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مشکل آب شرب شهرستان رودبار با احداث 

 سد مخزنی دیورش حل می شود

 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در 
بازدید رئیس کل دادگستري استان از روند اجراي 

شرب بالغ بر پروژه سد دیورش گفت: مشکل آب 
هزار نفر از شهروندان رودبار با بهره برداري  100

 .سد دیورش حل می گردد
 روابط گزارش به؛  1400آذر  29دوشنبه       

 صبح گیالن، اي منطقه آب سهامی شرکت عمومی
 رییس خلیلی حمزه والمسلمین االسالم حجت امروز

 آقایی احمد جان همراهی با گیالن دادگستري کل
 جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی معاون

 در دیورش سد پروژه اجرایی روند از دادگستري
 دبار بازدید کرد.رو

وحید خرّمی مدیرعامل شرکت سهامی آب گیالن 
در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع 
آب استان و شهرستان رودبار به رئیس کل 
دادگستري گیالن گفت: سد مخزنی دیورش از نوع 

میلیون متر  3بتن غلطکی با حجم کل مخزن 

میلیون متر  13مکعب و حجم تنظیمی سالیانه 
مکعب آب با هدف تأمین آب شرب شهرها و 

هکتار از  670روستاهاي رودبار و آب کشاورزي 
اراضی شالیزارهاي منطقه و همچنین نیاز زیست 

 .محیطی پائین دست در حال احداث می باشد
مدیرعامل آب منطقه اي گیالن افزود: با بهره 
برداري از سد مخزنی دیورش به عنوان یکی از 

 شهر 5 مهمترین پروژه هاي عمرانی رودبار، مردم 
 28 و) لوشان و منجیل رودبار، آباد، رستم توتکابن،(

 برخوردار کیفیت با شرب آب از تابعه روستاي
 .دش خواهند

 
 

مخزنی دیورش نیز در این گفتنی است پیمانکار سد 
دیدار مساعدت دستگاه قضایی استان براي موافقت 
با تأمین مصالح مورد نیاز ساخت این سد از منابع 
داخلی استان و قطع اشجار در محدوده مخزن سد 
به منظور تسهیل در فرایند دپوي مصالح و تسریع 

االسالم  در اجراي پروژه را خواستار شد که حجت
لی رییس کل دادگستري گیالن والمسلمین خلی

 دستور رسیدگی در این خصوص را صادر نمودند.
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اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیالن 

 تشکیل شد 1400 -1401در سال آبی 

 
اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان 

به منظور بررسی  1400 -1401گیالن در سال آبی 
استان در بخش هاي وضعیت منابع و مصارف آب 

 .مختلف با حضور اعضا کمیته برگزار شد
 عمومی روابط گزارش به؛  1400آذر  2شنبه  سه 

 معاون پور خانی محمدجواد گیالن؛ اي منطقه آب
 گیالن اي منطقه آب شرکت برداري بهره و حفاظت

 میزان درصدي 35 کاهش اعالم با جلسه این در
 رغم علی: گفت گذشته، آبی سال در ها بارش

شمگیر نزوالت جوي و ورودي کمتر از چ کاهش
 سفیدرود سد مخزن به آب میلیون متر مکعب 400

 اجرایی با توانست شرکت این ،1400 سال بهار در
 استان آب مصارف و منابع کمیته هاي برنامه نمودن

 سال عزیز، کشاورزان همیاري و مسئولین حمایت و
ن اکنو و رسانده پایان به موفقیت با را گذشته زراعی

نیز آماده است تا از این دانش فنی و تجارب 
 .دگیر بهره ارزشمند در سال زراعی جاري

شایان ذکر است، اعضاء کمیته منابع و مصارف آب 
استان متشکل از نمایندگانی از شرکت آب منطقه 
اي، سازمان جهاد کشاورزي، موسسه تحقیقات برنج، 

آبیاري و زهکشی، اداره شرکت بهره برداري از شبکه 
کل حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران 
استانداري، اداره کل هواشناسی، اداره کل شیالت و 

 اداره کل دادگستري استان می باشد.

حضور کارکنان بسیجی شرکت آب منطقه اي در 
 رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در گیالن

  در پنجمین روز هفته بسیج ، کارکنان بسیجی
آب منطقه اي گیالن در رزمایش بزرگ  شرکت

اقتدار بسیجیان که در مصالي بزرگ امام خمینی 
 .رشت برگزار شد ،حضور یافتند

به گزارش روابط عمومی ؛  1400آذر  3چهارشنبه  
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ در پنجمین روز هفته 
بسیج، رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان صبح امروز 

 .خمینی رشت برگزار شددر مصالي بزرگ امام 
در این رزمایش، بسیجیان شرکت آب منطقه اي 

 انقالب هاي آرمان از پاسداري خود، حضور با گیالن
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 و والیت از پیروي و شهدا امام و شهدا اسالمی،
 .گذاشتند نمایش به را رهبري

آذر هفته بسیج است  5آبان تا  29گفتنی است، از 
بسیج پاره تن مردم «که شعار امسال هفته بسیج 

 .است» است

 جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان رضوانشهر برگزار شد

با حضور فرماندار و اعضاء شوراي حفاظت منابع آب 
شهرستان رضوانشهر جلسه شوراي حفاظت منابع 

 .آب این شهرستان برگزار شد

 

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400آذر  6شنبه  
 آب منابع مدیر پور بهرام بهرام گیالن، اي منطقه

 این در انزلی و ماسال رضوانشهر، هاي شهرستان
 تکلیف تعیین خصوص در گزارشی ارائه ضمن جلسه

 بخشی تعادل و احیاء طرح و مجاز غیر هاي چاه
ی و کاهش شدید منابع آب خشکسال سابقه: گفت

درصدي سطح  70سطحی از جمله کاهش بیش از 
آب رودخانه هاي شهرستان در سنوات گذشته و 

درصدي اراضی  80سنتی آبخور بودن حدود 
کشاورزي شهرستان رضوانشهر و نبود منابع آبی 

مطمئن و پایدار، باعث افزایش گرایش کشاورزان به 
 . منابع آب زیر زمینی شده است

افزود: افزایش میل کشاورزان به استفاده از  وي
منابع آب زیر زمینی و خطراتی همچون افت سطح 

 منابع این آلودگی آب، شوري رفتن باال ایستابی و 
 و پسابها کشاورزي، سموم نفوذ و ورود از ناشی

 آب پیشروي خطر همینطور و آنها به ها فاضالب
فصل  در رویه بی هاي برداشت اثر در دریا شور

زراعی از جمله تهدیداتی است که در صورت عدم 
توجه به آن، عواقب جبران ناپذیري را بر جاي 

 .خواهد گذاشت

بهرام پور تأکید نمود: براي برنامه ریزي مناسب 
تأمین و توزیع آب از جمله کشاورزي نیاز به داشتن 
اطالعات دقیق از منابع و مصارف می باشد و تحقق 

همکاري همه جانبه در تعیین این امر نیازمند 
هاي  تکلیف چاههاي غیر مجاز از جمله دستگاه

اجرایی خدمات رسان مرتبط و کشاورزان عزیز می 
 .باشد

این گزارش حاکی است؛ در این جلسه علی حنیفه 
پور رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب هاي زیر 
زمینی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن نیز 

و تعیین تکلیف چاههاي  3مل ماده درباره دستورالع
غیر مجاز و اینکه در این زمینه نیاز به همکاري همه 
جانبه از جمله شوراهاي اسالمی و دهیاران و 
مدیریت جهاد کشاورزي و رسانه در امر اطالع 

 رسانی کشاورزان توضیحاتی را ارائه نمود.
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 به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج؛

تنیس روي میز پیش کسوتان برگزاري یک دوره مسابقه 

 در آب منطقه اي گیالن

ک دوره رقابت تنیس روي میز به مناسبت ی
گرامیداشت هفته بسیج ویژه پیش کسوتان در 

 .شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار شد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400آذر  6شنبه  
ن همچنی و ورزش کمیته همت به گیالن؛ اي منطقه

 سهامی شرکت امام جعفر صادق (ع)پایگاه بسیج 
 هفته گرامیداشت مناسبت به گیالن اي منطقه آب

 حضور با میز روي تنیس مسابقه دوره یک بسیج
 و گیالن اي منطقه آب شرکت کسوتان پیش

 .شد برگزار گیالن برق تولید شرکت

شایان ذکر است؛ در پایان با حضور محمدجواد 
بسیج امام جعفر خانی پور فرمانده پایگاه مقاومت 

صادق (ع) شرکت آب منطقه اي گیالن به نفرات 
  .شد تقدیر جوائز اهداء با برتر این مسابقه

 در شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار شد؛

دوره آموزشی سطح دوم آشنایی با نظام رسیدگی 

 به تخلفات اداري

و به صورت  1400از صبح امروز هفتم آذر ماه 
) ، دوره آموزشی سطح دوم تدریس بر خط ( آنالین 

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداري در 
 .شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار شد

 عمومی روابط گزارش به؛  1400آذر  8دوشنبه   
 اداره توسط دوره این گیالن؛ اي منطقه آب

اري شرکت اد تخلفات به رسیدگی هیأت هماهنگی
نحوه دفاع و مدیریت منابع آب ایران با عنوان 

پاسخگویی به مراجع نظارتی، بازرسی و هیأت 
رسیدگی به تخلفات اداري در شرکت آب منطقه اي 

 گیالن برگزار شد.

گفتنی است؛ در این دوره که توسط محمدرضا 
علیمرادي رئیس اداره هماهنگی هیأت رسیدگی به 
تخلفات اداري کارمندان شرکت مادر تخصصی 

 از نفر 70 شد، ریسمدیریت منابع آب ایران تد
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 رعایت با گیالن اي منطقه آب شرکت همکاران
 .داشتند حضور بهداشتی هاي پروتکل کامل

در راستاي اجراي طرح هاي داناب و گسترش 
 سواد آبی در مدارس گیالن ؛

نشست هماهنگی آب منطقه اي گیالن و 

 آموزش و پرورش گیالن برگزار شد

نماینده  نشست هماهنگی آب منطقه اي گیالن با
آموزش و پرورش استان گیالن در راستاي اجراي 
طرح هاي داناب و گسترش سواد آبی در مدارس 

 .استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400آذر ماه  7

منطقه اي گیالن ؛ در این نشست طرفین ضمن 
 و نیرو اشاره به موضوع تفاهمنامه فی ما بین وزارت

 هاي طرح نمودن اجرایی بر مبنی پرورش و آموزش
 تحصیلی سال در آبی سواد گسترش و داناب

 و آموزش هاي ظرفیت همچنین و1401-1400
 و انسان کتاب تدریس براي گیالن استان پرورش

حیط زیست و چالش هاي استانی حوزه آب مورد م
 بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است این نشست با حضور مدیر و 
عمومی ، رییس گروه احیاء و کارشناس روابط 

تعادل بخشی آب هاي زیر زمینی و کارشناس این 
گروه و نماینده معرفی شده از سوي اداره کل 

 آموزش و پرورش استان گیالن برگزار شد.

 اي گیالن؛ هشدار شرکت آب منطقه

پرهیز از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها و 

 تاسیسات آبی استان

منطقه اي گیالن با توجه به شرکت آب 140آذر  10
پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران و 
سیالبی شدن رودخانه ها در ایام پایانی هفته جاري 

  .هشدار داد

نجی از سوي اداره هشدار سطح نار با توجه به صدور
 سامانه فعالیت بر مبنی کل هواشناسی استان گیالن

 چهارشنبه روز عصر از گیالن استان سطح در بارشی
 احتمال و ماه آذر 12 جمعه صبح لغایت ماه آذر 10

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

و هموطنان ارجمندمان درخواست می  شهروندان
شود براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و 
استقرار در حریم رودخانه ها، تأسیسات آبی و کانال 

 .هاي آبرسانی خودداري کنند

 

 

https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar2.pdf?=87840566
https://gilmet.ir/aaaa/pishbininavarkenari/0upload/hoshdaar2.pdf?=87840566
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بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن و نماینده 

شهرستان رشت در مجلس شوراي اسالمی از سد الستیکی 

 آباد رشتفخر

روز شنبه ، سیزدهم آذر ماه ، وحید خرمی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن و جبار 
کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت در مجلس 
شوراي اسالمی از سد الستیکی فخرآباد رشت 
بازدید نموده و از نزدیک روند اجراي این پروژه را 

 . مورد بررسی قرار دادند
 

 

فخرآباد بر روي رودخانه اوشمک سد الستیکی    
در روستاي فخرآباد در شمال شرق شهرستان رشت 
در حال احداث است و بناست آب هاي ناشی از 
بارندگی و زه آبهاي اراضی زراعی را در فصول زراعی 
جمع آوري و به مصرف اراضی کشاورزي در دو 

 .سمت رودخانه برساند

 

 درصدي سد الستیکی فخرآباد رشت 60پیشرفت فیزیکی 

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن گفت : حجم آب 
 450ذخیره شده سد الستیکی فخر آباد برابر با 

هزار متر مکعب و حجم آب تنظیمی سالیانه آن 
 .میلیون متر مکعب خواهد بود 2برابر با 

 روابط گزارش به1400آذر  14یکشنبه      
 در خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب عمومی
این خبر گفت:  اعالم با پروژه این از بازدید حاشیه

سد الستیکی فخر آباد با هدف توسعه و بهبود 
هکتار از اراضی شالیزارهاي  1000آبیاري حدود 

درصدي در حال اجرا  60منطقه با پیشرفت فیزیکی 
 .می باشد

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

موقت دبی تراز رودخانه و زهکش ها براي تأمین 
آب کشاورزي، افزایش سطح تراز آب در رودخانه و 
کاهش هزینه پمپاژ، بهبود شرایط زیست محیطی و 

 برداري بهره زمینی، زیر آب تغذیه سفر هاي
 این در رودخانه ساماندهی و تفریحی و توریستی
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 الستیکی سد ساخت اهداف دیگر از ار محدوده
 .ودنم عنوان رشت فخرآباد

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن افزود: سد الستیکی 
متر و با ارتفاع  40/5فخرآباد رشت با طول تاج 

 .متر در حال احداث است 3/5الستیک 
گفتنی است، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم 
شریف شهرستان هاي رشت و خمام در مجلس 
شوراي اسالمی نیز در این بازدید حضور داشت و از 
نزدیک در جریان مسائل و مشکالت و روند اجراي 

  پروژه قرار گرفت.

 دیدار شهردار رشت با مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن

سید امیرحسین علوي در دیدار با وحید خرّمی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن، پیرامون 

حوزه مدیریت شهري و ارتباط آن  مسائل مرتبط با
 .با حوزه آب منطقه اي گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی ،  1400آذر  14یکشنبه  
آب منطقه اي گیالن؛ در این دیدار شهردار کالنشهر 
رشت بر افزایش همکاري دو طرف در خصوص 

خصوص در حوزه  مسائل شهري و رفاه شهروندان به
 .آب منطقه اي تأکید نمود

خرّمی نیز در این دیدار ضمن اعالم آمادگی شرکت 
آب منطقه اي در همکاري با شهرداري رشت گفت: 
این شرکت از اجراي طرح ها و پروژه ها در 

 قوانین بر منطبق شهر محدوده هاي رودخانه حاشیه
 استقبال شود، شهري توسعه به منجر که مقررات و

 .کند می

سردهنه ساخت دیواره حفاظتی و مقاوم سازي 
 رودخانه مرغک شاندرمن

هاي رضوانشهر، ماسال و  مدیر منابع آب شهرستان
بندرانزلی از ساخت دیواره حفاظتی و مقاوم سازي 
سردهنه رودخانه مرغک شاندرمن با پیشرفت 

 .درصدي خبر داد 70فیزیکی بیش از 
 روابط گزارش به؛  1400آذر  15دوشنبه     

 با پور بهرام بهرام گیالن؛ اي منطقه آب عمومی
 هاي سیالب وقوع به توجه با: گفت خبر این اعالم

هاي انهار در  دهنه سر تخریب به منجر که متعدد
رودخانه مرغک شاندرمن گردید، مرمت آن در 

 .دستور کار قرار گرفت
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اي گیالن طرح ساخت  وي افزود: شرکت آب منطقه
دیواره حفاظتی و مقاوم سازي سردهنه محمدقلی 

 70مرغک شاندرمن را آغاز کرده و بیش از پند 
درصد پیشرفت کار دارد و امیدواریم تا شروع فصل 

 .آبیاري به پایان برسد

بهرام پور گفت: این طرح شامل گابیون بندي به 
متر و دیواره سازي به طول  4متر و ارتفاع  17طول 

متر با  5در  24متر و سنگ چینی در ابعاد  43
میلیون تومان در  350میلیارد و  2اعتباري بالغ بر 

هکتار از  70حال اجراست و آب مورد نیاز 
 کند. شالیزارهاي منطقه را تأمین می

 انسداد چاه هاي غیر مجاز در شهرستان رودسر

هاي رودسر و املش از پر  مدیر منابع آب شهرستان
المنفعه نمودن دو حلقه چاه غیر مجاز در  و مسلوب

دشهرستان رودسر خبر دا . 

به گزارش روابط ؛  1400آذر  16شنبه  سه   
عمومی آب منطقه اي گیالن؛ احمد دادستان با 

 نظارت و مدیریت راستاي در اعالم این خبر گفت:
 این از صیانت و حفظ و زیرزمینی آب منابع بر دقیق
 آب منابع امور توسط مجاز غیر چاه حلقه دو منابع،

روستاهاي میان هاي رودسر و املش در  شهرستان
پشته و سروالت از توابع شهرستان رودسر پر و 

 .المنفعه شدند مسلوب

 جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان ماسال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ؛  1400آذر  20شنبه   
آب منطقه اي گیالن ؛ شوراي حفاظت از منابع آب 
 شهرستان ماسال به ریاست فرماندار این شهرستان
و با حضور اعضاي این شورا در سالن اجتماعات 

  .فرمانداري شهرستان ماسال تشکیل جلسه داد
 حفاظت شوراي دبیر پور بهرام بهرام جلسه این در 
 آب منابع امور مدیر و ماسال شهرستان آب منابع از

 تأکید با انزلی و ماسال رضوانشهر، هاي شهرستان
بخشی آب هاي زیر زمینی  تعادل و احیا طرح بر

پس از ارائه گزارشی در خصوص آمار، ارقام و تعیین 
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تکلیف چاه هاي غیر مجاز و مجاز و همچنین سهم 
کشاورزي، صنعت، شرب و خدمات از منابع آب زیر 
زمینی در این شهرستان گفت: سابقه خشکسالی و 
کاهش شدید منابع آب سطحی از جمله کاهش 

رودخانه ها در سنوات  درصدي سطح آب 2بیش از 
درصد اراضی  92گذشته و سنتی آبخور بودن حدود 

کشاورزي شهرستان ماسال، موجب گرایش زیاد 
 کشاورزان به منابع آب زیر زمینی شده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان هاي رضوانشهر، 
ماسال و انزلی افزود؛ افت و آلودگی منابع آب ناشی 

و فاضالبها، همچنین باال از سموم کشاورزي، پسابها 
رفتن شوري آب در اثر برداشت هاي بی رویه در 
فصل زراعی از جمله خطراتی است که این 
شهرستان را تهدید می کند و در صورت عدم توجه 
به آنها عواقب جبران ناپذیري را برجاي خواهد 

گفتنی است؛ در این جلسه علی حنیفه پور  گذاشت.
بخشی آب هاي زیر رئیس گروه احیاء و تعادل 

زمینی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن نیز 
حضور داشت و با اعضاي جلسه به تبادل اطالعات 
در خصوص طرح احیاء و تعادل بخشی آبهاي زیر 

 زمینی پرداخت.

خط انتقال سد دیورش 23پیگیري اخذ مجوز ماده   

در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن و 
ار در مجلس شوراي اسالمی ، نماینده مردم رودب

(کد اجرایی ) خط  23پیگیري اخذ مجوز ماده 
 . انتقال سد دیورش مورد تاکید قرار گرفت

 

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400آذر  20شنبه  
منطقه اي گیالن ؛ مهرداد گودرزوند چگینی 
نماینده شهرستان رودبار در مجلس شوراي اسالمی 

رئیس هیئت مدیره و امروز با وحید خرّمی 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن 
دیدار و با وي در خصوص مسائل و مشکالت حوزه 

 آب مردم آن شهرستان گفتگو کرد.

گفتنی است ؛ در این دیدار وحید خرّمی رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن نیز 

درصدي سد  61ضمن اعالم پیشرفت فیزیکی 
، همکاري و مساعدت نماینده شهرستان دیورش 

( کد  23رودبار جهت پیگیري اخذ مجوز ماده 
 و برنامه سازمان از دیورش سد انتقال خط  اجرایی)
 .شد خواستار را کشور بودجه
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 : در کارگروه سازگاري با کم آبی استان گیالن اعالم شد

میلیون متر مکعب آب تا  40صرفه جویی 

 توسعهپایان برنامه هفتم 

 
 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از صرفه 
میلیون متر مکعبی آب تا پایان برنامه  40جویی 

 .هفتم توسعه در این استان خبر داد
به گزارش روابط عمومی ؛  1400آذر  22دوشنبه 

آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در جلسه 
کارگروه سازگاري با کم آبی استان گیالن که با 
حضور اعضاء استانی و کشوري بصورت ویدئو 
کنفرانس در محل دفتر معاون امور هماهنگی 
عمرانی استانداري گیالن برگزار گردید، گفت: 

ا کم آبی براساس ابالغ برنامه مصوب سازگاري ب
استان گیالن، تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال 

میلیون متر مکعب در برداشت  40) حدود 1405
میلیون متر  30آب استان صرفه جویی و حدود 

مکعب اثربخشی و بهبود کیفیت منابع آب در سطح 

استان انجام خواهد شد که از این میزان صرفه 
ات آب میلیون متر مکعب با اقدام 17جویی حدود 

میلیون متر مکعب با اقدامات شرکت  10منطقه اي، 
میلیون متر مکعب از  13آب و فاضالب و حدود 

اجراي برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان 
 حاصل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در ارائه 
برنامه  1400گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

اظهار داشت: تاکنون  سازگاري با کم آبی استان
میلیون متر مکعب آب)  6درصد (حدود  15حدود 

صرفه جویی از برنامه ابالغی توسط دستگاههاي 
عضو کارگروه محقق شده و امیدواریم تا پایان برنامه 

 هفتم توسعه بطور کامل تحقق یابد.

وي با تأکید بر اینکه برنامه هاي آب منطقه اي 
نابع آب و صرفه استان منطبق با بهبود کیفیت م

 با: داشت اظهار باشد، می جویی در مصرف آب 
 و السک شفارود، پلرود، مخزنی سد 4 ساخت
 روان از مکعب متر میلیون 391 سالیانه دیورش
 هاي بخش در و تنظیم استان سطحی آبهاي

 زیست نیازهاي و صنعت کشاورزي، شرب، مختلف
 .گیرد می قرار استفاده مورد محیطی

خرّمی سدهاي الستیکی را سدهاي سازگار با محیط 
سد  11زیست استان توصیف نمود و گفت: 

الستیکی در سطح استان در حال ساخت است که 
از این تعداد چهار سد الستیکی در شهرهاي آستانه 
اشرفیه، لنگرود و فومن مورد بهره برداري و افتتاح 
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شده و تعداد هفت سد الستیکی دیگر نیز با 
فت فیزیکی مناسب امکان بهره برداري در پیشر

 دولت سیزدهم را دارد.

 درصدي ذخیره آب پشت سد سفید رود 57کاهش 

ذخیره آب پشت سد سفیدرود در حال حاضر حدود 
میلیون متر مکعب است که در مقایسه با  200

 . درصد کمتر است 57پارسال در همین زمان، 
 

برگزاري خ به گزارش؛  1400آذر  24چهارشنبه 

معاون حفاظت و بهره  ؛صدا و سیما مرکز گیالن

گفت: در حال  اي گیالن برداي آب منطقه

میلیون متر مکعب آب پشت سد  206 حاضر

سفیدرود است که در مقایسه با پارسال در 

 .درصد کمتر است 57همین زمان، 

 

 

با اشاره به اینکه کشاورزان  محمد جواد خانی پور

هاي زمستان براي آماده سازي زمین  بارندگیباید از 

هزار  171 هایشان استفاده کنند افزود: ساالنه آب

هزار هکتار شالیزار گیالن از سد  238از  هکتار

 .شود سفیدرود تأمین می

وي با بیان اینکه دبی ورودي آب سد سفیدرود در 

گفت: کاهش  متر مکعب است 18 حال حاضر
ذخایر آب پشت سد در ها و در نتیجه کاهش  بارش

سال گذشته از مهمترین دالیل کاهش ذخایر آبی 
 .استان است

اي گیالن  معاون حفاظت و بهره برداري آب منطقه
هاي زمستان  از کشاورزان خواست از بارش

 .شخم شالیزارهایشان استفاده کنند براي

امیدواریم این کاهش ذخیره آب، با : وي گفت

 .جبران شود بارش برف و باران در زمستان

 به منظور کنترل میزان آب برداشتی از آبهاي زیر زمینی؛

نصب کنتور حجمی هوشمند الکترو مغناطیس 

 آب در استان گیالن

رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی آب هاي زیر 
زمینی شرکت آب منطقه اي گیالن از نصب پنج 
دستگاه کنتور حجمی هوشمند الکترو مغناطیس 

 . دادآب در گیالن خبر 
 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400آذر  27  

 هاي کنتور نصب پور حنیفه علی گیالن، اي منطقه
 تعادل و احیا طرح هاي پروژه از یکی را هوشمند

 ماه آذر در: گفت و دانست زیرزمینی هاي آب بخشی

https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3306148/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%23top
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3306148/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%23top
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3306148/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%23top
https://guilan.iribnews.ir/fa/news/3306148/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 الکترو هوشمند حجمی کنتور دستگاه 5 سالجاري
کشاورزي در یس بر روي چاه هاي عمومی مغناط

 سطح استان گیالن نصب شده است.

وي افزود: این کنتور ها به منظور کنترل میزان آب 
برداشتی در شهرستان هاي رشت، رضوانشهر، 

 رودسر و لنگرود نصب گردیده است.

 :نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی

الیروبی رودخانه ها و انهار می تواند کمک 

 انتقال آب به مزارع باشدموثري براي 

نماینده مردم شریف شهرستان صومعه سرا در 
مجلس شوراي اسالمی گفت : الیروبی رودخانه ها و 
انهار براي تسریع در آبرسانی در فصل زراعی و 

 .کنترل و مهار سیالب ها نقش بسزایی دارد
 روابط خبرنگار گزارش به ؛ 1400آذر  28یکشنبه 
 دلخوش کاظم سید گیالن، اي منطقه آب عمومی

 و مدیره هیأت رئیس خرّمی وحید با دیدار در
عامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن مدیر

ضمن اشاره به عملکرد خوب این شرکت در الیروبی 
انهار و رودخانه هاي شهرستان صومعه سرا در فصل 

 ها رودخانه الیروبی  زراعی گذشته گفت : امیدوارم
 تدام جاري زراعی فصل در شهرستان این انهار و

 . باشد داشته

وي افزود: انجام الیروبی رودخانه ها و انهار 
 کمک تواند می کشاورزي در سال زراعی جاري

 .باشد داشته مزارع به آب انتقال به موثري

شایان ذکر است، در این دیدار به بررسی مسائل 
حوزه منابع آب شهرستان صومعه سرا در بخش 

  پرداخته شد.هاي مختلف 

ها و سواحل  رئیس گروه حفاظت از رودخانه
 اي گیالن خبرداد؛ شرکت آب منطقه

برخورد قانونی با برداشت کنندگان غیرمجاز 

 اي در گیالن مصالح رودخانه

محمد مهدي اکبري از برخورد قانونی با برداشت 
اي در گیالن خبر  کنندگان غیرمجاز مصالح رودخانه

هایی که به شکل غیرقانونی در  شرکتداد و گفت: 
هاي گیالن هستند،  حال برداشت مصالح رودخانه

 .شوند هاي قضایی معرفی می شناسایی و به حوزه
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به گزارش روابط عمومی ؛  1400آذر  29دوشنبه 
آب منطقه اي گیالن؛ رئیس گروه حفاظت از 

اي گیالن در  ها و سواحل شرکت آب منطقه رودخانه
برنامه اجتماعی لوجنک در شبکه باران گفتگو با 

(صدا و سیماي مرکز گیالن) اظهار داشت: در مواقع 
وقوع سیالب رسوبات و مصالح از ارتفاعات به سمت 

شود و این امر  ها سرازیر می پائین دست رودخانه
کند،  ها را فراهم می موجبات تخریب حاشیه رودخانه

اید با ها ب از طرفی برداشت از سطح این رودخانه
 .مجوزات قانونی انجام گیرد

 

ها و  برداري از رودخانه رئیس گروه حفاظت و بهره
اي گیالن دپوي رسوبات  سواحل شرکت آب منطقه

ها را مورد اشاره قرار داد و  سیالب در بستر رودخانه
عنوان کرد: شهرستان فومن جزو مناطقی در استان 

شود که به علت وقوع سیالب  گیالن محسوب می
هاي زیادي در آن تخریب شده، بنابراین برداشت  پل

 .اي امري حساس است مصالح رودخانه

هاي گیالن بسیار  اکبري با بیان اینکه شیب رودخانه
ها کنده  باالست و در مواقع سیالبی کف رودخانه

اینک  شود تصریح کرد: برداشت مصالحی که هم می
در باالست پل و رودخانه ماکلوان فومن در حال 

انجام است تنها مربوط به مصالح مازادي است که 
 .در آن منطقه وجود دارد

وي با اذعان به این نکته که تنها بخشی از 
هاي  اینک در سطح رودخانه هایی که هم برداشت

شود مجاز است و مابقی به شکل  گیالن انجام می
هاي  شود اضافه کرد: برداشت غیرمجاز انجام می

هاي استان گیالن با  خانهمجاز مصالح از سطح رود
توجه به پتانسیل رودخانه مورد نظر و پس از انجام 
کارهاي کارشناسی قابل انجام است تا به رودخانه 

 .آسیب وارد نشود

ها و  برداري از رودخانه رئیس گروه حفاظت و بهره
اي گیالن با تأکید بر  سواحل شرکت آب منطقه

هاي  هاینکه گاهی برداشت مصالح از سطح رودخان
استان غیرکارشناسی و فراتر از پتانسیل رودخانه 

  گیرد یادآور شد: بعضی اوقات برداشت انجام می
ها انقدر بی رویه انجام  مصالح از بستر رودخانه

شود که شرکت مجبور به انجام اقدامات ترمیمی  می
براي حفاظت از تأسیسات و مسیرهاي دسترسی 

 .است

هاي اصولی مصالح  تترین هدف از برداش اکبري مهم
هاي  اي در گیالن را افزایش عرض رودخانه رودخانه

استان و محافظت از منطقه و جلوگیري از تخریب 
ها و  در مواقع بروز سیالب اعالم کرد و گفت: شرکت

هایی که به شکل غیرقانونی در حال برداشت  گروه
هاي گیالن هستند شناسایی و به  مصالح رودخانه

 .اند همان منطقه معرفی شدههاي قضایی  حوزه
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اي گیالن براي  وي از برنامه شرکت آب منطقه
برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز مصالح 

اي در استان سخن گفت و خاطرنشان کرد:  رودخانه
اي متولی اصلی حفاظت از  شرکت آب منطقه

ها است بنابراین اجازه نخواهد داد  رودخانه
هاي گیالن  رودخانهرویه از بستر  هاي بی برداشت

 صورت بگیرد و استمرار پیدا کند.

 انتصابات جدید در شرکت آب منطقه اي گیالن

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان هاي فومن و 
شفت ، سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزي 
و سرپرست مدیریت رودخانه ها و سواحل در آب 

 .منطقه اي گیالن منصوب شدند
به گزارش روابط عمومی ؛  1400آذر  30شنبه  سه

شرکت آب منطقه اي گیالن؛ طی احکام جداگانه 
اي از سوي وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن 

محمد صادق رجبی ماتک سرپرست  ،

منابع آب شهرستان هاي فومن و   مدیریت

سرپرست  خیرخواه محبوب رضا ، شفت

 محمد و آب منطقه مرکزيمدیریت منابع 

سرپرست مدیریت رودخانه ها و  اکبري مهدي

 .دشدن منصوب گیالن اي منطقه آب در  سواحل

در این احکام آمده است؛ انتظار می رود با هماهنگی 
، همکاري و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل 
نسبت به پیگیري و اجراي وظایف زیر نظر معاونت 

 اهتمام الزم را به عمل آورید.حفاظت و بهره برداري 
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