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مديركل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر 
گلستان  استاندار  با  ديدار  در  كشور  دريانوردى  و 
و  اليروبى  شده،  انجام  مطالعات  اساس  بر  گفت: 
خليج  در  ‹خوزينى›  طبيعى  كانال  زدايى  رسوب 

گرگان بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.
به گزارش دوشنبه استاندارى گلستان محمدرضا 
نجات  براى  كرد:  خاطرنشان  ديدار  اين  در  الهيار 
(كانال  خوزينى  كانال  اليروبى  و  گرگان  خليج 
ورودى آب درياى خزر به خليج گرگان) بايد عزم 
در  ناخوشايند  حوادث  شاهد  تا  گيرد  شكل  ملى 

آينده خليج گرگان نباشيم.
وى با تأكيد بر اين كه بايد اقداماتى جدى در 
حوزه بنادر و كشتيرانى استان صورت گيرد گفت: 
نگاه سازمان  آغاز،  از  بندر خواجه نفس  در پروژه 
بنادر نگاهى حمايتى بود اما مشكالتى سبب تعويق 
بخش  دوباره  استقرار  با  اكنون  كه  شد  پروژه  در 
خصوصى اميدواريم هر چه سريعتر شاهد اقدامات 

سازنده در اين حوزه باشيم.
الهيار با اشاره به طرح بندر سبز خزرى گميشان 
يادآور شد: مطالعات اين پروژه با نگاه خاص محيط 
مطالعات  انجام  از  پس  يقينا  و  شده  آغاز  زيستى 
اوليه و بررسى هاى دقيق، مباحث اجرايى آن آغاز 

خواهد شد.
تجهيز  و  توسعه  معاونت  و  عامل  هيات  عضو 
بنادر  ديدار گفت: سازمان  اين  در  نيز  بنادر كشور 
بخش  توان  از  استفاده  در  محدوديتى  گونه  هيچ 
خصوصى در چارچوب ضوابط ندارد اما بايد بخش 
خصوصى قدرتمند و سرمايه گذاران توانمند وارد 

ميدان شوند.
راه  وزير  تأكيد  به  اشاره  با  خانزادى  مصطفى 
و شهرسازى مبنى بر اين كه مردم بايد در مباحث 
دريا تغيير را در زندگى خود احساس كنند گفت: 
كنيم  بايد تالش  گلستان  بندرى  سابقه  به  توجه  با 
مردم از دريا و بنادر در اين استان به نيكى ياد كنند.
اليروبى  چنانچه  گفت:  نيز  گلستان  استاندار 
كانال خوزينى مورد توجه قرار گيرد خليج گرگان 
سايت  بر  زيادى  تأثير  همچنين  و  شود  مى  زنده 

ماهيان گميشان دارد.
حسن صادقلو با تشريح استعدادها و توانمندى 
بندر  دو  داراى  گلستان  اگر چه  افزود:  استان  هاى 
تاريخى تركمن و گز و همچنين بهترين راه ارتباطى 
با آسياى مركزى است اما متاسفانه هيچ نشانه اى از 

فضاى بندرى در استان وجود ندارد.
وى اضافه كرد: فعاليت هايى كه در حوزه بنادر، 
انجام مى گيرد بسيار  كشتيرانى و دريا در گلستان 
ناچيز است و نشانه هاى تحول و پشتيبانى اساسى 

در اين حوزه كمرنگ به نظر مى رسد.
ساحلى  ريلى  مسير  اهميت  بر  تاكيد  با  وى 
بين سه استان حاشيه درياى خزر خاطرنشان كرد: 
احداث چنين خط آهنى ضمن دارا بودن جاذبه هاى 
گردشگرى، مشكالت تردد بين سه استان گلستان، 

مازندران و گيالن را نيز تسهيل خواهد كرد.
وى با اشاره به مصوبه ايجاد منطقه آزاد تجارى، 
به  دولت  هيات  سفر  در  صنعتى،  و  كشاورزى 
گلستان يادآور شد: يكى از نكات برجسته در ايجاد 
منطقه آزاد، مباحث مربوط به كريدور دريايى است 

قدرتمند  و  فعال  بنادر  نيازمند  دليل  به همين  ما  و 
هستيم.

دكتر صادقلو با اشاره به طرح جامع ساماندهى 
گلستان  استان  سواحل  خوشبختانه  گفت:  سواحل 
و  ندارد  معارض  شمالى،  هاى  استان  ديگر  مانند 
راستاى  در  را  توجهى  قابل  هاى  پروژه  توان  مى 

ساماندهى سواحل آن تعريف كرد.
اين  در  حاضر  مديران  ساير  ديدار  اين  در 
بنادر  مباحث  پيرامون  را  نظرات خود  نقطه  جلسه 

و كشتيرانى استان مطرح كردند.
خليج گرگان بزرگترين خليج درياى خزر است 
كه بر اثر پيشروى و گسترش شرقى رشته ساحلى 
شبه جزيره� ميانكاله در جنوب شرقى درياى خزر 

تشكيل شده است.
وسعت خليج گرگان حدود 400 كيلومتر مربع 
است. عمق اين خليج كم بوده به طورى كه با در 
به  آن  عمق  حداكثر  آب،  باالآمادگى  گرفتن  نظر 

چهار متر مى رسد.

باغبانى  ابراهيم  ايرنا  خبرنگار  گزارش  به 
شهرستان  زكات  شوراى  نشست  در  يكشنبه  روز 
كه  شود  ريزى  برنامه  طورى  بايد  افزود:  گاليكش 
مصارف زكات پس از فقرزدايى و در صورت نياز 
به پروژه هاى ضرورى كه منفعت جمع در آن باشد، 

اختصاص يابد.
از  بايد  اسالمى  جامعه  در  زكات  وى  گفته  به 
طرف حاكم اسالمى گرفته شود ولى متوليان امر به 
اين نتيجه رسيده اند كه پرداخت زكات را به خود 

مردم واگذار كنند.
الهى  امر  يك  زكات  كرد:  خاطرنشان  باغبانى 
است و همه از جمله مسئوالن دستگاه هاى اجرايى 
نظير جهاد كشاورزى، سازمان تبليغات و دارايى مى 
توانند براى دريافت زكات و بازگو كردن احكام نقش 

آفرينى كنند.
حسن خسروى فرماندار گاليكش نيز گفت: براى 

دريافت زكات بايد شوراهاى زكات در روستاها با 
پيگيرى بخشداران تشكيل شود.

پافشارى  و  تأكيد  بايد  زكات  براى  افزود:  وى 
شود و با پرداخت آن به همنوعان و نياز آنان توجه 

گردد.
اله زارع مدير جهاد كشاورزى گاليكش  حبيب 
نيز پيش بينى كرد: توليد گندم، جو و كلزا در اين 

شهرستان از 57 هزار تن بگذرد.
وى با اعالم اينكه از توليد اين مقدار محصول 
منطقه  كشاورزان  عايد  ريال  ميليارد   560 حدود 
خواهد شد آمادگى خود را براى برگزارى جلسات 
براى تشويق كشاورزان به پرداخت زكات اعالم كرد.
على حسنى مدير كميته امداد گاليكش نيز در اين 
نشست ميزان جمع آورى زكات در سال 93 را 160 
ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: اين مبلغ نسبت به 

سال ماقبل آن 30 درصد افزايش داشت.

وى خاطرنشان كرد: از مبلغ جمع آورى شده 10 
ميليارد ريال صرف پروژه هاى عمرانى نظير مسجد، 
حسينيه، خانه عالم و غسالخانه و مابقى براى تحصيل 
دانش آموزان نيازمند، تامين معيشت افراد نيازمند و 

احداث اماكن مددجويان هزينه شده است.
در سال زراعى جارى در شهرستان گاليكش 19 

هزار هكتار گندم كاشته شده است.

مديركل مهندسى سواحل و بنادر: 
 مطالعات پروژه بندر سبز خزرى گميشان آغاز شده است

مدير كل كميته امداد گلستان: 
زكات بايد صرف محروميت زدايى شود


