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برپایی تور گردشگری تبریز
 ۲۰۱۸در الهیجان و انزلی
گیالن امروز -در اولین روز از هفته میراث
فرهنگی تور گردشگری تبریز  ۲۰۱۸در الهیجان
و انزلی اجرا شد.
در اولین روز از هفته ملی میراث فرهنگی گیالن،تور
بزرگ گردشگری تبریز  2018در الهیجان برگزار
شد .در این برنامه که گروههای نمایشی آذربایجانی
و گیالنی حضور داشتند بخش زیادی از فعاالن
گردشگری گیالن و استان آذربایجان غربی حضور
داشتند .
وی ادامه داد:یکی از رویدادهای مهمی که سازمان
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیالن
در سالجاری برگزار کرد،رویداد گردشگری تبریز
 2018بود .عالوه بر جنبه های محتوایی این برنامه
که در تبریز به اجرا درآمد ،به منظور جریان سازی
این رویداد گروههای گردشگری تبریز در تمامی
مناطق کشور هدایت شدند .چیزی حدود 500
نفر از گروههای فعال گردشگری در قالب تورهای
مختلف امروز  24و  25اردیبهشت در قالب برنامه
تبریز  2018در شهر بندرانزلی و الهیجان حضور
داشتند.
رضا علیزاده عنوان کرد:این برنامه با محوریت
نمایشهای آیینی و بومی و صنایع دستی و بازدید از
جاذبه های گردشگری به اجرا درآمد .هدف ما این
است که ظرفیت های گردشگری استان گیالن را به
نحو احسن با این رویداد انعکاس بدهیم و معرفی
کنیم تا زمینه ورود گردشگران به ویژه گردشگر
خارجی را در گیالن فراهم کنیم.
وی ادامه داد:واقعیت این است که ایونت ها و
رویدادهای گردشگری از جمله موقیعتهایی هستند
که معرفی دقیقتری از موقعیتهای کمتر شاخته
شده کشورمان ارائه می دهد.هم در واقع رونق فعالیت
گردشگری به ویژه در زمانهای غیر پیک پیک سال و
به ارتقاع سفر را در پی خواهد داشت.
علیزاده در مورد انتخاب این دو شهر به عنوان
میزبان تور سفر تبریز بیان کرد:شهرستان بندرانزلی
به دلیل موقعیت ممتاز گردشگری و هم تاالب هم
اسکله ها و هم موقعیت ممتاز علمی تجاری انزلی
اهمیت داشت که بار دیگر روی این ظرفیت کار
کنیم .ضمن اینکه ورود این تور سمت چابکسر به
استان گیالن بوده و از آستارا خارج خواهند شد.
الهیجان هم چون جزو مناطق نمونه گردشگری
است که در کشور به ثبت رسیده به همین خاطر ما
این شهر را انتخاب کردیم.

برداشتکنندگان شن و ماسه
بالی جان رودخانهها شدهاند

گیالن امروز -برداشت غیر قانونی شن و ماسه
باعث تخریب محیط زیست رودخانهها میشوند.
سعدی ،رییس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان فومن گقت:رودخانه های شهرستان
فومن با حساسیت ویژهای تحت پایش اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان قرار دارند.
وی افزود :نسبت به منع قانونی هرگونه دستاندازی
و یا تخریب محیط زیست رودخانهها و برداشت غیر
قانونی شن و ماسه از آنها اطالع رسانی عمومی شده
است و نسبت به مخربین محیط زیست رودخانه ها
و برداشتکنندگان شن و ماسه غیر مجازاقدامات
قانونی باز دارنده اعمال میشود.
سعدی تصریح کرد:دو متخلف که با برداشت غیر
قانونی شن و ماسه باعث تخریب محیط زیست
رودخانه های شهرستان فومن شده بودند به
16میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم
شدند .
وی خاطر نشان کرد:این افراد که در حین برداشت
غیر قانونی شن و ماسه و تخریب و دگرگونی محیط
زیست اراضی و یا رودخانههای شهرستان فومن،
توسط نیروهای یگان حفاظت اداره محیط زیست
شهرستان فومن توقیف شده و پرونده تخلف این
افراد جهت رسیدگی به دستگاه محترم قضایی
ارسال و با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست،
به جرم تخریب محیط زیست و دگرگونی اکولوژیک
رودخانهها و برداشت غیر مجاز شن و ماسه به
پرداخت 16میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس
محکوم شدند.

{گیالن زمین}
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن:

کاالی مرغوب ایرانی نباید با مارک خارجی وارد بازار شود

گیالن امروز -رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن به تاکیدهای مکرر رهبر
معظم انقالب مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت:
کاالهای ایرانی با برند و نام تجاری ایران معرفی و شناسانده شوند.
فرهاد دلق پوش در نشست با اعضای کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در
سطح عرضه ،ذیل کارگروه مبارزه با قاچاق کاال عنوان کرد :اولویت ما باید حفظ اشتغال
و حمایت جدی از کاالی ایرانی و تولید داخل باشد.
وی به اشاره با تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و
تولیدات داخلی ،گفت :متاسفانه گاهی دیده می شود تولیدات ایرانی با مارک های خارجی
وارد بازار می شود .اگر کاالی ایرانی با مارک خارجی در بازار عرضه شود ،اقتصاد ما آسیب
می بیند .این موضوع از نظر من مصداق تخلف و قاچاق محسوب می شود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن در ادامه افزود :البته برخی از تولیدکنندگان
برای صادرات ،اقدام به کاربرد برخی برندهای التین بر روی تولیدات خود می نمایند که
اگر ما بتوانیم بستر مناسبی فراهم بیاوریم تا کاالی ایرانی به صورت ویژه و با برندهای
ایرانی با فراهم سازی زمینه های فرهنگی به دنیا معرفی شود بسیار کار مطلوب و
ارزشمندی انجام داده ایم .وی ضمن تاکید بر معرفی و شناساندن کاالی ایرانی با برند و
نام تجاری ایران،تصریح کرد :این هدف در صورت تحقق باعث تثبیت و پایداری تولیدات
داخلی در بازارهای جهانی می شود.
دلق پوش در ادامه جلسه ،جلوگیری از عرضه کاالی قاچاق در بازار را اصل اساسی حمایت

از تولید داخلی بر شمرد و اظهار داشت :رویکرد علمی و متکی بر برنامه های عملیاتی
برای پیشگیری و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق ،با توجه به تعدد مرزهای آبی و ریلی در
استان بسیار ضروری است ،هر چند کسبه و مردم شریف استان نیز همکاری الزم را دارند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن در خصوص قاچاق سوخت نیز  ،از ایجاد
تعادل عرضه و تقاضا به عنوان یک اصل زیر بنایی یاد کرد و گفت :نیاز طبیعی مردم را
همواره باید در نظر گرفت وگرنه با پدیده قاچاق و عرضه خارج از شبکه به صورت طبیعی
مواجه خواهیم شد.
وی افزود :در برخی موارد ما تخلف در فروش برنج داریم که تقلب در نوع فروش برنج است
این موضوع در استان با وجود کشت وسیع برنج باید به جد و موشکافانه برخورد شود تا
هم حق کشاورز ضایع نشود و هم محصولی خوب و مرغوب به دست مشتری برسد و
حقوق مصرف کننده تضییع نگردد.
فرهاد دلق پوش در پایان با مهم خواندن موضوع قاچاق و وابسته بودن شعار امسال به
الزام مبارزه با قاچاق کاال به منظور میدان داری کاالی داخلی و سهم بازار بیشتر تولیدات
میهنی ،گفت :ما باید در زمینه علل افزایش قاچاق آسیب شناسی کنیم وصرف برخورد
تعزیراتی و قانونی کاری از پیش نمی رود و به نظرمیرسد باید زمینه های شکل گیری آن
را مورد پژوهش دقیق قرار داد تا مشکل به صورت ریشه ای حل شود.
شایان ذکر است از تالش های اعضای کارگروه در پایان جلسه با اهدا لوح توسط فرهاد
دلق پوش تقدیر به عمل آمد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در نشست با هیات اقتصادی ساراتوف روسیه:

تجارت گیالن و روسیه در آستانه جهش بلند اقتصادی

گیالن امروز  -رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در جریان نشست مشترک
فعاالن اقتصادی استان ساراتوف روسیه با تعدادی از فعاالن اقتصادی گیالن و ایران که
در محل اتاق بازرگانی گیالن انجام شد از استان گیالن بهعنوان سکوی تجارت جمهوری
اسالمی ایران با فدراتیو روسیه نام برد و با تاکید بر اینکه تجارت گیالن و روسیه در آستانه
جهش بلند اقتصادی است گفت :هماکنون تحرکات
قابل توجهی برای باال بردن سطح ارتقای همکاریهای
تجاری و اقتصادی بین برخی از استانهای ایران و
استانهای جنوبی روسیه ایجاد شده است.
هادی تیزهوش تابان با اشاره به اینکه ظرفیتهای
متعدد اقتصادی در جمهوری اسالمی این کشور را
به یک کشور دارای ظرفیتها و پتانسیلهای متعدد
و چندجانبه در حوزه اقتصاد تبدیل کرده است و در
این مسیر استان گیالن با داشتن ظرفیتهای متعدد
زیرساختی و امکانات و مواهب طبیعی بهعنوان یک
استان برخوردار در حوزه تجارت شناخته میشود افزود:
روسیه در بخش مواد غذایی و پروتئین نیازمند واردات
کاال از کشورهای دیگر است که در این رابطه گیالن
میتواند از این ظرفیت بهنحو شایستهای برای ورود به
بازار روسیه استفاده کند.
رییس اتاق بازرگانی گیالن با تاکید بر اینکه ظرفیتهای
موجود در استان آستراخان روسیه ،ساراتوف و استانهای حاشیه رود ولگا زمینهای برای
تجارت فعاالن اقتصادی ما در بازار روسیه و از آنجا به اروپا است تصریح کرد :وجود روابط
سیاسی میان دو کشور موجب شده است تا زمینه و بستر روابط اقتصادی به نحو شایستهای
فراهم گردد که با حمایت دستگاههای تسهیلکننده فعالیتهای اقتصادی زمینه و بستر
فعالیت تجار ما در خاک روسیه برای صادرات فراهم شود و از این فرصت تاریخی میباید در
جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بهرهمند شد.
تیزهوش تابان نشستهای مشترک  B2Bبین تجار گیالنی و ساراتوف
روسیه را شرایط ارزشمندی برای توسعه روابط تجاری از طریق اتاق
بازرگانی گیالن برشمرد.
الکسی استرلینکف ،معاون استاندار ساراتوف روسیه نیز با ابراز تمایل برای
توسعه روابط دوجانبه اقتصادی برای فعاالن اقتصادی با اشاره به اینکه
استان گیالن در روسیه و در استانهای جنوبی از جمله ساراتوف سابقه
همکاری دیرینهای دارد و در این میان رییس اتاق بازرگانی گیالن هم با
شناخت خوب از این بازار همواره زمینه توسعه این روابط را فراهم کردهاند
خاطرنشان کرد :ساراتوف یک منطقه اقتصادی و کشاورزی شناخته شده
در روسیه است که این استان در زمینه تولید دانههای روغنی نقش بسیار
مهمی را در خاک روسیه دارد و در زمینههای صنعتی با داشتن  20دانشگاه
معتبر از قطبهای اصلی و مراکز علمی در روسیه محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه ساراتوف از بندرهای بزرگ کنار رودخانه ولگاست
و یکی از استانهای حیاتی روسیه در بخش اقتصاد شمرده میشود و
میتواند در زمینههای گندم ،دانههای روغنی و کنجاله و تکنولوژیهای
صنعتی به واسطه داشتن چندین کارخانه ماشینآالت سنگین روابط
گستردهای را با گیالن آغاز کند اضافه کرد :گیالن در خیلی از بخشها از جمله فراوردههای
غذایی با ساراتوف همکاری کند .بنابراین توسعه روابط تجاری با آمد و رفت هیاتهای تجاری
بلندپایه در سال جاری میتواند این روابط را تعمیق بخشد.
در این نشست همچنین چندتن از تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان ماشینآالت سنگین
صنعتی ،تولیدکنندگان غالت و دانههای روغنی ،تولیدکنندگان فراوردههای دامی ،پروتئین و
گوشت نیز با معرفی توانمندیهای خود به ایجاد روابط با فعاالن اقتصادی گیالن و تعدادی از
فعاالن اقتصادی که از کل کشور حضور داشتند ابراز تمایل و عالق ه نشان دادند.

م میگیرند که هیچ اطالعات درستی از فعالیت تجاری
دولتیها در فضایی تصمی 
ما با روسیه ندارند
مشاور اتاق بازرگانی گیالن در روابط با امور روسیه نیز در حاشیه این نشست مشترک بین
فعاالن اقتصادی گیالن و ساراتوف روسیه با اشاره به اینکه استان ساراتوف روسیه و چند
استان دیگر این کشور پهناور و بزرگ از استانهای ثروتمند و دارای امکانات و ظرفیتهای
بسیار خوب اقتصادی هستند گفت :استان ساراتوف روسیه که در زمینه تولید محصوالت
کشاورزی در مسیر رود ولگا است در زمینه تولید محصوالت کشاورزی بسیار مطرح و در
زمینه تولید دانههای روغنی نیز حتی تامینکننده بخشی از نیازهای داخلی کشور ماست.
سید جلیل جاللیفر با تاکید بر اینکه از آنجا که رییس مجلس دومای روسیه اهل ساراتوف
است و میتواند در این بخش تاثیر مثبتی بر روابط تجاری ما در این استان بهواسطه روابطی
که با او داریم داشته باشد اضافه کرد :ما در کنار بحث صادرات به روسیه و برخورداری از این
پتانسیل و شناسایی خواستههای آنان و تامین نیازهای آنان با صادرات محصوالت باکیفیت
میتوانیم کاالهای ضروری همچون ذرت ،خوراک دامی ،دانههای روغنی و کنجاله استفاده
کنیم .وی با اشاره به اینکه روسیه کشوری است که ساالنه  185میلیارد دالر واردات دارد
و این آمار مربوط به سال  2016است که در سال  2017چیزی حدود  200میلیارد دالر
واردات داشته است از سهم ایران در این واردات که رقمی معادل شانزده صدم درصد بود
پرداخت و عنوان کرد :این درحالی است که صادرات ایران با  395میلیون دالر یک رقم
بسیار ناچیز در مقابل کشوری است که دارای خواستهها و نیازهای فراوانی در زمینه تامین
بخشی از کاال از جمله مواد غذایی است و عمده ضعف این اتفاق پایین بودن شناخت روسها
از کاالهای ایرانی است.
این کارشناس اقتصادی ناهماهنگی بین دستگاهها و فقدان زیرساختها را از عوامل دیگر
این اتفاق برشمرد و تصریح کرد :دستگاههای دولتی ما باید فعالتر عمل کنند و دولت نیز
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مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن:

پروژه کتابخانه مرکزی رشت
برای تکمیل به  ۱۵میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد
گیالن امروز -مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن کمبود
اعتبارات را دلیل کندی پروژه کتابخانه مرکزی شهر رشت
عنوان کرد و گفت :اجرای این طرح بزرگ تا مرحله تکمیل به
 ۱۵میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
 علی خاوری صبح دبروز در نشست خبری در رشت اظهار
داشت :با توجه به اینکه اداره کل راه و شهرسازی گیالن مجری
احداث کتابخانه مرکزی رشت محسوب میشود برای ادامه
ساخت و تکمیل پروژه به بیش از  15میلیارد تومان اعتبار
دیگر نیاز دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن به آغاز اجرای طرح
کتابخانه مرکزی رشت از  14سال قبل اشاره کرد و افزود:
پس از اینکه مراحل تخریب بنای ساختمان استانداری قدیم
در مکان مورد نظر در سال  83انجام گرفت مراحل زیرسازی و
اجرای عملیات طرح توسط پیمانکار آغاز شد.
خاوری تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی شهر رشت را نیازمند
مساعدت و عزم استانی مسئوالن دانست و عنوان کرد :از سال
 83که مراحل اجرای عملیات ساخت این طرح آغاز شد تا سال
 95مجموع منابع و اعتبارات تخصیص یافته به پروژه تنها در
حدود  5و نیم میلیارد تومان بوده است.
وی پایین بودن سرانه فضای مطالعه در شهر رشت را زیبنده
مردمان بافرهنگ آن ندانست و خاطرنشان کرد :وجود فضای
مطالعه حدود  83سانتیمتری برای هر  100نفر در شهرستان
رشت نه تنها آماری بسیار قابل تأمل است بلکه برای ارتقای
سریع آن باید تالش گستردهای آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن با اشاره به اینکه پروژه
احداث کتابخانه مرکزی رشت نیازمند تزریق اعتبارات ویژه
است بیان داشت :با توجه به نوسانات ارزی و تأثیر آن بر روی
قیمتها برای خرید امکانات و قطعات الزم پروژه کتابخانه
مرکزی رشت نیازمند تخصیص منابع بیشتری هستیم.
خاوری ضمن درخواست از مسئوالن سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان گیالن جهت تخصیص اعتبارات مورد نیاز
تصریح کرد :اگر این منابع مالی مورد نیاز بهموقع تخصیص داده
شود پروژه احداث کتابخانه مرکزی شهر رشت در طول  12تا
 14ماه تکمیل و به مرحله بهرهبرداری میرسد.
وی با تأکید بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی گیالن بهعنوان
مجری طرح احداث کتابخانه مرکزی رشت محسوب میشود
گفت :مهمترین مانع و مشکلی که بر سر راه اجرای طرح مذکور
از همان سالهای آغازین شروع کار قرار دارد نبود اعتبارات و
کمبود منابع مالی مورد نیاز است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن از ساخت یک کتابخانه
در مسکن مهر شهر رشت نیز خبر داد و بیان داشت :زمین
مورد نظر برای ساخت و ایجاد کتابخانه در مسکن مهر رشت
قرار است توسط این اداره کل بهصورت رایگان در اختیار اداره
کل کتابخانههای عمومی استان گیالن قرار بگیرد.

در سیاست ارزی اخیر نشان داده است که بیش از اینکه تمایل برای صادرات داشته باشد به
واردات روی خوش نشان داده است و لذا ما برای اینکه بتوانیم توسعهای در صادرات داشته
و میلیاردها دالر صادرات به این کشور داشته باشیم هم بخش خصوصی میباید حضور پیدا
کند و بتوانیم امکانات زیرساختی خودمان را در آن طرف فراهم کنیم تا کاالهای اساسی
ما از جمله کشاورزی در چنگال واسطههای
آذری و داغستانی قرار نگیرد و هم دولت
همراهی کند.
جاللیفر با تاکید بر حذف واسطههای مازاد در
عرصه تجارت و پذیرش نقش واسطه و واقعی
که در قانون تجارت هم تعریف شده است،
آشنا بودن واسطهها با فن تجارت و داشتن
عرق ملی را از مولفههای اصلی آنان در فضای
کسب و کار برشمرد و ادامه داد :واسطهها
میباید بین فروشنده و خریدار اطمینان ایجاد
کنند نه اینکه موجب افزایش قیمتها شوند
بلکه نقش مشاور امین را در این فضا ایجاد
کنند.
مشاور اتاق بازرگانی گیالن در روابط با امور
روسیه به برپایی این نشست میان تجار ایرانی
و روسی اشاره کرد و با بیان این مطلب که در
این نشست فروشندگان اصلی دعوت شدهاند چرا که هرگاه یک پل خیلی بلند نباشد دو
پایه برای آن کافی است و اگر خیلی بلند شد لزوم ایجاد پایه سوم ضروری بهنظر میرسد
تجارت را نیز اینگونه تلقی کرد و افزود :یک پایه وسط بعضا استحکامبخش بین فروشنده
و خریدار است و اگر قرار باشد فروشنده و خریدار خیلی به یکدیگر نزدیک باشند بنابراین
پایه میانی کافی نیست.

عضو شورای اسالمی شهر رشت مطرح کرد:

جاللیفر از ایجاد دو بازار بزرگ عمدهفروشی کاالی ایرانی در آستراخان روسیه و ساراتوف
در آیندهای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد :خوشبختانه با درک درستی که در اتاق
مشترک ایران و روسیه و اتاق بازرگانی گیالن به واسطه حضور آقای تیزهوش که از تجار
خوشنام ایرانی هم در داخل کشور و هم میان مقامات روسی است ،استراتژی تعریف شده
برای صادرات محصوالت ایرانی به روسیه از  200میلیارد دالری که روسیه از کشورهای
دیگر واردات دارد اگر  10درصد آن توسط جمهوری اسالمی ایران تامین شود یعنی 20
میلیارد دالر میتوانیم به خاک روسیه صادرات کنیم و من بهعنوان یک فعال اقتصادی در
امور روسیه با سابقهای نزدیک به  25سال این امکان را شدنی میدانم اما بدون پشتوانه دولت
شدنی نیست .به گفته وی برنامهریزان اقتصادی کشور در عرصه دولتی میباید از نظرات
فعاالن خصوصی ،اقتصادی برخوردار شوند چون آنان در فضای کسب و کار با شرایط اقتصاد
آشنا هستند اما دستگاههای دولتی که هیچ اطالعاتی از عرصه فعالیت تجار ما با روسیه
ندارند نمیتوانند تعیینکننده و تصمیمگیرنده برای تجارت ما باشند و آنچه که در نهایت
ایجاد خواهد شد فضای پیشرو در صادرات کشورمان است.
جاللیفر اضافه کرد :متاسفانه یکسری دادههایی به دستگاههای دولتی و مسووالن داده
میشود که عجیب است این اطالعات را از کجا آوردهاند در حالیکه سربازان واقعی در ارتباط
با روسیه همین تجار و بازرگانان هستند ولی دولت کمترین توجه را به آنان دارد.
وی نظام مالیاتی مزاحم ،تعرفههای سنگین گمرکی در اظهارنامههای وارداتی و صادراتی را
مهمترین عامل عدم رشد ما در مبادله تجاری با روسیه برشمرد و یادآور شد :منطقه آزاد
انزلی هماکنون در این عرصه مهمترین نقش را دارد و در مراوداتی که در حال انجام است و
شاهد نقش روسیه در امور بازرگانی هستیم همین وجود منطقه آزاد انزلی است و اگر همین
ظرفیت در گیالن نبود این هیاتها نمیتوانستند با کاالهای ایرانی آشنا شوند در نتیجه
منطقه آزاد انزلی یک ظرفیت بسیار مهم برای جمهوری اسالمی ایران در زمینهی جذب
سرمایهگذاری خارجی و ایجاد زیرساختهای الزم برای صادرات است.
مشاور اتاق بازرگانی گیالن در امور روسیه از برنامهریزی گیالن برای ورود به پنج شهر
بزرگ اقتصادی فدراسیون روسیه خبر داد و تاکید کرد :گیالن در پنج استان فدراسیون
روسیه پایگاه اقتصادی ایجاد خواهد کرد که هماکنون در استان آستراخان روسیه این پایگاه
راهاندازی شده و سپس در استان ساراتوف ،کراسنادار شبه جزیره کریمه که از بزرگترین
استانهای مصرفکننده و بازار هدف برای مصالح ساختمانی است و نیز یکاترینبورک و پرم
از استانهایی است که برای ورود به این بازارها و عرضه محصوالت و ظرفیتهای اقتصادی
و تولیدی کشورمان پایگاه اقتصادی در آنجا ایجاد خواهد شد.

گیالن امروز -عضو شورای اسالمی شهر رشت گفت :پروژههای
عمرانی شهرداری رشت چند ماهی است که متوقف شده و
وضعیت فعلی رضایتبخش نیست.
فاطمه شیرزاد با ابراز گالیه از عدم اجرای پروژههای عمرانی
مصوب سال  ۹۷شهرداری رشت اظهار کرد:بارها موضوع اجرا
و تکمیل پروژه های عمرانی به شهردار رشت گوشزد شده اما
متاسفانه با گذشت حدود هشت ماه از زمان انتخاب مسعود
نصرتی به عنوان شهردار رشت و آغاز به کار وی پروژه های
عمرانی شهرداری متوقف و این روند موجب نگرانی شهروندان
شده است.
وی با بیان اینکه شهردار رشت باید به تمامی وظایف محوله
به خوبی عمل کند،گفت:پرداخت حقوق پرسنل شهرداری در
موعد مقرر الزامی بوده و شهردار رشت نباید نسبت به دیگر
مسئولیتهای خود بی توجه باشد .
شیرزاد با تاکید بر تعیین تکلیف پروژه آسفالت مسکن مهر -باهنر
بیان کرد:پروژه آسفالت مسکن مهر-باهنر که ساکنین آن بارها
بابت وضعیت نامناسب به شورا مراجعه کرده اند بدون هیچ گونه
اقدام موثری به حال خود رها شده و بی توجهی به دغدغه های
شهروندان توسط شهردار رشت قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به پروژه های متعدد نیمه تمام شهرداری در سطح
شهر بیان کرد:بازگشایی معابر و اجرای آسفالت در شهر ،اتمام
درمانگاه هموفیلی ،تکمیل دو ایستگاه آتش نشانی و غیره از جمله
پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت بوده که تاخیر در تکمیل
و عدم بهره برداری از آن موجب نگرانی مردم و شورا شده است.
عضو شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه در برخی از مباحث
شهرداری رشت دچار آشفتگی فراوانی است افزود :محکومیتهای
مالی متعدد و متعاقب آن پرداخت غرامت های سنگین به معضلی
جدی در شهرداری رشت تبدیل شده و تصور می شود دستهای
پشت پرده ای در این موضوع در حال فعالیت هستند.
شیرزاد با اشاره به ورود سازمان بازرسی به بحث غرامتها در
شهرداری رشت تصریح کرد:اموال شهرداری رشت متعلق به
بیت المال بوده و نباید اجازه بدهیم برخی از افراد فرصت طلب
و سودجو به آن تعرض و دست درازی کرده و یقینا با ورود
دستگاههای نظارتی به این مهم پشت پرده اتفاقات برمال می شود.
پعضو شورای اسالمی شهر رشت به ساماندهی نیروهای شرکتی
شهرداری رشت اشاره کرد و گفت :بسیاری از نیروهای شرکتی
شهرداری رشت سالهاست که در این قالب مشغول فعالیت بوده و
به دلیل حضور شرکت های پیمانکاری به عنوان واسطه کارگران
در قبال انجام کار سخت و پرزحمت حقوق ناچیزی دریافت می
کنند .عضو شورای اسالمی شهر رشت تصریح کرد :شهرداری
رشت باید نسبت به ساماندهی نیروهای حجمی اقدام و با کوتاه
کردن دست افرادی که قصد تضییع حقوق کارگران و نیروهای
شرکتی را دارند این دغدغه را برطرف کند.

نارضایتی مردم از توقف پروژه های
عمرانی شهر رشت

