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 اي گیالن؛هشدار شرکت آب منطقه

پرهیز از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها و 

 تاسیسات آبی استان

شرکت آب منطقه اي گیالن با توجه به پیش بینی 
سیالبی شدن رودخانه  هواشناسی مبنی بر بارش باران و

 .ها هشدار داد

 

هشدار سطح  صدور به توجه با؛  1400سوم آبانماه      
مبنی  نارنجی از سوي اداره کل هواشناسی استان گیالن

بر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان گیالن از عصر و 
 و آبانماه پنجم چهارشنبه روز تا شب دو شنبه سوم آبانماه

 رودخانه طغیان و آب سطح آمدن باال آبگرفتگی، احتمال
 از استان، در ها مسیل در سیالب شدن جاري و ها

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

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

هزار متر مربع  31رفع تصرف و آزاد سازي بیش از 
 آب بندان در الهیجان

 

مدیر منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل از 
هزار متر مربع از  31رفع تصرف و آزاد سازي بیش از 

 .اراضی دو آببندان در شهرستان الهیجان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب ؛ 1400چهارم آبانماه        
منطقه اي گیالن، محمدجواد علیزاده با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و 

به اراضی همچنین به منظور جلوگیري از تعدي اشخاص 
دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها و حریم 
دریاها) طرح شکایت این امور علیه یک نفر شخص 
حقیقی که نسبت به تصرف از طریق تفکیک و 
تغییرکاربري در بستر آببندان روستاي چفل در شهرستان 

 الهیجان اقدام نموده بود، انجام شد.
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شکایت، انجام پیگیري و اخذ وي ادامه داد: پس از طرح 
دستور از مقام قضایی شهرستان الهیجان بر اساس 

قانون توزیع عادالنه آب، با هماهنگی  2ماده  4تبصره 
نیروي انتظامی، اراضی تصرفی به مساحت تقربی حدود 

 سه هکتار رفع تصرف و آزاد سازي شد.

مدیر منابع آب شهرستان هاي الهیجان و سیاهکل 
همکاري مقامات قضایی و عوامل انتظامی ضمن تشکر از 

شهرستان الهیجان، ادامه داد؛ مورد مشابه دیگري نیز 
حسب طرح شکایت این امور علیه یک نفر شخص 
حقیقی دایر بر تصرف آببندان واقع در روستاي سراجار از 
طریق تغییر کاربري و کشت برنج، پس از رسیدگی در 

الهیجان و  شعبه دوم دادگاه بخش رودبنه شهرستان
صدور حکم با هماهنگی عوامل انتظامی، اراضی تصرفی 

متر مربع رفع تصرف و آزاد  200به مساحت یک هزار و 
 سازي شد.

صومعه سرا و تالش ،  يشهرستانها ندگانینما دارید

با  یاسالم يشوراماسال و رضوانشهر در مجلس 
 النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد

دو تن از  ياریکاظم دلخوش و حسن محمد  دیس
 یاسالم يدر مجلس شورا النیگ فیمردم شر ندگانینما

 يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد یخرّم دیامروز با وح
   .کردند دارید النیگ

آب  یبه گزارش روابط عموم؛ 1400پنجم آبانماه        
مردم  ندهیدلخوش نما دکاظمیس الن؛یگ يمنطقه ا

در  عیتسر دار،ید نیصومعه سرا در خانه ملت در ا فیشر
 يها تیشاخرز را از اولو یکیسد الست يادامه روند اجرا

 یروبیمنطقه دانست و بر ال يآب کشاورز نیمهم در تأم
از  شیشهرستان تا پ نیا يرودخانه ها یانهار و سامانده

 .نمود دیتأک یآت یآغاز فصل زراع

 

 ندهینما ياریحسن محمد  گر،ید يداریدر د نیهمچن
تالش، ماسال و رضوانشهر در  يشهرستانها فیمردم شر

پس از طرح موضوعات حوزه آب  یاسالم يمجلس شورا
 تیوضع ریگیشده، پ ادی هیحوزه انتخاب يدر شهرستان ها

در ساخت و اتمام  عیبه شهرستان تالش و تسر یآبرسان
 شد. الشهرستان ماس یکیسد الست

مدیریت مشارکتهاي مردمی و طرح انتصاب سرپرست 

هاي زودبازده آب منطقه اي گیالن

 

طی حکمی از سوي مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه 
اي گیالن ، ابوطالب منصوري بعنوان سرپرست مدیریت 
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مشارکتهاي مردمی و طرح هاي زودبازده این شرکت 
 .منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه  ؛1400دهمآبان ماه  
 را منصوري ابوطالب اي گیالن؛ وحید خرّمی طی حکمی

 طرح و مردمی مشارکتهاي مدیریت سرپرست بعنوان
 .نمود منصوب گیالن اي منطقه آب زودبازده هاي

در این حکم آمده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و 
تجربیات جنابعالی، به موجب این ابالغ به 

 طرح و مردمی مشارکتهاي مدیریت سرپرست عنوان
 انجام به نسبت تا شوید می منصوب زودبازده هاي

 اقدام توسعه و طرح معاونت نظر زیر محوله وظایف
 .خواستارم متعال خداوند از را شما توفیق. نمائید

اي گیالن درباره سیالبی شدن هشدار آب منطقه
 هارودخانه

شرکت آب منطقه اي گیالن درباره بارش باران و 
 .هاي استان هشدار دادسیالبی شدن رودخانه 

هشدار سطح با توجه به صدور  ؛1400یازدهم آبان ماه 
مبنی  نارنجی از سوي سازمان هواشناسی استان گیالن

گیالن از بعد از بر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان 
 14 جمعه روز تا آبانماه ماه 12ظهر روز چهارشنبه 

رودخانه هاي استان، از  شدن سیالبی احتمال و آبانماه
شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست می شود 
براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و استقرار در 

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

مانور قطع برق و تست مولد هاي اضطراري در سد 
 سفیدرود انجام شد

همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل یک دوره 
مانور قطع برق و تست مولد هاي اضطراري در سد 

 .سفیدرود انجام شد

به گزارش روابط عمومی آب ؛ 1400یازدهم آبانماه 
منطقه اي گیالن، وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آب منطقه اي گیالن گفت: اهمیت روز افزون 
آب در زندگی ما انسانها به اندازه اي است که نقش 
حیاتی و بسزاي آن در سالمت محیط زیست، جامعه، 

 یست.ن پوشیده کسی بر کشاورزي، صنعت و امثالهم،

ر عامل آب گیالن در هفته پدافند غیر عامل به مدی
 باالي بسیار اهمیت به نظر گفت؛ عمومی روابط خبرنگار
 زیر حساس، مراکز غیرعامل پدافند مطالعات موضوع،
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 اي منطقه آب سهامی شرکت مهم تأسیسات و ها ساخت
) ره( بهجت... ا آیت و سفیدرود سد دو نظیر گیالن

در حال ساخت این شرکت ي دیگر ها سد و) شهربیجار(
نظیر؛ پلرود، دیورش و دیلمان از لحاظ زیستی، کالبدي، 
شیمیایی، سایبري و ... در حال انجام بوده و برخی از آنها 

 به مراحل پایانی خود رسیده است .

رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
آب منطقه اي گیالن همچنین افزود: نظر به اهمیت 

پدافند غیرعامل و همزمان با گرامیداشت این موضوع 
هفته یک دوره مانور قطع برق و تست مولدهاي 

 اضطراري در سد سفیدرود توسط این شرکت انجام شد.

المنفعه نمودن شماري از چاه هاي غیر مجاز مسلوب
 در رودسر و املش

شماري از چاه هاي فاقد مجوز و غیر مجاز در شهرستان 
 المنفعه شدند برودسر و املش مسلو

 آب عمومی روابط گزارش ؛ به1400دوازدهم آبانماه 

 آب منابع مدیر دادستان احمد گیالن؛ اي منطقه
ش گفت: با توجه به پیگیرهاي امل و رودسر شهرستانهاي

انجام شده از سوي کارشناسان گشت و بازرسی این امور 
 از حلقه 7المنفعه نمودن تعداد  در خصوص پر و مسلوب

 و رودسر هاي شهرستان سطح در مجاز غیر هاي چاه
 .شد اقدام املش

وي افزود؛ این چاه ها در روستاهاي خشکالت و چایجان 
از توابع بخش چابکسر و همچنین در روستاهاي الکالیه، 

 واقع  رودسر شهرستان باللم دعویسرا و اهللا رود از توابع
 .بودند

 

 درصدي حجم مخزن آب سد سفیدود 50کاهش 

بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی مدیر 
درصدي  50شرکت آب منطقه اي گیالن از کاهش 

حجم مخزن سد سفیدرود نسبت به مدت مشابه سال 
  .قبل خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب ؛1400هجدهم آبانماه        
منطقه اي گیالن، عمران مومنی با اعالم این خبر گفت: 

به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور در ماه هاي متأسفانه 
اخیر، ورودي آب به سد سفیدرود که از منابع آبی خارج از 
گیالن تغذیه می شود، کاهش چشمگیري را نشان می 
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 حجم از  %15دهد به طوري که در حال حاضر تنها 
 .است شده آبگیري سفیدرود سد نرمال

رود وي افزود: در حال حاضر حجم آب مخزن سد سفید
میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با  156

میلیون متر مکعبی روز مشابه در سال قبل و  310حجم 
میلیون متر مکعبی دو سال ماقبل، به ترتیب  453حجم 
 .هش داردکا درصد  65و  50معادل 

مومنی تصریح کرد: هم اکنون دبی ورودي سد سفیدرود 
متر مکعب  3متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن  22

بر ثانیه می باشد. که براي تامین حق آبه زیست محیطی 
و آب شرب شهرهاي رودبار و رستم آباد رهاسازي می 

 .شود

ترین سد مخزنی گیالن در حال  سد سفیدرود بزرگ
هزار هکتار از مجموع  171رد نیاز حاضر آب کشاورزي مو

 .کند هزار هکتار شالیزارهاي استان را تأمین می 238

 اي گیالن؛هشدار شرکت آب منطقه

پرهیز از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها و 
 تاسیسات آبی استان

 
شرکت آب منطقه اي گیالن با توجه به پیش بینی 

باران و سیالبی شدن رودخانه هواشناسی مبنی بر بارش 
 .ها در ایام پایانی هفته جاري هشدار داد

هشدار سطح  صدور به توجه با؛ 1400نوزدهم آبانماه 
مبنی  نارنجی از سوي اداره کل هواشناسی استان گیالن

بر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان گیالن از اواخر 
آبانماه و  21آبانماه لغایت جمعه  19وقت چهارشنبه 

احتمال آبگرفتگی، باال آمدن سطح آب و طغیان رودخانه 
از  استان، ها و جاري شدن سیالب در مسیل ها در

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

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

کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه اي گیالن 
 برگزار شد

با کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه اي گیالن 
هدف بررسی شرایط میزان آمادگی براي مقابله با سیالب 

 .هاي احتمالی تشکیل شد

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛ 1400نوزدهم آبانماه    
 نارنجی وضعیت هشدار به توجه با گیالن؛ اي منطقه آب

 توده تدریجی نفوذ بر مبنی گیالن هواشناسی کل اداره
 وقت اواخر از گیالن استان در بارندگی و ناپایدار هواي

آبانماه و  21 جمعه لغایت آبانماه 19 چهارشنبه روز
احتمال طغیان رودخانه ها و وقوع سیالب در رودخانه 
هاي استان، با هدف بررسی میزان آمادگی براي مقابله 
با سیالب هاي احتمالی، کمیته مدیریت بحران این 

 19شرکت با حضور اعضاء کمیته صبح روز چهارشنبه 
من ایجاد هماهنگی و همکاریهاي آبانماه تشکیل و ض

الزم با متولیان مدیریت بحران استان و شهرستانها، 
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هشدارهاي الزم به بخش هاي مختلف صادر و 
تصمیمات الزم نیز با هدف آمادگی حداکثري اتخاذ 

 گردید.

در پایان این جلسه تأکید شد به منظور جلوگیري از هر 
موارد گونه حادثه و خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی 

احتیاط و ایمنی را رعایت نموده و از ورود و استقرار در 
حریم و بستر رودخانه ها، کانالها، و تأسیسات آبی استان 

 اکیداً خودداري نمایند.

 :مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم کرد

ساعت  24میلی متري باران در  61میانگین بارش 
 گذشته در گیالن

منطقه اي گیالن در بازدید عصر مدیر عامل شرکت آب 
هاي سیالبی شرق استان  آبانماه از رودخانه 20پنجشنبه 

ساعته گذشته در  24میلی متري در  61از میانگین بارش 
 .استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب  ؛ 1400بیستم آبان ماه 
منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر گفت: با 

اعالم هشدار سطح نارنجی از سوي اداره کل توجه به 
هواشناسی استان، جلسه ي مدیریت بحران با محوریت 

آبانماه سال جاري در  19سیالب در روز چهارشنبه 
  .شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار گردید

وي ادامه داد: مقدمات اولیه مقابله با سیالب در جلسه  
اي گیالن کمیته مدیریت بحران در شرکت آب منطقه 

به عمل آمد و ضمن هماهنگی با پیمانکاران مستقر در 
پروژه ها و خروج ماشین آالت از بستر رودخانه ها اطالع 

 .رسانی و هماهنگی هاي الزم صورت گرفت
ساعته گذشته از عصر  24خرمی افزود: بیشترین بارش 

 20آبان لغایت عصر روز پنجشنبه  19روز چهارشنبه 
راتبر رودسر در شرق استان و آبانماه مربوط به ه

 .رضوانشهر در غرب استان بوده است
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن تصریح کرد: 
شدت بارش در ارتفاعات استان نسبت به دشت و 

 باران ریزش ارتفاعات در و  کوهپایه ضعیف تر بوده
 . است برف همراه

 خرّمی افزود: بارش شدید در کوهپایه و مناطق جنگلی و
دشت موجب افزایش جریان رودخانه هاي استان گردیده 

 .است
مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص  

ها در سطح استان تشریح نمود: بیشترین  میزان بارش
ساعت گذشته در استان گیالن در  24مقدار بارش در 
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 143میلی متر، رضوانشهر  220منطقه هراتبر رودسر با 
میلی متر و شیر آباد تالش  130رود میلی متر، کلچال لنگ

 .میلی متر ثبت شده است 109با 
شایان ذکر است، وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه اي گیالن عصر پنجشنبه از رودخانه هاي شرق 
استان از جمله رودخانه هاي شلمانرود، البرز، کیارود، 
شیرارود، پلرود، مرسارود، خشکرود از نزدیک طغیان 

مورد بررسی و ارزیابی قرار   هاي فوق الذکر را رودخانه
داد و دستورات الزم جهت پیگیري و رفع موانع و 

 .مشکالت را به امورات تابعه صادر نمود

 میلی متري باران در استان گیالن 93میانگین بارش 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با بیان میانگین 
آبان  21لغایت  19میلی متري باران از  93بارش 

میلی  252سالجاري در استان گیالن ، از ثبت بارش 
 .متري باران در منطقه هراتبر شهرستان رودسر خبر داد

 

 عمومی روابط گزارش به؛ 1400بیست و دوم آبانماه     
 خبر این اعالم با خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب

 شروع آبانماه 19 چهارشنبه روز عصر از باران بارش: گفت

 با حاضر حال در و  داشت ادامه آبانماه 21 جمعه روز تا و
هاي استان از حالت  قطع بارشها ، حجم آب در رودخانه

 .سیالبی خارج شده و فروکش کرده است

اي گیالن با اشاره به  مدیر عامل شرکت آب منطقه
میلی متري طی بازه زمانی فوق ، در  93  میانگین بارش

ها در سطح استان اظهار داشت :  خصوص میزان بارش
 252 بیشترین مقدار بارش مربوط به هراتبر رودسر با 

 200 چابکسر ، متر میلی 212 رضوانشهر ، متر میلی
 .است شده ثبت متر میلی 186 لنگرود کلچال و متر میلی

وي در پایان تاکید کرد: از شهروندان عزیز درخواست 
هاي هواشناسی توجه داشته و در  داریم که به هشدار

ها از هرگونه  صورت طغیانی و سیالبی شدن رودخانه
ها اکیداً  ورود به بستر و استقرار در حاشیه و حریم رودخانه

 .خودداري نمایند

 ش هاي اخیر از اول مهر ماه سالجاري تا کنون؛در پی بار

درصدي حجم آبگیري سد (آیت اهللا  66افزایش 
 بهجت) شهر بیجار

مدیر بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی 
 90اي گیالن با اشاره به ذخیره بیش از  شرکت آب منطقه

میلیون متر مکعبی آب پشت سد(آیت اهللا بهجت) شهر 
گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، بیجار 

 .درصدي حجم آبگیري این سد هستیم 66شاهد افزایش 

به گزارش روابط  ؛ 1400بیست و سوم آبان ماه سال 
عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن؛ عمران مؤمنی با 
اشاره به آخرین وضعیت سدهاي استان گیالن بعد از 

میلیون  93حاضر  هاي اخیر، اظهار کرد: در حال بارش
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آیت اهللا بهجت) شهر )متر مکعب آب در مخزن سد 
 .ذخیره شده است بیجار

 30وي با بیان اینکه متوسط دبی ورودي آب به این سد، 
متر مکعب  2متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن حدود 

بر ثانیه است، ادامه داد: میزان درصد آبگیري نسبت به 
 89  بهجت) شهر بیجارآیت اهللا )کل حجم مخزن سد 

 .درصد است

مدیر بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آبی و برق آبی 
اي گیالن اضافه کرد: حجم نرمال  شرکت آب منطقه

در سال،  آیت اهللا بهجت) شهر بیجار)آبگیري در سد 
میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم ساالنه  105
 .است میلیون مترمکعب 165

 56ینکه در سال آبی گذشته در همین زمان وي با بیان ا
میلیون متر مکعب آب پشت این سد ذخیره شده بود، 

 54افزود: درصد آبگیري در مدت مشابه سال آبی گذشته 
 .درصد ثبت شده است

مؤمنی همچنین بیان کرد: در حال حاضر در مقایسه با 
درصدي  66مدت مشابه سال آبی گذشته شاهد افزایش 

آیت اهللا بهجت) شهر )سد  حجم آبگیري در
 .هستیم  بیجار

از توابع امام  آیت اهللا بهجت) شهر بیجار)سد مخزنی 
 نوع از و کیلومتري رشت واقع شده  35زاده هاشم در 

بوده و ارتفاع آن از   CFRDتنیب رویه با اي سنگریزه
 11متر و عرض تاج آن  437متر، طول تاج  90/ 5پی 

این سد با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز  .متر می باشد
هکتار  150درصد جمعیت استان و آب مورد نیاز  70

 6.3اراضی کشاورزي پائین منطقه و همچنین تولید 
 .مگاوات انرژي برق آبی احداث گردیده است

رفع تصرف چند قطعه زمین در بستر دو رودخانه در 
 شهرستان هاي رودسر و املش

رورت صیانت از منابع آبی چند با توجه به اهمیت و ض
متر مربع از بستر  8800قطعه زمین به مساحت بیش از 

رودخانه هاي کیارود و پلرود در شهرستان هاي رودسر و 
 .املش رفع تصرف شد

 

 روابط گزارش به ؛1400آبانماه سال سوم بیست و       
 منابع مدیر دادستان احمد گیالن، اي منطقه آب عمومی

 منظور به: گفت املش و رودسر هاي شهرستان آب
 حرایم( دولتی اراضی به اشخاص تعدي از جلوگیري
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، بستر انهار و رودخانه ها و آببندانها و...) و در کانالها
قانون توزیع عادالنه آب،  2ماده  4راستاي اجراي تبصره 

پس از شناسایی چندین مورد تصرف بستر رودخانه، 
پس از اخذ دستور  پیگیري هاي حقوقی صورت گرفت و

مقام قضایی و با حضور عوامل انتظامی رفع تصرف انجام 
 شد.

 4متري یاد شده، بصورت  8800گفتنی است؛ مساحت 
قطعه زمین در بستر رودخانه هاي کیارود و پلرود در 

 شهرستان هاي املش و رودسر رفع تصرف شده است.

اي گیالن درباره سیالبی شدن هشدار آب منطقه
 هارودخانه

شرکت آب منطقه اي گیالن درباره بارش باران و 
 .سیالبی شدن رودخانه هاي استان هشدار داد

 

با توجه به صدور   ؛1400بیست چهارم آبانماه سال 
سوي اداره کل هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی از 

مبنی بر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان  گیالن
 26چهارشنبه  لغایت آبان 25گیالن از روز سه شنبه 

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

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

  .خودداري کنند

در رفع تصرف بخشی از بستر رودخانه سفید رود 
 سالستان آستانه اشرفیه

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از رفع 
هزار متر مربع از بستر رودخانه سفید  7تصرف بیش از 

 .رود در منطقه سالستان این شهرستان خبر داد

 روابط گزارش به؛1400بیست و چهارم آبانماه سال       
 با کریمی حسین محمد گیالن؛ اي منطقه آب عمومی

 و المال بیت حقوق حفظ راستاي در: افزود خبر این اعالم
هار و کانالها، ان ها، رودخانه حریم و بستر آزادسازي

هاي طبیعی با شناسایی یک مورد تصرف بستر  برکه
رودخانه سفیدرود در منطقه سالستان از توابع شهرستان 

هاي  اشرفیه، این اداره با طرح شکایت و پیگیري آستانه
حقوقی صورت گرفته و با حکم دادستان و حضور عوامل 
انتظامی شهرستان موفق به آزادسازي زمین مذکور به 

 هزار متر مربع گردید. 7مساحت 

 

 

https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=71322564
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=71322564
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar.pdf?=23734148
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  :مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن خبر داد

 دیورش درصدي سد مخزنی 60پیشرفت فیزیکی 

جلسه هیات مدیره شرکت آب منطقه اي گیالن به 
روند احداث سد مخزنی دیورش با حضور  منظور بررسی

اعضاي هیات مدیره در محل کارگاه احداث این سد 
 .برگزار شد

 روابط گزارش به؛ 1400بیست و پنجم آبان ماه        
 در خرّمی وحید گیالن، اي منطقه آب شرکت عمومی

 محل در که شرکت این مدیره هیأت هفته این جلسه
مخزنی دیورش برگزار شد، گفت: سد مخزنی  سد کارگاه

کیلومتري جنوب شرقی شهر رشت  50دیورش در فاصله 
کیلومتري شهر توتکابن، بر روي رودخانه خرشک  3و در 

از سر شاخه هاي رودخانه سفیدرود با پیشرفت فیزیکی 
 درصدي در حال احداث می باشد. 60

 هاینک اعالم با گیالن مدیرعامل شرکت آب منطقه اي
هدف از احداث این سد تأمین آب شرب شهرهاي 
توتکابن، رستم آباد، رودبار، منجیل، لوشان و آب شرب 

روستـاي تابعه است، افزود: سد دیورش تأمین حدود  28
میلیون متر مکعب آب شرب شهرها و روستاهاي یاد  5

هکتار از اراضی  670شده، تأمین آب مورد نیـاز آبیـاري 
میلیون  5جان به میزان حدو دره خرشک و اسطلخ 

مترمکعب و همچنین تأمین نیاز زیست محیطی پایین 
 .دارد عهده بر را دست خود

تخریب دو واحد اعیانی احداثی و آزادسازي حریم 
 رودخانه در لنگرود

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود از تخریب دو 
واحد اعیانی احداثی و آزادسازي حریم رودخانه در 

 .روستاي خالکیاسر چمخاله این شهرستان خبر داد
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ه گزارش روابط عمومی آب ب؛  1400بیست ششم آبان    
منطقه اي گیالن، قربانعلی پورمسیب سرپرست اداره 
منابع آب شهرستان لنگرود با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به اهمیت ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین 

از تعدي اشخاص به اراضی دولتی  به منظور جلوگیري
(حریم کانال ها، رودخانه ها و زهکش ها و آببندان ها) 
این اداره در راستاي وظایف قانونی خود علیه یک نفر 
شخص حقیقی که در روستاي خالکیاسر چمخاله اقدام به 
تصرف و احداث دو واحد اعیانی در حریم رودخانه و 

شکایت اقدام همچنین فنس کشی نموده بود با طرح 
 نمود.

وي ضمن قدردانی از مساعدت و همکاري مقامات 
قضایی شهرستان و عوامل انتظامی چمخاله اظهار داشت: 
پس از به سرانجام رساندن اقدامات قانونی بر اساس 

قانون توزیع عادالنه آب توسط این اداره  2ماده  4تبصره 
با یک دستگاه بیل زنجیري نسبت به تخریب اعیانی 

احداثی و آزادسازي حریم رودخانه در روستاي  هاي
 خالکیاسر چمخاله اقدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 تسلیتپیام 
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