
شورای شهر رشت با ۹ امضا تنها ظرف مدت کوتاهی 
بار دیگر طرح سوال از شهردار رشت را کلید زد.

نهاد شورا، نهاد مدنی ای است که مردم به وسیله 
را  آن، خواسته ها و معضالت شهری و اجتماعی 
شورا  نمایندگان  می رسانند.  مسئوالن  گوش  به 
انتخاب کنندگان هستند  اغلب همشهری  چون 
می توانندظرفیتی بزرگ در ایجاد حس اعتماد بین 

مردم و حاکمیت ایجاد نمایند.
شورانشین ها وظایف بسیاری دارند که مهمترین این 
وظیفه ها انتخاب شهردار و متعاقبا نظارت بر عملکرد 
فرد منتخب در مسند شهرداری است. به واقع این 
امر، حساسترین وظیفه شوراها محسوب می گردد 
زیرا بسیاری از امور در حوزه مدیریت شهری توسط 
انجام می شود و اگر شورانشینان در این  شهردار 
میان سهل انگاری کنند و فردی بدون صالحیت یا 
توانایی را سکان دار مدیریت شهری قرار دهند، شهر 
و مدیریت شهری با خسران زیادی روبرو خواهد شد. 
شهر رشت از برجسته ترین شهرهایی است که در 
کل کشور به عدم ثبات مدیریت شهری مشهور است. 
بعد از گذشت ۶ دوره از عمر شورا، عمر متوسط 
شهرداران در عرصه مدیریتی ۶ ماه بوده و اکنون 
شاهد رکورد جدید از شورای شهر رشت هستیم 
که زیر ششم ماه شهردار خود را تا پای استیضاح 
کشانده اند. اینکه شورا دغدغه شهر و مردم را داشته 
باشد، تحسین برانگیز است اما همان طور که از 
قدیم می گفتند هر سخن جایی و هر نکته مکانی 
دارد. در آستانه نوروز که مردم نیاز به آرامش دارند 
و قطعا سرمایه گذاران متعددی به شهر خواهند آمد 
کش مکش های علنی شورا و شهردار نه تنها نفعی 
برای شهر ندارد بلکه سراپا ضرر خالص برای این 
شهر خواهد بود. شهر رشت مشکالت فراوانی دارد 
که بسیاری تبدیل به گره هایی کور شده است و 
باید یک به یک برای باز کردن این گره ها وقت و 
همکاری الزم صورت گیرد. آنچه دیروز در صحن 
شورا بیان شد و سوال های مطرح شده نمی تواند 
ادله کافی برای طرح سوال از شهردار باشد چون 
بسیاری از این سوال ها نیاز به منابع مالی دارد و 
اگر منابع مالی تامین نگردد نه این شهردار بلکه 
هیچ شهردار دیگر نمی تواند پاسخگوی این سواالت 
باشد. اعضای شورا بهتر است به جای اینکه به فکر 
عزل و نصب شهردار باشند، به دنبال سرمایه گذار 
باشند. متاسفانه شورا با این نوع عملکرد خود مردم 
را به اشتباه انداخته است و در اذهان عمومی اینگونه 
بیان می شود که شورا به دنبال سهم خواهی است! 
برخی نیز میگویند کارهای شهردار تبلیغاتی وخیز 
برداشتن برای نمایندگی مجلس است. اگر اینگونه 
باشد باز به شورا برمیگردد زیرا اعضای شورای شهر 
رشت می دانستند که آقای علوی در انتخابات دو 
سال پیش مجلس برای کاندیداتوری  خیز برداشته 
بود پس پیش زمینه ذهنی در این خصوص داشتند 
و اکنون نمیتوانند چنین خرده ای بگیرند و شهر را با 

استیضاح شهردار با چالش بزرگ روبرو کنند.
سخن آخر اینکه شورای ششم رشت اگر در دوره 
فقط  و  برندارد  موثری  قدم  چهارساله خود هیچ 
دو کار مهم یعنی ایجاد ثبات در مدیریت شهری 
و کمک به تربیت مدیران جوان و کارآمد در بدنه 
شهرداری رشت نماید، دعای خیر رشتوندان خسته 
از بی ثباتی در مدیریت شهری را بدرقه راه خود 

خواهند داشت.

اتصال بندرکاسپین به راه آهن سراسری 
تحول اقتصادی  در منطقه ایجاد می کند

افتتاح موزه رشتی دوزی در
 عمارت کاله فرنگی

به مناسبت دهه فجر
خبر علوی از اجرای چند 
پروژه بازگشایی در رشت
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استانـدار گیالن در جلسه با فرمانداران شهرستــان هــــای ساحلی تأکید کرد؛
عده ای سنگ اندازی می کنند درحالیکه قطار توسعه 

گیالن متوقف نمی شود

فرمانداران  با  جلسه  در  گیالن  استاندار 
زمینه  در  استان  ساحلی  شهرستان های 
ساحلی  نوار  آزادسازی  وضعیت  آخرین 
دستور  دقیق  اجرای  پیگیر  شخصا  گفت: 
منافع  حفظ  راستای  در  جمهوری  رئیس 

مردم هستم.
محرز  من  برای  اگر  کرد:  تاکید  عباسی 
خود  جایگاه  از  گروهی  یا  فردی  شود 
سوءاستفاده کرده و به بیت المال، چه در 
سازمان و اداره ای و چه انفال عمومی اعم 
کشاورزی،  محصوالت  زمین،  جنگل،  از 
می کند،  اندازی  دست  معیشت  و  اقتصاد 
شخصا بدون هیچ تاملی، برخورد قانونی و 

محکمی خواهم داشت.
دیدگاه  به  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
اسالمی  نظام  به  دلسوز  منتقدان  نقد  و 
احترام می گذارم و به عنوان یک استاندار 
آبادانی  و  توسعه  برای  را  همه  نظر  بومی، 
گیالن گرفته ام، از فضاسازی بعضی افراد 

دست  قطع  جهت  در  همراهی  بجای  که 
نادرستی،  به  طلبان،  فرصت  و  سودجویان 
انتقاد  می برند،  زیرسوال  را  دولت  عملکرد 

کرد.
استاندار گیالن خطاب به فرمانداران گفت: 
این  به  دارند  وظیفه  فرمانداران  و  مدیران 
خودشان  و  می دهند  غلط  آدرس  که  افراد 
نادرست صحبت می کنند، کسانی که ادعای 
بی تقوایی  هم  بعد  و  دارند  معنویت  و  تقوا 
برای  اعتبار  اختصاص  گزارش  می کنند؛ 
استان در حوزه های مختلف را که در جهت 

آبادانی گیالن عزیز است، بیان کنند. 
اساسی  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  عباسی 
بخش ها  همه  در  گیالن  مردم  به  خدمت 
که در مصوبات آمده، را بزودی به مردم از 
داد:  ادامه  می دهم،  گزارش  رسانه ها  طریق 
مهم  مسایل  همه  اداری  شورای  جلسه  در 
عنوان  جمهوری  رئیس  خدمت  را  گیالن 
صادر  را  الزم  دستورات  نیز  ایشان  داشتم، 

کردند و سفر هیات دولت دستاوردهای خوبی 
داشته است.

وی با ابراز تعجب از رفتار عده ای که مردم را 
ناامید می کنند و بر طبل ناامیدی می کوبند، 
موارد  داشت:  بیان  مدیران  به  خطاب 
موجبات  تا  بگویید  مردم  به  را  امیدبخش 
استمرار امید به دولت انقالبی و جهادی شود.

نماینده عالی دولت در گیالن انقالبی بودن را 
بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی رهبر 
معظم انقالب عنوان و تصریح کرد: معیار و 
شاخص انقالبی بودن را مقام معظم رهبری 
ترسیم  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در 
کرده اند و همگان موظف به حرکت در این 

چارچوب برای نیل به توسعه هستیم.
که  دخالت هایی  از  انتقاد  با  گیالن  استاندار 
پاسخگوی  گفت:  می شود،  دولت  کار  در 
گیالن  در  دولت  عالی  نماینده  عملکردها، 
برای  الزم  بررسی های  مبنا،  این  بر  و  است 

انتصاب افراد را انجام می دهم.

وی یادآور شد: البته برای توسعه استان نظر 
همه دلسوزان را گرفته ام، به دیدگاه و نقد افراد 
را  افراد  آرامش،  بستر  در  و  می گذارم  احترام 
برای خدمت انتخاب می کنم. عباسی به بیان 
نظرات مختلف از سوی افراد در دیدار نخبگان، 
علماء، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار 
مختلف مردم استان با رئیس جمهوری اشاره 
و اضافه کرد: اینها مواردیست که وجود دارد، 
درحالی که برخی، خود را به ندیدن و نشنیدن 
می زنند درحالیکه موارد اشاره شده را از طریق 
رسانه ها به مردم می گویم. استاندار بیان کرد: 
قطار خدمت به مردم در گیالن سرعت گرفته 
و در حال حرکت است، پرتاپ سنگ به قطار 
آن  شتابان  حرکت  مانع  و  نمی کند  اصابت 
نمی شود. وی به فرمانداران تاکید کرد که در 
برابر حرام خواران، زمین خواران، ساحل خواران، 
جنگل خواران و فساد خواران، در راستای حفظ 
حقوق مردم محکم بایستید چرا که کارهای 

انجام نشده زیادی وجود دارد.

٤٤

یادداشت/ ام البنین فتوحی؛
رشت خسته از بی ثباتی

 در مدیریت شهری
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رئیس شورای شهر الهیجان  کنعانی  بهمن 
توسط شهرداری  ایجاد گرمخانه  به  اشاره  با 
الهیجان، اظهار داشت: عده ای از شهروندان، 
از سرپناه که یکی از نیازهای اساسی و اولیه 
انسان است، محروم هستند و بنا به درخواست 
ایجاد  به  اقدام  شهرداری  شهروندان،  عموم 

مکانی مناسب برای اسکان این افراد کرد.
از  ماه  یک  حدود  اینکه  وجود  با  گفت:  وی 
ایجاد گرمخانه توسط شهرداری می گذرد اما 
نهادهای ذیربط تا کنون برای تحویل گرمخانه 
و اسکان کارتن خواب ها اقدامی نکردند و این 
افراد در این فصل سرد در کنار خیابان شب را 
به سر می کنند. کنعانی با قدردانی از پیگیری 
مستمر امام جمعه الهیجان در خصوص ایجاد 
گرمخانه، اظهار داشت: از فرماندار الهیجان، 

 مسئول بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد میخواهیم در 
این رابطه وارد عمل شوند.

وی با اشاره به تابلوی منصوبه بر روی پل خشتی الهیجان، 
اظهار کرد: مشخصاتی که بر روی تابلو راجع به رودخانه 
الهیجان نوشته شده ایراد دارد و رودخانه موجود از قدیم 
به نام »الجان رودخانه« شهرت داشته است. وی گفت: 
تابلوی مشخصات پل خشتی به لحاظ بصری زیبنده این 
اثر تاریخی نیست. کنعانی با قدردانی از حضور خلیلی 
از  بازدید  رئیس کل دادگستری گیالن در الهیجان و 
انصاری  و  دادگستری  رئیس  آهنگی  و زحمات  جزیره 
دادستان الهیجان در خصوص بازگشایی جزیره الهیجان 
ابراز امیدواری نمود شهرداری بتواند با هماهنگی دستگاه 
قضا در کوتاه مدت این مکان تفریحی را برای انتفاع عموم 
آماده سازی نماید و ما شاهد اجرای برنامه های فرهنگی و 

هنری متنوع در این مجموعه زیبا باشیم.

رئیس شورای شهر الهیجان مطرح کرد:
درخواست همکاری با شهرداری الهیجان برای 

الهیجان تحویل گرمخانه و اسکان کارتن خواب ها شهر  شورای  سخنگوی  فالح،  فرشید 
بومی در دنیای  و غیر  بومی  تفکر  اظهار داشت: 
امروز منسوخ شده، چرا که دسترسی به اطالعات 
در هر زمینه ای در دورترین نقاط دنیا با استفاده 
از تکنولوژی و اینترنت در کوتاهترین زمان برای 
همه امکان پذیر شده است. وی با اشاره به اینکه 
و  پیشرفت  برای  زمینه ای  هر  در  انسانها  همه 
موفقیت در کارهای خود و بهتر شدن می توانند 
به هر صورت مشاوره بگیرند، تصریح کرد: شهردار 
با  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  هم  الهیجان 
مسند  در  ایشان  حضور  کوتاه  زمان  به  توجه 
در  ایشان  تفکرات  الهیجان،  شهرداری  ریاست 
پروژه های مختلف، نشان از درایت و توانمندی و 
کاردانی دارد. فالح افزود: اینکه شهردار الهیجان 
در کارهای خود از توانایی نیروهای متخصص و 
غیر  و  بومی  مشاورین  و  شهرداری  کارشناسان 
ثمر  مثمر  شهر  برای  می کنند،  استفاده  بومی 

شهرداری  بودیم  شاهد  ما  و  بود  خواهد 
الهیجان با مدیریت ایشان نسبت به شهرهای 

بهتری داشته است. همجوار عملکرد 
همچنین  الهیجان  شهر  شورای  سخنگوی 
ادامه داد: از زمان حضور مهندس زنده دل و 
پیگری ایشان در بحث سند چشم انداز توسعه 
الهیجان و با هم اندیشی تیم مدیریت شهری 
نیمه  عمرانی  پروژه های  از  بسیاری  توانستیم 

کاره گذشته را به سرانجام برسانیم.
وی در پایان با بیان اینکه چند پروژه عمرانی 
می کنیم  تعریف  شهر  در  جدید  گردشگری  و 
سال  بودجه  تصویب  از  بعد  و  زودی  به  که 
۱۴۰۱ به سمع و نظر شهروندان عزیز خواهد 
رسید، گفت: ان شاءاهلل شاهد رشد و شکوفاهی 
شهروندان  همه  حمایت  و  کمک  با  شهرمان 
ادارات  محترم  مسئولین  همه  و  عزیز  و  فهیم 

و ارگان های شهری خواهیم بود.

سخنگوی شورای شهر الهیجان تأکید کرد:
تفکر بومی و غیر بومی در دنیای امروز منسوخ شده
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گیالن

در بازدید میدانی از نوار ساحلی 
شرق گیالن؛

تاکید عبـاسی بر استفاده 
آحاد مردم از موهبت دریا 

استان  شرق  ساحلی  نوار  از  عباسی  اسداهلل 
الهیجان  لنگرود،  رودسر،  شهرستان های  در 
و بندرکیاشهر بازدید و بر روند اجرای دستور 
آزادسازی  بر  مبنی  جمهوری  رئیس  صریح 

سواحل نظارت کرد.
وی در جریان این بازدیدها در جمع خبرنگاران 
اساس  بر  و  حاضر  زمان  تا  داشت:  اظهار 
در  متصرفی  نقاط  تمام  رسیده،  گزارش های 
راستی  برای  و  آزادسازی شده  استان  سواحل 
این  و  بازدید کرده  نزدیک  از  امر،  این  آزمایی 

مهم را بررسی می کنم.
وی با اشاره به عقب نشینی موارد متصرفی و 
کرد:  خاطرنشان  غیرمجاز  بناهای  آوری  جمع 
برقرار  دریا  سالم سازی  طرح  که  جاهایی  فقط 
است و شهرداری برای عموم مردم ایجاد کرده، 
تاکید نموده ام که مراقبت کنند به گونه ای که 

آحاد مردم از موهبت دریا محروم نمانند.
گزارش های  بیان داشت: طبق  استاندار گیالن 
قرار  تصرف  مورد  نقاط  از  بسیاری  دریافتی، 
مربوطه  مدیران دستگاه های  اهتمام  با  گرفته، 
بخش  هم  نقاطی  در  و  کرده اند  نشینی  عقب 
دستگاه  به  که  هستند  غیردولتی  و  خصوصی 
قضایی اعالم کرده ایم بر اساس قانون، برخورد 
تأکید  هم  فرمانداران  به  گفت:  نمایند.عباسی 
از  غیر  ساخت وسازی  ندهند  اجازه  کرده ام 
کامل  گزارش  و  گیرد  صورت  قانونی،  مجاری 
اقدامات صورت گرفته در این خصوص، به زودی 

اطالع رسانی می شود.
این  جریان  در  همچنین  گیالن  استاندار 
استان،  مرکز  دادستان  با  تماس  در  بازدیدها، 
خواستار حمایت بیش از پیش دستگاه قضایی 
برای برچیدن حصارها و بناهای غیرقانونی که 
بخش هایی از نوار ساحلی را محصور کرده اند، 

شد.
وی در نماز عبادی سیاسی جمعه بندرکیاشهر 
نیز حضور یافت و از مرکز خدمات جامع سالمت 
به صورت  بندرکیاشهر،  روستایی  و  شهری 

سرزده بازدید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن در حاشیه این 
مراسم گفت: تاالب ها کارکرد ها و ارزش های اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی مختلفی دارند که همگان 
چه دستگاه های متولی چه سازمان های محیط زیست 
برای  دارند  ویژه مردم و جوامع محلی وظیفه  به  و 

حفاظت محیط زیست کوشا باشند.
رضا زمانی افزود: برنامه مدون هفت ساله برای احیا و 
مدیریت تاالب انزلی برنامه ریزی شده و خوشبختانه 
و  استان گیالن  به  ریاست جمهوری  اخیر  در سفر 
تاکید استاندار گیالن برنامه احیای تاالب برنامه ریزی 

و اقدام خواهد شد.
معاون امور عمرانی استاندار گیالن هم گفت: یکی از 
برنامه های مهم ریاست جمهوری در سفر به گیالن 

توجه ویژه به تاالب بود.
عباس صابر افزود: در سفر ریاست جمهوری مصوبه ای 
برای تشکیل کارگروه ویژه احیای تاالب و۲ رودخانه 

گوهر رود و زرجوب به تصویب رسید.
ریاست  معاون  قبل  روز  دو  سفر  به  اشاره  با  وی 
و  انزلی  تاالب  از  بازدیدش  و  گیالن  به  جمهوری 
صومعه سرا گفت: با توجه به فرآیندی که شروع کرده 
ایم انشاهلل آینده روشنی برای تاالب خواهیم داشت 
ضمن اینکه جوامع محلی و مردم نیز باید همراهی 

کنند تا احیای تاالب اتفاق بافتد.
تهمینه شمشادی مدیر عامل جمعیت زنان و جوانان 
زیست گیالن هم  اداره کل حفاظت محیط  حافظ 
گفت: حفاظت از تاالب منحصر به یک یا ۲ دستگاه 
نیست بلکه نیاز به مشارکت مردم دارد، زیرا ذینفعان 
اصلی این تاالب ساکنان حاشیه تاالب، جامعه محلی 
و اهالی روستا های اطراف تاالب هستند که معیشت 

شان به این تاالب بستگی دارد.

گرامیـداشت پنـجاه و یکمین سالـگرد تاسـیس 
کنوانسیون رامسر و روز جهانی تاالب ها در گیالن

حیات وحش محیط زیست گیالن و کارشناسان با 
پرندگان مهاجر زمستان گذران و بومی تاالب انزلی 
آشنا شدند و هر یک با دوربین و تلسکوپ اقدام به 

پرنده نگری نمودند.

استان  دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه 
از  از مسئوالن قضایی  به همراه تعدادی  گیالن 
افراد  ۹۶واحدی  پروژه  و  شاندرمن  آرامستان 

تحت پوشش بهزیستی ماسال بازدید کرد.
 رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به 
اینکه ظرفیت آرامستان شاندرمن پر شده است 
اظهار  ندارد،  وجود  اموات  دفن  برای  زمینی  و 
هستند  حرمت  دارای  مسلمین  اموات  داشت: 
معطل  قبرستان  ظرفیت  عدم  دلیل  به  نباید  و 
بمانند و الزم است زمین دیگری به این امر مهم 

اختصاص یابد.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه دستور داد 
زمینی به مساحت ۵۰۰۰متر مربع از اراضی ملی 
به  آن  درختان  که  قرآن شاندرمن  روستای  در 
صورت تنک می باشد با حفظ اشجار و با کاربری 
باغ مزار در اختیار شهرداری جهت دفن اموات 

قرار گیرد.
وی همچنین در بازدید از پروژه ۹۶واحدی افراد 
۹۶افتتاح  سال  در  که  بهزیستی  پوشش  تحت 
اختالفات  دلیل  به  آن  از  واحد   ۱۶ ولی  شده 
بین پیمانکار و کارفرما و سایر مشکالت ناتمام 
مانده است بازدید کرد و گفت: با پیگیری های 
دستگاه قضایی این طرح در مرحله نهایی بهره 
برداری است و در حال حاضر تنها مشکل، برق 
سه فاز ساختمان هاست که طی هماهنگی های 
مرتفع می  به زودی  برق  اداره  با  آمده  به عمل 

شود.
این مقام ارشد قضایی در پایان اظهار امیدواری 
تمام  نیمه  واحد های  امسال  پایان  تا  که  کرد 
بهزیستی  توانخواه  افراد  اختیار  در  پروژه  این 

شهرستان ماسال قرار گیرد.

رییس کل دادگستری گیالن؛
زمینی برای دفن امـوات 
در شاندرمن وجود ندارد 

خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  مه  پل 
وابسته ایران به همراه مهندس روزبه مختاری 
این  مدیره  هیئت  اعضای  ساز  ورشو  مجید  و 
مدیرعامل  کریمی  هادی  مهندس  انجمن، 
 ، کاوه  دریایی  و  بندری  خدمات  شرکت 
ارشد  مدیر  جهان  چشم  علیرضا  مهندس 
کریمی  علی  مهندس  و  کاوه  شرکت  اجرایی 
با  آستارا  بندر  در  کاوه  شرکت  شعبه   مدیر 
و  مدیره  هیئت  رئیس  مقدم  اکبری  مهندس 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار در 
خصوص توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو 

کردند.
 اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار ضمن 
قرار  و  منطقه  این  ممتاز  موقعیت  تشریح 
گفت:  تجاری  کریدورهای  مسیر  در  گرفتن 
منطقه آزاد انزلی از دو بندر بزرگ و تاریخی 
کاسپین و انزلی برخوردار بوده که هر دو برادر 
در  زیادی  سهم  خود  باالی  های  ظرفیت  با 
خود  به  را  خزر  حاشیه  کشورهای  با  تجارت 

اختصاص داده اند.
وی در ادامه با اشاره به تکمیل کریدور شمال 
بندری  مجتمع  به  راه آهن  اتصال  جنوب 
طرح  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  کاسپین 
توسعه مجتمع بندری کاسپین و لزوم تقویت 
فعالیت در کریدورهای تجاری از جمله چین، 
و  کاسپین  بندر  محوریت  با  ایران  قزاقستان، 
به  بندری  مجتمع  این  جنوب  شمال  کریدور 
مهمترین بندر در شمال کشور و منطقه آزاد 
تجاری  کاالهای  ستد  و  داد  به  ها  به  انزلی 

تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه 
ایران  خدماتی  و  کشتیرانی  انجمن  فعالیت 
حائز  بسیار  کاال  جذب  و  تجارت  حوزه  در  را 
اهمیت دانست و تاکید کرد: منطقه آزاد انزلی 
فعالیت  توسعه  و  رشد  بستر  کاسپین  بندر  و 
المللی  بین  و  انجمن در سطح ملی  این  های 
انعقاد  منظور  به  الزم  آمادگی  و  بود  خواهد 

تفاهم نامه همکاری فراهم است.

اتصال بندرکاسپین به راه آهن سراسری تحول اقتصادی 
در منطقه ایجاد می کند

و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل  مه  پل  دکتر 
 : گفت  دیدار  این  در  ایران  وابسته  خدمات 
فعالیت  یک  از  اندازی  چشم  کاسپین  بندر  در 
وجود  بندری  خدمات  حوزه  در  مهم  بسیار 
موجود  ساخت های  زیر  و  ها  ظرفیت  و  دارد 
نوید  شود  می  اضافه  آینده  در  که  تجهیزاتی  و 
ظرفیت  با  سوم  نسل  بندر  یک  وجود  بخش 

های ویژه در گیالن است.
بازرگانی  های  فعالیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
این  لجستیکی  توسعه  اهداف  از  یکی  کشور، 
کاالهایی  خصوص  در  ترانزیت  توسعه  بندر، 
است که می توان به عراق و ترکیه انتقال داد.

اندازی  راه  ضرورت  به  اشاره  با  مه  پل  دکتر 
به مزیت های  با توجه  کریدور شمال - جنوب 
اقتصاد کشور و نقش بندر  قابل توجه آن برای 
بندر  داد:  ادامه  این کریدور  رونق  در  کاسپین 
خصوص  در  ویژه  امتیازات  دلیل  به  کاسپین 
بخش  در  تواند  می  ها  تعرفه  و  کاال  ترخیص 
های  حداقل  به  یافتن  دست  برای  ای  توسعه 
کریدور شمال  تجاری  روابط  تسهیل  در  ممکن 
اقتصاد  به  را  توجهی  قابل  خدمات  جنوب 

نماید. ارائه  داخلی 

وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل 
اصلی  رویکرد  اینکه  وجود  کرد:با  اضافه  ایران 
کریدورشمال- جنوب بر اساس ترانزیت کاال است 
ولی می توان در کنار آن به واردات و صادرات کاالی 
کشور در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی توجه کرد.

تامین  زنجیره  مفقوده  را حلقه های  آهن  راه  وی 
کاال و توسعه اقتصادی منطقه بر شمرد و تصریح 
کرد:با توجه به وضعیت نامطلوب جاده های کشور 
و همچنین هزینه باالی حمل کاال در حمل و نقل 
جاده ای، در صورت توسعه حمل و نقل ریلی، می 
توان شاهد فعالیت نوین لجستیکی در گلوگاه های 

اقتصادی بود.
دکتر پل مه خاطر نشان کرد:در صورت اتصال بندر 
کاسپین به راه آهن سراسری، عالوه بر ایجاد ارزش 
افزوده برای اقتصاد منطقه، این بندر می تواند به 
عنوان یک بندر نسل سوم در کریدور شمال جنوب 
نقش آفرینی کند.گفتنی است در پایان این نشست 
و  کشتیرانی  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  است 
خدمات وابسته ایران به همراه مهندس امین افقی 
معاون بندری و حوزه خزر سازمــان منطقه آزاد 
منطقه  این  و  تجاری  های  زیرساخت  از  انــزلی 

بازدید به عمل آوردند.

سالن  در  یکشنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید 
همایش های بین المللی صدا و سیما در آئین آغاز 
عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که 
خواهند شد،  اجرا  و ۲۷ شهرستان  استان  در ۱۳ 

حضور یافت.
فوالد  مجتمع  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
شرکت  ایران،  مس  صنایع  ملی  شرکت  مبارکه، 
چادرملو، شرکت سرمایه گذاری  و صنعتی  معدنی 
توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت 
و گاز پارسیان به عنوان »گروه پیشرانان پیشرفت 
ایران« مسئولیت سرمایه گذاری در این ۴۸ پروژه 

بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.
۱۱ میلیارد دالر صادرات ساالنه، تولید ۵۴ میلیون 
پتروپاالیشی، معادل  تن محصول معدنی، فلزی و 
بهره برداری  از  ۲۰ میلیارد دالر درآمد ساالنه پس 
شغل  هزار   ۶۴ و  مستقیم  شغل  هزار   ۲۱ ایجاد  و 
این  ظرفیت های  و  مزیت ها  جمله  از  غیرمستقیم 

پروژه های عظیم پس از بهره برداری است.

با حضور رئیسی انجام شد؛
آغاز عملیات اجرایی ۴۸ 

پروژه بزرگ صنعتی

پرنده نگری و رهاسازی پلیکان در طبیعت از جمله 
برنامه های روز جهانی تاالب در صومعه سرا بود.

حاشیه  در  حضور  با  مهمانان  مراسم  این  پایان  در 
بر  نظارت  اداره  رییس  توضیحات  با  سلکه  تاالب 

آویشن باقری مدال طال و الیاس محمد زاده مدال 
نقره رقابت های کاراته کشور انتخابی تیم ملی را 

از آن خود کردند.
در پایان رقابت های کاراته قهرمانی مردان و زنان 
کشور انتخابی تیم ملی که در سالن فتح دانشگاه 
شد  برگزار  تحقیقات  علوم  واحد  اسالمی  آزاد 
وزن  در  گیالن  از  باقری  آویشن  بانوان  بخش  در 
بر  غلبه  با  مبارزه  یا  کمیته  کیلوگرم   ۵۵ منهای 

همه رقبای خود به مدال طال رسید.
همچنین در این وزن مهدیه عباسی از گیالن پس 
از مبارزات خود از طرف کادر فنی تیم ملی کمیته 

بانوان به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شد.
کمیته  کیلوگرم   ۷۵ منهای  وزن  پیکارهای  در 
ورزشکار  دیگر  زاده  محمد  الیاس  نیز  مردان 
گیالنی بعد از کاراته کاری از استان البرز به مقام 

دوم رسید و مدال نقره بر گردن آویخت.

در رقابت های کاراته کشور انتخابی تیم ملی؛
کاران  کاراته  نقره  و  طال  یک 
گیــالن در رقابت های کشوری
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در  آستارا  مردم  نماینده  خبری  نشست 
این  خبرنگاران  با  اسالمی  مجلس شورای 

شهرستان در دفتر وی برگزار شد.
اشاره  با  نشست  این  در  مرحبا  غالمرضا   
به شایعات این روزها در خصوص استعفای 
ساالری  مردم  ارکان  از  یکی  گفت:  خود 
تقید  دیگرش  نوع  و  بوده  شفافیت  دینی 

به اخالق و اصول شرعی است.
رقبا  برخی  عالم سیاست  مرحبا گفت: در 
سعی در توانمندی خود برای حضور دارند 
و برخی متاسفانه تالش خود را تنها برای 
روش های  به  خود  رقیب  کشیدن  پایین 

ناجوانمردانه به کار می گیرند.
برای  عده ای  تالش  به  اشاره  با  وی 
به  شهرستان  نماینده  علیه  جریان سازی 
کرد:  تصریح  اخالقی  غیر  کار  یک  عنوان 
هنر  و  فرهنگ  به  متخلص  آستارا  مردم 
از  عده ای  را  ویژگی  این  نباید  و  هستند 
میان ببرند، خبر دروغ استعفای بنده چند 

جنبه داشت.
دروغین  متن  اینکه  به  اشاره  با  مرحبا 
نگارشی  اشتباه های  از  سرشار  استعفا 
معلوم  افراد  کرد:  بیان  بود،  عجیب  و 
متن  یک  با  را  بنده  استعفای  حتی  الحال 
از  نشان  این  که  کردند  منتشر  اشتباه  پر 
و  اندیشه  با  آنان  عداوت  و  سراسیمگی 
است  شهرستان  این  شریف  مردم  افکار 
به  را  بنده  استعفای  الحال  معلوم  افراد  و 
با هدف  و  توان در رقابت سالم  دلیل عدم 

خیانت به نام آستارا منتشر کردند.
با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
این  نماینده  ابد  تا  بنده  اینکه  به  اشاره 
نباید  کرد:  تصریح  بود،  نخواهم  مردم 
شهرمان  در  را  اشتباهی  بدعت  و  روند 
دوران  شروع  با  افراد  همین  کنیم،  سنت 
نمایندگی بنده، بهره برداری از هر معدن 

مرحبا در جمع خبرنگاران؛
افراد معلوم الحال استعفایم را به دلیل عدم توان در رقابت 

سالم و با هدف خیانت به نام آستارا منتشر کردند

گیالن  استان  دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه 
با بیان اینکه ۱۹۰۰۰ هکتار جزء حریم بستر تاالب 
ظرف  تا  داد  دستور  متولی  مدیران  به  است  انزلی 
تاالب  محدوده  ملی  اراضی  دقیق  طور  به  هفته  دو 
انزلی، مستثنیات، کاربری ها و زیست محیط آن را 

مشخص نموده  و اعالم نمایند.
وی با انتقاد از شهرک ها و ویالهای مجللی که در 
حاشیه تاالب و در سایه غفلت مسئوالن ساخته شده 
است، تصریح کرد: باید با تعیین تکلیف اراضی بستر 
تاالب و نوع کاربری آن ها از ادامه ساخت و سازها 

در اراضی کشاورزی ممانعت شود.
نشان  خاطر  پایان  در  استان  قضایی  شورای  رییس 
خود  وظایف  راستای  در  نیز  قضایی  دستگاه  کرد: 
همواره از حقوق عامه حمایت کرده و با سودجویانی 
که اقدام به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و ملی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد کرد.
انقالب  و  سید مهدی فالح میری دادستان عمومی 
مرکز استان در این نشست با اشاره به اینکه اجرای 
همچنین  و  ملی  اراضی  کردن  سنددار  و  حدنگاری 
تاالب انزلی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار 
المللی  بین  تاالب  سندمالکیت  داشت:  اظهار  دارد، 
انزلی صادر شده است لیکن با توجه به تعیین حریم 
تاالب  برای  نیرو  وزارت  توسط  که  بستر جدیدی  و 
اعالم شده مقرر گردید بر اساس کنوانسیون رامسر 

توسط مسئولین مربوطه اقدام گردد.  
 ۴ در  ساکن  شهروندان  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
بخشی  و  خمام  سرا،  صومعه  بندرانزلی،  شهرستان 
از رشت در حاشیه تاالب دچار مشکالتی شده اند، 
بیت  حقوق  حفظ  شورای  جلسه  در  کرد:  تصریح 
المال مصوب شد در خصوص اراضی و امالک مربوط 
به ماراگوده، چراغ پشتان و پیل علی باغ توسط اداره 
تا ساکنان  راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود  کل 
تصرف  تحت  امالک  قانونی  مالک  که  مناطق  آن 
مشکل  قانونی  مجوزهای  اخذ  با  بتوانند  باشند  می 

انشعابات آب، گاز و برق خود را مرتفع نمایند.
شده  مقرر  کرد:  نشان  خاطر  استان  مرکز  دادستان 
است کمیته ای با حضور نمایندگان منابع طبیعی، 
از  کمتر  مسکن  بنیاد  و  زیست  محیط  نیرو،  وزارت 
دو هفته تمامی مشکالت را بررسی و با اعالم مراتب 
تصمیمات نهایی در خصوص اراضی بستر تاالب در 
احیای  مقدمات  تا  شود  مشکل  رفع  و  مطرح  شورا 
تاالب با حفاظت از حریم و بستر قانونی تاالب تحقق 

یابد.

مرحبا فضای مجازی را یک عامل کمک کننده 
به باز شدن چشمان مردم دانست و بیان کرد: 
این فضا یک شمشیر دو لبه بوده و باید با آگاهی 
و انصاف در این فضا قدم زد، شرافت واژه ای 
است که برخی افراد طعم آن را نچیشده اند. 
مرحبا با اشاره به اجرای طرح صیانت از فضای 
مجازی بیان کرد: ما باید نوع استفاده از این 
فضا را به فرزندان خود یاد بدهیم، شرکت های 
دفتری  یا  نمایندگی  کشورها  در  رسان  پیام 
را دارد تا بتوان مدیریت صحیح آن را در هر 
مجازی  فضای  مدیریت  داد،  انجام  کشوری 
نباید به معنای ممنوعیت استفاده از آن باشد و 
قانون گذاری در این مورد نباید یک طرفه باشد 

و باید با کمترین نقص آن را پیگیری کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن در 
گفتگو با دیارمیرزا گفت: در حال حاضر ۱۶ شعبه 
و ۲۷ پایگاه و پست امداد و نجات در استان با 

حضور روزانه ۲۰۰ امدادگر فعالیت دارند.
سیاوش غالمی با اشاره به این که خدمات هالل 
در  گفت:  می گیرد،  انجام  سال  طول  در  احمر 
در  بیشتر  احمر  هالل  ماموریت های  زمستان 
راستای برف و کوالک است و همچنین پوشش 
فوریت های  و  اورژانس  از  پشتیبانی  و  امدادی 
پزشکی در بحث تصادفات، ترافیکی و حمل و 

نقل است.
وی با بیان این مطلب که بیش از دو سال است 
با بیماری کرونا در گیر هستیم، گفت: از همه 
به ویژه داوطلبان علی رغم  امدادگران، جوانان 
اینکه خودشان بارها به کرونا مبتال شدند اما با 
جدیت در حال خدمت رسانی به مردم هستند، 

تشکر می کنم.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن 
گیالن  به  جمهور  رییس  سفر  مصوبات  درباره 
عمرانی  حوزه  در  خوبی  بسیار  مصوبات  گفت: 
تجهیز  و  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  شامل 
که  ایم  داشته  نجات  و  امداد  پایگاه  سازه های 
امیدواریم هرچه سریعتر این اعتبارات تخصیص 

یابد.
امدادی  ماموریت  هزار  بیش  امسال  گفت:  وی 
از  اعم  مختلف  حوزه های  در  استان  سطح  در 
حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام شد و تلفن 
۱۱۲ شبانه روزی پاسخگو هم استانی ها است و 
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات به قید فوریت 
نزدیکترین پایگاه امداد نجات را به محل حادثه 

اعزام می کند.
گفت:  نیز  استان  هوایی  امداد  مورد  در  غالمی 
در بحث امداد هوایی یک فروند بالگرد به شکل 
دائم در منطقه فرودگاه رشت مستقر است و در 

حوادث احتمالی اقدامات خود را انجام میدهد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن در گفتگو با دیارمیرزا؛

تجهیز پایگاه امداد هوایی نیازمند ۲۰ میلیارد است
سه دستگاه کامیونت در اختیار هالل احمر قرار گرفت

گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
گفت: تا االن ۶ سورتی پرواز انجام شده است.

گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
شرق  هوایی  امداد  اول  فاز  اینکه  به  اشاره  با 
در  گفت:  شد،  افتتاح  چاف  منطقه  در  گیالن 
که  است  مهم  پایگاه  این  تجهیز  حاضر  حال 
برای این کار اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان 

نیاز است.
صورت  به  پایگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  غالمی 
پایگاه کمکی و اقماری در حال خدمت رسانی به 
لنگرود  استان است، گفت: منطقه چاف  سراسر 
بوده  استان  احمر  هالل  جمعیت  اختیار  در  که 
امدادی،  انبار  که  است  زمین  هکتار   ۱۸ دارای 
فضا برای اسکان اضطراری و آموزش دارد و اگر 
حادثه بزرگی در استان یا استانهای همجوار رخ 
دهد این منطقه می تواند به عنوان پایگاه امداد 
را  خود  فعالیت  استان  سطح  در  کمکی  هوایی 

باشد. داشته 
وی در مورد ناوگان خودرویی نیز گفت: امسال 
برای اولین بار، سه دستگاه کامیونت در اختیار 
هالل احمر قرار گرفت که دو دستگاه در مرکز 
و یک دستگاه در غرب گیالن در حوزه  استان 

است. تالش مستقر 

غالمی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر یک 
گفت:  دیارمیرزا  به  است  غیردولتی  عمومی  نهاد 

انتظار داریم توجه ویژه ای به این نهاد شود.
گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
میکائیل  راه  چهار  زمین  بحث  در  داشت:  اظهار 
مشکالتی  احمر  هالل  جمعیت  داروخانه  و  رشت 

داریم که به جد پیگیر آن هستیم.
نیز  پزشکی  تجهیزات  امانات  بانک  مورد  در  وی 
اظهار کرد: قسمت اعظم این بانک با کمک مردم 
تومان  میلیارد   ۱۰ از  بیش  امسال  و  تجهیز شده 
مختلف  برای حوزه های  مردم  مومنانه  کمک های 
نذر  آن  مهمترین  که  شد  انجام  کشور  سطح  در 

آب در چهار منطقه کرمان است.
در  سالمت  کاروان های  اینکه  به  اشاره  با  غالمی 
حال  در  استان  سراسر  در  فجر  دهه  مبارک  ایام 
خدمات رسانی هستند، گفت: در هر شهرستان یک 
کاروان مستقر است و خانه هالل های ظرفیت های 
االن  تا  امسال  ابتدای  از  است.  مردم  برای  مردم 
بیش از یک میلیارد تومان در زمینه های مختلف 
همچنین  و  شد  انجام  کمک  درمانی  و  دارویی 
در  که  افرادی  برای  بانک ها  با  مشترک  طرحی 
بانک ها  به  هستند  مواجه  مالی  مشکل  با  درمان 

معرفی و از وام های کم بهره استفاده کنند.

کمیسیون  مصوبات  آخرین  توضیح  در  زارع  رحیم 
مرکزی  بانک  تلفیق،  کمیسیون  کرد:  اظهار  تلفیق 
را مکلف کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
قرض الحسنه جاری و سپرده های قرض الحسنه برای 

اشتغالزایی و وام ازدواج پرداخت کند.
وی ادامه داد: براین اساس به هر زوجین که تاریخ 
تا ۱۴۰۱  سال ۱۳۹۷  فروردین ماه  اول  از  آنها  عقد 
باشد ۱۲۰ میلیون وام ازدواج داده می شود مبلغ وام 
ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر 

۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان است.
وی افزود: همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار 
کمیته امداد و ۷۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان 

بهزیستی برای اشتغالزایی داده می شود.
درباره   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
برای  فرزندآوری  وام  مبلغ  گفت:  فرزندآوری  وام 
فرزند اول ۱۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون 
تومان، فرزند سوم ۳۵ میلیون تومان، فرزند چهارم 
۴۵ میلیون تومان و بیشتر از پنج فرزند ۵۰ میلیون 

تومان است.
وی ادامه داد: به کسانی که بیشتر از سه فرزند دارند 
مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن یا خرید 
مسکن داده می شود مابقی تسهیالت اشتغالزایی در 
استان ها  برنامه ریزی  اختیار شورای  آینده در  سال 
تصمیم گیری  و  اشتغالزایی  وام های  پرداخت  برای 
داده خواهد شد. زارع درباره این که چه زمانی بررسی 
جزییات بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان می رسد، 
جمع بندی  هفته  پایان  تا  تلفیق  کمیسیون  گفت: 
نهایی را انجام خواهد داد نمایندگان بعد از آن ۱۰ روز 
فرصت برای ارائه پیشنهادات دارند. از اوایل اسفندماه 

بررسی جزییات در صحن علنی شروع می شود.

اراضی ماراگوده، چـراغ پشتان 
و پیـل عـلی بـاغ توسط راه و 
شهرسازی تعیین تکلیف می شود

وام ازدواج جوانان ۱۵۰ میلیون 
تومان شد

پیگیری های  به  اشاره  با  مالی  دنیا  احمد 
تاالب  بازگشت حریم  ماهه در خصوص   ۱۵
با  کرد:  اظهار  رامسر،  کنوانسیون  مصوبه  به 
در  المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  مصوبه 
عامه  حقوق  حفظ  و  طبیعی  منابع  اراضی، 
حریم  از  روستایی  هادی  طرح های  تمام 

تاالب خارج شد.
در  مجلس  مصوبه  اساس  بر  افزود:  وی 
در  واقع  اراضی  تمامی  امسال،  ماه  شهریور 
و  انزلی  شهر  جامع  طرح  محدوده  داخل 
همچنین طرح های هادی روستایی از حریم 
شدن  اجرایی  با  که  بود  شده  خارج  تاالب 
مالکیت  سند  تفکیک  و  صدور  موضوع،  این 
از  شده  خارج  روستایی  مناطق  در  اراضی 

حریم تاالب انزلی بالمانع است.
دنیامالی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات 
متعدد با حضور کارشناسان مطلع و مدیران 
بستر  و  حریم  تعیین  خصوص  در  مرتبط، 
تاالب انزلی و بر اساس تصمیم وزارت نیرو، 
تأیید  با  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
شورای حقوق بیت المال، محدوده های ذکر 

شده را از حریم تاالب انزلی خارج کرد.
بر  کرد:  اضافه  مجلس  در  انزلی  نماینده 
 ۹۳ سال  در  کارشناسی  غیر  تصمیم  اساس 
بر  که  انزلی  تاالب  هکتاری  هزار   ۱۵ حریم 
بود،  شده  تعیین  رامسر  کنوانسیون  اساس 
هزار   ۲۵ تا  محلی  و  ملی  مصالح  برخالف 
متعددی  مشکالت  و  یافته  افزایش  هکتار 
انزلی  روستاهای  ساکنان  و  شهروندان  رأی 

ایجاد شده بود.
حریم  افزایش  با  گفت:  همچنین  دنیامالی 
مستغالت  و  امالک  ارزش  عماًل  تاالب 
در  روستاییان  و  یافته  کاهش  روستایی 
و  پروانه  اخذ  و  فروش  و  خرید  خصوص 
بسیاری  مشکالت  با  بنا  تجدید  همچنین 

مواجه شده بودند.
اجرایی  با  افزود:  مجلس  در  انزلی  نماینده 
و  روستایی  هادی  طرح های  خروج  شدن 
عنوان  عماًل  تاالب  حریم  از  شهری  جامع 
از  تاالب  حریم  در  یا  تاالب  محدوده  در 
مردم حذف  و مستغالت  امالک  اسناد  روی 

می شود.

نماینده انزلی در مجلس خبر داد؛

اجرای خروج طرح های جامع 
شهری و هادی روستایی از 

حریم تاالب انزلی

بنده  اسم  به  دروغ  به  را  خاصی  امتیاز  و 
به  رسیدن  برای  باید  چرا  کردند،  شایعه 
بازی  افراد  و حیثیت  آبرو  با  اهداف خود 

کنیم؟ 
مرحبا شایعه استعفای خود را یک برنامه 
ریزی از پیش تعیین شده دانست و بیان 
با  و  می شناسیم  را  محفل  این  ما  کرد: 
کارهای  انتخابات  ایام  به  شدن  نزدیک 
خواهند  شهرستان  سطح  در  نیز  دیگری 
کار  یک  عمومی  اذهان  تشویش  کرد، 
این  عهده  از  تنها  و  بوده  پست  و  شنیع 
به  می توان  چطور  می آید،  بر  افراد  گونه 
دروغ  و  کرده  نکاه  مردم  این  چشمان 

گفت؟

 جانشین فرمانده انتظامی استان گیالن گفت: 
اخذ رشوه ۱۶ میلیارد ریالی علت دستگیری 
بوده  گیالن  استان  گمرکات  حقوقی  رئیس 

است.
سرهنگ حسین حسن پور در خصوص انتشار 
خبر دستگیری یکی از مدیران گمرک گیالن 
توسط پلیس امنیت اقتصادی و واکنش ناظر 
ارجاع  پی  در  داشت:  اظهار  استان،  گمرکات 
یک فقره پرونده قضایی با موضوع اخذ رشوه 
به  استان  گمرک  مسئوالن  از  یکی  توسط 
پلیس، پیگیری موضوع در دستورکار ماموران 

پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با تحقیقات پلیس و بررسی 
اسناد و مدارک موجود، صحت موضوع و اخذ 
رشوه توسط متهم ۵۱ ساله محرز شد، افزود: 
مرجع  با  آمده  عمل  به  هماهنگی های  طی 
قضایی، رئیس حقوقی گمرکات استان گیالن 
به اتهام اخذ رشوه ۱۶ میلیارد ریالی دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضایی معرفی شد.
این مقام انتظامی در پایان تاکید کرد: پلیس 
برای برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم بوده 
و اسیر برخی جوسازی های رسانه ای نخواهد 

شد.

پلیس در خصوص  توضیحات 
حقوقی  مسئول  دستگیری 

گیالن گمرکات 
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سخن نور

امام علی )ع(
الی  تصعد  فإن ها  المظلوم  دعوة  اتقوا 

السماء کأن ها شرارة.
از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله 

آتش بر آسمان می رود.

خبر

شراره کاوسی اظهار داشت: طرح »ارتقاء راه فرعی 
راه  به  آستانه  نشاء-  لشت  خشکبیجار-  خمام- 
و  برنامه  سازمان   )۲۳( ماده  کمیسیون  در  اصلی« 

بودجه کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن افزود: 
استان  جاده های  پرحادثه ترین  از  یکی  جاده  این 
با  که  بوده  منطقه  مردم  مطالبه  مورد  و  می باشد 
گیالن،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  پیگیری 
و شهرسازی  راه  اجرایی  استانداری گیالن، دستگاه 
مورخ  جلسه  در  رشت  شهرستان  نمایندگان  و 
مورد  و  مطرح   )۲۳( ماده  کمیسیون   1400/11/10

تصویب قرار گرفت.
بودجه  قانون  در  پروژه  این  اینکه  بیان  با  کاوسی 
سال 1400 دارای ردیف اعتباری است اما به دلیل 
نداشتن مصوبه کمیسیون ماده )۲۳( تا کنون امکان 
تخصیص اعتبار به آن وجود نداشت، گفت: بر اساس 
برخی  الحاق  قانون  ماده )۲۳(  اجرایی  دستورالعمل 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
طرح های  پیشنهاد  جهت  اجرایی  دستگاه های   )۲(
تملک دارایی های سرمایه ای بویژه طرح های جدید، 
مکلفند قبل از مبادله موافقت نامه با رعایت ضوابط 
مندرج در مفاد دستورالعمل اجرایی مزبور نسبت به 

اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن خبر داد:

تصویب طرح »ارتـقاء راه فـرعی 
نشاء- لشت  خمام-خشکبیجار- 

آستانه به راه اصلی«

سید امیر حسین علوی شهردار رشت عنوان کرد: 
در این دوره مدیریت شهری خوشبختانه موضوعاتی 
البته  ندارد،  افترا وجود  و  و دروغ  مایه کذب  ته  با 
اختالف سلیقه هایی هست که در ذات کار شورا و 
شهرداری ها طبیعی است. بنابراین ابدا از انتقاداتی 
که نسبت به عملکردم انجام می شود، ناراحت نشدم 

و سعی کردم از فضای انتقادی یک فرصت بسازم.
شهرداری  ماهانه  جاری  هزینه های  رشت  شهردار 
را حدودا ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: خوشبختانه شهرداری رشت از یک شهرداری 
منفعل، بدهکار و بعضا کم توان مالی و اجرایی به 
حق  تا  نمی دهد  اجازه  که  شده  تبدیل  شهرداری 
پروژه های  اجرای  در حوزه  ویژه  به  مردم  و حقوق 

عمرانی بیش از اینها پایمال شود.
سید امیر حسین علوی اجرای چند پروژه بازگشایی 
برنامه شهرداری و شورای  را  بزرگ در شهر رشت 
اسالمی شهر در سال آینده ذکر کرد و یادآور شد: 
حوزه  در  دارند  تکلیف  هم  مناطق  شهرداریهای 
کوچک  بازگشایی  و  پارک  یک  خود  استحفاظی 

مقیاس را در اولویت اجرا قرار دهند.
وی با بیان اینکه در سفر اخیر وزیر کشور به گیالن 
ادوار  در  را  امر  این  بودند  مهمان شهرداری  ایشان 
پسماند،  افزود:  و  خواند  بی سابقه  تاکنون  گذشته 
فاضالب، موضوعات شهری و معضالت شهر رشت از 
جمله موضوعاتی است که در این جلسه مطرح شد، 
همچنین اجرای تراموا و قطار شهری را هم از وزیر 

کشور دستور گرفتیم.
شهردار رشت رینگ ۹۰ متری، اختصاص سهمیه 
ساختمانهای  مرمت  و  بازآفرینی  پروژه های  قیر، 
تاریخی شهرداری را از دیگر مواردی که دستور الزم 
است،  اخذ شده  وزرای دولت  از  آن ها  تحقق  برای 
اعالم کرد و گفت: در چهار ماه اخیر به اندازه یکسال 
و نیم، پروژه های آسفالت و لکه گیری در سطح شهر 

رشت اجرایی شده است.

با حضور در مسجد چهلتن؛

خبر علوی از اجرای چند پروژه بازگشایی در رشت

موزه تخصصی هنر فاخر رشتی دوزی با حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن، سرپرست 
فرمانداری رشت، شهردار کالنشهر رشت، سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان و جمعی از مقامات استانی در محل عمارت 

کاله فرنگی رشت افتتاح شد.
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این مراسم 
مجموعه  اولویت های  از  یکی  را  گردشگری  تحول 
شهرداری دانست و اظهار داشت: بواسطه برخوداری 
رشت از برند شهر خالق، تحول در آن عزمی جدی 
را می طلبد. علوی بیان داشت: همکاری و همراهی 
مناسبی میان اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری 
برنامه  و  سیاست گذاری  حوزه  در  شهر  شورای  و 
ریزی رقم خورده است تا بتوانیم داشته هایمان را به 
درستی ارائه دهیم و در حوزه اقتصادی، فعال کنیم. 
وی افزود: مرمت عمارتهای تاریخی با همکاری اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
تولیدات  ارائه  برای  تا  قرار گرفته است  دستور کار 

هنری در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

به مناسبت دهه فجر:
افتتاح موزه رشتی دوزی در عمارت کاله فرنگی

چوک

اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل ان مه عاشق کش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

بخش توسعه مرکز آموزشی و درمانی دکتر 
حضور  با  جدید(،  )اورژانس  رشت  حشمت 
دکتر  گیالن،  استاندار  عباسی-  اسداهلل 
ارسالن ساالری- رییس دانشگاه و جمعی از 
مسووالن استانی و دانشگاهی مورد افتتاح 

و بهره برداری قرار گرفت.
این پروژه با مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و فضای 
اعتباری  با  و  طبقه  دو  در  متر،   ۹۰۰ بیرونی 
بهره  مرحله  به  تومان،  میلیارد   ۵۵ بر  بالغ 

برداری رسیده است.
برای  تخت   ۵۶ بخش،  این  افتتاح  با 
چرخه  وارد  بیماران  به  خدمات رسانی 
تخت   ۱۳ شامل  که  شد  استان  سالمت 
 ۱۵ عروق،  و  قلب  تریاژ  تخت   ۱۱ اورژانس، 
تخت icu زنان و ۱۷ تخت icu مردان است.
و  قلب  تریاژ  بخش،  این  همکف  طبقه  در 
عروق، در طبقه اول، بخش بستری اورژانس 
 icu زنان و در طبقه دوم آن نیز بخش icu و
مردان قرار دارد و افتتاح این بخش برای ۳۰ 
نفر به صورت دائم و موقت شغل ایجاد کرده 

است.

افتتاح بخش توسعه مرکز آموزشی
و درمانی دکتر حشمت رشت

حافــــظ 

آسفالت  پروژه های  برای  اینکه  بر  تاکید  با  علوی 
شهر رشت سال آینده بودجه سه برابری در نظر 
دوره  این  برای  کرد:  عنوان  است،  شده  گرفته 
به همه مردم و شهروندان فهیم  مدیریت شهری 
از  می دهیم.  را  خوبی  اتفاقات  نوید  رشت  شهر 
عمرانی  پروژه های  اجرای  هم  شهرداری  طرفی 
ویژه در محالت کم برخوردار را تحت عنوان برنامه 
»عزم خدمت« در دستور کار خود قرار داده است

شهردار رشت ادامه داد: در حوزه انتصابات هم تمام 
انتصاباتی که انجام شد با نظر خودم و بعضا با مشورت.

شهردار رشت گفت: مقرر شد در جوار عمارت کاله 
فرنگی که امروز به موزه رشتی دوزی تغییر کاربری 
داده است، بازارچه های فصلی جهت فروش صنایع 
بایستی  هنر  این  اینکه  ضمن  شود.  دایر  دستی 
برای ارائه به نسل آینده حفظ شود و انتقال یابد. 
همچنین الزم است از این فرصت ها برای شهرمان 
خرد  اقتصاد  تا  کنیم  خلق  اقتصادی  مزیتهای 

خانوارها را ارتقاء دهیم.
علوی با تاکید بر اینکه تجاری سازی صنایع دستی 
سعی  داشت:  اذعان  است،  همگانی  عزم  نیازمند 
همه  عمومی  نهاد  عنوان  به  شهرداری  در  داریم 
داشته هایمان را برای این منظور به اشتراک گذاریم 
که البته الزمه آن شکل گیری تعامل و مشارکت 

دستگاههای دولتی می باشد.
ستاد  دبیرخانه  تشکیل  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
شهر خالق در شهرداری، گفت: قرار است دبیرخانه 
سازمانهای  وظایف  تعیین  هدف  با  دستی  صنایع 
مختلف در راستای حمایت از هنرمندان این عرصه 

نیز در شهرداری رشت ایجاد شود.

در  انتخابها  کردم  سعی  و  گرفت  انجام  شورا  اعضای 
و  تجربه  شایستگیها،  اساس  بر  تخصصی  حوزه های 

سابقه اجرایی باشند.
علوی استفاده از نظر مشورتی نخبگان محله ای برای 
قرار  تاکید  مورد  را  محالت  سطح  در  پروژه  اجرای 
داد و ابراز داشت: افزایش مشارکت مردم، پایگاههای 
مقاومت و گروههای جهادی به صورت عملیاتی و کامال 
محسوس در روند تصمیم گیریها، تصمیم سازی ها و 
انجام کار و خدمت، همواره جزو اولویتهای این دوره از 

مدیریت شهری بوده است.

خبر

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست 
سمت  به  رنجبر  محمود  دکتر  گیالن،  دانشگاه 
دانشگاه  گیالنشناسی  پژوهشکده  سرپرست 

گیالن منصوب شد.
رنجبر، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی است.

هاشم  سید  دکتر  این  از  پیش  است  ذکر  شایان 
اجتماعی  موسوی عضو هیات علمی گروه علوم 

عهده دار این مسئولیت بود.

طی حکمی از سوی فرید نجفی؛

محمود رنجبر سرپرست پژوهشکده 
گیالنشناسی دانشگاه گیالن شد

اقبال شاکری  در رابطه با طرح اصالح قانون نظام 
تصویب  از  گفت:  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
از  بیش  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون 
دو دهه می گذرد و در طول این مدت اصالح نشده 
مذکور  قانون  اصالح  ضرورت  به  باتوجه  لذا  است، 
با  و  تدوین  را  طرحی  مجلس  عمران  کمیسیون 
حضور کارشناسان مختلف و کسب نظر از اعضای 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  مسئوالن  مهندسی،  نظام 
شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور 
طی  اجرایی،  دستگاه های  مسئوالن  از  بسیاری  و 
این  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  متعدد  جلسات 
طرح هم اکنون به بلوغ مناسبی رسیده و در حال 
طی مراحل پایانی برای ارائه به صحن علنی مجلس 

است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: در حال حاضر پیش نویسی تحت عنوان طرح 
اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 
انتشار است که  و فضای مجاری در حال  رسانه ها 
نیــست.  نهایی کمیسیون عمران مجلـس  مصوبه 

عضو کمیسیون عمران مجلس:
دریافت پروانه نظام مهندسی برای فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته بالمانع است

خصوص  در  موضوعاتی  نویس  پیش  این  در 
وضعیت دریافت و تمدید پروانه صالحیت حرفه ای 
کارشناسی  ناپیوسته،  کارشناسی  التحصیالن  فارغ 
ارشد ناپیوسته و وضعیت فعالیت فارغ التحصیالن 
زمینه  در  ترافیک  مهندسی  نظیر  رشته هایی 

خدمات مهندسی ساختمان مطرح شده است.
وی ادامه داد: تمامی موضوعات مذکور در جلسات 
متعدد با حضور کارشناسان مربوطه در کمیسیون 
بر  که  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مجلس  عمران 
با  مرتبط  های  رشته  التحصیالن  فارغ  آن  اساس 
ساختمان همانند قبل می توانند نسبت به دریافت 
پروانه صالحیت حرفه ای اقدام کرده و یا اگر در 
به  می توانند  مشکل  بدون  کردند  دریافت  گذشته 

فعالیت خود ادامه دهند.
شاکری اضافه کرد: از طرفی اعضای فعلی سازمان 
کارشناسی  مدرک  دارای  که  مهندسی  نظام 
ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های 
ادامه  برای  محدودیتی  هیچ  نیز  هستند  مرتبط 
هم  جدید  التحصیالن  فارغ  و  نداشته  فعالیت 

بنابراین  کنند.  عضویت  درخواست  می توانند 
قبل  همانند  و  نکرده  تغییری  هیچ  قبلی  رویه 

است.
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
ترافیک  مهندسی  رشته  وضعیت  با  رابطه  در 
رشته  جزء  همچنان  رشته  این  داشت:   اظهار 
از  و  است  نشده  حذف  و  است  اصلی  های 
که  می خواهیم  ساختمان  ملی  مقررات  دفتر 
خدمت  زمینه  ترافیک  مهندسی  رشته  برای 
تا  کند  فراهم  را  ساختمان  کنترل  امور  در 
در  که  چرا  بگیرد،  صورت  آنها  به  کار  ارجاع 
واقع  مظلوم  رشته  این  مهندسین  حاضر  حال 
می شود  ارجاع  آنها  به  کمی  کارهای  و  شدند 
این  تا  کنیم  کمک  حاضریم  ما  رو  این  از 
برجسته  ساختمانی  مسائل  حوزه  در  رشته 
و  شهری   مدیریت  زمینه  در  که  چرا  شود 
امور  در  اما  است   اصلی  موضوع  شهرسازی 
خدمت  آن  برای  باید  ساختمان  کنترل 

کنیم. تعریف  بیشتری 


