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در دیدار نوروزی شهردار رشت و فرماندار مطرح شد؛
لزوم جذب هر چه بیشتر اعتبارات ملی برای توسعه شهر
ثبات مدیریتــی در شهرداری نیــاز اســاسی مرکز استــان

در  رشت  شهردار  علوی  حسین  امیر  سید 
داشت:  اظهار  فرماندار  با  نوروزی  دیدار 
که  نداشت  سابقه  گذشته  سال  بیست  در 
محقق  کامل  شکل  به  شهرداری  بودجه 
شود اما این موضوع در این دوره از فعالیت 
رشد  درصد  چند  با  حتی  شهری  مدیریت 

نسبت به گذشته تحقق پیدا کرد.
بودجه  تحقق  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
خوبی  کاری  روزمه  و  کارنامه  شهرداری 
شهری  مدیریت  فعالیت  از  دوره  این  برای 
برنامه ریزیهای  روند  به  امر  این  و  است 
شهرداری  افزود:  می کند،  کمک  آینده 
ویژه  به  خود  محوری  پروژه های  رشت 
می کند  پیگیری  ویژه  شکل  به  را  پسماند 
و وزارت کشور هم کامال پای کار است و از 
دستگاه قضایی انتظار داریم به ما در بحث 

کمپوست یاری نماید.
اتمام  برای  اراده شهرداری رشت  از  علوی 
پروژه های کمپوست در بازه زمانی پنج ساله 

لنـــدفیل  به  زبــاله  ورود  از  ممانعت  و 
زمــانی  بـــازه  یـــک  در  ســـراوان 
تقریبا دوساله سخن گفت و افزود: معرفی 
اندازی کارخانه  محل لندفیل جدید و راه 
برای حل  زباله سوز پیش شرط های الزم 

مشکالت منطقه سراوان است.
وی در ادامـــه احـــــداث تـــقاطــــع 
متری   ۹۰ رینگ  و  )عج(  ولیعصر  میدان 
بالغ  اعتباری  با  الکان  تا  گیل  میدان  از 
جمله  از  را  تومـــان  میلیـــارد  هزار  بر 
ذکر  رشت  شهرداری  بزرگ  پروژه های 
بــرای  رشــت  شــهرداری  گفت:  و  کرد 
درصــدد  متــری   ۹۰ رینـــگ  پــروژه 
به  را  آن  مـنـابــع  از  بخــشی  اســت، 
شــکل نقـدی و بخشی دیگر را از طریق 
این  در  که  نماید  تامین  ملک  واگذاری 
اداره کل راه و شهرسازی  مسیر به کمک 

است. نیازمند 
شهردار رشت با بیان اینکه پروژه بازگشایی 

خیابان سعدی به میدان سرگل هم در حال 
پیگیری است، یادآور شد: اگر دستگاه قضایی  
خواستار ایجاد تغییرات مثبت در شهر رشت 
است، باید به شهرداری کمک کرده و در این 

بخش نقش حامی و پشتیبان را ایفا کند.
علوی ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف 
هر چه سریعتر نیروهای قراردادی شهرداری و 
مشخص شدن وضعیت نحوه انعقاد قرارداد با 
آن ها اذعان کرد: چنین موضوعاتی برای حل 
و فصل اساسی نیاز به همراهی جدی نهادهای 

ذیربط و دستگاه قضایی دارد.
وی حمایت فرماندار شهرستان رشت جهت 
توسعه مرکز استان و پیشبرد پروژه های بزرگ 
کرد:  اضافه  و  شد  خواستار  را  شهر  این  در 
در  که  جدیدی  رویکرد  با  بتوانیم  امیدوارم 
دستور کار قرار گرفته است، روزهای بهتری 
را برای شهر رشت رقم زده و در کنار اجرای 
آن  مشکالت  از حجم  زیرساختی  پروژه های 

بکاهیم.

شهرستان  فرماندار  پناهی  امام  حمیدرضا 
رشت نیز ضمن تبریک سال جدید و تقدیر 
و تشکر از مجموعه اقدامات شهرداری رشت 
در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: امیدواریم در 
اتفاقاتی  وقوع  شاهد  همچنان  جدید  سال 

خوب در سطح شهر رشت باشیم.
فرماندار شهرستان رشت اضافه کرد: امسال 
سهم  بیشتر  چه  هر  جذب  راستای  در 
باید  جانبه  همه  توسعه  و  ملی  اعتبارات 
تالش خود را مضاعف تر و هدفمندتر کنیم.

و  خالصانه  خدمت  پناهی  امام  حمیدرضا 
جناح  و  نگاه ها  از  دور  به  مردم  به  جهادی 
داد  قرار  تاکید  مورد  را  سیاسی  بندیهای 
جدید  دوره  در  رشت  شهرداری  افزود:  و 
کارهای  و  مهم  پروژه های  انجام  درصدد 
ماندگار در سطح شهر رشت است و چنین 
رویکردی واقعا جای تقدیر دارد. وی اتحاد 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  انسجام  و 
شــهرداری، استانــداری گیالن، دادستـان

و دستگاه قضایی را برای حل مشکالتی نظیر 
ترافیک  و  رشت  آلوده  رودخانه های  زباله، 
همه  باید  شد:  یادآور  و  خواند  ضروری 
به  اجرایی  و  امنیتی  نظارتی،  دستگاه های 
میدان بیایند زیرا عبور از چنین چالش هایی به 

تنهایی از توان شهرداری خارج است
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه باید به 
ماندگار  کارهای  انجام  برای  مدیریت شهری 
فرصت کافی داده شود، اظهار داشت: اگر روند 
شکل  دوره  این  در  شهری  مدیریت  تثبیت 
در شهر  توسعه ای  و  مثبت  کار  نگیرد، هیچ 
رشت اتفاق نخواهد افتاد و تنها زمان خدمت 

به مردم از دست می رود
برای  رشت  شهرداری  ابتکار  از  پناهی  امام 
استقبال کرد  تورهای رشت گردی  برگزاری 
و افزود: اقدامات شهرداری رشت برای نوروز 
۱۴۰۱ خوب بود و الزم است برای ماه مبارک 
رمضان هم برنامه های مناسبتی ویژه ای تدارک 

و اجرایی شود..
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گیالن

استاندار گیالن در گفتگو با دیارمیرزا مطرح کرد؛

احداث پروژه درمان بستر چابکسر 
سریعا آغاز شود

رئیس  ساالری  همراهی  با  عباسی  اسداهلل 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، فرماندار رودسر، 
از پروژه  امام جمعه چابکسر و دیگر مسئوالن 

نیمه تمام درمان بستر چابکسر بازدید کرد.
مباحث  گفت:  بازدید  این  در  گیالن  استاندار 
از  مانع  نباید  گاز  و  برق  آب،  نظیر  زیرساختی 

تکمیل اجرای این پروژه شود.
با  قیمت  سر  بر  شد:  یادآور  ادامه  در  عباسی 
پیمانکار توافق شود و تا قبل از آغاز سال جدید 

ادامه روند احداث پروژه انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه پروژه نیمه تمام درمان بستر 
چابکسر برای سال بعد مشکلی از حوزه تامین 
توانایی  پیمانکار  اگر  شد:  یادآور  ندارد،  اعتبار 
ادامه تکمیل پروژه را ندارد، از پیمانکار دیگری 
استفاده شود زیرا احداث این درمانگاه مطالبه 

مردم این منطقه است.
عباسی همچنین در گفتگو با دیارمیرزا با تاکید 
بر اینکه این پروژه که از ۵ سال پیش آغاز شده 
باید با سرعت تکمیل شود، افزود: طی زمانبندی 
بستر  درمان  پروژه  مناسب  عمل  سرعت  با  و 

چابکسر باید تکمیل شود.
ریاست  سفر  دستاوردهای  گیالن  استاندار 
جمهوری را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: 
بی سابقه بوده که سه ماه پایانی سال یک هزار 
میلیارد تومان در بخشهای آزادراه، راه آهن، آب، 

برق و راه اعتبار تخصیص پیدا کند.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی تعامالت بیشتر اهل رسانه با سازمان متبوع خود 
را زمینه ساز وقوف بیشتر به مشکالت و همفکری 
در مسیر رفع آن ها ارزیابی کرد و با تأکید بر استفاده 
از نقدهای کارشناسی که دارای نگاه حل المسأله ای 
و ارائه راهکار می باشند، اضافه کرد: در حوزه روابط 
سیاسی، اینجانب صرفا رنگ بندی ها را با نوک مداد 
رنگی دوران ابتدایی پذیرفته و به رنگ بندی سیاسی 
عالقه مند نداشته و در سابقه کاری خود آن را لحاظ 

نکرده ام.
 علی اوسط اکبری مقدم، با بیان اینکه اقدامات شبانه 
روزی ۱۰ ماهه گذشته باعث رفع بسیاری از مشکالت 
برجای مانده از گذشته و ارتقای سازمان منطقه آزاد 
انزلی به منظور بسترسازی برای مدیر بعدی شده، 
موضوعی که یک گام به جلو در تسهیل امور برای 
آینده درخشان پیش روی منطقه آزاد انزلی و استان 
گیالن محسوب می شود، افزود: نباید مشکالت کنونی 
و گذشته منطقه را صرفاً محدود و معطوف به مدیران 
سابق ارزیابی کرد چراکه در مدیریت براین منطقه 

عوامل متعددی اثرگذار می باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هویت خود را 
مدیریت  در  براینکه  تصریح  با  و  کرد  اعالم  معلمی 
مجموعه هایی مانند این سازمان، همکاران به عنوان 
بازوی  نقش  ایفاگر  رسانه  اصحاب  و  اجرایی  بازوی 
موضوعی  می باشند،  نقادی  طریق  از  آگاهی سازی 
که بدنه پرسنلی قادر به اعمال آن نمی باشند؛ گفت: 
مدیری که هر یک از این دو بال و بازو را همراه نداشته 
البته در این میان اگر  باشد، نمی تواند موفق باشد؛ 
رسانه معاندی که به صورت معمول اقدام به تخریب 
واقعیت می کند، از عملکرد مجموعه تعریف نمود، باید 

در رفتار مدیریتی و پرسنلی خود مداقه کرد.
مجتمع  اتصال  خصوص  در  مقدم  اکبری  مهندس 
چنین  پیربازار  ریل  ایستگاه  به  کاسپین  بندری 
توضیح داد که طرح ملی اتصال این منطقه به راه 
آهن سراسری به عنوان یک طرح ملی با متولی گری 
وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، و اساساً 
اتصال این منطقه به این مسیر ریلی به دلیل برخی 
مالحظات زیست محیطی در وصل کردن بندر انزلی 

و هیچ  گرفته  ریل سراسری کشور صورت  به خط 
خللی به روند انجام شاخه اتصالی به بندرانزلی وارد 
نمی کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به پرداخت ۳۵ میلیارد از هزینه ۴۵ میلیاردی احداث 
مسیر ۱۰ کیلومتری از مجموع ۳۷ کیلومتری این 
منطقه به خط ریل سراسری در رشت، اضافه کرد: 
بخش زیرسازی درون منطقه تا قطعه اتصال به اسکله 
شرکت  تحویل  و  آماده  جاری  سال  تابستان  رو  رو 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گردید 
و به منظور کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن به روند 
تکمیل کل طرح مزبور، دو دهنه پل در مسیر اتصال 
حذف و تعداد پل ها در محدوده منطقه از ۳ به یک 

دهنه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه احداث سینی دوار که قطعه وصل 
با ۶۵ درصد پیشرفت  کننده قطار به کشتی است 
خط  از  برداری  بهره  از  پیش  یا  و  همزمان  فیزکی 
برداری  بهره  مورد  آتی  سال  نخست  نیمه  در  ریل 
قرار می گیرد، اضافه کرد: در خصوص ایجاد سومین 
رغم خرید  علی  انزلی  آزاد  منطقه  شهرک صنعتی 
۳۵ هکتار اراضی در محدوده این منطقه، به دلیل 

از  بخشی  شدن  واقع  و  خمام  شهرستان  تأسیس 
فرایند  مزبور،  شهرستان  محدوده  در  شهرک  این 
احداث طرح مزبور با سکون مواجه شده و امیدوار 
به رفع ممنوعیت به وجود آمده به منظور افزایش 
دو برابری پهنه بندی های صنعتی منطقه آزاد انزلی 
جذب  جهت  الزم  فراخوان های  چراکه  می باشیم؛ 
تولیدی  واحدهای  حتی  و  ایجاد  در  گذار  سرمایه 
صنعتی  شهرک  این  در  کارخانه  احداث  جهت 

جدید انجام شده است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
آزاد انزلی در خصوص مصوبات نمایندگان مجلس 
با تصریح  شورای اسالمی در قالب بودجه ۱۴۰۱، 
و  نمایندگان  با  تعامل  مسیر  از  امور  پیگیری  بر 
اثرات  توجه  خواستار  اجرایی  دستگاه های  سایر 
به  اصلی  سرزمین  مقررات  و  قوانین  تعمیم  سوء 
مشوق هایی  کرد: حذف  تأکید  و  شد  آزاد  مناطق 
چون اعمال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمینه 
کاهش امنیت و حضور سرمایه گذار و به تبع آن 

ضربه ای به عملکرد مناطق آزاد است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛

به رنـگ بنـدی سیـاسـی عالقه منـد نیستم
کاهش امنیت سرمایه گذاری با حذف مشوق ها

درصد   ۷۰ جانباز  برای  مصنوعی  پای  کاشت 
خوزستانی در رشت به صورت رایگان

برای نخستین بار در ایران کاشت پای مصنوعی 
برای یک جانباز ۷۰ درصد در رشت انجام شد و 
این عمل را دکتر عزیز عباسپور یکی از پزشکان 

گیالنی انجام داده است.
دکتر عباسپور در خصوص انجام این عمل با اشاره 
به اینکه عمل جراحی کاشت پا در ۲ مرحله انجام 
از جراحی  بعد  می شود گفت: عمل دوم ۴۵ روز 
داخل  در  ایمپلنت  آن  و طی  می شود  انجام  اول 
استخوان کاشته می شود و بیمار بعد از این عمل 

جراحی می تواند همانند انسان سالم راه برود.
وی گفت: این عمل برای نخستین بار در کشور بر 
روی سلیمان رییسی جانباز ۷۰ درصد خوزستانی 

انجام شد.
به  منطقه شلمچه  در  رییسی سال ۶۵  سلیمان 
درجه جانبازی نائل شد و ۳۵ سال از ناحیه پا قطع 
استفاده  پروتز سوکت دار  از  بود و سال ها  عضو 

می کرد.
محسن کبیری مسول فنی آرتز و پروتز شرکت 
متد که ۲۸ سال کارش ساخت پروتز سوکت دار 
برای جانبازان است با اشاره به اینکه با کاشت پای 
مصنوعی یا ایمپلنت درون استخوان، دیگر بافت 
پای قطع شده همانند پروتزهای سوکت دار در 
یک محیط بسته شده قرار نمی گیرد و عضالت 
درمان  شیوه  این  گفت:  نمی دهند،  حجم  تغییر 
از انحراف ستون فقرات، زخم های سایشی روی 
پوست و تعریق زیاد جلوگیری کرده و بیمار حس 

پای طبیعی را دارد.
نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر مرکز 
این  نتیجه  برای مشاهده  که  کوثر  پروتز  و  آرتز 
عمل جراحی از تهران به رشت آمده بود خبری 

خوش برای جانبازان داشت.
دکتر محمدعلی عامریان با بیان اینکه ۱۵ درصد 
جانبازان کشورمان از ناحیه پا قطع عضو هستند 
گفت: هزینه جراحی عمل کاشت پای مصنوعی 
را  آن  هزینه  و  است  رایگان  جانبازان  این  برای 
ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکت متد 

با بیمه های تکمیلی پرداخت می کند.

برای نخستین بار در گیالن انجام شد:
جانباز  برای  مصنوعی  پای  کاشت 
۷۰ درصد خوزستانی در رشت به 

صورت رایگان

صالح محمدی، رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گیالن با حضور در شهرستان لنگرود و 
اتفاق  دو  کرد:  اظهار  دیارمیرزا  با  گفتگو  در 
نظر  در  و  ریاست جمهوری  سفر  یعنی  خوب 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۶۵۰ از  بیش  گرفتن 
از جمله آب  در بخش های مختلف کشاورزی 

و خاک تخصیص داده شد.
چنین  تخصیص  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
موضوع  اهمیت  دهنده ی  نشان  اعتباری 
کشاورزی در دولت است، تأکید کرد: ما باید 
تمام تالش خود را برای جذب اعتبارات انجام 

دهیم.
وظایف  تمرکز  را  دیگر  خوب  اتفاق  محمدی 
ورارت  از  کشاورزی  محصوالت  بازار  تنظیم 
و  دانست  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  صمت 
تصریح کرد: از این به بعد وزارت کشاورزی از 
مزرعه تا سفره مردم نقش دارد و وظیفه داریم 
که بر بازار محصوالت کشاورزی نظارت کنیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره 
استان،  در  غذایی  امنیت  قرارگاه  تشکیل  به 
اظهار داشت: تا کنون نزدیک به ۳۹۰ جلسه 
و  هزار  از چهار  بیش  و  برگزار شد  استان  در 

۷۰۰ بازرسی از بازارها صورت گرفت.
وی گفت: خوشبختانه ذخایر کاالهای اساسی 
در انبارهای اداره کل غله و شرکت پشتیبانی 
تنظیم  همچنین  کشاورزی  جهاد  دام  امور 
میوه بازار شب توسط سازمان تعاون روستایی 

به خوبی انجام شد.
تأمین  و  نظارت ها  اینکه  بر  تأکید  با  محمدی 
کاال در ماه مبارک رمضان نیز با همین دقت 
در  کرد:  اظهار  داشت،  خواهد  ادامه  شدت  و 
ذخیره  تن  هزار   ۸۰ به  نزدیک  آرد  بخش 

گیالن  استان  ماه   ۹ از  بیش  نیاز  که  داریم 
است ضمن اینکه برداشت گندم نیز در برخی 

از استان ها شروع شده است.
ادامه  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
برنج  تن  هزار   ۱۰ مجوز  برنج  حوزه  در  داد: 
به  نزدیک  کنون  تا  که  داریم  را  استان  برای 
بیش  و  است  شده  گیالن  وارد  تن  هزار  دو 
از هزار و ۷۰۰ تن نیز از طریق فروشگاه های 
کارکنان،  مصرف  تعاونی های  و  زنجیره ای 

فرهنگیان و تعاونی های روستایی توزیع شد.
از  یکی  گیالن  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است،  کشور  در  مرغ  تولید  قطب های 
روزانه بیش ۶۰۰ تن الشه مرغ تولید می شود 
پایتخت و استان  به  از ۲۵۰ تن آن  که بیش 
انتقال داده می شود و بیش از ۳۰۰ تن  البرز 

نیز در گیالن توزیع می گردد.
اظهار  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
سطح  در  مسافران  حضور  دلیل  به  داشت: 
استان، کشتارگاه های ما بیش از ظرفیت خود 
پایانی  روزهای  در  و  هستند  تولید  حال  در 
شد  انجام  کشتار  تن   ۹۰۰ به  نزدیک  سال 
در  و  استان  سطح  در  مرغ  کافی  اندازه  به  و 

سردخانه ها به عنوان ذخایر داریم.
محمدی افزود: جوجه ریزی های در سالن های 
پرورش به اندازه کافی وجود دارد و تا دو ماه 
برای  مرغ  تأمین  برای  مشکلی  هیچ  آینده 

هموطنان خودمان نداریم.
تجربه  را  بارانی  کم  سال  اینکه  بیان  با  وی 
است  این  کشاورزان  ما  انتظار  گفت:  کردیم، 
و  محلی  آب های  از  برداری  بهره  حداکثر  که 
اولیه  باشند و شخم های  نزوالت جوی داشته 

خود را بزنند.

محمدی تصریح کرد: طبق آمار ما بیش از ۷۵ 
درصد شخم اولیه توسط شالیکاران زده شد و 

این روند ادامه دارد.
با  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
اولین در کشور، »کشت  برای  اینکه  به  اشاره 
قراردادی برنج« را با رویکرد پایداری تولید و 
ادامه فعالیت کشاورزی داریم، گفت: طبق این 
سازمان  با  قراردادی  انعقاد  با  کشاورز  پروژه 
خود  نیاز  مورد  نهاده های  روستایی  تعاون 
شامل بذر و کودهای اصلی را دریافت می کند 
تسویه  محصول  زمان  آن  هزینه های  نهایتا  و 

می شود.
شورای  توسط  محصول  قیمت  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  سیاست گذاری 
تولیدکنندگان  نفع  به  که  می شود  مشخص 

قیمت گذاری، خریداری و نگهداری می شود.
شرق  در  گیاه  و  گل  پایانه  احداث  محمدی 
و  دانست  خود  مهم  برنامه های  از  را  گیالن 
باالیی در زمینه  پتانسیل بسیار  افزود: گیالن 
آن  به  باید  که  دارد  زینتی  گیاه  و  گل  تولید 

توجه داشتیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی؛

احداث پایانه گل و گیاه در شرق گیالن

قاسم احمدی الشکی در مراسم معارفه مدیر کل 
جدید آموزش و پرورش استان گیالن که در سالن 
اجتماعات مدرسه شاهد حضرت فاطمه زهرا)س( 
و  آموزش  امروز  اینکه  بیان  با  برگزار شد،  رشت 
نشان  خاطر  دارد،  اساسی  تحول  به  نیاز  پرورش 
امکان پذیر  پرورش  و  آموزش  در  تحول  کرد: 
شامل؛  رکن  چهار  در  تحول  اینکه  مگر  نیست 
و  سنجش  درسی،  برنامه ریزی  انسانی،  منابع 

ارزیابی و تحول مادی ایجاد شود.
وی در ادامه بر اجرای دقیق سند تحول بنیادین 
افزود:  و  کرد  تأکید  مدرسه  و  درس  کالس  در 
اولویت امروز کشور، آموزش و پرورش است و اگر 
همه همراهی  کنند آنگاه سند تحول بنیادین به 

خوبی عملیاتی می شود.
میلیارد  هزار   ۴۰ تخصیص  از  همچنین  الشکی 
خبر  معلمان  رتبه بندی  طرح  اجرای  برای  تومان 
نداشته  تمام  جای  معلم  معتقدیم  گفت:  و  داد 
لوازم التحریر، کالس و  اگر امکانات،  هاست حتی 
را  کشور  باید  که  است  معلم  این  نباشد  مدرسه 
و  باشد  انگیزه  بی  معلم  باشد  قرار  اگر  و  بسازد 
برای اجرای رتبه بندی یک دهه به انتظار بنشیند 

به هیچکدام از اهدافمان نخواهیم رسید.
حسین مصطفی پور، سرپرست معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن” در ادامه این 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا و طرحی  مراسم 
در  معلمان  گفت:  آموزان  دانش  آموزش  برای  نو 
بسیار خوب  آموزان  دانش  مجازی  آموزش  بحث 

عمل کردند.
وی در ادامه به نقش مهم معلمان و فرهنگیان در 
در  اساسی  نقش  فرهنگیان  اظهار داشت:  جامعه 

جامعه دارند و این یک حقیقت محض باشد.
مصطفی پور همچنین بر رفع مشکالت فرهنگیان 
موجب  که  افرادی  همه  افزود:  و  کرد  تأکید 
پیشرفت و توسعه کشور بودند از پرورش یافتگان 

معلمان هستند.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش؛
اگر قرار باشد معلم بـرای اجـرای 
رتبه بندی یک دهه به انتظار بنشیند 

به اهدافمان نمی رسیم

پزشک  درمانگاه  پاسدار  روز  مناسبت  به 
با  سپاه  سجاد)ع(  امام  دندانپزشکی  و  متخصص 
دفتر  فرمانده سپاه قدس گیالن، مسوول  حضور 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن رئیس 
جمعی  و  قدس  سپاه  سازندگی  بسیچ  سازمان 

دیگر از مسووالن به بهره برداری رسید.
مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس 
گیالن در این مراسم با تبریک فرا رسیدن میالد 
روز  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  سعادت  با 
پاسدار اظهار کرد: بزرگترین درس نهضت عاشورا 
در  مردم  به  خدمت  الحسین)ع(  عبداهلل  ابا  و 
تمامی حوزه ها است به طوری که یکی از مورخان 
در  حسین)ع(  امام  یک  اگر  می گوید  مسیحی 
را مسیحی  دین مسیحی وجود داشت تمام دنیا 

می کردیم.
محمدی  احسان اهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
به  پروردگار  نعمت  بزرگترین  را  مردم  به  خدمت 
از توحید  بندگان خاص خود دانست و گفت:بعد 
که  است  خلق  به  خدمت  مانند  به  عبادتی  هیج 

باید به آن توجه شود.
به  مناسب  درمانی  خدمات  ارائه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  سجاد)ع(  امام  درمانگاه  در  مردم 
درمانگاه امام سجاد)ع( به محل خدمت و آرامش 
مردم تبدیل شده و بیماران در این شرایط سخت 
بهترین  درمانگاه  این  در  حضور  با  اقتصادی 

خدمات درمانی را دریافت می کنند.
مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس 
بین  در  آرامش  ایجاد  به  لزوم  بر  تاکید  با  گیالن 
بیماران افزود: مردم به سپاه پاسداران و درمانگاه 
امام سجاد)ع( پناه آوردند به این منظور پزشکان 
درمانگاه امام سجاد باید این فرصت یعنی فرصت 

خدمت به مردم را غنیمت بشمارند.
افزایش  به  باید  مسووالن  اینکه  بیان  با  محمدی 
خدمات درمانی در حوزه های مختلف توجه کنند، 
درمانی  خدمات  حوزه  در  گیالن  کرد:  تصریح 
در  بعضا  بیماران  و  بوده  ضعیف  بسیار  کشور  در 
درمان بیماری خود با مشکل مواجه می شوند لذا 
وجود درمانگاهی به مانند درمانگاه امام سجاد)ع( 

می تواند کمک شایانی به مردم کند.
با  مراسم  این  در  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
اقشار زحمت کش  از  یکی  پاسداران  اینکه   بیان 
تاسیس  اوایل  در  کرد:  اظهار  جامعه هستند،  در 
پاسدار  هزار   ۴۰ اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
با  پاسدار هم  تاکنون ۴۰ هزار  و  وارد سپاه شده 
خون پاک خود باعث سربلندی جمهوری اسالمی 

شدند.

به مناسبت روز پاسدار؛

بهره بـرداری از درمـانـگاه 
پزشک متخصص و دندانپزشکی 
امام سجـاد)ع( سپاه در رشت
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محسن اشراقی معاون سازمان صنایع دریایی 
و هیات همراه با مدیرعامل سازمان منطقه 
این سازمان  و مدیران  معاونان  و  انزلی  ازاد 

دیدار و گفتگو کردند.
این  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
ناوگان  نوسازی  ضرورت  به  اشاره  با  دیدار 
منطقه  کرد:  اظهار  خزر  در  ایران  دریایی 
ازاد انزلی از هرگونه سرمایه گذاری که منجر 
جانبه  همه  صورت  به  شود  اشتغالزایی  به 
حمایت می کند و با توجه به زیرساخت ها و 
ظرفیت های ایجاد شده صنایع دریا محور از 

الویت ویژه ای برخوردارند.
وی با اشاره به احداث اسکله رورو و همچنین 
اتصال بندر کاسپین به ریل در سال آینده 
افزود: سازمان منطقه ازاد انزلی آمادگی الزم 
برای همکاری همه جانبه با سازمان صنایع 
دریایی جهت احداث کارخانه کشتی سازی 
)شیپ یارد( برای ساخت کشتی های رو-رو 

و نوسازی ناوگان دریایی را دارد.

انزلی  ازاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تولید،  شعار  تحقق  لزوم  به  اشاره  با 
تاکید  مورد  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها 
با  کرد:  خاطرنشان  انقالب  معظم  رهبر 
دریا  اقتصاد  توسعه  ضرورت  به  توجه 
ازاد  منطقه  در  موجود  ظرفیت های  محور، 
توسعه  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  انزلی 
گردشگری دریایی با محوریت منطقه ازاد 

انزلی است.
وجود  به  اشاره  با  مقدم  اکبری  مهندس 
صنایع دریایی شهید تمجیدی در انزلی به 
عنوان یک ظرفیت بالقوه کشتی سازی در 
شمال کشورتصریح کرد: پس از بررسی های 
منطقه  سازمان های  مشاوران  جانبه  همه 
ازاد انزلی و صنایع دریایی و ارائه طرح های 
نامه  انعقاد تفاهم  سرمایه گذاری، آمادگی 
مشترک برای توسعه همکاریهای مشترک 
و احداث کارخانه کشتی سازی  دریا محور 

در مجتمع بندری کاسپین وجود دارد.

معاون سازمان صنایع دریایی پس از این دیدار 
افقی معاون بندری  امین  به همراه مهندس 
از  معاونت  مدیران  و  سازمان  خزر  وحوزه 
زیرساخت ها لجستیکی و طرح های توسعه ای 

مجتمع بندری کاسپین بازدید کردند.
مهندس اشراقی زیرساخت ها و سرمایه گذاری 
ایجاد شده در این بندر منطقه آزاد انزلی را در 
راستاس توسعه مبادالت تجاری کشورمان در 

حوزه خزر اثر بخش و مناسب توصیف کرد.
با توجه ظرفیت های موجود در مجتمع  وی 
صنعت  توسعه  راستای  در  کاسپین  بندری 
جهت  دریایی  صنایع  سازمان  کشتی سازی 
درمجتمع  کشتی سازی  کارخانه  احداث 
بندری کاسپین و همچنین ساخت کشتی های 
رو-رو و تجاری و ساخت شناورهای مختلف 
از  استفاده  با  دریایی  گردشگری  حوزه  در 
اعالم  داخلی  متخصصان  توان  و  ظرفیت 

آمادگی کرد.

کارخانه  احداث  دریایی جهت  آمادگی سازمان صنایع 
کشتی سازی در مجتمع بندری کاسپین

آیت اهلل رسول فالحتی در یادواره ۱۶۷ شهید 
آستارا در مصالی نماز جمعه این شهرستان با 
اشاره به اتحاد و همبستگی ملت ایران به عنوان  
یک توان ملی گفت: اندیشمندان دنیای معاصر 
از اتحاد و وحدت مردم ایران اسالمی شگفت زده 
هستند و تمام نقشه های آنها برای شکستن این 

وحدت راه به جایی نمی برد.
وی با اشاره به ایستادگی ملت به پای آرمان های 
انقالب اسالمی تصریح کرد: ملت ایران اسالمی 
با توجه به تحریم های مختلف سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی دشمنان مستحکم پای آرمان های 
انقالب و شهدا ایستاده اند و خوشبختانه درخت 

تناور انقالب به ثمر نشسته است.
فالحتی با اشاره به ناکامی تمامی توطئه های 
دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود بیان 
کرد: دشمنان از تمام ابزارهای جنگ نرم برای 
به قهقراکشاندن نظام اسالمی استفاده می کنند 
اما ملت ایران اسالمی آگاهانه با حضور در تمامی 
صحنه های سیاسی و اجتماعی مشت محکمی 

بر دهان آنها زده اند.
امام جمعه رشت با اشاره به شبهه افکنی و ایجاد 
حس نا امیدی در میان ملت بیان گفت: یکی از 
توطئه های امپراطور رسانه ای دشمن مقایسه 
نظام جمهوری اسالمی با رژیم ظالم پهلوی است 
و آنها با این کار بیشتر باعث نفرت جهانیان از 

رژیم پهلوی می شوند.
فالحتی افزود: امکانات نظام جمهوری اسالمی و 
پیشرفت در حوزه های علمی، پزشکی و نظامی 
قابل مقایسه با رژیم منحوس پهلوی نیست و 
باید این امر برای نسل نوجوان و جوان انقالب 

تبیین شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش عالمان و استادان در 
جهاد تبیین بیان کرد: سیاه نمایی و ارائه تصاویر 
غلط از موفقیت های نظام جمهوری اسالمی از 
دیگر ترفندهای دشمنان است و در این راستا 
و  طالب  معلمان،  استادان،  دانشگاهیان،  باید 
نخبگان طبق تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت 

به جهاد تبیین به پاخیزند.

با  دیارمیرزا  با  گفتگو  در  مهدی پور  منوچهر 
پروژه های  با  رابطه  در  شعبانیه  اعیاد  تبریک 
با  پروژه   ۱۸ کرد:  اظهار  شهر  این  افتتاحیه 
با حضور  تومان  میلیارد  بر ۲۳  بالغ  اعتباری 
روز  کومله  بخش  و  شهرستان  مسووالن 
پنجشنبه افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.

قابل  بزرگ  پروژه های  از  یکی  کومله  شهردار 
افتتاح را پیاده راه سالمت عنوان کرد و گفت: 
بالغ بر ۸ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه 

شده و امیدوارم که مبارک مردم کومله باشد.
پیشنهادی ۲۷  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  سال ۱۴۰۱  در  شهرداری  تومانی  میلیارد 
با  تصویب شورا رسیده است، افزود: امیدوارم 
همراهی مردم و اعضای شورا روزهای خوبی را 

در سال آینده برای مردم رقم بزنیم.
مهدی پور در پایان گفت: از مردم شهر کومله 
نوسازی،  عوارض  پرداخت  با  که  می خواهیم 

مدیریت شهری را یاری کنند.

آیت اهلل رسول فالحتی در یادواره ۱۶۷ شهید آستارا؛

سیاه نمایی و ارائه تصاویـر غلط 
از موفقیت های نـظام جمهوری 
اسالمی از ترفندهای دشمنان است

شهردار کومله خبر داد؛

پیاده راه سالمت کومله
 افتتاح می شود

بهمراه  گیالن  استاندار  عباسی  اسداله 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  آرمان  جهانبخش 
فوتبال  نیا پیشکسوت  بهمن صالح  از  گیالن 

گیالن عیادت کرد.
و  شما  گفت:  گیالن  استاندار  دیدار  این  در 
ایران  فوتبال  بنیانگذاران  شما  نسالن  هم 
و  شما  تکریم  و  هستید  تقدیر  شایسته  و 
قهرمانی  منش  تکریم  ورزش،  پیشکسوتان 
قدردانتان  گیالن  مردم  و  است  پهلوانی  و 

هستند.
برای  سالمتی  و  توفیق  آرزوی  با  عباسی 
افزود: شاگردان  ورزشکاران  و همه  نیا  صالح 
های  دوره  در  و  هستند  افتخار  مایه  شما 
مختلف خوش درخشیده اند، ما هم از شما و 
هم نسالن تان خاطرات خوبی داریم و قدردان 

زحماتتان هستیم.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  آرمان  جهانبخش 
های  پیشکسوتان سرمایه  گفت: شما  گیالن 
ارزشمند ورزش استان هستید و حفظ شأن 
و احترام شما عزیزان وظیفه ماست و ما باید 
با استفاده از تجربیات شما ورزش استان را به 

باالترین جایگاه در کشور برسانیم.
نماینده مردم  مالی  این دیدار احمد دنیا  در 
شریف شهرستان بندرانزلی نیز حضور داشت.

در خاتمه تابلو فرش متبرک به آستان حضرت 
پیشکسوت  این  تقدیم  نیز  )ع(  رضا  امام 

فوتبال شد.
ملوان  موسسان  از  یکی  نیا  صالح  بهمن 
از  یکی  و  شمسی   ۴۰ دهه  در  بندرانزلی 
گیالن  استان  و  کشور  فوتبال  پیشکسوتان 

است.

با حضور در انزلی؛
عیادت استاندار گیالن و مدیرکـل 
ورزش و جوانان از بهمن صالح نیا 

پیشکسوت فوتبال گیالن

برنامه  کمیته  در  پناهی  امام   حمیدرضا 
فرمانداری  در  که  رشت  شهرستان  ریزی 
که  دستگاهی  هر  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
در بحث تخصیص اعتبار پروژه اش کوتاهی 
دستگاه  همان  کاری  اهمال  بیانگر  شود، 

است.
باتوجه  افزود:  رشت  شهرستان  فرماندار 
باید ضریب  استان هستیم  مرکز  اینکه  به 
در  باشد  بیشتر  ما  اعتبارات  جذب 
برخی  از  حتی  پروژه ها  برخی  در  حالیکه 
شهرستان های محروم هم، عقب تر هستیم.
وی گفت: در کمیته برنامه ریزی سال جاری 
تعداد ۲۳۵ پروژه با اعتبار مصوب به مبلغ 
هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۸۱۳ و  میلیارد   ۲۱۹
میزان  این  از  که  بود  شده  مصوب  تومان 
 ۴۰۰ و  میلیون   ۷۴۴ و  میلیارد   ۸۶ مبلغ 
هزار تومان آن استانی و مبلغ ۱۳۳ میلیارد 
و ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن اعتبار 

ردیف متوازن می باشد.
اعتبارات  جذب  اینکه  بیان  با  پناهی  امام 
مالک ارزیابی دستگاه ها و کارایی عملکرد 
عالوه   کرد:  تصریح  می گیرد،  قرار  آنها 
اجرای  پیشرفت  اعتبارات،  تخصیص  بر 
عملکرد  ارزیابی  عوامل  دیگر  از  پروژه ها 

دستگاه ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارگروه تخصصی عمران 
و  شود  تشکیل  باید  پروژه ها  پیشرفت  و 
مجدانه پیگیر اجرای پروژه ها باشد، ادامه 
باید  آتی  سال  پروژه های  اجرای  در  داد: 
لذا  گیرد،  صورت  اولویت بندی  اکنون  از 

نیاز  اساس  بر  که  اهمیت داری  پروژه های 
در  باید  است  مردم  عمومی  درخواست  و 

اولویت قرار گیرد.
باید  گفت:  رشت  شهرستان  فرماندار 
سهم  از  شاخص  پروژه های  از  برخی  برای 
این  در  که  برخوردار شویم  ملی  اعتبارات 
در  مردم  نمایندگان  از ظرفیت  باید  راستا 
مجلس جهت تخصیص اعتبارات ملی بهره 

مند شویم.
ظرفیت  از  باید  کرد:  بیان  امام پناهی 
اجرای  جهت  در  شهرستانی  اعتبارات 
که  شویم  بهره مند  شهرستان  پروژه های 
میطلبد در انتخاب پیمانکار هم دقت کنیم.
ردیف  در  تغییر  هرگونه  کرد:  اضافه  وی 

برنامه  کمیته  هماهنگی  با  باید  اعتباری 
بی  گونه  هر  و  باشد  شهرستان  ریزی 
نمی پذیریم.  را  امر  این  به  نسبت  توجهی 
در  کرد:  اضافه  رشت  شهرستان  فرماندار 
بینی ها سال زراعی  سال ۱۴۰۱ طبق پیش 
آب،  بحث  لذا  داشت  خواهیم  سختی 
پمپاژ  ایستگاه های  و  برق  جهادکشاورزی، 
بسیار مهم است لذا در سال آتی باید نگاه 
ویژه ای به پروژه های آب و جهاد کشاورزی 

داشته باشیم.
وی اضافه کرد: محور خمام به خشکبیجار 
از  و  دارد  قرار  پیمانکار  انتخاب  در مرحله 
محل اعتبارات ملی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان 
در سال ۱۴۰۱ اعتبار پیش بینی شده است.

فرماندار رشت در کمیته برنامه ریزی شهرستان تاکید کرد؛
رشت در برخی پروژه ها حتی از برخی شهرستان های محروم هم، عقب تر است

سید محمد پاکمهر اظهار داشت: شبکه ملی 
مقابله و درمان سرطان در چند استان کشور 
با بودجه دولتی در سال آینده تاسیس می شود.

در  پستان  سرطان  پژوهشکده  افزود:  وی 
خراسان شمالی نیز از سال آینده فعالیت خود را 

آغاز خواهد کرد.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ملزم  شمالی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  گفت: 
تا مرکز پیشگیری، غربالگری، تشخیص  شده 
درسال  را  پستان  سرطان  درمان  و  زودرس 

۱۴۰۱ راه اندازی کند.
پاکمهر ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد ریال برای راه 
اندازی ۱۱مرکز جدید در ۱۱ استان کشور در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد کمیسیون 
در  مجلس  نمایندگان  حمایت  و  بهداشت 
استان های مختلف کشور تخصیص داده شده 

است.
وی افزود: این پژوهشگاه در استان های، خراسان 
شمالی، اصفهان، استان گیالن، استان همدان، 
بویراحمد  و  کهکیلویه  و  خوزستان  گلستان، 

راه اندازی می شود.
نماینده مردم ۵ شهر خراسان شمالی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با توجه به شیوع باالی 
سرطان های زنان در خانم ها، ایجاد شبکه ملی 
تشخیص زودرس و درمان به موقع سرطان یکی 

از اولویت های نظام سالمت است.

نایب رئیس کمیسیون درمان مجلس خبر داد:
پژوهشگاه تشخیص سرطان های 

زنان در گیالن و چند استان دیگر 
راه اندازی می شود
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
دانش  که  است  کسی  مردم  داناترین 

دیگران را به دانش خود بیفزاید

خبر

و  همدلی  از  قدردانی  با  پور  مهدی  منوچهر 
همراهی اعضای شورای شهر کومله در راستای 
افتخار  خودم  به  کرد:  اظهار  شهر  این  توسعه 
میکنم که در کنار این عزیزان هستم و الحق و 
االنصاف ثابت شده که شورای شهر و شهرداری 

کومله در یک قالب قرار دارند.
شهردار کومله با بیان اینکه طبع بلند اعضای 
مدیر  عنوان  به  بنده  که  شده  سبب  شورا 
شهری در شورای پنجم و ششم از حواشی به 
شهری  مدیریت  آفت  کرد:  اظهار  باشیم،  دور 
مردم  می شود  سبب  که  است  حواشی  همین 

از مدیریت شهری دور و از آن منزجر شوند.
وی افزود: ۴۲ سال از انقالب گذشته و مردم 

از حرف زدن خسته شده آمد و باید در میدان 
عمل اقدامات خود را نشان دهیم.

مهدی پور تصریح کرد: کومله تنها شهرداری 
استان گیالن بوده که ظرف ۱۵ ماه تنها ۲۳ 
میلیارد تومان پروژه عمرانی قابل افتتاح داشته 

است.
و  شورا  همزبانی  و  همدلی  به  کومله  شهردار 
اشاره کرد و گفت: در هیج شهری  شهرداری 
اما  کرد  ایجاد  درصدی  صد  رضایت  نمیتوان 
نسبی مردم  اقدامات صورت گرفته رضایت  با 

فراهم شده است.
اداری  تا  شهری  امور  مدیر  از  افزود:  وی 
شهرداری گرفته تا پاکبان شهرداری به وظایف 

خود عمل میکنند و وقتی ساعت ۸ صبح هیچ 
کنید  نمی  مشاهده  شهر  سطح  در  ای  زباله 

یعنی اینکه به مردم احترام گذاشته اید.
به   ۱۴۰۱ سال  در  اینکه  بیان  با  پور  مهدی 
کارهای  با  و  هستیم  بزرگی  کارهای  دنبال 
افزود:  کنیم،  نمی  معطل  را  خودمان  کوچک 
از تصویب بودجه ۲۷ میلیارد تومانی شهرداری 
در سال ۱۴۰۱ قدردانی می کنم و اگر عمری 
باقی بماند در اسفند سال آینده درباره بودجه 

۵۰ میلیارد تومانی صحبت خواهیم کرد.
شهردار کومله افزود: حق کومله این نیست و 
با خدمات بهتر در سال آینده این شهر را به 

جایگاه واقعی خود خواهیم رسانید.

شهردار کومله؛

آفت مدیریت شهری، حواشی است 

چوک

اگر تــو فارغــی از حـال دوستـان یارا
فـراغــت از تو میــسر نمی شود ما را
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
بیان کند که چه بودســت ناشکیــبا را
بیا که وقت بهارست تا من و تو به هـم
بـه دیـــگران بگذاریم باغ و صحرا را

سعدی

شرکت  مدیرعامل  کیاده  حسن  محبوبی  مهدی 
مضاعف  تالشهای  با  گیالن  صنعتی  شهرک های 
خود در دو روزپایانی سال ۱۴۰۰ مانع از خروج 

سرمایه گذاران خارجی از استان گیالن شد.
شهرک های  جایگاه  و  اهمیت  خصوص  در  وی 
داشت:  بیان  گذار  سرمایه  جذب  و  صنعتی 
اشتغال  در  مهمی  نقش  صنعتی  شهرک های 
به  توجه  با  و  دارند  منطقه  اقتصادی  رونق  و 
جذب  دنبال  به  می بایست  استان  قابلیت های 

سرمایه گذاران صنعتی باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن در 
خصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران واقعی 
و  مهم  بسیار  گذار  سرمایه  جذب  داشت:  بیان 
از  که،  سرمایه گذاری  اما  می باشد  اهمیت  حائز 
جنس و بدنه صنعت باشد به عبارتی یک سرمایه 
گذار واقعی باشد و تمام توان خود را برای احیای 

صنعت استان به کار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به ویژگی ها و قابلیتهایی 
که استان گیالن دارد، می بایست به دنبال جذب 
حالی  در  این  باشیم،  صنعتی  گذاران  سرمایه 
جانبه  همه  حمایت  مورد  صنعتگر  که،  می باشد 
حاضر  حال  در  و  گیرد  قرار  استانی  مسئوالن 
صنایع کوچک بهترین راه حل برای رونق اقتصاد 

می باشد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با 
خارجی  گذاران  سرمایه  جذب  اهمیت  به  اشاره 
گفت: توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صنعتی 
اولویت های شرکت شهرک های  صادرات محوراز 

صنعتی گیالن است.

برای  تشویقی  سیاست های  اجرای  با  افزود:  وی 
محوربرنامه  صادرات  صنعتی  واحدهای  ایجاد 
حمایتی  بسته های  و  شد  انجام  الزم  ریزی های 
در  سرمایه گذاری  ومشکالت  موانع  رفع  برای 

سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی و تدوین شده است.
گذاران  سرمایه  شد: جذب  یادآور  ادامه  در  وی 
اول ۱۰۰شغل  مرحله  در  ۹۰برای گیالن  دقیقه 
پایدار در صنایع غذایی ایجاد خواهد کرد و جلب 
وجذب سرمایه گذران داخلی و خارجی براساس 

برنامه ریزی های تدوین شده تداوم می یابد.
مجموعه  جمعی  تالش  افزود:  ادامه  در  محبوبی 
همکاران در شهرک های صنعتی در جهت ایجاد 

فضای مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی با تأکید بر نقش شرکت شهرک های صنعتی 
کوچک  صنایع  کننده  هدایت  و  حامی  عنوان  به 
استان  صنعت  برای  دلسوزی  کرد:  نشان  خاطر 
بسیار شایسته و مهم است، ضمن این که حمایت 
آسیب های  از  می تواند  اشتغال  ایجاد  و  از صنعت 
سالمت  ایجاد  باعث  و  کرده  جلوگیری  اجتماعی 
کوچک  صنایع  که  گردد،  جامعه  روانی  و  روحی 
استان  در  امر  این  تحقق  برای  حل  راه  بهترین 
عامل شرکت شهرک های صنعتی  مدیر  می باشد. 
گیالن در پایان بیان داشت: بر خود الزم می دانیم 
تا با پیگیری مسائل و مشکالت بتوانیم در جهت 
رفع موانع سرمایه گذاری در سطح استان قدم های 

شایسته و تاثیرگذاری را برداریم.

ایجاد اشتغال یک صد نفری با جذب سرمایه گذاران خارجی

شرکت شهرک های صنعتی گیالن؛ موفق به جذب 
سرمایه گذران خارجی برای گیالن شد

سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی در حاشیه 
بازدید از نوار مرزی و مرز زمینی بندر آستارا 
از  نیروهای مرزبانی در زمینه حفاظت  گفت: 
پایه های  تقویت  جهت  و  المال  بیت  حقوق 
تولید ملی با قاچاق کاال به طور شبانه روزی 
از  مرز  روزی  شبانه  پایش  و  می کند  مبارزه 
بصورت  و  هوایی  زمینی،  تصویری،  لحاظ 

هوشمند تقویت شده است.
وی با اشاره به وضعیت آزادسازی سواحل بیان 
و ۷۰۰  هزار  ایران ۲  اسالمی  کرد: جمهوری 
تاکیدات  پی  در  و  دارد  دریایی  مرز  کیلومتر 
آزادسازی سواحل  رئیس جمهوری در زمینه 
قضایی  مقام  هماهنگی  با  دریابانی  حوزه  در 

اقدامات خوبی انجام شده است.
از  همکاری  انتظار  به  اشاره  با  گودرزی 
تصریح  استان ها  در  دولت  عالی  نمایندگان 
داریم  انتظار  فرمانداران  و  استانداران  از  کرد: 
در زمینه تقویت و انسداد مرز در قالب کارگروه 
راستا  این همین  در  و  کنند  مرز همت  ویژه 
هدف  با  مرزبانان  البسه  روی  دوربین هایی 
صحت  وارزیابی  مرز  دقیق  کنترل  و  نظارت 

عمل همکاران مرزبانی نصب شده است.
سردار گودرزی گفت: با توجه به آغاز تعطیالت 
به  گردشگران  ورود  بینی  پیش  و  نوروزی 
به  دریابانی  نجات  و  امداد  امکانات  گیالن، 
در  آمادگی  و  است  شده  تامین  کافی  اندازه 
نیروها برای برقراری امنیت در ساحل و دریا 
اواخر سال گذشته هم تعدادی  وجود دارد و 
خودروهای عملیاتی و همچنین تعدادی شناور 

به استان های ساحلی اختصاص یافت.
فرمانده مرزبانی بیان کرد: ارتباط و هماهنگی 
خوبی در حوزه معاهدات مرزی و تسهیل در 
تردد خودروها بین مرزبانی ایران و جمهوری 
رودخانه  از  و  است  گرفته  شکل  آذربایجان 

آستاراچای هم مرزنشینان استفاده می کنند.

فرمانده مرزبانی با حضور در آستارا خبر داد؛
نصب دوربین هایی روی البسه مرزبانان 
 کشـف ۶ هزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان 

انواع کاالی قاچاق

نادر زینالی مدیرکل دفتر امور مجلس و هماهنگی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  استان های 
صنایع دستی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون 
خودرو در ایام نوروز وارد استان گیالن شدند گفت: 
گیالن  در  گردشگری  حوزه  در  را  خوبی  اتفاقات 
دیدم و شاهد ورود بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر مسافر در ایام نوروز بودیم.
وی یادآور شد: در حوزه های ترافیکی، ارزاق و محل 
اسکان هیچ مشکلی در استان به وجود نیامد که 
مسئولین  همه  دقیق  ریزی  برنامه  از  نشان  این 
استان گیالن دارد.زینالی با بیان اینکه گیالن یکی 
از استان های هدف گردشگری کشور است، افزود: 
همین مسئله وظیفه مسئولین استان را سنگین تر 

می کند.
مدیرکل دفتر امور مجلس و هماهنگی استان های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اعای  از همه  نوبه خود  به  این مطلب که  بیان  با 
ستاد سفر استان گیالن تقدیر و تشکر می کنم گفت: 
مسافران و گردشگران که از استان خارج می شوند، 
رضایت نسبی باالیی داشتند و امیدوارم موج دوم 

سفر این رضایت پایدار باشد.
وی گفت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
را  مردم  برای همه  قیمت  ارزان  گردشگری، سفر 
مورد تاکید قرار داده است و در همین راستا هم 

قدم های مثبتی برداشته شده است.
اتفاق  آزادسازی سواحل  اینکه  به  اشاره  با  زینالی 
ارزشمندی برای استان های شمالی بود، گفت: در 
همراه  به  کشور  وزارت  سواحل  آزادسازی  مصوبه 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان برنامه 
و بودجه وظیفه ساماندهی سواحل را برای استفاده 

بهتر مردم از این نعمت خدادادی برعهده دارند.

گیالن یکی از استان های 
هدف گردشگری است

ماکان پدرام، مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن 
در گفتگو با دیارمیرزا در مورد آزادراه رشت-قزوین 
با اشاره به اینکه این پروژه از طرح های مهم، اصلی 
و جز اولویت های استان گیالن است، گفت: استاندار 
ابتدا حضورشان به شدت پیگیر دو  از  نیز  گیالن 
پروژه آزادراه رشت-قزوین و راه آهن رشت-کاسپین 

است.
وی با بیان این مطلب که برای پروژه های قزوین-

و  دقیق  زمان بندی  کاسپین  آهن  راه  و  رشت 
کرد:  تصریح  است،  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات 
برای پروژه آزادراه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه 

نیازمند است که تعیین و تکلیف شده است
پدرام ادامه داد: یکی از قطعات این آزادراه بیش از 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعه قبل از آن 

نیز حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
راه  برای  افزود:  گیالن  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  تومان  میلیارد  هزار  نیز  رشت-کاسپین  آهن 
نظر گرفته شده است و از جمله کارهایی است که 
پیمانکارهاش مشخص شده است همچنین امسال 
امیدواریم با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده 

است شاهد بهره برداری هر دو پروژه باشیم.
وی در مورد ثبت نام مسکن ملی در استان گفت: 
حدود ۸۳ هزار نفر ثبت نام کردند و از این تعداد 
حدود ۴۳ هزار نفر افرادی هستند تعیین و تکلیف 

شدند.
پدرام با بیان اینکه حدود ۱۱۰ هکتار زمین برای 
مسکن ملی جهت ساخت ۱۵ هزار واحد در نظر 
گرفته شده است، گفت: راه چمخاله به رودسر در 
حال انجام است و برای پل آن بالغ بر ۳۰ میلیارد 

تومان اعتبار برآورد شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیالن در گفتگو با 
دیارمیرزا اعالم کرد:

پروژه های آزادراه رشت-قزوین و راه آهن 
رشت-کاسپین جزو اولویت های گیالن هستند


