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حدیث هفتهگفتار هفته
»إِّن ِشيَعَتَنا َمْن َسِلَمْت ُقُلوبُهْم ِمْن ُكّل ِغّش َوَغّل َوَدَغٍل«

امام حسين )ع( فرمود: »شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى 
پاك است«

)بحار االنوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ (

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى 
رشت، دكتر ناصر حاج محمدى شهردار رشت در پيامى فرا رسيدن 
ماه مبارك شعبان المعظم و اعياد شعبانيه را به همگان تبریک گفت. 

متن پيام به شرح ذیل است:
به نام خدا

ماه شعبان المعظم از ماه هاى عزیز و گرامى است كه مى توان این ماه پر خير 
و بركت را موسم رویش گلهاى معطر نبوى در دامان والیت علوى دانست.

آغازین روزهاى ماه پر فضيلت شعبان، روزهاى طلوع سه خورشيد 
بزرگ خاندان نبوى است كه پرچمدار و طریق راه امت اسالم در 

مسير پرفراز و نشيب زندگى بوده اند.
سوم شعبان ميالد نورانى سرور و ساالر آزادگان و سيد شهيدان عالم بزرگ 
پاسدار اسالم  حضرت امام حسين)ع( كه به روز پاسدار نامگذارى شده، 
سپس ميالد مبارك قمر درخشان بنى  هاشم و اسوه شجاعت و قهرمانى 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( كه به روز جانباز موسوم گشته و در ادامه 
والدت شادى  بخش امام عارفان و مظهر دعا، صبر و استقامت حضرت امام 
زین العابدین)ع( است. همه این روزهاى درخشان و عزیز به ماه شعبان عزت 
و شرف خاص بخشيده اند و این ماه را نزد شيعيان جهان گرامى ساخته اند.

به  بركت شعبانيه  پر  اعياد  غنيمت شمرده  را  فرصت  بدینوسيله 
ویژه والدت سرور و ساالر شهيدان و "روز پاسدار"، والدت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( و "روز جانباز" و ميالد با سعادت امام سجاد)ع( 
را به همه پاسداران و جانبازان گرانقدر سرزمين مان تبریک و تهنيت 
گفته و در شرایط موجود كشور همچنين تالش، كوشش و خدمات 

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه؛
امیدوارم خداوند توفیق بهره مندی از فیوضات ماه شعبان را به همگان عطا بفرماید

ارزشمند پاسداران در حفاظت شهرها از ویروس خطرناك كرونا را بار 
دیگر گرامى مى داریم و ارج مى نهيم.

دوران  طول  در  همواره  كه  هستند  كسانى  جانبازان  و  پاسداران 
انقالب اسالمى در عرصه هاى گوناگون به شایستگى وظيفه و دین 
خود را براى پاسداشت ارزشها، دستاوردهاى انقالب و آرمانهاى امام 
راحل )ره( ادا كرده اند.همچنين حاال كه فرصتى یافتيم باید ضمن 
تبریک روز جانباز، قدردان جانفشانى  ها و ایثارگرى هاى جانبازان 
عزیز كشورمان باشيم كه مایه  افتخار و سربلندى ملت ایران بوده و 
هستند. ایثارگران بزرگوارى كه با تاسى از ائمه اطهار سالها مقاومت و 

پایدارى در راه هدف را به خوبى به نمایش گذاشته اند.
اميدوارم همانطور كه اعياد روزهاى اول ماه شعبان با جشن بزرگ 
ميالد حضرت وليعصر)عج( در نيمه شعبان گره مى خورد، تالشگران 
پرچم  كه  هم  گرامى  جانبازان  و  پاسداران  ویژه  به  زحمتكشان  و 
برافراشته اسالم علوى در این سرزمين را در سایه رهبرى خردمندانه 
مقام معظم رهبرى حضرت آیت اهلل خامنه  اى )مدظله العالى( همواره 
در اهتزاز نگه داشته اند، به دست صاحب اصلى آن حضرت بقيه اهلل 
اعظم)عج( سپرده و با تالش همه نيروهاى مومن و متعهد، انقالب 
بزرگ ایران اسالمى به انقالب عظيم حضرت مهدى)عج( متصل گردد.
در پایان همچنين اميدوارم خداوند بزرگ توفيق هر چه بيشتر بهره مندى 
از فيوضات این ماه پر فضيلت كه ماه بندگى و اطاعت از مقتدا و رهبرى 

است را به همه ما مسلمانان به ویژه شهروندان رشت عطا فرماید.
ناصر حاج محمدى - شهردار رشت

نمونه موفق از همکاری شهروندان با 
مدیریت شهری

باید بپذیریم كه امروزه دارایى واقعى شهرها گذشته 
از ميزان گردش مالى، توليد ناخالص داخلى، انبوه 
ساخت و سازها و فعاليت هاى عمرانى و اقتصاد و 
معيشت شهروندان، حضور شهروندان مسئول، 
آگاه و وظيفه شناس است.اگر یک شهر از چنين 
شهروندانى برخوردار باشد بدون تردید مى تواند 
با كمک سازمان هاى مردم نهاد و یا تشكل هاى 
مردمى كه از پایگاه اجتماعى الزم برخوردار باشند، 
وجود این سرمایه اجتماعى را به یكى از مهمترین 
به  و  كنند  تبدیل  شهر  دارایى ها  و  دستاوردها 

پایدارى، بقا، سالمت و موفقيت شهر بيافزایند.
در نظام كنونى جهانى هر شهر كه از سهم بيشتر چنين 
سرمایه هاى اجتماعى برخوردار باشد و ميزان همراهى، 
همكارى و مشاركت اجتماعى افزونترى از شهروندان 
خود با مدیریت شهرى را به همراه داشته باشد، مى تواند 
چشم انداز روشن در زمينه سالمت چه سالمت روحى 
و روانى و چه سالمت جسمانى و تندرستى و همچنين 
آینده اقتصادى شهرى را نيز داشته باشد.شيوع ویروس 
كرونا در جهان این موضوع را یكبار دیگر مشخص 
كرد كه وجود شهروندان آگاه و فهيم در كنار مدیریت 
شهرى مسئول و متعهد مى تواند دو بال پرواز دولت ها 
و حكومت ها در جهت موفقيت اهداف و برنامه هاى كالن 
كشورى و شهرى باشد.از یک سو شهروندان آگاه و 
مسئول به وظایف خود به عنوان یک شهروندان همراه 
با مدیران آگاهى مى یابند و از سوى دیگر مسئوالن 
نيز با قوت قلب و همراهى آنها مى توانند برنامه ها و 

سياست هاى كالن را به خوبى اجرایى كنند.
پيام اصلى این روزها با شعار »نوروز را در خانه ها مى مانيم« 
نشان داد كه نقش شهروندان چقدر مى تواند در تحقق 
اهداف و برنامه هاى مسئوالن مهم و تاثيرگذار باشد.
كاهش شدید سفرهاى نوروزى، كم شدن حجم رفت 
و آمدهاى شهرى، كاهش حضور مردم در معابر مختلف 
شهر و همراهى آنها با سيستم سالمت و بهداشت و 
درمان در كنار انجام هر روزه ضد عفونى كردن معابر 
شهرى به وسيله شهردارى رشت پيام روشن عزم جدى 

مردم و مسئوالن را براى همگان به دنبال داشت.
ارائه این مدل مناسب و موفق مى تواند در آینده 
راهگشاى بسيارى از برنامه هاى كوچک و بزرگ 
مدیریت شهرى اعم از شوراى شهر و شهردارى و 
دیگران مدیران شهرى در صورت وجود یک برنامه 
یكپارچه و واحد براى انجام كارها، باشد.با تشكر از 
همكاران شهردارى رشت در بخش هاى مختلف براى 
تالش در زمينه ضدعفونى كردن، باید قدردانى ویژه 
از شهروندان فهيم رشت هم نمود كه حساسيت این 
موضوع را به خوبى درك كرده و وارد عمل نيز شده اند.
عليرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى رشت
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پیام تسلیت شهردار رشت برای درگذشت نابغه رشتی 
علم ریاضی جهان

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت نابغه رشتی علم ریاضی جهان پرفسور 

حسن اکبر زاده را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح ذیل است:
)) سمه تعالی((

انا هلل و انا الیه راجعون

گاهی واژه ها در نشان دادن و بیان عمق فاجعه ای که رخ داده کافی به 
نظر نمی رسند.

امروز نه تنها استان گیالن و شهر عزیز رشت بلکه جهان علم و دانش، 
در فقدان بزرگمرد و نابغه رشتی ریاضیات جهان گریست.

پروفسور حسن اکبر زاده دانشمند بزرگ ریاضی جهان امروز آسمانی 
شد و رخ در نقاب خاک کشید و جهانی را عزادار کرد.

اینجانب به عنوان خادم کوچک مردم شهر رشت که خود را در غمها 
و شادی های آنها سهیم و شریک می دانم، الزم است عمق اندوه و 
ناراحتی قلبی ام را از فقدان این بزرگ مرد جهان علم و دانش با تسلیت 

به شهروندان شهر باران بیان کنم.
و  صبر  رفته  دست  از  عزیز  آن  خانواده  به  بزرگ  خداوند  امیدوارم 

استقامت در این مصیبت بزرگ اعطا بفرماید.
برای روح پر فتوح شادروان پروفسور اکبر زاده نیز علو درجات را از 
خداوند منان آرزو می کنم و امیدوارم همواره در شادی و آرامش باشد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهردار رشت به خانم قدیمی تسلیت گفت
شهردار رشت درگذشت پدر گرامی همکار شهرداری سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه تسلیت گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت در پیامی درگذشت پدر همکار گرامی سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه را تسلیت گفت. 

متن پیام تسلیت به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
َّا هللِ و إِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن إِن

همکار گرامی سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه
درگذشت جانگداز پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر شدید گردید، با نهایت 

تاسف این فقدان جانسوز را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض 
نموده و از خداوند مّنان برای آن فقید سعید ُعلّو درجات و برای شما و همه 

بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.
امیدوارم روح بلند ایشان قرین رحمت واسعه الهی قرار گیرد و همواره در آرامش 

و شادی باشد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

بسمه تعالی
کل من علیها فان

همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه
به یقین هیچ واژه ای نیست که فقدان عزیزی از خانواده، آن هم پدر بزرگواری که عمری را برای سعادت 

و بهروزی آنها، تالش کرده را توصیف کند.
کسانی که داغ عزیز دیده اند حال و روز داغدیدگان را بهتر درک می کنند.

صمیمانه و صادقانه درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت گفته و برای شما و همه بازماندگان از خداوند 
تبارک و تعالی صبر و شکیبایی طلب می کنم.

امیدوارم روح بلند آن عزیز سفر کرده همواره در جوار رحمت الهی در آسودگی باشد.
برای همه بازماندگان آن مرحوم نیز از خداوند منان صبر جمیل آرزومندم.

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
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به وسیله  معاونت ها و سازمان های مختلف شهرداری رشت؛ 
عملیات ضدعفونی کردن معابر شهری همچنان 

ادامه دارد
عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی خیابان ها، معابر، و مکانهای عمومی سطح شهر 
همچنان در طول هفته گذشته به وسیله معاونت ها، مدیریت ها، مناطق و سازمان های 

شهرداری رشت تداوم یافته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور 
جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا ادامه عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی 
خیابان ها و مکان های عمومی و پرتردد شهر توسط حوزه خدمات شهری، سازمان های 
آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت پسماندهای شهری، سیما، منظر و فضای سبز 
شهری و شهرداری های مناطق پنجگانه رشت در طول هفته گذشته تداوم یافته و 

صورت پذیرفته است.
هم  و  رشت  شهرداری  اطالع رسانی  سایت  در  هم  متعدد  تصویری  گزارش های 

سازمان های مرتبط برای آگاهی مردم درج شده است.

حضور رئیس شورا و شهردار رشت در رزمایش سراسری 
»دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی 

شهدای مدافع سالمت«
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و دکنر ناصر حاج محمدی 
شهردار این شهر به همراه جمعی از مسئوالن در رزمایش سراسری »دفاع بیولوژیک 
و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سالمت« در پیاده راه هسته مرکزی شهر شرکت 

کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اسماعیل 
حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت، آیت اهلل رسول فالحتی نماینده ولی فقیه در استان گیالن، سردار محمد 
عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن را در رزمایش سراسری »دفاع بیولوژیک و 
عملیات پاکسازی شهدای مدافع سالمت« که در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای 

ذهاب برگزار شد، همراهی می کردند.
در این رزمایش شرکت کنندگان به اجرای عملیات پاکسازی و ضدعفونی شهر در 

دفاع بیولوژیک از شیوع ویروس کرونا پرداختند. 
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به منظور به حداقل رساندن فعالیت های بیرون از خانه شهروندان؛ 
ورودی پارک های شهر رشت مسدود شده است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، طبق هماهنگی های به 
عمل آمده ورودی تمام پارک های شهر رشت به وسیله شهرداری این شهر مسدود شده است.

این مطلب را معاون خدمات شهری شهرداری رشت عنوان کرد و افزود: به منظور به حداقل 
رساندن فعالیت های بیرونی شهروندان برای جلوگیری از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا و 
مبارزه با شیوع این بیماری ویروسی از تمام شهروندان فهیم رشت درخواست می گردد از مراجعه به 

پارک های شهر رشت جداً خودداری کنند.
علی مقصودی افزود: تصمیم به بسته نگه داشتن پارک های شهر رشت به منظور به حداقل رساندن 
تردد های شهری و کاهش فعالیت های خارج از خانه شهروندان و همچنین تحقق شعار »در_ خانه_ 

بمانیم« صورت می گیرد.
پارکی، سرویس های  مبلمان  و گندزدایی  نشان کرد: عملیات ضدعفونی  وی همچنین خاطر 
بهداشتی، ست های ورزشی و دیگر لوازم بوستان ها و پارک ها نیز همچون گذشته تداوم خواهد یافت.

گفتنی اینکه گزارش های متعدد تصویری در زمینه چگونگی اجرای این اقدام و عملیات بستن 
درهای ورودی پارک های شهر رشت به وسیله داربست و مسدود کردن همه ورودی به بوستان ها 

در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.
همچنین عملیات مسدود کردن ورودی پارک های موجود شهر تا بسته شدن همه پارک ها و 

جلوگیری از تردد شهروندان در این بوستان ها تداوم خواهد یافت.

طرح پاکسازی محالت رشت روزانه انجام 
می شود

از زمان انتشار خبر شیوع ویروس کرونا در کشور مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت 
طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر را که از جمله طرحهای موفق بوده است به صورت 
روزانه انجام می دهد و حاال یکی دو هفته است که از اجرای روزانه پاکسازی و ضدعفونی 
کردن روزانه محالت شهر رشت توسط حوزه خدمات شهری شهرداری می گذرد و این طرح 

در سال ۱۳۹۹ نیز به طور روزانه تدام یافته است.
راستای  در  بین الملل شهرداری رشت،  امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  گزارش  به 
اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روزهای گذشته، عملیات 
گندزدایی و ضدعفونی معابر و محالت شهر رشت توسط حوزه خدمات شهری انجام شده 

است.
شایان گفتن اینکه طرح پاکسازی محالت به طور پیوسته و روزانه با همکاری شرکت های 
طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در زمینه رفت و  روب همزمان با 

عملیات گندزدایی و ضدعفونی با قوت انجام می شود.
گزارش های تصویری این عملیات به طور روزانه در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 
منعکس شده و عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به این سایت مراجعه 

کنند.



۶

تکذیب خبر گیالنستان به وسیله 
سازمان آرامستانهای رشت؛

با همکاری بخش سنگر 
کار شست وشوی اموات 
رشت روال عادی دارد

اطالع رسانی  پایگاه  گذشته  هفته 
»گیالنستان« خبری در زمینه وضعیت 
به  که  بود  کرده  درج  کرونایی  اموات 
وسیله سازمان آرامستان های شهرداری 

رشت تکذیب شد. 
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
جوابیه ای  در  راستگو  سهراب  رشت، 
اطالع رسانی  پایگاه  این  به  خطاب 
اینکه  به  توجه  با  است:  کرده  اعالم 
آرامستانهای  سازمان  غسالخانه 
قرنطینه  صورت  به  رشت  شهرداری 
اموات  تغسیل  و  شو  و  شست  برای 
بیماران کرونایی با شرایط ویژه فعالیت 
می کند، در حال حاضر امکان شست 
این  در  عادی  اموات  تغسیل  و  شو  و 

غسالخانه فراهم نیست.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری 
این  رفع  برای  افزود:  ادامه  در  رشت 
مشکل با مسئوالن بخش سنگر صحبت 
سازمان  غساله های  و  غسالها  و  شده 
روز  هر  رشت  شهرداری  آرامستانهای 
به صورت مامور در بخش سنگر حضور 

می یابند.
وی خاطر نشان کرد: با حضور این افراد 
شوی  و  شست  کار  سنگر  بخش  در 
همین  به  و  دارد  عادی  روال  اموات 
دلیل خبر انتشار یافته را رسماً تکذیب 

می کنیم.
افزود:  پایان  در  راستگو  سهراب 
درخواست  گروهی  رسانه های  از 
بحرانی  و  ویژه  شرایط  در  می کنیم 
دامن  اجتماعی  التهابات  بر  موجود، 
گرفتاریها  میزان  و  حجم  بر  و  نزنند 
همکاری  در  و  نیافزایند  مشکالت  و 
اقدامات  تا  کنند  تالش  مسئوالن  با 
کاستیها  و  کمبودها  رفع  برای  الزم 

انجام شود.

در روزهای کرونایی؛
عملیات عمرانی شهرداری رشت 

متوقف نشده است
علی رغم فعالیت سنگین و عملیات روزانه و شبانه ضدعفونی 
و گندزدایی معابر مختلف شهری و پارکها و مناطق پنجگانه 
در رشت  فضای شهری  بهسازی  و  عمرانی  عملیات  شهر، 
متوقف نشده و بخش عمرانی شهرداری رشت همچنان با 
انگیزه و پرتالش به کار خود در زمینه انجام فعالیتهای عمرانی 

و توسعه ای شهر ادامه می دهد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
عملیات   ۱۳۹۹ ماه  فروردین  ششم  روز  رشت  شهرداری 
انصاری«  شهید  »بلوار  مسیر  آسفالت  لکه گیری  و  مرمت 
که به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
اطالع رسانی  پایگاه  در  است،  انجام شده  شهرداری رشت 
شهرداری رشت برای اطالع و آگاهی عالقه مندان منتشر 

شده است.

حاشیه 
رودخانه های رشت 

نیز پاکسازی شد
نیروهای  به وسیله  اقداماتی که  از  یکی 
خدمات شهری در زمینه پاکسازی مناطق 
گذشته  هفته  طول  در  شهری  مختلف 
انجام شده، پاکسازی حاشیه رودخانه ها 
رشت  شهرداری  دو  منطقه  محدوده  در 

بوده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
رودخانه ها  حاشیه  گروهی  پاکسازی 
در محدوده منطقه دو رشت روز ششم 
و  پذیرفت  صورت   ۱۳۹۹ ماه  فروردین 
گزارش تصویری عملیات این پاکسازی 
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  در  نیز 
تصویری  گزارش های  بخش  در  رشت 

درج شده است.



۷

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت محل 
کالنتری ۱۵ را کاماًل ضدعفونی کرد

رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان 
این هفته از انجام عملیات ضدعفونی و گندزدایی 
محل کالنتری 15 برای مصون سازی این کالنتری 

نسبت به آلودگی ویروسی خبر داد.
مدیریت  سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به 
نیروهای خدماتی  پسماندهای شهرداری رشت، 
این سازمان در راستای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا اقدام به ضدعفونی و گندزدایی کالتری 15 

واقع در منطقه سه شهری نموده اند.
گفتنی اینکه گزارش تصویری این عملیات در 
مدیریت  سازمان  اطالع ›سانی  پایگاه  و  سایت 
شده  منتشر  رشت  شهرداری  پسماندهای 

است.

بازار بزرگ میوه و تره بار رشت ضدعفونی شد
به همت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
عملیات ضدعفونی و گندزدایی بازار بزرگ میوه و تره بار)آزادی( رشت هفته گذشته 

انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
ریاست  نظری  نظارت مستقیم محمدرضا  و  با حضور  این عملیات  شهرداری رشت 
سازمان انجام شده است.در اجرای عملیات یاد شده محوطه و همه بخش های بازار 

بزرگ میوه و تره بار )آزادی« رشت گندزدایی شد.
گفتنی اینکه گزارش تصویری عملیات ضدعفونی و گندزدایی این میدان میوه و تره بار 
در سایت اطالع رسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآؤرده های کشاورزی 

شهرداری رشت درج شده است.

با اهدای ماسک صورت گرفت؛
خدمات دهی سازمان فرهنگی شهرداری رشت 

به یک سازمان دیگر

در تداوم روند تهیه، تولید و توزیع ماسک های تولیدشده به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت هفته گذشته بین پرسنل زحمتکش آتش نشانی شهر باران ماسک توزیع شد.

گزارش تصویری از توزیع ماسک بین پرسنل زحمتکش سازمان آتش نشانی شهرداری رشت که در 
خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارند، در پایگاه اطالع رسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری رشت درج شده است. 
در زمینه تهیه و تولید ماسک هم رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: 
روزانه یکهزار عدد ماسک به همت خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی شهرداری رشت تولید و 

توزیع می شود.
حمیدرضا محمدی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز مبرم همشهریان به ماسک های 
بهداشتی، ۲۳ نفر از بانوان گیالنی آموزش دیده و سرپرست خانوار این سازمان، در شهر های رشت و 
رودسر اقدام به تولید روزانه یکهزار عدد ماسک نموده که ماسک های تولید شده بین اقشار کم برخوردار 

جامعه، بیمارستان ها و مردم عادی توزیع می شود.
رایگان  همچنین  و  شده  تهیه  بهداشتی  کامالً  صورت  به  ضدعفونی  از  پس  ماسک ها  این 

دراختیاراستفاده کنندگان قرار می گیرد.

سرویس های بهداشتی  
شهر ضدعفونی می شوند

مختلف  مناطق  ضدعفونی  تداوم  در 
گذشته  روزهای  همچون  شهری، 
شهر  سطح  بهداشتی  سرویس های 

ضدعفونی شدند.
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سرویس های 
معاونت خدمات  را  بهداشتی سطح شهر 
شهری و شهرداریهای مناطق و همچنین 
سرویس های بهداشتی پارک ها و بوستان ها 
را سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری رشت انجام می دهند.
کردن  ضدعفونی  تصویری  گزارش 
پایگاه  در  شهر  بهداشتی  سرویس های 
اطالع رسانی شهرداری رشت و سازمان 

مربوطه بارگذاری شده است.



۸

از مزایای »اتوماسیون اداری« 
چه می دانیم؟

 حتما در چند سال اخیر بارها واژه Paperless )بدون کاغذ( را از رسانه  ها و همچنین افرادی که 
سعی در حذف کاغذ از سیستم  هاي اداري دارند شنیده  ايد. در واقع با پیشرفت تکنولوژي و وجود 
در عصر ارتباطات بسیار بديهي است که به سمتي پیش برويم که تا حد ممکن مسائل اداري و 
شخصي را بدون وجود کاغذ انجام دهیم. از اين رو شرکت بريد سامانه نوين، سازمان الکترونیك 

بريد را جهت حذف کاغذ در گردش مکاتبات و اسناد تعبیه نموده است.
همانطور که برای دوستمان توسط Email نامه می  دهیم، موارد اداری را نیز به طريقي ديجیتالي 

به گردش درآوريم.
اگر برای خود يك صندوق پست الکترونیکی )Email( توسطYahoo  يا Hot Mail داشته 
و نامه الکترونیکی برای فردی ارسال کرده باشید سازمان الکترونیك بريد برايتان بسیار آشنا و 

قابل لمس خواهد بود.
در ابتدای بحث بهتر اين است که برخی مفاهیم را در راستاي مسئله معرفي نمايیم. به طور کلي 
دو راهکار کالن براي تغییر روال دستي در سازمان ها و هدايت آن ها در سیستم  هاي رايانه  اي 

موجود است:
 مکانیزاسیون : اين روال که عمدتا به غلط به عنوان کلمه  ای جايگزين براي اتوماسیون به کار برده 
مي  شود، به طور عمده در منشا و ذات با اتوماسیون متفاوت است. مکانیزاسیون در يك سازمان 
بدين معني است که يك روال انجام شده دستي در سازمان دقیقا با همان تعاريف و همان ساختار 
به روال ماشیني مبدل شود. در اين حالت تمامي محدوديت  هاي روال دستي به همان شکل و 
تنها به صرف عادات پرسنل دخیل در ساختار عملیاتي به راه کار ماشیني انتقال داده مي  شوند. 
در بسیاري از موارد اين امر نه تنها فرايندهاي کاري سازمان را بهینه نمي  کند بلکه به نحوي 
سازمان را در يك راه کار غلط، درگیر در ساختاري مي  نمايد که به سختي از لحاظ ماشیني قابل 

تغییر و جايگزيني مي  باشد.
اتوماسیون: چنانچه از نام آن بر می  آيد به مجموعه  ای از فعالیت  ها و ساختارها اطالق مي  شود 
که با هدف خودکار کردن روال  هاي عملیاتي در سازمان  ها و حذف مراحل زائد دستي طراحي 
مي  شود. در اين روال  تا جايي که ممکن است از تاثیر فرايندهاي دستي و محدوديت  هايي که 

به ازاي روال  هاي دستي در سیستم منظور مي  شود جلوگیري مي  شود و سعي مي  شود تا با وارد 
کردن مفاهیم جديد و فراروندهاي تکنولوژيك از انجام کارهاي مستمر و خسته  کننده جلوگیري 
شده و پرسنل سازمان نقش سازنده  تري را در روال گردش عملیات و اسناد ايفا نمايند. با اين روش 
همواره سازمان پويايي خود را حفظ خواهد کرد و عالوه بر آن بهینه  سازي عملیاتي و ساختاري در 
نحوه عملکرد سازمان ها به وجود خواهد آمد که تاثیر مستقیمي بر روي هزينه و زمان صرف شده در 

سازمان  ها و بنگاه  هاي اقتصادي خواهد داشت.
سازمان الکترونیکی يکی از جديدترين و کلیدي  ترين دستاوردهاي عصر ديجیتال محسوب 
مي  شود. اين دستاورد پايه  اي  ترين فعالیت  هاي سازمان  ها و بنگاه  هاي اقتصادي را هدف 
سازمان  موجود،  هاي  فعالیت   و  کارها  و  ساز  سازي  بهینه   با  کوشد  مي   و  است  داده  قرار 
را به باالترين سطح کارايي موجود برساند. اين کار به طراحان و تحلیل  گران سیستم  ها 
و روش  ها، در سازمان اين امکان را مي  دهد تا بدون توجه به گستردگي و توزيع مکاني 
سازمان، تعداد نیروي انساني و حجم تراکنش  هاي آن سازمان، به برنامه  ريزي و طراحي و 
پیاده  سازي محیط  هاي عملیاتي در سازمان بپردازند. بنابراين اين سیستم، سازمان  ها را 
به صورت يك نهاد فعال  تر در عرصه ی تغییر در ساختار سازمان و بهینه  سازي روش  هاي 

سازماني هدايت خواهد کرد.
در اين سیستم شما می  توانید يك پیام شخصي براي همکار يا دوستتان ارسال نمايید.

کلیه امور اداری مربوط به خود را نیز می  توانید از طريق کارپوشه انجام دهید. به اين معني 
يا فیش حقوقي شما را  نامه بوده و  که پیامي را که دريافت مي  کنید مي تواند حاوي يك 

شامل گردد.
سازمان فاوای شهرداری رشت

یک ماموریت جدی آتش نشانان شهرباران 
در کروزهای کرونایی

مهار آتش سوزی تابلو برق تبلیغاتی در طبقه نهم یک ساختمان
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت حادثه ای در 
ساعت ۱۲:۰۴ دوشنبه چهارم فروردین ماه ۹۹ در خیابان امام خمینی)ره( روبه روی محله 

دباغیان رشت به آتش نشانان اطالع داده شد.
بر پایه این گزارش بالفاصله شش آتش نشان، دو تن از افسران ارشد به همراه دو دستگاه 

خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
همین گزارش حاکی است تابلوبرق نصب شده در طبقه نهم ساختمان تجاری بر اثر اتصالی 
دچار حادثه شده بود که سریعاً توسط تیم عملیاتی آتش نشانان شهرباران مهار شده و از 

گسترش خطر آن جلوگیری شد.
گفتنی اینکه حادثه و رخداد یاد شده مصدوم نداشته است و آتش نشانان پس از ایمن سازی 

محل حادثه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.
شایان گفتن است آتش نشانان شهرباران در روزهای کرونایی هم علی رغم همه فعالیتها در 

این زمینه، همچنان به انجام ماموریت های همیشگی خود می پردازند.
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