2

پنجشنبه  22شهریور 1397

خبر
نماینده انزلی:

تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی
به قوانین قوی و کارشناسی شده
نیاز دارد

گیالن امروز -عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رد
ت:
طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مجلس گف 
برای موفقیت در این مسیر ،به لوایح قوی و کام ً
ال کارشناسی
شده نیازمندیم.
حسن خستهبند اظهار داشت :یکی از علل رد طرح تشدید مبارزه
با مفاسد اقتصادی توسط مجلس ،روشن نبودن زوایا و فرآیندهای
اجرایی آن بود بنابراین در صورت رفع این نواقص و شکلگیری
آن در قالب الیحه ،مجلس نیز برای رسیدگی و تصویب آن اقدام
میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد :به طور معمول
طرحهایی که در مجلس توسط برخی از نمایندگان تهیه و از
سوی برخی دیگر تأیید و امضا میشوند به علت وجود ضعفهای
بسیار ،مسکوت میمانند به طوری که اغلب این طرحها به همین
علت به تصویب و تأیید مجلس نمیرسند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس تصریح کرد :طرح تشدید
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از گروه همین طرحها بود که با
وجود تمایل و عزم جدی مجلس برای مبارزه فوری و جدی با
عوامل اخاللگر اقتصادی ،به علت وجود اشکاالت و مشخص نبودن
فرآیندها فع ً
ال از دستور کار مجلس خارج شد.
خستهبند مشارکت قوای سهگانه برای مبارزه اصولی با مفاسد
اقتصادی را ضروری خواند و گفت :اگر موضوع مبارزه با مفاسد
اقتصادی پس از انجام کارشناسیهای تخصصی در قوهقضائیه،
دولت و مرکز پژوهشهای مجلس در یک فرآیند استاندارد قرار
گیرد مطمئناً به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی از نبود ویژگی مهم قابلیت اجرا در طرح تشدید مبارزه با
مفاسد اقتصادی سخن گفت و ابراز داشت :امیدواریم با ورود
کارشناسان متخصص حوزهها و دستگاههای متولی امر ،به زودی
الیحه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تصویب و تأیید نهایی به
مجلس و سپس شورای نگهبان ارسال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس به دستور مقام معظم رهبری به
دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت:
انتظار داریم با رهنمودها و راهنماییهای حکیمانه مقام معظم
رهبری ،روند این قضیه در دستگاههای مربوطه برای پاسخ به
مطالبات به حق مردم ،سرعت گیرد.
وی اعمال میانبر در چنین موضوعات حساس و پیچیدهای را به
صالح ندانست و بیان داشت :با برطرف شدن موانع برای پوشش
دهی بیشتر موضوع و اعمال نظر اساتید نخبه و کارشناسان قوای
سهگانه شاهد اجرای قانونی کام ً
ال شفاف در بحث مبارزه با مفاسد
اقتصادی خواهیم بود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس ضمن تأکید بر اینکه مردم
ف نهایی موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی
خواستار تعیین تکلی 
هستند ابراز داشت :سرعت عمل ،دقت عمل و جلوگیری از اتالف
وقت سه خواسته و مطالبه به حق مردم از مسئوالن در مسیر
رسیدگی به تخلفات مفاسد اقتصادی است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی
ملی و منابع طبیعی دادگستری گیالن:

ی غیرمجاز در گیالن
تغییر کاربر 
منابع ملی را بهشدت تهدید میکند

گیالن امروز -دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و
منابع طبیعی دادگستری گیالنگفت :تغییر کاربریهای غیرمجاز،
منابع ملی و زمینهای کشاورزی گیالن را بهشدت تهدید میکند.
احمد آقایی صبح دیروز در جمع خبرنگاران در رشت اظهار داشت:
قانونگذار برای رسیدگی به مصادیق زمینخواری ،ماده  690را
پیشبینی کرده است که با استناد به آن ،تصرف اموال دولتی در
استان گیالن از یکماه تا یکسال حبس بهدنبال دارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی
دادگستری گیالن افزود :استان گیالن به دلیل برخورداری از
اراضی حاصلخیز کشاورزی و باغات ،از موقعیت بسیار ویژهای در
مقایسه با سایر مراکز کشور برخوردار بوده و جایگاه خاصی نیز
در این زمینه دارد .معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان گیالن خاطرنشان کرد :گیالن در چند ساله
اخیر همانند استان همجوار خود تحت تأثیر یکسری اقدامات
و تعرضاتی از قبیل تغییر کاربریها در سطح اراضی کشاورزی،
منابع دولتی و جنگلها قرار گرفته است.
آقایی عملکرد مسئوالن دستگاههای ذیربط گیالن را در حوزه
برخورد با تغییر کاربریها مطلوب خواند و گفت :مدیران
دستگاههای مختلف گیالن و اعضای شورای حفظ حقوق
ل و منابع طبیعی استان اقدامات هماهنگی را با مشارکت
بیتالما 
هم در این زمینه انجام دادهاند.
وی بروز خشکسالی را مهمترین علت مهاجرت ساکنان سایر
استانها به سمت مناطق شمالی کشور اعالم کرد و بیان داشت:
در این میان استان گیالن به علت موقعیت عالی و دارا بودن
زمینهای حاصلخیز و آب و هوای مطلوب خود ،زمینه مناسب
جهت ورود این دسته از افراد را دارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی
دادگستری گیالن عنوان کرد :بحث تغییر کاربریهای غیرمجاز
و غیرقانونی اراضی یکی از مهمترین موضوعات و مؤلفههای
آسیبزایی است که منابع ملی و زمینهای کشاورزی استان
گیالن را به شدت تهدید میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیالن
بر لزوم حفظ داشتههای طبیعی این استان تأکید کرد و اظهار
داشت :در حال حاضر وفاق و همدلی بسیار خوبی در مسئوالن
استان گیالن و سازمانها برای مقابله مؤثر با تغییر کاربری
غیرمجاز اراضی وجود دارد .آقایی با اشاره بر لزوم فرهنگسازی
در بین مردم گیالن برای حفظ داشتهها و میراث به جای مانده از
گذشتگان تصریح کرد :در کنار فرهنگسازی و اقدامات بازدارنده
قانونی ،حمایتهای مادی و تسهیالتی از کشاورزان گیالنی
ی حاصلخیز استان را بگیرد.
میتواند به خوبی جلو فروش اراض 

{گیالن زمین}
حمایت معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهور از استاندار گیالن:

مدیران سیاسی منصوب دولت نباید دیدگاه مخالف دولت داشته باشند
گیالن امروز -معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه
 ۷۵درصد مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان ها تحقق یافته است گفت :کسانی که
حتی یک فرصت شغلی ایجاد کنند برای
دولت قابل قدردانی است.
دکتر علی اصغر احمدی ،معاون هماهنگی و
پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهور
در نشست پیگیری مصوبات سفر ریاست
جمهوری در استانداری گیالن با بیان
اینکه هدف از این سفرهای استانی ارزیابی
میزان پیشرفت مصوبات سفر است اظهار
کرد :خدمات دولت محدود به مصوبات سفر
نبوده و نیست و روند ارائه خدمات همچنان
ادامه دارد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور مقید به
اجرای قانون و اخذ تصمیمات در چارچوب
قانون است اظهار کرد :پایه این تصمیمات
بر اساس اختیاراتی است که نمایندگان
مجلس در بودجه مصوب کردند.
دکتر احمدی با تصریح اینکه در این سفرها
تمامی مشکالت و موانع مصوبات رفع نمی
شود افزود :یک دسته تصمیمات و خدمات دولت دارای ماهیت عمرانی و تملک دارایی بوده
و دسته دیگر بر اساس نیازهای استان و غیردولتی است که از جنس پیوست بودجه نیست.
معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهور با بیان اینکه تصمیمات دولت
بر مبنای قانون و توانمندی کشور اخذ می شود اذعان کرد :بیش از  ۷۵درصد مصوبات سفر
ریاست جمهوری در استان ها محقق شده است.
وی با تاکید بر واکاوی دالیل عدم اجرای برخی پروژه ها گفت :برخی پروژه ها در سقف
زمانی مورد نظر به نتیجه نرسیده و باید دستگاه ها دالیل عدم اجرای آن را بازگو تا
مشکالت شناسایی و در جهت رفع آن گام برداشت.
دکتر احمدی با بیان اینکه باید منابع غیردولتی را برای استان بر پایه مردم تامین کنیم
افزود :افتخار می کنیم بتوانیم قدمی برای مردم برداریم.

معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهور با تصریح اینکه باید دنبال
دالیل عدم رفع مشکالت واحدهای تولیدی باشیم اظهار کرد :اگر بتوانیم حتی جلوی
تعطیلی یک واحد را در هر استان بگیریم
بسیاری از مشکالت کاهش می یابد.
وی با تاکید بر پیگیری مشکالت واحدهای
تولیدی و صنعتی استان گفت :بزودی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت جهت پیگیری
مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی استان
به گیالن سفر می کند.
دکتر احمدی با بیان اینکه دولت نباید
بنگاه داری کند اظهار داشت :باید از صنعت
حمایت کرده اما نباید با پرداخت تسهیالت
آنها را بدهکارتر کنیم.
مدیران سیاسی منصوب دولت نباید
دیدگاه مخالف دولت داشته باشند
معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای
دفتر رییس جمهور در ادامه با حمایت از
سخنان استاندار گیالن مبنی بر انتخاب
بخشدار و مدیران سیاسی از خط فکری
دولت اظهار کرد :بخشدار و فرماندار نماینده دولت است و مدیران سیاسی منصوب دولت
نباید دیدگاه مخالف دولت داشته باشند .دکتر احمدی با تأکید بر اینکه در حوزه اقتصاد
باید همتمان ایجاد اشتغال فارغ از مسائل سیاسی باشد تصریح کرد :از هرکسی که حتی
یک فرصت شغلی ایجاد کند حمایت خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و پیگیری امور استانهای دفتر رییس جمهور ادامه داد :در شرایط اقتصادی
امروز که دشمنان درصدد تحمیل فشار اقتصادی هستند باید تمرکزمان را بر این بخش
گذاشته تا آسیب ها را کاهش دهیم .وی با بیان اینکه خطوط فکری در خدمتگزاری به
مردم زیاد مهم نیست خاطر نشان کرد :دولت دارای معنا و رویکرد خاص خود است اما
خدمتگزاری حق همه مردم اعم از رأی دهندگان و منتقدان دولت است و باید از مسائل
سیاسی زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.

معاون اقتصادی استاندار گیالن خبر داد:

بانکها  94درصد طرحهای اشتغال فراگیر را در دست بررسی دارند
گیالن امروز -معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیالن گفت :بانکهای
عامل  94درصد طرحهای ارسالی حوزه اشتغال فراگیر را در دست بررسی دارند.
سید محمد احمدی در توضیح چگونگی بررسی طرح های اشتغال فراگیر استان اظهار داشت:
از مجموع  158میلیارد ریال طرح ارسالی کارگروه فنی استان به شبکه بانکی در حوزه اشتغال
فراگیر ،تعداد  147میلیارد ریال مورد تایید قرار گرفته که از این میزان ،مبلغ  107میلیارد
ریال مربوط به سازمان صنعت ،معدن و تجارت 25 ،میلیارد ریال مربوط به میراث فرهنگی و
 14میلیارد ریال مربوط به طرح های جهاد کشاورزی است.
وی تعهدات پرداختی بانک های عامل در حوزه تسهیالت اشتغال فراگیر را شامل  18طرح به
مبلغ  93میلیارد ریال مربوط به بانک ملی 26 ،طرح به مبلغ  22میلیارد ریال بانک کشاورزی،
 2طرح به ارزش  16میلیارد ریال بانک رفاه ،سه طرح به مبلغ  49میلیارد ریال بانک ملت،
هفت طرح به مبلغ سه میلیارد ریال بانک توسعه تعاون 2 ،طرح به مبلغ  2میلیارد ریال بانک
صادرات ،سه طرح به مبلغ یک میلیارد ریال بانک سپه و در نهایت یک طرح به مبلغ 36
میلیارد ریال مربوط به بانک تجارت ذکر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیالن با اشاره به فرایند اعطای
تسهیالت اشتغال از طریق سامانه کارا اظهار داشت :تاکنون  18هزار و  633متقاضی تسهیالت
روستایی در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این تعداد ،بیش از  50درصد طرح ها مربوط
به جهاد کشاورزی  23 ،درصد مربوط به میراث فرهنگی و  20درصد مربوط به طرح های
صنعت  ،معدن و تجارت و سایر دستگاه هاست.
وی ادامه داد :از مجموع متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی ،مبلغ  60هزار و  406میلیارد
ریال طرح با پیش بینی ایجاد  47هزار فرصت شغلی به دستگاه های اجرایی معرفی شده
که از این تعداد 18 ،هزار میلیارد ریال به جهاد کشاورزی ،بیش از  10هزار میلیارد ریال به
میراث فرهنگی و در نهایت هشت هزار و  400میلیارد ریال به سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن اضافه کرد :بیشترین طرح های در دست
بررسی در دستگاه های اجرایی در حوزه اشتغال روستایی به ترتیب شامل سازمان جهاد
کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت با به ترتیب یک هزار و  500و یک هزار طرح و مبلغ هشت
هزار و  109میلیارد ریال می باشد.
وی به تعداد طرح های ارسالی به دستگاه های اجرایی نیز اشاره و خاطرنشان کرد :از مجموع
پنج هزار و  471طرح ارسالی در حوزه اشتغال روستایی ،چهار هزار و  382طرح جهاد
کشاورزی استان با مبلغ چهار هزار میلیارد ریال معادل  48درصد و پیش بینی ایجاد هشت
هزار و  235فرصت شغلی مورد تایید است.
به گفته احمدی ،همچنین میراث فرهنگی سه هزار و  144طرح با مبلغ چهار هزار و 600
میلیارد معادل  27درصد و پیش بینی ایجاد چهار هزار و  592فرصت شغلی ،سازمان صنعت،
معدن و تجارت گیالن با یک هزار و  945طرح با مبلغ  2هزار و  622میلیارد ریال معادل
 19درصد و پیش بینی اشتغالزایی بیش از چهار هزار و  200نفر مورد تایید قرار گرفته اند.
وی یادآور شد :از محل اعتبارات اشتغال روستایی از مجموع شش هزار و  782میلیارد ریال
که در کارگروه و کمیته های فنی استان مورد تایید قرار گرفت ،مبلغ یک هزار و  467میلیارد
ریال مصوبه بانکی دریافت کرده که از این تعداد طرح های مصوب شده توسط بانک های
عامل ،یک هزار و  145طرح به مبلغ  787میلیارد ریال معادل  53درصد و اشتغالزایی یک
هزار و  680نفر مربوط به جهاد کشاورزی است.
معاون استاندار گیالن ادامه داد :تعداد یک هزار و  260طرح به مبلغ  394میلیارد ریال معادل
 27درصد با پیش بینی یک هزار و  443فرصت شغلی مربوط به میراث فرهنگی و همچنین

 417طرح به مبلغ  238میلیارد ریال معادل  16درصد با اشتغالزایی  584نفر مربوط به
سازمان صنعت ،معدن و تجارت است.
وی افزود :بر این اساس به طور میانگین از مجموع طرح های مصوب کمیته های فنی در
حوزه اشتغال روستایی تاکنون  22درصد طرح ها در بانک ها مصوب و  78درصد طرح ها
در دست بررسی هستند.
احمدی با تصریح اینکه طبق آخرین آمار تاکنون بالغ بر  936میلیارد ریال پرداختی قطعی
توسط بانک های عامل استان انجام شده ،گفت :از این میزان مبلغ  572میلیارد ریال به طرح
های جهاد کشاورزی 224 ،میلیارد ریال به طرح های گردشگری و  112میلیارد ریال به طرح
های سازمان صنعت  ،معدن و تجارت مربوط است.
وی اضافه کرد :از میزان طرح های مصوب پرداختی در شبکه بانکی در حوزه اشتغال روستایی
در چهار بانک عامل تاکنون  798طرح به مبلغ  404میلیارد ریال مربوط به بانک کشاورزی،
 348طرح به مبلغ  119میلیارد ریال مربوط به پست بانک 497 ،طرح مربوط به صندوق
کارآفرینی امید به مبلغ  107میلیارد ریال و  627طرح به ارزش  235میلیارد ریال مربوط به
بانک توسعه تعاون می باشد.
معاون استاندار گیالن افزود :از مجموع یک هزار و  467میلیارد ریال طرح مصوب اشتغال
روستایی در بانک های عامل ،شهرستان رشت با  285میلیاردریال رتبه اول ،تالش با 145
میلیارد ریال رتبه دوم و الهیجان با  137میلیارد ریال رتبه سوم را دارند.
به گفته احمدی  ،براساس مصوبات پرداختی بانک های عامل تاکنون؛ شهرستان تالش با
پرداخت  126میلیارد ریال دارای رتبه اول ،آستانه اشرفیه با  107میلیارد ریال رتبه دوم و
الهیجان با  95میلیارد ریال رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در این گفت وگو ،به وضعیت استان در اعطای تسهیالت
در حوزه اشتغال فراگیر اشاره و خاطرنشان کرد :در بحث اشتغال فراگیر که به طور موازی
با تسهیالت روستایی در حال اجراست؛ تعداد  2هزار و  538نفر متقاضی در سامانه کارا
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ،بالغ بر  50درصد مربوط به سازمان صنعت ،معدن و
تجارت 12 ،درصد میراث فرهنگی و  23درصد متقاضیان مربوط به جهاد کشاورزی و سایر
دستگاه هاست.
احمدی ادامه داد :برهمین اساس از این تعداد ثبت نام شدگان بالغ بر  9هزار میلیارد ریال
به سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،سه هزار و  400میلیارد ریال میراث فرهنگی و سه هزار
و  148میلیارد ریال به جهاد کشاورزی اختصاص دارد که در مجموع ،مبلغ  16هزار و 759
میلیارد ریال میزان ثبت نام تسهیالت اشتغال فراگیر با اشتغالزایی  16هزار و  815نفر است.
به گفته معاون استاندار گیالن ،از تعداد طرح های ارسالی به دستگاه های اجرایی 579
طرح به ارزش اقتصادی  2هزار و  278میلیارد ریال با پیش بینی سه هزار فرصت شغلی
مربوط به سازمان صنعت ،معدن و تجارت 148 ،طرح به ارزش اقتصادی  910میلیارد ریال
با پیش بینی ایجاد یک هزار و  120فرصت شغلی مربوط به میراث فرهنگی و  116طرح به
ارزش اقتصادی  877میلیارد ریال با پیش بینی ایجاد  863فرصت شغلی مربوط به جهاد
کشاورزی مورد تایید قرار گرفته است .وی با بیان اینکه تاکنون  577طرح اشتغال فراگیر
به مبلغ  2هزار و  836میلیارد ریال توسط دستگاه های اجرایی تایید و به کمیته فنی
ارجاع شده ،افزود :از این تعداد  391طرح به مبلغ یک هزار و  649میلیارد ریال معادل 55
درصد مربوط به صنعت ،معدن و تجارت 103 ،طرح به مبلغ  762میلیارد ریال معادل 25
درصد با اشتغالزایی  729نفر مربوط به میراث فرهنگی و  83طرح به مبلغ  380میلیارد
ریال معادل  12درصد با پیش بینی فرصت شغلی  437نفر مربوط به جهاد کشاورزی در
کارگروه فنی استان مورد تایید قرار گرفت.

اجرای طرح « با کتاب متولد شو» در آستارا آغاز شد

گیالن امروز -اجـرای طـرح «بـا کتـاب متولـد شـو» بـا هـدف ترویـج فرهـنگ
مطالـعه در بیـن خانـوادهها با همکـاری شبـکهی بـهداشـت و درمـان آسـتارا
آغـاز شـد.
«آرزو عبـاسزاده» سرپرسـت اداره کتـابخـانههای عمـومی آسـتارا در ایـن
برنـامهی خـالق فرهنگی در شبـکهی بـهداشـت و درمـان آسـتارا گفـت« :الگوی
اولیـهی ایـن طـرح توسـط یکی از اعضـای شـورای شهـر و معـاون سیـاسی
فرمـاندار در جلسهی ارایـهی طـرحهای پیشرفـت کتـابخـانهها داده شـد .بعـد
از ایـن جلسـه ،الگـوی ثانـویهی آن ،بـه نگـارش درآمـد و پـس از تـایـید ادارهی
کـل کتـابخـانههای عمـومی استـان گیـالن بـا هماهنگی فرمـانداری شهرستان
بنـدر آستارا ،ایـن طـرح در تاریـخ نـوزدهم شهریـور  97بـا حضـور ریاسـت
محتـرم دفتـر فرمـاندار جناب آقای خـوشسیمـا ،جنـاب آقـای عرفـان جـامبـر
از اعضـای شـورای شهـر و سایر عزیـزان و هـمراهـان کلـید خـورد.
ایـن طـرح بـا مجـوز ادارهی کـل کتـابخـانههای عمـومی اسـتان گیـالن بـرای
نخسـتین بار در این استان و با همکاری شبکهی بهداشت و درمان آستارا اجرا میشود».
آرزو عبـاسزاده افـزود« :در قالـب فـاز نخسـت ایـن طـرح 50 ،بستـهی آمـاده شـده توسـط
ادارهی کتـابخـانهها کـه شامـل یک کتـاب مختـص نـوزادـ بـرگـهی عضـویـت رایگـان

مـادران و نـوزادان در کتـابخـانـههای عمـومی ،و یک کـاردسـتی کوچـک (بـه مـادرانی
کـه نـوزادان خـود را بـرای اولیـن واکسـن بـه مراکـز بـهداشـتی میبـرند) میبـاشد ،اهـدا
میگـردد .از جمـله اهـداف ایـن طـرح آوردن مـادران و کودکـان بـه کتـابخـانهها و تـداوم
عضویـت آنها در دوران کودکی و نوجوانی است».
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خبر
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن:

تکمیل مصوبات
سفر رئیس جمهور نیازمند
 ۵هزار میلیارد تومان است

گیالن امروز -رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
گیالن افزود :تکمیل مصوبات سفر ریاست جمهوری
در گیالن نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است.
به گزارش شبستان ،کیوان محمدی ،رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن در نشست پیگیری
مصوبات سفر رئیس جمهوری در استانداری گیالن با
اشاره به  ۲۹مصوبه سفر ریاست جمهوری به گیالن با
اعتبار  ۷۹۵میلیارد تومان اظهار کرد :در سال  ۹۴حدود
 ۴۶۳میلیارد تومان اعتبارمعادل  ۵۸درصد محقق شد.
محمدی ادامه داد :مجموع کل پرداختیهای مصوبات
سفر تاکنون  ۲هزار و  ۲۱۲میلیارد تومان است که
دارای پیشرفت فیزیکی  ۶۱۰۵است.
وی تاکید کرد :تکمیل مصوبات سفر ریاست جمهوری
نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است.
محمدی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژههای
مصوبات سفر گفت :چهار پروژه به طور کامل اجرا،
چهار پروژه باالی  ۹۵درصد ،چهار پروژه بین  ۷۵تا ۹۰
درصد ۹ ،پروژه بین  ۵۰تا  ۷۵درصد ،هشت پروژه بین
 ۲۵تا  ۵۰و هفت پروژه هم کمتر از  ۲۵درصد پیشرفت
فیزیکی دارد.

رییس سازمان بسیج سازندگی سپاه
قدس گیالن خبر داد:

رزمایش بزرگ محمد
رسولاهلل (ص) برای زدودن
ضربتی محرومیت از گیالن
گیالن امروز -نشست خبری رزمایش خدماترسانی
سپاهیان حضرت محمد رسولاهلل(ص) در رشت
برگزار شد .سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان
بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن در این نشست با
اشاره به خدمات جهادی سپاه قدس به مناطق محروم
شهر و روستای گیالن گفت ۱۷۰۰ :نفر جهادگر
بسیجی برای زدودن ضربتی محرومیت از گیالن در
رزمایش خدمترسانی محمد رسولاهلل (ص)  ۲حضور
دارند .وی افزود :این رزمایش از نهم شهریور آغازشده
و تا  ۲۹شهریور با رویکرد خدمترسانی در نقاط
محروم و حاشیه شهرها ادامه دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن در
ادامه خاطرنشان کرد :تاکنون بیش از  ۱۳۰گروه
جهادی در گیالن اعزامشدهاند و حدود  ۱۷۰۰برادر
و خواهر در طول خدماترسانی سپاه در سطح استان
گیالن حضور دارند.
ابراهیمی با اشاره به خدمات جهاد سازندگی سپاه
قدس گیالن ادامه داد :از سال  ۸۸تا  ۹۶بیش از۵
هزار پروژه عمرانی در سطح استان اجراشده که
ساخت ۱۰۰۰منزل برای محرومین از شاخصترین
آنها بوده است .وی افزود :تاکنون عملیات اجرایی
 ۲۰۰واحد مسکونی آغازشده و کار ساخت  ۲هزار
مسکن برای مددجویان کمیته امداد نیز در دستور
کار ما است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن
در ادامه نشست بیان داشت :از سال  ۹۲تاکنون
بهوسیله پرداخت تسهیالت اشتغالزایی برای بیش از
 ۵هزار و  ۲۰۰نفر اشتغال ایجاد شده است .وی در
این رابطه ادامه داد :در حال حاضر سقف پرداخت این
تسهیالت  ۱۵میلیون تومان با سود  ۱۰درصد است
که تالش میکنیم امسال آن را به  ۸درصد برسانیم.
ابراهیمی با اشاره به تهیه جهیزیه برای نوعروسان
گفت :تاکنون  ۵۰سری جهیزیه با  ۱۴قلم جنس
برای نوعروسان تهیهشده که کام ً
ال ایرانی بوده و
همچنان ادامه دارد.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری
رشت خبر داد:

تغییر جهت جریان حرکتی
معابر منتهی به صیقالن

گیالن امروز -هادیزاده گفت :به جهت مرتفع کردن
معضل و گره ترافیکی در ایام سال از هفته آخر شهریور
ماه میدان بسیج (صیقالن) و همچنین معابر منتهی
به میدان جریان تردد تغییر می کند .حسن هادیزاده
مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت در
گفت و گویی اظهار داشت :براساس صورتجلسه مورخ
نهم مرداد ماه  97کارگروه شورای ترافیک استان به
جهت تسهیل در امر عبور و مرور و احترام به حقوق
شهروندان فهیم شهر رشت به جهت مرتفع کردن
معضل و گره ترافیکی در ایام سال از هفته آخر
شهریور ماه میدان بسیج (صیقالن) و همچنین معابر
منتهی به میدان جریان تردد تغییر می کند.
هادیزاده افزود :در این راستا معبر آیت اهلل شهید
احسانبخش از جنوب به شمال یک طرفه شده و
اصالح هندسی قسمت هایی از رفوژ میانی و میادین
انجام می پذیرد.

