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خبرها

شهردار الهیجان بهعنوان
دبیر دهمین جشنواره تئاتر
خیابانی شهروند منصوب شد

گیالن امروز -شهردار الهیجان بهعنوان دبیر
دهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند
الهیجان منصوب شد.
طی حکمی از سوی شهرام کرمی ،مدیرکل هنرهای
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مسعود
کاظمی ،شهردار الهیجان بهعنوان دبیر دهمین
جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان منصوب شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
الهیجان ،در این حکم آمده است :فرهنگ و هنر،
بیگمان زمینه و الزمه رشد و تعالی هر جامعهای و
بستری مناسب و امن برای پایه گذاری بنیان های
اجتماعی و رخداد های اصیل مردمی است.
هنر مردمی تئاتر در ذات خود واجد قابلیت های
ارزنده ای است که امکان اثرگذاری ،اصالح و تغییر در
رفتارهای فردی و اجتماعی به منظور نیل به فضای
روشن تر و جامعه ای امن ،پویا و شادتر را دارد.
از رو تئاتر و به ویژه تئاتر خیابانی همواره از سوی
صاحبنظران علوم اجتماعی ،برنامه ریزان و مدیران
شهری به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی مورد توجه
جدی بوده است.
ضمن سپاس از همت و توجه ویژه جنابعالی و اعضای
محترم شورای اسالمی شهر الهیجان به هنر تئاتر و
با موافقت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان گیالن ،بهموجب این حکم ،بهعنوان «دبیر
دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان»
منصوب میشوید .امید که در سایه الطاف الهی،
همراهی و یاری شهروندان شریف الهیجان و به
کارگیری تمام توان فرهنگی ،هنری و حمایتی استان
گیالن و شهرستان الهیجان در برگزاری این رویداد
هنری مردمی پیروز و سربلند باشید.
الزم به ذکر است ،دهمین جشنواره تئاتر خیابانی
شهروند الهیجان از  26تا  29مرداد  1398در نقاط
مختلف این شهر برگزار می شود.

غرق شدن دختر  ۲۲ساله
در ساحل چاف

گیالن امروز -فرمانده انتظامی لنگرود از غرق شدن
دختر  ۲۲ساله در سواحل چاف این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مجید نیکوئی با اعالم این خبر گفت :در
پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
غرق شدن فردی در سواحل چاف شهرستان لنگرود،
بالفاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود :با حضور ماموران پلیس و
تیمهای امدادی در محل مورد نظر مشخص شد
دختری  ۲۲ساله به همراه پدر  ۴۳سالهاش خارج از
طرح سالمسازی اقدام به شنا کردند که به دلیل عدم
آشنایی با فنون شنا دچار حادثه شدند.
وی تصریح کرد :مرد  ۴۳ساله توسط ناجیان غریق
نجات یافته ولی متاسفانه دختر ۲۲ساله جان خود
را از دست داد .فرمانده انتظامی شهرستان لنگرو
متذکر شد :با توجه به اینکه همه ساله پلیس با
همکاری سایر سازمانها اقدام به راهاندازی طرحهای
سالمسازی میکند اما کماکان شاهد حضور و شنا
هموطنان در خارج از محدوده طرحهای سالمسازی
هستیم که این موضوع حوادث ناگواری مانند غرق
شدگی را به دنبال خواهد داشت.

سیاست دولت
تمرکز بر افزایش تولید برنج
در گیالن و مازندران است

گیالن امروز -معاون وزیر جهادکشاورزی در
امور زراعت گفت :تمرکز بر افزایش تولید برنج در
استانهای گیالن و مازندران یکی از سیاستهای
دولت است.
عباس کشاورز در بازدید از مزارع برنج استان با بیان
این مطلب و تصریح اینکه مزارع نسبت به سال
گذشته از وضعیت خوبی برخوردارند ،افزود :در این
راستا طرحی جامع از سوی وزارت جهادکشاورزی
تهیه شده که تنوع سازی ارقام ،تکثیر ارقام ،افزایش
معنی دار بذر از جمله اجزای این طرح است.
وی با توصیه به کشاورزان خاطرنشان کرد :حتماً از
بذرهای گواهی شده استفاده کنند و هزینه آن از
سوی دولت پرداخت شده است.
کشاورز ادامه داد :تنوع ارقام محصول معرفی شده
توسط مؤسسه تحقیقات برنج موجب شده در هر
منطقه قادر باشیم ارقام مناسب را برای کشاورزان
معرفی کنیم و آنان حق انتخاب داشته باشند.
وی تصریح کرد :کشاورزان باید به ارقام جدید
محصول برنج توجه داشته باشند چراکه عملکرد و
کیفیت باالتری دارد ضمن آنکه بعد از برداشت برنج
از زمین زراعی خود برای کشت دوم استفاده کنند.
معاون وزر جهاد کشاورزی با تصریح اینکه در تأمین
کود مشکلی نداریم و به اندازه کافی کود در کشور
موجود است ،افزود :امسال باتوجه به تغییراتی که در
وضعیت آب و هوایی و بارندگیها ایجاد شده ،ابتالء به
اپیدمی شدن بیماریها را تشدید میکند و کشاورزان
حتماً باید بیماریها را در مزارع کنترل کنند.
وی یادآور شد :تمامی برگهای برنج تا هنگام
برداشت میبایست سالم و عاری از هرگونه بیماری
باشد.

{گیالن زمین}

 ۱۰سد الستیکی جدید در گیالن احداث میشود

گیالن امروز -مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیالن از احداث  ۱۰سد الستیکی جدید
در این استان خبر داد و گفت :مطالعات اولیه جهت شروع عملیات احداث این پروژهها
در حال انجام است.
وحید خرمی احداث سدهای الستیکی در نقاط مختلف استان گیالن را یکی از اولویتهای
مهم شرکت آب منطقهای اعالم کرد و اظهار داشت :مطالعات اولیه جهت شروع عملیات
احداث  10پروژ ه سد الستیکی جدید در استان گیالن هماکنون در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیالن با بیان اینکه هماکنون  11سد الستیکی در این
استان در حال ساخت و تکمیل است عنوان کرد :پیشرفت فیزیکی این پروژهها مطلوب
است فقط عملیات دو عدد از این طرحها به علت وجود مشکالتی در حوزه تملک اراضی
کمی دچار مشکل شده است که برطرف میشود.
خرمی بهرهبرداری از چندین سد الستیکی در استان گیالن را که در ماههای گذشته به
ثمر نشست را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :سد الستیکی دهنهسر آستانهاشرفیه،
باغبانان فومن ،پهلوان بست لنگرود و گالشکالم از جمله پروژههایی هستند که یا افتتاح

شده و یا در دست بهرهبرداری قرار دارند.
وی تخصیص منابع و اعتبارات الزم را یکی از مؤلفههای مهم برای تکمیل پروژههای
سدسازی در استان گیالن خواند و ابراز داشت 4 :عدد از این سدهای الستیکی مربوط
به قبل از سفر چند سال گذشته رئیس جمهور به گیالن است و  7عدد از آنان نیز جزء
مصوبات بعد از سفر هیئت دولت به استان هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیالن با تأکید بر اینکه این شرکت برای ساخت سدهای
سازگار با محیط زیست از تکنولوژیهای برتر دنیا استفاده میکند تصریح کرد :در کنار
سازگاری با اقلیم استان گیالن تقویت سفرههای آب زیرزمینی از جمله ویژگیهای بسیار
بارز سدهای الستیکی گیالن به شمار میآید.
وی تأمین آب برای مصارف کشاورزی را یکی دیگر از خصوصیات منحصر به فرد سدهای
الستیکی گیالن اعالم کرد و بیان داشت :شرکت آب منطقهای گیالن با احداث سدهای
الستیکی عالوه بر تأمین نیاز آبی مناطق مختلف استان در مصارف مختلف به نوعی در
مسیر کمک به محیط زیست استان نیز گام بر میدارد.

حاج محمدی و تهدیداتی که خود می سازد

آقای شهردار به فکر تخریب پیادهراه نباشید
اظهارات شهردار رشت در جمع بازاریان درباره باز کردن مسیر شریعتی به علم الهدی(قسمتی
از پیاده راه فرهنگی) چالش های جدیدی را برای او ایجاد و حاج محمدی را مقابل افکار
عمومی قرار داده است .البته بخش
عمده ای از حرفهای شهردار جدید
در جمع بازاریان به خصوص در حوزه
چابک سازی حوزه شهرداری ،حضور
در کنار مردم و همچنین کارکشیدن
مناسب از نیروهای داخل آن مثبت
و قابل احترام است .به شرطی که در
نوبت عمل نیز به خوبی خود را نشان
دهد که در این رابطه باید منتظر زمان
باشیم .واقعیت هم این است که صرف
حضور مدیر از بی مدیریتی بسیار بهتر
است و همین که شهردار جدیدی در
شهر رشت فعالیت می کند از وضعیت
چند ماه گذشته که هیچ چیز در
شهرداری مشخص نبود مناسبتر و
شکیل تر بروز و ظهور نشان می دهد.
ولی درباره وعده اصالح پیاده راه و باز
کردن معابر کامال مشخص است که شهردار نیاز دارد شناخت بهتری از شهر داشته باشد تا
چنین وعده صریحی را برای بازاریان بدهد .البته ظاهرا ایشان به تاکیدات استانداری در این
رابطه اشاره کرده اند که تاکنون کسی چنین مساله ای را از استانداری نشنیده است و آخرین
اخبار نیز حاکی از بی اطالعی استانداری گیالن به چنین دستوری است .ولی صرف چنین
اظهاراتی بیشتر این گونه نشان می دهد که حاج محمدی بیشتر از آن که برای بازسازی
آمده است برای تخریب به زعم خود نواقص به میدان آمده است.
این که پیاده راه نواقص بسیاری دارد برکسی پوشیده نیست .حتی بخشی از معضالت
اجتماعی شکل گرفته در آن را نیز نمی توان کتمان کرد .ولی به طور مشخصی این پیاده
راه سرمایه این شهر محسوب می شود و شهرداری رشت نیز بیشترین سود را با برگزاری
همایش ها و جشنواره ها در آن داشته است .نقطه تاسف انگیز این است که با اظهارات

آقای حاج محمدی قرار است پیاده راه علم الهدی دوباره به خیابان تبدیل شود که بیشترین
هزینه پیاده راه در آن شده است و عمر آن به قبل از ساخت کامل پیاده راه در بافت مرکزی
برمی گردد .البته در این میان باید توجه
کرد که بازار علم الهدی کمی متفاوت
از بازار اصلی شهر است و به عنوان یک
بازار زنده شناخته می شود که توانسته
سرپا باقی بماند و حال قیمت مغازه های
اطراف سربه فلک می کشد.
مشخص است که شهردار رشت برای
شناخت چنین فضایی بیشتر از این ها
نیاز به زمان داشت تا خیلی سریع وعده
ای را به بازاریان بدهد که شاید در آینده
در اجرای آن موفق عمل نکند و از آن
مهم تر خود را مقابل افکار عمومی قرار
دهد که در مجموع از ساخت پیاده راه
راضی هستند و در واقع جزء آن دیگر
چیزی برای رشت باقی نمانده است .نه
خیابانی جدید ساخته شده است ونه
مکانی برای اجتماع عمومی آن ها تعبیه
شده است .نه آسفالت مناسبی دارند و نه مترو و تراموا! یک پیاده راه باقی مانده که شهرداری
اکثر برنامه های خوب یاضعیفش را در آن برگزار می کند .شهردار رشت در چند روز اخیر
در مورد انتصابات چالش هایی را برای خود آغاز کرد که خیلی سریع نیز به بن بست خورد.
سه نیروی اصلی که برای حضور در پست های مختلف در نظر گرفته بود هرکدام با موانع
مختلف قراردادی مواجه شده اند .به واقع او نشان داده خود تهدیدات فراوانی برای خود ایجاد
می کند،وگرنه مشخص است شهردار جدید نباید این چنین در معرض انتقادات مختلف
قرار بگیرد .پیاده راه فرهنگی به همین راحتی ساخته نشده که با یک دستور نیز حذفش را
کلید زد .این که توانایی اصالح آن را ندارید نشان دهنده ضعف شماست وگرنه تخریب که
کاری ندارد .البته که حیف و میل میلیاردی پول در این قضیه را باید چه کسی تاوان دهد؟
منبع :گیل خبر

در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت مطرح شد

وجود اسناد تجارت ابریشم در چمارسرای رشت

گیالن امروز -در جلسه کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورای رشت با
اشاره به پیشینه تاریخی رشت بر
اساس شواهد و مدارک اعالم شد
که چند سند خطی مبنی بر انجام
تجارت ابریشم مناطق چمارسرای
رشت موجود است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر در هفتاد و نهمین جلسه
این کمیسیون در ساختمان شورای
شهر با تبریک دهه کرامت اظهار کرد:
برنامههای متنوعی توسط دستگاهها
و سازمانهای مختلف ازجمله
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
رشت و کانون جوانان رضوی گیالن
برای این ایام برنامهریزیشده است.
محمدحسن عاقل منش با ابراز خرسندی از حضور خدام رضوی همزمان با شروع دهه
کرامت در رشت افزود :این مهم افتخاری بزرگ برای شهر رشت محسوب شده و همهساله
مورد استقبال پرشور شهروندان قرار میگیرد.
وی به یکی از دستورات کمیسیون فرهنگی شورای رشت در جلسه عصر امروز اشاره کرد
و گفت :پیشنهاد طرح مطالعاتی پیرامون بررسی پیشینه شهر رشت موضوعی است که در
جلسه امروز بررسی میشود .عاقل منش با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر پیرامون
پیشینه تاریخی رشت اطالعات چندانی موجود نیست ،تصریح کرد :پیش از پهلوی اول،
اطالعات چندانی از پیشینه رشت در دست نیست و یقیناً با اجرای این طرح میتوانیم به
مباحث ارزشمند و مهمی در حوزههای مختلف دست پیدا کنیم.

ارادت قلبی مردم رشت به علی بن موسیالرضا (ع)
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه
کانون جوانان رضوی برنامههای خوبی در ایام دهه کرامت برگزار میکند ،اظهار کرد :با
برنامهریزیهای خوب انجامشده ،امسال نیز همچون سالهای گذشته افتخار میزبانی از
خدام رضوی همزمان با دهه کرامت نصیب شهر رشت شد و این اقدام همزمان با میالد
باسعادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) آرامش خاطر و رضایتمندی شهروندان
را فراهم میکند .فاطمه شیرزاد به حضور پرشور شهروندان رشتی در استقبال از کاروان
خدام رضوی اشاره کرد و گفت :حضور پرشور مردم رشت در این برنامهها نشان از ارادت
قلبی مردمان این شهر نسبت به علی بن موسیالرضا (ع) دارد.
وی با تأکید بر حمایت از اجرای چنین برنامههایی افزود :عشق و عالقه مردم نسبت به
اهلبیت (ع) میتواند سپر بالی تهاجمات فرهنگی دشمنان باشد و امیدوارم با ترویج و
حمایت از چنین برنامههایی در راستای رسالت فرهنگی گامهای مؤثری برداشته شود.
شیرزاد با اشاره به شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس تصریح کرد :کانونهای فرهنگی
هنری مساجد با توجه به اینکه در مساجد مختلف محالت رشت مستقر هستند نقش
مؤثری در پُر کردن اوقاف فراغت کودکان و نوجوانان ایفا میکنند و یقیناً با ایجاد چنین
بسترهای مناسبی زمینههای ارائه مباحث دینی و مذهبی نیز بیشازپیش فراهمشده و
اوقات فراغت سالم و اسالمی تحقق پیدا میکند.

برگزاری جشن رضوی در سه هزار نقطه از کشور
مدیر کانون رضوی جوانان گیالن نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در سال  ۸۷و پس
از برگزاری جشنهای متعدد مربوط به میالد امام رضا (ع) تصمیم گرفتیم در یک اقدام
ویژه از خادمین حرم رضوی برای حضور در گیالن دعوت کنیم ،اظهار کرد :جشن زیر
سایه خورشید با این محوریت و برای نخستین بار در گیالن برگزار شد.
کیومرث مژدهی با بیان اینکه امسال دوازدهمین سال برگزاری جشن رضوی است،
ن بزرگ در سال جاری نیز در سه هزار نقطه از کشور برگزار میشود.
افزود :این جش 
وی به حضور کاروان خادمین حرم مطهر امام رضا (ع) در رشت اشاره کرد و گفت:
کاروان خدام رضوی روز گذشته وارد رشت شده و طی این مدت با بیماران بستری در
برخی از بیمارستانها ،زندانیان و غیره مالقات داشتند و امیدواریم با چنین اقداماتی
قطرهای از معرفت اهلبیت (ع) نصیب همه ما بشود.
تجارت ابریشم در منطقه چمارسرا رشت
کارشناس باستانشناسی و کارشناس ارشد مرمت اشیای باستانی و کارشناس اداره
کل میراث فرهنگی استان گیالن نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی پیشینه
تاریخی رشت اظهار کرد :از مناطق چمارسرای رشت چند سند خطی مبنی بر انجام
تجارت ابریشم وجود دارد و بر اساس شواهد و مدارک موجود سابقه تاریخی رشت
بسیار بیشتر از اطالعاتی است که در حال حاضر دراینباره در اختیارداریم.
میثم نوائیان با تأکید بر اینکه از گذشتههای بسیار دور در رشت توتستان نوغان وجود
داشت ،افزود :معتقدم در محالت قدیمی رشت ازجمله خمیران زاهدان ،چمارسرا و
غیره میتوانیم به اطالعات خوبی دراینباره دست پیدا کنیم و درباره رشت پیش از
پهلوی اول اطالعاتی چندانی وجود ندارد.
وی به وجود گورهای تاریخی در رشت اشاره کرد و گفت :این گورهای تاریخی بیانگر
پیشینه بسیار قدیمیتر درباره رشت است و معتقدم با توجه به کشف سفالهایی مربوط
به دوره ایلخانی در رشت باید بهطورجدی این طرح را موردبررسی قرار بدهیم.
با موافقت اعضای کمیسیون فرهنگی شورای رشت مقرر شد طرح پیشنهادی پیرامون
نحوه بررسی پیشینه تاریخی رشت تهیه و بهمنظور بررسی و تصویب نهایی به
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت ارسال شود.
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معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در
گیالن خبر داد:

اجرای طرح هادی در ۱۸هزار
روستای کشور

گیالن امروز -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور از
اجرای طرح هادی در ۱۸هزار روستای کشور خبر داد.
محمد شاملو در گفت و گو با ایسنا-منطقه گیالن ،گفت17 :
استانداری تفاهمنامه منظومه روستایی را مبادله کردند و در هر
استان تفاهمنامه  2منظومه شروع شده است.
وی با بیان اینکه کار مطالعاتی  4استان تمام شده است و طرح
ها در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده ،افزود :در سطح
کشور  4هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه عمران روستایی
پیش بینی شده است که بخشی از آن به مناطق روستایی سانحه
دیده شده اختصاص می یابد .شاملو ،ادامه داد :در ردیف ملی
730میلیارد تومان اعتبار ابالغی داریم و پیش بینی می شود
که از اعتبارات استانی هم 1200میلیارد تومان در اختیار ما
قرار بگیرد.
وی اعتبار احیاء بافت های با ارزش را 70میلیارد تومان ابالغ
شده عنوان کرد و گفت :مجموع اعتبارات 4هزار میلیارد تومان
می شود .معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور اضافه
کرد :برای منظومه های روستایی اعتبارات مطالعاتی  2میلیارد
تومان جهت تهیه طرح ها ابالغ شده است .وی همچنین از
اجرای طرح هادی در 18هزار روستا در سطح کشور خبر داد و
گفت :پیش بینی می شود درسال جاری  3هزار و  500روستا
پروژه های جدید طرح هادی را به اتمام برسانند .وی به موضوع
مناطق حادثه دیده سیل در سالجاری اشاره کرد و افزود :تیم
های کارشناسی از دانشگاه تهران ،پژوهشکده سوانح طبیعی،
مشاورین ذی صالح را بکار گرفتیم تا تمام روستاهای مختلف
کشور که بیش از  1500روستا سانحه دیده اند را مورد بررسی
قرار دادند.
شاملو با بیان اینکه تعدادی از روستاها جابجایی کلی و
100روستا جابجایی موضوعی انجام گرفت ،تصریح کرد:
160هزار واحد جهت بازسازی شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه اعتبار 70هزار واحدابالغ شده است و
بتدریج تسهیالت پرداخت می شود افزود :تسهیالت مسکن
روستایی40میلیون تومان ،مسکن شهری  50میلیون تومان،
10میلیون تومان وام بالعوض روستایی و 12میلیون تومان
بالعوض شهری15 ،میلیون تومان وام معیشتی و 5میلیون
بالعوض برای مناطق سانحه دیده تخصیص داده خواهد شد.

فاضالب بیش از 230روستا
به تاالب انزلی میریزد
گیالن امروز -مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت:
فاضالبهای بهداشتی  ٥-٤شهر همجوار و همینطور  ٢٣٨روستا
به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تاالب انزلی میریزد.
قربانعلی محمدپور در خصوص مشکالت تاالب بینالمللی انزلی
با اشاره به اینکه ٥٨٠هزار تن رسوب از ٤هزار کیلومتر حوزه
آبریز وارد تاالب میشود ،گفت :فاضالبهای بهداشتی  ٥-٤شهر
همجوار و همینطور  ٢٣٨روستا به صورت مستقیم و غیرمستقیم
به تاالب انزلی میریزد .وی با بیان اینکه حدود ٨٠درصد فاضالب
شهری رشت و انزلی به تاالب و دریای خزر وارد میشود ،افزود:
وجود گونه مهاجم آزوال حدود دو دهه گذشته و همینطور سنبل
آبی در ٥-٦سال اخیر هم مشکالت زیادی به وجود آورد.
محمدپور ادامه داد:عالوه بر اینها ،گزارش رسمی وزارت نیرو نشان
میدهد تراز آبی دریای خزر حدود ١,٢متر کاهش یافته است .به
همین ترتیب همه تاالبهای شمال کشور از استیل و آستارا تا
گرگان و میانکاله دستخوش تغییر شدهاند .وی خاطرنشان کرد:
عالوه بر پاکسازی  ٤٠٠هکتار تاالب از آزوال و سنبل آبی ،حدود
 ١٣آبراهه که از شریانهای اصلی جنوب تاالباند ،احیا شدهاند.
محمدپور ادامه داد :فاضالبهای کشاورزی از باالدست غرب و
مرکز تاالب و از یک رودخانه غرب نیز به سمت تاالب میآید .این
فاضالبها و پسابهای مسموم کشاورزی گیاهان و زیستمندان
داخل تاالب را از بین میبرد .وی تصریح کرد :مساله رسوبات از
مهمترین مشکالت تاالب است و برای جابهجایی بیش از ٧هزار
هکتار رسوبات آلی که براساس گزارش سال ٩٥دانشگاه تهران در
تاالب دیده شده ،هنوز راهکاری از سوی دانشگاهیان پیشنهاد نشده
است.

مصرف بیش از  1/5میلیارد
مترمکعب گاز در گیالن در فصل بهار
گیالن امروز -مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر
مصرف یک میلیارد و  580میلیون مترمکعب گاز در بهار امسال
در استان گیالن گفت :این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  1.6درصد کاهش داشته است .
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص
مصرف گاز در بخش خانگی اظهار داشت :شرکت گاز استان
گیالن در یک سال گذشته بیش از  40هزار مشترک خانگی
جذب نموده است که این موضوع سبب افزایش  10درصدی
مصرف گاز در بخش خانگی و موجب رسیدن مصرف به 480
میلیون مترمکعب در این حوزه شده است .اکبر همچنین از
مصرف  800میلیون مترمکعب گاز در بخش نیروگاهی استان
خبر داد و گفت :خوشبختانه با رعایت مصرف بهینه و ایمن
گاز طبیعی از سوی مشترکان خانگی زمینه افزایش مصرف
گاز در بخش های دیگر مصرف بویژه بخش نیروگاهی فراهم
شده است .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه گفت:
پس از بخش نیروگاهی و خانگی ،بخش صنعتی با  133میلیون
مترمکعب گاز ،رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در استان
در اختیار دارد و پس از آن بخش های حمل و نقل با  72میلیون
مترمکعب ،تجاری با  53میلیون مترمکعب و کشاورزی با 42
میلیون مترمکعب قرار دارند .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در پایان گفت :بر اساس پیش بینی های بعمل آمده تا هفته دولت
 ،98شش بخش مشترکان گاز در استان در حدود یک میلیارد و
 500میلیون مترمکعب گاز مصرف خواهند کرد.

