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 1400مرداد  31تاریخ خبر : یکشنبه   

میلیون متر  300مصرف ساالنه سه میلیارد و 

 مکعب آب در گیالن

مدیر عامل آب منطقه اي گیالن با اشاره به مصرف 
میلیون متر مکعب آب در  300ساالنه سه میلیارد و 

استان، گفت: عمده مصرف گیالن در بخش کشاورزي 
 .است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي    
گیالن؛ وحید خرّمی در گفتگو با رادیو گیالن (برنامه 
دریچه) در آستانه فرا رسیدن هفته دولت ضمن تبریک 
این مناسبت، با اشاره به اینکه تأمین آب استان گیالن در 

اي است، اظهار کرد:  سطح کالن بر عهده آب منطقه
یک سال در کل مصارف  مصرف آب استان گیالن طی

اعم از شرب، صنعت، فضاي سبز و کشاورزي بیش از سه 
 .میلیون متر مکعب است 300میلیارد و 

وي با بیان اینکه عمده مصرف آب استان در بخش 
کشاورزي است، افزود: در این بخش حدود سه میلیارد 

شود که  متر مکعب آب در استان گیالن مصرف می
سفیدرود به عنوان سد  قسمت عمده آن از محل سد

 .شود اصلی استان تأمین می

اي گیالن در ادامه با اشاره به اینکه  مدیر عامل آب منطقه
بیش از همه منابع آب در گیالن به سد سفیدرود بیشتر 

شود، گفت: بیش از دو میلیارد متر مکعب از آب  توجه می
مصرفی در بخش کشاورزي از سد سفیدرود تأمین 

 .شود می

هایی که همانند امسال دچار کم  بیان اینکه در سالوي با 
بارشی در سطح کشور هستیم نتیجه آن را در کاهش 

کنیم،  حجم آب ذخیره شده در سد سفیدرود مشاهده می
به هر اندازه که استان گیالن پر بارش باشد  :اضافه کرد

منابع آبی استان در این   با توجه به اینکه بخش اعظم
 .شاهد این کاهش خواهیم بودشود  سد ذخیره می

خرّمی با اشاره به اینکه سال آبی جاري سال سختی براي 
آب استان بود که با همکاري مردم به ویژه کشاورزان و 
کاهش مصرف موفق به مدیریت مصرف شدیم، تصریح 
کرد: ظرفیت سد سفیدرود حدود یک میلیارد متر مکعب 

ظرفیت مخزن بوده در حالی که نیاز ما بیش از سه برابر 
 .این سد است

ها در گیالن در فصل  بخش عظیمی از بارش
 شود غیر زراعی، راهی دریا می

اي گیالن به بیش از هزار میلی  مدیر عامل آب منطقه
متر بارندگی در استان اشاره کرد و افزود: این میزان 

تواند حجم عظیمی از منابع آبی را تأمین کند اما  می
غیر کشاورزي اتفاق افتاده و ها در فصل  بیشتر بارش

شود و با توجه به اینکه تکیه ما براي تأمین  راهی دریا می
آب به سد سفیدرود متمرکز است چنین حجمی در آن 

 .قرار ندارد

وي با بیان اینکه در زمینه تنش آبی سند باالدستی وجود 
دارد که در این سند چشم انداز آب استان گیالن نیز 

گفت: از نظر اکثر کارشناسان علمی و تعیین شده است، 
 .هاي زیر زمینی و حفر چاه برویم فنی نباید به سراغ آب
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خرمی با تأکید بر لزوم توجه و برنامه ریزي و مهار 
هاي سطحی و استفاده از مخازن، اظهار کرد: در  آب

همین راستا سدهاي مخزنی پلرود و شفارود در شرق و 
در حال احداث غرب استان و سد دیورش در جنوب 

 .است

وي با بیان اینکه احداث و بهره برداري از این سدها به 
کند، ادامه  تأمین آب به ویژه در بخش شرب کمک می

داد: در استان گیالن براي برون رفت از تنش آبی این 
 .شویم تنها راهکاري است که از آن بهره مند می

در اي گیالن با اشاره به اینکه  مدیر عامل آب منطقه
زمینه تأمین منابع آب کشاورزي با توجه به اینکه عمده 
مصرف استان نیز در این بخش است نیازمند مدیریت 
مصرف هستیم، ادامه داد: این موضوع طی یک دهه 
گذشته با هماهنگی و همکاري کشاورزان در دستور کار 

ایم در این بخش شاهد کاهش  قرار گرفته و موفق شده
 .مصرف باشیم

یان اینکه در سال آبی امسال در زمینه میزان آورد وي با ب
ها بوده است، اضافه کرد: با کاهش  جز بدترین سال

چندین برابري مواجه بودیم و اگر به موفقیتی در زمینه 
ایم به دلیل  توزیع منابع آب کشاورزي در این سال رسیده

همکاري خوب کشاورزان و اجراي نوبت بندي آب بوده 
 .است

درصدي آورد سفیدرود در سال آبی  70کاهش 
 جاري

 70خرّمی در ادامه با اشاره به اینکه در سالی که آورد سد 
هاي گذشته بوده است خوشبختانه  درصد کمتر از سال

مشکلی در بخش کشاورزي نداشتیم، افزود: در زمینه 
اي است در بخش  تأمین آب خام نیز که وظیفه آب منطقه

هاي استان نیز نگرانی وجود  تأمین آب خام تصفیه خانه
 .ندارد

وي به میزان هدر رفت آب در استان گیالن نیز اشاره و 
بیان کرد: در بخش کشاورزي هدر رفت آب به آن مفهوم 

شود به عنوان  نداریم و از نظر ما آبی که راهی دریا می
 .شود هدر رفت در استان گیالن محسوب می

د: احداث سدهاي اي گیالن ادامه دا مدیر عامل آب منطقه
ها و نزدیک به  هاي انتهایی رودخانه الستیکی در محدوده

دریا این آب مهار و کشاورزان با پمپاژ از آن بهره مند 
 .شوند می

رودخانه دائمی و اصلی و به  54وي با اشاره به وجود 
هاي فصلی در استان گیالن،  همین تعداد نیز رودخانه

کیلومتر رودخانه  500اظهار کرد: بیش از دو هزار و 
دائمی در استان جریان دارد که با توجه به وضعیت 
گیالن در سال اخیر با تراکم جمعیت شاهد نزدیک شدن 

ها و ایجاد چرخه معیوب  ساخت و سازها به حریم رودخانه
 .در این مناطق هستیم
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ها از وقوع  خرّمی با بیان اینکه احداث سد بر روي رودخانه
کند، افزود: در استان گیالن  یهاي جلوگیري م سیالب

هاي مصرف  یک میلیارد متر مکعب آبی که از رودخانه
ها  هاي اطراف رودخانه ها و چاه شود با بستن سر دهنه می

 .شود آب برداشت می

وي با اشاره به انجام مطالعات تعیین حد بستر رودخانه 
هاي گیالن توسط آب منطقه اي، گفت: رعایت حد بستر 

از سوي مردم بسیار الزم و ضروري است و ها  رودخانه
 .باید به آن توجه شود

 9اي گیالن همچنین به وجود  مدیر عامل آب منطقه
 95هزار هکتار آب بندان اشاره و اضافه کرد: در سال 

همه این آب بندان در سامانه کاداستر کشور ثبت شد تا 
به آنها تعرضی صورت نگیرد و جز منابعی است که باید 

  .ودحفظ ش

 اي گیالن؛ هشدار شرکت آب منطقه

پرهیز از نزدیک شدن به حریم رودخانه ها و 

تاسیسات آبی 

 استان

 5سه شنبه 
؛  1400مرداد 

شرکت آب 
منطقه اي 

گیالن با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارش 
باران و سیالبی شدن رودخانه ها از روز چهارشنبه تا 

 .داداوایل هفته آینده ، هشدار 

اطالعیه: با توجه به صدور هشدار سطح نازنجی از     
سوي هواشناسی استان گیالن مبنی بر فعالیت سامانه 
بارشی و وزش باد شدید در سطح استان گیالن از روز 
چهارشنبه ششم مرداد ماه لغایت اوایل هفته آینده و 
احتمال سیالبی شدن رودخانه هاي استان، از شهروندان 

 براي شود می درخواست رجمندمانو هموطنان ا
استقرار در حریم  و تردد از ناگوار حوادث بروز از جلوگیري

رودخانه ها، تأسیسات آبی و کانال هاي آبرسانی 
وصیه همچنین کشاورزان عزیز به ت   .خودداري کنند

 هاي اداره کل هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزي
 از ناشی احتمالی خسارت گونه هر جهت جلوگیري از

  .نمایند اقدام ها بارش

  روابط عمومی شرکت آب منطقه اي گیالن

مردم رودسر و املش در مجلس دیدار نماینده 

 شوراي اسالمی با مدیرعامل آب منطقه اي گیالن
حجت االسالم محمد صفري نماینده مردم رودسر و 
املش در مجلس شوراي اسالمی با مدیر عامل شرکت 

 .آب منطقه اي گیالن دیدار نمود

  

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400مرداد  10یکشنبه 

https://gilmet.ir/aaaa/agriculture/document/toosieh.pdf?=5868
https://gilmet.ir/aaaa/agriculture/document/toosieh.pdf?=5868
https://gilmet.ir/aaaa/agriculture/document/toosieh.pdf?=5868
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یدار حجت االسالم محمد صفري منطقه اي گیالن؛ در د
نماینده شهرستان هاي رودسر و املش در مجلس شوراي 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل  خرّمی وحید  با اسالمی
شرکت آب منطقه اي گیالن ضمن پیگیري مشکالت 
حوزه انتخابیه این شهرستانها، تسریع در ساخت سد پلرود 

 .و ساماندهی رودخانه ها مورد تاکید قرار گرفت

وحید خرّمی نیز در این دیدار با اعالم اتمام آبیاري 
اري جاري شالیزارها استان گیالن اظهار داشت: فصل آبی

با توجه به کاهش بارشها و به تبع آن کاهش آورد آب 
رودخانه ها از سخت ترین فصول آبیاري در سالهاي اخیر 
بود که با همکاري و همیاري همه کشاورزان زحمتکش و 
همدلی و تالش هاي مسئولین ذیربط با موفقیت به پایان 

 .رسید

تقدیر نماینده شهرستان هاي رشت و خمام در مجلس 
 شوراي اسالمی از مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

همزمان با پایان موفقیت آمیز آبیاري سال زراعی جاري ، 
نماینده شهرستان هاي رشت و خمام در مجلس شوراي 

 . اسالمی از مدیرعامل آب منطقه اي گیالن تقدیر نمود

 عمومی روابط گزارش به؛  1400مرداد  11دوشنبه     

 نژاد کوچکی جبار گیالن اي منطقه آب سهامی شرکت
 مجلس در خمام و رشت هاي شهرستان مردمان نماینده
 وحید  هاي تالش از لوحی اهداء با اسالمی شوراي
 اي منطقه آب مدیرعامل و مدیره هیئت رییس خرّمی
 .کرد تقدیر گیالن

 در بخشی از متن این لوح آمده است:

جمهوري نعمت خدمتگزاري خالصانه در نظام مقدس 
اسالمی ایران موهبتی است الهی که نصیب انسانهاي 
مومن، متعهد و جهادگر می گردد. لذا جاي دارد تا از 
تالش هاي بی شائبه شما در امر خدمت رسانی به عموم 

 کشاورزان استان گیالن کمال تقدیر و تشکر نمایم.

توفیق روز افزون شما را در پناه توجهات حضرت ولی 
امت مقام معظم رهبري (مدظله العالی) از عصر (عج) و زع

 درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

نوبت بندي و رها سازي آب کشاورزي در استان 
 گیالن پایان یافت

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن با اشاره به پایان 
آبگذاري و نوبت بندي آب کشاورزي در استان، گفت: 

 .آغاز شده استآبگیري سد سفید رود براي فصل آتی 

به گزارش روابط عمومی ؛  1400مرداد  13چهارشنبه 
شرکت آب منطقه اي گیالن؛ وحید خرّمی با بیان اینکه 
سال آبی امسال با کاهش بارندگی همراه بوده است، 
گفت: آمارها نشان می دهد که کاهش بارندگی در سطح 

درصد  30درصد و در گیالن به  50کشور به بیش از 
 .رسیده است
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اي گیالن با تأکید بر اینکه کاهش  مدیر عامل آب منطقه
اي در سطح  ها در سال جاري تأثیر قابل توجه بارندگی

ها داشته است، اظهار کرد:  ورودي سدها و دبی رودخانه
این شرایط باعث شد تا سد سفیدرود به عنوان اصلی 
ترین منبع آب کشاورزي استان نسبت به دو سال گذشته 

.د داشته باشدیک سوم آور

 

وي ادامه داد: با توجه به تغییرات جوي در بهمن ماه سال 
هاي صورت گرفته در زمینه سال  گذشته و پیش بینی

آبی، با برگزاري جلسات منظم، برنامه ریزي دقیق براي 
 تهیه آورد میزان اساس بر گیالن استان  مصارف آب

 .شد

کارگروه مدیریت خرّمی با بیان اینکه برنامه ریزي ها در 
منابع و مصارف آب استان مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت، اضافه کرد: بر اساس تقویم زراعی که سازمان 
جهاد کشاورزي اعالم کرد این برنامه ریزي ها مورد 

 .تصویب قرار گرفت

اي استان گیالن در ادامه با بیان  مدیر عامل آب منطقه
کشاورزي براي استان اینکه هم اکنون دیگر آبیاري 

شود، گفت: برنامه نوبت بندي تهیه شده جهت  انجام نمی
 .آبیاري کشاورزي امسال اجرا و به پایان رسیده است

وي به وضعیت سدهاي تأمین کننده آب شرب استان 
اشاره و با تاکید بر اینکه این سدها در شرایط مناسبی 

کافی  قرار دارند، افزود: در حال حاضر ذخیره آب موجود
شرب براي تصفیه خانه  آب تأمین جهت نگرانی و  است

 .اصلی استان گیالن وجود ندارد

خرّمی با اشاره به اینکه میزان آب موجود در سد سفیدرود 
تر از سال گذشته است، افزود: با  در حال حاضر پایین

توجه به پایان فصل کشاورزي، نگرانی در این خصوص 
ي سال آتی از هم اکنون وجود ندارد و آبگیري سد برا

 شروع شده است

 در جلسه شوراي حفاظت منابع آب گیالن بیان شد؛

قدردانی استاندار گیالن از کشاورزان براي 

 مشارکت همدالنه در مدیریت منابع آبی

استاندار گیالن با قدردانی از کشاورزان براي مشارکت 
همدالنه در مدیریت منابع آبی طی فصل زراعی گذشته، 

هاي پژوهشی و استفاده از دانش روز در  انجام فعالیت
تر آب و نیز استفاده از آبیاري نوین و  نحوه توزیع صحیح

کشت ارقام مقاوم در برابر تنش آبی درجهت مصرف 
 .بهینه آب در بخش کشاورزي را مورد تأکید قرار داد
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پایگاه به گزارش ؛  1400مرداد  13چهارشنبه 
؛ دکتر ارسالن زارع صبح رسانی استانداري گیالن اطالع

امروز (چهارشنبه) در جلسه شوراي حفاظت منابع آب 
گیالن به تغییر اقلیم جهانی و نیز در ایران و شرایط 

تر شدن دماي کره  خشکسالی اشاره و اظهار کرد: گرم
ده و مهم زمین نسبت به گذشته ، موضوعی اثبات ش

 است و بشر باید این تغییر شرایط و شاخص ها را بپذیرد.

وي با اشاره به اینکه میزان بارندگی در فصل زراعی 
  میلی متر بود و تجارب بارش یک 700جاري کمتر از 

هاي گذشته نیز تکرار نشد، گفت:  هزار میلی متر سال
براساس پیش بینی ها این شرایط در سال هاي زراعی 

استمرار دارد و باید متناسب با آن براي مدیریت  آتی هم
تأمین منابع آبی و مصرف آن، برنامه ریزي علمی و 

 کارشناسی دقیق صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در گیالن به وجود دغدغه تأمین 
منابع آبی به واسطه کاهش بارش ها در اواخر فصل 

الن زمستان گذشته براي کشاورزان، بهره برداران و مسئو
اشاره کرد و افزود: با هماهنگی مستمر دستگاه هاي 
اجرایی و مشارکت همدالنه کشاورزان، شاهد سپري 

 شدن سال زراعی جاري بودیم.

وي همراهی دستگاه هاي نظامی، انتظامی و امنیتی در 
ستاد مدیریت بحران براي عبور از تنش آبی را مورد 

قاط قوت اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در کنار ن
مدیریت امور و فرآیندها، نواقص و ضعف هایی نیز 
مشاهده شد که باید با دقت و به صورت میدانی، آسیب 
شناسی و از هم اکنون نسبت به تجدیدنظر و رفع آنها 

 اقدام شود.

استاندار گیالن بر لزوم استفاده بهینه از دانش روز و بهره 
ع آب در گیري از اقدامات مطلوب کارشناسی نحوه توزی

قالب فعالیت هاي پژوهشی تأکید کرد و گفت: از نظرات 
و تجربیات فرمانداران طی سال زراعی جاري براي برنامه 
ریزي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بمنظور تقویت 

 نقاط قوت و رفع نواقص استفاده شود.

وي با تأکید بر انجام اقدامات فرهنگی در جهت توجه 
به محدود بودن منابع آبی افزود: افکار عمومی نسبت 

باتوجه به مواجهه با چالش کم آبی طی سال هاي آتی، 
باید مصرف بهینه در آب کشاورزي، آشامیدنی، صنعت و 

 خدمات فرهنگ سازي شود.

دکتر زارع خواستار تولید محتواي مناسب براي انتشار در 
رسانه ها شد و گفت: استفاده از آبیاري نوین و کشت 

قاوم در برابر تنش آبی و زودبازده براي مدیریت ارقام م
 مصرف آب در بخش کشاورزي بسیار اثرگذار است.

 300وي بر لزوم کاهش میزان مصرف بالغ بر سه هزار و 
میلیارد مترمکعب آب استان در بخش کشاورزي، 
آشامیدنی و صنعت تأکید و تصریح کرد: مصرف آب 

االتر است که آشامیدنی در گیالن از میانگین کشوري ب
باتوجه حجم باالي هزینه تأمین هر لیتر آب، باید مردم 

 بیش از گذشته نسبت به مدیریت مصارف همراهی کنند.

نماینده عالی دولت در گیالن به اجراي پروژه هاي 
زودبازده همچون سد الستیکی، الیروبی آب بندان ها و 
سردهنه ها براي جمع آوري آب هاي سطحی اشاره و 

کرد: اجراي سدهاي شفارود، پلرود، دیورش و اضافه 
السک در دست اقدام است که به جز سد السک هر 
کدام از پیشرفت قابل توجهی برخوردارند که امیدواریم با 
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تأمین منابع اعتباري، تا سال آتی شاهد بهره برداري 
 برخی از آنها باشیم.

وي با بیان اینکه به واسطه پیگیري هاي مستمر صورت 
ه، از محل منابع تنش آبی، اعتبارات خوبی به استان گرفت

 238اختصاص یافت، گفت: با تالش جمعی شاهد کشت 
هزار هکتار از اراضی شالیزاري استان بودیم و طبق 
برآوردها شاهد افزایش پنج درصدي محصول برنج با 

 کیفیت خواهیم بود.

در این جلسه عالوه بر شماري از فرمانداران؛ مدیرکل 
اسی، مدیران شرکت سهامی آب منطقه اي و آب و هواشن

فاضالب و نیز معاون جهاد کشاورزي گیالن به بیان 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته براي مدیریت مصرف 
آب در فصل زراعی جاري و نیز تأمین آب آشامیدنی مورد 

 نیاز مردم پرداختند.

 در جلسه شوراي حفاظت منابع آب استان مطرح شد ؛

 درصدي آورد رودخانه سفید رود 70کاهش 

مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن در جلسه شوراي 
آورد رودخانه سفید رود  : حفاظت منابع آب استان گفت

 70و 60نسبت به دو سال گذشته و بلند مدت به ترتیب 
 . درصد کاهش را نشان می دهد 

به گزارش روابط عمومی ؛  1400مرداد  13چهارشنبه  
اي گیالن؛ وحید خرّمی با اعالم این مطلب در  آب منطقه

جلسه شوراي حفاظت آب استان گیالن که با حضور 
استاندار و اعضاي شوراي حفاظت آب استان تشکیل 
گردید، گفت: با توجه به اطالعات پوشش برفی، وضعیت 
سدهاي باالدستی و پیش بینی خشکسالی در حوضه 

کاهش شدید سفیدرود و حوضه هاي داخلی که منجر به 
آورد رودخانه ها از شروع آبیاري می گردید، برنامه ریزي 
هاي الزم جهت مصارف آب استان قبل از شروع فصل 
زراعی انجام پذیرفت. 

خرّمی ادامه داد: شرکت آب منطقه اي گیالن بر اساس 
شرایط پیش آمده نسبت به تهیه برنامه دقیق منابع و 

تمام الزامات فنی مصارف براي فصل کشاورزي با رعایت 
و تقویم زراعی بصورت سختگیرانه و در قالب کمیته 

مدیر عامل شرکت آب  .منابع و مصارف آب اقدام نمود
درصدي  50منطقه اي گیالن با اشاره به کاهش بیش از 

بارش ها در سطح کشور اعالم داشت: بر اساس گزارشات 
هواشناسی، بارش در استان گیالن نسبت به سال گذشته 

درصد  25درصد و نسبت به میانگین بلند مدت  33
کاهش را نشان می دهد. وي با اشاره به اجراي برنامه 
دقیق نوبت بندي آب کشاورزي در استان گیالن، تشریح 
کرد: شروع آبگذاري کانال هاي آبیاري، در کانال آب بر 

فروردین ماه ، کانال راست سنگر براي  25فومنات از 
ق استان از پنجم اردیبهشت و اراضی شالیزارهاي شر

کانال چپ سنگر براي اراضی شالیزارهاي مناطق مرکزي 
روز به صورت  20استان از نهم اردیبهشت ماه به مدت 
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پیوسته و پس از اتمام مدت تعیین شده، آبیاري نوبتی 
روز وصل  8کانال هاي راست و چپ سد سنگر بصورت 

بیان داشت: روز قطع اجرایی گردید. خرمی در ادامه  4و 
در نیمه دوم تیرماه با توجه به بارش هاي صورت گرفته، 
برنامه نوبت بندي آب کشاورزي قطع گردید تا حداکثر 
ذخیره سازي براي تأمین آب مورد نیاز در مرداد ماه انجام 
گیرد. وي به اقدامات شرکت آب منطقه اي گیالن براي 

رجه الیروبی انهار د :گذر از خشکسالی پرداخت و گفت
کیلومتر،  600در سطح استان به طول بیش از 2و 1ي

سردهنه هاي اصلی با محوریت  370ساخت و آبگذاري 
ایستگاه پمپاژ با  454مناطق سنتی، تعمیر و راه اندازي 

حلقه  260دستگاه پمپ، تعمیر و راه اندازي حدود  910
چاه عمیق، ساخت دریچه هاي فلزي و سازه هاي تنظیم 

یع مناسب و جلوگیري از اتالف آب سطح آب جهت توز
ایستگاه پمپاژ و  17در سطح شبکه و برق رسانی براي 

چاه عمیق در سطح استان از جمله اقدامات این شرکت 
در جهت گذر از خشکسالی در سال زراعی جاري بوده 
است. خرمی با اشاره به بهینه سازي برنامه توزیع آب در 

ب علمی، اظهار بخش فومنات نیز با استفاده از تجار
داشت: علیرغم تمام کاهش هاي آبی در سال جاري، 
برنامه نوبت بندي جدید باعث کمترین تنش در منطقه 

   .فومنات گردید

 

 

پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 

 گیالن به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گیالن در پیامی ، فرا 
خبرنگار را به فعالین عرصه خبر مرداد روز  17رسیدن 

 . تبریک گفت

 گیالن، اي منطقه آب شرکت عمومی روابط گزارش به  
 خبرنگار روز  مرداد، 17 رسیدن فرا آستانه در خرّمی وحید

 تبریک استان اي رسانه فعاالن و خبرنگاران همه به را
 .گفت

 در این پیام آمده است :

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مایسطرونن والقلم و 

 می نام ارتباطات و اطالعات عصر را امروز دنیاي     
 به دسترسی و اطالعات انتشار آن در که عصري. نهند

میان،  این در که دارد اي کننده تعیین نقش اطالعات
خبرنگاران در خط مقدم و پیشرو در امر آگاهی بخشی در 

 جامعه می باشند.
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محمود «ماه سالروز شهادت شهید  مرداد هفدهم   
، فرصت و بهانه اي است روز خبرنگاربه نام  »صارمی

براي پاسداشت خدمات انسان هاي شایسته و حقیقت 
 طلبی که چشم بیدار جامعه و زبان گویاي مردم هستند.

 فعاالن و خبرنگاران همه به روز این تبریک با اینجانب   
 خبرنگاران بویژه گیالن، استان در رسانی اطالع عرصه

 تقویت بواسطه جاري زراعی و آبی سال در که ارجمندي
 استان، آب بخش خدمات و ها فعالیت رسانی، اطالع
 مانع و ها پشتیبانی تولید،« سال شعار تحقق ساز زمینه
 درگاه از تشکر و قدردانی نموده و  بوده اند  »ها زدایی

 سربلندي سالمتی، عزیزان این همه براي مهربان خداوند
 .نمایم می مسئلت روزافزون توفیق و

 مدیرعامل و مدیره هیات رئیس –وحید خرّمی 
   گیالن اي منطقه آب شرکت

 : در شهرستان هاي آستانه اشرفیه و لنگرود انجام شد

رفع تصرف و آزادساري هفت هزار متر مربع 

از اراضی استمالکی و بستر رودخانه

 

استمالکی و حد بستر هفت هزار متر مربع از اراضی 
رودخانه در شهرستان هاي آستانه اشرفیه و لنگرود رفع 

 تصرف شد

به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400مرداد  19سه شنبه 
المال و  بیت  منطقه اي گیالن؛ در راستاي حفظ حقوق

ها، انهار و کانالها،  آزادسازي حریم و بستر رودخانه
ع انجام شده توسط هاي طبیعی، با شناسایی به موق برکه

گروه گشت و بازرسی، کارشناسان فنی امور مربوطه و 
مورد از  3هاي حقوقی صورت گرفته، تعداد  پیگیري

تصرف حد اراضی استمالکی در مناطق کیسم و 
اشرفیه، به  آبادان از توابع شهرستان آستانه کتشصت
 .گردید تصرف رفع مربع، متر هزار 6مساحت 

ست، حسب طرح شکایت اداره همچنین این گزارش حاکی
منابع آب شهرستان لنگرود علیه یک نفر شخص حقیقی 
دایر بر تصرف بستر رودخانه شلمانرود نسبت به رفع 
تصرف اقدام و اراضی مذکور به مساحت حدود یک هزار 

 متر مربع آزادسازي شده است.

 1400مرداد  23تاریخ خبر : شنبه   

شوراي دیدار نماینده صومعه سرا در مجلس 

 اسالمی با مدیرعامل آب منطقه اي گیالن

صبح امروز نماینده مردمان شریف شهرستان صومعه سرا 
در مجلس شوراي اسالمی با رییس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ي گیالن دیدار و 

 .گفتگو کرد

 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400مرداد  23شنبه    
 مردمان نماینده دلخوش کاظم سید گیالن؛ اي منطقه
اي اسالمی شور مجلس در سرا صومعه شهرستان شریف

با وحید خرّمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه 
 اي گیالن دیدار و گفتگو کرد.
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نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی 
در این دیدار از اقدامات انجام شده توسط آب منطقه اي 

، از جمله؛ تالش 1399-1400در سال زراعی گیالن 
براي تأمین آب زراعی مورد نیاز کشاورزان منطقه و 
تسهیل و تسریع در فرآیند آبگذاري به مدد روش جدید 
آبگذاري دشت فومنات و فعالیت هاي عمرانی همچون 
ساماندهی رودخانه ها و ساخت سردهنه هاي آب 

 تشکر کرد.کشاورزي در شهرستان صومعه سرا تقدیر و 

 آب شرکت مدیرعامل و مدیره هیأت رئیس وحید خرّمی 
ي گیالن نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت ا منطقه

منابع آب شهرستان صومعه سرا و فراز و نشیب هاي 
-1400تأمین آب مورد نیاز کشاورزي در سال زراعی 

 ارائه نمود. 1399
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