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خبر

استفاده از ظرفیت بنگاه های
اقتصادی گیالن به نفع کتاب

گیالن امروز -معاون اقتصادی استانداری گیالن ،الزمه پیشبرد
اهداف فرهنگی را توجه و رفع نیازها در این حوزه مهم دانست و
عنوان کرد :تالش خواهیم کرد تا از ظرفیت بنگاه های اقتصادی فعال
استان به نفع حوزه مهم کتاب بهره برداری کنیم.
آرش فرزام صفت در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
گیالن ،ضمن ابراز خرسندی از اقدامات کتابخانه های عمومی استان
گیالن ،این مجموعه را پویا و با برنامه توصیف کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن همچنین الزمه
پیشبرد اهداف فرهنگی را توجه و رفع نیازها در این حوزه مهم
دانست و عنوان کرد :تالش خواهیم کرد تا از ظرفیت بنگاه های
اقتصادی فعال استان به نفع حوزه مهم کتاب بهره برداری کنیم.
پریسا کرمی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن نیز در این دیدار،
ضمن ارائه گزارش از فعالیت های مختلف کتابخانه های عمومی در
سراسر استان ،اظهار کرد :ایجاد کتابخانه های عمومی در همه مناطق
شهری ،روستایی و بخش ها یک نیاز و ضرورت است .وی اقدامات
متنوع فرهنگی کتابخانه های عمومی در حوزه خانواده ،کودکان
و سایر اقشار مختلف را یادآور شد و گفت :کلیه اقدامات مجموعه
کتابخانه ها نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای رشد فرهنگی و
اجتماعی جامعه است .مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن به نیاز
کتابخانه ها در حوزه مادی و معنوی برای اجرای فعالیت های مختلف
نیز اشاره و خاطرنشان کرد :ورود خیرین به حوزه ساخت ،تجهیز و
بهسازی کتابخانه های عمومی در استان گیالن مورد تاکید است.
وی افزود :تالش مجموعه کتابخانه های عمومی استان بر این
پایه استوار است که کتابخانه مرکزی رشت باید در اولویت اقدامات
فرهنگی استان قرار بگیرد.

بازدید مشاور وزیر بهداشت از برخی
بیمارستانهای دانشگاهی گیالن

گیالن امروز -محمد تقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در امور توانبخشی به همراه جمعی از مسوولین
دانشگاه علوم پزشکی گیالن از مراکز آموزشی درمانی در سطح
رشت بازدید کردند .به گزارش ایلنا از رشت ،محمدتقی جغتایی
مشاور وزیر بهداشت در امورتوان بخشی ،با حضور در مراکز آموزشی
درمانی پورسینا ،مرکز تحقیقات تروما ،والیت ،مرکز توانبخشی
کاشت حلزون امیرالمومنین (ع) 17،شهریور و حشمت از بخش
های فیزیوتراپی ،استروک ،داخلی و واحد  LTMبازدید کرد و
پتانسیل های موجود در این مراکز را مورد ارزیابی قرار داد .همچنین
جلسه ای با حضور رئیس مرکز تحقیقات تروما و عضو شورای دانشگاه
در راستای گسترش رشته های نوروساینس و توانبخشی با رویکرد
بیماران آسیب مغزی انجام شد .گسترش بخشهای توانبخشی در
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی برای آموزش دانشجویان و ارائه
خدمات تخصصی به مردم استان،ایجاد بیمارستان توانبخشی ،ایجاد
بخش توانبخشی قلبی -عروقی در بیمارستان حشمت و گسترش
رشته های توانبخشی با حضور معاونت آموزشی و معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد تاکید قرار گرفت.

 ۱۲میراث ناملموس گیالن
در فهرست آثار ملی ثبت شد

گیالن امروز -مدیرکل میراث فرهنگی گیالن از ثبت ملی  ۱۲اثر
ناملموس این استان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و گفت :از هر
گونه اقدام در راستای احیا و حفظ این آثار حمایت می شود.
شهرود امیر انتخابی در گفتگو با مهر از ثبت  ۱۲اثر ناملموس استان
گیالن خبر داد و اظهار کرد :پروندههای ثبت مهارتی اعم از نوغانداری،
ابریشم کشی سنتی گیالن ،الکاوه بازه ،مرغانه جنگ ،آئین کت را
گیشه ،جوراب بافی و پخت تیان حلوای خشکبیجار ،ترش واش ،سیاه
پلوی لنگرود ،بادمجان شکم پر ،پنیر برشته ،کال کباب و باقالوابیج،
توسط کارشناسان تهیه و تنظیم شده است .وی افزود :بعد از انجام
بررسیهای کارشناسانه و طی کردن تمامی مراحل اداری با ثبت ملی
این آثار در فهرست آثار ناملموس ملی موافقت شده است .مدیر کل
میراث فرهنگی گیالن در ادامه با بیان اینکه قبل از ثبت این آثار تعداد
 ۵۵اثر معنوی استان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده
بودند ،گفت :علم واچینی ،گاهشماری گیالن ،تیرما سیزده ،نوروزبل و
موسیقی سنتی گیالن تعدادی از این آثار هستند.

ضبط بیش از  22تن فرآورده های
خام دامی فاسد در گیالن

گیالن امروز -معاون سالمت اداره کل دامپزشکی گیالن از ضبط
و معدوم سازی بیش از  22تن فرآورده های خام دامی فاسد در 5
ماهه نخست امسال در گیالن خبر داد .حراجی گفت 22 :هزار و
 900کیلوگرم فرآورده های خام دامی فاسد در  5ماهه نخست
امسال از فروشگاه های عرضه در سطح استان ضبط و معدوم شد.
وی افزود :امسال  140مورد بازرسی از مراکز عرضه بعمل آمد و
فرآورده غیرقابل مصرف از فروشگاه های عرضه استان ضبط و معدوم
شد .حراجی خاطرنشان کرد :همچنین امسال تعداد  133فقره
پرونده مربوط به متخلفین مراکز عرضه فرآورده های خام دامی
به مراجع قضایی ارجاع شد .حراجی به شهروندان توصیه کرد:
هنگام خرید مرغ به تاریخ تولید و انقضاء روی بسته بندی ها توجه
کنند و از خرید مرغ قطعه بندی شده و خارج از بسته بندی اکیدا
خودداری شود.

کشف بیش از هزار لیتر روغن زیتون
قاچاق در رشت

گیالن امروز -یک هزار و  ۱۰۰لیتر روغن زیتون قاچاق به ارزش
 ۷۷۰میلیون ریال در شهر رشت کشف و ضبط شد .سرهنگ
رحیم شعبانی ،رئیس پلیس آگاهی استان گیالن گفت :در پی
دریافت خبر مبنی بر اینکه مقدار زیادی روغن زیتون قاچاق در
انباری واقع در شهرستان رشت دپو شده است ،بررسی موضوع در
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفت .او
افزود :ماموران پلیس آگاهی استان با هماهنگی قضایی به انبار مورد
نظر اعزام شده و در بازرسی از این مکان هزار و  ۱۰۰لیتر روغن
زیتون قاچاق کشف کردند .رئیس پلیس آگاهی گیالن با بیان اینکه
کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را  ۷۷۰میلیون ریال برآورد
کردند ،بیان داشت :در این راستا متهم  ۵۷ساله با تشکیل پرونده
برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

{گیالن زمین}
نماینده ولیفقیه در گیالن در دیدار فرمانده و معاونان مرزبانی استان:

مرزبانان همان پاسداران ارزشها هستند

گیالن امروز -نماینده ولیفقیه در استان گیالن پاسداری از مرزهای جمهوری اسالمی
را عامل عزت کشور دانست و گفت :پاسداران و مرزبانان در حقیقت از مرزهای کشور امام
زمان(عج) حراست میکنند.
آیتاهلل رسول فالحتی در دیدار فرمانده و معاونان مرزبانی استان گیالن با وی به ویژگی
مرزداران در صحیفه سجادیه اشاره کرد و اظهار داشت :کسانی که از مرزهای جغرافیایی یک
کشور حفاظت و حراست میکنند مستحق دعا کردن هستند.
نماینده ولیفقیه در استان گیالن با بیان اینکه مرزبانی همان حفاظت از ارزشها است بیان
کرد :برای هر ملتی عقاید ،خاک و مرزهای جغرافیایی یک کشور ارزش محسوب میشود لذا
مرزبانان همان پاسداران ارزشها هستند.
وی تفاوت مرزبانی در جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها را مورد تأکید قرار داد
و تصریح کرد :مرزبانان در جمهوری اسالمی ایران افرادی با تقوا ،دیندار و پیرو مکتب
پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) هستند و از عقاید و ارزشهای مردم ایران حراست میکنند.
امام جمعه رشت به اهمیت تربیت نیروهای سالم در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
اشاره کرد و افزود :مسئوالن نیروهای مسلح بایستی درنظر داشته باشند که نیروهای مخلص
و مومن تربیت کنند و در این راستا نظارت سازمانی بر نیروهای تحت امر اهمیت زیادی دارد.
آیتاهلل فالحتی با بیان اینکه اعتقاد به آرمانهای ملی و وفاداری به فرماندهی معظم کل قوا
از ویژگیهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است عنوان کرد :انسان مومن و معتقد
زندگی خود را برای تحقق عقیده فدا میکند.
وی با اشاره به جوانان والیتمدار و معتقد به آرمانهای نظام جمهوری اسالمی در نیروهای
مسلح کشور گفت :یک تیپ از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران میتواند نیروی نظامی
رژیم جعلی صهیونیستی را نابود کند.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیالن با تأکید بر اینکه سربازان امانت جامعه
نزد نیروهای نظامی هستند خاطرنشان کرد :از مسئوالن نظامی کشور درخواست دارم که به
تربیت درست سربازان توجه ویژه داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در گیالن پاسداری از مرزهای جمهوری اسالمی ایران را عامل عزت کشور
معرفی کرد و ابراز داشت :پاسداران و مرزبانان کشور بایستی توجه داشته باشند که کار آنها
همان حراست و پاسداری از مرزهای کشور امام زمان(عج) است.

مالک رهبران الهی نداشتن آسایش است
نماینده ولی فقیه در گیالن گفت :خداباوری تنها راهکار سالمت مدیران از انحراف های مالی،
مدیریتی و سیاسی است .به گزارش ایلنا  ،آیت اهلل رسول فالحتی در مراسم سوگواری ساالر
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) سپاه قدس گیالن
اظهار کرد :چراغی که تمام انبیای الهی فروزان کردند امام حسین(ع) با تقدیم جان خود این
چراغ را به همه بشریت هدیه کرد .وی ،یکی از اموری که موجب پذیرش انسان در توحید
می شود را باور و ایمان به خدا و قیامت عنوان کرد و افزود :بسیاری از انحراف هایی که در
زندگی انسان اتفاق می افتد معلول نبود یا ضعف ایمان به خدا و قیامت است.
آیت اهلل فالحتی ،خودبینی انسان را مانع خداباوری دانست و تصریح کرد :اگر کسی در
زندگی خداباور باشد آنجا که بین خواسته الهی و خواسته خود قرار گیرد ،از خود می گذرد.
وی ،بزرگ ترین ویژگی یاران امام حسین(ع) را خداباوری و قیامت باوری عنوان کرد و گفت:
هر کسی دو ویژگی مذکور را در خود ایجاد کند تمام مشکالت زندگی اش برطرف می شود.
نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان اینکه خدای متعال به اهل دل بصیرت می دهد که اهل
دنیا را بشناسد ،خاطرنشان کرد :مومن جامعه و افراد را با نور خدا می بیند اما اسرار را برای
کسی فاش نمی کند .آیت اهلل فالحتی ،ایمان را باور به خدا و قیامت ذکر کرد و یادآور شد:
تمام تکالیفی که انجام می دهیم برگرفته از ایمان است.
وی با اشاره به  ۵ویژگی و نشان مومن در فرمایش پیامبر(ص) ،اظهار کرد :مومن کسی است
که ورع دارد و در خلوت پرهیزکار است .امام جمعه رشت اضافه کرد :مومن با عشق الهی
گناهان را ترک می کند و واجبات را انجام می دهد.
آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه مومن در زمانی که مال و اموالی ندارد به نیازمندان کمک
می کند ،تصریح کرد :مومن در مصائبی که برای او پیش می آید تحمل خود را باال می برد.
وی ،یکی از ویژگی رهبران الهی را صبر عنوان کرد و گفت :رهبران الهی نباید رفاه طلب
باشند و نخستین مالک آنها این است که آسایش نداشته باشند.
نماینده ولی فقیه در گیالن با تاکید براینکه مسئول در نظام دینی نباید رفاه طلب و آسایش
طلب باشد ،خاطرنشان کرد :مومن هنگام غضب باید بتواند جلوی خشم خود را در زندگی
فردی و اجتماعی بگیرد .آیت اهلل فالحتی به پنجمین ویژگی مومن اشاره کرد و یادآور شد:
همواره مومن صداقت را باید پیشه خود قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس :

بخشی از سواحل دریای خزر سند مالکیت دارد

گیالن امروز -عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه پیشروی
آب دریای خزر سواحل را سند دار کرده است ،گفت:سازمانهای دولتی باید حریم ۶۰
متری سواحل دریای خزر را رعایت کنند.
شمس اهلل شریعت نژاد ،در رابطه با ضرورت
آزادسازی حریم سواحل دریای خزر ،گفت:
ساماندهی و آزادسازی سواحل محدودیتی
 ۶۰متری است که قانون برای حریم سواحل
در نظرگرفته است ،اما سواحل شمال کشور با
پیشروی آب دریا عمدتاً تصرف شده و برای
بخش زیادی از متراژ حریم سند ملکی وجود
دارد .وی با بیان اینکه بسیای از خانههای
ساحلی مردم در گذشته حریم سواحل نبوده
اما در حال حاضر با پیشروی دریا جزئی از
حریم  ۶۰متری سواحل محسوب میشود و
بر اساس قانون و طرح آزادسازی سواحل باید
تخریب شوند ،افزود :خانههای زیادی در حریم
 ۶۰متری سواحل قرار دارند که دارای سند ملکی هستند اما برای آزادسازی مورد خطاب
سازمان جنگلها و مراتع و یا استانداریها قرار گرفتهاند در حالی که سند مالکیت باید
محترم شمرده شود.
شریعتنژاد اظهار کرد :دولت در خصوص طرح آزادسازی حریم  ۶۰متری سواحل
پیشنهادی ارائه کرده مبنی بر اینکه تعیین حریم در محدود شهرها را به شورای عالی
شهرسازی محول کنند و این سازمان در خصوص حریم سواحل تصمیمگیری کنند،
در حال حاضر بخشی از سواحل شمال کشور مالک خصوصی دارد و نمیتوانیم برای

آزادسازی حریم سواحل مالکیت فرد را نقض کنیم از طرفی دولت هم توان خرید این
امالک را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه
در طول  ۲۰سال گذشته ارگانها و سازمانها
دولتی بسیار زیادی اقدام به ساخت و ساز در حریم
سواحل دریای خزر کردهاند ،تصریح کرد :به عنوان
مثال حدود  ۱۰سال پیش ساختمان بانک مرکزی
و سازمان برنامه بودجه در محدوده چلندر نوشهر
ساخته شده است از طرفی بخشی از سواحل نیز
در اختیار اردوگاههای آموزش و پرورش و یا نهاد
نظامی ها قرار دارد که اجرای طرح آزادسازی
سواحل را با محدودیت مواجه کرده است .نماینده
مردم تنکابن در مجلس شورای اسالمی ،افزود:
تصویب پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسالمی
تنها راه حل و رافع مشکل آزاد سازی سواحل است
که بر اساس آن مناطقی که مردم سند ملکی در
اختیار دارند و پیشروی آب دریا ،ملک آنها را در حریم  ۶۰متری قرار داده ،مالک بمانند،
چرا که این قانون در دهه  ۴۰به تصویب رسیده در حال حاضر به دلیل پیشروی آب
امکان اجرایی شدن را ندارد .عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید
بر اینکه تمامی سازمانهای دولتی حریم  ۶۰متری سواحل دریای خزر را رعایت کنند،
اظهار کرد :در حال حاضر دسترسی به سواحل دریا برای مردم محلی و گردشگرانی که
برای دیدن و لذت بردن از دریا به شمال کشور سفر میکنند بسیارسخت شده است،
بنابراین ارگانهای دولتی باید با از خودگذشتگی به نیاز مردم توجه کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) در گیالن خبر داد :

اجرای  ۲۶۰پروژه عمرانی کشور در دستان قرارگاه خاتم

گیالن امروز -فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) گفت :این قرارگاه با دارا بودن
بیش از  ۲۶۰پروژه در سراسر کشور ،ایران اسالمی را به یک کارگاه بزرگ عمرانی و
زیرساختی تبدیل کرده ،موضوعی که با کار جهادی در راستای مقابله با شرایط تحریمی
علیه مردم و ایجاد رفاه برای مردم عزیزمان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی توافقنامه احداث یک
پست اسکله «رو رو» و یک پست اسکله چند منظوره ،بین رضا مسرور رییس هیأت
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) منعقد شده است.
سعید محمد در آیین امضای توافقنامه ساخت اسکله رورو بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی
با بیان این که هر میزان ظرفیت های بندر کاسپین افزایش یابد ،ظرفیت های ترانزیتی-
تجاری کشور افزوده می شود ،اظهار داشت :بعد از سالها غفلت ،با همت سازمان منطقه
آزاد انزلی ،حلقه مفقوده ترانزیتی کشور در حال تکمیل شدن است ،به این معنی که
ظرفیت  ۵میلیون تن ترانزیت کاال به وجود خواهد آمد و این مهم زمانی اهمیت بیشتری
پیدا می کند که توجه داشته باشیم که این مسیر ترانزیتی ،به عنوان بخشی از کریدور
یک جاده یک کمربند چین ،عمل می کند.
وی با اعالم آمادگی برای حضور در عملیات ساخت اتصال مجتمع بندری کاسپین به
خط ریلی قزوین رشت ،قول داد که به لحاظ اجرایی این پروژه در حداقل زمانی ممکن
به بهره برداری رسد و اضافه کرد :با توجه به وجود کارخانه کشتی سازی صدرا و امکان
ساخت کشتی های رو رو ،ریلی و خودرویی ،آمادگی خود را برای ساخت کشتی بیان

می کنیم.
براساس توافقنامه مذکور عملیات ساخت اسکله رو رو و پسکرانه مربوطه به آن ،در
مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی با هزینه نزدیک به  ۶۸۰میلیارد ریال ظرف
دو سال ساخته می شود.
اسکله های مزبور به طول حدود  ۹۰متر ،با عرض رمپ  ۲۶متر دارای  ۷.۶هکتار پسکرانه
است که اجرای این پروژه به صورت ترکیبی از شمع ،عرشه و دلفین خواهد بود.
کشتی های رو رو برای حمل خودرو و سایر محموله های طراحی شده بر روی چرخ
استفاده می شوند .کشتی رو رو دارای پل های متحرکی است که امکان ورود و خروج
وسایل نقلیه موتوری به داخل کشتی را فراهم می سازد در نتیجه کاهش زمان و هزینه
های حمل و نقل بهمراه افزایش ضریب ایمنی ترانزیت کاال از مهمترین ویژ گی های
این نوع اسکله ها است.
رضا مسرور نیز با بیان اینکه سابقه همکاری این سازمان با قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء(ص) به سال  ۸۸و ساخت و بهره برداری از موج شکن شرقی مجتمع بندری
کاسپین باز میگردد ،به تجزیه و تحلیل نقش ساخت اسکله «رو رو» به عنوان یک پروژه
ملی در افزایش ظرفیت های ترانزیتی کشور پرداخت .وی اظهار داشت :به منظور دست
یابی به این مهم ،اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریلی قزوین رشت نیز حائز
اهمیت می باشد تا کشورمان دارای یک مزیت رقابتی در زمینه ترانزیت کاال از مسیر
کریدور نستراک(شمال-جنوب) باشد ،مزیتی که ناشی از کاهش هزینه ها و زمان حمل
و نقل کاال در این مسیر در مقایسه با مسیر موجود از طریق کاناال سوئز است.

آمادگی آستارا برای پذیرش  15هزار زائر خارجی

گیالن امروز -دبیر ستاد اربعین حسینی استان گیالن گفت :امسال پیشبینی میشود
بیش از  15هزار نفر از زوار خارجی با عبور از مرز آستارا به جمع عزاداران اباعبداهلل
الحسین (ع) در همایش بزرگ پیادهروی اربعین حسینی ملحق شوند.
نادر عبداهللزاده در جلسه استانی ستاد اربعین این شهرستان در محل فرمانداری اظهار
کرد :امسال پیشبینی میشود بیش از  15هزار نفر از زوار خارجی با عبور از مرز آستارا
به جمع عزاداران اباعبداهلل حسین (ع) در همایش پیادهروی بزرگ اربعین ملحق شوند.
دبیر ستاد اربعین حسینی استان گیالن با بیان اینکه کمیتههای هفتگانه ستاد اربعین
حسینی شهرستان آستارا تشکیل و اعضای کمیته به وظایف خود واقف هستند ،افزود:
دستگاههای متولی و مستقر در مرز با شناسایی نقاط ضعف و قوت ،آمادگی کامل جهت
ارائه خدمات به زوار خارجی عتبات عالیات را داشته باشند.
امنیت زوار خارجی اربعین حسینی تأمین شود
فرماندار شهرستان آستارا نیز در جلسه استانی ستاد اربعین این شهرستان در محل
فرمانداری اظهار کرد :دستگاههای اجرایی استان ،بخشی از توان ،ظرفیت و امکانات خود
را به مرز آستارا اختصاص دهند ،چرا که مرز آستارا پیشانی نظام بوده و بخش اعظمی از
زوار خارجی عتبات عالیات به واسطه این مرز وارد کشور میشوند.

حسن رستمزاد با بیان اینکه قطعی سیستم گذرنامه از نواقص پایانه مرزی است که سال
گذشته با آن مواجه بودیم که هر یک ساعت اختالل در سیستم باعث تجمع و ترافیک
زوار در ورودی مرز میشود ،گفت :تجهیز سیستمهای سختافزاری در گیتها انجامشده
و امسال نباید حتی یک ساعت هم اختالل در سیستم گزارش شود.
وی مرزهای شلمچه ،مهران ،خسروی و چزابه را چهار نقطه برای خروج زوار خارجی
اربعین حسینی از مرز کشور دانست و بیان کرد :دولت و شرکتهای آذری از ما خواستهاند
که امسال زوار آذری عتبات عالیات به جای خروج از مرز شلمچه به واسطه مرز مهران
در کربالی معلی حضور داشته باشند.
فرماندار شهرستان آستارا در خطاب به نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن
تصریح کرد :از دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن انتظار داریم نسبت به استقرار پزشک
متخصص در موکبهای پایانه مرزی و امامزادگان اقدامکرده و تعداد آمبوالنسهای
اورژانس  115را جهت ارائه خدمات به زوار افزایش دهد.
نماینده عالی دولت در شهرستان آستارا خواستار تأمین امنیت زوار خارجی اربعین
حسینی از مرز این شهرستان شد و گفت :از ادارهکل گمرک بندر انزلی انتظار داریم در
بحث کاپتاژ کردن خودروهای زوار خارجی عتبات عالیات به ادارهکل گمرک شهرستان
آستارا کمک کند.
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خبرها
فرماندار الهیجان :

بزرگ نمایی مشکالت گره
از کارهای مردم نمی گشاید

گیالن امروز -فرماندار الهیجان ،با بیان اینکه
بزرگ نمایی مشکالت گره ای از کارهای مردم نمی
گشاید ،خاطرنشان کرد :وقتی مردم از دولت صحبت
می کنند منظورشان همه ارکان نظام و قواست.
به گزارش ایسنا  ،سید اسماعیل میرغضنفری در
جلسه شورای اداری شهرستان الهیجان ،با اشاره به
اینکه در ماه های اخیر دشمن به جد دنبال برجسته
کردن مشکالت موجود و ایجاد ناامیدی در مردم
است ،اظهار کرد :دشمن می خواهد ناکارآمدی نظام
را به رخ مردم بکشد.
وی افزود :همه واقف هستیم که کم و کاستی های
جدی وجود دارد ،زیرا در جنگ هستیم و جنگ
شرایط غیر قابل پیش بینی دارد .جنگ اقتصادی
تمامی ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و
امروز این جنگ اقتصادی به شدت خانواده ها و
ارکان گوناگون اجتماع ما را درگیر کرده است و اگر
ما نتوانیم تدبیر کنیم در ادامه مسیر دچار مشکل
خواهیم شد و در خاکریزهایی که دشمن در مسیر ما
ایجاد می کند بر زمین خواهیم خورد.
فرماندار الهیجان تصریح کرد :برای خدمت رسانی
باید مدیران به این باور برسند که مردم سرمایه
اصلی انقالب ،نظام ،دولت و حکومت هستند و همه
باید با وحدت نسبت به خدمت رسانی به مردم و
حل مشکالت آنان بیش از گذشته کوشا باشند و
تالش دولت و حاکمیت بر این است که با وحدت از
این گردنه های خطرناک دشمن که برای ما تعیین
کرده بگذریم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :عملکرد مدیران بر
مبنای قانون خواهد بود و برای مدیران دولت همراه
با قانون ،اجرای سیاست های ابالغی دولت معیار
عمل است.
وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال ایجاد یک اجماع
بین المللی علیه ایران است ،عنوان کرد :آمریکا می
خواهد به واسطه تحریم های ظالمانه و در نهایت
گزینه نظامی در مقابل ایران قرار بگیرد ،اما آنقدر
هوشیاری و تدبیر در نظام وجود دارد که تمامی
سیاست های غلط آمریکا و طرفدارانش را نقش بر
آب کند و تا امروز اینچنین بوده است.
میرغضنفری اختالف عقاید و افکار را یک امر طبیعی
دانست و متذکر شد :اگر گاهی صدای مخالف می
شنویم هیچ نگران آن نیستیم ،زیرا قرار نیست همه
یک جور فکر کنند ،اما باید مراقب باشیم آب به
آسیاب دشمن نریزیم و اگر دشمن تالش می کند
که نظام ،حاکمیت و دولت را ناکارآمد نشان دهد ما
مدیران نباید گاهی با عملکرد ضعیف خود و ایجاد
نارضایتی در مردم در آن بخش با دشمن همراهی
کنیم و با دشمن نقطه مشترک پیدا کنیم.
وی تاکید کرد :اگر اشتباه کردیم نیاز است در
رفتارهای خود بازنگری داشته باشیم و با بهسازی
مسیر عالوه بر ترمیم اشتباهات در مسیر اصلی
انقالب و نظام قرار بگیریم و به این باور برسیم که
مردم پشتیبان نظام هستند و برای خدمت رسانی به
آنها هیچگاه کوتاهی نکنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه بزرگ نمایی مشکالت
گره ای از کارهای مردم نمی گشاید ،خاطرنشان کرد:
وقتی مردم از دولت صحبت می کنند منظورشان
همه ارکان نظام و قواست و باید تالش کنیم در
کنار هم و با وحدت مشکالت مردم را حل کنیم،
زیرا دولت با تمام مشکالت نشان داده است که در
مسیر خدمت سیاه و سفید نمی شناسد و تفاوتی
قائل نشده است و ما هم باید در مسیر خدمت رسانی
تالش کنیم.

نارضایتی از عملکرد دستگاه
راهسازی در رودسر

گیالن امروز -نارضایتی از عملکرد دستگاه راهسازی
در شهرستان رودسر ،پاسخگویی مدیران نسبت به
عملکرد خود و اینکه هرگونه اذیت کردن مردم در
ساختار اداری قابلپذیرش نیست از مهمترین موارد
مطرحشده در نشست شورای اداری این شهرستان
بود .به گزارش فارس  ،نماینده مردم رودسر و املش
در مجلس شورای اسالمی در نشست شورای اداری
شهرستان رودسر در سالن اجتماعات این فرمانداری
نقد عملکرد مسؤولین در حوزههای مختلف را امری
بدیهی دانست و اظهار کرد :در حوزه راهسازی رضایت
الزم از عملکرد این دستگاه در شهرستان رودسر وجود
ندارد.
اسداهلل عباسی بر لزوم توجه به اجرای پروژههای
عمرانی در رودسر بهویژه پروژههای بااعتبار ملی تأکید
کرد و گفت :برخی پروژههای عمرانی که اعتبارات
آنها از منابع ملی تأمینشده اقدامات الزم صورت
نگرفته و بر نحوه روند اجرای این پروژهها انتقاد دارم.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از کشاورزان
چایکار تصریح کرد :متأسفانه در حوزه تجارت چای
بیش از آنکه منافع کشاورزان چایکار تأمین شود به
نفع کارخانهداران تمامشده و این بههیچوجه توجیه
ندارد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای
اسالمی بر شتاب بخشی روند اجرای پروژههای
شهرستان رودسر تأکید کرد و افزود :کار اجرای پل
غیره مسطح کالچای مجددا ً آغاز به کارکرده و انتظار
داریم تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام برسد.

