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 مدیرعامل آب منطقه اي گیالن خبر داد؛

رفع موانع سد دیورش/ افتتاح سد   لزوم

 میلیاردي 300نیازمند اعتبار 

  

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن با اشاره به پیشرفت 
درصدي سد دیورش، گفت: در صورت تامین  60

میلیارد تومانی این سد سال آینده بهره  300اعتبار 
 .برداري می شود

به گزارش روابط عمومی آب منطقه  ؛ 23/10/1400
در حاشیه بازدید اعضاي  اي گیالن؛ وحید خرّمی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق 
الیحه بودجه کشور از سد دیورش، اظهار کرد: سد 

درصد پیشرفت فیزیکی  60دیورش تاکنون بیش از 
داشته و از اعتبارات استانی براي انجام این پروژه 

 .استفاده شده است

اي اخذ وي با اشاره به لزوم توجه ویژه نمایندگان بر

کد اجرایی خط انتقال این سد از  23مجوز ماده 
سازمان برنامه و بودجه، افزود: با توجه به پیشرفت 

درصدي سد، عمالً از ردیف بودجه ملی  60فیزیکی 
شود ولی براي آغاز خط انتقال و تصفیه  خارج می

براي تبدیل  23خانه سد نیازمند اجراي ماده 
 .هستیماعتبارات آن از استانی به ملی 

میلیارد  300خرّمی ادامه داد: در صورت تأمین 
شود این سد سال آینده  تومان اعتبار پیش بینی می

 .به بهره برداري برسد

وي همچنین گفت: با بهره برداري از این سد آب 
 .روستا تأمین می شود 28شرب پنج شهر و 

 در صدي آب سد سفید رود 60کاهش 

اي  شرکت آب منطقهبرداي  معاون حفاظت و بهره
درصدي مخزن آب سد سفید  60گیالن از کاهش 

 . رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛ 22/10/1400
وگوي ویژه  پور در گفت اي گیالن؛ محمد جواد خانی
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خبري صدا و سیماي مرکز گیالن آخرین وضعیت 
را برشمرد و  منابع آبی پشت سد مخزنی سفیدرود

اظهار داشت: طبق آمار سازمان هواشناسی میزان 
بارش باران چه در سطح استان گیالن و چه در 

 .سطح حوضه آبریز کاهش چشمگیري داشته است

اي  برداي شرکت آب منطقه معاون حفاظت و بهره
گیالن با بیان اینکه به علل ذکر شده آب ورودي به 

ه با سال سد مخزنی سفیدرود امسال در مقایس
درصد کاهش داشته است افزود: نوید  60گذشته 

هاي آینده از طریق  هاي باران در ماه بارش
هواشناسی داده شده است و امیدواریم با تحقق این 
امر مقداري از کسري ذخیره آب سد سفیدرود 

 .جبران شود

پور ضمن اشاره به برگزاري نشست شوراي  خانی
در پاسخ به این  حفاظت از منابع آب استان گیالن

پرسش که چه تصمیماتی در مورد آب زراعی گرفته 
شده است تصریح کرد: در این جلسه وظایف و 

هاي هر سازمان را مشخص و تدوین شد  مسئولیت
که چه اقداماتی در راستاي بروز کمترین تنش آبی 

 .در استان گیالن باید در اولویت قرار گیرد

الت، ادوات آ وي تأمین سوخت مورد نیاز ماشین
ها توسط شرکت فرآوردهاي نفتی  کشاورزي و پمپ

گیالن را از دیگر تصمیمات نشست شوراي حفاظت 
از منابع آب استان اعالم کرد و گفت: قرار است 

هاي ذیربط اعتبارات مورد نیاز خود را به  سازمان
مدیریت بحران استانداري گیالن اعالم کنند تا این 

رات را از وزارت کشور نهاد هم پیگیري اخذ اعتبا
 .دنبال نماید

اي  برداي شرکت آب منطقه معاون حفاظت و بهره
هاي  گیالن اعالم داشت: تمام کشاورزانی که چاه

توانند جهت تعیین  محفوره فاقد پروانه دارند می
برداري به شرکت  ها و دریافت پروانه بهره تکلیف چاه
ها  ناي گیالن و ادارات تابعه در شهرستا آب منطقه

مراجعه نمایند و ادامه داد؛ بر اساس سامانه 
تخصیص سوخت، متقاضیان حتما باید پروانه 

 .برداري داشته باشند بهره

پور با تأکید بر اینکه شرایط الزم براي صدور  خانی
هاي محفوره قبل از سال  برداري براي چاه پروانه بهره

متر  20هاي سطحی تا عمق کمتر از  و چاه 85
ه است، ابراز داشت: از کشاورزان گیالنی فراهم شد

تر اقدام  ها سریع خواهیم براي تعیین تکلیف چاه می
و این کار را به فصل کشاورزي و کاشت محصول 
برنج که با ازدحام متقاضیان مواجهیم، موکول 

 .ننمایند

اي  برداي شرکت آب منطقه معاون حفاظت و بهره
هاي  دگیگیالن با اشاره به اینکه در صورت بارن

توان نسبت به آبگیري دو یا چند باره آب  خوب می
ها اقدام کرد افزود: کشاورزان گیالنی تا زمان  بندان
گیري نشا برنج که باید حتما مطابق برنامه  خزانه

تقویم زراعی پیش برود نباید منتظر تأمین آب از 
 واقعا سد سفیدرود باشند زیرا سال زراعی جاري 



 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 

3 

 .است خاص شرایط

گیري  پور استفاده بهینه از آب باران براي خزانه یخان
سازي اراضی شالیکاري را در سال زراعی  و آماده

پیش رو امري بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: 
اي گیالن بر اساس تقویم زراعی  شرکت آب منطقه

هاي اعالمی  که تدوین خواهد شد، در همان تاریخ
دایت آن به نسبت به رهاسازي آب سد سفیدرود و ه

سوي شبکه ها و اراضی کشاورزي استان اقدام 
 .کند می

در سومین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب 
 رودسر تاکید شد؛  شهرستان

تعیین تکلیف چاه هاي غیرمجاز موجود در 

 شهرستان رودسر

هاي رودسر و املش در  مدیر منابع آب شهرستان
سومین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب 

به منظور تعیین تکلیف  : شهرستان رودسر گفت
چاه هاي غیرمجاز موجود ، متقاضیان به اداره منابع 

 .آب این شهرستان مراجعه نمایند

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1/10/1400    
 شوراي دبیر دادستان احمد: گیالن اي منطقه

 آب منابع مدیر و رودسر شهرستان حفاظت
هاي رودسر و املش با اعالم این خبر  شهرستان

گفت: ترمیم سردهنه هاي تخریب شده در سیالبها 
تا قبل از آغاز فعالیت  2و  1و الیروبی انهار درجه 

 .گرفت قرار کار دستور در کشاورزي

 مدیریت و بخشیدن نظم راستاي در وي افزود:
 براي کار  فندق باغ نمایندگان آب، مصرف بهینه

برداري به مدیریت منابع آب  پروانه بهره  دریافت
 شهرستان مراجعه نماید.

 گردید مقرر همچنین جلسه این در گفتنی است؛
 کشاورزي جهاد اداره و رودسر شهرستان آب منابع

 و تعمیر و نواقص رفع خصوص در شهرستان این
 عمیق چاههاي و پمپاژ هاي ایستگاه سازي آماده

 قدام نمایند.ا خویش مسئولیت تحت کشاورزي

دیدار نماینده آستانه اشرفیه با مدیرعامل 

 آب منطقه اي گیالن

نماینده مردم شریف شهرستان آستانه اشرفیه به 
منظور پیگیري مسائل مربوط به منابع آب این 
شهرستان با مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن 

.دیدار و گفتگو کرد
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آب منطقه  به گزارش روابط عمومی؛  4/10/1400
اي گیالن: ابراهیم نجفی در این دیدار ضمن 
پیگیري مسائل مربوط به منابع آب در حوزه 
انتخابیه خویش، بر تملک اراضی طرح سد الستیکی 
 انبار سر در مرحله اول اجراي این پروژه تأکید نمود.

خرّمی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از 
مختلف در وضعیت منابع آب در بخش هاي 

شهرستان آستانه اشرفیه، استفاده از ظرفیت هاي 
قانون بودجه) در  8قانونی بودجه (بند واو تبصره 

جهت الیروبی آببندان هاي این شهرستان به منظور 
تأمین آب کشاورزي کشتزار هاي منطقه در فصل 

  زراعی پیش رو را تشریح نمود.

هادت همزمان با ایام فاطمیه و فرا رسیدن سالروز ش
 : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

شوراي فرهنگی آب منطقه اي گیالن تشکیل 

 جلسه داد

جلسه شوراي فرهنگی آب منطقه اي گیالن 

همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه فرا رسیدن 
سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

   .تشکیل شد

ه گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛ ب 8/10/1400
اي گیالن ؛ وحید خرّمی مدیرعامل آب منطقه اي 

 ضمن شرکت این  فرهنگی شوراي جلسه در  گیالن
 شهادت سالروز رسیدن فرا و  فاطمیه ایام تسلیت

 قاسم حاج شهید سپهد سردار"ردار دلها س
 در گرامیداشت مراسم برگزاري لزوم بر "سلیمانی

  .نمود تاکید واالمقام شهید این منزلت و شأن

حجت االسالم ابراهیم کمالی دبیر شوراي فرهنگی 
 با:  گفت جلسه این در نیز آب منطقه اي گیالن

 دلیر فرمانده شهادت سالروز بودن پیش در به توجه
هان اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی و ایام ج

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این شورا در نظر 
را دارد برنامه هاي ویژه اي را در این شرکت اج

نماید.وي هدف از برگزاري این برنامه ها را ، تبیین 
 و مقدس دفاع بزرگ دستاوردهاي و ارزش ها

 حاج شهید مکتب و فرهنگ گسترش و مقاومت
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 لیمانی عنوان کرد .س قاسم

دیدار دو تن از نمایندگان مجلس شوراي 

 اسالمی با مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

احمدي دو تن از جبار کوچکی نژاد و محمد رضا 
نمایندگان مردم شریف گیالن در مجلس شوراي 
اسالمی امروز با وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب 

  .منطقه اي گیالن دیدار کردند

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  11/10/1400
اي گیالن؛ جبار کوچکی نژاد و محمد رضا احمدي 
 دو تن از نمایندگان مردم شریف شهرستان هاي
رشت و خمام در مجلس شوراي اسالمی طی 
دیداري جداگانه با مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 
گیالن ضمن پیگیري مسائل مربوط به منابع آب در 
حوزه انتخابیه خویش بر الیروبی انهار و تجهیز 
ایستگاههاي پمپاژ و چاههاي عمیق در این 
شهرستان ها تا پیش از آغاز فصل کشاورزي تأکید 

 .نموند

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان 

 انزلی تشکیل شد

اولین جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان 
انزلی در سال آبی جاري با حضور کلیه اعضاء در 

 .محل فرمانداري این شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  12/10/1400
اي گیالن ، بهرام بهرام پور مدیر منابع آب 
شهرستان هاي رضوانشهر ، ماسال و بندر انزلی و 
دبیر جلسه شوراي حفاظت منابع آب این شهرستان 

 در این جلسه گفت : 

از بهمن ماه سال گذشته تا کنون اقدامات مهمی در 
مله می توان این شهرستان انجام شده است که از ج

 کشاورزي انهار کیلومتر 35 حدود الیروبی به
 و روستا 15 سطح در زنجیري بیل با شهرستان

 پروژه تکمیل ، شناور بیل با  C73 زهکش الیروبی
 راه و تجهیز ، آباد علی بتنی سازي دریچه هاي

 حسن و پرده شانگهاي پمپاژ هاي ایستگاه اندازي
ز چاه هاي عمیق ا حلقه 30 سازي باز و تعمیر ، رود

درصدي  60و ایستگاه هاي پمپاژ و پیشرفت حدود 
دریچه بتنی کپورچال ، ساخت و نصب دریچه فلزي 

  آببندان مرغوب کرگان و ... اشاره کرد.

دبیر جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان 
انزلی افزود : وجود خشکسالی دهه هاي اخیر و 

ید سطح کاهش شدید نزوالت جوي باعث افت شد
آب هاي سطحی شده و کشاورزان این خطه را براي 
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رفع نیاز هاي آبی خود به سمت حفر چاه هاي نیمه 
عمیق غیر مجاز و بهره برداري از تاالب انزلی سوق 
داده است که در صورت ادامه برداشت بی رویه از 

 سطح افت منابع آب هاي زیر زمینی می تواند باعث
  ا گردد.رید شور آب پیشروي و ایستابی

وي در ادامه برنامه هاي در دست اقدام شرکت آب 
منطقه اي گیالن در شهرستان انزلی از جمله 
الیروبی انهار اصلی و تجهیز چاههاي عمیق و 
ایستگاههاي پمپاژ براي تامین آب کشاورزي سال 

  زراعی پیش رو را تشریح نمود.

علی حنیفه پور رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی 
هاي زیر زمینی شرکت سهامی آب منطقه اي آب 

گیالن نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی در 
خصوص وضعیت آبهاي زیرزمینی کشور و استان و 
خالصه اقدامات و پی گیري هاي بعمل امده توسط 
آب منطقه اي براي ساماندهی چاههاي فاقد پروانه 

 مشارکت و شهرستان فرمانداري همکاري بر ،
ی مرتبط از جمله جهاد کشاورزي اجرای دستگاههاي

،تعاونی هاي روستایی و دفاتر ترویج کشاورزي و 

دهیاران و شوراهاي اسالمی روستا نسبت به آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی و ترغیب کشاورزان براي 

 چاههاي( پروانه فاقد هاي چاه  تعیین تکلیف
 .کرد تاکید) نیرو وزارت شده شناسایی

 : ب منطقه اي گیالندر شرکت سهامی آ

مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) و 

 سردار سپهبد شهید سلیمانی برگزار شد

مراسم شهادت حضرت فاطمه الزهرا ( س) و سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شرکت سهامی 

 .آب منطقه اي گیالن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  14/10/1400
در این مراسم که با حضور مدیران عامل اي گیالن 

 اي منطقه آب سهامی شرکت و جمعی از همکاران
 و آبیاري هاي شبکه از برداري بهره شرکت و گیالن

 و االسالم حجت ، شد برگزار استان زهکشی
 صنعت فرهنگی امور دبیر کمالی ابراهیم المسلمین
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:  گفت فاطمیه ایام تسلیت ضمن گیالن برق و آب
) س( زهرا فاطمه سیره و علوي و نبوي مکتب

 سردار" که دهد می و است داده پرورش را فرزندانی
 بهترین از یکی "سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد

 . آنهاست

وي با اشاره به رشادت هاي آن اولین شهیده راه 
والیت در دفاع از حریم امن علوي حاظران را به 

آنان که انواع لزوم داشتن بصیرت توجه داد و گفت : 
ستم ها را بر پاره تن نبی گرامی اسالم روا داشتند و 
فزرند گرامی اش را در کربال به شهادت رساندند ، 
همان مسلمانانی بودند که به دلیل نداشتن بصریت 

 راه حقیقت را گم کرده بودند .

حجت االسالم کمالی افزود : استقبال بی نظیر و 
 قاسم حاج شهید پیکر از عراق و ایران مردم میلیونی
 شهید این اندیشه و راه که داد نشان سلیمانی
 و علوي و نبوي مکتب یافته پرورش که بزرگوار
 فراوان دارد. رهروان ، رهبري و امام دانشگاه

گفتنی است ؛ در این مراسم سوگواري همچنین به 
ذکر مصیبت و فراز هایی از زندگی و ابعاد شخصیتی 

و سردار سپهبد شهید حضرت فاطمه زهرا (س) 
 حاج قاسم سلیمانی پرداخته شد.

رفع تصرف اراضی بستر رودخانه سفیدرود 

 در آستانه اشرفیه

رئیس اداره منابع آب آستانه اشرفیه از رفع تصرف 

اراضی بستر رودخانه سفید رود و همچنین حریم 
اراضی استمالکی کانال هوایی به مقدار سه هزار و 

شهرستان آستانه اشرفیه خبر متر مربع در  500
   .داد

 منطقه آب عمومی روابط گزارش به؛  15/10/1400
 این اعالم با کریمی حسین محمد گیالن، اي

 حفظ راستاي در اداره این: خبرگفت
 بستر و حریم آزادسازي و المال بیت حقوق

 از پس طبیعی هاي برکه کانالها، و انهار ها، رودخانه
 سفیدرود رودخانه بستر تصرف از مورد 1 شناسایی

اشرفیه   وابع شهرستان آستانهت از کینچاه منطقه در
 اقدامات قانونی خود را آغاز کرد.

 

رئیس اداره منابع آب آستانه اشرفیه افزود: با اقدام 
به موقع گروه گشت و بازرسی، کارشناسان فنی امور 

هاي حقوقی اي که انجام شد، با حکم   و پیگیري
 اشرفیه آستانه شهرستان انقالب و مومیع دادستان

 شهرستان، انتظامی فرمانده و ص ويشخ حضور با و
 متر هزار دو مساحت به مذکور زمین آزادسازي

 نصب و دیوارکشی به اقدام آن در متصرف که مربع
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 .پذیرفت صورت بود، نموده آهنی دروازه

وي ضمن تشکر و قدردانی از عوامل قضایی و 
آستانه اشرفیه در رفع تصرف انتظامی شهرستان 

اراضی و حرایم دولتی، افزود: در اقدامی دیگر از 
سوي این اداره، پس از شناسایی پنج مورد از تصرف 
بستر رودخانه سفیدرود و اراضی استمالکی کانال 
هوایی در روستاهاي سالستان و کیسم از توابع 

اشرفیه با پیگیري  بخش مرکزي شهرستان آستانه
 انقالب و عمومی دادستان حکم وهاي حقوقی 

یه، آزادسازي اراضی مذکور به اشرف آستانه شهرستان
متر مربع با حضور عوامل قضایی و  1500مساحت 

انتظامی شهرستان انجام شد. گفتنی است متصرفین 
در این اراضی استمالکی اقدام به احداث کوره هاي 

 ذغال نموده بودند.

ستر تخریب یک ساختمان غیر مجاز در ب

 رودخانه خالکایی ماسال

یک باب ساختمان فاقد پروانه ساخت و غیر مجاز در 
 .بستر رودخانه خالکایی ماسال تخریب شد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  18/10/1400  
 آب منابع مدیر پور بهرام بهرام گیالن، اي منطقه

رضوانشهر، ماسال و بندر انزلی  هاي شهرستان
گفت: در راستاي صیانت از انفال و اراضی ملی با 

هاي قضایی بعمل آمده و با دستور دادستان  پیگیري
 یک انتظامی نیروي همکاري شهرستان ماسال و

 در مجاز غیر و ساخت پروانه فاقد ساختمان باب
 .شد تخریب ماسال خالکایی رودخانه بستر

ختمان غیر مجاز مذکور به وي گفت: مالک سا
تذکرات گروه گشت و بازرسی و کارشناسان امور 
منابع آب و اخطاریه هاي صادره توجهی نکرد که در 
نهایت با پیگیري هاي حقوقی، طبق دستور 

 انتظامی عوامل همکاري و دادستان ماسال
 دستگاه یک و لودر دستگاه یک با ماسال شهرستان

قمع، تخریب کامل  و قلع به نسبت مکانیکی بیل
 رفع و سازي آزاد ساختمان مسکونی غیر مجاز و

 سرشاخه و خالکایی رودخانه بستر و حریم تصرف
 ازتوابع شالما روستاي در واقع مذکور رودخانه فرعی

  .گردید اقدام ماسال شهرستان

معاونین حوضه آبریز اترك و حوضه هاي 

شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران از 

 ند ه آبی گیالن بازدید کردچند پروژ

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه 
اي گیالن؛ علی بزرگی معاون حفاظت و بهره 
برداري امور اجتماعی و غالمعلی شاه حسینی معاون 
مطالعات پایه و تخصیص حوضه آبریز اترك و حوضه 
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هاي شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران طی 
گیالن از چند پروژه آبی شرکت سفري دو روزه به 

 .سهامی آب منطقه اي گیالن بازدید کردند
 

این گزارش حاکی است؛ معاونین ؛  22/10/1400
حوضه آبریز اترك و حوضه هاي شمالی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران در این سفر از محل احداث 
سد الستیکی تالش، عملیات سردهنه سازي در 

شهر، برخی رودخانه شهرستان هاي تالش و رضوان
هاي این دو شهرستان، چاههاي دهانه گشاد کنار 
بستر رودخانه، ایستگاه هاي هیدرومتري، وضعیت 
آبرسانی منطقه سیاه استخر رشت، الیروبی و 
بهسازي آببندانهاي شهرستان رشت و طرح احداث 

 در شهر رشت بازدید کردند. 5کمربندي ژ

می آب همچنین گفتنی است؛ مدیران شرکت سها
منطقه اي گیالن و معاونین حوضه آبریز اترك و 
حوضه هاي شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران 

با برگزاري جلسه اي بصورت ویدئو کنفرانس با 
ارسالن هاشمی رئیس حوضه آبریز اترك و حوضه 
هاي شمالی شرکت مدیریت منابع آب ایران در 
خصوص وضعیت مناب آب استان گیالن در این 

 آبریز به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. حوضه

 

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان 

 آستانه اشرفیه برگزار شد

در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان 
آستانه اشرفیه که با حضور کلیه اعضاء در محل 
فرمانداري این شهرستان برگزار شد ، بر آمادگی 

آبیاري و  دستگاههاي اجرایی ذیربط در امر
 . کشاورزي در فصل زراعی پیش رو تأکید شد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  28/10/1400  
 اداره مدیر کریمی حسین محمد گیالن، اي منطقه
 شوراي دبیر و اشرفیه آستانه شهرستان آب منابع
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 این در اشرفیه آستانه شهرستان آب منابع حفاظت
 خصوص در گیالن اي منطقه آب: گفت جلسه

و تعمیرات و راه اندازي  انهار و هاکانال الیروبی
ایستگاه هاي پمپاژ به ویژه در نقاط پایین دست و 
انتهایی شبکه آبیاري و زهکشی اقدامات قابل 

 توجهی را انجام داده است.

وي از بخشداران، دهیاران و اعضاي شوراهاي 
هاي اسالمی مناطق، جهاد کشاورزي، تعاونی

رویج کشاورزي درخواست نمود به روستایی و دفاتر ت
منظور ساماندهی و تعیین تکلیف چاه هاي 

 به  شناسایی شده فاقد پروانه، اطالع رسانی الزم
 .نمایند اقدام ذینفعان

در این جلسه سرپرست فرمانداري شهرستان آستانه 
اشرفیه بر رفع دغدغه کشاورزان با اتخاذ تدابیر الزم 

اجراي عملیات  ریزي به منظور تکمیل و برنامه
الیروبی کانال ها و انهار، تعمیر، تجهیز و راه اندازي 
ایستگاه هاي پمپاژ سطح شهرستان به منظور تأمین 

 بهینه آب زراعی تأکید کرد.

تسریع در روند احداث سد دیورش مورد 

 تاکید قرار گرفت

در دیدار مهرداد گودرزوند چگینی نماینده 
سالمی و وحید شهرستان رودبار در مجلس شوراي ا

خرّمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آب منطقه 
اي گیالن تسریع در احداث سد دیورش مورد تاکید 

 قرار گرفت

 

 

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  28/10/1400
اي گیالن؛ مهرداد گودرزوند چگینی در این دیدار 
که چند روز پس از حضور اعضاي کمیسیون تلفیق 
مجلس شوراي اسالمی در گیالن و بازدید از روند 
احداث سد مخزنی دیورش در شهرستان رودبار 
صورت گرفت، ضمن قدردانی از اقدامات صورت 

اي گیالن براي تأمین و  قهگرفته توسط آب منط
مدیریت آب کشاورزي براي سال زراعی پیش رو، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه بهره برداري از سد 

هاي  مخزنی دیورش به عنوان یکی از مهمترین پروژه
شهر (توتکابن، رستم آباد،  5عمرانی رودبار، مردم 

روستاي این  28رودبار، منجیل و لوشان) و 
آب شرب با کیفیت برخوردار خواهند شهرستان از 

نمود، امیدواریم با سفر اعضاي کمیسیون تلفیق 
مجلس شوراي اسالمی به گیالن و رفع موانع موجود 
کار احداث و خط انتقال آب این سد هر چه سریعتر 

 .به انجام برسد
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هزار متر مربع از بستر  50رفع تصرف 

 رودخانه در شهرستان صومعه سرا

منابع آب شهرستان صومعه سرا از رفع رئیس اداره 
تصرف پنج هکتار از اراضی بستر رودخانه پیش 

 .رودبار شهرستان صومعه سرا خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛  29/10/1400
سهامی آب منطقه اي گیالن؛ حامد نژادحسینی با 
اعالم این خبر گفت: در راستاي حفظ 

المال و آزادسازي بستر و حریم  بیت حقوق
 هاي طبیعی با اقدام ها، انهار و کانالها، برکه رودخانه

به موقع گروه گشت و بازرسی این این اداره، یک 
 روستاي در رودبار پیش رودخانه بستر تصرف مورد

 شناسایی سرا صومعه شهرستان توابع از گالبخواران
 .شد تصرف رفع و

هاي  وي افزود؛ در نتیجه انجام شناسایی و پیگیري
حقوقی این اداره، با حکم مقام قضایی، آزادسازي 

ساحت پنج هکتار صورت گرفت.زمین مذکور به م  

 اقدام شایان ذکر است، متصرف در اراضی مذکور
 .بود نموده درخت کاشت به
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