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 استاندار گیالن  :                       

 آب با مشارکت مردم نهیبه تیرینقشه راه مد نیتدو 

 آب استان مصرف تیریمد يقرارگاه جهاد لیتشک 

 از  يریو بهره گ يجهاد تیریمد 

 یها در مقابله با کم آب تیظرف یتمام
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 با کاهش منابع آبی؛

ضرورت مدیریت مصرف آب کشاورزي در سال زارعی جدید 

 در گیالن
استاندار گیالن: حفاظت و مدیریت آب کشاورزي و تولید برنج در 

 گیالن نیازمند عزم جهادي است
.

 
استاندار در نشست شوراي حفاظت ؛  1401فروردین  17چهارشنبه 

ها و کمبود آب پشت سد  منابع آب استان با اشاره به کاهش بارش
سفیدرود و شروع کشت و کار برنج در گیالن، گفت: امسال براي 

ها همه فرمانداران  حمایت از شالیکاران و کاهش تنش آبی شالیزار
  .و مسئوالن باید جهادي تالش کنند

اي  هاي مناسب نامه اسداهللا عباسی افزود: براي تصمیم گیريدکتر 
تنظیم شده که هفته آینده در سفر به تهران به رییس جمهور و 

کشور خواهد داد، تا تمهیدات الزم  و کشاورزي جهاد –وزراي نیرو 
ها در فصل کشاورزي انجام  را براي تولید برنج و کاهش تنش

 .دهند
لسه حفاظت آب استان با حضور وي گفت: یکشنبه آینده هم ج

مدیرکل مدیریت بحران کشور و مسئوالن ذیربط و فرمانداران در 
  .شود پهنه سد سفیدرود برگزار می

مدیر کل هواشناسی گیالن هم در این نشست با اشاره به افزایش 
درصد مساحت  50اي دما هوا در گیالن گفت: حدود  دهم درجه 6

میلی متر  606استان در گیر خشکسالی است و در همین مدت 
درصد کمتر بوده  2بارش در گیالن داشتیم که نسبت به بلند مدت 

 .است
 16ها  محمد دادرس افزود: در حوزه آبریز سد سفیدرود هم بارش

 .دهد در صد کاهش را نشان می
اي گیالن هم با اشاره به  وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه

میلیون مترمکعب آب  633درصد معادل  57اینکه در حال حاضر 

در پشت سد سفیدرود ذخیره شده است، از همه فرمانداران 
ي استان و کشاورزان خواست براي مدیریت مصرف  شهرستان ها
 .هاي الزم را انجام دهند آب همکاري

ي کشاورزي و  تعمیر سردهنه ها -خرمی افزود: الیروبی انهاروحید 
تواند به کاهش  هاي آب کشاورزي می استفاده از ظرفیت همه چاه

 .تنش آب کشاورزي کمک کند
 

 

پیام تسلیت مدیرعامل آب منطقه اي گیالن بمناسبت 

 ارتحال جانگداز آیت اهللا رودباري
حضرت آیت اهللا سید وحید خرّمی در پیامی درگذشت عالم ربانی 

 .مجتبی رودباري را تسلیت گفت
 

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

 انا هللا و انا الیه راجعون
رحلت جانگداز عالم وارسته و جلیل ؛  1401فروردین  3چهارشنبه 

و القدر، حضرت آیت اهللا سید مجتبی رودباري (ره) موجب تأثر 
 .تأسف فراوان مردم والیت مدار گیالن و ایران عزیزمان گردید

رحلت این عالم ربانی که از شاگردان و دلدادگان به امام 
خمینی(ره) و والیت فقیه بودند را به پیشگاه حضرت ولی عصر 
(عج) و ارادتمندان آن مرحوم مغفور، عموم مردم والیتمدار گیالن 

  .مایمو بیت محترمشان تسلیت عرض می ن
 وحید خرّمی

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه اي
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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دیدار دو تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با مدیر عامل 

 شرکت آب منطقه اي گیالن

سید کاظم دلخوش و مهرداد گودرزوند چگینی ، نمایندگان مردم 
شریف شهرستانهاي صومعه سرا و رودبار در مجلس شوراي 

 .مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن دیدار کردند اسالمی با

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  1401فروردین  6شنبه 
گیالن؛ در این دیدار وحید خرّمی ضمن تبریک سال نو و اهتمام 
ویژه بر عملی نمودن تأکیدات مقام معظم رهبري در سال 

تولید، دانش بنیان، اشتغال  " نام به مزین که  1401
 سفیدرود سد مخزن به آب ورودي حجم: گفت است،  "آفرین
 این و دهد می نشان را کاهش مدت بلند و گذشته سال به نسبت

سال زراعی و آبیاري  براي آبی منابع و توان همه از که طلبد می
 پیش رو استفاده و برنامه ریزي نمائیم.

وي افزود: برنامه ریزي هاي الزم براي سال زراعی جاري از جمله، 
 500الیروبی انهار نیازمند به الیروبی بطول حدود 

 تجهیز و آبیاري هاي دریچه و کانالها  سازي آماده  و کیلیومتر 
طبق برنامه در حال انجام  استان سطح در آب پمپاژ ایستگاههاي

 می باشد.

مردم شریف شهرستانهاي صومعه سرا و  در این دیدار، نمایندگان
رودبار در مجلس شوراي اسالمی نیز برنامه ریزي دقیق جهت 
تأمین منابع آب کشاورزي در فصل زراعی پیش رو را مورد تأکید 

 قرار دادند.

 

 سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهاي فومن و شفت خبر داد؛

 ه هاي فومنجلوگیري از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در رودخان

فومن و شفت از مسدود  يمنابع آب شهرستانها تیریسرپرست مد
 شیگشت رودخان و پ يبه رودخانه ها يورود يها ریکردن مس

شده  جادیشن و ماسه ا رمجازیرودبار فومن که با هدف برداشت غ
 بود خبر داد.

آب منطقه  یبه گزارش روابط عموم؛  1401 نیفرورد 8دوشنبه 
خبر افزود: متصرفان منابع  نیبا اعالم ا یصادق رجب الن؛یگ يا

 يشن و ماسه در کناره رودخانه ها رمجازیبرداشت غ يبرا یمل
کلفت و للکام   يرودبار حد فاصل روستاها شیگشت رودخان و پ

و  ییو دستور مقام قضا یساخته بودند که با هماهنگ ریچند مس
حفاظت و شهرستان فومن با هدف  یعوامل انتظام يکارهم
 مسدود شد. المال، تیاز ب انتیص

 در تالش يکشاورز يدرصد از سردهنه ها 70 شیب يآبگذار

 لومتریک 10از  شیمنابع آب شهرستان تالش گفت : تاکنون ب ریمد
 يآبگذار يسردهنه کشاورز 73و  یروبیاز انهار شهرستان تالش ال

 شده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب ؛  1401 نیفرورد 11پنجشنبه 
منطقه اي گیالن؛ محمد عباس نیا با اعالم این خبر افزود: از اوایل 

درصد از سردهنه هاي کشاورزي  70تاکنون، بیش از  1400اسفند 
 .شهرستان تالش بازسازي و آبگذاري شده است

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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درصد از سردهنه هاي  90وي تشریح کرد؛ باتوجه به اینکه حدود 
لش بصورت ناپایدار و خاکی بوده و با مصالح رودخانه شهرستان تا

اي بازسازي می شوند، با سیالبی شدن رودخانه ها و ذوب برف در 
ارتفاعات و افزایش حجم آب رودخانه ها باعث تخریب سردهنه ها 
در طی دوره آبیاري می گردد که این مسئله عالوه بر افزایش 

وقفه در امر آبرسانی به  هزینه مرمت و بازسازي، گاها باعث ایجاد
 .مزارع می گردد

عباس نیا افزود: براساس برنامه ریزي هاي به عمل آمده تاکنون 
 .کیلومتر از انهار تالش الیروبی شده است 10بیش از 

وي تأکید نمود: کشاورزان عزیز از پتانسیل بارشها، ذوب برف 
ارتفاعات و سردهنه هاي آبگذاري شده جهت شخم اراضی بهره 

رداري نموده و همچنین نسبت به الیروبی انهار بین مزارع به ب
 .جهت تسهیل در امر آبرسانی اقدام نمایند

عباس نیا در پایان اعالم داشت؛ کشاورزانی که داراي چاههاي 
دارند با مراجعه به امور منابع  1385فعال و فاقد پروانه قبل از سال 

 .اقدام نمایندنسبت به تعیین تکلیف آن   آب شهرستان تالش

 گردد یآب برگزار م ینقاش یجشنواره مل

 گردد. یآب برگزار م ینقاش یآب، جشنواره مل یبه مناسبت روز مل

به  الن،یگ يآب منطقه ا یشرکت سهام یبه گزارش روابط عموم
 ژهیو "آب ینقاش یجشنواره مل"آب فراخوان  یمناسبت روز مل

 .سال ارائه شد 18کودکان و نوجوانان تا 

باشد  یم 1401 بهشتیارد 23جشنواره تا  نیارسال آثار به ا مهلت
 .گردد یبرگزار م 1401خرداد  23 زیجشنواره ن نیا هیو اختتام

آب و  "،  "یآب و آبادان "جشنواره عبارتند از :  نیا يمحورها
آب، اقوام  "، "یاسالم یرانیآب و فرهنگ ا "، "ییصرفه جو

 ."ستیز طیو مح يکشاورزآب،  "و  "یو وحدت مل یرانیا

 آب است. یروز مل رانیاسفند در گاهشمار ا 13است ؛  یگفتن

از رودخانه رودبار  النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد دیبازد

 فومن ياریآب يو سردهنه ها رهیچ

 رکلیبه همراه مد النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا ریمد
از رودخانه  النیگ ياستاندار یدفتر فن رکلیبحران ومد تیریمد

در شهرستان فومن  ياریآب يسردهنه ها یو برخ رهیرودبار چ
 کردند. دیبازد

شرکت  یبه گزارش روابط عموم؛  1401 نیفرورد 17چهارشنبه 
و  رهیمد أتیه سیرئ یخرّم دیوح الن،یگ يآب منطقه ا یسهام

 رکلیمد يمراد ریبه همراه ام النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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 یدفتر فن رکلیمد یشوق میو رح النیگ يبحران استاندار تیریمد
رودخانه رودبار  وارهیرانش د یبه منظور بررس النیگ ياستاندار

و افت بستر رودخانه  شیبا کوچه شهدا و فرسا جوارهم رهیچ
انجام دادند و دستورات الزم جهت برطرف  یدانیم دیمذکور بازد

 .دینمودن مشکل صادر گرد

بعمل  دیبازد زیپل مالکوان و کفبند دوم آن ن ياز اجرا نیهمچن
 آمد.

 دیدار نماینده آستانه اشرفیه با مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

مسائل  يریگیبه منظور پ هیمردم شهرستان آستانه اشرف ندهینما
آب  یشرکت سهام رعاملیشهرستان با مد نیا یمربوط به منابع آب

 و گفتگو کرد. دارید النیگ يمنطقه ا

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي ؛  1401 نیفرورد 20شنبه 
گیالن، ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در 
مجلس شوراي اسالمی با وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن دیدار و ضمن 

انتخابیه اش، بر تجهیز ایستگاه پیگیري مسائل مربوط به حوزه 
هاي پمپاژ، احیاي آببندان ها و ساماندهی رودخانه هاي این 

 شهرستان تأکید کرد.

 این در گیالن اي منطقه آب سهامی شرکت مدیرعامل همچنین
 اشرفیه، آستانه شهرستان آب منابع وضعیت از گزارشی دیدار

قانون  8 تبصره واو بند(بودجه قانونی هاي ظرفیت از استفاده
بودجه) در جهت الیروبی رودخانه ها و انهار و احیاي آببندان هاي 
این شهرستان به منظور تأمین آب کشاورزي کشتزار هاي منطقه 

 در فصل زراعی پیش رو تا به امروز پرداخت.

 جمله از نیز سر انبار الستیکی سد گفتنی است: تملک اراضی طرح 
 .بود طرف دو گفتگوي موارد

 نمود : دیرود تاک دیاز سد سف دیدر بازد النیاستاندار گ

 آب با مشارکت مردم نهیبه تیرینقشه راه مد نیتدو

 نیبر لزوم تدو دیرود با تأک دیاز سد سف دیدر بازد النیاستاندار گ
 چیه دیآب با مشارکت مردم گفت: نبا نهیبه تیرینقشه راه مد

 به کشاورزان وجود داشته باشد. ات،یح هیما نیا دنیرس يبرا یمانع

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 نیفرورد 21 کشنبهی
 از بازدید جریان در) یکشنبه(امروز عصر عباسی اسداهللا اي گیالن؛

به همراهی مدیران ذیربط، فرمانداران و  که سفیدرود سد
نمایندگانی از وزارت نیرو و جهاد کشاورزي اظهار داشت: در حال 
حاضر ارتفاع آب پشت سد، پایین آمده و دبی آب نیز کاهش یافته 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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که نشان دهنده آنست در سال زراعی آینده، با تنش آبی مواجه 
 .هستیم

اید همه دستگاه ها و وي ادامه داد: براي مدیریت این موضوع، ب
زارها  درستی به مزارع و کشت مدیران پاي کار باشند تا آب به

 .هدایت شود

استاندار گیالن استفاده از آب رودخانه هاي فصلی، چاه هاي عمیق 
و نیمه عمیق و نیز آب بندان ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: 

ها از  دستگاهفرمانداران، نهادهاي انقالبی، بسیج، سپاه و دیگر 
تجهیزات و امکانات و نیز از ظرفیت بخش خصوصی براي الیروبی 

 .ها بهره بگیرند و ساماندهی سردهنه

وي اضافه کرد: اگرچه نگرانی هایی در مورد موضوع آب وجود دارد 
ولی امیدوار هستیم که در سایه همکاري مردم، سال زراعی پیش 

 .خوبی سپري شود  رو ، به

د: در خصوص الیروبی نیز مردم همگام با عباسی ادامه دا
مسئوالن، یاري کنند و به فرمانداران هم تکلیف کرده ام دستگاه 
ها را پاي کار بیاورند و سد راهی براي رسیدن آب به کشاورزان 

 .وجود نداشته باشد

استاندار گیالن یادآور شد: عالوه بر قرارگاهی در مرکز استان، 
ا به ریاست فرمانداران تشکیل قرارگاه هایی در شهرستان ه

شود و باید از ذخیره آب، مراقبت کنند تا این مایه حیات،  می
درستی استفاده شده و عادالنه بین مردم و در همه نقاط تحت  به

 .پوشش در استان بدرستی توزیع شود

پس از این بازدید جلسه ستاد پیشگیري، هماهنگی و عملیات پاسخ 
استاندار با حضور نمایندگانی از وزارت  به بحران گیالن به ریاست

نیرو(ارسالن هاشمی رئیس حوضه آبریز رودخانه اترك و حوضه 
هاي شمالی و سرپرست حوضه آبریز رودخانه سفید رود بزرگ) و 

  .اعضاي شوراي حفاظت از منابع آب استان برگزار شد

 

 

 رود دیاز سد سف النیاستاندار گ دیبازد

و سپس در جلسه ستاد  دیرود بازد دیاز سد سف النیاستاندار گ
با حضور  النیپاسخ به بحران گ اتیو عمل یهماهنگ ،يریشگیپ

 يشورا يو اعضا يو جهاد کشاورز رویاز وزارت ن یندگانینما
 حفاظت از منابع آب استان شرکت نمود .

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ؛  1401 نیفرورد 21 کشنبهی
) اسداهللا  1401فروردین ماه  21امروز ( یکشنبه اي گیالن ؛ عصر 

عباسی استاندار گیالن به همراه وحید خرّمی مدیر عامل شرکت 
 جهاد  آب منطقه اي گیالن و با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو و

سد سفید  از استان آب منابع از حفاظت شوراي اعضاء و کشاورزي
رود بازدید نمود و از نزدیک در جریان وضعیت آب این سد قرار 

 . گرفت
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 ماه بهشتیاز دوازدهم و شانزدهم ارد  رود دیآب سد سف يآغاز رهاساز

گفت : بر اساس  النیگ يآب منطقه ا یشرکت سهام رعاملیمد
 دیآب سد سف يمنابع و مصارف آب استان ، رهاساز تهیکم میتصم

 بهشتیرود از دوازدهم ارد دیشبکه سف ياریآب يرود در کانال ها
فومنات و راست سد سنگر و شانزدهم  ياریآب يکانال ها يماه برا

 آغاز خواهد شد . گرکانال چپ سد سن يماه برا بهشتیارد

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401فروردین  21شنبه یک     
 ستاد جلسه در خبر این اعالم با خرّمی وحید گیالن؛ اي منطقه آب

 حضور با که استان بحران به پاسخ عملیات و هماهنگی پیشگیري،
 از مدیرانی و گیالن آب منابع از حفاظت شوراي اعضاي و استاندار
شد،  برگزار سفیدرود سد محل در کشاورزي جهاد و نیرو وزارت

میلیون متر  667گفت: در حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود 
متر مکعب بر ثانیه و دبی  111مکعب با متوسط دبی ورودي آب 

 متر مکعب بر ثانیه است. 6خروجی 

 سفیدرود سد مخزن حجم از درصد 62 تاکنون: داد ادامه وي 
 هاي سال مشابه مدت در که است حالی در این و شده آبگیري
م مخزن آن بدلیل بارش هاي خوب بطور کامل حج گذشته

 آبگیري می شده است. 

خرّمی افزود: با توجه به کاهش مخزن آب سد سفیدرود و تصمیم 
کمیته منابع و مصارف آب استان، شروع آبگذاري کانال هاي 
آبیاري بر اساس تقویم زراعی، کانال هاي تونل آب بر فومنات و 

اردیبهشت  12ی گیالن) از روز کانال راست سد سنگر(مناطق شرق

 از سالجاري و براي کانال چپ سد سنگر(مناطق مرکزي گیالن) 
 .بود خواهد ماه اردیبهشت  16 تاریخ

وي خاطر نشان کرد: مرحله اول آبگذاري کانال هاي آبیاري شبکه 
روز بصورت پیوسته می باشد و پس  16سفیدرود جهت نشاء برنج 

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

مدیرعامل آب منطقه اي گیالن در خصوص وضعیت آبگیري سد 
مخزنی آیت اهللا بهجت شهر بیجار نیز گفت: حجم مخزن این سد 

درصد آبگیري) و دبی  99میلیون متر مکعب( 104در حال حاضر 
متر مکعب  5متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن  3ورودي آن 

 ثانیه است. بر

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 خزانه گیري 

دسترس خویش اقدام و همزمان با آغاز  برنج با منابع آبی در
 آبگذاري در تاریخ هاي اعالم شده فرآیند نشاء را به انجام برسانند.

 عنوان کرد: یشمال ياترك وحوضه ها زرودخانهیحوضه آبر سیرئ

 کشور یآب يحوضه ها نیاز خشک تر یکیبزرگ  درودیحوضه سف

 يرودخانه اترك و حوضه ها زیحوضه آبر سیرئ یارسالن هاشم
رود بزرگ از  دیرودخانه سف زیو سرپرست حوضه آبر یشمال
 کرد . دیبازد درودیسد سف تیوضع

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
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؛ به گزارش روابط عمومی شرکت  1401 نیفرورد 21 کشنبهی
سهامی آب منطقه اي گیالن، ارسالن هاشمی رئیس حوضه آبریز 

بریز رودخانه اترك و حوضه هاي شمالی و سرپرست حوضه آ
رودخانه سفیدرود بزرگ ضمن بازدید از بزرگترین سد مخزنی 

 و هماهنگی پیشگیري، ستاد جلسه در شمال کشور با شرکت
ه ریاست اسداهللا عباسی ب که گیالن استان بحران به پاسخ عملیات

استاندار گیالن و با حضور اعضاي شوراي حفاظت از منابع آب 
هزار کیلومتر  59گفت:  استان در محل سد سفیدرود برگزار شد،

 2مربع مساحت سفیدرود بزرگ می باشد و جزء حوزه هاي درجه 
 استان در این حوزه مستقر هستند. 10کشور است که 

میلی متر بارش در این  216وي افزود: در سال آبی جاري تاکنون 
حوضه آبریز بارندگی داشتیم اما نکته اساسی درخصوص این بارش 

میلی متر بوده است و  10عمده آن زیر ها این است که قسمت 
میلی متر عمال اثر بخشی کافی را  10تا  5متاسفانه بارش هاي 

ندارد و تبدیل به روان آب نمی شود و این یکی از معضالت 
 اساسی اي است که در حوزه سفیدرود بزرگ با آن روبرو هستیم.

درصد عقب  12ساله،  53هاشمی ادامه داد: به نسبت بلند مدت 
هستیم زیرا که بارش ها ازنظر توزیع زمانی و مکانی متناسب با 

 .نیازهاي منطقه نیست

درصد ذخیره برفی  40درخصوص پوشش برفی نیز او گفت: حدود 
تبدیل به روان آب می شود و امکان رسیدن به ورودي سد 

درصد دیگر در حقیقت در قسمت باالدستی  60سفیدرود را دارد و 
 .به مصرف می رسد

اکنون حوضه سفیدرود بزرگ یکی از خشک ترین حوضه هاي  هم
 آبریز کشور است

سرپرست حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ افزود: هم اکنون 
آبی که در کشور داریم حوزه  یکی از خشک ترین حوضه هاي

سفیدرود بزرگ است و این در حالی است که بیشترین مصرف ما 
یالن و سد سفیدرود اتفاق می نیز در این حوزه یعنی در استان گ

 تولید حوضه در که آبی پتانسیل کل از درصد 78 طرفی از افتد و

 حال است استثنایی رقم یک این که میشود مصرف گردد، می
 .درصد است 55تا  40دنیا حدود مطلوب نرم مصرف  در اینکه

ارسالن هاشمی رئیس حوضه آبریز رودخانه اترك و حوضه هاي 
حوضه آبریز رودخانه سفیدرود بزرگ گفت: ما  شمالی و سرپرست

این آمادگی را داریم که اقدامات مربوطه به فصل زراعی جاري در 
گیالن مشترك بین استان و ستاد بصورت ماهانه و منظم با 

 .راهبري شخص استاندار گیالن در صحنه عمل ادامه داشته باشد

 آب شهرستان تالش نیتام ياز پروژها النیاستاندار گ دیبازد

 نیتام يبه شهرستان تالش از پروژها يسفر یط النیاستاندار گ
 شرفتیپ تیوضع انیدر جر کیو از نزد دیشهرستان بازد نیآب ا

 آنها قرار گرفت.

 شرکت عمومی روابط گزارش به؛  1401فروردین  23شنبه  سه 
 و استانی مسئولین از جمعی که سفر این در گیالن؛ اي منطقه آب

 شهرستان آب تأمین پروژهاي از داشتند حضور نیز تالش شهرستان
ن و خط فلم چاه پروژه تالش، کرگانرود الستیکی سد جمله از تالش

   انتقال آب شرب تالش بازدید شد.

 منطقه آب شرکت مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس خرمی وحید 
 سد این: گفت تالش کرگانرود الستیکی سد از بازدید در گیالن اي
 .درصدي در حال اجرا است 60 حدود فیزیکی پیشرفت با

هاي ناشی از  وي افزود: سد الستیکی کرگانرود تالش بخشی از آب
هاي اراضی زراعی را در فصول زراعی جمع آوري  بارندگی، زه آب

و به مصرف اراضی کشاورزي در دو طرف رودخانه کرگانرود 
 .رساند می
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خرّمی با بیان اینکه ساخت سد الستیکی کرگانرود تالش باعث 
هکتار از اراضی شالیزاري  410هزار  2توسعه و بهبود آبیاري حدود 

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

 26سد در سال حدود اجراي این طرح و حجم آب تنظیمی این 
 .میلیون متر مکعب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن همچنین در بازدید از 
پروژه چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب شهرستان تالش اظهار 
داشت : هدف از اجراي این پروژه تأمین آب آشامیدنی شهر تالش 
است تا آب به مخزن اصلی شهر متصل و مشکل آب شرب شهر 

 .ش مرتفع شودتال

درصدي  51وي افزود: خط انتقال آب شهرستان تالش از پیشرفت 
 برخوردار است

 خبر داد: چهیدر یوئیدر برنامه راد النیگ يآب منطقه ا رعاملیمد

 يقرارگاه جهاد لیبر تشک النیو دستور استاندار گ دیتأک

 مصرف مصرف آب استان تیریمد

 الن،یگ يآب منطقه ا یشرکت سهام یبه گزارش روابط عموم
آب  یشرکت سهام رعاملیو مد رهیمد أتیه سیرئ یخرّم دیوح

گفت : با توجه  چهیدر یوئیدر گفتگو با برنامه راد النیگ يمنطقه ا
و  يجار یسال زراع يقابل استفاده برا یآب ریذخا تیبه وضع

 هیکل شتریب یافزائ همبه  ازیموجود در بخش آب و ن يها ینگران
استاندار  یاستان، با دستور دکتر اسداهللا عباس ییاجرا يدستگاه ها

 استیحفاظت آب استان که به ر يجلسه شورا نیدر چهارم النیگ

،  دیبرگزار گرد درودیاعضاء در محل سد سف هیو با حضور کل يو
 يمصرف آب استان در فصل کشاورز تیریمد يقرارگاه جهاد

 شد. لیشکت 1401-1400

 و تشخیص با: افزود گیالن اي منطقه آب شرکت مدیرعامل   
 فرمانداران ویژه به اجرایی هاي دستگاه کلیه گیالن استاندار دستور

 خواهند قرارگاه این خدمت در خود توان تمام با ها شهرستان در
 .برسد اتمام به کمتري دغدغه با انشاهللا جاري زراعی سال تا بود

حوضه آبریز خرّمی گفت: به دلیل کاهش بارش هاي موثر در 
سفیدرود طی سال گذشته و در نتیجه کاهش بی سابقه آورد، در 

میلیون متر مکعب آب در مخزن سد  700حال حاضر کمتر از 
سفیدرود ذخیره و از این بابت براي اراضی آبخور این سد نگرانی 

 . هاي داریم

وي افزود: از سوي دیگر در خارج از شبکه سفیدرود هم چون 
ب را نداریم و تابع آب هاي جاري و روان آب ها پتانسیل ذخیره آ

هستیم، طبیعتا با مشکالتی روبرو خواهیم بود که طبق روال هر 
ساله نسبت به برطرف نمودن آنها با همان برنامه ها البته با دقت 

 بیشتري اقدام خواهیم نمود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در خصوص زمان 
عالم داشت: با توجه به کاهش مخزن رهاسازي آب سد سفیدرود ا

آب سد سفیدرود و تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، شروع 
آبگذاري کانال هاي آبیاري براساس تقویم زراعی، کانال هاي تونل 
آب بر فومنات و کانال راست سد سنگر(مناطق شرقی گیالن) از 

طق اردیبهشت سالجاري و براي کانال چپ سد سنگر (منا 12روز 
 .بود خواهد ماه اردیبهشت  16 تاریخ از  مرکزي گیالن)

وي خاطر نشان کرد: مرحله اول آبگذاري کانال هاي آبیاري شبکه 
روز بصورت پیوسته می باشد و پس  16سفیدرود جهت نشاء برنج 

روز قطع ادامه  4روز وصل و  8از آن نوبت بندي آب بصورت 
 خواهد داشت.
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 انجام شد؛ با دستور استاندار گیالن

مصرف آب استان به  تیریمد يقرارگاه جهاد لیتشک

 النیگ يشرکت آب منطقه ا يریدب

 نییو تب یجلسه هماهنگ نی،اول النیدستور استاندار گ يدر راستا
 رعاملیمصرف آب استان با حضور مد تیریمد يقرارگاه جهاد

و  نی، معاون رهیمد ئتیو اعضاء ه النیگ يشرکت آب منطقه ا
شرکت  نیاستان در محل ستاد ا يامورات آب شهرستانها رانیمد

 شد. لیتشک

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در 
این نشست گفت: پیرو برگزاري جلسات شوراي حفاظت از آب 
استان و با توجه به وضعیت ذخایر آبی قابل استفاده براي سال 

ش آب و نظر به هم زراعی جاري و نگرانی هاي موجود در بخ
افزائی بیشتر کلیه دستگاه هاي اجرایی استان، با دستور استاندار 
گیالن در چهارمین جلسه شوراي حفاظت آب استان که به ریاست 

فروردین ماه سالجاري در  21وي و با حضور کلیه اعضاء در مورخه 
محل سد سفیدرود برگزار گردید، قرارگاه جهادي مدیریت مصرف 

اورزي در سالجاري به دبیري شرکت آب منطقه اي آب فصل کش
 گیالن تشکیل شد.

وي افزود: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه، تسریع در برطرف 
نمودن مشکالت حوزه آب کشاورزي با استفاده از تمامی ظرفیت 
هاي استان اعم از دستگاههاي اجرایی و بسیج است تا بتوانیم 

 موفقیت سپري نمائیم.فصل زراعی جاري را نیز با 

وي تصریح کرد: براساس دستور استاندار گیالن، قرارگاه جهادي 
مدیریت مصرف آب در شهرستانها نیز با محوریت فرمانداران باید 
تشکیل گردد و در اسرع وقت مشکالت آب کشاورزي بررسی و 

 اقدام گردد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن اعالم داشت: بخش اصلی 
وبی ها در استان انجام شده و تأکید نمود: مدیران امورات تابعه الیر

توجه داشته باشند که تا قبل آغاز نشاء برنج تمامی الیروبی ها 
انجام و همه ایستگاههاي پمپاژ و چاههاي عمیق و نیمه عمیق در 

 اختیار این شرکت نیز تجهیز و راه اندازي شود.

شد تا مدیران امورات  در این جلسه پس از بحث و گفتگو، مقرر
تابعه ضمن بررسی مشکالت، نیازهاي آب کشاورزي هر شهرستان 
را به فرمانداران اعالم تا نسبت به رفع موانع در اسرع وقت 

 مساعدت گردد.

 عنوان شد : یاسالم يمردم شهرستان لنگرود در مجلس شورا ندهیبا نما داریدر د

 یها در مقابله با کم آب تیظرف یاز تمام يریو بهره گ يجهاد تیریمد

 ریبا مد یاسالم يلنگرود در مجلس شورا فیمردم شر ندهینما
 و گفتگو کرد . دارید النیگ يعامل شرکت آب منطقه ا

به گزارش روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی در 
این دیدار ضمن ارائه گزارش از وضعیت منابع آب شهرستان 

سال  60آب ورودي به سد سفیدرود در  لنگرود، اظهار داشت: حجم
 .اخیر پائین ترین آمار را نشان می دهد که نگران کننده است

 روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن
 



 نشریه الکترونیکی شرکت آب منطقه اي گیالن  1401فروردین ماه  ویژه
 

وي افزود: بر اساس دستور استاندار گیالن در آخرین جلسه شوراي 
حفاظت آب استان که در محل سد سفیدرود برگزار شد، قرارگاه 

جهت  جهادي مدیریت آب استان تشکیل شده و ما با تمام توان در
رفع موانع و کمک به کشاورزان در فصل زراعی پیش رو در حال 

 انجام وظیفه هستیم.

پرویز محمدنژاد نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شوراي 
اسالمی نیز در این دیدار گفت: با توجه به قرارگیري اراضی 
شالیزارهاي این شهرستان در انتهاي شبکه سفیدرود، الیروبی انهار 

ایستگاههاي پمپاژ آب به بمنظور تأمین آب کشاورزي  و تجهیز
 .مورد تأکید قرار گیرد
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