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مجازات میلیاردی 
فروشنده بتن 

بی کیفیت در رشت

سهم هر ایرانی 
از یارانه انرژی 

چقدر است؟
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۲۵ هزار تن کاالی متروکه 
در انبارهای بنادر گیالن
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آینده  شغل های 
نوآوری  استراتژیست 

ایجاد مرکز تجارت جهانی 
کریدور شمال-جنوب 

در منطقه آزاد انزلی

کالهبرداری 
وعده  با  میلیاردی 

بخت گشایی

نگاهی به زندگی و آثار عالمه ذوالفنون از زبان خودش

آیت  اهلل حسن زاده آملی 
بیش از جوان ها مطالعه می کرد

)ادامه در صفحه 2(

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: ۲166 و 344۲۲177       فکس: 344۲۲044

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404

۲ – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز ۵40۲

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

استاندار گیالن  در پنجاه و ششمین جلسه مدیریت تاالب بین المللی انزلی:

بهترین روش احیای تاالب  
تکیه بر برنامه ریزی اصولی و نگاه 

کارشناسانه است

گیالن امروز- عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح میدان گیل الهیجان 
بهره برداری فقط ۵۵ درصد پیشرفت  از موعد مقرر  با گذشت سه سال 
فیزیکی داشته است که مسئوالن عامل اصلی این تاخیر را فقدان اعتبارات 

کافی می دانند.
به گزارش ایرنا، شهر الهیجان در کنار اهمیت کشاورزی و گردشگری که 

آن را هر ساله به مقصد شمار بسیاری از 
مسافران تبدیل کرده است، مهم ترین 
استان  غرب  به  شرق  مواصالتی  محور 
نیز محسوب می شود که تردد  گیالن 
برابر  این شهر را چندین  خودرویی در 
کرده و بار ترافیکی بزرگی را به این شهر 

تحمیل می کند. 
میدان  بر  غیرهمسطح  تقاطع   احداث 
مهم  از  یکی  الهیجان  کمربندی  گیل 
ترین پروژه های عمرانی شهرستان بود 
که در سال ۹۴ کلید خورد و طبق طرح 
پایان  تا  گردید  مقرر  اولیه  اظهارات  و 
بار  زیر  و  شود  برداری  بهره   ۹۷ سال 

ترافیکی برود. 
به  گیل  میدان  غیرهمسطح  تقاطع 
افزایش  در  سزایی  به  سهم  حتم  طور 

مطلوبیت ترافیکی شهرستان الهیجان دارد که ۹ سال از طرح مطالعاتی 
و ۶ سال نیز از شروع عملیات اجرایی آن می گذرد. این طرح به دلیل قرار 
گرفتن در محور گیالن به مازندران، مشکالت ترافیکی منطقه، بویژه در 

ایام تعطیالت را رفع خواهد کرد.
این پروژه با پیش بینی هزینه بالغ  بر ۴۰۰ میلیارد ریال به طول ۴۵2 متر 
و عرض مقطع ۴۰ متر قرار بود در مدت زمان سه سال ساخته  شود، اما 
با وجود تصویب ردیف اعتباری در بودجه سال ۹۴، آن طور که مسئوالن 
می گویند به دلیل عدم تخصیص اعتبار الزم، اجرای آن به مدت یک سال 

در سال ۹۵ متوقف شد.
در سال ۹۷ نیز با انصراف پیمانکار اولیه )غیربومی( از ادامه ساخت پروژه، 
مناقصه مجدد برگزار و پیمانکار جدید )بومی( برای ادامه ساخت تقاطع 
غیرهمسطح انتخاب گردید اما همچنان این پروژه به عنوان یکی از طرح 

های نیمه کاره مهم شهرستان و استان بر زمین مانده است.

کندی کار پیمانکاران مانع اصلی
مدیرکل راه و شهرسازی گیالن درباره ساخت این تقاطع غیر همسطح 
اظهار داشت: طرح کنارگذر الهیجان )گیل( در راستای طرح چهارخطه 
از حدود 2۰  تا بهشهر به عنوان یک طرح سراسری  انزلی  کردن محور 
سال پیش در مسیر رشت به سمت چابکسر در قالب طرح 2۰۴2 در حال 
اجرا است. ماکان پدرام افزود: این طرح بصورت سالیانه تعریف شده است 
انزلی،  کنارگذر  مانند  مختفی  کنارگذرهای  بر ضرورت ها  بنا  هر سال  و 
آستانه اشرفیه و لنگرود برای آن اولویت بندی می شود که با توجه به 
اولویت های مختلف تاکنون اقدام شده و بعضی طرح های این محور در 
دست اقدام است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به ترافیکی که در میدان 
به وضع موجود آن، مسئوالن  توجه  با  و  ایجاد می شود  گیل الهیجان 
وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه رسیدند که این طرح باید بصورت 

تقاطع غیرهمسطح ساخته شود تا ترافیک در این محور آزاد شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گیالن یادآورشد: پیمانکار قبلی بخشی از کار و 

آزادسازی در این مسیر را انجام داد و وزارتخانه به این نتیجه رسید که 
با توجه به کندی کار پیمانکار، مناقصه جدیدی برگزار شود تا پیمانکاران 
درآن مناقصه جدید شرکت کرده و مسئول تازه ای برای ساخت آن تعیین 

شود.
افتتاح تقاطع تا یکسال آینده منوط به تخصیص اعتبار

نقل  و  حمل  زیربناهای  وتوسعه  ساخت  شرکت  های  طرح  مدیرحوزه 
کشور در استان گیالن در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: با همکاری مدیران 
دستگاه های ذیربط تملک زمین ها در این محور انجام شده و اکثر تاسیسات 
آب، برق، گاز و تلفن محور عملیات نیز منتقل شده و مابقی نیز به زودی به 

خارج از آن انتقال می یابد.
محمد پردل نژاد با بیان اینکه این طرح ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
افزود: تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار اسناد خزانه برای مطالبات پیمانکار 

این پروژه پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه گزینش پیمانکاران بومی می تواند به دالیل مختلفی 
عامل پیشرفت پروژه های عمرانی باشد، گفت: در صورت تخصیص بودجه 
و اعتبار، تقاطع غیرهمسطح میدان گیل الهیجان ظرف حداقل ۶ ماه و 

حداکثر تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

تغییر نرخ ساخت تقاطع
مدیرعامل شرکت گیل پوشش سفیدرود که پیمانکار ساخت پروژه است 
نیز به ایرنا گفت: از روزی که پروژه به ما واگذار گردید، تمام تالش را برای 

پیشرفت هرچه سریعتر پروژه به کار گرفتیم.
ابوالفضل پرستار با بیان اینکه قرارداد ما بر اساس مناقصه سال ۹۷ است، 
شد  باعث  ها  هزینه  و  تجهیزات  مصالح،  قیمت  افزایش  موضوع  گفت: 
تایید  و  کارفرما  نظر مثبت  با  و  باشد  نرخ  ترمیم  نیازمند  ما  قرارداد  که 

کارشناسان این موضوع نیز در حال انجام است.
انتقال تأسیسات برق از محل اجرای پروژه شد  وی خواستار تسریع در 
و افزود: با تامین وجه و حمایت مسئوالن ما می توانیم این پروژه را در 

سریعترین زمان ممکن آماده افتتاح نماییم.
با وجود این این روزها بار ترافیک های سنگین میدان گیالن که هنوز 
مردم  دوش  بر  است  غیرهمسطح  تقاطع  از  برداری  بهره  راه  به  چشم 
الهیجان و مسافران سنگینی می کند که الزم است به این پروژه تقریبا 

ملی سرعت بیشتری داده شود.

تقاطع غیرهمسطح میدان گیل الهیجان؛ ایستاده در نیمه راه
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بررسی پروژه جاده ابریشم در گیالرکش دیلمان 

کاهش چشمگیر زمان سفر از گیالن 
به قزوین با ایجاد جاده ابریشم

مشکالت مالی مانع اصلی تکمیل سدهای گیالن 
گیالن امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن گفت: عمده ترین 
مشکل در پیشبرد عملیات اجرایی سدهای مخزنی و الستیکی استان، عدم 
تخصیص اعتبارات کافی و به موقع است و تامین بودجه متناسب با برنامه 

زمانبندی طرح ها را از مراجع مربوطه پیگیری می کنیم.
وحید خرمی در گفت و گو با ایرنا 
اعتباری  مشکالت  خصوص  در 
سدهای در احل احداث این استان 
اظهار داشت: در مواردی که امکان 
از ظرفیت  باشد  داشته  وجود  آن 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
آن  جمله  از  و  شود  می  استفاده 
سد  نیروگاه  ساخت  به  می توان 
مخزنی شهر بیجار توسط سرمایه 
گذار یا تامین مالی سد السک از 

طریق فاینانس داخلی اشاره کرد.
مواقع  برخی  در  افزود:  وی 
هماهنگی های الزم با سایر ارگان 
منابع  و  زیست  محیط  نظیر  ها 
اما  شود،  می  زمان بر  نیز  طبیعی 
تالش می کنیم مسائل با تعامل و 
همکاری در کوتاه ترین زمان حل 

و فصل شود.
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
مورد  در  داد:  ادامه  گیالن  ای 
فاینانس  از طریق  که  سد السک 

داخلی در دست پیگیری است، مشکالت تامین مالی توسط سرمایه گذار، 
سبب تاخیر اجرای آن شده است و در مورد مسائل فنی که در زمان احداث 
با کار مهندسی و  ایجاد می شود، به طور معمول تالش می کنیم  سدها 

بررسی روش های جایگزین، از توقف عملیات اجرایی پیشگیری شود.
خرمی مسائل اجتماعی را از دیگر عوامل تاخیر در اجرای سدها عنوان کرد و 
گفت: مسائل اجتماعی پروژه های در دست احداث، عامل دیگری است که به 
صورت مرتب باید با حساسیت الزم پیگیری شود و رضایت مردم در احداث 
پروژه های زیربنایی جلب شود و این امر نیز در اولویت کار شرکت سهامی 

آب منطقه ای گیالن است.
چهار سد مخزنی در دست احداث است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن اظهار کرد: سدهای مخزنی پلرود با 

۷۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی ، دیورش با ۵۴ درصد ، شفارود با ۵۸ درصد و 
السک با ۶ درصد در دست احداث هستند و امسال برای سد مخزنی دیلمان، 
نیز شروع  آن  اجرایی  عملیات  زودی  به  و  است  دریافت شده  اجرایی  کد 
خواهد شد. خرمی افزود: سدهای مخزنی خالصان، نیلرود و عزیزکیان نیز در 
مجوزهای  اخذ  و  مطالعه  دست 
الزم جهت شروع عملیات اجرایی 
هستند و مطالعات مرحله نخست 
چند سد کوتاه در سطح گسترده 
شده  انجام  استان  جغرافیایی 
است و در صورت تایید، کار آنها 

وارد مراحل بعدی خواهد شد.
در  مخزنی  سدهای  درباره  او 
سد  گفت:  گیالن  استفاده  حال 
سفیدرود از سال ۴2 و شهربیجار 
از سال ۹۳ در دست بهره برداری 
الستیکی  سدهای  و  هستند 
پهلوان  و   ۹۶ سال  از  سر  دهنه 
و  باغبانان  و   ۹۷ سال  از  بست 
گالش کالم از سال ۹۸ در مدار 

بهره برداری قرار گرفته اند.
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
حال  در  از  همچنین  گیالن  ای 
احداث بودن هفت سد الستیکی 
پیشرفت  درصد   ۷۱ با  ماسال 
فیزیکی، تولم شهر با ۶۰ درصد، 
تالش با ۵۵ درصد، فخرآباد با ۵۴ درصد، مالهادی با ۵۳ درصد و انبارسر با 

۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد. 
بازنگری  ادامه داد: مطالعات سد الستیکی رادارکومه نیز در دست  خرمی 
مرحله  مطالعات  و  شد  خواهد  آغاز  آن  اجرایی  عملیات  زودی  به  و  است 
نخست ۱۰ سد الستیکی دیگر نیز در سطح استان انجام پذیرفته است و 
پس از بررسی کارایی این نوع سدها و تامین اعتبارات الزم، می توانند در 

دستور کار و اجرا قرار گیرند.
استان گیالن سرزمین باران های نقره ای با بارش سالیانه به طور متوسط 
بیش از یکهزار میلیمتر از مناطق پربارش ایران است و احداث سدها یکی از 
راهکارهای جلوگیری از هدررفت آب و منبع آبی پایدار برای تامین آب شرب 

و کشاورزی به شمار می آیند.

با گذشت دو سال از شیوع کرونا

وام کرونایی گره ای از مشکالت 
صنوف باز کرد؟

اما  شد  ارائه  اصناف  از  حمایت  برای  کرونایی  تسهیالت  امروز-  گیالن 
فعاالن بازار مبلغ آن را در این ضرر و زیان ناچیز و بی اثر می دانند و از 

بدقولی های گذشته گله مندند.
باالخره دولتی ها تصمیم گرفتند به داد اصناف زخم خورده از کرونا برسند. 
کسب و کار های کشور در دوران درگیری با کرونا بار ها و بار ها با تعطیلی و 
محدودیت های کرونایی مواجه شدند که در کنار کاهش خرید و فروش های 
انجام شده فشار زیادی را بر دوش آن ها انداخت. با اعالم تعطیلی صنوف 
دولت  داد. حاال  را  آن ها  از  پشتیبانی  و  زیان  و  وعده جبران ضرر  دولت 
سیزدهم نیز قصد دارد با ارائه تسهیالت کرونایی ضرر و زیان این اصناف 
تا آذرماه تمدید  نام تسهیالت کرونایی  را مجدد جبران کند.مهلت ثبت 
شده، برای همه اصناف به همین اندازه یعنی ۱2 تا ۱۶ میلیون به ازای هر 

نیروی کار است.
باشگاه خبرنگاران  با  گو  و  در گفت  ایران  اصناف  اتاق  صفایی سخنگوی 
جوان، اظهار کرد: مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیالت کرونایی اصناف تا 
پایان آذرماه امسال تمدید شد. این تسهیالت به ۱۴ گروه شغلی پرداخت 
می شود، گروه هایی که جزو حساس ترین گروه ها هستند و بیشترین آسیب 

را در دوران کرونایی دیده اند.
سخنگوی اصناف ایران بیان کرد: این ثبت نام باید از طریق سامانه کارا 
صورت گیرد و اصناف تا آخر پاییز فرصت ثبت نام دارند؛ همچنین بانک ها 
نیز تا بهمن ماه مکلف هستند که این تسهیالت را پرداخت کنند. از شرایط 

این تسهیالت می توان به سود ۱۳ درصد، 2 ماه تنفس و اقساط 2 ساله 
اشاره کرد. اما تسهیالت برای تاالردار ها متفاوت از سایر اصناف است. تاالر 
دار ها در بین تمام صنوف بیشترین آسیب را دیدند و فعالیت آن ها در این 
مدت به طور کامل منع شد و به همین دلیل تسهیالت در نظر گرفته شده 

برای آن ها متفاوت از سایر اصناف و کسب وکار ها است.
احسان سقایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از رسته هایی که بعد از دوران شیوع 
کرونا در کشور آسیب دید، رسته تاالر دار ها بود که شامل تاالر های پذیرایی 
و باغ تاالر ها می شود. این گروه به خاطر سرمایه گذاری زیادی که در شغل 
خود دارند، تعطیلی اجباری باعث شد که آسیب فراوانی را تجربه کنند. 

ضمن اینکه گروه های شغلی مختلف هم وابسته به این رسته هستند.
به گفته این مقام مسئول با توجه به این موضوع و با تالش هایی که اتاق 
اصناف ایران در ستاد ملی مقابله با کرونا انجام داد، تاالر دار ها نیز جزو ۱۴ 
گروهی قرار گرفتند که آسیب جدی به آن ها خورده است؛ بنابراین دولت 
با اعطای تسهیالت بانکی یا معافیت های  تصمیم گرفت که از این گروه 

مالیاتی و بیمه ای حمایت کند.
سقایی گفت: اتاق اصناف اطالعیه ای به تمامی اتاق های سراسر کشور صادر 
کرده است تا با همکاری اتحادیه ها این واحد های صنفی به جز تاالردار ها 
وارد سامانه کارا شوند و ثبت نام خود را انجام دهند و در نهایت از این 

تسهیالت بهره مند شوند.


