
یکی از اثرگذارترین سازمان های موجود در یک 
عامل  سازمان  این  هستند،  شهرداری ها  استان 
با  شهروندان  سیاسی  و  روانی  ذهنی،  ارتباط 
مسئولین است و متاسفانه رضایت یا نارضایتی 
مردم از خدمات شهری ایده آل، یکی از مهم ترین 
عوامل ارزیابی عملکرد حاکمیت سنجیده میشود.

کیفیت  آسفالت،  کیفیت  که  ببینیم  مثال  رای 
مبلمان و دسترسی های شهری، توسعه و آبادانی 
در  امید  ایجاد حس  در  می تواند  چقدر  شهرها 

مردم موثر باشد؟
اما در شهرداری رشت چه خبر است؟ شهرداری 
رشت تاکنون پنجاه و چهار شهردار به خود دیده 
و دویست و  رفیع در سال هزار  میرزا خلیل  از 
هشتاد و شش تا سید امیرحسین علوی هزار و 
چهارصد  متاسفانه باید بدون تعارف بگوییم، پس 
از انقالب اسالمی ایران، بطور کلی شهر رشت در 
مانده ترین  عقب  از  یکی  شهری  مدیریت  ثبات 
شهرهای ایران بوده و معموال مردم رشت بیشتر 
شاهد کشمکش های مسئولین شهری در مراتب 
و موارد گوناگون بوده اند تا توسعه و حرکت رو 

به جلو!
زیاده گویی ها، بزرگ نمایی یا کوچک جلوه دادن 
موضوعات مختلف، مدیریت رشت را پیچیده و 
بی اثر کرده و شعار ایجاد آرمان شهر تا اینجای کار 
حتی به ایجاد زیرساخت های کوچک هم نرسیده 

است.
اصاًل چرا مقایسه نکنیم؟

امروز حال اغلب شهرهای ایران را مشاهده کنیم، 
از  استقبال  برای  آماده سازی  درحال  اکثریت 
بهار بوده و با هم بستگی هرچه بیشتر در حال 
در رشت  اما  پیکر شهرها هستند  شاداب سازی 
چطور؟ برای المان های نوروزی، جذب گردشگر 
عید و تابستان و به طورکلی مقوله تحول سازنده 

چند قدم مؤثر برداشته اید؟
باز هم از ساختمان شهرداری رشت زمزمه های 
تغییر و طرح سؤال یا استیضاح به گوش می رسد 

این یعنی نقطه سر خط!
و  زننده  بسیار  مردم  برای  فرآیند  این  تکرار 
ناخوشایند شده است حتی اگر تمامی این خبرها 
از  نارضایتی شورانشینان  یا  شایعه  در حد  تنها 

شهردار باشد.
عده زیادی از منتقدان در زمان فرآیند انتخاب 
شهردار مخالف این انتخاب بودند اما پس از انتخاب 
و دریافت حکم شهرداری توسط سید امیرحسین 
علوی همگی به امید ثبات در ساختار مدیریت 
شهرداری سکوت کردند که با این اخبار مجدداً 
این کالف سردرگم به نقطه گمانه زنی ها و جلسات 

بی اثر خود بازگشته است.
پس از سفر هیئت دولت به گیالن کورسوی امیدی 
در دل مردم شریف رشت ایجاد شد که آبادی این 
از همیشه کرده که  برایشان محتمل تر  را  شهر 
در صورت پوست اندازی مجدد شهرداری، تمام 

امیدشان ناامید خواهد شد.
مردم رشت معتقدند سایه شوم بازی های سیاسی، 
کشمکش ها و سهم خواهی ها را باید از مدیریت 
حتی  یابد  توسعه  شهر  این  تا  برداشت  شهری 

اندک.

رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت مطرح کرد؛
عقب ماندگی شهرها ناشی از تزلزل جایگاه 

شهرداران
بررسی جدی پروژه رستوران دریایی آستارا
ایجـاد دبیرخانه ستـاد تـوسـعه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن خبر داد؛

مبادالت تجاری گیالن با سوریه در 
منطقه آزاد انزلی
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شهردار رشت تأکید کرد:
اجـــــــرای اتـــــــاق شیــــشــه ای شـــهــرداری رشـــــت 
شــهـرونــــد ســپـــاری خــــدمـــات در ســــــــال ۱۴۰۱

رشت،  شهردار  علوی  حسین  امیر  سید 
حوزه  در  شهرداری  اقدامات  آخرین 
اتاق شیشه ای را تشریح  شفافیت و تحقق 
رشت  شهرداری  داشت:  اظهار  و  کرد 
کالنشهرها،  دیگر  سان  به  تا  دارد  قصد 
مختلف  حوزه های  در  را  شفاف سازی 
مرحله  به  فاز  به  فاز  صورت  به  شهرداری 

اجرا درآورد.
مردم  اعتماد  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
وظیفه  نظام،  خدمتگزاران  و  مسئوالن  به 
در  باشند  که  سمتی  هر  در  را  مدیران 
اجرای  است،  کرده  چندان  دو  قبالشان 
و  عمومی  منافع  از  حمایت  قانون، 
در  که  مواردی  جمله  از  را  شفاف سازی 
گرفته  قرار  رشت  شهرداری  کار  سرلوحه 
مهمترین  از  یکی  گفت:  و  کرد  اعالم 
وظایف شهرداری زیباسازی شهر و اجرای 
فرهنگی  و  عمرانی  متنوع  پروژه های 
اینها  بر  عالوه  رشت  شهرداری  اما  است 
و  عدالت  برقراری  جهت  در  خود  وظیفه 

شفاف سازی را با جدیت دنبال می کند.
شهرداری  برنامه های  تشریح  در  علوی 
و  اموال  شفاف سازی  بخش  در  رشت 
توجه  با  داشت:  ابراز  شهرداری  امالک 
پنجگانه  مناطق  فعالیت  عمده  که  این  به 
یکپارچه  نرم افزار  درقالب  شهرداری 
کارتابل  می شود،  انجام  )سرا(  شهرسازی 
جستجوی  قابلیت  با  خدمت«  »میز 

نقشه، مشاهده طرح تفصیلی و نظایر اینها 
در هر یک از مناطق ایجاد شده است.

اقدامات  این  بر  عالوه  کرد:  اضافه  وی 
پنجگانه  مناطق  شد،  مقرر  همچنین 
جهت  را  کامپیوتر  دستگاه  یک  شهرداری 
رجوعان  ارباب  و  مراجعین  استفاده 
از  بتوانند  شهروندان  تا  دهند  اختصاص 
اطالعات  به  شده،  اشاره  کارتابل  طریق 

باشند. نیاز دسترسی داشته  مورد 
عنوان  با  گزارشی  ایجاد  از  رشت  شهردار 
»مشخصات کمیسیون« در نرم افزار سرا با 
هدف اجرای برنامه شفاف سازی شهرداری 
رشت خبر داد و افزود: متقاضی با استفاده 
کد  تشخیص  و  خدمت«  »میز  کارتابل  از 
آراء  از روی نقشه، می تواند  نوسازی ملک 
ملک  برای  صد  ماده  کمیسیون  صادره 
مورد نظر را )به استثناء اطالعات شخصی 

نماید. مشاهده  مالک( 
عنوان  تحت  گزارشی  اینکه  بیان  با  علوی 
نرم افزار  در  نیز  ماده صد«  آراء  »شفافیت 
این  با  ایجاد شده است، تصریح کرد:  سرا 
بستر مناطق پنجگانه می توانند در بازه های 
کمیسیون  آراء  لیست  نظر  مورد  زمانی 
استثناء اطالعات شخصی  )به  را  ماده صد 
مالک( تهیه و جهت انتشار روی پرتال در 

اختیار روابط عمومی قرار دهند.
در  شده  فراهم  امکانات  کاربرد  علوی 
نرم افزار سرا را بیشتر تشریح کرد و یادآور 

 شد: در حال حاضر پس از ثبت درخواست 
پروانه،  استعالم،  مانند  آیتم هایی  شامل 
پایان کار وعدم خالف در نرم افزار سرا هر 
و مشخص شدن  پنجگانه  مناطق  از  کدام 
شماره  حاوی  پیامک  یک  بازدید،  مامور 
متقاضی  به  بازدید  تاریخ  و  درخواست 

ارسال می شود.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه در راستای 
سامانه  شهروندان،  اعتراضات  به  رسیدگی 
شده  اندازی  راه  بازرسی«  شکایات  »ثبت 
سامانه  این  طریق  از  کرد:  عنوان  است، 
در  است  ممکن  که  احتمالی  تخلفات 
گزارش  با  گیرد،  صورت  شهرداری 
می گیرد  قرار  بررسی  مورد  شهروندان 
اطالع رسانی  پیامک  طریق  از  نتیجه  و 

می شود.
علوی تصریح کرد: نتیجه بررسی شکایات 
شهروندان از طریق سامانه »ثبت شکایات 
نیز  از کد رهگیری  با استفاده  بازرسی« و 
برای  شهروندان  و  است  مشاهده  قابل 
از  می توانند  سامانه  این  به  دسترسی 
طریق Link موجود در صفحه اول پرتال 

اقدام نمایند. شهرداری رشت 
شهردار رشت اقدامات شهرداری در بخش 
هم  را   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  شفاف سازی 
این  از  گزارشی  ارائه  ضمن  و  برشمرد 
شیشه ای  اتاق  و  اطالعات  ارائه  و  حوزه 
رشت  شهرداری  کرد:  اذعان  شهرداری 

قوانین،  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
دستورالعملهای  و  بخشنامه ها  مقررات، 
مقررات  و  قوانین  بخش  در  شهرسازی 
را به شکل مستمر  پرتال شهرداری رشت 

می کند. بارگذاری 
ماده  آرای  گزارش  بارگذاری  از  علوی 
شفافیت  بخش  در  قانون شهرداری ها  صد 
و  داد  خبر  رشت  شهرداری  پرتال  آرای 
اضافه کرد: بهبود و ایجاد وحدت رویه در 
سیستم، فرآیندها و گردش کارها و کاهش 
مدت زمان ارائه خدمات شهرسازی شامل 
پایان  و  خالف  گواهی عدم  پروانه،  صدور 
گره  نقاط  حذف  طریق  از  ساختمانی  کار 
جمله  از  اداری  زائد  بروکراسی  حذف  و 

مزیتهای این اقدام به شمار می رود.
وی تجمیع نرم افزار یکپارچه شهرسازی در 
یکپارچگی  با هدف حفظ  پنجگانه  مناطق 
و  ضوابط  پاسخگویی،  فرآیندهای  در 
مقررات شهرسازی و درآمدی را گام مهم 
شفاف سازی  جهت  در  رشت  شهرداری 
با عقد  افزود: شهرداری رشت  ذکر کرد و 
مهندسی  نظام  سازمان  با  نامه  تفاهم 
و  ارسال  منظور  به  گیالن  ساختمان 
مرحله ای  گزارشات  مکاتبات،  دریافت 
این  از  مواردی  و  نقشه  ناظر،  مهندسین 
حذف  مانند  اهدافی  وب،  بستر  بر  دست 
در  سرعت  افزایش  و  رانت  کاهش  واسط، 

دنبال می کند. را  پاسخگویی 

٤٣

پوریا قویدل ؛
عدم ثبات مدیریت و نشاط 
شهری؛ ریشه  بی اعتمادی  

سیاسی شهروندان
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گیالن

در جلسه شورا عنوان شد؛
شهرداری آستانه باالی ۳۰ میلیارد 

تومان بدهی قطعی دارد

در  اشرفیه  آستانه  شهردار  مقصودی  علی 
نشست با شورای اسالمی شهر با اظهار به اینکه 
مهمترین  مشکالت،  متقابل  درک  و  همکاری 
سوی  از  مردم  به  خدمات رسانی  برای  اصل 
مردم  همکاری  گفت:  است  شهرداری  و  مردم 
نگهداری  بخش  نتیجه  در  شهری  امورات  در 
نظر  به  احترام  ضمن  که  چرا  شهراست، 
برابر  افزایش حس مسئولیت در  با  شهروندان 
می تواند  مطلوب تری  شهر، شهرداری خدمات 

به شهر و مردم شهر داشته باشد.
اینکه  به  اعالم  با  اشرفیه  آستانه  شهردار 
میلیارد   ۳۰ باالی  قطعی  بدهی  شهرداری 
تومان دارد، گفت: بدهی قطعی و ثبت نشده ای 
برای  نگرانی  که  است  شهرداری  سیستم  در 
اعالم  جمع بندی  که  دارد  پی  در  شهرداری 
مشکل  با  را  شهرداری  سوی  از  قطعی  بدهی 

مواجه کرده است.
وی در پاسخ به شورا درخصوص پیگیری احداث 
سرعت گیر و کمیسیون ماده ۵ گفت: قرارداد با 
آب  به شرایط  باتوجه  اما  انجام شده  پیمانکار 
و هوایی دچار تعلل شدیم و همچنین گردش 
جد  به  اما  است  بر  زمان  استانی  کارمدیران 

پیگیری صورت می گیرد.
ارائه  شهرداری  خدمات  از  گزارشی  مقصودی 
داد و گفت: در دی ماه ۱۴ پروانه ساختمانی، ۶ 
پایان کار، سه تاعدم خالف صادر، ۲۹۹ اخطار 
تخلف ساختمانی، ۹۶ استعالم ادرات در حوزه 
شهرستان صادرشده و در کنار آن و ۵۳ پروند 
در تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ تعرفه و یک کار 
تفصیلی  طرح  مورد  در  مکاتبه   ۱۸ و  تفکیک 

انجام شد.
طرح  ساحلی،  پارک  روشنایی  درخصوص  وی 
به  بهمنیار، خدمات دیگر  پل  سرمایه گذاران، 
شهر با بررسی و نشست تخصصی قول پیگیری 

به شورا داد.

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این نشست 
ایجاد خیابان  اظهار کرد: شهرداری رشت در حوزه 
گذر خوراک یکسری دغدغه ها و تجربیاتی دارد که 

انتظار می رود توسط شرکت سرمایه گذار لحاظ شود.
شهردار رشت اذعان داشت: معتقدم قبل از انجام هر 
کاری در مورد طرح خیابان گذر خوراک الزم است، 
رایزنی و مشورتی با اعضای شورای شهر و شرکت آب 
منطقه ای انجام شود تا برنامه های نهایی بر مبنای آن 

پیگیری گردد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر رشت بیان داشت: از آنجا که این گذر در وسط 

شهر واقع شده است، موافقان و مخالفانی دارد.
نادر حسینی ایجاد فضاهای سنتی برای عرضه خوراک 
مخصوص شهر رشت را به عنوان یک پیشنهاد مطرح 
کرد و افزود: در صورت ایجاد خیابان گذر خوراک باید 
غذاهای بومی شهر رشت سرو و تبلیغ شود تا همین 
عامل موجبات جذب مسافر و گردشگران را فراهم 

سازد.
بسته بندی  نحوه  شورا  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
غذاهای سنتی رشت را هم در ایجاد جاذبه برند شهر 
ابراز  خالق خوراک و جذب گردشگر مؤثر خواند و 
داشت: سازه ها و آالچیق های مورد استفاده در این 
گذر برای معرفی شهر خالق خوراک باید با نمادهای 
همخوانی  و  مطابقت  رشت  شهر  قدیمی  و  سنتی 

داشته باشد.

در نشست هم اندیشی اعضای شورا و شهردار رشت با سرمایه گذار خیابان گذر خوراک؛

لزوم همخوانی سازه های گذر خوراک رشت با 
نمادهای سنتی شهر 

حجت االسالم محیطی امام جمعه کومله با بیان 
توسعه  و  تغییر  حال  در  شتاب  با  کومله  اینکه 
است، افزود: امیدوارم در سال ۱۴۰۱ شاهد تحول، 

دگرگونی و پیشرفت بیشتر کومله باشیم.
منوچهر مهدی پور با اشاره به پیش بینی درست 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: مشارکت مردم به حدی خوب 
بود که فاصله بین بودجه مصوب و تحقق یافته در 

سالهای گذشته صد درصد است.
بودجه   ۱۴۰۱ سال  برای  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  دیده  تومان  میلیارد   ۲۷ شهرداری 
کومله  شهر  در  نوینی  حرکت  امیدواریم  افزود: 

آغاز شود تا مردم احساس آرامش کنند.
شهردار کومله با قدردانی از اعضای شورا یادآور 
مثال  شهرداری  با  شورا  اعضای  همکاری  شد: 
جایی  هیچ  در  را  شورایی  چنین  و  است  زدنی 

ندیدم.
مهدی پور در ادامه پیاده راه سالمت را یکی از 
پروژه های بزرگ شهر دانست و گفت: پروژهای 
کومله در ایام دهه فجر افتتاح نشد اما به دنبال 
این هستیم در اسفندماه با حضر استاندار گیالن 

به بهره برداری رسید.
وی با قدردانی از حمایت های امام جمعه کومله 
اظهار کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۱ برای همه ما سال 

خوبی باشد.
صادقی عظیمی نیز در این نشست با بیان اینکه 
اکثریت اعضای شورا با بودجه پیشنهادی موافق 
هستند، افزود: ۵ پروژه مهم معرفی شده که در 
شورای  رئیس  دارد.  قرار  برنامه  در   ۱۴۰۱ سال 
شهر کومله اظهار کرد: احداث ساختمان اداری 
به در، ساختمان آتش  پارک سیزده  شهرداری، 

نشانی از جمله پروژه های مهم است.

امام جمعه کومله؛
کومله با شتاب در حال تغییر 

و توسعه است

مجید عزیزی رئیس شورای اسالمی شهرستان 
آمارها طی ۲۰  اساس  بر  اینکه  بیان  با  رشت 
حدود  تاکنون(   ۱۳۸۰ سال  )از  گذشته  سال 
رشت  شهر  شهرداری  کرسی  بر  شهردار   ۲۵
شهرداران  این  عمر  میانگین  که  زدند  تکیه 
کمتر از یک سال بود، ابراز داشت: عدم ثبات 
مدیریت  مانند  اهمیتی  با  در جایگاه  مدیریت 
اهداف  به  نیل  از  را  شهر  می تواند  شهری، 
ماندگی  عقب  دلیل  و  بازدارد  پایدار  توسعه 
از  ناشی  نیز  رشت  شهر  نیافتگی  توسعه  و 
که  چرا  می باشد  مدیریت  ثبات  همین عدم 
تغییرات  و  شهرداران  جایگاه  بودن  متزلزل 
و  طرح ها  از  بسیاری  تا  گردیده  موجب  مکرر 
اجرایی  مرحله  به  شهری  مدیریت  پروژه های 

نرسد.
عوامل  مهمترین  از  یکی  عزیزی  مجید 
به  متعدد  شهرداران  دستیابی  درعدم 
انجام  برای  کافی  زمان  نداشتن  را  موفقیت 
برنامه هایشان خواند و اذعان داشت: بی تردید 
تا  این فرصت را داشته است  کمتر شهرداری 
شهرداری  مسند  بر  توجهی  قابل  زمان  بتواند 
برنامه های  و  اقدامات  اجرای  با  که  زند  تکیه 
و  رشد  سمت  به  را  شهر  شده،  هدف گذاری 

توسعه سوق دهد.
تاثیر  رشت  شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس 
در  پیشرفت  و  توسعه  بر  مدیریت  دوره  طول 
و... مشهد  شیراز،  اصفهان،  تهران،  شهرهای 

باقر  محمد  گفت:  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  را 
قالیباف ۱۲ سال زعامت بر شهرداری تهران را 
عهده دار بود، در اصفهان طول دوره مدیریتی 
حتی  که  می باشد  سال   ۵ بر  بالغ  شهرداران 
مرتضی سقاییان  اصفهان،  اسبق  عمر شهردار 
نژاد به ۱۲ سال هم میرسد. در شیراز و مشهد 
۵ سال  تا   ۳ باالی  هم عمر شهرداران عموما 
 ۷ فطرت  پاک  علیرضا  مثال  برای  و  می باشد 
سال بر مسند شهرداری شیراز تکیه زده است.

مجید عزیزی هدف گذاری و تحقق نتایج قابل 
لمس از طریق پروژه های کوتاه مدت و انجام 
از دیگر تبعات عدم ثبات  صرف امور جاری را 
مدیریت برشمرد و ابراز داشت: به دلیل کوتاه 
چندان  شهرداران  مدیریت  دوره  طول  بودن 

رئیس شورای اسالمی شهرستان رشت مطرح کرد؛

عقب ماندگی شهرها ناشی از تزلزل جایگاه شهرداران

بروز  را  خود  قابلیتهای  که  نمی یابند  فرصت 
بالتکلیفی  مدار  وارد  شهر  رو  این  از  نمایند، 
و  جدید  پروژه های  شروع  برای  ثبات  وعدم 
و  شده  گذشته  تمام  نیمه  طرحهای  اتمام  یا 

ماند. خواهد  ابتر  برنامه ها  از  بسیاری 
اجرای  رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
در  شهرداری  مختلف  طرحهای  و  پروژه ها 
فرهنگی  اجتماعی،  عمرانی،  متفاوت  حوزه های 
و  خواند  مدیریتی  ثبات  نیازمند  را  خدماتی  و 
افزود: یکی از اصلی ترین شاخص ها در مدیریت 
تبع  به  که  ثباتی  است.  مدیریتی  ثبات  شهری 
 ۱ زمانبندی  در  می توانند  شهری  مدیران  آن 
مدت  میان  مدت،  کوتاه  برنامه های  ساله،   ۴ تا 
رفته  و  نموده  اجرایی  و  تنظیم  را  دراز مدت  و 
به  مناسب  و  متعادل  شهری  سوی  به  رفته 

روند. پیش 

مکرر  تغییرات  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مضاعف  لطمات  و  صدمات  شهری  مدیریت  در 
اظهار  می کند،  شهروندان  و  شهر  متوجه  را 
تعامل  و  اتحاد  با  دیگر  بار  کرد  امیدواری 
اداره  رشت،  شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار 
فرصت  گرفته،  قرار  توسعه  مسیر  در  شهر 
اجرای  زمینه  و  شهر  توسعه  برای  ریل گذاری 
بسیاری از پروژه ها فراهم گردد و شاهد جهش 

باشیم. مطلوب  غایت  به سوی  این شهر 

رضا عاشری دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در 
گره های  از  برخی  برشمردن  ضمن  نشست  این 
که  سازه هایی  کرد:  تصریح  شهر  سطح  ترافیکی 
در خیابان گذر خوراک قرار است مورد استفاده 
تا  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  بگیرد  قرار 
باشد. امکان پذیر  امکان تغییر و جابه جایی آن ها 

از  یکی  فاضالب  مسئله  داشت:  اظهار  عاشری  رضا 
گذر  خیابان  ایجاد  بحث  در  که  است  مهمی  موارد 
از  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  اولویت  با  باید  خوراک 
این بابت آلودگی متوجه محیط زیست پیرامون این 

طرح نشود.

شهردار الهیجان از اصالح هندسی برخی میادین 
این  ترافیک  شورای  مصوبه  با  الهیجان  شهر 

شهرستان خبر داد.
گویی  و  گفت  در  شنبه  شامگاه  دل  زنده  رضا 
گلستان  و  خزر  پاسداران،  سپاه  میادین  افزود: 
ترافیک  شورای  مشاوران  گزارش  ارائه  از  پس 
برای  میادین  برخی  هندسی  اصالح  بر  مبنی 
روان شدن تردد خودروها، با مسدود کننده های 
بتنی با مصوبه شورای ترافیک شهرستان اصالح 

هندسی شد.
وی با بیان اینکه هرگونه نصب عالئم ترافیکی و 
اصالح و تغییر شکل هندسی معابر و خیابان ها، 
بر  گفت:  است،  ترافیک  شورای  مصوبه  به  منوط 
بر  ترافیک  شورای  مصوبات  اجرای  قانون  اساس 
برخی  شدن  مسدود  و  بوده  ها  شهرداری  عهده 
شورای  سوی  از  الهیجان  میادین  و  خیابانها 
ابالغ  به شهرداری  اجرا  برای  ترافیک شهرستان 

شده است.
شهردار الهیجان گفت: الهیجان یکی از شهرهای 
در  بسیاری  مسافران  و  بوده  کشور  پذیر  گردش 
این شهر سفر می  به  تعطیالت  ایام  و  طول سال 
کنند و این طرح به منظور کاهش بار ترافیکی در 
مصوبه  با  امیدواریم  و  اجرا شده  نوروز  عید  ایام 
جدید شورای ترافیک شاهد روان شدن و کاهش 

ترافیک در معابر شهر الهیجان باشیم.
سعی  تمام  الهیجان  شهرداری  افزود:  دل  زنده 
خود را بکار خواهد بست تا اجرای این طرح خللی 
اعضای  و  نکند  ایجاد  شهروندان  آمد  و  رفت  در 
شورای ترافیک هم در مدت یک ماه باقی مانده 
تا نوروز از نزدیک ناظر اجرای این مصوبه خواهند 

بود تا بازخوردهای این طرح را مشاهده کنند.

شهردار الهیجان خبر داد؛

با مصوبه شورای ترافیک الهیجان 
میادین اصالح هندسی شد برخی 

»محمدرضا احمدی سنگری« با اشاره به جلسه و 
بازدید میدانی تیم حقوقی سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور از امالک و زمین های اوقافی لشت 
نشاء به شبستان گفت: تعیین تکلیف زمین های 
اوقافی لشت نشا که بخش اعظمی از زمین های 
مهم  دغدغه های  از  برمی گیرد  در  را  بخش  این 

مردم آن است.
در مجلس شورای  و خمام  مردم رشت  نماینده 
امامزاده  و  سنگر  مردم  اینکه  بیان  با  اسالمی 
هستند  مواجه  مشکلی  چنین  با  نیز  هاشم 
افزود: با توجه به خواست و مطالبه مردم، معاون 
اوقافی، حقوقی و ثبتی و معاون مدیریت منابع 
و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
این  تا  به گیالن و شهرستان رشت سفر کردند 

مشکالت را از نزدیک بررسی کنند.
وی با تاکید بر لزوم اندیشیدن راهکاری برای رفع 
مشکالت زمین های اوقافی به ویژه در بخش لشت 
نشا اظهارکرد: پس از بازدید مسئولین کشوری 
در  این مشکل  رفع  نظر،  مورد  مناطق  از  اوقاف 

دستور کار قرار گرفته است.
احمدی با تاکید بر اینکه منطقه امام زاده هاشم 
در مسیر نگینی توسعه و آبادانی باید بدرخشد، 
رفع  برای  همکاری  و  تعامل  مسیر  کرد:  عنوان 
شکل گیری  حال  در  نسقی  زمین های  مشکل 
است و در این راه از هیچ تالش و کوششی دریغ 

نخواهم کرد.
وی اذعان کرد: در جریان این نشست و بازدید 
اهم  برگزار شد،  مسئولین  با حضور  که  میدانی 
مشکالت امالک اوقافی از زبان شهردار و شورای 
نشاء  لشت  بخش  بازاریان  و  معتمدین  و  بخش 
بیان شد و در پایان مقرر گردید؛ اسناد و مدارک 
حقوقی  مسئولین  اختیار  در  بررسی  به منظور 

سازمان اوقاف قرار گیرد.
خاطرنشان  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
حقوقی  تیم  آینده  هفته  چهارشنبه  ساخت: 
سازمان اوقاف کشور پس از مطالعه و بررسی با 
هدف ارائه راهکارهای کارشناسی شده در جهت 
گیالن  به  مجدد  اوقافی  مشکالت  و  موانع  رفع 

سفر می کنند.

احمدی سنگری خبر داد؛
تیـم حقوقـی سازمان اوقاف برای 
بررسی مشکالت امالک اوقافی لشت 

نشاء به گیالن سفر می کند
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اتاق  اعضای  و  استان  برتر  صادرکنندگان 
همراه  به  صمیمی  نشست  در  بازرگانی 
کیهان هاشم نیا با علی اوسط اکبری مقدم 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مبادالت  سهم  افزایش  پیرامون  و  دیدار 
سوریه  کشور  محوریت  با  گیالن  تجاری 

تبادل نظر کردند.
اکبری مقدم در نشست تخصصی با اشاره 
به یاد و خاطره شهدای مدافع حرم گیالن 
ایجاد  ضمن  ایران  کشور  کرد:  خاطرنشان 
نیز  اقتصادی  حوزه  در  سوریه  در  امنیت 
باشد  داشته  سزایی  به  نقش  می تواند 
در  ایران  اقتصادی  توسعه  به  منجر  که 
و  صادرات  جمله  از  مختلف  زمینه های 
ایجاد  و  مهندسی  خدمات  ارائه  واردات، 

واحدهای تولیدی محصوالت ایرانی خواهد 
توجه  با  ادامه خاطرنشان کرد:  شد. وی در 
به ظرفیت فعاالن اقتصادی گیالن نیاز است 
به  سوریه  کشور  تجاری  ظرفیت های  ابتدا 
طور کامل احصا شود و بر اساس نیازمندی 
ها، تولیدات گیالن جذب و از طریق شرکت 
و پایانه های مشخص شده به کشور سوریه 

صادر شود.
به  نیا  هاشم  کیهان  نشست  این  ادامه  در 
نمایندگی از فعاالن اقتصادی بیان کرد: هدف 
از برگزاری این نشست ایجاد یک ستاد واحد 
متشکل از سرمایه گذاران داخلی به منظور 
صنعتی  عمرانی،  مختلف  پروژه های  انجام 
از ظرفیت  بهره گیری  با  و مراودات تجاری 

استان گیالن است.

ستاد  این  دبیرخانه  افزود:  ادامه  در  وی 
فعالیت های اقتصادی به منظور نیازسنجی 
منطقه  سازمان  تجاری  قوانین  بررسی  و 
آزاد انزلی خواهد بود و تا پایان سال جاری 
بازار  نیازسنجی  و  استان  ظرفیت های 

سوریه انجام خواهد شد.
و  روسا  نشست  این  در  است  گفتنی 
اعضای هیات مدیره تشکل های بخش های 
بازرگانی،  اتاق  جمله  از  استان  خصوصی 
استان  کارفرمایی  کانون  معادن،  و  صنایع 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  گیالن، 
تعدادی از پیمانکاران و واحدهای تولیدی 
صادراتی نمونه استان گیالن به بیان نقطه 
زمینه  این  در  خود  پیشنهادات  و  نظرات 

پرداختند.

ایجاد دبیرخانه ستاد توسعه مبادالت تجاری گیالن با سوریه 
در منطقه آزاد انزلی

نماینده ادوار هشتم، نهم، دهم و یازدهم رشت 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح سوال 
و استیضاح شهردار رشت خاطر نشان کرد: شهید 
بهشتی اوایل انقالب اقدام به کادرسازی کرد که 
هنوز هم نظام ما از محصول همان تفکرات بهره 
برداری می کند اما یک عده دنیا طلبان که امروز 
داشتند  دیگری  سیاست  فردا  و  سیاست  یک 

راضی نبودند و با شهید بهشتی مقابله کردند.
و  شورا  دعوای  به  اشاره  با  نژاد  کوچکی  جبار 
شهرداری رشت تصریح کرد: آقای شهردار رشت 
شما که سه دوره عضو شورا بوده ای و گفتمان 
شورا را بلدی آمدی شهردار شدی چرا نتوانستی 
در همین چند ماه مباحث را جمع و جور کنی؟ 
با شهردار در شورا بودید  آقایان شورا شما که 
و تمام خصوصیات شهردار را می دانستید چرا 
یک میلیون مردم را برای خدمات دهی معطل 

خودتان می کنید؟
نماینده رشت در ادامه به دیدار با مهدی جمالی 
نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری 
ها و دهیاری ها پرداخت و افزود: آقای جمالی 
نژاد به من التماس می کرد که شهر رشت را 
نجات بده. هیچ شهری در این کشور مثل شهر 

رشت نیست که اینقدر شهردار تعویض کنند.
با بیان اینکه شهر رشت با  جبار کوچکی نژاد 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع مدیریت می 
شود، اذعان داشت: در کل دستگاه های دولتی 
استان چنین منابعی نداریم. حاال یا می تواند این 
یا نمی تواند که حق و  منابع را تامین کند و 
حقوق کارکنان پرداخت نمی شود و منجر به 

اعتراض و تجمع می شود.
این زمینه  نیز در  قانون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نقص دارد بیان داشت: ما مقصریم و باید قانون را 
اصالح کنیم اما به محض اینکه بخواهیم اصالح 
کنیم می گویند در کار شوراها انسداد ایجاد می 
کنید و شوراها اختیار تام ندارند. نتیجه اختیار 
تام شوراها این بوده که به این شکل عمل کنند.

برخی شهرها  اینکه  به  اشاره  با  نماینده رشت 
افزود:  اند  داشته  نگه  ده سال  را  شهردارانشان 
خود آقای جمالی نژاد نزدیک ده سال شهردار 

اصفهان بود و با شورا کار کرد.
جبار کوچکی نژاد که این سخنان را در مراسم 
نظام  سازمان  در  مهندس  روز  گرامیداشت 
بخشی  در  کرد  می  مطرح  گیالن  مهندسی 
دیگر از اظهاراتش عنوان کرد: شهرداری متعلق 
به مهندسین است و باید کادرسازی کنیم و به 
مردم بگوییم ما نیرو معرفی می کنیم و شورا و 
شهردار معرفی می کنیم و پای معرفی خود می 
ایستیم. ولی امروز کسی تاوان نمی دهد چون 

هیچکس پشت سر این آقایان نیست.

مصطفی طالبی، سرپرست شهرداری لنگرود اظهار 
کرد: با توجه به مطالباتی که اهالی »انزلی محله« در 
مسجد صاحب الزمان درخواست کردند و علی رغم 
کوتاه روکش  در مدت  توانستیم  نامساعد آب وهوا 

آسفالت دو کوچه )شجاع و پیام( را انجام دهیم.
وی با اشاره به جذب پیمانکار پروژه پارک »انزلی 
محله«، اظهار داشت: قرارداد تا این پروژه تا سه روز 
آینده منعقد خواهد شد و کار را نیز از هفته آینده 

آغاز خواهیم کرد.
طالبی ادامه داد: کار تنظیف معابر صورت گرفت و 
مکان دپوی زباله در آن محله را پاکسازی کردیم، 
همچنین درخواست دیوارکشی بخشی از منطقه را 

در دستور کار خود قرار دادیم.
سرپرست شهرداری لنگرود در پایان اظهار داشت: 
»انزلی  اهالی  خواسته های  توانستیم  خوشبختانه 
محله« که در میز خدمت مطرح شده بود، را در چند 

روز اخیر در حد بضاعت خود جامه عمل بپوشانیم.

کوچکی نژاد شورای رشت را به توپ بست 
 شورا یک میلیون نفر را معطل 

کرده است

سرپرست شهرداری لنگرود خبر داد:
جذب پیمانکار پروژه پارک »انزلی 
محله« لنگرود/مکان دپوی زباله 

در آن محله را پاکسازی کردیم

محمد حسین واثق کارگرنیا اظهار کرد: طی 
منحوس  ویروس  شیوع  با  و  اخیر  سال  چند 
ایثارگرانه برای  کرونا، کادر زحمتکش درمان 
نجات جان همنوعان خود تالش کردند و در 
این راه بسیاری از فرزندان سفید پوش ایران 

اسالمی به درجه عظیم شهادت نائل آمدند.
وی با تاکید به اینکه ایستادگی و تالش های 
شبانه روزی کادر درمان در شهر رشت، استان 
مقابله  در  اسالمی  ایران  و جای جای  گیالن 
با ویروس منحوس کرونا شایسته تقدیر است 
کادر  مجموعه  چنانچه  شک،  بدون  افزود: 
درمان همچون سربازانی دالور برای مقابله با 
ویروس کرونا در خط مقدم سالمت ایستادگی 
نمی کردند یقینا آمار جانباختگان بر اثر ابتال 
به کرونا بسیار افزایش پیدا می کرد و از این 

بابت قدر دان زحمات یکایکشان هستیم.
دکتر کارگرنیا با ادای احترام به جامعه سالمت 
شهر  خونگرم  مردمان  کرد:  تصریح  درمان  و 
مقاطع  در  همواره  گیالن  استان  و  رشت 
نجات  و  برای کمک  ثابت کردند که  مختلف 
جان همنوعان خود لحظه ای تعلل نمی کنند 
مدافع  شهیده  اولین  زاده  خانعلی  نرجس  و 
سالمت کشور از گیالن، تایید مجددی بر این 

ادعا است.
اشاره  با  رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نرجس  شهیده  نام  به  خیابانی  نامگذاری  به 
با  راستا  این  زاده در رشت گفت: در  خانعلی 
نامگذاری مسیر چهار راه قدس به سمت چهار 
راه توتونکاران به نام نرجس خانعلی زاده اولین 
شهیده مدافع سالمت کشور قصد داریم ارادت 
جامعه  های  فداکاری  به  نسبت  را  مان  قلبی 

عزیز درمان نشان دهیم.

نامگذاری خیابـانی در 
رشت به نام اولین شهید 

مدافع سالمت کشور

ارسالن ساالری-  از سوی دکتر  طی حکمی 
دکتر  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
فیزیوتراپی  تخصصی  دکتری  عزتی،  کامران 
به  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار  و 
دانشگاه  آموزشی  معاونت  سرپرست  عنوان 

علوم پزشکی گیالن منصوب شد.
مدیریت  رشت،  بهداشت  دانشکده  ریاست 
گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
و ریاست انجمن فیزیوتراپی استان گیالن از 
جمله سوابق اجرایی دکتر کامران عزتی بوده 

اند.
طارمسری  رهبر  مرتضی  دکتر  این،  از  پیش 

عهده دار این مسوولیت بود.
همچنین طی حکمی از سوی دکتر ارسالن 
ساالری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  
دکتر حیدرعلی بالو  فوق تخصص  گوارش و 
عضو هیات علمی دانشگاه، به عنوان سرپرست 
پزشکی گیالن  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 

منصوب شد.
 ۳۱ بیمارستان  ریاست  بالو،  حیدرعلی  دکتر 
اورژانس مرکز  خرداد منجیل، ریاست بخش 
آموزشی و درمانی رازی رشت، ریاست هیات 
رشت،  بعثت  تخصصی  فوق  کلینیک  مدیره 
درمان  امور  اعتباربخشی  و  نظارت   مدیریت 
امور  در  دانشگاه  ریاست  مشاور  و  دانشگاه 

ایثارگران را درکارنامه مدیریتی خود دارد.
پیش از این، دکتر انوش دهنادی مقدم عهده 

دار این مسوولیت بود.

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم 
گیالن؛ پزشکی 

و  سرپرستان معاونت آموزشی 
پزشکی  درمانی دانشگاه علوم 

منصوب شدند گیالن 
مرکز  دادستان  میری  فالح  مهدی  سید 
نفر   ۴۰ دستگیری  و  شناسایی  از  استان 
کارچاق کن و دالل در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  میری  فالح 
آسیب هایی که بدبینی را نسبت به دستگاه 
تابعه برجسته  قضایی و سایر سازمان های 
کن  کارچاق  و  دالل  افراد  حضور  می کند 
با ادعای  است، اظهار داشت: این اشخاص 
از  مسئوالن،  و  دستگاه ها  در  نفوذ  اعمال 

مردم اخاذی می نمایند.
هشدارهایی  رغم  علی  اینکه  بیان  با  وی 
این  خصوص  در  رسانه ها  در  مکررا  که 
برخی  هم  هنوز  است  شده  داده  افراد 
مردم فریب ادعاهای دروغین کالهبرداران 
در   ۱۴۰۰ سال  در  افزود:  می خورند،  را 
تعداد  قضایی  دستگاه  نظارتی  مجموعه 
نفوذ  اعمال  ادعای  که  افرادی  از  نفر   ۴۰
داشته و مبالغ هنگفتی را از طرفین پرونده 
دستگیر  کرده اند  اخاذی  شیوه  همین  به 

شدند.
دادستان مرکز استان در ادامه خاطر نشان 
کرد: در دادگستری استان گیالن دو مرجع 
نظارتی حفاظت اطالعات و واحد نظارت و 
ارزشیابی قضات به طور شبانه روزی اخبار 
را  افراد  این  خصوص  در  مردم  از  واصله 
را  اغلب موارد مستندات  رصد کرده و در 
از  و  می نمایند  اعالم  استان  دادسرای  به 
۴۰ نفر که در سال جاری دستگیر شده اند 
نفر   ۱۶ و  محکوم  حبس  به  آن ها  اکثریت 
جهت تحمل کیفر در زندان به سر می برند.
وی با اشاره به اینکه مردم باید هشیار بوده 
بخورند  را  ادعاهایی  چنین  فریب  نباید  و 

تصریح کرد: در مواردی دیده شده است که 
افراد دالل از طرفین پرونده درخواست ارز 
یا اموال غیر منقول کرده و آنان نیز فریب 
فراهم  را  خواسته هایی  چنین  و  خورده 

نموده اند.
افراد  برخی  افزود:  ادامه  در  میری  فالح 
و  وکال  مانند  قضایی  دستگاه  با  مرتبط 
چنین  اعتماد  جلب  برای  نیز  کارشناسان 
دولتی  اسناد  و  شده  جرم  مرتکب  افرادی 

مانند دادنامه و آراء قضایی را جعل نموده اند 
که منجر به دستگیری آنان شده است.

در  تا  خواست  مردم  از  پایان  در  وی 
موضوعات حقوقی و قضایی از افراد دارای 
فریب  و  گیرند  بهره  مکفی  حقوق  دانش 
قاضی  مانند  جعلی  عناوینی  با  که  دالالن 
که  افراد  سایر  یا  و  دادگستری  یا  دیوان 
مسئوالن  با  ارتباط  بر  مبنی  خالف  ادعای 

قضایی را دارند، نخورند.

در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت؛
دستگیری ۴۰ نفر دالل و کارچاق کن در گیالن
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سخن نور

امام علی )ع(
 فخرفروشی را كنار بگذار و تكبر را فرو 

نِه و به ياد قبرت باش.

خبر

عامل  دستگیری  از  الهیجان  انتظامی  فرمانده 
اسیدپاشی بر روی سه نفر در این شهرستان خبر داد.

پی  در  داشت:  اظهار  محمدی نسب  حمید  سرهنگ 
 ،۱۱۰ پلیسی  فوریتهای  مرکز  با  شهروندان  تماس 
خیابان های  از  یکی  در  اسیدپاشی  وقوع  بر  مبنی 
به  انتظامی  ماموران  بالفاصله  الهیجان  شهرستان 

محل حادثه اعزام شدند.
 ۳۰ مرد  اسیدپاشی  حادثه  این  عامل  افزود:  وی 
ساله ای بود که به  دلیل نزاع و اختالفات خانوادگی 
اقدام به پاشیدن اسید بر روی صورت دو زن ۳۰ و 

۲۲ ساله و پسر بچه ۹ ساله کرده بود.
به  اشاره  با  الهیجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از یک ساعت  اسیدپاشی در کمتر  این  اینکه عامل 
خاطرنشان  شد،  دستگیر  و  شناسایی  پلیس  توسط 
به  درمان  برای  حادثه  این  مصدوم  نفر   ۳ هر  کرد: 

بیمارستان منتقل شدند.
ناتوانی در کنترل عصبانیت  سرهنگ محمدی نسب 
و خشم را عامل بسیاری از جرائم جنایی دانست و 
تصریح کرد: شهروندان باید در مواجهه با اختالفات 
خانوادگی و یا زناشویی با صلح و آرامش و از راه های 
معقول و قانونی برای حل مشکالت خود اقدام کنند.

فرمانده انتظامی الهیجان خبر داد:

دستگیری عامل اسیدپاشی 
بر روی سه نفر در الهیجان

نوری هریس گفته  در آخرین جلسه شورا مهدی 
بود که در فضای مجازی هر چه قدر جستجو می 
رشت  شهر خالق  اپلیکیشن  از  نشانی  هیچ  کنیم 

وجود ندارد.
این اظهارات نوری هریس در حالی صورت میگیرد 
سال  آذرماه  خوراک  خالق  شهر  اپلیکیشن  که 

جاری با حضور اعضای شورا رونمایی شده بود.
سازمان  رئیس  یزدانی  اله  روح  راستا  همین  در 
در  دیارمیرزا  با  گفتگو  در  رشت  شهرداری  فاوا 
مورد اپلیکیشن شهر خالق خوراک گفت: در ایام 
اپلیکیشن  این  از  خوراک  خالق  شهر  جشنواره 
آن  از  بعد  و  وب  نسخه  ابتدا  در  و  شد  رونمایی 
نیز نسخه اپلیکیشن با آدرس ccg.rasht.ir در 

دسترس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در مورد این اپلیکیشن هنوز 
ابتدا قرار  تبلیغات گسترده ای نشده است، گفت: 
حال  در  و  شده  تهیه  سامانه  ساخت  زیر  که  بود 
حاضر در فاز دوم یعنی دو زبانه کردن اپلیکیشن 

قرار داریم.
زبان  به  محتوا  تولید  برای  اینکه  بیان  با  یزدانی 

انگلیسی، این بخش در روابط عمومی در حال انجام 
است و باتوجه به حساسیت موضوع از دارالترجمه نیز 

استعالم گرفته می شود.
وی در مورد انتقاداتی که در مورد عدم فعال بودن 
گفت:  دیارمیرزا  به  نیز  شده  مطرح  اپلیکیشن  این 
اپلیکیشن شهر خالق خوراک فعال است ولی هنوز 

به صورت کامل معرفی نشده است.
اظهارات  از  دیگری  بخش  در  فاوا   سازمان  رییس 
خود در مورد امکانات این اپلیکیشن گفت: طراحی 
به صورت ۲ زبانه )فارسی و انگلیسی امکان تعریف 
رستوران های استان گیالن و شهر رشت با قابلیت 
ثبت، ویرایش و حذف رستوران، امکان ایجاد گالری 
معمولی  تصاویر  بعدی،  سه  تصاویر  شامل  تصاویر 
امکان  غذا،  برای هر  تصویر شاخص  ایجاد  امکان  و 
بارگذاری ویدئو نقد و بررسی و معرفی هرغذا، امکان 
ثبت نظر، رتبه بندی و امتیازدهی به رستوران ها، 
...، ایجاد بخش  مراکز توزیع غذا، منوهای غذایی و 
آموزش نحوه تهیه انواع غذاهای گیالنی، ایجاد بخش 
معرفی  بخش  ایجاد  طبخ،  برای  اولیه  مواد  معرفی 
غذاهای فراموش شده استان به همراه دستور پخت، 

 اتصال به سامانه پیامک جهت ارسال پیامک های 
ثبت نام و ورود، امکان آدرس دهی به رستوران ها 
و مجموعه های خوراکی بصورت آنالین و اتصال به 
Google Map، امکان معرفی هتل ها، مسافرخانه 
ها، اقامتگاه های بومگردی برای مسافرین داخلی و 
و  اقلیمی  تنوع  از  آنان  مندی  بهره  خارجی جهت 
غذایی، امکان معرفی و ثبت جاذبه های گردشگری 
معرفی  امکان  شهر،  هر  تفکیک  به  گیالن  استان 
آداب و رسوم و فرهنگ غذایی استان گیالن، امکان 
مدیریت تصاویر اسالیدر در Application، امکان 
دریافت گزارشات خطا از کاربران نرم افزار،پشتیبانی 
 Opera ،Chrome ،IE( از تمامی مرورگرها
Firefox، و...(، امکان دسترسی در تمامی سیستم 
عامل های موبایل )IOS ،Android و ...(، امکان 
از  مشخص  های  بالک  در  تبلیغاتی  بنرهای  درج 
مورد  در  است.وی  اپلیکیشن  این  امکانات  جمله 
تولید محتوا هم اظهار کرد: رستورانداران و اصناف 
می توانند داده و اطالعات خود را به روابط عمومی 
شهرداری ارسال کنند تا برای تامین محتوای این 

اپلیکشین استفاده شود.

دیارمیرزا گزارش می دهد

اپلیکیشن شهر هوشمند خالق خوراک چه امکاناتی دارد؟ 

چوک

بماند يار  حرم  در  دل  محرم  كه شد  هر 
بماند انكار  در  ندانست  كار  اين  كه  وان 
اگر از پرده برون شد دل من عیب مكن
بماند پندار  پرده  در  نه  كه  ايزد  شكر 
رخت همه  می  گرو  از  واستدند  صوفیان 
بماند خمار  خانه  در  كه  بود  ما  دلق 
محتسب شیخ شد و فسق خود از ياد ببرد
بماند بازار  سر  هر  در  كه  ماست  قصه 

حاشیه  در  شنبه  ظهر  از  پیش  نیکزاد  اکبر 
بازدید از برخی روستاهای شهرستان شفت در 
گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بازنگری 
جوانان  مسکن  مشکل  رفع  و  هادی  طرح 
روستاها بود، اظهار کرد: رفع دغدغه مسکن 

در سطح روستاها مهم ترین وظیفه ما است.
بسترهای  ایجاد  کنار  در  اینکه  بیان  با  وی 
الزم برای ساخت مسکن روستایی برای حفظ 
تأکید  نیز  باغی  و  کشاورزی  اراضی  کاربری 
نیز  خوبی  هماهنگی های  افزود:  است،  شده 
ایجاد شده  بازنگری طرح های روستاها  برای 

است.
اشاره  با  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  رئیس 
به اینکه در بازدید از برخی روستاهای شفت 
مقرر شد مشکل مسکن جوانان این روستاها 
روستاها  از  بعضی  در  گفت:  شود،  برطرف 
ساخت  جز  راهکاری  موجود  موانع  توجه  با 

واحدهای مسکونی دو طبقه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در ساخت این ساختمان های 
دو طبقه دو فقره تسهیالت مسکن روستایی 
پرداخت می شود، ادامه داد: ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت برای ساخت مسکن روستایی در ۲۵ 
آبان ماه امسال در جلسه شورای عالی مسکن 
مصوب شده که به صورت سفته زنجیره ای سه 

نفره با بازپرداخت ۲۰ ساله است.
نیکزاد با اشاره به اینکه سود این تسهیالت 
پنج ساله با اقساط حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
این  پرداخت  در  گفت:  است،  تومان  هزار 
سازمان  میان  ناهماهنگی هایی  تسهیالت 
برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن و 

وزارت راه و شهرسازی وجود داشت.
وی به برگزاری جلسات زیادی برای رسیدن 
به راهکار مناسب اشاره و اضافه کرد: تأکید 
مصوبه  این  شدن  اجرایی  بر  جمهور  رئیس 
بوده است و از بابت تأخیری که در پرداخت 
این تسهیالت ایجاد شده از همه روستاییان 

عذرخواهی می کنم.
اشاره  با  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  رئیس 
بر  مبنی  جمهوری  ریاست  دفتر  دستور  به 
بانک  کرد:  تصریح  تسهیالت،  این  پرداخت 
مرکزی ابالغیه تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
از  و  کرده  ارسال  عامل  بانک های  همه  به  را 
از سوی سازمان  نامه ای  دیگر ضمانت  سوی 
ارائه می شد که  باید  برنامه ریزی  مدیریت و 
با توجه به پیگیری دفتر ریاست جمهوری در 
روزهای آینده این ضمانت نامه نیز صادر شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
مطرح کرد؛

رفع موانع پرداخت تسهیالت
 ۲۰۰ میلیون تومانی سـاخت

مسکن روستایی

حافــــظ 

آرش جوهری / معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری گیالن در بازدید از پروژه رستوران 
دریایی در ساحل مخیری آستارا بیان کرد: با 
توجه به پیگیری و مطالبه مردم در خصوص 
مدت  اجرا،  نحوه  آستارا،  دریایی  رستوران 
زمان انجام آن و تعهدات مجری پروژه توسط 
مورد  شهرستان  این  دادستان  و  فرمانداری 

بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
این  بیشتر  بررسی  به  اشاره  با  آقایی  احمد 
 ۶۰ حریم  در  گرفتن  قرار  در خصوص  پروژه 
این طرح در  قرار گرفتن  متری تصریح کرد: 

مسائلی  جمله  از  هم  دریا  متری   ۶۰ حریم 
شود  بررسی  جدی  صورت  به  باید  که  است 
باشد  انجام شده  رابطه  این  در  تخلفی  اگر  و 

نسبت به رفع تصرف آن اقدام شود.
بدون  عمومی  حقوق  حفظ  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  قانونی  طور  به  و  اغماض  گونه  هیچ 
حقوق  جزو  دریا  متری   ۶۰ حریم  آزادسازی 
عامه مردم محسوب می شود و یکی از برکات 
دستور  هم  گیالن  به  جمهوری  رئیس  سفر 
آزادسازی حریم دریا بود و در این رابطه هیچ 

کوتاهی نباید صورت بگیرد.

دلیل  به  آستارا  بندر  کرد:  بیان  آقایی 
مورد  حنگل  و  دریا  مواهب  از  برخورداری 
قرار  انفال  به  متجاوزان  و  طمعکاران  توجه 
می گیرد اما دستگاه قضا در کمال هوشیاری 
چابکسر  تا  آستارا  از  گیالن،  ساحلی  نوار  از 

محافظت می کند.
در  آستارا  دریایی  رستوران  پروژه  ساخت 
مربع  متر   ۳۲۰ و  یکهزار  مساحت  به  زمینی 
و با سرمایه ۷ میلیارد تومانی بخش خصوصی 
این  مخیری  ساحل  در   ۹۷ سال  خرداد  در 

شهرستان آغاز شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن خبر داد؛

بررسی جدی پروژه رستوران دریایی آستارا

دریایی  نیروی  فرمانده  ایرانی  شهرام  دریادار  امیر 
ارتش، گفت: در حوزه های مختلف دریایی، شناوری، 
در  خوبی  خیلی  دستاوردهای  زیرسطحی  و  پروازی 
تسلیحات  و  تجهیزات  بخش  در  و  یگان ها  بخش 
در  را  پیشرفت ها  این  همه  نمی توانیم  که  داشته ایم 

رسانه ها بازگو کنیم.
وی با اشاره به افزایش برد تسلیحات دریایی خاطر 
نشان کرد: در بخش موشکی افزایش برد داشته ایم. 
در بخش زیرسطحی، اژدرها هم افزایش دقت و هم 
از  این تجهیزات پس  برد داشته است. همه  افزایش 
ارتش  دریایی  نیروی  بدنه  به  تست  مراحل  انجام 

الحاق شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  ناوگان  نوسازی  از 
ایران خبر داد و بیان کرد: به زودی ناوشکن دماوند 
در  آن  کنار  در  می شود.  عملیاتی  و  انداخته  آب  به 
بعثت  دریایی کالس  زیر  ساخت  زیرسطحی،  حوزه 

پیش می رود.
بخش  در  ارتش  جدید  دستاوردهای  درباره  وی 
ضد  بالگردهای  ساخت  کرد:  اظهار  بالگردی 
داشته ایم  کار  دستور  در  را  روبی  مین  و  زیردریایی 
که به دست توانمند متخصصان، ساخته شده است و 
مراحل تست نهایی آن ها به اتمام رسیده و به زودی 

به ناوگان نیروی دریایی ارتش الحاق می شود.
امیر دریادار شهرام ایرانی با بیان اینکه ناوگروه های 
عهده  بر  را  کشتی ها  اسکورت  ماموریت  که  رزمی 
دارند در حال عملیات در آب های بین المللی هستند، 
ارتش   ۸۰ ناوگروه  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان 
دریای  و  عدن  خلیج  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 

سرخ مستقر است.
نیروی  دانشجویان  ماموریت  این  در  افزود:  وی 
آموزش های  کارورزی،  قالب  در  باید  ارتش  دریایی 
عملی انجام دهند و به همین جهت بر خالف گذشته 
شناور  فروند  سه  می شد،  اعزام  شناور  فروند  دو  که 
اعزام شده و در منطقه مستقر هستند. این شناورها 
هم فعالیت های آموزشی و هم اسکورت کشتی ها را 

انجام می دهند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
حوزه  این  در  گفت:  دریایی  دیپلماسی  به  اشاره  با 
برنامه ریزی داریم تا از کشورهای منطقه و به ویژه 
و  باشیم  بازدید داشته  کشورهای دوست و همسایه 
فروکش  کووید  بیماری  زمان  آن  تا  امیدوار هستیم 
کرده باشد تا بتوانیم پیام صلح، دوستی و فرهنگی را 

به دوستان خود منتقل کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد؛

ناوشکن دماوند به زودی 
عملیاتی می شود 


