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در دیدار فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مناطق آزاد، مناطق قاچاق کاال نیست | منطقه آزاد 
انزلی می تواند به هاب لجستیک منطقه تبدیل شود

قرارگاه  سردار محمد حسین سپهر فرمانده 
با کرونای کشور  مقابله  ملی  عملیاتی ستاد 
به همراه حسین مصطفی پور معاون سیاسی 
با  همراه  هیات  و  گیالن  استانداری  امنیتی 
علی اوسط اکبری مقدم مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی دیدار و از ظرفیت های این 
منطقه در حوزه بندری و گردشگری بازدید 

کردند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
منطقه آزاد انزلی در این دیدار اظهار کرد: بر 
خالف آنچه که در افکار عمومی نقل می شود 
مناطق آزاد نمی تواند مناطق قاچاق کاال باشد 
انزلی نیز از این امر مستثنی  و منطقه آزاد 

نیست.

وی با اشاره به جهش ۶۰ درصدی ترانزیت 
سال ۱۳۹۹  به  نسبت  سال ۱۴۰۰  در  کاال 
افزود: در منطقه آزاد انزلی در سال گذشته 
بیش از ۲۷۰ میلیون دالر صادرات از طریق 
ترانزیت انجام شده و معتقدم امسال نسبت به 
سال ۱۴۰۰ منطقه آزاد انزلی رشد بیشتری 

را تجربه می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید 
بر اینکه منطقه آزاد انزلی می تواند به هاب 
لجستیک و محل تبادل کاال در منطقه تبدیل 
شود خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۳ پست 
اسکله فعال در مجتمع بندری کاسپین توسط 
بخش خصوصی ساخته شده و یک پست نیز 
با  گذشته  ماه  در  و  است  احداث  دست  در 

پهلوگیری ۱۱ کشتی تانکر از روسیه ۵۵ هزار 
تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  روغن خام  تن 
کشور در مخازن این مجتمع بندری تخلیه و 
با تریلی های تانکر دار به سراسر کشور منتقل 

شد.
گروه  به صادرات ۱۰  اشاره  با  مقدم  اکبری 
کاالهای مختلف شامل کاالهای ساختمانی 
قبیل  این  از  و  دستی  صنایع  پتروشیمی، 
محصوالت از مجتمع بندری کاسپین یادآور 
تجار  مشترک  نشست های  به  توجه  با  شد: 
بین  که  خوبی  ارتباطات  و  روسیه  و  ایرانی 
مناطق آزاد روسیه و منطقه آزاد انزلی وجود 
دارد در سال جاری شاهد اتفاقات خوبی در 

اقتصاد منطقه و کشور باشیم.

ستاد  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  ادامه  در 
اظهار  با  نیز  کشور  کرونای  با  مقابله  ملی 
الزم  ساخت های  زیر  ایجاد  از  خرسندی 
توسعه  راستای  در  موجود  ظرفیت های  و 
مراودات تجاری در منطقه آزاد انزلی گفت: 
که  است  آن  بیانگر  آمده  عمل  به  بازدید 
گرفته  صورت  بسیاری  کار  منطقه  این  در 

و دیدن این فعالیت ها روحیه بخش است.
سردار سپهر با اشاره به تنش های به وجود 
جنگ  به  توجه  با  خزر  اقتصاد  در  آمده 
اوکراین و روسیه افزود: با توجه به انباشت 
از  باید  روسیه  در  غالت  تن  میلیون   ۵
بهره  ممکن  شکل  بهترین  به  ظرفیت  این 

جست.
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علی علیزاده ازبری در یادداشتی نوشت:
واقع  در  سراوان  روزهای  این  ماجرای 
چهل ساله ای  چرکین  دمل  کردن  عود 
و  دلسوزان  کارشناسان،  که  هست 
طبیعت دوستان از سال ها قبل و مکرر 
صدایشان  اما  بودند  داده  را  هشدارش 
مورد  هشدارهایشان  و  نشده  شنیده 

توجه قرار نگرفته بود.
ناحیه  از  فقط  نه  توجهی  کم  این 
مسئوالن و مدیران استان بلکه از ناحیه 
این  است.  بوده  هم  شهروندان  همه 
ناشناسی  مسئولیت  و  گرفتن  نادیده 
منجر به بروز مشکالت عدیده ای چون 
سرریز  عفونی،  و  پوستی  بیماری های 
مناسب تر  بعبارت  یا  شیرابه  شدن 
ثانیه(  در  لیتر   ۲۰ تا   ۱۰ )بین  زهرابه 
شدن  آلوده  همچنین  و  رودخانه ها  در 
آبهای زیر زمینی، ایجاد کوه زباله یکصد 
متری و به قیمت نابودی ۱۵ هکتار از 
جهان،  جنگلی  گاه  ذخیره  بهترین 
ایجاد  با  هوا  آب،  خاک،  آلودگی های 
غده چرکی بزرگ در عمق جنگل های 

هیرکانی.
بطور  را  مکان  آن  ابتداء  که  مسئوالنی 
رشت  شهر  پسماند  دپوی  برای  موقت 
که در ادامه تا ده شهر هم به آن اضافه 
شد می خواستند اما تا چهار دهه از آن 
فرصت شش ماهه سوء استفاده کردند. 
تفکیک فقط شعارشان بود و کمپوست 
کارخانه ای نیم بند زباله ای را که طالی 
کثیفش می نامند شد بالی کثیف و بر 
جان جنگل و رودخانه و دشت و دمن 
و  طبیعت  سالمت  و  انداخت  چنگ 

انسانها را به مخاطره افکند.
شدن  افزوده  دیگر  نامبارک  اتفاق 
تولیدات  به  روستاها  پسماند 
شهرنشینان بود. زباله ای که می توانست 
خوراک دام و طیور گشته یا در گوشه ی 
کمپوست  به  تبدیل  روستایی  باغچه ی 
سراوان  به  و  شده  بسته بندی  گردد 
را  روستایی  یعنی  این  گردید.  حمل 
تولید  به  تبدیل  شهری  همچون  نیز 
کننده زباله کردند. و اما شهروندان نیز 
همکاری چندانی جهت بهبود وضعیت 
سراوان  رنج  کاهش  و  پسماند  بحرانی 
تولید  سرانه  کاهش  راه  در  و  نداشته 
آن )حدود یک کیلو برای هر شهروند( 
همکاری نکرده و تفکیک زباله را جدی 
نگرفته اند یا آموزش ندیده اند. در واقع 
اضافه  به  شهروندان  نامناسب  فرهنگ 
تولید و پراکنش زباله توسط مسافران، 
به  دانی  زباله  به  تبدیل  را  زیبا  گیالن 
نموده  مربع  کیلومتر  هزار   ۱۴ وسعت 

است.
این  عضو  عفونی ترین  واقع  در  سراوان 
از  بیش  گیالن  در  که  چرا  است  بیمار 
که  دارد  قرار  پسماند  دپوی  محل   ۲۵
این  اما  و  دارند.  اوضاعی شبیه سراوان 
روستاهای  و  سراوان  ساکنان  روزها 
اطراف آن برای چندمین بار و مایوس تر 
از همیشه اقدام به اعتراض و حتی بستن 
اما  اند.  زباله کرده  دپوی  ورودی محل 
این بار مثل دفعات قبل وعده های آبکی 
مسئوالن آنان را متقاعد نکرده و اعتراض 
آنان ادامه دار شده و هنوز هم به نتیجه 

آیا فقط ابـراز همـدردی بـا 
ساکنان سراوان کفایت می کند؟

آنان  به  را  البته همه حق  و  است  نرسیده 
گونه  دو  که  کرد  دقت  باید  اما  می دهند 
مسئولیت  دارد.  وجود  اینجا  مسئولیت 
و  استان  مسئوالن  متوجه  اول  سنگین 
از  که  فشاری  با  اینک  هم  هست.  دولت 
زباله  دپوی  محل  شده.  وارد  طرف  همه 
شیرابه  رسیده،  انفجار  حد  به  سراوان  در 
آن  گند  بوی  و  کرده  آلوده  را  آبها  آن 
را می آزارد و  جنگل و مردمان آن سامان 
قبل  از  بلند تر  نیز  سراوانیان  تظلم  صدای 
گیرندگان  تصمیم  و  حاکمان  ظاهراً  شده، 
شده  سراوان  بحرانی  فوق  اوضاع  متوجه 
به  تصمیم  و  اوضاع  بهبود  به  عزم  و 
بنابراین  گرفته اند  چرکی  غده  آن  درمان 
با  را  بحران  این  زمان  کوتاه ترین  در  باید 
آسیب های  و  نمایند  علمی حل  روش های 
نیز  را  سراوان  طبیعت  و  مردم  به  رسیده 
بر  بعدی  مسئولیت  اما  و  نمایند.  جبران 

با  که  شهروندانی  است  شهروندان  عهده 
و  نموده  پنداری  همذات  سراوان  مردم 
با  رسانه ها  در  و  می فهمند  را  آنان  درد 
الزم  واقع  در  اما  دارند  صدایی  هم  آنان 
و  بوده  پذیرتر  مسئولیت  همه  که  است 
عماًل در جهت کاهش رنج سراوان که در 
ایران  آن  تبع  به  و  گیالن  کل  رنج  واقع 
است بکوشند و همکاری کنند. راهکار آن 
تولید  کاهش  با  نیست  دشوار  چندان  هم 
پسماند، فراگیری و انجام تفکیک از مبداء 

این مهم محقق خواهد شد.
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گیالن

مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد؛
تامین و تقویت آب شرب ۱۵۶ 
روستـای گیالن توسط بسیـج 
سازندگی طی مدت ۳۰ مـاه
از  گیالن  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تامین و تقویت آب شرب ۱۵۶ روستا توسط 
بسیج سازندگی این استان طی مدت ۳۰ ماه 

خبر داد.
مازیار علی پور با اشاره به اینکه بسیج سازندگی 
گیالن بعنوان معین دوم قرارگاه امام حسن 
به  آبرسانی  اجرای طرح  مجتبی )ع( جهت 
شده،  معرفی  گیالن  محروم  روستای   ۷۱۱
گفت: با توجه به توافقات بعمل آمده با قرارگاه 
امام حسن مجتبی )ع( تامین و تقویت آب 
بسیج  به  روستا  از ۷۱۱  روستا  شرب ۱۵۶ 

سازندگی گیالن واگذار شده است.
وی افزود: بر همین اساس پروژه آبرسانی به 
۱۷ روستای فاقد و ارتقای کمّیت و کیفیت 
آب شرب ۱۳۹ روستای گیالن ظرف مدت 
۳۰ ماه توسط بسیج سازندگی استان اجرا و 

وارد مدار بهره برداری می شود.
آبفا گفت:  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
۴۳۰ هزار خانوار معادل ۴۰ درصد جمعیت 
استان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.

خطوط  کیلومتر   ۷۶ افزود:  علی پور  مازیار 
انتقال، ۹۱۴ کیلومتر شبکه فاضالب بهداشتی 
و ۱۶۳۰ کیلومتر شبکه فاضالب سنتی در 
شهرهای مختلف استان در مدار بهره برداری 

است.
دفع  و  آوری  جمع  برای  کرد:  تصریح  وی 
هزار   ۲۶ گیالن  استان  فاضالب  بهداشتی 
این  از  که  است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد  و ۶۰۰  هزار  اعتبار ۶  میزان 

مربوط به فاضالب شهر رشت می باشد.
علیپور خاطرنشان کرد: در سفر ریاست محترم 
جمهوری به گیالن ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
شهر  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع 

رشت اختصاص یافت.

رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت و شهردار در 
کارگروه گردشگری، صنایع دستی و شهر خالق شورای 
اسالمی شهرستان رشت بر موضوعاتی همچون ایجاد 
خوراک  آموزشکده  تاسیس  دستی،  صنایع  بازارچه 
عمارت  در  رشت  خوراک  موزه  راه اندازی  شناسی، 

تاریخی شهرداری واحیاء بازار پیرسرا تاکید کردند.
مجید عزیزی، رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت 
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در کارگروه گردشگری، 
صنایع دستی و شهر خالق شورای اسالمی شهرستان 
رشت استفاده از تجارب نخبگان و اساتید دانشگاهی 
توسط مدیریت شهری را مورد تاکید قرار داد و اظهار 
داشت: کارگروه گردشگری، صنایع دستی و شهر خالق 
دارای عضوهای ثابت و افتخاری است و تالش میکنیم از 
ظرفیتهای شهر خالق در همه حوزه ها استفاده نمائیم.

رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت اذعان کرد: شهر 
رشت شهری بسیار بزرگ است اما متاسفانه در گذشته 
سطح مدیریتی آن را آنقدر پائین آوردند که هر کسی 
به خودش اجازه میداد در مباحث مدیریتی آن دخالت 

کند.
مجید عزیزی جلب رضایتمندی مردم را هدف اصلی 
شورای شهر و شهرداری رشت دانست و اظهار داشت: 
شورای اسالمی شهر رشت بر اساس یکسری معیارها 
و شاخصهای که داشت، سید امیر حسین علوی را به 
عنوان شهردار رشت انتخاب کرد و امیدواریم شهردار 
هم از این فرصت خوب برای خدمت به مردم استفاده 

کند.
سید امیر حسین علوی شهردار رشت نیز در این جلسه 
با بیان اینکه چنین جلساتی می تواند منشأ آثار و برکات 
فراوانی برای این شهر باشد، عنوان کرد: مدیریت شهری 
به دنبال این است، بتواند تا در همه حوزه های فعالیتی 
خود اعم از عمرانی، برنامه ریزی و فعالیتهای نرم افزاری 

نوآوری الزم را عملیاتی کند.
و  پروژه ها  طرحها،  تمامی  ساماندهی  رشت  شهردار 
موضوعاتی که در شهر رها شده است را رویکرد مهم 
شهرداری دانست و ابراز داشت: بحث راه اندازی ستاد 
شهر خالق یکی از همین موضوعاتی است که در طی 
چند سال اخیر مورد مطالبه بود و با توقف هایی مواجه 

شد.
سید امیر حسین علوی ضمن ابراز خرسندی از استمرار 

فعالیتهای دبیرخانه شهر خالق و پیگیری امورات این 
حوزه اضافه کرد: خوشحالم که با اقدامات انجام گرفته 
سایر دستگاههای مرتبط هم در کنار شهرداری رشت 
وارد میدان شده و رسالت خود را در ستاد شهر خالق 

دنبال می کنند.
خالق  شهر  ستاد  فعالیتهای  تداوم  کرد:  اضافه  وی 
باعث یک حرکت عمومی بین دستگاههای عضو ستاد 
می شود تا همه در حوزه های گردشگری، توریسم و 

اقتصاد شهر خالق با یکدیگر همکاری کنند.
بازارچه صنایع  ایجاد  بر  تاکید  شهردار رشت ضمن 
دستی در این شهر اذعان کرد: تا زمانی که اتصال الزم 
این کار با حوزه مدیریت شهری انجام نگیرد، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تنهایی 

از عهده آن بر نخواهد آمد.
که  زمینی  جغرافیایی  محدوده  اینکه  بیان  با  علوی 
برای ایجاد بازارچه صنایع دستی رشت تعریف شده 
در حاشیه شهر قرار گرفته است، تصریح کرد: برای 
تضمین آورده اقتصادی مطمئن و جهت جذب فعاالن 
صنایع دستی بهتر است محدوده ای داخل شهر برای 

این بازارچه در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: شهرداری رشت برای حفظ کاربری 
موزه ساختمان ساعت تالشهای بسیار زیادی انجام داد 
و قصد دارد فرآیند مرمت و بازسازی این بنای تاریخی 

را شروع کند.

شهردار رشت ضمن تاکید بر تسریع در امر مرمت 
موزه  به  آن  تبدیل  و  رفیع  خلیل  میرزا  عمارت 
مشروطه اظهار داشت: در نظر داریم امسال در محله 
پیرسرای رشت دو پروژه را شامل سنگ فرش مسیر 
انجام  فاز  دو  در  که  کنیم  اجرایی  جداره سازی  و 

خواهد شد.
علوی استفاده از ساختمانهای تاریخی و تولید درآمد 
شهرهای  از  بسیاری  در  که  رویکردی  را  آن ها  از 
کشور در دستور کار شهرداری ها قرار گرفته است، 
ذکر کرد و ادامه داد: در حوزه پیاده راه فرهنگی شهر 
رشت هم شهرداری به دنبال  این است تا فرآیند 
مرمت نمای ظاهری بعضی از ساختمان های آن را 

اجرایی نماید.
وی با بیان اینکه تاکنون در حوزه جذب سرمایه و 
سرمایه گذار در شهر رشت خوب عمل نشده است، 
یادآور شد: باید روی این نقیصه و رفع آن کار کرد 
و اجازه نداد موقعیت ویژه و اقتصادی ساختمانهای 

قدیمی شهر رشت از دست برود.
از  برخی  مالی  مشکالت  فصل  و  حل  علوی 
ساختمانهای شهر رشت را هم خواستار شد و گفت: 
دو سال است که شهرداری برای تملک و بازسازی 
ساختمان دانش سرا ردیف بودجه تخصیص می دهد 
اما به علت مباحث حقوقی، میراثی و وراثی تعیین 

تکلیف این بنا تاکنون انجام نگرفته است.

در جلسه کارگروه گردشگری، صنایع دستی و شهر خالق شورای شهرستان رشت مطرح شد؛

از ایجاد بازارچه صنایع دستی تا راه اندازی موزه 
حسین رفیعیان ضمن تاکید بر لزوم بازسازی خـوراک رشـت در عمارت تاریخی شـهرداری

تاریخی  دبیرستان  محوطه  بین  حائل  دیوار 
شهید بهشتی و فضای اداری آموزش و پرورش 
گیالن گفت: در روزهای اخیر گزارشاتی مبنی 
تاریخی  دبیرستان  حائل  دیوار  تخریب  بر 
و  آموزش  کل  اداره  و  رشت  بهشتی  شهید 
پرورش گیالن و استفاده از محوطه این بنای 
ارزشنمد تاریخی به عنوان محلی برای پارک 
خودروهای متعلق به آموزش و پرورش استان 
و  فرهیختگان  نگرانی  باعث  که  شد  منتشر 
عالقه مندان به حفظ این میراث کهن مردم 

گیالن شده است.
اداره کل  میراث فرهنگی  معاونت  سرپرست 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
گیالن تصریح کرد: بر اساس کارشناسی های 
شده،  تخریب  محل  روی  بر  شده  انجام 
مشخص شده که این دیوار حائل فاقد ارزش 
با  اما  شده  بنا  اخیر  سال های  در  و  تاریخی 
این حال این اقدام بدون اخذ مجوزات الزم 
و تخطی از ضوابط حاکم بر بناهای ثبت شده 

در فهرست آثار ملی کشور به شمار می رود.
با  تاریخی  مدرسه  این  بنای  افزود:  رفیعیان 
شماره ۱۵۱۷ در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده و کلیه ضوابط حفاظتی در مورد 
اخبار  انتشار  از  پس  و  می شود  اجرا  بنا  این 
اولیه  بررسی های  و  موضوع  این  با  مرتبط 
گیالن  میراث فرهنگی  معاونت  کارشناسان، 
حفظ حرائم این اثر و بازسازی دیوار تخریب 

شده را الزامی می داند.
بر  عالوه  مدرسه  این  افزود:  همچنین  وی 
و  خاص  معماری  با  بنایی  از  بهره مندی 
منحصربفرد، محل تحصیل بسیاری از مفاخر 
گیالنی بوده که این امر خود اهمیت این بنا را 
در تاریخ فرهنگ مردم گیالن دوچندان کرده 
با  شده  انجام  مذاکرات  با  رو  این  از  و  است 
استان  پرورش  و  آموزش  اداره کل  مسئوالن 
ظرف مدت معینی باید این دیوار احیاء شده و 
در غیر این صورت بر اساس مقررات و ضوابط 

حاکم اقدامات الزم انجام خواهد شد.

میراث فرهنگی گیالن تاکید کرد:
شـده  تخریـب  حائل  دیوار 
دبیرستان شهیـد بهشتی رشت 

بازسازی و احیاء شود

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  ساالری،  ارسالن   
اجالس  سالن  در  که  نشستی  حاشیه  در  گیالن 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  ابنیه  نوین  موسسه 
بیمارستان جایگزین  االنبیا سپاه، مجری احداث 
احداث  بر ضرورت  تاکید  با  برگزار شد،  پورسینا 
پورسینا،  جایگزین  بیمارستان  سریع تر  هرچه 
مردم،  نیاز  برای  پورسینا  بیمارستان  کرد:  اظهار 
سانتر  اکنون  اما  ساخته شده  پیش  صدسال  یک 
به  بومی،  بر جمعیت  عالوه  و  است  استان  تروما 
شهروندان استان های مجاور نیز خدمات درمانی 

ارایه می کند.
جهت  گرفته  صورت  تالش های  به  اشاره  با  وی 
احداث  برای  بودجه ای  ردیف های  کردن  برقرار 
افزود:  رشت،  سالمت  عام المنفعه  طرح های 
دو  بودجه  ردیف  بزرگ رشت،  پروژه  برای چهار 
بیمارستان  که  ایجادشده  تومانی  میلیارد  هزار 

آمادگی شهرداری رشت برای مساعدت در
 احداث مجتمع جدیـد بیمارستان پورسینا

منطقه  اجرایی  مدیر  حسینی،  ملک  حسن 
منظور  به  هیاتی  رأس  در  برون  اینچه  آزاد 
بازدید از ظرفیت ها و زیر ساخت های بندری، 
آزاد  منطقه  گردشگری  و  صنعتی  لجستیک، 
جریان  در  و  کرده  سفر  منطقه  این  به  انزلی 
مدیرعامل  مقدم  اکبری  مهندس  با  دیدار 
سازمان، مسائل و موارد اجرایی مرتبط با راه 
اندازی منطقه آزاد اینچه برون را مورد بحث و 

تبادل نظر قرار دادند.
بنابر این گزارش در نشست تخصصی با حضور 
مدیرعامل و معاونین سازمان و مدیر اجرایی 
منطقه، گزارش مشاور طرح جامع منطقه آزاد 

اینچه برون ارایه گردید.
 علی اوسط اکبری مقدم رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
نشست تاکید کرد با بررسی وضعیت موجود، 
و  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  راه،  نقشه  ترسیم 
فعالیت تجاری و مطالعات دیپلماسی اقتصادی 
منظور  به  همسایه  کشورهای  با  ارتباط  در 
افزایش مبادالت تجاری جهت ایجاد تحول در 
اقتصاد آن منطقه از مهم ترین وظایف مناطق 
های  ظرفیت  با  تا  بوده  کشور  در سطح  آزاد 
قانونی و جغرافیایی خود بتوانند بستر الزم به 

منظور توسعه همه جانبه را فراهم نمایند.
ملک حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه 
برون با تقدیر از مساعدت های سازمان منطقه 
برون  اینچه  اندازی  راه  مسیر  در  انزلی  آزاد 
نقش مکمل دو منطقه را در توسعه مبادالت 
بسیار  کشور،  شمالی  همسایگان  با  تجاری 

تعیین کننده دانست.
گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی، منطقه 
معین در مسیر راه اندازی منطقه آزاد اینچه 
اقدامات متنوعی  تاکنون  برون تعیین شده و 
برنامه  اجرای  مشاور،  شرکت  تعیین  قبیل  از 
های بازدیدهای کارشناسی از سوی مدیران و 
نیروهای کارشناسی سازمان و شرکت مشاور 

را در دستور کار قرار داده است.

ارائه گزارش مشاور طرح جامع منطقه 
آزاد اینچه برون

سفر مدیر اجرایی منطقـه آزاد 
اینچه برون به منطقه آزاد انزلی

مدیران  سراسری  همایش  در  ثقتی  رضا 
در  استان ها  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
امور  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  با  جلسه 
فرهنگ  وزارت  بصری  سمعی  و  سینمایی 
سینمای های  اکثر  گفت:  اسالمی  ارشاد  و 
و  دولت  حمایت  بدلیل عدم  رشت  و  گیالن 
خال های قانونی به تعطیلی منجر شده است 
سینمایی  سازمان  رئیس  حمایت  نیازمند  و 

هستند.
گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه،  بیان  با  تخصصی  جلسه  این  در 
از  هستند  هم  فعال  که  سینماهایی 
با کیفیت برخوردار  زیرساخت های به روز و 
ازمعاون  ویژه  حمایت  انتظار  و  نیستند 
امر مهم فرهنگی  این  سینمایی در خصوص 

هنری را داریم.
ثقتی با تاکید بر برگزاری کنگره بین المللی 
میرزا کوچک گفت: در سالی قرار داریم که 
برگزاری  حال  در  ارشاد  وزیر  دستور  به 
جای  هستیم  کوچک  میرزا  شهید  کنگره 
که  و جدی  فاخر  سینمایی  فیلم  یک  خالی 
میرزا کوچک  استعماری  و ضد  انقالبی  نگاه 
در آن به تصویر کشیده شود دیده می شود.

وی با تاکید بر اینکه چرا حضرت آقا نهضت 
اسالمی  انقالب  از  مینیاتوری  را  جنگل 
نتوانسته ایم  هنوز  یعنی  گفت:  میدانند 
بدهیم  نشان  مردم  به  را  میرزا  واقعی  چهره 
با سرمایه گذاری  که  این هستیم  و خواستار 
را  میرزا  بتوانیم شخصیت  معاونت سینمایی 
با آن تراز انقالبی و ضداستعماری به تصویر 

بکشانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیالن:

تعطیلی سینمای های گیـالن و 
رشت بدلیل  عدم حمایت دولت 

و خال های قانونی

پروژه ها است  از همین  جایگزین پورسینا جزیی 
و در اولویت اجرای طرح قرار دارد.

بر  تأکید  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیمارستان  یک  تا  کنند  کمک  باید  همه  اینکه 
یادآور  شود،  احداث  استان  مردم  برای  درخور 
پورسینا  جایگزین  بیمارستان  احداث  در  شد: 
مهم  این  و  هستند  ذینفع  گیالن  مردم  تمام 
جمله  از  نهادها  و  دستگاه ها  مشارکت  می طلبد 

شهرداری افزایش پیدا کند.
اجرای  با  شهرداری  موافقت  همچنین  ساالری 
هزینه های  از  بخشی  تأمین  تجاری جهت  بخش 
 ،۵ ماده  کمیسیون  به  پرونده  ارسال  و  طرح 
عملیات  تخفیف  و  معافیت  از  موافقت شهرداری 
محاسبه شده توسط شهرداری و شورای، مساعدت 
دانشگاه،  پیشنهادی  طرح  با   ۵ ماده  کمیسیون 
تأسیسات  تأمین  عوارض  تخفیف  یا  معافیت 

همچنین  و  گاز  و  آب  برق،  از  اعم  زیربنایی 
مجوز  صدور  جهت  راهور  پلیس  مساعدت 
موارد  دیگر  و  مصالح  حمل  ماشین آالت  تردد 
را ازجمله درخواست ها جهت تسریع در احداث 

بیمارستان جایگزین پورسینا برشمرد.
داشت:  اظهار  علوی  امیرحسین  همچنین 
احداث  در  مساعدت  برای  رشت  شهرداری 
اداری  و  تجاری  درمانی،  جدید  مجتمع 

بیمارستان پورسینا آمادگی دارد.
درمانی  جدید  مجتمع  احداث  رشت  شهردار 
از ضروریات رشت دانست و ضمن  را  پورسینا 
اشاره به درخواست دانشگاه علوم پزشکی مبنی 
مجتمع  این  احداث  برای  تجاری  کاربری  بر 
افزود: با توجه به وجود دستگاههای اجرایی در 
مجاورت خیابان پرستار باید مطالعات ترافیکی 

نیز توسط مشاور در دستور کار قرار گیرد.
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رشت  شهردار  علوی،  امیرحسین  سید 
در سی و هشتمین جلسه صحن علنی 
ارائه  ضمن  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
بهسازی  حوزه  در  شهرداری  برنامه های 
تائید  محض  به  گفت:  سراوان  لندفیل 
طرح، فراخوان عملیات بهسازی سراوان 

برگزار خواهد شد.
اقدامات  برشمردن  شهردار رشت ضمن 
لندفیل  بهسازی  حوزه  در  شهرداری 
و  کارشناسان  داشت:  اظهار  سراوان 
 ۲۰ از  بیش  رشت  شهرداری  مدیران 
جلسه را در تهران و شهرستان برای این 
تالشی  هیچ  از  و  کردند  برگزار  معضل 

مضایقه نداشتند.
شهردار رشت ابراز داشت: ردیف بودجه 
کشور  وزیر  دستور  با  که  اعتباراتی  و 
برای اجرای پروژه های مدیریت پسماند 
کرد،  پیدا  اختصاص  سراوان  بهسازی  و 
پیگیریهای  و  جلسات  تمام  حاصل 
مستمری بود که توسط شهرداری رشت 

و معاونین مربوطه انجام شد.
به  کرد:  اضافه  علوی  حسین  امیر  سید 
بهسازی  فراخوان  طرح،  تائید  محض 
همچنین  شد.  خواهد  برگزار  سراوان 
نظارتی  سازمان  همکاری  با  داریم  قصد 
فرایند انجام آن را کوتاه نمائیم تا روند 
عملیات بهسازی سراوان سریعتر اجرایی 

شود.

برگزاری فراخوان بهسازی سراوان 

ارائه برنـامه های بهسازی لندفیل سـراوان توسـط 
شهردار رشت در صحن علنی شورا

مدیرعامل  کیاده،  حسن  محبوبی  مهدی 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت: 
شرکت شهرک های صنعتی بر روی توسعه 
ویژه  تمرکز  بنیان  دانش  شرکت های 
این بوده  این رو تمام تالش ما  از  داشته، 
است که با حمایتهای مادی و معنوی برای 
مناسب  بستری  آن ها  فعالیتهای  توسعه 

فراهم اوریم.
داد:  ادامه  و  کرد  امیدوای  اظهار  وی 
پارک  مجموعه  با  مشترک  همکاری های 
به  می تواند  استان  صنعت  فناوری  و  علم 
سوی دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی 

و صنعت توام با علم پیش رود.
صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
دارای  گیالن  استان  افزود:  گیالن  استان 
۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است 
ناحیه  و  شهرک   ۳۳ میزان  این  از  که 
صنعتی بهره بردار میباشد، با اشتغالی بالغ 
بر۱۵هزار نفر، ولی متاسفانه تعداد کمی از 
دانش  این شهرک ها  واحد های مستقر در 

بنیان می باشند.
محبوبی افزود: واحدهای صنعتی با مشکل 
و شرکت  هستند  مواجه  نقدینگی  کمبود 
شهرک های صنعتی گیالن از طریق تامین 
نقدینگی از محل پرداخت تسهیالت بانکی 
امیدواریم  است.  نموده  آن  رفع  به  اقدام 
و  آمده  بوجود  بانک ها  در  که  تحرکی  با 
این مشکالت  می کند؛  دولت  که  حمایتی 

برطرف شود.
شهرک های  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
خصوص  در  گیالن  استان  صنعتی 
بنیان  از واحدهای صنعتی دانش  حمایت 
ایجاد  به سمت  باید  توسعه صنعت  گفت: 
شرکت های  فناوری،  و  علم  پارک های 
از  تا  باشد  هایتک  صنایع  و  بنیان  دانش 
بیشتر  دانشگاهی،  تحصیلکرده  نیروهای 

بتوان بهره جست.
پارک  رییس  باستی  علی  دیدار  این  در 
علم و فناوری گیالن گفت: صنایع کوچک 
واحدهای  به  را  خوبی  خدمات  می توانند 

فناور در حوزه صادرات ارائه دهند.
وی در پایان افزود: امید داریم با همکاری 
و  صنعتی  شهرک های  شرکت  جانبه  دو 
صنایع  تولیدی  مشکالت  بتوانیم  پارک، 
و  کرده  رفع  را  استان  در  بنیان  دانش 
درصدد پشرفت صنایع بومی استان برآییم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن 
خبر داد: 

همکاری مشترک و دوجانبه 
شرکت شهرک های صنعتـی 
گیالن و پارک علم و فناوری

برق  توزیع  مدیرعامل  مهدیزاده  محمدتقی 
گیالن خاطرنشان کرد: این شرکت با بیش 
از  یکی  مشترک  هزار   ۵۶۱ میلیون   ۱ از 
در  رسان  خدمت  دستگاههای  بزرگترین 

سطح استان و کشور است.
وی تاکید کرد: در کل استان قریب به ۲۱ 
هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف، حدود ۱۰ 
بیش  و  متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر  هزار 

۲۳ هزار ترانسفورماتور برق وجود دارد.
توزیع  های  چالش  از  برخی  به  مهدیزاده 
سرقت  شبکه،  سرقت  جمله  از  گیالن  برق 
انرژی و فرسودگی شبکه اشاره کرد و افزود: 
 ۷ حدود  استان  کل  در  اخیر  سالیان  طی 
جایگزین  خودنگهدار  کابل  کیلومتر  هزار 
شبکه های فرسوده برق شده و بالغ بر ۱۳ 
هزار کیلومتر شبکه فرسوده باقی مانده که 
نیاز  مورد  اعتبار  تامین  از  پس  میبایست 
اقدام  آن  اصالح   و  جایگزینی   به  نسبت 

کرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق 
 ۳۵ به  قریب  استان  کل  در  گفت:  گیالن 
قرار دارند  پرباری  درصد فیدرها، در حالت 
فوق  بحث  در  بویژه  باید ظرفیت جدید  که 

توزیع و فشار قوی ایجاد و احداث شود.
کالن  و  مهم  های  برنامه  تشریح  به  وی 
پراکندگی  چگونگی  و  گیالن  برق  توزیع 
پرداخت  مختلف  های  تعرفه  در  مشترکین 
و افزود: ۲۵ درصد از مشترکین گیالن، ۵۰ 
و  را مصرف می کنند  استان  برق  از  درصد 
پیش بینی می شود  با  ۱۴.۷ درصد رشد، 
حداکثر نیاز مصرف بار سال ۱۴۰۱ شرکت 
 ۲۵۳۹ به  گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع 

برسد. مگاوات 
مهدیزاده تاکید کرد: رویت پذیری و کنترل 
راه  بهترین  مشترکین  برق  مصرف  پذیری 
برای مدیریت مصرف برق مشترکین است.

گفت:  گیالن  استان  برق  توزیع  مدیرعامل 
شرکت  و  نیرو  وزارت  تاکیدات  به  باتوجه 
هوشمند  کنتورهای  نصب  و  تعویض  توانیر 
مشترکین  و  دیماندی  مشترکین  برای 
جدیت  و  سرعت  با  باید  پرمصرف  خانگی 
استان  در  راستا  همین  در  و  شود  دنبال 
برای  هوشمند  کنتور   ۵۰۰۰ گیالن 
و  تجاری  صنعتی،کشاورزی،  مشترکین 
نصب  خانگی  پرمصرف  مشترکین  برخی 

خواهد شد.
از  مکفی  اعتبارات  تخصیص  پایان  در  وی 
بحران  مدیریت  سازمان  اعتبارات  محل 
دیده  آسیب  های  شبکه  بازسازی  جهت 
از  استفاده  و  گذشته  های جوی  بحران  در 
اعتبارات ملی به منظور تداوم طرح جهادی 
ضعیف  فشار  توزیع  های  شبکه  جایگزینی 
فرسوده استان با کابل خودنگهدار به جهت 
های  بحران  در  خصوصا  شبکه  پایداری 

جوی خواستار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن:

 ۲۵ درصـد مشترکیــن،  
۵۰ درصـد برق استان را 

مصرف می کنند

از همکاری  وی ضمن تشکر و قدردانی 
برخی از شهرداری ها با شهرداری رشت 
کرد:  تصریح  سراوان  بهسازی  روند  در 
شهرداری رشت ۱۵ روز متوالی است که 
محدوده  در  عمرانی  کار  انجام  حال  در 

دفنگاه سراوان است.
خط  یک  شدن  فعال  از  رشت  شهردار 
تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان 
زمانی  بازه  همین  در  افزود:  و  داد  خبر 
خشک  زباله  خرید  درصد  هفته ای  یک 
تن  سه  به  و  کرده  پیدا  افزایش  بسیار 

رسیده است.
شهرداری  مناطق  اینکه  بیان  با  علوی 
خریداری  را  تفکیک  سطل های  رشت 
روز  دو  یکی  تا  سطل ها  این  و  کرده اند 
آینده نصب خواهند شد، گفت: در بحث 
تحت  مردمی  پویشی  هم  فرهنگی  کار 
عنوان شهر پاک، شهروند همراه با کمک 
از روز شنبه  و  اندازی شده  راه  سمن ها 

کار خود را آغاز می کند.
شهرداری  اخیر  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
رشت قطعا در حوزه جمع آوری زباله های 
خشک و تفکیک زباله از مبدا تاثیرگذاری 
برای  اما  داشت  خواهد  باالیی  بسیار 
جلوگیری از وقوع اتفاقات غیرمنتظره در 
موفقیت  برای  و  پسماند  مدیریت  حوزه 
پسماند  پلیس  باید  برنامه ها  در  بیشتر 

ایجاد شود.

شهردار رشت در مورد کارخانه کودآلی 
هم مواردی را ذکر کرد و یادآور شد: دو 
خط اورهال شده این کارخانه هم اینک 
به شکل دو شیفت و بدون افزایش نیرو 
تا   ۴۰۰ روزانه  و  است  فعالیت  حال  در 

۴۵۰ تن زباله را پردازش می کند.

تالش های  با  داشت:  اظهار  علوی 
سازمان  همکاری  با  و  رشت  شهرداری 
شهرداریهای کشور قرار شد تا چالش ها 
و اختالفات حقوقی و کارشناسی که در 
وجود  کودآلی  کارخانه  سه  خط  حوزه 
نظارتی  دستگاههای  نظارت  با  داشت 

استان گیالن حل و فصل شود.

مشترکی  همکاری  با  کرد:  اضافه  وی 
آب  شرکت  و  رشت  شهرداری  بین  که 
است،  گرفت  شکل  گیالن  منطقه ای 
برآورد  مناقصه ساخت سوله که  فرآیند 
میلیارد   ۶۰ به  نزدیک  آن  اعتبار  اولیه 
برگزار  آینده  روز  چند  تا  است  تومان 

می شود.

شهردار رشت افزود: در مورد زباله سوز 
شهرداریها،  سازمان  بین  اختالفاتی  هم 
شهرداری رشت و شرکت طرف قرارداد 
وجود دارد که در حال رایزنی برای حل 

و فصل آن هستیم.

محمدرضا جاللی با بیان اینکه جشنواره بهار 
برگزار  ای  شایسته  نحو  به  کومله  در  نارنج 
دست  تمام  و  کومله  مدیریت شهری  از  شد، 
اندرکاران برگزاری این جشنواره قدردانی کرد 
و گفت: ایجاد نشاط و شادمانی عمومی، ایجاد 
امید و آینده مطمئن تنها هدف برگزاری این 
جشنواره نبوده بلکه معتقدم باید از بسترهای 
غفلت  گذشته  سنوات  طی  که  ثروت سازی 

شده استفاده کنیم.
فرماندار لنگرود اظهار داشت: مواهب طبیعی 
خدادادی بسیاری در اختیار ما قرار گرفته که 
و  کنیم  استفاده  آن  از  شایسته  نحو  به  باید 
بحث اشتغال و اقتصاد پایدار از جمله برنامه 
های دولت سیزدهم است و در همین راستا 
تا  کنیم  استفاده  مختلفی  ظرفیتهای  از  باید 

مردم را ثروتمند کنیم.
وی یادآور شد: راه نجات کشور ما تولید ثروت 

فرماندار لنگرود در مراسم تجلیل از عوامل برگزاری جشنواره بهار نارنج؛

راه نجات کشور ما تولید ثروت است نه توزیع ثروت
است نه توزیع ثروت. سالها به ما گفته آمد که 
باید نفت را بفروشید و کشور را اداره کنید که 

تفکر غلطی است.
کومله  زیبایی های  باید  اینکه  بیان  با  جاللی 
تصریح  بکشیم،  شهرها  سایر  مردم  رخ  به  را 
کرد: هشتمین دوره جشنواره به خوبی برگزار 
شده اما دوره نهم باید با آسیب شناسی دوره 

هشتم، به صورت عالی برگزار شود.
فکر  اتاق  تشکیل  خواستار  لنگرود  فرماندار 
در  آن  دائمی  دبیرخانه  ایجاد  با  جشنواره 
هرکسی  تجربیات  از  گفت:  و  شد  شهرداری 
که در حوزه بهار نارنج اطالعاتی دارد و خالق 

هستند، استفاده شود.
بهار  جشنواره  برگزاری  واسطه  به  گفت:  وی 
اقامت  منطقه  این  در  گردشگران  باید  نارنج 

داشته باشند.
به  باید  لنگرود  دستی  صنایع  گفت:  جاللی 

و  شود  تعرفه  جشنواره  این  برگزاری  واسطه 
بلکه  نباشیم  مردم  خوشحالی  فکر  به  صرفا 
باید معیشت و اقتصاد مردم منطقه نیز تقویت 

شود.
افزایی  هم  و  همگرایی  از  لنگرود  فرماندار 
کومله،  جمعه  امام  کومله،  بخش  مدیران 
قدردانی  شهر  این  شورای  اعضای  و  شهردار 
با  نشست  این  در  پور  مهدی  منوچهر  کرد. 
مردم  حضور  از  خرسندی  ابراز  و  قدردانی 
گیالن در جشنواره بهار نارنج گفت: مدیریت 
زمان و مکان بسیار مهم است و مردم عالقه 
مند به حضور در برنامه های شاد و حمایت از 

صنایع دستی و فرهنگ استان هستند.
اندرکاران  دست  همه  از  کومله  شهردار 
این جشنواره قدردانی کرد و گفت:  برگزاری 
همچنین از اصحاب رسانه بابت پوشش خبری 

و تصویری این جشنواره تشکر میکنم.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
آنکه ساعتی خواری فراگرفتن علم را 
تحّمل نکند، برای همیشه در خواری 

نادانی خواهد ماند.

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن برگزاری 
رویدادها و جشنواره های فرهنگی را نقطه عطفی 
و  دانست  چهره ها  و  شخصیت ها  معرفی  برای 
مردم  به  باید  برنامه ها  این  به  پرداختن  گفت: 

واگذار شود.
رضا ثقتی در جلسه معرفی فیلمسازان دومین 
کرد:  اظهار  گیالن،  ناملموس  میراث  جشنواره 
جشنواره میراث ناملموس اتفاق ارزشمندی است 
که در حوزه فرهنگی و هنری استان رخ داده و 

باید چنین فعالیت هایی استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به دغدغه فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گیالن در معرفی مفاخر و شخصیت های فرهنگی 
افزود: دومین جشنواره میراث  استان،  و هنری 
معرفی  به  تا  است  مغتنمی  فرصت  ناملموس 
استان  خوشنام  و  گمنام  مفاخر  و  شخصیت ها 

بپردازیم.
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تاکید بر تحقق مشارکت مردم در مناسبت های 
فرهنگی، تصریح کرد: پرداختن به مناسبت ها، 
مفاخر و ارزش های فرهنگی و هنری باید به خود 
مردم واگذار شود و در تحقق پیشرانی مردم در 

رویدادهای فرهنگی هنری کوتاه نخواهیم آمد.
مردمی  رویداد  گذشته  در  اینکه  بیان  با  ثقتی 
است،  داده  رخ  کمتر  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در 
گفت: مردم محوری در بخش های مختلف بسیار 
موفقیت آمیز است و در بخش فرهنگ و هنر هم 

این موضوع صدق می کند.

وی با اشاره به اینکه باید در انتخاب موضوعات و 
گفتمان ها به نظرات مردم توجه شود، افزود: مردم 
ویژه  توجه  انقالبی  و  مردمی  گفتمان  به  امروز 
دارند و این گفتمان باید در مراسم و جشنواره ها 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  شود.  لحاظ 
گیالن در ادامه به حمایت همه جانبه این اداره 
کل از هنرمندان و رویدادهای فرهنگی اشاره و 
بیان کرد: فضا برای مشارکت همه هنرمندان در 

رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گیالن:

در تحقق پیشرانی مردم در رویدادهای فرهنگی و هنری 
کوتاه نخواهیم آمد

چوک

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

حافظ

ستاد  جلسه  در  میرمحله  صفوی  نادر  سید 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
حضور  با  که  شهرستان  این  بحران  به  پاسخ 
گیالن،  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان و مدیران 
فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  شهرستانی 
تخریب  بحرانی  نقاط  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
شده در سیالب ها، خواستار توجه ویژه مدیران 
استانی به زیرساخت های این شهرستان اعم 
از ابنیه های فنی، پل ها، راه ها، سردهنه های 

کشاورزی و ...  شد.
وی با اشاره به اینکه شبکه های روستایی آب 
شرب شهرستان در وضعیت بحرانی قرار دارند، 
گفت: ۸۵ درصد شبکه های آب شرب روستایی 
شهرستان فرسوده هستند و نیاز به بازسازی 

شبکه دارند.
فرماندار رضوانشهر گفت: این شهرستان دارای 
حدود ۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری می باشد 
که دوهزار و ۲۱۰ هکتار زراعت برنج از سوی 
کشاورزان بیمه شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۶۷ درصد می باشد و نیاز است که 
به اطالع رسانی در این خصوص توسط متولیان 

امر اقدام گردد.
 صفوی بیان داشت: در بحث تنش آبی فصل 
تعامل  با  شهرستانی  مدیران   ،۱۴۰۱ زراعی 
کنار  در  و  کامل  باش  آماده  در  همکاری  و 

کشاورزان زحمتکش هستند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان تاکید 
کرد: با توجه به حادثه خیز بودن و گردشگر 
پذیر بودن محور پونل به خلخال لزوم احداث 
پایگاه امداد و نجات به صورت شبانه روزی در 
این مسیر نیاز می باشد. همچنین مدیر کل 
این  نیز در  استانداری گیالن  بحران  مدیریت 
جلسه با قدردانی از زحمات فرماندار جهادی 
و مدیران شهرستانی گفت: همه مدیران باید 
برای مواقع بحرانی آماده گی و همکاری الزم 
افزود: ۷۰ درصد  مرادی  باشند.  داشته  با هم 
بیمه  صندوق  به  کشور  بحران  مدیریت  پول 
محصوالت کشور اختصاص داده می شود، لذا 
هکتاری  شده  بیمه  میزان  بتوانیم  چقدر  هر 
زمین های کشاورزی را باال ببریم سهم استان از 
این صندوق بیشتر خواهد بود، لذا بخشداران و 
مدیران متولی امر در این خصوص به کشاورزان 

اطالع رسانی نمایند.

فرماندار رضوانشهر:

۸۵ درصد شبکه های آب 
شرب روستایی شهرستـان 
رضوانشهر فرسوده اسـت

بازدید و جلسات علی اوسط اکبری  پیرو 
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم 
و  معاون  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
شرکت های  از  سازمان  اقتصادی  مدیران 
خودروساز کشور و نشست با مدیران ارشد 
آن؛ مدیران شرکت ایران خودرو دیزل از 

این منطقه بازدید به عمل آوردند.
و  افزایش  راستای  در  کاری  برنامه  این 
گسترش نقش منطقه آزاد انزلی در تأمین 
قطعات و مواد اولیه کارخانجات خودروساز 
در  گذشته  سال  چند  ظرف  که  کشور 
انجام  قرار گرفته  این سازمان  دستور کار 
و  بازرگانی  هیأت  آن  براساس  که  شد؛ 
برگزاری  قالب  در  شرکت  این  تجاری 
نشست های تخصصی با معاونین بندری و 
اقتصادی سازمان، و سرپرست حوزه نظارت 
گمرکات گیالن سازوکارهای واردات مواد 
اولیه مورد نیاز خطوط تولید خود را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
بازرگانی  این نشست ها، هیأت  در جریان 
با  دیزل  خودرو  ایران  شرکت  تجاری  و 
بسته های  موجود،  معافیت های  و  مزایا 
تشویقی-حمایتی در حال اعمال از سوی 
سازمان منطقه آزاد انزلی جهت تسهیل و 
کاهش هزینه های تمام شده واردات مواد 
دانش  تولیدی-صنعتی،  واحدهای  اولیه 
بنیان کشور آشنا شده و در جریان مزایا 
از کریدورهای  و فرصت های بهره برداری 
المللی چین-قزاقستان-ایران  بین  تجاری 
آن ها  در  منطقه  این  که  و شمال-جنوب 
قرار  می باشد؛  برخوردار  محوری  نقش  از 

گرفتند.
گفتنی است ظرف سال های اخیر منطقه 
آزاد انزلی به یکی از مبادی اصلی واردات 
مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت های 
تبدیل  کشورمان  ساز  قطعه  و  خودروساز 
شده، موضوعی که در قالب راهبرد ایفای 
کاالهای  تأمین  قبال  در  مسئوالنه  نقش 
خطوط  تأمین  زنجیره  تداوم  و  اساسی 
جزو  کشور  تولیدی  واحدهای  تولید 
سازمان  این  کاری  اولویت های  مهمترین 

قرار گرفته است.

بازدید مدیران شرکت ایران 
خودرو دیزل از ظرفیت های 
تجـاری منطقه آزاد انـزلی

مهدی نوری هریس در سی و هشتمین جلسه 
شهردار  علوی  به  خطاب  رشت  شهر  شورای 
شدید  شهردار  شما  که  روزی  از  گفت:  رشت 
دست  شهرداری  پرسنل  مزایای  و  حقوق  به 

می برید.
به  جلسه  این  در  که  امروز  گفت:  شورا  عضو 
دست  که  می خواهم  شما  از  مستقیم  صورت 
اگر  بگیرید.  را  شهرداری  زحمتکش  پرسنل 
میخواهید حقوق را کم کنید، پرسنلی هستند 
کامل  مزایای  و  حقوق  و  نمی کنند  کار  که 

می گیرند، از آن ها کم کنید.
وی افزود: قرار بود تا ۱۴۰۱ خدمات الکترونیک 
کامال راه اندازی شود، از شهردار می خواهم که 

آخرین وضعیت را اعالم کند.
است  آمده  شورای ششم  افزود:  هریس  نوری 

که برای مردم کار کند.
وی خواستار اعالم زمانبندی عمرانی برنامه های 
شهرداری رشت به شورا شد و گفت: مدیران 
را توجیه کنید و اگر کم کاری می کنند، آقای 

علوی مزایای آن ها را صفر کنید.
از  برخی  متاسفانه  شد:  یادآور  شورا  عضو 
تجربه  شهرسازی  و  عمران  حوزه  در  پرسنل 

ندارند و باید آموزش ببینند.

نوری هریس با تاکید بر اینکه امروز در جایی 
قرار داریم که فقط نطق می کنیم، افزود: میز 
شد؟  چه  شهرداری  سازمان های  در  خدمت 

هنوز راه اندازی نشده استً؟!

را  نطق های سال گذشته  بنده  داد:  ادامه  وی 
نگاه میکردم که تا امسال فقط ما حرف زدیم و 
هیچ کاری نکردیم.  در زمینه المان ها، آسفالت  

و کار عمرانی عمال کاری نشده است.

نوری هریس در جلسه شورا؛
فقط ما حرف زدیم و هیچ کاری نکردیم / از مزایای مدیران و پرسنل کم کار 

شهرداری کسر شود

از  گیالن  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   
تعمیر و راه اندازی ایستگاه ۶ خطه الکتروپمپ 

محسن آباد کیاشهر خبر داد.
وحید خّرمی با اعالم این خبر گفت: به علت 
رودخانه  در  ایستگاه  این  زمین  دیواره  رانش 
سفید رود، ۶ سوپاپ مکش آن زیر آوار مانده 
تهدید  نیز  را  آن  اتاقک  سقوط  خطر  و  بود 

می کرد.
وی افزود: با توجه به فرصت زمانی محدود و 
به شالیزارهای  از آسیب  به جهت جلوگیری 
منطقه، بازسازی این ایستگاه پمپاژ در دستور 
کار قرارگاه جهادی آب استان از طریق شرکت 
آبیاری و زهکشی  از شبکه های  برداری  بهره 
استان گیالن بصورت اضطراری و فوری تعمیر 

و راه اندازی شد.
محسن  پمپاژ  ایستگاه  کرد:  تصریح  خّرمی 
اراضی  از  هکتار   ۱۰۰۰ حدود  کیاشهر،  آباد 
شالیزارهای ۵ روستای محسن آباد، نوبیجار، 
مشروب  را  کالیه  امیر  و  ده  سالک  الکوژده، 

می کند.

تعمیر و راه اندازی ایستگاه پمپاژ 
آب کشاورزی محسن آباد کیاشهر

ثقتی، برگزاری رویدادها و جشنواره های فرهنگی 
را نقطه عطفی برای معرفی شخصیت ها و چهره ها 
سرمایه های  دارای  گیالن  کرد:  بیان  و  دانست 
به  باید  که  است  و هنری  فرهنگی  ارزشمندی 

آن ها پرداخته شود.
وی با تاکید بر توجه ویژه به هنرمندان و گروه های 
هنری، افزود: برای هنرمندان و فعالین فرهنگی و 
هنری باید بسته حمایتی ویژه در نظر گرفته شود 

تا راحت تر بتوانند تولید اثر کنند.

با  گفتگو  در  گیالن  بسکتبال  هیات  رئیس 
ایرنا اظهار داشت: صدرا رضایی بازیکن جوان 
اردوهای  در  درخشش  با  گیالنی  ارزنده  و 
انتخابی، به عضویت تیم ملی جوانان درآمد تا 
به همراه این تیم در مسابقات بسکتبال غرب 

آسیا حضور یابد.
بسکتبال  رقابتهای  افزود:  رفیعی  محمد 
قهرمانی غرب آسیا از روز ۱۹ اردیبهشت ماه 
برگزار  اردن  کشور  در  روز   ۶ مدت  به  جاری 
می شود و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران نیز 
در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت و 
صدرا رضایی یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی 

در این رقابت ها است. 
وی ادامه داد: امید است که این بسکتبالیست 
جوان و شایسته استان گیالن به همراه سایر 
رقابتهای  در  ایران،  بسکتبال  ملی  تیم  نفرات 

بسکتبالیست گیالنی در رقابت های 
غرب آسیا حضور می یابد

مقام  نیز  نهایت  در  و  بدرخشند  آسیا  غرب 
خود  به  را  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی 

اختصاص دهند.
رفیعی خاطرنشان کرد: هیات بسکتبال گیالن 
طی چند سال اخیر سرمایه گذاری مناسبی در 
رده های سنی مختلف انجام داده و خوشبختانه 
حضور  استان  این  بسکتبالیستهای  اینک  هم 
ارودها و تیمهای ملی رده های  شایسته ای در 

سنی مختلف بسکتبال حضور دارند.
کرد:  بیان  گیالن  بسکتبال  هیات  رئیس 
حضور  برای  رضایی  صدرا  انتخاب  بر  عالوه 
در رقابتهای بسکتبال غرب آسیا، خوشبختانه 
چهار بسکتبالیست دختر استان گیالن نیز در 
امید  و  دارند  حضور  جوانان  ملی  تیم  اردوی 
عضویت  به  نیز  بسکتبالیست ها  این  که  است 

تیم ملی درآیند.


