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بازدید سرزده مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از پروژه 

 هاي منابع آب شهرستانهاي رشت و آستانه اشرفیه

بصورت سرزده از طرح سد  النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد
شهرستان  یهزار متر مکعب 10فخرآباد رشت و مخزن  یکیالست

 کرد. دیبازد هیآستانه اشرف
 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 اردیبهشت 2 جمعه
اي گیالن؛ وحید خرّمی در حاشیه بازدید سد الستیکی فخر آباد 

 1000رشت گفت: این سد با هدف توسعه و بهبود آبیاري حدود 
هکتار از اراضی شالیزارهاي منطقه و جلوگیري از تداخل آب شور 
دریا با آب شیرین رودخانه، آبگیري ایمن کانال انحراف آب، ذخیره 
موقت دبی تراز رودخانه و زهکش ها براي تأمین آب کشاورزي، 
افزایش سطح تراز آب در رودخانه و کاهش هزینه پمپاژ، بهبود 

سفر هاي آب زیر زمینی، بهره شرایط زیست محیطی و تغذیه 
برداري توریستی و تفریحی و ساماندهی رودخانه در این محدوده 

 .درصد در حال ساخت می باشد 75 حدود  با پیشرفت فیزیکی
زن مخ  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در بازدید از پروژه

هزار متر مکعبی آب آستانه اشرفیه نیز بیان داشت :هدف از  10
اجراي این پروژه تامین آب شرب و بهداشتی و مطمئن براي 
شهروندان آستانه اشرفیه میباشد که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی 

 .درصدي برخوردار است 96
در این بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از نزدیک در 

هاي یاد شده قرار گرفت و دستورات الزم را جهت  وژهپر  جریان
 . هاي آنها صادر نمود تسریع در فعالیت

منابع آب  ياز پروژه ها النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد

 کرد دیفومن و شفت بازد يشهرستان ها يکشاورز
هاي سردهنه  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن از پروژه

 گوراب پس فومن و سردهنه نهزم شفت بازدید و از نزدیک در 

 

ها قرار گرفت و دستورات الزم را جهت تسریع در  جریان این پروژه
 . ها صادر نمود هاي این پروژه فعالیت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401  بهشتیارد 3شنبه 
منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در بازدید از پروژه سردهنه نهزم 

ترین پروژه هاي منابع آب  شفت گفت: این سردهنه از مهم
کشاورزي بخش مرکزي شهرستان شفت است که با هدف تامین 

هکتار از اراضی کشاورزي منطقه ساخته  200آب مورد نیاز حدود 
جلوگیري از آب شستگی دیوارهاي اطراف رودخانه شده که ضمن 

هاي کشاورزي مردم  امامزاده ابراهیم (ع) براي محافظت از زمین
 .نیز کاربري خواهد داشت

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن ضمن بازدید از ساخت و ترمیم 
 700سردهنه گوراب پس فومن اظهار داشت: این سردهنه حدود 

 زیر را ازبر و شالده  ستاهاي بوئین،هکتار از اراضی کشاورزي رو
 . دارد کشت

هزار متر  20ي افزود : براي ساخت بازوي نهر این سردهنه حدود و
مکعب خاك و مصالح رودخانه اي و همچنین براي استحکام آن از 

کامیون مصالح سنگی از شهرستان رودبار به محل پروژه  120
 .  انتقال و استفاده شده است

 

 .داشت : این سردهنه هم اکنون آماده آبگذاري می باشدوي اعالم 
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قدر در  ي(ع) و شب هایمراسم شهادت امام عل يبرگزار

 النیگ يشرکت آب منطقه ا

به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) و شب 
هاي قدر ، مراسم عزاداري و سوگواري این امام بزرگوار با حضور 

هیئت مدیره ، معاونین و جمعی از کارکنان در مدیر عامل ، اعضاء 
 .محل نمازخانه شرکت آب منطقه اي گیالن برگزار گردید

 شرکت عمومی روابط گزارش به ؛ 1401اردیبهشت  4یکشنبه  
 امام طاهري السالم حجت مراسم این در گیالن، اي منطقه آب

 سخنانی تسلیت، بیان ضمن گیالن اي منطقه آب شرکت جماعت
امیر المومنین حضرت علی(ع) و فضایل ماه مبارك رمضان  ببا در

 .و شبهاي قدر ایراد نمود

همچنین در این مراسم، یکی از مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت در سوگ حضرت امام علی(ع) به مدیحه سرایی و نوحه 

 خوانی پرداخت. 

 تولم شهر صومعه سرا؛ یکیسد الست لیبا تکم

 خواهد شد ياریمنطقه، بهبود آب يزارهایشال یهکتار از اراض 840

بصورت سرزده از سد  النیگ يا عامل شرکت آب منطقه ریمد
و دستورات الزم را جهت  دیتولم شهر صومعه سرا بازد یکیالست
 صادر نمود .  پروژه نیا يها تیدر فعال عیتسر

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  1401 بهشتیارد 6شنبه  سه 
 الستیکی سد کارگاه از بازدید حاشیه در خرّمی وحید گیالن؛ اي

 66 حدود تاکنون سد این اینکه بیان با سرا صومعه شهر تولم
 شهر تولم الستیکی سد ساخت: گفت دارد ساخت پیشرفت درصد

 840 آبیاري بهبود باعث شاخرز، رودخانه روي بر سرا صومعه
 .هاي پایین دست این منطقه خواهد شد هکتار از زمین

 66متر، طول الستیک در ناحیه تاج  3وي افزود: این سد به ارتفاع 
 9تواند ساالنه حدود  هزار متر مکعب می 110متر و با حجم مخزن 

 .میلیون مترمکعب آب ذخیره کند

اي گیالن، بهبود وضعیت آبیاري  مدیر عامل شرکت آب منطقه
از کف هاي کشاورزي منطقه، تغذیه آب زیر زمینی، جلوگیري  زمین

کنی و بهسازي سواحل رودخانه، افزایش سطح تراز آب به دلیل 
هاي حاشیه رودخانه و بهره برداري تفریحی و  پمپاژ آن به زمین

گردشگري را از مهمترین اهداف ساخت سد الستیکی تولم شهر 
 .صومعه سرا عنوان کرد

سدهاي الستیکی شامل یک تیوپ بزرگ الستیکی است که با 
هاي فوالدي بر روي یک بستر بتنی نصب و با هوا  هاراستفاده از م

ها، کنترل ساده آن با  هاي مهم این گونه سد از مزیت .شود پر می
اجراي فرمان تخلیه و یا پر کردن تیوپ براي عبور بدون خطر 

 سیالب از محل سازه است.

 درودیحجم آب سد سف يدرصد 30کاهش 

با  النیاستان گ يا شرکت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره
گفت: تاکنون  درودیحجم آب سد سف يدرصد 30اشاره به کاهش 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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شده که نسبت به مشابه  رهیمتر مکعب آب در سد ذخ ونیلیم 780
 .میحوزه مواجه هست نیدر ا يدرصد 30سال گذشته با کاهش 

وگو با  گفتپور در  محمد جواد خانی  ؛ 1401 بهشتیارد 6شنبه  سه
با بیان اینکه تأمین آب کشاورزي به   خبرنگار فارس در رشت

منظور آغاز فصل زراعی به خوبی انجام شده است، اظهار کرد: با 
هاي صورت گرفته تمامی تدابیر الزم براي رهاسازي آب  تالش

براي آغاز فصل زراعی در استان گیالن انجام شده و مشکلی در 
  .این خصوص وجود ندارد

: گفت سفیدرود سد درصدي حجم آب 30وي با اشاره به کاهش 
میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره شده که نسبت  780 تاکنون

درصدي در این حوزه مواجه  30به مشابه سال گذشته با کاهش 
  .هستیم

اي استان گیالن میزان  برداري آب منطقه معاون حفاظت و بهره
متر مکعب بر ثانیه دانست و  70ورودي آب به سد سفیدرود را 

سازي شده و  افزود: تا پایان فصل آبیاري آب در سد سفیدرود ذخیره
مشکلی وجود ندارد لذا براي اعالم کمبود آب کشاورزي در گیالن 

  .اظهار نظر زود است

پور با تأکید بر لزوم توجه به اتخاذ تدابیر الزم به منظور  خانی
نتهاي شبکه سفیدرود بیان هاي ا کاهش تنش آبی در شهرستان

هایی که در انتهاي شبکه  کرد: هرساله به طور کلی شهرستان
سفیدرود قرار دارند با تنش بیشتري مواجه هستند لذا باید تدابیر 

  .الزم را در خصوص اتخاذ کرد

وي انتقاد برخی از کشاورزان درخصوص چرایی رهاسازي 
 سطح در هیگرو دیرهنگام آب در استان گیالن تصریح کرد:

کارشناسان آب  شامل مصارف و منابع کارگروه اسم به استان
اي، ستاد مدیریت بحران، جهاد کشاورزي، شیالت و  منطقه

هاي آب در  هواشناسی تشکیل و در آن کارگروه تمام ورودي
  .گیرد گیالن مورد بررسی قرار می

از اي استان گیالن  برداري آب منطقه به گفته معاون حفاظت و بهره
هاي موجود در سد سفیدرود ذخیره  سال گذشته تاکنون تمامی آب

شده و هیچ رهاسازي آب به جزء در موارد زیست محیطی، انجام 
  .نشده است

پور با بیان اینکه رهاسازي بدون کارشناسی آب در گیالن  خانی
منجر به ایجاد تنش آبی شدید در استان خواهد شد، تصریح کرد: 

ز در گیالن براي یکسال زراعی یک میلیارد و میزان آب مورد نیا
میلیون مترمکعب  780میلیون متر مکعب است ولی اکنون  200

هاي پشت سد سفیدرود  آب وجود دارد لذا اگر اکنون تمامی آب
گیري رهاسازي شوند تا خرداد ماه هیچ آبی در  براي فرآیند خزانه

  .این سد وجود نخواهد داشت

فیدرود در اواسط اردیبهشت خبر داد و وي از رهاسازي آب سد س
االمکان از بانک نشاء، چاه،  افزود: از شالیکاران درخواست دارم حتی

گیري استفاده  ها و نهرهاي موجود براي انجام فرآیند خزانه آببندان
کنند لذا در کشاورزان باالدست درخواست دارم در مدیریت و توزیع 

  .آب دخالت نکنند

 جانیدر شهرستان اله یدولت یهکتار از اراض 7از  شیب يآزاد ساز

و  ياز آزاد ساز اهکلیو س جانیاله يمنابع آب شهرستانها ریمد
 يروستا ایدر می، حر هیکال ریبستر تاالب ام یرفع تصرف اراض

در  الستانیل يرودخانه واقع در روستا میحسن بکنده و حر
 خبر داد . جانیشهرستان اله

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401 بهشتیارد 7چهارشنبه  
: گفت خبر این اعالم با علیزاده محمدجواد گیالن؛ اي منطقه آب
 توجه با و آب عادالنه توزیع قانون 2 ماده از 4 تبصره راستاي در
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 منظور به همچنین و آبی منابع از صیانت ضرورت و اهمیت به
اراضی دولتی(حرایم کانالها، بستر  به اشخاص تعدي از جلوگیري

رودخانه ها و آببندانها و حریم دریا ها) این امور با پیگیري و طرح 
شکایت و با احکام و دستورات صادره از محاکم قضایی حوزه 
شهرستان الهیجان موفق به آزادسازي اراضی دولتی به مساحت 

 متر مربع گردید. 400هزار و  73

شکایت امور منابع آب شهرستانهاي وي تشریح کرد: حسب طرح 
الهیجان و سیاهکل علیه شخص حقیقی دایر بر تصرف اراضی 
بستر تاالب امیرکالیه که مدعی مالکیت اراضی بستر و در حال 
تغییر کاربري اراضی به شالیزاري بوده که با طرح شکایت و 
رسیدگی در محاکم قضایی بخش رودبنه الهیجان منتهی به 

کومیت به رفع تصرف از اراضی بستر شد و با صدور حکم بر مح
هماهنگی عوامل انتظامی نسبت به رفع تصرف اراضی به مساحت 

 .هزارمتر مربع اقدام گردید 72

مدیر منابع آب شهرستانهاي الهیجان و سیاهکل ادامه داد: در 
موردي دیگر، حسب طرح شکایت این امور علیه شخص حقیقی 

احداث آالچیق واقع در روستاي  مبنی بر تصرف اراضی ساحلی و
حسن بکنده نیز پس از طی مراحل حقوقی، اراضی ساحلی به 

 مساحت یک هزار متربع رفع تصرف و آزادسازي شد.

علیزاده ضمن قدردانی از همکاري مقامات قضایی و عوامل 
انتظامی شهرستان الهیجان، افزود: در طرح شکایتی دیگر از سوي 

مبنی بر تصرف و دیوارگذاري در  این امور علیه شخص حقیقی
حریم رودخانه واقع در روستاي لیالستان، پس از اخذ دستور از مقام 
قضایی شهرستان و با هماهنگی عوامل انتظامی، دیوار احداثی 

متر مربع رفع  400تخریب و اراضی حریم رودخانه به مساحت 
 تصرف و آزادسازي گردید.

 يتهایگذار در توسعه ظرف هیفراخوان جذب سرما

 النیاستان گ یآب ساتیمنابع و تأس يگردشگر

در نظر دارد به منظور استفاده  النیگ يآب منطقه ا یشرکت سهام
 يتهایظرف یو خارج یگذاران داخل هیاز توان سرما يحداکثر

استان را در قالب عقد قرارداد  یآب ساتیگسترده منابع و تأس
 .دیواگذار نما طیواجد شرا انیبه متقاض یآب يگردشگر

شرکت سهامی آب منطقه اي ؛  1401 بهشتیارد 7چهارشنبه 
استفاده حداکثري از توان سرمایه  منظور به دارد نظر در گیالن

گذاران داخلی و خارجی ظرفیتهاي گسترده منابع و تأسیسات آبی 
استان را در قالب عقد قرارداد گردشگري آبی به متقاضیان واجد 
شرایط واگذار نماید. ظرفیت هاي پیش بینی شده در بخش 
گردشگري پیرامون تأسیسات آبی در کلیه آب بندانهاي واگذار 

در سطح استان، کلیه بسترها و حرایم رودخانه ها، دریاچه  نشده
 سدهاي الستیکی، دریاچه سدهاي انحرافی و... می باشد.

 پذیرش طرح شرایط

عالقه مندان و متقاضیان حقیقی و حقوقی که از توانمندي مالی و 
فنی الزم جهت انجام سرمایه گذاري برخوردارند می توانند طرح 
پیشنهادي مکتوب خویش در خصوص ظرفیتهاي برشمرده را به 
کمیته گردشگري آب منطقه اي گیالن به نشانی رشت بلوار امام 

گیالن ارایه نموده و کد خمینی(ره) شرکت سهامی آب منطقه اي 
پذیرش اولیه دریافت نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی برخی از 
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نقاطی که به عنوان ظرفیت هاي گردشگري تأسیسات و منابع آبی 
که توسط این شرکت شناسایی شده در سایت شرکت آب منطقه 

( منوي = درباره   www.glrw.irاي گیالن به آدرس 
فرصت هاي سرمایه -فعالیت هاي حوزه-شرکت
 دیده است.گر درج  گذاري)

شایان ذکر است ارائه طرح و دریافت کد پذیرش اولیه به 
 در طرح ضمن موضوع و باشد نمی پیشنهاد شدن قطعی منزله 
 از پس و قانونی تشریفات طی استان، گردشگري هماهنگی کمیته

 فنی و محیطی زیست الزامات رعایت تأیید  و مستندات بررسی
 اقدام خواهد شد. قرارداد عقد به نسبت آنگاه و تصویب

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر ضمن 
مراجعه حضوري به کمیته گردشگري این شرکت ، با 

تماس حاصل نموده و  013-32600562شماره تلفن 
یا به وبگاه آب منطقه اي گیالن به نشانی 

www.glrw.ir . مراجعه نمایند 

 یته گردشگري شرکت آب منطقه اي گیالنکم

 قدس یبه مناسبت روز جهان النیاستان گ يشرکت آب منطقه ا هیانیب

 النیاستان گ يشرکت آب منطقه ا؛  1401 بهشتیارد 8پنجشنبه 
در  شهیروز قدس از مردم هم داشتیضمن گرام يا هیانیبا صدور ب

روز قدس با  ییمایصحنه استان دعوت کرد که با شرکت در راهپ
 کریبه پ نیبر بازگرداندن فلسط ی(ره) مبنینیآرمان بلند امام خم

 کنند. مانیپ دیجهان اسالم تجد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن؛ در این   
 :بیانیه آمده است

روز قدس میراث گران بهاي بنیانگذار فقید جمهوري اسالمی و 
مندي امام خمینی(ره) است که نشانی از عمق دور اندیشی و هوش

بیانگر اعتقاد و پایبندي اش به اندیشه وحدت و انسجام اسالمی 
 .مقابل زورگویان عرصه جهانی است

این روز بزرگ، فریاد مظلومیت و دادخواهی مردم دربند و آوارگان 
فلسطینی از جور و ستم و بیداد رژیم ضدبشري، صهیونیستی است 

راهپیمایی روز قدس نشان خواهد داد، نابودي و جهان اسالم در 
 .اسراییل غاصب همچنان اولویت اول امت هاي اسالمی است

بدین مناسبت، مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه اي گیالن نیز 
در این روز، دوشادوش اقشار مختلف مردم و با حضور در راهپیمایی 

قدس باشکوه روز قدس، ضمن اعالم حمایت از آرمان آزادي 
شریف و سرزمین فلسطین اشغالی از چنگال رژیم منحوس 
صهیونیستی، نفرت و انزجار خود را از اقدامات این رژیم جعلی 

 .سفاك فریاد خواهند زد

 صورت گرفت؛ النیبا دستور استاندار گ

 دروز زودتر از موعد مقرر انجام  ش 2رود  دیآب سد سف يرهاساز

گفت: بر اساس درخواست  النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
،  ییآب و هوا طیشرا شی، پا یالنیکشاورزان زحمتکش گ يها

 دیآب سد سف ي، رها ساز النی، برابر دستور استاندار گ یمنابع آب
روز زودتر از موعد مقرر  2 ياریآب يکانالها يرود و برنامه آبگذار

 گردد. یانجام م

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 بهشتیارد 10شنبه 
اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر گفت: در چهارمین جلسه 

که به ریاست استاندار و  1401شوراي حفاظت آب استان در سال 
حضور اعضاء شورا و فرمانداران بصورت ویدئو کنفرانسی در محل 

رگزار استانداري در پیش از ظهر امروز شنبه(دهم اردیبهشت ماه) ب
گردید، استاندار گیالن با توجه به شرایط کم بارشی سطح استان و 
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 سفیدرود سد آب رهاسازي که دادند دستور نگرانی هاي کشاورزان
 اردیبهشت ماه انجام شود. 10از امروز 

وي افزود: براساس این برنامه، آبگذاري کانال آب بر فومنات از سد 
شالیزارهاي منطقه شرق تاریک و کانال راست سنگر براي اراضی 

استان گیالن از صبح روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه انجام می 
 شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن ادامه داد: برنامه آبگذاري 
کانال چپ سنگر(اراضی شالیزارهاي شهرستان هاي رشت و خمام) 

 14نیز با توجه به تغییرات اعالم شده از صبح روز چهارشنبه 
 دیبهشت ماه آغاز می گردد.ار

خرّمی اظهار داشت: مرحله اول آبگذاري کانال هاي آبیاري شبکه 
روز بصورت پیوسته می باشد و پس  16سفیدرود جهت نشاء برنج 

 ادامه وصل روز 8 و روز قطع 4از آن نوبت بندي آب بصورت 
 .داشت خواهد

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در پایان تأکید
نمود: کشاورزان عزیز گیالنی ضمن رعایت تقویم زراعی و توصیه 
هاي فنی سازمان جهاد کشاورزي استان نظر به وضعیت موجود 
منابع آب استان و اعالم زمان آغاز آبگذاري، نسبت به انجام 
فعالیت هاي کشاورزي متناسب با منابع آبی در دسترس خویش 

عالم شده فرآیند نشاء را به اقدام و طبق برنامه در محدوده زمانی ا
 انجام برسانند.

 رود : دیآب سد سف يهمزمان با شروع رهاساز

رود  دیدر سد سف دیجد یروگاهیدستگاه ترانسفورموتور قدرت ن 2

 شوند یم يوارد مدار بهره بردار

سال از  60گفت : پس از  النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
در  یروگاهیدستگاه ترانسفورموتور قدرت ن 2،  درودیعمر سد سف

 شوند. یم يو وارد مدار بهره بردار ضیسد تعو نیا

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 بهشتیارد 10شنبه 
اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر در چهارمین جلسه 
شوراي حفاظت از منابع آب استان گیالن گفت: همزمان با 

آب سد سفیدرود جهت نشاکاري کشاورزان تحت پوشش رهاسازي 
شبکه سفیدرود، دو دستگاه ترانسفورموتور قدرت نیروگاهی در این 
سد نیز وارد مدار بهره برداري می شوند و ادامه داد؛ این 
ترانسفورموتورهاي قدرت، ساخت داخل هستند و ارزش ریالی آن 

 گردد. میلیارد ریال برآورد می 200درحال حاضر بیش از 

مگاولت آمپر توان  22وي افزود: هر دستگاه از ترانسفورموتورها، 
دارند که از نوع ترانسفورموتورهاي قدرت نیروگاهی محسوب می 
شوند و وظیفه متناسب کردن ولتاژ تولید برق نیروگاه با شبکه برق 

 سراسري را دارند.

 حفاظت از منابع آب استان اعالم شد؛ يجلسه شورا نیدر چهارم

 النیدر سطح استان گ ياز انهار کشاورز لومتریک 610 یروبیال

 تیریمد يگفت : در راستا النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد
از انهار  لومتریک 610، تا کنون  زارهایانتقال آب به شال ي نهیبه

 شده است . یروبیال النیدر سطح استان گ يکشاورز
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به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 بهشتیارد 10شنبه 
اي گیالن؛ اسداهللا عباسی امروز شنبه ، دهم اردیبهشت ماه در 
چهارمین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان گیالن در سال 

هاي میدانی حاکی از احتمال آسیب دیدن  ، گفت: بررسی 1401
ي شالیکاران در برخی مناطق استان است و براي جلوگیري  خزانه

هاي  بروز این مشکل، رها سازي آب سد سفیدرود براي کانال از
شود و از فردا صبح  فومنات و راست سنگر از امروز انجام می

گیرد و  ها قرار می یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ، آب در این کانال
دهد  براي کانال چپ سنگر نیز که مناطق مرکزي را پوشش می

صبح روز  8شود و از ساعت  یآب از روز سیزدهم اردیبهشت رها م
چهارشنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه در کانال چپ سنگر قرار 

 .گیرد می

استاندار همچنین بر ضرورت بهره گیري بهینه از تمامی امکانات 
ي آب تاکید کرد و به شالیکاران اطمینان داد  براي مدیریت بهینه

اجرایی نیز شود و مسئوالن  که عدالت در روند توزیع آب رعایت می
تا پایان کار کشاورزي همراه و در کنار این مولدان پرتالش خواهند 

 .بود

ي عالی دولت در گیالن همچنین از برنامه ریزي هدفمند  نماینده
هاي پمپاژ آب مزارع در  براي تجهیز و راه اندازي تمامی ایستگاه

مناطق مختلف گیالن خبر داد و گفت: متولیان امر براي حفاظت و 
هاي مردم بومی کمک  توانند از ظرفیت ها می هداري از این موتورنگ

 .ها پیش نیاید هاي آتی مشکلی براي پمپ بگیرند تا در سال

ي  مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز در گزارشی ، ذخیره
منابع آب کشاورزي را در مناطق مختلف استان تشریح کرد و با 

ون متر مکعب آب پشت سد میلی 825بیان اینکه در حال حاضر 
درصدي آورد آب سد  50سفیدرود ذخیره شده افزود: کاهش حدود 

کند عالوه بر مدیریت بهینه و توزیع عادالنه  سفید رود ایجاب می
ها  هاي آب و آب بندان هاي جانبی از قبیل پمپ در مصرف، ظرفیت

را در مناطق پایین دست و دیرآبخور فعال نموده و از بروز هرگونه 
 .چالش در این مناطق بکاهیم

ي امسال آب منطقه اي براي  وحید خرّمی با بیان اینکه برنامه
 610کیلومتر بوده افزود: تا امروز  500الیروبی انهار کشاورزي 

دستگاه انواع ماشین آالت  43ها الیروبی شده و  کیلومتر از نهر
 .دهند الیروبی، این روند را همچنان ادامه می

صالح محمدي رییس سازمان جهاد کشاورزي گیالن نیز در 
هاي گیالن  هزار هکتار از شالیزار 196گزارشی از خزانه گیري 

هاي استان خبر داد و گفت: تاکنون  درصد کل شالیزار 83معادل 
درصد  25هاي استان نشا شده و  هکتار از شالیزار 500هزار و  16

 .ي نشا هستند ها هم آماده خزانه

هاي  محمد دادرس مدیر کل هواشناسی گیالن نیز با استناد به داده
هواشناسی پیش بینی کرد بارندگی در مناطق مختلف استان از 

ي آینده وجود دارد و این  امشب و فردا و از پنج شنبه تا یکشنبه
ها و نشا کاري را همراه و  تواند روند کار شخم زمین بارش می

 .ل کندهمگام با رها سازي آب تسهی

هاي نفتی  کوروش باالدست، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده
هاي شالیکاران را تشریح  گیالن نیز روند توزیع سوخت براي پمپ

میلیون لیتر  10شود امسال بیش از  کرد و افزود: پیش بینی می
سوخت بین شالیکاران گیالنی توزیع شود که این رقم دو برابر 

 .پارسال خواهد بود

آقایی معاون اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري احمد 
گیالن نیز در این نشست شرط برون رفت از مشکالت خشکسالی 
فعلی را مدیریت خردمندانه و بهره گیري از تجربیات سنوات 

هاي آب زیرزمینی و  ي هرچه بیشتر از سفره گذشته براي استفاده
یري از بروز بحران ها دانست و تاکید کرد: براي پیشگ آب بندان
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ها  خشکسالی در فصل زراعی پیش رو بهره گیري از تمامی ظرفیت
 و امکانات ضروري ست.

 رود آغاز شد دیشبکه سف ياریآب يکانالها يمرحله آبگذار نیاول

مرحله  نیگفت : اول النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
 النیرود با حضور استاندار گ دیشبکه سف ياریآب يکانالها يآبگذار

 رسما آغاز شد . کیتار یدر محل سد انحراف

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1401 بهشتیارد 11 کشنبهی
منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در حاشیه مراسم آبگذاري تونل آب 
بر فومنات در محل سد انحرافی تاریک که با حضور استاندار 

حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود گیالن برگزار شد، گفت: در 
میلیون متر مکعب است و با توجه به وضعیت گرمی آب  830حدود 

و هوا در روزهاي گذشته و رشد سریع خزانه هاي برنج، برابر 
دستور استاندار گیالن در چهارمین جلسه شوراي حفاظت از آب 

روز زودتر از  2، رهاسازي آب سد سفیدرود 1401استان در سال 
 مقرر انجام شد.موعد 

وي افزود: از امروز کانال آب بر فومنات در سد تاریک و کانال 
راست سنگر براي اراضی شالیزارهاي شرق گیالن آبگذاري شد و 
تأکید نمود، با توجه به افزایش جریان رودخانه سفیدرود و کانال 
هاي آبیاري، شهروندان گرامی به جهت جلوگیري از بروز هرگونه 

و مالی احتمالی، از نزدیک شدن به بستر و حریم  خسارات جانی
هاي آبیاري و تأسیسات آبی جداً خودداري  رودخانه سفیدرود، کانال

 نمایند.

 14خرّمی اعالم داشت: آبگذاري کانال چپ سد سنگر نیز از روز 
اردیبهشت ماه براي اراضی شالیزارهاي مرکزي استان شامل 

 شد.شهرستانهاي رشت و خمام آغاز خواهد 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اظهار داشت: اولین مرحله 
آبگذاري کانالهاي آبیاري در سد سنگر، از تاریخ هاي اعالم شده 

روز پیوسته خواهد بود و امیدواریم که با همراهی  16فوق به مدت 
 کشاورزان عزیز در این مرحله نشاکاري به سرانجام برسد.

زحمتکش گیالنی مبنی بر رعایت  وي ضمن تأکید به کشاورزان
تقویم زراعی و الیروبی انهار بین مزارع گفت: براساس آمار 

میلیون متر مکعب آب به دلیل  100مشاورین ذیصالح، بیش از 
 که شود می عدم الیروبی انهار بین مزارع در سال از چرخه خارج 

که قرار داریم، این  آبی کم سال در کشاورزان توسط الیروبی با
 قدار آب صرفه جویی و استفاده خواهد شد.م

خرّمی در پایان گفت: کشاورزان عزیز به برنامه آبیاري اعالم شده 
اعتماد نموده و فعالیت هاي کشاورزي خویش را بر اساس تقویم 

 آبیاري تنظیم نمایند.

 النیگ يمهم شرکت آب منطقه ا هیاطالع

آب  انیجر شیرود و افزا دیآب سد سف يبا توجه به رها ساز
 ي، شرکت آب منطقه ا ياریآب يرود و کانال ها دیرودخانه سف

 صادر کرد. يا هیاطالع النیگ

 : اطالعیه مهم

با توجه به رهاسازي آب سد  ؛  1401 بهشتیارد 11 کشنبهی
سفیدرود و افزایش جریان آب رودخانه سفیدرود و کانال هاي 

جانی و مالی آبیاري؛ جهت جلوگیري از بروز هرگونه خسارات 
احتمالی، از کلیه شهروندان و مسافران عزیز استان گیالن تقاضا 
دارد جهت پیشگیري از حوادث ناشی از ورود اشخاص به بستر و 

هاي آبیاري جداً  حریم رودخانه سفیدرود، تأسیسات و کانال
 خودداري نمایند.

  

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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طرح   يگذار جهت واگذار هیسرما ییشناسا یفراخوان عموم
 ریویجورکاسر و س يروستاها یاحداث سردهنه بتن

قانون الحاق ) 23ماده ( ییعمل به دستورالعمل اجرا يدر راستا
دولت، شرکت  یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یبرخ

در نظر دارد پروژه (احداث سردهنه  النیگ يآب منطقه ا یسهام
را  لیذ هی)با مشخصات اول راملشیویجورکاسر و س يروستاها یبتن

 یمال ییمند که از توانا القهع یگذاران بخش خصوص هیبه سرما
 .دیبرخوردار هستند واگذار نما دیمف اتیالزم و تجرب

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاري طرح احداث 

 سردهنه بتنی روستاهاي جورکاسر و سیویر

راستاي عمل به دستورالعمل در  ؛  1401 بهشتیارد 12دوشنبه 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ) 23اجرایی ماده (

از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در 
نظر دارد پروژه(احداث سردهنه بتنی روستاهاي جورکاسر و 
سیویراملش) با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش 

مند که از توانایی مالی الزم و تجربیات مفید خصوصی عالقه 
 .برخوردار هستند واگذار نماید

الف: موضوع و مشخصات پروژه: احداث سردهنه بتنی روستاهاي 
 جورکاسر و سیویر

مشخصات اولیه: احداث سردهنه بتنی به همراه کف بند جهت  -
 آبگیري انهار آبرسان جورکاسر و سیویر

 محل اجرا: شهرستان املش -

: 1400برآورد اولیه بر اساس فهارس بهاي سال  -
  ریال 16،775،154،276  مبلغ

 ماه می باشد 4مدت اولیه قرارداد  -

 :شرایط پیشنهاد دهندگان -ب

 5داشتن رتبه آب متناظر با مبلغ عملیات اجرائی (پایه   -
 است الزامی  آب)

تائید  اولویت در انتخاب سرمایه گذار داراي سابقه موفق و مورد -
توسط شرکت سهامی آب منطقه اي براساس اجراي پروژه هاي 

  .مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی می باشد

ج: محل و زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آن:  
پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان به مدت 

نی شرکت آب روز نسبت دریافت اسناد از پایگاه اطالع رسا 7
اقدام  WWW.GLRW.IR منطقه اي گیالن به آدرس

نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد بیانگر صالحیت سرمایه گذار 
شامل بخش اسناد فنی شامل گواهی صالحیت رتبه بندي، سوابق 
کاري مشابه و... همچنین بخش اسناد مالی(اسناد مثبته در 

به  1401/02/25خصوص توانائی مالی سرمایه گذار) تا تاریخ 
دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه اي گیالن واقع 

 .بلوار امام خمینی می باشد -در رشت

 WWW.GLRW.IR-  شرکت سهامی آب منطقه اي

 يگذار جهت واگذار هیسرما ییشناسا یفراخوان عموم

 انهار شهرستان رشت يساز وارهیو د يطرح  سردهنه ساز

) قانون الحاق 23ماده ( ییعمل به دستورالعمل اجرا يدر راستا
دولت، شرکت  یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یبرخ

و  يدر نظر دارد پروژه (سردهنه ساز النیگ يآب منطقه ا یسهام
را به  لیذ هیانهار شهرستان رشت ) با مشخصات اول يساز وارهید

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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الزم  یمال ییمند که از توانا قهعال یگذاران بخش خصوص هیسرما
 .دیبرخوردار هستند واگذار نما دیمف اتیو تجرب

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاري 

 طرح سردهنه سازي و دیواره سازي انهار شهرستان رشت

در راستاي عمل به دستورالعمل  ؛  1401 بهشتیارد 12دوشنبه 
مواد به قانون تنظیم بخشی  قانون الحاق برخی) 23اجرایی ماده (

از مقررات مالی دولت، شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن در 
نظر دارد پروژه (سردهنه سازي و دیواره سازي انهار شهرستان 
رشت) با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی عالقه مند که از توانایی مالی الزم و تجربیات مفید 

 .گذار نمایدبرخوردار هستند وا

الف : موضوع و مشخصات پروژه : سردهنه سازي و دیواره سازي 
 (انهار شهرستان رشت(نهر کدوسرا و آلمانی

مشخصات اولیه : احداث سردهنه و نصب دریچه فلزي و میل  -
  فرمان و گیربکس

 محل اجرا : شهرستان رشت -

:مبلغ  1400برآورد اولیه بر اساس فهارس بهاي سال  -
  ریال6،022،969،297

 ماه می باشد 6مدت اولیه قرارداد  -

 :شرایط پیشنهاد دهندگان-ب

 5داشتن رتبه آب متناظر با مبلغ عملیات اجرائی (پایه   -
 است الزامی  آب)

اولویت در انتخاب سرمایه گذار داراي سابقه موفق و مورد تائید  -
توسط شرکت سهامی آب منطقه اي بر اساس اجراي پروژه هاي 

 .مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی می باشد

ج : محل و زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آن:  
پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان به مدت 

روز نسبت دریافت اسناد از پایگاه اطالع رسانی شرکت آب  7
اقدام  WWW.GLRW.IR منطقه اي گیالن به آدرس

. آخرین مهلت تحویل اسناد بیانگر صالحیت سرمایه گذار نمایند
شامل بخش اسناد فنی شامل گواهی صالحیت رتبه بندي، سوابق 
کاري مشابه و... همچنین بخش اسناد مالی (اسناد مثبته در 

به  1401/02/25خصوص توانائی مالی سرمایه گذار) تا تاریخ 
اي گیالن واقع  دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه

  .بلوار امام خمینی می باشد-در رشت

WWW.GLRW.IR  - شرکت سهامی آب منطقه اي

 

 انجام شد؛ النیبراساس دستور استاندار گ

 چاه فلمن تالش ياضطرار زیتجه

 نیگفت : با هدف تأم النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد
 النیاز آب شرب شهر تالش و با توجه به دستور استاندار گ یبخش

 .دیگرد زیتجه ي، چاه فلمن شهر تالش بصورت اضطرار

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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به گزارش روابط عمومی شرکت  ؛  1401 بهشتیارد 12دوشنبه  
آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در بازدید از برقراري انشعاب 

 :تالش گفت اضطراري در سه نقطه از شبکه توزیع آب شرب شهر
فروردین  22برابر دستور استاندار گیالن در بازدید از پروژه در تاریخ 

و درخواست شرکت آب و فاضالب و فرمانداري و  1401ماه سال 
تأکید دادستان شهرستان تالش، این پروژه در اسرع وقت به اتمام 

 .رسید
وي ضمن تشکر و قدردانی از پیمانکار پروژه و فرمانداري، 

و نیروي انتظامی درخصوص اجازه حفاري و رفع  شهرداري
مشکالت ترافیکی اعالم داشت: با توجه به برقراري انشعاب در سه 
نقطه از شبکه خط انتقال آب شرب در شهر تالش، هم اکنون این 

برداري به  پروژه به اتمام رسیده و طی روزهاي آتی جهت بهره
 .شرکت آب و فاضالب تحویل می گردد

 کرگانرود تالش یکیسد الست يدرصد 64 یکیزیف شرفتیپ

از سد  دیدر بازد النیاستان گ يا شرکت آب منطقه رعاملیمد
حدود  یکیزیف شرفتیسد با پ نیکرگانرود تالش گفت: ا یکیالست
 در حال اجرا است. يدرصد 64

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401 بهشتیارد 13شنبه  سه
با اعالم این خبر گفت: سد  آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی

هاي ناشی از بارندگی، زه  الستیکی کرگانرود تالش بخشی از آب
هاي اراضی زراعی را در فصول زراعی جمع آوري و به مصرف  آب

 .رساند اراضی کشاورزي در دو طرف رودخانه کرگانرود می

اي گیالن حجم آب ذخیره پشت سد  مدیرعامل آب منطقه
هزار مترمکعب عنوان کرد و  200ش برابر با الستیکی کرگانرود تال

میلیون  26اظهار داشت: حجم آب تنظیمی این سد در سال حدود 
 .متر مکعب است

خرّمی با بیان اینکه ساخت سد الستیکی کرگانرود تالش باعث 
هکتار از اراضی شالیزاري  410هزار  2توسعه و بهبود آبیاري حدود 

آبزیان، جلوگیري از پدیده پرورش  :منطقه خواهد شد، گفت
سازي آب و تضمین آب  کنی و بهسازي سواحل رودخانه، ذخیره کف

 .اراضی حاشیه رودخانه از اهداف اجراي این طرح است
او همچنین افزایش سطح تراز آب در رودخانه و امکان انتقال آب 
به مزارع اطراف به روش پمپاژ، ایجاد حوضچه مکش و احداث 

برداري توریستی و تفریحی و  انحراف آب، بهرهایستگاه پمپاژ و 
تغذیه آب زیرزمینی را از دیگر اهداف ساخت سد الستیکی 

 .کرگانرود تالش اعالم کرد

اي استان گیالن تصریح کرد: این سد  مدیرعامل شرکت آب منطقه
متر و  36با ارتفاع الستیک سه و نیم متر، طول الستیک در قاعده 

متر در حال ساخت بر  47سانتی متر و طول الستیک در تاج  50
 .روي رودخانه کرگانرود در شهرستان تالش است

  النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد دیبازد

 آستارا ابیآس يها خانه یکیاز سد الست

 یکیاز سد الست دیدر بازد النیگ يا شرکت آب منطقه رعاملیمد
 سد خبر داد. نیا يدرصد 63 یکیزیف شرفتیآستارا از پ

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401اردیبهشت  14چهارشنبه 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در حاشیه بازدید از سد 
هاي  هاي آسیاب آستارا گفت: تأمین آب روستا الستیکی خانه

محدوده سد، توسعه و بهبود آبیاري اراضی شالیزاري منطقه از 
هاي  اهداف احداث این سد است. وي افزود: سد الستیکی خانه

هاي  وستاي خانهآسیاب آستارا بر روي رودخانه مالهادي در ر
کیلومتري شهرستان آستارا واقع شده و حجم  8آسیاب به فاصله 

هزار متر مکعب و حجم تنظیم سالیانه آن نیز  720مخزن این سد 
میلیون متر مکعب است. خرّمی اظهار داشت: سدهاي  7.1

الستیکی در بستر رودخانه ها ساخته می شوند و هیچگونه عوارض 
 .مال با اقلیم استان گیالن سازگار هستندزیست محیطی ندارند و کا

 کانال چپ سنگر  يآب گذار

 يمعاون حفاظت و بهره بردار؛  1401 بهشتیارد 14چهارشنبه 
کانال چپ سنگر از  ياز آب گذار النیگ يا شرکت آب و منطقه

 روز خبر داد. 16امروز به مدت 

 خانی محمدجواد گیالن؛ مرکز سیما و صدا خبرگزاري به گزارش
کانال چپ سنگر براي تأمین آب زراعی  آبگذاري: گفت پور

هاي مناطق مرکزي گیالن شامل رشت، خشکبیجار، خمام،  شالیزار
 16کوچصفهان، لشت نشاء و سنگر، از امروز آغاز شد و به مدت 

روز قطع و دوباره رهاسازي  4روز ادامه دارد و پس از آن به مدت 
 گذاري آب براي بندي نوبت ادامه خواهد شد. وي با اشاره به

تیر، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی گیالن،  پایان تا ها کانال
 با همکاري و آب مصرف مدیریت با شالیکاران استان در این مدت،

زراعی خود را به موقع  مراحل دیگر و نشاء محلی، هاي میراب
یون میل 800انجام دهند. وي با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

، اضافه شده ذخیره مترمکعب آب در پشت سد سفیدرود
کانال راست سنگر هم که براي تأمین آب  در آب رهاسازي کرد:

اردیبهشت آغاز  11هاي مناطق شرقی گیالن و فومنات، از  شالیزار
شهرستان لنگرود  هاي شالیزار ترین انتهایی به اکنون هم شده،

فومنات  کانال آبریز منطقه دورترین به ساعت آینده 48 تا و رسیده
 .رسید خواهد هم شهررضوان شهرستان در

رفع تصرف پنج هزار متر مربع از بستر رودخانه در شهرستان 
 لنگرود

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود از رفع تصرف پنج هزار 
گالشکالم شهرستان  يمتر مربع از بستر رودخانه واقع در روستا

 لنگرود خبر داد .

گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ قربانعلی پورمسیب  به
قانون توزیع  2از ماده  4با اعالم این خبر گفت: در راستاي تبصره 

عادالنه آب و با توجه به اهمیت ضرورت صیانت از منابع آبی و 
همچنین به منظور جلوگیري از تعدي اشخاص به اراضی دولتی 

 اداره این  زهکش ها و آببندان ها)(حریم کانال ها، رودخانه ها و 
 در تصرف مورد یک شناسایی به نسبت قانونی وظایف راستاي در
ستر رودخانه که متصرف نسبت به فنس کشی و نصب دروازه ب

اقدام نموده بود، پنج هزار متر مربع از بستر رودخانه واقع در 
 روستاي گالشکالم شهرستان لنگرود رفع تصرف شد.

متصرف عالوه بر تصرف امکان دسترسی به منابع آبی وي افزود: 
را نیز غیر ممکن ساخته بود که با تشکیل پرونده حقوقی پس از 
پیگیري از مقامات قضایی و با حضور عوامل انتظامی تصرفات قلع 

 و قمع و اراضی تصرف شده آزاد سازي شده است.
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خانه بزرگ سنگر رشت  هیتا محل تصف جاریشهر ب یآب شرب سد مخزن

 شود یاجرا م دهیبصورت سرپوش

زاده  ینب دیبه اتفاق ام النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
از پروژه خط انتقال آب  النیمحاسبات گ وانیسرپرست اداره کل د

 کرد. دیبازد جاریشرب سد شهر ب

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401 بهشتیارد 19دوشنبه    
 از هدف: گفت بازدید این در خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب

 اهللا آیت(بیجار شهر مخزنی سد شرب آب انتقال پروژه، این اجراي
هجت) به محل تصفیه خانه بزرگ سنگر بصورت سرپوشیده می ب

 باشد.

متر  6500وي افزود: خط انتقال آب شرب سد شهر بیجار به طول 
تر آن در فاز اول از محل کیلوم 2می باشد که از این مقدار، حدود 

خروجی آب از نیروگاه سد تا خروجی محوطه کارگاهی بصورت 
 میلی متري در حال اجرا است. 1250جفت لوله هاي بتنی 

در این بازدید، از نزدیک روند عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب 
سد شهربیجار و مسائل و مشکالت مالی پروژه مورد بررسی قرار 

 گرفت.

 اشهریمحسن آباد ک يپمپاژه آب کشاورز ستگاهیا يو راه انداز ریتعم

 يو راه انداز ریاز تعم النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
 خبر داد. اشهریخطه الکتروپمپ محسن آباد ک 6 ستگاهیا

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401 بهشتیارد 21چهارشنبه 
این خبر گفت: به علت آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم 

سوپاپ  6رانش دیواره زمین این ایستگاه در رودخانه سفیدرود، 
مکش آن زیر آوار مانده بود و خطر سقوط اتاقک آن را نیز تهدید 

 می کرد.

 از جلوگیري جهت به و وي افزود: باتوجه به فرصت زمانی محدود
 دستور در پمپاژ ایستگاه این بازسازي منطقه، شالیزارهاي به آسیب

 از برداري بهره شرکت طریق از استان آب جهادي قرارگاه کار
ري و زهکشی استان گیالن بصورت اضطراري و آبیا هاي شبکه
 .شد اندازي راه و تعمیر فوري

 1000خرّمی تصریح کرد: ایستگاه پمپاژ محسن آباد کیاشهر، حدود 
روستاي محسن آباد، نوبیجار،  5هکتار از اراضی شالیزارهاي 

 الکوژده، سالک ده و امیر کالیه را مشروب می کند.

 (ره) شهر رشت : ینیبزرگ امام خم یدر مصل
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 النیگ يآب منطقه ا یخدمت شرکت سهام زیم ییبرپا

 يو در راستا النیکارمندان استان گ جیسازمان بس يبا همکار
خدمت ادارات خدمات  زیم یجهادگران فاطم يسراسر شیرزما

بزرگ امام  یدر مصل النیرسان استان و با حضور استاندار گ
 (ره) شهر رشت برپا شد. ینیخم

شرکت  یبه گزارش روابط عموم ؛  1401 بهشتیارد 23جمعه  
جهادگران  يسراسر شیرزما يدر راستا الن؛یگ يآب منطقه ا

 یدر مصل النیگ يآب منطقه ا یخدمت شرکت سهام زیم ،یفاطم
شرکت آب  رعاملیمد یخرّم دیبزرگ شهر رشت با حضور وح

 يپور معاون حفاظت و بهره بردار یمحمدجواد خان الن،یمنطقه  گ
شرکت  رعاملیو مهران محمد حسن زاده مد النیگ يآب منطقه ا

جهت  الن،یگ یو زهکش ياریآب ياز شبکه ها يبردار بهره
به آنان برپا  ییبه مسائل و مشکالت مردم و پاسخ گو یدگیرس

 شد.

 درودیشبکه سف ياریآب يها کانال ياعالم برنامه قطع آبگذار

 باران يها بارش یدر پ 

از  النیگ يشرکت آب منطقه ا يمعاون حفاظت و بهره بردار
در  درودیشبکه سف ياریآب يها به کانال يکاهش و قطع آب ورود

 از امروز خبر داد. ریاخ يبارش ها یپ

شرکت آب  ی؛  به گزارش روابط عموم؛ 1401 بهشتیارد 24شنبه 
محمدجواد خانی پور با اعالم این خبر اظهار  الن؛یگ يمنطقه ا

داشت: با توجه به بارش هاي مناسب در هفته گذشته و در جهت 

جلوگیري از ورود خسارت به اراضی شالیزارها و مصرف بهینه آب 
ماههاي کشاورزي و ذخیره سازي آب سد سفیدرود براي مصارف 

آتی، مقدار آب ورودي به کانال هاي آبیاري کشاورزي از امروز 
 .کاهش و قطع می گردد

وي تصریح کرد: آب کانال فومنات و کانال راست سد 
سنگر(مناطق شرق گیالن) از امروز قطع و کانال چپ سد 

 .سنگر(مناطق مرکزي استان) از فردا قطع می شود
منطقه اي گیالن اعالم  معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب

داشت: براساس پایش میدانی آب مزارع و نیاز هاي آبی، برنامه 
  .هاي آبیاري مجددا برقرار خواهد شد آبگذاري کانال

خانی پور ضمن تاکید به کشاورزان گیالنی مبنی بر رعایت تقویم 
زراعی و اتمام نشاء برنج یادآور شد: در صورت ضرورت، تغییرات 

بیاري متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهاي برنامه هاي آ
 .احتمالی به عموم کشاورزان اطالع رسانی می شود

مصالح از بستر رودخانه ها در  رمجازیبرخورد با برداشت کنندگان غ

 اهکلیوس جانیشهرستان اله

سه  فیاز توق اهکلیو س جانیاله يمنابع آب شهرستانها ریمد
مجاز  ریبر برداشت غ یمبن ونیکام کدستگاهیدستگاه تراکتور و 

 نیکانال در ا میو خاك از بستر رودخانه و حر يمصالح رودخانه ا
 شهرستانها خبر داد.
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 آب عمومی روابط گزارش به؛  1401 بهشتیارد 26دوشنبه  
 با: گفت خبر این اعالم با علیزاده جواد محمد گیالن؛ اي منطقه
 به همچنین و آبی منابع از صیانت ضرورت و اهمیت به توجه

 اراضی و ها رودخانه از مجاز غیر هاي برداشت از جلوگیري منظور
در راستاي وظایف سازمانی نسبت به توقیف  امور این استمالکی،

سه دستگاه تراکتور که در حال برداشت و حمل غیر مجاز مصالح 
رودخانه اي از بستر رودخانه سفیدرود واقع در روستاي رادارپشته از 
توابع شهرستان سیاهکل بوده اند که با دستور مقامات قضایی و 

به پارکینگ منتقل همکاري عوامل انتظامی، ماشین آالت توقیف و 
 و پرونده جهت سیر مراحل به دادسرا معرفی شده اند.

وي افزود: یکدستگاه کامیون نیز که در حال برداشت و حمل 
مصالح خاك از اراضی استمالکی واقع در روستاي چفل از توابع 
بازگیاگوراب شهرستان الهیجان بوده نیز توقیف و به پارکینگ 

 حل قضایی به دادسرا معرفی گردید.منتقل و پرونده جهت سیر مرا

 شد؛ دیتأک النیحفاظت منابع آب استان گ يدر جلسه شورا

 و اتمام نشاء برنج یزراع میتقو تیرعا

مناسب آب و  طیبا اشاره به شرا النیدولت در گ یعال ندهینما
انجام شده در بخش آب، از کشاورزان  تیریاستان و مد ییهوا

به اتمام  يو نشاء مزارع خود را تا هفته جار ییخواست شخم نها
 برسانند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401اردیبهشت  26دوشنبه 
آب منطقه اي گیالن؛ اسداهللا عباسی استاندار گیالن عصر امروز 

(دوشنبه) در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: 
الزمست همه کشاورزان و با توجه به مدیریت آب در استان، 

سازي کامل و  برنجکاران در یک هفته، عملیات شخم نهایی، آماده
 .نشاء مزارع را به اتمام برسانند

 
هاي الزم از سوي  بینی وي همچنین بر ضرورت انجام پیش

منظور رفع مشکالت  هاي مرتبط به فرمانداران و مدیران دستگاه
و اتخاذ تصمیمات بهنگام  مرتبط با آب رسانی براي اهالی باالدست

 .تأکید کرد

 
رسانی شایسته و  افزایی همه نهادها، اطالع تعامل، همکاري و هم

موقع به کشاورزان، برگزاري مستمر جلسات تخصصی براي   به
ارائه خدمات مطلوب به مردم و نیز بازدید میدانی مدیران از دیگر 

 .مواردي بود که استاندار گیالن بر آنها تأکید کرد
هاي جهادي در  عباسی ادامه داد: فرمانداران، فرماندهان قرارگاه

شان  حوزه هاي جغرافیایی تحت مدیریت خود هستند و باید وظایف
 .درستی انجام دهند تا رضایت عموم مردم جلب شود را به

هاي کشاورزي، تغییر کاربري  وي گفت: نباید اجازه دهیم زمین
ریزي هاي صحیح، مصرف بهینه  داده شود بلکه الزمست با برنامه

و جلوگیري از هدر رفت آب، محصول برنج در اراضی حاصلخیز 
 .کاشته شود

 
صورت ارتباط تصویري  در این جلسه که فرمانداران استان هم به

حضور داشتند؛ وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آب استان 

و تاکید بر رعایت تقویم زراعی، گفت: باتوجه به بارش هاي  گیالن
مناسب در هفته گذشته و در جهت جلوگیري از ورود خسارت به 
اراضی شالیزارها و مصرف بهینه آب کشاورزي و ذخیره سازي آب 
سد سفیدرود براي مصارف ماههاي آتی، مقدار آب ورودي به کانال 

یده و براساس پایش هاي آبیاري کشاورزي کاهش و قطع گرد
هاي  میدانی آب مزارع و نیاز هاي آبی، برنامه آبگذاري کانال

 .آبیاري مجدداً برقرار خواهد شد
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 النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد کیتبر امیپ

 یارتباطات و روابط عموم یبه مناسبت روز مل 

با صدور  النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد یخرّم دیوح
ارتباطات و روابط  یروز مل بهشتیارد 27 دنی، فرا رس یامیپ

 گفت. کیرا تبر یعموم

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  1401 بهشتیارد 27شنبه  سه
 آب منطقه اي گیالن؛ در این پیام آمده است؛

شک، دنیاي امروز، دنیاي ارتباطات است و نقش اصحاب خبر و  بی
کارگیري هنر،  آگاهی که با بهرسانه به عنوان مشعل داران توسعۀ 

مهارت، تدبیر و دانش خود، فضایی سالم براي اطالع رسانی شفاف 
کنند،  ها را فراهم می و ارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان

 .انکارناپذیر بوده و قابل تقدیر است

فرارسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه؛ روز ملی ارتباطات و روابط 
اندرکاران ساعی و پرتالش عرصه  دستعمومی را به تمامی 

ارتباطات و روابط عمومی که در جهت ایفاي رسالت خطیر گردش 
دارند، تبریک و تهنیت عرض  شفاف و صحیح اطالعات گام بر می

کنم و امید است در سالی که از سوي مقام معظم رهبري به نام  می
وابط آفرین) مزین شده است، ر بنیان و اشتغال (سال تولید، دانش

ها به عنوان یکی از ارکان مهم تأثیرگذار در امر اطالع  عمومی
رسانی و امیدآفرینی، با همیاري گسترده درون و برون سازمانی 
بتوانند بیش از پیش در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري 

 .اسالمی ایران ایفاي نقش کنند

 کانال راست سد سنگر يمرحله آبگذار نیآغاز دوم

 يمرحله آبگذار نیاز دوم النیگ يشرکت آب منطقه ا رعاملیمد
ماه خبر  بهشتیارد 30کانال راست سد سنگر از صبح روز جمعه 

 داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ،  1401 بهشتیارد 29پنجشنبه 
آب منطقه اي ؛ وحید خرّمی با اعالم این خبر گفت: آبگذاري 

هاي مناطق  شالیزارمرحله دوم کانال راست سد سنگر براي آبیاري 
 8اردیبهشت آغاز و به مدت   30شرق استان، از صبح روز جمعه 
روز آبگذاري در این کانال قطع  4روز ادامه دارد و سپس به مدت 

 .شود می

اي گیالن، با تأکید بر لزوم رعایت  مدیر عامل شرکت آب منطقه
 تقویم زراعی از سوي شالیکاران، تصریح کرد: با توجه به افزایش

هاي آبیاري و براي جلوگیري از بروز  آب رودخانه سفیدرود و کانال
حوادث احتمالی، شهروندان از نزدیک شدن به بستر و حریم 

هاي آبیاري و تأسیسات آبی خودداري  رودخانه سفیدرود و کانال
 .کنند

عی شان را با تقویم زرا هاي فعالیت کشاورزان: نمود تأکید  وي
هماهنگ کنند تا بتوانند کارهاي شان را به موقع آبگذاري کانال ها 

 .انجام دهند

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در پایان اظهار داشت: هر 
گونه تغییرات برنامه هاي آبیاري متناسب با شرایط آب و هوایی و 

 .نیازهاي احتمالی، به عموم کشاورزان عزیز اطالع رسانی می شود
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