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خبر

تحقق ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در منطقه آزاد انزلی

گیالن امروز- معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشاره به کسب رتبه ممتاز اقتصاد مقاومتی توسط این سازمان 
گفت: صادرات و صادرات مجدد منطقه آزاد انزلی از مرز ۱۵۰ میلیون 

دالر گذشت.
وحید طالب پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی با بیان اینکه در دوران همه گیری بیماری کرونا و تحریم های 
همه جانبه، سازمان و بخش خصوصی این منطقه در همکاری هم 
افزا در مسیر تحقق اهداف شاخص های اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل 
قبولی را به نسبت اهداف تعیین شده به دست آوردند، اظهار داشت: 
نخستین شاخص حائز اهمیت در این زمینه میزان سرمایه گذاری 
تحقق یافته داخلی و خارجی در ده ماهه سال ۹۹ است که ظرف 
این مدت سازمان منطقه آزاد انزلی علی رغم همه مشکالت، موفق 
به جذب حدود ۶۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی شد؛ این در 
حالی است که طی مدت مشابه سال گذشته سرمایه گذاری خارجی 
محقق شده منطقه در حدود ۴۹.۲ میلیون دالر بوده که حکایت از 

رشد حدود ۲۲ درصدی این شاخص ارزنده دارد.
وی با اشاره به صدور چندین مجوز سرمایه گذاری خارجی با امضای 
وزیر محترم اقتصاد برای شرکت های تولیدی منطقه در سالجاری و 
در دست اقدام و بررسی بودن چندین مجوز دیگر توسط سازمان 
سرمایه گذاری خارجی کشور، ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته 
در منطقه آزاد انزلی، از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال جاری را 
افزون بر ۱۸۱۰۸ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این در حالی است 
که ارزش ریالی سرمایه گذاری داخلی محقق شده طی مدت مشابه 
سال۹۸ به رقم ۱۰۶۷۹ میلیارد رسیده بود؛ دستاوردی که بیانگر رشد 

حدود ۷۰ درصدی این شاخص مهم اقتصادی می باشد.

تأکید فرماندار رشت بر الیروبی 
رودخانه ها برای تأمین منابع آب کشاورزی

گیالن امروز- فرماندار رشت با اشاره به اینکه ارتقای کمی و کیفی 
تولید برنج در این شهرستان در اولویت قرار دارد، گفت: برای تأمین 

منابع آب کشاورزی باید به الیروبی رودخانه ها توجه جدی شود.
آب  منابع  حفاظت  شورای  جلسه  در  اللهی  فتح  مهر،  گزارش  به 
شهرستان رشت با اشاره به وجود برخی مشکالت در تأمین منابع 
آب کشاورزی در سال های اخیر، گفت: توجه به این بخش بسیار حائز 
اهمیت است. وی با تأکید بر ضرورت الیروبی رودخانه ها در راستای 
تأمین منابع آب کشاورزی، افزود: متولیان باید این موضوع را در دستور 
کار خود قرار دهند اعتبارات ملی و شهرستانی نیز برای آن پیش بینی 
می شود. فرماندار رشت در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه هایی که در 
تأمین اعتبارات خود ناتوان هستند باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: 
تولید برنج با کیفیت یکی از اولویت ها است. وی تأمین امنیت غذایی 
جامعه را یکی از مهم ترین وظایف مسئوالن عنوان و اضافه کرد: در 
تالش هستیم تا فاصله کاشت یک محصول با برداشت آن یابد تا عالوه 

بر کاهش هزینه ها برای کشاورزان درآمدزایی شود.

سارقان حین فرار توسط پلیس 
رشت دستگیر شدند

گیالن امروز- سرهنگ محمود حافظی، فرمانده انتظامی رشت از 
دستگیری ۲ سارق حین فرار از دست پلیس با ۶ فقره سرقت در این 

شهرستان خبر داد.
با اشاره به تالش های شبانه روزی نیروی  سرهنگ محمود حافظی 
انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم بیان داشت: مبارزه با سرقت 
یکی از اولویت های اصلی پلیس در راستای تامین و ارتقاء امنیت پایدار 
در جامعه است. وی در ادامه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
اماکن خصوصی در سطح شهرستان رشت، پیگیری موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه 
ماموران کالنتری ۱۳ در حال گشت زنی به یک دستگاه خودرو پراید 
با ۲ سرنشین حین تردد در سطح حوزه استحفاظی مشکوک و قصد 
متوقف کردن آن را داشتند که راننده با مشاهده پلیس اقدام به فرار 
کرد افزود: با اقدامات پلیسی صورت گرفته، خودرو مورد نظر متوقف و 
راننده و سرنشین آن دستگیر شدند. این مقام انتظامی با اعالم اینکه 
پس از استعالم مشخص شد، خودرو متهمان سرقتی است تصریح 
کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی 

و یک فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.
سرهنگ حافظی تصریح کرد: سارقان ۳۰ و ۴۴ساله با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رقم جدید برنج کشور با نام کیان 
نامگذاری شد

گیالن امروز- رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: در راستای 
تنوع بخشی به ارقام برنج،رقم جدید برنج با نام کیان نامگذاری شد.

مریم حسینی در گفت و گو با ایسنا گفت: رقم جدید برنج حاصل 
پژوهش مشترک بین موسسه تحقیقات برنج کشور و سازمان انرژی 

اتمی )پژوهشکده کشاورزی هسته ای( با نام »کیان« نام گذاری شد.
وی افزود: پس از بررسی های الزم، در نهایت با نام گذاری این رقم به 
نام »کیان« موافقت شد که پس از اصالحات مربوطه به صورت رسمی 
معرفی خواهد شد. حسینی خاطرنشان کرد: این رقم از نظر کیفیت 
پخت مشابه ارقام محلی بوده، دارای متوسط طول دوره رشد ۱۰۵ 
تا ۱۱۰ روز، میانگین عملکرد ۶-۵/۵ تن در هکتار و نسبت به رقم 
محلی ۲۰ سانتی متر کوتاه تر است. وی تصریح کرد: پتانسیل عملکرد 
این رقم در شرایط نرمال بیش از شش تن در هکتار نیز می رسد و با 
توجه به کیفیت پخت بسیار عالی و زودرسی مورد استقبال کشاورزان 
در مراحل تحقیقی-ترویجی قرار گرفت. رئیس موسسه تحقیقات برنج 
کشور خاطرنشان کرد: این الین در شرایط تنش خشکی حداقل چهار 
و چهار و نیم تن در هکتار عملکرد داشته و موجب پایداری تولید برنج 

داخلی در شرایط محدودیت آب و خشکی می شود.
وی با بیان اینکه تحمل به بیماری بالست در این رقم باالتر از ارقام 
محلی بوده است، افزود: درصد باروری و تعداد دانه پر در خوشه بسیار 

باال است )حدود ۹۶ درصد( و مقاوم به ریزش است.
شرایط خشکه کاری  برای  ارقام  غربال  در  رقم  این  گفت:  حسینی 
)کشت مستقیم در بستر خشک( در استان های گلستان و خوزستان 

نیز سازگاری مناسبی داشته است.

زمزمه  فروش عمارت طارمسری رشت
مهری شیرمحمدی

»منوچهر  به همت  ولی  معروف گشته،  طارمسری«  »عمارت  به نام  اگرچه 
عسگری« مرمت و احیا شده است. عمارتی به جامانده از دوران 
قاجار متعلق به فرمانده قشون احمد شاه که زمزمه فروش آن 
مدتی است به گوش می رسد. عمارتی که معلوم نیست مالک 

بعدی، قصد نوسازی آن را داشته باشد یا تغییر کاربری.
انتهای محله چهاربرادران تنها یک خانه قدیمی باقی مانده 
که با آجرهای قرمزش به آپارتمان های کوچه فخر می فروشد 
و کاشی آبی رنگ روی دیوار که عدد ۱۴۲ بر روی آن حک 
شده، نشان می دهد مربوط به نمره گذاری خانه ها توسط بلدیه 

رشت در دوره پهلوی است.
قرینه  کامال  قاجار  خانه های  سبک  به  دوطبقه  عمارت  این 
زمان ها  همان  همچون  آن  حیاط  و  است  شده  ساخته 
سنگفرش شده است. نرده های چوبی تراش خورده و بالکن رو 
به حیاط از تاالر طبقه فوقانی و باغچه های طرفین و راه پله ای 
که کاشی هایی با گل و بوته های سرخ و زرد در زمینه آبی اش 
ما را به گذشته های قجری اش می برد. عمارتی قرینه که بخش 
پذیرایی در طبقه باال با دو اتاق کوچک جانبی در گوشواره بنا 

و دقیقا روی راه پله ساخته شده است.
»منوچهر  مهمان  زمستان،  اوایل  روزهای  کوتاهی  به  شبی 
عسگری« بودم در تاالر پذیرایی طبقه دوِم عمارتی که از ابتدا 
احمدشاه  فرمانده قشون  ویژه  از میهمانان  پذیرایی  به قصد 
ساخته شده بود. دو تاالر به هم پیوسته با سه درب چوبی در 
وسط که وقتی باز می شود، سالن ها بزرگ و مجلل تر به نظر 
می رسد و پرده های بلند مخمل آویخته بر پنجره های بلند و 

چوبی رو به حیاط، شکوه این عمارت را دوچندان می کرد و بشقاب های چینی 
با طرح های گل و بوته آبی که یادآور چینی خانه مجموعه میراثی »شیخ 
صفی الدین اردبیلی« است، یادگاری از جهیزیه بانوی خوش سلیقه خانه که 

در تاالر جانمایی شده است.
مالک خانه در مورد این عمارت که محل زندگی خانواده اش است، اینگونه 
توضیح می دهد: من قبال هم در همین محله زندگی می کردم. این خانه در 
اصل سه عمارت در یک مجموعه به هم پیوسته با زیربنای چهار هزار مترمربع 
بود. این بخش باقیمانده، محل پذیرایی از مهمان ها بود و کنار این عمارت، 
جلوی  بود.  باغ  و  خانه  یک  هم  آن  پشت  و  مالک  خانواده  سکونت  محل 
عمارت هم یک بنای دو طبقه بود که متعلقات مطبخ، رختشورخانه، حمام، 

سرایداری و احتماال سکونت خدمه ها بود.
من سال ۱۳۸۱ این خانه را از فردی به نام »غالمرضا طارمسری« خریدم. آن 

زمان، مالک این خانه که در آمریکا زندگی می کرد، به رشت آمده بود. وی 
اصالتا شیرازی و همسرش رشتی است.

»منوچهر عسگری« ادامه می دهد: آنگونه که غالمرضا طارمسری برایم روایت 
کرده، خانه در اصل متعلق به فرمانده قشون احمدشاه قاجار در گیالن بوده 
است و احتماال سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۰ خورشیدی ساخته شده است. خانه 
در گذر زمان تکه تکه و نوسازی شده است و تنها همین بخش باقی مانده 
است. سال ۱۳۸۱ این خانه را که مساحتش ۶۵۰ متر مربع است، به مبلغ 
۱۵۰میلیون تومان از آقای طارمسری خریدم. آن زمان در همین چهاربرادران 

آپارتمان نوساز ۲۷میلیون تومان خرید و فروش می شد.
وی اضافه می کند: خانه به دلیل متروکه بودن، آسیب دیده بود. رشد گیاهان 
به حدی بود که درب ورودی حیاط باز نمی شد. جنگل انبوهی که با تبر و 
سفال ها،  تعویض سقف،  شامل  بنا  بازسازی  بریدیم.  را  زاید  گیاهان  داس، 
برق  برد.  زمان  نیم  و  سال  یک  حدود  و...  برق  و  آب  کشی  لوله  تعویض 
ساختمان، برق پنج آمپر زمان رضا شاه بود و درهای چوبی اتاق ها و سالن، 

همه اصل است، منتها چون چندین بار رنگ خورده بود، مجبور شدیم اول 
رنگ های قدیمی را با حوصله تراش دهیم و دوباره رنگ بزنیم. یادم هست ۶ 

نقاش ۹ ماه برای نقاشی ساختمان کار کردند.
عسگری ادامه می دهد: ۸۵ درصد بنا به همان اصالت 
قدیمی مرمت شده است. تنها بخش الحاقی، اضافه 
شدن آشپزخانه در حیاط پشتی و سرویس بهداشتی 
است. زیرا این عمارت مهمانسرا و عمال فاقد مطبخ 

بود. حوض حیاط را هم خودم ساختم.
هدیه  ساکنانش  به  را  آرامش  خانه  این  اگرچه 
رفتن  و  ازدواج  با  عسگری  گفته  به  ولی  می دهد، 
سخت  برایشان  بزرگ  خانه  این  نگهداری  فرزندان 
با  خانه ای  آن هستند.  فروش  فکر  به  و  است  شده 
معماری دوره قاجار، با چهار اتاق در پایین و دو سالن 
اتاق گوشوراه در طبقه فوقانی، ۱۸سال است  و دو 
مورد استفاده خانواده عسگری بوده است. خانه ای 
که تمام امکانات یک زندگی مدرن را دارد. خانه ای 
که بخشی از میراث معماری گیالن را در خود زنده 

نگه داشته است.
باران که از سقف سفالی به ناودان هدایت می شود 
و تیرک های چوبی تراش خورده که تا ایوان کشیده 
صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون  اگرچه  است.  شده 
واجد  را  عمارت  این  گیالن،  گردشگری  و  دستی 
ارزش های ثبتی می داند، ولی مالک آن نمی خواهد 

این بنا در فهرست آثار ملی، ثبت شود.
 

عمارت طارمسری رشت واجد ارزش ثبت ملی است
»ولی جهانی« درباره عمارت طارمسری می گوید: این عمارت دو طبقه به 
آثار  ثبت در فهرست  ارزش  واجد  تاریخ ساخت آن،  و  نوع معماری  لحاظ 

ملی است.
وی ضمن ارج نهادن بر تالش مالکانی که بناهای قدیمی را حفظ و مرمت 
بسیاری  به  جدید  مالک  بنا،  بودن  متروک  به  توه  با  می افزاید:  می کنند، 
است. حفظ کاشی  های  بوده  وفادار  بنا  احیای  در  بومی  معماری  عناصر  از 
لعابدار راه پله ها، سنگفرش باقی ماندن کف حیاط، واشان کشی سقف و در 
و پنجره های چوبی و ... موجب شده تا عمارت اصالت خود را از دست ندهد.

جهانی با اشاره به قوانین جدید دبیرخانه ثبت آثار ملی می گوید: رضایت 
کتبی مالک باید ضمیمه پرونده پیشنهادی از سوی اداره میراث فرهنگی 

گیالن باشد، تا شورای ثبت آثار ملی، نسبت به ثبت بنا اقدام کند.

توقف برداشت شن و ماسه از جزیره سفیدرود در چوالب در پی اعتراضات مردمی
وحیده اسماعیلی 

در  رشت  شهرستان  کوچصفهان  بخش  چوالب  روستای  اهالی  از  تعدادی 
مخالفت با مجوز برداشت شن از محل جزیره ی گردشگری رودخانه سپیدرود 

درحاشیه این روستا تجمع کردند.
توقف  برای  مسؤوالن  وعده ی  با  تجمع  این  اگرچه 
اما  پیدا کرد،  از شروع خاتمه  برداشت، ساعتی پس 
از  پس  پیمانکار  شرکت  مسؤوالن،  وعده  رغم  علی 
خاتمه ی تجمع به آغاز مجدد برداشت شن از محل 
که  کرد  اقدام  چوالب  روستای  در  سپیدرود  جزیره 

منجر به تجمع دوباره اهالی شد.

دست اندازی به جزیره سفیدرود در چوالب
چوالب، روستایی از توابع بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت است که رودخانه سفیدرود از جنوب این روستا 
گذر می کند. تغییر بستر رودخانه ناشی از سیالبهای 
وسعت  به  جزیره ای  ایجاد  به  منجر  گذشته  سالهای 
روستا  این  مجاورت ساحل  در  هکتار  تا ۵  حدود ۴ 
شد که اکنون به یکی از جاذبه های گردشگری بخش 
و  حفظ  داری،  نگه  است.  شده  تبدیل  کوچصفهان 
درختکاری این جزیره توسط خود اهالی انجام شده، 
جدیدی  فوتبال  زمین  آن  در  هم  تازگی  به  حتی 
وماسه  برداشت شن  مجوز  اما صدور  کردند.  احداث 
با تشخیص آب منطقه ای از این منطقه، نه از بستر 

رودخانه سفید رود بلکه از خود جزیره، روز گذشته اعتراضات اهالی چوالب را 
به دنبال داشت. اقدامی که به گفته ی »ابراهیم خطیبی« یکی از اهالی روستا 
با حمایت برخی اعضای شورای روستا در راستای تصرف و دست درازی به 

اراضی جزیره صورت گرفته است.
آنگونه که »ابراهیم خطیبی« به مرور گفته است : دستهای دیگری از جمله 
یکی از اعضای شورا درکار است و آب منطقه ای می توانست مناطق دیگری 
از بستر سفید رود را درمجاورت این جزیره برای برداشت شن و ماسه به 

پیمانکار معرفی کند.
او می گوید: یک عضو قدیمی شورای چوالب قصد دارد این ناحیه از سفید رود 
را به ملک شخصی خود تبدیل کند و پیش از این نیز بعد از تصرف بخشهایی 
از ساحل جزیره، پرونده قضایی برایش تشکیل شد. همچنانکه پرونده قضایی 

این شخص برای برداشت غیر مجاز شن و ماسه از منطقه هنوز فعال است.
این شهروند درباره اعتراض اهالی اضافه کرد: با برداشت شن وماسه از جزیره، 
این مجموعه گردشگری همزمان با سیالبی شدن متعدد رودخانه در بهار 

نابود می شود و فرصت برای سواستفاده شخصی از شن وماسه و آب رودخانه 
برای ایجاد استخرماهی فراهم می شود.

»علی خلیلی« دیگر شهروند چوالبی هم به مرور تأکید کرد: طی سالهای 
گذشته این جزیره گردشگری با همت اهالی، درختکاری و آباد شد. به طوری 

که از مناطق همجوار و رشت مردم برای گردش به اینجا می آیند.
خلیلی افزود: سالهای گذشته اقدامات غیر قانونی زیادی برای برداشت شن 
وماسه از این جزیره صورت گرفت که با تالش مردم و دستگاه قضایی جلوی 
کار را گرفتیم اما حاال با حکم قانونی و دولتی قصد نابودی جزیره را دارند. 
این درحالیست که اینجا بستر سفید رود نیست و فقط یک مکان گردشگری 

برای مردم است.
برداشت از رودخانه برای تامین مصالح راه آهن

 درعین حال »علی اکبر پورعلی« سرپرست معاونت امورهماهنگی عمرانی 
در  رودخانه  این  از  ماسه  و  شن  برداشت  گفت:  مرور  به  رشت  فرمانداری 
راستای تأکید استانداری گیالن برای تامین مصالح ساختمانی تکمیل راه 

آهن گیالن بوده است.
پورعلی ادامه داد: صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه با مواففت سازمان 
این  بررسی های الزم،  از  بعد  بوده و آب منطقه ای  صنایع و آب منطقه ای 
منطقه را مستعد برداشت شن وماسه مورد نیاز تکمیل راه آهن تشخیص داد 

و حتما نیز به نحوه و میزان برداشت آن نظارت دارد. فرمانداری رشت نیز 
پیگیری های الزم را انجام می دهد.

»منوچهر صدفی« معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت گیالن نیز با 
تأکید به اینکه در حال حاضر از برداشت شن و ماسه در این جزیره متوقف 
شده به مرور گفت: بعد از نظارت و بررسی مجدد 
مصالح  برداشت  موقت  مجوز  مربوطه،  دستگاه های 
رودخانه ای را در محدوده مشخص و در مدت زمان 

معین صادر می شود.
صدفی درخصوص صدور مجوز برداشت شن و ماسه 
ساختمانی  مصالح  تامین  برای  رودخانه ها  بستر  از 
صمت  سازمان  کرد:  اضافه  عمرانی  پروژه های 
از  و ماسه  برداشت شن  فقط مسؤول صدور مجوز 
رودخانه ها بعد از تشخیص و موافقت آب منطقه ای 
و  شن  مجوز  برداشت  درخواست  هرگونه  و  است 
ماسه برای پروژه های عمرانی و این مورد که برای 
سایر  طریق  از  بوده  گیالن  آهن  راه  مصالح  تامین 
دستگاه های اجرایی به سازمان ارجاع می شود و نقش 
سازمان صمت در این بخش نظارت بر حقوق دولتی 

و واریز درصد آن به حساب خزانه است.
صدفی با تأکید به اینکه استعالم های الزم از سوی 
و  منطقه ای  آب  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
معدنی  برداشت  گفت:  می شود  انجام  فرمانداری 
ازاین منطقه، پیشتر مورد موافقت معاونت عمرانی 
استانداری و تشخیص آب منطقه ای بوده و سازمان به استناد این موافقت، 

مجوز صادر کرده است.
دیگر  گیالن  رودخانه های  بود  شده  اعالم  پیشتر  درحالیکه  است  گفتنی 
نیستند،»علی  ساختمانی  پروژه های  سختمانی  مصالح  تامین  جوابگوی 
اوسط اکبری مقدم« معاون امورعمرانی استانداری گیالن از تامین مصالح 

ساختمانی از استانهای همجوار گیالن خبر داده بود.
برای  گیالن  رودخانه های  از  ساختمانی  مصالح  رویه  بی  برداشت های 
پروژه های عمرانی اکنون به خطر زیست محیطی و تخریب زیستگاه آبزیان 
رودخانه ای این استان تبدیل شده است. به گفته ی فعاالن زیست محیطی و 
نیز»امیرمرادی« مدیرکل ستاد بحران استانداری گیالن یکی از دالیل اصلی 
وقوع سیالبهای متعدد در گیالن، برداشت های بی رویه از بستر رودخانه ها در 
چند دهه اخیر بوده است. تأکید براستفاده از مصالح رودخانه ای بخصوص از 
رودخانه سفید رود برای تکمیل پروژه راه آهن گیالن پیش از پایان دولت، 

درحالیست که از ظرفیت معادن کوهی استان غفلت شده است.

دزدی کابل های برق هوایی و زیرزمینی از کمربندی خمام
گیالن امروز- کمربندی خمام یکی از نقاط تصادف خیز جاده ای گیالن است. 
اوایل بهمن ماه گذشته وقوع یک رشته تصادفات زنجیره ای دراین کمربندی 
بار دیگر ضرورت ترمیم نقاط حادثه خیز جاده ای را در این محور برون شهری 
پرتردد استان عیان کرد. این کمربندی درحد فاصل دو شهرستان انزلی و رشت 
و منطقه آزاد انزلی به دلیل تاریکی، لغزندگی و پیچهای زیاد، تصادفات زیادی 
رخ می دهد. پیشتر»روح اهلل عاشوریان« فرمانده پلیس راه رشت – انزلی با اشاره 
به وقوع تصادف زنجیره ای متعدد در این کمربندی با تأکید بر اینکه حدود ۱۲ 
عدد تیر چراغ برق درمحور کمربندی خمام خاموش است، گفته بود: تصادفات 
اخیر دراین  مسیر از ساعت۰۲۰ الی ۲۴ رخ داده و تاریکی به عنوان یکی از دالیل 

اصلی حوادث مطرح است.
وی افزود: مکاتبات الزم در این باره و نیز ترمیم گاردریل میدان ولیعصر )عج( 

با اداره ی راه انجام شده است.
 درهمین رابطه »نیما شفقی« رییس اداره ی راهداری شهرستان رشت به مرور 

از دزدی کابلهای برق و روشنایی کمر بندی خمام گالیه کرد.
رییس راهداری رشت به مرور گفت: اداره ی راهداری رشت در این منطقه با 

شرایط سختی درباره ی دزدی کابلهای برق هوایی و زیر زمینی مواجه است. تا 
کنون در دو مرحله به مبلغ ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اسناد 
خزانه و اعتبارات شهرستانی، کابل برق و روشنایی خریداری و به پیمانکار برای 

اجرا به صورت زیر زمینی در کمربندی و به شکل هوایی در پل خمام تحویل 
شد که بعد از نصب و اجرا دزدیده شدند.

شفقی با انتقاد از این موضوع خواستار ورود نیروی انتظامی و رصد بیشتر از 
محورهای کمربندی شهرستان رشت شد و اضافه کرد: برای خریداری مجدد 
اعتبارات  تصویب  نیازمند  خمام،  کمربندی  محور  روشنایی  و  برق  کابلهای 
شهرستانی و تامین منابع مالی هستیم. بطوریکه پیش ازاین برای این محور ۸۰ 

میلیون تومان فقط برای روشنایی هزینه انجام شده بود.
وی از رفع مشکل روشنایی مجدد کمربندی خام تا پیش از نوروز خبر داد 
و افزود:روشنایی و ایمنی از الزامات جاده و محورهای تردد نیست و با خط 
کشی و نصب عالیم، ایمنی الزم انجام شده است در حال حاضر موضوع سرقت 
کابلها دغدغه راهداری شده است که هر چه زودتر نیروی انتظامی باید دراین 
خصوص ورود کند. رییس اداره راهداری رشت در پاسخ به ضرورت اصالح 
میدان کمربندی به دلیل وقوع تصادفات نیز پاسخ داد: جلساتی با شهرداری 
خمام برگزار شده و بعد از تأیید اداره کل راه و شهرسازی، اصالحات هندسی و 

کوچک شدن میدان انجام می شود.


