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| صفحه3| 

در دیدار رایزن بازرگانی جمهوری آذربایجان با اکبری مقدم توافق شد:

بـرگـزاری نـمایشگاه مشتــرک، تــوسـعه گردشـگری 
دریایی و تسهیل صدور کاالهای کشاورزی گیالن

خیام داش دمیروف رایزن سفارت جمهوری 
و  دوم  دبیر  بهمراه  تهران  در  آذربایجان 
علی  مهندس  با  کشور  این  سفارت  سوم 
و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم،  اکبری  اوسط 
مدیرعامل سازمان دیدار کرده و در خصوص 
سازوکارهای توسعه و تسهیل همکاری های 
به  انزلی  آزاد  منطقه  محوریت  با  کشور  دو 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
دیدار با اشاره به سابقه تاریخی روابط بنادر 
تاریخی و اشتراکات  باکو، مناسبات  انزلی و 
فرهنگ  و  مردم  ویژه  به  کشور  دو  متنوع 
گیالن با مردم جمهوری آذربایجان، اقدام به 
تبیین توانمندی ها و فرصت های این منطقه 

با  انزلی  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  و  نمود 
بهره مندی از دو بندر انزلی و کاسپین، قرار 
بودن  دارا  جنوب،  شمال  کریدور  در  داشتن 
مزایا و معافیت های قانونی برای فعالیت های 
بر  تکیه  با  اخیر  سالهای  ظرف  اقتصادی، 
مزیت ها، زیرساخت و توانمندی های سرمایه 
اصلی  کانون های  از  یکی  به  خود  گذاران 
با کشورهای منطقه  ایران  بازرگانی  مراودات 
و اوراسیا تبدیل شده است.وی با بیان اینکه 
تا نیمه دوم سال جاری، این منطقه به خط 
شاهد  و  شده  وصل  کشور  سراسری  ریل 
متصل شدن کشورهای دریای خزر به خلیج 
فارس و دریای عمان خواهیم بود، از آمادگی 
کاالهای  ترانزیت  برای  خود  متبوع  سازمان 

منطقه ای  بازارهای  به  آذربایجان  جمهوری 
خبر داد و گفت: منطقه آزاد انزلی فرصت و 
مزیت مناسبی برای تولیدکنندگان و بازرگانان 
جمهوری آذربایجان جهت توسعه فعالیت های 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  در  خود  تجاری 
کشورهای منطقه می باشد و از هر گونه همکاری 
و  موجود  صنعتی  شهرک های  در  جانبه  دو 
سومین شهرک صنعتی در حال احداث خود، 

استقبال می کنیم.
عزم  بر  آذربایجان  جمهوری  بازرگانی  رایزن 
جدی کشور متبوع خود بر توسعه همکاری های 
و حضور خود  تصریح کرد  ایران  با  اقتصادی 
و دبیران دوم و سوم سفارتخانه را به منظور 
گسترش  عملیاتی  سازوکار  میدانی،  بررسی 

همکاری های دو جانبه بر بستر ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی عنوان کرد و افزود: فرصت های 
همکاری خوبی در زمینه منطقه آزاد باکو و 
انزلی قابل مشاهده می باشد، موضوعی که در 
اتباط با بنادر دو منطقه در حوزه ترانزیت و 
مبادله کاال، قابل تعمیم می باشد. وی اشتراک 
بین  ترانزیت  و  خزر  دریای  حوزه  در  منافع 
و  را تکمیل کننده مزیت همسایگی  المللی 
علقه های تاریخی مشترک عنوان کرد و گفت: 
آمادگی خود را برای برگزاری تورهای مشترک 
و اختصاصی سرمایه گذاران دو منطقه باکو و 
انزلی جهت آشنایی با زمینه های همکاری و 
سرمایه گذاری مشترک اعالم نموده و این امر 

را در دستور کار خود قرار می دهیم.

٤٤ 2

ضرغام مهرگان فرد، روانشناس و مدرس 
دانشگاه در یادداشتی نوشت؛

شاهد  مدارس  حضوری  به کار  شروع  با 
مجازی  فضای  در  کلیپ هایی  انتشار 
هستیم که خشونت در مدارس را به تصویر 
می کشد این مسئله واکنش های مختلفی 
را نزد افکار عمومی و عرصه فضای مجازی 
افکار  رنجش  موجب  و  داشته  دنبال  به 
عمومی گردیده است. این که چرا و به چه 
علت برخوردهای فیزیکی در مدارس به 
طور ناگهانی سیر صعودی به خود گرفته 
جای بررسی دارد و نمی توان به سرعت 
در مورد این اتفاقات نتیجه گیری کرد، این 
پدیده ناخوشایند نیاز به ریشه یابی دارد، 
وقتی به این برخوردهای فیزیکی دقیق 
علت  که  می گردد  مشخص  می شویم 
بسیاری از آن ها خارج از محیط مدرسه 
بوده اما به نام مدرسه تمام می شود هرچند 
از خشونت هایی  از کنار آن دسته  نباید 
که مستقیماً در مورد مدرسه رخ داده و 
علت آن یکی از طرفین یا هر دو بودند به 

سادگی عبور کرد.
سبب شناسی  درباره  پژوهش ها  بررسی 
خشونت بین دانش آموزان نشان می دهد 
والدین،  جدایی  والدین،  ناسازگاری  که 
محرومیت از نعمت پدر یا مادر، خشونت 
خانواده،  اعضای  دیگر  خشونت  والدین، 
از اعضای خانواده، اشتغال  بیماری یکی 
والدین، کمبود محبت در خانواده از جمله 
بین  در  را  خشونت  که  هستند  عواملی 
کودکان و نوجوانان تشدید می کند، البته 
از مشکالت و دغدغه های معلمان هم به 
به  نباید گذشت که گاها منجر  سادگی 
واکنش های منفی از سوی آن ها می شود.

نوجوانان  و  کودکان  گفته،  پیش  علل 
می دهد  قرار  رهاشدگی«  »چرخه  در  را 
که زیرساخت خشونت در آنجا پی ریزی 
چرخه  شدن  روشن  برای  می گردد 
طرحواره  بحث  ابتدا  طرد  یا  رهاشدگی 
رهاشدگی را پیگیری می کنیم تا ببینیم 
این طرحواره چگونه در زندگی کودکان و 
نوجوانان ایجاد می شود. طرحواره هر نوع 
چارچوب، قالب، تفکر و یا مفهوم شناختی 
است که می توان به کمک آن اطالعات 
کرد  سازماندهی  و  تفسیر  ذهن  در  را 
طرحواره ها این امکان را به ما می دهند 
بر اساس کلیشه های مشخص رفتار  که 
کنیم و اطالعات جدیدی را که در طول 
زندگی به دست می آوریم بر اساس همین 
پاسخ های  و  کنیم  کلیشه ها دسته بندی 
محیطی  رخدادهای  به  نسبت  را  خود 

کنترل نماییم.
یکی از طرحواره های ناسازگار که دردوران 
کودکان  ذهن  در  نوجوانی  و  کودکی 
طرحواره  می شود  ایجاد  نوجوانان  و 
طرحواره  این  است  طرد  یا  رهاشدگی 
شکلی ازطردشدگی و بی اعتمادی را نسبت 
به حضور افراد در زندگی ما به وجود آورد. 
ذهن فرد مبتال به طرحواره طردشدگی بر 
این پایه استوار شده که در زندگی جزو 
آدم  و  نیست  اطرافیان خود  اولویت های 
مهمی شناخته نمی شود به همین دلیل 
امکان برقراری یک رابطه پایدار و با ثبات 
با دیگران را نمی تواند مدیریت کند. این 
کودکان و نوجوانان که مبتال به طرحواره 

بررسی ریشه های خشونـت در 
رهاشدگی  پساکرونـا؛  دوران 
نوجوانان یا نوجوانان رها شده

هستند  کسانی  معموالً  شده اند  رهاشدگی 
برای  کافی  فرصت  و  وقت  آن ها  والدین  که 
آن ها نمی گذارند و تحت سرپرستی مراقبان 
بی عاطفه در حال رشد هستند محیط زندگی 
از  حجمی  و  است  بی ثبات  شدت  به  آن ها 
پدر  طالق  خانوادگی،  دعوای  مانند:  اتفاقات 
مادر و فوت یکی از اعضای خانواده در آن رخ 

می دهد.
چرخه  در  چگونه  افراد  این  ببینیم  حال 
رهاشدگی قرار می گیرند؛ فعال شدن طرحواره 
رهاشدگی یا طرد منجر به فعال شدن چرخه 
هیجانات  چرخه  این  در  می شود  رهاشدگی 
منفی سلسله واردر ذهن فرد شروع به چرخش 
می کند، ابتدا ترس تجربه می شود، سپس غم 
پیدا  تسلط  فرد  برذهن  خشونت  ادامه  در  و 
می کند و او را آماده رفتار پرخاشگرانه می کند.

دچار  اجتماعی  نظام  کرونا  شیوع  دوران  در 
ناگهانی گردید و طرحواره  تغییرات جدی و 

نوجوانان  و  کودکان  در  را  و طرد  رهاشدگی 
نظام  نهادهای  مهم ترین  کرد.  تشدید 
دستورالعمل  با  که  است  خانواده  اجتماعی 
جهانی به دوران طوالنی قرنطینه فرو رفت و 
شرایط جدیدی را برای خانواده ها ایجاد کرد. 
به  زیادی  دادند خانواده های  نشان  تحقیقات 
علت قرنطینه طوالنی مدت دچار آسیب شدند 
در نگاه اول شاید چنین به نظر می رسد که 
حضور طوالنی مدت اعضای خانواده در کنار 
کنار  در  اما  است  لذت بخش  آنان  برای  هم 
مزایای خود این امر بسترساز آسیب های روانی 
و اجتماعی نیز گردید، بروز تضاد میان اعضای 
خانواده و رشد خشونت خانگی محیط خانواده 
را به لحاظ روانی و اجتماعی به محیطی ناامن 
تبدیل کرد تا کودکان و نوجوانان در این بستر 
خانواده احساس کنند که جزو اولویت اطرافیان 
خود نیستند چرا که بروز تعارضات بین اعضای 
خانواده موجب غفلت از کودکان و نوجوانان 

می شود البته این تعارضات در گذشته نیز بوده 
است اما با قرنطینه و حضور مستمر اعضای 
خانواده در کنار هم و مواجهه بیشتر آنان با 

یکدیگر تفاوت ها بیش از پیش آشکار گردید.
الزام به قرنطینه خانگی بسیاری از مشاغل را با 
تعطیلی مواجه کرد بسیاری از کارگران شغل 
خود را از دست دادند و بیکار شدند مشاغل آزاد 
بازاری با توجه به تعطیلی و کاهش رونق کسب 
و کار قادر به پرداخت اجاره بهای محل کسب 
خود نبودند کشاورزان با افزایش نرخ کرایه و 
ممنوعیت رفت و آمدها برای انتقال محصوالت 
خود در بازارهای فروش کشور دچارمشکالت 
شد  باعث  اقتصادی  بحران  شدند  عدیده ای 
بسیاری از شرکت ها در بخش خصوصی اقدام 
به تعدیل نیرو کنند همین مسائل خانواده را از 
نظر معیشتی دچار مشکل نمود زیرا با کاهش 
تجربه  را  سختی  شرایط  خانواده ها  درآمدها 
رعایت  هزینه های  شرایط  همین  در  کردند 

به  ابتال  از  پیشگیری  نیز  و  بهداشت 
شد. تحمیل  خانواده ها  به  کرونا 

کودکان  اتفاقات، خشونت  این  به  نگاه  با 
غیر  خیلی  مدرسه  محیط  در  نوجوانان  و 
وجود  به  علل  برابر  و  نیست  طبیعی 
در  کرونا  همه گیری  دوران  در  آورنده 
تعجب  باعث  نیفتد  اتفاق  اگر  خانواده ها 
خواهد بود چرا که این اتفاقات طرحواره 
و  کودکان  ذهن  در  را  طرد  و  رهاشدگی 
چرخه  در  آن ها  کرد  تشدید  نوجوانان 
با  و  افتادند  دام  به  طرد  و  رهاشدگی 
پرخاشگرانه  رفتار  تعارض  کوچکترین 
مدرسه  و  خانواده  می دهند  بروز  خود  از 
ندارند  کامل  وقوف  مسئله  این  به  نیز 
ادامه  خود  کار  به  چرخه  این  نتیجه  در 
خشونت های  شـاهد  روز  هــر  و  می دهد 
جامعه  و  مــدارس  بـــطن  در  بیشتـری 

بود. خواهیم 
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گیالن

مرد نقره ای تئاتر ایران درگذشت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
باخبر  متاسفانه  کرد:  بیان  آستارا،  بندر  مرزی 
شدیم که “آرمین بشرویه” از فعاالن هنر تئاتر 
بیمارستان  در  بیماری  دلیل  به  گیالن   استان 

دکتر شریعتی تهران درگذشت.
با  تماس  در  اینکه،  به  اشاره  با  تشرینی  شاپور 
که  شدیم  مطلع  وی(  )برادر  بشرویه«  »رامین 
حدود  از  استخوان  مغز  سرطان  بیماری  عالیم 
یک ماه گذشته در وی بروز کرد، توضیح داد: با 
توجه به اینکه از ماه گذشته وضعیت جسمانی 
»آرمین  پزشکان  تشخیص  با  شد،  وخیم  وی 
تهران  شریعتی  دکتر  بیمارستان  در  بشرویه« 

بستری شد.
با  ارشاد اسالمی آستارا  اداره فرهنگ و  رئیس 
فعال  از جوانان  بشرویه  آرمین  اینکه  به  اشاره 
می باشد،  گیالن  استان  سینما  و  تئاتر  عرصه 
سیلورمن  هنری  کاراکتر  مبتکر  وی  کرد:  بیان 
ایران است و توانسته بود در  نقره ای( در  )مرد 
دهه گذشته تحول عظیمی را در هنر تئاتر و به 
خصوص صنعت تبلیغات در سطح کشور ایجاد 

کند.
وی با تاکید بر اینکه این هنرمند چندین مقام 
برتر را در جشنواره های مختلف تئاتر در عرصه 
ملی و استانی داشت، اضافه کرد: وی عالوه بر 
فعالیت مستمر در هنر نمایش کشور، با گروه ها 
در  خارجی  و  داخلی  مختلف  کارگردان های  و 
عرصه های بین المللی، به خصوص در کشورهای 

کوزوو و لهستان به ایفای نقش پرداخته بود.
بندر  گفتنی است، »آرمین بشرویه« متولد ۶۱ 
بازیگری  رشته  التحصیل  فارغ  و  آستارا  مرزی 

تئاتر و سینما از دانشگاه سوره تهران بود.
تئاتر  مرد جشنواره  بازیگر سوم  عنوان  کسب 
کاندیدای  دانشجویی،  بخش  در  ایران  فجر 
تئاتر  جشنواره  چهارمین  مرد  بازیگر  بهترین 
شهر، حضور در فستیوال های نمایش کشورهای 
در  نقش  ایفای  و  لهستان  و  کوزوو  جمهوری 
تهران، رشت،  در شهرهای  نمایش  از ۳۰  بیش 
رامسر،  ساری،  مشهد،  کیش،  اصفهان،  شیراز، 
آستارا، تالش و سایر شهرهای کشور، بخشی از 

افتخارات این هنرمند می باشد.

 “ساماندهی و بهسازی دفن گاه زباله سراوان که به 
یک بحران های زیست محیطی و اجتماعی تبدیل 
شده است، از روز ورود هیات دولت به استان گیالن 
)هشتم بهمن ۱۴۰۰( به طور جدی در دستور کار 
وزارت کشور قرار گرفت و وزیر کشور با حضور در 
منطقه و گفت و گو با مردم، دستور انجام طراحی 
مناسب و اقدامات عاجل به منظور تعطیلی کامل 

این دفن گاه را صادر کرد.
 واقعیت این است که با گذشت ۴۰ سال از عمر 
از  بیش  به  منطقه  زباله  افزایش  و  دفن گاه  این 
پیچیدگی های  آن  ساماندهی  روز،  در  تن   ۱۰۰۰
فنی و مدیریتی زیادی پیدا کرده است که در طول 
سه ماه گذشته تالش شد تا حد زیادی برطرف و 

در خصوص راه حل جامع هم توافق ایجاد شود.
طی این مدت با برگزاری جلسات مکرر و مذاکرات 
رشت،  شهرداری  گیالن،  استانداری  بین  طوالنی 
پیمانکاران و سرمایه گذاران و سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها، توافق شد عملیات اجرایی در محورهای 
زیر در نیمه نخست اردیبهشت ماه امسال با حضور 

نماینده ویژه وزیر کشور آغاز شود:
 ۱- طراحی الگوی ساماندهی )شامل پوشش کامل 
خاک، کنترل و تصفیه شیرابه( و انعقاد قرارداد با 
برای  تومان  میلیارد   ۷۰ حدود  تامین  و  پیمانکار 
عملیات  برای  الزم  تمهیدات  ایجاد  و  قرارداد  این 

اجرایی.
در خصوص  موجود  اختالفات  تکلیف  تعیین   -۲  
تصفیه خانه شیرابه که باعث شده بود راه اندازی 

آن به تاخیر بیفتد.
آغاز  و  آلی  کود  کارخانه  مدیریت  اصالح   -۳  
افزایش ظرفیت آن از ۱۵۰ تن فعلی به ۱۰۰۰ تن 
که باعث کاهش ۷۰ درصدی زباله دفنی می شود. 
این عملیات به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد 
محل  از  مابقی  است.  شده  تامین  دولت  سهم  که 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین خواهد شد 

و در این خصوص اقدامات الزم انجام شده است.
پسماندهای  تمامی  اصولی  و  صحیح  پردازش 
تولیدی منجر به کاهش دورریز زباله و جلوگیری 

از دفن مستقیم آن خواهد شد.
زباله  نیروگاه  منابع  تامین  مشکالت  پیگیری   -۴  

 سوز ۶۰۰ تنی رشت. تاکنون بیش از ۸ میلیون 
دالر به این طرح تخصیص داده شده و الزم است 
حدود ۳۲ میلیون دالر دیگر توسط دولت و سرمایه 
واحدهای  دورریز  از  استفاده  یابد.  تخصیص  گذار 
زباله  های  نیروگاه  در  سوخت  عنوان  به  پردازش 
سوز یکی از بخش های مهم حل این مسأله است 
اعالم  به مردم  به زودی  اتمام آن  بندی  که زمان 

خواهد شد.
سریعا  گیالن  استانداری  شد  مقرر  همچنین   -۵  
تولیدی  پسماندهای  دفن  برای  را  جدیدی  محل 
و  انتخاب  محیطی  زیست  های  شاخص  براساس 

زمینه استفاده از آن را فراهم سازد.
و  رشت  شهرداری  و  گیالن  استانداری  تکالیف   
کامال  بحران  این  حل  برای  شهرداری ها  سازمان 
روشن شده است و گزارش گیری روزانه از اجرایی 
میزان  شدن  مشخص  منظور  به  اقدامات  شدن 

پیشرفت صورت خواهد گرفت.
پایان  تا  است  امید  توافق،  مورد  برنامه  اساس  بر 
سال ۱۴۰۱ این منطقه به شرایط عادی باز گردد 
و آلودگی های محل دفن شامل کنترل شیرابه، بو، 
قبولی  قابل  حد  به  موذی  و حشرات  هوا  آلودگی 

کاهش یابد.”

بیانیه وزارت کشور درباره دفنگاه زباله سراوان؛ 

تکالیف استانداری گیالن و شهرداری رشت مشخص است

نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه انقالب اسالمی برای پیاده سازی همه 
به  دشمن  کرد:  تصریح  شد،  تشکیل  دین  ابعاد 
دنبال گرفتن دین، اهل بیت)ع( و قرآن از جوانان 
است و ما باید با همه توان در مقابل این هجمه 

دشمن ایستادگی کنیم.
وی در ادامه ضرورت توجه به قرآن کریم را مورد 
قرآن سوزانده  و گفت: در سوئد  داد  قرار  تاکید 
را ترک  با دست خودمان قرآن  ما  می شود، ولی 
کرده و نسبت به آن بی مهری می کنیم؛ قرآن قطعا 

در قیامت از ما شکایت خواهد کرد.
آیت اهلل رمضانی با بیان اینکه همه از جمله دولت 
باید تالش کنند تا مشکالت معیشتی مردم حل 
شود، افزود: در گیالن هم باید این تالش به صورت 

جدی صورت بگیرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( به معضل زباله 
سراوان اشاره کرد و گفت: شنیده ام که به صورت 
جدی این اراده وجود دارد تا مشکل سراوان را حل 

کنند.
حل  مشکل  این  قبل  خیلی  از  باید  افزود:  وی 
به  بازیافت  موضوع  و  زباله  تفکیک  اگر  می شد؛ 
خوبی فرهنگ سازی شود، ما با این مشکالت که 

سبب اذیت شدن مردم شده، مواجه نمی شویم.
آیت اهلل رمضانی یکی از ویژگی های انقالب اسالمی 
گفت:  و  کرد  عنوان  مردم  به  خدمات رسانی  را 
مردم، رکن انقالب هستند؛ امیدواریم مسئولین 
وعده های عملی داده و با اقدام عملیاتی مشکالت 

مردم را حل کنند.
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه نباید دلخوری مردم به حدی برسد که 
بی اعتماد شوند، تاکید کرد: قوای مقننه، مجریه 
تا این  باید دست به دست هم بدهند  و قضاییه 

اعتمادسازی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران باید به 
انقالب حضرت ولی عصر)عج( متصل شود، اذعان 
کرد: اگر اسالم ضربه بخورد، دیگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال 
آینده از اسالم و ظهور حضرت مهدی)عج( خبری 
نخواهد بود؛ باید تکلیف خود را درست بشناسیم، 
تا  احیا کنیم  را در خود  حس مسئولیت پذیری 

بتوانیم به وظیفه خود عمل نماییم.

آیت اهلل رمضانی؛
دلخوری مردم نباید به حدی 

برسد که بی اعتماد شوند

و  نقل  و  حمل  معاون  خیابانی  حسین  محمد 
داشت:  اظهار  رشت  شهرداری  زیربنایی  امور 
ارائه  سطح  با  گسترده  نهادهایی  شهرداری ها 
محسوب  شهروندان  به  متنوع  بسیار  خدماتی 
و  مشترک  همکاری  تردید  بدون  و  می شوند 
تعامل نهاد مدیریت شهری و سایر دستگاه ها در 
بهبود وضعیت شهرها مؤثر، الزم و ضروری است. 
موفق  عملکرد  برای  راهکار  مهمترین  طرفی  از 
تعامالت  به  شهری  ترافیک  حوزه  در  مثبت  و 
نیروی  مجموعه  و  شهری  مدیریت  سازنده 

انتظامی و پلیس راهور وابسته است.
متاسفانه  کرد:  اضافه  خیابانی  حسین  محمد 
برنامه های خبری صدا و سیما  از  در یکی  اخیراً 
چراغهای  مشکالت  سرعتکاه ها،  خصوص  در 
راهنمایی، مدیریت پارک حاشیه ای، اجرای فیبر 
نوری و دوربین های نظارتی و نظایر اینها مطالبی 
مطروحه  موارد  در  رشت  شهرداری  و  عنوان 
مقصر معرفی شده که الزم است تا برای شفافیت 
موضوع، موارد ذیل موشکافی شده و با مستندات 
قرار  واکاوی  مورد  رشت  شهرداری  در  موجود 

گیرند.
وی افزود: طبق مطالعات به عمل آمده شهرداری 
رشت؛ در حال حاضر فقط ۵۱۷ رشته سرعتکاه 
و  فرعی  معابر  از  )جدا  شهر  اصلی  معابر  در 
کوچه ها( وجود دارد، یعنی حدوداً هر ۳۵۰ متر 
به طور میانگین یک سرعتکاه که باعث نارضایتی 
مردم شده است. از طرفی بر اساس مکاتبه معاون 
دادستان رشت بایستی دیگر روشهای آرام سازی 
در دستور کار قرار گیرد که شهرداری رشت در 
همین راستا تاکنون در بیش از ۱۰ نقطه از سطح 
شهر این کار را انجام داده و روندش را همچنان 

دنبال می کند.
معاون حمل و نقل امور زیربنایی شهرداری رشت 
به  ایمنی  کمیسیون  مصوبات  طبق  کرد:  اذعان 
ریاست معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار 
از جمله  اجرایی  ۱۰ دستگاه  از  بیش  که  گیالن 
پلیس راهور در آن حضور دارند، مقرر شد که ۵ 
رشته سرعتکاه در مسیر جاده تهران حذف شود 
این  راهور  پلیس  ممانعت  علت  به  متاسفانه  که 

مصوبه اجرایی نشده است.

روشنگری معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت؛

هر ۳۵۰ متر یک سرعتکاه در رشت وجود دارد 

پروژه خط ۶۳ کیلوولت کابلی تغذیه کننده 
پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جنوب رشت به پایان 

رسید و این خط هم اکنون برقدار است.
پروژه خط ۶۳  که  این  اعالم  با  بیژن  محبت 
 ۶۳/۲۰ پست  کننده  تغذیه  کابلی  کیلوولت 
این  پایان رسید و  به  کیلوولت جنوب رشت 
پروژه  گفت:  است  برقدار  اکنون  هم  خط 
تغذیه کننده پست  کابلی  خط ۶۳ کیلوولت 
هدف  با  رشت  جنوب  کیلوولت   ۶۳/۲۰
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تامین برق 
با  و  رشت  شهر  مشترکین  پایدار  و  مطمئن 
و  ریال تکمیل  میلیارد  بر ۱۶۴  بالغ  اعتباری 

به بهره برداری رسید.
منطقه ای  برق  شرکت  خطوط  طرح  مجری 
مورد  تجهیزات  تأمین  از  پس  افزود:  گیالن 
نیاز، عملیات اجرایی احداث پروژه خط تغذیه 
سال  ماه  آبان  از  رشت  جنوب  پست  کننده 
محدودیت های  کلیه  علیرغم  و  آغاز   ۱۴۰۰
نامناسب،  جوی  شرایط  قبیل  از  اجرایی 
و  طرح  اجرای  مسیر  در  زیاد  بسیار  تردد 
حمایت  با  و  شده  اتخاذ  تدابیر  سایه  در   ،…
صبوری  و  متنانت  و  ذیربط  ارگان های  کلیه 
مثال زدنی شهروندان شریف شهر رشت، در 

اسفند ۱۴۰۰ به اتمام رسید و برقدار گردید.
متر   ۳۹۰۰ به طول  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
موجود  هوایی  و خروج خط  ورود  به صورت 
از مجاورت مسکن مهر رشت تا پست ۶۳/۲۰ 
پایان  به  و  شد  اجرا  رشت  جنوب  کیلوولت 
برقدار و در حال  اکنون  این خط هم  رسید، 

بهره برداری می باشد.
بیژن گفت: پیمانکار اجرایی این پروژه شرکت 
فرانیرو بوده و تجهیزات این پروژه نیز توسط 
شرکت بومی سیمکو تولید و تأمین گردیده 
بر  نظارت  و  راحی  مهندسی  خدمات  است؛ 
مهندسین  شرکت  توسط  نیز  پروژه  اجرای 

مشاور قدس نیرو ارائه گردیده است.

مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای 
گیالن خبر داد:

اتمام احداث پـروژه خط ۶۳ 
کیلوولت دومداره کابلی تغذیه 

کننده پست جنوب رشت

گیالن:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
و  ایستادگی  و  مقاومت  درس  خرداد،  سوم 

محور برنامه های فرهنگی و هنری ما است.
مدیرکل  »داوطلب«  با  دیدار  در  ثقتی  رضا 
بنیاد شهید گیالن با تاکید بر لزوم برنامه ریزی 
سوم  گرامیداشت  برنامه های  اجرای  برای 
خرداد به صورت مشترک و در فضای تعامل و 
همدلی گفت: از جمله این برنامه های مشترک 
کریمی  شهید  شهادت  سالگرد  گرامیداشت 

بود که مورد اقبال عمومی قرار گرفت.
بر  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  از برخی  نگاه رفع تکلیفی  لزوم  از  پرهیز 
مناسبت ها تاکید کرد و افزود: در این دولت 
راه  و  باشیم  داشته  تکلیفی  رفع  نگاه  نباید 
گذشته را ادامه دهیم، گفتمان ما خدمت به 

مردم است.
اشاره  ملی  مناسبت های  هدفگذاری  به  وی 
و  بیانیه  خرداد  سوم  اینکه  بیان  با  و  کرد 
گفت:  است  هنر  و  فرهنگ  حوزه  مرام نامه 
و  ایستادگی  و  مقاومت  درس  خرداد،  سوم 

محور برنامه های فرهنگی و هنری ما است.
سطح  در  مراسمی  برگزاری  خواستار  ثقتی 
و  شد  خرداد  سوم  گرامیداشت  برای  ملی 
مذهبی  ملی،  مناسبت های  باید  کرد:  بیان 
قالب  در  را  استانی  مناسبت های  و همچنین 

برنامه های فرهنگی و هنری گرامی بداریم.
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بیان اینکه فضای اتحاد و همدلی در ادارات 
کرد:  تاکید  دارد  وجود  استان  فرهنگی 
جبهه متحد فرهنگی در استان برای اجرای 
برنامه های واحد و ملی شکل گرفته و باید از 

ظرفیت های یکدیگر بهره مند شویم.
اداره کل  این دو  نگاه مشترک  بیان  با  ثقتی 
هنری  فرهنگی  مشترک  برنامه های  گفت: 
ارتقا  جهت  یکدیگر  همکاری  با  زیادی 
فرهنگ ایثار و شهادت و شناساندن شهدای 
شاخص به قشر جوان جامعه خواهیم داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیالن تأکید کرد:

پرهیز از لزوم نگاه رفع تکلیفی 
از برخی از مناسبت ها

یکسال  در  راهور  پلیس  اینکه  بیان  با  خیابانی 
اخیر بیش از ۷۰ درخواست جهت نصب سرعتکاه 
آن ها  مکاتبات  و  درخواست ها  تمامی  و  داشته 
است  حالی  در  این  داشت:  ابراز  است،  موجود 
که در صورت بروز تصادفات در نقاط درخواستی 
برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات 
بارها برای شهرداری رشت  راهنمایی و رانندگی 
داده  تقصیر  سهم  سرعتکاه  نصب  دلیل عدم  به 

است.
وی ادامه داد: براساس اصالحیه آئین نامه اجرایی 
تخلفات  به  قانون رسیدگی  ماده ۱۵  تبصره یک 
حاشیه ای  پارک  مدیریت  طرح  اجرای  رانندگی، 
به  تصویب شد و شهرداری رشت متعاقبا نسبت 
فراخوان سرمایه گذاری برای ۲۱ معبر پرترافیک 
اجرای  فرآیندهای  انجام  از  بعد  اما  کرد  اقدام 
قرارداد از قبیل خرید سه دستگاه اتومبیل و در 
اختیار پلیس قرار دادن آن هم اینک حدود ۹ ماه 
کد  دریافت  انتظار  در  قراداد  این  کل  که  است 
مدیریت  جهت  در  راهور  پلیس  سوی  از  تخلف 

پارک حاشیه ای در شهر می باشد.
معاون حمل و نقل امور زیربنایی شهرداری رشت 
به بحث مشکالت چراغهای راهنمایی سطح شهر 
اجرا  واحد  شد:  یادآور  و  نمود  اشاره  نیز  رشت 
ترافیک  مهندسی  و  ایمنی  مدیریت  عملیات  و 
در  شبانه روزی  شکل  به  نقل  و  حمل  معاونت 
چراغهای  شبکه  نگهداشتن  پایدار  جهت  تالش 
که  آن  ضمن  است،  شهر  سطح  راهنمایی 
روزرسانی  به  جهت  مناقصه ای  رشت  شهرداری 
چراغهای  شبکه  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم 
راهنمایی برگزار کرده و این کار امسال عملیاتی 

خواهد شد.
و  تعامل  آنکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  خیابانی 
پلیس  و  شهرداری  خدمتگذار  نهاد  دو  انسجام 
سطح  در  مردم  نفع  به  را  درخشانی  آثار  راهور 
تردید بخش  بدون  به همراه خواهد داشت  شهر 
راهنمایی  چراغهای  موجود  مشکالت  از  اعظمی 
کارشناسی  و  تخصصی  نگاه های  با  رشت  شهر 
رفع  قابل  آن ها  همکاری  با  و  نهاد  دو  این  شده 

می باشد.
وی همچنین عنوان کرد: شهرداری رشت در ۲۴ 

بهمن سال گذشته مکاتباتی را با پلیس راهور 
گیالن با هدف اعالم میزان جرایم رانندگی از 
سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ انجام داده که متاسفانه 
آمار، شهرداری رشت  این  اعالم  به جهت عدم 
در  را  رانندگی  جرائم  ریالی  میزان  نتوانسته 
اختیار داشته باشد و اگر روند به همین منوال 
طی شود سهم اعتبار شهرداری از بین خواهد 
این  در  می رود  انتظار  علت  همین  به  رفت 
حوزه هم نهایت همکاری متقابل بین دو نهاد 

صورت گیرد.
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
رشت از اجرای ۱۸۵ کیلومتر فیبرنوری و نصب 
۷۱ ایستگاه دکل، فونداسیون و ۲۰۰ دستگاه 
از  گفت:  و  داد  خبر  شهر  سطح  در  دوربین 
این ۲۰۰ دستگاه تاکنون ۶۴ دستگاه دوربین 
بهره برداری  حال  در  و  شده  آماده  نظارتی 
آبان   ۲۰ در  رشت  شهرداری  سویی  از  است. 
سال گذشته با پلیس راهور استان در خصوص 
اختصاص کدگذر واژه جهت بهره برداری از ۱۳ 
ایستگاه دوربین مکاتبه نموده و حدود ۵ ماه 
است که هنوز مراحل بروکراسی اداری آن در 

پلیس راهور ناجا انجام نگرفته است.
اینکه شهرداری رشت در  با تاکید بر  خیابانی 
نظر دارد در سال ۱۴۰۱ پروژه رفیوژ میانی حد 
اعتباری  با  را  آرامستان  تا  گیل  میدان  فاصل 
معادل ۲۰۰ میلیارد ریال اجرایی نماید، اظهار 
حاشیه  لوله گذاری  عملیات  شهرداری  داشت: 
حال  در  را  برگشت  مسیر  در  مذکور  خیابان 
پروژه  راهور  پلیس  دیدگاه  با  اما  داشته  اجرا 
متوقف شده است که در این مورد هم انتظار 
و  شهروندان  منافع  حفظ  راستای  در  می رود 
متقابل  همکاری  نهایت  بیت المال  از  صیانت 
انجام  پروژه  سرگیری  از  برای  نهاد  دو  بین 

گیرد.
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گیالن،  استانداری  عمرانی  معاون  حضور  با 
حفاظت  مدیرکل  و  اشرفیه  آستانه  فرماندار 
محیط زیست گیالن اولین دستگاه زباله سوز 
بدون دود کوچک مقیاس در روستای سالکده 
آستانه اشرفیه به صورت آزمایشی بارگذاری 

شد.
رضا زمانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
گیالن با اعالم این مطلب گفت: با توجه به 
استان  در  پسماند  بحرانی  بسیار  وضعیت 
گیالن و دستور ریاست محترم جمهور و نیز 
تاکید و پیگیری عالی ترین مقام اجرایی استان، 
پس از برگزاری جلسه ویژه مدیریت پسماند 
در استانداری گیالن به منظور بازدید میدانی 
از بارگذاری دستگاه ابداعی و نوآور زباله سوز 
که بر اساس معرفی نامه های اولیه به روستای 
سالکده شهرستان آستانه اشرفیه عزیمت شد.

مجوزهایی  و  مکاتبات  اساس  بر  افزود:  وی 
که صادر شده این دستگاه که تکنولوژی آن 
بومی و حاصل تالش یکی از مبتکران استان 
می باشد قادر است زباله های خانگی را که پس 
از فرایند تفکیک باقی می ماند با کمک سوخت 
گاز طبیعی تبدیل به خاکستر کند چنانکه 
گاز دی  و  آب  بخار  تولید  آن  فرایند  نتیجه 

اکسید کربن خواهد بود.
این  گفت:  گیالن  زیست  محیط  مدیرکل 
و  دارد  جابجایی  قابلیت  سوز  زباله  دستگاه 
متولی  نهاد های  از  نیز  را  اولیه  موافقت های 
دریافت کرده و در حال حاضر با توجه به اینکه 
قادر است حجم زباله تولید شده روستایی را 
پوشش دهد بصورت آزمایشی و با حجم کم 

با حضور جمعی از مسئولین صورت گرفت؛

بارگذاری آزمایشی اولین دستگاه زباله سوز بدون 
دود کوچک مقیاس در سالکده بندر کیاشهر

رییس  و  عضو  جعفری،  دانش  داود 
تشخیص  مجمع  کالن  اقتصاد  کمیسیون 
بندری- های  توانمندی  از  نظام  مصلحت 

تولیدی-صنعتی  واحدهای  و  لجستیکی 
منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد.

علی  مهندس  که  دیدار  این  درجریان 
مدیره  هیأت  رییس  مقدم،  اکبری  اوسط 
عضو  داشت  حضور  سازمان  مدیرعامل  و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به 
توانمندیها و زیرساخت های خوب منطقه 
با کشورهای حاشیه  ارتباط  انزلی در  آزاد 
باید  کرد:  تصریح  اوراسیا  و  خزر  دریای 
ضمن تقویت ظرفیتها و سرعت بخشیدن 
همچون  هایی  پروژه  تکمیل  فرایند  به 
ریل سراسری،  به خط  منطقه  این  اتصال 
فرصت  از  حداکثری  برداری  بهره  زمینه 
ها و مزیت های توسعه مراودات تجاری با 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای 

را فرآهم نمود.
مجتمع  مختلف  های  بخش  از  بازدید 
اتصال  نقطه  تجارت،  فاز  کاسپین،  بندری 
دیدار  کشور،  ریلی  شبکه  به  بندر  این 
تولیدی-صنعتی-صادراتی  واحد  سه  از 
شیمی( کسری)فومن  و  منبع  سوبار،خزر 

منطقه و گفتگو با فعالین اقتصادی مشغول 
و  تغییر  روند  از  آشنایی  بهمراه  کار  به 
اخیر،  سالهای  ظرف  شده  طی  تحوالت 
از مهمترین بخش های بازدید دکتر داود 
اقتصاد  کمیسیون  رییس  جعفری  دانش 
از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  کالن 

منطقه آزاد انزلی بود.
بازدید،  برنامه  این  توجه  جالب  نکات  از 
اهدای گل و تبریک عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مدیرعامل سازمان منطقه 
تولیدی  واحدهای  کارگران  به  انزلی  آزاد 
منطقه به مناسبت ۱۱ اردیبشهت ماه روز 

کارگر بود.
گفتنی است در این برنامه بازدید، معاونین 
سازمان نیز حضور داشته و گزارش هایی 
انجام  های  برنامه  و  اقدامات  خصوص  در 
شده،فرصت ها و برخی چالش های پیش 
روی توسعه حوزه فعالیت، سرمایه گذاران 
کمیسیون  رییس  به  انزلی  آزاد  منطقه 
تشخیص  مجمع  عضو  و  کالن  اقتصاد 

مصلحت نظام ارائه شد.

مهدی فالح میری با اشاره به پیگیری جدی 
دستگاه قضا در خصوص متخلفان ساماندهی 
ساماندهی  در خصوص  گفت:  سراوان،  زباله 
پسماند متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت 

نگرفته است.
قضا  دستگاه  اقدام  با  اینکه  بیان  با  وی 
متخلف  و  سابق  مدیران  برای  پرونده ای 
 ۳ برای  تاکنون  گفت:  است  شده  تشکیل 
قضایی  قطعی  حکم  شهرداری  سابق  مدیر 
صادر شده و این پرونده ها در مرحله اجرای 

حکم است.
دادستان مرکز استان با اشاره به هزینه های 
سراوان  زباله  ساماندهی  برای  که  فراوانی 
شده افزود: در یکی از این قراردادها حتی تا 
۹۰ درصد مبلغ هم به پیمانکار داده شد، اما 

هیچ کاری انجام نشد.
مهدی فالح میری به تعقیب و پیگیری بقیه 
مدیران متخلف و متولیان هم اشاره و خاطر 
امر  متولیان  سراغ  قضا  دستگاه  کرد:  نشان 
خواهد رفت و در خصوص حقوق عامه مردم 

با کسی مماشات نخواهد کرد.

بازدید داود دانش جعفری 
از ظرفیت های بندر کاسپین 

و شرکت های دانش بنیان

دادستان مرکز گیالن خبر داد؛

محکومیت ۳ مدیر سابق 
شهرداری رشت

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

شروع به فعالیت کرده است. بنابراین چنانچه 
بتواند نتایج سنجش گاز های خروجی را آنطور 
که مخترع آن ادعا میکند برابر استاندارهای 
محیط زیستی، اظهار کند، میتوان از آن به 
عنوان حرکتی موثر در مدیریت پسماند استان 

نام برد.
مشابه  مذکور  دستگاه  گفت  ادامه  در  زمانی 
خارجی ندارد و به عنوان اولین دستگاه زباله 
است  اختراع شده  ثبت  دودکش  بدون  سوز 
که به تازگی به همت یکی از خیرین روستای 
این  سالکده خریداری و در محل دفن زباله 

روستا نصب شده است
نکته حائز اهمیت اینکه در این روستا با کمک 
یکی از تشکل های زیست محیطی برنامه های 
تفکیک از مبدا حداکثری با مشارکت کامل 
مردم روستا بویژه زنان و جوانان انجام میگیرد 
قابلیت  که  باقیمانده  زباله  از  بخشی  فقط  و 

بازیافت ندارد به زباله سوز منتقل میشود
دبیر کارگروه کمیته مدیریت پسماند استان 
افزود با توجه به انفجار فاجعه بار بحران زباله 
در استان و بروز تنش های اجتماعی در سطح 
نو و استفاده  ایده های  به  لزوم توجه  منطقه 
ناپذیر  انکار  بومی ضرورتی  تکنولوژی های  از 
است که هیچ گونه بهانه و سستی را در رفع 
معدود  تابید.  نخواهد  بر  بزرگ  معضل  این 
جایگاه های دفن زباله در سطح استان از آستانه 
تکمیل ظرفیت عبور کرده اند و هم اینک در 
امنیت  لحاظ  از  خطرناکی  بسیار  وضعیت 
بهداشت و سالمت و محیط زیست قرار دارند. 
اجرای  صرفا  وضعیت  این  مدیریت  راه  تنها 

استفاده  و  مبدا  از  زباله  تفکیک  طرح های 
نهایت  در  و  کمپوست  تولید  برنامه های  از 
استفاده از زباله سوز های استاندارد است که 
به مراتب خسارت آن به محیط زیست کمتر از 
دفن یا رها کردن زباله در طبیعت است. ولی 
بطورکلی زباله سوزهای کوچک مقیاس، بعنوان 
یک راهکار موثر و قابل اتکا )بویژه در حوزه 
روستایی، شهرک ها و مجتمعهای پرجمعیت( 
تفیک  برنامه های حداکثری  اجرای  با  همراه 
برنامه های  از  بخشی  بعنوان  میتواند  مبدا  از 

مدیریت پسماند باشد
در  گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
خاتمه گفت: اداره کل محیط زیست بعنوان 
یک طرح پایلوت )فنی و اجرایی( این دستگاه 
زباله سوز را تحت پایش و بررسی قرار داده 
شدن  فراگیر  پتانسیل  و  قابلیت ها  تعیین  و 
بیشتر  بررسی های  به  منوط  مذکور،  طرح 
آزمایشگاهی و فنی دارد وی افزود این اداره 
به عنوان دبیر کمیته پسماند و ناظر بر وظایف 
تمام  از  جدیت  با  متولی،  نهادهای  اجرایی 
طرح های نوآور برای مدیریت پسماند استان 
حمایت خواهد کرد و به هیچ عنوان سالمت 
جامعه و محیط زیست را فدای منافع عده ای 

سوداگر نخواهد کرد.
به  استانداری  عمرانی  معاون  بازدید  این  در 
منظور تسریع فرآیند تکمیل زیرساخت های 
مربوط به راه اندازی دستگاه قول همکاری و 
نیاز  امکانات مورد  مساعدت داد و مقرر شد 
بصورت ویژه و با سرعت در اختیار مبتکر و 

مخترع دستگاه زباله سوز قرار گیرد.

معلمین  از  تجلیل  آیین  معلم  مقام  بزرگداشت  با 
حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  منتخب 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  و  سازمان  مدیرعامل 
شهرستان بندرانزلی برگزار شد. اکبری مقدم رئیس 
هیات مدیره سازمان در این نشست یکی از علت 
بهره  یافته  های اصلی پیشرفت در جوامع توسعه 
مندی از سیستم آموزشی کارآمد دانست و افزود: 
با بهره مندی از ظرفیت های این منطقه می توان 
کیفیت  و  منطقه  معلمان  توانمندسازی  زمینه  در 
های  گام  آموزان  دانش  آموزش  و  تعلیم  بخشی 
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  برداشت.  موثری 
تکریم، تامین مالی و حفظ شان و منزلت معلمان 
به همراهی و تعامل با آموزش و پرورش استان در 
اجرای پروژه های آموزشی و فرهنگی اشاره و بیان 
هنرستان  طرح  اجرای  جهت  الزم  آمادگی  کرد: 
تخصصی در منطقه آزاد انزلی و نظارت بر افزایش 
هوشمند سازی آموزش و ارتقای سطح علمی دانش 

آموزان و مدارس از سوی این سازمان وجود دارد.
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  فر  یوسفی  نریمان 
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  در  نیز  انزلی  بندر 

تجلیل از معلمان نمونه منطقه آزاد انزلی
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  در  نیز  انزلی  بندر 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات 
تجهیز  و  آموزش  کیفی  های  شاخص  ارتقای 
از شیوع ویروس کرونا برخی  مدارس گفت: پس 
از دانش آموزان به دلیل درگذشت اعضای خانواده 
خود دچار آسیب های روحی روانی شده و الزم 
حفظ  با  آموزان  دانش  این  تا  شود  تالش  است 
روحیه اجتماعی باال به تحصیل خود ادامه دهند 
زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کمک  با  و 
دانش آموزان  این  آسیب شناسی  و  روانشناسی 

فعالیت خواهد شد. 

آموزان  دانش  آموزش  افزود:  وی  ادامه  در  وی 
بومی محدوده منطقه آزاد انزلی در رشته های 
فنی و تدوین راهکارهای نوین به منظور کیفی 
دیگر  از  محلی  جوامع  بین  در  آموزش  سازی 
انزلی و  برنامه های مشترک آموزش و پرورش 
سازمان منطقه آزاد انزلی است. گفتنی است در 
پایان این نشست که به همت معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار گردید با 
اهدای لوح تقدیر و هدایا از معلمین، مدیران و 
معاونین برتر مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی 

تقدیر به عمل آمد.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
ایمان صبر است و بخشش

خبر
پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس شورای 
با  انرژی در مجلس  اسالمی و عضو کمیسیون 
بیان اینکه در سال گذشته متاسفانه حدود ۱۴ 
به  و  داشتیم  برق  مگاوات کسری مصرف  هزار 
عبارتی دیگر تراز منفی ما بوده، افزود: جبران این 
تراز منفی زمان بر خواهد بود و تا به امروز با وجود 
تالش های وزارت نیرو اما موفق به جبران تراز 
منفی نشده اند و طبق آخرین آمار وزارت نیرو، 
تولیدی که به شبکه برق رسانی کشور  نهایت 
اضافه می کند در خوش بینانه ترین حالت  ۶ 
هزار مگاوات می باشد و معنا و مفهوم این مقدار 
این است که ۸ هزار مگاوات از مقدار ۱۴ هزار 

مگاوات کسری باقی خواهد ماند.
وی در ادامه با پیش بینی افزایش و رشد مصرف 
از  گذشته  های  به سال  نسبت  امسال  در  برق 
وجود کسری ۶۰۰۰ مگاواتی نسبت به تولید برق 
ابراز نگرانی کرد و افزود: در مجموع با محاسبه 
این مقدارها چیزی از تراز منفی سال گذشته کم 

نخواهد کرد.
این عضو کمیسیون انرژی گفت:  با تذکراتی که 
به وزیر محترم داده شد تاکید شده که ابالغیه 
ها و دستورالعمل های متفاوت مبنی بر کنترل 
مصرف برق صادر شود و همچنین بخش اعظم 

منابع مالی به سمت تولید سوق داده شود.
شورای  مجلس  در  لنگرود  شهرستان  نماینده 
اسالمی عمده خاموشی ها را متعلق به خاموشی 
صنایع مهم دانست و گفت: سازمان چای امروز 
برای راه اندازی کارخانه جات خود نیاز مبرم به 
برق دارد، با توجه به اینکه چای محصولی است 
که نمیتواند بیشتر از دو ساعت نگهداری شود و 

بالفاصله باید تبدیل به فرآورده شود.
محمدنژاد با اشاره به بحران کم آبی در اکثر مناطق 
کشور خصوصا استان گیالن گفت: امروزه کشت 
محصول برنج برای کشاورز گیالنی کاری بسیار 
دشوار شده چراکه تامین آب کشاورزی تبدیل 
به یک  معضل گردیده شده است.  محصول برنج 
نیاز اساسی کشور است و باید توجه ویژه ای به 
این محصول استراتژیک شود و نبود این محصول 

معضالت اجتماعی به بار خواهد آورد.
و  مکلّف  مسئولین  همه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موّظفند که در جهت حل این معضل یاری کنند، 
اضافه کرد: بنده بارها در صحن مجلس هم عرض 
کردم متاسفانه برخی وزارتخانه ها انتظاراتمان را 
برآورده نکردند یعنی تغییرات اساسی در ساختار 
مدیریتی خود ایجاد نکردند که بخواهند کارهای 
به سال های گذشته  ارزشمند نسبت  و  جدید 
انجام دهند با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از 
تشکیل دولت می گذرد و انتطار داشتیم به طور 

عملی شاهد تغییرات محسوسی باشیم.
نماینده لنگرود در مجلس نیاز امروز جمهوری 
اسالمی را کار میدانی و جهادی دانست و خاطر 
در  دخیل  و  متولی  های  وزارتخانه  کرد:  نشان 
کشاورزی و صنعت باید بصورت جهادی و به دور 
از کاغذ بازی و سیستم منسوخ گذشته؛ فعالیت 
های خود را به نحوی انجام دهند که برای مردم 
عزیز ما تسهیل کننده امور و قابل مشاهده باشد.

آرامش در  ایجاد  و  امیدافزایی  وی در خصوص 
جامعه اسالمی اظهار داشت: امروز باید از هرگونه 
مطالب تشنج زا و اختالف افکن جلوگیری کرد و 
توصیه ما همین مطلب است چراکه نیاز جامعه 
ایجاد امید و باالبردن روحیه مردم است، ما ضمن 
اینکه انتقاد سازنده را استقبال میکنیم اما انتظار 
داریم تمامی دستگاه های پشت مدیران فعال و 
پر تالش باشیم و قطعا مشکالت کشور با اتحاد و 
همبستگی حل شدنی و هیچ وقت اختالف افکنی 

باعث حل مشکل نمی گردد.
محمدنژاد در خصوص طرح استیضاح برخی از 
وزرا هم خاطر نشان کرد: ما انتظارات زیادی از 
فعالیت  ما  برای  و  داریم  ها  وزارت خانه  برخی 
جهادی و میدانی و حرکت رو به جلو مهم است و 
هم اکنون چند طرح استیضاح تعدادی از وزرا در 
دست هئیت رییسه جهت بررسی نهایی ارسال 

گردیده است.
وی پیشگیری از افزایش قیمت ها را مهمترین 
و  دانست  اقالم  و  اجناس  بر  نظارت  در  فاکتور 
افزود: امروز نیاز نظارت قوی تر و بهتری در جهت 

جلوگیری از افزایش قیمت ها انتظار می رفت 
و اگر قرار است حذف ارز تدریجی روی کاال اثر 
منفی بگذارد ما در سال جاری ۱۳میلیارد دالر در 
قبال ارز تدریجی نقدینگی گذاشتیم در حالی که 
در سال گذشته این مقدار ۸ میلیارد دالر بود و در 
این حوزه چرا این موارد اتفاق افتاد چرا میزان 
محصوالت  افزایش  با  مبارزه  در  که  اعتباراتی 
گذاشتیم قیمت ها را تثبیت نکرد و شما هیچ 
دلیل عقلی و منطقی روی این معضل نمی بینید، 
بنابراین نظام اقتصادی کشور را نیازمند نظارت 

دقیق تری مبینیم.
بدوی  و  اصلی  وظایف  از  داد:  ادامه  محمدنژاد 
از  کارگزاران دولت و کمیته نظارتی جلوگیری 
از  خیلی  هم  اکنون  و  است  ها  قیمت  افزایش 
موارد استناد میکنند به افزایش حقوق کارگر این 
اعداد افزایش حقوق کارگران به هیچ وجه قابل 
توجیه برای افزایش قیمت برق و اجناس و کاال 

نمی توانیم بدانیم.

نماینده لنگرود در مجلس؛
وزارت نیرو موفق به جبران تراز منفی برق نشد

چوک

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

حافظ

خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، 
در سفر به استان گیالن از آزادراه منجیل-رودبار 
بازدید کرد و گفت: باند رفت آزادراه منجیل-رودبار 
قزوین-رشت  آزادراه  از  حلقه  آخرین  عنوان  به 
نیاز در سال جاری  اعتبار مورد  تامین  در صورت 
به بهره برداری می رسد و این اقدام گام مهمی در 
و  کشور  شمال-جنوب  آزادراهی  کریدور  تکمیل 
افزایش ظرفیت های بهره برداری از بندر امام خمینی 

)ره( در شمال خلیج فارس است.
وی ادامه داد: آزادراه قزوین-رشت یکی از مهمترین 
طول ۱۳۸  به  کشور  شمال  مواصالتی  محورهای 
کیلومتر است که ۱۳۰ کیلومتر از مسیر زیرعبور 
قرار دارد و هشت کیلومتر باقی مانده آن حدفاصل 
منجیل تا رودبار در باند رفت با پیشرفت فیزیکی 

قریب به ۸۰ درصد در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی تکمیل این آزادراه را 
موجب حذف گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین-رشت 
دانست و اظهار کرد: به دلیل اتصال آزادراه به جاده 
موجود، ظرفیت کل آزادراه با داشتن یک منطقه با 
گنجایش راه اصلی چند خطه کاهش می یابد و با در 
نظر گرفتن افزایش ترافیک عبوری از این آزادراه، 
این گلوگاه مشکل ساز است و روان شدن کامل 
ترافیک آزادراه تنها با احداث آزادراه منجیل-رودبار 

میسر می شود.
و  منطقه  ویژه  توپوگرافی  به  اشاره  با  خادمی 
رفت  مسیر  داشت:  اظهار  مسیر  بودن  کوهستانی 
این آزادراه دارای چهار دستگاه تونل به طول سه 
کیلومتر و هفت دستگاه پل به طول یکهزار و ۷۰۰ 
متر است که در حال حاضر حفاری تونل ها به اتمام 
رسیده و بخش کوچکی از الینینگ تونل ها باقی 
مانده است و عملیات اجرایی بخش عمده پل های 

مسیر نیز به اتمام رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ارزش روز این پروژه را 
بیش از دو هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: به 
منظور تکمیل عملیات اجرایی بخش های باقیمانده 
مسیر حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 

است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

بهره برداری از باند رفت 
آزادراه منجیل-رودبار 
در سال جاری با اعتبـار

 ۵۰۰ میلیارد تومان

از آغاز  بازدید  امیر حسین علوی در جریان  سید 
عملیات اجرایی بهسازی مدفن زباله سراوان اظهار 
داشت: مدفن سراوان آخرین حلقه زنجیره مدیریت 
تعداد  که  است  مرکزی شهر رشت  پهنه  پسماند 
زیادی از شهرهای اطراف را هم در جلگه گیالن 

تحت پوشش قرار می دهد.
گذشته  ماه  چند  از  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
برای عملیات اجرایی بهسازی دفنگاه زباله سراوان 
و پوشاندن این مدفن توسط تیم متخصص مجموعه 
شهرداری و سازمان شهرداریهای کشور برنامه ریزی 
صورت گرفته است، افزود: عملیات اجرایی بهسازی 
دفنگاه زباله سراوان کمک می کند تا بخش عمده ای 
از خطرات زیست محیطی و تولید شیرابه لندفیل 

کاهش پیدا کند.
علوی ادامه داد: انجام زهکشی، جمع آوری شیرابه 
از  خانه  تصفیه  به سمت  آن  هدایت  نهایت  در  و 
دیگر اهداف شهرداری رشت در مسیر اجرای پروژه 

بهسازی دفنگاه زباله سراوان محسوب می شود.
بهسازی  پروژه  اجرایی  اینکه عملیات  بیان  با  وی 
دفنگاه زباله سراوان یک فرآیند مهندسی عمرانی 
است و به چند ماهی زمان نیاز دارد، تصریح کرد: با 
اجرای این پروژه دفنگاه زباله سراوان به مجموعه ای 

کم خطر تبدیل می شود.
شهردار رشت ضمن تشکر و قدردانی از سعه صدر 
و همکاری همه مردم به ویژه اهالی خوب منطقه 
سراوان ابراز داشت: در همینجا الزم می دانم بابت 
رنج و مرارت هایی که مردم سراوان طی چند دهه 
متقبل  مدیریت ها  سوء  واسطه  به  بعضا  گذشته 
شدند، عذرخواهی نمایم و امیدوارم با آغاز عملیات 
اجرایی پروژه بهسازی دفنگاه زباله و اهتمام وزارت 
رشت  شهرداری  و  شهرداری ها  سازمان  کشور، 
بیشتری  سرعت  با  را  لندفیل  ساماندهی  بتوانیم 

پیگیری کنیم.
علوی اضافه کرد: شهرداری رشت تمام ظرفیت ها و 
توان فنی، تخصصی و لجستیکی خود را به میدان 
بهسازی  روند  بتواند  طریق  این  از  تا  است  آورده 

دفنگاه زباله سراوان را طبق زمانبندی پیش ببرد.
شهردار رشت ابراز داشت: آن چیزی که در فرآیند 
اقدامات  و  برنامه ها  بهتر  انجام  در  ما  به  مدیریت 
کمک می کند، همکاری مردم در کاهش تولید زباله 
و تفکیک از مبدأ است، زیرا بدون این همراهی ها 
قادر نخواهیم بود از این معضل و چالش بزرگی که 
چند دهه است بدان گرفتار شدیم نجات پیدا کنیم.

حداقل  به  لزوم  بر  تاکید  ضمن  پایان  در  علوی 
رساندن دفن زباله در هر دفنگاهی از محیط زیست 
اذعان کرد: این آرزوی ماست و امیدواریم با اتحاد 
و انسجام جمعی و گامهایی که شهرداری رشت با 
کمک نیروهای فنی و متخصص خود طراحی کرده 

بتوانیم این هدف مهم را عملیاتی سازیم.

شهردار رشت؛
استـفاده از تمام ظرفیتها و تـوان 
شـهـرداری رشت برای تسـریع 
اجرای بهسازی سراواندر الهیجان 

نصب می شود

خانه  مدیره  هیات  رئیس  افشاری  ابراهیم 
مطبوعات و رسانه های گیالن نوشت:

سراغ  را  گیالن  در  رسانه ای  فعال  کمتر 
آمده  وجود  به  معضل  با  روزها  این  که  دارید 
میزان  این  چقدر  اما  نباشد  آشنا  سراوان  در 
دارد  همخوانی  رسانه ای  کنشگری  با  آشنایی 
به موضوعات  نگاه تخصصی  بارز  خود مصداق 
مطالبه ای این چنینی در سطح استان است که 
به هیچ وجه در این نوشتار محل بحث نیست.

حل  نظام  جریان  رسانه های  مشترک  نگاه 
و  است  به مشکل  آن  تبدیل  از  پیش  مسئله، 

اتفاقاً محل بحث بنده همین جاست.
متأسفانه در مسائل مختلف و متعدد استانی، 
عملکرد  یا  مجوز  دارای  رسمی  رسانه های 
بر  مقدم  را  مصالح!  برخی  یا  داشته  جزیره ای 

اقدام مفیده فایده می دانند.
بگذریم؛ ماجرای مطالبه به حق مردم سراوان 
آن  با  دهه  چندین  که  عدیده ای  مشکالت  از 
برای  رسانه ای  مشترک  کار  اهمیت  درگیرند 
حصول نتیجه را بیش از پیش کرده و از این رو 
چند پیشنهاد برای مطالبه هدفمند رسانه ای از 
برای  امیدوارانه  نگاهی  می تواند  امور  متولیان 

حل مسایئل این چنینی را رقم بزند.
یک. مطالبه در حوزه عملکرد کارفرما

و  سراوان  زباله  دفن  محل  پروژه  کارفرمای 
تصفیه خانه شهرداری است

جدای از عمر چند ماهه شهردار فعلی که اتفاقاً 
عضویت شورای شهر را مقارن با کمکاری های 
بوده،  عهده دار  دوره  چند  در  گرفته  صورت 
باید بررسی شود که شهرداران مختلف چقدر 
ایفا کرده   به درستی  را  نقش کارفرمایی خود 
و خروجی اعتبارات تخصیص یافته چه بوده؟!

دو. مطالبه در حوزه استانداری و معاونت های 
دخیل در پروژه

عملکرد حوزه  به  بیشتر  مطالبه  از  بخش  این 
آنان  راهبردی  استانداری و نقش  معاونت های 

درگذشته باز می گردد و البته سهم وعده های 
هیجانی مسؤوالن فعلی نیز به قوت خود باقی 
در  گذشته  معاونین  از  بسیاری  هنوز  و  است 

دسترس نزدیک هستند.
سه. مطالبه در حوزه مجمع نمایندگان

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  نقش 
بعد نظارتی و رایزنی های اعتباری غیرقابل انکار 
است که البته نمایندگان ادواری که دوره های 
دیده اند  واضح تر  را  غمنانه سراوان  متوالی که 
داشته  پاسخگویی  در  بیشتری  باید سهم  گ، 
مردم  نگرانی های  بر  تکیه  با  تنها  تا  باشند 
اینکه  به  باتوجه  البته  و  نکنند  موج سواری 
سراوان میزبان زباله های چند شهر دیگر گیالن 
باید نگاه جمیع نمایندگان مجلس  نیز هست 

نسب به سراوان ویژه و با اولویت باشد.
سازمان های  و  قضایی  حوزه  از  مطالبه  چهار. 

نظارتی تابعه از جمله سازمان بازرسی
متأسفانه پروژه سراوان نیز مانند بسیاری دیگر 
و  نظارتی  دلیل ضعف  به  پروژه های گیالن  از 
صورت  فعل های  ترک  پیگیری  در  کوتاهی 

مشابه  سرانجامی  متولیان  سوی  از  گرفته 
داشته و تبدیل ب بحرانی و مشکل می شود و 
به نوعی می توان متصدیان این حوزه را شریک 

کمکاری های صورت گرفته دانست.
پنج. استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان

آسیب شناسی سر جمع موارد باال در کنار نگاه 
مسیر  بازگشایی  موجبات  قطعاً  کارشناسانه، 
برای امیدافرایی به منظور پاسخگویی اقتاعی به 
مطالبات به حق مردم را دربرخواهد داشت و 
کارشناسان  و  نخبگان  ورود  شاهد  میزان  هر 
برای  فضا  قطعاً  باشیم  مختلف  منابع  در 

فرصت طلبان تنگ تر می شود.
کامل  دربرگیری  با  درست  رسانه ای  مطالبه 
مسؤول  نهادهای  مضاعف  نظر  دقت  به  منجر 
و درگیر در امور مختلف استان شده و از نگاه 
مناصب  در  رجال  از  برخی  سوء  و  مصرفی 
این  ماحصل  که  می کند  جلوگیری  مختلف 
مسائل  مطالبات  ریل گذاری  به  منجر  اتفاق 

استان می شود.

یادداشتی از ابراهیم افشاری؛
پیشنهادهای رسانه ای برای مطالبه در حوزه پسماند سراوان

شهر  اهمیت  به  توجه  »با  گفت:  جهانی  ولی 
مطالعات  انجام  تاریخی،  ادوار مختلف  در  رودسر 
هدف  با  گمانه زنی  عملیات  و  باستان شناسی 
مختلف  فرهنگی  ادوار  شناخت  و  الیه نگاری 
میراث فرهنگی،  اداره کل  دستورکار  در  شهر  این 
قرار  گیالن  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 

گرفت.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گیالن افزود: »این مطالعات با مشارکت و 
همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر رودسر 

و به سرپرستی مانا روحانی در جریان است.«
جهانی تصریح کرد: »قدمت شهر رودسر با توجه 
باز  علویان  محلی  حکومت  به  تاریخی  متون  به 
این شهر در دوران حاکمیت آل زیار،  و  می گردد 
آل بویه و آل کیا از مراکز مهم حکومتی به شمار 
احداث  و  شهر  توسعه  جریان  در  اما  می رفت 
خیابان ها برخی از آثار فرهنگی دوره های گذشته 

این شهر متأسفانه از بین رفته است.«
فعالیت های  اهداف  جمله  »از  افزود:  او 
رودسر،  شهرداری  میدان  در  باستان شناسی 
شناخت الیه های مختلف فرهنگی این شهر است و 
در جریان این فعالیت ها، سازه های تدفینی مرتبط 

با ادوار مختلف تاریخی شناسایی شده است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گیالن با تقدیر از مشارکت شهردار و اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر رودسر برای پشتیبانی 
با  »امیدواریم  گفت:  پژوهشی  این طرح  انجام  از 
پایان این فصل از پژوهش ها اطالعات مفیدی از 
و  تاریخی جمع آوری  شهر  این  فرهنگی  پیشینه 

مستندسازی شود.«

ولی جهانی خبر داد؛
شناسایی سازه های تدفینی در 

میدان شهرداری رودسر


