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حدیث هفتهگفتار هفته
پيامبر اكرم )صّلی  اهلل  عليه  وآله(:

ِة. أیَُّما اْمِرٍئ َولَِي ِمْن أْمِر الُمْسِلِميَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة الَجَنّ
هر كس بخشی از كار مسلمانان را بر عهده گيرد و در كار آن ها مانند كار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت 

را استشمام نخواهد كرد.
كنزالعمال، ج 6، ص 20، ح 14654

تبریک سال نو و یک درخواست
خدمت به جامعه شغل و زمان نمی شناسد. از یک 
کارگر یا رفتگر گرفته تا یک شهردار یا استاندار. از 
کارمند دستگاه خدمات رسانی همچون شهرداری 
گرفته تا یک پرستار، پزشک و... از یک آتش نشان 
گرفته تا مغازه دار و فعال بخش خصوصی. از شب 
گرفته تا روز. از زمستان و سرما تا تابستان و گرما 
و... از آنجایی که جامعه شکل به هم تنیده ای از 
افراد با مشاغل گوناگون است، هر یک از این افراد و 
تخصص مرتبط با آنها در جای خود برای حیات و 

دوام جامعه الزم و ضروری است.
این نکته را عرض کردم تا تبریک سال نوی متفاوت 
به همه اعضای جامعه متحد و هماهنگ گیالنی و 

رشتی عرض نمایم.
بگویم که چقدر اهمیت دارد تا به افراد و شغل های 
متفاوت اجتماعی آنها احترام بگذاریم و به همه آنها 
این سال نو را تبریک بگوییم و برای همه در سال 

پیش رو آرزوی سالمتی و تندرستی نماییم.
درخواستی هم از همکاران رسانه ای خود دارم که 
ضمن خسته نباشید به آنها برای پشت سر گذاشتن 
یکسال پرفراز و نشیب، باید عرض کنم شهرداری را 
به عنوان یک نهاد عمومی خدمات رسان شهری که 
به هیچوجه بودجه و اعتبار دولتی مگر در اجرای 
برخی پروژه های مصوب ندارد، بیشتر مورد توجه 
قرار دهند، همراهی کنند و به مدیران شهری بیش 
از گذشته در زمینه فرهنگسازی در بخش های 

مختلف یاری رساند.
فرهنگسازی برای اموری همچون پرداخت عوارض، 
ترافیکی،  رفتار  مالیات،  خدمات،  بهای  پرداخت 

حقوق شهروندی، مشارکت های اجتماعی و...
اگر ما خواهان شهری آباد و توسعه یافته هستیم 
مبنا و پایه اصلی تحقق آن، وجود شهروند توسعه 
یافته است. شهروندی که از حقوق خود و وظایف 
شهروندی اش آگاهی داشته باشد. حرف و بحث در 
این مورد بسیار است که به امید خدا امسال بیشتر 

روی آنها با هم گفت وگو می کنیم.
بیاییم در سال جدید نه همانند یک خانواده متفرق 
و  فرزندان  مادر،  پدر،  مادربزرگ،  پدربزرگ،  که 
نوه هاو... سازهای ناهماهنگ می زنند، بلکه برای 
ایجاد یک هارمونی زیبا از عملکردها، همچون یک 

خانواده هماهنگ و پیشرو عمل کنیم.
ضمن تبریک سال نو به همه دوستان رسانه ای به 
خود و همکارانم در رسانه ها پیشنهاد می کنم به 
منافع شهر و شهروندان بیش از هر چیز توجه کنیم 

و محور رفتارهای ما توسعه شهر باشد.
عليرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بين الملل شهرداری رشت، دكتر 
طی  رشت  شهردار  محمدی  حاج  ناصر 
پيامی فرا رسيدن نوروز 1۳۹۹ را تبریک 
ذیل  شرح  به  تبریک  پيام  متن  گفت. 

است:

)) بسمه تعالی((
نوروز باستانی نشانگر نگاه عميق و دقيق 
گردش  و  طبيعت  به  باستان  ایرانيان 
شدن  نو  با  كه  جشنی  است.  روزگار 

حاالت  تغيير  و  كائنات  تحول  طبيعت، 
همراه است.

نوروز  و  نو  سال  رسيدن  فرا  بدینوسيله 
باران  باستانی را به همه شهروندان شهر 
سال  اميدوارم  و  نموده  عرض  باش  شاد 
به  ایران  ملت شریف  برای همه  رو  پيش 
شهر  شهروندان  و  گيالن  ساكنان  ویژه 
باران سالی همراه با سربلندی، سالمتی و 

سرافرازی باشد.
اميدوارم مردم ایران بر مشکالتی كه در 
با شيوع ویروس كرونا  این سال  طليعه 
مدیریت،  تدبير،  با  مواجه شدند،  آن  با 
در خانه ماندن و رعایت اصول و موازین 
و  آمده  فائق  عمومی  و  فردی  بهداشت 

راه  مهلک  و  بيماری خطرناک  این  دادن  با شکست  ان شاءاهلل 
هموارتر  خود  قهرمانانه  سراسر  زندگی  و  حيات  ادامه  برای  را 

سازند.
عهد و پيمان ما با بهار و همچنين بهار آفرین ناگسستنی است و هيچ 
نيروی نمی تواند پيوند عميق ایرانيان را با جشن نوروز از هم بگسلد. 
یقين می دانم ما بدون شک بر این ویروس كه هم اكنون در آوردگاه 

كشيده،  چالش  به  را  ما  ملت  هستی 
نبرد بيرون  از ميدان  سربلند و پيروز 

خواهيم آمد.
عنوان  به  تا  خواهم  می  فرصت  اینک 
فرا  تبریک  ضمن  رشت  شهری  مدیر 
رسيدن فصل بهار كه فصل نو شدن و 
تولد دوباره هستی است، نوید دهم كه 
ما در راه مبارزه با كرونا و رسيدن به 
موفقيت  در  ایرانيان  دیرین  آرزوهای 
زیبای  فصل  در  دیگر  بار  اهریمن  بر 
بهار، غبار خمودی از سر و روی خود 
زدوده و برای رهایی از چنگ پليدی و 
پلشتی به سوی افق های روشن پر می 

گشایيم.
پيشرفت،  به  نيل  برای  همواره  ایرانيان 
عدالت و بهروزی تالش بی وقفه كرده و 
نوروز نيز بهانه ای برای تجلی این اهداف 

بلند و واال است.
به عنوان خادم كوچک مردم یقين دارم 
كه ما این بار هم با همدلی و همبستگی 
می توانيم همه سختی ها و مشکالت را 
افق های روشن  به  و  پشت سر گذاشته 

دست یابيم.
شهروندان  همه  برای  نو  سال  آغاز  در 
آرزو  ها  بهترین  رشت  شهر  گرامی 
و  همدلی  سایه  در  اميدوارم  و  كنم  می 
همراهی، این سال یکی از بهترین سالهای زندگی آنها در زمينه 
همه  الحال  احسن  و  رشت  عزیزمان  شهر  آبادانی  و  پيشرفت 

شهروندانش باشد.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۹: 
ایرانیان همواره برای نیل به پیشرفت، عدالت و بهروزی 

تالش بی وقفه کرده اند
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در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ انجام شد
پیام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

به مناسبت فرا رسیدن »روز شهردار«:
فرصت خدمتگزاری برای شهرداران 

بیش از پیش فراهم است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در متن این پیام آمده 

است:
حمد و سپاس خداوند یکتا را که در پرتو عنایات خاصه و توجهات الهی، فرصت خدمتگزاری برای 
همه مسئوالن به ویژه مدیران شهرداری و شهرداران بیش از پیش فراهم آمده و این بزرگواران 
در جهت ایجاد فضای مطلوب زندگی برای شهروندان همواره به تالش و خدمت رسانی مشغول 

بوده و هستند.
بدون شک شهرداران همواره در صف اول خدمت رسانی به جامعه تلقی می شوند و خدمات ویژه 

آنها به شهر و شهروندان هرگز فراموش شدنی نیست.

آنها نه تنها در حوزه خدمات شهری بلکه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... نیز در شهر 
نقش آفرین اند و فعالیت های موثر و مفید خود را همواره در ابعاد متنوع شهری نشان می دهند.

اوج تالش شهرداران را می توان در مدیریت بحران برف اخیر و مبارزه با ویروس کرونا در همگامی 
با وزارت بهداشت و درمان به خوبی مشاهده کرد که اگر نبود تالش مجموعه شهرداری ها با 

هدایت و نظارت شهرداران، ممکن بود فجایعی به مراتب بزرگتر و وسیع تر پدید آید.
خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که فرا رسیدن روز شهردار را فرصتی قرار داد برای تشکر از آنها تا 

نشانه ای باشد از قدرشناسی همه شهروندان از تالش های صادقانه شهرداران.
اینک بر خود الزم می دانیم همزمان با فرا رسیدن روز ۲۵ اسفند ماه که به روز شهردار 
نامگذاری شده، به پاس همه تالش ها و کوشش های موثر شهرداران سختکوش در راستای 
توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر، شوق خدمت و خدمتگزاری آنها را ارج نهاده و امیدوار باشیم 
به برکت الطاف الهی با رویکرد موثر و مفید همه شهرداران خدوم و زحمتکش، اجرا و انجام 
پروژه های توسعه و عمران شهری با برداشتن گام های اساسی و تدبیر و برنامه ریزی، روز به 
روز بر دامنه پیشرفت شهرهای ما بیافزاید و زمینه های آسایش و رفاه شهروندان هم بیش 

از پیش فراهم آید.
موفقیت همه شهرداران خدوم، توانایی انجام خدمات شایسته به شهروندان و ایجاد زمینه های 
مشارکت اجتماعی در اجرای پروژه های شهری و مجموعه فعالیت هایی که انجام  می شود، 

خواسته قلبی ما است.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خبر داد:
روابط عمومی های مرتبط با شهرداری در رویدادهای 

»شهر دوستدار کودک« هماهنگ می شوند
و  عملکردها  خبری  انعکاس  راستای  در  ویژه  نشستی   ۱۳۹۸ سال  آخر  هفته های  در 
مدیر  حضور  با  کودک«  دوستدار  »شهر  زمینه  در  رشت  شهر  به  مربوط  رویدادهخای 
ارتباطات و. امور بین الملل شهرداری رشت و روابط عمومی های مرتبط شهرداری برگزار 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتبالطات و امور بین الملل شهرداری رشت  این نشست با 
حضور جمعی از مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری در دفتر معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری برگزار گردید.
و همکاری همه جانبه  زیرساختی  نظر  از  آماده سازی شهر  به  توجه  با  و  این جلسه  در 
و  محتوی  تولید  و  استراتژی  ایجاد  مرتبط شهرداری،  معاونت های  و  ادارات  و  سازمانها 

بومی سازی »شهر دوستدار کودک« و... تاکید شد و مقرر گردید: تقویم برنامه های اجرایی 
و عملیاتی شهرداری در زمینه »شهر دوستدار کودک« در سال ۹۹ نوشته و به واحدهای 

مربوطه ابالغ گردد.
همچنین به مشارکت الزم در زمینه انجام فعالیت های مختلف برای کودکان و نوجوانان از 
سوی واحدهای مختلف شهرداری با توجه به ماده نهم دستورالعمل »شهر دوستدار کودک« 
تاکید گردید و مقرر شد: واحدهای مرتبط در جهت طرح و تدوین محتوا قبل از اجرای 
برنامه، با معاونت شهرسازی و معماری مکاتبات موضوعی انجام داده و گزارش تصویری با 
ذکر موضوع و اهداف برگزاری را به معاونت شهرسازی و معماری جهت انعکاس و گزارش 

ارسال کنند.
در پایان این نشست نیز هر یک از حاضران جلسه، نقطه نظرات خود را در زمینه شهر 

دوستدار کودک مطرح کردند.
گفتنی اینکه »شهر دوستدار کودک« به شهر، جامعه یا هر گونه سیستمی اشاره دارد که 
از طریق شناخت نیازها و حقوق کودکان، متعهد به بهبود شرایط زندگی کودکان در قلمرو 
خود است. در واقع به شهری که در آن صداها، نیازها، حقوق و اولویت های کودکان به عنوان 
بخشی ضروری در طراحی، سیاست های عمومی، برنامه ها و تصمیم گیری های شهری در نظر 

گرفته می شود، »شهر دوستدار کودک« می گویند.
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به دنبال برگزاری چندین جلسه با حضور زینب فلک دوست رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری رشت و مدیران این سازمان، برنامه های »استقبال از بهار« 

در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ در شهر رشت به اجرا در آمد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت، سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری در اجرای طرح و برنامه »استقبال از بهار« با انجام گل کاری 
میادین، بوستان ها، پارک ها و بلوار های شهر از یک هفته مانده به فرا رسیدن سال ۱۳۹۹ 

فضای شهری را مورد توجه قرار داد.
بر پایه این گزارش به منظور فرا رسیدن سال جدید و اجرای طرح »استقبال از بهار« 
عالوه گل کاری، کار بازپیرایی و آستگی فضاهای سبز شهری در  میادین و پارک ها و 

بلوارهای سطح شهر به وسیله ی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت انجام شد.

این سازمان همچنین به رنگ آمیزی جداول، شست وشوی تندیس ها، سردیس ها، المان ها 
و مبلمان شهری و پارکی پرداخت و تالش نمود سیما و فضای شهری را به سمت نمایش 

جلوه ای از بهار پیش ببرد.
پایگاه  در  زمینه  این  در  شده  انجام  فعالیتهای  از  متعدد  تصویری  گزارش های 
منظر  سیما،  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  همچنین  و  رشت  شهرداری  اطالع رسانی 
و فضای سبز شهری شهرداری این شهر درج شده است که بیانگر تالش مجموعه 

همکاران این سازمان است.

به وسیله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت؛
برنامه های »استقبال از بهار« در رشت اجرا شد
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت خبر داد؛
کاهش ۵۰ درصدی حوادث شب چهارشنبه آخر سال 

نسبت به سال ۹۷
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت مستند به اطالعات و اخبار روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی در ۲۴ ساعت پس از ۲۷ اسفند ماه ۹۸ اقدامات الزم جهت کمک رسانی و اطفای آتش در ۱۹ مورد حریق، حادثه و خدمات 

ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیمهای امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفته است.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: ۱۹ مـورد عملیات آتش نشانان جهت پوشش ۱۸مـورد آتش 
سوزی مربوط به بی احتیاطی در روشن کردن ضایعات و کاه و کلش جهت آتش بازی و یک مورد اطفای آتش سوزی منزل مسکونی 

بوده است
مومنی در ادامه با اشاره به آتش سوزی خانه ویالیی در ساعت ۲۱:۳۵ دقیقه سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸ ادامه داد: در این حادثه ۳۵ آتش 
نشان بهمراه ۱۰ دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه اعزام شدند که خوشبختانه با توجه به نزدیکی و مجاورت شعله های آتش با 

آپارتمان های همجوار تالش مضاعف آتش نشانان مانع از سرایت آتش شد که خوشبختانه به کسی آسیب جانی نرسید.
وی در ادامه مکان های پر خطری که در شب گذشته آتش نشانان را وارد عمل کرد تا از گسترش آتش و بروز حوادث احتمالی همچون 

سوختگی ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال پیشگیری کند را چنین عنوان داشت.
 مسکن مهر - مهر ۶

 مجتمع ابریشم - جنب فاز یک
بلوارشهید مدرس کوی استاد شهریار - 

۱۸متری نوری
 -  ۴ گلستان   - حمیدیان  شهید  بلوار 

ستوده یک
گلسار - خیابان ۱۲۲

بلوار شمسی پور - سه راه شهید نظری
بلوار شمسی پور - خیابان بعثت - چهار 

راه ولیعصر
بلوار الکان - روبروی باشگاه ادیب صابر

بلوار شهید مدرس- جنب ایستگاه آتش 
نشانی

بلوار شیون فومنی – سلیمانداراب
بلوار شهید حمیدیان- خیابان جمهوری - 

جنب مسجد امام رضا)ع(
خیابان الکانی - خیابان عطا آفرین

بلوار شهید افتخاری - بلوار تند گویان
خیابان شهدا- کوچه متحدین- ۲۵ متری گلستان)کوچه دافسار(-روبروی ایستگاه ۱۲

بلوار امام رضا )ع(- پل دارسازی
بلوار شهید بهشتی- میدان گاز

خیابان آیت ا.. رودباری - نبش کوچه جواد زاده
وی ضمن تاکید بر کاهش ۵۰ درصدی حوادث شب چهارشنبه آخر سال نسبت به سال ۹۷ ادامه داد:  با توجه به فرارسیدن چهارشنبه 
آخر سال آتش نشانان در ۱۴ ایستگاه آتش نشانی جهت امداد رسانی و انجام عملیات های احتمالی بطور آماده باش بودند که خوشبختانه 

در روز گذشته گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی و مصدومیت افراد به این سازمان گزارش نشد.
سازمان آتش نشانی رشت هم اینک با ۱۴ ایستگاه آتش نشانی در حال خدمت رسانی به شهروندان است که با توجه به آماده باش تمامی 
آتش نشانان حاضر در شیفت کاری، ۱۶ افسر ارشد بطور شبانه روز در خدمت سازمان و شهروندان هستند که می بایست در تمامی 

رخداد های اعالم شده در محدوده ایستگاه های مربوطه سریعا به محل حوادث اعزام شوند.

به مناسبت نوروز ۱۳۹۹ انجام شد؛
نصب المان های شهری 

در رشت
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
از  بین الملل شهرداری رشت یکی  امور  و 
اقداماتی که سازمان سیما، منظر و فضای 
از  »استقبال  اجرای طرح  سبز شهری در 
بهار در رشت« انجام داد، طراحی، اجرا و 
نصب المان های شهری به ویژه المان های 

نوروزی بوده است.
در  نوروزی  المانهای  گزارش  این  پایه  بر 
و  شده  نصب  رشت  شهر  مختلف  مراکز 
تخم مرغ های  نوروزی،  تندیس های  شامل 
المان  و  شده  رنگ آمیزی  و  حجیم 

حصیربافی بوده است.
فضای  در  المان حصیربافی  اینکه  گفتنی 
به وسیله سازمان  مکث زیر پل جانبازان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 

رشت نصب شده است.



۶

بازدید ریاست شورای اسالمی از عملیات ضدعفونی 
بازارچه شهید چمران

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت مستند به 
گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری این شهر اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و محمدرضا 
نظری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته توسط این سازمان از روند انجام عملیات ضدعفونی بازارچه شهید 

چمران بازدید نمودند.
در جریان این بازدید مهندس نظری گزارش کوتاهی از برنامه ها و اقدامات انجام گرفته 

سازمان در طول مدت گذشته و روزهای آینده را برای ریاست شورا تشریح نمود. 
همچنین حاجی پور با تاکید بر لزوم حفظ بهداشت و سالمت شهروندان و اهمیت 
بازارچه های میوه و تره بار گفت: الزم است همه همکاران و دست اندرکاران شاغل 
در سازمان ساماندهی با تمام قوا در راستای برطرف نمودن خطرات ویروس کرونا و 
ارتقای سطح امنیت و بهداشت کسبه و غرفه داران بازارچه ها و همچنین شهروندان 

تالش نمایند.
گفتنی اینکه گزارشهای تصویری گندزدایی و ضدعفونی بازارچه های رشت در سایت 
اطالع رسانی سازمان ساماندهی مشاعغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 

رشت بارگذاری شده که برای همگان قابل دسترسی است.

عملیات عمرانی در روزهای پایانی
 سال ۱۳۹۸

فضاهای شهری  بازآفرینی  و  رسانی سازمان عمران  اطالع  و  روابط عمومی  گزارش  به 
شهرداری رشت روز پنجشنبه ۲۲ بهمن ماه، عملیات لکه گیری و  ترمیم آسفالت کمربندی 
شهید بهشتی، ابتدای ورودی محله جماران رشت،همچنین عملیات اجرایی  لکه گیری و  
ترمیم آسفالت بلوار استاد پورداود) رسالت(، حدفاصل سازمان صدا و سیمای مرکز گیالن 

تا بوستان کشاورز و 
روز جمعه ۲۳ بهمن ماه،  محور تقاطع غیرهمسطح گاز به سمت خیابان نامجو تا دانشگاه 
علوم پایه در دو الین رفت و برگشت و شب۲۴ بهمن ماه، عملیات لکه گیری و ترمیم 

آسفالت خیابان حافظ تا روبروی باغ محتشم و میدان دفاع مقدس انجام شد.
همچنین به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری، روز پنجشنبه  ۲۲بهمن ماه، جاگذاری و اصالح منهول های فاضالب در محور فاز 
دوم معلم)میدان سرگل( به سمت بلوار شهید قلیپور به وسیله  نیروهای این سازمان اجرا 

گردید.
و به دنبال آن عملیات جاگذاری و اصالح منهول های فاضالب بلوار دیلمان، شهرک شهید 

بهشتی نیز انجام شد.
گزارش تصویری این عملیات مختلف در سایت اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری شهرداری رشت بارگذاری شده است.



۷

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار برای پروژه پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی










	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9-1
	9-2

