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جانشین فرمانده سپاه پاسداران:
معیشت و اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد

سردار علی فدوی در یادواره شهید حق بین 
و  دوام  کرد:  اظهار  رشت،  گلزار شهدای  در 
قوام انقالب اسالمی به سبب نگاه ویژه حق و 
وجود جوانمردان بزرگی چون شهدا و رهبری 

فرزانه انقالب است.
وی با اشاره به نگاه الهی به نهضت حضرت 
امام )ره(، افزود: نهضت حضرت امام از سال 
۴۲ تاکنون خواب را از چشم دشمنان حرام 
کرده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با بیان اینکه پیروزی انقالب 
موجب بیداری اسالمی در جهان شد، گفت: 
دشمنان در ابتدا به اشتباه متصور می شدند 
در  پای  از  زود  خیلی  اسالمی  انقالب  که 
انقالب،  امامین  رهبری  لطف  به  اما  می آید 

شهدا و جانبازان و مردم همیشه در صحنه 
این انقالب در چله دوم خود به سر می برد.

سردار فدوی با اشاره به تحمیل جنگ توسط 
کرد:  بیان  اسالمی،  نظام  علیه  دشمنان 
تحمیل هشت سال جنگ بر علیه نظام نوپای 

اسالمی زمان بسیار زیادی است.
وی با بیان اینکه تمام کشورها در جنگ علیه 
نظام اسالمی به پا خواسته بودند، افزود: به 
ظاهر عراق بعثی و صدام مخاطب جنگ علیه 
تمام  پرده  پشت  در  اما  بوده  اسالمی  ایران 

کشورها علیه کشور ما بسیج شده بودند.
انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
اسالمی با بیان اینکه پیروزی از آن امت خدا 
است، گفت: آن ملت و امتی پیروز می شوند 

الهی و خدایی  اعمالشان  و  رفتار، گفتار  که 
خداوند  لطف  به  اسالمی  ایران  لذا  و  باشد 
تبارک و تعالی در تمام عرصه ها پیروز است.

زدنی  مثال  قدرت  به  اشاره  با  فدوی  سردار 
ایران اسالمی در منطقه و جهان، بیان کرد: 
قدرت  به  و جهان  منطقه  در  اسالمی  ایران 

بالمنازع تبدیل شده است.
جبهه  و  مقاومت  محور  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  پیروز  عرصه ها  تمام  اسالمی 
دشمن امروز به قدرت معنوی و پیش برنده 
نظام اسالمی پی برده و در بیشتر مسائل از 

مواضع خود عقب نشینی کرده است.
جانشین فرمانده سپاه با اشاره به دستاوردهای 
بخش های  در  اسالمی  انقالب  گیر  چشم 

معنویت  حاصل  را  نتایج  این  مختلف، 
افزایی و روحیه جهادی دانست و بیان کرد: 
دستاوردهای انقالب اسالمی با روحیه انقالبی 

و جهادی تحقق یافته است.
سردار فدوی با بیان اینکه جبهه حق همیشه 
تحقق  گفت:  است،  باطل  جبهه  بر  پیروز 
مقاومت،  داشتن  باطل  جبهه  بر  پیروزی 
روحیه جهادی، معنویت افزایی و تقوا محوری 
حاصل  موفقیت  صورت  این  غیر  در  است 
نمی شود. وی با اشاره به شرایط بد اقتصادی 
تحقق  نتیجه عدم  را  نابسامانی  این  جامعه، 
افزود:  و  دانست  الهی  و  اسالمی  مدیریت 
شرایط اقتصادی امروز در شأن نظام قدرتمند 

اسالمی نیست.

٤٤ 2

ساکنین  عمومی  بهداشت  لحاظ  از  چه 
صبور و محجوب آن که این روزها کارد 
به استخوانشان رسیده و در برابر استمرار 
این بی عدالتی دیوار انسانی کشیده اند و 
چه از نظر نابودی زیست محیطی منطقه 
ای منحصر به فرد از گیالن که بواسطه 
به  تبدیل  ظرفیت  خود  خاص  طبیعت 

قطب گردشگری را دارد.
قانون گذار به صورت مشخص مسئولیت 
تعیین محل دفن پسماندها را براساس 
وزارت  بر عهده  ضوابط زیست محیطی 
کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
موظف  کشور  وزارت  و  است  داده  قرار 
امکانات  و  تسهیالت  اعتبارات،  تا  است 
از  برداری  بهره  و  ایجاد  جهت  را  الزم 
محل های دفع پسماندها راساً یا توسط 
در  لیکن  نماید  فراهم  خصوصی  بخش 
خصوص سراوان در این چهار دهه شاهد 
امور  اقدامات فوق که جزو  از  هیچ یک 
محوله دولتها محسوب میگردد نبودیم و 
وضعیت اسفناک امروزی سراوان نتیجه 
مسئولیتی  بی  و  ها  توجهی  بی  این 

هاست !
به واقع عدم توجه دولت ها به اهمیت 
موضوع مدیریت پسماند و فقدان دغدغه 
خفته  غول  این  خصوص  در  اولویت  و 
مرگ آفرین باعث خسران به هموطنان 
نقاط کشور گردیده است که  اقصی  در 

نمونه آن در گیالن، سراوان می باشد.
تاخیر دولت  روز  به ذکر است هر  قابل 
معضل  این  رفع  جهت  عاجل  اقدام  در 
های  هزینه  و  ناپذیر  جبران  خسارات 

تصاعدی را بر مردم تحمیل می کند.
روستا  و  شهر  زباله ۵۲  حاضر  حال  در 
حجم  این  و  شود  می  دپو  سراوان  در 
روز افزون زباله بر ژرفای عمق مشکالت 
افزوده است و گستره معضل سراوان را به 
حدی رسانده که رفع و  حل آن با اتکا بر 
امکانات و توان داخل استان به هیچ وجه 
امکان پذیر نیست و باید هرچه سریعتر 
با جذب اعتبارات ملی به پایان این غم 

نامه تسریع بخشید.

چهار دهه مشکالت سـراوان 
نتیجـه تعلل دولتها در تعیین 
مکان مناسب جهت دفن زباله
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گیالن

پلمب واحدهای پزشکی و زیبایی 
غیرمجاز در گلسار رشت

از  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
زیبایی  و  پزشکی  واحد   ۲ پلمب  و  شناسایی 
غیرمجاز در منطقه گلسار شهرستان رشت خبر 

داد.
تالش های  به  حسن پور  حسین  سرهنگ 
شبانه روزی مجموعه انتظامی برای پیشگیری از 
وقوع جرایم و استمرار و ادامه فعالیت های پلیس 
در راستای حفظ امنیت و سالمتی مردم تاکید 

کرد.
وی در ادامه گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومی در قالب گشت مشترک با دانشگاه علوم 
واحد  تعزیرات حکومتی، ۲  و سازمان  پزشکی 
پزشکی و زیبایی غیرمجاز و متخلف را در منطقه 

گلسار شهر رشت شناسایی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیالن با اشاره 
به اینکه این مؤسسات که اقدام به ارائه خدمات 
صورت  به  پزشکی  امور  در  دخالت  و  زیبایی 
غیرمجاز می کردند، پلمب و از ادامه فعالیت آن ها 
جلوگیری شد، تصریح کرد: مسئوالن ۳۶ و ۵۸ 
ساله این واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی 

معرفی شدند.
در  تامل  قابل  نکته  افزود:  انتظامی  مقام  این 
این خصوص این است که در یکی از واحدهای 
پزشکی مورد نظر دستیاران بدون داشتن مدارک 
و گذراندن دوره های الزم و تحصیالت تخصصی 
در غیاب پزشک در حال کاشت مو برای مراجعه 
کننده بودند که این موضوع برخالف قوانین و 

مقررات علوم پزشکی است.
اینکه  بیان  با  پایان  در  حسن پور  سرهنگ 
به  را  مردم  که سالمتی  افراد سودجو  با  پلیس 
از  قانونی خواهد کرد  برخورد  خطر می اندازند، 
شهروندان خواست برای درمان به مراکز معتبر 
و  بهداشت  وزارت  از  مجوز  دارای  و  پزشکی 
مشکوک  مورد  هرگونه  و  کنند  مراجعه  درمان 
را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند.

از مخاطبان دیارمیرزا در پیامی  چندی پیش یکی 
عنوان کرد که اداره کل اوقاف و امور خیریه گیالن 
که عضو کارگروه بازآفرینی است مانع از صدور پروانه 
بلندمرتبه سازی در کوچه های اطراف حرم خواهر 
امام رشت می شود چرا که اعتقاد دارد پس از تصویب 
طرح توسعه حرم در آینده، باید هزینه باالتری را برای 
تملک امالک پرداخت کند، پس بهتر است از همین 
ابتدا جلوی کار را بگیرد. آیا اوقاف حق تعیین تکلیف 
سنددار  امالک  درباره  نظر  اظهار  و  شهرداری  برای 
مردم را دارد؟ آن هم در زمانی که هنوز طرح توسعه 
حرم به تصویب نرسیده و محدوده آن اصال مشخص 

نیست.
استعالم از اوقاف منوط به وقفی بودن سند زمین

دو  منطقه  مدیر  یزدانی  یوسف  رابطه  همین  در 
مورد  در  دیارمیرزا  با  گفتگو  در  رشت  شهرداری 
استعالم افراد قبل از ساخت و ساز در حریم خواهر 
امام رشت، گفت: خواهر امام رشت قلب تپنده شهر و 
قطب گردشگری مذهبی است و تالش ما بر این است 
که برای رفع مشکالت مردم پروژه باز آفرینی خواهر 

امام رشت هرچه سریعتر اجرایی شود.
وی افزود: افرادی که در حریم خواهر امام بخواهند 
ساخت و سازی انجام دهند باید استعالمات خود را از 
سازمان های مربوطه دریافت کنند اما برخی از سازمان 
ها مانند اوقاف و امور خیریه استعالمشان منوط بر 
داشتن سند وقفی یا سرقفلی وقفی است در غیر این 
صورت نیازی به استعالم گرفتن از اداره اوقاف و امور 

خیریه نیست.
همچنین رضا عاشری عضو شورای شهر رشت نیز 
در مورد دریافت استعالم از اداره اوقاف و امور خیریه 
گفت: هر گاه ملکی دارای سند وقفی باشد متقاضی 
موظف است که استعالم از اداره اوقاف دریافت کند 
در غیر این صورت هیچ نیازی به دریافت استعالم از 

اداره اوقاف و امور خیریه نیست.
مالک صدور پروانه ضوابط طرح تفصیلی شهر رشت 

است
پیگیری دیارمیرزا در رابطه با این سوال که آیا اوقاف 
می تواند برای شهرداری تعیین تکلیف کند که پروانه 
چندطبقه صادر کند یا خیر، حاکی از این است: اوقاف 
صالحیت ورود به این موضوع را ندارد و مالک صدور 
پروانه یک یا چند طبقه برای متقاضیان ضوابط طرح 
تفصیلی شهر رشت است. حتی برای امالکی که سند 

آن نیز به نام اوقاف است تا زمانی که طرح توسعه 
آتی حرم اجرایی نشود، مطابق شرایط فعلی و براساس 
ضوابط طرح تفصیلی اقدام می شود و آنها می توانند 

ساخت و ساز کنند.
اداره اوقاف در بحث معماری اسالمی اعتراض کرده 

است
اقتصادی  و  بهره وری  معاون  بذرافشان  همچنین 
اداره اوقاف و امور خیریه استان گیالن در گفتگو با 
دیارمیرزا در مورد ساخت و ساز در حریم خواهر امام 
رشت، گفت: میزان ساخت و ساز و دادن مجوز تعداد 
طبقات در اطراف حرم هنوز هیچ مصوبه ای از ستاد 
باز آفرینی شهری به ریاست راه و شهرسازی صادر 

نشده است.
وی با بیان این مطلب که محدوده تراکم در محوطه 
حرم هنوز مشخص نشده است، گفت: اداره اوقاف و 
امور خیریه برای ساختمان هایی که اوقافی باشند در 
بحث تراکم می توانند نظر دهند و برای زمین های 

مردم تعیین و تکلیف نمی کنیم.
اینکه در زمینه ساخت و ساز در  با بیان  بذرافشان 
اسالمی  معماری  بحث  در  اوقاف  اداره  حرم  حریم 
اعتراض کرده، گفت: علت اعتراض هم گسترش حرم 
قرار  اطراف حرم  نیز ساختمان هایی است که در  و 

دارند و مانع دید حرم شده اند، توصیه شده مجوز 
طبقات باال را صادر نکنند تا اگر زمانی خواستیم این 

ساختمان ها را بخریم هزینه زیادی پرداخت نکنیم.
وی گفت: در سفر اخیر ریاست جمهور نیز برای طرح 
توسعه حرم تقاضای بودجه دادیم تا بتوانیم مغازه های 

دور اطراف حرم را خریداری کنیم.
معاون اوقاف و امور خیریه گیالن با اشاره به اینکه تا 
کنون استعالمی در مورد ساخت و سازهای محوطه 
حرم خواهر امام به اوقاف نرسیده، گفت: اوقاف در این 
جا هیچ نقشی ندارد و تمام مجوزها باید از شهرداری 

صادر شود.
وی گفت: در ستاد بازآفرینی استان فقط اختصاص 
بودجه برای جداره های دور حرم که آن هم زمین های 

خود اوقاف است صورت گرفته است.

دیارمیرزا گزارش می دهد؛
احداث ساختمان چندطبقه اطراف حرم خواهر امام رشت ممنوع است؟!

 مهدی محبوبی حسن کیاده در حاشیه بازدید از 
دوره آموزشی شرکت های دانش بنیان در شهرک 
صنعتی سفیدرود رشت گفت: استاندار گیالن در 
نشستی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید،  سال  نامگذاری  و 
آفرین، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت را برای 

ارتقای واحدهای تولیدی و صنعتی تبین کردند.

استان،  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  افزود:  وی 
منابع  وری  بهره  در  باید  که  تحولی  بر  عالوه 
و  آبزی پروری  کشاورزی،  بخش های  دریا،  آب، 
دامپروری ایجاد شود؛ باید حوزه صنعت نیز توسعه 
صنعت  توسعه  کرد:  خاطرنشان  محبوبی  یابد. 
فناوری،  و  علم  پارک های  ایجاد  سمت  به  باید 
شرکت های دانش بنیان و صنایع هایتک باشد تا 
از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی، بیشتر بتوان 

بهره جست.
وی اضافه کرد: برگزاری دوره آموزشی در شهرک 
سپیدرود با استقبال خوب واحدهای صنعتی روبرو 
شد ودر بازدید انجام شده تداوم این دوره های به 

صورت حضوری و مجازی مورد تاکید قرار گرفت
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
بر  افزون  استاندارگیالن  حمایت  با  گفت:  گیالن 
یکصد دوره آموزشی در سطح استان برگزارمی 
شود تا چالش های واحدهای تولیدی و صنعتی در 

این حوزه رفع شود.
اگر  صنعتی  واحدهای  کرد:  خاطرنشان  محبوبی 
دانش  را  خود  تولیدات  از  محصول  یک  بتوانند 
بنیان کنند می توانند از معافیت مالیاتی و دریافت 

تسهیالت مناسب بهره مند شوند.
با  گیالن  استان  صنعتی  شهرکهای  مدیرعامل 
اشاره چگونگی روند کار گفت: در مرحله اول ۱۰ 
واحد صنعتی جدید در فرایند دانش بنیان قرار 

خواهند گرفت.

تاکیدوحمایت های  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
استاندارگیالن، از شرکت های دانش بنیان درامر 

تسهیالت حمایت خواهد شد.

صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
استان گیالن؛

بنیان  برگزاری رویداد دانش 
در شهرک صنعتی سفیدرود

در  رشت  شهردار  علوی،  حسین  امیر  سید 
»برکت  طرح  اجرای  سال  سومین  مراسم 
سفره های سحری« که در مسجد و آشپزخانه 
جدید االحداث شهرداری رشت برگزار گردید، 
اصلی  اولویتهای  از  را  فرهنگی  اقدامات 
شهرداری خواند و اظهار داشت: موکب خدام 
برای  جهادی  عزمی  و  خالص  نیتی  با  العتره 
افطاری  توزیع  و  آشپزخانه  این  آماده سازی 
وارد میدان شد و شهرداری هم امکانات الزم 

را برای این کار مهم فراهم کرد.
گیری ها  تصمیم  در  استقالل  رشت  شهردار 
بحث  در  خصوص  به  شهرداری  در  را  اجرا  و 
قرار  تاکید  مورد  را  سراوان  پسماند  مدیریت 
ماه  هشت  از  بعد  امروز  کرد:  تصریح  و  داد 
سراوان  بودجه  تا  شد  موفق  رشت  شهرداری 
را به عنوان یک معضل ملی که وزارت کشور 

پیگیر امورات آن است به تصویب برساند.
شهرداری  در  شاغل  نیروهای  مورد  در  علوی 
یادآور  قراردادی  نیروهای  الخصوص  علی 
نیروی  هشتصد  و  هزار  رشت  شهرداری  شد: 
آنان  از  توجهی  قابل  بخش  و  دارد  مستقیم 
شهرداری  مدیران  دیگر  بخش  و  کارشناس 
در  راحتی  به  نمیتوان  بنابراین  هستند، 
و  اظهارنظر  مجموعه  این  نیروهای  مورد 

تصمیم گیری کرد.
نیروهای  ابراز داشت: در حوزه  شهردار رشت 
گیالن،  دادستان  رشت  شهرداری  انسانی 
شورای  و  استاندار  قضایی،  دستگاه  مجموعه 
زیادی  بسیار  تالشهای  رشت  شهر  اسالمی 

داشتند که جای قدردانی دارد.
علوی اذعان کرد: با اقدام به موقع شهرداری، 

و  رشت  شهر  اسالمی  شورای  خوب  عملکرد 
شاهد  دارد،  وجود  بین  این  در  که  اتحادی 
تصویب بودجه شهرداری در موعد مقرر بودیم 
امری  گذشته  ادوار  و  اخیر  سالهای  در  که 

بی سابقه بوده است.
قابل  خدمت  ارائه  و  لمس  قابل  خروجی  وی 
لمس برای شهروندان را هدفی که شهرداری 
رشت دنبال می کند دانست و تصریح کرد: از 
انتظار  رشت  شهرداری  کارشناسان  مجموعه 
نواقص موجود  و  ایرادات  تا  کنند  دارم کمک 
رفع و کارها با روند و رویکرد بهتری پیگیری 

شود.

شهردار رشت ضمن تاکید بر اتمام پروژه های 
نیمه تمام و شروع پروژه ها و طرح های جدید 
در شهرداری رشت، افزود: شایسته شهر رشت 
و شهرداری نیست که پروژه های آن به شکل 
آن ها  اجرای  روند  و  بماند  باقی  تمام  نیمه 

طوالنی شود.
باید  این است که  تاکید ما  یادآور شد:  علوی 
المال و طوالنی شدن روند  از هدر رفت بیت 
اجرای پروژهای شهرداری رشت جلوگیری به 
عمل آید و بدون شک برای حمایت از منافع 
خواهم  رویکردهایی  چنین  مقابل  شهروندان 

ایستاد.

شهردار رشت:

شهرداری رشت ۱۸۰۰ نیروی مستقیم دارد / باید از هدر 
رفت بیت المال جلوگیری کرد

سارق  دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده 
حرفه ای در شهرستان رشت و اعتراف وی به ۲۰ 

فقره سرقت خبر داد.
سردار عزیزاله ملکی پیشگیری و مقابله با سرقت 
و  و جمعی همه سازمان ها  نیازمند عزم جدی  را 
از  مراقبت  با  مردم  پذیری  مسئولیت   و  نهادها 
اموال و حذف زمینه های وقوع جرم عنوان کرد و 
اظهار داشت: امنیت محصول یک فرآیند جمعی 
است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در 

این راستا به پلیس کمک کنند.
وی در ادامه به وقوع سرقت های سریالی مغازه ها 
طی هفته  های اخیر در سطح شهرستان رشت و 
پیگیری موضوع توسط پلیس اشاره کرد و گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از بررسی های 
علمی و تخصصی و جمع آوری آثار بجا مانده در 
و  پرونده ها  این  سارق  هویت  جرم،  صحنه های 

محل سکونت وی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان گیالن با بیان اینکه پس از 
هماهنگی قضائی و برنامه  ریزی الزم، سارق مورد 
نظر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد افزود: 
سرقت  فقره   ۲۰ به  پلیس  تحقیقات  در  فرد  این 

مغازه در سطح شهرستان رشت اعتراف کرد.
هارد   ۱۴ کشف  از  انتظامی  ارشد  مقام  این 
دستگاه   ۴ مداربسته،  دوربین  عدد   ۵ کامپیوتر، 
تاپ  لپ  و  کامپیوتر  ۴ دستگاه  دوربین عکاسی، 
سابقه دار  سارق  مخفیگاه  از  سرقتی  تلویزیون  و 
از  پس  ساله   ۳۸ سارق  داشت:  بیان  و  داد  خبر 
تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی و روانه زندان شد.

سردار ملکی خبرداد:
پایان سرقت های سریالی در رشت

مسعود کاظمی درباره اقدامات استانداری گیالن 
داشت:  اظهار  سراوان  پسماند  معضل  حل  برای 
استاندار گیالن در بدو ورود اقداماتی را برای حل 
مشکل پسماند سراوان انجام داد و در این راستا 

مکاتبات و نیازسنجی هایی انجام شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اینکه مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان در  بیان  با  گیالن 
حل  برای  گیالن  به  جمهور  رئیس  استانی  سفر 
سراوان  لندفیل  به ویژه  استان  پسماند  مشکل 
پیرو  گذشته  روز  چند  در  گفت:  یافت  اختصاص 
برگزاری جلسات نیز وزیر کشور مبلغ ۱۰۰ میلیارد 

تومان را به این امر اختصاص داد.
یکایک  استاندار  ابالغ  با  کرد:  تصریح  کاظمی 
حوزه های پسماند شهرستان ها باید برنامه خود را 
ارسال کنند؛ ابالغ اجرای طرح تفکیک از مبدأ با 
اولویت ادارات دولتی، ابالغ طرح جامع مدیریت 
از  زباله ها  پردازش  محل  پیش بینی  و  پسماند 
زمینه  این  در  گیالن  استانداری  اقدامات  جمله 

بوده است.
وی از دستور استاندار گیالن برای تشکیل قرارگاه 
خاطرنشان  و  داد  خبر  استان  پسماند  مدیریت 
کرد: در کنار اقدامات انجام شده استاندار گیالن 
را  استان  پسماند  مدیریت  قرارگاه  ایجاد  دستور 
کرد  صادر  اجرایی  مشی  خط  تعیین  مأموریت  با 
که در این اقدام تقسیم کارهایی نیز برای مدیران 

مربوطه انجام شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
استفاده  تکنولوژی  به کارگیری  درباره  گیالن 
شده توسط سایر استان ها برای مدیریت پسماند 
نوشهر  در  پسماند  مدیریت  پروژه  نمونه  افزود: 
متولیان  از  استاندار  خواسته  به  و  شده  اجرایی 
اجرای این نیروگاه دعوت کردیم تا در چند روز 

آینده در استان گیالن حضور یابند.
کاظمی تصریح کرد: با تأکیدات استاندار اجرایی 
فاز  در  زباله  دفن  محل  ساماندهی  طرح  شدن 
لجستیکی  امکاناتی  تمام  با  پنجشنبه  از  نخست 
شهرداری آغاز می شود و در فاز دوم در یک هفته 
پیمانکاری که سال گذشته قرارداد با او امضا شد 
در پروژه حضور می یابد لذا کارخانه کود آلی نیز 

دو شیفته می شود.
وی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت آینده تا ۵۰۰ تن 
می شود  پردازش  آلی  کود  کارخانه  در  پسماند 
اقدامات  انجام  به  مکلف  نیز  رشت  شهرداری  و 
شده  انجام  برآوردهای  با  گفت:  شد  مدت  کوتاه 
 ۴۴۹ و  هزار  پسماند  ساماندهی  برای  پیش بینی 
روزانه  پیگیری  حال  در  که  است  تومان  میلیارد 

اختصاص آن هستیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری گیالن بیان کرد:

اعتبار الزم برای ساماندهی 
پسمــاند گیــالن ۱۴۴۹ 
میلیارد تومان برآورد شـد



3هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره 12 استانی چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401

شهرداری  درخواست  به  رشت  شهر  شورای 
مبنی بر افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی ارزش 
معامالت ساختمانی که مبنای محاسبه جرایم 

ساختمانی است، رای مثبت داد.
بر این اساس، قیمت پایه هر متر مربع جریمه 
ساختمانی در شهر رشت که در سال ۱۴۰۰، 
۶۴۸ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۱.۵ 

میلیون تومان افزایش پیدا خواهد نمود.
با امکان اعمال ضریب ۰.۵ تا ۳ در کمیسیون 
جریمه  مربع  متر  هر  قیمت   ،۱۰۰ ماده 
بین  سال ۱۴۰۱  در  رشت  شهر  ساختمانی 

۷۵۰ هزار تا ۴.۵ میلیون تومان خواهد بود.
در همین راستا رضا عاشری عضو شورای شهر 
رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: این مصوبه 
تحمیل هزینه اضافی به مردم نیست زیرا مردم 
کسانی هستند که برای ساخت و ساز طبق 

قوانین تعریف شده باید پروانه بگیرند.
اما گروهی هستند که می  یاد آور شد:  وی 
گویند، تراکم بنای قانونی برای ما کافی نیست 
و می خواهیم خالف کنیم که در اینجا با دو 
گروه طرف هستیم. اول گروهی هستند که 
ساخت و ساز شخصی و واحدساختمانی برای 
سکونت خود می سازد که از چنین افرادی در 
شعبات ماده صد مورد حمایت قرار می دهیم 
و ضریب های کم می زنیم و چون ضریب کم 
می شود این افزایش قیمت ها برای آنها زیاد 

ملموس نیست.
کسانی  دیگری  گروه  اما  داد:  ادامه  عاشری 
هستند که به صورت انبوه سازی ساخت وساز 
می کنند. این گروه ها با خالف سازی نفع میبرند 
وقتی این افراد به دنبال نفع خود هستند چرا 
شهر نفع نبرد؟! در ماده صد یا برای این گروه 
اگر  دلیلی  به هر  یا  تخریب صادر شود  باید 

تخریب نخورد باید جریمه پرداخت کند.
افزایش  شدن  مصوب  با  اینکه  بیان  با  وی 
امر هستند  این  به  جریمه ها برخی معترض 

رضا عاشری در گفتگو با دیارمیرزا؛
رشت بهشت سازنده ها است / مصوبه شورا تحمیل هزینه 

اضافی به مردم نیست دومین نشست طرح مباحثاتی اندیشه تمدن 
نهاد  مسوول  دانشگاه،  رییس  حضور  با  ساز، 
دانشگاه،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
از اساتید  معاونین، مدیران ستادی و جمعی 
همایش های  تاالر  در  دانشگاه  نخبگان  و 
بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری  دانشکده 

رشت برگزار شد.
علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  ارسالن  دکتر 
کرد:  اظهار  نشست،  این  در  گیالن  پزشکی 
۲۵۰۰نفراز  از  بیش  تاکنون   ۸۹ سال  از 
پزشکی  علوم  و  گیالن  دانشگاههای  اساتید 
در کارگاههای دانش افزایی و ضیافت اندیشه 
شرکت کردند. بگونه ای که بطور میانگین هر 
کدام از اعضای هیئت علمی چند بار در این 

نشست ها مشارکت داشته اند.
در  همه جانبه  تالشهای  از  تقدیر  با  وی 
سالمت  شاخص های  ارتقای  و  رشد  جهت 
در گیالن، افزود: با همت همه اعضای هیئت 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  مساعدت  علمی، 
و  بهداشتی  خدمات  توانستیم  ارتش  و  سپاه 
درمانی را در استان ارتقا داده و در کنار آن، 
حدود پنج میلیون واکسن کرونا نیز به مردم 

تزریق شد.
اشاره  با  پزشکی گیالن  علوم  دانشگاه  رئیس 
افتتاح پروژه های عمرانی بهداشتی  به میزان 
درمانی طی دو سال اخیر ، گفت: ۷۰ پروژه 
طی دو سال اخیر در استان افتتاح شده و ۵۰ 
بهره  به  آینده  های  ماه  نیز طی  دیگر  پروژه 

برداری می رسد.
 ct دستگاه   ۱۰ اندازی  راه  ساالری،  دکتر 
ساز،  اکسیژن  دستگاه   ۳۰ از  بیش  اسکن، 
دو  افتتاح  دانشجویی،  خوابگاه  دو  خرید 
و  استان  غرب  و  شرق  قطب  در  بیمارستان 
ده ها خدمات عام المنغعه سالمت را از جمله 
خدمات ارایه شده طی دو سال اخیر برشمرد.

توسعه  برای  تالشها  اینکه  بیان  با  وی 
آموزشی  و  درمانی  بهداشتی،  زیرساخت های 
دارد،  ادامه  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
تومان  میلیارد  هزار  دو  حدود  کرد:  تصریح 
پورسینا،  جایگزین  بیمارستان  احداث  برای 
عمرانی  های  دیگر طرح  و  پزشکی  دانشکده 
هم اکنون  که  شده  برقرار  اعتباری  ردیف 
و  شده  آغاز  ها  طرح  این  اجرایی  عملیات 
در  مشابه  های  طرح  شدن  اجرایی  پیگیر 
بیمارستان هایی نظیر رازی و شفا نیز هستیم.

نوار  از  بازدید  جریان  در  رضایی پور  عنایت 
با  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  ساحلی 
اشاره به پیش بینی و نیاز حضور ۵۰ ناجی 
غریق در ۱۸.۵ کیلومتر نوار ساحلی آستارا، 
سواحل  آزادسازی  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
به  خطرآفرین  نقاط  تمامی  در  شهرستان، 
تعداد مورد نیاز ناجی غریق و امدادگر هالل 

احمر مستقر خواهند شد.
وی طرح سالم سازی سفیر امید، طرح سالمت 
لوندویل و همچنین طرح سالم سازی صدف 
جمله  از  را  آستارا  آباد  داداش  منطقه  در 
شهرستان  استاندارد  سالم سازی  طرح های 
هالل  نیروهای  افزود:  و  کرد  عنوان  آستارا 
ناجیان  و  جوانان  و  ورزش  پلیس،  احمر، 
غریق از زمان آغاز طرح های سالم سازی دریا 
در طرح های فوق حضور خواهند داشت تا از 

وقوع خطرات احتمالی پیشگیری کنند.
خدمات  ارائه  بر  تاکید  با  آستارا  فرماندار 
در  گردشگران  و  مسافران  به  مناسب 
نقاط  گفت:  آستارا،  سواحل  طرح های 
خطرآفرین جزو مناطق شنا ممنوع محسوب 
می شوند و شهروندان و مسافران برای اینکه 
سواحل  در  را  ماندگاری  و  خوش  خاطره 
برای خود و خانواده رقم بزنند، از طرح های 
طرح  و  صدف  امید،  سفیر  سالم سازی 

سالم سازی لوندویل استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن اعالم کرد:

۵۰ طرح سـالمت محـور طی 
ماه های آینده افتتاح می شوند

فرماندار آستارا خبر داد:

شناسایی ۲۰ منطقه خطر 
آفرین در سواحل

معماری  و  شهرسازی  معاون  ویسی  رضا 
ضرورت  داشت:  اظهار  رشت  شهرداری 
شهروندان  عامه  حقوق  تضییع  از  جلوگیری 
با حمایت از سرمایه گذاران قانون مدار حوزه 
مسکن و جلوگیری و برخورد قاطع با تخلفات 
قرار  رشت  شهرداری  اولویت  در  ساختمانی 

دارد.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
رشت ابراز داشت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون 
واقع  امالک  و  اراضی  مالکین  شهرداریها، 
از  قبل  باید  آن  حرایم  یا  شهر  محدوده  در 
شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه 
اخذ کرده و مطابق پروانه، ساختمان احداث 

نمایند.
یازده  تبصره  طبق  اینکه  بیان  با  ویسی   
ارزش  نامه  آئین  قانون شهرداریها،  ماده صد 
توسط  تهیه  از  پس  ساختمان  معامالتی 
مورد  در  شهر  شورای  تصویب  و  شهرداری 
اخذ جرائم قابل اجرا است، افزود: این ارزش 
است  تجدیدنظر  قابل  یکبار  سالی  معامالتی 
با توجه  باشد که  به نحوی  باید  نامه  آئین  و 
روز  معامالتی  ارزش  و  شده  تمام  قیمت  به 
ساختمان، قابلیت بازدارندگی و پیشگیری از 
تخلفات ساختمانی خارج از ضوابط و مقررات 

را داشته باشد.
وی ازعدم افزایش ارزش معامالتی ساختمان 
 ۱۳۹۹ سال  تا   ۱۳۹۲ سال  از  رشت  شهر 
و  تورم  نرخ  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر 
افزایش قیمت مسکن، مبلغ ۳۱۰ هزار تومان 
مصوب سال ۱۳۹۲ عماًل قابلیت بازدارندگی 
برخالف  ساختمانی  تخلفات  از  پیشگیری  و 
نداشت  را  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط 
ارزش  درصدی  افزایش ۲۵۵  الیحه  بنابراین 
معامالتی به شورای شهر ارسال و با ۶۱ درصد 

افزایش مصوب شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
معامالتی  ارزش  افزایش  از  پس  داد:  ادامه 
الیحه  تصویب  صورت عدم  در  گردید  مقرر 
جدید، شهرداری سالیانه ۲۰ درصد به مبلغ 
مصوب اضافه نماید که بر این اساس اکنون 
این عدد، روی رقم ۷۲۰ هزار تومان متمرکز 

می باشد.
پیشنهاد  پی  در  اینکه  بیان  با  ویسی 
نامه  آئین  شورا،  مصوبه  و  رشت  شهرداری 
 ۱۰۸ حدود   ۱۴۰۱ سال  معامالتی  ارزش 
شد:  یادآور  است،  یافته  افزایش  درصد 
معامالتی  ارزش  تعیین  از  هدف  قانون  طبق 
برخورد  و  پیشگیری  بازدارندگی،  ساختمان، 
از ضوابط  تخلفات ساختمانی خارج  با  قاطع 
شهرسازی است، بنابراین این موضوع اخاللی 
قانون  سازندگان  و  گذاران  سرمایه  کار  در 
شهرسازی  مقررات  چارچوب  در  که  مدار، 
ایجاد  می نمایند،  اقدام  ساختمانی،  پروانه  و 

نخواهد کرد.
شهرداری  و  شهر  شورای  کرد:  اضافه  وی 
رشت، هرساله با تهیه و تصویب انواع مشوق ها 
و بسته های تشویقی در حوزه ساخت و ساز، 
از سرمایه گذاران و سازندگان قانون مدار که 
در راستای ضوابط و مقررات طرحهای توسعه 
ساختمان  قانونی  مجوزات  اخذ  با  و  شهری 
و  آورده  عمل  به  حمایت  می نمایند،  احداث 
ادامه  هم   ۱۴۰۱ سال  در  را  رویکرد  همین 

می دهد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
قابل  تفاوت  رغم  علی  اینکه  بر  تاکید  با 
توجه قیمت مسکن در شهر رشت نسبت به 
شهرها و روستاهای گیالن و سایر شهرهای 
مبنای  معامالتی  ارزش  همجوار،  استانهای 
جرائم ساختمانی در این شهر به مراتب کمتر 
از مواردی است  این یکی  است، گفت: قطعاً 
به بهشت متخلفان  تبدیل  را  که شهر رشت 
نقاط  اکثر  به طوری که در  نموده  ساختمانی 
از  خارج  ساختمانی  تخلف  انواع  شاهد  شهر 

ضوابط و مقررات هستیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
بیان کرد:

بازدارندگی و برخورد 
قاطع با تخلفات ساختمانی 

هدف از افزایش ارزش 
معامالتی ساختمان

 ۶۰۰ از  جریمه  رقم  که  می کنند  عنوان  و 
بسیار  پانصد  و  میلیون  یک  به  تومان  هزار 
برای  ماده صد  زیاد است، گفت: در شعبات 
محله حمیدیان که طبقه مازاد داشته باشد با 
ضریب یک و نیم می زنیم که متری ۹۰۰ هزار 
تومان جریمه می شود. اما در گلسار تخلف را 
با ضریب ۳ لحاظ می کنیم یعنی معادل مبلغ 
یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان جریمه می شود 
متری ۱۱  آپارتمان  حمیدیان  در  درحالیکه 
میلیون و در گلسار متری ۶۰ میلیون تومان 

است.
گفت:  دیارمیرزا  به  ادامه  در  شورا  عضو  این 
در  هم  باز  رشت  شورای  در  مصوبه  این  با 
گلسار  منطقه  در  تخلف سازی  ضریب های 
تغییری ایجاد نمی شود و همچنان ضریب ۳ 
محاسبه میگردد.  با توجه به این مصوبه عالوه 
بر ضرب ۳ رقم جریمه یک و میلیون و ۸۰۰ 
به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر میکند. 
اما برای منطقه حمیدیان ضریب نیم محاسبه 
تومان می شود.  می شود که مبلغ ۷۵۰ هزار 
یعنی برای حاشیه رقم کم شد و برای مناطق 
افزایش  ضریب  این  معلم  و  منظریه  گلسار، 
پیدا کرده است و همین االن هم برای حاشیه 
شهر داریم به مردم کمک می کنیم و هزینه 

سرباری به مردم تحمیل نمی شود.
عاشری با بیان این مطلب که متاسفانه عدد 
ندارد،  ساختمانی  خالف  با  تناسبی  جریمه 
گفت: قبل از سال پرونده ای که در گلسار  ۳ 
هزار مترمربع تخلف اضافه بنا داشت با جریمه 
ضریب ۳ فقط ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
به شهرداری جریمه پرداخت کرد درحالیکه 
این سازنده صرفا از همین ۳ هزار متر اضافه 

بنا ۹۰ میلیارد تومان سود کرده است.
عضو شورای شهر رشت در ادامه متذکر شد: 
من به دوستان هم گفتم که هم نماینده مردم 
در شورا هستم، هم نماینده شهرداری و هم 

سازنده ها چراکه کار من نیز ساخت و ساز 
این است  است. عرف دنیا در ساخت و ساز 
که یک سوم سودی که سازنده می کند را به 
شهرداری پرداخت کند. برای همین تصمیم 
گرفتیم که به صورت منطقه ای این عدد را باال 
ببریم تا از سازندگان بتوانیم وجه مشخصی را 
دریافت نماییم تا هزینه های شهرداری و شهر 

تامین شود.
رشت  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قبل  سال  در  گفت:  است،  سازنده ها  بهشت 
انزلی متری یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان 
جریمه می گرفت در حال که در همان مقطع 
در  میکرد؛  دریافت  تومان  هزار   ۶۰۰ رشت 
حالی که قیمت ملک در باال شهر رشت متری 
۶۰ میلیون تومان و در انزلی متری ۲۳ میلیون 
تومان است. ولی در دریافت جریمه انزلی دو 
برابر رشت میگیرد و این قانون اعمال شد و 
هیچ سازنده و مردمی هم فرار نکرد و هیچ 

ساخت و سازی هم تعطیل نشد.
از  باید  پول ها  و  عوارض  افزود:  عاشری 
مردم}سازنده ها{ گرفته شود تا بتوانیم شهر 
را بچرخانیم و شهر را نیز نمی توان با سالم 
و صلوات اداره کرد و دراین مصوبه به مردم 
حاشیه شهر و سایر مردمی که برای استفاده 
شخصی ساخت و ساز می کنند، کمک زیادی 

شده است.
از  توان  نمی  گفت:  پایان  در  شورا  عضو 
سازندگانی که در طول یکسال ۲۰۰ میلیارد 
تومان سود می کنند، تنها ۴ میلیارد تومان 

دریافت کرد.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
سفر کنید تا سالمت باشید 

و سود به دست آورید.

خبر
 علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره 
نشست  یک  جریان  در  سازمان  مدیرعامل  و 
بیک،  اسالن  مجیدوف  با  ویدئوکنفرانسی 
معاون وزیر اقتصاد و رییس توسعه منطقه ای 
روسیه  فدراسیون  چچن  جمهوری  تجارت  و 
طباطبایی  عالئی  احمدرضا  سید  آن  در  که 
صادراتی  بازارهای  توسعه  معاونت  سرپرست 
در  داشت؛  حضور  نیز  تجارت  توسعه  سازمان 
های  همکاری  افزایش  سازوکارهای  خصوص 
با این منطقه در  مناطق آزاد جمهوری مزبور 
راستای توسعه همکاری های دو کشور ایران و 

فدراسیون روسیه به گفتگو پرداختند.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست با اشاره به حضور یک هیأت اقتصادی 
جمهوری  در  خود  متبوع  سازمان  سوی  از 
چچن به منظور رایزنی اولیه به جهت توسعه 
پیش  تهیه  به  منجر  که  جانبه  دو  همکاری 
به  اقدام  گردید،  همکاری  نامه  تفاهم  نویس 
حوزه  در  قانونی  های  معافیت  و  مزایا  تشریح 
توسعه  و  تکمیل  خارجی،  گذاری  سرمایه 
اظهار  و  نمود  بندری  ریلی،  های  زیرساخت 
داشت: با عنایت به زیرساخت های موجود در 
این  انزلی که در محدوده  بندر کاسپین و  دو 
انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  و  شده  واقع  منطقه 

وصل  ساز  زمینه  که  سراسری  ریل  خط  به 
شدن جنوب به شمال ایران می شود؛ ظرفیت 
ایفای نقش هاب لجستیک برای کشور روسیه 
کشورهای  با  ارتباط  در  منطقه  این  سوی  از 
وجود  به  را  آسیا  غرب  و  فارس  جنوب خلیج 
آورده است. وی به تشریح برنامه های توسعه 
مناسبات دو کشور به منظور گسترش همکاری 
ها در بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی 

محوریت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
عنایت  با  افزود:  و  پرداخت  انزلی  آزاد  منطقه 
به شرایط مشابه تحریمی دو کشور، مسلمان 
و  ها  چچن،ظرفیت  جمهوری  مردمان  بودن 
زمینه  در  ای  گسترده  همکاری  های  فرصت 
های مبادله کاالهای صنعتی،گردشگری،درمان 
توسعه  و  تعریف  امکان  سالمت  توریسم  و 

مناسبات دو جانبه وجود دارد.

تسریع در انعقاد تفاهمنامه همکاری جمهوری 
چچن و منطقه آزاد انزلی

چوک

روا بود همه خوبان آفرینش را
که پیش صاحب ما دست برکمر گیرند

قمر مقابله با روی او نیارد کرد
وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند

سعدی

فرزاد توکلی با تاکید بر رفع موانع توسعه ارتباطات 
سیار در شهر الهیجان از نصب ۱۱ سایت ارتباطی 

جدید در ماه های آینده خبر داد.
 این جلسه با حضور فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات 
شهردار  دل  زنده  رضا  استان،  اطالعات  فناوری  و 
الهیجان و نمایندگان شرکت ارتباطات ایرانسل با 
ارتباطات سیار  بررسی و رفع موانع توسعه  هدف 

الهیجان در محل این شهرداری برگزار شد.
درخواست  به  اشاره  با  جلسه  این  در  توکلی 
شهروندان الهیجان در خصوص پوشش نامناسب 
افزود:  همراه  تلفن  شبکه  در  پایداری  و  ارتباطی 
توسعه ارتباطات با نصب سایت های جدید، ارتقاء 
باالتر  به تکنولوژی  ارتباطی  کمی و کیفی شبکه 
در راستای مطالبات شهروندان به ویژه در مناطق 
گردشگری از سالیان گذشته در دستور کار وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفته و البته این 
موضوع با شیوع بیماری کرونا و الکترونیکی شدن 
سامانه ها اهمیت بیشتری به خود گرفته است و این 
اداره کل تمام تالش خود را برای ایجاد ظرفیت و 
توسعه بستر مخابراتی مطلوب در استان به ویژه در 

الهیجان به کار خواهد گرفت.
دکل های  ساماندهی  نامه  آیین  به  اشاره  با  وی 
استان، ابالغی استانداری گیالن به کلیه شهرداران 
از  موضوعاتی  کرد؛  اظهار  اجرایی  دستگاه های  و 
اپراتورها  بین  دکل ها  ساماندهی  و  تجمیع  قبیل 
به منظور استفاده حداکثری از منابع و عدم برهم 
ریختگی مبلمان شهری و همچنین متناسب سازی 
شکل سازه های دکل های ارتباطی با بافت منطقه ای 

پرداخته شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان با اعالم 
این خبر که ۱۱ سایت ارتباطی جدید در ماه های 
آینده در شهر الهیجان نصب و راه اندازی خواهد 
سه  هر  توسط  سیار  ارتباطات  توسعه  افزود:  شد، 
و در  بوده  اجرا  اپراتور در شهر الهیجان در حال 
مورد  عرصه  تملک  و  واگذاری  موانع  رفع  صورت 
نیاز برای احداث سایت ها ارتباطی در اسرع وقت 

عملیاتی خواهد شد.
توکلی ضمن تاکید بر این که زیرساخت ها و اجرای 
شهری  المان های  از  جزیی  ارتباطی  سایت های 
محسوب شده و در عصر حاضر از نیازهای اساسی 
به  توجه  با  داشت:  بیان  می رود،  شمار  به  جوامع 
تامین حداکثری منابع درآمدی اپراتورها به منظور 
اجرا و نصب سایت های جدید و همچنین توسعه 
سایت های در اختیار به تکنولوژی باالتر تاکید کرد: 
به همین منظور امیدواریم در راستای رفع موانع 
پیش روی سرمایه گذاری اپراتورها در روند توسعه 
ارتباطات، همکاری و هماهنگی الزم برای تخصیص 
و  قرارداد  انعقاد  فرآیند  در  تسریع  و  کافی  فضای 
صدور مجوزهای الزم از سوی ادارات شهر الهیجان 

به خصوص شهرداری و شورای شهر بعمل آورند.

مدیرکل ICT استان خبر داد:

۱۱ سایـت ارتباطی جدید 
در الهیجان نصب می شود

رودخانه  آبریز  حوضه  رئیس  هاشمی  ارسالن   
حوضه  سرپرست  و  شمالی  حوضه های  و  اترک 
از  بازدید  بزرگ ضمن  رود  آبریز رودخانه سفید 
شرکت  با  کشور  شمال  مخزنی  سد  بزرگترین 
در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات 
ریاست  به  که  گیالن  استان  بحران  به  پاسخ 
اسداهلل عباسی استاندار گیالن و با حضور اعضای 
شورای حفاظت از منابع آب استان در محل سد 
کیلومتر  هزار   ۵۹ گفت:  شد،  برگزار  سفیدرود 
جزء  و  می باشد  بزرگ  سفیدرود  مساحت  مربع 
حوزه های درجه ۲ کشور است که ۱۰ استان در 

این حوزه مستقر هستند.
وی افزود: در سال آبی جاری تاکنون ۲۱۶ میلی 
متر بارش در این حوضه آبریز بارندگی داشتیم 
این  بارش ها  این  خصوص  در  اساسی  نکته  اما 
است که قسمت عمده آن زیر ۱۰ میلی متر بوده 
متر  میلی   ۱۰ تا   ۵ بارش های  متاسفانه  و  است 
عمال اثر بخشی کافی را ندارد و تبدیل به روان 
اساسی ای  معضالت  از  یکی  این  و  نمی شود  آب 
است که در حوضه سفیدرود بزرگ با آن روبرو 

هستیم.
هاشمی ادامه داد: به نسبت بلند مدت ۵۳ ساله، 
ازنظر  بارش ها  زیراکه  هستیم  عقب  درصد   ۱۲
توزیع زمانی و مکانی متناسب با نیاز های منطقه 

نیست.
در خصوص پوشش برفی نیز او گفت: حدود۴۰ 
درصد ذخیره برفی تبدیل به روان آب می شود و 
امکان رسیدن به ورودی سد سفیدرود را دارد و 
۶۰ درصد دیگر در حقیقت در قسمت باالدستی 

به مصرف می رسد.
از  یکی  بزرگ  رود  سفید  حوضه  اکنون  هم 

خشک ترین حوضه های آبریز کشور است
سرپرست حوضه آبریز رودخانه سفید رود بزرگ 
افزود: هم اکنون یکی از خشک ترین حوضه های 
بزرگ  سفیدرود  حوزه  داریم  کشور  در  که  آبی 
این در حالی است که بیشترین مصرف  است و 
ما نیز در این حوزه یعنی در استان گیالن و سد 
سفیدرود اتفاق می افتد و از طرفی ۷۸ درصد از 
تولید می گردد،  پتانسیل آبی که در حوضه  کل 
استثنایی است  رقم  این یک  مصرف میشود که 
حال اینکه در دنیا حدود مطلوب نرم مصرف ۴۰ 

تا ۵۵ درصد است.
رودخانه  آبریز  حوضه  رئیس  هاشمی  ارسالن 
حوضه  سرپرست  و  شمالی  حوضه های  و  اترک 
این  ما  گفت:  بزرگ  رود  سفید  رودخانه  آبریز 
فصل  به  مربوطه  اقدامات  که  داریم  را  آمادگی 
و  استان  بین  مشترک  گیالن  در  جاری  زراعی 
راهبری شخص  با  و منظم  ماهانه  ستاد بصورت 
استاندار گیالن در صحنه عمل ادامه داشته باشد.

حوضه سفیدرود بزرگ یکی 
از خشک ترین حوضه های 

آبی کشور است
یادداشتی،  در  پژوهشگر  بلورچی،  مصطفی 

نوشت:
به  کشورمان،  روستاهای  توسعه  معضالت 
به فهرستی  را می توان  استان گیالن  ویژه در 
چنین  را  آن ها  مهم ترین  اما  درآورد،  بلندباال 
مهاجرت  فصلی،  بیکاری  می گیرم:  نظر  در 
امکانات  نیروی کار جوان، کمبود تجهیزات و 
کشاورزی مکانیزه و صنعتی، دسترسی دشوار 
به خدمات بیمه ای و درمانی، دوری از امکانات 
و خدمات شهری، نقش آفرینی ناتمام زنان در 
امور کار، کمبود امکانات آموزشی و تفریحی، 
ناکافی بودن اعتباراِت تخصیص یافته به فصل 
میزان  بودن  پایین  روستا،  نوسازی  و  عمران 
سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی، کاهش 
میزان امید به زندگِی جوانان، اعتیاد و فقر، و 
شاید از همه مهمتر بحران حفظ و ارتقاء هویت 
فرصت های  رفتن  دست  از  همراه  به  بومی 

کارآفرینی و گردشگری است.
تعداد  این  وجود  با  چرا  که  اینجاست  سوال 
به  نیاز  همچنان  کالن  و  ُخرد  برنامه های  از 
گیالن  روستایی  توسعه ی  بذرهای  شناخِت 
در  که  بذرهایی  آن  چرا  می شود!  احساس 
باید پیشتر کاشته  آباد و سرسبز  این خطه ی 
اساسا  یا  و  ننشست  بار  به  خوبی  به  می شد، 
توسعه ای  قالب  در  را  آن  ثمره  تا  نشد  کاشته 
پایدار شاهد باشیم. در این میانه اینهمه سوال 
بی پاسخ، یکی از مسائل مهمی که بر جغرافیای 
مغفول  و  دارد  بسزایی  تأثیر  ایران  روستایی 
مانده، توجه به کارآفرینی زنان روستایی است.

استفاده  با  روستایی  زنان  تاکنون  گذشته  از 
فرهنگ  و  اقتصاد  پویایی  باعث  کارآفرینی  از 
علمی  پژوهش  یک  بوده اند.  روستایی  جامعه 
موانع  بین  معناداری  روابط  می دهد  نشان 
فردی، دانشی، دسترسی به امکانات محیطی، 
با  اجتماعی  فرهنگی-  و  حقوقی  اقتصادی، 
کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد. همچنین 
به  دسترسی  محیطی-جغرافیایی،  عوامل 
امکانات، موانع دانشی-مهارتی و موانع حقوقی 
وضعیت  که  بوده  موانعی  مهمترین  ترتیب  به 
نموده  پیشبینی  را  روستایی  زنان  کارآفرینی 
که عدم  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  است. 
محیطی  عوامل  و  روستایی  زنان  کارآفرینی 
بیشترین  عوامل  سایر  به  نسبت  - جغرافیایی 
تأثیر را داشته و بیشترین میزان کارآفرینی در 
زنان با تحصیالت کمتر و زنان سرپرست خانوار 

مشاهده شده است.
بر  موثر  عوامل  بررسی  هدف  با  تحقیقی  در 
موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور 

بر  موثر  عوامل  بررسی  هدف  با  تحقیقی  در 
موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور  
زنان    )۱۳۸۶ )سال   ۸۰ دهه ی  میانه ی  در 
روستایی کارآفرین استان های گیالن، مازندران 
میانگین سنی  بودند.  و گلستان جامعه هدف 
زنان کارآفرین ۳۸ سال بود و حدود نیمی از 
پدِر  شغل  و  خانواده  دوم  یا  اول  فرزند  آن ها 
است.  بوده  کشاورزی  آنان  از  نیمی  از  بیش 
حیطه کاری اکثریت آنان فعالیت هایی همچون 
کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات 
بیشترین  خانواده  پاسخگویان  نظر  از  است. 
است.  داشته  آنان  کاری  موفقیت  بر  را  تاثیر 
کمک به بهبود شرایط زندگی خانواده، و پس 
درآمد مستقل مهم ترین محرک  از آن کسب 
و  کار  و  کسب  اندازی  راه  جهت  پاسخگویان 
پیش بینی  امکان  است.  بوده  موفقیت  حصول 
امکان  و  خدمات  و  محصوالت  به  مردم  نیاز 
و  محصوالت  برای  تقاضا  میزان  پیش بینی 
خدمات نسبت به سایر عوامل در محیط کاری 
آن ها مهیاتر بوده است. از نظر ویژگی های روان 
نگر،  آینده  عمدتا  کارآفرین  زنان  شناختی، 
نوگرا و خوداتکاء هستند. بیش از نیمی از آنان 
شرکت  کار  و  کسب  با  مرتبط  کالس های  در 
فعالیت های  در  مشارکت  نظر  از  و  نموده اند 
تعاونی  آن ها در شرکت های  بیشتر  اجتماعی، 
و  کسب  از  بازدید  تلویزیون،  دارند.  عضویت 
آموزشی  کار دیگران و شرکت در کالس های 
- ترویجی رایج ترین کانال های ارتباطی جهت 
کسب اطالعات شغلی بوده است. موفقیت زنان 
کارآفرین استان مازندران بیشتر از استان های 
گیالن و گلستان است. زنانی که بر تاثیر پدر 
بر موفقیت خود صحه گذاشتند نسبت به سایر 

باالتری  موفقیت  میانگین  از  زنان 
از  استفاده  میزان  اند.  بوده  برخوردار 
معنادار  نقش  اینترنت  و  تلویزیون  رادیو، 
انگیزه  و  داشته  آن ها  موفقیت  در  مثبتی  و 
بهبود  به  کمک  و  بیشتر  درآمد  کسب 
آنان  کارآفرینی  در  خانواده  زندگی  شرایط 

است. داشته  باالیی  تأثیر 
اجتماعِی  و  فرهنگی  وضعیت  به  توجه 
بررسی  و  کارآفرین  زنان  گذشته  و  حال 
می تواند  موجود  محدودیت های  و  موانع 
آشکار،  را  آن ها  توانایی های  و  شایستگی ها 
این  فرایند  شکل گیری  در  که  موانعی  و 
بیشتر  هرچه  مشارکت  جهت  در  مهم  امر 
و همچنین  و کشور  اقتصاد خانوار  در  زنان 
دارد  اجتماعی  و  فرهنگی  تحوالت  در 
سال  در  که  پژوهشی  در  نماید.  مهیا  را 
توسعه  زمینه های  عنوان »بررسی  با   ۱۳۹۹
از دیدگاه زنان کارآفرین استان  کارآفرینی 
به  گیالنی  کارآفرین   ۳۹۰ از  گیالن« 
اثرگذاری  نشان دهنده  است  رسیده  انجام 
تحصیالت،  )سطح  فرهنگی  زمینه های 
از  مشاوره  دریافت  ها،  گاه  کار  در  شرکت 
دوره های  در  شرکت  تخصصی،  انجمنهای 
آفرینان(  کار  سایر  با  مشاوره  آفرینی،  کار 
خانواده، حمایت سایر  )حمایت  اجتماعی  و 
نگرش  اجتماعی،  مسئولیت پذیری  گروه ها، 
آفرینی  کار  به  عمومی  نگرش  خانوداه، 
عمومی  گرایش  الگوپذیری  زندگی،  محیط 
کار  انجمن های  در  آفرینی، عضویت  کار  به 
و  رسمی  کارآفرینی  در  عضویت  آفرینی، 
توسعه  بر  اجتماعی(  اعتماد  رسمی،  غیر 

است. گیالن  استان  در  آفرینی  کار 

یادداشتی از مصطفی بلورچی؛
چرا بذرهای توسعه روستایی را نکاشتیم!؟ 

اریب،  فیلم کوتاه »حباب« به کارگردانی حامد 
مستند جشنواره  بخش  جایزه   ۳ که  شد  موفق 
 Gralha Film گرال ها  فیلم  بین المللی 
خود  آن  از  را  برزیل  در  کوردوبا   Festival
کارگردانی  بهترین  مستند،  بهترین  جایزه  کرد. 
جوایزی  مستند  فیلم  تدوین  بهترین  و  مستند 
ایران  نماینده  به عنوان  فیلم حباب  هستند که 
اختتامیه  مراسم  کرد.  کسب  جشنواره  این  در 
 ۵ تاریخ  در  آنالین  صورت  به  جشنواره  این 

آوریل سال جاری برگزار شد.
اریب،  فیلم کوتاه »حباب« به کارگردانی حامد 
پیش از موفق شده بود که جایزه بهترین فیلم، 
 FFTG بهترین کارگردانی و فیلمنامه فستیوال
کوتاه  مستند  فیلم  بهترین  و  نیویورک   ۲۰۲۰
ویژه  جایزه  و   ۲۰۲۱ ایندی  برلین  جشنواره 
آریایی  کودکان  فیلم  جشنواره  داوران  هیات 
بهترین  جایزه  و   ۲۰۲۱ هندوستان  جیپور 
تدوین  بهترین  و  فیلم نامه  بهترین  کارگردانی، 
جوایز  چندین  و  برزیل  مستقل  فیلم  جشنواره 
دیگر از فستیوالهای جهانی فیلم را کسب کند.

یک گیالنی برنده جایزه فستیوال 
فیلم گرال ها در برزیل شد 


