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گفتار هفته

برنامه  با  وگو  گفت  در  رشت  شهردار 
»پویش همدلی« رادیو جوان گفت: پس 
از تامین منابع مالی در خصوص جبران 
خسارت های وارده بحران برف در روزهای 
بروز  و  تجهیز  به  نسبت  باید  گذشته، 
رسانی ناوگان مواجهه با بحران اقدام شود. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، ناصر 
به تشریح  برنامه  این  حاج محمدی در 
برف و عملکرد و تالش  بارش  وضعیت 
شهرداری  مجموعه  زحمتکش  پرسنل 
بازش  زمان  از  گفت:  و  پرداخت  رشت 
برف تاکنون چندین روز است که همه 
و در سه  روز  کارکنان شهرداری شبانه 
شیفت کاری مشغول برف روبی و انجام 
عملیات پاکسازی بوده اند و هم اکنون که 
با شما صحبت می کنم همه مسیرهای 
اصلی و فرعی باز هستند و تردد کامل 

وجود دارد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه ما از ۵۹ 
بیش  تا  فرودگاه  محدوده  در  سانتیمتر 
برف  بارش  در جنوب شهر  متر  یک  از 

داشتیم که چیزی بیشتر از پیش بینی ها بود، گفت : از روز دوم با شدت وزش 
باد و سرعت بارش برف مواجه بودیم هر چه مسیرها را برف روبی می کردیم 

مجدداً مجبور به اجرای عملیات می شدیم و این کار را مشکل کرده بود.
وی تاکید کرد: ۲۴ ساعت اول بارش که مصادف با یوم اهلل ۲۲ بهمن شد، 
در اولین الویت تمام تالش خود را بکار بستیم تا مسیرهای اصلی راهپیمایی 
باز نگه داریم و این مسیرها را شاید چندین بار برف روبی کردیم چون میزان 
بارش به گونه ای بود که از یک سو برف روبی انجام می شد و از دیگر سو 

مجدداً برف روی زمین می نشست.
شهردار رشت افزود: با حضور استاندار محترم، رئیس و نائب رییس محترم 
و اعضای شورای شهر و تالش پرسنل شهرداری خوشبختانه در ۲۴ ساعت 
اول موفق به باز نگه داشتن مسیرها شدیم اما از یک طرف خستگی نیروها و 

از طرف دیگر فرسوده بودن ماشین 
آالت سبب شد در ۲۴ دوم شدت 
بارش بر کار ما پیشی بگیرد که به 
سرعت ستاد مدیریت بحران استان 
به ریاست استاندار محترم و با حضور 
دکتر نوبخت، مهندس نجار و وزیر 
تا  گردید  مقرر  و  تشکیل شد  نیرو 
۳۰ دستگاه کامیون برای حمل برف 
های دپو شده به رودخانه اختصاص 
یابد و همچنین ۵۰ میلیارد تومان 
برای کمک به دستگاه های مختلف 
دخیل در بارش برف تخصیص داده 

شود.
حاج محمدی با اشاره به منحل شدن 
سازمان خدمات موتوری شهرداریها از 
سال ۱۳۹۵ گفت: متاسفانه ماشین 
آالت شهرداری رشت هم با انحالل 
این سازمان که پس از نیروی انسانی 
بزرگترین سرمایه شهرداری است، از 

دست رفت.
وی ادامه داد: در جریان عملیات برف 
روبی خسارتی هم به شهر وارد شد 
اعم از تخریب رفیوژ میانی، دریچه های فاضالب، تیرهای چراغ روشنایی، 

چراغهای راهنمایی، فضای سبز و درختان وماشین آالت و ...
همچنین گفت : در راستای بهسازی و تجهیز و تکمیل ناوگان مواجه 
بولدزر،  دستگاه  یک  گریدر،  دستگاه   ۱۰ ایم  کرده  تقاضا  بحران،  با 
منابع  تامین  کنار  در  لودر،  مینی  و ۵۰ دستگاه  بابکت  ۵۰ دستگاه 
شهرداری  به  آینده  های  بحران  با  مقابله  برای  وارده  های  خسارت 

رشت اختصاص یابد.
گیالن،  استاندار  نوبخت،  دکتر  از  سخنانش  پایان  در  رشت  شهردار 
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، ریاست و اعضای شورای اسالمی 
کردند،  همراهی  آن  تالشگر  پرسنل  و  شهرداری  با  که  رشت  شهر 

قدردانی و تشکر نمود.

شهردار رشت در گفت وگو با برنامه »پویش همدلی« رادیو جوان: 
باید نسبت به تجهیز و به روزرسانی ناوگان مواجهه با بحران اقدام گردد

حدیث هفته
به مناسبت اول رجب والدت باسعات امام محمدباقر)ع(

 قال االمام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیه السالم:
انما یداق اهلل العباد في الحساب یوم القیامة علي قدر ما اتاهم من العقول في الدنیا. 

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي که در دنیا به آنها داده است باریک بیني مي کند.
غررالحكم جلد2

با رعایت اصول بهداشتی در شهر 
همیار کارگران شهرداری باشیم

هر چه از تالش، کوشش، ایثار و عشق به خدمت کارگران 
زحمتکش شهرداری بگوییم، باز هم کم گفته ایم.

هر چند در بین هیاهوی روزهای برفی تالش و پشتکار 
این عزیزان کمتر دیده شده و یا حتی گاهی مورد بی 
مهری نیز قرار گرفته اند، اما شهروندان فهیم شهرباران 
به خوبی می دانند که این تالشگران نه تنها در روزهای 
برفی بلکه در تمام طول سال در گرما و سرما از جان 

مایه گذاشته و خواهند گذاشت.
شاهد مدعای ما در صدق گفتار این است که بسیاری 
از این تالشگران پس از روزهای برفی به دلیل ضعف 

جسمانی، سخت بیمار شده و در خانه ماندگار.
این روزها هم که بحث  ویروس خطرناک کرونا به 
بحث داغ محافل مختلف تبدیل شده، این کارگران 
زحمتکش که در بخشهای مختلف اعم از خدمات 
شهری، مدیریت پسماندها، کارخانه کود آلی، سیما، 
و...  منظر و فضای سبز، کارخانه آسفالت، معدن 
از همه در معرض  به کار هستند، بیش  مشغول 
خطر قرار دارند و به تبع آن خانواده های محترم 
از دیگر خانوارهای ساکن  نیز آسیب پذیرتر  آنها 

شهر هستند.
هر چند نمی توان اجر و ثواب کار و تالش آنها 
را با هیچ چیز دیگر مقایسه کرد اما می توان به 
رعایت  با  که  داد  پیشنهاد  رشت  آگاه  شهروندان 
برخی مقررات ساده شهری هم از پراکنش آلودگی 
ها جلوگیری نمایند و هم با آنها همراهی کنند. مثالً:

۱( سر کیسه های زباله را محکم گره بزنید.
۲( زباله ها را سر ساعت ۹ در محل های تعیین 

شده بگذارید.
۳( تا حد امکان زباله های خشک و تر را از هم 

جدا کنید.
۴( از پهن و پراکنده کردن زباله ها در فضای سبز 

شهری خودداری کنید.
۵( زباله ها را در برکه های شهری و رودخانه ها نریزید.

۶( به فضای سبز شهری آسیب وارد نکنید.
یک  شهروندان  همچون  ما  از  یک  هر  امیدواریم 
با زحمتکشان  یافته ضمن همراهی  شهر توسعه 
های  آلودگی  میزان  از  خود  سهم  به  شهرداری 
شهری بکاهیم و زمینه های ابتال به بیماری را تا 

حد امکان کاهش دهیم.
همچنین  متذکر می شویم که در روزهای پیش 
رو ضمن توجه به توصیه های کارشناسان دانشگاه 
و  درمان  بهداشت،  متخصصان  و  پزشکی  علوم 
ایمنی و سالمت خود و خانواده  سالمت، ضریب 

هایمان را می توانیم باال ببریم.
علیرضا  قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام شهردار رشت پیش از برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی:

مردم به شکل گیری مجلس قدرتمند نیرو می بخشند 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت یک روز پیش از برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی طی پیامی از شهروندان فهیم شهر باران برای حضور 

فعاالنه در انتخابات دعوت نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی از شهروندان فهیم شهر رشت 

جهت حضور در انتخابات دعوت نمود. متن پیام به شرح ذیل است:

))بسم اهلل الرحمن الرحیم((
اینک که پس از خلق حماسه مردمی جشن بزرگ چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ملت غیور ایران اسالمی جمعه پیش رو 
در گام دو انقالب اسالمی خود را آماده می سازند تا با شکوه حضور جهانیان 
را شگفت زده نمایند و بار دیگر چشم دشمنان انقالب، اسالم و نظام اسالمی 
را کور، بر خود الزم می دانم به عنوان خادم کوچک شهروندان فهیم رشت با 
گوشزد کردن اهمیت انتخابات، همگان را به حضور فعال و گسترده در این 

انتخابات سرنوشت ساز دعوت کنم.
ملت بزرگوار ایران اسالمی همواره در برهه های حساس مختلف انقالب با 
حضور فعاالنه و آگاهانه خود، دشمنان انقالب و نظام را مایوس کرده و این بار 
نیز در دوم اسفند ماه ۹۸ با حضور آگاهانه پای صندوق های رای چشم طمع 

آنها را برای همیشه کور می کنند.
حضور حداکثری مردم در این انتخابات به دشمنان این مرز و بوم نشان خواهد 
داد که حتی فشار حداکثری آنها نمی تواند ایرانیان را از حضور آگاهانه در 
صحنه های حمایت از انقالب بزرگ اسالمی باز دارد و بدون شک امید همه 

دشمنان باز هم ناامید خواهد شد.
به عنوان خادم کوچک شهروندان رشتی ضمن دعوت همگان به حضور پرشور 
پای صندوق های رای اعالم می کنم که نیروهای زحمتکش شهرداری با گسیل 
نیروهای مومن، متعهد و انقالبی به خانه ملت نسبت به کشور و میهن اسالمی 
ادای دین خواهند کرد و به شکل گیری مجلسی قدرتمند و توانمند نیرو 

خواهند بخشید.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهردار رشت:
حضور مردم نشانه عالقه مندی به نظام و انقالب است

شهردار رشت در گفت وگویی با اشاره به 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  فعال  حضور 
در عرصه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفت: هدف این قشر تالشگر، برقراری نظم، 
ایجاد امنیت و دریافت آرای خالص و شفاف 

از مردم است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، شهردار رشت، صبح 
دوم اسفند ماه، ضمن حضور در صندوق 

شماره یک رای گیری یازدهمین دوره نمایندگی مجلس، تقویت و تثبیت پایه های نظام  مقدس 
جمهوری اسالمی ایران را علت حضور خود در این عرصه عنوان و اظهار کرد: باید با شرکت در انتخابات، 

حضور خود را در صحنه انقالب اعالم کنیم.
دکتر ناصر حاج محمدی گفت: برخی ها از طریق رسانه های معاند در پی دلسرد کردن مردم انقالبی 

بودند اما بر کسی پوشیده نیست که این مردم، ۴۰ سال است امتحان خود را پس داده اند.
وی با اشاره به صفوف طوالنی مردم برای شرکت در انتخابات افزود: این نشان از عالقه مندی مردم به 

نظام و انقالب دارد.
شهردار رشت همچنین حضور نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را در عرصه انتخابات بسیار تاثیرگذار 
خواند و خاطر نشان کرد: حضور پلیس در همه جوامع همواره ارمغان آورنده امنیت بوده و هدف حضور 
این قشر تالشگر در عرصه انتخابات نیز، برقراری نظم، ایجاد امنیت و دریافت آرای خالص و شفاف از 

مردم است.

شهردار رشت در نخستین ساعات رای گیری پای صندوق اخذ رای 
حاضر شد 

شهردار رشت هم در نخستین ساعات آغاز رای گیری یازدهمین دوره نمایندگی مجلس، در محل 
صندوق شماره یک انتخابات واقع در میدان شهدای ذهاب رشت حضور یافت و رای خود را به صندوق 

انداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکترناصر حاج محمدی در 
حاشیه این حضور در گفتگویی با اشاره به شور و حال انتخابات مجلس در میان مردم و کاندیداها گفت: 
شهرداری رشت و سایر مجموعه مدیریت شهری همواره تالش کرده تا ضمن کمک به برگزاری هر چه 

باشکوه تر انتخابات، محیطی مناسب برای مشارکت شهروندان را فراهم آورد.
وی ضمن دعوت همه شهروندان به شرکت در انتخابات و با اشاره به ترافیک حضور رای دهندگان در 

ساعات آتی، از شهروندان خواست تا زودتر نسبت به ارائه رای خود اقدام کنند.
شهردار رشت همچنین شرکت در رای گیری را موجب تثبیت پایگاه های نظام جمهوری اسالمی ایران 
دانست و خاطر نشان کرد: این اقدام، می تواند پاسخی به منظور پاسداشت خون پاک شهدای نظام در 

چهار دهه انقالب اسالمی و حافظ روال این نظام مقدس باشد.
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پیش از برگزاری انتخابات؛
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

از مردم برای حضور در انتخابات  دعوت کرد
علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پیامی از مردم برای 

حضور در انتخابات دعوت کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در متن این 

پیام آمده است:
»یک حماسه حضور دیگر رقم می خورد«

کمتر از یک ماه پس از برگزاری جشن بزرگ چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، ملت بزرگ ایران جمعه این هفته اولین انتخابات خود در چله دوم 
انقالب اسالمی را تجربه خواهد کرد و بدون شک این بار هم حضور حماسی را رقم 

خواهد زد و بار دیگر دشمنان انقالب، اسالم و نظام اسالمی را مایوس خواهد نمود.
این ملت بزرگ تاکنون در برهه ها و مقاطع مختلف و حساس انقالب اسالمی با حضور 
آگاهانه خود، دست رد به سینه دشمنان زده و همه فتنه گری ها را خاموش کرده و حاال 
در دوم اسفند ماه امسال در شرایطی پای صندوق های اخذ رای حاضر خواهد شد که 
هجمه دشمنان بیش از هر زمان نمود یافته است تا به زعم خود با فشار حداکثری آنها را 
از صحنه به در کنند که به مدد الهی با حضور حداکثری مردم، امید همه دشمنان باز هم 
ناامید خواهد شد. به همین دلیل انتخابات امسال برای ملت بزرگ ایران نه تنها بیانگر 
حضور پرشور بلکه به معنای عملیات مردمی در جنگ نرم با دشمنان قسم خورده ایران 

اسالمی است.

نیروهای شهرداری رشت نیز همگام و همپا با دیگر آحاد ملت غیور ایران ضمن حضور 
پای صندوق های اخذ رای، در تالشی مضاعف با دست اندرکاران و مجریان برگزاری 
انتخابات، با فراهم کردن شرایط و آمادگی های الزم، زمینه های این حضور حماسی و 

آگاهانه را ایجاد خواهد نمود.
امیدواریم همه شرایط و امکانات برای برگزاری ایده آل فرآیند انتخابات به بهترین شکل 
ممکن مهیا شده و با برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و مردمی زمینه های تثبیت 

اقتدار و امنیت کشور هم بیش از پیش فراهم شود.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همراه دیگر عزیزان برگزارکننده 
فرآیند انتخابات ضمن فراخوان شرکت فعال و موثر در روز انتخابات از مردم عزیز و 
شهروندان رشت می خواهد با شرکت آگاهانه و پرشور خود در انتخابات پیش رو زمینه 
های شکل گیری مجلسی قدرتمند و توانمند که به فرموده امام راحل در راس امور باشد 
را رقم بزنند.بدون شک حضور حداکثری مردم و رای به کاندیداهای کارآمد، مردمی، 
مومن و انقالبی در شکل گیری مجلس مقتدر و زمینه سازی برای تقویت قوه مجریه، 

موثر و دارای اهمیت خواهد بود

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت
 والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی به 
مناسبت میالد خجسته و مبارک حضرت فاطمه زهرا)س( و فرا رسیدن »روز زن« در پیامی این روز 

فرخنده را به همه زنان و مادران تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

به نام خدا
میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( دخت گرامی پیامبر اسالم)ص( آیینه تقوی و عفت، حیا و 
الگوی زنان جهان و همچنین هفته  بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به همه بانوان گرامی به ویژه 
شیرزنان شهرمان که دوشادوش مردان به فعالیت، کار و تالش می پردازند، تبریک و تهنیت عرض 
نموده و از خداوند بزرگ تندرستی، سالمت و موفقیت آنها را در هر عرصه ای که فعالیت می کنند، 
آرزو می نمایم.بدون شک انتخاب روز میالد حضرت فاطمه)س( به عنوان روز زن نمادی برای تکریم و 

بزرگداشت همه زنان و مادران است.
همواره امیدوارم زنان عفیف و پاکدامن این سامان با تأسی و پیروی از سیره و آموزه های اخالقی خانم 
فاطمه زهرا)س( منش رستگاری و زمینه های موفقیت و بهروزی را بپیمایند و در سازندگی بیش از 

پیش میهن اسالمی با تربیت فرزندان شایسته، موفق و موید باشند.
امام  با سالروز والدت حضرت  فاطمه)س(  با سعادت حضرت  زیبای میالد  تقارن  باید  آنکه  ضمن 
خمینی)ره( معمار بزرگ جمهوری اسالمی که با برافراشتن پرچم اسالم ناب محمدی و با حرکت عظیم 
علوی، حسینی و فاطمی سرنوشت مردم را تغییر داده و راه پر خیر و برکت اسالم را به عنوان رهبر ملت 

هموار کردند، گرامی و عزیز بداریم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه 
عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ 

شهرداری رشت به تصویب رسید
الیحه اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه عوارض 
و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ در شورای اسالمی شهر 

رشت  تصویب شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 

الملل شهرداری رشت، الیحه شماره ش ر/ ۶۵۲۵ مورخ ۲/۱۰/۹۸ مربوط به اصالحیه و وضع برخی 
از مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت به همراه ارزش قیمت 
منطقه ای سال ۱۳۹۹ پس از ارجاع به کمیسیون های پنجگانه و کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 
شهر رشت، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت ۹۸/۱۱/۲ مطرح گردید 

و مورد تصویب قرار گرفت. 
گفتنی است برای آگاهی از مفاد این الیحه و برای دانلود فایل تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 

۹۹ شهرداری رشت می تواند به پایگاه اطالع رسانی این شهرداری مراجعه نمایید.
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با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت؛
از آرمین هادی پور ملی پوش المپیکی تکواندو کار گیالنی تجلیل شد

آیین تجلیل و قدردانی از آرمین هادی پور ملی پوش المپیکی تکواندو کار گیالنی در رشت 
برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این آیین با مشارکت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  و  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
گردشگری شورای اسالمی شهر برگزار شد و از آرمین هادی پور ملی پوش المپیکی تکواندو کار 

گیالنی در سالن المپیک ورزشگاه شهید عضدی رشت تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی 
شهر، محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان 

گیالن و دیگر مدیران سازمان ورزش و جوانان و شهرداری رشت حضور داشتند.

به همت پایگاه های مقاومت بسیج خواهران و برادران شهرداری رشت؛
همایش بصیرتی و روشنگری در شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، جانشین فرمانده سپاه رشت در 
همایش بصیرتی و روشنگری که ظهر یکشنبه، 
در ساختمان شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: 
دشمن اتفاقات سختی برای ایران رقم زد و جنگ 

سرد را به جنگ نرم تبدیل کرد.
اصلی  اولویت  گفت:  جعفری  محسن  سرهنگ 
دشمن، میدان تفکر و قلب مردم ایران است اما به 
همت اتحاد مردم انقالبی، در اجرایی کردن نقشه 

های خود تاکنون موفق نشده است.
وی با بیان اینکه حوزه جنگ از سرد به نرم تغییر 
کرده است، افزود: نا امید کردن مردم نسبت به 

نظام و انقالب از اولویت های دیگر دشمن است.
جانشین فرمانده سپاه رشت با اشاره به برخی مهاجرت ها از کشور به سوی غرب گفت: در هرصورت 

خدمت گذاری ها همچون خدمت پروفسور سمیعی از آن سوی مرزها به ایران، همچنان ادامه دارد.
سرهنگ جعفری امنیت رایکی از مولفه های قدرت دانست و خاطر نشان کرد: این مهم به برکت خون 

شهدا برای جمهوری اسالمی فراهم شده است.
وی با اشاره به جنایت های داعش در منطقه گفت: داعشی که خوی درندگی داشت به مرزهای کشور 

رسیده بود اما با جانفشانی های شهدای مدافع حرم همچون شهید بابک نوری هریس عقب کشید.
این مسئول، افزود: بیشتر شهدا چه در دوران دفاع مقدس و چه مدافع حرم  از قشر جوانان بودند و این 

مهم نوید دهنده ایستایی، غیرت انقالبی و لبیک گویی به ندای والیت فقیه و رهبری است.
سرهنگ جعفری با بیان اینکه امروز دشمن باید از نام شهید سلیمانی بیشتر بترسد، خاطر نشان کرد: 
مقام معظم رهبری با اعالم دو روز به عنوان یوم اهلل، روز تشییع سردار دلها را یوم اهلل اول و زدن پایگاه 
عین االسد را یوم اهلل دوم خواند و در این راستا آنچه برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد شکسته 

شدن هیمنه پوشالی آمریکا در جریان عین االسد است.
جانشین فرمانده سپاه رشت ادامه داد: دشمن تا امروز هرگونه تحریم ظالمانه را علیه کشور به کارگرفته 
است اما نتیجه ای جز عجز و ناتوانی در مقابل اراده ملت ایران نداشته است و مردم ایران نیز همچنان 

باصالبت وقدرت، ایستادگی و مقاومت کرده اند.
سرهنگ جعفری گفت: مسئوالن باید قدر این مردم والیتمدار، پرشور و غیرتمند را بدانند و درصدد 

برطرف کردن مشکالت آنان باشند.
وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات نمایندگی مجلس افزود: دشمن به دنبال ناتوان جلوه دادن 
نظام است و در فضاهای مجازی و ماهواره ای در مورد این انتخابات اظهار نظرهای غیر کارشناسانه 

ارائه می کند.
این مسئول خاطر نشان کرد: بصیرت مردم در انتخابات بسیار مهم است و نباید وارد بازیهای سیاسی 

برخی از کاندیداها شوند.
سرهنگ جعفری با اشاره به تاکیدات رهبر جامعه اسالمی پیرامون دقت در انتخابات گفت: امروز نظام 
اسالمی به واسطه تفکر و ایدئولوژی منحصربه فرد خود تحت فشاراست و صدای انقالب، امروز به گوش 

همه جهانیان رسیده است.
وی تاکید کرد: باید با غیرت بی نظیر ایرانی و با بصیرت اسالمی در انتخابات شرکت کنیم.

فرهام زاهد نائب رییس شورای شهر، سرهنگ  داعی فرمانده حوزه اداری کارگری رشت، عطایی معاون 
مالی و اقتصادی شهرداری، مرادی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری و مدیر ارتباطات 

و امور بین الملل و جمعی از مدیران و پرسنل شهرداری رشت نیز در این همایش حضور داشتند.
در این مراسم از بانوان بسیجی و هفت تن از مدافعان حرم کارمند در شهرداری رشت با اهدای لوح 

سپاس قدردانی شد.

اقدام ارزشمند شهرداری 
منطقه دو رشت

شهرداریهای  موثر  و  خوب  اقدامات  از  یکی 
رشت  دو  منطقه  شهرداری  ویژه  به  مناطق 
خانواده های  خشک  زباله های  جمع آوری 
محدوده منطقه و توزیع پالستیک  بین این 

خانوارهای شهری رشت.
رشت  دو  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
خشک  زباله های  جمع آوری  از  گزارشی 
محدوده  ساکنان  بیا  پالستیک  توزیع  و 
منطقه دو در پایگاه اطالع رسانی خود درج 

کرده است.
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مجموعه دولت از مسئوالن دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در 
مقابله با بحران برف گیالن قدردانی کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، در جلسه 
هیات وزیران که به ریاست دکتر اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار 
از  گزارشی  مسئول  دستگاه های  شد، 
اقدامات انجام شده و نحوه مدیریت برای 
بارش  در  خدمات دهی  و  کمک رسانی 
بی سابقه برف در استان گیالن به هیئت 

وزیران ارائه دادند.
در این گزارش اعالم شد که برق همه ۲۵۰ هزار مشترک که به علت بارش بی سابقه برف 
قطع شده بود، وصل شده و آب مصرفی همه مشترکین تأمین و وصل شده است. ضمن اینکه 

خوشبختانه از قطع گاز مصرفی مشترکین پیشگیری شده بود.
همچنین با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی، سازمان راهداری و سایر دستگاه های 
ذیربط درخصوص بارش برف و در راه بودن طوفان و عدم توجه برخی از هموطنان به هشدارهای 
فوق و فقدان تجهیزات زمستانی، از هموطنان عزیز درخواست شد از این پس به منظور پیشگیری 

از حوادث، به هشدارهای دستگاه های مسئول توجه کافی صورت گیرد.
مجموعه دولت نیز همچنین از همه مسئوالن، دستگاه ها و نیروهای عملیاتی حاضر در صحنه به 

خاطر اقدام جهادی در مقابله با مدیریت این بحران تقدیر و تشکر کرد.

استفاده اسکوترها در پیاده راه 
بین  همکاری  تفاهمنامه  امضای  با 
پاک چرخ  و »شرکت  شهرداری رشت 
طرفین  توافقهای  از  یکی  ایرانیان« 
بهره گیری از اسکوتر در پیاده راه هسته 

مرکزی شهر است.
مشارکتهای  و  سرمایه گذاری  سازمان 
امضای  از  رشت  شهرداری  مردمی 
شهرداری  بین  همکاری  تفاهمنامه 
ایرانیان«  پاک چرخ  و »شرکت  رشت 
مجری دوچرخه های اشتراکی هوشمند 
در روز سه شنبه مورخ 1۵ بهمن 1398 

خبر داد.
»شرکت پاک چرخ ایرانیان« به عنوان مجری انحصاری دوچرخه های اشتراکی هوشمند 
تفاهم نامه همکاری با شهرداری رشت را در زمینه حمل و نقل پاک با هدف افزایش سالمت 
شهروندان، مدیریت ترافیک و شادابی جامعه و کاهش هزینه سفرهای درون شهری، کاهش 
مشکالت ناشی از ترافیک و کاهش مصرف سوخت و انرژی با ارایه و توسعه خدمات مبتنی 

بر اینترنت اشیا منعقد نمود. 
استفاده  چهارم  نسل  اشتراکی  های  دوچرخه  از  می توانند  زودی  به  رشتی  شهروندان 

نمایند. 
همچنین استفاده از اسکوترهای برقی در پیاده راه فرهنگی رشت جزو مباحثی بود که طرفین 

برای اجرای آن به توافق رسیدند.

شهردار رشت شبانه از خطوط پردازش زباله کارخانه کودآلی 
بازدید کرد

هفته گذشته دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری 
در بازدید شبانه از فعالیت خطوط پردازش زباله کارخانه کود آلی دیدن کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این بازدید 
علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندها، میثم حرفت خواه رئیس سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری، محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر رشت و برخی 

از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.
گزارش تصویری این بازدید شبانه از فعالیت خطوط پردازش زباله کارخانه کود آلی 

گیالن در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت منعکس شده است.

اجرای عملیات عمرانی به وسیله ی سازمان عمران شهرداری
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت از اجرای عملیات آسفالت فاز ۲ بلوار معلم 

محور میدان مادر به میدان سرگل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
رشت، در راستای ترمیم و آسفالت معابر اصلی شهر، عملیات اجرایی ترمیم آسفالت فاز دوم 

بلوار معلم از میدان مادر به سمت میدان سرگل،  روز چهارشنبه 1۶بهمن ماه انجام شده است.
گفتنی است همچنین فاز نخست بلوار معلم به سمت بیستون در روز 19 آبان ماه 98 در یک 

عملیات شبانه و به صورت مکانیزه انجام گردیده بود.
گزارش تصویری این عملیات را می توانید در پایگاه اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری 

شهرداری رشت دنبال کنید. 



۷

در اجرای دستور شهردار رشت
سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایجاد 

»شهرک صنوف« را پیگیری می کند

ایجاد »شهرک صنوف« در راستای ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم در دستور کار سازمان 
سازماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت، اولین جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم با موضوع احداث »شهرک صنوف 
رشت« به همت این سازمان و با حضور رؤسای ادارت و سازمان های مرتبط شهرداری و همچنین 

نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی رشت برگزار شد. 
پیرو تأکیدات دکتر حاج محمدی شهردار رشت مبنی بر لزوم ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم 
و ایجاد »شهرک صنوف« در راستای ارتقای رفاه شهروندان و رفع زواید ایجاد شده در ورودی و 

کمربندی های شهر رشت در دستور کار این جلسه قرار گرفت.
در ادامه جلسه حاضران با طرح نقطه نظرات و پیشنهادهای خود موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم 
و آالینده را برای شهر رشت الزم و ضروری دانسته و ایجاد »شهرک صنوف« را یک طرح کاربردی 

برای رفع این مشکل در شهر ارزیابی نمودند.
در ادامه جلسه زمین ۲۰ هکتاری در فاز سوم شهرک صنعتی رشت جنب یستگاه راه آهن برای 

ایجاد این شهرک پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت.
ضمناً مقرر گردید فعالیت این کارگروه که به پیشنهاد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و دستور 
شهردار رشت تشکیل گردیده است تا اجرای دقیق طرح یاد شده به صورت دوره ای ادامه داشته باشد.

سازمان آتش نشانی رشت می گوید:
مرد روزهای سخت آتش نشانی بازنشست شده است

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، صبح روز ۳۰ بهمن ماه ۹۸ 
بهمن اکبرزاده رئیس ایستگاه ۱ آتش نشانی رشت با بیش از ۳۰ سال سابقه و تالش در سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با کوله باری از تجربه به افتخـار بازنشستگی نایل آمد و 

سنگـر خدمت به شهر و شهروندان را به دیگر همکاران خود سپرد.
بر پایه این گزارش بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت ضمن 
تقدیر از زحمات بی شائبه بهمن اکبرزاده که در تمامی دوران پرمشغله زندگی؛ هرگز از خدمات و 
تالشهای خود برای قوت بخشیدن به بازوان این نهاد امدادی فروگذار نبود با تقدیم لوح سپاس و 

هدیه قدردانی کرد.
گفتنی است در این مراسم که با حضور ریاست سازمان آتش نشانی، معاونین، مدیران و روسای 
ایستگاه های آتش نشانی رشت انجام گرفت؛ علیرضا علیزاده به عنوان رئیس ایستگاه شماره ۱ این 

سازمان معرفی شد.

تالش ثمربخش آتش نشانان برای نجات جان کارگر ساختمان
عملیات ۱۲۵ در پی آسیب دیدن کارگر بر روی داربست ساختمانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، حادثه آسیب دیدگی 
کارگر ساختمانی بر روی داربست در ساعت ۱۳:۲۲ روز ۲۹ بهمن ۹۸ به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ 

رشت اطالع داده شد.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی از اعزام یکدستگاه خودروی نجات به همراه ۴ 
آتش نشان از ایستگاه ۵ برای عملیات نجات به محل حادثه واقع در خیابان امام خمینی)ره(، خیابان 

ابن سینا خبر داد.
وی با بیان اینکه جوان ۳۰ ساله در هنگام برش میله گرد بوسیله دستگاه برش بر روی داربست فلزی 
موجبات بروز حادثه و آسیب دیدگی و جراحت از ناحیه پای راست وی فراهم شده بود ادامه داد: تیم 
نجات آتش نشانان بوسیله تجهیزات نجات نسبت به انتقال نامبرده به مکان امن و تحویل به عوامل 

اورژانس جهت اعزام به مراکز درمانی اقدام کردند.

حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت در 
سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۳۷ شهرداری رشت

معماری  و  شهرسازی  معاونت 
شهرداری رشت با حضور در سامانه 
در  شکایات۱۳۷،  به  پاسخگویی 
مناسب  و  سریع  رفع  راستای 
پاسخگوی  مردم  مشکالت 

درخواست های شهروندان بود.
از  جمعی  همراه  به  ویسی  دکتر 
ارتباط  منظور  به  شهری  مدیران 
مستقیم و بی واسطه با شهروندان 
ارتباطات مردمی ۱۳۷  در سامانه 

شهرداری رشت حضور پیدا کرد و به طور مستقیم شنوندی مشکالت و پاسخگوی 
درخواست شهروندان بودند.



۸

کارشناسان شهرداری رشت و پارک علم و فناوری گیالن 
نشست مشترک برگزار کردند

مشترک  جلسه  رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
دست اندرکاران شهرداری با پارک علم و فناوری استان گیالن و موسسات مستقر در آن برگزار شد.

به منظور بهره گیری و حمایت از خدمات و ایده های نو و خالقانه در جهت ارائه راه حل ها و 
دستاوردهایی در خصوص مسائل شهر و شهرداری رشت، جلسه ای با مدیران و نمایندگان پارک و 
علم و فناوری استان گیالن و موسسات مورد حمایت و مستقر در آن سازمان، روز دوشنبه بیست 
و هشتم بهمن ماه ۱۳9۸ ساعت 9 صبح در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

شهرداری رشت برگزار شد.
این جلسه با حضور متین عاشوری مدیر نوسازی و تحول اداری، رئیس اداره مطالعات و پژوهش 
کارشناسان این حوزه، معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری، معاون  و 
کارشناس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و کارشناس معاونت خدمات شهر برگزار شد و برخی 

از مباحث و موضوعات مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
والیبال »جام فجر« به  ایستگاه آخر خود رسید

سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
فجر«  »جام  والیبال  مسابقات  رشت 
به مناسبت فرا  بانوان شهرباران  ویژه 
رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
همت  به  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت به مدت سه روز برگزار 

شد.
این مسابقات با حضور بانوان ورزشکار 
بانوان  بوستان  حجاب  »سالن  در 
با  نهایت  در  و  شد  برگزار  منظریه« 
معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان 

داد.
مقام اول:تیم دروازه الکان)رضاپور(

مقام دوم:تیم صابرین)سعادتمند(
مقام سوم:تیم پیام نور)شیری(

از دوربین های هوشمند ثبت تخلف رانندگی در رشت 
رونمایی شد

واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اعالم کرد: در هفته های 
گذشته با حضور فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، 
هانی عسکری رئیس سازمان فاوا و شماری از مدیران و مقامات شهرداری از دوربین های 

هوشمند ثبت تخلف رانندگی در رشت رونمایی شد.
آیین آغاز بهره برداری از اولین دوربین های هوشمند ثبت تخلف و سرعت سنج پروژه فیبر 

نوری رشت یکی از طرحها و برنامه های پیش بینی شده در »دهه فجر« امسال بوده است.
گزارش تصویری کامل این مراسم در پایگاه اطالع رسانی سازمان فاوای شهرداری رشت 

بارگذاری شده که برای آگاهی بیشتر می توانید مراجعه کنید.

برای نگهداری و حفظ فضای سبز در بحران برف؛
سازمان سیما، منظر شهری پیش از 

بارش برف اخیر دست به کار شد
و  منظر  سیما،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان  این  رشت،  شهرداری  شهری  سبز  فضای 
به  آسیب  کاهش  برای  اخیر  برف  بارش  از  پیش 
فضای سبز و درختان اقداماتی در جهت مقابله با 

بحران برف انجام داده بود.
این اقدامات شامل عملیاتی همچون قیم زنی برای 
درختان جوانتر، هرس درختان و درختچه ها برای 
و  درختان  تاج  بستن  شکستگی،  میزان  کاهش 

درختچه ها، فرم سازی زمستانی و...می ِدند. 
این روابط عمومی همچنین اعالم کرد: در خصوص 
مقابله  جهت  در  شهری  سبز  فضای  آماده سازی 
با بحران برف عملیات قیم زنی، هرس درختان و 
درختچه ها، بستن درختچه ها و فرم سازی زمستانی 
توسط شرکتهای پیمانکاری سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری رشت انجام شده است.

گزارش تصویری کامل این عملیات را می تواند در 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری رشت پیگیری کنید.





به وسیله مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛
راه های ارتباطی شهروندان رشت 
با مراکز امدادی اطالع رسانی شد

شماره تلفن های مراکز امدادی، سازمانها و نهادها 
خدمات رسان شهری برای برای ارتباط شهروندان 
اطالع رسانی  مختلف  طرق  به  ضروری  مواقع  در 

شد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، پل ارتباطی شهروندان 
با شهرداری رشت سامانه پاسخگوی ۱۳۷ می باشد.
 همچنین این مدیریت اعالم کرد در صورت بروز 
مشکل  مردم می توانند با شماره تلفن های یاد شده 

تماس حاصل فرمایند.
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