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 ؛1400-99در سال آبی 

میلیون متر مکعب آب شرب استان گیالن  110تأمین 

از سد شهر بیجار

 

 110مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن از تأمین 
مخزنی شهر  میلیون متر مکعب آب شرب استان از سد

  .خبر داد 1400-99بیجار(آیت اهللا بهجت ) در سال آبی

 گیالن؛ اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به     
م این خبر گفت: میزان ورودي به اعال با خرّمی وحید

مخرن سد شهر بیجار (آیت اهللا بهجت) در سال 
 آن خروجی میزان و مکعب متر میلیون 155 گذشته  آبی

 خروجی، میزان این از که بوده مکعب متر میلیون 175
 2 حدود شرب، آب مصارف جهت مکعب متر میلیون 110

 مابقی و کشاورزي مصارف جهت مکعب متر میلیون
 ت مصارف زیست محیطی بوده است.جه

 40مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن به آبگیري 
درصدي سد مخزنی شهربیجار (آیت اهللا بهجت) در حال 

میلیون متر آب  42اشاره کرد و گفت: هم اکنون حاضر 
 در مخزن سد شهر بیجار ذخیره سازي شده است.

خرّمی در خصوص تولید برق پاك از نیروگاه آبی سد 
 آبی سال در: داشت اظهار شهر بیجار (آیت اهللا بهجت) 

 این از برق ساعت مگاوات هزار 26 ،)1400-99( گذشته
 .شد تولید نیروگاه

سد مخزنی شهر بیجار (آیت اهللا بهجت) از توابع امام زاده 
 نوع از و  کیلومتري رشت واقع شده 35هاشم در 

بوده و ارتفاع آن از  CFRD بتنی رویه با اي سنگریزه
متر  11متر و عرض تاج آن  437متر، طول تاج  90پی 

میلیون مترمکعب و  105می باشد. حجم کل مخزن، 
میلیون مترمکعب  165حجم آب قابل تنظیم ساالنه 

 .است

این سد، بر روي رودخانه زیلکی که آب با کیفیتی دارد، 
احداث و با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز عمده 
شهرهاي استان گیالن از جمله رشت، خشکبیجار، 

، سنگر، آستانه اشرفیه، کوچصفهان، خمام، لشت نشا
کیاشهر، الهیجان، سیاهکل، لنگرود، بندر انزلی، تأمین 

هکتار اراضی کشاورزي و همچنین  150آب مورد نیاز 
مگاوات انرژي برق آبی توسط سه دستگاه  6.3تولید 

 مگاوات می باشد. 2.1توربین با ظرفیت تولید هر کدام 
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 استاندار گیالن تأکید کرد؛

هاي اجرایی براي  افزایی مضاعف دستگاه همهمراهی و 
 شتاب در پیشرفت تکمیل سد پلرود

 
استاندار گیالن در جلسه بررسی روند احداث سد پلرود ، 

هاي اجرایی براي  افزایی مضاعف دستگاه همراهی و هم
 شتاب در پیشرفت تکمیل این سد را مورد تأکید قرار داد

. 
به گزارش روابط عمومی آب ؛   1400مهر  3شنبه  

منطقه اي گیالن؛ ارسالن زارع در جلسه بررسی روند 
احداث سد پلرود شهرستان رودسر که با حضور نماینده 
مردم شهرستان هاي رودسر و املش در مجلس شوراي 
اسالمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه اي گیالن و 

ریزي و  همچنین مدیرعامل هلدینگ نیرو و معاون برنامه
توسعه راهبردي قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) 
برگزار شد؛ اظهار داشت: احداث این سد عالوه بر تأمین 

هکتار از اراضی شالیزاري و  500هزار و  33آب مورد نیاز 
باغ هاي چاي، آب آشامیدنی شرق گیالن و انرژي، با 

میلیون مترمکعب در مدیریت سیالب  205حجم تنظیمی 
 .ثرگذار استنیز بسیار ا

هاي آتی  وي سد پلرود را یک اثر ماندگار براي سال
دانست و با بیان اینکه به واسطه اهمیت آن، پیگیري 

مستمر و روزانه مدیران استانی و محلی و اهتمام جدي 
 افزایی هم و همراهی: گفت است، مطالبه مورد  پیمانکار
 و مضاعف باید مرتبط اجرایی هاي دستگاه میان شایسته

 .دشو تسریع امور

درصدي سد پلرود را  78استاندار گیالن پیشرفت فیزیکی 
سر گذاشتن بسیاري از مشکالت عنوان و  نمایانگر پشت

هاي اجتماعی در جهت  اضافه کرد: با انجام مسئولیت
جلب رضایتمندي مردم و روستاهاي همجوار توسط 

برابري ماشین  قرارگاه و مسئوالن محلی و افزایش سه
و عملیات اجرایی سد، به طور قطع بیش از پیش آالت 

 .شود همراهی اهالی منطقه نیز مضاعف می

در این جلسه وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه 
اي گیالن نیز با ارائه خالصه گزارشی از آخرین وضعیت 

 روند اقدامات صورت گرفته در پروژه سد پلرود پرداخت.

   
حرائم رودخانه و انهار در تالشرفع تصرف چند قطعه زمین از   

با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی چند 
متر مربع از حرائم رودخانه  1200قطعه زمین به مساحت 

 .و انهار در شهرستان تالش رفع تصرف شد
 عمومی روابط گزارش به؛  1400مهر  4یکشنبه       
 آب منابع مدیر نیا عباس محمد گیالن، اي منطقه آب
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 تعدي از جلوگیري منظور به: گفت تالش شهرستان
 و انهار بستر کانالها، حرایم( دولتی اراضی به اشخاص
 4ببندانها و...) و در راستاي اجراي تبصره آ و ها رودخانه
قانون توزیع عادالنه آب، با شناسایی چندین  2از ماده 

مورد تصرف حریم رودخانه و انهار که اقدام 
 بودند نموده...  و حصارکشی کشی، نسف دیوارکشی، به
 دستور اخذ و گرفته صورت حقوقی هاي پیگیري با

 تصرف رفع  میانتظا عوامل حضور با و قضایی  مقام
 .شد

گفتنی است زمین هاي مذکور در مناطق چوبر، لیسار، 
هره دشت جنوبی لیسار و قلعه بین لیسار و در مجاورت 

 واقع بودند.منابع آبی رودخانه و نهر کشاورزي 

تکمیل ، بازسازي و آبگیري دو بند انحراف آب 
 کشاورزي در شهرستان آستارا

اي گیالن از  معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه
تکمیل ، بازسازي و آبگیري بند هاي انحرافی میکائیل و 

 . باباحسن در شهرستان آستارا خبر داد
 آب عمومی روابط گزارش به1400مهر  6شنبه  سه     

یالن، ابراهیم اصالحی با اعالم این خبر گ اي منطقه
گفت: در رودخانه مالهادي شهرستان آستارا به دلیل 

سیالبی بودن رودخانه و لغزش دیواره خاکب، دیوار بتنی 
موجود در محل بند انحرافی میکائیل واژگون و همچنین 

 دریچه فلزي سردهنه آن به کلی تخریب گردیده بود.

جهت حفظ دیواره خاکی و ترمیم سردهنه  وي افزود: به
موجود، دیوار حفاظتی بتنی احداث و خاك هاي ریزشی 

 نیز برداشت شد.

اصالحی ادامه داد: در لوندویل آستارا نیز بندانحرافی 
باباحسن طی سالیان گذشته به مرور دچار فرسایش شده 
و در سیالبهاي اخیر خسارات جدي در قسمت حوضچه 

ست آن هم کامال دچار تخریب و آرامش و پایین د
 آبشستگی شده بود.

اي گیالن در خصوص  معاون طرح و توسعه آب منطقه
عملیات اجرایی انجام شده در راستاي بازسازي و آبگیري 
بند هاي انحرافی میکائیل و بابا حسن گفت: در بند 
انحرافی میکائیل احداث دیواره حفاظتی از جنس بتن 

متر و ارتفاع  50انه به طول مسلح در ساحل راست رودخ
متر و اصالح مقطع رودخانه از طریق برداشت قوس  5

داخلی رودخانه و در بند انحرافی باباحسن لوندویل نیز 
ترمیم قسمت تخریب شده بند بتنی موجود با استفاده از 
سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه و سیمان، اجراي 

ادامه  پوشش بتن مسلح و احداث حوضچه بتن مسلح در
 بند انحرافی موجود انجام شده است.

ابراهیم اصالحی در پایان اعالم داشت: بازسازي و 
آبگیري بندهاي انحرافی میکائیل و باباحسن شهرستان 
آستارا به اتمام رسید و در مدار بهره برداري قرار گرفته 

 اند.

 



 

 4  

 

به منظور جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز شن و ماسه 
 : صورت گرفت

نسداد مسیرهاي ورودي غیر مجاز ایجاد ا

 شده در رودخانه کرگانرود تالش

مدیر منابع آب شهرستان تالش از انسدادد مسیرهاي 
ورودي غیرمجاز ایجاد شده در رودخانه کرگانرود این 

 . شهرستان خبر داد
 آب عمومی روابط گزارش به1400مهر  7چهارشنبه       

 خبر این اعالم با نیا عباس محمد گیالن، اي منطقه
 شده ایجاد غیرمجاز ورودي مسیرهاي از تعدادي: گفت

هاي نعلبند و ریک از روستا در واقع کرگانرود رودخانه در
بخش مرکزي شهرستان تالش جهت جلوگیري از 

 برداشت هاي غیرمجاز شن و ماسه مسدود شدند.

وي افزود: انسداد مسیرهاي غیر مجاز به رودخانه با 
دستور مقام قضایی شهرستان و همکاري هماهنگی و 

 عوامل نیروي انتظامی انجام گرفت.

 

 

 

 

 
 :نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمی

الیروبی رودخانه ها نقش بسیار موثري در کنترل و 
 مهار سیالب داشته است

نماینده مردم شریف شهرستان صومعه سرا در مجلس 
بسیار موثري الیروبی رودخانه ها شوراي اسالمی از نقش 

 . در کنترل و مهار سیالب هاي اخیر خبر داد
مومی ع روابط خبرنگار گزارش به1400مهر  7چهارشنبه 

آب منطقه اي گیالن، سید کاظم دلخوش در دیدار با 
 اي منطقه آب سهامی شرکت مدیرعامل وحید خرّمی

 و انهار الیروبی در شرکت این خوب عملکرد از گیالن
 .نمود قدردانی سرا صومعه شهرستان هاي رودخانه

نماینده مردم شریف شهرستان صومعه سرا در مجلس 
شوراي اسالمی، الیروبی انهار و رودخانه هاي این 
شهرستان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: از آنجائیکه 
عملیات الیروبی رودخانه ها نقش بسیار موثري در کنترل 

اخیر داشته است، امیدواریم این و مهار سیالب هاي 
 .باشد داشته ادامه عملیات
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 ها اي گیالن درباره سیالبی شدن رودخانه هشدار آب منطقه

شرکت آب منطقه اي گیالن درباره بارش باران و 
 .سیالبی شدن رودخانه هاي استان هشدار داد

طالعیه: با توجه به صدور ا1400مهر  8پنجشنبه       
نارنجی از سوي هواشناسی استان گیالن هشدار سطح 

مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید در سطح 
استان گیالن در ایام پیش رو و احتمال سیالبی شدن 
رودخانه هاي استان، از شهروندان و هموطنان ارجمندمان 
درخواست می شود براي جلوگیري از بروز حوادث ناگوار 

م رودخانه ها، تأسیسات آبی و از تردد و استقرار در حری
 عمومی روابط  کانال هاي آبرسانی خودداري کنند.

 نگیال اي منطقه آب شرکت

منطقه » شکست سد«مانور تمرینی آموزشی سطح یک 
 شمالغرب در زنجان برگزار شد

   
مانور تمرینی آموزشی سطح یک : 1400مهر  11یکشنبه 

استان زنجان در قالب شکست سد و  -منطقه شمالغرب
نحوه مقابله با رخداد هاي هیبریدي پیش آمده و به 
منظور مقابله با وقوع حوادث مشابه و احتمالی با حضور 

گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب منطقه اي 
 .گیالن دراستان زنجان برگزار شد

روابط عمومی آب منطقه اي گیالن؛ علی  به گزارش
ملکی مدیر گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب 

وقوع «منطقه اي گیالن گفت: این مانور با سناریوي 
در باالدست سد تهم و منطقه گلهرود، تخلیه آب » سیل

تخلیه آب استراتژیک شهر و هدر رفت «مخزن سد تهم 
هاي تحتانی سد و دیواره سد و دریچه » تخریب«، »آن
در » تخریب بند و تأسیسات آن در اثر جریان سیالبی«

بند همایون با حضور و مشارکت تیمی از گروه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل آب منطقه اي گیالن برگزار 

 .شد

مدیر گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب منطقه 
ن مانور اي گیالن اذعان داشت: به منظور مشارکت در ای

 و بحران مدیریت کمیته رئیس و به دستور مدیر عامل
 شرکت از عملیاتی تیم یک شرکت، این غیرعامل پدافند

) رسان یاري( معین استان بعنوان گیالن اي منطقه آب
 دفتر غیرعامل، پدافند و بحران مدیریت دفتر از متشکل

ي پاکساز و الیروبی منظور به شرکت نقلیه واحد و شبکه
بندهاي تأخیري موجود در باالدست سد تهم جهت ایجاد 
تأخیر در زمان انتقال جریان آب به داخل مخزن سد به 
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 رفع منطقه مورد نظر اعزام و اقدامات الزم در خصوص
 توسط تأخیري بندهاي پاکسازي و احتمالی هاي آسیب
 .گرفت صورت سفید وضعیت اعالم و اعزامی اکیپ

انور با همکاري مدیریت بحران ملکی تصریح کرد: این م
و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، مدیریت بحران 
استانداري، مدیریت بحران شوراي هماهنگی صنعت آب 
و برق استان زنجان و مدیران بحران و تیم هاي اعزامی 
شرکتهاي آب منطقه اي استان هاي معین شامل؛ گیالن، 

 .ار شدآذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیالن برگز

 قطع انشعابات غیرمجاز آب در شهرستان رودبار

دو فقره انشعاب غیرمجاز آب در بخش هاي مرکزي و 
 .عمارلو شهرستان رودبار جمع آوري شدند

 آب عمومی روابط گزارش به:  1400مهر  12دوشنبه  
افشین جارچی نماینده امور آب مرکزي  گیالن، اي منطقه

در حوزه منابع آب شهرستان رودبار با اعالم این خبر 
قانون توزیع عادالنه آب  45گفت: در راستاي اجراي ماده 

، با هماهنگی و دستور دادستان 1361مصوب سال 
عمومی و انقالب شهرستان رودبار یک فقره انشعاب 

رودبار جمع غیرمجاز آب در بخش عمارلو شهرستان 
 آوري شد.

وي افزود: این عملیات که با حضور بخشدار بخش 
عمارلو، نماینده این امور و فرماندهی پاسگاه جیرنده 
انجام گرفت به قطع یک فقره انشعاب غیرمجاز آب از 

 محدوده در رودخانه اي در باالدست روستاي گردالت
 .گردید منجر مذکور روستاي شرب چشمه

مرکزي در حوزه منابع آب شهرستان نماینده امور آب 
رودبار همچنین گفت: در بخش مرکزي شهرستان رودبار 
نیز با حضور عوامل انتظامی رودبار و نماینده منابع آب 
شهرستان و اعضاي شوراي اسالمی روستاي فیلده، 
انشعابات غیرمجاز دیگري از یک دهنه چشمه موسوم به 

ي جهت مصارف میرفاضلی که داراي پروانه بهره بردار
 شرب و بهداشت روستاي مذکور بود، قطع گردید.

 به که بوده شرب آب مجاز مصرف نوع  شایان ذکر است،
 !رسیدند می باغی مصارف به مجاز غیز صورت

یازده مورد رفع تصرف حریم زهکش در 

 رادارکومه لنگرود انجام شد

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود گفت : در 
روستاي رادارکومه چمخاله لنگرود یازده مورد محدوده 

حریم زهکش به مقدار پنج هزار متر مربع رفع تصرف 
 .شد

به گزارش روابط عمومی آب :  1400مهر  17شنبه 
منطقه اي گیالن، قربانعلی پورمسیب با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به اهمیت ضرورت صیانت از منابع آبی و 

ي از تعدي اشخاص به اراضی همچنین به منظور جلوگیر
دولتی (حریم کانال ها، رودخانه ها و زهکش ها و آببندان 
ها) این اداره در راستاي وظایف قانونی با توجه به 
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شناسایی یازده مورد تصرف حریم زهکش در روستاي 
 رادارکومه اقدام کرد.

وي افزود: تصرفات صورت گرفته از طریق کاشت 
کشی در حریم زهکش واقع درخت، نصب پرچین و فنس 

در روستاي رادار کومه چمخاله توسط اشخاص حقیقی 
 2ماده  4بود که پس از پیگیري قضایی، بر اساس تبصره 

قانون توزیع عادالنه آب نسبت به رفع تصرف و 
 .شد اقدام مذکور  آزادسازي حریم زهکش

 

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود ضمن قدردانی 
 انتظامی عوامل و قضایی و همکاري مقاماتاز مساعدت 

 مساحت به مذکور تصرفات مورد یازده : داشت اظهار
 .شدند تصرف رفع مربع متر هزار پنج حدود

 

 

 برگزاري نشست سراسري و کارگاه ملی سواد آبی

صبح امروز بصورت آنالین نشست سراسري و کارگاه 
.ملی سواد برگزار شد

 
 آب عمومی روابط گزارش به:  1400مهر  19دوشنبه    

 کارگاه و سراسري نشست امروز صبح گیالن اي منطقه
هدف راهبري و هماهنگی سرگروه هاي  با آبی سواد ملی

استانی کتاب زمین شناسی و انسان و محیط زیست 
 بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

گفتنی است در این کارگاه که محمدرضا عزیزپور 
اجتماعی و رابط عمومی شرکت مدیرکل دفتر امور 

مدیریت منابع آب ایران، مریم عابدینی نماینده و رابط 
طرح سواد آبی در سازمان پژوهش و برنامه ریزي وزارت 
آموزش و پرورش، محمود امانی تهرانی دبیر کل شوراي 
عالی آموزش و پرورش، بهرامی مسئول دبیرخانه ملی 

 میعیس محمدجواد  کتاب انسان و محیط زیست و
 سخن ایراد به آبی سواد طرح ملی مشاور نماینده

فاظت و بهره ح دفتر و عمومی روابط همکاران و پرداختند
برداري شرکت آب منطقه اي گیالن نیز بصورت آنالین 

 حضور داشتند.
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 اجراي مرحله دوم واکسیناسیون کارکنان

شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن   

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

به گزارش روابط عمومی ؛  1400مهر  20شنبه  سه  
شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن، با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و به منظور مقابله با این ویروس، براساس 

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

 واکسیناسیون طرح مرحله دومین گیالن پزشکی علوم
 .رسید انجام به شرکت این در شاغل کارکنان

 
میلیون متر مکعبی سد شهر  20آبگیري حدود 

 بیجار از ابتداي مهر ماه سالجاري تا کنون

نیروگاه  رئیس اداره بهره برداري و نگهداري از سد و
برقآبی (آیت اهللا بهجت) شهر بیجار ، از آبگیري و ذخیره 

میلیون متر مکعبی این سد از ابتداي سال آبی  20سازي 
 . جاري (اول مهر) تا کنون خبر داد

 

     
 آب عمومی روابط گزارش به؛  1400مهر  21چهارشنبه  

اي گیالن؛ علیرضا آقاجانی با اعالم این خبر  منطقه
گفت: با توجه به بارش هاي مناسب در ابتداي فصل پائیز 
در چند روز اخیر در استان گیالن، از این فرصت جهت 
ذخیره سازي آب در مخزن سد (آیت اهللا بهجت) شهر 

 . بیجار استفاده شد
میلیون متر مکعبی آب  43وي با اشاره به ذخیره حدود 

ین سد در پایان سال آبی گذشته افزود: هم اکنون پس ا
میلیون  63از بارش هاي خوب در استان گیالن، حدود 

درصد حجم مخزن، پشت سد  60متر مکعب آب معادل 
 .تاس شده ذخیره بیجار شهر  (آیت اهللا بهجت)

سد مخزنی (آیت اهللا بهجت) شهر بیجار با حجم مخزن 
میلیون مترمکعب و حجم آب قابل تنظیم ساالنه  105
میلیون مترمکعب است. این سد با هدف تأمین آب  165

درصد جمعیت استان و آب مورد نیاز  70شرب مورد نیاز 
هکتار اراضی کشاورزي پائین منطقه و همچنین  150

 برق آبی احداث گردیده است. مگاوات انرژي 6.3تولید 
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 آزاد سازي اراضی استمالکی کانال آبرسانی در رضوانشهر

هاي رضوانشهر، ماسال و بندر  مدیر منابع آب شهرستان
انزلی از رفع تصرف بخشی از اراضی استمالکی کانال 
آبرسانی در رضوانشهر با دستور مقامات قضایی این 

 . شهرستان خبر داد
به گزارش روابط عمومی آب ؛  1400 مهر 24شنبه   

منطقه اي گیالن ، بهرام بهرام پور با اعالم این خبر 
گفت : بخشی از اراضی استمالکی شرکت سهامی آب 
منطقه اي گیالن (کانال آبرسانی کشاورزي) در محدوده 
میدان نماز رضوانشهر که توسط شخص حقیقی بدون 

تلفنی و  مجوز قانونی به منظور انجام فعالیت تاکسی
 با  نصب کانکس مورد دخل تصرف واقع شده بود

 دادستان دستور و قضایی حکم اخذ و حقوقی پیگیري
 .دش آزاد متخلف ید از رضوانشهر شهرستان

وي ضمن تشکر و قدردانی از مقامات قضایی و عوامل 
ماده  4و  3انتظامی افزود ؛ این امور بر اساس تبصره 

در راستاي صیانت و  قانون توزیع عادالنه آب و  2
 تاسیسات و  حفاظت از انفال و اراضی استمالکی

 در و داد خواهد قرار عمل مالك را قانون اجراي  آبی،
 با و نمود نخواهد دریغ تالشی هیچگونه از راستا در این

انفال و بیت المال را داشته  تصرف قصد که سودجویانی
 باشند، از طروق قانونی برخورد خواهند شد.

 

 جلوگیري از حفاري چاه آب غیرمجاز در شهرستان ماسال

مدیر منابع آب شهرستان هاي رضوانشهر ، ماسال و بندر 
انزلی از جلوگیري حفاري چاه آب غیر مجاز و بازداشت 
دو حفار غیر مجاز هنگام ارتکاب جرم در شهرستان 

    . ماسال خبر داد
 آب عمومی روابط گزارش به ؛  1400مهر  26دوشنبه   

 خبر این اعالم با منطقه اي گیالن، بهرام بهرام پور 
 بر مبنی بازرسی و گشت نیروهاي گزارش پی در: گفت

 شهرستان اولم روستاي در مجاز غیر آب چاه حفر تخلف
 و قضایی دستگاه هماهنگی با بالفاصله امور این ماسال
 و مجاز غیر حفاري از جلوگیري جهت انتظامی عوامل
 ن متخلف وارد عمل شد.حفارا با برخورد

وي افزود: این امور با همراهی موثر نیروي انتظامی اقدام 
به توقیف لوازم حفاري نمود و با دستور مقامات قضایی 
شهرستان ماسال، متخلفین بازداشت و لوازم حفاري آنان 

 .به پارکینگ انتقال داده شد
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هشدار آب منطقه اي گیالن درباره احتمال 

 شدن رودخانه هاي استانسیالبی 

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

 .ها هشدار داد

 

 هشدار صدور به توجه با؛  1400مهر  27شنبه  سه   
 گیالن استان هواشناسی سازمان سوي از نارنجی سطح
 از گیالن استان سطح در بارشی سامانه فعالیت بر مبنی
 و جاري هفته پایان تا ماه مهر 27 شنبه سه وقت اواخر

ان شهروند از استان، هاي رودخانه شدن سیالبی احتمال
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

نشست سیاستگذاري اجراي طرح ملی سواد آبی در 

 گیالن برگزار شد

با حضور رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب هاي زیر 
زمینی ، مدیر روابط عمومی و کارشناسان مربوطه دفتر 
حفاظت و بهره برداري از منابع آب و روابط عمومی ، 

سیاستگذاري اجراي طرح ملی سواد آبی در آب  نشست
 .منطقه اي گیالن برگزار شد

 عمومی روابط گزارش به؛  1400مهر  28چهارشنبه      
، این نشست به منظور انجام گیالن اي منطقه آب

هماهنگی هاي الزم درون سازمانی و در نهایت هم 
افزایی با آموزش و پرورش استان گیالن در راستاي هر 

بهتر اجرایی نمودن طرح ملی سواد آبی (داناب و چه 
-1401کتاب انسان و محیط زیست) در سال تحصیلی 

در استان گیالن در دفتر روابط عمومی این شرکت  1400
  برگزار شد.

 
گفتنی است؛ طرح سواد آبی طرحی است که توانسته با 
هدف آگاهی بخشی و ظرفیت سازي اجتماعی در بخش 

بزرگی از جامعه ایرانی شامل: مدیران آب کشور، بخش 
مدارس، دبیران و دانش آموزان مقاطع دوره اول متوسطه 
و دانش آموزان پایه یازدهم تحصیلی در دوره دوم 
متوسطه را با مفاهیم مربوط به آب آشنا نماید و حساسیت 
آنها را نسبت به لزوم حفاظت از این مایع حیات 

 برانگیزاند.
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 تبریک

دوم کشوري فرزند همکار در مسابقات کسب مقام 

 شانزدهمین جشنواره سراسري قرآن و نماز وزارت نیرو

فرزند یکی از همکاران شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن ، رتبه دوم کشوري در مسابقات شانزدهمین 

 .جشنواره سراسري قرآن و نماز وزارت نیرو را کسب کرد

  
 محمد گیالن، اي منطقه آب عمومی روابط گزارش به 

اولیایی (همکار شرکت سهامی  مسعود فرزند اولیایی طاها
آب منطقه اي گیالن) به مقام دوم کشوري مسابقات 

 نیرو وزارت نماز و قرآن  شانزدهمین جشنواره سراسري
 .یافت دست نماز رشته در

شایان ذکر است، وي پیش از این 
 شده اول رتبه حائز استانی دوره مسابقات  در

 .بود
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