در نشست اعضای اتاق بازرگانی گیالن
با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح شد:

دولت به اقتصاد آزاد
اعتقادی ندارد

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن:

نمایندگان مجلس در شفافسازی
حقوق و مزایای خود پیشقدمشوند
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فرمانده یگان ویژه استان گیالن خبر داد:
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رئیس مجمع نمایندگان گیالن:

پلیس فداکار در بندرانزلی
نوجوان ۱۳ساله را از مرگ
حتمی نجات داد
3

تنزاده مالک قانونی
سپیدرود است
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در هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون عمران مطرح شد:

عقبماندگی رشت
در بسیاری از زیرساختها
گیالن امروز -هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری
شورای شهر رشت در عمارت شورا برگزار شد .در این جلسه که به ریاست
رئیس کمیسیون عمران برگزار شد ،نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه
ریزی ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و پدافند غیرعامل استان
گیالن نیز حضور داشتند.
در این جلسه ،رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با بیان اینکه
اگرچه مهاجرت فرصت هایی نیز با خود به همراه داشته و سرمایه های
انسانی و مالی به گیالن سرازیر می شود ،اظهارکرد :عدم مدیریت صحیح در
این حوزه تبعات اجتماعی زیادی را به دنبال دارد از این رو مدیریت شهری
باید به فکر توسعه زیرساخت های رشت مبتنی بر افزایش جمعیت باشد.
رضا رسولی با بیان اینکه براساس پیش بینی کارشناسان جمعیت گیالن طی
 ۱۰سال آینده به شش میلیون نفر خواهد رسید ،افزود :در این مدت جمعیت
رشت نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت همچنین تأکید کرد :زیرساخت
های شهری در رشت شکننده بوده و معضالت آب و قطعی برق در ماه اخیر
نشان داده که نتوانسته ایم با این بحران به درستی مقابله کنیم.
رضا رسولی در ادامه افزود :باید از هم اکنون مدیریت شهری با برنامه ریزی
اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های شهری و خدماتی برای جمعیت
مهاجر انجام دهند.

ورود مدیریت شهری و شورا برای کاهش تبعات افزایش مهاجرت ها
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت همچنین به دستور جلسه نیز اشاره
و خاطرنشان کرد :بحران آب ،موجی است که تمام کشور با آن درگیر بوده
هرچند که عده ای تصور می کنند که این بحران در استان های شمالی وجود
ندارد ولی کم آبی طی سال های گذشته بر کشاورزی گیالن تاثیر گذاشته
است .وی با بیان اینکه مدیریت شهری و شورای شهر رشت برای داشتن
آمادگی الزم در صورت بروز تبعات در این حوزه ورود کرده است ،ادامه داد:
سیل مهاجرت به گیالن و مرکز استان تنها یکی از این تبعات است که بر
ساختار خدماتی شهری هم تاثیرگذار خواهد بود .رئیس کمیسیون عمران
شورای شهر رشت با اشاره به آغاز مهاجرت به سمت استان های شمالی ،افزود:
هرچند جمعیت یک فرصت محسوب می شود که با خود سرمایه به همراه دارد
ولی این فرصت از سوی دیگر می تواند یک تهدید جدی برای مدیریت شهری
باشد .رسولی با نمایش آماری از مهاجرت و رشد سکونتگاه های غیررسمی از
دهه  ۵۰تاکنون ،گفت :بحران جدی تری نسبت به کم آبی در کمین مرکز
استان است و مدیران ارشد استان باید به این موضوع جدی تر وارد شوند .وی
با بیان اینکه بررسی های تاریخی نشان می دهد با آغاز اصالحات اراضی و خرد
شدن زمین های کشاورزی در گیالن ،شاهد از بین رفتن فرصت های کشاورزی
در این استان بوده ایم ،اظهار کرد :سیل مهاجرت از روستا به شهر سبب افزایش
سکونتگاه های غیررسمی از دهه  ۵۰تاکنون شده است( .ادامه در صفحه )3

در تصادف اتوبوس مسافربری با نفتکش رخ داد:
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آگهی مناقصه

یک شرکت راهسازی معتبر در استان گیالن درنظر دارد جهت
اجرای روکش آسفالت مسیرهای روستایی و دسترسی در شهر
رودبار ،از طریق برگزاری مناقصه اقدام به جذب پیمانکار نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد جهت بازدید،
کسب اطالعات بیشتر و ارائه قیمت پیشنهادی (براساس هر تن
خرید ،حمل و اجرا روکش آسفالت بیندر) تا پایان وقت اداری
مورخ  1397/04/23به محل کارگاه مراجعه نمایند.
تلفن  01334621257و تلفن همراه 0911-798-2079
شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

شرایط پیش فروش عمومی محصوالت ایران خودرو
(طرح فیروزهای)

جهت کسب اطالعات بیشتر به نمایندگی مراجعه فرمائید
رشت  -روبهروی فرودگاه -نمایندگی ایران خودرو 1960
تلفن 0935-400-1960 33722300-5

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی
نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
فکس34422044 :
تلفن 2166 :و 34422177
وب سایتwww.parssimin.com :
پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

