد، رودسر،  جمعیت شهري و روستایی شهرهاي رحیم
 د.باش املش، کالچاي، واجارگاه و چابکسر می

خرّمی درخصوص تسریع در فرایند اجرایی فاز اضطراري 
تصفیه خانه طول الت رحیم آباد رودسر بیان داشت: 
جلسات مستمر هفتگی و ماهانه در استان و شهرستان در 
دست انجام است که در این راستا نقاط بحرانی این پروژه 
احصاء و در جهت تسریع در زمان بهره برداري، تمهیدات 

ي الویت قرار دادن اجراي این موارد صورت الزم برا
 گرفته است.

پیشرفت فیزیکی فاز اضطراري تصفیه خانه وي 
اعالم  درصد 84طول الت رحیم آباد رودسر را 

کرد و اعالم داشت: با برنامه ریزي عوامل اجرایی پروژه 
و تأمین منابع مالی آن، این پروژه در دهه مبارك فجر 

 ي است.سالجاري قابل بهره بردار

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن به تأمین منابع 
مالی پروژه فاز اضطراري تصفیه خانه طول الت رودسر 

میلیارد تومان اعتبار در  52مبلغ اشاره کرد و گفت: 
به استان گیالن در بهمن ماه  سفر ریاست جمهوري

مبلغ  1400در سال سال گذشته پیش بینی شده که 
و پیگیري براي حقق یافته ت شش میلیارد تومان

 دریافت مابقی در دست اقدام می باشد.

دیدار رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس 

 گیالن با مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن

مهدي نباتی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس 
وحید گیالن با حضور در شرکت آب منطقه اي گیالن با 

 .خرّمی مدیر عامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد
رش روابط عمومی گزا به؛  1401شهریور  22شنبه  سه 

شرکت آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در این دیدار با 
تشریح وضعیت آبیاري در سال زراعی جاري گفت: 



 
باتوجه به کاهش بارش ها و کمبود آورد آب سد 
سفیدرود، با دستور استاندار گیالن مبنی بر تشکیل 

ارگاه جهادي مدیریت آب استان، تجربه ارزشمندي قر
اتفاق افتاد که با همکاري و همدلی مردم و مسئولین، 

 فصل آبیاري موفقی را گذراندیم.

وي درخصوص مباحث حقوقی این شرکت اظهار داشت: 
خرید تملک اراضی واقع در محدوده طرح هاي عمرانی، 

کی و اخذ اسناد رسمی براي مالکیت بر اراضی استمال
بستر و حریم رودخانه ها و تاالب ها و آب بندانها، نظارت 
بر تهیه و تنظیم کلیه قراردادها، طرح دعاوي و شکایت 
علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در راستاي حفظ حقوق 
بیت المال و دفاع از دعاوي مطروحه علیه شرکت، از 
مهمترین فعالیت هاي شاخص بخش حقوقی شرکت آب 

 شد.منطقه اي می با

مهدي نباتی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سپاه قدس 
گیالن نیز در این دیدار با تشکر از فعالیت جهادي آب 
منطقه اي گیالن در جهت تأمین آب در بخش هاي 
مختلف از جمله شرب و کشاورزي، گفت: در سال زراعی 
که پشت سر گذاشته شد، بسیج سازندگی استان هم 

شرکت آب منطقه اي در  همکاري سازنده اي را با
راستاي خدمت رسانی به کشاورزان در قالب قرارگاه 

جهادي داشته است و زمینه هاي اینچنین همکاري هایی 
می تواند فی مابین حقوقدانان بسیج سپاه قدس استان با 
شرکت آب منطقه اي گیالن در حوزه هاي حقوقی نیز 

در  فراهم شود و در ادامه به ارائه مشاوره و راهکار
 خصوص مباحث حقوقی مطروحه پرداخت.

دیدار رئیس مجمع نمایندگان استان با 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن

سید کاظم دلخوش و نماینده مردم شریف شهرستان 
صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی ،همچنین رئیس 

ت آب مجمع نمایندگان استان گیالن با مدیر عامل شرک
 .منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو کرد

 

به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  22شنبه  سه
آب منطقه اي گیالن؛ در این دیدار طرفین درباره 
چگونگی تأمین منابع آب مطمئن در بخش هاي مختلف، 
طرح هاي در دست اجراي شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن از جمله سدهاي الستیکی و مسائل و مشکالت 

شهرستان صومعه سرا در بخش آب به تبادل استان و 
 .نظر و گفتگو پرداختند



 
رفع تصرف بیش از شش هزار مترمربع از 

 اراضی بستر رودخانه در گیالن

مترمربع از اراضی بستر دو  200حدودشش هزار و 
رودخانه در شهرستان هاي آستانه اشرفیه و لنگرود رفع 

 .تصرف شد

 عمومی روابط گزارش به؛  1401 وریشهر 28دوشنبه  
 و اهمیت به باتوجه گیالن، اي منطقه آب سهامی شرکت

ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور 
جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی دولتی(حریم کانال 
ها، رودخانه ها، زهکش ها و آببندان ها) اداره منابع آب 

 دخو شهرستان لنگرود در راستاي انجام وظایف قانونی
 بستر در شده انجام تصرف مورد دو شناسایی به نسبت

نس کشی و محصور کردن، واقع در ف بوسیله رودخانه
 روستاي بلوردکان اقدام نمود.

قربانعلی پورمسیب سرپرست اداره منابع آب شهرستان 
 طریق از لنگرود در این خصوص گفت: با پیگیري حقوقی

 و قمع و قلع مذکور تصرفات شهرستان این دادستانی
 مربع متر 200 و هزار چهار مساحت به تصرفی اراضی

 .شد آزاد

 اداره رئیس کریمی محمدحسین نقل به گزارشی دیگر در
 مورد یک شناسایی با اشرفیه، آستانه شهرستان آب منابع

تصرف بستر رودخانه سفیدرود در بخش بندرکیاشهر به  از
مساحت دو هزار مترمربع که از طریق احداث آالچیق و 

 حقوقی هاي پیگیري انجام شده بود، با حصارکشی
شناسان فنی و حقوقی این اداره کار توسط گرفته صورت

 و با دستور مقام قضایی، زمین مذکور رفع تصرف گردید.

بازدید مدیرعامل آب منطقه اي گیالن از 

پروژه هاي در دست اجراي منابع آب 

 شهرستانهاي رشت و آستانه اشرفیه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب 
 10منطقه اي گیالن از روند احداث پروژه هاي مخزن 

هزار مترمکعبی آب آستانه اشرفیه و سد الستیکی 
فخرآباد رشت بازدید و دستورات الزم در جهت تسریع 

 .کار را صادر نمود

به گزارش روابط عمومی ؛  1401شهریور  29شنبه  سه
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی مدیرعامل آب 

اي گیالن در این بازدید در تشریح این پروژه گفت:  منطقه
رودخانه اوشمک در شمال  سد الستیکی فخرآباد بر روي



 
شرق شهرستان رشت با هدف توسعه و بهبود آبیاري 

هاي این شهرستان با پیشرفت  حدود هزار هکتار از شالیزار
 .اجراست حال در درصدي  85ساخت 

یات نصب الستیک در سد الستیکی عمل اعالم با خرّمی 
 سد این مخزن: افزود نزدیک، فخرآباد رشت در آینده ي

 آب حجم و  هزار متر مکعب 450 ذخیره ظرفیت با
  .میلیون متر مکعب خواهد بود 2 با برابر سالیانه تنظیمی

وي جلوگیري از تداخل آب شور دریا با آب شیرین 
رودخانه، آبگیري ایمن کانال انحراف آب، ذخیره موقت 

ها براي تأمین آب کشاورزي،  آب رودخانه و زهکش
کاهش هزینه پمپاژ، افزایش سطح تراز آب در رودخانه و 

هاي آب زیر  بهبود شرایط زیست محیطی و تغذیه سفره
زمینی، بهره برداري توریستی و تفریحی و ساماندهی 
رودخانه در این محدوده را از دیگر اهداف ساخت سد 

 .الستیکی فخرآباد رشت عنوان کرد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
هزار متر  10 مخزن  ید از پروژهگیالن همچنین در بازد

مکعبی آب آستانه اشرفیه بیان داشت: هدف از اجراي این 
پروژه تأمین آب شرب و بهداشتی و مطمئن براي 
شهروندان آستانه اشرفیه میباشد که هم اکنون از 

 .درصدي برخوردار است 98پیشرفت فیزیکی 

در این بازدیدها مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن 
 و گرفت قرار شده یاد هاي پروژه  نزدیک در جریاناز 

 صادر آنها هاي فعالیت در تسریع جهت را الزم دستورات
 نمود

اي گیالن انجام  توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه
 گرفت ؛

بازدید از سد هاي الستیکی خالکایی ماسال و 

 شاخرز صومعه سرا

 
 

اي گیالن از نزدیک پروژه  منطقهمدیرعامل شرکت آب 
احداث سد الستیکی خالکایی شهر ماسال و همچنین 
پروژه سد الستیکی شاخرز صومعه سرا را مورد بازدید 
قرار داد و بر لزوم تسریع در اتمام و بهره بهرداري این 

 .پروژه ها تاکید نمود
 روابط گزارش به؛  1401شهریور  30چهارشنبه   

 مدیر خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب شرکت عمومی
 از بازدید  جریان در گیالن اي منطقه آب شرکت عامل

ارگاه سد الستیکی خالکایی ماسال گفت: هدف ک
ازساخت این سد، باال بردن تراز آب به منظور انتقال آب 
مازاد به کانال فومنات، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیري 

کنی، پرورش آبزیان و اهداف گردشگري و  از پدیده کف
 ي زیرزمینی است.تغذیه آبها

درصدي سد الستیکی  86وي با اعالم پیشرفت حدود 
ماسال بر ضرورت شتاب در انجام عملیات اجرایی این 
سد تأکید نمود و افزود: عملیات نصب الستیک هم 



 
اکنون در این سد در حال اجرا است که بزودي به اتمام 

 می رسد.

 گفتنی است، سد الستیکی ماسال با حجم تنظیم ساالنه
 120میلیون متر مکعب آب و حجم مخزن  17حدود 

هکتار از اراضی  925هزار متر مکعب، باعث بهبود آبیاري 
 دست می گردد. شالیزارهاي پایین

اتمام عملیات نصب الستیک بر روي سد 
 الستیکی شاخرز صومعه سرا

 در همچنین گیالن اي منطقه آب شرکت عامل مدیر 
 عملیات: گفت سرا صومعه شاخرز الستیکی سد از بازدید
ه و این پروژه از یافت پایان به سد این در الستیک نصب

 درصدي برخوردار می باشد. 76پیشرفت فیزیکی 

خرّمی بیان داشت: ساخت سد الستیکی شاخرز صومعه 
هاي پایین  هکتار از زمین 840سرا، باعث بهبود آبیاري 

 دست این منطقه خواهد شد.

مل شرکت آب منطقه اي شایان ذکر است، مدیر عا
کی تولم شهر الستی سدهاي  گیالن ضمن بازدید از طرح

صومعه سرا و خالکایی ماسال، در جلساتی که با حضور 
معاون طرح و توسعه، نمایندگان مجري و عوامل 
کارگاهی و مشاورین این پروژه ها برگزار شد، بر برنامه 

تأکید  ریزي دقیق و تسریع در اتمام و بهره بهرداري آنها
 کرد.

 ی، ورزش یجشنواره فرهنگ هیاختتام

 النیفرزندان همکار صنعت آب و برق گ

 1401تابستان  ی، ورزش یجشنواره فرهنگ هیاختتام نیآئ
صبح امروز  النیفرزندان همکار صنعت آب و برق گ ژهیو

استان برگزار و از نفرات  نیبرق ا عیدر محل شرکت توز
 شد. لیبقات تجلبرتر مسا

 یبه گزارش روابط عموم؛  1401 وریشهر 30چهارشنبه 
 یورزش ،یجشنواره فرهنگ الن،یگ يشرکت آب منطقه ا

 يدر رشته ها النیصنعت آب و برق گ 1401تابستان 
 یدارت، طناب کش ،یجسمان یمختلف ازجمله(شنا، آمادگ

آب  ي) با حضور فرزندان همکار شرکت هایو نقاش
برق و آب و فاضالب  عیتوز ،يبرق منطقه ا ،يمنطقه ا
 .برگزار شد النیاستان گ

که از نفرات برتر مسابقات  ستیگزارش حاک نیا
 يایو مدال و هدا ریبرگزارش شده با اهداء لوح تقد

 به عمل آمد. لیتجل ،ينقد
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