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خبرها
مدیرکل کانون پرورش فکری گیالن خبر داد:

برگزاری  ۶۵عنوان برنامه
گیالن در هفته ملی «کودک»

گیالن امروز -مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان گیالن ضمن تشریح برنامههای این مجموعه در
ایام هفته ملی کودک و نوجوان گفت ۶۵ :عنوان برنامه در
هفته ملی کودک در استان گیالن برگزار میشود.
اسفندیار ضیایی عصر دیروز در نشست خبری هفته ملی
کودک در رشت اظهار داشت :یاد و خاطره کودک شهید
حادثه تروریستی اهواز را گرامی میداریم که در مسیر
اعتالی انقالب اسالمی نقش خود را ایفا کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
گیالن با بیان اینکه باید کودکانی آیندهساز را برای کشور
تربیت کنیم عنوان داشت :مسئولیت دبیرخانه هفته ملی
کودک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
ضیایی با تاکید بر لزوم همکاری تمام دستگاههای ذی ربط
در راستای برگزاری مراسمات هفته ملی کودک تصریح
کرد :برنامههای هفته ملی کودک امسال با شعار “آینده را
باید ساخت” برگزار میشود.
وی با بیان اینکه امروز رابطه مناسبی میان مدارس و کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایجاد شده است ابراز
داشت :بیش از  ۱۳دستگاه فرهنگی در اجرای برنامههای
هفته ملی کودک همکاری میکنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
گیالن با اعالم اینکه بیش از  ۶۵عنوان برنامه در هفته ملی
کودک در استان گیالن برگزار میشود گفت :این برنامهها
در کلیه مدارس و مهدکودکهای استان اجرا میشود.
ضیایی با اعالم اینکه برنامههای هفته ملی کودک از
امروز در مدارس و مهدکودکهای استان گیالن آغاز
شد عنوان داشت :کودک و نوجوانان از همین سنین باید
مسئولیتپذیری را یاد بگیرند .وی با بیان اینکه ۱۵۰
کودک و نوجوان در هفته ملی کودک با استاندار گیالن
دیدار میکنند خاطرنشان کرد :کودکان و نوجوانان گیالن
در هفته ملی کودک یک روز به جای فرماندار ،شهردار و
معلمان مسئولیت داشتن را تجربه میکنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
گیالن با تاکید بر لزوم توجه به بنیان خانواده در راستای
ارتباط با کودکان افزود :اجرای برنامههای مهارتآموزی
ویژه خانوادهها از جمله برنامههای هفته ملی کودک است.
ضیایی ترویج سبک زندگی ایران اسالمی را بخشی از
اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان دانست و
تصریح کرد :همه کودکان و نوجوانان میتوانند در روز
 ۱۶مهر به طور رایگان عضو کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان شوند .وی با اشاره به آغاز جشنواره بزرگ
قصهگویی کودک و نوجوان پیش از شروع ماه محرم عنوان
داشت :مسابقه قصهگویی در تاریخ  ۱۷و  ۱۸مهرماه در
سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان گیالن برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
گیالن با اعالم اینکه واحد کودک کانون زبان ایران این
مجموعه به طور مستقل در رشت فعالیت خود را آغاز کرد
افزود :اصحاب رسانه سفیران صلح هستند و باید در مسیر
احقاق حق کودکان گام برداند.
ضیایی با اشاره به فعالیت  ۱۷مرکز کانون زبان ایران در
استان گیالن خاطرنشان کرد :استان گیالن جزء نخستین
استانهای کشور در حوزه زبان آموزی است و خانوا دهها
نیز به این حوزه اعتماد فراوانی دارند.
وی با ببان اینکه  ۱۱هزار و  ۵۰۰کودک و نوجوان در
کانون زبان ایران مشغول زبانآموزی هستند تصریح
کرد :زبانهای انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی و عربی در این
مجموعه آموزش داده میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
گیالن با اعالم اینکه نخستین لیگ بازیهای کامپیوتری
در استان گیالن برگزار میشود گفت :دو فیلم کودک و
نوجوان ساخته شود توسط کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان به زودی در سینماهای کشور اکران میشود.
ضیایی با بیان اینکه مراحل مطالعاتی ساخت فیلم ۳۰
دقیقه کودک و نوجوان در استان گیالن در حال اجرا است
خاطرنشان کرد :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جزء نخستین تیمهای حاضر در زلزله کرمانشاه بود.
وی با اعالم اینکه منطقه آزاد بندرانزلی بهعنوان نخستین
منطقه آزاد دوستدار کودک کشور انتخاب شده است گفت:
جلساتی با اعضای شورای شهر و سایر مسئوالن برای
انتخاب شهر رشت بهعنوان شهر دوستدار کودک انجام
شده اما تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.

جشنواره فرهنگی  -ورزشی
یادواره شهدای سازمان امور
مالیاتی کشور برگزار شد

گیالن امروز -هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی یادواره
شهدای گرانقدر سازمان امور مالیاتی کشور در مجتمع
تفریحی آهوان چابکسر برگزار شد.
هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی یادواره شهدای
گرانقدر سازمان امور مالیاتی کشور در مجتمع تفریحی
آهوان چابکسر برگزار شد که سرپرست فرمانداری رودسر
 ،نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی
و امام جمعه رودسر نیز در این مراسم حضور داشتند .
وارسته بهدانی یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید را
ایجاد شور و نشاط اجتماعی دانست و افزود  :جمع خوب
و پرشور خانواده ورزشکار امور مالیاتی از شور و نشاط
بسیار خوبی برخوردار است و این شور قطعا با حضور در
شهر توریستی چابکسر و بهره مندی از مواهب طبیعی
آن می تواند افزایش یابد .سرپرست فرمانداری رودسر
افزود  :شهرستان رودسر گردشگرپذیر است و با دارا بودن
ظرفیت های مختلف گردشگری در هر بخش می تواند
محیطی مناسب برای حضور گردشگران و خانواده ها باشد
که دعوت میکنم همه خانواده و عالقمندان کشور از این
شهرستان دیدن کنند .تقوی نژاد ریاست سازمان امور
مالیاتی  ،مدیرکل اداره امور مالیاتی گیالن و کارکنان امور
مالیاتی در سراسر کشور میهمان چابکسریها بودند.

{گیالن زمین}
در جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت عنوان شد:

آلودگی تمام جنگل سراوان پس از رانش زباله
گیالن امروز -در پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون بهداشت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای رشت اعضای کمیسیون خواستار ورود استاندار گیالن به موضوع احداث
تصفیه خانه شیرابه سراوان به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل امور مربوطه شدند.
رئیس کمیسیون بهداشت ،محیط زیست و خدمات شهری شورا با اشاره به بارش باران
های پائیزی طی دو روز اخیر در رشت اظهار کرد :در ابتدا از تمامی همکاران شهرداری
رشت که طی دو روز اخیر تالش های بی وقفه ای برای کنترل و رفع مشکالت ناشی از
بارندگی شدید در سطح شهر انجام دادند قدردانی کرده و یقینا شهروندان فهیم رشت
شاهد تالش های آنان بوده اند.
فاطمه شیرزاد به تلفن گویای  ۱۳۷شهرداری
رشت و سامانه  ۱۲۵سازمان آتش نشانی اشاره
کرد و گفت :طی بارندگی های اخیر مشخص
شد که همچنان چند نقطه آبگیر در شهر وجود
داشته و انتظار دارم حوزه های مربوطه نسبت به
رفع این مشکل در اسرع وقت ورود کنند.
وی با اشاره به اجرای پروژه روان آب های سطحی
در رشت تصریح کرد :خوشبختانه با اجرای این
پروژه طی چند سال اخیر در رشت در زمان
بارش باران های فصلی مشکالت آبگرفتگی بسیار
اندک بوده و امیدوارم مشکالت موجود در چند
نقطه مشخص از شهر نیز به زودی برطرف شده
و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.
شیرزاد به هفته بزرگداشت ناجا اشاره کرد و
گفت :این هفته را به تمامی سربازان رشید اسالم
تبریک گفته و یقینا تالش های شبانه روزی
سربازان انقالب در مقابله با دشمنان قسم خورده
ایران اسالمی طی این سال ها در یاد و خاطر همه
ما باقی مانده و ایثارگریهایشان ستودنی است.
وی با تبریک روز دامپزشکی به فعاالن این عرصه
بیان کرد :با همکاری های مشترک ما بین شهرداری رشت و اداره دامپزشکی اتفاقات
خوبی در حوزه ساماندهی سگ های بالصاحب رقم می خورد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر آتش نشانی رشت را یکی از
سازمان های پر تالش در عرصه خدمات رسانی به شهروندان دانست و افزود :سازمان
آتش نشانی شهرداری رشت بسیار پرکار و موفق بوده و در پوشش اخبار و اطالعات نیز
جزو سازمان های موفق است.
شیرزاد با بیان اینکه مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی به عنوان دبیر کمیسیون
بهداشت و محیط زیست شورا نیز فعالیت می کند گفت :از زحمات سید حسن راضی و
مجموعه روابط عمومی آتش نشانی به واسطه پوشش خوب و سریع اخبار این سازمان
تشکر می کنم.
وی به روند راه اندازی و احداث زباله سوز و تصفیه خانه شیرآبه سراوان اشاره کرد و گفت:
با توجه به شرایط مالی حاکم بر کشور تعهدات دولت در حوزه راه اندازی زباله سوز سراوان
ابتر مانده و تا کنون هیچ اتفاقی در راستای احداث زباله سوز توسط ( تی تی اس) شرکت
طرف قرار داد با شهرداری انجام نشده است.
شیرزاد با انتقاد از عدم اختصاص زمین مناسب به منظور احداث تصفیه خانه شیرآبه
سراوان افزود :پس از رانش زباله در سراوان زباله ها وارد جنگل نیز شده و تمامی جنگل
را نیز آلوده کرده و درخت سالمی در آن محدوده وجود ندارد.
وی با ابراز نگرانی از خطراتی که سالمت ساکنین سراوان را به مخاطره می اندازد بیان
کرد :انتظار داریم مدیر کل منابع طبیعی درباره اختصاص زمین به منظور احداث تصفیه
خانه شیرآبه سراوان همکاری بیشتری داشته و با عزمی جهادی به زودی شاهد احداث
تصفیه خانه شیرآبه در سراوان باشیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا با تاکید بر اینکه احداث تصفیه خانه
کارشناسی شده است گفت :زمینی که قرار است برای این منظور اختصاص پیدا کند
باید در منطقه مکانی مناسب قرار داشته تا خطراتی از جمله احتمال رانش زباله و غیره
آن را تهدید نکند.
وی خواستار ورود استاندار گیالن و فرماندار رشت به موضوع احداث تصفیه خانه شیرآبه
سراوان شد و تصریح کرد :همکاری ها باید در عمل اثبات شود و یقینا تعلل در اختصاص
زمین به منظور احداث تصفیه خانه شیرآبه در سراوان توسط منابع طبیعی سالمت
ساکنین آن منطقه را بیش از گذشته مورد تهدید قرار می دهد.
شیرزاد به وضعیت کارخانه کودآلی شهرداری رشت اشاره کرد و گفت :متاسفانه حق شارژ
این کارخانه بابت خدماتی که به شهرداری ها ارائه می کند توسط برخی از شهرداری
های شهرهای گیالن پرداخت نمی شود و این موضوع موجب بروز مشکالت متعددی
شده است.
اجرای نامطلوب طرح تفکیک زباله از مبدا در رشت
وی با انتقاد از اجرای نامطلوب طرح تفکیک زباله از مبدا در رشت بیان کرد :متاسفانه
این طرح در رشت به خوبی اجرایی نشده و انتظار دارم نسبت به این مهم توجه بیشتری
معطوف شود.
شیرزاد با ابراز گالیه از میزان واریز ارزش افزوده به حساب شهرداری رشت گفت :انتظار
داریم اداره کل امور مالیاتی گیالن همکاری بیشتری در این حوزه با شهرداری رشت
انجام دهد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا با اشاره به جانمایی مخازن زباله در رشت
تصریح کرد :بارها و طی جلسات مختلف این مهم به سازمان پسماند شهرداری رشت
تاکید شده و امیدوارم به زودی شاهد جانمایی مخازن  ۶۰۰لیتری زباله در نقاط مختلف
رشت باشیم.
وی با اشاره به جمع آوری سگ های بالصاحب در رشت گفت :حضور سگهای بالصاحب
در رشت مشکالت و نگرانی های فراوانی برای شهروندان ایجاد کرده و به زودی و در
راستای ساماندهی به این مهم نشستی با اداره دامپزشکی گیالن برگزار خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا با تاکید بر حمایت از صنعتگران و تولید
کنندگان رشت و گیالن بیان کرد :در شرایطی که مصالح مرغوب و استاندارد و مورد
نیاز در داخل شهر و گیالن تولید می شود ضرورتی برای خرید لوله از دیگر استان ها در
راستای اجرای پروژه جمع آوری روان آب های سطحی وجود نداشته و شهرداری رشت
ملزم به رعایت این مهم است.
اجازه قطع اشجار به شهرداری داده نشد
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت نیز در جلسه دیروز کمیسیون بهداشت و
محیط زیست شورا اظهار کرد :برای ساخت دستگاه زباله سوز سراوان ملزم به پرداخت
 ۲۵درصد از قرارداد به شرکت سازنده هستیم.
علیرضا حاجی پور با اشاره به اینکه شرکت (تی تی اس) طرف قرار داد با شهرداری رشت
در زمینه ساخت زباله سوز سراوان است افزود :در سال  ۹۳ده میلیارد و  ۹۲۰میلیون
تومان به حساب این شرکت واریز شد و باید مابقی  ۲۵درصد اولیه قرار داد را به حساب
آن شرکت واریز کرده تا مراحل ساخت زباله سوز آغاز شود.
وی با اشاره به نشست اخیر با معاون رئیس جمهور پیرامون تامین اعتبار دولتی ساخت
زباله سوز سراوان بیان کرد :دکتر نوبخت در این نشست با پرداخت بخش دیگری از
تعهدات دولتی درباره ساخت این زباله سوز موافقت کرده است.
حاجی پور به مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت :مشکالت اقتصادی

موجب طوالنی شدن زمان واریز سهم دولتی در راه اندازی زباله سوز سراوان شده است.
حاجی پور با اشاره به راه اندازی تصفیه خانه شیرآبه سراوان تصریح کرد :پس از رانش
زباله در سراوان و نابودی زمین احداث تصفیه خانه ،اداره کل منابع طبیعی گیالن به بهانه
اینکه شیرآبه تصفیه شده باید تائیدیه محیط زیست و اداره آب و فاضالب گیالن را نیز
داشته باشد از اختصاص زمین مجدد به منظور احداث تصفیه خانه شیرآبه در سراوان
امتناع کرده و اجازه قطع اشجار را به شهرداری رشت نمی دهد.
وی افزود :این در حالی است که محیط زیست گیالن نیز در صدور مجوز تعلل کرده و در
حال حاضر مشکالتی ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت به طرح تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و
گفت :انتظار داریم صدا و سیمای گیالن همکاری بیشتری در راستای فرهنگ سازی با
شهرداری رشت در این حوزه داشته باشد.
بدهی شهرداری انزلی به کارخانه کود آلی رشت
مدیر عامل کارخانه کود آلی شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره به طرح جدید
تصفیه خانه شرکت کود آلی گیالن اظهار کرد :این طرح در داخل محوطه کارخانه
جانمایی شده است.
آرش جهانگیری به خرید تجهیزات به منظور ارتقای ظرفیت کارخانه کودآلی اشاره کرد
و گفت :کارخانه کود آلی در سال  ۹۶موفق به کسب  ۸۶میلیون تومان درآمد شده و این
در حالی است که در میزان قیمت آن تغییری ایجاد نشده است.
وی با اشاره به تالش در راستای افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی شهرداری رشت افزود:
قصد داریم ظرفیت این کارخانه روزانه به پانصد تن افزایش پیدا کند.
جهانگیری به اعتبار اختصاص یافته از محل اسناد خزانه به کارخانه کود آلی اشاره کرد و
گفت؛ تا کنون هشت میلیارد تومان از محل اسناد خزانه بابت خرید تجهیزات خودرویی
و ایجاد سوله جدید به شرکت پرداخت شده است.
وی با اشاره به بدهی های میلیونی شهرداری های شهرهای مختلف گیالن به کارخانه
کود آلی بیان کرد :برخی از شهرداری های استان گیالن از جمله شهرداری انزلی بدهی
فراوانی به کارخانه کودآلی شهرداری رشت دارند.
در این جلسه از مدیر حراست ،مدیر روابط عمومی و یکی از نیروهای آتش نشانی
شهرداری رشت تجلیل شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری رشت که به عنوان دبیر کمیسیون
بهداشت و محیط زیست شورای شهر نیز مشغول فعالیت است اظهار کرد :در آتش نشانی
به همراه دیگر همکاران این سازمان در تالش برای رفع مشکالت بوده و سعی در انعکاس
به موقع اخبار عملکرد آتش نشانان شهر رشت را داریم.
سید حسن راضی با بیان اینکه آتش نشانان با عشق خدمت می کنند گفت :نیروهای آتش
نشانی خدمات فراوانی انجام می دهند و از آن جمله می توان به آماده باش کامل نیروهای
آتش نشانی شهرداری رشت طی دو روز اخیر به منظور مقابله با خطرات و بحران ناشی از
بارندگی های شدید پائیزی در شهر اشاره کرد.
وی با اشاره به تالش نیروهای آتش نشانی شهرداری رشت در رفع مشکالت آبگرفتگی
طی دو روز اخیر گفت :امیدوارم بتوانیم همواره به شهروندان فهیم رشت خدمت کرده و
نقشی موثر در رفع مشکالت آنان داشته باشیم.
اظهار تاسف بابت رانش زباله در سراوان
رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گذاری گیالن نیز در جلسه دیروز با اشاره به اینکه در
سال  ۹۶بر اثر رانش زباله زمین و تمامی تاسیساتی که پیرامون تصفیه خانه شیرآبه
سراوان احداث کرده بودیم تخریب شد اظهار کرد :پس از این اتفاق مجددا وارد عمل شده
و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گیالن نیز نسبت به اقدامات انجام شده در این باره
نظارت و اطالعات کافی در اختیار دارند.
پرویز گلریز با بیان اینکه حدود دو سال از زمان استارت پروژه احداث تصفیه خانه شیرآبه
سراوان سپری شده است افزود :پس از تخریب زمین و تاسیسات بر اثر رانش زباله در
سراوان بار دیگر نسبت به تعهدات خود عمل کرده و در حال حاضر دستگاه تصفیه شیرآبه
با ظرفیت سه لیتر در ثانیه آماده بهره برداری بوده و انتظار داریم هر چه سریعتر زمین
مورد نیاز توسط منابع طبیعی به منظور جانمایی تصفیه خانه معرفی شود.
وی با ابراز گالیه از بی توجهی شهرداری رشت به ظرفیت کارخانجات بومی در زمان
اجرای پروژه ها بیان کرد :لوله ای که در شرکت لوله گیالن تولید می شود به لحاظ
استحکام و ایمنی بسیار مرغوب بوده اما متاسفانه شهرداری رشت در اجرای پروژه جمع
آوری روان آب های سطحی شهر از دیگر استان ها لوله خریداری می کند.
گلریز به زمان بهره برداری از تصفیه خانه شیرآبه سراوان اشاره کرد و گفت :اگر فضای
موجود آب و هوایی در رشت با ما همراهی کرده و زمین مورد نیاز توسط منابع طبیعی
گیالن اختصاص پیدا کند حداکثر طی  ۶ماه آینده این تصفیه خانه راه اندازی می شود.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت باید به طور روزانه  ۴۴هزار لیتر شیرآبه تحویل
بدهد گفت :در یک مقطع زمانی هزاران هکتار از جنگل را قطع کردند و حاال که احداث
تصفیه خانه شیرآبه سراوان نیازمند قطع اشجار به منظور تامین زمین مناسب است تعلل
می کنند .رئیس هیئت مدیره لوله گیالن رانش زباله در سراوان را اتفاقی تاسف برانگیز
دانست و بیان کرد :با احداث کارگاه قبلی در آن محدوده از سراوان مخالف بودیم و
معتقدیم زمینی که قرار است منابع طبیعی بابت این اقدام در اختیار شهرداری رشت قرار
بدهد باید در ارتفاع باالتری قرار داشته باشد.
کارشناس مشاوره شرکت لوله گذاری گیالن نیز در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط
زیست شورای رشت اظهار کرد :برای احداث و بهره برداری از تصفیه خانه باید در زمان
های مختلف نسبت به آزمایش تصفیه شیرآبه اقدام شود.
فرزان یوسفی به قرار داد این شرکت با شهرداری رشت پیرامون احداث تصفیه خانه
شیرآبه سراوان گفت :سازمان محیط زیست می تواند طی مدت زمانی یک ماه نسبت
به نمونه برداری آزمایشی از تصفیه خانه شیرابه سراوان اقدام کرده و نیاز است هر چه
سریعتر زمین مناسب توسط منابع طبیعی گیالن در اختیار شرکت احداث کننده قرار
بگیرد.
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خبرها

نماینده مردم آستارا:

اجرای  ۴پروژه مهم آستارا
در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
گیالن امروز -نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به دیدارش
با وزیر نیرو جهت پیگیری مشکالت شهرستان آستارا گفت :در
رایزنیهای انجام شده اجرای  ۴پروژه مهم آستارا در دستور کار
وزارت نیرو قرار گرفت.
ولی داداشی اظهار داشت :در رایزنیهایی که با وزیر نیرو داشتیم
احیاء و اجرای  4پروژه مهم شهرستان آستارا در حوزههای طرح
فاضالب ،پست فشار قوی برق ،سد الستیکی و تصفیهخانه
لوندویلبا دستور وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم آستارا در مجلس در مورد اجرای طرح پست فشار
قوی برق آستارا عنوان کرد :یکی از مشکالت مردم آستارا در حوزه
تأمین برق ،جمعآوری پست فشار قوی آن به دالیل مختلف است
که در پیگیریهای انجام شده با وزارت نیرو در مورد احیاء مجدد
آن در آستارا به توافق رسیدیم.
رییس مجمع نمایندگان گیالن به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای
طرح پست برق فشار قوی اشاره کرد و افزود :طبق بررسیهای
انجام شده برای اجرای عملیات این پروژه بودجهای بالغ بر 30
میلیارد تومان نیاز است که دستور الزم جهت تأمین اعتبار این
طرح را از وزیر نیرو اخذ کردهایم.
داداشی حل و فصل مسئله اجرای طرح فاضالب آستارا را یکی
دیگر از اقدامات انجام شده اعالم کرد و ابراز داشت :مسئله عدم
ساماندهی فاضالب در سالهای اخیر به یکی از مشکالت جدی
مردم آستارا تبدیل شده است به طوری که از سال  79تا سال 96
بودجهای برای اجرای آن اختصاص داده نشده بود.
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس با بیان اینکه با پیگیریهای
مستمر انجام شده در سال  96اعتبارات خوبی برای این طرح
جذب شد بیان داشت :مبلغ  20میلیارد تومان در سال گذشته
برای اجرای طرح فاضالب آستارا جذب شد و پیگیریها جهت
افزایش این اعتبارات همچنان ادامه دارد.
وی به میزان اعتباراتی که امسال برای پروژه فاضالب آستارا در
نظر گرفته میشود اشاره کرد و گفت :با پیگیری رایزنیها با وزارت
نیرو به دنبال این هستیم تا بودجه  115میلیارد تومانی را از طریق
اعمال ماده  56و مجوز هیئت دولت برای اجرای عملیات پروژه
فاضالب آستارا اخذ کنیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه وزیر نیرو دستورات
الزم را در این مورد صادر کرده است تصریح کرد :انتظار داریم با
دستوراتی که وزیر نیرو به معاونتهای مختلف به ویژه شرکت آب
و فاضالب کشور دادهاند مکاتبات الزم با سازمان برنامه و بودجه
جهت اخذ این مبالغ به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن احداث تصفیهخانه لوندویل را نیز
مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد :احداث و اجرای تصفیهخانه بر
روی رودخانه چلوند لوندویل به عنوان یکی از مطالبات جدی
مردم در دستور پیگیریها قرار گرفت و در دیدار اخیر با وزیر نیرو
تصمیمات خوبی نیز برای آن گرفته شد.
داداشی در مورد بودجه و اعتبارات الزم جهت ساخت تصفیهخانه
لوندویل نیز خاطرنشان کرد :برای احداث تصفیهخانه لوندویل به
صورت روش  BOTاعتباری بالغ بر  50میلیارد تومان نیاز است
که با مذاکرات انجام شده دستور الزم برای تأمین اعتبار این طرح
نیز از وزیر نیرو اخذ شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس با بیان اینکه مردم
شهرستان آستارا با مشکل آب شرب مواجه هستند اظهار داشت:
کلنگ احداث سد الستیکی خانههای آسیاب بر روی رودخانه مال
هادی سال قبل بر زمین زده شده بود اما عملیات اجرایی آن به
دلیل عدم تأمین اعتبار به کندی پیش میرود.
وی با بیان اینکه دستور الزم جهت تأمین بودجه و اعتبارات
الزم برای تسریع در ساخت پروژه سد الستیکی آستارا اخذ شده
است افزود :با موافقت وزارت نیرو به دنبال این هستیم که دستور
اختصاص اعتبارات بیشتر جهت اجرای طرح سد الستیکی را
توسط سازمان برنامه و بودجه عملی کنیم.

تولد نوزاد عجول
در آمبوالنس  ۱۱۵گیالن

گیالن امروز -رییس شبکه بهداشت و درمان تالش از تولد نوزاد
عجول در آمبوالنس اورژانس  115حویق تالش خبر داد.
حسین نعمتی با اشاره به تولد یک نوزاد در آمبوالنس اورژانس
اظهار کرد :مادر  ۳۵سالهای که دچار درد زایمان شده بود در
آمبوالنس  ۱۱۵نوزاد خود را به دنیا آورد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تالش با بیان اینکه این خبر ساعت
 ۱۸:۴۸روز جمعه به اورژانس اطالع داده شد گفت :کارکنان
اورژانس حویق پس از دریافت گزارش به محل اعزام شد و پس از
بررسی وضعیت ،مادر باردار به داخل آمبوالنس انتقال داده شد.
وی با بیان اینکه مادر شوهر این زن باردار نیز همراه وی در
آمبوالنس بوده افزود :در بین مسیر دردهای زایمانی ادامهدار شد
و مادر با کمک پرسنل فوریتهای پزشکی حویق ،نوزاد پسر خود
را در آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵به دنیا آورد.
نعمتی با اشاره بهسالمتی و مادر و فرزند بیان کرد :مادر و نوزاد در
وضعیت مطلوب به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شدند.

مسمومیت  11کارگر در اثر
گاز منوکسید کربن در سنگر

گیالن امروز -رییس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی گیالن
از نجات  11کارگر گیالنی در اثر استنشاق گاز منوکسید کربن
توسط اورژانس  115خبر داد .دکتر پیمان اسدی ضمن اعالم این
خبر اظهار کرد :شب گذشته  11نفر در اثر گاز منوکسید کربن در
تصفیه خانهای در سنگر دچار مسمومیت شدند و توسط اورژانس
 115مورد امدادرسانی قرار گرفتند.
وی از اعزام  7تیم فوریتهای پزشکی و اورژانس گیالن به محل
حادثه خبر داد و گفت :تیمهای فوریتهای پزشکی پس از استقرار
اقدامات درمانی الزم را بر مصدومین انجام دادند.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی گیالن با بیان اینکه
مصدومین به بیمارستانهای رازی و رسول اکرم(ص) منتقل
شدند یادآور شد:حال عمومی بستری شدگان مطلوب اعالم شد.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد 8 :نفر جهت انجام ادامه درمان
همچنان در بیمارستانهای رازی ،پورسینا و رسول اکرم(ص)
بستری بوده و  3نفر دیگر با رضایت شخصی مرخص شدهاند.

