مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد:

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب
مسکن مهر رشت تا پایان سال
در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای رشت مطرح شد:
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مسدودشدن مداوم حساب های
شهرداری رشت
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حکم قصاص برای مردی
که به خاطر متلک گفتن
به همسرش
مرتکب قتل شد
6

گفت و گو با علی کریمی:

مهم نیست
که علی کریمی باشد
یا دست نشان
7

داستان طوالنی راهآهن قزوین – رشت ادامه دارد

فقط  3/5کیلومتر باقی است
گیالن امروز -معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت مطلوب
راهآهن قزوین – رشت اعالم کرد که برای تکمیل این پروژه ریلی دو
دستگاه زیرکوب ریل وارد کشور شده است.
خیراهلل خادمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خوشبختانه حدود دو
هفته قبل عملیات زیرسازی راهآهن رشت به پایان رسید و میتوان گفت
که تا مقصد پایانی در این مسیر مشکلی برای زیرسازی وجود ندارد.
فرآیند روسازی نیز تنها  ۳.۵کیلومتر باقیمانده که این موضوع نیز در
دستور کار قرار دارد.
به گفته وی یکی از دالیل این  ۳.۵کیلومتر باقیمانده برخی قطعیهاست
که به دلیل تردد مردمی وجود دارد ،اما در کل مشکل خاصی برای نهایی
شدن ساخت این مسیر ریلی وجود ندارد و اقدامات نهایی برای تکمیل و
بهرهبرداری از راهآهن رشت در دستور کار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات تنظیم و جوشکاری
ریل در مسیر راهآهن رشت با سرعت انجام میشود ،گفت :به منظور
بهبود شرایط کاری دو دستگاه زیرکوب وارد کشور شدند تا کار را به
شکل جدی پیگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره
به تغییر دستگاه اجرایی این مسیر ریلی ،توضیح داد :طبق دستور دولت
این تغییر مسیر اجرایی نهایی شد که این موضوع قدری پیمانکاران را
سردرگم کرده که البته امیدواریم به زودی این مشکل حل شده و کار

وارد فازهای پایانی خود شود .برنام ه ابتدایی ما این بود که وقتی این مسیر
ریلی به ابتدای سال نرسید در شهریورماه امسال به افتتاح برسد که در
صورت به وجود نیامدن مشکل خاص این اتفاق رخ خواهد داد.
وی ادامه داد :راهآهن قزوین – رشت در فازهای بعدی به انزلی و سپس
آستارا میرسد و به منظور تامین مالی این پروژه اقداماتی در دستور کار
قرار خواهد گرفت .امسال بنا بود در بودجه مسیر رشت به آستارا را جدا
کنند و در کنار انزلی دو پروژه جدید تعریف شود .از این رو وقتی این
اتفاق نیفتاد پروژه به شکل واحد نگاه شد که هرچند کار را در حوزه
اجرایی سخت کرد ،اما این اقدام به منظور برنامهریزی برای آینده پروژه
انجام شد.
وی درباره وضعیت آزادراه تهران – شمال نیز توضیح داد :با وجود آنکه
بنیاد مستضعفان معتقد است که امکان تحویل قطعه نخست این آزادراه
تا پایان تابستان امسال وجود دارد اما ارزیابیها و برآوردهای ما نشان
میدهد که رسیدن به این زمانبندی قدری دشوار خواهد بود و احتماال
پروژه حوالی آبانماه سال  ۱۳۹۷تکمیل میشود.
وی ادامه داد :قسمت شمالی راهآهن شرق کشور نیز به خوبی دنبال شده
که راهآهن گرگان – بجنورد اخیرا به قرارداد نهایی و تجاری رسیده است
و در روزهای گذشته ابالغ آن نیز انجام شد .اگر شرکت چینی حاضر شده
در این پروژه که با آستان قدس همکاری میکند عملکرد موفقی داشته
باشد میتوان به مشارکت در دیگر طرحهای عمرانی نیز امیدوار بود.

عید سعید فطر
بر همگان مبارک باد

شکرانه بازوی توانا ،به گرفتن دست ناتوان است

هموطن نیکوکار:
آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت (خیریه) قدیمیترین مرکز خیریه در سطح کشور با  550مددجوی
سالمند و معلول در روز عید سعید فطر آماده دریافت فطریههای شما مردم روزهدار میباشد.
اولین بنیاد خیریه نگهداری از سالمندان و معلولین میباشد که در حال حاضر پذیرای  550مددجوی
بیپناه و ناتوان میباشد که با کمکهای مردمی به فعالیت خداپسندانه خود ادامه میدهد .در این راستا
در روز عید سعید فطر آسایشگاه ،دفاتر نمایندگی و نیز اکیپهای مستقر در سطح میادین آماده دریافت
زکات فطریه شما هموطنان بزرگوار میباشد.
وعده دیدار ما:
رشت – میدان رازی – سلیمانداراب – آسایشگاه معلولین رشت 33558135 – 33554648
دفتر آستانه اشرفیه42130431 :
دفتر بندرانزلی44540518 :
دفتر رستمآباد 34670541 :شماره حساب ملی رازی رشت0106018067000 :

استاندار گیالن خبرداد:

در قبال تیم سپیدرود خود را مسوول می دانیم
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