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مدیران  و  معاونان  شهردار،  نشست 
از  برخی  و  رئیس  با  رشت  شهرداری 
اعضای شورا ی اسالمی شهر به منظور 
برگزار  جاری  مسائل  بررسی  و  بحث 

شد.
ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
 91 گفت:  نشست  این  در  محمدی  حاج 
میلیارد تومان اعتبار ملی برای مدیریت 
پسماندهای رشت در سال 9۸ اختصاص 
یافته که باید تا 31 شهریور ماه 99 فرصت 

برای جذب آن وجود دارد.
تومان  میلیارد  گفت: ۵۵  رشت  شهردار 
مربوط به زباله سوز است که پرداخت شده 
و از این میزان 1۵ میلیارد تومان مربوط به 
ساختمان زباله سوز و ۴۰ میلیارد تومان 
برای خرید تجهیزات آن بوده که پرداخت 
شده است. همچنین ۵ میلیارد تومان هم 
مربوط به دیوار حفاظتی سوله تصفیه خانه 

شیرابه و بهسازی حوضچه های آرامش و چاه نیمه 
عمیق که 1.۵ میلیارد تومان این پروژه باقی مانده 

است.
وی ادامه داد: 9 میلیارد تومان هم مربوط به دو 
دستگاه سوله شش هزار مترمربعی است که 73 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بنا بر این تا اینجای 
کار تا کنون 69 میلیارد تومان از این 91 میلیارد 
تومان پرداخت شده است و یک پروژه هم مربوط 
پردازش  تن  یکهزار  به   ۵۰۰ ظرفیت  افزایش  به 
کارخانه کود آلی است که مناقصه انجام شده ولی 
با مشکالتی برخورد که منتظر بررسی دستگاه 
قرارداد  این  اگر  که  تاکید  هستیم  نظارتی  های 
اعتبارات  بقیه  جذب  در  ای  مساله  شود  منعقد 

وجود ندارد.
دکتر حاج محمدی سپس گفت: بنابر این وضعیت 
آنچنان نیست که تشریح شده و کسی تالش برای 

جذب این اعتبارات انجام نداده است.
وی در ادامه افزود: 9 پروژه کوچک هم داریم که 

مربوط به راه و شهرسازی است مانند دو میلیارد 
تومان  میلیارد  دو  اقتصاد،  خیابان  پروژه  تومان 
تومان تکمیل  آسفالت مسکن مهر، ۵۰ میلیون 
رصدخانه، پروژه های تملک دارایی های استانی 
هم جمعاً 1۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که 9 مورد 

آن در حال اجرا است.
شهردار رشت همچنین اضافه کرد: برخی پروژه ها 
هم پروژه های سرمایه گذاری و برخی پروژه های 
دیگر مربوط به همکاریهای موجود با قرارگاه خاتم 

االنبیا است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ پروژه کوچک هم داشتیم 
که با توجه به صحبتهای جناب آقای حاجی پور 
رئیس محترم شورا تصمیم گرفتیم پنج یا شش 
پروژه بزرگ را اجرایی کنیم و برای هر پروژه یک 
مدیر پروژه منصوب نماییم تا کارها را به خوبی 

پیگیری کند.
همچنین  جلسه  این  در  است  گفتنی 
های  پروژه  پور  حاجی  اسماعیل 
پروژه  دسته  چهار  به  را  شهرداری 
های مختص شهرداری، اعتبارات ملی، 
پروژه  و  گذاری  سرمایه  های  پروژه 
االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه  های 
تقسیم بندی کرد و گفت: از این پس 
های  پروژه  پیشرفت  و  بررسی  برای 
هفته  هر  یکشنبه  روزهای  عمرانی 
غیررسمی  و  غیرعلنی  نشست  شورا 

برگزار می کند.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: 
کم کاری و تعلل در اجرای پروژه های 
عمرانی از این پس پذیرفتنی نیست و 
هر کس توان اجرای کار را ندارد، باید 

کنار برود.
دکتر احمد رمضانپور هم با قدردانی از 
پروژه  اجرای  زمینه  در  که  تالشهایی 
گیرد  می  رشت صورت  در شهر  عمرانی  های 
گفت: برای منافع شهر استمرار این فعالیتها و 

نتیجه بخش بودن آن بسیار مهم است.
شورای  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر رشت خاطر نشان کرد: به مجموعه 
پروژه های شهرداری باید پروژه های بازآفرینی 
شهری را نیز اضافه کرد که تا 31 تیر ماه 99 زمان 

برای جذب اعتبارات آنها وجود دارد.
برخی  گذشته  هفته  که  است  گفتن  شایان   
رسانه ها به نقل از یک مقام رسمی اعالم کرده 
بودند که 91 میلیارد تومان اعتبار در سال 9۸ 
رشت  شهرداری  به  پسماندها  مدیریت  برای 
ابالغ شده که تا پایان سال مالی چیزی نمانده 
و حدود ۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار هنوز 

جذب نشده است.

شهردار رشت:
۶۹ میلیارد از ۹۱ میلیارد تومان اعتبارات ملی مربوط به ساماندهی پسماندهای رشت جذب شده است

شهروند مسئولیت پذیر باشیم
خیلی در باره این موضوع شنیده یا خوانده 
ایم که بدون همکاری و مشارکت اجتماعی، 
کارها و برنامه های مدیریت شهری به خوبی 

اجرایی نمی شوند.
اصوالً برای اینکه یک مجموعه خدمات رسان 
اجرای  به  موفق  شهرداری  همچون  عمومی 
برنامه های خود شود، باید بتواند شهروندان 

را با خود هر چه بیشتر همراه و همگام سازد.
آموزش شهروندان در این موضوع نقش اساسی 

دارد و رسانه ها در متن این جریان هستند.
در شهرهای پیشرفته جهان،  زندگی شهری 
به گونه ای است، شهروندان نقشی اساسی در 
توسعه یافتگی شهر دارند و دقیقاً به همین 
دلیل است که برای داشتن شهری ایده آل 
باید شهروندانی توسعه یافته و مسئولیت پذیر 

داشته باشیم.
توسعه پایدار شهرها تنها از طریق مشارکت 
شهری  های  برنامه  در  شهروندان  اجتماعی 
محقق می شود و رسانه ها نیز در شکل گیری 
شهروندان مسئولیت پذیر نقشی اساسی دارند.

با  استان  گروهی  های  رسانه  امیدواریم  ما 
را  شهروندان  کنونی  حساس  شرایط  درک 
به همکاری با شهرداری تشویق کنند و آنها 
را هر چه بیشتر با مدیریت شهری همگام و 

همراه سازند.
باید صادقانه عنوان کنیم که مدیریت شهری در 
شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر به همراهی 
امیدوار است  و  دارد  نیاز  رسانه های گروهی 
رسانه ها هم با درک درست از شرایط سخت و 

دشوار کنونی، یار و یاور شهرداری باشند.
و  کاریها  ریزه  از  پرهیز  شود  می  احساس 
توسعه  درجهت  عنوان  هیچ  به  که  مطالبی 
شهر نیست، بهترین کاری است که رسانه های 
گروهی می توانند برای همراهی با مدیریت 

شهری از خود بروز دهند.
با مطالب گفته شده ما امیدواریم رسانه های 
گروهی استان شرایط دشوار شهرداری رشت 
را با حجم و میزان خدماتی که ارائه می دهد، 

در نظر بگیرند و همراهی کنند.
علیرضا  قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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انتشار و دسترسی به اطالعات آرای کمیسیون 
ماده ۱۰۰ در شهرداری رشت فراهم شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
در  رشت،  شهردار  محمدی  حاج  ناصر 
اطالعات  ارائه  سازی،  شفاف  راستای 
در  شهروندان  به  صریح  پاسخگویی  و 
ماده  کمیسیون  های  پرونده   زمینه 
اجرای  بر  بنا  گفت:  شهرداری   ۱۰۰
شهر  اسالمی  شورای  فوریتی  دو  طرح 
سازی  شفاف  و  انتشار  بر  مبنی  رشت 
گزارش کارشناسی تخلفات ساختمانی 
ماده  کمیسیون  از  صادره  آرای  و 
مورخ  در  که  مناطق  اولویت  با   ۱۰۰
و   است  گردیده  مصوب   ۹۸/۰۹/۲۰

همچنین نظر به آگاهی بخشی و اطالع رسانی به شهروندان و رعایت حقوق شهروندی و با 
اشاره به بند ۱۸ سیاست های نظام اداری و وظایف متقابل نظام اداری شهرداری و شهروندان 
نسبت به یکدیگر، این شهرداری در نظر دارد که نسبت به انتشار و شفاف سازی آرای صادره 
از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به همراه گزارش 
با حفظ اطالعات شخصی بر روی پرتال  کارشناسی تخلفات ساختمانی به تفکیک مناطق و 

اصلی شهرداری رشت اقدام نماید.
شهردار رشت ادامه داد: در همین زمینه با انتشار آزاد اطالعات بر روی پرتال شهرداری رشت برای 
دسترسی شهروندان گرامی، همچنین مقرر گردید که کار پوشه میز خدمت الکترونیکی در مناطق 
پنجگانه در دسترس مراجعان و شهروندان قرار گیرد، که دسترسی به الیه های شبکه معابر، وضع 
موجود، اعیان، طرح تفصیلی و نقشه رشت از طریق سیستم رایانه  ای و نرم افزار شهر سازی سرا، برای 

مشاهده شهروندان میسر می گردد.
حاج محمدی افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به کارتابل میز خدمت و جستجوی نقشه با 
تشخیص کد نوسازی ملک مورد نظر، سوابق و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ملک مورد نظر را مشاهده 

نمایند.
وی در پایان با اشاره به مصوبه و ابالغ شورای اسالمی شهر رشت به شهرداری برای اجرای هر چه سریع 
تر دستورالعمل شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطالعات آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ افزود: وظیفه همه 
ما در مجموعه شهرداری رشت خدمت صادقانه به شهروندان محترم است و در این راه از هیچ کوششی 

دریغ نخواهیم نمود.
در پایان این خبر امکانی برای مراجعه کنندگان به وجود آمده که بتوانند از روی کلیک کردن روی یک 

عنوان فایل آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ همه  مناطق پنجگانه را مشاهده کنند.
مثالً عنوان شده است که:

برای دریافت فایل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه یک شهرداری رشت اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه دو شهرداری رشت اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه سه شهرداری رشت اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه چهار شهرداری رشت اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ منطقه پنج شهرداری رشت اینجا کلیک کنید.

پیام تسلیت شهردار به مناسبت فرا رسیدن 
چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه 

 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز ارتحال 

حضرت امام خمینی )ره( و همچنین سالروز قیام پانزدهم خرداد را تسلیت گفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن چهاردهم خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و 

همچنین سالروز قیام پانزدهم خرداد را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی

فرا رسیدن چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه که یادآور روز وداع ملت بزرگ ایران اسالمی با بنیانگذار 
کبیر انقالب و جمهوری اسالمی ایران و همچنین قیام پانزده خرداد است را به همگان تسلیت 

عرض می کنم.
غم فراق جانکاه امام مهربان امت همزمان با سالروز قیام خونین پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ گردید، ملت 
شریف ایران با تأسی از قیام خونین کربال و شهادت پرافتخار حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( با لبیک 
گویی به امام و مقتدای خود به صحنه آمدند و با نثار خون پاک خویش، نقطه عطفی را در تاریخ 

انقالب اسالمی ایران رقم زدند.
از همان روز نام انقالب اسالمی ایران با نام حضرت امام خمینی)ره( گره خورد و پیوندی عمیق یافت.

اینک ما در سالروز ارتحال بزرگمرد تاریخ انقالب اسالمی به سوگ نشسته ایم و همچنان خستگی 
 ناپذیر با او و آرمان های واالیش پیمان ابدی می بندیم که هرگز دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی 

را در این کشور، منطقه و جهان به دست فراموشی نمی سپاریم.
هر چند امام راحل از میان ما رفت اما یادگاری ویژه را که بین همه ملت ایران باقی نهاد -جمهوری 
اسالمی- ثمره خون هزاران هزار شهید بزرگوار و گلگون کفن این سرزمین است که از صمیم قلب 

آن را دوست می داریم و پاس خواهیم داشت.
چهاردهم خرداد ماه روزی است که روح خدا به لقاءاهلل پیوست و با بدرقه تاریخی و باشکوه ملت 

والیتمدار ایران اسالمی در جایگاه ابدی آرام گرفت.
اینجانب از صمیم قلب با تسلیت فرا رسیدن سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( به ملت شریف ایران یاد و خاطره شهدای قیام خونین پانزدهم خرداد ماه 
۱۳۴۲ که در راه شکل گیری این نظام مقدس و سرافرازی ایران اسالمی بوده را به مقام معظم 

رهبری و ملت شریف ایران اسالمی تسلیت عرض می کنم.
امیدوارم پرچم عدالت خواهی و اسالم خواهی که در ایران اسالمی بلند شده با رهبری هوشمندانه 
مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( به دست صاحب اصلی آن حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( برسد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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به منظور فرا رسیدن  سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران؛

رشت سیاهپوش شد

همزمان با فرا رسیدن چهاردهم خرداد ماه سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین پانزدهم خرداد ماه سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، شهرداری رشت 

نسبت به سیاهپوش کردن شهر با پرچمها و پرده های عزا نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با فرا رسیدن 
سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( و قیام خونین ۱۵ خرداد، رشت سپاهپوش 

شد.
ساختمان شهرداری، بلوارها، میادین و... شهر رشت با نصب پرچم های سیاه که بیانگر ارادت 
مدیریت شهری نسبت به ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران است، توسط سازمان 

سیما و منظر و فضای سبز شهری سیاه پوش شد.
گزارش های تصویری متعددی از سیاه پوش کردن شهر به وسیله شهرداری رشت منتشر 

گردیده است.

در یکصد و هفتمین نشست ادواری شهرداران کالنشهرها مطرح شد؛ 

تعیین تکلیف بدهی های شهرداریها به بانکها از طریق 
تهاتر/ لزوم حمایت دولت از شهرداریها

به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
این  در  رشت  شهرداری 
عطایی  ناصر  که  نشست 
اقتصادی  و  مالی  معاون 
شهرداری رشت به نمایندگی 
از شهرداری این شهر حضور 
و  تهران  شهردار  داشت، 
شهرداران  مجمع  رئیس 
اشاره  با  ایران  کالنشهرهای 
به موانع اصلی در اجرای بند 
"و" تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ 
اساسی  حل  خواستار  کشور 
به  شهرداریها  بدهی  موضوع 
بانکها داخل دولت شد و گفت: متاسفانه شهرداریها در جذب کمک دولت برای جبران آسیبهای مالی 
محروم ماندند که کمک حداقلی در زمینه بدهی شهردایها به بانکهای عامل می تواند تا حدودی در این 

زمینه موثر باشد.
پیروز حناچی در ادامه با بیان اینکه بحران ویروس کرونا دو بازخورد "کاهش درآمدها" و "افزایش هزینه ها" برای 

شهرداریها به همراه داشته است، گفت: باید در مقیاس ملی به این مسائل پرداخته شود.
وی خواستار ارائه آمار مستند از میزان خسارت و هزینه های وارد شده بر شهرداریهای کالنشهرها بر مبنای 

شاخص های استاندارد همچون جمعیت، مساحت و ... ناشی از بحران کرونا شد.
حناچی با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم به دوالیحه مهم "درآمدهای پایدار" و "مالیات بر ارزش افزوده" 
پرداخت و افزود: با پیگیریهایی که از طریق مجمع و دیگر نهادها صورت گرفت خوشبختانه الیحه درآمدهای 
پایدار و مالیات بر ارزش افزوده را نمایندگان مجلس در دور قبل تصویب کرده و برای تایید و ابالغ به شورای 
نگهبان ارسال نموده اند که ابالغ نهایی آن مستلزم پیگیری شهرداران از طریق نمایندگان شهرهای متبوع برای 

نتیجه گیری نهایی است.
مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها نیز در این نشست مجازی با 
اشاره به موضوع اوراق مشارکت و تهاتر بدهی شهرداریها به بانکها اظهار کرد: هم اکنون یک واحد در این سازمان 
پیگیر موضوع است اما این امر مستلزم اراده جمعی و وحدت رویه شهرداریهای کالنشهرها و این سازمان است.

 جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه متاسفانه سال ۹۸ شاهد بحران های متعددی در سطح کشور بودیم اظهار 
داشت: در اواخر سال موضوع شیوع ویروس کرونا باعث بروز مشکالت دوچندان به ویژه در شهرهای میانی و 

بزرگ گردید.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه سه چهارم نمایندگان منتخبان مردم در مجلس یازدهم سابقه 
کار در حوزه مدیریت شهری دارند اظهار کرد: همراهی نمایندگان منتخب در حل مشکالت مدیریت شهری می 

تواند به تحقق مطالبات شهرداریها کمک قابل توجهی نماید.
دبیر کل مجمع شهرداران کالنشهرها نیز با اشاره به مشکالت و خسارات وارده بر شهرداریها از شیوع ویروس 
کرونا، اظهار کرد: همواره تامین منابع مالی برای اداره شهرها از جمله چالشهای شهرداریها بوده است که 
متاسفانه با شروع بحران ویروس کرونا در کشور، شهرداریها پس از وزارت بهداشت در صف مقدم مبازره با این 

بحران مواجه شدند.
کمال مرادی با بیان اینکه از جمله مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست تعیین تکلیف بدهی شهرداریها 
به بانکهای عامل بود اظهار کرد: با توجه به اینکه به رغم دستورات متعدد ابالغی تاکنون موانع اجرایی بندهای 
قانونی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کشور برطرف نگردیده و موضوع همچنان بالتکلیف و معطل مانده است 
افزود: این نگرانی وجود دارد که در ظرف زمانی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور شرایط استفاده شهرداریها 

از ظرفیت قانونی بودجه در باره انتشار اوراق مشارکت و تهاتر بدهی آنها به بانکها فراهم نشود.
گفتنی است در این نشست همچنین شهرداران کالنشهرهای اصفهان، زاهدان، اراک، یزد، اردبیل، تبریز، 
نقطه نظرات خود در زمینه مهمترین موضوعات جلسه  بیان دیدگاه ها و  به  ارومیه، همدان و زاهدان 

پرداختند.
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برای رفاه حال اهالی و تالش برای جلوگیری از حشرات موذی؛ 
عملیات گسترده گندزدایی در دفنگاه سراوان انجام  می شود 

حمله  از  واقع  غیر  خبری  درج  دنبال  به 
اطراف  روستاهای  به  موذی  حشرات 
سازمان  عمومی  روابط  سراوان،  دفنگاه 
رشت  شهرداری  های  پسماند  مدیریت 
این  به پایگاه خبری مرور که  جوابیه ای 
و  کرد  ارسال  بود  کرده  منعکس  را  خبر 
قانون   ۲۳ ماده  طبق  آن  درج  خواهان 

مطبوعات شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
این  در  الملل شهرداری رشت،  بین  امور 
و  سمپاشی  گسترده  اقدامات  به  جوابیه 
ضدعفونی در دفنگاه سراوان و همچنین 
گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات  اجرای 
و...  سراوان  جوکلبندان،  کچا،  روستاها 

اشاره شده است.
متن کامل این جوابیه به شرح زیر است: 

مدیر مسئول پایگاه خبری مرور
با سالم؛ بدینوسیله به آگاهی می رساند که 

در پی انتشار خبری مبنی بر هجوم مگس ها به سراوان، خواهشمند است متن پاسخ روابط عمومی 
سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت را در این ارتباط طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در آن 

پایگاه خبری برای آگاهی و تنویر افکار عمومی درج نمایید.
کار سمپاشی دفنگاه سراوان با تراکتور مخزن دار و تجهیزات مدرن به طور مستمر و مرتب روزانه 

انجام  می شود تا از تکثیر حشرات موذی جلوگیری گردد.
باید عنوان کرد که سمپاشی دفنگاه زباله سراوان روزانه بین ساعت های هشت صبح تا دو بعدازظهر 

انجام می شود و این کار هر روز بدون وقفه با برنامه ریزی مشخص صورت می گیرد.
همچنین در ماه های ابتدایی سال برای اینکه تکثیر حشرات افزایش می یابد و در نقطه اوج است با 
گرم شدن هوا، سمپاشی های دفنگاه زباله تا چند برابر روزهای عادی افزایش پیدا می کند به طوری 
که هم اکنون روزانه به طور متوسط از دو هزار لیتر سموم مختلف برای مبارزه با حشرات موذی 

استفاده شده تا از تکثیر حشرات موذی نیز جلوگیری شود.
عالوه بر سمپاشی با تراکتور مخزن دار، کار سمپاشی با موتور های سمپاش دستی نیز به وسیله 
کارگران انجام می شود و هم راستا با آن از چهار دستگاه سمپاش دستی ۱۰۰ لیتری، یکدستگاه 

سمپاش ۲۰ لیتری و یکدستگاه سمپاش دود زا یا مه پاش نیز بهره گیری می گردد.
کار پوشش و کاور کردن زباله ها در سراوان با مخلوط شن و ماسه نیز به صورت مستمر ادامه دارد و 

مصالح مورد نیاز با کامیون ها از بستر رودخانه به محل دفنگاه انتقال می یابد.
گذشته از اینها کار سمپاسی روستاهای جوکلبندان، کجا، سراوان و... به وسیله نیروهای تالشگر 
سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت انجام می شود که اطالعات و خبرهای آن در سازمان 

مستند سازی شده است.
مجموعه این تالش ها برای رفاه حال ساکنان روستاهای اطراف و جلب رضایت آنها انجام شده و تاکنون 
توانسته است نظر مساعد آنها را به همراه داشته باشد و سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت 
امیدوار است تا با مجموعه وسیع اقدامات خود و همچنین نگاه حمایتی شهردار محترم رشت و اعضای 

محترم شورای شهر در این زمینه موجبات دلگرمی اهالی بیش از پیش فراهم آید.
باید تاکید کرد که سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت از هیچ کوششی برای آسایش اهالی 
منطقه سراوان و روستاهای همجوار دریغ نخواهد کرد و امیدوار است رسانه های گروهی هم در 
روزهای سخت کرونایی که حجم وسیعی از اقدامات در زمینه گندزدایی معابر شهری و جمع آوری 
پسماندها و پاکیزه نگه داشتن معابر عمومی بر عهده آنها است، با درج مطالب خالف واقع یا بزرگنمایی 

های نامناسب، گرفتاری و دردسر بیشتر را تحمل نکنند و انگیزه و هدف آنها زیر سوال نرود.
در پایان به پایگاه خبری مرور تاکید می کنیم که ضمن رعایت حقوق شهروندی و رعایت قانون، از 
درج مطالب غیر موثق و نادرست، پرهیز کرده و در جهت تشویش اذهان عمومی گام بر ندارند تا 

بیش از این هزینه های مادی و معنوی به مدیریت شهری وارد نشود.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت

فضای پارک جنگلی سراوان 
پاکسازی و بهسازی شد  

به وسیله نیروهای خدماتی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت فضای سبز پارک 
جنگلی سراوان پاکسازی و بهسازی شده است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به منظور بهسازی محیط پارک جنگلی 
سراوان روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه ۱۳۹۹ با جمع آوری زباله ها و پسماند ها پاکسازی شده است.

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت این اقدام را برای ایجاد رفاه حال استفاده کنندگان 
و بهره جویان از پارک جنگلی سراوان انجام داده اند.

شایان گفتن است که برخی از گردشگران و کسانی که از این پارک جنگلی بهره می برند بدون 
در نظر داشتن اصول زیست محیطی و مقررات بهداشتی، زباله ها را در فضاهای عمومی پارک 
جنگلی سراوان رها کرده و عالوه بر اینکه چهره ای ناپسند و نازیبا از این پارک به وجود می آورند، 
زمینه های پراکنش آلودگی و بیماری را نیز گسترش داده و امکان استفاده از این محیط زیبا و 

دلپسند را برای دیگران دشوار می کنند.
سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت ضمن دعوت همگان به رعایت اصول زیست محیطی 

برای بهره گیری هر چه بهتر پارک جنگلی سراوان در جهت استفاده همگان، روز پنجشنبه پانزدهم 
خرداد ماه ۱۳۹۹ اقدام به جمع آوری زباله های این پارک نمود تا محیطی سالم تر و بهتر را به 
شهروندان و گردشگران هدیه دهد.گفتنی اینکه زباله های جمع آوری شده به محل دفن زباله 
های سراوان انتقال داده شدند و محیط این پارک جنگلی از وجود پسماند ها پاک و عاری گردید.

محمدباقر بشر دانش رئیس سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت همچنین پس از اجرای 
عملیات پاکسازی از همه شهروندان، گردشگران و مسافران گرامی نیز خواست: تا ضمن رعایت 
اصول بهداشتی و زیست محیطی از آلوده کردن محیط زیست، به ویژه پارک ها و بوستان های 

موجود خودداری کرده تا دیگران هم بتوانند از این فضا ها بهره الزم را ببرند.
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شهروندان بر کار نظافت شهری نظارت کنند
شهرداری رشت به طرح ضربتی نظافت محالت روی آورد

پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
های شهرداری رشت از اجرای طرح 
با  محالت  عمومی  نظافت  ضربتی 

مشارکت مؤثر شهروندان خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
محمدباقر بشر دانش از شهروندان این 
با مشارکت در طرح  تا  شهر خواست 
پاکسازی محالت هرگونه نقص و کوتاهی 
در زمینه خدمت  رسانی مرتبط با سازمان 

مدیریت پسماند ها را اطالع دهند.
وی با اشاره به برنامه های اجرایی تدوین شده شهرداری رشت برای پاکسازی 
و نظافت محالت شهر اعالم کرد: این طرح به منظور پاکیزه سازی معابر و رفاه 
حال شهروندان در راستای حفظ محیط زیست در حاشیه بلوار ها، معابر اصلی 
و فرعی، محالت، پاکسازی حاشیه رودخانه ها و الیروبی جوی ها و انهار و 
همچنین جمع آوری نخاله های ساختمانی در محالت ۵۵ گانه شهر آغاز و 

اجرایی شده است.
بشر دانش ادامه داد: بر این اساس از شهروندان فهیم و با فرهنگ شهر رشت 
نظافت در محدوده محله ی  و  پاکسازی  به منظور در خواست  می خواهیم 
خود و همچنین با یاری  رساندن در راستای ارتقای سطح و کیفیت خدمات 
و همچنین نظارت بهتر و بیشتر بر عملکرد پیمانکاران مرتبط با این سازمان، 
هرگونه مشکل و نقص در حوزه  های مرتبط با خدمات محوله همچون تاخیر 
و یا عدم جمع  آوری زباله، انباشت نادرست زباله، عدم نظافت مناسب و کافی 
معابر، فقدان اطالع  رسانی، عدم رعایت برنامه زمانبندی شده جمع  آوری 
پسماند خشک و تر، وضعیت نامناسب سطل  های جمع  آوری زباله، هرگونه 
برخورد و رفتار نادرست یا تخلف کارکنان و پاکبانان را صرفا از طریق درگاه  
های ارتباطی سازمان و با ذکر دقیق موضوع، زمان و مکان آن گزارش دهند تا 

پرسنل سازمان فوراً نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت همچنین اضافه کرد: 
خود  محالت  پاکسازی  برای  درخواست  صورت  در  توانند  می  شهروندان 
و جلوگیری از بروز هرگونه نقص و کوتاهی در خدمت  رسانی مرتبط با این 

سازمان از راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل نمایند:
شماره تلفن: ۳۳۲۴۲۱۲۱ - ۳۳۲۴۱۷۷۰

شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۰۹۸

بارگیری و ارسال شن مخلوط به طور روزانه به 
دفنگاه زباله های سراوان انجام می شود

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بیان  با  خواه  حرفت  میثم  رشت، 
به طور مستمر و  این مطلب گفت: 
روزانه شن مخلوط از اداره پشتیبانی 
عمران)کارخانجات  سازمان 
های  زباله  دپوی  به محل  آسفالت( 

سراوان بارگیری و ارسال می شود.
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
رشت  شهرداری  شهری  فضاهای 

خاطر نشان کرد: با گرم شدن هوا از یک سو و لزوم جلوگیری از انتشار آلودگی و 
تکثیر حشرات موذی، اداره پشتیبانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، 
هر روز اقدام به بارگیری و ارسال شن مخلوط به محل دفنگاه زباله سراوان می کند.
وی ادامه داد: شن مخلوط بدین سبب به دفنگاه سراوان ارسال می شود که از آن 
برای ایجاد یک الیه پوششی ضخیم روی زباله های سایت دفنگاه سراوان استفاده 

می شود

شهرداری رشت نسبت به واکسیناسیون سگ های خیابانی 
جمع آوری شده اقدام کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در راستای افزایش زمینه های 
ایمنی شهر و مراقبت از شهروندان در برابر گزیدگی سگ های ولگرد و خیابانی، سگهایی که از خیابان 
های شهر جمع آوری شده و توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نگهداری می شوند، 

واکسیناسیون هاری شدند.
محمدباقر بشردانش سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این باره اعالم  کرد: 
صبح روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه ۹۹ واکسیناسیون هاری سگهای جمع آوری شده انجام شده است.
وی افزود: بیماری هاری جزو بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که معموالً از طریق گزیده 

شدن توسط یک حیوان مبتال به هاری همچون سگ به انسان انتقال می یابد.
وی ادامه داد: عامل اصلی این بیماری نوعی ویروس به نام "هاری" است که بیشتر موجودات خونگرم 

را مبتال می کند.
بشردانش اضافه کرد: همچنین برای پیشگیری از این بیماری در سگها در مکان نگهداری آن ها، ساالنه 
یکبار واکسیناسیون هاری انجام می شود، که روز پنجشنبه به همت تالشگران این سازمان با مشارکت 

و همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان رشت این اقدام در کمپ شهرداری رشت انجام پذیرفته است



۷

آسفالت بلوار ابتدایی گلسار رشت روکش شد 	

پس	از	برداشتن	یک	الیه	آسفالت	از	بلوار	ابتدایی	گلسار	رشت	به	وسیله	ماشین	آسفالت	تراش،	
این	بلوار	دیروز	روکش	آسفالت	شد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	عملیات	روکش	آسفالت	
ابتدای	بلوار	گلسار	از	چهارراه	گلسار	تا	میدان	صابرین	روکش	آسفالت	شد.

در	اجرای	مکانیزه	و	روکش	آسفالت	این	پروژه	۱۶۸	تن	آسفالت	ریخته	شد	و	یکهزار	و	۱۸۰	
مترمربع	آسفالت	انجام	شد.

همچنین	عملیات	روکش	آسفالت	جلوی	اداره	کل	پست	گلسار	به	میزان	۱۰۵	تن	و	مساحت	
۸۹۰	مترمربع	انجام	شده	است.

این	عملیات	در	راستا	و	تداوم	نهضت	آسفالت	در	رشت	اجرا	شده	و	از	این	پس	هم	با	مناسب	بودن	
هوا	و	فراهم	بودن	شرایط	کار،	تداوم	خواهد	داشت.

شهردار	رشت	به	مدیران	مناطق	پنجگانه	شهرداری	رشت	دستور	داده	است	که	در	جهت	ترمیم	و	
مرمت	آسفالت	خیابان	ها	و	معابر	منطقه	خود	با	جدیت	کار	نهضت	آسفالت	را	دنبال	و	اجرایی	کنند.
در	راستای	این	دستور	مدیر	منطقه	یک	اجرای	عملیات	روکش	آسفالت	از	چهارراه	گلسار	تا	میدان	

صابرین	را	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.
گفتنی	اینکه	اجرای	این	پروژه	در	روزهای	آینده	نیز	تداوم	خواهد	یافت.

پاکسازی و زیباسازی 
»میدان سرگل« رشت 

انجام شد 	
در میدان سرگل مدتها بود که دپوی 
خاک و نخاله های ساختمانی چهره ای 

نازیبا به این مکان داده بود.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، روز سه شنبه سیزدهم خرداد 
از  رشت  سرگل  میدان   ۱۳۹۹ ماه 
دست خاک های دپو و انباشته شده 

رهایی یافت و شهرداری رشت با چندین کامیون این خاک ها را جمع آوری کرده و چهره  ای 
خوشایند به این منطقه بخشیده است.

اهالی منطقه از اقدام به موقع و ارزشمند شهرداری رشت قدردانی و تشکر کرده و مراتب 
سپاس خود را اعالم نموده اند.

گزارش تصویری این عملیات در سایت شهرداری منطقه درج شده است.

دو برنامه اجرا شده به وسیله مدیریت مهندسی ترافیک 
شهرداری رشت

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	محمدحسن	هادی	زاده	در	
این	باره	توضیح	داد:	پایه	چراغ	راهنمایی	در	حال	سقوط	در	نزدیکی	های	پل	جانبازان	رشت	به	وسیله	

نیروهای	مدیریت	ایمنی	و	مهندسی	ترافیک	شهرداری	اصالح	شد.
وی	همچنین	خاطر	نشان	کرد:	در	فعالیتی	دیگر	دو	پایه	روشنایی	در	بلوار	شهید	رجایی	رشت	تقاطع	
شمسی	پور	به	منظور	انجام	اصالح	هندسی،	به	وسیله	مدیریت	ایمنی	و	مهندسی	ترافیک	شهرداری	

جابه	جا	شد	تا	درجهت	رفاه	حال	شهروندان	و	پیشگیری	از	خطرات	احتمالی	گام	برداشته	شود.
مدیر	ایمنی	و	مهندسی	ترافیک	شهرداری	رشت	از	همه	شهروندان	خواست	تا	مواردی	را	که	در	این	
زمینه	مشاهده	می	کنند	به	این	مدیریت	اطالع	دهند	تا	در	اسرع	وقت	نسبت	به	اصالح	وضع	موجود	

اقدام	شود

بلوار حافظ رشت روکش 
آسفالت شد

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	
فاصل	 حد	 "بلوار	حافظ"  الملل	شهرداری	رشت	
و	 با	تالش	 پورسینا	 چهارراه	میکائیل	و	چهارراه	
فضاهای	 بازآفرینی	 و	 عمران	 سازمان	 همکاری	
شهری	شهرداری	رشت	و	با	همکاری	منطقه	دو	

این	شهرداری	آسفالت	شده	است.
گزارش	تصویری	اجرای	این	پروژه	را	می	توانید	در	
سایت	اطالع	رسانی	منطقه	دو	شهرداری	رشت	

پیگیری	کنید.
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سومین وبیناری که قانع شرکت کرد
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک رشت در سومین وبینار شبکه 
شهرهای خالق خوراک شناسی شرکت 

کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت این 
و  با حضور کانون های محوری  جلسه 
از  خوراک  خالق  شهرهای  نمایندگان 
جمله پارما و فابریانو)ایتالیا(، پاراتی و 
فلوریاناپلیس)برزیل(، غازیانتپ)ترکیه(، 
استرشوند)سوئد(،  برگن)نروژ(، 
 ، ) یک مکز ( سیتی یکو مکز
و  چنگدو  یونگجو،  پاناماسیتی)پاناما(، 

ماکایو)چین( و رشت)ایران( و دیگر شهرهای خالق خوراک جهان برگزار شد. 
در این وبینار برای هر شهر فرصتی پنج دقیقه ای برای بیان برنامه های انجام شده در 

دوران همه گیری کوید-۱۹ و برنامه های آینده شهرها تعیین شد.
صحبتهای علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت 
در چهار محور " آسیب های کرونا"، "ماه مبارک رمضان"، "تداوم عملیات ضدعفونی 
کردن شهرداری علی رغم فروکش کردن وضعیت کرونایی" و "پروژه ترجمه اشعار 

شاعران مدرن گیالن در ۱۰۰ سال اخیر")سال ۱۳۰۰ تا امروز( انجام شد. 
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در پایان گفت: امیدواریم 

با کنترل و نابودی این ویروس منحوس کارها به حالت عادی و طبیعی برگردد.

نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 
برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
حاج محمدی در این نشست ضمن بررسی وضعیت پروژه های در دست اجرا 
و تالش جمعی برای جذب اعتبارات مورد نیاز اجرای این پروژه ها، خواستار 

جدیت و تالش همه مدیران شهرداری برای تحقق این پروژه ها شد.
شهردار رشت تاکید کرد: اگر مدیران شهرداری رشت با هم هماهنگ و همراه 

باشند ما می توانیم خیلی از این پروژه ها را در طول سال ۹۹ اجرایی کنیم.
وی سپس از تالشهای معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، مدیران مناطق 
و سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری برای پیگیری اجرای نضهت 
آسفالت در روزهای خوب بهاری قدردانی کرد و گفت: باید از نعمت و فرصت 
هوای مناسب نیمسال اول برای پیشرفت پروژه های عمرانی در شهر بهره 

گیری کرد
گفتنی است در این نشست برخی از معاونان، مدیران و روسای سازمانها 

دیدگاه های خود را در زمینه موارد مطروحه بیان کردند.

شهردار رشت دو حکم جدید صادر و ابالغ کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در احکامی جداگانه دکتر 
ناصر حاج محمدی، جناب آقای کریم سرپرست را به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی و ذیحساب 
شهرداری رشت و سرکار خانم مریم گل احضار را با حفظ سمت فعلی و پست سازمانی به سمت 

سرپرستی مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت منصوب نمود.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که 
با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری 
و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در 

راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.
همچنین سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت معارفه شد

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح روز سه شنبه ۱۳ 
خرداد ماه در راستای اجرای حکم شهردار رشت، سودابه قربانی به عنوان  سرپرست مدیریت حسابرسی 

شهرداری رشت معارفه و از زحمات اسماعیل چراغی مدیریت پیشین این حوزه قدردانی شد.
علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، 
اسماعیل رحمتی مدیر اداره بازرسی شهرداری و علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار 

رشت نیز در این آیین معارفه حضور داشتند.
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عملیات آتش نشانان و تیم های امداد و نجات
 آتش نشانی در هفته ای که گذشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آتش نشانان و تیم های 
امداد و نجات در هفته نخست خرداد ۹۹ در ۳۴ مورد اطفای آتش سوزی، ۱۷ حادثه و ۳۴ مورد ارایه 

خدمات ایمنی در شهر رشت حضور داشتند.
شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت با توجه به حوادث رخ داده شده درهفته گذشته 
به شدت وزش باد حوالی ساعت ۲۱ شنبه ۳ خرداد ۹۹ اشاره کرد و افزود: امداد رسانی در ۵ 
مورد سقوط درخت، ۴ مورد عملیات ایمن سازی بعلت سقوط نمای ساختمان، یک مورد سقوط 
سقف آپارتمان پنج طبقه در مسکن مهر، چندین مورد عملیات ایمن سازی بواسطه سقوط کابل 
برق انجام گرفت که این حوادث موجب آسیب رساندن به چند خودروی سواری و چند تن از 

شهروند شد.
وی ضمن اشاره به پوشش ۸ مورد حریق منزل مسکونی ۳ مورد حریق تجاری و ۲۰ مورد آتش 
سوزی علفزار و ضایعات،ادامه داد:آتش گرفتن منزل مسکونی در علی آباد رشت که علت آن در دست 
بررسی است با تالش آتش نشانان مهار شد که خوشبختانه با توجه به شدت آتش سوزی این حریق 

گسترشی نداشت.
سرپرست سازمان آتش نشانی رشت به حادثه سقوط کابین آسانسور در ساختمان در حال احداث 
اشاره کرد و گفت: این حادثه موجبات محبوس شدن کارگر ۴۴ ساله را فراهم نمود که با توجه به 

شدت حادثه خوشبختانه فرد تنها از ناحیه لگن دچار مصدومیت شد.
وی به نجات کودک ۲۱ماهه محبوس شده در خودرو اشاره کرد و تاکید داشت: این حادثه که به 
شدت مادر و کودک را دچار استرس و بیتابی کرده بود؛ سریعا با عملیات رها سازی آتشنشانان پایان 
گرفت که بدین واسطه با توجه به اینکه سالیانه بازی گوشی و کنجکاوی کودکانه برای کشف جذابیت 
های خودرو؛ مصادف با بسیاری از حوادث است به والدین توصیه می شود نسبت به این مهم هوشیار 

تر باشند.
همین گزارش حاکی است: سازمان آتش نشانی رشت هم اینک با ۱۴ ایستگاه آتش نشانی که ۳ 
ایستگاه آن در مرکز شهر" میدان صیقالن-بازار-استاد سرا" مستقر است در حال خدمت رسانی به 

شهروندان می باشد.

مسائل و مشکالت مسکن مهر رشت بررسی شد

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
جریان این بازدید مسکن مهر رشت را منطقه ای نامید که نیازمند توجه ویژه است.

شهردار رشت گفت: ساکنان این منطقه با مسائلی روبه رو هستند که باید به گونه ای برای رفع آنها 
تالش کرد.

وی ادامه داد: مثالً پس از تندباد اخیر سربندی برخی از ساختمانهای مسکن مهر دچار آسیب دیدگی شد.
دکتر حاج محمدی مساله آب، فاضالب، آسفالت و... مسکن مهر رشت را نیازمند توجه و رسیدگی دانست.
وی همچنین از پیگیریهای محمدرضا باقری پور برای حل مسائل موجود مسکن مهر رشت قدردانی کرد

دیدار شهردار رشت با مدیرعامل باشگاه سپیدرود 
برای کمک به د و تیم پرطرفدار »سپیدرود« و »داماش«

ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
در  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
مصوب  اعتبار  جذب  های  راه  دیدار  این 
استاندار محترم و رییس محترم سازمان 
قرار  بررسی  مورد  گیالن  بودجه  و  برنامه 

گرفت.
در این نشست شهردار رشت موافقت نمود 
تا درخواست یک الیحه ی دو فوریتی به 
شورا برای تصویب کمک مالی دستور داده 
سازمان  رییس  و  استاندار  سوی  از  شده 
برنامه و بودجه گیالن را ارائه نماید و مقرر 
گردید در نخستین جلسه شورای شهر که 

در روز شنبه هفته آینده برگزار می شود این الیحه در صحن شورا مطرح شود.
در پایان این جلسه مدیرعامل باشگاه سپیدرود از اهتمام شهردار رشت در ارسال الیحه ی 
دو فوریتی به شورا بالفاصله پس از جلسه شورای تامین استان، قدردانی نمود و از اعضای 
شورای شهر درخواست کرد که با تصویب این الیحه به مانند همیشه پشتیبان دو تیم 

پرطرفدار شهر خود باشند
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در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر؛
الیحه شهرداری رشت برای مرمت بناهای میراثی 

به تصویب شورای اسالمی شهر رسید
در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت الیحه دو فوریتی مرمت و احیای بناهای میراثی 

در اختیار شهرداری رشت تصویب شد
در یکصد وچهل و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور ریاست شورای اسالمی 
شهر رشت با عرض خیرمقدم به میهمانان جلسه شورا از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گیالن و شهردار رشت، گفت: بنده با تاخیر روز میراث فرهنگی را به همه هموطنان، مردم شریف استان گیالن و 

شهروندان گرامی شهر رشت تبریک عرض می کنم.
وی ادامه داد: میراث فرهنگی متعلق به تمامی مردم است و می بایست همگی در پاسداشت و حفظ آن تالش نماییم.
رئیس شورای شهر رشت با خسته نباشید به مدیرکل پیشین میراث فرهنگی گیالن، اظهار داشت: ما در زمان ایشان 
هر کاری را خواستیم انجام دهیم گیر کردیم و به نتیجه نرسیدیم. بنده از آقای حالج پور بابت اینکه پیشنهاد دادند 
تا در شورا حضور یافته و موضوعاتی را پیگیری نمایند تشکر و قدردانی می نمایم. این یعنی شما دغدغه دارید تا به 

مردم خدمت کنید.
وی افزود: ما در شهر رشت سه ساختمان تاریخی داریم که را میراث تاریخی شهر رشت است. بنده در زمان زلزله سال 
۶۹ شهردار کیاشهر بودم، اما در آن شب در رشت حضور داشتم. زمانی که زلزله سبب تخریب ساختمان ساعت شد 
بنده با دیدن این صحنه نشستم و گریستم. باید برای بازسازی این بنا از آقای مهندس واهانیان تشکر ویژه به جا آورد.
حاجی پور ادامه داد: ساختمان سازمان فرهنگی شهرداری رشت که در واقع همان مریضخانه بلدیه است و ساختمان 
عمارت حاج میرزا خلیل رفیع اولین شهردار رشت دیگر ساختمان تاریخی تحت تملک شهرداری رشت می باشد که 
مورد توجه ماست. بنده دیده ام که تفاهم نامه ای توسط اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری رشت امضا شده است.
وی ادامه داد: در مورد ساختمان تاریخی شهرداری رشت که به ساختمان ساعت شناخته می شود، قرار بود در طبقه 
همکف موزه مردم شناسی و در طبقه اول موزه بلدیه تاسیس شود. در ساختمان میرزا خلیل رفیع مصوب شده است 
تا موزه نهضت مشروطه بنا شود و در ساختمان مریضخانه بلدیه موزه صنایع دستی در نظر گرفته شده است. همه ما 
می بایست در این زمینه دغدغه مند و مصمم کارمان را پیگیر شویم. تا پیش از اینکه اعتبارمان از دست برود، باید 

کار را انجام دهیم. همین جا به آقای شهردار تاکید میکنم صفر تا صد به میراث فرهنگی کمک نمایند.
 فاطمه شیرزاد به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت، با بیان اینکه سال هاست دغدغه در خصوص 
ساختمان های میراثی شهرداری رشت وجود دارد، اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع مالی نتوانستیم به این 
موضوعات تحقق ببخشیم. در ماه های گذشته مواردی اتفاق افتاد که خوشبختانه با حضور و همکاری آقای حالج پور 

می توانیم امیدوار به حل این مشکالت باشیم.
 عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه با طرح مطرح شده توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گیالن، تعداد موزه های سطح شهر رشت افزایش خواهد یافت، گفت: موضوعات بسیار خوبی همچون 
موزه انقالب اسالمی، موزه سنگ قبور اسالمی که برای اولین بار در شهرهای شمالی کشور قرار است انجام شود در 

این طرح ها دیده شده است و مکاتبات الزم با شهرداری رشت تا جایی انجام شده و مابقی نیز در حال انجام است.
وی افزود: مرمت ساختمان های تاریخی شهرداری رشت [ساختمان ساعت] و ساختمان مریضخانه بلدیه رشت [
ساختمان فعلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت] با اعتبار ۶ میلیارد تومان آغاز خواهد شد. 
امیدواریم با حضور دکتر نوبخت، در شرایطی که مدت زمان زیادی به پایان کار دولت باقی نمانده است، موانع موجود 

نیز از سر راه برداشته شود.
شیرزاد با اشاره به طرح های مورد نظر میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری میان شهرداری رشت و میراث 
فرهنگی اتفاقات خوبی در شهر رشت رقم بخورد و با افزایش موزه های شهر رشت بخشی از مطالبات عزیزانی که در 

این زمینه دغدغه مند هستند را برطرف نماییم.
بهراد ذاکری دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این خصوص گفت: در مورد کار خوب نمی توان نظر غیرواقع داد 
و حضور خانم اخوان در میراث فرهنگی نیز خیال مان را از صحیح بود فرآیند انجام کار راحت می کند. اما اکنون که 
این کار در حال انجام شدن است ما به یک ایجاد تغییر در بافت پیاده راه نیازمندیم. از لباس فروشی و کفش فروشی 
تا موارد دیگر در پیاده راه وجود دارد و از این فرصت برای ایجاد یک تغییر به صورت آرام آرام استفاده کنیم تا این 
بافت کم کم عوض شود. امروزه پیاده راه تبدیل به مکانی شده است که بیشتر مورد استفاده کسانی قرار می گیرد 
که از شهرستان رشت و شهرهای اطراف به رشت می آیند و هیچ کار ویژه فرهنگی در این میان آورده نشده است.

عضو شورای شهر رشت ادامه داد: اگر شرایط کار در محدوده پیاده راه به سمتی برود که از طریق عوارض کاربری 
مغازه ها به سمت کافه کتاب ها و صنایع دستی و... برود می توانیم این منطقه و محدوده را به یک مکان و منطقه 

مشخص برای همین موضوع تبدیل نماییم.
  محمد حسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: حداقل سه دهه است که بحث موزه های 
محدوده مرکزی شهر رشت را مطرح کرده ایم. زمانی که ساختمان شهرداری تخلیه شد، توقع مردم از ما باالتر رفت. 

بسیاری از مردم آرزو داشتند بتوانند داخل این مجموعه رفته، قدم زده و عکس یادگاری بگیرند اما مجبور بودند تا 
از دیوار بیرونی این مکان عکس بگیرند. مگر آنکه در موارد استثنائی از نگهبان خواهشی می کردند و چند دقیقه ای 

به داخل راه داده می شدند.
وی ادامه داد: امروز این اتفاق در حال رخ دادن است. امروز با یک همدل و همراهی این اتفاق قرار است انجام 
شود. تا گذشته اگر می گفتیم که ساختمان شهرداری تبدیل به موزه شود کل مجموعه شورا جبهه می گرفتند و 
مخالفت می کردند. اما امروز میراث فرهنگی از یک واژه دیگر به نام مشارکت استفاده کرد و این موضوع لِم کار شد 
و خوشبختانه امروز با توجه به شرایطی که سختمان های ما دارد و احتمال دارد اتفاقاتی مانند ریزش و آتش سوزی 
رخ بدهد، سبب شده این همدلی ایجاد گردد و بنده کمتر موضوعی است را دیده ام که همه عزیزان با اعالم آمادگی 

و قدرت بحث را پیگیری کرده اند.
عضو شورای شهر رشت ادامه داد: میزان توقف مسافر در رشت بسیار کم است. امروز با موضوعات تخصصی در پیاده 
راه مرکزی اگر بتوانیم تا پایان سال یک، دو موضوع مناسب را به نتیجه برسانیم، می توانیم با سرعت در کار، پس از 
سالیان سال آرام آرام در یک جدول زمان بندی مناسب، با لحاظ قرار دادن موزه پست، بافت موزه ای مناسبی را برای 

مردم شهرمان و گردشگرانی که به رشت می آیند داشته باشیم.
رضا رسولی عضو شورای شهر رشت، گفت: بنده به دستور خانم شیرزاد در کنار ایشان قرار داشتم و مدل انجام کار 
همان مدل مصوبه تبدیل عمارت حاج میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه است. در این میان بزرگترین گام را میراث 

فرهنگی برداشت که ادبیات را از در اختیار بودن ساختمان ها به مشارکت تغییر داد.
وی ادامه داد: بحث هتل ایران در دور گذشته تعیین تکلیف شد و به سرمایه گذار واگذار شد و با تبدیل ساختمان 
پست به موزه پست این فضا در همان محدوده تغییر خواهد کرد و این بازآفرین عملی بافت مرکزی ماست. ما می 
دانیم که در هیچ جای دنیا هیچ ساختار حاکمیتی نمی تواند بدون حضور بخش خصوص بحث احیای ساختمان 

های تاریخی را داشته باشد.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه خوشبختانه به زودی چند موزه خیلی زود راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: می بایست 
بستر اقتصادی درست و کاربری های متناسب با حوزه گردشگری در ساختمان های تاریخی اقتصادی شود. البته امیدواریم 
با رایزنی هایی که با معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می پذیرد امکان افزایش 

بودجه مرمت برای ساختمان های میراثی که تبدیل به موزه میشود را به دست بیاوریم.
 فرهام زاهد نایب رئیس شورای شهر رشت گفت: به شخصه بسیار خرسند هستم که این اتفاقات برای سامان دهی به 
ساختمان های میراثی تحت تملک شهرداری رشت در حال رخ دادن است. ما یک روز بنا به هر دلیلی نتوانستیم از ظرفیت 
خانم اخوان در شهرداری رشت استفاده کنیم اما میراث فرهنگی گیالن با هوشمندی توانست از این ظرفیت استفاده کند.
وی خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن، تاکید کرد: زمانی که شما قرار بود به 
مدیرکلی میراث منصوب شوید خیلی ها حرف هایی متفاوت را مطرح می کردند اما اقدامات شما و پیشگام شدن 

شما برای انجام این کار مهم نشان از توانایی شما دارد.
 پس از این الیحه دو فوریتی ساماندهی، مرمت و احیای بنای تاریخی عمارت شهرداری، اقدام مشابه نسبت به 
ساختمان استانداری قدیم و استفاده مشارکتی این دو نهاد برای ایجاد موزه و نامه اداره کل میراث فرهنگی در 
خصوص درخواست ایجاد فضای موزه در ساختمان های تحت تملک شهرداری رشت به رای گذاشته شد که اعضای 

شورای اسالمی شهر رشت نسبت به آن رای موافق دادند.
در ادامه جلسه نیز از سوی شورای اسالمی شهر رشت، با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود از مدیرکل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن تقدیر به عمل آمد.
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