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استاندار گیالن در جلسه مدیریت پسماند:
ارتفاع ۹۲ متری زباله در سراوان؛ حاصل بی مدیریتی

اسداهلل عباسی در جلسه مدیریت پسماند در 
محل دفن زباله سراوان رشت افزود: باید دست 
به دست هم بدهیم به معنی واقعی جهادی و 
با همتی همگانی غصه این مشکل را از دل 
بیرون ببریم و دلیل برگزاری این جلسه در این 
محل انباشت زباله سراوان برای ایجاد احساس 

درونی این مهم توسط مدیران است.
استاندار گیالن اظهار کرد: برای رفع معضل 
باید  همه  سراوان رشت  در  زباله  دفن  محل 
احساس مسئولیت کنند و همکاری های الزم 

را انجام دهند.
وی اضافه کرد: تا کنون همه در این ارتباط 
کار عملیاتی  و هیچ  رفع مسئولیت کرده اند 
انجام نشده است، در حالیکه برای رفع معضل 

زباله همه مسئول هستیم.
کرد:  تصریح  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
باید شعار و کارهای تئوری و نظری درباره ابر 
چالش معضل زباله سراوان کنار گذاشته شود 

و عملیاتی وارد برنامه اجرایی شد.
این جلسه  بعد  بالفاصله  داد  دستور  عباسی 
رشت،  فرمانداران  استاندار،  عمرانی  معاون 

ماسال،  و  سرا  صومعه  خمام،  شفت،  فومن، 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر 
متولیان امر، جلسه آغاز فعالیت پیمانکار را 

برگزار کنند.
در  نشده  انجام  کارهای  بابت  مردم  از  وی 
نشده مسئوالن  اجرایی  و وعده های  سراوان 
زمان  از  گفت:  و  کرد  عذرخواهی  قبلی، 
حضور رئیس جمهوری، بازدید بنده و جلسه 
استانهای  استانداران  و  نمایندگان  مشترک 
مشکل  رئیسی،  دکتر  اهلل  آیت  با  شمالی 
زباله های سراوان به عنوان ابر چالش نام برده 

و بر رفع اساسی این معضل تاکید شد.
مهم  موضوع  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
مردم  داشت:  اظهار  مبدا  از  زباله  تفکیک 
در  جویی  صرفه  و  مبدا  از  زباله  تفکیک  با 
مصرف، زباله کمتری تولید کنند. عباسی با 
بیان اینکه مدیران و کارکنان در ادارات نیز 
به موضوع تفکیک زباله از مبدا توجه داشته 
مبدا  از  زباله  تفکیک  افزود:  کنند،  عمل  و 
راحت ترین کاری است که مدیران می توانند 

از خودشان شروع و فرهنگ سازی کنند.

وی با اشاره به شیرابه های محل دفن زباله 
سراوان رشت و ورود آن به رودخانه زرجوب 
و در نهایت به تاالب انزلی خاطر نشان کرد: 
روزانه در ایام بارانی ۱۵ لیتر بر ثانیه و در 
شیرابه  ثانیه  بر  لیتر   ۶ غیربارانی  روزهای 
ریخته  انزلی  تاالب  به  انت ها  و  زرجوب  به 
استان  در  دولت  عالی  نماینده  می شود. 
گیالن با بیان اینکه مردم در منطقه سراوان 
اظهار  هستند،  مشکل  این  گرفتار  رشت 
استفاده  جای  به  منطقه  این  مردم  داشت: 
این  در  باید  طبیعت  و  سرسبز  جنگل  از 
شرایط سخت زندگی کنند. عباسی خطاب 
منطقه  مردم  با  داشت:  اظهار  مسئوالن  به 
صحبت کنید که جایی دیگر برای مدیریت 
دولت گذشته  در  نداریم، هشت سال  زباله 
اما برای رفع مشکل در  تصمیم گرفته شد 
زباله سراوان رشت یک حرکت  دفن  محل 

کوچک هم نشده است.
استاندار گیالن با تاکید به اینکه شهرداری ها 
گسترش  و  پسماند  مدیریت  به  نسبت 
جامعه  آحاد  بین  در  زباله  تفکیک  فرهنگ 

مسئولیت مهمی دارند، گفت: معادل درآمد 
عنوان  که  زباله ها  تفکیک  فروش  از  حاصل 
طالی کثیف است به دهیاران و شهرداران، 

بودجه اختصاص داده می شود.
عباسی با بیان اینکه از همین فردا برای رفع 
حرکت  رشت  سراوان  در  زباله  دفن  مشکل 
جهادی باید صورت گیرد بیان داشت: هر چه 
در توان دارید به کار گیرید، متولیان شهرداری 
رشت، برای رفع مشکل به صاحبان اندیشه و 
ایده در جامعه و دانشگاهیان فراخوان دهید.

وی افزود: به دنبال پهنه و گزینه های دیگری 
برای دفن زباله نباشیم، تا دردسرهای دیگر 
استان  در  دولت  عالی  نماینده  نیاید.  پیش 
گیالن در ادامه اظهار داشت: مشکل ما صرفا 
بودجه نیست بلکه مدیریتی است و ارتفاع ۹۲ 
متری زباله انباشته در سراوان رشت حاصل 
همین بی مدیریتی است. وی با تاکید بر اینکه 
مشکالت را می توان مرتفع کرد، بیان داشت: 
برای سرعت بخشیدن خدمت به مردم هیچ 

مانعی نباید باشد.
عباسی با بیان اینکه دلم برای استانم گیالن 

این  گیالن  حق  داشت:  اظهار  می سوزد، 
نیست که در آن فقر بیداد کند، مهم ترین 
ابر چالش گیالن مدیریت پسماند زباله است 
این مهم هستم،  انجام  کار  پای  که شخصا 
و  جهادی  حرکتی  باید  و  آمده  سر  طاقتم 

انقالبی صورت گیرد.
بازرسی  نظارتی،  دستگاه های  گفت:  وی 
استانداری و بویژه خبرنگاران و صدا وسیما 
همچون همراهی در آزادسازی ساحل، پای 
خدمتی  تا  باشید  سراوان  مشکل  رفع  کار 
نتیجه  و  برسد  ثبت  به  مردم  برای  ماندگار 
کار را مردم از تصمیم جلسه امروز در محل 

دفن زباله بزودی مشاهده کنند.
نماینده عالی دولت در استان گیالن افزود: 
یک  که  هستیم  مدیرانی  دار  میراث  ما 
میلیون تن زباله در این مکان انباشته شده 
و هیچ راهی برای برون رفت انجام نداده و 
به  داشت:  اظهار  وی  داشتند.  جلو  به  فرار 
برای  کاری  نیستیم،  درمانی  گفتار  دنبال 
رفع مشکل دفن زباله سراوان رشت نشده، 

اگر اقدامی صورت گرفت اعالم کنند.
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گیالن

شهردار انزلی خبر داد؛

نخستین مرکز معاینه فنی در 
انزلی به بهرداری رسید

نخستین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در 
به بهره  با سرمایه گذاری بخش خصوص  انزلی 

برداری رسید.
شهردار انزلی در مراسم افتتاح این مرکز اظهار 
کرد: مجوز احداث یک مرکز دیگر در غرب این 

شهرستان اخذ شده است.
مهدی خلیلی افزود: این مرکز به عنوان نخستین 
مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در انزلی با 
برداری  بهره  به  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
رسیده است. وی ادامه داد: برای تجهیز کارگاه 
اعتبار  تومان  میلیارد  سه  از  بیش  مرکز  این 
هزینه شده که برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم 
اشتغالزایی شده است. خلیلی با اشاره به توسعه 
مرکز معاینه فنی انزلی در آینده نزدیک گفت: با 
بهره برداری از کارگاه تعویض سیلندر خودروهای 
گازسوز نیز برای ۲۵ نفر دیگر اشتغالزایی صورت 
از  بیش  کنون  تا  گفت:  همچنین  وی  می گیرد. 
برگه های  انزلی  در  سبک  خودروی  هزار  شش 
از مراکز شهرهای همجوار  را  معاینه فنی خود 
کرد:  اضافه  انزلی  شهردار  می کردند.  دریافت 
احداث دومین مرکز معاینه فنی خودروی انزلی 
در  انزلی  غرب  در  سنگاچین  روستای  در  نیز 

دستور کار شهرداری قرار دارد.

مراسم  در  رشت  شهردار  علوی،  حسین  امیر  سید 
از  گیالنی  کوشیار  رصدخانه  و  علم  مرکز  افتتاح 
پیگیریهای اعضای شورای سوم و چهارم برای ساخت 
مجموعه رصدخانه کوشیار و جذب اعتبارات الزم آن 
قدردانی کرد و اظهار داشت: در چهار ماهه اخیر دو 
پروژه رصدخانه و نهاد توسعه محله در این منطقه از 

شهرداری رشت افتتاح شده است.
تجهیز  و  تکمیل  اعتبارات  مجموع  رشت  شهردار 
ساختمان مرکز علم و رصدخانه کوشیار گیالنی را 
۶ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: احداث پارک هم 
سومین پروژه این منطقه خواهد بود که اجرای آن با 
استفاده از اعتبارات بازآفرینی در دستور کار شهرداری 

رشت قرار گرفته است.
علوی ابراز داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام که روند 
عملیات اجرایی برخی از آن ها به شدت طوالنی و به 
دغدغه شهروندان تبدیل شده جزو اولویت های ما در 

مجموعه شهرداری است.
اعتبارات  آینده  سال  بودجه  در  اینکه  بیان  با  وی 
الزم برای اتمام پروژه های نیمه تمام و خرد و کالن 
پیش بینی شده است، اضافه کرد: در کنار این طرح ها 
اجرای پروژه های بزرگ زیرساختی که جدیدا فرآیند 
مطالعاتی آن ها به انجام رسیده در برنامه شهرداری 

رشت قرار گرفته است.
رفع  متری،   ۹۰ رینگ  بازگشایی ها،  رشت  شهردار 
گلوگاه خیابانهای داخل شهر و مرمت ساختمانهای 
تاریخی را از جمله این طرح های خرد و کالن اعالم 
کرد و گفت: سال آینده سال تحرک عمرانی شهرداری 
رشت خواهد بود و در حوزه های مختلف فرهنگی و 
اجتماعی هم این مجموعه تالش ها ادامه خواهد یافت.

عینک  تاالب  در  شهرداری  اقدامات  درباره  علوی 
رشت هم مواردی را ذکر کرد و ادامه داد: پیگیریهای 
شهرداری در حوزه تاالب عینک در دو بخش متمرکز 
شهرداری  تولی گری  بر  عالوه  داریم  سعی  و  شده 
رشت، در حوزه بهره برداری از آن با تفاهمی که با 
اهداف  به  داد  خواهیم  انجام  منطقه ای  آب  شرکت 

مورد نظرمان برسیم.
تکمیل  بر  عالوه  کرد:  تصریح  رشت  شهردار 
زیرساختهای ورزشی از سازمان فرهنگی و اجتماعی 
فرآیند  امسال  عید  تا  دارم  انتظار  رشت  شهرداری 

تکمیل و بهره برداری رصدخانه کوشیار را به مرحله 
نهایی برساند تا بتوانیم از این فرصت به عنوان یک 
مجموعه علمی و گردشگری برای همه عالقمندان 

استفاده کنیم.
برای  ما  قطعا همه  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  وی 
پیشرفت و توسعه شهر رشت آرزوهایی داشته ایم و 
عملکرد کسانی که در مسیر برآوردن آرزوهای مردم 
تالش می کنند، توسط خداوند به بهترین نحو ممکن 

مورد قضاوت خواهد قرار گرفت.

با حضور شهردار رشت؛

افتتاح مرکز علم و رصدخانه کوشیار گیالنی
طرح تجمیع آزمایشگاه های ملکی سازمان تأمین 
اجتماعی در سراسر کشور، موضوعی است که طی 

سال های اخیر در دستور کار قرارگرفته است.
آزمایشگاه های  تجمیع  طرح  محاسن  و  مزایا  از 
سازمان تأمین اجتماعی کنترل هزینه ها و استفاده 
انسانی است  نیروی  از منابع تجهیزاتی و  بهینه 
اما برخی معتقدند این طرح دردسرهایی را برای 
بیماران دارد. یکی از کارکنان آزمایشگاه تأمین 
اجتماعی گیالن گفته که در قالب این طرح برخی 
نمی شود.  انجام  اورژانسی  به صورت  آزمایشها  از 
تأمین  آزمایشگاه های  تجمیع  طرح  منتقدان 
بیمار  باورند که جابجایی نمونه  این  بر  اجتماعی 
مرگ  با  برابر  کار  این  بوده چراکه  اشتباه محض 
آزمایشگاه  بخش  کاربران  از  یکی  است.  بیمار 
تأمین اجتماعی گیالن گفته است در انتقال نمونه 
قند، قند بین ۲۰ تا ۳۰ واحد تغییر یا زردی نوزاد 
در فرایند جابه جایی کاهش می یابد. از نمونه های 
مورد گالیه طرح تجمیع آزمایشگاه درمانگاه های 
تأمین اجتماعی، عدم انجام و یا دیر انجام دادن 

آزمایش ها است.
تأمین  آزمایشگاه  کاربران  از  یکی  که  گالیه ای 
اجتماعی مدعی آن شده و می گوید که آزمایشگاه 
آزمایش ها  دیگر  رشت  دو  درمانگاه  و  اسالم 
و  کلیه  کبد،  به  مربوط  بیماری های  اورژانسی 
آزمایش  فقط  و  نمی دهند  انجام  را  و...  چربی 
کم خونی و ادرار را انجام داده و نمونه بیماران به 
مراکز و شهرهای دیگر ارسال می شود لذا بیمار 
باید باحالت اورژانسی یا به آزمایشگاه خصوصی 
مراجعه کند یا اینکه باید ۲۴ ساعت صبر کند در 
حالیکه درگذشته این جواب ها را در کمتر از دو 

ساعت دریافت می کرد!
علیرغم نقدهای موجود، طرح تجمیع آزمایشگاه 
درمانگاه های تأمین اجتماعی گیالن در حال انجام 
است. به گفته دکتر حسین ابراهیمی، مدیر درمان 
تأمین اجتماعی گیالن، تاکنون در راستای اجرای 
این طرح، دو آزمایشگاه در رشت، آزمایشگاه های 
آستارا، تالش، لوشان، لنگرود و الهیجان به صورت 
کامل و آزمایشگاه های درمانگاه های فومن و انزلی 

به صورت نسبی تجمیع شده اند.
به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعی گیالن، طرح 
تجمیع آزمایشگاه ها در کل دنیا انجام می شود و 
در ایران نیز این طرح از مدت ها شروع شده و باید 

به اتمام برسد.
نگه داری  گزاف  هزینه های  به  اشاره  با  ابراهیمی 
نگه داری  هزینه  که  می گوید  آزمایشگاه ها، 
حالیکه  در  است  زیاد  بسیار  آزمایشگاه های 
و  جدیدتر  بزرگ  و  مرجع  آزمایشگاه های 
برخالف  ابراهیمی،  گفته  به  پیشرفته تر هستند. 
آنچه منتقدین طرح تجمیع آزمایشگاه ها مدعی 
هزینه ها  در  اینکه  سوای  طرح  این  در  هستند، 
صرفه جویی می شود، نمونه گیری و نتایج آزمایش 
انجام شده  بیشتری  کیفیت  و  سرعت  دقت،  با 
و  بیماران  رضایتمندی  افزایش  آن،  ماحصل  و 
همچنین منتفع شدن کارکنان از منابع درآمدی 

بیشتر است.
را  این نکته  تأمین اجتماعی گیالن  مدیر درمان 
هم متذکر شده که در راستای تجمیع آزمایشگاه 
نخواهند  هیچ گونه سرگردانی  مردم  درمانگاه ها، 
گرفته  درمانگاه ها  در  آزمایش ها  همه  لذا  داشت 
می شود و تنها تفاوت انتقال نمونه به آزمایشگاه 
تجهیزات  توسط  نیز  کار  این  که  هست  مرجع 

پیشرفته انجام می شود.
مبنی  برخی ها  ادعای  خصوص  در  همچنین  وی 
نتایج  انتقال،  و  جابه جایی  فرایند  در  اینکه  بر 
که  گفته  کرد،  خواهند  تغییر  نیز  آزمایش ها 
در  اکنون  که  تجهیزاتی  با  نمونه  جابه جایی 

دسترس هست، تأثیری در نتایج نمونه ها ندارد.

تامین اجتـماعی گیـالن  واکنش 
طرح  خاموش  چراغ  اجرای  به 

تجمیع آزمایشگاه ها

اجالس  هفدهمین  موافقتنامه  اسناد  در 
اقتصادی  همکاری های  مشترک  کمیسیون 
بندری  معاونت  مدیران  که  قزاقستان  و  ایران 
در  سازمان  از  نمایندگی  به  خزر  حوزه  و 
بنادر  روابط  توسعه  بر  داشتند،  حضور  تهران 
با  قزاقستان  کشور  بنادر  با  انزلی  آزاد  منطقه 
بهره مندی از ظرفیت های ومزیت های قانونی 

منطقه آزاد انزلی تاکید شد.
به  توجه  با  همچنین  گزارش  این  اساس  بر 
اهمیت و ضرورت زنجیره تامین کاال و خدمات 
و  صادرات  لجستیکی،  فعالیت های  تسهیل  و 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  فیمابین  واردات 
جمهوری قزاقستان، این منطقه آمادگی خود 
را برای ایجاد یک هاب لجستیکی مشترک در 

منطقه آزاد انزلی اعالم کرد.
با  مشترک  کمیسیون  اجالس  سند  در 
توسعه  منظور  به  که  شد  توافق  قزاق  طرف 
و  کاال  انتقال  و  نقل  زمینه  در  همکاری ها 
فعالیت  امکان  بازرگانی،  خدمات  توسعه 
شعبات بانکهای کشور قزاقستان یا شعبه ای از 
یک شبکه پولی بانکی در منطقه آزاد انزلی به 
ارز  انتقال  موانع  رفع  و  تجار  رفاه حال  جهت 

در منطقه آزاد انزلی فراهم گردد.
آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری  است  گفتنی 
واحدهای  ظرفیت  از  استفاده  نیز  و  انزلی 
صادرات  جهت  منطقه،  این  در  فعال  تولیدی 
دیگر  از  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  به 
اجالس  سند  در  شده  توافق  محورهای 

کمیسیون مشترک با طرف قزاقاست.
انزلی  آزاد  منطقه  جلسه  این  در  همچنین 
جهت تسهیل در ترانزیت کاال بین کشورهای 
قزاقستان و عراق با توجه به برنامه ریزی جهت 
راه  به خطوط  بندری کاسپین  اتصال مجتمع 

آهن سراسری اعالم آمادگی کرد.
تنها  انزلی  آزاد  منطقه  است،  ذکر  به  الزم 
و  است  خزر  حاشیه  در  ایران  آزاد  منطقه 
کشورهای حاشیه دریای خزر، اوراسیا، ترکیه 
آسیای  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و 
و  صادرات  بازارهای  عمده  شرقی  جنوب 
واردات محصوالت از طریق منطقه آزاد انزلی 

هستند.

قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال 
کمربند- ابرپروژه  ایرانی  شاخه  و  جنوب   -

جاده، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط 
با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با 
بنادر آستراخان، ماقاچ کاال و الگان در روسیه، 
کوریک  و  اکتائو  ترکمنستان،  در  راسنودسک 
دسترسی  آذربایجان،  در  باکو  و  قزاقستان  در 
بازارهای مصرف  از طریق راه های مناسب، به 
بین  فرودگاه  به  نزدیکی   ،CIS کشورهای 
آزاد  منطقه  مزایای  جمله  از  رشت  المللی 

انزلی است.
مالکیت  ثبت،  امکان  همچون  قانونی  مزایای 
میزان  تا  خارجی  گذاران  سرمایه  مشارکت  و 
۱۰۰ درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها 
منطقه،  این  در  بیمه ای   - مالی  موسسات  و 
معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و دارایی از 
اقتصادی،  فعالیت  هرگونه  برداری  بهره  تاریخ 
به  خدمات  کلیه  ارائه  در  مدیریت  وحدت 
اقدامات  اقتصادی،  فعاالن  و  گذاران  سرمایه 
سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های 
جدید برای فعاالن اقتصادی -تولیدی، فعالیت 
با  تجاری  فضای  رونق  منطقه،  کاالی  بورس 
اجرای مصوبه کاالی همراه مسافر و برگزاری 
بازرگانی  اتاق های  اجالس  پانزدهمین 

ساز  زمینه  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
منطقه  محدوده  در  کار  و  فضای کسب  رونق 
سازمان  محوریت  با  است  گفتنی  است.  شده 
در  شده  انجام  توافقات  و  انزلی  آزاد  منطقه 
کمیسیون های مشترک قبلی ایران و قزاقستان 
و همچنین بازدید مدیران منطقه ازاد انزلی و 
مسئوالن شرکت ملی راه آهن و مناطق ویژه 
بندری  ساخت های  زیر  از  قزاقستان  بنادر  و 
کوریک  آکتائو،  بنادر  و  انزلی  ازاد  منطقه 
بین  تفاهم های  انعقاد  آن  تبع  به  و  قزاقستان 
المللی با مدیران بندری و لجستیکی دوکشور، 
مشوق های  و  مزیت ها  ایجاد  و  ارزش  خلق 
رقابتی برای واردات و صادرات کاال از مجتمع 
بندری کاسپین، از سال ۱۳۹۷ کریدور چین-

تاکنون ۱۳۰  و  فعال  قزاقستان -بندرکاسپین 
بندرکاسپین  در  کریدور  این  مسیر  از  شناور 
گفت  می توان  که  شده  بارگیری  و  تخلیه 
تفاهمات  براساس  کریدور  این  رونق  بی شک، 
توافقات  انعقاد  و  بوده  قزاق  طرفهای  با  قبلی 
جدید می تواند در رشد و توسعه این کریدور 
و ترانزیت کاال از مسیر شاخه ایرانی ابرپروژه 
کمربند-راه در منطقه آزاد انزلی نقش بسزایی 

ایفا کند.

با بهره مندی از ظرفیت های بنادر منطقه آزاد انزلی صورت گرفت؛

توافق تشکیل هاب لجستیکی و توسعه مبادالت تجاری 
ایران و قزاقستان

پیشگیری  دوازدهمین نشست شورای مدیریت   
از وقوع جرم دادگستری استان گیالن به ریاست 
رئیس  خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کل دادگستری استان گیالن در سال ۱۴۰۰برگزار 

شد.
حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل 
دادگستری استان گیالن با اشاره به لزوم نظارت 
بر بازار در روزهای پایانی سال اظهار داشت: مردم 
از گران فروشی و قیمت باالی اجناس رنج برده و 

خواستار تغییر ساختار نظارت ها هستند.
وی با بیان اینکه نظارت ها باید علمی و دقیق و از 
مبدا تا مرحله توزیع کاال را در بر گیرد، تصریح 
با نظارت های  تا  باید اصالح شود  کرد: ساختارها 
گروه های  کاال،  توزیع  مرحله  در  قاطع  و  شدید 
فشار اقتصادی نتوانند به راحتی تخلف کرده و با 

افزایش قیمت ها موجب تشنج بازار شوند.
احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
اینکه  به  اشاره  با  استان گیالن  دادگستری  جرم 
چهارشنبه  حوادث  خصوص  در  نشست  این  در 
اظهار  مطرح شد  پیشگیرانه ای  تدابیر  سال  آخر 
تا  شدند  مکلف  امر  متولیان  و  مسئوالن  داشت: 

نسبت به اجرایی شدن مصوبات اقدام نمایند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد موضوعاتی 
از قبیل پیشگیری از ساخت و ساز در جنگل ها و 
مراتع، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، پیشگیری 
از احتکار و گران فروشی و نظارت دقیق بر مراکز 
در  خصوصی  و  دولتی  بیمارستانهای  و  درمانی 
ایام نوروز در این نشست بحث و تبادل نظر شد 
و مدیران متعهد شدند تا بر مدار قانون، خدمات 
دهی و نظارت خود را افزایش داده و در راستای 

جلب اعتماد مردم تالش نمایند.

رئیس کل دادگستری استان گیالن تاکید کرد؛

ساختار نظارت  بر بازار باید 
اصالح شود 

شهردار رودسر با تأکید بر اینکه نگاه به پسماند 
با حکم  باشد، گفت:  ملی  نگاه  باید  شمال کشور 
جلب یک شهردار و خواستن شهردار به دستگاه 

قضایی مطمئنا مشکل حل نخواهد شد.
مازیار صفایی با اشاره به اینکه اوضاع پروژه های 
پروژه های  تمام  گفت:  نیست،  خوب  پسماند 
دیده  آنها  برای  که  اندازی  چشم  آن  از  پسماند 

شده متاسفانه عقب تر هستند.
وی گفت: پیمانکار ها حوزه پسماند نیازمند ماده 
اولیه هستند وقتی ماده اولیه وجود ندارد و بخش 
صرفه  قطعا  است  تَر  پسماند ِ  ما  پسماند  اعظم 

اقتصادی وجود ندارد.
باید  پسماند  برای حل  اینکه  به  اشاره  با  صفایی 
افزود:  گرفت،  جدی تر  را  مبدا  از  تفکیک  بحث 
باید  را  شهرداری ها  مبدا،  از  تفکیک  حل  برای 
فکر  شیرابه هاباید  تصفیه  برای  و  کرد  تجهیز 

اساسی باید انجام گردد.
وی با بیان این مطلب که شکل بارش ها در استان 
گیالن تغییر یافته است، گفت: االن بارش ها بسیار 
تند و یک مقطع صورت می گیرد و شاهد طغیان 

رودخانه ها و آبگرفتگی ها می شویم.
شهردار رودسر در گفتگو با دیارمیرزا، افزود: شهر 
رودسر دارای دو رود شیرارود و کیارود است؛ این 
دو رود در زمان طغیان سبب می گردد که حوزه 
جنوبی شهر اتصال قطع شود تجهیز شهرداری ها 

برای مواقع بحران بسیار ضروری است.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  صفایی 
ندارند  را  آالتی  ماشین  و  تجهیزات  شهرداری ها 
مورد  در  الیروبی  مقطعی  صورت  به  بتوانند  که 
مبلغ  متاسفانه  گفت:  دهند،  انجام  رودخانه ها 
ماشین آالت و تجهیزات موتوری باال رفته است و 
حتی شهرداری های بزرگ هم توانایی خرید این 

تجهیزات را ندارند.
ماه  سه  در  رودسر  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
گذشته جهت تجهیز ماشین آالت موتوری خرید 

الستیک حدود ۴ میلیارد تومان هزینه کرد.
پرسنل  دغدغه های  مورد  در  رودسر  شهردار 
مورد  در  دغدغه  بیشترین  گفت:  شهرداری 
قراردادی،  تکلیف  و  تعیین  وضعیت  اداری،  امور 
نیروهای  با  قراردادی  نیروهای  همسان سازی 
پیمانی، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی 

بود.
پیمانکاری  شرکت ها  متاسفانه  افزود:  صفایی 
شهرداری  با  همکاری  برای  رغبتی  خدمات، 
شرکتی  نیروهای  وضعیت  باید  واقعا  ندارند؛ 
معلوم شود و به گونه ای باشد که قرارداد آن ها با 

شهرداری انجام شود.

شهردار رودسر در اجالس شهرداران شرق گیالن؛

تمـام پروژه هـای پسمـانـد از 
چشم انداز دیده شده عقب هستند 



3هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره 9 استانی یکشنبه 15 اسفند 1400

 اسداله عباسی در نشست رسیدگی به پروژه 
تکمیل  و  کاسپین  رشت-  آهن  راه  های  
منجیل(  )محدوده  قزوین   - رشت  آزادراه 
متولی،  های  دستگاه  مدیران  حضور  با  که 
شد،  برگزار  ناظرین  و  پیمانکاران  مجریان، 
شورای  نشست  در  که  طور  همان  افزود: 
اداری با حضور آیت اهلل دکتر رئیسی، رئیس 
جمهوری تاکید شد، بعد از معظل پسماند در 
گیالن، مهم ترین موضوع عمرانی این استان  
تکمیل ۳۶ کیلومتر باقیمانده راه آهن رشت 
- کاسپین و آزاد راه رشت- قزوین محدوده 
منجیل است. وی با بیان اینکه مشکلی در 
تأمین اعتبار این پروژه ها نداریم و اعتبارات 
به معاون  یابد،  نقدی تخصیص می  بصورت 
عمرانی خود تکلیف کرد، تا روزانه و هفتگی 
پیشرفت این طرح ها را گزارش دهد. نماینده 
عمرانی  مصوبات  به  گیالن  در  دولت  عالی 
سفر پر و خیر  و برکت رئیس جمهوری به 
آهن  راه  برای  کرد:  اظهار  و  اشاره  استان 

 رشت-کاسپین ۶۵۰ میلیارد تومان از محل 
سفر برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعتبار مصوب 
میلیارد   ۵۰ نخست  مرحله  در  که  شده 
تخصیص شده  نقدی  به صورت  آن  تومان 

است.
آزادراه  تکمیل  خصوص  در  عباسی  دکتر 
رشت - قزوین در منطقه منجیل هم گفت: 
برای این پروژه نیز  ۳۵۰ میلیارد تومان از 
به گیالن  اخیر رئیس جمهوری  محل سفر 
 ۵۰ اول  مرحله  در  که  است  شده  تصویب 

میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه مدیریت جهادی و انقالبی 
باید در اجرای پروژه های راه آهن رشت-
قزوین   - رشت  آزادراه  تکمیل  و  کاسپین 
خواسته  و  انتظار  که  منجیل(  )محدوده 
تاکید  شود،  است،دیده  مردم  ساله  چند 
کرد: در محل اجرای این پروژه ها تابلوهای 
تا  شود  نصب  پیشرفت  درصد  و  روزشمار 

همه در جریان پیشرفت کار قرار بگیرند.

پرداخت مطالبات کارگران فعال این پروژه 
تشکیل  همچنین  و  نو  سال  آستانه  در  ها 
در  یادشده  های  پروژه  مرتبط  جلسات 
از  امور  در  تسریع  منظور  به  اجرا  محل 
این  در  گیالن  استاندار  تاکیدات  دیگر 

نشست بود.
مانع  اجازه  اینکه  بیان  با  عباسی  دکتر 
تراشی در پروژه های راه آهن و آزادراه به 
هیچ کس داده نمی شود،گفت: از حداکثر 
های  پروژه  تا  شود  استفاده  ها  ظرفیت 
آزادراه  تکمیل  و  رشت-کاسپین  آهن  راه 
سال  در  منجیل(  )محدوده  رشت-قزوین 

۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
های  دستگاه  مدیران  نشست،  این  در 
ناظرین  و  پیمانکاران  مجریان،  متولی، 
و  کاسپین   - رشت  آهن  راه  های   پروژه 
)محدوده  رشت-قزوین  آزادراه  تکمیل 
منجیل( گزارشی از میزان پیشرفت و روند 

اجرای کار به استاندار گیالن ارائه کردند.

استاندار گیالن خبر داد؛

بهره برداری از راه آهن رشت-کاسپین و تکمیل آزادراه 
منجیل در سال جدید

رضا ثقتی در کارگاه حقوق در رسانه در تاالر 
مرکزی رشت با بیان اینکه مسئوالن و کارگزاران 
نظام در کنار خبرنگاران هستند، گفت: خبرنگاران 

جهادگران عرصه تبیین هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان 
افزود:  است،  رسانه خیز  استانی  گیالن  اینکه 
اصحاب رسانه در گیالنی دارای نقشی تاثیرگذار 
هستند. این استان ۴۲۴ رسانه فعال دارد و به 
هفتم،  استان  مکتوب،  رسانه های  تعدد  لحاظ 
پایگاه های مجازی رتبه سوم و تعدد رسانه ها چه 
مکتوب و چه مجازی رتبه ششم را دارا هستیم.

وی با اشاره به نگاه حمایتی و همیاری فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به خبرنگاران، اظهارکرد: گیالن 
به واسطه تعداد بیمه شدگان جایگاه مطلوبی در 

کشور دارد.
مشاغل  تسهیالت  امسال  اینکه  بیان  با  ثقتی 
اذعان  شد،  پرداخت  رسانه  اصحاب  به  خانگی 
کرد: باید نظام توزیع آگاهی های دولتی عادالنه 
باشد و جلساتی در این خصوص برگزار شد تا 

حقی از رسانه ای ضایع نشود.
دولت  یاریگر  باید  رسانه ها  اینکه  بیان  با  وی 
انقالبی باشند که با آرای مردم بر سر کار آمده 
است تصریح کرد: شما می توانید مشکالت مردم 

و تولیدکنندگان را به گوش مسئوالن برسانید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بازگشت 
چرخه  به  ابریشم  صنایع  و  الکترونیک  رشت 
تولید را ماحصل زحمات و تالش های جسورانه 
اهالی رسانه دانست و تاکید کرد: رسانه ها روحیه 

مطالبه گری خود را حفظ کنند.
ثقتی فعالیت فرهنگی و سرمایه گذاری در استان 
دانست  استان  در  آرام  فضای  ایجاد  نیازمند  را 
و خاطرنشان کرد: نباید اعتماد مردم به دولت 
خدشه وارد شود و کمک کنید تا فضای همدلی 
و برادری در جامعه بیش از گذشته حاکم باشد تا 

شاهد اتفاقات خوب باشیم.

با هدف زیباسازی و خلق جلوه ها و نمادهای هویتی 
مردم گیالن، فراخوان طراحی دیوارنگاره کتابخانه 
مرکزی رشت با سبک و تکنیک طراحی آزاد منتشر 
شد. بر اساس این فراخوان عالقه مندان و هنرمندان 
با گرایش های مختلف هنرهای تجسمی می توانند 
ایده ها و طرح های خود را بر اساس توضیحات ذیل 

به دبیرخانه فراخوان ارسال نمایند.
ابعاد دیوارهای مورد نظر:

با  مربع  متر   ۳ ارتفاع  و   ۲۰/۳ عرض  در  ۱-دیوار 
موضوع کتاب و کتابخوانی

۳- دیوار در عرض ۱۵متر و  ارتفاع ۸۰/۱ با موضوع 
هویت استانی

مهلت ثبت نام و نحوه ارسال آثار :
آخرین مهلت ارسال آثار : از ۱۵ اسفند لغایت ۱۵ 

اردیبهشت ۱۴۰۱
ارسال آثار، فقط از طریق ایمیل فراخوان به نشانی 
درج  با  و   Markazirashtlib@gilanpl.ir
خانوادگی،  نام  و  نام  شامل  طراح  کامل  اطالعات 

شماره تماس، تاریخ تولد، استان محل سکونت
فایل هر اثر پیشنهادی با فرمت jpg  و با کیفیت 

باال ارسال شود.
جوایز؛

۲جایزه ۳۰میلیون ریالی
به برگزیده هر طرح لوح تقدیر، قید نام طراح در اثر و 

مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اهدا خواهد شد.
می  طراحی  فراخوان  این  در  شرکت  عالقمندان 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت ۸ صبح 
الی۳۰/۱۴بغیر از روزهای تعطیل با شماره تماس 
تماس  و۱۱۲   ۱۱۱ داخلی   )۰۱۳(۳۳۲۴۷۷۷۱

حاصل نمایند.

مدیرکل ارشاد گیالن در کارگاه 
حقوق در رسانه:

رسانه ها روحیه مطالبه گری 
خود را حفظ کنند

از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان گیالن؛

فراخوان طراحی دیوارنـگاره 
کتابخانه مرکزی رشت منتشر شد

صنفی  انجمن های  کانون  رییس  یوسفی، 
مسافربری استان گیالن در گفتگو با دیارمیرزا 
گفت: در سطح استان ۱۲۰ شرکت با عضویت 
در ۸ انجمن صنفی در کانون انجمن های صنفی 

مسافربری استان گیالن فعالیت می کنند.
افزایش  هیچ  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نرخی در زمینه کرایه ها فعال اعالم نشده است، 
گفت: اتوبوس ها از یک سمت خالی هستند و 
باید افزایشی برای آن ها در نظر گرفته می شد 
اما حتی افزایش ۳۷ درصدی که باید صورت 

می گرفت نیز انجام نشد.
یوسفی ادامه داد: طبق ابالغیه از دهم اسفند 
پیش فروش بلیط   های نوروزی آغاز شده اما 
نرخی  افزایش  اینکه هنوز  به دلیل  شرکت ها 
صورت نگرفته محتاط عمل می کنند؛ علت این 
احتیاط هم این است وقتی االن افزایش نرخی 
صورت نمی گیرد و بلیط فروخته می شود بعد 
شود،  اعالم  نرخ  افزایش  مورد  در  ابالغی  اگر 
در هنگام دریافت بلیط اگر مابه التفاوت را از 

مسافر بخواهیم با چالش روبرو می شویم.
مسافربری  صنفی  انجمن های  کانون  رییس 
استان  شرکت های  داد:  ادامه  گیالن  استان 
گیالن اتوبوس الزم را ندارند تا جوابگوی اوج 

شلوغی برگشت مسافران نوروزی باشند.
همه ساله  علت  همین  به  شد:  یادآور  یوسفی 
برای  همجوار  استان های  با  ما  شرکت های 
تامین اتوبوس ها قراردادهایی را امضا می کردند.

همیشه  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
دیارمیرزا  به  بوده  کانون  عهده  بر  نرخ گذاری 
گفت: متاسفانه امسال با توجه به اینکه قیمت 
تمام اقالم مربوط به ناوگان باال رفته است اما 
نرخ هیچ تغییری نکرد و اگر این افزایش نرخ 
و  شلوغی  اوج  در  امسال  قطعا  نگیرد  صورت 
مواجه  جدی  چالش  با  مسافران  برگشت 

خواهیم شد.
مسافربری  صنفی  انجمن های  کانون  رییس 
گیالن  استاندار  از  افزود:  گیالن  استان 
درخواست داریم که افزایش نرخ که حق قانونی 
شرکت ها است را انجام دهد. متاسفانه ناوگان 
بها  ناوگان  به  نه  چون  می شود  کم  هرساله 
می دهند و هیچ گونه تسهیالتی برای نوسازی 
به  و حتی  نمی گیرد  تعلق  کردن  یا جدید  و 
تسهیالتی  اگر  و  نمی دهند  بها  نیز  شرکت ها 
است به جای اینکه به شرکت بدهند به راننده 
پرداخت می شود و راننده هم چند ماهی کار 

میکند و دلسرد می شود.

در گفتگو با دیارمیرزا عنوان شد؛
گالیه کانون انجمن صـنفی 
مسافربری گیـالن از عدم 
افزایش نرخ کرایه اتوبوس

سعادت  با  میالد  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
روز  و  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  حضرت 
معاونین  به همراه  استاندار گیالن  پاسدار، 
استانداری و اعضا شورای تامین با فرمانده 
سپاه قدس گیالن در سالن اجتماعات سپاه 

قدس دیدار کردند.
فرمانده سپاه قدس گیالن در این دیدار با 
بیان تبریک ایام شعبانیه و میالد با سعادت 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اظهار کرد: 
امام حسین )ع( با قیام خود در روز عاشورا 
یک فرهنگ را در بین جامعه اسالمی ایجاد 
کردند و این فرهنگ همان جهاد خالصانه 

در راه خدا است.
سردار محمد عبداهلل پور با بیان اینکه مردم 
و مسووالن در انقالب اسالمی با تبعیت از 
شهدا از هیچ تالشی برای سربلندی ایران 
اسالمی  انقالب  افزود:  نمی کنند،  دریغ 
را  خود  وحدت  و  استقالل  و  استحکام 
همچون  شهیدانی  پاک  خون  مدیون 

حسین فهمیده است.
پاسداران  به نقش موثر سپاه  اشاره  با  وی 
امید در جامعه  تزریق  و  در حل مشکالت 
گفت: یکی از اهداف سپاه پاسداران کمک 
به مردم در تمامی حوزه ها بوده و این نهاد 
مقدس بعد از دوران دفاع مقدس با تشکیل 
محرومیت زدایی  و  سازندگی  قرارگاه 
تمامی  در  و  پرداخته  کشور  آبادانی  به 

بحران ها در کنار مردم بوده است.
بر  تاکید  با  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
با  بسیج  و  گیالن  قدس  سپاه  همراهی 

در  مختلف  بحران های  رفع  در  مسووالن 
گیالن بیان کرد: راه نجات گیالن استفاده 
از ظرفیت سپاه، بسیج و قرارگاه خاتم انبیا 
است لذا سپاه قدس گیالن این آمادگی را 
دارد که برای حل مشکالت زیرساختی در 
اختیار  در  را  خود  امکانات  تمامی  گیالن 

مسووالن قرار دهد.
اقتصادی  به مشکالت  اشاره  با  عبداهلل پور 
موجود در کشور بیان کرد: در نظام والیی 
و بر مبنای اسالم تمامی مشکالت عمرانی، 
حل  قابل  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
حوزه  در  را  آن  بارز  نمونه  که  است  شدن 

دفاعی، نظامی و امنیتی شاهد بودیم.
قاسم  حاج  شهید  غربالگری  طرح  وی 
از ظرفیت  استفاده  بارز  نمونه  را  سلیمانی 
حداکثری بسیج در اجرای صحیح طرح ها 
تزریق  در  گیالن  کرد:  تصریح  و  دانست 
واکسن کرونا در کشور دارای رتبه نخست 
طرح  کشور  در  بار  اولین  برای  و  بوده 
با همت سپاه قدس  بیمه سالمت همگانی 

به  امر  این  که  است  انجام  حال  در  گیالن 
انجام  در  بسیج  ظرفیت  از  استفاده  لطف 
شهید  طرح  غالب  در  و  واکسیناسیون 

سلیمانی محقق شده است.
فرمانده سپاه قدس گیالن سپاه و بسیج را 
سرباز و خادم مردم در کشور معرفی کرد 
و گفت: سپاه چشم طمع به هیچ جایگاهی 
نداشته و تا پای جان، سرباز مردم، انقالب 
و ولی فقیه بوده و حاضریم برای سربلندی 
لذا  شویم  زنده  و  شده  کشته  بارها  اسالم 
و  امکانات  از  دارم  از مسووالن درخواست 
گیالن  قدس  سپاه  و  بسیج  انسانی  توان 

نهایت استفاده را کنند.
به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  عبداهلل پور 
گیالن  قدس  سپاه  توسط  محرومیت زدایی 
بیان کرد: در ۴۱ سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ 
واحد مسکن محرومین توسط سپاه قدس 
گیالن ساخته شده و در سال جدید هم ۵۰۰ 
مناطق  در  ویژه  به  گیالن  در  جدید  واحد 
روستایی و صعب العبور احداث خواهد کرد.

فرمانده سپاه قدس گیالن؛
راه نجات گیالن استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج و قرارگاه خاتم انبیاء است

پیرو اطالعیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ و همچنین انتشار 
دفترچه راهنمای ثبت نام نهمین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰، به 
اطالع متقاضیان شرکت در آزمون مذکور می رساند، 
با توجه به افزایش آمار ثبت نام در رشته های شغلی 
گردید،  مقرر  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  مربوط 
در  پرورش  و  آموزش  شغلی  رشته های  آزمون 
روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ به 

شرح ذیل برگزار گردد.
الزم به توضیح است آزمون رشته های شغلی سایر 
روز  در  پرورش(  و  آموزش  وزارت  )بجز  دستگاه ها 

جمعه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

اطالعـیه دربـاره اعالم تـاریـخ 
برگزاری نهمین آزمون استخدامی 

دستگاه های اجرایی کشور ۱۴۰۰
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
فرزند آدم وقتی تن تو سالم و خاطرت 
آسوده است و قوت یک روز خویش را 

داری، جهان نگر مباش.

خبر

کرمی  پریسا  همراهی  با  پناهی  امام  حمیدرضا 
در  گیالن  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
جریان بازدید از ساختمان کتابخانه مرکزی رشت، 
ضمن بررسی روند اجرایی و مراحل پیشرفت پروژه، 
اظهار داشت: تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه 
مرکزی رشت به عنوان بزرگترین  کتابخانه عمومی 
شمال کشور، هدیه دولت سیزدهم به مردم شایسته 
و فرهنگ دوست استان گیالن و شهرستان رشت 

خواهد بود.
به  اشاره  با  بازدید  این  حاشیه  در  رشت  فرماندار 
فرهنگی،  مهم  پروژه  این  درصدی   ۹۱ پیشرفت 
اظهار داشت: این ساختمان با اسکلت بتنی و در ۶ 
طبقه، با زیربنای بیش از ۸۰۰۰ متر مربع و دارای 
تئاتر،  آمفی  سالن  همچون  مختلفی  بخش های 

سالن های جلسات، مخزن کتاب، سالن های مطالعه 
و  گویا  ویژه  بخش  ها،  خانم  و  آقایان  ویژه  مجزا 
بخش  مرجع،  کتب  بخش  روشندالن،  ویژه  بریل 
امانت، بخش ویژه و مستقل مادر و کودک و دیگر 

بخش های استاندارد کتابخانه ای است.
وی ادامه داد: برای تکمیل مراحل باقی مانده پروژه 
به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بخشی از 
آن از محل اعتبارات تخصیصی سفر ریاست محترم 

جمهوری به استان گیالن تامین خواهد شد.
تاکید  با  استان  مرکز  در  دولت  عالی  نماینده 
مجموعه  بیشتر  تالش  و  همکاری  ضرورت  بر 
و  راه  کل  اداره  نظیر  مرتبط  دولتی  دستگاه های 
مراحل  تکمیل  جهت  در  شهرداری  و  شهرسازی 
شهرداری  تا  است  الزم  کرد:  تصریح  پروژه،  انجام 

زمینه  این  در  الزم  مجوزهای  صدور  به  نسبت 
همکاری کامل را داشته باشد.

فرماندار رشت ضمن تشکر از حمایت های استاندار 
پروژه،  این  تجهیز  و  تکمیل  راستای  در  محترم 
و  حساسیت  با  رشت  فرمانداری  مجموعه  افزود: 
جدیت پیگیر تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه 
مرکزی رشت بوده و برای جذب اعتبارات مورد نیاز 
جهت تجهیز ساختمان کتابخانه، از محل اعتبارات 
به  جمهوری  محترم  ریاست  سفر  یافته  تخصیص 

استان گیالن در تالش هستیم.
امام پناهی در پایان اظهار داشت: با تکمیل و بهره 
برداری نهایی از ساختمان کتابخانه مرکزی رشت، 
شاهد افزایش۸۰ درصدی فضای سرانه مطالعه در 

شهرستان رشت خواهیم بود.

فرماندار رشت در حاشیه بازدید از کتابخانه مرکزی، مطرح کرد؛

پیشرفت ۹۱ درصدی کتابخانه مرکزی ۷ ماه پس از افتتاح

چوک

اندیشه مکن که بهار است و تو نرگس و 
سوسن نیستی

به حسرت زنده رود زنده نمی شود رود،
خاکت را زیر و رو کن

ریشه و آبی مباد که نمانده باشد،
سقفی دارد زندگی

کف نیستی ناپدید است،
به رنگ و بوی تو خود شادمان می توان بود

شمس لنگرودی

ساخت  کل  اداره  مدیرکل  مردی،  اکبر  علی 
و  ساخت  شرکت   ۲ منطقه  آهن  راه  توسعه  و 
درباره  کشور،  نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه 
-کاسپین،  قزوین-رشت  راه آهن  پیشرفت  میزان 
به  قزوین-رشت  قسمت   ۹۷ سال  کرد:   اظهار 

بهره برداری رسید که شامل ۵ قطعه بود.
به  رشت  بخش  نیز   ۹۸ سال  از  داد:  ادامه  وی 
کاسپین در اولویت قرار گرفته و در صورت تامین 
بهره برداری  قابل   ۱۴۰۱ سال  شهریور  اعتبار 

خواهد بود.
مربوط  خط  این  اول  قطعه   ۵ مردی،  گفته  به 
مربوط  اجرایی  عملیات  و  بوده  قزوین-رشت  به 
رشت- حوزه  در  که   ۸ و   ۷ و   ۶ قطعه   ۳ به 

انزلی)کاسپین( است، آغاز شد.
آهن  راه  توسعه  و  ساخت  کل  اداره  مدیرکل 
 ۲۰۵ طول  به  مسیر  این  داد:  توضیح   ۲ منطقه 
بوده که قسمت دوم  انزلی  تا  قزوین  از  کیلومتر 
یعنی رشت تا انزلی به طول ۴۰ کیلومتر شامل 

۳ قطعه می شود.
پروژه در  این  اینکه سال ۹۸  به  اشاره  با  مردی 
اولویت قرار گرفت و تکمیل آن سرعت بیشتری 
پیربازار  منطقه  تا  آهن  خط  این  افزود:  یافت،  
سمت  به  پیربازار  منطقه  از  اما  نداشت  مشکلی 
محیط  انزلی،  مرداب  با  برخورد  دلیل  به  انزلی 
زیست اجازه ساخت ادامه مسیر را در این حوزه 
به  مسیری  شدیم  مجبور  دلیل  همین  به  نداد، 
کاسپین  منطقه  یعنی  انزلی  آزاد  منطقه  سمت 

که خارج از مرداب بود،  جایگزین کنیم.
وی ادامه داد:  با تغییر مسیر از انزلی به کاسپین، 
از طول این خط آهن ۵ کیلومتر کاسته شد و به 

۳۵ کیلومتر رسید.
مردی از پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی این پروژه 
خبر  مجموع  در  زیرسازی  و  روسازی  بخش  در 
زیرسازی  بخش  در  در حال حاضر  گفت:  و  داد 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و در بخش روسازی 
نیز ۲۳ درصد پیشرفت حاصل شده، همچنین از 
ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۱ کیلومتر از این مسیر 

ریل گذاری شده است.
راه آهن  توسعه  و  ساخت  کل  اداره  مدیرکل 
اظهار  پروژه  این  مزایای  خصوص  در   ۲ منطقه 
شمال- کریدور  از  بخشی  آهن  خط  این  کرد: 

را  چین  و  شرقی  جنوب  آسیای  و  است  جنوب 
اوراسیا و شرق  از طریق خلیج فارس به منطقه 
کشورهایی  دلیل  همین  به  می کند،  وصل  اروپا 
پیگیر  اروپا  شرق  و  آذربایجان  روسیه،  مثل 

تکمیل این راه آهن هستند.

حدود  مذکور  آهن  خط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  را کمتر می کند،  ۴ هفته زمان عبور کاال 
کرد: اجرای این پروژه از نظر ایجاد یک کریدور 
و  کشور  واردات  و  صادرات  برای  جدید  ریلی 
کشور  شمالی  مناطق  از  کاال  ترانزیت  همچنین 
به خلیج فارس، آب های آزاد بین المللی و دیگر 

کشورهای همسایه ایران بسیار مهم است.
مردی درباره اعتبارات تخصیص یافته برای این 
میلیارد   ۴۴۰ حدود  تاکنون  گفت:  نیز  پروژه 

تومان در این پروژه هزینه شده است.
وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ در بودجه ۲۰۰ 
بود  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد 
پرداخت  آن  تومان  میلیارد   ۱۵۰ تاکنون  که 
توسعه  و  ساخت  کل  اداره  مدیرکل  است.  شده 
اتمام  برای  راه آهن منطقه ۲ خاطر نشان کرد: 
پروژه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول نیاز بود و 
 ۶۵۰ پرداخت  گیالن  به  رئیس جمهور  سفر  در 
میلیارد تومان اعتبار به این طرح مصوب شد که 
تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این میزان پرداخت 
شده است. مردی تاکید کرد: قرار است تا پایان 
هم  آینده  سال  و  تومان  میلیارد   ۲۰۰ امسال 
در  شود.  پرداخت  اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۵۰

در صورت اعتبار مورد نیاز، این مسیر در شهریور 
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر اداره کل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 
اتمام  برای  رو  پیش  و مشکالت  موانع  درباره   ۲
این مسیر توضیح داد:  قرار بود این پروژه تا پایان 
بهمن ۹۹ افتتاح شود اما مشکالتی مثل تملک، 

تامین مصالح خاکریزی و... مانع شد.
مردی با اشاره به محدودیت مصالح و دسترسی 
خاکریزی  مصالح  گفت:   گیالن  استان  در  آن  به 
در استان گیالن حکم طال دارد و به راحتی در 
دسترس نیست، به همین دلیل حتی در برهه ای 
از استان قزوین منتقل  با قطار  را  مصالح خاکی 

کردیم.
در  سال  از  ماه   ۶ دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
استان گیالن بارندگی است و امکان کار را بسیار 

دشوار می کند.
تا  رشت  محور  در  کرد:  نشان  خاطر  مردی 
خاکریزی  مکعب  متر  میلیون   ۲.۵ کاسپین 
باقی  مکعب  متر  هزار   ۵۰۰ تنها  و  شده  انجام 
مانده است اما با توجه به اینکه فصل بهار،  زمان 
از  را  کار  ادامه  اجازه  ماهی هاست،  تخم ریزی 

سازمان محیط زیست نداریم.

مدیرکل اداره کل ساخت و توسعه راه آهن منطقه ۲ اعالم کرد: 

بهره برداری از راه آهن رشت- کاسپین تا شهریور ماه 
۱۴۰۱ به شرط تامین اعتبار شهرستان  فرمانداری  سرپرست  رضایی پور  عنایت 

مرزی بندر آستارا در بازدید از محوطه گمرک زمینی 
با تاکید بر لزوم رفع موانع و مشکالت مرز زمینی 
آستارا در حوزه گمرک گفت: گمرک به عنوان مرزبان 
اقتصادی نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی 

کشور دارد.
رضایی پور با اشاره به آغاز فعالیت الین جدید تردد 
کامیون های ترانزیت خارجی در گمرک زمینی بیان 
کرد: با مکاتبات و پیگیری های مداوم امروز شاهد 
افتتاح قسمتی از پروژه محوطه سازی کامیون های 
ترانزیت خارجی و کاهش قابل توجه ترافیک کامیون 
ها در سطح شهر هستیم و برای این پروژه با پیشرفت 
تومان  میلیارد   ۱۵ تاکنون  درصدی   ۷۰ فیزیکی 
هزینه شده و در آینده نزدیک یک دستگاه باسکول 
و دستگاه پیشرفته ایکس ری نیز به مجموعه گمرک 

اضافه خواهد شد.
نماینده عالی دولت در آستارا با اشاره به کاهش قابل 
توجه ترافیک کامیون های ترانزیت خارجی در خیابان 
های این شهرستان تصریح کرد: با تالش شبانه روزی 
مجموعه دولت و به خصوص گمرک در شهرستان، 
امروز شاهد کاهش قابل توجه حجم کامیون ها در 
سطح شهرستان هستیم و مشکالت این حوزه برای 
رفاه و آسایش مردم طبق وعده داده شده در کمترین 
زمان ممکن به حداقل رسید. رضایی پور با اشاره به 
اهم اقدامات انجام شده دولت در حوزه مرز بیان کرد: 
تعویض کابل های ارتباطی خدمات گمرک به فیبر 
نوری، جدیت در فعالیت ۲۴ ساعته تمامی واحد های 
گمرک، بهسازی محوطه پایانه مرزی و استفاده از تمام 
ظرفیت های زیرساختی این محوطه، توسعه صادرات 
کانتینری محصوالت کشاورزی به کشورهای حوزه 
قفقاز و CIS از طریق هماهنگی با تجار و بازرگانان، 
تبدیل پایش سوخت گیری کامیون ها از ۲ جایگاه به 
یک جایگاه برای تسهیل در امور خروج کامیون ها از 
کشور، تزریق نیروی بیشتر به بخش قرنطینه نباتی و 
گذرنامه و آغاز الیروبی بندر آستارا برای رسیدن به 
عمق ۶ متر برای پهلو گیری کشتی های با ظرفیت 
۵ هزار تنی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه مرز 
های ۳ گانه آستارا و قطعا دولت کار و کرامت همواره 
در کنار مردم بودن را در عمل به ملت شریف نشان 
خواهد داد. وی بیان کرد: بندر آستارا از بنادر مهم 
و استراتژیک در دریای خزر محسوب می شود که با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و همجواری با خط ریلی 
گیالن - آذربایجان، نقش مهمی در رونق اقتصادی 
کشور و کمک به رشد میزان حمل و نقل دریایی 
دارد. رضایی پور با اشاره به اهمیت الیروبی این بندر 
برای توسعه اقتصادی کشور و استان گیالن تصریح 
کرد: این بندر از قابلیت پهلوگیری کشتی های دو 
هزارو ۵۰۰ تنی برخوردار است که با اجرای الیروبی 
پست های اسکله به پنج هزار تن افزایش پیدا می کند.

سرپرست فرمانداری آستارا خبر داد:

الیروبی بندر آستارا برای 
پهلوگیـری کشتـی هـای 

۵ هزار تنی 

ترافیک  شورای  جلسه  در  سبحانی  اکبر 
شهرستان بندرانزلی که در سالن اجتماعات 
اظهار  برگزار شد،  این شهرستان  فرمانداری 
به جرح  منجر  تصادفات  موارد  از  یکی  کرد: 
در نوار ساحلی است و با توجه به آزادسازی 
اتفاق  جمهور  رئیس  دستور  به  که  سواحل 
با  می توانند  می کنند  تصور  بسیاری  افتاده 
ماشین به ساحل بیایند و مانور بدهند در حالی 

که این درست نیست.
نوار  کیلومتر  به ۴۷  توجه  با  گفت:  سبحانی 
ساحلی بندرانزلی باید تالش کنیم تا استفاده 

خوبی از سواحل داشته باشیم.
از جمعیت  درصد  اینکه ۸۵  به  اشاره  با  وی 
شهرستان بندرانزلی در شهر و ۱۵ درصد در 
روستا ساکن هستند، اظهار کرد: بندر انزلی 

۲۵ روستا دارد.
انزلی یک  اینکه  به  توجه  با  افزود:  سبحانی 
شهر توریستی است و جمعیت ثابت و شناور 
از سوانح  برای کاهش و جلوگیری  باید  دارد 
می شود  فوت  و  جرح  به  منجر  که  رانندگی 

اقدام موثر صورت گیرد.
از  یکی  اینکه  بیان  با  بندرانزلی  دادستان 
مشکالتی که شاهد هستیم کمربندی بشمن 
نشده،  مشخص  آن  تکلیف  هنوز  که  است 
گفت: بسیاری از موانع را آنجا شاهد هستیم از 
جمله اینکه این مسیر نور ندارد و زیبنده این 
شهر توریستی نیست و از معضالتی است که 

باید رفع شود.
تخلفات  دوربین  نصب  اینکه  بیان  با  وی 
جرایم  پایش  زمینه  در  می تواند  رانندگی 
دیگر نیز کمک کند، تصریح کرد: عدم وجود 
پارکینگ یکی دیگر از عوامل ترافیک است و 
انزلی یک شهر توریستی است و مسافر زیادی 
دارد وجود پارکینگ در جلوگیری از ترافیک 

بسیار موثر خواهد بود.
سبحانی با تاکید بر اینکه نصب سرعت گیرها 
وجود  عدم  گفت:  شود،  انجام  کارشناسی  با 
مسیر  در  که  معضالتی  از  یکی  خاکی  شانه 
شانه  و  هستیم  شاهد  رضوانشهر  به  انزلی 

خاکی استاندارد نداریم.
امیر جانبازی، سرپرست فرمانداری شهرستان 
بندر انزلی نیز با اشاره به اینکه توسعه شهر 
انزلی به شکل خطی است، اظهار کرد: این امر 
می طلبد تا وضعیت مناسبی در شهر به لحاظ 

ترافیکی و عبور و مرور و تردد داشته باشیم.
گردشگرپذیر  شهر  انزلی  اینکه  بیان  با  وی 
می کنیم  پیش بینی  هم  امسال  افزود:  است، 
زیرا  باشیم  زیادی  گردشگران  پذیرای 
محدودیت های کرونایی پس از دو سال کمتر 
شده و باید کمک کنیم این فضا برای پذیرایی 

از مسافران نوروزی آماده شود.
جانبازی با تاکید بر اینکه نور و روشنایی در 
محدوده برون شهری باید جدی گرفته شود، 
گفت: نقاط خطرآفرین در حوزه شهری و برون 

شهری شناسایی و به آن پرداخته شود.
انزلی  بندر  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
تصریح کرد: در انزلی چند اداره کل، بندر و 
این  و  داریم  را  ارتش  دریایی  چهارم  نیروی 
ترافیکی  بار  لحاظ  به  را  خاصی  شرایط  امر 
به  که  داریم  انتظار  و  داریم  می کند  ایجاد 
مشکالت  رفع  در  ذی ربط  دستگاه های  همه 

ترافیکی شهرستان کمک کنند.
با بیان اینکه دوربین ثبت تخلفات  جانبازی 
در  کرد:  تاکید  گیرد،  قرار  نظر  مد  ترافیکی 
شورای تامین این مسئله را پیگیری می کنیم و 
برای حفاظت از جان عابرین باید موارد مطرح 
شده مدنظر قرار گیرد تا تصادفات جانی را به 

صفر برسانیم.
شهرستان  سطح  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  هشدار  پیامک های  و  آموزشی  تیزرهای 
برنامه قرار گیرد، تاکید کرد: دیر امداد رسانی 
باید مدت  مسئله مهمی در سوانح است که 
پدافند  اهمیت  این  و  شود  کاسته  آن  زمان 

غیرعامل را در شهرستان دوچندان می کند.

دادستان بندرانزلی:
سواحل آزاد شده برای مانور 

دادن ماشین ها نیست


