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خبرها
آذری جهرمی در گیالن:

فضای مجازی میدان مبارزه
و نبرد است

گیالن امروز -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
گفت :فضای مجازی با تهدیدها و فرصتهایی که
در درون آن وجود دارد یک میدان مبارزه و نبرد
است و باید در این میدان سخت با تمام قوا به مقابله
برخیزیم.
محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری
شورای اداری شهرستان رودبار اظهار داشت :مردم
شهرستان رودبار با وجود تولید سهم زیادی از
زیتون کیفی کشور و در اختیار داشتن معادن غنی
با مشکالت و معضالت عدیدهای مواجه هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با طرح این
سئوال که ثروت ناشی از فروش زیتون و برداشت
معادن رودبار به کجا میرود عنوان کرد :معضالت
شهرستان رودبار بیشتر در حوزه زیرساختی است و
مسئوالن و مدیران استان باید برای حل و فصل این
مشکالت چارهاندیشی کنند.
آذری جهرمی بر لزوم آسیبشناسی مشکالت و ارائه
راهحلهای مناسب برای رفع آنها در شهرستان
رودبار تأکید کرد و ابراز داشت :مشکالتی در حوزه
نبود امکانات زیرساختی در این شهرستان بهوفور
به چشم میخورد که با بررسی و شناسایی توسط
مسئوالن امر قابل رفع هستند.
وی وجود بازار بزرگ عرضه زیتون و معادن را از
جمله مزیتهای شهرستان رودبار اعالم کرد و
ابراز داشت :سرمایه بسیار خوبی از فروش محصول
زیتون به دست میآید اما مشخص نیست این
ثروت هنگفت دقیقاً کجا هزینه میشود در حالیکه
شهرستان رودبار با معضالت عدیدهای مواجه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه
مشخص نیست مردم شهرستان رودبار برای حل
مشکالت خود باید به کجا مراجعه کنند تصریح کرد:
زیتون رودبار در سطح کشور حرفهای زیادی برای
گفتن دارد بنابراین باید تالش کنیم این محصول را
در سطح جهانی تبلیغ کنیم.
آذری جهرمی شهرستان رودبار را معبر و دروازه
استان گیالن دانست و خاطرنشان کرد :امیدواریم
راهاندازی راهآهن در استان گیالن که تأثیر بهسزایی
در حمل و نقل و جابهجایی مسافران و گردشگران
دارد بتواند بسیاری از مشکالت این شهرستان را
حل و فصل کند.
وی برنامهریزی برای سرمایههای موجود در
شهرستان رودبار و استفاده بهینه از آنها را در
جهت ایجاد رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار داد و
افزود :در این مسیر با ظرفیتشناسی و برنامهریزی
صحیح برای استعدادها ،میتوان گامی محکم در
زمینه رفع مشکالت منطقه برداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تقویت اینترنت
و شبکههای مخابراتی در شهرستان رودبار خبر داد
و اظهار داشت :تعدادی از روستاها بههمت دولت
تدبیر و امید از اینترنت برخوردار شدند و روستاهای
باقیمانده نیز طبق برنامهریزی انجام شده در اسرع
وقت از این امکانات بهرهمند میشوند.
آذری جهرمی فضای مجازی و لزوم استفاده درست
و صحیح از آن توسط کاربران را مورد اشاره قرار
داد و بیان داشت :این فضا در حقیقت با تهدیدها و
فرصتهایی که در درون آن وجود دارد یک میدان
مبارزه و نبرد است بنابراین باید در این میدان سخت
با تمام قوا به مقابله برخیزیم.

گروه « تالر» در رشت روی
صحنه می رود

گیالن امروز -کنسرت گروه «تالر» در سالن
نیروی انتظامی شهر رشت برگزار میشود.
گروه موسیقی «تالر» به سرپرستی و خوانندگی
«حمید گوهرنیا» اواخر اسفند ماه در رشت روی
صحنه میروند.
شاهین اطهری « کمانچه ،ویلن » ٬ماهان خوش
طبع « سازهای کوبه ای» ،حسین بخشی «
گیتار بیس ،گیتار » ،حمید خوشکار «سنتور»،
فردین افتخاری «پیانو ،کیبورد» ،میالد کوچکی
نژاد «سازهای بادی » ،سهند یعقوبی «تار ،عود ،
سازهای کوبهای » ،مسعود حقیقی«درامز» اعضای
گروه «تالر» در این کنسرت هستند.
کنداکتور این برنامه دو بخش گیلکی و اقوام
است که شامل قطعات «کونوس کله» « ،جان زن
مار»«،لیلی »«،آها بگو و ..میباشد.
این کنسرت به همت آموزشگاه موسیقی «نوا» و
به تهیه کنندگی «فروشگاه موسیقی کیهانی ,ماهان
خوش طبع » برگزار میشود.

{گیالن زمین}
رییس اتاق بازرگانی گیالن در نشست رییس جمهور و مدیران عالی دولت با برگزیدگان استان مطرح کرد:

گیالن ظرفیتی برای توسعه کشور است

گیالن امروز ،سعید سیمیاری همدم -در سفر دوروزه
رییس جمهور و افتتاح و راهاندازی بخشی از دستاوردهای
دولت تدبیر و امید در گیالن و نشست با جمعی از
برگزیدگان که به منظور افتتاح همزمان بخشی از پروژههای
بخش خصوصی بهصورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت
رییس اتاق بازرگانی گیالن در جمع فعاالن بخش خصوصی
و برگزیدگان به مشکالت و چالشهای بخش خصوصی در
شرایط تحریمها و ارائه راهکارها و پیشنهادات در شرایط
فعلی پرداخت  .در این نشست به نمایندگی از بخش
خصوصی هادی تیزهوش تابان ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی گیالن سخنرانی کرد .وی در این نشست
که تعدادی از اعضای هیات دولت ،مدیران عالی بانکهای
کشور و مدیران دستگاههای اقتصادی حضور داشتند با
عرض خیرمقدم به ریاست جمهوری و هیات دولت گفت:
باور داریم این سفر با حمایت ریاست محترم جمهوری،
مدیریت استاندار جناب دکتر ساالری و همراهی و ه مپیمانی
مسووالن دولتی و مجمع نمایندگان ،برای مردم گیالن و
ایران خیر و برکت فراوانی را به همراه خواهد داشت .رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی گیالن در ادامه با تاکید بر اینکه در جشن چهلمین سالروز انقالب اسالمی ایران مقام
معظم رهبری ،اجرای سیاستهای مقاومتی را ،راهکار برونرفت از چالشهای درونی و بیرونی،
دانستند به تحقق ماده  10اقتصاد مقاومتی برای برونرفت از چالشهای کشور پرداخت و عنوان
کرد :جناب رئیس جمهور! ما بخش خصوصی نیز معتقدیم ،راه تقابل با تحریمهای ظالمانه،
همافزایی و همپیمانی بخش خصوصی با دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
در ماده  10اقتصاد مقاومتی ،توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه بهعنوان رکن
اصلی و اساسی است بهطوری که نقش مهم و غیرقابل انکار پیوندهای اقتصادی با کشورهای
همسایه ،در توسعه اشتغال و تولید ،کامال مشهود است .دشمنان و عامالن تحریم بهخوبی نقش
آن را درک کرده و در بازار هدف کشورهای همسایه ،اقدامات رقابتی و تقابلی را انجام میدهند.
ولی اعالم میداریم چنانچه دو بخش دولتی و خصوصی به وظایف تعیین شده در اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل نمایند قطعا پیروز میدان جنگ اقتصادی خواهیم بود.
جناب آقای رئیس جمهور! پیوندهای تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه اساسا توسط
تجار و بازرگانان استانهای مرزی شکل میگیرد .در همین بخش به استحضار میرساند ،استان
گیالن دارای مرزهای زمینی و دریایی و اخیرا ریلی با چهار کشور حوزه خزر با بازار واردات حدود
 350میلیارد دالری از کشورهای جهان بوده که متاسفانه بهعلت کامل نبودن زیرساختهای
الزم و همچنین صدور بخشنامهها و مصوبههای متعدد و گاهی متضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی،
سهم بسیار ناچیزی از این بازارها را در اختیار دارد.
هادی تیزهوش تابان همچنین پیشنهادهایی را در همین رابطه مطرح و اضافه کرد:
 – 1سیاست تمرکز کلیه اختیارات در حوزه تجارت از جمله در تصرف گرفتن شاسی و دکمه
قبول و یا رد ثبت سفارش در مرکز (عمدتا در وزارت صمت) ،بستر فساد اداریرا گسترش
خواهد داد .فلذا ،پیشنهاد میکنیم کلیه اختیارات قبول و یا رد ثبت سفارش با اختیارات کامل
به استانها واگذار گردد .همچنین سازمانهای دولتی با عدم صدور بخشنامههای ایستایی ،به
مشکالت بانکی موجود در برگشت ارز حاصل از صادرات توجه کرده و چالشهای صادرکنندگان
را در این خصوص مدنظر قرار دهند.
 – 2جناب رئیس جمهور! وجود ارز سه نرخی ،تخصیص غیرعادالنه ارز واردات کاالهای گروه
یک و نیمایی که عمدتا در اختیار عدهای محدود قرار میگیرد ،امروز چالشهای بزرگی برای
صادرات کشور ایجاد میکند .صادرکنندگان مجاز شدهاند با واردات کاالهای مورد تقاضای بازار
داخلی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند اما در عمل بهعلت عدم
رعایت عدالت در تخصیص ارز واردات کاالهای گروه یک و دو ،صادرکنندگان گرفتار یک رقابت
ناسالم شده و بالتکلیف ماندهاند .از یک سو با صدور بخشنامههای داخلی دچار خودتحریمی ،و از
سوی دیگر بهخاطر محدودیتهای بانکی توسط دشمنان خارجی تحریم شدهاند .از حضرتعالی
تقاضا داریم بهمنظور مقابله با سیاست تحریمی دشمنان ملت ایران دستور فرمائید با مشارکت
بخش خصوصی ،حداقل روشهای داخلی که موجب خودتحریمی میشود ،اصالح گردد.
 – 3ضمن تشکر فراوان از تالش دولت یازدهم و دوازدهم جهت عضویت ایران در اتحادیه
گمرکی اوراسیا پیشنهاد میگردد بهمنظور برخورداری از فرصت ایجاد شده برای توسعه صادرات

غیرنفتی کشور ،در شرایط تحریمی مراحل تصویب الیحه موافقتنامه فیمابین ایران و اوراسیا
تسریع و عملیاتی گردد.
– 4استان گیالن با داشتن منطقه آزاد انزلی و مرزهای زمینی و دریایی و ریلی و اقداماتی
از جمله احداث و راهاندازی سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه و اقدامات فرهنگی
همچون ساخت و نصب مجسمه عمرخیام ،با هدف اثرگذاری فرهنگی و همچنین طراحی
ایجاد شبکه مویرگی عمدهفروشی کاالهای ایرانی در مراکز استانهای روسیه به منظور رقابتی
کردن محصوالت صادراتی بهعنوان عامل مهم صادراتی کشور به بزرگترین بازار هدف کشور
روسیه و کشورهای عضو اوراسیا محسوب میگردد .پیشنهاد میگردد دبیرخانه این اتحادیه در
گمرک بندرانزلی مستقر تا با وجود روابط مرزی در رفع موانع و همکاری مشترک تسهیل گردد.
همچنین پیشنهاد میشود کمیسیون مشترک ایران با کشورهای عضو اوراسیا فعالتر شده و
نقش استانهای شمالی خصوصا گیالن را پررنگتر دیده و از ظرفیتها و تجارب این استانها
در تصمیمسازیها بیشتر استفاده کنند.
 – 5جناب رئیس جمهور! ضمن تشکر فراوان از تالشهای دولت تدبیر و امید در تکمیل و
راهاندازی خط ریلی قزوین – رشت و همچنین دستور و موافقت ریاست محترم جمهور ،مبنی
بر عملیاتی شدن ادامه ایجاد خط ریلی به منطقه آزاد و همچنین بندر انزلی ،ما بخش خصوصی
از ریاست محترم جمهور انتظار و تقاضا داریم عملیات ساخت خط ریلی و اتصال آن به منطقه
آزاد و بندرانزلی و پس از آن به بندر آستارا را در شرایط جنگ اقتصادی همچون جادهسازیهای
دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی آن زمان بهصورت جهادی و شبانهروزی انجام تا در دوران
حضور دولت تدبیر و امید عملیات اتصال دو دریای جنوب و شمال را به اتمام برسانیم .به
تعبیری :کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد.
 – 6جناب آقای رئیس جمهور! باتوجه به مشکالت عدیده در بخش اصناف پیشنهادهای زیر
مورد انتظار است:
 افزایش رستههای شغلی مشمول کمک دولت در راستای پرداخت یارانه بیمه قدرالسهمکارفرما،
 پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای صنفی تولیدی، اعمال تعرفه آب و برق و گاز واحدهای صنفی مشابه واحدهای صنعتی. – 7جناب آقای دکتر روحانی! باتوجه به افزایش نرخ ارز و باالرفتن هزینههای تولید در
واحدهای تولیدی استان و فشار مضاعف بانکها در جهت وصول مطالبات و نرخ باالی سود و
جرائم بانکی ،پیشنهاد میگردد دولت در اقدامی شایسته و در اجرای مواد قانونی بودجه ،سود
و جرائم واحدهایی که بهدلیل شرایط تحریمی و شرایط خارج از اراده مدیران ،دچار مشکل
شدهاند را بخشیده و اصل تسهیالت با نرخ سود اولیه به مدت  3سال امهال گردد.
رییس اتاق بازرگانی گیالن در خاتمه از توجه ریاست جمهوری به مسایل استان تشکر کرد.
همینطور از توجه اعضای هیات دولت علیالخصوص دکتر محمدباقر نوبخت ،آقای واعظی و
نیز نگاه مثبت دکتر ساالری به توسعه استان ابراز قدردانی کرد و گفت :گیالن ظرفیتی برای
توسعه کشور است از پتانسیلهای بالقوه گیالن میتوان برای توسعه کشور استفاده کرد و این
استان آمادگی دارد با همراهی استاندار موفق و توانمند و دارای دانش وافر و تجربه در مسیر
اعتالی کشور گام بردارد.

رییس گروه توسعه روستایی دانشگاه ژاو زوریخ:

طبیعت گیالن مشابه سوئیس است

گیالن امروز -رییس گروه توسعه روستایی دانشگاه زوریخ ،با اشاره به اجرا نشدن کامل قانون
حفاظت از جنگل ها در ایران گفت :در سوئیس از صد درصد جنگلها براساس قانون حفاظت
میشود .پیتر مارتی در نشست «توسعه روستایی با تاکید بر استفاده از تجربه کشور سوئیس»
که در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن برگزار شد ،با بیان اینکه دانشگاه های کشور
سوئیس به دنبال انتقال تجارب هستند ،اظهار کرد :در حال حاضر انتقال تجارب مربوط به
توسعه روستایی را به کشورهای هدف دنبال میکنیم .وی ،دانشگاه زوریخ ژاو سوئیس را تنها
دانشگاه مهندسی بینالمللی دانست و با اشاره به تحصیل خود در این دانشگاه ،عنوان کرد :از
سال  ۲۰۰۵به عنوان سخنران و پروفسور دانشگاه با تمرکز بر توسعه روستایی شروع به فعالیت
کردم .اساتید و دانشجویان دانشگاههای تخصصی با بازدیدهای میدانی پیگیر مباحث هستند و از
نزدیک در جریان امور قرار میگیرند .مارتی با بیان اینکه سوئیس تقریبا در مرکز اروپا قرار گرفته
و دریا ندارد ،تصریح کرد :سوئیس سه برابر گیالن مساحت و  ۸.۵میلیون نفر جمعیت دارد.
کشور کوچک من با آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و اتریش همسایه است و دولتش فدرالی اداره میشود
و  ۲۶استان و بالغ بر  ۲۰۰۰سازمان و اداره داریم .وی با اشاره به تقسیم وظایف بین مردم
و دولت سوئیس ،خاطرنشان کرد :سیاست دولت بر این مبنا قرار دارد که مردم را در مناطق
دوردست حفظ کند تا هجوم به سمت شهرها وجود نداشته باشد لذا به بررسی پتانسیلهای
مناطق مختلف میپردازد تا کاربرد زیستگاهها را بداند و متناسب با آن اقدامات الزم را انجام دهد.
رئیس گروه توسعه روستایی دانشگاه زوریخ ،با بیان اینکه مسائل مربوط به مناطق به صورت
سلسله مراتبی حل میشود و دست دولت را باز میگذارد ،خاطرنشان کرد :طبیعت گیالن
مشابه سوئیس است و جنگل و کوه و دشت داریم؛ بدین صورت که هفت درصد خاک سوئیس
را زیستگاه و  ۳۱درصد را جنگل تشکیل میدهد .همچنین  ۲۵درصد خاک این کشور قابل
دسترسی نیست ،اما  ۲۴درصد قابل استفاده در طول سال بوده و زمین حاصلخیز دارد و ۱۳
درصد فقط در فصل گرم سال برای کشاورزی مناسب است.

مارتی ،نبود امکانات در مناطق دوردست را موجب ترک روستا توسط کشاورزان دانست و اضافه
کرد :خروج کشاورزان ،توسعه جنگل را به دنبال دارد ،اما زیستگاه کم میشود.
وی با بیان اینکه در سوئیس از صد درصد جنگلها براساس قانون حفاظت میشود ،ادامه داد:
برای حفاظت از جنگل ها و با افزایش جمعیت مجبوریم زمین های کشاورزی را تحت تاثیر قرار
دهیم لذا باید امکاناتی را فراهم کنیم تا مردم انگیزه زندگی کردن در روستا را داشته باشند.
رئیس گروه توسعه روستایی دانشگاه زوریخ ،با اشاره به اجرا نشدن کامل قانون حفاظت از جنگل
ها در ایران ،عنوان کرد :دولت فدرال سوئیس بر کشاورزی نفوذ دارد تا بتواند مردم را در مناطق
دوردست کنترل کند ،اما صرفه اقتصادی نیز دارای اهمیت است و مردم عالوه بر اینکه باید
نسبت به ارزش جنگل ها آگاهی پیدا کنند ،باید درآمد داشته باشند .در واقع ماندگاری در روستا
باید برای روستایی بهصرفه باشد .مارتی با بیان اینکه پارک ملی سوئیس از یکصد سال پیش
تحت حفاظت کامل قرار دارد ،یادآور شد :اجازه شکار و کشاورزی در قسمت گلخانهای این پارک
حفاظت شده وجود ندارد و مردم نمیتوانند رفت و آمد راحت داشته باشند.
وی اظهار کرد :قسمتی از پارک ملی سوئیس نیز نزدیک شهر بوده و بین جنگل و شهر تعامل
وجود دارد و لذا محصوالت کشاورزی این قسمت برندسازی شده و برای گردشگران جذاب
است و گران تر فروخته می شود .در نهایت نیز روستاییان درآمد خوبی کسب خواهند کرد و آن
زیستگاه حفظ میشود .مهدی خیاطی ،کارشناس برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان گیالن نیز ،با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه و طرح آمایش و سایر مالحظات مدیریتی
بر روستا و توسعه روستایی ،عنوان کرد :توسعه روستایی همواره یکی از اهداف توسعه پایدار
در استان و کشور بوده است .وی با بیان اینکه خشکسالی در فالت مرکزی مهاجرت به استان
های شمالی به ویژه گیالن را موجب شده است ،گفت :تعارض بین حفاظت از محیط زیست و
منابع طبیعی و رشد اقتصادی و وابستگی معیشت های روستایی به منابع طبیعی اهمیت توسعه
روستایی را برای گیالن دوچندان می کند.

حسن روحانی رییس جمهور در نشست خبری با رسانههای استان:

آب خزر را به فالت مرکزی منتقل میکنیم
نباید خودتحریمی داشته باشیم

(ادامه از صفحه )1
روحانی تأکید کرد :مسایل محیط زیستی همواره باید رعایت شود و سازمان محیط زیست
در نهایت در خصوص این طرحهای کالن کشوری نظر دهد و االن سازمان محیط زیست با
همکاری دانشگاهها ،طرحهای علمی مهمی برای تاالبهای کشور و گیالن در دست پیگیری
دارد .رئیس جمهور تصریح کرد :باید عالوه بر رعایت مسایل محیط زیستی خودتحریمی
نداشته باشیم.
اختصاص  ۳۰۰میلیارد تومان برای ساماندهی به حوزه پسماند
رئیس جمهور درپاسخ به سوالی درخصوص تمهیدات دولت برای احیای تاالب و حل معضالت
زیست محیطی به ویژه پسماند ،اظهار داشت:باید برای پسماند که معضل استانهای شمالی
است راهکاری اندیشیده شود .روحانی با تاکید بر تشویق بخش خصوصی در تبدیل پسماند به
کود و برق ،گفت :از سوی محیط زیست طرحی پیشنهاد شده که در بخشی از تاالب انزلی اجرا
و در صورت موفقیت در سایر تاالبها نیز اجرا میشود .وی همچنین به اجرای طرح فاضالب
در رودخانههای استان اشاره کرد و افزود :این امر از طرحهای مورد پیگیری دولت است که
اختصاص  ۳۰۰میلیارد تومان به این بخش رهاورد سفر به استان در این زمینه خواهد بود.
اصل شایسته ساالری باشد نه جنسیت و قومیت
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه سوال جواب در خصوص برنامه ریزی دولت در بهره
گیری از ظرفیت بانوان درسطوح مدیریتی بیان کرد:این امر از شعارهای دولت بوده و همواره بر
استفاده از بانوان در سطوح باالی مدیریتی تاکید کردم .معتقدم جامعه باید بهرهگیری از جوانان

را بپذیرد .ما نیز در جوانی عهدهدار مسئولیتهای مختلف بودیم و باید به روزهای اول انقالب که
جوانان عهدهدار کشور بودند برگردیم و امور را به جوانان واگذار کنیم.
روحانی با تاکید براینکه در زنان نیز خالقیت ،مدیریت و توانمندی مانند مردان وجود دارد گفت:
نباید به زنان ،جوانان و اقوام مختلف ظلم کنیم و اصل باید شایسته ساالری باشد نه جنسیت و
قومیت .این امر از شعارهای دولت بوده و همواره بر استفاده از بانوان در سطوح باالی مدیریتی
تاکید می کنم.
اختصاص اعتبار  ۲۰میلیارد برای توسعه صنعت ابریشم گیالن
روحانی در پاسخ به سوال خبرنگارایرنا در مورد برنامه دولت برای صنعت چای و ابریشم استان
گیالن ،اظهار داشت :دولت از کشاورزان حمایت میکند چای هم یک محصول استراتژیک بوده
که چای ایرانی نیز جایگاه خاصی دارد.در حوزه ابریشم نیز ما تعجب میکنیم چرا در گیالن دچار
رکود شدیم و امیدواریم بحث نوغان مجددا ً در گیالن رونق پیدا کند و با اصالح نوغان بتوان با
محصول بیشتری این حوزه را دنبال کنیم.البته طرحهای خوبی در این زمینه پیشنهاد شده و
 ۲۰میلیارد تومان نیز به طرحهای ابریشم اختصاص داده شد.
طرح های ورزشی در راه گیالن
رئیس جمهورهمچنین در پاسخ به سوال خزرآنالین در رابطه با وضعیت استادیوم های گیالن
گفت :وزیرورزش اعالم کردند که طرح های فراوانی در گیالن دارند و قول دادند که تا پایان
دولت دوازدهم نهائی کنند .از آقای نوبخت نیز میخواهم مسائل مربوط به حوزه ورزش را
پیگیریکند.
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باز هم تصادف مرگبار
در کمربندی ناایمن آستارا

گیالن امروز -تصادف پنجشنبه شب دو دستگاه خودروی
ماکسیما و پژو  405در شهرستان آستارا در آستانه عید نوروز
قربانی گرفت.
حسین خورشیدی ،رئیس جمعیت هاللاحمر شهرستان
آستارا در تشریح جزئیات تصادف مرگبار شب پنجشنبه در
جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :در پی تماس های مردمی و اطالع
رسانی در خصوص وقوع یک فقره تصادف در کمربندی آستارا،
نیروهای جمعیت هالل احمر شهرستان به محل حادثه اعزام
شدند.
وی با بیان اینکه در این حادثه دو دستگاه خودروی ماکسیما
و پژو  405در کمربندی غربی آستارا با هم برخورد کردند،
ادامه داد :تصادف فوق منجر به فوت یک نفر و مصدومیت
پنج نفر شد.
خورشیدی محل دقیق این حادثه را حد فاصل روستای قلعه
عنوان کرد و توضیح داد :سه نفر از سرنشینان خودروی پژو و
دو نفر از سرنشینان خودروی ماکسیما که مصدوم شده بودند
با آمبوالنس هاللاحمر و اورژانس  115به بیمارستان شهید
بهشتی آستارا منتقل
شدهاند.
وی اضافه کرد :علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس
در دست بررسی است.
به گزارش ایسنا ،کمربندی غربی آستارا که در مسیر جاده
پرتردد و ترانزیتی رشت (مرکز استان گیالن) به استان اردبیل
واقع شده است تاکنون تعریض و چهاربانده نشده است و همه
ساله شاهد به وقوع پیوستن تصادفات مرگبار و جان باختن
هموطنان در این مسیر هستیم.
این جاده در بسیاری از روزهای سال به خصوص در ایام تعطیالت
نوروز و تابستان با حجم باالی ترافیک مواجه می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن
مطرح کرد:

محدودیت مالی عاملی
بر تکمیل نشدن جاده چهاربانده
رشت – آستارا

گیالن امروز -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن
گفت :محدودیت مالی عاملی بر تکمیل نشدن جاده چهاربانده
رشت – آستارا است.
محمدرضا نازک کار اظهار کرد :تکمیل جاده چهار بانده
رشت – آستارا از اولین پیشنهادات شرکت ساخت و توسعه به
نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی پیش از سفر رئیس جمهور
بود که به عنوان پیش نیازهای سفر مطرح گردید.
وی بابیان اینکه حدود  95درصد این مسیر چهار بانده شده
است و به دلیل محدودیت های مالی حاکم بر پروژه تاکنون
تکمیل نشده است ،.ادامه داد :کنارگذر پره سر تکمیل و در
سفر رئیس جمهور به استان گیالن به بهره برداری رسید و
کنارگذر تالش و خطبه سرا در صورت تأمین اعتبار در سفر
رئیس جمهور ،تکمیل می شود.
وی با تأکید بر اینکه در کنارگذر تالش باید خرید اراضی و
آزادسازی مسیر انجام شود ،افزود :در تالش هستیم تا با ایجاد
یک راه فرعی در خطبه سرا ،تراکم های گلوگاهی را کم کنیم
تا پیک ترافیکی در ایام نوروز مرتفع شود.
نازک کار در بخش دیگر سخنان خود به تردد بالغ بر یک
میلیون  284هزار و  173نفر مسافر از مرز زمینی آستارا طی
یازده ماه گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه به طور متوسط
روزانه  4هزار نفر از این مرز تردد می کنند ،توضیح داد :از این
تعداد مسافر 597 ،هزار و  595نفر از اتباع کشورهای خارجی
هستند که از طریق این مرز وارد کشور شده اند.
وی اضافه کرد :طی این مدت  75هزار و  428دستگاه کامیون
حامل کاالهای صادراتی ،وارداتی و ترانزیتی از طریق این مرز
جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال  ،1396رشد
 21درصدی دارد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
گیالن با اشاره فرا رسیدن عید نوروز از پهن شدن سفره هفت
سین و نصب بنرهای خوشامدگویی و تبریک این ایام به زبان
های مختلف در محوطه پایانه مرزی آستارا خبر داد و تصریح
کرد :پیش بینی می شود در نوروز  ،98افزایش  20تا 25
درصدی تردد از این مرز را ثبت کنیم.

در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

انتخاب نگارخانه الهی رشت به
عنوان « نگارخانه برتر استانی»

گیالن امروز -نگارخانه الهی رشت به عنوان « نگارخانه برتر
استانی» در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب
شد .در این رابطه روابط عمومی نگارخانه اعالم کرد :نگارخانه
الهی این موفقیت را به مردم هنرمند و هنردوست استان گیالن
تقدیم می کند .بدون مشارکت و همراهی هنرمندانی که در
یک سال و نیم گذشته این مسیر را با هم طی کردیم چنین
موفقیتی در بعد ملی حاصل نمی شد.
برای تیم نگارخانه الهی هیچ افتخاری باالتر از این نیست که
صدای رسای استان گیالن در قلب هنرهای تجسمی ایران بود و
به عنوان نگارخانه ی برتر استانی انتخاب شد .این امر مسئولیت
ما را دو چندان می کند و ار این پس با انرژی و توان صد چندان
این مسیر را ادامه خواهیم داد.
از تمام مسئولینی که در یک سال و نیم گذشته دوست و
همراه نگارخانه بودند و از اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیز و
متعهدی که صدای نگارخانه ی شهرشان بودند و از هنرمندان و
هنردوستان جای جای گیالن کمال تشکر را داریم.
این قاب زیبا برای استان زیبایمان به یادگار بماند تا از یادمان
نرود که با همدلی بلندترین قله ها را می توان فتح کرد و به
جای کاستی ها و محدودیت ها باید بر توانایی ها تکیه کرد.

