


حدیث هفتهگفتار هفته
اَس ِمْن َنْفِسِه ُرِضَي ِبِه  ِ علیه السالم َقاَل: َمْن َأْنَصَف النَّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

َحَكمًا ِلَغْیِرِه. )کافی، ج۲، ص۱۴۶(
از امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمود: هرکس که در مورد خود، 

رعایت انصاف نماید، به داورى دیگران پذیرفته شود.
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فرا رسیدن  مناسبت  به     شهردار رشت 
که  ماه  خرداد  بیستم  با  برابر  ژوئن  دهم 
نامگذاری  دستی«  صنایع  جهانی  »روز  به 
شده و شناخته می شود، پیامی صادر کرد 
و از تالشگران این بخش قدردانی نمود و 
اعالم  آنها  با  را  رشت  شهرداری  آمادگی 

کرد.
و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
خود  پیام  در  رشت  شهردار  محمدی  حاج 
با  دستی«  صنایع  جهانی  مناسبت»روز  به 

تبریک این روزآورده است:
اهمیت صنایع دستی از آن رو بیشتر آشکار 
می شود که می تواند معرف فرهنگ، تمدن 
باشد،  ملت  یا  قوم  تاریخی یک  پیشینه  و 
پیشینه ای که با خلق هنر دست، ماندگار 
مانده  یادگار  به  نیز  آیندگان  برای  و  شده 

است.
و  عالقه  وافر،  تالش  توان  می  خوبی  به 
هنری  درآمدهای  به  امید  کار،  به  عشق 
تمدن  و  فرهنگ  برای شناسان  فعالیت  و 
هنرمندان  که  آثاری  ذره  ذره  در  را  ما 

شهردار رشت در پیامی به مناسبت فرا رسیدن »روز جهانی صنایع دستی«:

شهرداری رشت آمادگی همکاری با تالشگران صنایع دستی را دارد

صنایع دستی تولید و خلق می کنند دید 
و استنباط کرد و همچنین به عمق عشق 
فرهنگ هر  و  اصالت  به  آنها  دلبستگی  و 

منطقه پی برد.
صنایع  جهانی  روز  رسیدن  فرا  اینجانب 
دستی را به همه پردازندگان این صنعت 
می  شادباش  و  تبریک  هنری  و  فرهنگی 
مجموعه  مسئوالنه  های  تالش  و  گویم 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
ارج  را  شهرمان  و  استان  دستان  صنایع 
مدیریت  همکاری  آمادگی  و  نهم  می 
و  آشنا  نام  تالشگران  با  را  شهری 
و  مهم  صنعت  این  گمنام  همچنین 

ماندگار اعالم می دارم.
با  دستی  صنایع  تالشگران  هماهنگی 
مدیریت  از  شهری،  مدیریت  مجموعه 
تا  گرفته  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهر  در  یونسکو  های  برنامه  مدیریت 

گیری  بهره  در  تواند  می  رشت  خالق 
این  دستی  صنایع  و  سنتی  هنرهای  از 
همچون  سال  مهم  روزهای  در  عزیزان 
و...  رشت  روز  هنر،  های  بازارچه  نوروز، 

موثر و مفید باشد.
دستی  صنایع  کوشندگان  همه  برای 
رونق  جهت  در  پرافتخار  روزهایی 
آرزو  شهرمان  و  استان  دستی  صنایع 

می کنم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

یافته؛  توسعه  شهر 
با حقوق  شهروند آشنا 

شهروندی
شهروند  بدون  شهر  خواندم  جایی  در 
شهر  بدون  شهروند  اما  ندارد  وجود 
این  و  بسازد  شهر  یک  دوباره  تواند  می 

تفاوت اصلی شهر و شهروند است.
را  مطلبی  جمله  این  به  خواهم  می  من 
شهروندان  اگر  اینکه  آن  و  کنم  اضافه 
و  شهری  قوانین  و  اصول  به  شهر  یک 
باشند،  آشنا  خود  شهروندی  حقوق 
هم  پیشرفته  و  یافته  توسعه  شهری 

ایجاد می شود.
شهر  تواند  می  شهروند  که  همانطور 
حقوق  به  آشنا  شهروندان  بسازد، 
ساخته  شهر  توانند  می  هم  شهروندی 
آبادانی  و  پیشرفت  توسعه،  به  را  شده 

برسانند.
مدیریت  اساسی  و  مهم  وظایف  از  یکی 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
آموزشهای حقوق شهروندی  ارائه  رشت 
به طرق مختلف اعم از برگزاری همایش، 
و  کاتالوگ  بروشور،  چاپ  گردهمایی، 
درج  همینطور  و  مختلف  های  کتابچه 
مقاله و انجام مسابقه و اجرای جشنواره 

های مرتبط برای شهروندان است.
حقوق  به  آشنا  شهروندان  شک  بدون 
مشارکت  به  ملزم  را  خود  شهروندی 
می  شهروندی  های  برنامه  در  اجتماعی 
بینند و تالش می کنند با مدیریت شهری 

در اجرای برنامه ها همپا و همیار باشند.
و  ما  همکاران  همه  امیدوارم  این  بر  بنا 
این  استان،  گروهی  های  رسانه  ویژه  به 
حقوق  آموزشهای  ارائه  در  را  مدیریت 
یاری  رشتی  شهروندان  به  شهروندی 
همگانی  تالش  با  خدا  امید  به  تا  دهند 
شهری آباد و توسعه یافته داشته باشیم.
علیرضا قانع
ارتباطات  مدیر 
بین الملل  امور  و 
شهرداری رشت
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تالش مستمر و پیگیر شهرداری برای جذب اعتبارات ملی
تخصیص اعتبارات برای اجرای سه پروژه  »زباله سوز«، 

»تکمیل ظرفیت کارخانه کود آلی« و »ساماندهی 
لندفیل سراوان« خواهد بود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی 
با اعالم این مطلب گفت: در این زمینه با معاونت  محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور و همچنین مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری این سازمان 

و کارشناسان مرتبط بحث و تبادل نظر شد.
وی ادامه داد: در گفت وگو با این مقامات به دیدگاه مشترک در زمینه مسائل مرتبط رسیدیم 
و همچنین ارائه گزارش تخصصی در زمینه سه طرح مطروحه برای یکی از موضوعات مورد 

بررسی قرار گرفت. 
شهردار رشت با بیان اینکه سه بحث محوری زباله سوز، تکمیل ظرفیت کارخانه کودآلی و 
ساماندهی لندفیل سراوان از مسائل مورد پیگیری بوده، خاطر نشان کرد: مقرر شده است 
تا برای همه این پروژه ها تا تاریخی که به وسیله قانونگذار مشخص شده، نسبت به جذب 

اعتباراتش اقدام شود.
دکتر حاج محمدی سپس افزود: با توجه به برنامه ارائه شده مقرر شد برای سال ۱۳۹۹ 
نسبت به تکمیل اعتبارات پروژه های مرتبط با پسماندهای استان گیالن به ویژه شهر 
رشت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات الزم صورت پذیرد 

تا ان شاءاهلل مشکل مربوط با مدیریت پسماندهای رشت برای همیشه حل شود.

نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 
برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در تداوم 
سلسله نشست های شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت، عصر روز دوشنبه ۱۹ 
خرداد ماه ۱۳۹۹ این جلسه با حضور معاونان، مدیران، رؤسای سازمان ها و مدیران 

مناطق پنجگانه شهرداری رشت با شرکت دکتر ناصر حاج محمدی برگزار شد.
در این نشست برخی از موضوعات مهم جاری شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
اطالع رسانی  پایگاه  در  را  شده  یاد  جلسه  برگراری  جریان  کامل  تصویری  گزارش 

شهرداری رشت پیگیری و مشاهده کنید.
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کتابخانه تخصصی شهرداری رشت آماده خدمت رسانی
 به پژوهشگران و عالقه مندان است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدیر نوسازی و تحول اداری 
شهرداری رشت با اعالم این مطلب گفت: هم اکنون کتابخانه تخصصی شهرداری رشت دارای بیش 
از دو هزار جلد کتاب تخصصی، پایان نامه، نشریه، طرح پژوهشی و فصلنامه در زمینه های مختلف 
شهرسازی، جغرافیا، علوم اجتماعی، حقوق و ... است و ما امیدواریم با اجرای طرحهای مختلف به 

غنای آن بیفزاییم.
فاطمه مهاجر گفت: شهروندان و همکاران محترم شاغل در شهرداری رشت می توانند با اهدای کتاب 
و منابع علمی خود در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و همچنین همه افرادی که عالقه مند به 

اهدا و اشتراک گذاری آنها دارند در "طرح اهدای کتاب" مشارکت نمایند.
وی هدف از اجرای این طرح را اشتراک گذاری منابع علمی در جهت استفاده بهینه عالقه 
کتابخانه تخصصی شهرداری رشت  غنای  و  مدیریت شهری  با  مرتبط  پژوهشگران  و  مندان 
عنوان نمود و افزایش مشارکت عمومی بین همکاران و شهروندان، استفاده مجدد و حفاظت از 
منابع، کاهش هزینه های خرید کتاب برای شهرداری و توسعه فرهنگ کتابخوانی را از دیگر 

مزایای این طرح برشمرد.
مهاجر ادامه داد: ما امیدواریم با اجرای موفق این طرح منابع موجود در کتابخانه را ارتقا ببخشیم و 

بهبود دهیم.
وی همچنین یادآور شد: از اهداکنندگان برگزیده نیز در مناسبتهای مرتبط همانند هفته کتاب تجلیل 

و قدردانی به عمل خواهد آمد.
برای  مندان  عالقه  از  کرد:  تاکید  همچنین  رشت  شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیر 
صورت  به  نظر  مورد  منابع  و  کتاب  اهدای  جهت  در  خواهم  می  فراخوان  این  در  شرکت 
حضوری به ساختمان مرکزی شهرداری رشت واقع در میدان گیل ابتدای بلوار امام خمینی، 
اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های ۳۳۶۶۸۸۱۹، 
۳۳۶۶۹۲۰۸، ۳۳۶۶۹۹۰۸ داخلی ۲۳۸ با خانم محمودی تماس بگیرند تا نسبت به اعزام 

خودرو و تحویل گرفتن کتابهای اهدایی آنها در هر محل اقدام الزم به عمل آید.

اجرای برنامه گروه موزیک در بوستان مفاخر
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، گروه موزیک این 

شهرداری همچنان به اجرای برنامه در محالت مختلف شهر ادامه می دهد.
در تداوم برنامه های این گروه موزیک امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ در بوستان مفاخر 
رشت با اجرای برنامه های شاد و جذاب و نواختن موسیقی های مورد پسند مردم، توجه 

افرادی را که در این بوستان حضور داشتند به خوب جلب کرده است.
گفتنی است برنامه های گروه موزیک در دوران کرونایی در محالت مختلف شهر مورد توجه 
شهروندان قرار گرفته و همین موضوع دست اندرکاران هدایت گروه موزیک را بر آن داشته 

تا از این ظرفیت به طور پیوسته بهره ببرند

پهنای باند اینترنت شهرداری رشت به بیش از سه برابر 
افزایش یافت

اینترنت  باند  پهنای  ویژه  تداوبیر  با 
برابر  سه  از  بیش  به  رشت  شهرداری 

افزایش یافته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
عقد  با  اینکه  به  اشاره  با  عسکری 
فناپ  شرکت  با  دوساله  قراردادی 
فیبرنوری  پروژه  گذار  سرمایه  تلکام، 
این  اینترنت  باند  پهنای  رشت،  شهر 
شهرداری از ۳۰ مگابایت در ثانیه ، به 
سرعت ارسال و دریافت ۱۰۵ مگابایت 
در ثانیه ارتقا یافت افزود؛ مطالبات این 
از محل درآمدهای حاصل  نیز  شرکت 

از قرارداد سرمایه گذاری»مشارکت و بهره برداری فیبرنوری شهر رشت« در پایان 
قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد.

ارتقای  مالی شهرداری رشت، ضمن  به شرایط دشوار  توجه  با  ترتیب  بدین   
های  ساخت  زیر  تامین  راستای  در  شهرداری  این  اینترنت  باند  پهنای 
برای  ماهیانه  هزینه  پرداخت  از  الکترونیک،  خدمات  ارائه  جهت  نیاز  مورد 
کیفیت  نیز  سازمانی  درون  کاربران  و  شده  خودداری  اینترنت  سرویس 
تجربه  مرتبط  های  سامانه  و  اینترنت  شبکه  از  برداری  بهره  در  را  بهتری 

کرد. خواهند 
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مراسم معارفه مدیر جدید و تودیع مدیر سابق امور مالی 
شهرداری رشت برگزار شد

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این برنامه علی 
بهارمست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری 

رشت، برخی از مدیران شهرداری و کارکنان شهرداری حضور داشتند.
علی بهارمست در این برنامه با قدردانی از تالش های احمدرضا حق بین، مدیر جدید امور مالی 
شهرداری رشت را معرفی کرد و گفت: آقای کریم سرپرست از مدیران با سابقه و خوشنام شهرداری 

رشت هستند.
حاج  ناصر  دکتر  امضای  به  که  رشت  شهرداری  مالی  امور  مدیریت  حکم  لوح  پایان  در 
به  شهرداری  مالی  امور  جدید  مدیر  عنوان  به  سرپرست  کریم  به  است،  رسیده  محمدی 
مالی  مدیر  عنوان  به  را  کارش  رسماً  سرپرست  کریم  و  شد  اعطا  بهارمست  علی  وسیله 

شهرداری آغاز کرد.

آیین معارفه سرپرست جدید و تودیع مدیر پیشین 
شهرداری منطقه چهار رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این آیین علی 
اقتصادی  انسانی، ناصر عطایی معاون مالی و  برنامه ریزی و توسعه منابع  بهارمست معاونت 

شهرداری رشت، شماری از مدیران شهرداری و کارکنان منطقه چهار حضور داشتند.
در این برنامه با قدردانی از تالشهای محمد پور ناصرانی، مریم گل احضار از مدیران باتجربه و کار 
بلد شهرداری رشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت 

معرفی شد.
مریم گل احضار در سخنانی از کارکنان شهرداری رشت خواست با عشق و عالقه به کار بپردازند 

و برای آینده برنامه ریزی کنند.
سرپرست مدیریت شهرداری منطقه چهار سپس گفت: من از لحظه ای که در جایی شروع به کار 
می کنم و تا زمانی که در آنجا کار می کنم، تنها به فکر انجام کار و خدمت هستم و تالش می کنم 

این روحیه به دیگران نیز تسریع پیدا کند.
محمد پور ناصرانی هم گفت: ما در هر مقام و منصبی باشیم جز به کار و فعالیت به چیزی دیگر 

نمی اندیشیم.

بازدید مشاور شهردار در امور بانوان از 
مجموعه گیل بانو و خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی رشت

ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل شهرداری رشت، مجموعه  بین  امور 
گیل بانو با هدف توانمندسازی زنان و ایجاد 
زنان  تولیدات خانگی  فروش  برای  مرکزی 
در  زنان  و  بانوان سرپرست خانوار  ویژه  به 
معرض آسیب ، توسط شهرداری و از محل 
اعتبارات امور زنان ریاست جمهوری احداث 

شده است.
همچنین خانه کارآفرینی و مهارت صنایع 
دستی که زیر نظر شهرداری رشت مشغول 
نیمه  و  رایگان  آموزش  با  است  کار  به 
اجتماعی  ی  دیده  آسیب  بانوان  رایگان 

کمک شایانی به ایجاد درآمد و اشتغالزایی این قشر می نماید .
گفتنی است در زمان شیوع کرونا با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی هجده هزار ماسک توسط این مرکز 

تهیه و در بین مردم توزیع گردید.

پروژه یادمان دکتر حشمت با سرعت دنبال می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همزمان با سالروز اعالم 

نخستین جمهوری ایران به وسیله میرزا کوچک 
خان و مجاهدان جنگل، عملیات اجرایی ساخت 
المان مزار دکتر حشمت با سرعت و دقت ادامه دارد 
تا با بهره برداری از آن فضایی دیدنی و جذاب به 

فضاهای مناسب شهری افزوده شود.
نیک فهم پیمانکار اجرای المان مزار دکتر حشمت 
کرد:  تاکید  پروژه  این  اجرای  درباره  هم  جنگلی 
به  دادن  پایان  برای  که  قولی  هر چند  متاسفانه 
بودیم به سر آمده  پروژه و زمان اجرای آن داده 
اما  نگران کرده است،  را  ما  این موضوع قدری  و 
طرح نهایی تایید شده هم اکنون با سرعت در حال 

اجرا است.



۶
به زودی چهارمین  شماره ماهنامه 

داخلی شهرداری رشت)آوای 
بلدیه( منتشر می شود

شش نامگذاری جدید کمیسیون نامگذاری شهرداری 
به شورای اسالمی شهر ارائه می شود

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت در این جلسه ۱۰ نامه مختلف 
زمینه  در  ادارات  و  شهروندان  از 
نامگذاری و تغییر نام برخی از معابر 
شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و پس از تبادل نظر روی شش مورد 

نامگذاری با اتفاق آرا موافقت شد.
که  نشست  این  در  است  گفتنی 
کمیسیون  دبیر  قانع  علیرضا 
جانشین  طلیسگر  نامگذاری، 

شهردار رشت، پنجه ای مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری و 
نمایندگان بنیاد شهید و اداره کل پست نیز حضور داشتند، مقرر شد مصوبات جلسه در 

اسرع وقت به شورای شهر ارائه گردد.

در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک رشت تصویب شد؛
تایید ضوابط الزام ساختمانها و فضاهای عمومی به ایجاد اتاق مادر و کودک

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، هدف از برگزاری این جلسه، 
بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمان ها و فضاهای عمومی به احداث اتاق مادر و کودک در شورای 

اجرایی شهر دوستدار کودک رشت جهت تصویب در کمیسیون ماده پنج بود.
در این جلسه در خصوص اولویت ساخت و تجهیز اتاق مادر و کودک با توجه به الزامات مربوطه و طرح 
در کمیسیون ماده پنج جهت اجرا در پروژه های با مقیاس شهری و ساختمان های عمومی بحث و 

تبادل نظر صورت پذیرفت.
در این راستا، احداث اتاق مادر و کودک در فضاهای عمومی پر تردد مانند فرودگاه، ترمینال، ایستگاه 
راه آهن،تراموا، مراکز خرید، فضاهای بهداشتی و درمانی، همچنین پارک های شهری، مرکز تفریحی 
و گردشگری به عنوان الزام در ضوابط ساخت پس از تصویب کمیسیون ماده پنج اجباری خواهد شد.

 در ادامه جلسه درخصوص مناسب سازی، ایجاد رمپ در پارک ها و فضای شهری برای سهولت تردد 
با کالسکه برای مادران و کودکان نو پا و ارزیابی ایجاد پارک های موضوعی)تم پارک( پارک هوشمند 

بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
پیگیری پروژه خانه کودک در بحث بازآفرینی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

 در پایان مقرر شد شرح خدمات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک در اسرع وقت تهیه و در جلسه 
آتی شورای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری 
کودکان و نوجوانان شهرباران را به مسابقه آثار هنری کرونا دعوت کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، این معاونت اعالم کرد: مسابقه 
نقاشی و دلنوشته در زمینه قدردانی از شخص و یا 
اشخاصی که در زمان همه گیری بیماری کرونا با 
تالش های فراوان و متعهدانه به مردم شهر و محله 
کمک کرده اند با هدف درگیر نمودن ذهن کودکان 
و نوجوانان و همچنین تقویت حس قدرشناسی و 

نوع دوستی برگزار می شود.
سه گروه هدف این مسابقه کودکان و نوجوانان ۳  

تا ۶ سال، ۷  تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۹ سال هستند.
آثار هنری از طریق وب سایت وزارت کشور و به 
به  یونیسف  سایت  وب  و   www.moi.ir نشانی 
طریق  از  یا  www.unicef.org/iranو  نشانی 
QRcode مندرج در پوستر مسابقه دریافت می 

شود.
گفتنی است مهلت ارسال آثار از ۱۲ خرداد ماه تا پایان روز ۱۷ تیر ماه ۹۹ اعالم شده است.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت از همه کودکان و نوجوانان در سه گروه یاد شده 
دعوت کرد تا در این مسابقه شرکت نمایند.

درخواست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 شهرداری رشت از شهروندان

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، علیزاده، سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به بروز بسیاری از آتش 
سوزی ها به دلیل وجود اشکاالت موجود در سامانه و سیستم 
سیم کشی منازل، از شهروندان خواست تا نسبت به بررسی و رفع 

مشکالت برای جلوگیری از بروز حوادث اقدام کنند.
علیزاده همچنین از بروز یک حادثه آتش سوزی منزل مسکونی 

در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۹ و اعزام سریع ۲۶ آتش نشان و افسر ارشد به همراه ۹ دستگاه 
خودروی اتش نشانی به محل حادثه واقع در محله دانشسرای رشت خبر داد.

علیزاده سرپرست معاون عملیات سازمان آتش نشانی با بیان اینکه آتش در پشت بام خانه با 
شیروانی چوبی در حال گسترش به ساختمان و پشت بام خانه همجوار بود، افزود: سریعاً سه تیم 

اطفایی از داخل و اطراف منزل نسبت به مهار و اطفای کامل آتش اقدام کردند.
وی با بیان اینکه علت حادثه اتصال در سیستم سیم کشی برق بوده، افزود: خوشبختانه در این 
حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و آتش نشانان هم پس از ایمن سازی محل به ایستگاه های 

خود بازگشتند.
سرپرست معاون عملیات این سازمان در پایان با اشاره به گرم تر شدن هوا و استفاده از وسایل 
سرمایشی به شهروندان گفت: شهروندان هوشیار باشند و حتما از ایمن بودن سیستم های سیم 

کشی برق همچنین بازدید دوره ای جهت پیشگیری ازحوادث اینچنینی اقدام کنند.



۷

بررسی وضعیت آرامستان مشاهیر و مفاخر 
در محله سلیمانداراب رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرمت 
و بهسازی سنگ مزار برخی از مشاهیر استان گیالن که در این آرامستان به خاک 
سپرده شده اند از جمله مزار پروفسور محمود بهزاد که او را پدر زیست شناسی نوین 

ایران می دانند، از موضوعات بررسی شده در جریان این بازدید بود.
گفتنی است بازدید میدانی محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر به 
همراه مریم گل احضار سرپرست مدیریت منطقه ۴ از محله سلیمانداراب، با هدف 
بررسی مشکالت مردم این محله و بررسی وضعیت آرامستان مشاهیر و مفاخر استان 

و رشت صورت گرفته است.
این بازدید صبح روز سه شنبه بیستم خرداد ماه ۱۳۹۹ انجام شده و طی آن تصمیماتی 

نیز برای بهسازی مزار دکتر محمود بهزاد اتخاذ شده است.

تجهیز سایت قایقرانی 
بوستان دانشجوی 
رشت بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
محمدحسن عاقل منش عضو شورای 
اسالمی شهر، مریم گل احضار سرپرست 
منطقه چهار شهرداری رشت، حمیدرضا 
فرهنگی،  سازمان  رئیس  محمدی 
اجتماعی و ورزشی رشت، منصور غفاری 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
رشت و برخی دیگر از سایت قایقرانی 

بوستان دانشجو بازدید کردند.
در جریان این بازدید مدیران شرکت کننده در این برنامه به منظور بررسی موانع، راهکارهای برون رفت 
از مسئله و تجهیز سایت قایقرانی مجموعه بوستان دانشجو با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری رشت به توافق رسیدند.
گفتنی است تاالب عینک رشت ظرفیت بسیاری برای انجام و اجرای برنامه های ورزشی آبی همچون 
قایقرانی، ماهیگیری و... دارد که اگر مورد توجه بیشتر قرار گیرد می تواند به عنوان یکی از جاذبه های 
مهم گردشگری سبب جلب توجه شهروندان و گردشگران بسیاری از نقاط مختلف استان و حتی 

کشور شود.

جلسه هم اندیشی بررسی اولویت ها جهت افزایش 
شرکت کود آلی برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت این جلسه با حضور 
بابک رمضانی سرپرست معاونت خدمات شهری، 
مجتبی شهرستانی سرپرست مدیریت هماهنگی 
و نظارت بر خدمات شهری، سجاد حسینی مدیر 
عامل سازمان کود آلی ، مدیر شرکت مهندسین 
نواندیش و جمعی از کارشناسان محیط زیست 

برگزارشد.
بررسی الزامات زیست محیطی و اجازه رهاسازی 
محصول خروجی کارخانه کود الی در طبیعت از 

سازمان های مربوطه، بررسی پیشنهادات و  پالن های توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی از ۵۰۰ 
به ۱۰۰۰ تن ، تهیه شرح خدمات و سایر الزامات قانونی در خصوص تکمیل فازهای یک و دو کودآلی 

و راه اندازی فازهای جدید از مهم ترین موضوعات این جلسه بود.

برای آغاز به کار مهدکودکهای رشت؛ 
عملیات ضد عفونی مهدهای کودک شهر پیگیری می شود

خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
رشت،  شهرداری  الملل  بین 
حوزه معاونت فنی و اجرایی 
سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری اجرای این عملیات 

را بر عهده دارد.
به  گزارش  این  پایه  بر 
شیوع  از  جلوگیری  منظور 
کاهش  و  کرونا  ویروس 
شهرباران  کودکان  ابتالی 
و  خطرناک  ویروس  این  به 

همچنین نیاز گسترده به ضد عفونی کردن و گندزدایی مهدهای کودک، پاکسازی 
و ضدعفونی کردن این اماکن در دستور کار حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان 

مدیریت پسماندهای شهرداری رشت قرار گرفت.
مهدکودکها  مدیران  با  هماهنگی  در  روزانه  طور  به  اکنون  هم  است   گفتنی     

عملیات ضدعفونی و گندزدایی به انجام می رسد.



۸

"چشم گربه ای ها" به کمک ایمنی ترافیک 
رشت می آیند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن هادی 
زاده در این باره گفت: در ادامه ایمن سازی معابر شهر و به ویژه ورودی های شهر، تهیه و نصب 
عالئم بازتابنده)چشم گربه ای( در دستور کار مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک قرار گرفته است.
مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت گفت: در همین راستا در طول هفته گذشته 

عملیات اجرای نصب تجهیزات یادشده در بزرگراه خلیج فارس و جاده الکان آغاز شده است.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد ایمنی بیشتر در جاده های منتهی به شهر این عملیات در هفته 

های آینده هم تداوم خواهد یافت.
شایان ذکر است میخ های چشم گربه ای از تجهیزات ترافیکی هستند که برای افزایش ایمنی 
رانندگان در ابعاد کوچک و به جهت نوردهی در زمان تاریکی و آلودگی در جاده ها به ویژه در 
اتوبان ها نصب می گردند. این میخ ها باعث افزایش دید رانندگان در هنگام رانندگی در شب و یا 

در شرایط جوی نامساعد مثل هوای مه آلود و بارانی می شوند.

روند جمع آوری پسماندهای خشک در شهر رشت 
»صعودی« است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش از جمع آوری بیش از ۱۷ 
هزار تن زباله از مناطق پنجگانه شهرداری رشت در اردیبهشت 
ماه امسال خبر داد و گفت: از این میزان ۱۱۰ تن پسماند خشک 

و حدود ۱۷ هزار تن زباله تر بوده است.
وی افزود: مجموعه شهرداری مدیریت اصلی اداره شهر را بر عهده 
دارد، به طوری که اگر تنها یک شبانه روز کار شهرداری تعطیل 
شود، نظم، پاکیزگی و بهداشت شهر نیز دچار اختالل می شود. 

بشردانش اضافه کرد: نظافت معابر و گذرهای شهر جزو 
از  اصلی سازمان مدیریت پسماندها است که  اولویتهای 
این رو نظافت شهر، جمع آوری زباله و رفت و روب شهر به 

صورت مستمر و روزانه به وسیله این سازمان انجام می گیرد، چرا که شهروندان انتظار دارند وقتی صبح 
زود از خانه بیرون می آیند، محله خود و خیابانها را پاکیزه و تمیز ببینند.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همچنین از همشهریان خود خواست تا با رعایت 
موارد بهداشتی شامل استفاده از لوازم حفاظت فردی با خیال آسوده برای تحویل پسماندهای خشک 

به ایستگاه های بازیافت یا خودروهای جمع آوری پسماندهای خشک اقدام کنند.

هفته ی پرکار سازمان عمران و بازآفرینی
 در هفته سوم خرداد ماه

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
با تالش  الملل شهرداری رشت،  بین  امور 
های رئیس سازمان عمران و بازآفرینی در 
تهیه قیر ، اجرای آسفالت های مکانیزه و 
ترمیم نوارهای حفاری توسط عوامل اجرایی 
سازمان عمران و بازآفرینی در حال اجراست.

این سازمان با تولید و پخش آسفالت، در 
هفته اخیر نسبت به ترمیم نوارهای حفاری 
)یخ  گمنام  شهدای  محور  حافظ،  بلوار 
سازی(، لکه گیری محله تازه آباد ، ورودی 

محله پیرسرا و اجرای آسفالت مکانیزه بلوار پروفسور سمیعی )الکان(، همچنین لکه گیری و ترمیم 
آسفالت محوطه بازارچه شهید چمران و لکه گیری کوچه امانی در محله گلسار اقدام نمود.

همچنین زیرسازی و ایجاد راه دسترسی به سمت تصفیه خانه سراوان توسط خودروها و عوامل اجرایی 
سازمان عمران  روزانه در حال انجام است.

از دیگر فعالیت های این سازمان در هفته گذشته، تسطیح زمین چمن مجموعه ورزشی شهید چمران 
توسط سازمان عمران، تسطیح و آماده سازی الین کندرو بلوار خرمشهر برای اجرای آسفالت بوده است.

تداوم فعالیت های اداره فنی و اجرایی در تولید انواع فراورده های بتنی اعم از بلوک و کف پوش و توزیع 
آن به مناطق شهرداری رشت و همچنین شن مخلوط به محل دپوی زباله های سراوان به طور روزانه 

برای کاهش آلودگی محل دفن زباله و کاهش حشرات موذی با گرم شدن هوا  ارسال می شود.
تهیه و تدوین بسته های فنی برای اجرای پروژه های اقدام مشترک با اداره راه و شهرسازی نیز توسط 
حوزه بازآفرینی سازمان عمران در حال پیگیری است تا بتوان از اعتبارات دولتی برای اجرای برخی از 

پروژه ها بهره مند شد.
این بسته ها شامل؛ طراحی خانه و پارک کودک و نوجوان، مشخص کردن مسیرهای روشنایی محور 
پیاده تاالب عینک، اجرای آسفالت معابر محدوده تاالب عینک )برای استفاده از قیر دولتی(، بهسازی 

کالبدی محله صفه سر و همچنین ساماندهی رودخانه در محدوده خواهر امام و ساغریسازان است.

اجرای یک پروژه عمرانی در بازار بزرگ رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
شکسته  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور 
از کف  شدن سر چاهچه های خروج آب 
بازار سبب ایجاد بسیاری از مسائل از جمله 
آبگرفتگی و وارد شدن زباله ها و پسماندها 
به  شود  می  آب  خروجی  مسیرهای  در 
برای  دو  منطقه  شهرداری  منظور  همین 
پیشگیری از آبگرفتگی در آینده و یا روزهای 
بارانی، اقدام به ترمیم و مرمت سر چاهچه 
رشت  بزرگ  بازار  کف  از  آب  خروج  های 

نموده است.
بر پایه این گزارش ابتدا این پروژه در راسته 
درب  اصالح  و  ترمیم  با  فروشان  ماهی 
چاهچه های نشست کرده، انجام شد و در 

آینده در دیگر راسته های بازار بزرگ رشت در صورت نیاز، اجرایی خواهد شد.



۹

رئیس شورای شهر رشت خبر داد: 
وظیفه ماست تا از چهره های ماندگار شهرمان تقدیر نماییم
 حق قانونی اعضای شورا است که اختالف نظر داشته باشند

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس 
شورا در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با تسلیت شهادت امام جعفر صادق )ع(، 

گفت: آرزو می نمایم رهروان خوبی برای آن حضرت باشیم.
   وی همچنین با تأکید به حضور به موقع اعضای شورا در جلسات، اظهار داشت: هیچ جلسه ای 
مهم تر از جلسات شورای اسالمی شهر رشت نیست و دوستانی که در کمیسیون ماده صد هستند 
نیز می بایست در زمان مشخص شده حضور یابند، زیرا صحن شوراست که اعضای کمیسیون ماده 
صد و سایر کمیسیون ها را مشخص می کند. بنده می دانم که اعضای شورا با حضور در این جلسات 
می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند، اما تقاضا بر این است که در روزهای برگزاری صحن علنی 

شورا، در رأس ساعت جلسات را برگزار نماییم.
رئیس شورا با بیان اینکه در شهرمان افرادی را داریم که بسیار مظلوم بوده و بی سروصدا جوانی و 
زندگی خود را گذاشته و در تالش برای شهرمان هستند، گفت: این وظیفه ماست که از این افراد 
به عنوان چهره های ماندگار شهرمان تقدیر نماییم. این افراد در بخش های مختلفی همچون پزشکی، 
بازار، ورزش، علمی و... در سالمت کامل تالش کرده اند. پیشنهاد بنده بر این است که در کمیسیون 
فرهنگی در این خصوص اقدامی صورت پذیرد تا هرچند وقت یک بار تقدیری از این افراد نماییم. 
در ادوار گذشته چنین اقداماتی انجام شده است و می توانیم با این کار آن هایی که برای شهرمان 

زحمات زیادی کشیده اند را شاد نماییم.
حاجی پور در خصوص سفر خود به پایتخت، اظهار داشت: بحثی در وزارت کشور وجود داشت و 
گزارشی داده شده بود که در شورای شهر رشت درگیری وجود دارد. این حق قانونی اعضای شورای 
شهر است که اختالف نظر داشته باشند. بنده در وزارت کشور پاسخ دادم که چنین چیزی در 
شورای شهر رشت وجود ندارد و دوستانی که چنین گزارشی می دهند بهتر است موضوعات را ابتدا 

با خودمان در میان بگذارند و سپس نامه نگاری کنند.
 وی ادامه داد: همچنین جلسه ای با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور، به همراه دکتر حاج محمدی 
شهردار رشت برگزار شد که در این جلسه پیرامون بحث بند »و« صحبت شده است و آقای نوبخت 
در این خصوص مخالف هستند و احتماالً با توجه به مشکالت مالی موجود در سال جاری این بند 

قابل اجرا نیست، اما این اعتبارات به نوعی دیگر قابل اجرا خواهد بود.
رئیس شورا همچنین با بیان اینکه در این جلسه در خصوص موضوع پاک سازی رودخانه های شهر 
رشت نیز صحبت شد، گفت: تاکنون ۵.۵ کیلومتر در جنوب رشت این پاک سازی صورت پذیرفته 

و ۱ کیلومتر دیگر نیز باقی مانده است. پیش بینی ما بر این است که ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز 
بتوانیم برای ادامه این طرح، بودجه دریافت نماییم و امیدوار هستیم تا سه الی چهار ماه آینده روند 
پاک سازی رودخانه ها به مسیر پارک شهر رشت برسد و هدایت فاضالب به تصفیه خانه مسکن مهر 

انجام شود.
حاجی پور همچنین با اشاره به وضعیت تکمیل تصفیه خانه فاضالب توسط شرکت آبفای استان 
گیالن، گفت: این پروژه تا ۹۸درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی مابقی آن نیز انجام خواهد شد.

وی در بحث خرید ۵ دستگاه اتوبوس برای مسکن مهر شهر رشت، گفت: کارهای این موضوع به 
ارزش یازده میلیارد تومان انجام شده است که ۱۰ میلیارد آن از طریق سازمان برنامه وبودجه کشور 

تأمین خواهد شد.
رئیس شورای شهر رشت همچنین اظهار داشت: کمک ۵ میلیارد تومانی برای تکمیل رصدخانه کوشیار 
گیالنی نیز قطعی شده است و ۲۵ میلیارد تومان نیز در خصوص ترمیم و نگهداری ساختمان های 

تاریخی در اختیار شهرداری رشت به حساب میراث فرهنگی گیالن پرداخت خواهد شد.
 حاجی پور همچنین با درخواست از رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا برای 
حضور اعضای کمیسیون در جلسات روز یکشنبه با حضور شهردار رشت، گفت: در این جلسات 
می بایست تکلیف پروژه های دارای اولویت ما مشخص شود. بنده نامه ای نیز در همین خصوص به 
شهردار رشت ابالغ کرده ام. در حال حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( چند قدم از ما جلوتر و آماده 
کار است. ما در حال حاضر مطالعات صفر تا یک مان آماده نیست و این قرارگاه آماده آغاز یکی از 
پروژه هاست و اگر پل روگذر بخواهد آغاز شود حداکثر تا ۶ ماه تحویل شهرداری رشت خواهد شد.
وی با اشاره به آماده نبودن مطالعات پروژه ژ۵، گفت: با آماده شدن این طرح مطالعاتی فراخوان 
برگزار خواهد شد و اکنون سرمایه گذار این کار نیز آماده است و تنها منتظر طرح مطالعاتی آن 
هستیم. ما می توانیم در هر موردی در حوزه شهر رشت دخالت کرده و ورود کنیم، ما شورای 

شهرداری نیستیم. ما می بایست مطالبات مردم را پیگیری کنیم.

در یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت مطرح شد؛ 
تاکید بر  حمایت از هنرمندان صنایع دستی و تکمیل پروژه های 
یادمان شهدای گمنام، آرامگاه دکتر حشمت و احداث درمانگاه 

بیماران هموفیلی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی رشت، یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر رشت به ریاست فاطمه شیرزاد با دستور بررسی روند احداث یادمان شهدای 

گمنام پارک ملت، یادمان دکتر حشمت و پروژه درمانگاه بیماران هموفیلی برگزار شد.
فاطمه شیرزاد با اشاره به اینکه روند تکمیل پروژه های فرهنگی و اجتماعی به کندی پیش می 
رود افزود: پروژه های نیمه تمام عمرانی باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و به بهره برداری 

برسند.
وی به ضرب االجل ده روزه کمیسیون فرهنگی برای تعیین تکلیف پروژه یادمان شهدای گمنام اشاره 
کرد و گفت: منتظر ادامه ساخت پروژه ناتمام یادمان شهدای گمنام پارک ملت هستیم و شهرداری تا 

پایان شهریور امسال باید این پروژه را به بهره برداری برساند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت همچنین خواستار تسریع در روند تکمیل یادمان دکتر 
حشمت و اتمام درمانگاه بیماران هموفیلی در محله چله خانه شد.

فاطمه شیرزاد ضمن تبریک هفته صنایع دستی اظهار داشت: بزودی ساختمان فرهنگ و هنر به موزه 
صنایع دستی تبدیل خواهد شد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت در ادامه افزود : هنرمندان صنایع دستی به حمایت بیشتر 
مسوالن نیازمندند.

فاطمه شیرزاد در ادامه جلسه به اقدام جوانمردانه بهسا مقصودی  کودک ۷ ساله گیالنی پرداخت و 
گفت: اقدام ارزشمند اخالقی و پهلوانه بهسا قابل تحسین است.

در ادامه جلسه به مناسبت هفته جهانی صنایع دستی از حسین میرزایی معاون میراث فرهنگی گیالن 
و همچنین به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی از بهسا مقصودی شطرنج باز خردسال گیالنی به علت 

حرکت جوانمردانه اش در مسابقات بین المللی شطرنج تجلیل به عمل آمد.
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