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خبر

ریزش کوه در دفراز عمارلو
گیالن امروز- در اثر ریزش کوه در روستای دفراز از توابع عمارلو در 
بخش رحمت آباد و بلوکات رودبار، مسیر راه روستایی ساعت ها بسته و 
با تالش راهداران بازگشایی شد. به گزارش فارس ، عصر روز یکشنبه 
خبری مبنی بر ریزش کوه در محور راه روستایی دفراز- گلمگش در 
محدوده پلنگ دره عمارلو رودبار در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد. انسداد مبادی راه و همچنین اطالع رسانی سریع یکی از خواسته های 
اهالی از یکدیگر در شبکه های مجازی بود که دالیل آن را بروز ترافیک 
سنگین در مسیر و همچنین مخاطره آمیز بودن راه به جهت خاموشی 
ذکر می کردند. خبر ریزش کوه در دفراز سریعاً به اطالع ستاد مدیریت 
بحران شهرستان رودبار و سپس به مدیریت بحران استانداری گیالن 
رسید و با هماهنگی های ایجادشده، دستگاه های مسئول و متولی سریعاً 
به منطقه جهت رفع انسداد راهی شدند. به گفته فریبرز مرادی، مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای گیالن، راهداران رودباری بالفاصله با یک 
دستگاه لودر به محل ریزش کوه اعزام و نسبت به بازگشایی راه اقدام 
کردند. علیرغم حضور راهداران در محل حادثه و عملیات بازگشایی راه، 
مجدداً کوه به همراه چند اصله درخت ریزش کرد و باعث انسداد کامل 
محور شد.  در پی انسداد مجدد راه براثر ریزش کوه و افتادن درختان 
در مسیر، راهداران مجدداً عملیات بازگشایی را با ناوگان خودرویی از سر 
گرفتند و آن طور که اعالم شده، راه روستایی دفراز-گلمگش در ساعت 
22 شب گذشته بازگشایی شد. آن طور که علیرضا جهانگرد، بخشدار 
رحمت آباد و بلوکات اعالم کرده راهی که براثر رانش کوه در روستای 
دفراز )جاده پلنگ دره به سی دشت ( ریزش کرده بود، بازشده و تردد در 
آن جریان دارد. وی گفته یک دستگاه لودر از راهداری با حجم بزرگ تر 
جهت برداشت خاک اقدام خواهد کرد. مسؤوالن محلی رودبار اعالم 
کرده اند که براثر ریزش کوه در دفراز، به شخصی آسیب جانی وارد نشده 

است و همچنین شبکه های انرژی نیز پایدار هستند.

تخریب ۱۷ اقامتگاه غیرمجاز صیادی 
در پارک ملی بوجاق کیاشهر

گیالن امروز- اقامتگاه غیرمجاز صیادی در پارک ملی بوجاق کیاشهر 
تخریب و پاکسازی شد. ساسان اکبری پور فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست گیالن، با اعالم این خبر گفت: با پایان فصل صید و برای حفظ و 
حراست از مهمترین پارک ملی خشکی – دریایی استان و جلوگیری از 
تخریب و تصرف در نوار ساحلی، کومه های غیر مجاز صیادی با دستور 
مقام قضایی تخریب می شود. وی افزود: با تخریب سازه های غیر مجاز 
صیادی در پارک ملی بوجاق، اهالی منطقه مابقی سازه ها راه هم جمع 
آوری کردند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن تصریح کرد: بر 
اساس قانون و با توجه به آغاز فصل تخم ریزی ماهیان هر گونه شکار، 
صید و ایجاد سازه در پارک ملی بوجاق و سایر مناطق حفاظت شده 

استان ممنوع است.

توزیع ۱۴۴ هزار تن آرد خبازی در گیالن
گیالن امروز- مدیر تعاون روستایی گیالن گفت پارسال ۱۴۴ هزار تن 

آرد خبازی و خانه پزی در گیالن توزیع شد.
عباس جعفرپور مدیر تعاون روستایی گیالن گفت: این مقدار آرد خبازی 
و خانه پزی به ارزش بیشتر ۱۰ میلیارد تومان پارسال از طریق ۱۵ 
اتحادیه شرکت های تعاون روستایی شهرستانی و یک شرکت تعاونی 
روستایی در استان توزیع شد. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱2 

هزار تن آرد در گیالن توزیع شده است.

ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی برای 
متقاضیان مسکن ملی در ماسال

گیالن امروز- در اجرای طرح اقدام ملی مسکن 2۰۰ واحد مسکونی در 
شهرستان ماسال ساخته می شود.  سید حسین محمدی  ،  رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان ماسال گفت: طرح اقدام ملی مسکن 
با هدف گذاری 2۰۰ واحد برای مردم ماسال در دستور کار بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن قرار دارد. او ، با بیان اینکه در مراحل ثبت 
نام و تکمیل ظرفیت متقاضیان هستیم ، افزود: تاکنون ۴۰ نفر برای 
دریافت مسکن نام نویسی کردند که پس از تکمیل ظرفیت متقاضیان 

در سال ۱۴۰۰، عملیات ساخت را آغاز خواهیم کرد.

افزون بر ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر 
در آستانه اشرفیه کشف شد

گیالن امروز- فرماندهی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه گفت: با تالش 
عوامل انتظامی منطقه ، ۱2 کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در 
این شهرستان کشف شد. سرهنگ حمید محمدی نسب ه در گفتگو با 
ایرنا با بیان اینکه کشف این میزان مواد مخدر از یک  منزل مسکونی واقع 
در شهر آستانه اشرفیه صورت گرفته افزود: در این رابطه یک قاچاقچی ۵۴ 
ساله مواد مخدر دستگیر شده است.  وی همچنین به رفع تصرف ۱۵ هزار 
مترمربع از اراضی در منطقه نبی دهکاء بخش بندرکیاشهر اشاره و تصریح 
کرد: رفع تصرف این اراضی )به ارزش ۷۵ میلیارد ریال( با حضور نمایندگان 
دادستان ، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی صورت گرفته است. وی در ادامه 
با اشاره به کشف ۴۱ تن انواع کود شیمیایی احتکار شده در این شهرستان 
اظهار داشت: این میزان کود از یک واحد انباری واقع در روستای دهشال 
کشف و ضبط شده است. به گفته سرهنگ محمدی نسب ، یک متهم ۴۵ 

ساله نیز در خصوص این پرونده دستگیر شد.

۱۶ واحد صنفی انزلی به دلیل عدم 
رعایت محدودیت ها پلمپ شد

گیالن امروز- رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت انزلی از پلمب ۱۶ 
واحد صنفی در انزلی به دلیل عدم رعایت محدودیت ها و پروتکل های 
بهداشتی خبر داد و افزود: این صنوف شامل مشاغل گروهای 2، ۳ و 
۴ بودند.  محمدرضا روحانی منش در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این 
صنوف از رسته مشاورین امالک، پرده فروشی، پالستیک فروشی، کبابی، 
قهوه خانه ، بلور و چینی ، چایخانه  به علت عدم رعایت مصوبات کرونا 
پلمب شدند.  وی تاکید کرد: در بازدیدی  با حضور نمایندگان ادارات 
فرمانداری، صمت، اتاق اصناف و اماکن از واحد های صنفی بر اساس 
دستورالعمل ستاد کرونا مبنی بر اجازه فعالیت مشاغل گروه یک مانند 
نانوایی ها، میوه فروشی ها، سوپرمارکتها، قصابی ها، مرغ فروشی ها، 

تعمیرگاهها، مراکز عرضه قطعات مجاز به فعالیت می باشند.

گیالنگرد

رشته خشکار پاِی ثابت سفره 
افطار گیالنی ها

در ماه مبارک رمضان در هر نقطه از کشور غذاهای 
خاص به همان منطقه وجود داشته و آش شله قلمکار، 
شامی رشتی و رشته خشکار سه جزو جدانشدنی از 
که  است  رمضان  ماه  در  گیالن  مردم  سفره های 

خوردن آن در این ماه لذت خاص خود را دارد.
حوزه های  در  گوناگون  ظرفیت های  دارای  گیالن 
ولی  است،  هنری  و  تاریخی  فرهنگی،  گردشگری، 
تنوع غذایی در گیالن، این استان را به نسبت دیگر 

نقاط کشور متمایز کرده است.
به جرئت می توان گفت بی نظیرترین سفره های غذایی 
اگر  به استان گیالن است و  به لحاظ تنوع مربوط 
بگوییم در هر نقطه و متناسب با هر فصل و مناسبتی 
یک غذا متفاوت و رنگارنگ در این استان وجود دارد 

بیراه نگفته ایم.
به  می توانیم  گیالن  خاص  و  خوشمزه  غذاهای  از 
چهارشنبه  آش  بهار،  در  تره  ترش  و  میرزاقاسمی 
خاتون در عید نوروز، آش ترش و آش کدو در فصل 
زمستان و شامی در ماه مبارک رمضان اشاره کنیم 
که هرکدام متناسب با هر فصل و مناسبتی است و با 

آداب ورسوم خاصی پخت می شوند .
در ماه مبارک رمضان در هر نقطه از کشور غذاهای 
خاص به همان منطقه وجود داشته و آش شله قلمکار، 
شامی رشتی و رشته خشکار سه جزو جدانشدنی از 
که  است  رمضان  ماه  در  گیالن  مردم  سفره های 

خوردن آن در این ماه لذت خاص خود را دارد.
با شروع ماه رمضان بساط رشته خشکار زنی در اکثر 
از رونق خاصی برخوردار  و  برپاشده  مناطق گیالن 
است به طوری مردم برای تهیه این شیرینی گیالنی 
بعضاً ساعت ها در صف ایستاده و این  شیرنی محلی 

را خریداری می کنند.
خوشمزه ترین  و  لذیذ  از  یکی  رشته خشکار 
شیرینی های مختص گیالن است که دارای قدمت 
۳۰۰ ساله در منطقه گسکرات به ویژه بخش طاهر 
گوراب بوده و  بهترین و ماهرترین رشته خشکار زنان 

گیالن از اهالی این منطقه هستند.
پخت  نحوه  چگونگی  تهیه  برای  منظور  این  به 
یک  به  و چشمم  رفته  رشت  بازار  به  رشته خشکار 

رشته خشکار پزی برخورد و وارد مغازه شدم.
از علی آقا که یک رشته خشکار زن ماهر است در 
پرسیدم؛  آن  پخت  نحوه  و  رشته خشکار  خصوص 
و  )رشته  است  نوع  دو  شیرینی  این  می گوید  او 
خشکار( رشته همان ترکیب آرد و برنج و آب و شیر 
به تنهایی است که روی سینی مسی ریخته می شود 

و »خشکار« به رشته میان پر می گویند.
علی آقا می گوید برای تهیه رشته ابتدا آرد برنج را با 
آب و سپس با شیر مخلوط کرده و وقتی مایعی صاف 
و یکدست درست شد، آن را در وسیله ای مخصوص 
که به آن شانه رشته ریزی می گویند، ریخته و رشته 

ما آماده می شود.
ریزی  رشته  شانه  خصوص  در  تا  خواستم  او  از 
داد؛  پاسخ  که  دهد  ارائه  ما  به  بیشتری  توضیحی 
»شانه رشته ریزی وسیله ای استوانه ای شکل است 
آن  داخل  را  مواد  بتوان  تا  بوده  باز  ازیک طرف  که 
ریخت و از سویی دیگر به پنج الی ۶ لوله باریک قیف 
مانند ختم می شود که این لوله ها به شکلی منظم 
این  از  رشته  مواد  خروج  و  قرارگرفته  هم  کنار  در 
لوله ها به همراه چرخش دست استادکار، شکل رشته 

را درست می کند.
سپس ماده رشته خشکار را به وسیله شانه رشته ریزی 
و وقتی شکل و حالت  بر روی سینه مسی ریخته 
خود را به دست آورد آن  را برداشته و مواد خشکار را 

درون آن قرار می دهیم.
خوراک  خالق  شهر  نخستین  عنوان  به  گیالن 
از 2۵۰  بیش  دارای  و  رسیده  ثبت  به  یونسکو  در 
غذای مختص این منطقه است و اینامر موجب شده 
گردشگران بسیاری گیالن را به دلیل تنوع غذایی 
ماه خدا همان طور  اما در  قرار دهند،  مقصد خود 
که گفتیم شیرینی محلی رشته خشکار و اش های 
محلی پخته می شود که رنگ و بوی ماه رمضان را 
زیباتر کرده و مردم را پر جنب و جوش تر مشتاق 

این ضیافت الهی می کند.  منبع: فارس

فرماندار رشت: 

پنهان ماندن ساخت وساز غیرمجاز از چشم دهیاران قابل  پذیرش نیست
اینکه ساخت وساز غیرمجاز یک شبه از خاک  با بیان  گیالن امروز- فرماندار رشت 
سر برنمی آورد بلکه یک یا دو سال طول می کشد، گفت: دهیاران باید پاسخگو باشند، 

مگر وسعت روستا چقدر است که 
اول  از  نمی شود  ندارند؟  اطالع 
بعد  و  نگیریم  را  سازنده  جلوی 
صرفاً  سازنده،  زیاد  کرد  هزینه  از 

بگوییم تخریب شود!
فتح اللهی  علی  فارس  گزارش  به 
ویژه  کارگروه  جلسه  نخستین  در 
پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری 
تغییر  و  ساخت وساز  تخلفات  با 
در  شهرستان  غیرمجاز  کاربری 
اجتماعات  سالن  در   ۱۴۰۰ سال 
فرمانداری رشت با اشاره به شرایط 
آب وهوا و اقلیمی کشاورزی گیالن 
ذخایر  بارندگی،  آب،  کرد:  اظهار 
آبی مکفی و خاک حاصلخیز بستر 
و  انجام کشاورزی  برای  مناسبی  
اقدامات مؤثر برای اشتغال و درآمد 
پایدار است که باید موردتوجه قرار 

بگیرد. 
وی با بیان اینکه محصول زحمات 
و  شیالت  دام پروری  کشاورزی، 
باغات روی سفره همه مردمان دنیا 

ارتباط مستقیم داشته که نشان از اهمیت زحمات این قشر فرهیخته است، گفت: 
اراضی کوچک  اما مکانیزه کردن  برای کار کشاورزی بسیار مهم است  انگیزه  ایجاد 
کشاورزی که محصول تقسیم بندی های ارثی است برای زمین های کوچک کشاورزی 
خیلی اقتصادی نیست. فرماندار رشت با اشاره به هزینه کرد باالی کشاورز در تولید 
محصول ازجمله دستمزد باالی ۴۰۰ هزار تومان هرروز یک کارگر بیان کرد: با این 
شرایط اقتصادی و هزینه کرد باالی کشاورز که هزینه و درآمد محصول همخوانی ندارد 

سخن از ایجاد انگیزه، غیرقابل پذیرش است.  
وی به رغبت خرید زمین های گیالن به دلیل موقعیت خوب آب وهوایی توسط غیر 
گیالنی ها اشاره کرد و افزود: به لحاظ قانونی نمی توان گفت فالن هم وطن از استان 
دیگر در گیالن زمین نخرند همان طور که در استان های دیگر ازجمله پایتخت چنین 

اتفاقی نمیفتد. 
فتح اللهی با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورز برای باال بردن انگیزه آنان در حفظ زمین 
و کار کشاورزی بیان کرد: برای مقابله با ساخت وساز غیرمجاز باید به دنبال علت ها 

با برگزاری جلسه و صرف سخن دراین باره نتیجه نخواهیم گرفت، باید  بود و صرفاً 
تصمیماتی گرفته شود که  قابلیت اجرا داشته باشد.

اینکه  بر  تأکید  با  رشت  فرماندار 
مسؤولین در هر سطحی باید خود 
برابر مردم مسئول دانسته و  را در 
ما  افزود:   باشند  آنان  پاسخگوی 
باشیم  مردم  این  پاسخگوی  باید 
مردم نباید قربانی مشکالت قانونی 
کارشناسی شوند،  غیر  و طرح های 
و  بگذاریم  را جای مردم  باید خود 
از اول جلوی ساخت های غیرمجاز 

را بگیریم.
وی با بیان اینکه این امکان وجود 
ندارد که شغل اداری برای کل مردم 
ایجاد شود بلکه  باید بستر مناسب  
شغل های پایدار ایجاد کنیم گفت: 
نگاه جزیره ای دستگاه ها  مشکالتی 
و  کاربری ها  تغییر  حوزه  در 
ایجاد  غیرقانونی  ساخت وسازهای 

کرده است. 
فتح اللهی با بیان اینکه ساخت وساز 
سر  خاک  از  یک شبه  غیرمجاز 
برنمی آورد بلکه یک یا دو سال طول 
تصریح  شود،  ساخته  تا  می کشد 
کرد: دهیاران باید پاسخگو باشند، مگر وسعت روستا چقدر است که اطالع ندارند؟ 
نمی شود از اول جلوی سازنده را نگیریم و بعد از هزینه کرد زیاد سازنده، صرفاً بگوییم 
تخریب شود! فرماندار رشت با تقدیر از زحمات دهیاران، برخی از  آن ها را مقصر اصلی 
ساخت وساز غیرمجاز از  بدو ساخت دانست و گفت: باید با دهیاران خاطی برخورد 

قانونی شود، ما در برخورد قانونی با دهیاران خاطی کوتاه نخواهیم آمد. 
از  جلوگیری  ازجمله  مشکالتی  رفع  برای  جلسات  بازدهی  بر  تأکید  با  فتح اللهی 
ساخت وساز غیرمجاز بیان کرد: تصمیمات باید اجرا شوند نه اینکه فقط در جلسات 
مطرح شود لذا جلسات مداوم در این حوزه و عملیاتی کردن تصمیمات در دستور کار 
خواهد بود.  بحث تغییر کاربری زمین های کشاورزی یکی از موضوعات مهم استان 
گیالن است که منجر به فروش ارزان زمین به غیر گیالنی ها شده و اقتصاد ناپایدار 
کشاورزان به دلیل عدم توازن هزینه کرد و درآمد از راه کشاورزی، منجر به فروش 
زیادی از اراضی کشاورزی به غیربومی ها شده که اگر جلوی تغییر کاربری ها گرفته 
نشود در آینده ای نه چندان دور آسیب های زیادی اقتصادی متوجه استان خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن:

تاب آوری اجتماعی ظرفیت جامعه برای انطباق با تغییرات است
اجتماعی  آوری  تاب  احمر گیالن گفت:  عامل جمعیت هالل  امروز- مدیر  گیالن 
ظرفیت جامعه برای انطباق با تغییرات یا دگرگونی ها و حفظ رفتار سازگارانه را فراهم 
می آورد. به گزارش مهر، سیاوش غالمی در نشست طرح مشارکت اجتماعی داوطلبان 
اجتماعی و خدمات حمایتی محله محور در سکونتگاه های کم  آوری  تاب  با هدف 
برخوردار، اظهار کرد: تاب آوری مقیاسی از انعطاف پذیری جوامع و شهرها در برابر 

شوک ها و فشارهای داخلی و بیرونی محیط است.
غالمی با بیان اینکه تاب آور بودن یک جامعه به لحاظ ابعاد و مؤلفه های اجتماعی است 
که می تواند آن جامعه را به سوی تاب آوری در سایر ابعاد هدایت کند، افزود: تاب 
آوری اجتماعی ظرفیت جامعه برای انطباق با تغییرات یا دگرگونی ها و حفظ رفتار 

سازگارانه را فراهم می آورد.
ابعاد فرهنگی، مدیریتی،  تاب آوری در  اجتماعی زیربنای  تاب آوری  ادامه داد:  وی 

محیطی و کالبدی، سیاسی و اقتصادی است.
لزوم همکاری بین دستگاه های اجرایی در زمینه تاب آوری اجتماعی

در ادامه معاون اجتماعی سپاه قدس استان اظهار کرد: سپاه قدس گیالن با استفاده از 
توان پایگاه های بسیج در محالت می تواند مؤثر واقع شود.

سرهنگ جاوید فالح افزود: انتظار می رود همه دستگاه های اجرایی در زمینه تاب آوری 
اجتماعی همکاری های الزم را داشته باشند.

توان سازمان های مردم نهاد استفاده شود
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت در ادامه با قدردانی از برگزاری این نشست، 
اقدامات  توانسته  موجود  از ظرفیت های  استفاده  با  رشت  مجموعه شهرداری  گفت: 
خوبی در زمینه تاب آوری اجتماعی شهری در محالت کم برخوردار این شهر انجام 
داده است. سید امیر حسین علوی بر لزوم استفاده از توان سازمان های مردم نهاد تأکید 
و اظهار کرد: با استفاده از توان سازمان های مردم نهاد می توانیم توان و ظرفیت محالت 

را شناسایی و متناسب با آن نسبت به ارائه خدمت برنامه ریزی کنیم.
گفتنی است، در همین راستا برخی از سمن ها و مؤسسات خیریه در تعامل با جمعیت 
هالل احمر گیالن در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، محیط زیست آمادگی 

خود برای کمک در این موضوع اعالم کردند.
همچنین در این نشست مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن پیشنهاد کرد یک 
مکان مناسب در دو منطقه »سلیمانداراب و جماران« از نهادی های همکار با این طرح 
مشخص گردد تا تمام اعضا اقدامات خود را در زمینه های تخصصی برنامه ریزی کنند.

وجود بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در گیالن
گیالن امروز- مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن گفت: ۱۵۳۸ هکتار سکونتگاه 

غیررسمی در استان وجود دارد.
ماکان پدرام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بالغ بر ۵۳۴۶ هکتار بافت ناکارآمد شهری 
در ۳۰ شهر وجود دارد که از این میزان 2۶۷۱ هکتار بافت فرسوده، ۱۵۳۸ هکتار 

سکونتگاه غیررسمی و ۱۱۷۳ هکتار آن بافت تاریخی است.
وی با بیان  اینکه سال گذشته ۱۸ پروژه بازآفرینی شهری در استان گیالن اجرایی 
شد، افزود: تکمیل پیست دوچرخه سواری و پیاده روی دور تاالب عینک، احداث پل عابر 
پیاده و خانه سالمت سلیمان داراب در رشت و نیز جدول گذاری و پیاده روسازی اطراف 
حرم آستانه اشرفیه جزو پروژه هایی هستند که در سال ۹۹ تکمیل و تحویل داده شد.

پدرام خاطرنشان کرد: احداث خانه سالمت محله عینک و مرکز نهاد توسعه محله جزو 
پروژه هایی هستند که تا تیرماه سال جاری به اتمام رسیده و افتتاح می شوند.

وی تصریح کرد: ساخت خانه سالمت سلیمان داراب رشت، خانه سالمت محله عینک و 
احداث پل عابر پیاده رشت از جمله پروژه هایی هستند که در سکونتگاه های غیررسمی 

اجرایی شده یا در دست اجرا هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن با بیان این که در سال جاری تکمیل پروژه های 
نیمه تمام سال های گذشته در اولویت قرار دارند، از تعریف هشت پروژه جدید خبر داد.

وی گفت: ساماندهی رودخانه زرجوب، احداث ساختمان آتش نشانی در شهر الهیجان، 
جمع آوری آب های سطحی اطراف حرم آستانه اشرفیه، بهسازی آسفالت معابر اطراف 
حرم آستانه اشرفیه، ادامه پروژه بهسازی و دیواره سازی نهر نه پیکران تالش، احداث 
فضای آموزشی در تاالب عینک رشت، برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای 
آحاد مردم و نیز دوره های آموزشی با همکاری دانشگاه گیالن برای مدیران شهری، 

پروژه های تعریف شده برای سال جاری به شمار می روند.

گیالن امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
از  برای  سدسفیدرود  آب  رهاسازی  از  گیالن 
استان  در  کشاورزی  فعالیت های  گیری  سر 
گیالن خبر داد و گفت: از شالیکاران گیالنی 
انتظار داریم نسبت به الیروبی انهار بین مزارع 
خود اقدام کنند. وحید خرمی در گفت وگو با 
برای  سدسفیدرود  آب  رهاسازی   ، شبستان 
استان  در  کشاورزی  فعالیت های  سرگیری  از 
گیالن را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: 
بر همین راستا فرآیند آب گذاری کانال راست 
سنگر و فومنات از ۵ اردیبهشت و کانال چپ 

سد سنگر از ۹ اردیبهشت آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان 
اینکه این تصمیم بر اساس وضعیت حال حاضر 

منابع آبی و همچنین رعایت تقویم زراعی در کمیته منابع و مصارف آب استان گیالن 
اتخاذ شده است تصریح کرد: الیروبی انهار در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار 

دارد و شالیکاران گیالنی  هم باید نسبت به الیروبی انهار بین مزارع خود اقدام کنند.
خرمی با تاکید بر اینکه شبکه سفیدرود شامل فومنات و کانال راست و چپ سنگر 
پوشش  تحت  را  گیالن  استان  شالیزارهای  از  هکتار  هزار   ۱۷2 حدود  در  چیزی 
قرار می دهند ابراز داشت: شرکت آب منطقه ای گیالن در راستای الیروبی انهار و 
رودخانه ها، سردهنه ها و ساماندهی آب بندان های استان طبق برنامه ریزی های انجام 

شده حرکت می کند.
اقدامات شرکت آب منطقه ای گیالن در  وی 
جهت آماده سازی رودخانه ها، انهار و تأسیسات 
به  آب  انتقال  و  تأمین  هدف  با  تجهیزات  و 
اشاره  مورد  را  استان  پوشش  تحت  مزارع 
قرار داد و یادآور شد: تسهیل در هدایت آب 
زراعی به سمت مزارع و همچنین کاهش در 
مصرف منابع آبی از جمله مواردی است که با 

مشارکت شالیکاران تحقق پیدا می کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان 
اینکه آب بندان های استان گیالن در گذشته 
فعالیت های  حوزه  در  مهمی  بسیار  جایگاه 
شالیکاران  نیاز  مورد  آب  و  داشته  کشاورزی 
احداث  کرد:  خاطرنشان  می کردند  تامین  را 
سازه هایی مانند سدهای الستیکی و مخرنی برای تامین آب شرب و آب مورد نیاز امور 

زراعی در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار دارد.
به گزارش شبستان، سد سفیدرود بزرگ ترین سد مخزنی گیالن به شمار می رود و 
هم اینک آب زراعی مورد نیاز ۱۷2 هزار هکتار از مجموع 2۳۸ هزار هکتار شالیزارهای 
استان از این سد تامین می شود.سد مخزنی سفیدرود بر روی رودخانه سفیدرود و در 
پایین دست محل تالقی دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود، در ۷۵ کیلومتری جنوب شهر 

رشت و در مجاورت شهر منجیل احداث شده است

رهاسازی آب سدسفیدرود


