
دو  به عنوان  روسیه  و  ایران  روابط  نجاری  عباس حاجی 
کشور مهم و قدرتمند منطقه اگرچه از گذشته دور با فراز 
سال های  در  اما  است،  بوده  همراه  زیادی  نشیب های  و 
اخیر به دلیل منافع مشترک دو کشور در روند تحوالت 
منطقه و به ویژه در مبارزه با تروریسم که سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی در برقراری آن نقش اساسی داشت، 
آقای  سفر  با  اکنون  که  است  شده  نوینی  مرحله  وارد 
رئیسی رئیس جمهور محترم ایران به روسیه که با دعوت 
استحکام  بر  می گیرد  صورت  پوتین  والدیمیر  رسمی 
افزوده خواهد شد. به ویژه آنکه در جریان این سفر،  آن 
مشترک  پولی  پیمان  پیرامون  اقتصادی  مهم  توافقات 
سوئیفت  راه اندازی  اعتباری،  خط  راه اندازی  کشور،  دو 
مشترک، هماهنگی جهت فروش نفت وموضوعات دیگر 
در دستور کار مذاکرات دو رئیس جمهور قرارگرفته است.

در  کشور  خارجی  سیاست  دستگاه  عملکرد  برخالف 
جلب  باهدف  و  برجام  بر  متمرکز  که  گذشته  دولت 
اقتصادی  مشکالت  حل  برای  غربی  کشور های  حمایت 
شدن  شرطی  موجب  غلط  راهبرد  همین  و  بود  کشور 
اقتصاد کشور به توافق هسته ای شده و ایجاد بحران در 
داشت،  پی  در  را  برجام  از  ترامپ  خروج  از  بعد  کشور 
راهبرد دولت سیزدهم در عین پی گیری قدرتمندانه روند 
در  مقاومتی،  اقتصاد  به  اتکا  ضمن  هسته ای،  مذاکرات 
اولویت بخشی  با  بین المللی  و  منطقه ای  تعامالت  عرصه 
قدرت ها  همه  با  روابط  توسعه  و  منطقه ای  ارتباطات  به 
دستاورد  است.  شده  معطوف  همسایگان  با  به ویژه 
سیاسی  و  اقتصادی  عرصه  در  جهت گیری  این  ملموس 
و اجتماعی کشور در طول چند ماه اخیر آشکارشده و به 
تولید و تزریق  افزایش روزافزون صادرات کشور و رونق 
و  است  انجامیده  کشور  اقتصادی  چرخه  به  حاصله  ارز 
طبعاً دستاورد های این سفر نیز به بهبود شرایط اقتصادی 

کشور کمک خواهد کرد.
منطقه ای  تحوالت  روند  دلیل  به  دیگر  عرصه ای  در  اما 
پیرامون مسائل  روابط دوجانبه  به  بین المللی معطوف  و 
مهم منطقه نظیر مسائل قفقاز، افغانستان، سوریه و... این 
بدیهی  است.  شده  برخوردار  مضاعفی  اهمیت  از  دیدار 
است که تأثیر تقویت روابط دو کشور در ارتقای همکاری 
روند  و  سیاسی  و  اقتصادی  حوزه های  در  تعامالت  و 
مسئله  که  تحریم ها  خنثی سازی  و  هسته ای  مذاکرات 
مشترک دو کشور است، با دستاورد مهمی همراه خواهد 

شد.
از سوی دیگر هم زمانی این سفر با تقویت و تحکیم روابط 
و  آن کشور  به  ایران  وزیر خارجه  و سفر  با چین  ایران 
اهمیت  بر  چین  و  ایران  ساله   ۲۵ توافقات  اجرای  آغاز 
این تعامالت افزوده است. به گونه ای که در روز های اخیر 
رسانه های غربی از همگرایی و تعامل ایران-روسیه -چین 
به عنوان یک محور قدرتمند در برابر راهبرد سلطه گرانه 
دالیلی  به  کشور  سه  هر  با  اتفاقاً  که  منطقه  در  امریکا 
درگیر شده است به عنوان چالش اصلی امریکا در حوزه 

مسائل بین المللی یادکرده اند.
به  رئیس جمهور  سفر  مورد  در  روز ها  این  در  آنچه  اما 
روسیه و سفر وزیر خارجه به چین به محور اصلی عملیات 
داخلی  معاند  جریان های  و  بیگانه  رسانه های  روانی 
تبدیل شده است، القای وابسته کردن و فراتر از آن ادعای 
زمینه سازی برای سلطه کشور های شرقی بر ایران و زیر 
پا گذاشتن شعار »نه شرقی نه غربی« جمهوری اسالمی 

در دولت جدید است!
بلندگوی  از  عمدتاً  که  ادعا ها  این  مورد  در  اگرچه 
در  که  کسانی  و  غرب  به  وابسته  جریان های  و  رسانه ها 
برابر  در  تسلیم  را  کشور  راه  تنها  اخیر  سال های  طول 
غربی  کشور های  و  سفید  کاخ  سلطه گرانه  سیاست های 
جنگ  بعد  امر  همین  و  است  مطرح شده  می دانستند، 
روانی این سناریو پردازی را آشکار می کند، اما تردیدی 
نگرانی  در  ریشه  فضاسازی ها  این  که  داشت  نمی توان 
غرب  و  امریکا  حداکثری  فشار  راهبرد  از شکست  آن ها 
آن  نشانه های  روز ها  این  که  داشته  ایران  مردم  علیه 

بیش از پیش آشکارشده است.
شبهات  به  پاسخ  در  و  تعامالت  این  روند  در  مهم  نکته 
مطرح شده این است که جمهوری اسالمی ایران به لحاظ 
و  اقتصادی  توان  و  منابع  ژئوپلیتیک،  حساس  موقعیت 
چنان  از  و...  دفاعی  اقتدار  منطقه ای،  نفوذ  جمعیتی، 
و  مقابله  عین  در  که  است  برخوردار  باالیی  ظرفیت 
و  امریکا  فلج کننده  تحریم های  و  فشار ها  خنثی سازی 
دیگر کشور های غربی توانسته است موقعیت خود را در 
هسته ای  مذاکرات  روند  که  کند  تثبیت  وجهان  منطقه 
در دور جدید بخشی از آن است، به گونه ای که در عین 
جریان  در  هسته ای  ازدست رفته  ظرفیت های  جبران 
توافق برجام، ایران به لحاظ اقتصادی توانسته است ثابت 
کند که کشور به رغم ادامه تحریم ها نیز قادر است اهداف 

برنامه های اقتصادی خود را دنبال کند.

تقدیم الیحه بودجه ۲ هزار میلیاردی 
شهرداری

توسط شهردار رشت صورت گرفت
از افتتاح مجتمع گردشگری کشاورزی 

تا جشنواره غذا

ولی جهانی خبر داد:
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استاندار گیالن در جمع خبرنگاران؛ 

پـــسـماند ابـــرچــالش گیــالن اســـت

اسداهلل عباسی در نخستین نشست خبری 
مرکزی  تاالر  در  که  رسانه  اصحاب  با  خود 
رشت برگزار شد؛ با تبریک میالد با سعادت 
حضرت زهرا )س( اظهار داشت: این بانوی 
و  وفاداری  ایثار،  تالش،  اسوه  گرانقدر 
امام شناسی بوده و باید جوانان و بانوان، این 

بانوی گرانقدر را الگوی خود قرار دهند. 
وی اصحاب رسانه را بازوی مقاوم جمهوری 
در  رسانه ها  داد:  ادامه  و  دانست  اسالمی 
دوشادوش  بحران ها،  تمامی  در  گیالن 
کمک  جامعه  مشکالت  حل  به  مسئوالن 

کرده اند. 
موثر  اقدامات  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
زمانی  افزود:  کرونا  شیوع  کنترل  در  دولت 
گرفت  دست  در  را  کشور  سیزدهم  دولت 
و  بود  گیری  همه  اوج  در  بیماری  این  که 
کشورهای خارجی، از تحویل واکسن به ما 
دولت  اهتمام  با  ولی  می کردند  خودداری 
سیزدهم؛ واکسن به میزان کافی، هم تولید 

و هم وارد کشور و گیالن شد. 
ایفای  با  رسانه ها  شد:  یادآور  عباسی  دکتر 
مردم  بخشی،  آگاهی  و  اطالع رسانی  نقش 
و  کردند  ترغیب  واکسیناسیون  انجام  به  را 
بر این مبنا، گیالن در تزریق واکسن دارای 
قدردانی  جای  که  است  کشوری  اول  رتبه 

دارد. 
وی در ادامه سخنانش همچنین ذخیره سازی 
از  پس  استان  در  اساسی  کاالهای  مناسب 
روی کار آمدن دولت سیزدهم را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: در ابتدای شروع کار دولت، 
ذخایر کاالهای اساسی در گیالن یک ماه بود 
که اکنون این امر به طور کامل برطرف شده 

و ذخایر به میزان کافی وجود دارد.  
با  شد:  یادآور  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
تالش های صورت گرفته، نرخ تورم که پیش 
از این به صورت صعودی در حال رشد بود، با 
جدیت دولتمردان، متوقف شد و در حال حاضر 
شاهد ثبات نسبی قیمت کاالها در بازار هستیم.

 دکتر عباسی با اشاره به متوقف بودن فعالیت 
بسیاری از واحدهای تولیدی در گیالن طی 
چند سال گذشته به دلیل کمبود تسهیالت 
بازدیدهای  اولین  افزود:  بانکی  بدهی های  و 
از  استاندار گیالن  به عنوان  را  میدانی خود 
متأسفانه  که  دادم  انجام  تولیدی  واحدهای 
رها  بدهی  دلیل  به  تولیدی  واحدهای  اکثر 
شده بود ولی خوشبختانه اکنون ریل صنعت 

در گیالن به حرکت درآمده است. 
در  عمرانی  پروژه های  ناقص  افتتاح  به  وی 
و  اشاره  نیز  سابق  دولت  زمان  در  استان 
خاطرنشان کرد: افتتاح طرح هایی که کامل 
اقدامی  گیالن  مثل  استانی  برای  اند،  نبوده 
قابل قبول نیست و در همین راستا بسیاری 
از ایستگاه های راه آهن رشت- قزوین ازجمله 
در شهرستان رودبار، هنوز ساخته نشده است. 
استاندار پسماند را یک ابر چالش در گیالن 
و  نمایندگان  دیدار  در  کرد:  بیان  و  دانست 
رئیس  با  شمالی  استان های  استانداران 
جمهوری، وضعیت پسماند در استان را مورد 
اشاره قرار دادم و رئیس قوه مجریه نیز دستور 

پیگیری های الزم در این خصوص را داد.
دکتر عباسی بر لزوم توجه به تامین امنیت 
کرد:  اضافه  و  تأکید  نیز  گیالن  در  غذایی 
مهم ترین  گیالن  در  غذایی  امنیت  تامین 
هدف دولت در کشور و گیالن است و در این 

راستا تدابیر خوبی اندیشیده شده است. 
وی از جلسه با وزیر صمت در خصوص حل 
گیالن خبر  در  واحدهای صنعتی  مشکالت 
تولیدی در  بنگاه های  از  برخی  افزود:  و  داد 
گیالن، به مواد اولیه به دلیل دپو در گمرک 
وزیر  با  جلسه  در  که  نداشتند  دسترسی 
صمت، مشکالت آنان مطرح و دستور برطرف 
از  تعدادی  اینک  و هم  آن صادر شد  شدن 
آنان ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده اند. 
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه 
و پنجره واحد  سامانه اطلس سرمایه گذاری 
کسب و کار استان در بهترین شرایط در حال 

اجراست، تصریح کرد: با پیگیری های صورت 
کسب وکار  مجوز   ۵۲ حاضر  زمان  تا  گرفته 
در بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و 

گردشگری در این سامانه ثبت شده است. 
مختل  دستگاه های  با  برخورد جدی  از  وی 
با  و گفت:  داد  تولید در گیالن خبر  کننده 
افزایش  راستای  در  که  دستگاه هایی  مدیر 
برخورد  کند؛  معطل  را  گذار  تولید، سرمایه 
رئیس  رهبری،  دغدغه  زیرا  شد  خواهد 

جمهوری و همگان، بحث اشتغال است. 
سفر  در  شده  مطرح  مباحث  از  یکی  وی 
تکمیل  را  روسیه  به  جمهوری  رئیس  اخیر 
راه آهن رشت به آستارا عنوان کرد و افزود: 
استان گیالن به دلیل همسایگی با کشورهای 
پیمان  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو 
اقتصادی شانگهای، دارای ظرفیت خوبی در 
راستای صادرات محصوالت متنوع است لذا 
در این خصوص و به منظور سهولت در بحث 
صادرات، یکی از مباحث مطرح شده در دیدار 
جمهوری  رئیس  با  رئیسی  دکتر  اهلل  آیت 
روسیه، تکمیل راه آهن رشت-آستارا بوده و 

به نتایج و توافقات خوبی دست یافتند. 
نماینده عالی دولت در گیالن با تاکید بر لزوم 
توجه به گردشگری و صادرات دریایی بیان 
داشت: توجه به اقتصاد و گردشگری دریایی؛ 
افزایش  و  اقتصاد  تولید،  رشد  به  می تواند 
اشتغال در گیالن کمک کند لذا در خصوص 
شمال- کریدور  افتتاح  و  تکمیل  به  توجه 

توسط  و  شده  آغاز  خوبی  اقدامات  جنوب، 
دولت در حال پیگیری است.

مساحت  کاهش  به  نسبت  عباسی  دکتر 
کرد:  اضافه  و  انتقاد  استان  چای  باغ های 
یکی  گیالن،  در  شده  تولید  چای  محصول 
جهان  تولیدی  چای های  کیفیت ترین  با  از 
در  ارزشمند  محصول  این  از  باید  و  است 

راستای گسترش صادرات استفاده شود. 
جهاد  مسئوالن  اهتمام  بر  تاکید  با  وی 
اراضی  در  آبخیزداری  به موضوع  کشاورزی 
سال  چند  طی  داشت:  بیان  کشاورزی 
با  گیالن  در  تولیدی  برنج  میزان  گذشته 
منظور  این  به  شده  مواجه  نسبی  کاهش 
متولیان امر به ویژه جهاد کشاورزی، باید به 
مسئله آبخیزداری و زهکشی در شالیزارها و 

اراضی کشاورزی توجه ویژه کنند. 
به  اشاره  با  سخنانش  خاتمه  در  استاندار 
در  مسکن  واحد  هزار   ۹۰ بر  افزون  سهم 
گفت:  گیالن  در  تولید  جهش  طرح  حوزه 
سهم استان طی چهار سال، ۹۰ هزار و ۶۰۰ 
واحد مسکن ملی بوده که تاکنون فقط ۱۱ 

هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است. 
وی سایت نفتی خزر را یکی از ظرفیت های 
و  دانست  نفت  انرژی  برداشت  در  گیالن 
وجود  نفتی  مخازن  خزر  دریای  در  گفت: 
داشته و در سال ۱۳۹۰، شهرستان رودسر 
شد  معرفی  خزر  سایت  پشتیبان  عنوان  به 
این  دوازهم،  و  یازدهم  دولت های  در  ولی 
این  در  لذا  شد  سپرده  فراموشی  به  سایت 
خصوص جلساتی با مدیرعامل شرکت نفت 
خزر، برگزار و کارگروهی تشکیل و هدف ما 

فعال شدن این سایت است.

٤٤

فرصـت ها در تعـامـل 
قدرتمندانه ایران مستقل 
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گیالن

آقازاده در جمع خبرنگاران؛
خبرنگاران مشاوران رسمی 

مسئوالن باشند

خبرنگاران  با  دیدار  در  آقازاده  علی  سید 
ابراز  با  گیالن،  استان  رسانه  بسیج  رئیس  و 
در  بانوان  عزتمند  و  فعال  از حضور  خرسندی 
عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور، 
جبهه  سربازان  خبرنگاران  شما  کرد:  اظهار 

فرهنگی هستید.
فرهنگی  مهندسی  در  ها  رسانه  افزود:  وی 

استان و کشور نقش مهم و بسزایی دارند.
آقازاده با اشاره به اینکه خبرنگاران می توانند 
گفت:  باشند  خوبی  کارشناسان  و  مشاوران 
شایسته است تا حضور خبرنگاران در سازمانها 
به عنوان کارشناسان اثرگذار در حوزه فعالیت 

فرهنگی به رسمیت شناخته شود.
به  اشاره  با  مجلس  در  خمام  و  رشت  نماینده 
اینکه سبقه فرهنگی بنده کم از سبقه نظامی 
ام ندارد، گفت: همانطور که همیشه عنوان می 
کنیم سیاست ما عین دیانت ما است اما از این 
مسئله فاصله گرفتیم و مدیران و مسئوالن با 
کرده  پیدا  فاصله  شما  مثل  فرهنگی  نیروهای 
اند. آقازاده با اشاره به اینکه از مشکالت موجود 
در صنف خبرنگاران آگاهی کامل دارم، گفت: 
عمده مشکالت خبرنگاران پشتیبانی است که 
باید از ظرفیت های منطقه ای،  محلی و کشوری 

استفاده کرد.
رئیسی  آقای  دولت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است  بیشتری شده  توجه  فرهنگی  به مسایل 
مدیران  مشاور  توانند  می  خبرنگاران  گفت: 
ازدواج،  آمار  کاهش  آقازاده،  باشند.  استان 
افزایش طالق و فقر و فساد اقتصادی را ناشی 
از بی توجهی به ظرفیت های فرهنگی استان 
دانست و با بیان این مطلب که معیشت با آسیب 
های اجتماعی یک رابطه مستقیم دارد، تصریح 
کرد: متاسفانه به واسطه بی توجهی به فرهنگ 
های  حوزه  در  خیانت  شاهد  ارزشی  سازان 

فرهنگی هستیم.
شورای  مجلس  در  خمام  و  رشت  نماینده 
را  نباید مسائل  که  این مطلب  بیان  با  اسالمی 
به جلسات ختم کرد گفت: نظارت باید یک کار 
مستمر باشد و بنده به عنوان نماینده در کنار 
دغدغه  و  مسائل  ساماندهی  در  رسانه  بسیج 

های استان خواهم ماند.
ام البنین فتوحی/جوانان دیارمیرزا

با  این جلسه  در  علوی شهردار رشت  امیر حسین  سید 
تقدیم الیحه دو هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۱ به شورا اظهار 
کرد: یکی از دغدغه های اصلی مجموعه مدیریت شهری 

رشت عدم برنامه راهبردی مصوب می باشد.
وام  دریافت  مانند  موضوعاتی  داد:  ادامه  رشت  شهردار 
میشود،  محسوب  شده  بینی  پیش  درآمدهای  جزو  که 
می بایست تحقق یابد تا امکانات لجستیکی که از نیازهای 
شهر و شهرداری است، تامین شوند. همچنین برخی از 
با  نیز  افزوده  ارزش  ردیف های  مانند  شهرداری  معوقات 
و  شهرداری ها  سازمان  و  مالیاتی  امور  سازمان  همکاری 

دهیاریهای وزارت کشور رشد قابل توجهی داشته است.
 علوی با اشاره به تحقق درآمد مناطق پنجگانه شهرداری 
که  است  این  بیانگر  موجود  آمارهای  کرد:  نشان  خاطر 
شهرداری رشت، هر روز به تحقق بودجه نزدیکتر می شود 
پنجاه  و  دویست  و  هزار  بودجه  تا  است  این  بر  و تالش 

میلیاردی سال ۱۴۰۰ محقق شود.
شهردار رشت به عمده درآمدهای شهرداری از جمله مالیات 
بر ارزش افزوده، عوارض و تخلفات ساختمانی، فروش اموال 
و امالک و دریافت وام اشاره کرد و افزود: عالوه بر الیحه 
بودجه ۲ هزار میلیاردی، ۲۰۰ میلیارد دیگر نیز به صورت 
ضابطه تقدیم شورای اسالمی شهر رشت می شود که برای 
مازاد دریافت منابع اعتباری مانند وام یا اوراق مشارکت و 
پروژهای زیرساختی همانند بازگشایی مسیر و پروژه هایی 

که موجب تولید ثروت می شوند، صرف خواهد شد.
وی اذعان داشت: با توجه به مشکالت مربوط به نیروهای 
به  مربوط  هزینه های  نمودیم  تالش  شرکتی،  و  حجمی 
سبز،  فضای  و  روب  و  رفت  نیروهای  دستمزد  و  حقوق 
ساماندهی و افزایش یابد. به طوری که هزینه رفت و روب 
تومان در سال  از ۱۲۴ میلیارد  از تخلفات،  و پیشگیری 
همچنین  یافت.  افزایش  تومان  میلیارد  به ۱۸۴  گذشته 
هزینه جاری فضای سبز از ۳۸ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد 

برای سال آینده پیش بینی شده است.
شهردار رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

توسط شهردار رشت صورت گرفت؛
تقدیم الیحه بودجه ۲ هزار میلیاردی شهرداری

و  میلیارد   ۱۴ اینکه  ضمن  می باشیم.  دولتی  اعتبارات 
۵۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی ورودی های شهر و 
حدود ۱۱۰ درصد افزایش نیز برای آسفالت مناطق در 
نظر گرفته شده است. علوی افزود: جهت هوشمندسازی 
نظر  در  اعتباراتی  نیز  تاریخی  ساختمانهای  مرمت  و 
گرفته شده است و به زودی برای مرمت و رطوبت گیری 
ساختمانها و سقف ساختمان ساعت فراخوان داده خواهد 
مبلغ  نیز  شهر  سطح  زیباسازی  برای  اینکه  ضمن  شد. 
قابل توجهی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 
شهردار رشت در پایان تعیین تکلیف تاالب عینک را از 
مسئوالن خواستار شد و گفت: شورا به عنوان نماینده مردم 
و شهرداری به عنوان حافظ منافع مردم باید در حوزه ایجاد 
زیر ساختهای گردشگری شهر ورود کند و اختیارات الزم 
به مجموعه مدیریت شهری رشت داده شود تا بتواند موتور 

محرک توسعه گردشگری را به حرکت درآورد.

شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون 
بیان  با  دیارمیرزا  خبرنگار  با  گفتگو  در  گیالن 
این مطلب که تا به امروز ۶۶ هزار نفر در طرح 
تاکنون  گفت:  کرده اند،  نام  ثبت  ملی  مسکن 
تامین  زمین  ملی  مسکن  واحد  هزار   ۱۲ برای 
به  متعلق  ها  زمین  این  بیشتر  که  است  شده 
هکتار   ۴۰۰ بر  بالغ  و  شهرسازی  و  راه  اراضی 
زمین که متعلق به دستگاه های دیگر بود را نیز 

شناسایی کردیم.
حسین کشاورز افزود: با گذراندن مراحل قانونی 
این زمین ها جزء راه و شهرسازی خواهد شد و 
برای آن برنامه ریزی های الزم را انجام خواهیم 

داد.
به  دریافتی  های  پیامک  ارسال  مورد  در  وی 
با داشتن  نیز اظهار کرد: متقاضیانی  متقاضیان 
شده  ارسال  آدرس  به  خود  شناسایی  مدارک 
مراجعه کنند تا کنترل اولیه انجام و اگر اسنادی 
ای  شناسنامه  مشخصات  با  شده  بارگذاری  که 
داشته  همخوانی  سکونتشان  محل  و  متقاضی 
برای  مدارک  سری  یک  با  را  افراد  این  باشد 
تا  ارسال خواهند کرد  به دفتر خانه  تعهد  اخذ 
تشکیل پرونده انجام شود و سپس پرونده را به 
مراکزی که کنترل اولیه در آن انجام می شود، 
ارجاع خواهند داد تا در سامانه بارگذاری شود.

کشاورز ادامه داد: بعد از مدتی پیامک دیگری 
برای متقاضی ارسال می شود و در آن مشخص 
خواهد شد که واجد شرایط دریافت مسکن ملی 
هستند و می تواند برای افتتاح حساب به بانک 

اعالم شده مراجعه کند.
وی در مورد فرآیند افتتاح حساب گفت: آنچه 
تومان  میلیون   ۴۰ مبلغ  با  برابر  شده  اعالم  که 
واریز اولیه است که به صورت یکجا باید واریز 

شود.
میزان تسهیالت مسکن ملی  کشاورز در مورد 
برای رشت ۳۵۰  این تسهیالت  کرد:  اظهار  نیز 
 ۳۰۰ دیگر  شهرهای  برای  و  تومان  میلیون 

میلیون تومان است.
شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاون 
اینکه قیمت تمام شده هر واحد  بیان  با  گیالن 
را در حال حاضر نمی توانیم اعالم کنیم، افزود: 
مساحت واحدهایی که ساخته می شود متفاوت 
پیش  و  بود  نخواهد  یکسان  ها  قیمت  و  است 
بینی می کنیم که بعد از فرایند پاالیش و معرفی 
به بانک و واریز های صورت گرفته پروژه ساخت 
مسکن ها طی ۲ الی ۲.۵ سال به بهره برداری 

برسد.
بیشتر  شده  شناسایی  های  زمین  افزود:  وی 
در حومه رشت و خود رشت است و یک قطعه 
نظر  در  مسکن  ساخت  برای  سنگر  در  زمین 
گرفته شده است و در کل بخشهای شهرستان 

رشت نتوانستیم زمینی اختصاص دهیم.
ام البنین فتوحی/جوانان دیارمیرزا

واحـد های طرح  قیمت 
ملی مسکن یکسان نیست 

علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و مدیرعامل 
از  بازدید  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
توانمندی ها و زیرساخت های مجتمع بندری 
در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  انزلی 
حاشیه  کشورهای  به  جمهور  ریاست  سفر 
دریای خزر از جمله همسایگان شمال شرقی 
برقرار  مناسبی  ارتباطات  خزر  دریای  غرب  و 

شده است.
از  تری  بهینه  استفاده  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بنادر صورت گیرد، افزود: در تالش هستیم با 
برنامه ریزی، ایجاد ظرفیت های تجاری شاهد 
بنادر  در  را  تجاری  تبادالت  رونق  و  افزایش 

کشورباشیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره 
مجتمع  در  غالت  سیلو  ظرفیت  افزایش  به 
منظور  به  کرد:  خاطرنشان  انزلی،  بندری 
افزایش ظرفیت نگهداری کاالهای اساسی در 
 ۲۰۰ به  بندر  این  سیلوی  بندرانزلی، ظرفیت  
برای  بسترمناسبی  و  رسید  خواهد  تن  هزار 
ورود کاالهای اساسی از طریف مجتمع بندری 
انزلی از طریق شمال کشور فراهم خواهد شد.

صفایی یکی از سیاست های دولت را استفاده 
بیش تر و بهینه تر از حمل و نقل چند وجهی 
از خطوط ریلی دانست و  بنادر  و بهره گیری 
گفت: می کوشیم انزلی به ریل سراسری وصل 
شود تا از مزیت های فراوان  این بندر تاریخی 

و پرسابقه کشور  استفاده شود.
و  بندری  ناوگان  افزایش  کرد:  تصریح  وی 
دریایی و همچنین در حوزه های کشتی های 
رو رو موجب می شود که شرایط مناسب برای 
ترکیبی و چند وجهی   ، کانتیتری  نقل  حمل 

در بندرانزلی شاهد باشیم .
ظرفیت ها  اینکه  به  اشاره  با  راه   وزیر  معاون 
انزلی  بندری  اسکله های خوبی در مجتمع  و 
صادرات  حوزه  در  داشت:  اذعان  دارد،  وجود 
اقدامات خوبی در مجتمع بندری انزلی انجام 
شده به گونه ای که در گذشته شاهد واردات 
اکنون  هم  اما  بودیم  بندر  این  در  آالت  آهن 
این  و  میگیرد  صورت  بخش  این  در  صادرات 
موضوع خبر خوبی برای اقتصاد کشور است .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛

به دنبال رونق تجاری در خزر هستیم 

صفایی با بیان اینکه تالش می کنیم با  سیاستی 
تبادل  داریم  با کشورهای همسایه  ارتباط  در  که 
افزایش دهیم، متذکر شد: دریای خزر  تجاری را 
کشورهای  با  تجاری  تبادل  برای  مناسبی  بستر 
همسایه است و دولت و وزیر راه سفرهای خوبی 
به این کشورها داشتند که امیدواریم رونق تجاری 
و افزایش عملیات تخلیه و بارگیری و اشتغال در 

انزلی را داشته باشیم.
ارتقای تجهیزات بندری و دریایی  وی نوسازی و 
در بندرانزلی در دستور کار است، عنوان داشت: در 
حال بررسی هستیم تا با توجه به نیاز هر بندر نوع 
سازمان  حمایت  با  و  کرده  مشخص  را  تجهیزات 

بنادر و بخش خصوصی آنها فراهم کنیم.

صفایی از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی را 
ارتقا و تجهیز ناوگان رو-رو در مجتمع بندری انزلی 
بیان و تاکید کرد: با ورود ناوگان کانتیتری و رو-رو 
و  کامیون  با  کاال  برای حمل  مناسبی  بستر  قطعاً 
به صورت کانتینری و همچنین کانتینر یخچال دار  
ایجاد می شود و شاهد رونق بیشتر تبادالت تجاری 

خواهیم بود.

گفتنی است، معاون وزیر و مدیر عامل و هیات عامل 
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سفر به گیالن 
از زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های مجتمع 
بندری انزلی، پروژه های سرمایه گذاری آن و روند 

عملیات الیروبی حوضچه آرامش بازید کردند.

آبفای  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس   
مبارک  دهه  با  همزمان  اینکه  به  اشاره  با  گیالن 
فجر ۲۳ پروژه آبرسانی و ۷ پروژه دفع بهداشتی 
فاضالب در شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه، 
رضوانشهر،  خمام،  تالش،  انزلی،  بندر  املش، 
سیاهکل، صومعه سرا، الهیجان و لنگرود افتتاح 
میلیارد   ۵۸۵ از  بیش  اعتباری  گفت:  شود،  می 
ها  ردیف  سایر  و  استانی  ملی،  منابع  از  ریال 
برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است. سید 
محسن حسینی افزود: جمعیتی بالغ بر ۶۳ هزار 
از مزایای این ۳۰ پروژه بهره مند می شوند.  نفر 
وی حجم عملیاتی این پروژه ها را شامل اجرای 
انتقال و توزیع،  ۱۰۴ کیلومتر لوله گذاری خطوط 
بهسازی ۲ دهنه چشمه، احداث ۱۰ باب حوضچه، 
 ۲۰ اجرای  آب،  پمپاژ  ایستگاه  واحد   ۲ ساخت 
کیلومتر شبکه فاضالب، نصب یک دستگاه پکیج 
تصفیه فاضالب، نصب ۶۰۶ فقره منهول فاضالب 
و ساخت یک واحد ایستگاه پمپاژ فاضالب عنوان 

کرد.

مدیرعامل آبفای گیالن خبر داد؛

بهره برداری از ۳۰ پروژه 
به  گیالن  فاضـالب  و  آب 
منـاسبـت دهـه فـجـر

رفاهیات  بیمه،  دستمزد،  جمله  از  جاری  هزینه های 
کارکنان که با رشد ۱۹ درصدی پیش بینی شده است، 
گفت: بخشی از پروژهایی که قابلیت اجرا دارند و مربوط 
به نگهداشت شهر می شوند به سمت شهرداریهای مناطق 
حوزه  به  نیز  کالن  پروژه های  انجام  و  شده اند  هدایت 
بیان کرد: ۸۵  ارجاع داده خواهند شد. علوی  معاونت ها 
درصد پروژه ها مستمر و ۱۵ درصد نیز در زمره پروژهای 
جدید شهرداری رشت قرار دارند. این در حالی است که 
جهت اجرای آسفالت سطح شهر ۱۰۶ میلیارد تومان پیش 
بینی شده است و همچنین برای پروژه های سرمایه گذاری 
و  قائم  بیمارستان  پارک ۱۴ هکتاری پشت  پروژه  مانند 
دیگر پروژهای خرد مانند ایستگاه اتوبوس برای سال آینده 

۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
شهردار رشت در ادامه گفت: برای بهسازی منطقه سراوان 
نیز ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است و منتظر جذب 

درحالی که ۳ ماه از فصل صید گذشته اما هنوز 
ناظرین پره در گیالن جذب نشده اند و این اتفاق 
خبر  مازندران  و  گلستان  از  که  است  درحالی 
می رسد که شیالت آن استان ها پنج روز از شروع 

صید، ناظرین پره را جذب کرده اند.
در همین راستا مدیرکل شیالت گیالن در گفتگو با 
دیارمیرزا در مورد آخرین وضعیت جذب ناظرین 
پره، گفت: پیک صید ما در اسفند و فرودین است 
به محدودیت منابع مالی سعی کردیم  با توجه  و 
از همکاران متخصص در شیالت شهرستان ها و 
در  نظارت  بحث  برای  آبزی  منابع  حفاظت  یگان 

پره های صیادی استفاده کنیم.
عظیم مدبری با اشاره به اینکه در ماه های پایانی 
سال برای حوزه نظارت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است، گفت: در روزهای آتی 
فراخوان جذب ناظرین پره صیادی صادر می شود.
زیادی  تعداد  که  این مطلب  بیان  با  ادامه  در  وی 
از نیروهای شیالت سال گذشته بازنشسته شدند 
به دیارمیرزا گفت: در حال حاضر شیالت گیالن 
برای  و  است  روبرو  انسانی  منابع  محدودیت  با 
کنترل و نظارت دریا از نیروی انتظامی، مرزبانی و 

حتی از کادر اداری شیالت کمک میگیریم.
مدبری با اشاره به اینکه در بحث کمبود نیرو، هم 
پوشانی کردن یک کار موقت است، یادآور شد: با 
توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای 
شیالت برای جذب نیروی انسانی از طریق شیالت 
در  کشور  شیالت  بود  قرار  و  کردیم  اقدام  ایران 
این  از  که  کند  نیرو جذب  بر ۲۵۴  بالغ  سال ۹۹ 
متاسفانه  اما  بوده  نفر   ۲۵ گیالن  سهمیه  تعداد 

تاکنون انجام نشده است.
نفر   ۲۵ جذب  برای  الزم  اعتبار  داد:  ادامه  وی 
برگزاری  منتظر  و  است  شده  تامین  شیالت  در 
اما  هستیم  سنجش  سازمان  طریق  از  آزمون 
برای تامین نیروهای انسانی از مبادی دیگر مثل 
سازمان مدیریت برنامه ریزی، استانداری و جهاد 

کشاورزی نیز پیگیر هستیم.

مدیرکل شیالت گیالن در گفتگو با 
دیارمیرزا مطرح کرد:

صدور فراخوان جذب ناظرین 
پره صیادی در روزهای آینده
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رئیس،  دیدار  در  فالحتی  رسول  اهلل  آیت 
معاونان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان با اشاره به نارسایی های بودجه 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  گذشته  در  کشور 
سیاسی  اقتصادی،  روابط  جمعیت،  افزایش 
ویژه  توجه  و  کشورها  دیگر  با  فرهنگی  و 
دنیای مقاومت به ایران، نگاه به بودجه باید 

هوشمندانه، گسترده و همه جانبه باشد.
وی به توجه ویژه دولت به بودجه کشور در 
این دوره اشاره کرد و افزود: در الیحه بودجه 
سالمت،  بخش های  به  دولت  آینده  سال 
کشاورزی و اقتصاد کشور توجه داشته ضمن 
توسط  بودجه  الیحه  کلیات  تصویب  اینکه 

مجلس در دولت ایجاد امید کرده است.
برنامه  در  اینکه  بیان  با  رشت  جمعه  امام 
آسیب های  به  باید  گیالن  برای  ریزی ها 
این استان توجه شود: تصریح کرد: محیط 
زیست، زیست بوم و صنایع راکد و تعطیل 
از آسیب های گیالن است و در برنامه ریزی 

بودجه باید به این موارد توجه ویژه شود.
آیت اهلل فالحتی به ورود ساالنه ۳۰ میلیون 
گردشگر به گیالن اشاره کرد و گفت: صنعت 
داشته  آورده  استان  برای  باید  گردشگری 
باشد در صورتی که صنعت اکوتوریسم برای 
و  پسماند  تنها  و  نداشته  آورده ای  گیالن 
برخی مواقع فرهنگ های نامیمون را به همراه 

دارد.
وی با اشاره به وضعیت زیست بوم گیالن در 
سال های گذشته، بیان کرد: ارتفاع پسماند 
سراوان رشت به یکصد متر رسیده و آشفته 

بازاری را در استان ایجاد کرده است.
نماینده ولی فقیه در گیالن، خواستار لحاظ 
بودجه  ریزی  برنامه  در  اولویت ها  کردن 
استان شد و اظهار کرد: در راستای تشخیص 
استفاده  گیالن  فرهیختگان  از  اولویت ها 

کنید.
فکری  تک  شد:  یادآور  فالحتی  اهلل  آیت 
افکار  از  استفاده  بنابراین  نمی آورد  رشد 
فکر  انسان  تا  می کند  کمک  فرهیختگان 

بالنده داشته باشد.

آیت اهلل فالحتی در دیدار رئیس و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن:

محیط زیست، زیست بوم و صنایع تعطیل اولویت متولیان 
برنامه ریزی گیالن باشد

با  دیدار  در  رشت  شهردار  علوی  حسین  امیر  سید 
فرزاد توکلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
گیالن با تاکید بر اینکه همکاری فی مابین شهرداری 
و شرکت ایرانسل از گذشته وجود داشته بیان کرد: 
اگر اپراتور ایرانسل تمایل به توسعه همکاریهای دو 
جانبه داشته باشد، این آمادگی در شهرداری رشت 

وجود دارد.
علوی افزود: نگاه شهرداری توسعه همکاری  در زمینه 
شهری،  خدمات  چون  بخشهایی  در  سرمایه گذاری 
حمل و نقل و پسماند است که مشتاقانه از طرحها و 

ایده ها در این زمینه استقبال می کنیم.
عمومی  سطح  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش دکل  به  شهروندان رشت نگاه منفی نسبت 
های مخابراتی دارند، اذعان داشت: با تعدد دکل های 
مخابراتی در سطح شهر مراجعات مردمی به شورا و 
است.  یافته  افزایش  منفی  دید  دلیل  به  شهرداری 
فناوری  و  ارتباطات  شرکت  تا  است  الزم  بنابراین 
فرهنگ   و  رسانی  اطالع  افزایش  با  گیالن  اطالعات 
سازی و بیان علمی مباحث برای شهروندان، این نگاه 

منفی شهروندان را تعدیل کنند.
با اشاره به الیحه ساماندهی، یکپارچه سازی  علوی 
از  یکی  گفت:  شهر،  سطح  در  دکل  ها  تجمیع  و 
نسل  نصب  بر  مبنی  الیحه  این  در  توافق  بخشهای 
جدید و زیباتری از دکل ها می باشد. بنابراین برای 
تا  گیرد  صورت  اندیشی  چاره   باید  موضوعات  این 
اعتماد و توافق فی مابین رعایت و سطح همکاریها 

بیشتر گردد.
شهردار رشت با بیان اینکه یکی از مشکالت جدی 
تلفن  خدمات  بخش  در  رشت  شهر  زیرساختی  و 
افزایش  داشت:  بیان  باشد،  می  اینترنت  و  همراه 
به خدمات  نیاز  بلند مرتبه  جمعیت و ساختمانهای 
مخابراتی را افزون می کند و قطعا رفع این مشکالت 
افزایش متقاضیان، درآمد و همکاری بیشتر  موجب 
این راستا ما  نهادهای شهری می شود. در  از طریق 
سعی خواهیم کرد، فرآیند واگذاری زمینهای شهری 
را تسهیل کنیم و این مهم طبق قانون میسر نخواهد 

بود مگر با مجوز شورای شهر
با تاکید بر  علوی در بخش دیگری از سخنان خود 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  تهاتر  نوع 
بهتر است  اذعان داشت:  با شهرداری رشت،  گیالن 
این شرکت با روشی مناسب و در قالب خدمات دهی 

با شهرداری تهاتر کند.
سید امیر حسین علوی با اشاره به پیشنهادهای ارائه 
شده اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن، 
ارائه شده  پیشنهادات  که  در صورتی  داشت:  اظهار 
به جد پیگیری شود، شهرداری این آمادگی را دارد 
تا از طریق سازمان فناوری اطالعات این اتفاقات را 

رقم زند.
ارتباطات و فناوری  ادامه فرزاد توکلی، مدیرکل  در 
اپراتورهای  کلیه  توجه  از  گیالن  استان  اطالعات 
خبر  رشت  شهر  زیرساخت  مشکالت  رفع  به  کشور 
تا  از شهردار رشت درخواست کرد  مقابل  و در  داد 
اپراتورها  به  در کوتاه نمودن فرآیند واگذاری زمین 

کمک نماید.
در این جلسه مشترک ضمن تاکید بر حل مشکالت 
زیباسازی شده در  اولین دکل  افتتاح  از  مابین،  فی 

پارک ۱۱۶ گلسار رشت خبر داده شد.

وی، خواستار نظارت و توجه به منابع انسانی 
و زیرساخت ها در برنامه ریزی های گیالن شد 
برنامه ریزی  و  بیان کرد: سازمان مدیریت  و 
داشته  نظارت  باید  دستگاه ها  کرد  هزینه  بر 

باشد.
برگشت  به  گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده 
برخی  نداشتن  آگاهی  دلیل  به  اعتبارات 
دستگاه ها در بعضی مواقع اشاره کرد و گفت: 
از  سهمی  که  تشکل هایی  و  سازمان ها  به 

بودجه دارند، اطالع رسانی کنید.
نظارت  اهمیت  به  اشاره  با  فالحتی  اهلل  آیت 
اجرا،  در حال  پروژه های  از  میدانی  بازدید  و 
اجرای  در  میدانی  حضور  کرد:  خاطرنشان 
موثر  بسیار  اعتبارات  اختصاص  در  طرح ها 
از  عاری  و  پویا  ایجاد جامعه ای  بر  است. وی 
فقر در برنامه ریزی ها تاکید کرد و یادآور شد: 
هر فعالیتی که منجر به نشاط سالم در جامعه 

شود، انجام دهید.

به  المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  نشست   
دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه  ریاست 
راهکارهای  بررسی  با موضوع  و  استان گیالن 
حفظ و استفاده بهینه از تاالب عینک برگزار 

شد.
استان  دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه 
با  عینک  تاالب  اینکه  به  اشاره  با  گیالن 
مساحت بیش از ۷۰هکتار هم از لحاظ کمی و 
هم کیفی دچار آسیب های فراوانی شده است 
و  اصلی  کارکرد  عینک  تاالب  امروزه  افزود: 
ساختار خود را از دست داده است و اولین گام 
در ساماندهی آن مشخص شدن مالکیت تاالب 

و صدور سند در کمترین زمان ممکن است.
وی ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر تاالب 
را موجب بروز مشکالت فراوانی عنوان کرد و 
گفت: کسانی که مالک عرصه در بستر تاالب 
هستند حق ساخت اعیان در آن را نداشته اند 
از  اینکه  بر  عالوه  غیرقانونی  سازه های  این  و 
سبب  است،  کاسته  تاالب  چشم انداز  زیبایی 
ورود فاضالب های خانگی به تاالب شده است.

ادامه  در  استان  قضایی  شورای  رئیس 
مهاجم  گونه های  رویش  کرد:  خاطرنشان 
پوشش گیاهی، ما حصل فاضالب های شهری 
راهکاری  آن  برای  باید  که  است  تاالب  به 

اندیشیده شود.
وی در پایان اظهار داشت: از این پس شهرداری 
در  بنایی  هر  ساز  و  ساخت  از  تا  است  مکلف 
ساماندهی  با  و  کند  جلوگیری  تاالب  بستر 
وضعیت تاالب در خصوص ادامه فعالیت تجاری 
اشخاصی که پیرامون تاالب ساخت و ساز نموده 
اند، مکان دیگری را برای کسب و کار آنان فراهم 
نموده تا با ادامه فعالیت در مکان جانمائی شده، 

مشکل معیشتی آنان نیز مرتفع شود.

شهردار رشت مطرح کرد؛
شهرداری قدرت و توان الزم را برای مدیریت تاالب عینک دارد

علوی یادآور شد: بحث ما در مورد تاالب عینک این 
نیست که چه نهاد و ارگانی صاحب این پهنه است، 
کسی  چه  که  داریم  تاکید  این  روی  بیشتر  بلکه 
می تواند نسبت به مدیریت آن اقدام کند و اساسا 

کدام دستگاه توان انجام چنین کاری را دارد.
شهردار رشت ادامه داد: از آن جایی که شهرداری ها 
نماینده مردم در اداره امور شهرها هستند، بنابراین 
عینک،  تاالب  مدیریت  بحث  در  داریم  اعتقاد 
عمل  دستگاه ها  دیگر  از  بهتر  رشت  شهرداری 

خواهد کرد.
در  که  مطالعاتی  تمام  رغم  علی  کرد:  عنوان  وی 
گذشته صورت گرفته آنچه که امروز در دستور کار 
شهرداری رشت قرار دارد، انجام مطالعات الزم برای

ایجاد یک منطقه گردشگری در پهنه تاالب عینک و 
تبدیل آن به یک فرصت سرمایه گذاری است.

شهردار رشت اظهار داشت: شهرداری رشت رصدخانه 
کرده  احداث  عینک  تاالب  حاشیه  در  را  کوشیار 
شهروندی  آموزشهای  شهرداری  ابتکار  با  همچنین 
در خانه و سرای محالت موجود در این پهنه ارائه 
می شود و فکر می کنم، تمام دستگاه ها هم امروز به 
این نتیجه رسیده اند که شهرداری قدرت و توان الزم 

برای مدیریت تاالب را دارد.
مسئولیت  اگر  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  علوی 
تولی گری تاالب با حفظ یکسری شرایط مورد تاکید 
به شهرداری واگذار شود، شهرداری هم ظرف یک 

یا دو ماه آینده برنامه اجرایی خود را اعالم می کند.

با توجه به توافق  نامه بیمه آتش  سوزی از سوی 
واحدهای  پارسیان،  بیمه  با  رشت  شهرداری 
پوشش  تحت  شهری  پنجگانه  مناطق  مسکونی 

بیمه  خطر آتش  سوزی قرار دارند.
سوزی  آتش  بیمه  طرح  که  است  گفتنی 
واحدهای مسکونی شهر رشت تا ۲۵ آبان سال 

۱۴۰۱ ادامه دارد.

از تسهیــل فرآیـنـد 
واگـذاری زمینـهـای 
شهرداری به اپراتورها تا 

نصب دکلهای زیبا

مناطق  مسکونی  واحدهای 
پوشش  پنجگانه رشت تحت 
سـوزی آتــش   بـیـمه  

هستند پارسیــان   

میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست 
از  استان گیالن  گردشگری و صنایع دستی 
طرح  و  شناخت  مطالعات،  قرارداد  انعقاد 
هفت دغنان  گسکر  تاریخی  شهر  احیای 
خبر  باز  فضای  موزه  کاربری  با  صومعه سرا 

داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  جهانی  ولی 
شهر  با  مردم  آشنایی  راستای  در 
و  جنگل ها  از  حفاظت  و  گسکر  تاریخی 
شناخت  مطالعات،  قرارداد  منابع طبیعی، 
هفت  گسکر  تاریخی  شهر  احیای  طرح  و 
فضای  موزه  کاربری  با  صومعه سرا  دغنان 
این  میراث فرهنگی  معاونت  توسط  باز 

شد. منعقد  اداره کل 
میراث فرهنگی،  اداره کل  سرپرست 
با  گیالن  استان  و صنایع دستی  گردشگری 
خصوص  در  تاریخی  منابع متعدد  به  اشاره 
نویسنده کتاب  افزود:  تاریخی گسکر،  شهر 
شهر  درباره ی  گیالن«  نامداران  و  »نام ها 
دوران  در  ناحیه  این  که  می نویسد  گسکر 
فراوان  محصول  داشتن  به  ملوک الطوایفی 
تهیه  و  ابریشم  کرم  پرورش  همچنین  و 
معروف  ابریشمین  بافته های  و  ابریشم 
بوده و سپاهیانش از دو گروه گیل و تالش 
عهد  از  گسکر  امیران  بودند.  یافته  تشکیل 
عباس  شاه  او  از  پس  و  طهماسب  شاه 
و الجرم  نهادند  به ضعف  رو  تدریجا  کبیر، 
قرار گرفت  بر عهده حکامی  آن  امور  اداره 
که از طرف پادشاه یا والی گیالن مأمور و 

می شدند. منصوب 
و  مطالعات  اساس  بر  افزود:  جهانی 
شده،  انجام  باستان شناسی  بررسی های 
محله ها،  کوی ها،  جاده ها،  و  راه ها  وجود 
عام المنفعه،  محوطه های  و  اماکن  بناها، 
و  مقابر  قلعه،  مساجد،  پل ها،  و  رودها 
سیستم های  همچنین  و  گورستان ها 
این  اهمیت  از  نشانه هایی  شهری،  فاضالب 

شهر در دوره اسالمی به شمار می رود.
الزم به ذکر است بر اساس قرارداد منعقد 
شناخت  تاریخی،  مطالعات  ابتدا  شده، 
بناهای  تأسیسات  فضایی،  کالبدی- 
انجام  گسکر،  تاریخی  شهر  در  موجود 
بازشناسی  و  موجود  وضع  برداشت  با  و 
سایت  طرح  عینی،  ادراکی-  الیه های 
دغنان  هفت  گسکر  تاریخی  شهر  موزه 
سایت  محتوایی  سناریوی  و  صومعه سرا 

ارائه خواهد شد. موزه 

سرپرست اداره کل 
میراث فرهنگی گیالن خبر داد:

 انعقاد طـرح مطالعـات  
احیای شهر تاریخی گسکر 
هفت دغنــان صومعه سرا

ایجاد  برای  ریزی ها  برنامه  بر  تاکید  با  وی 
برنامه  در  کرد:  اظهار  گیالن  در  اشنغال 
ریزی ها به صنعت استان توجه ویژه داشته 
و  مدیریت  در سازمان  اینکه  باشید ضمن 
برنامه ریزی گیالن تشکیل اتاق فکر را مد 

نظر قرار دهید.
ویژه  به  آب  استحصال  رشت،  جمعه  امام 
آب کشاورزی را یکی از مشکالت کشور و 
گیالن به لحاظ کاهش نزوالت آسمانی ذکر 
کرد و افزود: آب بندها و نهرهای استان نیاز 
به الیروبی دارند بنابراین در برنامه ریزی ها 
برای بودجه به موضوع آب و زیرساخت های 

کشاورزی توجه داشته باشید.
آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه تورم موجود 
انسجام  و  ساماندهی  نیازمند  جامعه  در 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  تصریح  است، 
بودجه  نظام  در  تورم  ها،  تحریم  و  جهانی 

ریزی کشور باید مهار شود.
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سخن نور

حضرت زهرا )س(
او  بند  پای  و  مادر  خدمت  در  همیشه 
مادران  پای  زیر  بهشت  چون  باش، 
است؛ و نتیجه آن نعمت های بهشتی 

خواهد بود. 

از افتتاح مجتمع گردشگری کشاورزی تا جشنواره غذا
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گیالن در جمع خبرنگاران گفت: 
برنامه هایی به مناسبت های مختلف به صورت تقویم 
کاری در نظر گرفته شده که در کلیه شهرستان ها و 
پایگاه های پژوهشی استان از ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ تا 

پایان سال ۱۴۰۱ تدوین شده و اجرایی می شود.
ولی جهانی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۸ دی ماه تا 
۲۶ بهمن ماه برنامه های متعددی در سطح استان در 
حوزه های گردشگری و میراث فرهنگی برگزار خواهد 
شد، گفت: همایش های مختلفی در هر شهرستان با 

توجه به برند همان شهرستان برگزار خواهیم کرد.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گیالن با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار 
متنوعی  برنامه های  کل  اداره  این  گیالن  استان  در 
برای  افزود:  داشت،  خواهد  فجر  دهه  اهلل  ایام  برای 
برگزار  استان  کل  در  مدون  برنامه   ۱۶۴ فجر،  دهه 
خوراک،  و  غذا  جشنواره های  شامل  که  شد  خواهد 
از  برداری  بهره  تخصصی،  نشست های  همایش ها، 
کارگاه های صنایع دستی، افتتاح و رونمایی از مرمت 
نیز  و  خصوصی  بخش  سوی  از  که  تاریخی  بناهای 

میراث فرهنگی صورت گرفته است.
وی در ادامه از بازگشایی چند غار طبیعی در بخش 
گردشگری  مجتمع  گفت:  و  کرد  اشاره  دیلمان 
نفر   ۱۷۰ برای  مستقیم  صورت  به  که  کشاورزی 
شغل ایجاد کرده در دهه فجر افتتاح خواهد شد و 

در  بار  اولین  برای  رودخان  قلعه  جشنواره  همچنین 
داخل قلعه برگزار می شود.

استان  در  گردشگری  کارهای  متولی  گفت:  جهانی 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  گیالن، 
زمینه  در  برنامه  و  طرح  هرگونه  و  است  گردشگری  و 
و  سازمان ها  گردشگری  پایگاه های  نیز  و  گردشگری 
ادارات دیگر باید با معاونت گردشگری اداره کل میراث 

فرهنگی و گردشگری هماهنگ باشند.
اشاره  گیالن  ملی  آثار  ثبت  میزان  به  ادامه  در  جهانی 
کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲۰۰ اثر تاریخی در استان 
و  داریم  شده  ثبت  تاریخی  اثر   ۱۲۰۰ و  داریم  گیالن 
۵ اثر طبیعی و ۱۳ اثر نا ملموس و ۹ اثر منقول ثبت 

ولی جهانی خبر داد:

یادداشت

نمی دانم تا کی می توانم تو را بیشتر از همه کس دوست 
داشته باشم؟ نمی دانم بهشت تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
نفس های تو، بوی بهشت می دهند. تو از جنس بهشتی؛ 
بهشت زیر پای توست. تو مهربان ترین ستاره ای هستی 
نمی  تری.  پرنده  ها  تمام درخت  از  تو  ام.  داشته  که من 

دانم تا کجای دنیا می توانم از مهربانی تو بنویسم!
ام.  بر شانه تو گریسته  را سر  ام  من سال های دلواپسی 
ام  کرده  فراموش  آغوشت  فشار  در  را  هایم  دلهره  من 
ام.  خوابیده  تو  عاشقانه  آوازهای  با  را  ام  کودکی  تمام  و 
به  که  است  هایی  خواب  ترین  طوالنی  هایت،  الالیی 

یاد دارم.
تو  مهربانی های  آغوش  در  ها  دارم ساعت  هنوز دوست 
بگریم. هنوز دست های خسته ات،بوی الالیی های آرام 

می دهند.
های  سال  ام  توانسته  من  که  هستی  ای  پرنده  تنها  تو 

سال، پیشانی اش را ببوسم.
هر روز آینه، تصویر لبخندهای تو را برایم قاب می گیرد 
تا تنها دلخوشی ام در این روزهای سراسر دلتنگی باشد. 

صدای تو، آشناترین کالمی است که می شناسم.
باید بسرایم؛ حتی  تو روح تمام شعرهای عاشقانه ای که 
واژه ها برای از تو گفتن کم می آورند. می خواهم برای 
یک بار هم که شده، تو را زیباتر از تمامی کلمات بنویسم. 
باید برای نوشتن تو، واژه ها را عوض کنم. کاش می شد 
واژه ای تازه به دنیا بیاید؛ واژه ای که بتوان تو را با آن 
سرود، واژه ای که در هیچ کجای جهان، به گوش هیچ 
که  هستی  دنیایی  فرشته  تنها  تو  باشد.  نخورده  شاعری 

من می شناسم.
هایت،  دست  رسند.  می  تو  لبخند  به  ها  مهربانی  همه 
سراغ  هایم  بوسه  خواب  برای  که  است  مکانی  زیباترین 
دارم. خداوند تو را از جنس زیباترین سالم هایش آفریده 

است.
که  تویی  بسرایم؛  تو  از  را  روزهایم  تمام  بتوانم  کند  خدا 
تو  هستی،  ها  سالم  ترین  تازه  که  تویی  بهشتی،  ادامه 
ام.  دیده  من  که  خداوندی  نعمت  ترین  باشکوه  و  اولین 

بگذار تا بوسه هایم بر دست های رنجورت گریه کنند.

باشکوه ترین نعمت خداوند
عباس محمدی

حجت االسالم حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان 
گیالن به همراه جمعی از مدیران ارشد استان از دو واحد 

تولیدی در شهرک صنعتی لوشان بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان گیالن در بازدید از شرکت 
آهن  و  فوالد  مجموعه  و  گیالن  نمونه  منصور  نئوپان 
شهرک صنعتی لوشان که به دلیل پاره ای از مشکالت به 
حالت نیمه تعطیل در آمده اند، اظهار داشت: این دو واحد 
بستر مناسبی برای اشتغال جوانان منطقه محسوب شده 
و باید هرچه سریع تر جلسه ای پیرامون بررسی راهکارهای 
حل مشکالت آن، در دادگستری کل استان تشکیل شود.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به معضل سرمایه در 
گردش شرکت فوالد و همچنین  عدم پایبندی به تعهدات 

رئیس کل دادگستری گیالن در بازدید از دو واحد تولیدی؛
دو واحدی که در لوشان در اختیار بانک ملی قرار گرفتند 

با حداقل ظرفیت کار می کنند

و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم،  اکبری  اوسط  علی 
هیأتی  قالب  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بر معاون و  اقتصادی سازمان مشتمل  ارشد  از مدیران 
مدیران  با  گذاری؛  و سرمایه  اقتصادی  معاونت  مدیران 
ارشد شرکت های خودروساز کشور دیدار و در خصوص 
بهره برداری از ظرفیت ها و فرصت های سازمان به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
و  قانونی  مزیت های  مجموعه  معرفی  اساس  براین 
برای  سازمان  سوی  از  شده  اعمال  تشویقی  بسته های 
تولیدی  واحدهای  تولید  خطوط  اولیه  مواد  تأمین 
کریدورهای  از  برداری  بهره  مزایای  و  فرصت ها  کشور؛ 
مسیر  ویژه  به  منطقه  طریق  از  عبوری  المللی  بین 
ترانزیتی چین-قزاقستان-ایران با محوریت منطقه آزاد 

همکاری دو جانبه، بهره گیری از ظرفیت های قطعه سازی 
و تأمین قطعات و مواد اولیه

چوک

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
این کار داشت را جلوه معشوق در  ما  گفت 
اعتراض نیست جای  ما  با  ننشست  اگر  یار 
داشت عار  گدایی  از  بود  کامران  پادشاهی 
دوست حسن  با  ما  ناز  و  نیاز  نمی گیرد  در 
داشت برخوردار  بخت  نازنینان  کز  آن  خرم 

و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  در جلسه 
به  رشت  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
ریاست سید حسین رضویان، سید امیر حسین 
این  مشاوران  و  اعضا  رشت،  شهردار  علوی 
کمیسیون برگزار شد، در خصوص تعیین تکلیف 
نظر  تبادل  و سرمایه گذاری تاالب عینک رشت 

و گفتگو شد.
بهداشت  کمیسیون  جلسه  دومین  و  بیست  در 
با  شورا، سید امیر حسین علوی شهردار رشت 
نهادهای  با  گیالن  دادگستری  مصوبه  به  اشاره 
ذیربط در خصوص مالکیت تاالب عینک، اظهار 
داشت: سپردن تولی گری تاالب عینک به نهادی 
توسط  آن  بهره برداری  و  طبیعی  منابع  مانند 
با  رشت  شهرداری  هماهنگی  و  منطقه ای  آب 
دستگاههای متولی جهت اجرای برنامه های خود 
مذکور  جلسه  در  که  بود  پیشنهاداتی  جمله  از 
وضعیت  کماکان  وجود  این  با  گردید.  مطرح 
بر سر  به دلیل عدم تصمیم گیری  تاالب عینک 
بالتکلیف  خدادادی،  نعمت  این  مدیریت  شیوه 

می باشد.
نهاد  عنوان  به  شهرداری  اینکه  بیان  با  علوی 
تامین منافع  با موضع  مردمی و عمومی همواره 
عمومی و حفظ سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 
داد:  ادامه  می کند،  ورود  عینک  تاالب  به  شهر 
مشکل  تا  گردید  متعهد  فاضالب  و  آب  اگرچه 
نماید  را رفع  این پهنه  به  ورود فاضالب شهری 
افزایش  اما همچنان در زمینه معضل آلودگی و 
رسوب تاالب اقدام اساسی صورت نگرفته است.
به  گردشگری  نگاه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
تاالب عینک و مطالعاتی که در گذشته پیرامون 
کرد:  تصریح  است،  گرفته  صورت  طرح  این 
صورت  در  که  دارد  را  آمادگی  این  شهرداری 
سپردن امور به این نهاد، هم در بحث الیروبی، 
تاالب  برای  سرمایه گذار  جذب  هم  و  نگهداری 
عینک ورود نماید. چنان که در سنوات گذشته 
و  نمود  اقدام  رودخانه ها  حاشیه  تملک  برای 

ساماندهی امور را جزو تکالیف خود می داند.
علوی با درخواست از متولیان استان برای تعیین 
تکلیف هر چه سریعتر تاالب عینک رشت، بیان 
کرد: در صورت تعیین تکلیف این تاالب، تعریف 
منافع و رعایت همه جانبه موازین، عقب ماندگی 
بنابراین  یافت.  خواهد  پایان  عینک  تاالب 
ساماندهی این موضوع نیازمند ریسک مدیریتی 

و تصمیمات جسورانه است.
پیش نویس  بررسی  از  پایان  در  رشت  شهردار 
پیرامون  گیالن  منطقه ای  آب  با  توافقنامه 
یک  برگزاری  و  عینک  تاالب  امور  ساماندهی 
داد  خبر  نزدیک  آینده  در  مشترک  نشست 
بر  تحرک  و  جمع بندی  به  نشست  این  گفت:  و 
کمک  اجتماعی  و  اقتصادی  منطق  یک  اساس 
تکلیف  حسب  بر  نیز  شهرداری  و  می کند 
خواهد  تالش  امور  پیشبرد  در  خود  اجتماعی 

کرد.

در کمیسیون بهداشت شورا تاکید کرد:

ساماندهی تاالب عینـک 
نیازمند ریسک مدیریتی و 

تصمیمات جسورانه است

حافــــظ 

سرمایه گذار در شرکت نئوپان که موجب شده است هر 
دو واحد در توقیف بانک ملی درآیند، تصریح کرد: هم 
اکنون این واحدها در اختیار شرکت سرمایه گذاری بانک 
هستند و با حداقل ظرفیت مشغول به کار بوده و تعداد 

اندکی در آن مشغول به کار می باشند.

وی با تاکید بر لزوم واگذاری واحدهای تولیدی به افراد 
دارای اهلیت و صالحیت، تصریح کرد: دستگاه قضایی بر 
بانک به بخش  روند واگذاری هایی که قرار است توسط 
داد  نخواهد  اجازه  و  کرده  نظارت  شود  انجام  خصوصی 
این شرکت ها به افراد نا اهل واگذار شود و همچنین هیچ 

دستگاه یا ماشین آالتی نباید از کارخانه خارج شود.

شده است.
وی افزود: کلوچه فومن هم که سال ها به دنبال آن بودیم 

ثبت ملی شود توانستیم ثبت ملی کنیم.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری  در ادامه 
گفت: یکی از اقدامات دیگری میراث فرهنگی و گردشگری 
در ایام دهه فجر به نمایش گذاشتن جام رشی بوده که در 
حال حاضر در موزه ملی ایران و باستان نگهداری می شود 
و چندین بار در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده 

اما خود مردم گیالن تا بحال آن را از نزدیک ندیدند.
ام البنین فتوحی-جوانان دیارمیرزا

انزلی که هزینه و زمان کمتری در نقل و انتقال کاال با 
چین را بهمراه دارد؛ در کنار برنامه های سازمان جهت 
از  ایرانی  تولیدی  شرکت های  حداکثری  برداری  بهره 
اقتصادی  اتحادیه  با کشورهای  کاال  مبادله  فرصت های 
کشور  ساز  خودرو  شرکت های  مدیران  برای  اوراسیا 

تشریح شد.
در جلسات منعقده که به منظور تداوم رویکرد همکاری 
کننده  تولید  شرکت های  با  انزل  آزاد  منطقه  سازمان 
گیری  بهره  گرفت؛  قرار  کار  دستور  در  کشور  مطرح 
خدمات  و  ساز  قطعه  شرکت های  توانمندی های  از 
خودرویی فعال در منطقه بهمراه استقرار قطعه سازان 
این  هدف  کشورهای  از  را  خود  اولیه  مواد  که  کشور 
چه  هر  بومی سازی  راستای  در  می کنند  وارد  منطقه 

ظرفیت های  از  استفاده  خودروسازی؛  صنعت  بیشتر 
انزلی  بنادر  یعنی  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  بندر  دو 
و کاسپین جهت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
خطوط تولید؛ بهره برداری از امکانات لجستیکی منطقه 
و بسته های تشویقی و حمایتی سازمان برای شرکت های 
بیشتر قیمت  به منظور کاهش هر چه  تولیدی داخلی 
تمام شده محصول نهایی مهمترین محورهای مذاکره و 

توافق شده در این جلسات را تشکیل می داد.
آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  هیأت  گزارش  بنابراین 
خودروسازی  شرکت های  مدیران  با  مذاکره  در  انزلی 
کشور )گواه، پارس خودرو، سازه گستر سایپا( بر تعیین 
سرفصل های همکاری دو جانبه به منظور انعقاد و اجرای 

توافقنامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند.

گفتنی است شرکت سهامی خاص گواه به عنوان یکی 
رائه  زمینه  در  خودرو  ایران  زیرمجموعه  شرکت های  از 
خدمات پس از فروش به محصوالت تولیدی شرکت ایران 
خودرو دیزل و همچنین تهیه، تامین و توزیع قطعات و 
لوازم یدکی محصوالت تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل 
از سال ۱۳۴۴ مشغول به فعالیت می باشد و در عین حال 
شرکت سازه گستر سایپا بزرگترین شرکت زنجیره تأمین 
خودروسازی  گروه  خودروسازی  و  قطعه سازی  صنعت 

سایپا می باشد که از سال ۱۳۶۴ در حال فعالیت است.
از  یکی  نیز  خودرو  پارس  شرکت  است  ذکر  به  الزم 
اصلی ترین شرکت های خودروساز کشور بوده که از سال 
۱۳۳۵ در زمینه مونتاژ، طراحی و تولید خودرو مشغول 

به فعالیت می باشد.


