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اخبارخبر

در سفر نخست حسن روحانی به گلستان اجرای ۱۲۱ 
فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف  بخش های  در  پروژه 
اجتماعی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۵۸۰ میلیارد تومان 
تا پایان سال ۹۳ مصوب شد تا گلستان در این بخش ها 
متحول شود اما با بر زمین ماندن بسیاری از پروژه های 
 ۱۳۹۳ سال  آذرماه  نشد.۱۲  متحول  گلستان  بزرگ، 
بود که رئیس جمهور ایران، با دو همتای ترکمنستانی 
و قزاقستانی خود به نشانه تقویت پیوند و استحکام 
بیش ازپیش همکاری ها و روابط مشترک در حرکتی 
نمادین، پیچ یکی از ریل های خط آهن ۹۰۰ کیلومتری 
ایران- ترکمنستان را بست و رسماً سفر خود به گلستان 
را آغاز کرد.سفر نخست رئیس جمهور به گلستان با افتتاح 
یک خط ریلی بین المللی آغاز شد اما با وعده های بزرگ 
اجرای پروژه های اقتصادی و گردشگری برای متحول 
کردن گلستان همراه بود.روحانی در جلسه توسعه و 
سرمایه گذاری گلستان وعده اجرای منطقه آزاد اینچه 
برون را داد و از اجرای آن به عنوان روشن کردن یک 
چراغ سبز در کنار دریاچه خزر برای توسعه منطقه یاد 
کرد؛ پروژه ای که با گذشت چهار سال، اجرای آن با 

اماواگرهایی همراه است.
برگشت الیحه منطقه آزاد اینچه برون 

به مجلس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
و نماینده مردم بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گمیشان 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص آخرین وضعیت 
منطقه آزاد اینچه برون اظهار کرد: مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ایراداتی را به الیحه ایجاد مناطق آزاد 
وارد کرده و این الیحه هم اکنون به مجلس برگشت 
خورده است.رامین نورقلی پور دلیل اصلی ایرادات وارده 

بیان  آزاد بر دوش دولت اعالم و  بار مالی مناطق  را 
کرد: الیحه منطقه آزاد اینچه برون نیازمند بررسی های 
بیشتر در مجلس شورای اسالمی است.همچنین روحانی 
پیش ازاین در جلسه توسعه و سرمایه گذاری گلستان 
به  شد  برگزار  گرگانی  اسعد  فخرالدین  تاالر  در  که 
ظرفیت های گلستان در حوزه های مختلف اشاره کرده و 
گفته بود: »گلستان در زمینه صنعت و معدن، گردشگری، 
کشاورزی و همچنین فناوری های نوین و ایجاد شهرک 
متالوژی استعداد دارد که نیازمند سرمایه گذاری است«؛ 
حاال با گذشت چهار سال به زعم نماینده شهرستان های 
غرب گلستان )نورقلی پور(، اجرای این پروژه وابسته به 
اجرای منطقه آزاد اینچه برون و بهبود شرایط اقتصادی 
راه آهن ایران ترکمنستان است و به زودی نمی توان امید 
شامگاه  رئیس جمهور  داشت.همچنین  آن  اجرای  به 
چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۴ در نشست خبری که آخرین برنامه 
از دهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید بود اجرای 
۱۲۱ پروژه با اعتبار ۵۸۰ میلیارد تومان تا پایان سال را 
وعده داده بود.روز یکشنبه )۱۶ دی ماه ۱۳۹۷( سرپرست 
نهاد ریاست جمهوری در حاشیه جلسه سرمایه گذاری و 
توسعه گلستان در جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت 
مصوبات سفر نخست روحانی به گلستان گزارش داد و 
گفت: »خوشبختانه از ۱۲۱ پروژه کشاورزی، پتروشیمی، 
راه آهن و گردشگری که در برنامه های سفر نخست قرار 
داده بودیم ۷۰ تا ۸۰ پروژه به اتمام رسیده است و ۳۰ 

پروژه ۷۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.«
اختصاص تمام بودجه سفر قبل

محمود واعظی افزود: »تمام بودجه سفر قبل به عالوه ۱۰ 
تا ۱۵ درصد بیشتر اختصاص یافته و پروژه های باقی مانده 
بیکاری  نرخ  وضعیت  وی  گفته  می شود.«به  دنبال 

گلستان از متوسط کشور بهتر است و این موضوع نشان 
می دهد فعالیت های اقتصادی در گلستان خوب پیش 
می رود.هرچند رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری معتقد است ۳۰ پروژه باقی مانده سفر 
گذشته روحانی به گلستان بین ۷۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و فعالیت های اقتصادی در استان خوب 
پیش می رود اما بررسی وعده اجرای پروژه های بزرگ 
که قرار بود گلستان را متحول کند خالف این مدعا را 

اثبات می کند.
روحانی در سفر قبلی خود به گلستان با اظهار امیدواری 
از این که خط آهن ترانزیتی شرق دریای خزر )راه آهن 
ایران- ترکمنستان- قزاقستان( بتواند تحول خوبی برای 
کل منطقه اعم از ایران و کشورهای همسایه به وجود 
بیاورد، وعده اجرای راه آهن گرگان- مشهد را داده بود 
که با گذشت چهار سال اجرای این پروژه همچنان با 
اماواگر همراه است و ابهام در همکاری شرکت چینی 
)فاینانسر پروژه( وجود دارد.منطقه آزاد اینچه برون هم 
که به گفته رئیس جمهور قرار بود هم مرکزی برای انبار 
کاالهای مبادالتی از خط آهن مشترک باشد و هم پایه 
تحول صنعتی در کل استان شود هم همچنان بالتکلیف 
است.تبدیل جزیره آشوراده به مرکز گردشگری کشور 
وعده دیگر روحانی در سفر نخست به گلستان بود که 
آن هم هنوز اجرایی نشده و محل مناقشه تشکل های 
محیط زیستی، سازمان بازرسی کل کشور، محیط زیست 

و ... است هرچند سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان 
هفته گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم 
کرد که پیمانکار پروژه آشوراده مشخص شده و هیچ 
چیز نمی تواند مانع اجرای آن شود.انجام مطالعات ۲۸۰ 
هزار هکتار زهکشی و اجرای مرحله نخست آن در ۲۲ 
هزار هکتار از دیگر وعده های سفر روحانی به گلستان 
بود که هم اکنون محقق شده است.اجرا و تکمیل چند 
سد در گلستان و توسعه آبزی پروری و تولید میگو از 
دیگر وعده های روحانی در گلستان بود که بر اساس 
آخرین اطالعات ارائه شده، اجرای سد نرماب به عنوان 
بزرگ ترین پروژه سدسازی استان، سال آینده به پایان 
می رسد و فاز نخست طرح توسعه تولید میگو در گمیشان 

نیز به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
تحول در حوزه گردشگری گلستان مسکوت 

ماند
تحول در حوزه گردشگری گلستان که به زعم حسن 
روحانی با تأمین زیرساخت ها توسط دولت و ورود بخش 
خصوصی میسر می شود از دیگر وعده های سفر بود که 
رئیس جمهور قول داده بود با اجرای »ریل، جاده، راه آهن، 
منطقه آزاد و تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری زمینه 
بیشتر حضور گردشگر و رونق این صنعت در گلستان را 
فراهم کند« قولی که با مسکوت ماندن اجرای پروژه های 
قبلی به وعده بی سرانجام تبدیل شد.انتقال جاده از پارک 
ملی گلستان دیگر مطالبه گلستانی ها از رئیس جمهور 

بود که روحانی با بیان این که »انتقال جاده بین المللی 
از جنگل گلستان دغدغه دولت است و مطالعات انجام 
می شود اما منابع کافی برای اجرای آن در حال حاضر 
وجود ندارد« وعده ایجاد پایگاه مناسب امداد و نجات، 
تجهیز هالل احمر و خریداری تعدادی بالگرد را داد که 
هم اکنون تنها بخشی از آن اجرا شده است.روحانی در 
خصوص پتروشیمی گلستان هم در سفر خود به گلستان 
وعده داد »اگر دولت قبل تعهداتی در خصوص این پروژه 
داده ناچار به اجرای آن هستیم و تعهدات حقوقی دولت 
در این پروژه را به گردن می گیریم و هر کمکی را برای 
پتروشیمی گلستان انجام می دهیم«؛ حاال با گذشت 
چهار سال هرچند این پروژه هم به سرانجام نرسیده 
با تأکید بر این که امید نمی دهد  اما استاندار گلستان 
عملیات اجرایی پتروشیمی گلستان به زودی آغاز شود، 
اما معتقد است با پیگیری های انجام شده در یک سال 
اخیر تالش شده است پروژه ای را که حدود هشت یا ۹ 
سال مسکوت مانده بود از طریق ورود دو شرکت دولتی 
)سازمان سرمایه گذاری وزارت نفت و تعاون روستایی( 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال کنند.وضعیت 
پروژه های سفر قبلی هیئت دولت در حالی است که 
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در مورد سفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به استان گلستان اظهار کرد: ان شاءاهلل این سفر 

هفته آینده انجام خواهد شد.
مشکالت اساسی گلستان در سفر 

رئیس جمهور مطالبه شود
هم اکنون  گفت:  گلستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
این  حل  که  داریم  گلستان  در  پیچیده ای  مشکالت 
مطالبه  استان  به  رئیس جمهور  سفر  در  مشکالت 

شود. آیت ا.. نورمفیدی خطاب به مدیران دستگاه های 
و  اساسی  کارهای  انجام  دنبال  به  کرد:  بیان  اجرایی 
زیربنایی در استان باشید به گونه ای که رضایت عمومی 
و اقشار مختلف را به همراه داشته باشد.وی با تأکید 
بر این که نگاه ما به مسائل باید نگاه توسعه ای باشد، 
گفت: هم اکنون مشکالت پیچیده و اساسی در استان 
داریم که حل آن ها می تواند استان را متحول کند.وی 
خاطرنشان کرد: هرچند قوانین برای بهبود اوضاع وضع 
قرار می دهند  راه  را سر  اما گاهی مشکالتی  شده اند 
که باید با تعامل و تعادل آن ها را حل کنیم و تالش 
داریم حل برخی از مشکالت اساسی استان را در سفر 
رئیس جمهور به گلستان مطالبه کنیم.عبدالرضا چراغعلی 
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار گلستان 
هم در این رابطه اظهار کرد: استاندار گلستان تأکیدات 
و پیگیری های بسیاری برای انجام سفر رئیس جمهور 
به گلستان داشتند که خوشبختانه در حال تحقق است.

وی با اشاره به این که در جلسات نهاد ریاست جمهوری 
اتفاقات خوبی برای استان در حال تصویب است، افزود: 
پتروشیمی، آب، راه آهن، جاده، سرمایه گذاری در بخش 
در  است که  استان  نیازهای  از  و...  و صنعت  اشتغال 
برنامه های  سفر رئیس جمهور به گلستان اعالم می شود.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ادامه 
داد: قسمت عمده تعهدات سفر قبلی رئیس جمهور به 
گلستان به سرانجام رسیده و در جلسات تالش شده 
مطابق  کرد:  اضافه  برسد.وی  نتیجه  به  هم  مابقی 
هماهنگی های انجام شده بخش عمده هیئت وزیران در 
سفر رئیس جمهور به گلستان حضور خواهند داشت. 
چراغعلی تصریح کرد: تالش داریم بتوانیم در این سفر 
مطالبات منطقی بر زمین مانده استان را دنبال کنیم./مهر

وعده های بی ثمر روحانی 

بالتکلیفی پروژه های بزرگ

رییس سازمان صمت گیالن گفت: گلوتن بسیاری از گندم های 
داخلی کمتر از ۲۵ تا ۲۶ است این درحالیست که باید بیشتر از ۲۸ 
باشد.فرهاد دلق پوش در بازدید یک شرکت آرد در رشت گفت: 

کیفیت آرد تا گلوتن ۲۸ باید افزایش یابد.
وی افزود: تولید و صنعت ارزشمند است و چنانچه با قوت غالب 
مردم سر و کار داشته باشد، قطعاٌ مقدس و ارزشمندتر است.رئیس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن خاطرنشان کرد: 
تولید آرد مرغوب به نحوه ترکیب و نوع کیفیت گندم بستگی دارد.

وی ادامه داد: گندمی که در استانهای گلستان، فارس، اهواز و 
خوزستان تولید و برداشت می شود، نسبت به گندم تولیدی سایر 

استانها دارای کیفیت و گلوتن بهتری است.
دلق پوش تصریح کرد: بسیاری از گندم های تولیدی داخلی دارای 

گلوتن کمتر از ۲۵ تا ۲۶ هستند در حالی که میزان ایده آل و 
مطلوب گلوتن گندم بایستی ۲۸ به باال باشد لذا در میزان تلفیق و 
ترکیب گندمهای مختلف در حفظ کیفیت و غنی سازی آرد برای 

پخت نان مرغوب موثر است.
وی گفت: هم اکنون استان گیالن دارای ۶ کارخانه تولید آرد با 

ظرفیت تولید ساالنه ۶۵۰ هزار تن آرد است.

رییس سازمان صمت گیالن خبرداد:

گلوتن گندم های داخلی ایده آل نیست

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن اعالم کرد:
گیالن؛ میزبان دوره آموزشی کار با 

خودروهای نجات و آفرود 
هالل احمر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن گفت: دوره آموزشی کار 
با خودروهای نجات و آفرود ویژه نجاتگران کشور در اردوگاه 
آموزشی چاف در شهرستان لنگرود در حال برگزاری است.

مهدی ولی پور گفت: جمعیت هالل احمر استان میزبان دوره 
در مرکز  آن  و تجهیزات  دو  تیپ  نجات  آموزشی خودروی 
آموزشهای تخصصی چاف لنگرود است.وی افزود: این دوره 
آموزشی با حضور ۴۲ نفر از نجاتگران سراسر کشور با هدف 
افزایش توانمندی کاربران حوزه لجستیک در حال برگزاری 
تجهیزات،  کارشناسان  تمامی  کرد:  اظهار  پور  است.ولی 
مسئوالن ترابری و جمعی از روسای اداره لجستیک استان 
شرکت  و  دارند  حضور  آموزشی  دوره  این  در  کشور  های 
کنندگان منتخب در این دوره توانمندی انتقال مفاهیم مطرح 
شده در طول دوره را به تمامی کاربران خودروها را دارند.وی 
اظهار کرد: این دوره آموزشی با هماهنگی معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر و همکاری جمعیت 
هالل احمر استان گیالن در حال برگزاری است.ولی پور گفت: 
دوره آموزشی کار با خودروهای نجات و آفرود در دو مرحله 
سه روزه با حضور نجاتگران تا ۲۴ دی ماه در مرکز آموزشهای 

تخصصی چاف لنگرود ادامه دارد. 

گیالن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
صادراتی  کاال های  عمده ترین  خاویار  گفت: 
کشور های  به  که  است  گیالن  تعاونی های 
هلند، دانمارک، آلمان، ترکیه، عراق و روسیه 

صادر شد.
استان گفت:  تعاون  در جلسه  علیزاده  عباس 
تا پیش از انقالب ۱۱۸ شرکت تعاونی وابسته 
به دستگاه های اجرایی در گیالن فعال بود که 
پس از انقالب به ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی 

افزایش یافت.
موجب  شرکت ها  این  فعالیت  افزود:  وی 
اشتغالزایی ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر بطور مستقیم 

شده است.
علیزاده با اشاره به عضویت ۲ میلیون و ۱۰۰ نفر 
در این تعاونی های گیالن گفت: شرکت های 
تومان  میلیارد  با سرمایه ۶۴۶  تعاونی گیالن 

و  صنعت  خدمات،  کشاورزی،  بخش های  در 
مصرف فعالیت دارند.

گیالن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تصریح کرد: تعاونی ها گیالن در ۹ ماه امسال با 
صادرات کاال های غیر نفتی بیش از ۲۷ میلیون 

دالر ارزآوری کردند.

علیزاده گفت: محصوالت کشاورزی به ویژه 
چای، مصنوعات پالستیکی، خاویار عمده ترین 
کاال های صادراتی تعاونی های گیالن بود که به 
کشور های هلند، دانمارک، آلمان، ترکیه، عراق 

و روسیه صادر شد.
وی افزود: تا پایان سال ۹۷ صادرات بیش از ۳۰ 

میلیون دالر کاال از شرکت های تعاونی گیالن 
هدف گذاری شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن با 
انقالب در حوزه  به دیگر دستاورد های  اشاره 
تعاونی ها گفت: اکنون ۷۰ درصد حمل و نقل 
درون و برون شهری استان، ۴۰ درصد تولید 
گوشت سفید و ۱۰۰ درصد صید آبزیان از دریا 

را شرکت های تعاونی انجام می دهند.
شرکت های  احیای  کرد:  خاطرنشان  علیزاده 
ایجاد  هدف  با  تعاون  روستا  قالب  در  تعاونی 
جهاد  سازمان  همکاری  با  پایدار  اشتغال 
کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان در دستور کار قرار دارد.
وی از برنامه راه اندازی اتاق تعاون و کارآفرینی 
در  استان  دانشگاه های  در  آن  درسی  واحد  و 

آینده ای نزدیک خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن خبرداد:

خاویار، عمده ترین کاال های صادراتی تعاونی های گیالن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد:
اجرای طرح ملی بررسی الگوی 

وضعیت تغذیه ای خانوارها در گیالن
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از »اجرای طرح ملی 
بررسی الگوی مصرف غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوارها 
در گیالن همزمان با کشور در نیمه دوم دی ماه سال جاری 
اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن  بوسف زاده  داد.شاهرخ  خبر 
کرد: مرحله اول برنامه ملی بررسی الگوی مصرف غذایی 
و وضعیت تغذیه ای خانوارهای گیالن، همزمان با سراسر 
کشور از نیمه دوم دی ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری 
توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن اجرا 
می شود. وی تصریح کرد: طی این برنامه اطالعات مربوط 
به الگوی غذایی در دو فصل غیر متوالی در مناطق روستایی، 
و  یکسان  روش  با  گیالن،  شهری  حاشیه های  و  شهری 
از  و  بهداشتی  معاونت  در حوزه  کارشناسان شاغل  توسط 
طریق مراجعه حضوری به درب منازل شهروندان و مصاحبه 

مستقیم با خانوار جمع  آوری می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر رشت
ساماندهی رودخانه های رشت 

متولی واحدی ندارد
رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: ساماندهی رودخانه 
به  امر  این  واگذاری  پیشنهاد  و  ندارد  واحدی  متولی  ها 
با بیان  استانداری گیالن داده شده است.امیرحسین علوی 
اینکه کمبود اعتبار، علت اصلی کندی روند ساماندهی رودخانه 
های گوهررود و زرجوب گفت: از ۲ سال پیش تاکنون هیچ 
اعتبار دولتی برای ساماندهی این دو رودخانه آلوده شهر رشت 
اختصاص نیافته است.وی با بیان اینکه ساماندهی رودخانه 
گوهررود و زرجوب رشت نیازمند اعتبارات ویژه است افزود: 
برای ساماندهی این ۲ رودخانه و کاهش آالیندگی های شهر 
رشت به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.علوی با اشاره به 
اینکه طرح جمع آوری آبهای سطحی از سال ۹۳ در رشت 
آغاز شد خاطرنشان کرد: شهرداری تاکنون برای لوله گذاری 
شبکه جمع آوری آب های سطحی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
هزینه کرده است.رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: 
ساماندهی رودخانه ها متولی واحدی ندارد و پیشنهاد واگذاری 

این امر به استانداری گیالن داده شد.

شمار  افزایش  به  اشاره  با  گیالن  استان  دادگستری  رئیس کل 
بررسی  به  جهادی  تا  خواست  قضات  از  قضایی  پرونده های 
از شمار آن ها بکاهند.احمد سیاوش  پرونده ها پرداخته و سریعاً 
پور همایش فصلی رؤسا و دادستان های واحد های قضایی استان 
گیالن در سالن همایش های دادگستری کل استان گیالن در 
رشت با اشاره به گستردگی فضای مجازی اظهار کرد: دستگاه 
قضایی باید تالش کنند تا در گستردگی فضای مجازی سرگردان 
با قرار گرفتن در فضای  نشوند چون افرادی وجود داشتند که 
مجازی در آن گم شده اند.وی بر لزوم مراقبت در فضای مجازی 
تأکید کرد و افزود: حیای اجتماعی ضرورتی است که باید فضای 
محدودیت  مجازی  فضای  چون  باشد  داشته  وجود  مجازی 
اجتماعی را از بین برده است.رئیس کل دادگستری استان گیالن 
با تأکید بر اینکه همه باید خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود 
بدانند گفت: از بین رفتن بافت های اجتماعی و کنترل آن یکی 
از مشکالتی است که در جامعه وجود دارد و فضای مجازی آن 
را کاماًل از بین برده است.وی با بیان اینکه عالوه بر خود باید 

و  رؤسای  دادستان ها  افزود:  مراقبت کرد  نیز  زیرمجموعه ها  بر 
دادگستری های واحد های قضایی باید همچون پدر بر زیردستان 
خود مراقبت و از آن ها در برابر مشکالت صیانت کنند .سیاوش پور 
با اشاره به سپری شدن ۴۰ سال از عمر پربرکت انقالب اسالمی 
گفت: ۴۰ سالگی انقالب اسالمی آغاز دوره تکامل و بالغ شدن آن 
است که فراز و نشیب های فراوانی را در طی آن سپری کرده ایم.

وی با بیان اینکه در طول عمر ۴۰ سالگی انقالب شاهد مقاومت و 
ایستادگی بوده ایم بیان کرد: دشمن از هر راه و روشی برای ضربه 
زدن به انقالب اسالمی استفاده می کند اما با رهنمودهای امام، 
رهبری و خون شهدا انقالب استمرار و با صالبت ادامه خواهد 
یافت.رئیس کل دادگستری استان گیالن با بیان اینکه کشورهای 
دنیا آرزوی صالبت ایران اسالمی را دارند گفت: سختی های بسیار 
زیادی بر مردم تحمیل می شود که روزهای کنونی نیز روزهای 
سخت تحمیل مشکالت درونی و بیرونی بر ملت ایران است.

سیاوش پور با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی حکم می کند که 
مردم حوصله و شکیبایی نداشته باشند افزود: مسؤوالن واحد های 

قضایی به زیردستان خود تأکید کنند که در برابر برخی نامالیمات 
مردم، شکیبایی پیشه و صبر و حوصله خرج بدهند.وی بر لزوم 
تسریع روند اداری بررسی پرونده های مردم تأکید کرد و گفت: 
صدور رأی برای بیش از ۲۰۰ پرونده طی یک ماه در جامعه کنونی 
برای یک قاضی بسیار سخت است اما تحمل و رسیدگی به حجم 
انبوه پرونده های مردم کار ثواب و از اندوه مردم می کاهد.رئیس کل 
دادگستری استان گیالن با تأکید بر اینکه امروزه فرصتی برای 
کل کل کردن دستگاه قضا با سایر دستگاه ها نیست افزود: باید با 
توجه به قانون و با تعامل با دستگاه ها و همگرایی همه جانبه باید 
مشکالت مردم کاهش پیدا کند.سیاوش پور بر ضرورت نقش 
افزود:  و  کرد  تأکید  تأمین  جلسات شورای  در  قضات  محوری 
قضات باید قانون را در جلسات مطرح و  با گفتمان آرام و صریح 
دستورالعمل  به  اشاره  با  کنند.وی  تبیین  را  دادگستری  مواضع 
گفت:  استان  رودخانه های  و  آب بندان ها  ساماندهی  شیوه نامه 
اولویت نخست بهره برداری از آب بندان ها و  رودخانه ها مقاوم سازی 

و سپس برداشت از آن ها است.

در همایش فصلی رؤسای و دادستان های واحد های قضایی گیالن مطرح شد:

گالیه رئیس کل دادگستری گیالن از افزایش شمار پرونده های قضایی 
و تأکید بر حل وفصل سریع آن

فرماندار شهرستان رشت گفت:  شهرستان رشت 
و بخش های تابعه آن از برخی خدمات عمومی 

و شاخص های توسعه ای بی بهره اند.
اداری  میرشمس مؤمنی زاده در جلسه شورای 
اظهار  برگزار شد  در خمام  که  این شهرستان 
داشت: شهرستان رشت و بخش های تابعه آن 
در مقایسه با سایر شهرستان های دیگر گیالن از 
برخی خدمات عمومی و شاخص های توسعه ای 
بی بهره هستند.فرماندار شهرستان رشت پیگیری 
نمایندگان  حمایت های  و  مردم  مشکالت 
نماینده  ولی فقیه در گیالن را مورد  مجلس و 
تقدیر قرار داد و عنوان کرد: شنیدن دغدغه های 
مردم توسط این مسئوالن و حضورشان در جمع 
مردم می تواند در ارتقاء امید،  اعتماد عمومی و 
افزایش نشاط اجتماعی مؤثر واقع شود.نماینده 

عالی دولت در شهرستان رشت بخش خمام را 
سرشار از ظرفیت ها و توانمندی  دانست و تصریح 
کرد: اگر با تقویت همگرایی ها و همکاری بین 
تمام مسئوالن بتوانیم از این موقعیت ها استفاده 
کنیم در آینده نزدیک توسعه و تحوالت بسیار 
می شود. ایجاد  خمام  بخش  در  توجه ای  قابل 

مؤمنی زاده استفاده از ظرفیت های موجود بخش 
خمام را از وظایف مسئوالن اجرایی شهرستان 
رشت اعالم کرد و بیان داشت: مدیران اجرایی 
و تابعه شهرستان رشت و بخش خمام با کار 
شبانه روزی و با اعمال مدیریت جهادی می توانند 
در جهت تحقق این هدف مهم گام بردارند.وی 
با تأکید بر اینکه مطالبات و خواسته های مردم به 
طور طبیعی زیاد و منابع اعتباری برای تحقق 
انجام  اولویت بندی  گفت:  است  محدود  آن ها 

کارها بر اساس نیازمندی هایی که در هر کدام 
از بخش های تابعه شهرستان رشت وجود دارد 
و سپس استفاده از اعتبارات و منابع ملی باید 
در دستور کار قرار گیرد.فرماندار شهرستان رشت 
از محدود بودن اعتبارات شهرستانی برای انجام 
پروژه های عمرانی سخن گفت و اظهار داشت: 
تصمیم گیری و توزیع حدود ۲ تا ۳ درصد از کل 
اعتبارات استان گیالن در داخل انجام می شود 
و تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد اعتبارات به 
دولت  عالی  است.نماینده  وزارت خانه  ها  عهده 
مردم  نمایندگان  پیگیری  رشت  در شهرستان 
شهرستان رشت در مجلس جهت بهره مندی 
از اعتبارات ملی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: 
دائمی  رایزنی های  و  مستمر  مکاتبات  انجام 
نمایندگان شهرستان رشت در مجلس کمک 

بزرگی به حل مشکالت و رفع نیازمندی های 
آن کرده است.

مؤمنی زاده با ابراز خرسندی از وجود همگرایی 
مسئوالن  تابعه،  مدیران  بین  مثبت  تعامل  و 
جمعه  ائمه  و  مجلس  نمایندگان  شهرستانی،  
شهرستان رشت تصریح کرد: شهرستان رشت 
نیمی از جمعیت استان گیالن را در خود جای 
نگاه  آن  به  مسئوالن  باید  بنابراین  است  داده 
اینکه  به  اشاره  با  باشند.وی  داشته  ویژه تری 
شهرستان رشت به عنوان مرکز گیالن تابلو و 
نمادی از استان محسوب می شود اظهار داشت: 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
به جهت وجود نگاه جهادی که در بین مسئوالن 
و  روستاها  به  خوبی  بسیار  خدمات  بود  حاکم 

مناطق محروم این شهرستان ارائه شد.

فرماندار شهرستان رشت خبرداد:

شهرستان رشت از برخی خدمات عمومی بی بهره  است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان گلستان:

تکمیل طرح پتروشیمی گلستان به 
۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به 
اینکه تکمیل طرح پتروشیمی گلستان به ۴ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، گفت: اگر منابعی که در صنعت خودروسازی 
ایران هزینه می شود در پتروشیمی صرف شود در کشور هیچ 
بیکاری وجود نخواهد داشت.التفات کامیاب در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهارداشت: سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی 
بیشترین منابع ملی و ارزی را جذب می کند.وی افزود: متاسفانه 
عمده سرمایه گذاری در دولت بدون کارشناسی انجام گرفته و 
اگر دولت تا ۴ تا ۵ سال آینده حقوق نیروهای خودروسازی را 
دهد و منابع تولید خودرو را در صنعت پتروشیمی هزینه کند 
و اگر عمال صنعت خودرو تعطیل شود، هیچ ضرری متوجه 
دولت نمی شود بلکه منابع ملی و ارزی بیشتری جذب می شود.

رئیس هیئت مدیره پروژه پتروشیمی گلستان بیان داشت: ۱۲ 
سال گذشته بیش از ۹۵ هزار گلستانی از منابع اندک و سبد 
خانوار خود کسر کرده و در ایجاد این صنعت عظیم شرکت 
کردند، اما متاسفانه دولت به تعهدات خود عمل نکرد.وی ادامه 
داد: در توافق آن زمان قرار شد ۱۰ درصد منابع توسط مردم 
و به صورت سهام انجام شده و ۹۰ درصد دولت از منابع خود 
با  این پروژه بزرگ  سرمایه گذاری کند. در ۱۲ سال گذشته 
حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسید که در آن 
آورده داشتند. تومان  میلیارد و ۳۰۰ میلیون  زمان مردم ۴۷ 

کامیاب گفت: امروز این پروژه به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد و سهم مردم به سبب تحریم ها و افزایش قیمت به 
یک درصد منابع تنزل یافته است.وی با بیان اینکه در سفر 
رئیس جمهور ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان 
در  می خواهد  دولت  که  اعتباری  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
گلستان سرمایه گذاری کند بر روی کاغذ است. سرمایه گذاری 
باید برای بیشتر اقشار جامعه باشد تا مردم آن را حس کنند. 
ره آورد  نجات مردم گلستان از مشکالت پیش رو در سفر رئیس 
جمهور به استان گلستان تنها با اجرای طرح های بزرگ ملی 
امکان پذیر است.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
گلستان اضافه کرد: با توجه به آمار دقیق و عدم رشد کشاورزی 
طی سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی، تنها دستاورد 
سفر کاروان دولت به استان گلستان، توجه دولت به سرمایه 
گداری در بخش صنعت است.وی با اشاره به اینکه مصوبات 
سفر قبل تا چه حد عملیاتی و به نتیجه رسیده است، گفت: 
رئیس جمهور  قبل  میلیارد مصوبه سفر  از ۳ هزار  دید  باید 
به استان گلستان چه میزان تحقق یافته است. جمعیت یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفری گلستان چه میزان از منابع ملی 
و صندوق توسعه ملی کشور برخوردار بودند.کامیاب با بیان 
اینکه بیشتر تولیدکنندگان در استان گلستان به علت عدم وجود 
زیرساخت ها و حمایت های الزم رغبت به سرمایه گذاری ندارند، 
بیان داشت: متاسفانه بخشنامه و قوانین حمایت از صنعت گران 
و تولیدکنندگان یا ناقص است و یا توسط مدیران به درستی 
اجرا نمی شود و به علت عدم زیرساخت ها و حمایت های الزم 
صنعت گران مانند گذشته تمایل به سرمایه گذاری ندارند.وی 
افزود: در استان گلستان یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعالیت 
به واحدهای بخش  تعداد ۹۰ درصد مربوط  این  از  دارد که 
خصوصی و ۱۰ درصد مربوط به واحدهای بخش عمومی مانند 
سرمایه گذاری  درصد  است. ۶۰  عمومی  نهادهای  و  بنیادها 
انجام شده در این یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی مربوط به 
بخش خصوصی و ۴۰ درصد مربوط به بخش عمومی است.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت گلستان با اشاره به باال 
بودن بهره بانکی در حوزه تسهیالت پرداختی به صنعت گران 
اظهارداشت: پرداخت تسهیالت بانکی با بهره ۲۰ درصد سبب 
بدهی بیشتر تولیدکنندگان به بانک ها می شود. هیچ صنعتی با 
بهره بانکی باال توسعه نمی یابد و این تسهیالت سبب می شود 
تا تولیدکنندگان در بخش های تولید با کیفیت و صادرات از 
رقبای خود عقب بمانند و رغبتی به ادامه فعالیت نداشته باشند.


