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خبر

قرارگرفتن مصلی رشت در فهرست 
میراث معاصر معماری کشور 

گیالن امروز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن از 
قرارگرفتن مصلی امام خمینی)ره( رشت در فهرست میراث معاصر معماری 

کشور خبر داد.
ولی جهانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در جریان نشست شورای 
وزارت  فجر  سالن  در  که  غیرمنقول  فرهنگی  و  تاریخی  آثار  ثبت  ملی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، مسجد امام خمینی 
)ره( معروف به مصلی شهر رشت به دلیل بهره مندی از شاخص های مکانی و 
همچنین الگوهای معماری بومی گیالن در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی 
و تاریخی قرار گرفت. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گیالن گفت: به دلیل اهمیت و گستردگی کارکردهای مصلی رشت و خاص 
بودن جایگاه این بنا در فرهنگ مردم گیالن این اداره کل آماده سازی پرونده 

ثبت ملی آن را در دستورکار قرار داده است.
کانون های  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  و مصلی ها  افزود: مساجد  جهانی 
ساختار جوامع اسالمی عالوه بر محلی برای انجام امور و فرایض دینی و 
برپایی نماز، محلی برای برپایی اجتماعات بزرگ مذهبی، سیاسی و اجتماعی 
هستند و این امر نشان دهنده نقش این اماکن در هویت فرهنگی مردم است.

بیش از ۲۰ تن روغن احتکارشده 
در رشت کشف شد

اهتمام  با  گفت:  گیالن  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت،  گیالن امروز- 
بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان بیش از ۲۰ تن روغن خوراکی سرخ 
کردنی احتکار شده، کشف و ضبط شد. به گزارش  روابط عمومی اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت استان گیالن؛ تیمور پورحیدری با اشاره به نتایج 
چهارمین روز از مانور سراسری تشدید نظارت و بازرسی در استان افزود: 
طی چهارمین روز از مانور سراسری، چهار هزار و ۴۸۵ کیلوگرم روغن سرخ 

کردنی از انبار یکی از شرکت های پخش در رشت کشف شد.
وی اضافه کرد: این میزان روغن معادل پنج هزار و ۵۳۸ بطری روغن سرخ 
کردنی ۸۱۰ گرمی بود که جهت دسترسی عموم مردم در فروشگاه های 
کرد:  تاکید  گیالن  صمت  مدیرکل  است.  توزیع  درحال  پرتردد  و  بزرگ 
تقاضای هیجانی و کاذب ناشی از فضای روانی، باید کاهش یابد زیرا  این 

موضوع مزید بر علت نا آرامی در بستر بازار شده است.
پورحیدری به مردم توصیه کرد که با توجه به ذخایر مطلوب کاالهای اساسی 

در گیالن، از ازدحام برای خرید مازاد نیاز به شدت پرهیز کنند.
 وی با اشاره به اینکه از انبار شرکتی دیگر نیز ۱۰ هزار و ۴۷۴ کیلو گرم 
روغن سرخ کردنی و پنج هزار و ۳۸۰ کیلوگرم روغن جامد کشف شد، گفت: 
این مقدار روغن احتکار شده به ارزش بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

ریال بوده که در روزهای آینده بین عموم مردم استان توزیع خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیالن ضمن قدردانی از زحمات بازرسان 
این اداره کل از مردم استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از 
جمله احتکار روغن و مرغ و سایر اقالم ضروری مردم استان هر چه سریعتر 
تا  را اعالم کنند  یا سامانه ir.۱۲۴ تخلف مربوطه  تلفن ۱۲۴ و  از طریق 
همکاران ما در سراسر استان هرچه سریعتر به تخلفات مربوطه رسیدگی 

کنند تا شاهد کمبود کاذب در استان نباشیم.

خرید سه تن زباله خشک 
از شهروندان رشتی

از  هفته  یک  در  زباله خشک  تن  گفت: ۳  شهردار رشت  امروز-  گیالن 
شهروندان خریداری شده است. سید امیرحسین علوی از فعال شدن یک 
خط تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان خبر داد و افزود: در همین بازه 
زمانی یک هفته ای درصد خرید زباله خشک بسیار افزایش پیدا کرده و به 
۳ تن رسیده است. به گفته او، مناطق شهرداری رشت سطل های تفکیک 

را خریداری کرده اند و این سطل ها تا یکی دو روز آینده نصب خواهد شد.
شهردار رشت انجام سمپاشی، شن ریزی و آهک پاشی در لندفیل سراوان 
به شکل روزانه را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و گفت: برای جلوگیری 
از خطر رانش زباله در محدوده ای که شهرداری رشت در حال انجام عملیات 

است، تعدادی چاه گاز حفر خواهد شد.

سیل به بیش از ۲۰ هکتار از شالیزارهای 
رضوانشهر خسارت وارد کرد

گیالن امروز- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رضوانشهر گفت: 
براثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیل، بیش از ۲۰ هکتار از شالیزارهای 
برنج و بخش زیادی از سردهنه های کشاورزی در این شهرستان تخریبب 
شدند.  فرشید تحویلداری در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: هنوز آمار دقیقی 
از خسارت های موجود در دست نیست و کارشناسان مشغول جمع بندی 

هستند که با تکمیل شدن نهایی آمار مربوطه اعالم خواهد شد.
معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری رضوانشهر گفت: بر اثر بارش شدید 
باران طی شب گذشته و ایجاد سیالب به حدود ۲۰ هکتار از مزارع کشاورزی 

و بخش زیادی از سردهنه های این شهرستان خسارت وارد شد.
به گفته، پس از وقوع این حادثه فرماندار و کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران 
با حضور در جمع کشاورزان زحمتکش روستاهای سیاه بیل، گالش خیل و 
خوشابر، ضمن بازدید از مزارع و راه دسترسی مردم، که براثر بارش شدید 
و طغیان رودخانه چافرود تخریب شده بود دستورات الزم به اعضای ستاد 

مدیریت بحران صادر گردید.

توقیف ۶۰ تن شن و ماسه بدون مجوز 
در لولمان رشت

انتظامی رشت گفت: ۶۰ تن شن و ماسه بدون   گیالن امروز- فرمانده 
این  لولمان  منطقه  در  کمپرسی  کامیون  دستگاه   ۳ از  بازرسی  در  مجوز 
شهرستان کشف شد. سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی گزارش مردمی 
مبنی بر برداشت شن و ماسه بدون مجوز از بستر رودخانه در منطقه لولمان 
رشت، مأموران کالنتری ۱۶ به آدرس اعالمی اعزام شدند. پلیس با حضور 
در محل مورد نظر، ۳ دستگاه کامیون کمپرسی را در حال حمل شن و ماسه 
متوقف کرد. او از کشف ۶۰ تن شن و ماسه رودخانه ای بدون مجوز برداشت 
خبر داد و گفت: بنا بر نظر کارشناسان ارزش شن و ماسه کشف شده، یک 
میلیارد ریال است. در این خصوص متهمان ۳۹، ۴۱ و ۴۵ ساله با تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

برگزاری جلسه مجمع نمایندگان گیالن با دستگاه های اجرایی

عدم ابالغ بودجه سال ۱۴۰۱ گیالن
گیالن امروز- جلسه مشترک مجمع نمایندگان گیالن با دستگاه های 
اجرایی شنبه، ۲۴ اردیبهشت در محل دیوان محاسبات برگزار شد و 
مهم ترین  مدیران،  توسط  عملکرد  گزارش  ارائه  جلسه ضمن  این  در 
کمبودها، معضالت و چالش های پیش روی استان مورد بحث و بررسی 

و تبادل نظر قرار گرفت.
مهرداد گودرزوند چگینی رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن  در این 
جلسه تصریح کرد: طبق پیگیری هایی که انجام دادم بیشترین اعتبارات 

از محل سفر ریاست جمهوری به 
استان ها به گیالن اختصاص یافته 

است.
وی با بیان اینکه گیالن در حوزه 
با عقب ماندگی  آبفا و توزیع برق 
کرد:  تصریح  است  مواجه  زیادی 
که  نیست  قبول  قابل  ما  برای 
استان  صعب العبور  روستاهای 
باال  حتی  ای  بهانه  هر  با  گیالن 
نعمت  از  اجرایی  بودن هزینه های 

گاز بی بهره باشند.
نماینده مردم شهرستان رودبار در 
مجلس و عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه با تاکید بر اینکه در بخش 
نیازمند  گیالن  استان  کشاورزی، 
وزارتخانه  بیشتر  حمایت های 
است افزود: در بحث سفر ریاست 
تخصیص  و  گیالن  به  جمهوری 
در سطح  باید  شد  داده  که  هایی 
دستگاه های اجرایی مشخص شود 
در  و  کجاها  در  اعتبارات  این  که 
کدام شهرستان ها هزینه شده است.

وی نوسازی در بخش زیرساخت های آب و برق استان گیالن را الزم و 
ضروری خواند و اذعان کرد: از شرکت برق و آبفا انتظار داریم مشکالت 
مرتبط را در بحث کمبود آب و تقویت خطوط انتقال برق استان گیالن 

با جدیت پیگیری کنند. 
 لزوم طرح سؤال از وزیر نیرو

ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس و عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در این جلسه اظهار داشت: 
طرح سوال از وزیر نیرو باید انجام شود تا وی در همه حوزه ها پاسخگوی 

سواالت نمایندگان استان گیالن باشد.
  برخورداری کم گیالن از کابل های خودنگهدار

 برق یک فاجعه است
خلیل بهروزی فر نماینده فومن و شفت  نیز در این جلسه تصریح کرد: 
از تالش های مدیران دستگاهای اجرایی گیالن تشکر می کنم اما این 
تالش ها کافی نیست زیرا گیالن با مشکالت متعدد و عدیده ای مواجه 

است.
اجرایی  دستگاهای  مدیران  اینکه  بیان  با  اجتماعی  کمیسیون   عضو 

سطح  در  خودشان  مطالبات  و  موضوعات  پیگیر  باید  هم  گیالن 
وزارتخانه ها باشند افزود: فرسودگی شبکه های برق از جمله مشکالت 
گیالن است و مقدار کم برخورداری استان از کابل های خودنگهدار برق 

واقعا یک فاجعه است.
نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس اذعان کرد: قابل 
پذیرش نیست که خطوط تولید واحد های تولیدی و صنعتی ما به علت 

قطع برق دچار آسیب و مشکل شود.

 روند احداث سدهای الستیکی گیالن طوالنی شده است
عضو  و  مجلس  در  آستارا  شهرستان  مردم  نماینده  مرحبا  غالمرضا 
کمیسیون اقتصادی نیز در این جلسه عنوان کرد: روند ساخت سدهای 
الستیکی استان گیالن واقعا طوالنی شده و فکر نکنم با این روند انجام 

کارها، دیگر عمرمان برای افتتاح این پروژه ها کفاف دهد.
لزوم احیاء رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت

محمدرضا احمدی سنگری نماینده رشت و خمام  هم در این جلسه 
در  می خواهم  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  از  کرد:  عنوان 
حوزه نجات دو رودخانه گوهر رود و زرجوب که فاضالب های شهری و 

بیمارستانی در آن جاری می شود اقدام فوری انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه به سبب آلودگی دو رودخانه رشت بیماری سرطان 
شالیزارهای  متاسفانه  کرد:  عنوان  است  یافته  افزایش  شهر  این  در 
شهرستان رشت از این رودخانه ها آبیاری می شوند که مطمئنا تبعات 

جبران ناپذیر بسیاری را برای سالمتی مردم به همراه دارد.
 تعطیلی پروژه های کددار گیالن تنها با یک مکاتبه و تماس

احمد دنیا مالی نمآینده بندر انزلی  نیز در این جلسه مواردی را ذکر 
نمود و ضمن اشاره به تنش آبی موجود در استان گیالن اذعان کرد: در 

گیالن می بینم که دستگاهای اجرایی از یکدیگر شاکی هستند و علیه 
هم شکایت می کنند که این در شأن استان نیست و در هیچ کجای 
کشور هم اتفاق نمی افتد. وی اضافه کرد: مقامات قضایی با یک نامه 
از دیگر مشکالت موجود در  این هم  را تعطیل می کنند که  پروژه ها 
استان است به طوری که بستری از پروژه های ما با اینکه کدددار هم 

هستند با یک تلفن و مکاتبه متوقف می شوند.
دنیا مالی با اشاره به اینکه فشار بسیار زیادی روی مردم حاکم است 
اضافه کرد: دستگاههای اجرایی 
گیالن باید در موضوعات مرتبط 
فعلی  شرایط  در  مردم  با  خود 
خرج  به  بیشتری  صدر  صعه 
دهند و موارد را به زمان دیگری 

موکول کنند.
 مدیران کل دستگاههای 
اجرایی گیالن جسارت 
الزم را برای حل و فصل 

مشکالت ندارند
مردم  نماینده  پرویز محمدنژاد 
مجلس  در  لنگرود  شهرستان 
نیز در این جلسه اظهار داشت: 
در  گاز  و  برق  و  آب  مشکالت 
همه کشور وجود دارد از طرفی 
هزار    ۱۸ حدود  کشور  در 
داریم  منفی  تراز  برق  مگاوات 
را  اثراتش  عامل  این  حتما  که 

در گیالن نشان خواهد داد.
وی  با اشاره به اینکه مدیریت 
محل  در  تولید  یا  و  مصرف 
مصرف به ویژه در حوزه تولید وجود ندارد افزود: تولید برق از انرژی های 
تجدیدپذیر امری است که آن را در اولویت پیگیری هایم قرار دادم اما 
متاسفانه پذیرش و حمایت از چنین برنامه هایی در استان گیالن بسیار 
پایین است. عضو کمیسیون انرژی مجلس مردم را تنها مؤلفه ای که 
میتواند حاکمیت را نجات دهد دانست و با بیان اینکه رضایت مردم در 
گرو عملکرد مدیران است گفت: مدیران کل دستگاهای اجرایی استان 
گیالن و شهرستانها کامال خود را کنار کشیده و جسارت الزم را برای 
حل و فصل مشکالت ندارند و بدون تعارف مردم از آنان ناراضی هستند.

 بودجه سال ۱۴۰۱ گیالن هنوز ابالغ نشده است
محمدرضا کردلو رئیس دیوان محاسبات استان گیالن نیز در این جلسه 
با بیان اینکه تاکنون بودجه سال ۱۴۰۱ گیالن ابالغ نشده است اذعان 
کرد: با توجه به اینکه دو ماه از سال گذشته است از مجمع نمایندگان 
استان گیالن می خواهم پیگیری های الزم را در این زمینه داشته باشند.

آخر  تا  سال ۱۴۰۰  اعتبارات  از  استفاده  مهلت  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتبارات  بیشترین  حائز  که  اجرایی  دستگاه های  باید  و  است  تیرماه 
تملک هستند در جهت جذب منابع اقدام کنند و دیوان محاسبات هم 

در این امر کمک های الزم را خواهد داشت.

به دلیل کندی و عدم پیشرفت پروژه

کنارگذر تالش به قرارگاه سپاه واگذار می شود
 وحیده اسماعیلی

به  پیشرفت  عدم  و  پیمانکار  کندی  دلیل  به  تالش  کنارگذر  پروژه 
قرارگاه سازندگی سپاه واگذار می شود.

 اجرای پروژه کنارگذر تالش درحد فاصل جنوب شهر لیسار تا شمال 
تالش که در چارچوب قرارداد تکمیلی بزرگراه پونل به تالش پیش از 
دهه ۹۰ از سوی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
در گیالن شروع شد، بعد از گذشت ۱۲ سال در پیشرفت ۱۰ درصدی 
خود متوقف ماند و کمبود منابع مالی و عدم تمایل پیمانکار به ادامه 
پروژه موجب شد وزارت راه وشهرسازی ادامه اجرای این پروژه را به 

قرار گاه سازندگی سپاه واگذار کند.
مجلس  در  تالش  مردم  نماینده  یاری«  محمد  »حسن  ازاین  پیش 
پروژه  نه چندان مطلوب  و  ازپیشرفت کند  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
کنارگذر تالش به مرور گفته بود این پروژه با برآورد هزینه ای معادل 
۲۷ میلیارد تومان جهت اجرا به پیمانکار واگذار شد. باتوجه به اینکه 
پروژه  نیاز  مورد  مصالح  اما  است  ملی  مصوب  و  دار  کد  پروژه  این 
به انحای مختلف در اختیار پیمانکار قرار نگرفت و درحالیکه بخش 
مصالح  تامین  در  اما  شد  سازی  زیر  و  اراضی  تملک  ازمسیر  زیادی 

ساختمانی پروژه احمال شدیدی به وجود آمد.
در همین رابطه  این نماینده مجلس در دیدار با »رستم قاسمی« وزیر 
راه و شهرسازی خواستار روند واگذاری پروژه ملی احداث کمربندی 

تالش به قرارگاه سازندگی سپاه جهت ادامه شد.
»حسن محمد یاری« در این خصوص به مرور گفت: پروژه کنار گذر 
تالش که به دلیل قرار گیری در کریدور شمال و درمسیر ترانزیت به 
کشورهای حاشیه خزر تحول عظیمی در توسعه غرب استان به همراه 
این  و  قرار گرفته  پیمانکار  و  توجهی دولت  بی  مورد  متاسفانه  دارد 
مساله برای مردم منطقه که سالهاست در انتظار تکمیل و بازگشایی 

کمربندی هستند قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: به لحاظ اینکه اعتبارات مورد نیاز و مصالح ساختمانی 
مورد نیاز به موقع تامین نشد، پیمانکار تمایلی به ادامه کار نشان نداد 
و متاسفانه عملیات با ۱۰ درصد پیشرفت و به رغم تملک بخشی از 

اراضی مسیر مغفول و رها شد.
نماینده تالش تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت 
و برنامه  حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان تامین منابع مالی این پروژه را 
انجام دهد به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم که ادامه احداث 
واگذاری  دراین  واگذارشود.  سپاه  سازندگی  قرارگاه  به  کنارگذر 
پیشنهاد شده از طریق تهاتر نفت خام از دولت به قرارگاه سپاه، منابع 

مالی مورد نیاز پروژه تامین شود.
 در حالیکه بیش از ۱۲ سال پروژه احداث کنار گذر تالش در اختیار 
داشت  قرار  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 
ومنابع مالی اولیه نیز تامین اعتبار شده بود چرا پیمانکار تمایلی به 
ادامه اجرا نشان نداد؟ این سوال را از »محمد پردل نژاد« مدیر حوزه 

طرح های شرکت ساخت و توسعه استان جویا شدیم.
 پردل نژاد در این رابطه با تاکید به اینکه پروژه از شرکت ساخت و 
توسعه گیالن گرفته نمی شود به مرور اظهار کرد: پروژه کنار گذر 
تالش در طی سالهای گذشته در اختیار شرکت پیمانکاری ریبار قرار 
داشت که در شروع کار با مشکالت مالی و کمبود مصالح ساختمانی 
مواجه شد. بعد از سرگیری مجدد پروژه در سال۹۸، این بار مدیرعامل 
شرکت پیمانکار دچارعارضه مغزی شد و به دلیل نبود توان جسمی 
درخواست ماده ۴۸ و واگذاری پروژه را به شرکت ساخت و توسعه داد.

وی کمبود منابع مالی و عدم تملک به موقع اراضی مسیر کنار گذر 
را موجب افزایش قیمت و هزینه های مورد نیاز پروژه دانست و افزود: 
این واگذاری با رضایت شرکت ریبار و موافقت وزیر راه وشهرسازی به 

قرارگاه سازندگی سپاه واگذار می شود.
 پردل نژاد با تاکید به ادامه کمبود منابع مالی و مصالح ساختمانی 
برای سایر پروژه های در دست ساخت اضافه کرد: به دلیل کمبود 
بودجه و تامین اعتبار قادر نیستیم اراضی مورد نیاز در پروژه ها را به 
موقع تملک کنیم. به این دلیل سایر پروژه های این شرکت از جمله 
کنار گذر لنگرود ۱۵ سال، کنارگذر انزلی ۲۴ سال و الهیجان بالغ بر 

۱۰ سال به درازا کشیده اند.
وی افزود: تاکنون برای کنار گذرتالش ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده 
والزم است در تامین منابع مالی جدید بروز رسانی هزینه ها انجام 
شود. بطوریکه طبق آخرین برآورد هزینه ها در سال ۱۴۰۰ به چیزی 
حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل پروژه نیازمندیم. ازاین 
نیاز  بودجه  تومان  میلیارد   ۱۰۰ به  اراضی  تملک  برای  فقط  میزان 
است.   وی در باره آخرین وضعیت پروژه کنارگذر تالش اظهار کرد: 
از مجموع ۱۲ کیلومتر مسیرتاکنون ۳ ونیم کیلومتر آزاد سازی انجام 
شده است. همچنین یک و نیم کیلومتر نیز در اختیار منابع طبیعی 
قرار دارد که مشکلی برای آزاد سازی آن وجود ندارد. اما ۷ کیلومتر 
باقیمانده مسیر در اختیار بخش خصوصی و مردم است که به لحاظ 
پیدا  زیادی  قیمت  افزایش  اخیر  درسنوات  منطقه   بودن  توریستی 
کرده اند. در قدم اول باید ارزیابی مجدد مالی از تملک اراضی منطقه 

داشته باشیم.
 مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گیالن تاکید 
کرد: همه پروژه های راه سازی و عمرانی ما با مشکل تهیه خاک برای 
زیرسازی محور مواجه هستند. در حال حاضر کمربندی تالش، انزلی 
لنگرود، تالش به پونل، فومن به پونل و تقاطع غیرهمسطح فومن از 
پروژه های در دست اجرا هستند که به دلیل مصالح، خاک و منابع 

مالی  به کندی پیش می روند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن یادآور شد:
وضعیت نامطلوب سد سفیدرود

گیالن امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه 
وضعیت امسال سد سفیدرود مطلوب نیست گفت: کشاورزان گیالنی 
ضمن رعایت تقویم زراعی باید نسبت به بیمه شالیزارهای خود اقدام 

کنند.
با دستگاه های  نمایندگان گیالن  در گردهمایی مجمع  وحید خرمی 
اجرایی استان اظهار داشت: در گیالن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر 
مکعب آب مصرف می شود که ۹۲ درصد آن در بخش کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه یک میلیارد آب 
خارج از سد سفیدرود مصرف می شود یادآور شد: میزان مصرف آب از 
سد سفیدرود ۲ میلیارد متر مکعب است و ۳۷۶ میلیون متر مکعب آب 

هم از منابع زیرزمینی تامین می شود.
وی با اذعان به این مطلب که وضعیت امسال سد سفیدرود مطلوب 
نیست و حتی بدتر از سال های گذشته است تصریح کرد: در چند روز 

اخیر به علت بارش باران سعی کردیم آب کمتری را در شبکه رهاسازی 
کنیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم بیمه سراسری شالیزارها و رعایت تقدیم زراعی 
کننده  نگران  بیجار  شهر  سد  وضعیت  کرد:  اضافه  کشاورزان  توسط 
نیست از طرفی در مرداد ماه آبی رهاسازی نمی شود و کشاورزان باید 

از فرصت کنونی برای نشای برنج و سایر امورات زراعی استفاده کنند.
آب  شرکت  اقدامات  جمله  از  را  انهار  کیلومتر   ۶۹۰ الیروبی  خرمی 
منطقه ای گیالن خواند و افزود: تمام پمپاژهای شرکت در مدار است 
اما سرقت ها باعث شده در مسیر خدمات رسانی شرکت آب منطقه ای 

خلل وارد شود.
از اعضای مجمع  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن اذعان کرد: 
نمایندگان گیالن انتظار داریم از طریق وزارت کشور و مدیریت بحران ، 

اعتبارات الزم را به شرکت آب منطقه ای اختصاص دهند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن نیز در این جلسه تعداد 
مشترکان شرکت آب و فاضالب گیالن را ۸۰۱ مشترک اعالم کرد و 
اظهار داشت: از روستاهای زیر ۲۰ خانوار ۱۲۰ روستا و از روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار هم هزار و ۶۰۰ روستا تحت پوشش شرکت آب و 
فاضالب گیالن قراردارند.  مازیار علی پور با تاکید بر اینکه روستاهای 
گیالن از حیث شبکه و منابع آبی با مشکالتی مواجه هستند اذعان کرد: 
از دهم فروردین امسال کلیه ۱۷ شهرستان گیالن را در حوزه هزینه ها، 
تا یک تحرک جدید و خوبی در  منابع و مصارف خودگردان کردیم 

مدیران شرکت های آب و فاضالب ایجاد شود.
علی پور با تاکید بر اینکه باید برای هر خانوار مخازن ذخیره آب به 
مساحت یک متر مربع ایجاد شود خاطرنشان ساخت: قیمت تمام شده 
آب ۲ هزار و صد تومان و فروش آن ۷۰۰ تومان است و به همین دلیل 

ساالنه ۱۱۰ میلیارد تومان ضرر شامل آب و فاضالب می شود.


