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وزیر نیرو در جلسه با معاونان و مدیران ارشد 
 :صنعت آب و برق کشور

ها در زمان تعیین شده یکی از  عمل به وعده

هاي وزارت نیرو است/  ترین برنامه مهم

 تشکیل مرکز جهاد آب در ستاد وزارتخانه

ها در زمان تعیین شده  وزیر نیرو گفت: عمل به وعده
 .هاي وزارت نیرو است ترین برنامه یکی از مهم

 
، (رسانی وزارت نیرو (پاون گزارش پایگاه اطالع  به  
اي که  شنبه در جلسه عصر روز سه "اکبر محرابیان علی"

با حضور معاونان و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور 
فرانس در ساختمان ستادي وزارت نیرو از طریق ویدئو کن

هاي مقام معظم رهبري در  برگزار شد، با اشاره به توصیه
دیدار با کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: پیگیري و عمل 

ترین محورهاي  ترین و اساسی ها یکی از مهم به وعده
توصیه رهبري به دولت سیزدهم بوده و دولت نیز در 

 .تحقق این موضوع کامال مصر است

میثاقی که با مردم و دولت  وي اضافه کرد: بر اساس
 اي جامع و کامل را به مجلس ارائه کردیم.  داریم، برنامه

اي  برنامه ارائه شده نه تنها برنامه یک نفر، بلکه برنامه
جامع در راستاي توسعه و پیشرفت خدمات صنعت آب و 

 .برق کشور است

ها به کار گرفته  محرابیان اضافه کرد: باید تمامی تالش
کمترین وابستگی را به بودجه عمومی داشته شود تا 

هاي  ها، پتانسیل و ظرفیت باشیم و بتوانیم از بخش
 .مختلف بهره کافی و الزم را ببریم

ها و کار پیگیري  بندي دقیق براي پروژه وي تدوین زمان
ترین وظیفه و اولویت  ها را از مهم و رسیدگی به پروژه
 .اصلی مدیران دانست

ره به برنامه حوزه برق گفت: در برنامه وزیر نیرو با اشا
حوزه برق دو بال توسعه و مدیریت تقاضا را داریم. در 

هاي بسیاري در بال توسعه  هاي گذشته فراز و نشیب سال
داشتیم، لیکن در بال مدیریت تقاضا میزان موفقیت و 

گذاري  ریزي اندك بوده و با توجه به شرایط قیمت برنامه
توجهی  ها، در مصرف برق بی شو دیگر مشکالت و چال
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 .شده است و باعث شده توسعه ما به میزان تقاضا نباشد

سال از عمر انقالب  42وي افزود: پسندیده نیست پس از 
هاي مختلف مصرف دچار محدودیت باشند. باید با  بخش

هاي  هاي بخش خصوصی، توانایی کمک ظرفیت
یی اي برسیم که توانا متخصصان و کمک صنایع به نقطه

 .تولید برق باالتر از نیاز را داشته باشیم

وي در رابطه با حوزه آب، با بیان اینکه تامین آب امري 
منابع اصلی آب در اختیار بشر  :الهی است، اظهار کرد

نیست اما مدیریت مصرف آن در دست بشر است. ما 
ها و  هاي مختلف و گوناگونی از خشکسالی تجربه

 .ها را تجربه کردیم ترسالی

هاي مختلف دنیا  مصرف بخش  وزیر نیرو افزود: سرانه
دهد که اگر مدیریت مصرف خوبی بر منابع آبی  نشان می

خوبی استفاده  توانیم از ظرفیت موجود به داشته باشیم، می
 .الزم را ببریم

هاي  عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به استفاده از آب
رایطی نیست که غیرمتعارف یادآور شد: امروز کشور در ش

هاي متعارف کفاف داده شود. در  نیاز آن تنها با آب
هاي  بسیاري از مناطق مجبور به استفاده از آب

غیرمتعارف هستیم؛ البته باید در این موضوع تعادل را 
 .رعایت کنیم

هاي غیرمتعارف نیز  وي با بیان اینکه با استفاده از آب
اد: اقتصاد شود، ادامه د تمامی مشکالت کشور حل نمی

هاي غیرمتعارف موضوع مهمی است که باید مورد  آب
توجه قرار گیرد و مانند سایر مسائل استفاده از تمامی 

هاي موجود در این زمینه الزم است.  ها و پتانسیل ظرفیت
هاي ساحلی باید از دریا  براي تامین آب اغلب استان

 .استفاده کنیم

صرف، گفت: آب محرابیان با تأکید بر موضوع مدیریت م
در کشور وجود دارد و این مدیریت مصرف است که باید 
درست شود. مدیریت مصرف آب باید به اقتضاي زمان 

هاي  حال باشد چرا که وضعیت مخازن آب در سال
 .کند مختلف تغییر می

وي ضرورت نصب کنتور را موضوعی مهم در مقوله آب 
برنامه دانست و ادامه داد: باید براي چنین موضوعاتی 

اي عملی و کامل بر مدار مدیریت و  داشته و با برنامه
 .تقاضاي مصرف ورود کنیم

گفته وزیر نیرو، توجه به موضوع اقتصاد آب و برق باید  به
ها باشد و این مهم، به معنی افزایش قیمت  در متن برنامه

 .این کاالي اساسی نیست

ف محرابیان با بیان اینکه موضوع تقاضا و مدیریت مصر
ها در بخش آب باشد،  باید محصول تدبیر تمامی ظرفیت

اظهار کرد: اگر بتوانیم مردم را در این زمینه به خوبی 
کنند  اقناع کنیم نه تنها ما را در این امر مهم همراهی می
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 .کنند تا شرایط در این حوزه سامان یابد بلکه تشویق می

هاي  هاي استانی جزو برنامه وي با بیان اینکه سفر
محوري دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: این سفرها 

ها، بررسی  با سه هدف رسیدگی به وضعیت استان
هاي جدید  هاي موجود در استان و تصویب پروژه پروژه

ها در زمان  گیرد. به ثمر رسیدن این پروژه صورت می
 .مقرر و وعده داده شده بسیار ضروري و مهم است

ترین  را یکی از جدي محرابیان مقابله جدي با فساد
هاي خود دانست و افزود: شناسایی مراکز تولید  برنامه

فساد مهمترین برنامه و گام اول براي مقابله با آن است. 
 .حساسیت به این موضوع نباید در این دوران، کم باشد

وزیر نیرو با اشاره به موضوعات مهم صنعت آب و برق 
و چیزي به  تصریح کرد: تامین آب شرب خط قرمز بوده

نام قطع شدن نباید در این زمینه داشته باشیم. ممکن 
است پیشامدهایی در این بین صورت بگیرد که باید به 

ها رسیدگی شود و پیشامد نباید از روي عدم  تمامی آن
 .بینی مدیر اتفاق بیافتد پیش

عضو کابینه دولت سیزدهم، آبرسانی روستایی و مناطق 
برنامه خود دانست و از محروم را دیگر محور مهم 

 .تشکیل مرکز جهاد آب در ستاد وزارت نیرو خبر داد

وزیر نیرو در پایان هماهنگی در سطح وزارتخانه را مهم 
توانیم اهداف موجود را  زمانی می :دانست و اضافه کرد

پیگیري و به ثمر برسانیم که در موضوعات هماهنگی، 
 .هیمهمدلی و همکاري را مورد توجه ویژه قرار د

 
 

آزادسازي بستر رودخانه سفید رود در 

 آستانه اشرفیه

متر از اراضی تصرف شده از بستر و حریم  500یک هزار 
 .رودخانه سفیدرود در آستانه اشرفیه رفع تصرف شد

 

 

 آب عمومی روابط گزارش به ؛1400 وریشهر 1دوشنبه  
المال و  بیت طقه اي گیالن در راستاي حفظ حقوقمن

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

آزادمحله از توابع   حریم رودخانه سفیدرود در منطقه کشل
یریت منابع آب این اشرفیه توسط مد  شهرستان آستانه

هاي حقوقی صورت گرفته با حکم   گیريپی و شهرستان
  آستانه شهرستان دادستان 
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 مربع متر 500 هزار یک مساحت به مذکور زمین اشرفیه،
 .گردید تصرف رفع

دیدار نماینده بندرانزلی در مجلس شوراي 

 اي گیالناسالمی با مدیرعامل آب منطقه 

نماینده مردم شریف شهرستان بندرانزلی در مجلس 
شوراي اسالمی با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 

 .شرکت سهامی آب منطقه ي گیالن دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی آب  ؛ 1400 وریشهر 7 کشنبهی  
منطقه اي گیالن؛ احمد دنیا مالی در این دیدار از اقدامات 

در سال زراعی انجام شده توسط آب منطقه اي گیالن 
جاري، از جمله تأمین آب زراعی مورد نیاز شالیزارهاي 
منطقه و تجهیز ایستگاههاي پمپاژ و چاههاي آب 

 .کشاورزي قدردانی نمود

وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن نیز 
در این دیدار گزارشی از وضعیت منابع آب شهرستان 

زراعی و آبیاري  بندرانزلی و اقدامات این شرکت در سال
 ارائه نمود. 1400-1399

 

   

درصدي سد الستیکی  60پیشرفت فیزیکی 

 تولم شهر صومعه سرا

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در بازدید از 
کارگاه سد الستیکی تولم شهر صومعه سرا گفت : 

درصد  60پیشرفت فیزیکی این سد الستیکی تا کنون 
 . می باشد

 عمومی روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 8دوشنبه   
 اعالم با خرّمی وحید گیالن؛ استان اي منطقه آب شرکت

 شهر تولم الستیکی سد احداث: داشت اظهار خبر این
 اراضی از هکتار 840 آبیاري بهبود باعث سرا، صومعه

 .شد خواهد منطقه این دست پایین

 وي در ادامه در خصوص مشخصات سد الستیکی تولم
متر و طول  3شهر صومعه سرا گفت: ارتفاع این سد 

 110 حدود آن مخزن حجم و متر 66الستیک در تاج آن 
 میلیون  9 حدود سالیانه تنظیم قدرت که مکعب متر هزار
 .دارد را آب مکعب متر

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص 
اهدف ساخت سد الستیکی تولم شهر صومعه سرا عنوان 
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داشت: بهبود وضعیت آبیاري اراضی کشاورزي منطقه، 
تغذیه آب زیر زمینی، جلوگیري از کف کنی و بهسازي 
سواحل رودخانه، افزایش سطح تراز آب به جهت پمپاژ آن 
به اراضی حاشیه رودخانه و بهره برداري تفریحی و 
گردشگري از مهمترین اهداف اجراي این سد الستیکی 

 می توان ذکر کرد.

است، سدهاي الستیکی از یک تیوپ بزرگ و  گفنی
حجیم تشکیل شده اند و بر روي یک بستر بتنی نصب و 
بوسیله هوا پر می شوند و اتصال بدنه پالستیکی به بستر 
بتنی با استفاده از مهارهاي فوالدي صورت می پذیرد و 
از مولفه هاي کاربردي مهم سدهاي الستیکی کنترل 

 تیوپ کردن پر یا و تخلیه فرمان اجراي ساده آن با 
   .باشد می سازه محل از سیالب ایمن عبور جهت

 : مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن تاکید کرد

ضرورت شتاب در انجام عملیات اجرایی سد 

 الستیکی خالکایی ماسال

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در بازدید از سد 
 70الستیکی خالکایی ماسال، از پیشرفت فیزیکی 

 .درصدي این سد خبر داد

 

 عمومی روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 9شنبه  سه
 این جریان در خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب شرکت

ضرورت شتاب در انجام عملیات  بر تأکید ضمن بازدید
اجرایی سد الستیکی خالکایی ماسال اظهار داشت: هدف 

تراز آب به منظور انتقال آب از ساخت این سد باال بردن 
مازاد به کانال فومنات، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیري 

کنی، پرورش آبزیان و اهداف توریستی و  از پدیده کف
 .تغذیه آب هاي زیرزمینی است

 آب مکعب متر میلیون 17خرّمی به تنظیم ساالنه حدود 
 طول: کرد اضافه و اشاره ماسال الستیکی سد توسط

 سد این مخزن حجم و متر 44 سد این تاج در الستیک
 925عث بهبود آبیاري با که است مکعب متر هزار 120

دست منطقه خواهد   هکتار از اراضی شالیزارهاي پایین
   شد.

از پروژه هاي آب منطقه اي به ارزش بهره برداري 
 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت 110حدود 

دوازده پروژه عمرانی آب منطقه اي گیالن به ارزش 
میلیارد ریال در هفته دولت در شهرستان هاي  110حدود 

 .بندر انزلی ، رضوانشهر و ماسال به بهره برداري رسید

به گزارش روابط عمومی آب  ؛ 1400 وریشهر 9شنبه  سه
یالن، بهرام بهرام پور مدیر منابع آب منطقه اي گ

شهرستان هاي بندر انزلی، رضوانشهر و ماسال با اعالم 
در سطح  1400این خبر افزود: در هفته دولت سال 

شهرستان رضوانشهر پروژه هاي برق رسانی، تجهیز و راه 
اندازي سه حلقه چاه عمیق در روستاهاي سنگده، رینج 

روستاي کیشه خاله، محله و آالن، حفرچاه جایگزین 
حلقه چاه،  50تعمیر و خرید اقالم و بازسازي بیش از 

رشته انهار سنتی و خاکی و الیروبی  44سردهنه سازي 
میلیارد ریال  55کیلومتر با اعتباري بالغ بر 17انهار بطول 

 .به بهره برداري رسید
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هاي به عمل آمده پروژه تثبیت و  وي افزود: با پیگیري
سردهنه انهار اصلی و بهسازي و مرمت رشته  4بهسازي 

بند (سده) بتنی پلنگ پاره در رودخانه شفارود و 
روستاهاي پونل و پلنگ پاره شهرستان رضوانشهر با 

میلیارد ریال نیز درحال انجام می  100اعتبار اولیه حدود 
 . باشد

 13بهرام پور گفت: در شهرستان ماسال نیز بیش از 
سردهنه در مجموع به ارزش  34کیلومتر الیروبی انهار و 

 .میلیارد ریال به بهره برداري رسیده است 20

مدیر منابع آب شهرستان هاي بندر انزلی، رضوانشهر و 
میلیارد  35پروژه نیز به ارزش  6ماسال در ادامه گفت: 

ریال توسط آب منطقه اي گیالن در هفته دولت در 
تر از انهار کیلوم 45شهرستان بندر انزلی از جمله الیروبی 

کشاورزي با بیل زنجیري به بهره برداري رسیده است و 
عالوه بر آنها در این شهرستان الیروبی با بیل شناور در 

و کانال ایستگاههاي پمپاژ روستاهاي  C73 زهکش
 خمیران و کرگان این شهرستان در دست انجام می باشد.

وي در پایان اعالم داشت: با عنایت خداوند متعال، 
اري و همدلی کشاورزان عزیز و خادمان ملت، سال همک

در شهرستانهاي یاد شده با موفقیت سپري  1400زراعی 
   . گردید

 اي گیالن؛ هشدار شرکت آب منطقه

پرهیز از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها و 

 تاسیسات آبی استان

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

 .ها هشدار داد

اطالعیه: با توجه به صدور    ؛    1400 وریشهر 12جمعه 
هشدار از سوي هواشناسی استان گیالن مبنی بر فعالیت 
سامانه بارشی و وزش باد شدید در سطح استان گیالن از 
آغاز هفته پیش رو و احتمال سیالبی شدن رودخانه هاي 
استان، از شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست 
می شود براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار از تردد و 
استقرار در حریم رودخانه ها، تأسیسات آبی و کانال هاي 

  .آبرسانی خودداري کنند

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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از نمایندگان مردم گیالن در مجلس دیدار دو تن 

 شوراي اسالمی با مدیرعامل آب گیالن

نماینده شهرستان هاي رشت و خمام و همچنین نماینده 
شهرستان رودبار در مجلس شوراي اسالمی با رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن دیدار 

 .کردند
ه گزارش روابط عمومی آب ب ؛ 1400 وریشهر 13شنبه 

د گودرزوند چگینی نماینده منطقه اي گیالن، مهردا
مردمان شریف شهرستان رودبار در مجلس شوراي 
اسالمی و همچنین جبار کوچکی نژاد نماینده مردمان 
شهرستان هاي رشت و خمام در مجلس شوراي اسالمی 
با وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی آب منطقه اي گیالن دیدار و گفتگو کردند. این 

ش حاکیست پیگیري درخواست هاي مردمی حوزه گزار
هاي انتخابیه یاد شده و همچنین قول مساعد نماینده 
رودبار در مجلس براي تأمین سیمان مورد نیاز جهت 
تسریع در اجراي پروژه سد مخزنی دیورش در شهرستان 

 .رودبار از محور هاي دیدار و گفتگوي یاد شده بود

شهرستان انتخاب سرپرست اداره منابع آب 

 لنگرود به عنوان مدیر نمونه

با انتخاب فرمانداري شهرستان لنگرود سرپرست اداره 
منابع آب این شهرستان به عنوان مدیر نمونه این 

 .شهرستان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی آب     ؛1400 وریشهر 13شنبه 
، قربانعلی پور 1400منطقه اي گیالن در هفته دولت سال 

تان لنگرود توسط مسیب سرپرست اداره منابع آب شهرس
فرمانداري این شهرستان به عنوان مدیر نمونه انتخاب و 

 .از وي تقدیر شد
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 رفع تصرف بستر رودخانه سفید رود

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از رفع 
هزار متر مربع از بستر رودخانه سفید  6تصرف بیش از 

 . این شهرستان خبر دادرود در 

 عمومی روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 14 کشنبهی   
 این اعالم با کریمی حسین محمد گیالن؛ اي منطقه آب
المال و آزادسازي  بیت اي حفظ حقوقراست در: افزود خبر

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

اشرفیه، این  سالستان از توابع شهرستان آستانهمنطقه 
هاي حقوقی صورت گرفته  اداره با طرح شکایت و پیگیري

و با حکم دادستان و حضور عوامل انتظامی شهرستان 
هزار و  6موفق به آزادسازي زمین مذکور به مساحت 

 مترمربع گردید. 532

شایان ذکر است متصرف بستر رودخانه سفید را فسن 
حصور و اقدام به فروش نموده بود و ارزش کشی و م

تقریبی آزادسازي زمین مذکور به میزان تقریبی بیش از 
 شود.) میلیارد ریال برآورد می70هفتاد (

 

انتخاب رئیس اداره منابع آب شهرستان 

 آستانه اشرفیه به عنوان مدیر نمونه

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

 .شد

به گزارش روابط عمومی  ؛  1400 وریشهر 15دوشنبه 
، محمد 1400آب منطقه اي گیالن؛ در هفته دولت سال 

 آستانه شهرستان آب منابع اداره حسین کریمی رئیس
شهرستان به عنوان مدیر  این فرماندار توسط اشرفیه

 .نمونه انتخاب و با اهداء لوح از وي تقدیر شد
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احداث سازه مقسم بتنی آب کشاورزي در 

 روستاي لبشکاه آستانه اشرفیه

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه از افتتاح و 
بهره برداري مقسم (تقسیم کننده) بتنی آب کشاورزي به 

وستاي لبشکاه این شهرستان همراه دریچه گذاري در ر
 داد.رخب

 آب عمومی روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 14 کشنبهی
 خبر این اعالم با کریمی حسین محمد گیالن؛ اي منطقه

فت: سازه مقسم بتنی روستاي لبشکاء شهرستان آستانه گ

اشرفیه در هفته دولت با حضور مسوالن این شهرستان 
 افتتاح و به بهره برداري رسید.

وي افزود: پروژه مذکور، شامل احداث مقسم (تقسیم 
الیه  نتهیگذاري، در م کننده) بتنی آب به همراه دریچه

در روستاي لبشکاء از توابع بخش مرکزي  BP90کانال 
 شهرستان آستانه اشرفیه اجراء گردید.

رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه هدف از 
اجراي این پروژه را توزیع، تنظیم و تأمین آب کشاورزي 

هکتار از اراضی شالیزاري روستاهاي لبشکاء،  250بالغ بر 
سوخته کوه، سالکده و چند روستاي مجاور اعالم نوشر، 

   کرد.

 براي شانزدهمین سال متوالی ؛

دریافت گزارش مطلوب و بدون بند 

 حسابرسی در شرکت آب منطقه اي گیالن

شرکت آب  1399جلسه مجمع عمومی عادي سال 
ریاست منطقه اي گیالن به صورت ویدئو کنفرانس به 

اتابک جعفري لو معاون مجامع، توسعه مدیریت و 
 .پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی  ؛ 1400 وریشهر 15دوشنبه 
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ جلسه مجمع عمومی عادي 

شرکت آب منطقه اي گیالن به ریاست  1399سال 
معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت 

بع آب ایران و حضور رئیس هیئت مدیره و مدیریت منا
 مدیران و معاونین و  مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره

 کنفرانس ویدئو بصورت گیالن اي منطقه آب شرکت
 .شد برگزار
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در این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان 
مربوطه قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، در 

صورتهاي مالی عملیات  نهایت گزارش هیأت مدیره و
شرکت آب  1399جاري منتهی به پایان اسنفند ماه سال 

منطقه اي گیالن و اقدامات تمامی واحدهاي شرکت به 
 .صورت مطلوب مورد تصویب قرار گرفت

شرکت سهامی آب خرّمی در این جلسه اظهار داشت: 
منطقه اي گیالن توانسته است براي 

بند شانزدهمین سال پیاپی گزارش بدون 
که نتیجه عملکرد مطلوب  حسابرسی دریافت نماید

و هماهنگ پرسنل واحدهاي مختلف شرکت بوده و به 
 عنوان نقطه قوت عملکرد این شرکت می باشد.

 

وي فرسودگی شبکه هاي آبیاري، کم توجهی به مسأله 
آبخیزداري، مشخص نبودن جایگاه و ارزش واقعی آب 

ی الخصوص در بهاء، محدودیت اعتبارات عمرانی عل
بخش شبکه هاي آبیاري و.... از مهمترین مشکالت و 

 چالش هاي شرکت آب منطقه اي گیالن عنوان نمود.

   

 

 

هشدار آب منطقه اي گیالن درباره احتمال 

 سیالبی شدن رودخانه هاي استان

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

 .ها هشدار داد

با توجه به صدور هشدار   ؛1400 وریشهر 16شنبه  سه
سطح نارنجی از سوي هواشناسی استان گیالن مبنی بر 
فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید و یا خیلی شدید 

شهریور  16در سطح استان گیالن از عصر روز سه شنبه 
 احتمال و شهریور ماه 17چهارشنبه ماه لغایت عصر روز 

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

  .ها، تأسیسات آبی و کانال هاي آبرسانی خودداري کنند

 گیالن روابط عمومی شرکت آب منطقه اي
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در بازدید استاندار گیالن از روند اجرایی سد دیورش 
 : مطرح شد

سد دیورش  درصدي 60پیشرفت فیزیکی 

 شهرستان رودبار

استاندار گیالن بر ضرورت استمرار تالش ها براي تأمین 
بیشتر اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز به منظور تکمیل 
سریعتر پروژه سد دیورش شهرستان رودبار و تحویل آن 

 به مردم تأکید کرد

 عمومی روابط گزارش به ؛1400 وریشهر 17چهارشنبه 
 امروز صبح زارع ارسالن دکتر گیالن؛ اي منطقه آب

 سد تکمیل و احداث روند از بازدید از پس) چهارشنبه(
 حدود فیزیکی پیشرفت اعالم با رودبار دیورش مخزنی

درصدي این پروژه به خبرنگاران، بر ضرورت استمرار  60
تالش ها براي تأمین بیشتر اعتبارات و تجهیزات مورد 
نیاز به منظور تکمیل سریعتر پروژه و تحویل آن به مردم 

 تأکید کرد.

 

وحید خرّمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه 
تأمین اي گیالن در این بازدید گفت: سد دیورش با هدف 

آب آشامیدنی شهرستان رودبار و نیز آب کشاورزي براي 
 .اراضی مستعد این شهرستان، طراحی و در حال اجراست

وي با اشاره به اینکه براي اجراي این پروژه تاکنون بالغ 
میلیارد تومان هزینه شده و براي تکمیل آن به  50بر 

اي بیش از یکصد میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: بر
دسترسی مردم به آب تأمین شده، نیاز به خطوط انتقال و 

میلیارد تومان نیز در این  300تأسیسات است که بالغ بر 
 .بخش باید اعتبار تأمین شود

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن افزود: تمهیداتی براي 
تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز این پروژه اندیشیده 

دیورش از پیشرفت فیزیکی شده و در حال حاضر سد 
 .درصدي برخوردار است 60حدود 

گفتنی است استاندار گیالن در این بازدید از مسئوالن 
هاي اجرایی مرتبط با  محلی، پیمانکار پروژه و دستگاه

   .احداث این سد تشکر و قدردانی کرد

 در سال زراعی جاري صورت گرفت ؛

استفاده از تمامی ظرفیت ها جهت تأمین آب 

 کشاورزي شالیزارهاي تالش

مدیر منابع آب شهرستان تالش گفت : از تمامی ظرفیت 
هزار هکتار از  16هاي آبی موجود براي آبرسانی به 

اراضی شالیزارهاي شهرستان تالش در سال زراعی جاري 
 .استفاده شد
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به گزارش روابط عمومی   ؛1400 وریشهر 17چهارشنبه 
، محمد عباس نیا با بیان اینکه  آب منطقه اي گیالن

اراضی شهرستان تالش سنتی آبخور و به شبکه انتقال 
آب سد سفیدرود متصل نمی باشد ، گفت: مهمترین منبع 

 رشته11 ، شهرستان  تأمین آب اراضی شالیزارهاي این
 به آب انتقال براي که باشد می دائمی رودخانه

سردهنه  100 از بیش  ها رودخانه این روي بر  شالیزارها
 بزرگ و کوچک احداث شده است.

درصد سردهنه  90وي یادآور شد : با توجه به اینکه حدود 
هاي شهرستان تالش بصورت خاکی می باشد، سیالبی 
شدن رودخانه ها باعث تخریب سردهنه ها در طی دوره 

 هزینه افزایش بر عالوه مسئله این که گردد می  آبیاري
اد وقفه در امر آبرسانی به ایج عثبا گاه بازسازي و مرمت

 .مزارع می گردد

مدیر منابع آب شهرستان تالش در خصوص خدمات 
:  گفت رسانی به کشاورزان زحمتکش این شهرستان 

 سازي سردهنه ، انهار  از کیلومتر 17 بازسازي و الیروبی
 بیش صدور ، کشاورزي سردهنه 100 از بیش آبگذاري و
ذ کنتور برق موقت اخ جهت نامه معرفی فقره 1750 از

فقره  1820براي چاههاي نیمه عمیق کشاورزي و تایید 
هزار لیتر سوخت  735حواله نفت سفید و نفت گاز معادل 

براي تامین آب شالیزارهاي شهرستان تالش توسط این 
 مدیریت در فصل زراعی جاري اقدام گردید .

 پهنه 13هکتار آب بندان ،  70عباس نیا افزود : حدود 
 عمیق چاه حلقه 62 تجهیز همچنین و استخر ذخیره آب 

 کشاورزي آب تامین براي  نیز اي منطقه آب به متعلق
 قرار برداري بهره مورد جاري سال در تالش شهرستان

 گرفتند

تقدیر نماینده و فرماندار رشت از عملکرد 

 مدیریت منابع آب منطقه مرکزي گیالن

در مجلس شوراي نماینده شهرستان هاي رشت و خمام 
اسالمی و فرماندار رشت از مدیریت منابع آب منطقه 

 .مرکزي گیالن تقدیر کردند

 

ی عموم روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 20شنبه  
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن، جبار کوچکی نژاد 
نماینده مردم شهرستان هاي رشت و خمام در مجلس 
شوراي اسالمی و علی فتح الهی فرماندار و رییس شوراي 
حفاظت منابع آب شهرستان رشت از ابوطالب منصوري 
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 عملکرد واسطه به مدیر منابع آب منطقه مرکزي گیالن
حت امرش در سال زراعی ت مجموعه و مدیریت این

 تقدیر کردند. 1400-1399

در بخشی از لوح تقدیر نماینده رشت از خدمات بی شائبه 
صورت گرفته به کشاورزان این شهرستان و در بخشی از 
لوح تقدیر فرماندار رشت از کمک به اجراي طرح مقابله 
با کمبود و مدیریت و مصرف بهینه آب در بخش 

 ه است.کشاورزي تقدیر بعمل آمد

سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزي 

 گیالن منصوب شد

سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزي گیالن با 
 حکم مدیرعامل آب منطقه اي گیالن منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب  ؛ 1400 وریشهر 20شنبه 
منطقه اي گیالن ، با حکم وحید خرّمی رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن 
محمد مهدي اکبري رئیس گروه حفاظت و بهره برداري 

 عنوان به از رودخانه ها و سواحل با حفظ سمت سازمانی
 گیالن مرکزي منطقه آب منابع مدیریت سرپرست
 .شد منصوب

 در بخشی از این حکم آمده است :

نظربه مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به 
، سرپرستی موجب این ابالغ با حفظ سمت سازمانی

مدیریت منابع آب منطقه مرکزي به شما محول می گردد 
تا نسبت به انجام وظایف مربوطه زیرنظر معاونت حفاظت 

   و بهره برداري اقدام نمایید.

اجراي مرحله اول واکسیناسیون کارکنان 

 شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

واکسیناسیون کارکنان شرکت سهامی آب مرحله اول 
   .منطقه اي گیالن در برابر ویروس کرونا انجام شد

به گزارش روابط عمومی  ؛1400 وریشهر 21 کشنبهی
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن، با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و به منظور مقابله با این ویروس، براساس 

معاونت منابع انسانی، مالی و  مابین فی هماهنگی هاي
شتیبانی شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن و دانشگاه پ

علوم پزشکی گیالن اولین مرحله طرح واکسیناسیون 
 و شنبه روزهاي طی کارکنان شاغل در این شرکت

یکم شهریورماه جاري به انجام  و بیست و بیست یکشنبه،
 .رسید
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 : اعالم کردمدیر عامل آب منطقه اي گیالن 

تأکید بر برنامه ریزي براي تأمین آب 

 کشاورزي سال زراعی آینده

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن در برنامه زنده رادیویی 
با توجه به کاهش بارش ها و کاهش آورد  :دریچه گفت

سد سفیدرود، براي تامین آب کشاورزي سال زراعی آینده 
 .از هم اکنون باید برنامه ریزي نمود 

به گزارش روابط عمومی  ؛ 1400 وریشهر 23شنبه  سه
 در خبر این اعالم با خرّمی وحید آب منطقه اي گیالن؛ 

) به صورت زنده و شنبه سه( امروز صبح که دریچه برنامه
مستقیم از رادیوي استان گیالن پخش می شد افزود: در 
سال زراعی گذشته بعد از دو سال پر آب در کشور و 

که برخی از  گیالن با خشکسالی مواجه شدیم به گونه اي
اعداد ثبت شده ما حتی از اعداد کمینه ثبت شده در حدود 

 سال گذشته در سدسفیدرود نیز کمتر بود. 60

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن اعالم داشت: آورد 
درصد آب سد سفیدرود  70رودخانه قزل اوزن که بیش از 

را تامین می کند از اواسط خرداد ماه گذشته به طور کلی 
و به صفر رسیده است و ادامه داد: کاهش  قطع شده

بارشها و تداوم وضعیت نامطلوب آبی سال زراعی گذشته 
باعث شده که از هم اکنون براي سال زراعی آینده در 

 حال برنامه ریزي باشیم.

رییس هیئت مدیره آب منطقه اي گیالن گفت: در حال 
 140حاضر حجم آب ذخیره شده در مخزن سد سفیدرود 

متر مکعب است که این عدد در مدت مشابه سال  میلیون

 قبل سال دو میلیون متر مکعب و در  260گذشته 
 ب بود است.مکع متر میلیون 390  آن

وي به آورد بسیار اندك به مخزن سد سفیدرود اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه موجودي مخزن ما چندان 

 دقیقی ریزي برنامه باید اساس مطلوب نیست، بر این 
 .باشیم داشته مان مصارف مدیریت براي

 

خرّمی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته آب در 
اختیارمان یک سوم مقدار سال قبل از آن بود، گفت: کل 

میلیون متر  400آورد چهار ماهه نخست سال جاري 
مکعب بوده و این در حالیست که در مدت مشابه سال 

مکعب و قبل از آن بیش از میلیارد متر  2گذشته بیش از 
 میلیارد متر مکعب بوده است. 3

 و ریزي برنامه سایه در و خدا لطف به وي اظهار داشت: 
 عادالنه دقیق در آب منطقه اي گیالن و توزیع  اجراي

 آبیاري شبکه از برداري بهره شرکت توسط کشاورزي آب
 و منابع کمیته عضو ادارات سایر همکاري و زهکشی و

 گیالنی، عزیز کشاورزان ویژه همراهی و استان مصارف
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 آبگذاري اعمال شیوه علت به محصول کاهش شاهد
 .نبودیم

ي گیالن ادامه داد: در سال ا منطقه آب مدیرعامل 
 600 از بیش الیروبی  انجام زراعی گذشته عالوه بر

 آبی هاي ظرفیت تمام از ،2 و 1 درجه انهار از کیلومتر
 ایستگاه 454 اندازي راه و تعمیر بندانها، آب نظیر استان
 در عمیق چاه حلقه 260 و پمپ دستگاه 910 با پمپاژ
رآیند آبرسانی استفاده ف در تسهیل براي شرکت این اختیار

گردید و در این مسیر کشاورزان گیالنی نیز با امکانات 
خود به منظور پشت سر گذاشتن سال زراعی با کمترین 

 مل شدند.میزان خسارت وارد ع

وحید خرّمی در پایان این گفتگوي زنده رادیویی ضمن 
تشکر از همراهی و همکاري کشاورزان گیالنی در سال 
زراعی گذشته، گفت: از همه عزیزان به ویژه کشاورزان 
عزیز می خواهم به مجموعه آب منطقه اي گیالن اعتماد 
داشته باشند و تقویم زراعی اعالمی سازمان جهاد 

ا رعایت نمایند و اطمینان داشته باشند در کشاورزي ر
تالش هستیم با برنامه ریزي دقیق و هم افزایی انشاء اهللا 

پیش رو را به خوبی مدیریت  زراعی و  بتوانیم سال آبی
   نماییم.

 : در جلسه کمیته طرح احیاء و تعادل بخشی مطرح شد

چاههاي فاقد پروانه در  پیگیري تعیین تکلیف

 شهرستان صومعه سرا

در شهرستان صومعه سرا سومین جلسه کمیته طرح احیاء 
و تعادل بخشی آبهاي زیر زمینی به منظور پیگیري تعیین 

 .تکلیف چاههاي فاقد پروانه برگزار شد

 روابط گزارش به ؛ 1400 وریشهر 24چهارشنبه    
 حنیفه علی جلسه این در گیالن؛ اي منطقه آب عمومی

خشی با اشاره به ب تعادل و احیاء طرح  گروه رئیس پور
اهمیت تعیین تکلیف و ساماندهی چاههاي فاقد پروانه 
گفت: مالکان چاههاي یاد شده نسبت به ساماندهی و 

 تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه خود اقدام نمایند.

حامد نژادحسینی رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه 
 ساماندهی براي گرفته صورت اقدامات به سرا نیز ضمن 

چاه ها از جمله صدور دعوتنامه براي مالکین چاههاي 
 غیرمجاز اشاره کرد.

گفتنی است، هماهنگی با دستگاههاي اجرایی و 
نمایندگی دستگاه قضایی استان در شهرستان مربوطه به 
منظور تسهیل در اخذ پاسخ استعالمات جهت ساماندهی 

ه از جمله مصوبات این و تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروان
 جلسه بود.
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 : استاندار گیالن صورت گرفتتوسط 

تقدیر از آب منطقه اي گیالن به پاس اهتمام 

 در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

از آب منطقه اي گیالن به پاس اهتمام در امر توسعه و 
 .آمدترویج فرهنگ اقامه نماز تقدیر بعمل 

به گزارش روابط عمومی  ؛ 1400 وریشهر 31چهارشنبه 
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن، توسط مدیر ستاد 
اقامه نماز استان و استاندار گیالن از وحید خرّمی رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه اي گیالن و 
همکاران وي در این مجموعه به پاس اهتمام در امر 

 د.توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تقدیر بعمل آم

 

 در بخشی از این لوح آمده است:

... بر اساس نظر هیأت ارزیابی و داوري ستاد اقامه نماز  "
جزو  1399استان، فعالیت هاي آن مجموعه در سال 

 "دستگاه هاي شایسته تقدیر شناخته شده، ... 
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