
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن 
گواهی   فقره   ۳۷۴ صدور  با  گفت:  تجارت  و 
کشف، بیش از هزار کیلومتر مربع از ذخایر معدنی 

جدید در کشور شناسایی شد.
تعداد  به  ایرنا  خبرنگار  با  موالبیگی  ابراهیم علی 
پروانه ها و گواهی های کشف صادر شده در سال 
جاری اشاره و اظهار کرد: تا پایان آبان سال جاری 
افزون بر ۶۰۰ پروانه اکتشاف معدن صادر شد که 
کیلومتر   ۷۰۰ و  هزار  هفت  از  بیش  اقدام  این  با 
مربع از مساحت کشور زیر عملیات اکتشافی قرار 

گرفت.

یادآور شد: میزان ذخیره قطعی برآورد شده  وی 
سطح  در  شده  صادر  کشف  گواهی  فقره   ۳۷۴

کشور بیش از ۵۰۷ میلیون تن است.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: افزون بر این حدود ۷۶ هزار 
فقره درخواست اکتشاف هم در این مدت به ثبت 
رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در 
سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.

صادر  اکتشاف  پروانه  بیشترین  افزود:  موالبیگی 
شده در کشور هم مربوط به گروه پلی متال )مواد 
معدنی فلزی هم چون مس، روی، سرب( است 

که با این اقدام برای افزون بر یک هزار و ۶۰۰ نفر 
اشتغال ایجاد شد.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن 
این  از مدیران  به همراه جمع دیگری  و تجارت 
وزارتخانه برای شرکت در جلسه کارگروه تعامل 
فعالیت  های معدنی در عرصه  های منابع طبیعی 
و بررسی وضعیت چندین معدن و تصویب چند 

طرح معدنی به کردستان سفر کرد.

قدمت  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر   
ساختمان های مدارس در کشور باال است و باید 
توجه داشت که این مساله در شهرستان خمینی 

شهر نیز مشاهده شده وباید برطرف شود.
یوسف نوری در حاشیه بازدید از فضاهای آموزشی 
شهرستان خمینی شهر در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه خمینی شهر از شهرستان های دارای مدارس 
این  ما  راهبرد  داشت:  اظهار  است،  باال  تراکم  با 
به  نباشد و  از معلم  است که هیچ کالسی خالی 

طرق مختلف نیروی انسانی را تأمین کنیم.
و  آموزش  مدیرکل  مطالبات  از  یکی  افزود:  وی 
نماینده مردم شهرستان خمینی  استان و  پرورش 
شهر در مجلس تأمین نیروی انسانی معلم بود که 

محقق خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما در مدارس 
در همه بخش ها با کمبود نیروی انسانی روبه رو 
و  خدمتگزار  مشکل  مدارس  داد:  ادامه  هستیم، 
سرایدار دارند که تالش می کنیم آن را هم با جذب 

مجوز از سازمان اداری استخدامی حل کنیم.

ساختمان های  باالی  قدمت  خصوص  در  وی 
مدارس در کشور نیز گفت: باید توجه داشت که 
این مساله در شهرستان خمینی شهر نیز مشاهده 

شده است وباید برطرف شود.
نوری تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه آموزش و 
پرورش را از راهکارهای کاهش تراکم در مدارس 
کشور اعالم کرد و افزود: تالش می کنیم پروژه های 

نیمه تمام این شهرستان تا سال آینده تکمیل شود.
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جاری  هفته  در  باران  و  برف  بارش  بینی  پیش   
رفع  به  امیدوار  را  وحش  حیات  دوستداران 
خشکسالی در پارک ملی گلستان کرد اما در چند 
از  غیر  به  زیست کره  ذخیره گاه  این  گذشته  روز 
ریزش  از  اندکی  بسیار  سهم  کوهستانی   مناطق 
جریانات جوی داشته است و در صورت ادامه دار 
بودن این روند به زودی دیگر آبی در رودخانه های 

آن باقی نخواهد ماند.
پارک ملی گلستان به عنوان یکی از پنجاه ذخیره گاه  
مختلف  گونه های  زیستگاه  و  دنیا  کره  زیست 
و  »آلمه  نام  با   ۱۳۳۶ سال  در  گیاهی  و  جانوری 
ایشکی« مورد حفاظت قرار گرفت و نخستین پارک 
ایران شناخته می شود که سال ۱۳۵۴ در فهرست 

میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
ملی  اثر  پانزدهمین  حفاظت،  تحت  منطقه  این 
به حساب می آید که توسط سازمان میراث فرهنگی 
ایران  طبیعی  میراث  فهرست  در   ۱۳۸۷ سال  در 
قرار گرفت و طبق آخرین سرشماری ۱۰ هزار و 
۷۹۰ راس انواع گونه های علفخوار شامل ۹ هزار 
و ۵۰۰ راس قوچ و میش، ۳۹۰ راس آهو و ۹۰۰ 
راس کل و بز با تغذیه از علف زارها، رودخانه ها 

و چشمه های این پارک زیست می کنند.
کنار  در  فصلی  و  دائمی  چشمه   ۱۳۰ حدود 
آبشارهای متنوع از جمله »گلستان، آق سو، گلشن و 
خاندوشان و رودخانه دوغ« از قدیم به عنوان منابع 
آبی مورد استفاده زیستمندان این ذخیره گاه زیست 
کره است و علفخواران دسته دسته در میان دشت 
میرزابایلو تا سولگرد، لهندور، آلمه، تنگه گل، دشت 

و محدوده آنها با آرامش چرا می کنند.
و  آبشارها  آب  دبی  باسابقه،  محیط بانان  گفته  به 
رودخانه های دائمی و فصلی پارک ملی گلستان با 
در  استان  بر  بارانی محسوس حاکم  کم  به  توجه 
مقایسه با سال های قبل کاهش محسوسی پیدا کرده 
به حدی کم  آبشار گلستان  مثال آب  به عنوان  و 
است که قابلیت جریان یافتن در رودخانه متصل به 
آن را ندارد و همچنین بخش هایی از رودخانه دوغ 

به سمت خشک دائم حرکت می کند.
سه نوع آب و هوای متفاوت خشک، نیمه خشک 
و نیمه مرطوب در پارک ملی گلستان حاکم است 
که همین ویژگی باعث شده این ذخیره گاه زیست 
کره دارای پوشش گیاهی متنوع از استپ خشک 
در  چه  آن  حیات وحش  و  باشد  انبوه  جنگل  تا 

نگرانی  مرطوب  یا  و  خشک  کوهستانی،  مناطق 
روزها  این  اما  ندارند  خود  غذای  تامین  برای 
آبی  منابع  کاهش  دلیل  به  جانوران  تردد  گستره 

محدودتر شده است.
با  گو  و  گفت  در  گلستان  ملی  پارک  رییس 
محدود  بارندگی های  کرد:  بیان  ایرنا  خبرنگار 
گسترش  از  جلوگیری  برای  شاید  زمستان  فصل 
تاثیر  اما  بود  خوب  منطقه  در  نقطه ای  آتش های 
و  زیرزمینی  آب  سفرهای  تغذیه  برای  را  الزم 

روان های داخل پارک نداشت.
مهدی تیموری افزود: آرزو داشتیم طبق پیش بینی 
سنگینی  برف  بارش  روزها  این  در  هواشناسی 
کنیم  مشاهده  گلستان  ملی  پارک  محدوده  در  را 
و  خاک  رطوبت  حفظ  برای  نگرانی هایمان  تا 
رویش علوفه ها در کنار بهبود سطح منابع آبی و 

رودخانه ها کم شود.
وی ادامه داد: بر خالف این پیش بینی به غیر از 
ارتفاعات در دیگر نقاط پارک ملی گلستان برف 
شاخص ها  اساس  بر  و  نبارید  شدید  یخبندان  و 
گلستان  آبشار  یا  و  دوغ  رودخانه  ورودی  آب 
مطلوب  دلیل  به  و  ندارد  نرمالی  وضعیت  اصال 
نسبت  آنها  امسال سطح آب  بارندگی های  نبودن 
به سال های قبل خیلی کاهش یافته و در صورت 
در  باید  لحظه  هر  موجود  جوی  وضعیت  ادامه 

انتظار خشک شدن کامل آنها باشیم.
پارک  طبیعت  گفت:  گلستان  ملی  پارک  رییس 

است  زیستمندان  آب  و  خوراک  جوابگوی  ملی 
و نیازی به توزیع علوفه احساس نشده اما تداوم 
کاهش بارندگی ها آن هم در فصل زمستان به طور 

قطع وضعیت را سخت تر می کند.
در  موجود  چشمه های  از  خیلی  افزود:  تیموری 
پارک ملی گلستان هوابین هستند به این معنی که 
در صورت نبود بارندگی مناسب خشک می شوند 
هنوز  ارتفاعات  در  برف  مشاهده  وجود  با  و 
عنوان  به  میرزابایلو  دشت  در  را  کافی  بارندگی 
آنها  مهاجرت  احتمال  و  نداشتیم  آهوان  زیستگاه 
مزارع  به حاشیه  بیشتر  علوفه  و  آب  تامین  برای 

کشاورزی و زیستگاه های پیرامونی وجود دارد.
پارک  جاری  آب های  میزان  اظهارداشت:  وی 
ملی گلستان مثل آبشار آق سو، گلستان، رودخانه 
شده  کم  خیلی  خاندوشان  و  گلشن  آبشار  دوغ، 
به طوری که آب آبشار گلستان اصال به رودخانه 
نمی رسد و این شرایط مسیرهای دسترسی به آب 
زیستمندان حیات وحش را محدود کرده که این 

خود فرصتی برای شکارچیان است.
رییس پارک ملی گلستان گفت: با توجه به تجربه  
موفق سال های قبل در مرمت و بهسازی چشمه ها 
امسال  اعتبارات  محل  از  آبشخورها،  ایجاد  و 
ادامه این برنامه ها را به ویژه در منطقه لهندور و 

سولگرد خواهیم داشت.
که  خشکسالی  وجود  با  کارشناسان،  اعتقاد  به 
مانند  جاری  آب های  منابع  دبی  کاهش  باعث 

چشمه ها  از  تعدادی  خشکی  و  گلستان  آبشار 
شده، تشکیل شورای راهبری برای مدیریت پارک 
ملی گلستان در کنار تالش محیط بانان و همیاران 
طبیعت برای حفاظت از این ذخیره گاه باعث شده 
از جمله علفخواران در  تا گونه های جانوری آن 
آرامش به زیست خود ادامه دهند و شواهد حاکی 

از رشد جمعیت آنها در چند سال اخیر است.
شاخص  علفخواران  جمعیت  افزود:  تیموری 
حیات وحش پارک ملی گلستان شامل گونه های 
اساس  بر  آهو«  و  میش  و  قوچ  بز،  و  »کل 
و  بارندگی  کاهش  وجود  با  امسال  سرشماری 
درصد   ۱۰ پارسال  به  نسبت  حاکم  خشکسالی 

رشد داشته است.
انواع  راس   ۷۹۰ و  هزار   ۱۰ امسال  گفت:  وی 
راس   ۵۰۰ و  هزار   ۹ شامل  علفخوار  گونه های 
قوچ و میش، ۳۹۰ راس آهو و ۹۰۰ راس کل و بز 
در این ذخیره گاه زیست کره شمارش و ثبت شد 
که در مقایسه با ۹ هزار و ۵۷۹ راس سال گذشته 

افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد.
موقعیت  دلیل  به  کره  زیست  ذخیره گاه  این 
شامل  رویشگاهی  البته  و  توپوگرافی  جغرافیایی، 
طیف وسیعی از زیستگاه ها و اکوسیستم هاست و 
رویشگاه های تپه ماهوری با عناصر شاخص ایرانی 
تورانی مانند درخت تاغ، گونه آهوی ایرانی و قوچ 
مانند  عناصری  با  هیرکانی  رویشگاه های  میش،  و 
درخت راش، گونه جانوری مرال و زیستگاه های 
و  ارس  درخت  مانند  عناصری  با  کوهستانی 

گونه های پلنگ ایرانی و کل و بز است.
پلنگ،  آهو،  شامل  پارک  این  جانوری  گونه های 
تشی، خرس قهوه ایی، خرگوش، حشره خورها، 
راسو، روباه، روباه ترکمنی، رودک، سمور جنگلی، 
سیه گوش، شوکا، شنگ، قوچ و میش، کل و بز، 
گراز، گربه پاالس، گرگ، مرال، سمندر، قورباغه 
چنگالی،  چهار  پشت  الک  سبز،  وزغ  جنگلی، 
مارمولک بی پا، مار آبی، مار قیطانی، گرزه مار و 

افعی قفقازی است.
ترین  قدیمی  و  ترین  بزرگ  گلستان  ملی  پارک 
 ۸۹۵ و  هزار   ۹۱ مساحت  با  کشور  ملی  پارک 
استان  شرق  در  گالیکش  شهرستان  در  هکتار 
گلستان و غرب استان خراسان شمالی واقع است 
و بخش ناچیزی از پارک ملی گلستان در سرزمین 

استان سمنان قرار دارد.
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برف و باران نیامد، پارک ملی گلستان خشکید

وزیر آموزش و پرورش: 
قدمت ساختمان مدارس در کشور زیاد است

آهن  ذوب  مدیرعامل  رخصتی  ایرج  مهندس    
ماه  دی  سوم  و  بیست  تبریک  ضمن  اصفهان 
عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  تاسیس  سالروز 
مصاحبه  در  ایران  در  فوالد  کننده  تولید  اولین 
اختصاصی با پایگاه خبری ذوب ۲۴ گفت: ذوب 
آهن اصفهان در ساخت و بهره برداری از صنایع 
فوالدی در اقصی نقاط کشور نقش بی بدیلی ایفا 
نمود. کارخانه ای که در کنار پشتیبانی از جنگ، 

تولید فوالد را نیز حفظ نمود و توسعه بخشید. 
وی در خصوص افزایش سرمایه ذوب آهن افزود: 
افزایش سرمایه شرکت را به روش های مختلف در 
دست اقدام داریم که مجوز اولیه آن هم از بورس 

اخذ شده و مجمع نیز برگزار می شود .
کرد:  تصریح  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
رویکردی که در کمتر از یک سال گذشته ذوب 
آهن اصفهان در بخش معدن در پیش گرفته است، 
این مجتمع عظیم صنعتی را در مسیر رسیدن به 
اوج قدرت معدن داری قرار داده که حرکت در 

این مسیر با قدرت ادامه می یابد. 
تولید  به  ادامه  در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
 : گفت  و  پرداخت  شرکت  این  در  ملی  ریل 
از  متنوعی  سبد  است  قادر  اصفهان  آهن  ذوب 
خطوط  نیاز  مورد  استاندارد  ریلی  محصوالت 
مختلف ریلی کشور را تولید کند. در این زمینه با 
مترو مشهد تفاهم نامه ای را امضا کردیم و زودتر 

را  ریل  نوع  این  تولید  آنها  انتظار  مورد  زمان  از 
این  به  نیاز  مورد  ریلی  محموله  و  نمودیم  آغاز 

مجموعه تحویل داده شد.
وی گفت: در کشور بالغ بر ۷ هزار عدد سوزن 
ای  نامه  تفاهم  زمینه  این  در  و  داریم  نیاز  ریل 
در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران به 
امضا رسید تا ذوب آهن اصفهان وابستگی به این 
محصول استراتژیک را نیز پایان ببخشد و زنجیره 
رخصتی  مهندس  نماید.  تکمیل  را  ریل  تولید 
هنگام  به  داریم  تقاضا  محترم  دولت  از   : گفت 
فوالد  صنعت  با  مرتبط  های  بخشنامه  صدور 
کشور، دیدگاههای انجمن ها و سایر بخش های 
مرتبط را نیز اخذ نماید تا تولید و اقتصاد کشور 

از این مسیر دچار آسیب نشود.

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن اصفهان با تولید سوزن ریل سنگ تمام گذاشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶۹۵ - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۶۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸   هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای ایوب  پورحسن  فرزند   
ابراهیم    بشماره شناسنامه   ۷۴   صادره از  مرند   در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  ۱۸۷/۰۴  
متر مربع به پالک ۱۱۰۵۲  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۱۳ فرعی از ۴۹   
اصلی  واقع در  دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای محمدعلی قربانزاده   
محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰ /۱۴۰۱/۱۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶۸۸ - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۷۲  - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸   هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فرزند    زکیه صاحبی   متقاضی   خانم   بالمعارض  مالکانه  مرند  تصرفات  ثبت ملک  ثبتی  حوزه 
علیرضا   بشماره شناسنامه   ۱۰   صادره از  مرند   در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی   به 
مساحت  ۱۴۱۸۵/۱۷  متر مربع به پالک ۵۳۵۸  فرعی از   ۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک 
۹۹۹ فرعی از ۴   اصلی  واقع در  دیزج علیا    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای 
علی حسین پور و شرکاء   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۰ /۱۴۰۱/۱۱
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افزون بر هزار کیلومترمربع ذخایر معدنی جدید در کشور شناسایی شد

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه(  و سند کارخانه ) فاکتور فروش(، متعلق به خودروی 
 - یشمی   : رنگ  به     ،۱۳۸۴ مدل:      ،  ۱۶۰۰ آی  دی  آر   : تیپ   ، پژو      : سیستم  سواری، 
 VIN :روغنی،   به شماره موتور :  ۱۱۷۸۴۰۲۵۱۲۸   ، شماره شاسی  :  ۱۳۴۲۷۶۰۸  ،   شناسه
IRFC۱۳۱V۰۴۴۴۲۷۶۰۸  ،  شماره انتظامی:   ایران ۳۵ – ۷۵۸  ط ۲۵   ،   بنام فریده افراجی 
یامچی،  به شماره ملی ۱۵۸۱۰۰۴۳۲۱  ،  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
 مرند

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه  (  و سند کارخانه )فاکتور فروش(   ، متعلق به موتور 
سیکلت ، سیستم :  سپند   ، تیپ : CDI۱۲۵ ،   مدل:    ۱۳۸۷   ،   به رنگ : خاکستری  ،   به شماره 
موتور :  ۳۲۶۱۳۷۵۲   ، شماره تنه  :  ۸۷۸۰۶۱۱    ،   شناسه VIN : IRACO۸۷۱۰۷۶۷۸۰۶۱۱،  شماره 
انتظامی :   ایران ۳۹۴ – ۴۹۴۲۹   ،   بنام محمدعلی عزت پور    ،  به شماره ملی ۱۵۸۲۰۲۹۶۵۲  ،  
 مرندمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         

سرپرست شهرداری رشت در دومین 
نشست تخصصی گردشگری مقاومت:

مزار میرزا در رشت
 پتانسیل خوبی برای جذب 

گردشگر است

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در دومین 
نشست تخصصی گردشگری مقاومت گفت: مزار 
شهید میرزا کوچک جنگلی در سلیمانداراب رشت 
میتواند پتانسیل خوبی در جهت جذب گردشگر به 

خصوص در حوزه گردشگری مقاومت باشد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
یزدانی  یوسف  ؛  رشت  شهرداری  الملل  بین 
ماه  دی   ۱۹ دوشنبه  رشت  شهرداری  سرپرست 
گردشگری  تخصصی  نشست  دومین  در   ۱۴۰۱
و  شهرها  فعالین  حضور  با  که  رشت   مقاومت 
کشورهای جغرافیای مقاومت و اعضای شورای 
داشت:  اظهار  شد  برگزار  رشت  شهر  اسالمی 
رشت تاریخی مملو از ایثارگری و مقاومت دارد 
دیار  در  مقاومت  از  اسوه هایی  میزبان  امروز  و 

میرزاکوچک جنگلی هستیم.
دیار  را  رشت  شهر  رشت،  شهرداری  سرپرست 
شیر مردان و شیرزنان، شهر اولین ها در خصوص 
شهدای سالمت و دیار شهدای حرم و هویت ایرانی 
دانست و عنوان کرد: اسلم دیلمی ، ایت اهلل بهجت، 
تنها  احسانبخش  آیت اهلل  و  ها  رودباری  اهلل  آیت 
بخشی از علمای فرهیخته و بزرگ این دیار است 

که نامشان همواره جاوید خواهد ماند.
تأثیرگذاری  واسطه  به  رشت  شهر  افزود:  یزدانی 
نهضت  جنگل،  نهضت  معاصر،  تاریخ  در  عمیق 
مشروطه و آل بویه به عنوان شهر مقاومت در بین 

هشت شهر مقاومت کشور انتخاب شده است.
و  بلدیه  اولین  استقرار  رشت  اینکه  بیان  با  وی 
دارد  تاریخ خود  در  تهران  از  بعد  را  شهرداری 
جنگلی  خان  میرزاکوچک  شهید  کرد:  اذعان 
فرهنگ  در  باید  و  است  ایران  و  گیالن  آبروی 
و  شخصیت  معرفی  به  نسبت  گیالن  مقاومت 

هویت میرزا اهتمام ورزید.
شخصیتی  را  میرزا  رشت  شهرداری  سرپرست 
برای  و  نهاد  اخالص  طبق  در  را  که جان خود 
حفظ کیان و سرزمین گیل و دیلم فدا کرد خواند 
در  بزرگ  شخصیت  این  مزار  امروز  گفت:  و 
در  خوبی  پتانسیل  میتواند  رشت  سلیمانداراب 
حوزه  در  خصوص  به  گردشگر  جذب  جهت 

گردشگری مقاومت باشد.
یزدانی در پایان سخنانش ابراز داشت: ثبت شهر 
صنایع  حوزه  در  خالق  شهر  عنوان  به  رشت 
سازمان  در  خوراک  خالق  برند  کنار  در  دستی 
جهانی یونسکو افتخاری بزرگ برای همه گیالن 

و گیالنیان به شمار می رود.


