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مصطفی بلورچی پژوهشگر و رشت شناس؛
سبک معماری عمارت میرزا خلیل رفیع ترکیبی از معماری تفلیس و بادکوبه است

رویداد علمی تخصصی نخستین ساالنه شهر 
اعضای  از  برخی  و  رشت  شهردار  با  خالق 
از  تعدادی  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
محوریت  با  اجتماعی  و  فرهنگی  فعاالن 
خالقیت  حوزه های  در  نونهاالن  و  کودکان 
میرزا  تاریخی  عمارت  محل  در  نوآوری  و 
خلیل رفیع برگزار شد. در این مراسم ضمن 
گیالنی  کوچک  سرآشپز  مسابقه  برگزاری 
و  کودک  فکری  پرورش  کانون  همکاری  با 
نوجوان استان گیالن، سید امیر حسین علوی 

٤٤ 2

رویداد علمی-تخصصی نخستین ساالنه 
شهر خالق رشت در پژوهشکده گیالن 
شناسی با مشارکت پژوهشگران، اساتید 
شورای  اعضای  از  برخی  و  دانشگاه 
شهر  و  شد  برگزار  رشت  شهر  اسالمی 
مورد  مختلف  زوایای  از  رشت  خالق 

بررسی قرار گرفت.
موضوعات  روزه  یک  رویداد  این  در 
مختلفی از جمله برندینگ و دیپلماسی 
داری،  موزه  و  شهری، خوراک شناسی 
“گسترونومی”  کاربردهای  و  مفاهیم 
در  سمن ها  نقش  خالق،  شهرهای  در 
و  شهری  خالقیت  رشت،  خالق  شهر 
کارآفرینی خوراک در شهر  شهروندی، 
منظر  از  رشت  تاریخ  و  رشت  خالق 

خوراک شناسی مطرح شد.
مصطفی  رویداد  این  از  بخشی  در 
معماری  مطالعات  پژوهشگر  بلورچی 
ریشه های  معرفی  به  شناس،  رشت  و 
خوراک شناسی  منظر  از  رشت  تاریخی 
مردم شهرمان  عالقه  گفت:  و  پرداخت 
محلی  غذاهای  انواع  در  که  »سیر«  به 
اتفاقات  به  متصل  می خورد،  چشم   به 
است،  رشت  در  هجری  چهارم  قرن 
به  فردی  تاریخی  کتب  استناد  به 
چهارم  قرن  در  الثومی  ابوجعفر  نام 
به  از آمل  تاجر سیر  به عنوان  هجری، 
توسعه  طریق  از  و  نمود  هجرت  رشت 
تقویت  و  شهر  اقتصادی  زیرساختهای 
بنیه مالی مردم، آنان را به اسالم دعوت 
کرد، که بسیاری از مردم رشت از جمله 
حاکم محلی دعوت ایشان را پذیرفتند، 
غیر این ابوجعفر در شکل دهی ساختار 
نقشی  اولیه  قرون  در  رشت  شهری 
نام  و  داشت  محوری  و  کننده  تعیین 
ایشان  توسط  محتمال  نیز  رشت  شهر 
انتخاب شده است که بنده با تدقیق در 
مطرح  را  ادعایی  چنین  تاریخی  منابع 

می کنم.
بعدی  قرون  در  افزود:  ادامه  در  وی 
غذاهای  در  را  سیر  همین  حضور  ما 
محبوبی مانند میرزا قاسمی می بینیم 
حاکم  والی  خان  قاسم  آن  بانی  که 

گیالن در دوره قاجار بوده است.
تاریخی  های  ریشه  شناسایی  بلورچی 
با گالیه  را حاصل کار علمی دانست و 
از بی توجهی مسئوالن استان به حوزه 
و  مدیران  از  من  گفت:  پژوهش  و  علم 
بازیگران عرصه  ما که  استان  مسئوالن 
هستند،  گذاری  سیاست   و  سیاست 
درخواست دارم که برنامه ها، استراتژی 
بر  را  رشت  آینده  چشم اندازهای  و  ها 
پایه پژوهش های علمی استوار سازند، 
ایجاد  که  ساختاری  اینصورت  درغیر 
نخواهد  مانا  و  مستحکم  شد  خواهد 
که  دارم  درخواست  همچنین  ماند، 
حوزه پژوهش و تحقیقات علمی بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد.

اثری از پـژوهـش هـای 
علـمی در برنـامه هـای 
مدیران و مسئوالن گیالن 

وجود ندارد

رئیس  حسینی  نادر  رشت،  شهردار 
شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
رشت و برخی از فعاالن اجتماعی و فرهنگی 

به ایراد سخنرانی پرداختند.
رشت شناس،  و  پژوهشگر  بلورچی  مصطفی 
زیبای عمارت میرزا  ضمن معرفی معماری 
از  ترکیبی  عمارت  این  گفت:  رفیع،  خلیل 
معماری تفلیس و بادکوبه دارای شیشه های 
اُرسی و کم و بیش رنگی متشابه لباسهای 
سنتی رنگارنــگ دخــتران گیــالنی، طاق 

چشم نواز  حیاط  اشاره  با  ادامه  در  بلورچی 
این عمارت، گفت: کنار حوض زیبای وسط 
خلیل  میرزا  که  است  جایی  همان  حیاط 
قرآن  ساعت ها  و  می نشست  بعدازظهرها 
را  باغ  کهنسال  درختان  بیشتر  می خواند، 
بود  کاشته  خودش  دست  با  می بینید  که 
کاشت  و  زیست  محیط  به  توجه  این  که 
میان مدیران  بومی در گذشته در  درختان 
وجود داشته چیزی که اینروزها کمتر دیده 

می شود.

نماهای آجری، فضاهای تو در تو و پیوسته، 
تاالری با نقاشی های لندنی، سقف سفالی و 
ایوان فاخر و بزرگ بود که همگی از عناصر 
است،  رشت  معماری  در  شناسایی  قابل 
امیدوارم حفاظت از اینچنین عمارتهایی در 
اولویتهای متولیان قرار بگیرد و این عمارت 
تا  باشد  پابرجا  یا ۲۰ سال همچنان  تا ۱۰ 
شما دهه ی هشتاد و نودی ها وقتی بزرگتر 
امروز دوباره  اینجا و خاطرات  بیایید  شدید 

برایتان تکرار شود.
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گیالن

اینکه ما  با اشاره به  بازرس کل استان گیالن 
که  ندارد  وجود  دستگاهی  هیچ  ما  کشور  در 
سالمت اداری را مورد ارزیابی قرار دهد، گفت: 
مرکز پژوهش های مجلس تحقیقاتی از طریق 

آماری و پیمایشی انجام می دهد.
وی افزود: تحقیق در خصوص امنیت سرمایه 
توسط  آماری  و  پیمایشی  صورت  به  گذاری 
مرکز پژوهش های مجلس هفت آیتم را مورد 

بررسی قرار می دهد.
مسرور همچنین ادامه داد: گیالن در این هفت 
آیتم یعنی حمایت های دولت رتبه ۲۷ است، 
در  است،  ششم  گیالن  کالن  اقتصادی  ثبات 
بخش شفافیت و سالمت اداری گیالن در رتبه 
۱۳ قرار دارد در تضمین حقوق مالکیت گیالن 
صداقت  و  عهد  به  وفا  فرهنگ  در  است،   ۱۸
گیالن ۲۲ است، ثبات قانون رتبه ۲۵، مصونیت 
جان و مال شهروند از تعرض گیالن ۲۰ است 

که هیچ کجای آن چنین آماری وجود ندارد.
در  تحقیقات  این  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
باالتر  اصفهان  و  گیالن  از  آیتم ها  از  بسیاری 
نمی کنم  دفاع  موجود  آمار  از  گفت:  هستیم، 
زیرا شأن مردم گیالن نیست، اما این آمار که 
از  هستیم  آخر  رتبه  در  اداری  سالمت  در  ما 

کجا آمده است!؟
بازرس کل گیالن با بیان اینکه این صحبت ها 
ما دارد که هم سبب  برای  آسیب های زیادی 
سرمایه گذار  فرار  سبب  هم  و  خودتحقیری 
گزارش  به  کسی  اگر  داشت:  اظهار  می شود، 
مجلس استناد کرده است، اینگونه نیست و اگر 

 دستگاه اعالم کننده این آمار کیست!؟
کرد:  تاکید  گیالن  استان  بازرسی  مدیرکل 
مطمئن باشید نیروهای سالم  موجود در ادارات 
بسیار بیشتر از کسانی است که تخلف کرده اند و 

نباید در این زمینه از انصاف عدول کنیم.
که  نفری  از ۶۸  سال ۱۴۰۰  در  گفت:  مسرور 
برایشان رای صادر شده است ۳۱ نفر محکومیت 
قطعی گرفتند و ۱۵۱ نفر که به تخلفات اداری 
ارسال کردیم ۱۱۲ نفر محکومیت دریافت کردند.

مدیرکل بازرسی گیالن در سال ۱۴۰۰ احکام ۵ 
مدیرکل قطعی و اجرا شد، گفت: برخی پرونده ها 

همچنان در جریان است.
مسرور اظهار کرد: در طول پنج سال گذشته ۵۹۵ 
گزارش اصالحی به دستگاه ها داده ایم که از این 
تعداد بیش از دو هزار ۳۰۰ پیشنهاد بوده است 

 است که ۷۰ درصد این پیشنهادات اجرایی شده 
است.

وی گفت: در طول همین پنج سال ۱۳۹ گزارش 
و ۴۰۰  کردیم  ارسال  قضایی  مرجع  به  کیفری 
پرونده به تخلفات اداری ارسال کردیم که جمعا 
۶۵۱ نفر به مرجع قضایی و تخلفات اداری ارسال 

شدند.
بازرس کل استان گیالن همچنین ادامه داد: ۸۱ 
نفر از این تعداد مدیر و شهردار بودند که به مرجع 
قضایی معرفی شدند و ۱۲۷ مدیر و شهردار به 

تخلفات اداری معرفی شدند.
مسرور افزود: از این تعداد ۶۵۱ نفر، ۲۲۶ نفر غیر 
از مدیر به مرجع قضایی معرفی شدند و بین ۶۰ تا 
۶۵ درصد از پرونده هایی که ارسال می کنیم منجر 

به محکومیت قطعی می شود.

واکنش بازرس کل به رتبه گیالن در زمینه فساد اداری؛ 
چنین آماری از کجا آمده است!؟

رونمایی  مراسم  در  علوی،  امیر حسین  سید 
از ناوگان جدید خودروهای پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری اظهار داشت: خودروهایی که 
بخشی  واقع  در  شد،  رونمایی  آن ها  از  امروز 
مدیریت  حوزه  تجهیز  و  نوسازی  عملیات  از 
تخلفات شهری شهرداری رشت توسط پیمانکار 

جدید است.
شهردار رشت با اعالم این خبر که ۱۵ دستگاه 
ناوگان خودرویی شهرداری  به  ماشین جدید 
سنوات  در  کرد:  اذعان  است،  شده  اضافه 
اخیر هیچگونه نوسازی در تجهیزات و ناوگان 
به  نیفتاد،  اتفاق  رشت  شهرداری  خودرویی 
ناوگان  این  فرسودگی  شاهد  دلیل  همین 
به  تجهیزات  این  نوسازی  بنابراین  هستیم. 
عنوان یکی از سیاستهای شهرداری رشت در 
دوره جدید مدیریتی در دستور کار قرار گرفت.

علوی اضافه کرد: عالوه بر این ۱۵ دستگاه تا 
یک ماه دیگر ۴۰ دستگاه خودروی جدید دیگر 
اضافه  رشت  شهرداری  خودرویی  ناوگان  به 
میشود و طبیعتا به میزان دو برابر خودروهای 

فرسوده اسقاط خواهند شد.
وی ابراز داشت: سعی کردیم ماشین آالتی که 
پر هزینه هستند و هزینه نگهداری آن ها برای 
شهرداری بسیار سنگین است را از رده خارج 
آالت  ماشین  اضافه شدن  با  از طرفی  کنیم. 
نواحی،  حوزه  در  نیروها  عملکرد  نو  و  جدید 
مناطق و حوزه صف و اجرا ارتقاء و بهبود پیدا 
کرده و از صرف هزینه های اضافی در شهرداری 

رشت نیز جلوگیری به عمل می آید.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه بخشی از این 
ناوگان را توسط شهرداری و بخشی دیگر توسط 
پیمانکار تامین می شود، تصریح کرد: امیدواریم 
با این تغییر و تحوالت در حوزه پیشگیری از 
تخلفات در بخشهایی نظیر ساختمان، ساخت 
و ساز غیرمجاز و موضوعاتی مانند سد معبر 
اینکه  هم  و  بپیوندد  وقوع  به  خوبی  اتفاقات 
مردم  به  خدمات  ارائه  حوزه  در  نیروهایمان 

عملکرد بهتری داشته باشند.
به  بیشتر  خدمات  ارائه  بر  پایان  در  علوی 
شهروندان و تشدید نظارت ها برای جلوگیری 
از ساخت و سازهای خالف تاکید کرد و یادآور 
شد: موضوعاتی مانند سد معبر مورد اعتراض 
شدید مردم قرار گرفته و در برخی معابر به 
کرده،  پیدا  تسری  تحملی  قابل  غیر  شکل 
از  دیگر  دستگاههای  تا  است  الزم  بنابراین 
جمله نیروی انتظامی در این راستا همکاری 
با شهرداری رشت داشته  و مشارکت الزم را 

باشند.

رونمایی از ۱۵ دستگاه ماشین 
جدید شهرداری رشت

گیالن  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
این  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  جمع  در 
حکومتی  تعزیرات  مجموعه  که  مطلب 
گفت:  است،  مشخص  صالحیت  سه  دارای 
رسیدگی  حوزه  سه  در  صالحیت ها  این 
به  رسیدگی  ارز،  و  قاچاق  پرونده های  به 
حوزه  و  درمان  و  بهداشت  حوزه  پرونده های 
و  کاال  پرونده های  شامل  که  است  بازار 

خدمات می شود.
آنچه  هر  اینکه  به  اشاره  با  امینی  مرتضی 
تعزیرات  به  مربوط  است  بازار  حوزه  در  که 
و  بازار  حوزه  در  افزود:  است،  حکومتی 
جرایمی  به  رسیدگی  اقتصادی،  بنگاه های 
چون کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، عرضه 
با  و  واقع  غیر  کاالی  تبلیغ  شبکه،  از  خارج 

تعزیرات است.
تا  گفت:  نیز  ارز  و  کاال  قاچاق  مورد  در  وی 
و  قاچاق  پرونده های  به  رسیدگی   ۹۲ سال 
بود  انقالب  با دادگاه  اولیه آن  ارز، صالحیت 
یکماه  گذشت  از  بعد  انقالب  دادگاه  اگر  و 
واصل می شد  تعزیرات  به  نمی کرد  رسیدگی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن خبر داد:
از پلمب مراکز درمانی و زیبایی غیرمجاز در گیالن تا افزایش ۵ برابری مجازات 

جرایم تعزیراتی

پرویز محمدنژاد در حاشیه بازدید از بیمارستان 
در حال احداث شهید امالکی کومله وابسته به 
سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با دیارمیرزا 
گفت: این بیمارستان می تواند برای شهرستان 
لنگرود و شهرهای اطراف خدمات مناسبی به 

جامعه هدف ارایه دهد.
اینکه  بیان  با  مجلس  در  لنگرود  نماینده 
پیشرفت فیزیکی این بیمارستان طی دو سال 
 ۲۵۰ بر  بالغ  کرد:  اظهار  بوده،  سریع  اخیر 
بوده  پروژه  این  شناور  اعتبار  تومان  میلیارد 
رقم  این  پیشرفته  امکانات  به  آن  تجهیز  با  و 

افزایش خواهد یافت.
بزرگترین  امروز  اینکه  به  اشاره  با  محمدنژاد 
تمکن  از  که  است  جامعه ای  به  ما  نگاه 
این  افزود:  هستند،  برخوردار  کمتری  مالی 
بیمارستان در مرحله پایان نازک کاری است 
نصب  حال  در  آب  و  گاز  و  برق  تاسیسات  و 
است و ماه آینده آماده نصب تجهیزات درمانی 

است.
عضو مجمع نمایندگان گیالن گفت: جامعه ما 
به خدمات درمانی نیاز دارد و این بیمارستان 
هرچه سریعتر به بهره برداری برسد مردم به 

خدمات ارزان تری دست پیدا می کنند.
وی افزود: از آبان ماه سال ۹۹ با تزریق منابع 
سرعت  بیمارستان  این  ساخت  مناسب  مالی 
بگوییم  که  هستیم  خوشحال  امروز  و  گرفت 

۹۵ درصد کار انجام شده  است.

نماینده لنگرود در مجلس در گفتگو با دیارمیرزا خبر داد:

بیمارستان شهید امالکی کومله 
طی یک ماه آینده آماده نصب 

تجهیزات درمانی است

شهردار  علوی  حسین  امیر  سید  حضور  با 
و سید حسین رضویان  نادر حسینی  رشت، 
از اعضای شورای اسالمی شهر، فرزند مرحوم 
آیت اهلل رودباری، اصحاب رسانه و جمعی از 
مجتبی  سید  آیت اهلل  سردیس  از  شهروندان 
رودباری عالم و مجاهد عالیقدر جهان تشیع 

رونمایی شد.
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این 
گرفته  تصمیم  که  روزی  شد:  یادآور  مراسم 
خانواده  شود،  آماده  سردیس  این  که  شد 
کار  این  به  چندانی  تمایل  رودباری  آیت اهلل 
این  پیگیری مدیریت شهری  با  نداشتند که 

اتفاق مبارک امروز به وقوع پیوست.
شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
حسب  بر  شهر  اسالمی  شورای  و  رشت 
زحمات  پاسداشت  برای  و  خود  تکلیف 
سردیس  از  رونمایی  به  اقدام  شهر  بزرگان 
آیت اهلل رودباری کرده است، افزود: این عدم 
برای  رودباری  آیت اهلل  معزز  خانواده  تمایل 
این  بزرگان  سیره  واقع  در  سردیس  نصب 
درسی  و  است  دینمان  بزرگان  و  سرزمین 
برای امثال بنده به شمار می رود تا با نهایت 
مردم  به  خدمت  برای  صداقت  و  خلوص 

کنیم. تالش 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
این  در  نیز  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
در  بتوانیم  امیدواریم  داشت:  ابراز  مراسم 
کنار سردیسی که امروز از این عالم برجسته 
و  فرهنگی  اقدامات  شد،  رونمایی  مردمی  و 
همراستای دیگری را هم به انجام برسانیم.

قدرشناس  مردم  اینکه  بیان  با  نادر حسینی 
مرحوم  یاد  به  همواره  رشت  شهر  و  گیالن 
کرد:  اضافه  هستند،  رودباری  آیت اهلل 
قصد  رشت  شهرداری  و  شهری  مدیریت 
شکل  به  را  اقداماتی  چنین  انجام  دارند 

کند. دنبال  مستمر 
در پایان این مراسم فرزند آیت اهلل رودباری 
نیز از اقدام شهرداری رشت و شورای اسالمی 
شهر برای رونمایی از سردیس آیت اهلل سید 

مجتبی رودباری تشکر و قدردانی کرد.
اهلل  آیت  بلوار  ابتدای  در  سردیس  این 
رودباری )از سمت کمربندی شهید بهشتی( 

نصب شده است.

رونمایی از سردیـس آیت اهلل 
سید مجتبی رودباری در رشت

صالحیت  قانون  اساس  بر  حاضر  حال  در  اما 
اولیه را به تعزیرات حکومتی دادند.

امینی در رابطه با حوزه بهداشت و درمان نیز 
اظهار داشت: در این حوزه پرونده های مربوط 
و  درمانی  مراکز  بیمارستان ها،  داروخانه ها،  به 
پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد و با ورود 
تعزیرات بالغ بر ۱۰ هزار مراکز زیبایی و درمانی 

غیر مجاز را پلمب کردیم.
خود  حکومتی  تعزیرات  اینکه  بیان  با  امینی 
را کنترل گر بازار می داند، گفت: در نظارت به 
کمک  کاشف  و  ضابطین  ناظر،  دستگاه های 
راستای  در  تعزیرات   ۱۳۵ سامانه  و  می کنیم 

همین کمک است.
وی با اشاره به این مطلب که در استان گیالن 
یکی از موضوعات مهم بحث قاچاق چوب است، 
افزود: در حال حاضر این موضوع در گیالن و 
استان های شمالی بسیار افزایش یافته است و 
بیشترین گزارش های مردمی برای قاچاق چوب 
است. امینی ادامه داد: در سال گذشته ۴ هزار 
پرونده داشتیم که از این تعداد ۲ هزار پرونده 
برای قاچاق چوب بوده است، در گذشته برای 

قاچاق چوب جزای نقدی در نظر گرفته شده 
و  گرفته  گیری های صورت  تصمیم  با  اما  بود 
اصالحیه های قانون صورت گرفته به جز جریمه 
صبط  و  متخلف  فرد  گواهینامه  تعلیق  نقدی 

خودرو وی نیز اضافه شد.
وی با بیان اینکه از شاخص های مهم تعزیرات 
حکومتی سرعت در رسیدگی پرونده ها است، 
مجموعه  حکومتی  تعزیرات  مجموعه  افزود: 
روز   ۱۰ از  کمتر  رسیدگی ها  و  است  چابکی 

انجام می شود.
قوا  سران  اخیر  مصوبه  با  داد:  ادامه  امینی 
برابر   ۵ تا  مجازات  برای  سازمان  اختیارات 
افزایش یافته و اختیار پلمپ واحدهای صنفی 

یا توزیعی متخلف را داریم.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در مورد 
تاریخی و گردشگری  امکان  مبلغ ورودی های 
به  حاضر  حال  در  گفت:  است،  کرده  ورود 
ورودی های اماکن مختلف ورود کردیم که بر 

چه اساسی رقم ها انتخاب و دریافت می شود.
در  گیالن  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
مورد تولید و توزیع مرغ در گیالن گفت: برای 
جلوگیری از قاچاق مرغ چندین بار ورودی های 
رودبار بسته شد و در حال حاضر کمبود مرغ 

در استان نداریم.
وی در مورد کم فروشی در حوزه نانوایی ها هم 
جهاد  عهده  بر  نان  کیفیت  بحث  کرد:  اظهار 
اما  است  مربوطه  دستگاه های  و  کشاورزی 
بحث نظارت در بخش کم فروشی ها تعزیرات 
حکومتی اقدامات موثری انجام داد و از زمان 
آغاز اصالحات اقتصادی، نانوایی های متعددی 
آن  آنها سهمیه  مجازات  برای  و  پلمپ شدند 
نانوایی قطع یا به نانوایی مجاور انتقال پیدا کرد.

امینی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 
داشتیم،  اکیپ   ۵۴۷ مشترک  گشت های  در 
گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۱۳۹ بازرسی انجام 
در  کاال  قاچاق  به  رسیدگی  در  و  است  شده 
حوزه بهداشت و درمانی، کاال و خدمات تاکنون 
۱۰ هزار و ۱۵۵ پرونده تشکیل شدن که از این 
میزان ۹ هزار ۵۲۶ پرونده مختومه شده است.

در راستای استمرار مسیر رو به رشد مناسبات 
دو کشور ایران و روسیه و ایفای نقش محوری 
منطقه آزاد انزلی در مراودات دو دولت، علی 
و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم،  اکبری  اوسط 
کنسولگری  در  حضور  با  سازمان  مدیرعامل 
فدراسیون روسیه در رشت، ضمن تبریک روز 
ملی این کشور با اهدای لوح یادبود تبریک این 
روز با آندری وادوف سرکنسول روسیه دیدار 

و گفتگو کرد.
در این نشست دو طرف با اشاره به ظرفیت ها 
ایران  همکاری های  گسترش  فرصت های  و 
لزوم  بر  انزلی؛  آزاد  منطقه  بستر  بر  روسیه  و 
ایجاد توانمندی های جدید همکاری دو و چند 
جانبه در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید 
کردند و در این میان مهمترین توافق صورت 
مشترک  نمایشگاه  برگزاری  بر  مبتنی  گرفته 
مرکز  میزبانی  به  روسیه  و  ایران  کشور  دو 
نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی در مهر ماه سال 
۱۴۰۱ است که طرفین بر اهمیت همکاری در 

مسیر برپایی آن تصریح نمودند.
امکان سنجی سازوکارهای فعال سازی کریدور 
کاال  پیش  از  بیش  ترانزیت  و  شمال-جنوب؛ 
منطقه  محدوده  بنادر  ظرفیت های  بر  باتکیه 
بهمراه  انزلی،  و  کاسپین  یعنی  انزلی  آزاد 
افزایش روابط فعالین اقتصادی بخش خصوصی 
دو کشور با یکدیگر از طریق برقراری تورهای 
تجاری بازدید، از دیگر محورهای توافق شده 

میان اکبری مقدم و آندری وادوف بود.

نمایشگاه مشترک ایران و روسیه 
در مـنطـقـه آزاد انـــزلی 

برگزار می شود
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محمد اسحاقی در جلسه مشترک شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و 
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان 
گیالن  استانداری  الغدیر  سالن  در  که 
برگزار شد، گفت: ضروری است مباحث 
خصوصی  بخش  شورای  در  شده  مطرح 
ابتدا کارشناسی شوند و سپس در جلسه 

مطرح شوند.
وی افزود: مشکالت مهمی وجود دارد که 
دارد.  را  آن  انتظار حل  بخش خصوصی 
چالش ها باید در جلسه منعکس شود تا 

راهکارها بررسی و پایش شوند.
بخش  مطالبات  اینکه  بیان  با  اسحاقی 

ورود سرمایه گذار چینی برای تکمیل 
راه آهن آستارا

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
آفرود  خودروهای  با  برخورد  از  گیالن 
محیط  کننده  تخریب  سبک  و  سنگین 

زیست، جنگل ها و مراتع خبر داد.
این خبر  امیر طالبی در تشریح  سرهنگ 
دادگستری  دستور  مطابق  داشت:  اظهار 
کل گیالن مبنی بر برخورد با خودروهای 
آفرودی تخریب کننده جوانه های جنگلی 
هر  با  برخورد  مراتع،  روییدنی های  و 
مراتع  و  جنگل ها  کننده  تخریب  خودرو 
در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی 

استان قرار گرفته است.
که  خاطی  رانندگان  با  افزود:  وی 
جنگل ها و مراتع را جوالنگاه تفریح خود 
به  زیان  و  ضرر  موجبات  و  داده اند  قرار 
اساس  بر  می شوند  کشور  ملی  منابع 
به  متخلف  افراد  خودرو  و  برخورد  قانون 

پارکینگ انتقال داده خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
پایان عرصه های منابع طبیعی  گیالن در 
را سرمایه های ارزشمند ملی و از نیازهای 
آینده  و  حاضر  نسل  بی بدیل  و  اساسی 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
صیانت،  عرصه ها،  این  باالی  اهمیت 
وظیفه  منابع  این  از  مراقبت  و  حراست 
به  باید  به طبیعت  ورود  و  است  همگانی 

دور از آسیب رساندن به آن انجام شود.

برخورد با خودروهای آفرود 
سنگین و سبک تخریب کننده 

جنگل ها و مراتع

امروز  امیر حسین علوی شهردار رشت  سید 
یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در گفتگویی اظهار 
داشت: در قوانین کشورمان مدیریت پسماند 
و پساب کامال مشخص شده که بر عهده کدام 
ارگان است. قطع یقین الیروبی رودخانه های 
محسوب  شهرداری ها  تکالیف  از  شهر  درون 
رودخانه های  اساسی  معضل  تنها  اما  میشود 

شهر رشت بحث الیروبی نیست.
شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
الیروبی،  برای  را  اعتباراتی  همواره  رشت 
رودخانه ها  حاشیه  آزادسازی  و  ساماندهی 
آزادسازی  داد:  ادامه  است،  داده  اختصاص 
ایجاد  و  رشت  شهر  رودخانه های  حاشیه 
فضای سبز از دیگر اقدامات شهرداری رشت 
استمرار  قطعا  و  است  بوده  اخیر  سالهای  در 
این روند با همکاری هر چه بیشتر شرکت آب 

منطقه ای تسهیل می شود.
اینکه  به  اشاره  با  علوی  حسین  امیر  سید 
حاشیه  از  کیلومتر  شش  حاضر  حال  در 
تصرف  در  رشت  شهر  رودخانه های 
است،  دولتی  شبه  و  دولتی  دستگاههای 
و  دستگاه ها  این  همکاری  صورت  در  گفت: 
رشت  شهرداری  کیلومتر،   ۶ این  آزادسازی 
قادر است، فضای سبز و مسیر تردد برای رفاه 

حال شهروندان فراهم سازد.
آلوده  رودخانه های  معضالت  یادآور شد:  وی 
با همکاری دستگاه ها و نهادهای  شهر رشت 
ذیربط در کوتاه مدت قابل کاهش است و در 
برنامه بلند مدت از طریق ظرفیتهای ملی و با 
جذب اعتبارات درست و مدیریت فاضالبهای 
ورودی به دو رودخانه رشت مرتفع می گردد.

با  کرد:  تصریح  پایان  در  رشت  شهردار 
وجود ایرادات و نواقصی که وجود دارد، باید 
همه  به  متعلق  زیست  محیط  که  بپذیریم 
ماست و همگی باید برای مدیریت درست و 
حل معضالت آن پای کار بوده و در این راه 

همکاری حداکثری داشته باشیم.

شهردار رشت تاکید کرد:
تنها معضل اساسی رودخانه ها، 

الیروبی نیست / رفع مشکالت با 
جذب اعتبارات در بلند مدت

شود،  می  حل  ها  پیگری  با  خصوصی 
در  خصوصی  بخش  داریم  انتظار  افزود: 
شدن  اجرایی  پیگیر  حتما  بعدی  جلسه 
مطالبات قبل باشد. مصوبات جلسات باید 

به طور صد درصد اجرایی شوند.
امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرد:  تاکید  گیالن  استانداری  اقتصادی 
و  برنامه  استان  های  دستگاه  مدیران 
از  گیالن  سهم  تا  کنند  رصد  را  بودجه 

دست نرود.
صادرات  توسعه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
غیرنفتی در مورد راه آهن گیالن دغدغه 
با  اخیرا  کرد:  خاطرنشان  داریم  هایی 

و  داشته  مکاتباتی  چینی  گذار  سرمایه 
تفاهم نامه هم به زودی امضا می شود تا 

راه آهن آستارا تکمیل شود.
اسحاقی با بیان اینکه در بخش کشاورزی 
از  بیش  گیاه  و  زمینه گل  از  برآنیم  هم 
این از ظرفیت های موجود استفاده کنیم، 
تصریح کرد: ضرروی است میزان فعالیت 
تجاری استانی دقیق محاسبه شود. باید 
از  استفاده  کنار  در  باشیم  داشته  برنامه 
عقب  گیالن  تجار  ها  استان  دیگر  تجار 

نمانند.
وی گفت: ضعف مدیران اقتصادی به تجار 

ما ضربه خواهد زد. 

شورای  پایدار  توسعه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر رشت در این مراسم ضمن 
تبریک میالد باسعادت امام رضا )ع( اظهار 
منطقه چهار  داشت: مجموعه شهرداری 
برای انجام این پروژه در موعد مقرر تالش 
زیادی انجام دادند که قابل ستایش است.

شهردار  از  کرد:  تصریح  رمضانی  هادی 
رشت هم که به موضوعات پیرامون فضای 
این  در  شهر  شاخص های  ارتقاء  و  سبز 
بخش اهتمام می ورزند، تقدیر میکنیم و 
امیدواریم در بحث کانال آب بر منطقه، 
زیباسازی و الیروبی آن توسط شرکت آب 
با پیگیری شهرداری  منطقه ای گیالن و 

رشت اتفاقات خوبی رخ بدهد.
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست 
شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  و 
رشت نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه 
تمام محالت شهر باید یک پارک داشته 
باشند، افزود: ساخت و ساز، ثروت آفرینی 
سرمایه ها،  افزایش  و  رشت  شهر  برای 
زمانی اتفاق می افتد که همه ظرفیت ها در 
کنار هم جمع شوند و اتحاد الزم برقرار 

باشد.
سید حسین رضویان با بیان اینکه وجود 
پارک خرسندی برای محله ولکس بسیار 
ارزشمند است، افزود: امروز اتفاقات خوبی 
را در شهر رشت شاهدیم که از جمله آن 

بازگشایی پروژه رینگ ۹۰ متری است.

با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار رشت، پارک خرسندی در محله ولکس به بهره برداری 
رسید و در این مراسم از عملکرد شهرداری در حوزه ارتقاء شاخص فضای سبز شهری تقدیر شد

وی اضافه کرد: اتمام پروژه خیابان امام علی 
)ع( در محدوده ایستگاه انزلی تا دیلمان 
در حال پیگیری است از طرفی مقدمات 
احداث تقاطع غیرهمسطح در همان فلکه 
فراهم شده که امیدواریم منافع همه این 
همیشگی  تالشهای  نتیجه  که  پروژه ها 
پرسنل شهرداری رشت است در نهایت به 

نفع شهر و شهروندان تمام شود.

گفتنی است، ۹۹ روز قبل استاندار گیالن 
مدیران  و  معاونان  از  هیئتی  رأس  در 
محله  از  استانی  و  شهرستانی  شهری، 
ولکس بازدیدی داشته و چند نهال غرس 
نمودند و وعده دادند تا در این محله یک 
پارک احداث شود که شهرداری منطقه 
چهار در عرض ۶۵ روز توانست این پارک 

را به مرحله بهره برداری برساند.

الزم به ذکر است؛ ایجاد ۵۲۰ متر مربع 
فضای سبز، اجرای هزار و ۲۲ متر مربع 
کفپوش، دو هزار و ۴۰۲ متر جدولگذاری، 
جانمایی میز شطرنج، ست ورزشی، تعبیه 
 ۷۹۲ ایجاد  و  زباله  سطلهای  و  نیمکت 
باند دوچرخه سواری از جمله  متر مربع 
هزار  دو  با  خرسندی  پارک  ویژگیهای 
که  می رود  شمار  به  مربع  متر   ۳۳۲ و 
با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به 

بهره برداری رسید.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
محبوبترین بندگان در پیش خدا 

پرهیزگاران گمنامند.

خبر
یک  از  تصاویری  انتشار  اخیر  روزهای  طی 
گالیه  آب  کمبود  از  که  لنگرود  در  کشاورز 

کرده، بازخوردهای مختلفی داشته است.
برنامه  در  رابطه  همین  در  خرمی  وحید 
صبحگاهی شبکه باران گفت: امسال در سطح 
این کمبود در سد  و  داریم  کشور کمبود آب 

سفیدرود خود را نشان داده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان 
با کمبود آب  امسال حداقل ۴۰ درصد  اینکه 
در حوضه آبریز سد سفیدرود مواجه هستیم، 
نشاء،  برای  دقیقی  برنامه ریزی  شد:  یادآور 
آبیاری وتعیین شده است و به صورت نقطه ای 
آن  نگران  هم  ما  که  هستیم  آبی  کم  شاهد 

هستیم.
خرمی با اشاره به ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای 
مجازی  فضای  در  که  تصاویری  گفت:  گیالن 
چندان  و  است  مشکل  بیان  شود،  می  عموما 
درست نیست. تصویری که در لنگرود در رابطه 
با مشکل زمین های یک کشاورز منتشر شده، 

هم اکنون حل شده است.
وی یادآور شد: چهار روز قطعی و ۸ روز وصلی 
هر  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  داریم  آب 
مزرعه ای ۸ روز آب می گیرد بلکه توزیع آب 

براساس نوبت بندی است.
اینکه  بیان  با  منطقه ای گیالن  مدیرعامل آب 
کاهش  به  منجر  کشاورزی  اراضی  تسطیح 
که  زمین های  افزود:  می شود،  آب  مصرف 

توضیحات مدیرعامل آب منطقه ای گیالن درباره تصویر 
خبرساز شبکه های اجتماعی

چوک

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بران خوش که هنوزش نفسی می آید

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله ای می شنوم کز قفسی می آید

حافظ

سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه 
نادر  و  رضویان  رمضانی، سید حسین  هادی 
حسینی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت 
پارک  دوم  فاز  پایانی  مراحل  تسریع  روند  از 
ساالر مشکات دیدن کرد و از افتتاح فاز دوم 

این پارک تا دو ماه آینده خبر داد.
ساالر  پارک  دوم  فاز  پروژه  است،  گفتنی 
مشکات ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
اجرای روشنایی، کیفیت و  متریال،  لحاظ  از 
کمیت نسبت به فاز یک متفاوت تر و خاص تر 
می باشد و هم اینک در مراحل پایانی محوطه  
این  ورودی  المان  نصب  و  روشنایی  سازی، 

پارک می باشند.

افتتاح فاز دوم پارک ساالر 
مشکات تا دو ماه آینده

شهرستان  فرماندار  جاللی،  محمدرضا   
لنگرود در گفتگو با دیارمیرزا با با اشاره به 
بازدید از مناطق روستایی این شهرستان 
به دلیل برخی اخبار واصله مبنی بر کمبود 
برابر  آبگذاری  بحث  شالیزارها، گفت:  آب 

جدول زمان صورت می گیرد.
وی افزود: براساس این جدول آبگذاری ۸ 
روز دایر و ۴ روز تعطیل است و براساس 
کم آبی  مشکل  با  دارد  احتمال  همین 
مواجه شویم که امیدواریم با رسیدن زمان 

آبگذاری این مشکل مرتفع شود.
توزیع  از  اینکه  برای  کرد:  اظهار  جاللی 
عادالنه آب اطمینان حاصل کنیم با کمک 
برخی  در  البته  کردیم  هماهنگی  مردم 
مناطق کمبود آب وجود داشت البته این 
این  می کنیم  سعی  که  نبود  زیاد  کمبود 

مشکل را حل کنیم.
تماسی  با  امروز  افزود:  لنگرود  فرماندار 
اطراف  شهرستان های  فرمانداران  با  که 
کردن مشکالت  برطرف  در حال  داشتیم 
شلمان  و  اطاقور  بخش های  در  خصوصا 
هستیم همچنین با مدیر توزیع آب استان 
تمهیداتی  و  گرفت  صورت  مذاکراتی  نیز 

اندیشیده شده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان لنگرود 
با بیان اینکه ۵۹ ایستگاه پمپاژ فعال آب 
داریم که تمامی آن ها تجهیز شده است، 
مرحله  در  نیز  آب  چاه  حلقه   ۷ گفت: 
بهره برداری است که در زمان کمبود آب 

از آن ها استفاده خواهیم کرد.
وی در پایان از کشاورزان شهرستان لنگرود 
درخواست کرد که با توجه به کمبود آب 
در پشت سدهای استان، با سعه صدر با ما 
بتوانیم در کنار  تا  باشند  همکاری داشته 

یکدیگر مشکالت را پشت سر بگذاریم.

در حال برطرف کردن مشکالت 
کم آبی برخی شالیزارها هستیم  
فعال  پمپاژ  ایستگاه   ۵۹ وجود 

آب در لنگرود

آبرسانی  جهاد  مرکز  رئیس  جعفرزاده  میثم 
پروژه  اجرایی  عملیات  از  گیالن  در  حضور  با 
آبرسانی به روستای خرشتم املش و خط انتقال 
آستانه  سیرت  خوش  شهید  آبرسانی  مجتمع 
در  محرومیت زدایی  پروژه های  بعنوان  اشرفیه 

راستای جهاد آبرسانی بازدید کرد.
گیالن  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  آبرسانی  منظور  به  گفت:  بازدید  این  در 
کیفیت  و  کمّیت  ارتقای  و  فاقد  روستاهای 
استان،  آبی  دارای تنش  آب شرب روستاهای 
قرارداد همکاری به مبلغ ۱۸۲۷ میلیارد تومان 
منعقد شد  )ع(  مجتبی  امام حسن  قرارگاه  با 
که در راستای این قرارداد ظرف مدت ۳۰ ماه 
۷۱۱ روستای گیالن از نعمت آب شرب سالم، 

بهداشتی و پایدار برخودار می شوند.
شامل  قرارداد  این  افزود:  علی پور  مازیار 
در  آبرسانی  مجتمع   ۷ اندازی  راه  و  ساخت 
لنگرود،  املش،  رودسر،  رشت،  شهرستان های 
رودبار،  سیاهکل،  اشرفیه،  آستانه  الهیجان، 

انزلی، تالش و آستارا می باشد.

ده درصد اعتبارات محرومیت زدایی به گیالن اختصاص دارد  
راه اندازی ۷ مجتمع آبرسانی

نیلوفر صفریان از گیالن به عنوان مربی تیم 
ملی تکواندوی نوجوانان بانوان ایران انتخاب 

شد.
از سوی فدراسیون تکواندو اعضای کادر فنی 
تیم تکواندوی نوجوانان بانوان کشور معرفی 
شدند که در میان آن ها نیلوفر صفریان از 
گیالن نیز به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان 

انتخاب شد.
تکواندو،  نونهاالن  و  نوجوانان  تیم های 
رقابت های قهرمانی جهان و آسیا را پیش رو 
دارند و فدراسیون تکواندو دو تیم مختلف 
این مسابقات  عازم  کادرفنی جداگانه  با  را 

خواهد کرد.

یک گیالنی به عنوان مربی 
تیم ملی تکواندوی بانوان 

انتخاب شد

برخورده اند  مشکل  به  شده اند  نشاء  دیر  غالبا 
و آن دست مزارعی که تقویم زارعی را رعایت 
رو  به  رو  کمتری  بسیار  مشکالت  با  کرده اند 

شده اند.
خرمی با بیان اینکه اکثر مشکالت با تجهیزات 
تصریح  آب حل می شود،  پمپ  نظیر  شخصی 

کرد: مشکل سوخت نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی مدیریت 
تمام  گفت:  کشاورزی  فصل  آغاز  از  قبل  آب 
ادارات نیز زیر نظر فرمانداران در شهرستان ها 
برای مثال ۸۰۰ کیلیومتر  و  پای کار آمده اند 
بوده  بی سابقه  که  است  شده  انجام  الیروبی 

است.

خرمی ادامه داد: هیچ پمپ آبی خاموش نشده و 
هیچکدام از چاه های آب از دسترس خارج نشده 
است و حتی آب منطقه ای ۲۰ مورد برق رسانی 

انجام شده است.
وی در رابطه با انتشار برخی تصاویر نیز اظهار کرد: 
اگر مشکالت به جای فضای مجازی مستقیما به 
دست ما برسد سریع تر حل می شود، همچنین 
بیمه کشاورزی نیز پشتیبان کشاورزان خواهد بود.

خرمی در پایان گفت: سد سفیدرود هنگام یک 
میلیارد و ۷۶۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت داشته 
که امروز ۷۰۰ میلیون مترمکعب آن با رسوب پر 
شده است اما با اقدامات انجام شده رسوب جدیدی 

اضافه نمی شود.

وی تصریح کرد: بنا به دستور وزیر محترم نیرو 
همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار که فاقد آب 
محرومیت زدایی  پروژه های  به  هستند  شرب 

اضافه خواهند شد.
که  زیر ۲۰ خانواری  روستاهای  به  وی گفت: 
نیز  دارند  قرار  پروژه ها  این  اجرای  مسیر  در 

آبرسانی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن با بیان 
استان  شرب  آب  فاقد  روستای   ۳۵۵ اینکه 
محرومیت زدایی  پروژه های  به  و  شناسایی 
تعداد  واقع  در  کرد:  خاطرنشان  شده،  افزوده 
قرارداد  قالب  در  گیالن  در  که  روستاهایی 
به  می شود  آبرسانی  آن ها  به  محرومیت زدایی 

۱۰۰۰ روستا افزایش خواهد یافت.
علی پور تصریح کرد: پیش بینی شده با اجرای 
بهره  شاخص  زدایی،  محرومیت  پروژه های 
شرب  آب  نعمت  از  گیالن  روستاهای  مندی 

سالم و بهداشتی به ۹۰ درصد ارتقاء یابد.
آب  مندی  بهره  اینک شاخص  هم  وی گفت: 

شرب روستایی در گیالن ۷۵.۴ درصد است.

مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی 
نیز در این بازدید با تاکید بر اینکه تامین آب 
سقایی  ارزش  با  مفهوم  تداعی گر  مردم  شرب 
بصورت  باید  طرح  این  داشت:  اظهار  است، 
جهادی اجرا شود و با توجه به جایگاه سقایی 
مردمی  فرهنگ، مشارکت  و  نماد  بعنوان یک 

نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه یادآور شد: بعد از استان سیستان 
و بلوچستان، بیشترین حجم پروژه و اعتبارات 
اختصاص  گیالن  استان  به  محرومیت زدایی 
یافته که به زودی شاهد جهش خوبی در حوزه 

آب شرب روستایی این استان خواهیم بود.
میثم جعفرزاده با بیان اینکه مراحل پیشرفت 
پروژه های محرومیت زادیی بطور مستمر رصد 
زمین  تملک  مشکل  خصوص  در  می شود؛ 
جهت اجرای پروژه های محرومیت زدایی گفت: 
قرارگاه  رئیس  بعنوان  گیالن  محترم  استاندار 

استانی باید به این حوزه ورود کند.
باید در  نیز  آبرسان  افزود: مجمع خیرین  وی 
گیالن فعال و از این ظرفیت مهم استفاده شود.

با  شهر  شورای  جلسه  در  مجد  فالح  فرشید 
چادر  نصب  به  )ع(،  رضا  امام  میالد  تبریک 
توسط مسافران و گردشگران در ایام تعطیالت 
سطح  پارکهای  و  استخر  حاشیه  در  گذشته 
شهرو میدان ابریشم در ورودی شهر اشاره و 
افزود: با توجه به اینکه نصب چادر در سطح 
عمومی شهرها مانند خیابان ها، حاشیه بلوارها 
و پارک ها و بوستان ها ممنوع است، متاسفانه 
و  عالیم  به  توجه  بدون  مسافران  از  برخی 
تابلوهای ممنوعه اقدام به نصب چادر در فضای 
سبز شهر به ویژه حاشیه استخر و پیاده رو های 
بلوار مطهری و... نمودند و هزینه های زیادی 
را با آسیب زدن به فضای سبز به شهرداری 
تحمیل کردند و این موضوع گالیه بسیاری از 

شهروندان را در پی داشت.
ایام  در  خواست  الهیجان  شهردار  از  وی 
تعطیالت، با استقرار نیروهای بیشتر در حاشیه 
استخر و پارکهای شهر برنامه ای ترتیب داده تا 
خسارت کمتری به فضای سبز شهر وارد گردد 
و مسافران از فضاهای کمپ ها و مکان های از 
پیش تعیین شده با امکانات، استفاده کنند و 
واقعا از ورود آن ها به فضاهای سبز و پارک ها 

به جهت اسکان جلوگیری گردد.

گالیه از نصـب چادر در فضای 
سبز شهری و تحمیل خسارت به 

شهرداری الهیجان


