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ایرادات طرح رفع موانع تولید کشاورزی

رفع موانع تولید 
یا مانع تراشی؟ 

44 کودک سرطانی
 در رشت 

با موفقیت درمان شدند

خودکشی قاتل 
پس از قتل زن سابق 

و برادرش

به انگیزه سالروز تولد هنرمند

تماشای زندگی از پشت 
عینک  کیارستمی!
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محصوالت  گفت:  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  اجتماعی-  بخش 
کشاورزی سهم ۴۰۰ میلیون دالری معادل ۴۰ درصد مجموع صادرات استان 

گیالن را دارد.
مسعود الماسی در جلسه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در تحقق شعار سال با 
اشاره به پتانسیل های عظیم گیالن در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: با وجود همه 

توانمندی ها شاهد مشکالتی در حوزه کشاورزی گیالن هستیم.
وی با بیان اینکه گیالن سطحی معادل ۹ دهم درصد خاک کشور را دارد، افزود: 

۳.۲ درصد کل محصوالت کشور در استان گیالن تولید می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن در ادامه با اشاره به اینکه حدود سه میلیون 
تن تولید در استان با شاخص هایی که می تواند مورد توجه قرار بگیرد، گفت: 

گیالن در محصول تولیدی در استان رتبه اول تا پنجم کشور را داراست.
الماسی با اشاره به اینکه برای اینکه بتوانیم زمینه های الزم برای تولید را داشته 
باشیم باید به عوامل آن توجه کنیم، اضافه کرد: یکی از عوامل مؤثر در تولید 
عرصه های کشاورزی است که در سال های اخیر به عنوان مهم ترین عنصر فعالیت 

و تولید در گیالن به شدت مورد هجمه قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به نیروی انسانی فعال در این 
بخش، گفت: کشاورز، باغدار و تولید کننده و مجموعه عواملی که به صورت 
دولتی آنها را حمایت می کنند مورد توجه بوده برای اینکه بتوانیم با آموزش های 
بیشتر و ارتقای وضعیت تولید در این بخش نیز تأثیرگذار باشیم. وی با اشاره به 
اینکه یکی از مواردی که در سطح کشور و استان گیالن شاهد بهبود وضعیت 
آن هستیم صادرات محصوالت کشاورزی است، افزود: در گیالن بر اساس آخرین 

آمارها بیشتر ۶۲ درصد کل صادرات استان مربوط به بخش کشاورزی است.
الماسی با بیان اینکه این نشان دهنده پتانسیل بخش کشاورزی گیالن برای 
توسعه است، اضافه کرد: از مجموع ۶۰۰ میلیون دالر صادرات گیالن بیش از 

۴۰۰ میلیون دالر مربوط به بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: در گذشته مازاد تولید محصوالت کشاورزی برای صادرات در نظر 
گرفته می شد اما امروز بر اساس سیاست ۱۰ ساله تولید برای صادرات جایگزین 

برنامه های قبلی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن به ظرفیت صادراتی کیوی استان اشاره 
و تصریح کرد: امروز در باغات کیوی گیالن با توجه به سلیقه مصرف کنندگان 

خارجی کیوی تولید، جمع آوری و صادر می شود.
مجری طرح شعار سال در وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر تغییر نگرش 
نسبت به کشاورزی در جامعه، گفت: ۴۴۷ گروه جهادی با این وزارتخانه برای حل 

مشکالت تولید در بخش کشاورزی همکاری می کنند.
حنیفه زاده در نشست با مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن با اشاره 
به تأکیدات رهبر معظم انقالب بر ضرورت توجه به تولید داخلی، اظهار کرد: 
طی ۲۰ سال گذشته بارها توجه به تولید از سوی همه بیان شده اما متأسفانه با 
وجود برگزاری همایش ها، نشست ها، کارگروه ها هیچ بازخوردی از آن در جامعه 
و در حوزه تولید دیده نمی شود. وی با بیان اینکه طی سال های اخیر هیچ اقدام 
مؤثری در حوزه تولید انجام نشده است، افزود: در استان گیالن اقدامات خوبی 
در حوزه تولید به ویژه در بخش کشاورزی شده اما در مجموع در سطح کشور 
شاهد حرکت خاصی نیستیم. مجری طرح شعار سال در وزارت جهاد کشاورزی با 
اشاره به اینکه به دنبال مردمی کردن کشاورزی هستیم، ادامه داد: رسیدن به این 
هدف تنها با شعار و بخشنامه محقق نخواهد شد و در همین راستا تفاهم نامه ای 

با گروه های جهادی منعقد شده است.
حنیفه زاده در ادامه از گروه های جهادی گیالن خواست تا مشکالت هر شهرستان 
در حوزه کشاورزی را احصا و راهکارها را نیز ارائه کنند، افزود: باید اقدامات اولیه را 

انجام دهیم تا راه برای تحقق این شعار در دولت بعد فراهم شود.

آغاز طرح سالم سازی دریای گیالن 
منتظر تصمیم ستاد کروناست

سهم 400 میلیون دالری 
کشاورزی در صادرات گیالن

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044
آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 

به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك
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33 پروژه طرح هادی در گیالن 
به بهره برداری می رسد

پیش بینی مواجه شدن 313 روستای 
گیالن با تنش آبی

گیالن امروز- شهردار رشت برنامه های ارائه شده شهرداری به شورای اسالمی 
را که در مدت اخیر تصدی وی در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شدند را 
تشریح کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت در جمع خبرنگاران برنامه های ارائه شده شهرداری 

به شورای اسالمی را تشریح کرد و اظهار 
شهروندان  با  من  نامه  میثاق  داشت: 
برنامه  های ارائه شده در هنگام انتخاب 

از سوی اعضای شورا بود.
شهردار رشت ابراز داشت: پس از انتخاب 
توسط اعضای محترم شورا سعی کردم 
در راستای عملی کردن برنامه های ارائه 
شده، خدمت همه جانبه به شهروندان و 

تحقق وعده ها گام بردارم.
برنامه های  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی 
شهرداری در هفت محور و به تفکیک 
ارائه  شورا  به  و  تنظیم  مربوطه  حوزه 
در  تمرکز  کرد:  تصریح  است  شده 
اقدامات  و  تمام  نیمه  پروژه های  اتمام 
از  پنجم  شورای  دوران  در  زیرساختی 
زمان  در  که  است  اقداماتی  مهم ترین 
تصدی پست شهرداری در دستور کار 

قرار دادم. وی بازگشایی خیابان هشت دی را از جمله اقدامات مهم شهرداری 
رشت در مدت اخیر اعالم کرد و افزود: پروژه خیابان هشت دی سال ها به دلیل 
عدم تملک امالک مجاور نیمه کاره رها شده بود که مطابق وعده داده شده با تملک 

امالک و اجرای پروژه عمرانی در اردیبهشت امسال بازگشایی شد.
بزرگترین  را که  بوستان ملت  آبنمای موزیکال  راه اندازی مجدد  شهردار رشت 
از آبنماهای بزرگ خاورمیانه محسوب می شود  آبنمای موزیکال کشور و یکی 
علت  به  در چند سال گذشته  آبنما  این  داشت:  عنوان  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
مشکالت زیرساختی و عدم تامین تاسیسات بالتکلیف مانده بود که فاز نخست 
آن با اهتمام شهرداری راه اندازی شد و فاز دوم آن نیز تا ۴۵ روز آینده تکمیل 
و راه اندازی می شود. احمدی در ادامه از پیاده سازی و راه اندازی سامانه مدیریت 
کنترل پروژه در شهرداری رشت خبر داد و افزود: براساس این نرم افزار می توان 
وضعیت پروژه های شهرداری و عملکرد پیمانکاران را رصد و ارزیابی کرد از طرفی 

پیمانکاران هم می توانند در شرایطی برابر در مناقصات شهرداری شرکت کنند.
وی پروژه بازگشایی مسیر فلکه ولی عصر)ع( به فلکه امام علی)ع( را هم مورد اشاره 
قرار داد و اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و مدت 
پیمان پروژه نیز یک سال به مبلغ بیش از ۷۲۶ میلیارد ریال است که به موجب آن 

میدان ولی عصر)عج( به بلوار دیلمان متصل می شود.
شهردار رشت اذعان کرد:  در تداوم پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
نیز سال گذشته در نقاط مختلف شهر رشت نظیر محله رودبارتان و استادسرا 

طرح هایی را اجرایی کردیم که روند آن امسال هم تداوم دارد.

احمدی در ادامه افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی و راه اندازی دو سوله جدید آن را 
هم از دیگر اقدامات شهرداری اعالم کرد و افزود: سوله اول در حال حاضر حدود 

۶۵ درصد و سوله دوم هم حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و  اینکه شهرداری در راستای  بر  تاکید  با  وی 
توسعه حمل و نقل پاک هم برنامه های 
خوبی را به اجرا درآورده است عنوان 
داشت: ایجاد مسیر تردد دوچرخه در 
مسیر مسکن مهر تا خیابان نامجو و از 
رازی در فلکده در دستور کار و برنامه 

شهرداری قرار دارد.
شهردار رشت بهره برداری و راه اندازی 
دار  زمان  هوشمند)چراغ  کنترلر   ۴
را  رشت  تقاطع های  در  هوشمند( 
شهرداری  ترافیکی  اقدامات  دیگر  از 
در  پروژه  این  افزود:  و  برشمرد 
تقاطع های توتونکاران، سه راه حافظ، 
ملت و چهار راه میکاییل به بهره برداری 
رسید و در چند مسیر دیگر در دست 

اجرا است.
دوربین های  توسعه  و  خرید  احمدی 
نظارتی و ثبت تخلف در سطح شهر را 
هم از جمله دیگر اقدامات شهرداری دانست و اظهار داشت: طی قرارداد منعقد 
شده با سرمایه گذار مربوطه مقرر شد ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری، ۱۱۰ ایستگاه 
دوربین شامل ۷۷ ایستگاه دوربین نظارتی، ۲۲ ایستگاه ثبت تخلف چراغ قرمز و 

۱۱ ایستگاه دوربین کنترل سرعت راه اندازی و اجرایی شود.
وی ادامه داد: تاکنون بخش اعظمی از این پروژه اجرایی شده و در آینده نیز به 
صورت کامل بهره برداری می شود. شهردار رشت با بیان اینکه در مدت اخیر تدوین 
طرح جامع و مطالعات ITS در قالب ۲۳ سند هم در دستور کار شهرداری رشت 
قرار گرفت افزود: در این مدت شاهد اجرای پروژه هایی نظیر هوشمندسازی ناوگان 

اتوبوسرانی، مدیریت پارک حاشیه ای معابر و نظایر این بوده ایم.
احمدی اذعان داشت: مناسب سازی فضای شهری برای افراد خاص و معلوالن نیز 
در دست اجرا قرار دارد به طوری که در همین راستا تاکنون خیابان پرستار به عنوان 

خیابان پایلوت برای تردد معلوالن مناسب سازی شده است.
شهردار رشت فراخوان اجرای پروژه ژ پنج را هم متذکر شد و اظهار کرد: با انجام 
یک فراخوان، پیمانکار این پروژه انتخاب شد که در صورت امضای تفاهم نامه با اداره 
آب منطقه ای عملیات اجرایی آن آغاز می شود. احمدی در ادامه اقدامات شهرداری 
در راستای بهسازی بافت های فرسوده شهر رشت را هم تشریح کرد و بیان داشت: 
هم اینک پروژه مرمت ساختمان ساعت آغاز شده است از طرفی مطالعات ساختمان 

فرهنگ و هنر هم به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مرمت عمارت میرزا خلیل رفیع نیز پس از اتمام 

مطالعات و رفع خطر اولیه در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی گیالن تشریح برنامه های ارائه شده به شورای اسالمی توسط شهردار رشت
و اتاق بازرگانی ولگاگراد روسیه 

در  روسیه  و  ایران  اتاق مشترک  رییس  امروز-  گیالن 
جلسه مشترک با تجار و بازرگانان برگزیده استان ولگاگراد 

روسیه شرکت کرد. 
رییس  بیکادرووا  گالینا  خانم  که  کاری  نشست  این  در 
کمیته سیاست اقتصادی و توسعه استان ولگاگراد و خانم 
ویکتوریا آفاناسووا رییس مرکز حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری ولگاگراد نیز حضور داشتند طرفین در خصوص 
توسعه و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین استان 
گیالن و استان ولگاگراد به بحث و گفتگو پرداختند. تجار 
و تولیدکنندگان استان ولگاگراد به تشریح فعالیت های 
اقتصادی خود پرداختند و مشکالت خود را در خصوص 

تجارت با ایران مطرح نمودند. 
هادی تیزهوش تابان رییس اتاق مشترک ایران و روسیه 

در این دیدار  به تفصیل به سواالت آنها پاسخ دادند و راهنمایی های الزم را 
برای انجام صحیح معامالت تجاری با ایران به عمل آوردند.  در پایان این 
نشست تجاری تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی گیالن و اتاق بازرگانی 
ولگاگراد توسط آقای هادی تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی گیالن و آقای 
وادیم تکاچنکو رییس اتاق بازرگانی ولگاگراد امضا گردید. در این تفاهم نامه 

طرفین متعهد شدند حداکثر تالش و کوشش  خود را برای توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی بین دو استان گیالن و ولگاگراد و همچنین رفع موانع 
موجود به عمل آورند.  الزم به ذکر است که استان ولگاگراد با جمعیت حدود 
۲/۵ میلیون نفر در جنوب روسیه قرار دارد و از لحاظ کشاورزی و صنعتی 
دارای اهمیت زیادی برای روسیه است و قرارگیری آن در حاشیه رود ولگا 

برای جمهوری اسالمی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.

تابلوهای مزاحم حاشیه جاده نباید گزینشی جمع آوری شوند

از زمان مدیریت ماکان پدرام در راه و  گیالن امروز، یداله کشاورز- 
گیالن  شهرسازی  و  راه  حوزه های  در  خوبی  تحوالت  گیالن  شهرسازی 
و  راه  مدیریت  بودن  اجرایی  دلیل  به  که  به  طوری  است  گرفته  صورت 
شهرسازی و اشراف وی در پروژه های عمرانی هم سرعت پروژه ها در این 
از گذشته  بهتر  این دوره  پروژه ها در  و هم کیفیت  یافته  افزایش  حوزه 
دنبال می شود. مثال یکی از اقدامات خوب این اداره در الهیجان روکش 
لنگرود بوده است که  تالش محله  تا منطقه  آسفالت منطقه شیخ زاهد 
سال ها دست اندازهای آن رانندگان را آزار می داد. اخیرا نیز راه و شهرسازی 
تبلیغاتی،  تابلوهای  جمع آوری  به  نسبت  ضربتی  اقدام  یک  در  گیالن 
رانندگان و  امکان دید بیشتر  به منظور رفع سد معبر و  تجاری مزاحم 
اقدام کرد که مورد  لیالستان  به  کاهش تصادفات در منطقه شیخ زاهد 
در  ظاهرا  اما  گرفت  قرار  نقلیه  وسایل  رانندگان  و  شهروندان  استقبال 

گرفته  استان صورت  و شهرسازی  راه  توسط  نظارت کمتری  پروژه  این 
است زیرا ماموران و دست اندرکاران این اداره که با تجهیزات کامل برای 
جمع آوری تابلوهای مزاحم حاشیه این جاده وارد عمل شده بودند نسبت 
به جمع آوری و تخریب این تابلوها یکسان عمل نکردند و به قول اهالی این 
منطقه گزینشی عمل کردند به طوری که بعضی از تابلوهایی که به طور 
عرضی کل حاشیه پیاده روها را اشغال کرده اند جمع آوری نشدند اما بعضی 
از تابلوهایی که مزاحمت آن چنانی نداشتند و یا باعث سد معبر نمی شدند 
و در دید رانندگان نیز تاثیر چندانی نداشتند جمع آوری شدند. اما در این 
بین تابلوهایی که حتی به تیرهای برق کنار خیابان یا جاده وصل بودند 
جمع آوری نشدند به هر حال یکی از شهروندان در هنگام فعالیت راهداری 
)لیالستان( عکسی به روزنامه ارسال  الهیجان در رفع سد معبر منطقه 

کرده است که گویا موید مطلب فوق است.


