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خبر

رییس جدید سازمان چای کشور
منصوب شد

گیالن امروز -وزیر جهاد کشاورزی رئیس جدید سازمان چای
کشور را منصوب کرد.
حبیب جهانساز با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
بهعنوان رئیس جدید سازمان چای کشور منصوب شد.
توگو با تسنیم خبر تغییر خودش در
محمدولی روزبهان در گف 
سازمان چای کشور را تایید کرد .جهانساز که دانش آموخته
رشته کشاورزی است تا پیش از این معاون بهبود تولیدات گیاهی
سازمان جهادکشاورزی استان گیالن بود .محمدولی روزبهان
حدود  3سال و نیم رئیس سازمان چای کشور بود؛ وی اواخر
مهرماه سال  1393جانشین علی محرر در سازمان چای کشور
شده بود .مراسم تودیع ومعارفه تغییر در سازمان چای کشور به
زودی انجام میشود.

علی خاوری به تهران میرود

چه کسی مدیرکل راه و شهرسازی
استان گیالن میشود؟
گیالن امروز -سایت دیارمیرزا خبر داده که شعبانعلی خاوری،
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن به عنوان مدیرکل دفتر
ایمنی و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
منصوب شده است .وی که از مدیران با سابقه استان گیالن است
در اسفندماه  ۹۲و در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید ،با
حکم عباس آخوندی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان
گیالن منصوب و جانشین حجت شعبانپور شد.
در زمان چند سال فعالیت خاوری در گیالن شاهد افتتاح چندین
طرح عمرانی بزرگ درحوزه راه و شهرسازی بودیم و ساخت راه
آهن قزوین-رشت نیز به مراحل آخر خود رسیده است.
با انتصاب خاوری به عنوان مدیرکل دفتر ایمنی و حریم سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از رحیم شوقی معاون
عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی ،محمدرضا نازک کار مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن ،مازیار سیدنژاد
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیالن ،یعقوب
حیدری مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان
گیالن و مجید شارقی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی
که اصالتا گیالنی است به عنوان گزینه های اصلی مدیرکلی راه و
یشود.
شهرسازی استان گیالن نام برده م 
رحیم شوقی ،معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی که صاحب
مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران است ،مدیرکلی دفتر
فنی استانداری گیالن را جزو سابق خود دارد.
نازک کار در سوابق کاری خود معاونت راهداری اداره کل راه و
ترابری گیالن به مدت  ۱۰سال ،معاونت فنی اداره کل راه و ترابری
استان گیالن به مدت ۲سال و مدیریت ساخت و توسعه راه های
اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن در کارنامه دارد.
در سوابق کاری مازیار سیدنژاد نیز سرپرستی اداره مسکن و
شهرسازی شهرستان سیاهکل ،رییس اداره امالک و بانک زمین
و رییس اداره معماری و طراحی شهری اداره کل راه و شهرسازی
استان گیالن ،نماینده در کمیسیون ماده  ۵و کارگروه امور
زیربنایی استان و نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون
ماده ( ۹۹رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها و
خارج از شهرها) و عضو کارگروه تدوین سند توسعه روستایی در
برنامه ششم توسعه در استان گیالن به چشم میخورد.
وی همچنین سابقه همکاری با شبکه تشکل های زیست محیطی،
عضو هیئت موسس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان،
عضو جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ،عضو شورای مرکزی
انجمن اسالمی مهندسان استان ،عضو شورای حامیان تدبیر و
امید استان و عضو مجمع مشورتی توسعه استان را در کارنامه
دارد .یعقوب حیدری نیز که دارای مدرک تحصیلی لیسانس
مهندسی عمران و فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
است ،هم اکنون مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی
استان گیالن است و  ۲۶سال سابقه فعالیت دارد.
با این وجود باید دید که نظر مصطفی ساالری ،استاندار گیالن بر
روی کدام گزینه بیشتر است و وزیر راه حکم چه کسی را برای
مدیرکلی راه و شهرسازی گیالن امضاء میکند.

رییس شورای شهر رشت خبر داد:

سازمان قطار شهری در رشت
افتتاح میشود

گیالن امروز -علوی معتقد است ،تجربه شکست در پروژه مترو
در رشت میتواند چراغ راه احداث خطوط قطار شهری باشد تا
این بار شهردار و شورای شهر رشت بتوانند انتظارات شهروندان را
برآورده کنند .سید امیرحسین علوی ،رییس شورای شهر رشت در
مورد اجرایی شدن طرح قطار شهری در مرکز استان گیالن گفت:
«پروژه قطار شهری رشت با پیگیریهای شورای شهر و همچنین
شهرداری رشت در حال اجرایی شدن است .باتوجه به اینکه این
موضوع در ردیف پروژههای ملی محسوب میشود و مطالعاتی
که مربوط به این پروژه است با مجوز وزارت کشور در حال انجام
است ».وی ادامه داد« :در بین طرحهایی که میتوانستیم برای
بهبود وضعیت تردد شهروندان در نظر بگیریم تمایل کارشناسان و
اعضای شورای شهر به راهاندازی قطار شهری بود که ب ه نظر می
رسد بعد از اجرایی شدن میتواند بسیاری از مشکالت حمل و نقل
شهری را برای مردم شهر رشت و همچنین مردمی که در حومه
شهر زندگی میکنند برطرف کند ».عضو شورای شهر رشت
اضافه کرد« :به زودی در شهر رشت سازمان قطارهای شهری
زیر نظر شهرداری شروع به کار خواهد کرد تا از این طریق بتوانیم
موضوع احداث خطوط ریلی شهری را با قدرت بیشتری ادامه
دهیم .الزم به ذکر است که این پرژه آغاز راهی خواهد بود برای
رسیدن قطارهای شهری به سایر نقاط استان گیالن».
علوی با اشاره به تجربه شکست احداث مترو در شهر رشت
خاطرنشان کرد« :بیشک شکست پروژه مترو رشت که با
مشکالت محاسباتی و مطالعاتی همراه بود چراغ راه احداث پروژه
قطار شهری خواهد بود تا این بار بتوانیم رضایت شهروندان رشتی
را برآورده کنیم».

{گیالن زمین}
استاندار گیالن خبرداد:

در قبال تیم سپیدرود خود را مسوول می دانیم
گیالن امروز -استاندار گیالن با اشاره به پرداخت مطالبات  2بازیکن خارجی تیم ملوان
با پیگیری ورزش و جوانان و همکاری مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت :در قبال تیم
سپیدرود نیز خود را مسئول می دانیم .
مصطفی ساالری در دیدار با قهرمانان
و مدال آوران ورزش استان گیالن در
رقابت های آسیایی و جهانی با اشاره
به اینکه گسترش فعالیتهای ورزشی
در استان میتواند پشتیبان خوبی برای
قهرمانان باشد ،افزود :برگزاری مسابقات
در رشتههای مختلف زمینه استعدادیابی
در بین افراد را فراهم تا جایگزین خوبی
برای قهرمانان در آینده باشند.
وی به برنامهریزیهای صورت گرفته
در جهت حمایتهای مالی توسط
شهرداریها و دهیاریها از برگزاری
مسابقات ورزشی در سطح استان اشاره
و اظهار داشت :هدفگذاری برای ایجاد
هزار زمین والیبال روباز در سطح استان
ل جاری انجام گرفته و این اقدام سرانه ورزشی استان را نیز افزایش می دهد.
برای سا 
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به حمایت از تشکلهای صنفی ورزشی گفت:
علیرغم اینکه هیاتهای ورزشی به نوعی تشکل صنفی هستند اما در خصوص
پیشنهادات جدید برای ایجاد تشکلهای صنفی در رشتههای ورزشی با خرد جمعی
تصمیم میگیریم.
وی به آمادگی مبنی بر اختصاص منابع اعتباری در جهت مطالعات توسعه زیرساختی
ورزش استان اشاره کرد و افزود :این اقدام توسط یک گروه مطالعاتی قوی باید صورت

گیرد تا طرح ،برنامه و پیشنهادهای مختلف را بررسی و ارائه کند.
استاندار گیالن با اشاره به پرداخت مطالبات  2بازیکن خارجی تیم ملوان با پیگیری ورزش
و جوانان و همکاری مدیرعامل منطقه آزاد
انزلی گفت :این مطالبات مشکالتی برای
این تیم ایجاد کرده بود که بحمداهلل منابع
ریالی الزم تامین شد و در ادامه مسیر نیز
حمایتهای الزم انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه در قبال تیم سپیدرود
نیز خود را مسئول می دانیم اظهارداشت:
معتقدیم نباید بجای دستگا ه ورزش و
جوانان که اقداماتشان تخصصی است
تصمیم بگیریم بلکه از تصمیم آنان حمایت
میکنیم تا بدون هرگونه مشکل اجرایی
شود.
دکتر ساالری با بیان اینکه قهرمانان کشور
و استان باعث افتخار همه مردم هستند
خاطرنشان کرد :کسب مقام توسط
ورزشکاران باعث خوشحالی مردم می شود
و تمام تالش خود را برای ایجاد نشاط در بین مردم و جامعه ورزشی به کار میبندیم.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه ظرفیتهای قانونی بهرهمندی قهرمانان و مدالآوران
از استخدام را با جدیت پیگیری می کنم اظهار داشت :در خصوص حمایتهای مالی از
ورزش باید گفتمان همهجانبه توسط دستگاههای مختلف شکل بگیرد.
وی با تبریک انتصاب یک بانو به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان گیالن
گفت :سهم بانوان باید در بخشهای مدیریتی استان بیشتر از این باشد و از این اقدام
استقبال میکنیم.

در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای رشت مطرح شد:

مسدودشدن مداوم حساب های شهرداری رشت
گیالن امروز -در چهل و چهارمین
جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت از
مسدود شدن مداوم حسابهای شهرداری
رشت طی مدت زمان  ۹ماهه از شروع
فعالیت شورای پنجم شهر انتقاد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت در
ابتدای این جلسه با بیان اینکه بزرگترین
دغدغه اعضای شورا انجام وظیفه
نمایندگی آنان است اظهار کرد :تمامی
تذکرات نسبت به عملکرد شهردار و
اتفاقات اخیر از این دغدغه ها سرچشمه
می گیرد.
سید امیرحسین علوی با اشاره به اینکه
دست های پشت پرده ای در تالش برای
ایجاد تفرقه ما بین اعضای شورا هستند
گفت :برای توسعه شهر رشت باید
همدلی داشته باشیم و اخیرا در جلسه
ای چهار ساعته تمامی مباحث را با شهردار رشت در میان گذاشته و دغدغه ها و تذکرات
همکاران شورایی به فراخور به اطالع وی رسانده شد.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه حمایتی از رسانه ها را مطرح و تصریح کرد :با تشکیل این
کارگروه می توانیم سنجشی از عملکرد آنان داشته و از رسانه ها تقاضا داریم مشکالتی که
در محالت رشت مشاهده می کنند را به اطالع اعضای شورا رسانده تا بتوانیم نسبت به رفع
آن اقدام کنیم .عضو شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از اساتید
پیشکسوت قرآن کریم در ابتدای جلسه دیروز اظهار کرد :آشنا شدن با فرهنگ قرآنی از
افتخارات بزرگی است که نصیب بنده شده است .
احمد رمضانپور با ابراز خرسندی از حضور اساتید پیشکسوت قرآنی در جلسه امروز شورای
رشت گفت :در دوران طاغوت که شبیخون فرهنگی به اوج رسیده بود بنده با بهره مندی از
فرهنگ قرآنی قطره ای آبجو نخورده و تمامی اینها از الطاف قرآن است.
وی با اشاره به اینکه نسل جوان به واسطه برخی از مباحث دین گریز شده اند افزود :وجود
ماهواره و غیره موجب دین گریزی جوانان شده و در شرایط فعلی بهترین روش برای
واکسینه کردن نسل جوان اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه است.
عضو دیگر شورای اسالمی رشت نیز با تاکید بر اینکه فرهنگ قرآنی باید گسترش پیدا کند
اظهار کرد :شورای قرآنی در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت متشکل از اساتید
برجسته قرآنی سالیان طوالنی است که مشغول به فعالیت بوده و در ایام ماه مبارک رمضان
نسبت به برگزاری محافل انس با قرآن کریم مبادرت دارد.
فاطمه شیرزاد با بیان اینکه امیدوارم منابع مالی مناسب به منظور بسط و گسترش فرهنگ
قرآنی به فعاالن این حوزه اختصاص پیدا کند افزود :یقینا این مهم موجب کاهش بسیاری
از بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه می شود.
یکی دیگر از اعضای شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه فضای آرام شورا ممکن است
دائمی نباشد اظهار کرد :اتفاقات اخیر در شهر تصدیقی بر این ادعا بوده است.
رضا رسولی با اشاره به اینکه افق رشت در برابر یکسری از تهدیدات بیرونی قرار دارد افزود:
پس از ایام تعطیالت نوروز سال  ۹۷بارها حساب شهرداری رشت مسدود و در  ۹ماه از
فعالیت شورای پنجم رشت  ۲۱بار حساب شهرداری مسدود شده است.
وی به تالش های پشت پرده برای ایجاد چالش در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد و
گفت :کلنگ زدن پروژه بسیار راحت بوده و باید برای ادامه پروژه ها و تامین منابع مالی
آن ها چاره اندیشی شود .رسولی با تاکید بر اینکه انتقادات باید اتفاق بیافتد بیان کرد:
شهرداری رشت برای پرداخت اضافه کاری مربوط به اردیبهشت ماه پرسنل با مشکل مواجه
شده و شرایط رشت عادی نیست  .وی با بیان اینکه سیستم مدیریت شهری مظلوم واقع
شده است افزود :حساب شرکت آب و فاضالب رشت برای مدت سه روز مسدود شد و تمام
مدیران را با این مساله به نحوی درگیر کرده و مشکل برطرف شد و این در حالی است طی
 ۹ماه گذشته  ۲۱مرحله حساب شهرداری رشت مسدود شده است.
عضو دیگر شورای اسالمی شهر رشت نیز با اشاره به اتفاقات اخیر در شهر اظهار کرد:
شهرداری رشت همواره در مناسبتهای مذهبی و ارزشی نقش موثر ومهمی داشته است.
فرهام زاهد با بیان اینکه با افرادی که در جریان برگزاری مراسم  ۱۴و  ۱۵خرداد کم کاری
کرده اند برخورد می شود گفت :شهر رشت دارای اولین های متعددی از جمله نخستین
تئاتر ،نخستین داروخانه و غیره بوده و پیشینه غنی و پرافتخاری دارد.
وی با اشاره به اکران فیلم فراری در رشت بیان کرد :باید محتوایی تولید کنیم که در مقابل
این نوع از فیلم ها قرار بگیرد .
زاهد با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای گیالن افزود :در فیلم هایی که از شبکه باران پخش
می شود تمامی افرادی که قهرمان و اسطوره هستند فارسی صحبت می کنند و نقش های
دیگر آن که اکثرا ژنده پوش و دارای مشکالت و فقیر بوده به زبان رشتی صحبت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه صدا و سیمای گیالن نقش های چاله میدانی و بی اهمیت را به
بازیگران رشتی زبان تعرفه نکند گفت :امیدوارم در این حوزه با قدرت و دقت بیشتری ورود
کنیم و تا زمانی که خودمان به منزلت جایگاهمان توجه نکنیم یقینا دیگران نیز اهمیتی

نمی دهند .زاهد با ابراز ناراحتی از وضعیت نامناسب تیم سپیدرود رشت بیان کرد :در
جلسه ای که روز گذشته در فرمانداری رشت برگزار شد ضرب العجل برای تعیین تکلیف
تیم سپیدرود در نظر گرفته شده و انتظار داریم افرادی برای مدیریت این باشگاه تعرفه شده
که حداقل لگدی به توپ زده باشند .رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت
نیز با اشاره به الیحه افزایش  ۳۷درصدی نرخ کرایه تاکسی در رشت اظهار کرد :چند سالی
است که در این حوزه افزایش قیمت نداشته ایم .
اسماعیل حاجی پور با اشاره به اینکه فرمانداری رشت با افزایش  ۱۲درصدی نرخ کرایه
تاکسی در طول سال موافقت کرده است گفت :مشکالت معیشتی رانندگان تاکسی رشت
بسیار افزایش یافته و باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد .در این جلسه با الیحه یک
فوریتی پیشنهادی افزایش  ۳۷درصدی نرخ کرایه تاکسی رشت موافقت شد.
الیحه بهبود سیستم روشنایی پیاده راه مرکزی و رفع مشکالت و معضالت آن به منظور
تامین ایمنی ،زیبایی بصری و سیمای شهری نیز بررسی شد.
عضو شورای اسالمی رشت با اشاره به الیحه بهبود روشنایی میدان شهدای ذهاب شهر
اظهار کرد :بهبود وضعیت روشنایی پیاده راه رشت از دوران فعالیت شورای چهارم به
شهردار گوشزد و در دوران شورای پنجم شهر نیز بارها به این مهم تاکید شده و تاریکی
این میدان در ساعات انتهایی روز نگران کننده است.
فاطمه شیرزاد با بیان اینکه پیمانکاران پیاده راه با شهرداری رشت تسویه حساب کرده اند
افزود :امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شده و در ساعات غروب که از دحام
جمعیت در پیاده راه فرهنگی رشت بیشتر است مشکلی به لحاظ روشنایی وجود نداشته
باشد .یکی دیگر از اعضای شورای رشت نیز در مورد وضعیت روشنایی پیاده راه فرهنگی
و رفع مشکالت و معضالت پیرامون آن اظهار کرد  :این مهم در اختیار شهردار بوده و باید
انجام شود .احمد رمضانپور با بیان اینکه میلیاردها تومان برای آب نمای بوستان ملت رشت
هزینه شده است گفت  :مردم باید از مزایای احداث آب نما بهره مند شده و نباید به دالیل
بیهوده از این کار جلوگیری شود.
وی پیاده راه فرهنگی رشت را قبرستان نامید و افزود :در برخی از ساعات روز که پیاده راه
خلوت بوده سکوت و شکل ظاهری آن قبرستان را تداعی می کند.
رمضانپور با اشاره به اینکه شهردار رشت به واسطه هراس از قضایی شدن برای رفع مشکل
روشنایی پیاده راه فرهنگی و آب نمای رشت ورود نمی کند بیان کرد :بنده حاضرم تمامی
عواقب این کار را بر عهده گرفته و معتقدم ورود سازمان بازرسی و دیگر دستگاه ها به این
مباحث ضروری نیست و حتی حاضرم برای رفع این مشکالت به زندان بروم.
این عضو شورا به موضوع استعفای جالل الدین محمد شکریه همکار شورایی خود اشاره
کرد گفت :شکریه و  ۲۰۲نفر از اعضای اتاق اصناف کشور بر اساس قانون وقت در انتخابات
شوراها شرکت کرده و با انجام هزینه های مادی و معنوی به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه بروز اتفاقی در مجلس شورای اسالمی منجر به صدور اصالحیه سیاسی
درباره شوراها شد افزود :برخی با بهره گیری از عدم آگاهی دیگران سو استفاده کرده و این
مساله را در صحن مجلس شورای اسالمی تصویب کردند و این در حالی است که قانون
عطف به ماسبق نمی شود .رمضانپور با اشاره به اینکه با حضور شکریه در اتاق اصناف کشور
استان گیالن یک کرسی و جایگاه قوی در اختیار دارد گفت :حضور شکریه در این جایگاه
فرصت مغتنم و مناسبی برای استان گیالن است .عضو دیگر شورای اسالمی شهر رشت در
این جلسه با تبریک پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار کرد ۲۰۲ :نفر از اعضای
اتاق اصناف در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شرکت کردند.
جالل الدین محمد شکریه با قدردانی از حمایت صنوف و تعاونیها از حضور وی در انتخابات
شورای اسالمی شهر رشت گفت :بنده برای حضور در این عرصه از همراهی و حمایت
اصناف ،تعاون ها و غیره برخوردار بوده و از این بابت قدردان زحمات آنان هستم.
وی با بیان اینکه قانون عطف به ما سبق نمی شود افزود :بنده و دیگر همکارانم در اصناف
بر اساس قانون قبلی انتخابات شوراها کاندیدا و توسط مردم انتخاب شدیم و پس از آن نیز
در برابر تمامی هجمه ها سکوت کردیم .در این جلسه استعفای جالل الدین محمد شکریه
از عضویت در شورای رشت قرائت و مورد موافقت اعضای شورا واقع شد.
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خبر
مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد:

بهره برداری از تصفیه خانه
فاضالب مسکن مهر رشت
تا پایان سال
گیالن امروز -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
گیالن ،با بیان اینکه تصفیه خانه فاضالب جنوب
شهر رشت(مسکن مهر) تا پایان سال جاری به
بهره برداری می رسد ،گفت :ظرفیت این تصفیه خانه
با دو مدول معادل  12هزار و  500مترمکعب در
شبانه روز است.
سید محسن حسینی در نشست با خبرنگاران،
جمعیت تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان
گیالن را یک میلیون و  764هزار و  741نفر دانست
و اظهار کرد :این شرکت در حال حاضر در  50شهر
استان به ارائه خدمات می پردازد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن ،با بیان
اینکه  99.9درصد جمعیت شهری استان تحت
پوشش شبکه آب و  68درصد تحت پوشش شبکه
فاضالب هستند ،گفت 63 :درصد منابع تولید آب
استان از آب های سطحی بوده و  30درصد از محل
چاه ها و  7درصد از محل چشمه ها استفاده می کند.
وی سرانه مصرف مشترکین در گیالن و کشور را
به ترتیب  177لیتر و  197لیتر به ازای هر نفر
در شبانه روز دانست و تصریح کرد :وزارت نیرو از
شرق تا غرب گیالن پروژه های آبرسانی دارد که
در حال حاضر شرکت آب و فاضالب کارفرمای پنج
پروژه و شرکت سهامی آب منطقه ای کارفرمای سه
پروژه است.
این مقام مسئول ،از اجرای طرح آبرسانی به آستارا،
طرح آبرسانی به شهرهای صومعه سرا ،فومن و
شفت ،طرح آبرسانی به شهرهای رشت ،خمام و
انزلی ،ایجاد و تکمیل تاسیسات آب شهرهای رشت
و انزلی و طرح تامین آب رشت توسط شرکت
آب و فاضالب استان خبر داد و خاطرنشان کرد:
شرکت سهامی آب منطقه ای استان طرح آبرسانی
به غرب دور ،طرح آبرسانی به رودبار و طرح آبرسانی
به شهرهای شرق گیالن را برعهده دارد که برای
بهره برداری به شرکت آب و فاضالب تحویل داده
می شود.
حسینی ،با بیان اینکه هم اکنون در شهرهای
آستارا ،تالش ،انزلی ،صومعه سرا ،فومن ،رشت،
آستانه اشرفیه ،الهیجان ،لنگرود ،رودسر و سیاهکل
پروژه های اجرایی فاضالب داریم ،متذکر شد :تا
پایان برنامه ششم توسعه ،جمعیت تحت پوشش
شبکه آب را به  99.97درصد و جمعیت تحت
پوشش شبکه فاضالب را به  72.8درصد خواهیم
رساند.
وی احداث مدول دوم و بهینه سازی مدول اول
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن را یکی از مهمترین
پروژه ها دانست و یادآور شد :این پروژه به روش
بی.او.تی و با اعتباری بالغ بر یک هزار و 682
میلیارد ریال در حال اجراست.
مدیرعامل آبفای گیالن ،ظرفیت مدول اول تصفیه
خانه را  3مترمکعب در ثانیه دانست و عنوان کرد:
یک تصفیه خانه با ظرفیت مشابه احداث و در
مجموع  6مترمکعب آب در ثانیه تصفیه خواهد شد
که یکی از تصفیه خانه های بزرگ کشور است.

تعویض پالک بیش از  13هزار
وسیله نقلیه در گیالن
گیالن امروز -رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان از تعویض پالک  13هزار و  159وسیله نقلیه
توسط مرکز تعویض پالک پلیس راهور استان خبر
داد .
سرهنگ محمدرضا محمدی در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :از ابتدای سالجاری تعداد  13هزار و 159
وسیله نقلیه سنگین و سبک و موتورسیکلت در مرکز
تعویض پالک استان تعویض پالک شدند .
وی با بیان اینکه گاها مشاهده میشود افراد در
خرید و فروش وسیله نقلیه به تعویض پالک آن
اقدام نمیکنند ،اظهار کرد :براساس ماده  3آئین
نامه راهور ،مالک وسیله نقلیه مکلف است خود یا به
وسیله نماینده قانونی خود با مراجعه به نزدیکترین
واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همین منظور
تعیین و اعالم میشود ،مدارک الزم را ارائه کند
و واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها اقدام به
تخصیص پالک به شخص و تحویل آن میکند.
سرهنگ محمدی با اشاره به تغییر محل اقامت مالکان
وسایل نقلیه ،افزود :ماده  6آیین نامه راهنمایی و
رانندگی به صراحت بیان دارد ،اشخاص حقیقی یا
حقوقی دارنده پالک مکلفند پس از گذشت حداکثر
 10روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت نشانی
و کد پستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین
واحد شماره گذاری اعالم کنند و مسئولیتهای
قانونی مربوط به اطالع ندادن تغییر محل اقامت یا
مرکز فعالیت به عهده مالک یا نماینده قانونی وی
خواهد بود .
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیالن در
پایان به افرادی که وسیله نقلیه خریداری میکنند،
هشدار داد در اولین فرصت و قبل از پرداخت کامل
وجه خودرو نسبت به تعویض پالک و تعیین اصالت
خودرو اقدام تا متضرر نشوند.

