
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بازدید از پروژه 
احداث خط آهن قزوین- رشت- انزلی با اشاره به 
اهمیت اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب 
اظهار داشت: تکمیل این خط آهن می تواند ضمن 
تسهیل حمل و نقل کاال، زمان و هزینه های انتقال 

کاال را کاهش دهد.
کریدور  تکمیل  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
برای  فراوانی  اقتصادی  فواید  جنوب  به  شمال 
کشورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی دارد 
و می توان آن را یک پروژه ایرانی- منطقه ای نامید.

طرح  به  بخشی  سرعت  لزوم  بر  جمهور  رییس 
به  انزلی  بندر  و  بندری کاسپین  اتصال مجتمع 
رشت  پیربازار  ایستگاه  در  سراسری  ریل  خط 
تأکید کرده و اظهار داشت: عالوه براین مهم،خرید 
کشتی های رو رو باید در دستورکار قرار گیرد تا 
شاهد رونق هر چه بیشتر کریدور شمال-جنوب 
و توسعه مراودات با کشورهای اوراسیا و حاشیه 
دریای خزر باشیم. وی با صدور دستوری، استاندار 
گیالن را مسئول رفع مشکالت تقسیمات کشوری 
سومین  از  برداری  بهره  مسیر  در  شده  ایجاد 
شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی نمود و در برابر 
درخواست مطرح شده از سوی دکتر سعید محمد، 
در ارتباط با تودیع دو مرحله ای مالیات بر ارزش 
اقتصادی منطقه، دستور  فعاالن  از سوی  افزوده 
بررسی ابهامات موجود جهت اصالح این قانون را 

صادر نمود.

خودکفایی در تولید برنج اولویت دولت 
سیزدهم است

وزیر جهاد کشاورزی در شورای اداری رودسر؛
ضرورت تأسیس بیمارستان جدید 

 درآستانه اشرفیه

 نجفی در جلسه شورای اداری خواستار شد؛
تعیین اعتبار ۲۱۷۶میلیارد تومانی 

برای راه های گیالن
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 وزیر کشور در جلسه شورای اداری رشت و خمام؛
تغییر کاربری از تهدید آب هم خطرناک تر است

 وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

ادامه در صفحه 2

| صفحه3| 

رئیسی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
تشکیل کارگروه احیای رودخانه های رشت 

با  خبری  نشست  در  رئیسی  سیدابراهیم 
که  بود  توفیقی  کرد:  اظهار  رسانه،  اصحاب 
با همکارانم امروز در گیالن حضور یابیم و 
مردم،  مختلف  اقشار  نماینده  با  دیدارهایی 
باشیم،  داشته  ادارات  مدیران  و  مسئولین 
دیدارهایی که مردم با بنده و اعضای هیات 
شان  مشکالت  بیان  به  و  داشتند  دولت 
دلیل  به  هم  گیالن  مردم  از  پرداختند، 
برگزاری  عدم  و  کرونایی  خاص  شرایط 

اجتماع عمومی عذرخواهی می کنم.
وی افزود: امروز شرایطی قرار داریم که هم 
یافته،  کاهش  ها  فوتی  و هم  ابتال  وضعیت 
کشور  سطح  در  همکاری  جهت  از  گیالن 
برای صیانت بخشی از جان مردم و تزریق 
نسبت  امیدواریم  دارد،  خوبی  رتبه  واکسن 

ابتال و فوتی ها به صفر برسد.
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  رئیسی 
سواحل  آزادسازی  بر  مبنی  خبرنگاران 

دریای خزر، گفت: 

دیگران  از  بیش  باید  اداری  های  دستگاه 
بدانند  قوانین  رعایت  به  موظف  را  خود 
برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون 
باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم 
هم رعایت می کنند؛ تاکید دارم که ساحل 
یک حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث 
رعایت  که  جاهایی  و  شود  رعایت  باید  بنا 
نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی 
مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم 
شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این 
و  اداری هم مطرح شد  در شورای  موضوع 
مازندران  وشامل  نیست  گیالن  برای  صرفا 
هم می شود و ساحل برای همه هست. وی 
در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا مبنی 
این  ارمغان  خصوص  در  مردم  انتظار  بر 
احساس  مردم  همه  به  نسبت  گفت:  سفر، 
مردم  آحاد  به  نسبت  کنم،  می  مسئولیت 
مردم  داریم،  مسئولیت  احساس  کشور  و 
باید  که  دارند  را  مواهبی  گیالن  استان  در 

و  دریا  جنگل،  باشند؛  مواهب  این  قدردان 
خاک حاصلخیز و مردم خونگرم و پرتالش، 
مفاخر، سرداران و شهدای گرانقدر نعمتهای 
این استان هستند؛ حفظ جنگل برای همه 
و  خواری  جنگل  هرگونه  با  دارد  اهمیت 
اجازه  نباید  باید مبارزه کرد  ساحل خواری 
داد کسی به این گنجینه های الهی دست 
درازی کند، متاسفانه در برخی نقاط از رشت 
دیدم به درستی از این مواهب استفاده نمی 

شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: دو رودخانه در 
آنها  ظرفیت  از  درستی  به  که  است  رشت 
دلنشین  اینکه  بجای  و  شود  نمی  استفاده 
باشد برای مردم آزردگی ایجاد کرده لذا در 
این سفر تاکید کردیم تا این دو رودخانه و 
تاالب سریع احیا شود. حتما احیای این دو 
مورد با کارگروهی پیگیری شود. یقین دارم 
فعال  منطقه  های  شهرداری  قضیه  این  در 
شود و به جد پیگیر احیای این موارد باشد.

رئیسی ادامه داد: مسئله دیگه پسماندهاست 
و  کرده  اذیت  را  خطه  این  مردم  بسیار  که 
مساعد  اصال  شرایط  شده،  امراض  موجب 
نیست، مدیریت پسماند بسیار ضروری است 
که در کشور باید رصد و پیگیری شود و در 
اولویت اختصاص بودجه و پیگیری قرار دارد.

بخش  کردن  فعال  مسئله  کرد:  اضافه  وی 
های دیگر در حوزه کشاورزی، دامداری، راه، 
به روسیه  اخیر  ریل، در سفر  نقل،  و  حمل 
کنیم،  پیدا  منطقه  برای  مرکزیت  یک  اگر 
استان گیالن مرکز ارتباطی ما هم با اتحادیه 
زیرساخت  با  است،  منطقه  با  هم  و  اوراسیا 
هایی که در اینجا شروع شده و در نیمه راه 
است و کار در نیمه راه مانده و باید تکمیل 
شود و اولویت اشتغال با نیروهای بومی هر 
اقتصاد دریا،  منطقه است. در استان گیالن 
گردشگری، کشاورزی میتواند رونق اشتغال 
را در پی داشته باشد و جزو مستندات سفر 

پیگیری و اجرایی می شود.

٤٤

تاکید رئیس جمهور بر تسریع 
در تکمیـل اتصال راه آهن 
چـابهار بـه بنـدر انـزلی

2

سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
با همراه معاونین و مدیران این شرکت از منطقه 
آزاد انزلی دیدار و با مهندس علی اوسط اکبری 
مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 

دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی 
از روند اجرای پروژه اتصال مجتمع بندری کاسپین 
این منطقه به ایستگاه پیربازار رشت، اظهار داشت: 
ملی،  زیرساختی  این طرح  اهمیت  به  عنایت  با 
با تالش ها و پیگیری های مستمر این سازمان و 
همراهی پیمانکار، مشاور و شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور مسیر اجرای پروژه 
تسریع پیدا کرده و تا سال آتی آماده بهره برداری 
می شود و همچنین با برنامه ریزی صورت گرفته از 
سوی سازمان همزمان با اتصال ریل، اسکله رو_رو 
مجتمع بندری کاسپین به منظور توسعه حمل و 
نقل ترکیبی از این بندر به بهره برداری خواهد 
رسید. مدیرعامل شرکت راه آهن ایران با تأکید 
بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه مهم اتصال منطقه 
آزاد انزلی به شبکه ریلی کشور، تصریح کرد: با 
وصل شدن بندر کاسپین و پس از آن اجرای طرح 
بر متصل  ریل، عالوه  به خط  انزلی  بندر  اتصال 
گردیدن بنادر گیالن به بنادرخلیج فارس، زمینه 
فعال سازی و گسترش مراودات تجاری در بستر 
می شود  فرآهم  جنوب  شکال  ترکیبی  کریدور 
ریلی  مناسبات  گسترش  شاهد  حال  درعین  و 
کشورمان در سطح بین المللی خواهیم بود. گفتنی 
است در این جلسه معاونین و مدیران سازمان و 
شرکت راه آهن ایران حضور داشتند و پیش از این 
نشست، مدیرعامل راه آهن از مسیر در حال احداث 

خط ریل به مجتمع بندری کاسپین دیدار کردند.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران طرح کرد:

توسعه مبادالت تجاری در کریدور 
شمال-جنوب اتصال مسیر ریلی به 

منطقه آزاد انزلی
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گیالن

وزیر بهداشت در جلسه شورای 
اداری خبر داد:

اختصاص هزار میلیارد تومان 
بـرای تکمیل پروژه های نیمه 

تمام پزشکی در گیالن
 بهرام عین اللهی در جلسه شورای اداری گیالن 
از  خرسندی  ابراز  با  ناجا  شهدای  سالن  در 
واکسیناسیون عمده در گیالن اظهار کرد: بیش 
۹۰ درصد مردم گیالن دز اول و ۸۵ درصد دز 

دوم واکسن را دریافت کردند.
یکی  را  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  وی 
کشور  علوم پزشکی  دانشگاه های  بهترین  از 
گذشته  سال  دو  طی  در  افزود:  و  کرد  معرفی 
بهداشت و درمان در  اقدامات خوبی در حوزه 
برای  الگویی  می تواند  که  شده  انجام  گیالن 

دیگر دانشگاه های علوم پزشکی شود.
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزیر 
اشاره به کمبود تخت های بیمارستانی در گیالن 
افزود: در گیالن دو هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی 
وجود دارد که نسبت به میانگین کشوری بسیار 

پایین است.
بودن  فرسوده  به  اشاره  با  عین اللهی 
از  برخی  کرد:  بیان  گیالن  بیمارستان های 
این  در  و  بوده  فرسوده  استان  بیمارستان های 
اقدام  برنامه هایی پیش بینی و در دست  راستا 
است لذا بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان برای 

سایت الکان در نظر گرفته شده است.
وی از اختصاص بودجه قابل توجه بدای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان 
پیگیری های  با  افزود:  و  داد  خبر  گیالن  در 
پروژه های  تومان  میلیارد   ۳۰۰ گرفته  صورت 
میلیارد   ۲۰۰ که  گرفته شده  درنظر  تمام  نیمه 
استان  این  به  سال  پایان  تا  برنامه  سازمان 

اختصاص پیدا می کند.
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزیر  گفته  به 
توسعه  برای  تومان  میلیارد  یک هزار  پزشکی 
پیش بینی  پورسینا  و  شفا  رازی،  بیمارستان 
شده که ۴۰۰ میلیارد تومام آن توسط سازمان 

برنامه و بودجه تخصیص خواهد یافت.

کل  رئیس  خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
از مسئوالن  تعدادی  به همراه  استان گیالن  دادگستری 
قضایی برای دومین بار از فاضالب نخجیر کالیه شهرستان 
الهیجان و همچنین تاالر جزیره این شهرستان بازدید کرد.

و  کالیه  نخجیر  روستای  از  بازدید  اولین  پی  در  خلیلی 
نگرانی اهالی منطقه در خصوص فاضالب و پسماند هایی 
که سالمت آنان را تهدید می کند و با توجه به دستوراتی  
که در خصوص حل این مشکالت صادر شد افزود: به همت 
مسئوالن شهرستان در طی این مدت لوله گذاری فاضالب 
و جمع آوری آب های سطحی صورت گرفته و تا حدی از 

آلودگی های محیطی این منطقه کاسته شده است.
وی با بیان اینکه هنوز مشکل شبکه فاضالب های خانگی 
در این منطقه وجود دارد اظهار داشت: باید هرچه زودتر 
طور صحیح  به  منطقه  این  به  یافته  تخصیص  اعتبارات 
به  مردم  اعتماد  و  رضایتمندی  شاهد  تا  شده  مدیریت 

مسئوالن باشیم.
رئیس شورای قضایی استان همچنین در بازدید از زمینی 
به وسعت ۱۵۰۰۰ متر مربع در محله شیخ زاهد الهیجان  
که ۱۵ سال قبل طی قرارداد ناقصی در اختیار یک شرکت 
هولدینگ برای ساخت هتل قرار داده شده است به رییس 
دادگستری الهیجان دستور داد به دلیل عدم تعهد طرف 
قرارداد در ساخت هتل، پرونده ای قضایی در دادسرا تشکیل 

شده و اقدامات الزم در جهت فسخ قرارداد صورت گیرد.
این مقام ارشد قضایی در ادامه از تاالر جزیره الهیجان که
سال هاست به دلیل تجدید بنا و درخواست ساخت هتل

رئیس کل دادگستری گیالن:

با کسانی که با کوتاهی و قصـور مسبب حیف و میل 
بیت المال شده اند  برخورد قاطع صورت می گیرد

کسانی که با کوتاهی و قصور مسبب حیف و میل بیت 
المال شده اند برخورد قاطع قانونی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با بررسی مواردی 
در شهرستان الهیجان  کوه خواری  و  زمین خواری  از 
دستورات الزم را در خصوص متصرفان به منابع طبیعی 

و متجاوزان به اراضی ملی صادر کرد.

رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در فرودگاه بین المللی سردار 
انزلی و  اینکه منطقه آزاد  بیان  با  جنگل رشت 
بندر کاسپین ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه 
تجارت و ترانزیت کاال با کشورهای منطقه قفقاز 
با  داشت:  اظهار  شود،  می  محسوب  اوراسیا  و 
از  ای  عمده  بخش  متأسفانه  اینکه  به  عنایت 
شمال-جنوب  کریدور  و  منطقه  این  ظرفیت 
قرار  برداری  بهره  مورد  و  مانده  باقی  مغفول 
نگرفته، استفاده حداکثری از این ظرفیت ها با 
محوریت منطقه آزاد انزلی که انتهای این مسیر 
سفر  های  برنامه  مهمترین  از  است،  ترانزیتی 

اینجانب و هیأت دولت می باشد.
توسعه  مفقوده  های  حلقه  رفع  و  بررسی  وی 
فعالیت های منطقه آزاد انزلی در قالب افزایش 
محدوده این منطقه را از دیگر اهداف و برنامه 
عنوان  خود  متبوع  دبیرخانه  نظر  مورد  های 
گسترده  استقبال  به  عنایت  با  گفت:  و  کرد 
سرمایه گذاران و محدودیت اراضی منطقه آزاد 
انزلی،طرح توسعه محدوده آن در حال پیگیری 
از مجلس شورای اسالمی است تا زمینه جذب 
بیشتری  تولیدی  گذاری  سرمایه  های  طرح 

فرآهم شود.
فرودگاه  محدوده  شدن  اضافه  از  محمد  سعید 
آزاد  به منطقه  المللی سردار جنگل رشت  بین 
انزلی خبر داد و گفت: با این اقدام ظرفیت های 
بهره  با  ارتباط  در  تری  متنوع  بهترو  ترانزیتی 
شمال  کریدور  های  فرصت  از  بیشتر  برداری 

جنوب، ایجاد می شود.
جمعه  دولت  هیأت  و  رییسی،  اهلل  آیت  گفتنی 
گیالن  استان  در  حضور  با  ماه  بهمن  هشتم 
فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه استان 

را مورد بررسی قرار می دهند.

سعید محمد مطرح کرد:
در طـرح توسـعـه محدوده 
الحاق  انزلی،  آزاد  منطقه 
فرودگاه رشت به ایـن منطقه 

در دستور کار قرار دارد

شورای  جلسه  در  نژاد  ساداتی  جواد  سید 
استان گیالن  اینکه  به  اشاره  با  رودسر  اداری 
ایران  کشاورزی  قطب های  مهم ترین  از  یکی 
محسوب  کشور  غذایی  امنیت  محورهای  از  و 
می شود، اظهار کرد: گیالن یکی از ۱۰ استان 
محسوب  کشاورزی  توسعه  حوزه  در  برگزیده 
می شود و وظیفه داریم به احیای ظرفیت های 

این بخش توجه کنیم.
سفر  این  در  افزود:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
دغدغه های  و  شده  انجام  خوبی  تالش های 
هستیم  منتظر  و  شنیدیم  را  کشاورزان 
مشکالت مربوط به کشت محصول کیوی حل 

شده و تا هفته آینده مشکالت برطرف شود.
وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به کشور 
در  نیز  کشاورزی  جهاد  وزیر  کرد:  بیان  هند، 
می شود  همراه  خارجه  امور  وزیر  با  سفر  این 
تا کارگروهی برای بررسی محصوالت با خاک 
آن  به  مربوط  مسائل  و  تشکیل  خاک  بی  و 

بررسی و برطرف شود.
 ۶۳۷ و  هزار  مبلغ  اینکه  بیان  با  نژاد  ساداتی 
گیالن  کشاورزی  بخش  برای  تومان  میلیارد 
موضوعات  از  یکی  افزود:  است،  شده  مصوب 
جهاد  وزارت  و  سیزدهم  دولت  در  که  مهم 
دنبال می شود، موضوع خودکفایی در محصول 

برنج است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه یک 
میلیون تن برنج به کشور وارد می شود، تصریح 
تولید  در  به ظرفیتی که کشور  توجه  با  کرد: 
و  باشیم  داشته  برنج  واردات  نباید  دارد  برنج 
با  داریم،  شمالی  استان  سه  در  که  با طرحی 
مقدار  می توان  راحتی  به  دوره کشت  افزایش 

مورد نیاز کشور را تولید کرد.
جهاد  میان  قرارداد  انعقاد  به  اشاره  با  وی 
برای  خاتم  سازندگی  قرارگاه  و  کشاورزی 
بینی  پیش  کرد:  بیان  برنج،  تولید  افزایش 
میلیارد  سه  نفت  تهاتر  محل  از  که  می کنیم 
میلیارد   ۱۰۰ یا   ۹۰ از  بیش  مبلغی  یا  دالر 
تومان برای این منظور طی ۵ سال هزینه شود 
و توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ 
شده  گذاشته  کار  این  برای  تومان  میلیارد 

است.

وزیر جهاد کشاورزی در شورای اداری رودسر؛

خودکفایی در تولید برنج اولویت 
دولت سیزدهم است

استخرهای  بخش  در  کرد:  عنوان  نژاد  ساداتی 
ذخیره آب، شبکه های آبیاری زهکشی و بهسازی 
آب بندان ها ۳۱۵ میلیارد تومان در این سفر در 
نظر گرفته ایم و برای جوان سازی و نوسازی باغات 
گرفته شده  نظر  در  تومان  میلیارد   ۷۵ نیز  چای 

است.
ایستگاه  اندازی  راه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
تحقیقاتی تولید کیوی و فندق مبلغ ۱۰ میلیارد 
از  بخشی  افزود:  است،  یافته  اختصاص  تومان 
مشکالت مربوط به صادرات محصوالت کشاورزی 
به اوراسیا مربوط به قرنطینه در استان بود لذا ۱۵ 
میلیارد تومان برای تجهیز سه پست قرنطینه در 

نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در بخش مبارزه با 
آفات مرکبات دو میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان 
برای تجهیز مزارع ماهی، ۱۰ میلیارد تومان تجهیز 
یگان حفاظت، ۳۰ میلیارد تومان حفظ و نگهداری 
جنگل که میراثی غنی برای همه ما در کشور به 

شمار می رود در نظر گرفته شده است.

حوزه  زیرساخت های  کرد:  اضافه  نژاد  ساداتی 
میلیارد   ۴۰ کشاورزی  شهرک های  در  کشاورزی 
تومان، آبخیزداری استان ۴۰ میلیارد تومان و توسعه 
باغات مرکبات ۵۰ میلیارد تومان، دو ایستگاه پمپاژ 
در مناطق مختلف استان ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 

در این سفر اختصاص پیدا کرده است.

احکامی  طی  رشت  شهردار  علوی  حسین  امیر   
مدیره سازمانهای  و هیئت  اعضای شورا  جداگانه،  

تابعه شهرداری رشت را انتخاب کرد.
شورای  اعضای  شده،  صادر  احکام  اساس  بر 
سازمانهای شهرداری رشت به شرح ذیل می باشند؛
محمد  سید  و  اباتری  سحرخیز  ابراهیمی  احمد 
سازمان  شورای  اعضای  عنوان  به  زاده  آقاجان 
سجاد  رحمانی،  مجید  رشت،  شهرداری  عمران 
اعضای  عنوان  به  رشیدی  فرزاد  و  نژاد  کوچک 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  شورای 
انتخاب گردیدند. همچنین علی  شهرداری رشت 
محمدی به عنوان عضو شورای سازمان ساماندهی 
عنوان  به  زاده  زکی  غالمرضا  شهری،  مشاغل 
رفیعی  نشانی، محمد  آتش  عضو شورای سازمان 
گذاری،  سرمایه  سازمان  شورای  عضو  عنوان  به 
سازمان  عنوان عضو شورای  به  بلورچی  مصطفی 
عباس  محمد  شهری،  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
نژاد به عنوان عضو شورای سازمان مدیریت حمل 
سعید  و  زاده  مهدی  هامون  مسافر،  و  بار  نقل  و 
فناوری  اعضای شورای سازمان  عنوان  به  زاهدی 
زاده  اجاق  محمد  سید  و  ارتباطات  و  اطالعات 
به عنوان عضو شورای سازمان مدیریت  محمدی 
گفتنی  شدند.  منصوب  رشت  شهرداری  پسماند 
مدیره  هیات  عضو  عنوان  به  پارسا  پیمان  است، 
به  پور  سهیلی  مهدی  محمد  عمران،  سازمان 
عنوان عضو هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری 
مدیره  هیئت  عضو  عنوان  به  مژدهی  کیومرث  و 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

رشت انتخاب گردیدند.

انتخاب اعضای شـورا و 
هیئت مدیره سازمانهای 

شهرداری رشت

تعطیل است بازدید نمود و اظهار داشت: این ملک مدت 
ده سال است که بالتکلیف رها شده و شهرداری الهیجان 
به دلیل عدم برخورداری از مشاوران حقوقی زبده و بستن 
قراردادهای ناقص در گذشته،  هنوز نتوانسته است ملک را 

به شهرداری بازگرداند.
تا  وی در همین راستا به دادستان الهیجان دستور داد 

این پرونده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و با

رئیس  اجرایی  معاون  مرتضوی،  صولت  سید 
از  رودبار  شهرستان  در  حضور  ضمن  جمهوری 
پروژه سد مخزنی دیورش به عنوان اولین پروژه 

بازدید کرد.
فعال  از  بازدید ضمن رضایت  این  وی در حاشیه 
ارائه  با  گفت:  دیورش  مخزنی  سد  پروژه  بودن 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  که  گزارشی 
و  پیشرفت  از  پروژه  این  الحمداهلل  دادند،  گیالن 

فعالیت خوبی برخوردار است.
معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن قول مساعدت 
خط  و  خانه  تصفیه   ۲۳ ماده  مجوز  صدور  برای 
و  رودبار  شهرستان  به  دیورش  سد  آب  انتقال 
و  برنامه  سازمان  طریق  از  همجوار  روستاهای 
از محل  دیورش  گفت: ساخت سد  بودجه کشور 
منابع استانی پیش بینی شده و ان شاء اهلل در سفر 
رئیس جمهوری به استان گیالن حتما این موضوع 

مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
خّرمی،  وحید  بازدید  این  در  است  ذکر  شایان 
ضمن  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
ارائه خالصه گزارش از فرایند ساخت سد دیورش 
درصد   ۶۰ از  بیش  دیورش  مخزنی  سد  گفت: 
پیشرفت فیزیکی دارد و این سد با هدف تأمین 
روستای   ۲۸ و  شهر   ۵ شریف  مردم  شرب  آب 

شهرستان رودبار در حال احداث است.
انتقال  خط  و  خانه  تصفیه   ۲۳ ماده  پیگیری  وی 
مطالبات  از  را  رودبار  شهرستان  به  سد  این  آب 
جدی در جهت حل چالش آب شرب شهرستان 
گیالن  استان  به  رئیس جمهوری  در سفر  رودبار 

عنوان نمود.

قول مساعدت برای صدور مجوز 
ماده ۲۳ دربـاره سـد دیورش
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اداری  شورای  جلسه  در  کشور  وزیر 
شهرستان های رشت و خمام گفت: زباله و 
سراوان مشکل بزرگی است که به موقع به 
داد آن نرسیدند و باید با یک حرکت جهادی 
کار کنیم تا سرعت بیشتری برای ساماندهی 

داشته باشیم.
احمد وحیدی با بین اینکه در سراوان باید 
سختی  کار  که  شود  دفن  زباله  از  بخشی 
نیست، اظهار کرد: باید به شکل بسیج وار و 
جهادی این کار را انجام دهیم و همگی در 
سطح استان حتی از بخش خصوصی کمک 

بگیرید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
کرد:  اظهار  جاده،  تعریض  درخواست  به 
کار سختی  و  ندارد  مانعی  که هیچ  تعریض 

نیست و باید همت کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: دولت حمایت میکند و 
از سپاه هم خواستیم که دستگاه ها را برای 

تعریض جاده ها بسیج کند.
امور  در  بیشتر  بر سرعت  تاکید  با  وحیدی 
اظهار کرد: در مورد آب باید ابتکارات جدیدی 
انجام دهیم، گیالن دارای ظرفیت های زیادی 
است و از شرکت های دانش بنیان برای حوزه 

آب استفاده کنیم.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه تهدید تغییر کاربری 
از تهدید آب هم خطرناک تر است و باید جلوی 
این کار گرفته شود، افزود: زمین های حاصل 

خیز برای ساخت ویال نباید نابود شوند.

وزیر کشور در جلسه شورای اداری رشت و خمام؛

تغییر کاربری از تهدید آب هم خطرناک تر است

علی سالجقه رییس سازمان محیط زیست با اشاره 
شود  مدیریت  بهتر  باید  الهی  های  داشته  اینکه  به 
مند شوند  بهره  الهی  مواهب  از  بیشتر  باید  مردم  و 
برای  باید  و  شنید  باید  را  مردم  درد  نمود:  اظهار 

مشکالت مردم راه حل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دولت محترم هیچ جا کلنگ نمی 
زند عنوان نمود: تا پایان امسال در حدود بیست هزار 
میلیارد تومان برای اتمام پروژه های نیمه تمام کشور 
بصورت نقدی پرداخت خواهد نمود و در حال تمام 
این موضوع  تمام هستیم که  نیمه  ای  پروژه  کردن 

سابقه ندارد.
ادامه عنوان کرد: دولت سیزدهم حتی  سالجقه در 
و  حقوق  پرداخت  مرکزی جهت  بانک  از  ریال  یک 
استقراض  مرکزی  بانک  از  دولت  بدنه  دستمزدهای 

ننموده است.
وی با بیان اینکه انتظارات از دولت سیزدهم باالست، 
تصریح کرد: کمبود آب نداریم مشکل مدیریت آب 
به  اشاره  است. رییس سازمان محیط زیست ضمن 
اینکه رفاه مردم جز مواردی که اسالم به آن تاکید 
کرده و عدالت اجتماعی در جامعه باید برقرار شود، 
صادرات  درصد   ۴۰ باالی  دولت  در  کرد:  عنوان 
صادرات  و  شده  تثبیت  تورم  و  نموده  پیدا  افزایش 
بزرگ  مردم  سفره  هنوز  ولی  شود  می  انجام  نفت 
دارند. وی خاطر  اقتصادی مشکل  لحاظ  از  و  نشده 
نشان کرد: دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجه 
موفق بوده است و تراز بین المللی ایران را به عنوان 
ابرقدرت می شناسند. سالجقه با ذکر اینکه حتما به 
و همه درخواست  ورزید  اهتمام  باید  رفع مشکالت 
های مردم رسیدگی می شود، اظهار کرد: نابسامانی 
حقوق و دستمزدها مردم را رنج می دهد و ریاست 
جمهوری بحث عدالت پرداخت را مطرح نموده اند و 

مردم باید عدالت اجتماعی را احساس نمایند.
باید  تبعیض  و  احساس  فضای  اینکه  ذکر  با  وی 
برطرف شود ادامه داد: شمال و بندرانزلی با جامعه 

صیادی و گردشگری شناخته می شود.
سالجقه تاکید کرد که سخت است که در این خطه 
صید و صیادی از بین برود و دولت این اجازه را نمی 
دهد. معاون رییس جمهور تصریح کرد: تغییر اقلیم 
و  قرار گیرد  توجه  باید مورد  و  است  موضوع جدی 
قرار گرفته و  زیادی  انزلی دستخوش مسایل  تاالب 
توجه  مورد  انزلی  تاالب  آبخیز  مدیریت حوزه  طرح 
است و نظر ویژه ای به تاالب انزلی داریم و مسئله 
برای آن ستاد  تراز ملی دیده می شود و  تاالب در 

تشکیل می شود.

کاشی  کارخانه  دو  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
که  دادند  هایی  قول  با  برک  ایران  و  خزر 
جمعا ۵۰۰ نفر اشتغال زایی می کنند، تصریح 
این  برای حل مشکل  کرد: سرمایه هایی که 
فرمانداری  نظارت  با  است  نیاز  کارخانه  دو 

پرداخت شود.

در  رشت  شهردار  علوی  حسین  امیر  سید 
جلسه با نمایندگان مؤسسه ملل و مدیرعامل 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران با موضوع 
بازگشایی های سطح  عملیات  روند  در  تسریع 
برای  را  شهرداری  برنامه های  مهمترین  شهر، 

تسریع در این امر تبیین و تشریح کرد.
یک  تعریف  پیشنهادی  در  رشت  شهردار 
از  برخی  بازگشایی  پیشبرد  برای  مدل جدید 
خیابانهای سطح شهر را خواستار شد و عنوان 
تجاری  امالک  یکسری  رشت  شهرداری  کرد: 
در سایر نقاط سطح شهر دارد که می تواند از 
آنها در برخی از بازگشایی ها استفاده و موانع 

به وجود آمده را مرتفع کند.
تعیین  اینکه  بیان  با  علوی  امیر حسین  سید 
در  تسریع  موجب  می تواند  مشوق  ایجاد  و 
عملیات بازگشایی ها و فرآیند ساخت و سازها 
در برخی نقاط شهر شود، تصریح کرد: تامین 
سازهای  و  ساخت  برای  عمومی  پارکینگ 
تجاری از دیگر برنامه هایی است که شهرداری 
و  سرمایه گذاری  طرحهای  پیشبرد  برای 

بازگشایی ها در دستور کار قرار خواهد داد.
وی مشارکت دو طرفه شرکت عمران و مسکن 
سازان ایران، موسسه ملل و شهرداری رشت را 
افزود:  دارای مزیتهای بسیار زیادی دانست و 
شهرداری رشت در منابع مالی خود برای سال 
نظر  در  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۰۰ آینده 

شهردار رشت خبر داد؛

تدوین اطلس ۳۰ پروژه  عمرانی در رشت

بازگشایی  فرآیندهای  آن  موجب  به  تا  گرفته 
دچار رکود نشوند و استمرار پیدا کنند.

اینکه شهرداری برای  بر  با تاکید  شهردار رشت 
بازگشایی چند مسیر در سال آینده برنامه ریزی 
پروژه  داشت:  ابراز  است،  کرده  تهیه  مدونی 
سرگل،  به  سعدی  خیابان  متری،   ۹۰ رینگ 
این  جمله  از  توحید  پل  به  معلم  خیابان  محور 

می شوند. محسوب  پروژه  ها 
مشترک  همکاری  از  استقبال  ضمن  علوی 
اجرای  مسیر  در  رشت  شهرداری  با  شرکتها 
سیاست  داد:  ادامه  بازگشایی  پروژه های 
شهرداری رشت این است که در یک بازه سه تا 
چهار ساله به اهداف خود در زمینه بازگشایی ها 

و ایجاد چند خیابان جدید برسد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اطلس ۳۰ پروژه  
سطح  در  سرمایه گذاران  به  ارائه  برای  عمرانی 
اولیه آن  شهر رشت تهیه شده و امکان سنجی 

هم به انجام رسیده است.
شهردار رشت اظهار داشت: از آنجا که بسیاری 
باقی  نخورده  دست  و  بکر  رشت  شهر  نقاط  از 
سرمایه گذاری  فرصتهای  بنابراین  است،  مانده 
مورد  امیدواریم  که  دارد  وجود  آن  در  خوبی 
استقبال هر چه بیشتر شرکتهای سرمایه  گذاری 

قرار گیرد.
مروجی قائم مقام مدیر عامل موسسه اعتباری ملل 
نیز در این جلسه با بیان اینکه برای افزایـش سهم

بازگشایی  پرداختی در حوزه طرحهای  تسهیالت 
رایزنی های الزم در حال انجام است، اضافه کرد: 
دولتی  نهادهای  های  بدهی  پرداخت  بحث  در 
آن،  اعتباری  ردیفهای  تعریف  و  شهرداریها  به 
و  برنامه  سازمان  دولت،  همکاری  با  امیدواریم 
بودجه، مجلس و بانک مرکزی اتفاقات خوبی در 

این حوزه رقم بخورد.
و  عمران  شرکت  عامل  مدیر  نقی پور  مهندس 
ضمن  جلسه  این  در  هم  ایران  سازان  مسکن 
حل  در  بازگشایی ها  متعدد  مزایای  برشمردن 
مشکالت ترافیک شهر رشت ابراز داشت: با توجه 
اداری موانعی  به رأی وحدت رویه دیوان عدالت 
از  احسانبخش  اهلل  آیت   بلوار  بازگشایی  در مسیر 
است.  آمده  پدید  معلم  خیابان  تا  تختی  خیابان 
مسیر  اصل  از  غیر  به  نمی تواند  شرکت  بنابراین 
کار  این  اجرای  زیرا  دهد،  انجام  دیگری  تملک 

تنها در اختیار شهرداری است.
اقتصادی  و  مالی  معاون  پسند  ماه  مجتبی 
تاکید  ضمن  جلسه  این  در  نیز  رشت  شهرداری 
از  شهرداری  مطالبات  و  بدهی  معاوضه  بر 
خاص  الگوی  یک  طبق  اجرایی  دستگاههای 
بسترهای  رشت  شهرداری  ابتکار  با  کرد:  تصریح 
تومان  میلیارد   ۲۲۳ پرداخت  برای  الزم  اولیه 
فراهم  پرورش  و  آموزش  از  شهرداری  مطالبات 
منعقد  زودی  به  نیز  آن  توافقنامه  و  اسناد  و  شد 

می گردد.

پس از دعوت شهردار الهیجان از رییس کل دادگستری 
گیالن برای بازدید از جزیره و بررسی پرونده حقوقی 
این مجموعه، در کمتر از ۲۴ ساعت دستور بازگشایی 

جزیره توسط دادستان الهیجان صادر شد.
ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقالب الهیجان با 
صدور دستوری خطاب به شهردار الهیجان، بازگشایی 
جزیره را اعالم کرد. در این دستور آمده است: شهردار 
محترم الهیجان، نظر به اینکه به داللت ماده ۵۵ قانون 
شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ایجاد شرایط 
و  تفرجی  مکانهای  نیز  و  رفاهی  و  تفریحی  مناسب 
نیز بهره برداری از مکان های موجود در جهت ایجاد 
شور و نشاط در جامعه و همچنین ایجاد بسترهای 
مناسب روحی و روانی برای شهروندان محترم و انجام 
به شهر،  گردشگر  بیشتر  اقدامات الزم جهت جذب 
همراه با ارائه خدمات می باشد. بر همین مبنا بر حسب 
بازدید میدانی صورت گرفته از مجموعه استخر )جزیره 
الهیجان( که مشتمل بر یک کریدور عبور و مرور و 
یک محوطه عمومی و ساختمان مربوط به رستوران 
ایجاد شده در  اختالفات حقوقی  می باشد که جهت 
و  شهرداری  بین  آن  در  موجود  ساختمان  خصوص 
شخص حقیقی؛ شهروندان و عموم مردم از استفاده آن 
محروم شده اند، لذا ضرورت دارد شهرداری الهیجان 
در اسرع وقت )ظرف یک هفته( ضمن تجهیز مکان 
موصوف به امکانات رفاهی و فراهم کردن شرایط ایمنی 
محل، نسبت به بازگشایی کریدور و محوطه عمومی 
جهت انتفاع مردم اقدامات الزم را به عمل آورد. نتیجه 

به این مرجع گزارش شود.

رییس سازمان محیط زیست؛
کمبود آب نداریم مشکل 

مدیریت آب است

با دستور  جزیره استخر الهیجان 
بازگشایی شد  دادستان 

مرتضوی  صولت  همراهی  با  عباسی  اسداهلل 
حاشیه  در  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
اینکه  بیان  با  گیالن  ساحلی  نوار  از  بازدید 
به  مکلف  استان  دولتی  دستگاه های  تمامی 
شده اند،  متر   ۶۰ مرز  تا  ساحل  آزادسازی 
جمهوری  رئیس  دستور  باید  کرد:  تاکید 
در ۳۹ نقطه از ساحل گیالن که در اختیار 
این دستگاه هاست؛ برای بهره برداری و رفاه 

عموم مردم سریعا آزادسازی شود.
وی با یادآوری اینکه بالفاصله بعد از دستور 
رئیس جمهوری در جمع اقشار مختلف مردم 
گیالن، کارگروه فوق العاده آزادسازی ساحل 
استان برگزار شد، افزود: به جز مواردی نظیر 
نیروی دریایی، بنادر و اسکله ها که به صورت 
به   عنوانی  دیگر  می شود،  استفاده  تخصصی 
نام ساحل اختصاصی و خاص دستگاه دولتی 

در گیالن نخواهیم داشت.
حضور  با  امروز  بازدید  به  اشاره  با  عباسی 
روند  از  جمهوری  رئیس  اجرایی  معاون 
این  گفت:  رئیسی،  آیت اهلل  دستور  اجرای 
بازه  در  آزادسازی  پایان  تا  شخصا  را  روند 
خواهم  پیگیری  شده،  اعالم  مشخص  زمانی 

کرد.
مسئوالن  و  فرمانداران  به  داشت:  بیان  وی 
اجرای  در  تسریع  اجرایی،  دستگاه های 

دستور رئیس جمهوری ابالغ شده است.
رئیس جمهوری که جمعه گذشته به گیالن 
سفر کرده بود، با تاکید بر ضرورت آزادسازی 
دولتی  دستگاه های  توسط  ساحلی  اراضی 
حکومتی  و  دولتی  دستگاه  هیچ  که  گفت 
از  را  مردم  و  تصرف  را  ساحل  ندارد  حق 

حقوقشان محروم کند.

استاندار گیالن در بازدید از نوار ساحلی 
تأکید کرد: گیالن 

برخورد جدی و قانونی با 
دستگاه هایی که از دستور 
رئیس جمهوری امتناع کنند

حائز  را  رشت  فاضالب  شبکه  وحیدی 
 ۷۰۰ رشت  شهر  گفت:  و  دانست  اهمیت 
هزار جمعیت دارد و فاضالب زیادی تولید 
را  آن  فاضالب  سیستم  باید  و  شود  می 
تکمیل کنیم، خیلی از کارها انجام شده و 

فقط باید لوله ها بهم وصل شود.

حسن گیالن پور با بیان اینکه سند دار شدن 
اراضی کشاورزی از مهمترین برنامه های وزارت 
جهاد کشاورزی است، گفت: طبق آمار موجود 
هزار هکتار  و ۱۶۰  شالیزار  هزار هکتار   ۲۳۸
اراضی باغی در گیالن وجود دارد که پس از 
اطالع رسانی  آمار  این  دقیق  میزان  کاداستر 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رفع تداخل کارهای صدور 
سند ۱۲۰ هزار هکتاری اراضی در گیالن به 
اتمام رسیده است که برای ۶۰ هزار هکتار آن 
افزود:  است  شده  بسته  نیز  کاداستر  قرارداد 
و  تقسیم  طرح  از  کاداستر  طرح  اجرای  در 
شد  خواهد  استفاده  فرکانسه  دو  دوربین های 

که از ضریب خطای پایینی برخوردار است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیر 
مالکیت در کل  گیالن خاطرنشان کرد: ثبت 
روستاها با تعیین منابع ملی و دولتی انجام و 

به صورت پازل تکمیل خواهد شد.
پس از صدور مالکیت و سند برای اراضی نه 
بلکه  می شود  مشخص  کاربری ها  تغییر  تنها 
زمینه  این  در  دادگاه  در  پرونده ها  حجم  از 
نیز کاسته خواهد شد و شاهد کاهش خرید 

و فروش های بی مورد اراضی نیز خواهیم بود.
وی یکی از مهمترین اهداف صدور سند برای 
امنیت  باالبردن  را  گیالن  کشاورزی  اراضی 
این  با  گفت:  و  کرد  عنوان  استان  در  تولید 
در  تولیدات کشاورزی  پیشرفت  بر  کار عالوه 
گیالن، قطع دست درازی ها به اراضی ملی نیز 

اتفاق خواهد افتاد.

از سال آینده صورت می گیرد
زمین های کشاورزی در گیالن 

سند دار می شوند
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عالمانه سخن گویید تا قدر شما 
روشن گردد.

وسائل الشیعه ج16 ، ص45

تعیین اعتبار ۲۱۷۶میلیارد تومانی برای راه های گیالن

جریان  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی،  رستم 
بازدید از پروژه های استان گیالن با حضور در بندر 
انزلی در جمع خبرنگاران مطرح کرد: خوشبختانه 
امروز توفیق  یافتم در جمع مردم گیالن حاضر 
در  سفر،  این  در  رئیس جمهور  حضور  با  و  شوم 
بخش راه و شهرسازی چند موضوع مهم مطرح 

شد.
وی بحث راه آهن را یکی از موضوعات مهم مطرح 
شده خواند و گفت: برای این حوزه ۷۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار سفر پیش بینی شده است که اگر این 
امر محقق شود، در اواخر سال آینده  راه آهن رشت 

- کاسپین تکمیل می شود.
بعدی  موضوع  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
آن ها  برای  استان  در  که  بود  راه هایی  مجموعه 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۷۶ و  هزار  دو  حدود 

پیش بینی شده که این رقم خوبی است.

که  موضوعاتی  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  قاسمی 
معضالت  جزو  گرفت،  قرار  بحث  مورد  امروز 
راه های استان گیالن است، اظهار کرد: تقاطع های 
همسطح، معابر حادثه خیز، کمربندی و بزرگراه ۱۱ 
کیلومتر باقی مانده ای است که از قزوین به رشت 
کشیده شده و برای آن اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی 
دیده شده است که پیش بینی می شود حداکثر تا 

اواسط سال آینده به پایان برسد.
استان  در  که  سرمایه گذاری  حوزه  در  افزود:  وی 
میلیارد   ۶۰۰ حدود  است،  گرفته  صورت  گیالن 
تومان سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی را 
شاهد بودیم که در حوزه راه و شهرسازی در استان 
با این سفر و اعتباراتی که در بودجه سال آینده با 
کمک نمایندگان مجلس صورت می پذیرد، تحول 
مثبتی در حوزه راه و شهرسازی در استان گیالن 

به وجود می آوریم.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

خبر

همراه  هیات  و  جمهور  محترم  ریاست  سفر  با  همزمان 
۱۳۶میلیارد تومان برای بازسازی و تکمیل ۱۰پروژه نیمه 

تمام استان گیالن اختصاص یافت.
سفر  در  گیالن،  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  بخشی،  مریم 
بعنوان  جوانان  و  ورزش  وزیر  سجادی  دکتر  روزه  یک 
بازسازی  گیالن،  استان  به  جمهور  رئیس  ویژه  نماینده 
بخشی  هر  در  توسعه  نیازهای  از  را  عمرانی  پروژه های 
برشمرد و گفت: برای تکمیل دو پروژه مهم ورزش استان 
یعنی ورزشگاه عضدی رشت ۳۰ میلیارد تومان و ورزشگاه 

تختی انزلی نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.
پروژه  برای  تومان  میلیارد   ۱۵ تخصیص  از  سپس  وی 
ولی  پوریای  ورزشگاه  آستارا،  وحدت  ورزشی  مجموعه 
تالش ۱۵ میلیارد تومان، استادیوم فلکده رشت ۱۰ میلیارد 
تومان، استخر کوثر ۱۰ میلیارد تومان، زمین ورزشی شفت 
تومان، مجموعه  میلیارد   ۵ آستار  استخر  تومان،  میلیارد   ۵
ورزشی رستم آباد مبلغ ۵ تومان و یک میلیارد تومان هم 

برای زمین ورزشی سورکوه املش اختصاص یافت.
پروژه های  از  برخی  برای  تخصیصی  اعتبارات  همچنین 
قابلیت   ۱۴۰۲ و   ۱۴۰۱ سالهای  به  مرحله  دو  در  عمرانی 

اجرایی خواهد داشت.
و  تعمیر  بمنظور  نیز  تومان  میلیارد   ۱۰ مبلغ  سفر  این  در 

نگهداری اماکن ورزشی استان گیالن در نظر گرفته شد.

در سفر ریاست جمهوری به گیالن صورت گرفت؛

ده  برای  تومان  میلیارد   ۱۳۶
پروژه نیمه تمام ورزش گیالن 

اختصاص یافت

حضور  با  اداری  شورای  جلسه  در  نجفی  ابراهیم 
رئیس جمهور با بیان اینکه پسماند و فاضالب یکی 
کرد:  اظهار  است،  بزرگ ترین چالش های گیالن  از 
۱۱ شهرستان گیالن برای ایجاد کارخانه کلنگ زنی 
از  بعد  آن ها  از  برخی  پیشرفت  میزان  که  کرده اند 

گذشت چندین سال ۲۵ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه وبودجه مکلف 
شود تا وضعیت پسماند و فاضالب گیالن را بررسی و 
در جلسه هیئت دولت نظر خود را اعالم کند، گفت: 
ما از دولت تقاضای تخصیص بودجه برای پسماند و 
فاضالب را نداریم بلکه در همین استان طبق قانون 
با  می تواند  که  دارد  وجود  روش هایی  و  تسهیالت 
اعتبارات وضعیت پسماند و فاضالب  اختصاص آن 
این پیشنهاد توسط مجمع  و  را سامان داد  استان 

نمایندگان گیالن به رئیس جمهور ارائه می شود.

نجفی در جلسه شورای اداری خواستار شد؛

ضرورت تأسیس بیمارستان جدید  درآستانه اشرفیه

باید  سواحل  گفت:  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
باید  هست  که  کسی  هر  دست  در  مردم  نفع  به 

آزاد شود.
احیای  ملی  کارگروه  در  مرتضوی  صولت 
تاالب  نجات  و  رود  گوهر  و  زرجوب  رودخانه های 
سالن  در  که  آزادسازی سواحل  و همچنین  انزلی 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  گیالن  استانداری  الغدیر 
ملی  کمیته  شامل  محور  دو  حول  امروز  جلسه 
آزادسازی  و  زرجوب  و  گوهررود  رودخانه های  دو 

سواحل است.
تاریخی  تاالبی  که  انزلی  تاالب  ارتقای  افزود:  وی 

است سبب توفیق یافتگی استان خواهد شد.
بی مباالتی ها  به  نسبت  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
رودخانه ها و تاالب انزلی متاسفیم، خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه تاالب انزلی با تمام تهاجماتی که به آن 

وارد شده است هنوز جان دارد.
معاون اجرایی رییس جمهور بیان کرد: دستگاه های 
مکلف دین خود را به تاالب ادا نکرده اند و ضمن 

اینکه سواحل هم مورد غفلت واقع شده اند.
وی ادامه داد: عدم انتفاع مردم از این نعمت الهی 
را شاهد هستیم و حقوق بخش اعظمی از مردم را 

مورد تهاجم قرار گرفته است.
دادند  دستور  ریسی  اهلل  آیت  کرد:  تصریح  وی 
نفع مردم در دست هر کسی که  به  باید  سواحل 
هست آزاد شود و در گام نخست باید از خودمان 

شروع کنیم.
مرتضوی تصریح کرد: برخی از دستگاه ها ادعا دارند 
که ما حقوق مکتسبه داریم و یا حق مالکیت داریم، 
فرق  سواحل  آزادسازی  در  که  می گویم  آن ها  به 
و  حقوقی  یا  است  حقیقی  که شخصیت  نمی کند 
همه دستگاه اجرایی موظف به همکاری هستند و 
اگر همکاری نکنند اعمال ماده ۸ و ۹ خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح کرد:
آزادسـازی جهادی سـواحل گیـالن بـه نـفع مـردم
جلوگیری از ورود صد نقطه فاضالب به رودخانه تا ۱۷ ماه

چوک

مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
آید می  فریادرسی  و  فالی  زده ام 
ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
هرکس آنجا به امید قبسی می آید

هیات  اعضای  و  جمهور  رئیس  سفر  با  همزمان 
معاون  حیدری  دکتر  گیالن،  استان  به  دولت 
به  نیرو  وزارت  پشتیبانی  و  مجلس  حقوقی، 
همراه جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
آب  بزرگ  خانه  تصفیه  از  امروز  کشور  فاضالب 

گیالن در منطقه سنگر بازدید کردند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ رئیس هیات 
با  بازدید  این  در  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
در  گیالن  آب  خانه  تصفیه  مهم  نقش  به  اشاره 
استان  روستاهای  و  شهرها  شرب  آب  تامین 
کیلومتری   ۲۰ فاصله  این تصفیه خانه در  گفت: 
کانال  مجاورت  در  و  رشت  شهر  شرقی  جنوب 
شد  احداث  مدول  دو  طی  و  گرفته  قرار  سنگر 
که ظرفیت تولید آن در مجموع ۶ هزار لیتر بر 

ثانیه می باشد.
سید محسن حسینی با بیان اینکه آب آشامیدنی 
۱۴ شهر و ۱۹۸ روستای مناطق مرکزی و بخشی 
از مناطق شرقی استان گیالن از این تصفیه خانه 
مدول  از  برداری  بهره  با  افزود:  می شود،  تامین 
سال  اسفندماه  در  گیالن  آب  خانه  تصفیه  دوم 
شرب  آب  تامین  برای  خوبی  پشتوانه  گذشته، 
شده  ایجاد  پوشش  تحت  روستاهای  و  شهرها 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن تصریح 
شرب  آب  توزیع  شبکه  از  بخش هایی  کرد: 
سیاهکل،  خمام،  انزلی،  رشت،  شهرستان های 
کیاشهر،  اشرفیه،  آستانه  رودبنه،  الهیجان، 
لنگرود، کومله، شلمان، اطاقور، چاف و چمخاله 
که در سال های اخیر به دلیل افزایش قابل توجه 
بهره  با  بودند،  مواجه  فشار  کمبود  با  مصرف 
برداری از مدول دوم تصفیه خانه گیالن شرایط 

مناسبی دارند.
به گفته حسینی؛ آب خام مورد نیاز این تصفیه 
خانه از دو رودخانه سفیدرود و شهر بیجار تامین 

می شود.
وی ارزش تصفیه خانه بزرگ آب گیالن را با توجه 
و  یکهزار  از  بیش   ۱۳۹۹ سال  بهای  فهرست  به 
۴۸۵ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در افق این 
طرح، آب شرب ۱۸ شهر و ۵۶۸ روستای استان 
از  نفر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲ حدود  جمعیتی  با 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تامین خواهد شد.

بازدید معاون حقوقی، مجلس 
و پشتیبـانی وزارت نیـرو از 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن

حافــــظ 

و کیاشهر  آستانه اشرفیه  نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۱۱ هزار 
که  دارد  وجود  گیالن  در  کشاورزی  زمین  هکتار 
است،  برنج  مالی  تومان گردش  میلیارد  هزار   ۳۵
دارند  زیادی وجود  کارخانه های  استان  در  افزود: 
که برخی به دالیلی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند 
اگر مشکالت در مسیر آن ها هموار شود عالوه  و 
بر فعالیت همه کارخانه های برنج و ایجاد اشتغال، 

میزان تولید برنج نیز افزایش می باید.
در  صیاد  نفر  هزار  چهار  اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
گیالن فعالیت می کنند که در بدترین شرایط در 
گذشتــه  ســـال های  در  گفـــت:  کارند،  حال 
افراد  ایـــن  بیمـــه  بـــرای  که  بــــود  قرار 
صیادان  این  هم  هنوز  اما  شود  اجرا  قوانیــنی 
مشکل دارند و نیاز است رئیـس جمهور در ایــن

پروژه های  روند  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
استان گیالن گفت: در این استان یکی از پروژه ها و 
مشکالتی که در گذشته بوده و همچنان نیز ادامه 
این مساله رفع  اگر  اعتباری است که  دارد، مسائل 
شود، در حوزه شرکت زیرساخت، راه آهن و راهداری 

تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

در  رییس جمهور گفت: دستگاه ها  اجرایی  معاون 
رییس  دستور  این  مشمول  قوه ای  هر  و  جایگاه 
جمهور می شوند. ما جفا کردیم و کسی حق ندارد 
از بیت المال استفاده شخصی کند. اسناد مالکیت 
به نام دولت جمهوری اسالمی و سند آن در اختیار 
بهره  برای  دولت  است،  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
دولت  نیز  حاال  و  می گیرد  تصمیم  آن  از  برداری 

تصمیم گرفته ساحل در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به ورود فاضالب و روان آب ها از صد 
گفت:  زرجوب  و  ورد  گوهر  رودخانه های  به  نقطه 
این موارد موجب شده است چنین نعمتی تبدیل 

به نقمت شود.
مرتضوی به تخصیص صد درصد اعتبارات ۱۴۰۰، 
تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان مصوبات سفر و ۳۰۰ 
میلیارد تومان در ماده ۵۶ برای مهار ورود فاضالب 
زرجوب  و  گوهررود  رودخانه های  نقطه   ۱۰۰ در 
تاکید کرد و گفت: تا ۱۷ ماه آینده باید از ورود صد 

نقطه فاضالب جلوگیری شود.
وی افزود: با نجات رودخانه ها فقط بخشی از تاالب 
انزلی احیا می شود و باید جلوی ورود رسوبات که 
نیز  است  شده  انزلی  تاالب  عمق  کاهش  موجب 
در  باید  کارهایی  چه  شود  بررسی  شود.  گرفته 
باال دست باید انجام شود تا حجم ورود این همه 

رسوبات کم شود.
اقدامات  است  این  ما  توقع  گفت:  مرتضوی 
آورده  عمل  به  سواحل  آزاسازی  در  خداپسندانه 

شود.
وی افزود: در مجموع مسئولیت آزادسازی سواحل 
با  شهرستان ها  در  و  استاندار  با  استان  سطح  در 
فرمانداران است. فرمانداران آستین ها را باال بزنند 
با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت یه آزادسازی 

سواحل اقدام کنند.

وی افزود: در مجموع مسئولیت آزادسازی سواحل 
با  شهرستان ها  در  و  استاندار  با  استان  سطح  در 
بزنند  باال  را  آستین ها  فرمانداران  است.  فرمانداران 
با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت یه آزادسازی 
جمهور  رییس  اجرایی  معاون  کنند.  اقدام  سواحل 
گفت: خوشبختانه سازه های سنگین برای تصرفات 
سواحل نداریم و محدودیت ها با فنس کشی ایجاد 
با سازه های کاذب است و به همین  اینکه  یا  شده 

دلیل آزادسازی ها را به سرعت می توان انجام داد.

این خصوص دستوراتی را به نفع صیادان صادر کند.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه و کیاشهر در 
حاضر  حال  در  آستانه اشرفیه  اینکه  بیان  با  مجلس 
دارای یک زایشگاه است که به عنوان بیمارستان نیز 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  می شود،  استفاده 
سالمت، آستانه اشرفیه نیازمند بیمارستان جدید و با 
امکانات به روز است که در این خصوص دستوراتی نیز 

توسط وزارت بهداشت داده شده است.
میلیارد  هزار  از  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  نجفی 
اختصاص  مذهبی  شهر   ۴ به  که  اعتباری  تومان 
آستانه  به  تومان  میلیون  فقط ۲۰۰  است  داده شده 
اختصاص  و  رسیدگی  است  یافته  اختصاص  اشرفیه 
اعتبار برای توسعه حرم آقا سید جالل الدین اشرف 

راخواستار شد.

وی تصریح کرد: آزاسازی سواحل تا شعاع ۶۰متری 
در گیالن چند روز است که شروع شده و از فردا 

باید شدت بیشتری بگیرد.
وی افزود: در مجموع مسئولیت آزادسازی سواحل 
با  شهرستان ها  در  و  استاندار  با  استان  سطح  در 
فرمانداران است. فرمانداران آستین ها را باال بزنند 
با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت یه آزادسازی 

سواحل اقدام کنند.


