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مدیرعامل شرکت گاز استان بیان کرد؛
تالش شرکت گاز گیالن در تحقق »جهش تولید«
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نمایشگاه »همسفر تا 
بهشت« افتتاح شد

رسیدگی الکترونیکی به اسناد 
بستری در بیمارستان های 

خصوصی  عبداهلل پاکاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گیالن در حاشیه افتتاح ویدئوکنفرانسی نمایشگاه 
به  ساده  ازدواج  محوریت  با  که  بهشت«  تا  »همسفر  مجازی 
شهید  ازدواج  مراسم  تصویرنگاره  از  رونمایی  و  شهدا  سبک 
»غالمرضا سلحشور« برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
صورت  به  نمایشگاه  این  بود  شده  مقرر  کرد:  اظهار  شهدا، 
فیزیکی در تهران برگزار شود، اما با توجه به شرایط کرونایی حاکم 

، آن را در فضای مجازی افتتاح کردیم. بر کشور

 مدیر کل بیمه سالمت استان  با محوریت ازدواج ساده؛
ح کرد؛ مطر

مصرف آب شرب در لنگرود 
بشدت افزایشی است

رئیس اداره آبفای لنگرود :

پس از شنیده شدن زمزمه استعفای سیدمهدی رجایی، شهردار لنگرود و ادامه کار مدیریتی او در وزارت 
کار رجایی  ادامه  با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار خواستار  از پرسنل شهرداری  ، جمعی  کشور

شدند.
یادآور  کارمندان  لطف  ابراز  از  قدردانی  با  شهرداری  پرسنل  جمع  در  لنگرود  شهردار  جام جم  گزارش  به 
شد: قطعا در مسیر توسعه و پیشرفت لنگرود اگر موفقیتی حاصل شده است با تالش تمام کارکنان 

شهرداری و همراهی اعضای شورا بوده است.
رجایی با بیان این که در گذشته سرمایه گذاران برای حضور در لنگرود عالقه ای نداشتند، افزود: همواره با 

دید احترام به سرمایه گذاران نگریسته شده است.
وی با بیان این که حضور من در سمت جدید و ارتقای شغلی در تهران  منوط به پذیرش استعفا توسط 
و  نیست  کار  در  نیز  استعفایی  و  است  نشده  قطعی  چیزی  هنوز  افزود:  است،  لنگرود  شهر  شورای 

امیدوارم که آنچه خیر و صالح است اتفاق بیفتد.
افزود:  می دهد،  خ  ر خوبی  اتفاقات  شهرداری  و  شورا  اعضای  همدلی  با  این که  بیان  با  لنگرود  شهردار 

هیچگاه با تنش و درگیری موفقیتی حاصل نخواهد شد.
آن شنیده  زیرمجموعه  یا سازمان های  کشور  بر حضور رجایی در وزارت  گفتنی است، زمزمه هایی مبنی 

شده است.
تعامل شهردار و اعضای شورای شهر مثال زدنی است

فرامرز حسن دوست، نائب رئیس شورای شهر لنگرود با بیان این که مهدی رجایی در طول سه سال 
حضور خود در شهرداری لنگرود عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته است، افزود: تعامل بین شهردار 

با پرسنل و اعضای شورا در ۵ دوره گذشته شورا مثال زدنی است.
وی با بیان این که از سال گذشته پیشنهادات جدی مبنی بر ارتقای شغلی ایشان و حضور در تهران ارائه 
شده است، گفت: اگرچه این روزها زمزمه ها - مبنی بر حضور آقای رجایی شدت بیشتری گرفته است اما 

اعضای شورا نیز همانند پرسنل شهرداری بر ادامه کار ایشان اصرار دارند.
حسن دوست با بیان این که اعضای شورا تمایل دارند که ایشان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، 

افزود: تعامل و دوستی خوبی بین شورا و شهردار لنگرود وجود دارد.
مشکالت  تمام  وجود  با  کرد:  اظهار  کشور  اقتصادی  مشکالت  به  اشاره  با  لنگرود  شهر  شورای  عضو 
تالش ها بر این بوده که کار روی زمین نماند و از همین رو نهضت آسفالت، پروژه الیروبی رودخانه اصلی 

، کارخانه کمپوست و سایر پروژه های مهم در حال پیگیری است. شهر
قدردانی فرماندار و اعضای شورا از شهردار لنگرود

سیاسی،  معاون  همراهی  با  لنگرود  شهرستان  فرماندار  شفقی  سیروس  شهرداری ها،  روز  مناسبت  به 
شهر  این  شهردار  رجایی  سیدمهدی  از  لنگرود  شهرداری  در  حضور  با  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
مهندس  به  روز  این  تبریک  ضمن  شفقی  سیروس  مهندس  صمیمی  نشست  این  در  کردند.  قدردانی 
سید مهدی رجایی و پرسنل شهرداری لنگرود، از تعامل مثبت مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر 

به عنوان نقطه عطفی در حوزه مدیریت شهری یاد کرد.

محل نگهداری سگ ها را شبانه تخریب کردند
بیماری  ناقل  حیوانات  کنترل  ساماندهی  جلسه  دبیر  لنگرود  شهرداری  این که  بیان  با  رجایی،  مهدی 
امکانات مناسب  با  کرد: جایگاه دائمی نگهداری سگ ها در روستای خالکیاسر  اظهار  انسان است،  به 
ساخته شد و دوستداران حیوانات نیز در این زمینه فعالیت داشتند اما متاسفانه شبانه اهالی منطقه، 

محل نگهداری حیوانات را تخریب می کنند و شکایت شهرداری هم به جایی نرسید.
شهردار لنگرود گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه اتفاقات صورت گرفته به دنبال نگهداری دائمی 

نرویم و رویه بی خطرسازی سگ های بالصاحب را در پیش بگیریم.
وی افزود: تصمیم گیری شده که کشتارگاه سابق به محل بی خطرسازی حیوانات اختصاص پیدا کند که 
نیازمند همکاری دامپزشکی و سایر دستگاه های مسئول در این زمینه هستیم و شهرداری به تنهایی 

نمی تواند همه هزینه ها را تقبل کند.
رجایی با بیان این که شهرداری اقدامات الزم را جهت ساماندهی سگ های ولگرد انجام داده است، افزود: 
این که مرکز نگهداری توسط اهالی تخریب می شود مقصر آن شهرداری نیست و اعضای کارگروه باید به 

مردم واقعیات را بگویند.
نشست شهردار لنگرود با نماینده مردم در مجلس برگزار شد

رجایی  مهدی  با  نشست  برگزاری  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  نماینده  محمدنژاد،  پرویز 
شهردار لنگرود از واحدهای مختلف شهرداری دیدن کرد.

پروژه های  از  تعدادی  این که  بیان  با  بازدید  این  حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  نماینده 
زیرساختی شهر لنگرود مورد بررسی قرار گرفت، افزود: اجرای پروژه های جدید شهرداری نیز که نیازمند 

اعتبارات مالی است و جزو الزامات ضرروی شهر است، مورد تاکید قرار گرفت .
وی با اشاره به تبصره ۳ و دعوت برای حضور مدیرعامل آبفای گیالن در لنگرود گفت: این موضوع نیازمند 

ارائه راهکار و ساماندهی است تا در مسیر قانونی خود قرار گیرد.
ح تصریح کرد: درآمد حاصل از تبصره ۳ می تواند عایدی مناسبی برای  محمدنژاد با اشاره به تاثیر این طر

شهر خصوصا در زمینه فاضالب داشته باشد.

تاکید شهردار لنگرود بر همدلی با اعضای شورا؛

نقش شهرداری و اعضای شورا در توسعه لنگرود
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اعتراض یک عضوشورای 
شهر رشت به شهردار
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»شهید رجایی« الگوی خدمت رسانیشهردار آستارا خبر داد؛
 شهرداری رحیم آباد  است

سرپرست شهرداری اطاقور خبر داد؛

برنامه شهرداری آستارا  برای جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی

گام های شهرداری رحیم آباد 
 در مسیر توسعه شهری 

بازگشایی جایگاه  سی ان جی
،  پس از 4 ماه  اطاقور
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پل خشتی لنگرود- گیالن

جـام جـم گفتگویـی بـا رئیـس اداره آبفـای لنگـرود ترتیب داده اسـت 
کـه در ادامـه مـی آید:

سـطح  در  شـرب  آب  آبرسـانی  حـوزه  در  اقداماتـی  چـه  کنـون  تـا 
شهرستان لنگرود در فصل تابستان انجام دادید؟

آب شـرب در سـطح شهرسـتان اقدامـات  در تابسـتان بـرای تامیـن 
سـتاد در دو بخـش شهرسـتانی و روسـتایی انجـام شـد. 

در بخـش شـهری بـرای شـهرهای لنگـرود، شـلمان ، کوملـه و اطاقـور 
بـا راه انـدازی تصفیـه خانه بزرگ آب  اسـتان ، فعـال درصد قابل قبولی 
آب شـرب وارد مـدار بـه ایـن مناطـق پمپـاژ می شـود و در سـطح چهـار 

شـهر کمبـود آب را برطـرف کردیم.
سـمت  از  کـه  اطـراف   روسـتاهای  و  چمخالـه  آب  تامیـن  بخـش  در   
شـلمان صـورت می گیـرد ، بـا توجه به کمبود آب، قطعی آب داشـتیم 
امـا بـا اجـرای پـروژه ایسـتگاه پمپـاژ دوم بـا 500 میلیون تومـان اعتبار 
اولیـه  و بـا 400 متـر خـط انتقـال لولـه پلـی اتیلـن  250 کـه در حـال اجـرا 
انـدازی  راه  ایسـتگاه  ایـن  جـاری  مـاه  پایـان  تـا  امیدواریـم  دارد  قـرار 
 ، شـود. بـا راه انـدازی ایـن ایسـتگاه  مشـکل آب روسـتاهای دریـا سـر
، چـاف و چمخالـه حـل می شـود و  گالم  گالـش  گل سـفید،  فتیـده، 
آبرسـانی آنها از شـلمان تفکیک شـده و مشـکل افت فشـار برطرف 

می شـود.
در لنگـرود چـه میـزان آبرسـانی انجـام 

شده است؟
شـهری  مشـترک  هـزار   40 حـدود  در 

هـزار   10 و  لنگـرود  شـهر  سـطح  در 
هـزار   9 و  جلگـه  در  آب  مشـترک 
کـه  داریـم  روسـتایی  مشـترک 
از  آنهـا  آب  از  اعظمـی  بخـش 

می شـود.  تامیـن  اطاقـور 
شـهر  در  سـهمیه  افزایـش  بـرای 

ح  طـر اجرایـی  حـال  در  اطاقـور 
هسـتیم.  جدیـدی 

آب فـاز دو تصفیـه خانـه در شـهر  ح بعـد از تامیـن  بـا اجـرای ایـن طـر
کنیـم. آب  تامیـن  هـم  را  اطـراف  روسـتاهای  می توانیـم   ، اطاقـور

این مسـاله موجب می شـود که چشـمه وافر که در فصل گرم دچار افت 
دبی آب اسـت فقط به روسـتاهای اطراف خود آبرسـانی داشته باشد.

اعتبار آن چقدر است؟
ح اولیـه اسـت و در حـال مطالعه هسـتیم اما به جد  هنـوز در حـد طـر

پیگیر اجرای آن هسـتیم. 
شـهروندان  توسـط  شـرب  آب  جویـی  صرفـه  در  شـما  توصیـه 

لنگرود چیست؟
بـا  همچنـان  و  می بریـم  سـر  بـه  گرمـا  فصـل  در  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
بیمـاری کرونـا در اسـتان درگیـر هسـتیم  و توصیـه مراکز بهداشـتی و 
درمانـی بـرای  شستشـوی مکـرر دسـت و صـورت اسـت می خواهیـم 

کـه مـردم مدیریـت مصـرف آب داشـته باشـند.
مشـکل  همیـن  بـا  هـم  دیگـر  کشـورهای  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن   
مواجـه هسـتند امـا بـا مدیریـت مصـرف آب از اسـراف آن جلوگیـری 

انـد. نـگاه داشـته  پاییـن  را  انـد و سـرانه مصـرف خـود  کـرده 
 در حال حاضر متوسط سرانه مصرف مردم چقدر است؟

روز  در  لیتـر   150   ، لنگـرود  در  آب  مصـرف  سـرانه  نفـر  هـر  بـرای  فعـال 
اسـت کـه می تـوان بـا مدیریـت آن را بـه 120 تـا 130 لیتـر در روز رسـاند.

وضعیت پرداخت آب بها در لنگرود به چه صورت است؟
خوشبختانه پرداخت ها انجام می شود. 

مطالبـات  همیـن  پرداخـت  از  نیـز  مـا  جـاری  هزینه هـای  تمـام 
می گیـرد. صـورت 

مطالبـات آبفـای لنگـرود از سـایر دسـتگاه های اجرایی به چه 
صورت است؟

به جز چند دسـتگاه که با مشـکل اعتباری مواجه هسـتند بقیه 
دسـتگاه ها بموقـع هزینه آب بهای خـود را پرداخت می کنند. 

نخواهیـم  لنگـرود  در  آبرسـانی  کمبـود  مشـکل  دیگـر  آیـا 
داشت؟

کمبـود نداریـم.    کـه انجـام شـده  دیگـر مشـکل  فعـال بـا اقداماتـی 
مگـر این کـه شـبکه آبرسـانی مـا مشـکل فنی داشـته 
کـه منطقـه بـه منطقـه متفـاوت اسـت.   باشـد 
امـا بـه طـور کلـی اگـر رینـگ شـهری لنگـرود 
انجـام شـود 90 درصـد مشـکالت تامیـن 
آب رفـع می شـود.  در حـال حاضـر نیـز 
فـاز  سـه  لنگـرود  رینـگ  فـاز    5 از 

اسـت.   شـده  اجرایـی 

رئیس اداره آبفای لنگرود :
مصرف آب شرب در لنگرود بشدت افزایشی است

یت مصرف داشته باشند مردم مدیر

با  مشترک  نشست  در  کومله  شهردار   ، مهدی پور منوچهر  دکتر 
مهندس پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس، با بیان این که 
شهر کومله جای کار زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد، اظهار کرد: 
سر  پشت  را  زیادی  چالش های  ساله   ۶0 قدمتی  با  کومله  شهرداری 
گذاشته تا به اینجا رسیده است و برای ادامه کار نیاز به همدلی، توجه 

و اتحاد دارد.
خیابان یک  در  صرفا  شهر  عمرانی  مباحث  تمام  این که  بیان  با   وی 

شهر  این  به  که  گردشگری  هر  گفت:  است،  شده  بسنده  متری   24  
می کند  فکر  عمال  و  می کند  عبور  خیابان  این  از  دقیقه   3 ظرف  بیاید 
که کل شهر را گشته است. مهدی پور با بیان این که تالش مدیریت 
ح هادی در سال 93 به  شهری گسترش شهر کومله است، افزود: طر

ح انتخاب شده است. پایان رسیده و در سال 94 مشاور برای طر
شهردار کومله با بیان این که کومله یک باغ شهر است، تصریح کرد: 

تمام تالش بر این است که شهر از ناحیه شرق توسعه پیدا کند.
به  افزود:  است،  کنارگذر  نیازمند  کومله  این که  بیان  با  مهدی پور 
از  گردشگری  بخش  و  هستیم  گردشگری  جاذبه های  ایجاد  دنبال 
ح  که خواستار این هستیم در طر آغاز می شود  از میدان بسیج  بعد 
ع دیده شود. کومله راه ارتباطی بین 150 روستاست  جامع این موضو
و خیابان اصلی نیازمند روکش آسفالت است. شهردار کومله با بیان 
این که دغدغه اعضای شورا توسعه شهر است، افزود: چرا باید برخی 
نقاط شهر از 30 سال پیش آسفالت نشده باشند. مهدی پور با بیان 
وسط  از  بتنی  تیرهای  حذف  مردم  بحق  خواسته های  از  یکی  این که 
میلیارد   5 نیازمند  کار  این  کرد:  اظهار  است،  متری   24 خیابان  رفوژ 

تومان اعتبار است.
جاده  احداث  برای  تومان  میلیارد   3 این که  بیان  با  کومله  شهردار 
سازمان  طریق  از  بست  پهلوان  سد  به  دسترسی  مسیر  آسفالت  و 
اظهار  بود،  یافته  اختصاص  گیالن  ای  منطقه  آب  به  بودجه  و  برنامه 

کرد: از این مقدار یک میلیارد تومان سهم شهرداری بوده است.
گذاری لوله  و  شهر  آبگیر  نقاط  شناسایی  به  اشاره  با   مهدی پور 
دفع  زیرساخت  گفت:  سطحی  آب های  آوری  جمع  برای  کیلومتری   2
آب های سطحی و فاضالب فرسوده است باتوجه به این که 24 درصد 
کومله تحت بافت فرسوده قرار دارد نیازمند ۸ میلیارد تومان  شهر 

اوراق قرضه هستیم. 
این که  بیان  با  نیز  لنگرود  مردم  نماینده  محمدنژاد  ادامه  در 
مطلوب  نحو  به  آن  از  باید  و  است  مشهود  کومله  شهر  مزیت های 
بهره گرفت، افزود: با مدیریت شهری در راستای پروژه هایی که منجر 

به رفاه عمومی مردم خواهد شد همکاری الزم را خواهیم کرد.
خود  اندازه  به  گذشته  مسووالن  این که  بیان  با  لنگرود  نماینده 
زحمت کشیده اند، تصریح کرد: اگر نماینده به عنوان قدرت سوم در 
کنار اعضای شورا و شهردار باشد انتظارات مردم تحقق خواهد یافت.

است،  شده  شناسایی  مردم  مشکالت  این که  بیان  با  محمدنژاد 
افزوده  ارزش  کومله  برای  می تواند  طبیعت  خیابان  احداث  افزود: 
تفریحی  مرکز  عنوان  به  شورا  خیابان  احداث  همچنین  و  کند  ایجاد 
که  کرد: پروژه های خوبی تعریف شده  به شهر بها بدهد. وی تصریح 
گذشته خود  آن چهره شهر را از حالت  می توان امیدوار بود با اجرای 

تغییر دهد و مردم نیز این تغییرات را حس خواهند کرد.

ح شد؛ در نشست مشترک شهردار کومله و نماینده لنگرود در مجلس مطر

ضرورت توجه به ظرفیت گردشگری کومله
 برای توسعه و پیشرفت

محمد دانش شکیب شهردار آستانه اشرفیه با اشاره به پشتکار و تالش های 
آستانه  شهرداری  صدیق  کارکنان  گفت:  شهرداری  خدوم  پرسنل  روزی  شبانه 
عالقه  و  عشق  با  بسیار  معیشتی  مشکالت  و  سخت  شرایط  وجود  با  اشرفیه 
در  که  بودیم  آن  شاهد  و  می نمایند  تالش  خود  شهر  آبادانی  و  توسعه  برای 
ع ویروس منحوس کرونا به صورت شبانه روزی به ارائه  مقابله با بحران و شیو

خدمت پرداختند تا برای مردم آسایش و آرامش فراهم آورند.
آستانه اشرفیه با اشاره به تجهیز ناوگان شهرداری  به گزارش جام جم شهردار 
تالش  با  کرد:  اظهار  شهروندان،  عوارض  پرداخت  محل  از  آستانه اشرفیه  در 
 10 مایلر  بنز  دستگاه  یک   ، شهر اسالمی  شورای  اعضای  پیگیری  و  همکاران 
و  میلیارد    1 مبلغ  به  لودر  بکهو  دستگاه  دو  و  ریال  میلیارد   9 ارزش  به  خ   چر
روند  در  تسهیل  و  لجستیکی  توان  تقویت  راستای  در  ریال،  میلیون   340
شهرداری  موتوری  خدمات  ناوگان  به  عمرانی  کارهای  و  شهری  پروژه های 

آستانه اشرفیه افزوده شد.
این  گفت:  اشرفیه  آستانه  نشانی  تش  آ دوم  ایستگاه  احداث  به  اشاره  با  وی 
آستانه اشرفیه و افزایش حریم  با توجه به افزایش جمعیت شهری  ایستگاه 
و محدوده شهری پراکندگی و گستردگی جمعیت، وجود بافت های فرسوده و 
ساختار شهر در کنار آن بلند مرتبه سازی، وجود ترافیک در معابر و شریان های 
تش نشانی در زمینی  اصلی به منظور کاهش حوادث و ارتقای کیفیت خدمات آ

به مساحت 450 متر مربع و با هزینه 10 میلیارد ریال احداث گردید.
جهت  به  اشرفیه  آستانه  شهرداری  که  امر  این  به  اشاره  با  شکیب  دانش 
میز  و   137 سامانه  اجرای  شهروندان،  به  الکترونیک  خدمات  ارائه  افزایش 
گفت: شهرداری  کار خود دارد  تا پایان تیر 99 در دستور  را  خدمت الکترونیک 
رسما  شهرستان  سطح  در  نهاد  اولین  عنوان  به   1397 سال  از  اشرفیه  آستانه 
ح سیماک را کلید زد و با همکاری اداره کل فناوری اطالعات استانداری  اجرای طر
آستانه اشرفیه و سایر ادارات  گیالن، اداره کل پست استان گیالن، فرمانداری 
شدن  الکترونیکی  ح  )طر سیماک  سامانه   4 پروژه  زیر  اجرای  مجوز  ذیربط 
استعالمات میان دستگاهی( در استان گیالن را به خود اختصاص داد که پس 
ح  از اجرای زیر پروژه مذکور در فاز بعدی، شهرستان آستانه اشرفیه پایلوت طر

عنوان  به  نیز  اشرفیه  آستانه  شهرداری  همچنین  و  گردید  الکترونیک  شهر 
ح شهرداری الکترونیک در سطح استان گیالن انتخاب شد. پایلوت طر

مشکالت  حل  برای  شده  انجام  اقدامات  مورد  در  اشرفیه  آستانه  شهردار 
ح مطالعاتی ساخت محل دفن  محل دفن زباله شهر آستانه اشرفیه گفت: طر
پسماند آستانه اشرفیه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه گیالن و با اعتباری 
بالغ بر 5۸ میلیارد ریال تهیه گردید که در مرحله انتخاب پیمانکار بوده و اجرای 
شهر  زباله  دفن  محل  اخیر  دهه  چند  مشکالت  حل  باعث  پروژه  این  کامل 
مردم  همراهی  از  قدردانی  ضمن  شکیب  دانش  شد.  خواهد  اشرفیه  آستانه 
آستانه اشرفیه در همه شرایط  گفت: مردم  آستانه اشرفیه با مدیریت شهری 
با توسعه پروژه های  کنار ما بوده اند و امیدوارم بتوانیم  همراه و همواره و در 
آستانه اشرفیه  عمرانی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای شهروندان عزیز 

رضایت همگان را جلب کنیم.
شهردار آستانه اشرفیه ضمن تقدیر از تالش کارکنان شهرداری در بخش های 
متخصص  و  کاردان  نیروهای  دارای  اشرفیه  آستانه  شهرداری  گفت:  مختلف، 
می باشد که در زمان اجرای پروژه های عمرانی و بحران ها همیشه پای کار بوده 

و با تمام توان خود به مردم و همشهریان عزیز خدمت می نمایند.
شهرداری  بحران  ستاد  گذشته  اسفند  در  شدید  برف  ع  شرو با  افزود:  وی 
آستانه اشرفیه با همراهی تمامی پرسنل با تمام توان و پتانسیل ها و به صورت 
شبانه روزی به رفع بحران برف مشغول شدند تا ضمن رهاسازی شهر آستانه 
اشرفیه از بحران برف، فضای شهری را برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی آماده نمایند و طبق بررسی های استانداری گیالن، شهر آستانه 
ج  خار بحران  از  سرعت  به  که  می باشد  استان  شهرهای  اولین  جزو  اشرفیه 

گردیده است.
در  شهرداری  پیشگیری  و  بهداشت  کمیته  از  تقدیر  ضمن  شکیب   دانش 
ضد عفونی شهر آستانه اشرفیه از ویروس منحوس کرونا و توزیع محلول های 
آستانه اشرفیه به منظور حفظ  گندزدا بین نهاد های مربوطه افزود: شهرداری 
جان همشهریان عزیز بیش از 10 هزار ماسک در حمایت از اقشار کم برخوردار 

تولید و توزیع نموده است.

ح شد؛ در نشست خبری شهردار آستانه اشرفیه مطر

تالش بی وقفه کارکنان شهرداری برای توسعه و آبادانی شهر

احمد کهنسال-شهردار اطاقور

رمضان زلفعلی زاده-شهردار رانکوه

جواد معیتی - شهردار آستارا

ناصر احمدی شاد-شهردار شلمان

یار صفایی- شهردار رضوانشهر ماز

-شهردار کومله دکتر منوچهر مهدی پور

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی

جناب آقای دکترمسعود کاظمی

جناب آقای دکترمسعود کاظمی

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی 
امــور  دفتــر  مدیــرکل  ســمت  بــه  را 
اســتانداری  شــوراهای  و  شــهری 
عــرض  تهنیــت  و  تبریــک  گیــالن 

. یــم می نما

ضمــن عــرض تبریک جهــت انتصاب 
جنابعالــی بــه ســمت مدیــرکل دفتــر 
امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
را  ســربلندی  و  موفقیــت  گیــالن، 

برایتــان خواســتارم.

را  جنابعالــی  شایســته  و  بجــا  انتصــاب 
بــه ســمت مدیــرکل دفتــر امــور شــهری 
و شــوراهای اســتانداری گیــالن تبریــک 
و تهنیــت عــرض می نمایــم. امیدواریــم 
در پرتــو الطــاف خداونــد منــان موفــق 

باشــید.

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی 
را به سمت مدیرکل دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری 
گیالن تبریک عرض می نمایم.

بــه  را  جنابعالــی  مبــارک  انتصــاب 
ســمت مدیــرکل دفتــر امــور شــهری 
گیــالن  اســتانداری  شــوراهای  و 
تبریــک و تهنیــت عــرض می نمایــم. 
از خداونــد منــان توفیــق و موفقیت 

خواســتارم. برایتــان 

انتصاب شایســته جنابعالی را به سمت 
مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری گیــالن تبریــک عــرض نمــوده 
و برایتــان توفیــق در خدمــت رســانی را از 

خداونــد منان خواســتارم.



بــه بازگشــایی  بــا اشــاره  کهنســال، سرپرســت شــهرداری اطاقــور  احمــد 
جایــگاه ســی ان جــی ایــن شــهر اظهــار کــرد: طــی نشســت مشــترکی کــه 
بــا مدیرعامــل شــرکت گاز گیــالن و فرمانــدار لنگــرود برگــزار شــد، پــس از 

حــدود 4 مــاه نســبت بــه بازگشــایی ایــن جایــگاه اقــدام شــد.
بابــت  از  شــهرداری  این کــه  بیــان  بــا  جــم   جــام  بــا  گفتگــو  در  کهنســال 
شــرکت  شــد:  یــادآور  نــدارد،  گاز  شــرکت  بــه  بدهــی  هیچگونــه  گاز   بهــای 
ــه  ــت ک ــال 93 داش ــه س ــوط ب ــابی مرب ــالف حس ــی اخت ــی ان ج ــردار س بهره ب

ــت. ــیدگی اس ــال رس ــی در ح ــم قضای ــده در محاک آن پرون
سرپرســت شــهرداری اطاقــور در ادامــه گفــت: آســفالت ورودی شــهر بــا 
اعتبــار 500 میلیــون تومــان، بازســازی پــارک کــودک و چنــد پــروژه دیگــر در 

ــت.  ــه اس برنام
عمرانــی  فعالیت هــای  بــرای  تومانــی  میلیــارد   3 بودجــه  از  کهنســال   
تش نشــانی نیــز از پیشــرفت  فیزیکــی ۸0  خبــر داد و گفــت: ســاختمان آ

می رســد.  پایــان  بــه  دولــت  هفتــه  تــا  کــه  اســت  برخــوردار  درصــدی 

پرست شهرداری اطاقور خبر داد؛ سر

 بازگشایی جایگاه 
 سی ان جی اطاقور

 پس از ۴ ماه

 مظاهر آقاجانی، سرپرســت شــهرداری رحیم آباد گفت : همه افتخارات نظام اســالمی  نشــأت گرفته 
 از ایثــار شــهدا و صبــر خانواده هــای معظــم آنهاســت و امــروز اگــر نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــن موفقیت هــا  بــه پیشــرفت چشــمگیری  دســت یافتــه اســت همــه  در عرصه هــای مختلــف 

مرهــون فــداکاری و  از جــان گذشــتگی شــهدا،  رزمنــدگان و جانبــازان اســت.
آقاجانــی در گفتگــو بــا جام جــم بیــان کــرد: در ابتــدای ورودم بــه سرپرســتی شــهرداری بــه درخواســت 
تــش نشــان حســین زاده را  خانــواده معظــم شــهدا نصــب المــان شــهید نجفــی روشــن و شــهید  آ

در بلــوار آیــت اهلل قلــی پــور در دســتور کار قــرار دادیــم و اجرایــی نمودیــم. 
شــهردار رحیــم آبــاد در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بودجــه ســال 9۸ بــه مبلــغ 4 میلیــارد و 500میلیــون 

تومــان بــود کــه تــا کنــون 5 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان آن محقــق شــد. 
آقاجانــی بودجــه شــهرداری رحیم آباد در ســال 99 را نیز ۶ میلیــارد تومان عنوان نمود.  

کــه  اســت  رجایــی  شــهید  مــردم،  بــه  خدمــت  در  مــا  الگــوی  کــرد:  نشــان  خاطــر  ادامــه  در  وی 
تمــام هدفشــان خدمــت بــه خلــق بــود بنابرایــن بــا صداقــت در کار تمــام وقــت در خدمــت 

بــود.   خواهیــم  آبــاد  رحیــم  شــهروندان 
کار هــا  در  همــکاری  و  تعامــل  کــرد:  بیــان  پایــان  در  آبــاد  رحیــم  شــهردار  سرپرســت 

 باعــث تقویــت نظــام شــده بنابرایــن مــردم نیــز نســبت بــه مســئوالن و عملکــــردشان 
دلگــرم تر خواهند بود.

»شهید رجایی« الگوی خدمت رسانی شهرداری رحیم آباد  است

گام های شهرداری رحیم آباد، در مسیر توسعه شهری 

معینـی، دهیـار روسـتای کلـدره علیـا به عنـوان دهیـار منتخـب بخـش مرکـزی بـه 
بیـان عملکـرد دهیـاری پرداخـت.

بـرق،  پروژه هـای  درصـدی   ۸۰ اجـرای  گفـت:  معینـی  جام جـم  گـزارش  بـه 
جهـت  روسـتا  بانـوان  از  تیمـی  ایجـاد  کوچه هـا،  زیرسـازی  و  بازگشـایی 
تولیـد ماسـک بالـغ  بـر ۱۳۰۰ جفت ماسـک، ایجاد خانه هـالل و پیگیری 
سـتاد  ایجـاد  مرحلـه،   ۲ در  مواسـات  قالـب  در  مـردم  بـه  کمـک  و 
 بحـران توسـط نیروهـای مردمـی، الیروبی به طـول ۵/۲ کیلومتر
۲۲۰ میلیـون  بـه مبلـغ  بـار توسـط دهیـاری  اولیـن  بـرای 
ریـال، اجـرای پـروژه سـاخت و دفـع آب هـای سـطحی 
رفـع  جهـت  آب بنـد  و  حفاظتـی  دیـواره  سـاخت  و 

مشـکل کشـاورزان بـا اعتبـار ۱۵ میلیـون تومـان، پیگیـری مکر ر در زمینه اسـناد 
ساخت وسـازهای  کمتریـن  و  مبـدا  از  زبالـه  تفکیـک  ح  طـر اجـرای  روسـتایی، 
غیرمجـاز و شـکایات مردمـی و سـاخت سـاختمان دهیـاری کـه از طریـق درآمـد 
بـه  ادامـه  در  علیـا  کلـدره  دهیـار  معینـی  اسـت.   شـده  انجـام   بـوده  دهیـاری 
مشـکالت روسـتا پرداخـت و بـه مشـکل آب شـرب و آشـامیدنی، نداشـتن چـاه 
عمیـق کشـاورزی بـا وجـود ۱۳۰ هکتـار زمیـن کشـاورزی و مشـکالت و فرسـودگی 
سـیم های مخابـرات اشـاره کـرد و گفـت: جهـت برطـرف شـدن ایـن مشـکالت در 

هسـتیم. تـالش 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه روسـتای کلـدره علیـا ۳۱۰ خانـوار و ۱۰۰۰ نفـر جمعیـت دارد و 

از توابـع بخـش مرکزی رودسـر اسـت.

تالش دهیاری برای حل مشکالت تداوم دارد؛

عملکرد دهیاری روستای کلدره علیا

شهردار آستارا خبر داد؛

برنامه شهرداری آستارا 
برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

جــواد معیتــی، شــهردار آســتارا در جلســه هیئــت عالــی ســرمایه گــذاری 
شــهرداری بنــدر مــرزی آســتارا کــه بــا حضــور مدیــرکل حراســت و مدیــرکل 
اظهــار  شــد،  برگــزار  گیــالن  اســتانداری  شــوراهای  و  شــهری  امــور  دفتــر 
کــرد: صنعــت توریســم یــک صنعــت پردرآمــد اســت و آســتارا بــا میزبانــی 
از حــدود ۶ میلیــون گردشــگر در ســال نتوانســته از ایــن صنعــت ســود 

ــرد. ــی را بب کاف
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا معیتــی بــا بیــان این کــه در ایــام غیــر 
کرونــا بــه طــور متوســط روزانــه حــدود 3000 نفــر از طریــق مــرز زمینــی آســتارا 
زمینــی،  مــرز  ســه  بــودن  دارا  بــا  شــهر  ایــن  داد:  ادامــه  می کردنــد،  تــردد 
شــمال  اســتان های  ترانزیتــی  مســیر  در  گرفتــن  قــرار  و  ریلــی  و  دریایــی 
برخــوردار  ویــژه ای  پتانســیل  از  شــمالی  اســتان های  بــه  کشــور  غــرب 

اســت کــه بایــد از ایــن تــوان نهایــت ســود را داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان این کــه 9 برنامــه بــرای جــذب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 
در شــهرداری تدویــن شــده اســت، افــزود: نمی دانیــم علت چیســت کــه 
ســرمایه گذار وارد آســتارا می شــود ولــی متأســفانه در انعقــاد قراردادهــا 

بــه نتیجــه نمی رســیم.
کــرد:  آســتارا، خاطرنشــان  گردشــگری  معیتــی بــا اشــاره بــه مفــاد پکیــج 
احــداث کلینیــک تخصصــی پزشــکی، بهســازی تــاالب اســتیل، بهســازی 
ترمینــال  احــداث  شــهربازی،  احــداث  یانلــو،  بی بــی  جنگلــی  پــارک 

مســافری بــرون شــهری، احــداث فروشــگاه تجــاری بــزرگ، احــداث اســتخر 
احــداث  و  پریــان  برکــه  تفریحــی  تجــاری  ســاختمان های  سرپوشــیده، 
بــه  کــه بخــش خصوصــی می توانــد  برندینــگ شــهری مــواردی هســتند 

کنــد. آنهــا ورود 
وی حمایــت از ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گــذاری در 
حــوزه بخــش بهداشــت و درمــان را از اولویت هــا  برشــمرد و خاطرنشــان 
ــرای  ــهر ب ــالمی ش ــورای اس ــاختمان ش ــف س ــه همک ــذاری طبق ــا واگ ــرد: ب ک
آمادگــی می کنیــم و از ســرمایه گــذاران  ایجــاد کلینیــک تخصصــی اعــالم 

ــد. ــوزه ورود کنن ــن ح ــم در ای ــا داری تقاض
دارای  را  یانلــو  بی بــی  جنگلــی  پــارک  و  اســتیل  تــاالب  آســتارا،  شــهردار 
موقعیتــی اســتثنایی بــرای ســرمایه گــذاری برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: 
ســرمایه گــذاری کــه بــرای پــارک جنگلــی بــی بــی یانلــو دعــوت کــرده بودیــم 
ــی در  ــع طبیع ــفانه مناب ــه متأس ــرد ک ــه ک ــارد هزین ــک میلی ــدود ی ــی ح مبلغ

آنهــا شــد. ح هــا مانــع از فعالیــت  بســیاری از طر
ــرمایه  ــور س ــهیل در ام ــتار تس ــود خواس ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
بهــره  و  دارد  بســیاری  قابلیت هــای  آســتارا  کــرد:  تصریــح  و  شــد  گــذاری 
منــدی از ایــن قابلیت هــا می توانــد بخــش اعظمــی از اشــتغال جوانــان را 
ــا  ــی مهی ــگران خارج ــرش گردش ــرای پذی ــهر را ب ــی ش ــره فیزیک ــع و چه مرتف

کنــد.

رئیس امور مالیاتی لنگرود خبر داد؛
فعالیت 15 هزار مودی مالیاتی 

در لنگرود

مالیاتی  امور  اداره  رئیس  قاسم نژاد،  امیرارسالن 
بیان  با  جام جم   با  گفتگو  در  لنگرود  شهرستان 
مالیاتی  مودی  هزار   ۱۵ لنگرود  شهرستان  این که 
حقوقی  اشخاص  مودی   ۴۰۰ و  حقیقی  اشخاص 
ویروس  شیوع  به  توجه  با  کرد:  اظهار  دارد،  فعال 
معیشت  و  اقتصاد   ، کار و  کسب  تعطیلی  و  کرونا 

مردم مورد هجمه قرار گرفته است.
وی با اشاره به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی 
مبنی بر تمدید مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی، 
مالیاتی  مودیان  همه  امسال  ابتدای  از  افزود: 
مالیاتی  کارهای  تا  یافتند  ماهه  دو  فرصت های 
خودشان را در موعد مقرر انجام دهند. رئیس اداره 
این که  بیان  با  لنگرود،  شهرستان  مالیاتی  امور 
 ۳۱ از  حقیقی  اشخاص  اظهارنامه  تسلیم  مهلت 
خرداد به ۳۱ مرداد تمدید شده است، خاطرنشان 
اجاره  و  حقوقی  اشخاص  اظهارنامه  تسلیم  کرد: 
 ۳۱ به  تیرماه   ۱۵ از  ماهه  دو  تمدید  با  نیز  امالک 
شهریور موکول شد. قاسم نژاد، با اشاره به تمدید 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 
کرد:  خاطرنشان  شهریور،   ۱۵ به  تیر   ۱۵ از  امسال 
فرصت معامالت فصلی دوره چهارم سال ۹۸ نیز از 
۱۵ اردیبهشت به ۱۵ تیر و فرصت معامالت فصلی 
دوره اول امسال از ۱۵ مرداد به ۱۵ مهر سال جاری 
موکول شد.  وی با تاکید بر این که مودیان مالیاتی 
از این فرصت تمدید شده برای تسلیم اظهارنامه 
مقرر  موعد  در  که  مودیانی  گفت:  کنند،  استفاده 
نکنند،  اظهارنامه  ارائه  به  اقدام  شده  تمدید 

مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.

با حضور جمعی از مسئوالن؛
معرفی  رانکوه  جدید  شهردار 

شد

دفتر  کل  مدیر  املش؛  فرماندار  حضور  با 
گیالن  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور 
رمضان شهرستان،  مسئوالن  از  جمعی   و 

رانکوه  جدید  شهردار  عنوان  به  زاده  زلفعلی   
سرپرست   ، پور مردان  رضا  زحمات  از  و  معرفی 

سابق شهرداری قدردانی شد.
به گزارش جام جم در متن حکم استاندار گیالن 

برای رمضان زلفعلی زاده آمده است:
قانون   ۸۰ ماده   ۱ بند  ذیل   ۳ تبصره  اجرای  در 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳7۵/۰۳/۰۱ 
پیشنهاد  اساس  بر  و  آن  بعدی  اصالحات  با 
شهردار  سمت  به  رانکوه  شهر  اسالمی  شورای 

رانکوه منصوب می شوید.
با  و  سبحان  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
قانونی  مقررات  و  شرعی  موازین  کامل  رعایت 
نظام  ارزش های  و  اهداف  تحقق  جهت  در 
مشارکت  گسترش  اسالمی،  جمهوری  مقدس 
شهری،  عمران  و  توسعه  و  امور  اداره  در  مردم 
در  دولت  عمومی  سیاست های  دقیق  اجرای 
هماهنگی و همکاری متقابل با مسئوالن محلی 
با بهره گیری و استفاده بهینه از همه ظرفیت ها 
حراست  و  حفظ   ، عزیز مردم  به  خدمت رسانی 
توفیق  وضعیت  بهبود  و  عمومی  اموال  از 
مسئولیت های  کامل  ایفای  در  را  جنابعالی 

محوله از پروردگار متعال مسئلت دارم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیالن:
کووید 19 توانایی  کادر درمانی تامین اجتماعی را بخوبی نشان داد

در  گیالن  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  نژاد،  شهدی  دکتر 
جلسه شورای اداری مدیریت درمان استان اظهار داشت: با شیوع 
شناختی  هیچ  این که  رغم  علی  گیالن  استان  در   ۱۹ کووید  ویروس 
غلبه  با  اول  مرحله  در  همکاران  نداشت  وجود  بیماری  به  نسبت 

بر ترس خویش و سپس با اجرای پروتکل های درمانی و بهداشتی 
نیازمند  بیماران  به  را  خدمات  بهترین  توانستند  بهداشت  وزارت 

ارائه نمایند. 
شدن  بستری  به  توجه  با  جهانی  نرم های  به  نسبت  که  طوری  به 

، پایین ترین میزان مرگ و میر در بیمارستان حضرت  قریب ۱۰۰۰ بیمار
رسول اکرم )ص( رشت ثبت گردد.  

در  گیالن  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  جام جم  گزارش  به 
این جلسه ضمن قدردانی از تالش های انجام شده و حضور بموقع 

همکاری  و  همدلی  ایجاد  و  مبارزه  صحنه  در  درمانی  مراکز  روسای 
تجربه  از  استفاده  با  تا  خواست  درمانی  مراکز  روسای  از  پرسنل  در 
کسب شده در دور اول شیوع ، آمادگی کامل برای ادامه مبارزه و از 

بین بردن کامل  این ویروس را داشته باشند.
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اجتماعی

خبر خبر 

ای  نامــه  طــی  گیــالن  اســتان  کشــاورز  خانــه  اجرایــی  دبیــر 
بــه دبیــرکل خانــه کشــاورز ایــران خواســتار مذاکــره بــا دکتــر 
خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص افزایــش قیمــت 
ــبوس  ــژه س ــی بوی ــای دام خ نهاده ه ــر ــش ن ــام و کاه ــیر خ ش

ــد. ــدم ش گن
و  تقدیــر  ضمــن  فیــروزی  مهنــدس  جام جــم  گــزارش  بــه 
تشــکر از همــه مســئوالن اســتان خصوصــا اســتاندار گیــالن، 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و همچنیــن مدیــر 
کــرد:  از تولیــد خاطــر نشــان  تعــاون روســتایی در حمایــت 
دامــداران  بــرای  خــام  شــیر  لیتــر  یــک  شــده  تمــام  قیمــت 
حــدود ۴۰۰۰ تومــان و قیمــت تمــام شــده یــک کیلــو گوشــت 
هــزار   ۵۰ حــدود  اســتان  دامــداران  بــرای  اســتخوان  بــا  گاو 
کارگــروه  در  مصــوب  قیمــت  کــه  می شــود  بــرآورد  تومــان 

تنظیــم بــازار کشــور بــه هیــچ عنــوان جوابگــوی ایــن هزینه هــا 
نبــوده و اگــر چــاره ای اندیشــیده نشــود صنعــت دامــداری بــا 
مشــکل جــدی روبــه رو خواهــد شــد و در آینــده نزدیــک مــواد 
لبنــی کشــور از کشــورهای همســایه تامیــن خواهــد گردیــد.

بــی  افزایــش  افــزود:  اســتان  کشــاورز  خانــه  اجرایــی  دبیــر 
از  برخــی  ای  ســلیقه  تصمیمــات  و  نهاده هــا  از  برخــی  رویــه 
نگرانــی  باعــث  کشــور  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  در  مســئوالن 
همــه تولیدکننــدگان در اســتان شــده از آن جملــه می تــوان 
غ اســتان را نــام  نگرانــی اتحادیــه محتــرم تولیــد کننــدگان مــر

ــرد.   ب
قیمــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  فیــروزی  مهنــدس   
غ در اســتان و عــدم جوجــه ریــزی یــا  تمــام شــده تولیــد مــر
کاهــش کمتــر از ظرفیــت جوجه ریــزی برخــی از مرغداری هــا 

در اســتان و کشــور پیــش بینــی می شــود بــه جهــت کاهــش 
غ بــه  غ گــرم در بــازار در ماه هــای آینــده قیمــت مــر عرضــه مــر
طــور چشــمگیری افزایــش یابــد کــه الزم اســت مســئوالن امــر 
قبــل از بــروز هــر گونــه التهــاب در بــازار بــه فکــر تدابیــر الزم 

ــند. باش

از سوی دبیر اجرایی خانه کشاورز استان؛

هشدار درباره  افزایش چشمگیر
غ  قیمت مــر
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خبر
 با محوریت ازدواج ساده؛

نمایشگاه »همسفر تا بهشت« 
افتتاح شد

امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  پاکاری،  عبداهلل 
ایثارگران گیالن در حاشیه افتتاح ویدئوکنفرانسی 
با  که  بهشت«  تا  »همسفر  مجازی  نمایشگاه 
محوریت ازدواج ساده به سبک شهدا و رونمایی 
»غالمرضا  شهید  ازدواج  مراسم  تصویرنگاره  از 
یاد  گرامیداشت  ضمن  شد،  برگزار  سلحشور« 
این  بود  شده  مقرر  کرد:  اظهار  شهدا،  خاطره  و 
نمایشگاه به صورت فیزیکی در تهران برگزار شود، 
، آن را  اما با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور

در فضای مجازی افتتاح کردیم.
به گزارش جام جم پاکاری با بیان این که مشکالت 
اقتصادی موجود در جامعه و تغییر سبک زندگی 
موضوع ازدواج را برای جوانان به یک رویا تبدیل 
کرده است، افزود: جوانان می توانند با بهره گیری 
زندگی  سبک  و  شهادت  و  ایثار  حوزه  ظرفیت  از 
به  کامل،  و  صحیح  الگوهای  عنوان  به  شهدا 
خداپسندانه  امر  گرفتن  آسان  و  ساده  برگزاری 
امور  بنیاد شهید و  بیاورند. مدیرکل  ازدواج روی 
را  شهدا  اسناد  و  آثار  جمع آوری  گیالن،  ایثارگران 
یکی از ماموریت های بنیاد دانست و تصریح کرد: 
و  و اسناد مربوط به شهدا شامل عکس ها  آثار 
موضوعی  صورت  به  و...  وصایا  و  دستنوشته ها 
مختلف  مناسبت های  در  و  شده  طبقه بندی 
»نمایشگاه  پاکاری،  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
و  عکس ها  مجموعه  را  بهشت«  تا  همسفر 
گیالنی  شهدای  ساده  ازدواج  با  مرتبط  تصاویر 
به  مذکور  نمایشگاه  کرد:  عنوان  و  دانست 
مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی)ع( 

و فاطمه زهرا)س( برگزار شده است.  

شهرداری و شورای اسالمی چابکسرشهرداری و شورای اسالمی واجارگاه

شهرداری و شورای اسالمی رحیم آباد شهرداری و شورای اسالمی کالچای

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی
جناب آقای دکتر مسعود کاظمی

جناب آقای دکتر مسعود کاظمی جناب آقای دکتر مسعود کاظمی

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی 
ــور  ــر ام ــرکل دفت ــمت مدی ــه س را ب
اســتانداری  شــوراهای  و  شــهری 
عــرض تهنیــت  و  تبریــک   گیــالن 

 می نماییم.

به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
سمت مدیرکل دفتر امور شهری و 
گیالن تبریک  شوراهای استانداری 
در  توفیق  برایتان  و  نموده  عرض 
منان  خداوند  از  را  رسانی  خدمت 

خواستاریم.

ضمن عرض تبریک جهت انتصاب 
دفتر  مدیرکل  سمت  به  جنابعالی 
امور شهری و شوراهای استانداری 
را  سربلندی  و  موفقیت  گیالن، 

برایتان خواستاریم.

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی 
امور  دفتر  مدیرکل  سمت  به  را 
استانداری  شوراهای  و  شهری 

گیالن تبریک عرض می نماییم.

دفتر  کل  مدیر  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 
باعث  بسیار  گیالن  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور 

مسرت و خشنودی است.

مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته 
می باشد  شما  شایستگی  و  لیاقت  تعهد،  از  نشان  که 
درگاه  نمود.از  خواهد  فراهم  را  مجموعه  آن  ارتقاء  موجبات 
سیادت  و  سعادت   ، توفیق  و  تعالی  تداوم   ، سبحان  حضرت 
با  و  الهی  فضل  به  امیدوارم   . دارم  مسالت  را  جنابعالی 
پیشرفت  شاهد  شما  ارزنده  و  خوب  تجربیات  از  استفاده 
روز  موفقیت   . باشیم  گیالن  استان  پیش  از  بیش  آبادانی  و 

افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر کاظمی

 رضا زنده دل-شهردار رودسر

مسئوالن  از  جمعی  و  جمعه  امام   ، فرماندار  حضور  با  مراسمی  طی 
بخشداری  سرپرست  عنوان  به  مهری«  »جابر  رودسر  شهرستان 

رحیم آباد معرفی شد.
به گزارش جام جم فرماندار رودسر در این مراسم ضمن قدردانی از 
آقای مهری فرزند شهید مهری  زحمات بخشدار سابق گفت: امروز 
را به عنوان بخشدار جدید به شما معرفی می کنم، هم ایشان رابه 

شما می سپارم و شما را به ایشان که امانتدار خوبی باشید. 
آباد  رحیم  بخش  دهیاران  و  مسئوالن  از  پور   اسماعیل  حسین 
خواست از سرپرست بخشداری در جهت رشد و شکوفایی منطقه 

حمایت نمایند.  
بخشدار  عنوان  به  مهری  جابر  گیالن  استاندار   سوی  از  حکمی  طی 

رحیم آباد معرفی و از زحمات فرشاد شریفی قدردانی شد.

با حضور جمعی از مسئوالن؛
بخشدار رحیم آباد رودسر معرفی شد

جمعی از اعضای شورای شهر رشت از پاسخگویی  ناصر حاج محمدی به سواالت خود قانع 
نشدند و شهردار رشت در یک قدمی استیضاح قرار گرفت. پس از چند وقفه در برگزاری 
جلسه شورای شهر رشت، این بار 6  نفر از اعضای شورا استیضاح شهردار رشت را از دستور 

ج کردند. کار خار
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه خبری دیار میرزا امیرحسین علوی، عضو شورای شهر 
رشت درباره عملکرد شهردار رشت می گوید: متاسفانه علی رغم تذکرات مکرر به شهردار 
سوال،  ح  طر جلسه  در  حتی  و  هستیم  رشت  شهردار  توسط  تخلفات  بروز  شاهد  رشت 
از ایشان پرسیده  را که  را قانع کند و حتی سواالتی  شهردار رشت نتوانست اعضای شورا 
شده بدون پاسخ گذاشت یا ناقص جواب داد. علوی افزود: حامیان شهردار رشت در داخل 
ج از شورا خواسته و ناخواسته از  اهمال، تخلفات و مشکالت موجود حمایت می کنند. و خار

این صورتجلسه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  آبان سال  به صورتجلسه  این عضو شورا 
66 میلیارد تومان برای حوزه پسماند شهر رشت اختصاص داده شده بود که متاسفانه تا 
امروز ۱۰ میلیارد آن جذب شده است.  وی افزود: برای جذب بقیه اعتبار نیاز به انعقاد قرارداد 
مناقصه بوده که سوال اینجاست که چه منافع پشت پرده ای وجود داشته که تا به امروز 

فراخوان مناقصه انجام نشده است؟!
عضو شورای شهر رشت در ادامه به پروژه گیل لند اشاره و تصریح کرد: تخلفات محرزی در 
این پروژه صورت گرفته است به طور مثال مشاور این پروژه از سوی سرمایه گذار تعرفه 
آن ۱۰ میلیون تومان است  را برنده شد، سرمایه ثبتی  شده است و شرکتی که این پروژه 
و همچنین اسامی مشترکی در شرکت مشاوره و سرمایه گذاری به چشم می خورد که بر 
در  تخلفات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی  است.  تخلف  وزیران  هیات  نامه  تصویب  اساس 
پروژه گیل لند میزان آورده شهرداری از این پروژه است که بر خالف مصوبه شورا ۱۰ درصد 
آبی تغییر یافت که این مسئله  از سهم کل پروژه به مشارکت شهرداری در استخر پارک 
خودش شائبه برانگیز بوده و جای سوال دارد.این عضو شورا در ادامه به عملکرد ضعیف 
شهردار رشت در حوزه عمرانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم شهر رشت سوال می کنند 
چرا هیچ پروژه ای در حال انجام نیست؟ حتی خیابان هشت دی که فقط ۲ ملک آن باقی 
مانده است در یک سال حضور آقای حاج محمدی هیچ پیشرفتی نکرد. این عضو شورا به 
عزل و نصب های شائبه برانگیز اشاره و تصریح کرد: برخی از عزل و نصب ها در مدت زمان 
کوتاهی انجام می شود و این تغییرات بیشتر در منصب هایی است که کنش مالی دارند، 

مانند معاونت مالی اقتصادی و شهرداری منطقه یک. علوی گفت: از دادستانی و سازمان 
بازرسی استان می خواهم که شخصا به پرونده های شهرداری و غفلت ها و ترک فعل های 
صورت گرفته ورود کنند. وی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان عضو شورا و نماینده مردم 
رشت نمی توانم در برابر این حجم از تخلفات صورت گرفته سکوت کنم و از حامیان شهردار 

می پرسم آیا مسئولیت این تخلفات آشکار را خواهند پذیرفت؟!

اعتراض یک عضوشورای شهر رشت به شهردار

مدیرکل بیمه سالمت گیالن از اجرای برنامه 
در  بستری  اسناد  به  الکترونیک  رسیدگی 

بیمارستان های خصوصی استان خبر داد. 
جام جم  با  گفتگو  در  محمدی  جمشید 
بیمارستان های  تمام  این که  از  بعد  افزود: 
ح تبادل الکترونیک  دولتی استان اجرای طر
و پردازشگر اسناد بسنری را به شکل کامل 
خصوصی  بیمارستان های  نمودند  اجرایی 
الکترونیک  رسیدگی  برنامه  وارد  نیز  گیالن 
آن  بر  سعی  که  اند  شده  بستری  اسناد  به 
است این برنامه طی سه ماه آینده به صورت 
خصوصی  درمانی  مراکز  تمامی  در  کامل 
استان شامل هشت بیمارستان خصوصی، 

بیمارستان های  محدود،  جراحی  مرکز  چهار 
ولیعصر)عج( و ۲۰۰ تختخوابی حضرت رسول 
با  اجرا شود.  وی  تامین اجتماعی  اکرم)ص( 
الکترونیک  رسیدگی  برنامه  در  این که  بیان 
در  خدمات  ارائه  برای  بستری،  اسناد  به 
نیست  بیمه  دفترچه  به  نیاز  بیمارستان ها 
روند  سامانه،  در  بیمار  ملی  کد  ثبت  با  و 
اظهار  می شود،  انجام  نیز  درمانی  اقدامات 
هزینه ها  کاهش  دفترچه،  حذف  داشت: 
خدمات،  دریافت  و  کار  انجام  در  تسریع  و 
توسط  بیمه ای  و  علمی  اصول  رعایت 
و  الکترونیک  پرونده  وداشتن  سامانه 
سابقه بیمار از مزایای این برنامه است. وی 
سوی  از   ۱666 سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با 
نشان  خاطر  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
نیز  گیالن  در  سالمت  بیمه  مخاطبان  کرد: 
پیشنهادات  چالش  ها،  شکایات،  می توانند 
بیان  سامانه  این  طریق  از  را  خود  نظرات  و 

کنند تا رسیدگی شود. 

نحوی نژاد،  مدیرکل بهزیستی گیالن و دبیر 
مناسب سازی  پیگیری  و  هماهنگی  ستاد 
استان بر لزوم همراهی و تالش تشکل های 
قوانین  شدن  اجرایی  جهت  معلوالن 
از  حمایت  جامع  قانون  جمله  از  باالدستی 
حقوق معلوالن بویژه فصل دوم این قانون 
معلوالن  ویژه  سازی  مناسب  مختص  که 

است، تاکید کرد.
باالی  آمار  به  با جام جم  گفتگو  نحوی نژاد در 
سالمندی در کشور و بخصوص استان اشاره 
دستگاه های  جدی تر  عزم  خواستار  و  نمود 
ذیربط جهت اطالع رسانی، آگاه سازی و رعایت 
نکات و دستورالعمل های مناسب سازی در 

گردید  مقرر  ادامه  در  شدند.  استان  سطح 
با توجه به پتانسیل بسیار زیاد تشکل های 
معلوالن، از ظرفیت آنها در شناسایی نواقص 
و  ساختمان ها  سازی  مناسب  مشکالت  و 
ارزیابی های  معابر سطح شهر استفاده و در 
شرکت کننده  دولتی  ادارات  ساختمان های 
در جشنواره شهید رجایی از نمایندگان این 
تشکلها در سطح استان در کنار کارشناسان 

مناسب سازی بهزیستی بهره برداری گردد.
و  سازی  آگاه  فرآیند  در  شد  مقرر  ضمنا 
وجودی  ظرفیت  از  جامعه  فرهنگ سازی 
نیز  فرزانگان  بنیاد  و  معلوالن  تشکل های 
سازمان  مقدم  خط  و  پیشانی  عنوان  به 
رشد  به  توجه  با  گردد.   استفاده  بهزیستی 
گردید  مقرر  گیالن     در  سالمندی  جمعیت 
نشست های مشورتی و تبادل اطالعات بین 
پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  دبیرخانه های 
استان  سالمندان  شورای  و  سازی  مناسب 

نیز به صورت منظم و مستمر برگزار گردد.

گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
این  اقدامات  از  را  ایستگاه ها  مانیتورینگ 
الزم  ریزي  برنامه  گفت:  و  برشمرد  شرکت 
 CGS ایستگاه هاي  همه  مانیتورینگ  جهت 
و  شده  انجام   CNG جایگاه های  تمامی  و 
همچنین  است،  قرارداد  تنظیم  مرحله  در 
مانیتورینگ با  ارتباط  در  الزم   اقدامات 
حال  در  که  شده  انجام  صنایع  ایستگاه   ۲۰۰
و بقیه  اتمام رسیده  به  ایستگاه  حاضر ۱7۵ 

درحال انجام است.
ادامه  در  اکبر  حسین  جام  جم  گزارش  به 
محروم  مدارس  گاز  کشی  لوله  افزود: 
روستایی، بازسازی مزار مطهر شهدا، احداث 

با  تفاهم نامه  انعقاد  راهی،  بین  نمازخانه 
و  فناوري  و  علم  پارك  پروش،  و  آموزش 
دانشگاه ها و آموزش مصرف بهینه و ایمن 
از  گوشه ای  استان،  مدارس  در  طبیعی  گاز 
در  گیالن  استان  گاز  شرکت  فعالیت های 
طی  اجتماعی  مسئولیت های  انجام  جهت 

سال گذشته بوده است. 
برنامه های  به  خود  سخنان  پایان  در  وی 
جهش  سال  در  گیالن  استان  گاز  شرکت 
هزار   ۱6 نصب  افزود:  و  کرد  اشاره  تولید 
 ۳۵ جذب  روستایی،  و  شهري  انشعاب 
 ۹۰ نصب  روستایی،  و  شهری  مشترک  هزار 
جایگزینی یافته،  ارتقاء  کنتورهاي  عدد   هزار 
طبیعی  گاز  ساعت  در  مترمکعب  هزار   ۳۵
و میلیارد   6 تحویل  و  مایع  سوخت های   با 
تمامی  به  گاز  مترمکعب  میلیون   ۹۰۰
از  مصرف،  مختلف  حوزه های  در  مشترکان 
گاز استان  اهداف سال ۹۹ شرکت  و  برنامه 

گیالن است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بیان کرد؛

تالش شرکت گاز گیالن در تحقق »جهش تولید«

ح کرد؛  مدیر کل بیمه سالمت استان مطر

رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری در بیمارستان های خصوصی 
پایی نشست دبیرخانه ستاد هماهنگی بر
یستی گیالن   و پیگیری مناسب سازی بهز

امام خمینی)ره)

شــرکت ســرمایه گــذاری مســکن 
گیــالن در نظــر دارد یــک دســتگاه 
خــودروی ســمند lx را از طریــق 
ــاند،  ــروش برس ــه ف ــی ب ــده عموم مزای
ــه  ــوت ب ــان دع ــه متقاضی ــذا از کلی ل
ــد و  ــت بازدی ــا جه ــد ت ــی آی ــل م عم
ــا  ــر ت ــده حداکث ــناد مزای ــت اس دریاف
ذیــل  آدرس  بــه   99/05/09 تاریــخ 
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