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خبر كوتاه
سرپرست شهرداری منطقه دوگرگان:

دستورالعمل های بهداشتی به طور
کامل اجرا می شود

سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان از
اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی در این
شهرداری خبر داد.مجید میرزاحسینی در خصوص
اجرای دستورالعمل های بهداشتی اظهار کرد :بر
اساس دستورالعمل ابالغی از سوی دکتر دادبود
شهردار محترم در راستای پروتکل های بهداشتی،
حضور کارکنان به نسبت یک سوم در حال
اجراست.میرزاحسینی افزود :البته حضور کارکنان
و کارمندان به گونه ای است که خدمات رسانی با
اختالل مواجه نشود و مشکلی در خدمات دهی به
شهروندان به وجود نیاید.وی با اشاره به تب سنجی
مراجعه کنندگان گفت :همه روزه در ابتدای درب
ورودی ،عوامل ما با استفاده از دستگاه تب سنج
اقدام به کنترل کارکنان و مراجعه کنندگان می
کنند.سرپرست شهرداری منطقه دو خاطرنشان
کرد :با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آتشنشانی
عوامل این سازمان هر چندروز یکبار با حضور
در منطقه ساختمان شهرداری را به طور کامل
ضدعفونی می کنند.میرزاحسینی بیان کرد :یکی
دیگر از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای
دستورالعمل های بهداشتی اهدای بسته های
بهداشتی شامل تعدادی ماسک و مواد ضدعفونی به
هریک از کارکنان بوده است.وی ادامه داد :همچنین
به ارباب رجوع هایی که بدون ماسک به دنبال ورود
به شهرداری هستند با اهدای ماسک به آنها راه
ورودشان را هموار ساخته ایم.

عملکرد سازمان حمل و نقل شهرداری
گرگان در هفته دوم آذر ماه

مهمترین عملکرد و اقدامات سازمان حمل و
نقل شهرداری گرگان در هفته نخست آذرماه  99به
شرح زیر است -:جلسه با معاون شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی استان در خصوص دریافت
سهمیه سوخت خودروهای دیزلی و سرویس
مدارس گرگان -جلسه با معاون بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی در خصوص پیگیری سختی کار
رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل
عمومی -اعمال قانون مسافربرهای شخصی و روان
سازی ترافیک در مقابل بیمارستان صیاد و بازدید
از آژانس های سطح شهر توسط واحد بازرسی
سازمان -ضدعفونی پایانه های مسافربری به صورت
مستمر و همچنین بهسازی محوطه -ضدعفونی
مستمر و اجرای مرحله سوم طرح فاصله گذاری
اجتماعی در اتوبوس های درون شهری -توزیع
ماسک رایگان بین رانندگان حمل و نقل عمومی
توسط سرپرست سازمان -نظارت مستمر بر جایگاه
های سوخت سطح شهر و چگونگی خدمات دهی
به شهروندان -توزیع رایگان مواد ضدعفونی بین
رانندگان حمل و نقل عمومی -ضدعفونی مستمر
خودروهای حمل و نقل عمومی -ضدعفونی دفاتر
باربری سطح شهر ،خودروهای بار و پایانه مسافربری
انقالب

 ۳۰بـاب دفاتر خـدمات پلیـس ۱۰ +
در استان گیالن فعـال مـی باشـد

بازدید از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک
پلیس  ۱۰ +توسط پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن انجام شد.با توجه به اجرایی شدن
الزام استفاده از کارت سوخت ( ۲۰مرداد ماه ۱۳۹۸
) و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام کارت سوخت
توسط دفاتر پلیس  ۱۰ +استان گیالن  ،نحوه
خدمات رسانی این مراکز و انضباط اداری آنان مورد
پایش واحد سامانه هوشمند شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه گیالن قرار می گیرد.
به منظور انجام مسئولیت اجتماعی واجرای حقوق
شهروندی و خدمات رسانی مطلوب به مردم شریف
استان و بررسی فعالیت خدمات الکترونیکی دفاتر
پلیس  ۱۰ +درخصوص کارت هوشمند سوخت ،
بازدید توسط واحد سامانه هوشمند شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن انجام
شد.در استان گیالن  ۳۰باب دفاترخدمات پلیس
 ۱۰ +فعال است و پایش این دفاتر به صورت هر
سه ماه یکبار توسط این شرکت انجام می شود و
مواردی اعم از وضعیت ظاهری دفاتر  ،نحوه برخورد
با ارباب رجوع  ،دریافت مدارک و مستندات جهت
صدور المثنی و ثبت مفقودی  ،نحوه دریافت وجه از
متقاضی و سایر خدمات قابل ارائه مربوط به کارت
هوشمندسوخت بررسی می شود .

آغازعملیات  ۳طرح آبرسانی در
شهرستان اردستان

مدیر آب و فاضالب اردستان از آغاز عملیات
اجرایی سه طرح آبرسانی روستایی در این شهرستان
با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
خبر داد.رضا دهقانی افزود :عملیات اصالح و تعویض
شبکه انتقال آب روستای کهنگ به طول حدود ۶
کیلومتر به همراه نصب تمامی انشعابات ،با همکاری
بسیج سازندگی ،بخشداری مرکزی در حال انجام است
وپس از اجرای این عملیات  ۶۹۰خانوار از آب سالم
و بهداشتی پایدار بهره مند می گردند .وی ادامه داد:
عملیات آماده سازی و نصب مخزن پیش ساخته آب
شرب روستای سفیده که  ۲۴۱مشترک را زیرپوشش
قرار میدهد با ظرفیت  ۲۱۰متر مکعب و اعتباری
افزون بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات آب و
فاضالب آغاز شده و تا  ۲۲بهمن امسال به بهرهبرداری
میرسد.مدیر آب و فاضالب اردستان اظهار داشت:
عملیات فنس و حصارکشی مخزن  ۱۰۰متر مکعبی
روستای شیرازان نیز با اعتباری افزون بر یک میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال در دستور کار قرار دارد این در
حالیست که در روستای شیرازان بیش از  90خانوار
تحت پوشش آبفا قرار دارد  .دهقانی با بیان اینکه
 ۱۰۸روستا با جمعیت افزون بر  ۱۵هزار نفر در قالب
 ۱۱هزار مشترک تحت پوشش آبرسانی شهرستان
است ،افزود :اکنون  ۵۷روستا به وسیله سه دستگاه
تانکر سیار آبرسانی میشوند و در تالش هستیم تا با
تامین منابع آبی پایدار این تعداد را به حداقل ممکن
کاهش دهیم.شهرستان اردستان با افزون بر  ۴۲هزار
نفر جمعیت در  ۱۱۸کیلومتری شمال شرقی اصفهان
واقع شده و دارای  ۲۶هزار فقره انشعاب آب شرب و ۲
هزار و  ۱۸۰فقره انشعاب فاضالب است.

شهرستان

بندر نوشهر نود ساله شد !........

شهرزاد نظري -مسعود صوفي نژاد سيويري

سرزمين تپورستان يا تاپوريستان وبه روايتي
تبرستان يا طبرستان و از قرن هفتم هجري به
بعد با نام زيباي ((مازندران))) ،از جمله سرزمين
هاي باستاني ايران اسالمي است كه داراي جذبه
هاي تاريخي و طبيعي كم نظيري است و امروزه
به عنوان استان گردشگري كشور مورد توجه
قاطبه گردشگران داخلي وخارجي است .شهر
ساحلي و بندري نوشهر با برخورداري ازجنگل
هاي انبوه ،شاليزارهاي وسيع  ،زيستگاه پرندگان
،آبگيرها  ،رودها و ساحل چشم نواز درياي خزر در
مبادي ورود استان إلله خير مازدندران از جاذبه
هاي ارزشمند طبيعي وگردشگري اين استان به
شمار مي آيد.نوشهر با طبيعت دلپذير ،مجموعه
اي ازشاهكارها وجلوه هاي بديع و زيبابوده،كه از
آميزش درياي نيلگون خزر،كوهستان جنگلي ،
رودهاي متعدد وپرآب پديدآمده است.سفر به
سرزمين رؤيايي مازندران به ويژه شهر بندري
نوشهر كه در واقع گنجينه طبيعت وتمدن بوده،
محدود به زمان وفصل خاصي نيست .حتي در
پاييز و زمستان نيز برگ هاي رنگين در زير پوشش
برف با طراوات و نشاط انگيز بوده و زندگي در آن
جريان دارد.شهرستان نوشهر از مناطق توريستي
كشوراست كه با داشتن راه ارتباطي دريايي به باكو
مركزشهرآذربايجان ،آستاراخان ،اكتاو  .......بهترين
زمينه ارتباط دريايي استان مازندران را با كشورهاي
همسايه فراهم ساخته است .بي شك از بدو تاريخ
تا به امروز ،درياي خزر از جهات مختلف و جوانب

متعدد در حيا ت ساكنان سرزمين مازندران تاثير
فزاينده و نقش تعيين كننده داشته ،بنابراين شهر
زيبا و ساحلي نوشهر مي تواند زاييده درياي خزر
باشد ،زيراكه در آغوش امواج خروشان آن قراردارد،
بنابراين بندر نوشهر را مي توانيم از مهم ترين بنادر
شمال كشور ،بعد از بندرانزلي بدانيم .بي شك
اگردرياي خزر نبود ،شهر ساحلي نوشهر نيز به
عنوان بندر در سطح كشور مطرح نمي شد .بي
هيچ گونه ترديد بايد إذعان داشت؛ از جمله مزيت
هاي شهر بندري نوشهر ،وجود فرودگاه (ارتباط
هوايي )جاده كندوان (ارتباط زميني )و از همه
مهمتر پروژه منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر به
عنوان يكي از مهم ترين راه هاي ارتباط دريايي

كشور است .پروژه بندر نوشهر شناسنامه تاريخي و
سياسي شهرستان نوشهر است كه قدمت آن به نود
سال گذشته مقارن با دوره پهلوي اول مي رسد.با
شناخت و پژوهش جامع در خصوص شهر ساحلي
و سرسبز نوشهر و نيز به گواه اسناد و مدارك
تاريخي و شهادت باشندگان اين ديار ،مورد توجه
رژيم گذشته بوده است .احداث بناهاي ارزشمند با
معماري روز از جمله ساختمان هاي شهرداري و
دارايي وكاخ شاهنشاهي ،به ويژه سفرهاي متعدد
وي به اين شهر ساحلي مي توان مؤيد اين ادعا
باشد .مجموعه اي كه امروز به نام محوطه بندر
نوشهر مي شناسيم در واقع حكايت از سند معتبر
تاريخي تالش هاي بي وقفه مهندسان ،استادكاران

وكارگران سخت كوشي است كه ازاقصاء نقاط
كشور به ويژه شهرهاي رشت و بندرانزلي به اين
ديارعزيمت كردند تا با دستان توانمند شان در
راستاي آباداني كشور گام هاي سازنده بردارند.
امكانات محدود و بودجه ناكافي در زمان آغازين
ساخت اين پروژه ،حكايت از روزگارتلخ و شيرين
مردان آن روزگار دارد كه با همت وأراده پوالدين،
خشت خشت بناي پروژه عظيم ((بندر))رادر
نوشهر گذاشتند تا از اين طريق بتوانيم در صادرات
و واردات كاال يا همان دادوستد پيشي گيريم
.اكنون درآستانه نود سالگي تاسيس و راه اندازي
پروژه بندر نوشهر ،شاهد ارتقاي همه جانبه كمي
وكيفي آن درسطح كشورهستيم و اميد برآن داريم
تا با تالش وپايمردي مديركل بنادر ودريانوردي
استان مازندران -نوشهر وساير مسؤوالن كشوري،
استاني و شهرستاني به زودي ودرسال جاري،
شاهد برگي زرين ازافتخارات بندرنوشهر،كه همانا
أخذ مجوز فعاليت بندر نوشهر در قالب بندر آزاد
تجاري در سطح كشور ايران اسالمي باشيم.گفتني
است شهر ساحلي وگردشگري نوشهر در گذشته
هاي دور با نام هاي خاچك وحبيب آباد و دهنو
مطرح و بر سرزبان ها جاري بوده كه در دوره
پهلوي دوم به واسطه رونق مجموعه بندر وإيجاد
بناهاي اداري وساخت فرودگاه ،به نام نوشهر به
معناي شهر تازه تاسيس و جديد آباد شده تغيير
نام يافت و نيز بعد ازانقالب اسالمي با أخذ امتياز
منطقه ويژه اقتصادي به طور رسمي به نام بندر
نوشهر در سطح كشور نامگذاري شد.

توسط مدیرعامل شرکت توانیر در آیین افتتاح پروژه های صنعت برق خوزستان عنوان شد:

از سال  ۹۲تاکنون بیش از  ۶هزار میلیارد تومان
در شبکه های انتقال و توزیع خوزستان هزینه شد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت :برق در خوزستان نقش بسیار
حیاتی تری را در زندگی مردم ایفا می کند و به همین دلیل صنعت
برق ،توجه ویژه ای به این استان دارد.محمد حسن متولی زاده در
آیین افتتاح پروژه های صنعت برق خوزستان در سی امین پویش
هر هفته_ الف-ب-ایران که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار شد ،بیان کرد :از سال  ۱۳۹۲تاکنون عالوه بر بهره
برداری از چندین نیروگاه بزرگ با ظرفیت بیش از یک هزار و ۸۰۰
مگاوات بالغ بر  ۶هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان در شبکه های انتقال و
توزیع خوزستان هزینه شد.وی خطاب به رئیس جمهور گفت :امروز
هم با دستور جنابعالی  ۹پروژه بزرگ در هفت شهرستان استان
خوزستان شامل پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع ،نیروگاه های
تولید پراکنده حرارتی ،خورشیدی و برق آبی کوچک با مجموعه یک
هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.مدیرعامل
شرکت توانیر با اشاره به اینکه بیش از  ۸۰درصد از سرمایه گذاری
انجام شده توسط بخش خصوصی صورت گرفته بیان کرد :از سال
 ۱۳۹۲تاکنون بیش از  ۴۳۰هزار مشترک جدید در خوزستان برق
دار شده و بیش از  ۲۵درصد افزایش تعداد مشترکین در این استان
داشتیم اما خوشبختانه با همکاری و مشارکت مردم در چند سال
اخیر بار مصرف در تابستان به خوبی مدیریت شده و نقش مؤثری

در کنترل بار پیک کشور داشته است.متولی زاده یادآور شد :از سال
 ۱۳۹۲تاکنون با سرمایه گذاری های انجام شده تلفات برق در استان
خوزستان بیش از  ۵۰درصد کاهش یافته که سهم بسیار مؤثری در
کاهش تلفات برق در شبکه کشور داشته است؛ همچنین با اقدامات
انجام شده برای مقاوم سازی شبکه در مقابل ریزگردها خوشبختانه
پایداری و کیفیت برق به میزان بسیار قابل مالحظه ای افزایش یافت.
وی عنوان کرد :در حال حاضر خدمات غیر حضوری در خوزستان
کامل شده و مردم این استان برای دریافت خدمات نیاز به مراجعه
حضوری به ادارات برق ندارند.مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به
سؤال رئیس جمهور مبنی بر اینکه یکی از مشکالتی که در برق
خوزستان در سال های قبل داشتیم زمانی بود که با بارندگی کم
و بعد هم گرد و غبار مشکل قطعی برق ایجاد می کرد آیا برطرف
شده گفت :خوشبختانه اقدامات بسیار مؤثری در این زمینه انجام
شده که اولین مورد توسعه ناوگان مقره شو یا شستشوی تجهیزات
هست ،زمان حادثه دو دستگاه داشتیم که در حال حاضر به ۴۷
دستگاه افزایش پیدا کرده و بزرگترین ناوگان شستشوی تجهیزات
برقی در استان خوزستان مستقر است.متولی زاده اضافه کرد :حجم
عایق بندی و تجهیزات شبکه برق بیش از  ۷۰۰درصد افزایش پیدا
کرده و همچنین در زمینه احداث پست های  GISکه در مقابل

ریزگردها مقاوم هستند ،پروژه های بسیاری داشتیم .بیش از هفت
هزار و  ۷۰۰کیلومتر شبکه های هوایی به کابل های خودنگهدار
تبدیل و همه اقدامات به کاهش بیش از  ۸۰درصدی خاموشی ها
در استان خوزستان منجر شده است.این سومین پویش هر هفته-
الف -ب -ایران در خوزستان از بهمن سال گذشته تاکنون است که
در آن پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان به صورت رسمی
با حضور مقامات ارشد کشوری افتتاح رسمی و مورد بهره برداری
قرار می گیرند.

شهردار رشت در جلسه شورای اداری مطرح کرد؛

مبارزه همهجانبه با مفاسد اداری و حمایت از مدیران پاکدست

سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست
شورای اداری که با حضور دو نفر از نمایندگان
مردم رشت در مجلس برگزار شد با تاکید بر
اینکه حفظ نیروها و تثبیت مدیریت رویکرد اصلی
شهرداری رشت است ،اظهار داشت :انگیزه باال و
پاکدستی از جمله مهمترین مؤلفههایی است که
در انتصابات شهرداری به آن توجه دارم .شهردار
رشت شفافسازی فرآیندها ،نظارت بیشتر و
انتخاب مدیران پاکدست ،دلسوز ،کاری و با انگیزه
باالی خدمت را رویکرد اصلی مجموعه مدیریت
شهری خواند و تصریح کرد :فساد اداری از جمله
خطوط قرمز ما در مجموعه شهرداری است و بدون
شک در برخورد با آن و ریشهکنی مصادیقش
درنگ نمیکنیم.شهردار رشت استفاده حداکثری از
ظرفیتهای ملی و استانی نمایندگان برای پیشبرد
برنامهها را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد :در طول
مدت حضور درشهرداری ،جلسات و مالقاتهایی را
در وزارتخانههای مختلف داشتیم تا با رایزنی و
طرح موضوعات و برنامه ها بتوانیم اعتبارات ملی
را با واسطه نمایندگان رشت جذب کنیم .احمدی
هدف از برگزاری جلسات شورای اداری را مرور
مهمترین موضوعات شهرداری از جمله برنامههایی
که بر روی آن تمرکز شده است خواند و تصریح
کرد :نگاه افکار عمومی و شهروندان در مورد مطالبه
خدمات با بهترین کیفیت از شهرداری ،به حق و
موجه است و ما مکلف به انجام آن هستیم.شهردار
رشت مدیریت یکپارچه و ارتباط زنجیروار تمام
دستگاهها و ادارات در راستای حل و فصل مشکالت
شهری را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت :حدود
دو یا سه هفته است که برای عملیات شنریزی
سراوان درگیر یک مجوز هستیم .به بیان دیگر این
دست بوروکراسیهای اداری روند انجام بسیاری از
کارها را مختل میکند.احمدی حل مشکل دفنگاه
سراوان را از جمله مهمترین موضوعات شهرداری
رشت دانست و یادآور شد :برای اینکه مردم سراوان
بیش از این دچار مشکل نشوند باید ضمن پیگیری
پروژههای مرتبط با ساماندهی سراوان عملیات
روزمره از قبیل شنریزی روی زبالهها انجام شود
و وقفه در روند اجرای آن منطقی نیست.وی
نگاه دستگاههای دیگر به شهرداری را هم مورد
اشاره قرار داد و با انتقاد از برخی مسائلی که

در حق شهرداری رشت اتفاق افتاده است افزود:
چند روز پیش و بدون هیچ منطقی توسط اداره
امور مالیاتی معادل یک میلیارد تومان از حساب
شهرداری کسر شده است و این اتفاق در شرایطی
افتاده است که حتی کوچکترین اطالعی هم به
ما داده نشد.شهردار رشت ضمن انتقاد از چنین
رویکردهایی با تاکید بر اینکه در هیچ سازمان و
ادارهای چنین چیزی دیده نشده است عنوان کرد:
اداره امورمالیاتی امانتدار ما محسوب میشود که
برخالف توافق قبلی اقدام نمودند.احمدی با بیان
اینکه شهرداری رشت روی اصل بدهی ایراد قانونی
دارد ،هماهنگی با شهرداری قبل از برداشت مبلغ
یک میلیارد تومان توسط اداره امور مالیاتی را
در چنین شرایطی ضروری خواند و گفت :همین
وجهی که از حساب شهرداری برداشت شده را
قصد داشتیم برای حقوق کارگران زحمتکشی کنار
بگذاریم که همواره در مورد معوقات خود گلهمند
هستند.وی ایجاد جو آرام در فضای شهر با وجود
مشکالت و موانعی که شهرداری رشت با آن مواجه
است را هنر مدیریتی که هماینک با مشقت تمام در
حال اجرا است ذکر کرد و گفت :تمام مدیران ما با
جان و دل و با کمترین حقوق و مزایا مشغول تالش
و کار هستند و انتظار داریم این موضوعات هم در
سطح ملی و هم در سطح استانی به ویژه توسط
نمایندگان منعکس شود.شهردار رشت با اشاره به
اینکه در برخی از جلسات ،بسیاری از تکالیف را
برای شهرداری قائل میشوند هماهنگی با شهردار
را قبل از قبول هر تعهدی الزم و ضروری دانست
و اظهار داشت :اینکه شهرداری به محلی برای رفع
تکلیف سایر دستگاهها تبدیل شود را به هیچ عنوان
قبول نداریم و گاها دیده میشود که در جلسات و
بدون دعوت از ما تکالیفی را برای شهرداری تعیین
می کنند.احمدی با اشاره به اینکه شهرداری رشت
برای اداره خود و پرداخت هزینهها و فعالیتهای
عمران تا پایان سال به  ۵۰۰میلیارد تومان بودجه
نیاز دارد عنوان کرد :همه ما با تمام توان در خدمت
مردم و شهروندان هستیم و باید نگاهها نسبت به
شهرداری کمی تلطیف شود.وی با بیان این مطلب
که زمان برای جبران عقبماندگیها در شهر رشت
بسیار کم است ،انسجام بیشتر در انجام کارها را
در مدیریت شهری امری مهم ارزیابی کرد و گفت:

وقتی شخصی مسئولیتی را قبول میکند و به
وی اعتماد میشود دیگر ایستایی و سکون معنا
ندارد و باید تمام اقدامات برای توسعه ،عمران و
رفع مشکالت رو به جلو باشد.شهردار رشت شرایط
فعلی را بهترین زمان برای تعمیق تعامالت بین
شهرداری و سایر دستگاهها خواند و با بیان اینکه
ارتباط خوبی بین مجمع نمایندگان گیالن و
شهرداری رشت ایجاد شده است افزود :نهادهای
نظارتی ضمن انجام وظایف خود ،با شهرداری رشت
تعامالت خوبی داشته و به عقیده بنده حاال که
شرایط فراهم است باید بیشترین خدمت را به
مردم انجام دهیم.احمدی سرعت انجام کارها و
برنامهریزیها در مجموعه شهرداری رشت را کند
ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه باید به هر شکل
ممکن موانع برداشته شوند ،تصریح کرد :قانونمند
بودن ،تسریع در انجام کارها و متعهد بودن به
وعدههایی که حتی توسط شهردار قبل داده شده
از جمله اموری است که به آن تاکید ویژه دارم.
وی هوشمندسازی ،ایجاد سیستم یکپارچه امالک،
نظاممند کردن انجام کارها و حضور فعال در محل
خدمت را از جمله اموری که باید در شهرداری
رشت مورد توجه بیشتری قرار گیرد اعالم کرد و
گفت :استفاده از فضای نرمافزاری و سیستم کنترل
پروژه از دیگر الزاماتی است که برای انجام بهتر و
سریعتر اقداماتمان در شهر رشت به آن نیاز داریم.
شهردار رشت تجهیز و تقویت امکانات و آمادگی
قبل از بروز هر بحرانی را امری ضروری دانست
که باید معاونتهای مربوطه نظیر خدمات شهری
نسبت به آن اهتمام داشته باشند و افزود :حوزه
معاونت خدمات شهری باید ضمن برگزاری جلسات
مدیریت بحران نسبت به ارتقاء آمادگی شهرداری
اهتمام بورزد.احمدی جابهجایی برخی نیروها که
بعضا از واحدهای خدماتی به اداری انجام میشود
را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه بروز یکسری
از مسائل در گذشته موجب کاهش اعتماد به
شهرداری شده است اذعان کرد :برجستهتر شدن
نقش حراست و بازرسی و وسعت حوزه فعالیت
این نهادها امری است که به آن معتقد هستم.
وی بازدید مستمر از پروژههای سطح شهر رشت
را الزم و ضروری خواند و با اشاره به اینکه تمام
سازمانهای تحت مدیریت باید روی درآمدزایی

خود تمرکز بیشتری داشته باشند ،تصریح کرد:
وظیفه شهرداران مناطق در مورد برخورد قاطع
بانسقسازان کامال روشن و معلوم است .از طرفی
مدیران مناطق ،بازرسی و حراست باید برای
جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز هوشیار باشند.
شهردار رشت با بیان اینکه به سیستم شفافیت مالی
معتقد است ایجاد شفافیت ،عدالت در پرداختها و
نظام پرداخت عادالنه بر اساس اولویتها را از جمله
مزیتهای آن خواند و گفت :بودجه امسال باید بر
اساس نگاه واقع بینانه و عملیاتی تنظیم شود .البته
همه میدانیم که تحقق بودجه در سطح ملی هم
با موانع بسیار سختی مواجه است.احمدی با تاکید
بر اینکه با اجرای پروژه هوشمندسازی ،عدالت و
اولویت بندی در پرداختها هیچ شائبهای در مورد
عملکرد شهرداری رشت باقی نمیماند ،تصریح کرد:
تعیین تکلیف پروژه جمعآوری آبهای سطحی و
تالش برای وصول هر چه بیشتر مطالبات موضوعی
است که تحقق آن را از مدیران و دستاندرکاران
شهرداری انتظار دارم.وی ضمن ابراز نارضایتی از
عملکرد شرکتهای خدماتی که با شهرداری رشت
کار میکنند و با اشاره به اینکه شرکتهای بسیاری
تمایل دارند با شهرداری همکاری کنند ،افزود :به
اعتقاد بنده جابهجایی نیروها باید بر اساس دلیل
و منطق و خارج از احساسات باشد زیرا برای عزل
و نصبها باید منطقی بسیار قوی وجود داشته
باشد.شهردار رشت استفاده از نیروهای توانمند و
خوشفکر در مدیریتهای شهرداری و سازمانهای
تابعه را مورد توجه قرار داد و گفت :تثبیت مدیریت
و رفع دغدغه از یک مدیر عقیده من است و بدون
شک اگر عملکرد مدیران جدیدی که منصوب
شدهاند در طول یک یا دو ماه آینده مطلوب باشد
ادامه همکاری با آنان هم فراهم میشود.احمدی
تعامل باال ،قدرت و سرعت در عملکرد ،پاک دستی،
انگیزه باال ،لزوم احترام و تکریم مراجعین و مواردی
از این دست را از جمله مؤلفههایی که در انتصابات
مجموعه مدیریت شهری مدنظر قرار میگیرد
خواند و عنوان کرد :باور ما این است که حذف
کردن نیروها هنر نیست اما اگر جایی به این نتیجه
رسیدیم که با روی کار آوردن نیرویی جدید کارها
سرعت میگیرد نسبت به انجام آن اقدام میکنیم.

گزارش اقدمات اولیه شهرداری گرگان در راستای اجرای تصمیمات میز خدمت جهادی

پیرو برگزاری نشست میز جهادی با حضور شهردار و فرماندهان
پایگاه مقاومت بسیج سپاه ناحیه ،معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری
گرگان در فاز نخست اقدام به انجام برخی تصمیمات اخذشده گرفتند که
گزارش آن به شرح زیر است:سازمان حمل و نقل در خصوص درخواست
اهالی انجیراب  20مبنی بر نصب صندلی و اتوبوس مازاد اقدام به نصب

ایستگاه تک پایه و  2عدد صندلی نمود که برای جانمایی ایستگاه و اخد
مجوز به شورای ترافیک ارسال شده است.همچنین برای مسیر مذکور دو
دستگاه اتوبوس اضافه شده که در مجموع به تعداد  4دستگاه اتوبوس در
مسیر انجیراب و افسران افزایش یافته است.شهرداری منطقه دو نیز نسبت
به پاکسازی خیابان های اصلی کوی اسالم آباد ،حفاری و احداث کانال در

کوی انجیراب و احداث پله محتشم و لکه گیری آسفالت و طراحی پارک
جیبی اقدام کرد.معاونت خدمات شهری نیز پاکسازی و الیروبی رودخانه
پارک ملت در کوی باهنر را در دستور کار قرار داد و به درخواست فرمانده
پایگاه کوی شریعتی اقدام به مسدود کردن ضلع شمالی پارک ملت به
منظور جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله در باهنر  4کرد.

شماره 3101

اخبار
مدیرکل میراث فرهنگی استان:

ضوابط حفاظتی بافت تاریخی همدان
به شهردار ابالغ شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان همدان گفت :نامه وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی یکم آذرماه
سال جاری به شهردار همدان ارسال شده است.
علی مالمیر در جمع خبرنگاران ،افزود :براساس این
نامه مصوب  ۲۸آبان ماه  ۹۹و طی نام ه ارسالی
که به تاریخ  ۲۹آبان ماه به استاندار و دستگاههای
مختلف از جمله اداره کل میراث فرهنگی استان
ابالغ شد ،آمده است ،ضوابط حفاظتی عمومی بافت
فرهنگی ،تاریخی شهر همدان به تصویب اعضا
رسیده است .وی توضیح داد :بافت تاریخی شهر
همدان در سال  ۱۳۸۸توسط رئیس وقت سازمان
میراث فرهنگی به وزارت کشور ابالغ شد ،در آن
زمان بافت تاریخی ابالغ شده شامل رینگ اول شهر
میشد ،در سال  ۹۴محدوده بافت  ۱۶۸شهر در
کل کشور توسط شورای عالی معماری ،شهرسازی
تدقیق و ابالغ شد که چهار شهر در استان همدان
هستند.مالمیر با اشاره به اینکه بافت شهرهای
همدان ،مالیر ،نهاوند و تویسرکان جزء بافتهای
تاریخی اشاره شده است ،مطرح کرد :در محدودهای
که توسط شورای عالی معماری ،شهرسازی ابالغ
شد ،عمال محدوده شهر همدان سال  ۱۳۳۵به
عنوان مبنا قرار میگیرد و به عبارتی رینگ دوم
هم به محدوده بافت اضافه میشود.وی ادامه داد:
براساس قانون و ضوابط میراث فرهنگی مانند ماده
 ۳آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه اشاره میشود
شهرداری برای انجام هر گونه ساخت و ساز یا صدور
مجوز در حرائم محدودهها ،محوطهها و آثار تاریخی
باید نظر میراث فرهنگی را استعالم کند .مالمیر
افزود :همچنین بند  ۱۱ ،۱۰و  ۱۲قانون اساسنامه،
ماده  ۱۰۲قانون شهرداریها و ...نیز تأکید بر این
دارند که شهرداری قبل از صدور مجوز باید از اداره
کل میراث فرهنگی استعالم کند.وی بیان کرد :در
سال  ۸۹ضوابط حفاظت عمومی از بافتها توسط
سازمان میراث فرهنگی کشور ابالغ شد و ما نیز
مانند همه شهرستانهای دارای بافت ضروری دیدیم
که ضوابط اختصاصی و ویژه را متناسب با شرایط
آن تهیه کنیم و ماده  ۳قانونی که سال گذشته در
مجلس مصوب شد هم بر این موضوع تأکید دارد.
مالمیر با اشاره به اینکه ضوابط حفاظتی بر حفاظت
تأکید دارد و طرح تفصیلی بر احیای بافت ،گفت:
این قضیه نیازمند مشارکت دستگاههای دیگر است،
ماده  ۳قانون یاد شده تأکید میکند سازمان راه
و شهرسازی ،سازمان شهرداریها ،سازمان میراث
فرهنگی و بنیاد مسکن با همکاری هم پیشنهاد و
طرحی برای احیاء و حفاطت آماده کنند.
وی با بیان اینکه احیای بافت نیازمند همکاری
همه دستگاههای ذیربط است ،مطرح کرد :در
این راستا مکاتبه و پیگیریهایی با وزارتخانه
ذیربط انجام شد ،ضوابط اختصاصی بافت همدان
از سال  ۹۲کلید خورد و تهیه شد و براساس
مصوبات شورای فرهنگی مبنای عمل قرار گرفته
بود .مالمیر ادامه داد :پیشنهاداتی را شهرداری و
بعضی از دستگاهها داشتند و میراث فرهنگی نیز
پیشنهاد داد که ضوابط موجود اصالحاتی را به ویژه
در رینگ دوم داشته باشد که به سازمان میراث
فرهنگی کشور ارسال شد.وی با اشاره به نامه ابالغی
دادستان به شهرداری و میراث فرهنگی در تاریخ
 ۲۷مهرماه سال جاری گفت :در این نامه آمده بود
که ادارهکل میراث فرهنگی ظرف یک ماه ضوابط
مربوط به بافت تاریخی ،فرهنگی شهر همدان را به
شهرداری ابالغ کند.مالمیر اضافه کرد :این موضوع
به وزارت میراث فرهنگی منعکس و آخرین ویرایش
پیشنهاد اصالحی در نامه یاد شده به استان ابالغ
شد همچنین روز گذشته نامهای از شهردار همدان
مبنی بر ابالغ نشدن ضوابط به این دستگاه داشتیم
که در پاسخ ابالغیه ضوابط مصوب ابالغی و تصویر
ابالغیه وزارتخانه به شهردار ارسال شد.
در نیمه نخست آذر ماه سال جاری

کاهش  ۶/۳۸درصدی تردد در
محورهای مواصالتی آذربایجانغربی
با اعمال محدودیت های کرونایی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای آذربایجانغربی گفت  :با توجه به اعمال
محدودیتهای کرونایی در نیمه نخست آذرماه
سال جاری شاهد کاهش  ۶/۳۸درصدی تردد در
محورهای مواصالتی استان بوده ایم.به گزارش
برنا آذربایجانغربی ،ارسالن شکری مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجانغربی
با اشاره به مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری
کرونا و اعمال محدودیت ها در ورود خودرو
های شخصی به شهرهای قرمز و نارنجی در
نیمه اول آذر ماه سال جاری افزود  :اعمال این
محدودیت باعث کاهش  ۶/۳۸درصدی تردد
انواع وسایل نقلیه در استان گردید بطوریکه
میزان تردد از  ۶میلیون در مدت زمان مشابه
سال قبل به  ۳میلیون رسید .شکری افزود  :در
میزان تردد ورودی و خروجی به استان نیز در
مدت زمان اعمال محدودیت های ستاد ملی
کرونا شاهد کاهش  ۶/۴۳تردد انواع وسائل
نقلیه نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده
ایم بطوریکه بیشترین کاهش تردد به ترتیب
در محور میاندوآب -ملکان ،میانگذر شهید
کالنتری و تکاب-بیجار بعنوان مبادی ورودی
و خروجی به اینان ثبت شده است .این مقام
مسئول در مورد کاهش تردد انواع وسائل نقلیه
در مدت زمان اعمال محدودیت های کرونایی در
محورهای مواصالتی استان اذعان کرد  :در نیمه
آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل شاهد کاهش  ۱۵درصدی در تردد خودرو
های سنگین  ،کاهش  ۸/۴۱درصدی تردد انواع
خودروهای سواری و کاهش  ۴/۲۳درصدی تردد
اتوبوس بوده ایم .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای آذربایجانغربی گفت :اعمال محدودیت
های ورود و خروج خودروهای با پالک غیر بومی
به شهرهای قرمز و نارنجی با تصویب ستاد ملی
مبارزه با بیماری کرونا بعد از نیمه آذر ماه سال
جاری همچنان ادامه خواهد داشت و پیش بینی
می شود کاهش تردد خودرو ها نیز به تبع آن در
محورهای مواصالتی استان ادامه یابد.

