


حدیث هفتهگفتار هفته
قال الرضا علیه السالم:

»َمْن َفَعَل َما َلِزَمُه ِمْن َاْمِر اْلُمْؤِمِنیَن َباَهی اهلُل َتَعاَلی ِبِه َو َمالِئَکُتُه «
هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند و فرشتگان به او 

مباهات می کنند.   
مستدرک الوسائل/ ج ۲/ ص ۴۱۳

۲

شهردار رشت در نشست آغاز فعالیت مشترک 
و  رشت  شهرداری  اسالمی،  شورای  عمرانی 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( گفت: با تمام 
توان در کنار قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

هستیم.
امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت، در نشست آغاز فعالیت 
مشترک عمرانی شورای اسالمی، شهرداری رشت 
و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت، ابراز امیدواری کرد 
تا با حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در 

رشت کارهای بزرگی برای این شهر انجام شود.
ادامه داد: همه می دانند که در شهر تهران  وی 
خاتم االنبیاء  قرارگاه  توسط  پروژه ها  بزرگ ترین 
که  امیدواریم  نیز  ما  است.  شده  انجام  )ص( 
فعالیت های عمرانی در خور شأن مردم شهر رشت 

در آینده اجرا گردد.
سازندگی  قرارگاه  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
خاتم االنبیاء )ص( اعالم آمادگی کرده است تا با 
تمام توان در پروژه های عمرانی شهر رشت حضور 
یابد، عنوان داشت: ما نیز این وعده را می دهیم تا 

شهرداری رشت با تمام توان در کنار این مجموعه 
حضور یابد.

پروژه ها  از  برخی  اینکه  بیان  با  محمدی  حاج 
نیازمند مصوبات استانی می باشد، تأکید کرد: ما 
پیگیر انجام تمامی مباحث مربوط به مجوزها و 
مصوبات استانی هستیم و اکنون ۵ پروژه برای 
همکاری با این مجموعه بزرگ پیشنهاد شده است 

که تفاهم نامه آن امضا می گردد.
رشت  شهرداری  بین  همکاری  تفاهمنامه  پنج 
امضای  به  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(   و 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  و  رشت  شهردار 

خاتم االنبیا)ص( رسید.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
امروز  ظهر  از  پیش  رشت،  شهرداری  بین الملل 
در تاالر گفتمان شهرداری رشت، با حضور سردار 
دکتر محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص(، سردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس 

استان گیالن، مهندس علی فتح اللهی فرماندار 
شهرستان رشت، ریاست و اعضای محترم شورای 
اسالمی، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 
مهندس فرخی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای گیالن و حسینی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان گیالنتفاهم نامه اجرای ۵ پروژه 
حضرت  میدان  روگذر  دریایی،  نیروی  روگذر 
شهرداری،  میدان  زیرگذر  )عج(،  ولی عصر 
از  فاضالب  جمع آوری  و  مصلی  میدان  روگذر 

رودخانه های شهر رشت منعقد شد.
اجرای  برای  گرفته شده  نظر  در  اعتبار  میزان 
تومان  میلیارد  هزار   ۴ از  بیش  پروژه   ۵ این 
است و بخشی از اعتبارات ساماندهی و احیای 
تبصره  محل  از  نیز  رشت  شهر  رودخانه های 
و  داخلی  اعتبارات  از  نیز  بخشی  و   ۷ و   ۳
بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات ملی در نظر 

گرفته شده است.

شهردار رشت: 
با تمام توان در کنار قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( هستیم 

»رشت« در مسیر توسعه
چند هفته ای است که شهر رشت شرایط خوب 

و وضعیت مناسب را سپری می کند.
آب  سهامی  شرکت  همکاری  از  پس     
و  ژ۵  پروژه  اجرای  برای  گیالن  منطقه ای 
عینک   تاالب  تفریحی   – فرهنگی  مجموعه  
رشت،  تراموای  پروژه  اجرای  قرارداد  عقد  و 
همکاریهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
تفاهمنامه  عقد  به  پروژه  پنج  اجرای  برای 

رسید.
   پروژه های بزرگی که هر یک در جای خود 
می توانند تحوالت مختلف اجتماعی، اقتصادی 

و عمرانی برای شهر محسوب شوند.
   با سفر دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( توافق شد که این 
قرارگاه سازندگی پنج پروژه  بزرگ را در شهر 

رشت اجرایی کند.
از  پیش  شده  یاد  قرارداد  انعقاد  نشست     
 ۱۳۹۹ ماه  تیر  چهارم  چهارشنبه  روز  ظهر 
حضور  با  رشت،  شهرداری  گفتمان  تاالر  در 
سردار دکتر محمد فرمانده قرارگاه سازندگی 
عبداهلل پور  محمد  سردار  خاتم االنبیا)ص(، 
مهندس  گیالن،  استان  قدس  سپاه  فرمانده 
رشت،  شهرستان  فرماندار  فتح اللهی  علی 
اسالمی  شورای  محترم  اعضای  و  ریاست 
شهر رشت،  دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
شرکت  مدیرعامل  فرخی  مهندس  و  رشت 
آب منطقه ا ی گیالن و برخی دیگر از مدیران 
برگزار شد و تفاهمنامه اجرای پنج پروژه مهم 
روگذر نیروی دریایی، روگذر میدان حضرت 
شهرداری،  میدان  زیرگذر  ولی عصر)عج(، 
روگذر میدان مصلی و جمع آوری فاضالب از 
رودخانه های زرجوب و گوهررود شهر رشت 

منعقد شد.
   میزان اعتبار در نظر گرفته  شده برای اجرای 
این پنج پروژه مهم و بزرگ شهر رشت بیش از 

چهار هزار میلیارد تومان است.
   جای امیدواری است که با اجرای پروژه هایی 
که با همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای و 
»شهرآتیه«  سرمایه گذاری  شرکت  همچنین 
هفته ی گذشته تفاهمنامه  آنها به امضا رسیده 
قرارگاه  با  هم  هفته  این  که  پروژه هایی  و 
چه  هر  رشت  شهر  شد،  نهایی  خاتم  االنبیا 
بیشتر به دروازه های پیشرفت، ترقی، توسعه  

و عمران برسد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت
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پیام تبریک دکتر حاج محمدی شهردار رشت
 به مناسبت دهه کرامت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
ناصر حاج محمدی در پیامی فرا رسیدن "دهه کرامت" را تبریک گفت.

متن این  پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فرا رسیدن "دهه کرامت" که با میالد فرخنده بانوی گرامی جهان اسالم کریمه اهل بیت)ع(، 
حضرت فاطمه معصومه)س( آغاز شده و با خجسته زادروز هشتمین ستاره آسمان والیت 
و امامت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با جشن و سرور به پایان می رسد را به همگان 

تبریک و تهنیت می گویم.
این روزهای شادی بخش که از سالروز والدت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه که به "روز دختر" نامگذاری شده و نشانگر عزم و اراده قوی بانوان و زنان گرانقدر 
مسلمان است تا روز میالد مسعود هشتمین گوهر تابناک آسمان والیت را به شهروندان 
شریف شهرباران تبریک و تهنیت می گویم و امیدوارم همه ما در این دهه با بهره گیری 
از فیوضات بیکران فضل و کرامت این ستارگان الهی روزهایی پر از شادی، مسرت و نیک 

بختی به همراه داشته باشیم.
شهرداری رشت نیز همگام با آحاد جامعه مسلمان و والیتمدار ضمن برگزاری برنامه های 
جشن و سرور با آذین بندی معابر عمومی و اجرای برنامه های متنوع تالش می کند تا 

لحظاتی شاد و دلپذیر برای شهروندان به وجود آورد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

هدیه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به بانوان رشت
 به مناسبت آغاز »دهه کرامت« 

محمد  سعید  دکتر  سردار 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
خـــــاتم االنبیا)ص( گفت: 
بانوان  ویژه  پارک  ساخت 
را به دختران و بانوان شهر 
پروژه های  از  فارغ  رشت 
عمرانی تعریف شده، هدیه 

خواهیم داد.
خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
رشت،  شهرداری  بین الملل 
محمد  سعید  دکتر  سردار 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در مراسم آغاز همکاری مشترک مابین شورای 
اسالمی، شهرداری رشت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با بیان اینکه این قرارگاه وابسته به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در حال حاضر چندین پروژه فعال در سراسر کشور دارد، گفت: این 

قرارگاه با بیش از ۵ هزار پیمانکار همکاری و ارتباط دارد.
دکتر محمد با اشاره به اینکه خوش نامی این قرارگاه به دلیل انجام کامل تعهدات بوده است، گفت: 
این مجموعه رسالت محور بوده و اگر کسی به ما بگوید پیمانکار قطعاً نمی پذیریم. ما به دنبال 

ایجاد رفاه عمومی برای مردم هستیم.
وی با بیان اینکه استان گیالن از ظرفیت باالیی در جذب گردشگر برخوردار است، عنوان داشت: 

میزان بارش باران در استان گیالن آرزوی بسیاری دیگر از استان های کشور است.
سردار محمد با تأکید بر اینکه منابع در کشور بسیار زیاد است و باید با اولویت بندی در جای 
خودش استفاده شود، تأکید کرد: در استان گیالن اقداماتی از جمله تفاهم نامه راه آهن رشت – 
آستارا که با حضور رئیس جمهور امضا شد، اما در همین حوزه بدون داشتن قرارداد در ۲ نقطه 

تجهیز کارگاه کرده ایم تا با انعقاد قرارداد پروژه تسریع گردد.
وی با اشاره به پروژه پل رود تأکید کرد: این پروژه تاکنون ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بیش 
از ۸۰ میلیارد تومان مطالبات قرارگاه است اما ما قول داده ایم تا پایان سال جاری پروژه تکمیل شود 

و از سوی دیگر دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه نیز وعده تأمین اعتبار داده اند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با بیان اینکه در پروژه های شهری بر اساس دعوت 
انجام شده حضور یافته ایم تأکید کرد: علیرغم سلیقه ها و گرایش های مختلف این عزم برای انجام امور 
در شهر رشت دیده می شود. هدف ما این است که مشکالت موجود در شهر رشت را حل نماییم و 
ابتدا باید به بحث رودخانه ها و همین طور پل سازی ورود کرده و با تکمیل نقشه ها وارد فاز عملیاتی 
گردیم. درصورتی که شهرداری رشت برای اجرای پروژه های مطرح شده در جلسه تهیه نقشه را 

انجام نداده است نیز ما می توانیم در این زمینه کمک کنیم تا کار با سرعت بیشتر کار پیش برود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، امام خامنه ای 
در خصوص پنهان شدن مشکالت استان گیالن زیرپوشش سرسبز آن، گفت: یک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان برای پروژه رودخانه های شهر رشت در نظر گرفته شده است که البته با افزایش نرخ 
ارز و مواد و مصالح اولیه و همچنین نیروی انسانی، احتماالً افزایش قیمت نیز در این حوزه خواهیم 
داشت اما درنهایت با توجه به انتظار مردم که می خواهند یک کار جهادی را در سطح شهر رشت 

ببیند از تمام ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد.
در پایان نیز دکتر محمد با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و والدت حضرت فاطمه معصومه )س( 
اظهار داشت: از طرف قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( ساخت پارک ویژه بانوان را به دختران و 

بانوان شهر رشت فارغ از پروژه های عمرانی مطرح شده، هدیه خواهیم داد.
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اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت در نشست آغاز فعالیت 
مشترک عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( با مدیریت شهری رشت در 
سخنانی با اشاره به برخی از مشکالت شهر رشت و لزوم توجه به حل زیربنایی 
آنها  از جمله آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود گفت: در گذشته محل نشاط 
مردم در کنار همین دو رودخانه بود، اما اکنون حتی یک لحظه هم نمی توان کنار 

این دو رودخانه حضور داشت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست آغاز 
فعالیت مشترک عمرانی شورای اسالمی، شهرداری رشت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( اسماعیل حاجی پور ریاست شورای اسالمی شهر رشت اظهار داشت: آقای دکتر محمد 
در شهری قدم گذاشته است که میرزای عزیز را داشت، اولین انجمن شهر، اولین اتوبوس، 
اولین داروخانه شبانه روزی، اولین کتابخانه ملی کشور و چندین و چند اولین  در این شهر 
بوده است. اگر قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( دیر به شهر رشت آمده است، به دلیل قصور امثال 

بنده بود.
حاجی پور تأکید کرد: مردم گیالن مردم مهربانی هستند و قطعاً با این اقدامات بزرگ نام 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در قلب مردم رشت و گیالن باقی خواهد ماند. ما در 
۵ پروژه تفاهم نامه امضا خواهیم کرد، اولین آن روگذر نیروی دریایی، دومین پروژه روگذر 
میدان حضرت ولی عصر )عج(، سومین پروژه زیرگذر شهرداری، چهارمین پروژه روگذر 
میدان مصال و مهم ترین و بزرگ ترین پروژه ما مربوط به جمع آوری فاضالب از رودخانه های 

شهر رشت است.
ریاست شورای اسالمی شهر رشت سپس در ادامه سخنانش، عنوان داشت: خواهش بنده 
بر این است که اگر از لحاظ مالی با مشکل مواجه شدیم کار پروژه ها تعطیل نشود و ادامه 

یابد.
در ادامه دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای 

شهر رشت نیز با بیان اینکه شهرداری رشت در بحث مدیریت پسماند اقدامات ماندگاری 
انجام داده است، اظهار داشت: در همه جای جهان شهرهای که دارای رودخانه هستند رشد 
اقتصادی باالتری دارند، اما متأسفانه در شهر رشت، رودخانه ها تبدیل به مشکلی بزرگ 

برای مردم این شهر شده اند.
وی ادامه داد: با توجه به حضور باالی مسافران در شهر رشت، رودخانه های شهر رشت 
همانند دریاچه ارومیه یک موضوع ملی است و چهره ای مانند دکتر نوبخت در این زمینه 

می تواند راه گشا باشد.
رمضانپور با بیان اینکه امروز برخی مدعی هستند که شورای پنجم رشت عملکردی 
نداشته است، تأکید کرد: آن هایی که در انشقاق شورای پنجم رشت نقش داشتند باید 
امروز پاسخگو باشند. شهرداری رشت در بحث مدیریت پسماند اقدامات ماندگاری 

انجام داده است و امیدواریم از سال آینده دیگر زباله ای وارد سراوان نشود.
امیرحسین علوی عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای 
شورای پنجم حضور قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در کنار مجموعه مدیریت شهری رشت یک 
رویکرد برای ما بود. در همان ابتدای کار شورای پنجم یکی از دالیل انتخاب دکتر نصرتی 
به عنوان شهرداری رشت، اجرای پروژه های عمرانی قابل توجه در دوران حضور وی به عنوان 

شهردار قزوین و همکاری در این پروژه ها با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( بود.
عضو شورای شهر رشت، ادامه داد: قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( دارای تاریخ شفاف در حوزه 
سازندگی و عمران است و توانمندی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ در قرارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( به وفور دیده می شود و باید گفت که امروز هیچ پروژه ای در کشور وجود ندارد که از 

عهده این مجموعه خارج باشد.

نشستآغازفعالیتمشترکعمرانیشورایشهروشهرداریرشتباقرارگاهسازندگیخاتماالنبیا)ص(
رئیس شورای شهر رشت: 

چیزی از دو رودخانه شهر رشت باقی نمانده و هر دو پر از فاضالب است
 فرمانده سپاه قدس گیالن: 

گیالن در توسعه زیرساختها و مسائل محیط زیستی با بحرانهای جدی روبه رو است

بقیه در صفحه پنجم
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عضو شورای اسالمی شهر رشت سپس 
در  ساله  ده  چند  دغدغه  به  اشاره  با 
و  رشت  شهر  رودخانه های  خصوص 
و  بنیادی  مسئله  این  حل  ضرورت 
برازنده  کرد:  زیربنایی شهر خاطرنشان 
رودخانه  دو  که  نیست  رشت  مردم 
شهر رشت آلوده باشند و انتظار می رود 
به  جدیت  با  )ص(  خاتم االنبیاء  قرارگاه 
گوهررود  رودخانه های  ساماندهی  بحث 

و زرجوب ورود نماید.
آب  شرکت  مدیرعامل  حسینی  مهندس 
و فاضالب استان گیالن نیز در این جلسه 
با بیان اینکه شهر رشت با توجه به اینکه 
پرجمعیت ترین شهر شمال کشور است دارای 
داشت:  اظهار  می باشد.  خاصی  ویژگی های 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن از محل 
ردیف های مختلف و تبصره ۳ و اعتبارات بانک 
جهانی بخشی از بودجه مورد نیاز برای کمک 

به ساماندهی رودخانه های رشت را که بر عهده این شرکت است را تأمین می نماید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمرکز ما در حال حاضر روی فاضالب انسانی است، اذعان 
داشت: این رودخانه ها تنها مربوط به استان گیالن نیست و مسافرینی که به گیالن سفر 

می کنند نیز از این بخش استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در ادامه تأکید کرد: نام پاک سازی رودخانه ها 
نام کوچکی برای این پروژه است، زیرا درنهایت این کار به پاک سازی محیط زیست منجر 

خواهد شد.
سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن، نیز در این جلسه اظهار داشت: استان گیالن 

در توسعه زیرساخت ها و مسائل محیط زیستی با بحران های جدی روبرو است.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ۸ هزار شهید گیالن، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی با 

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت در نشست آغاز فعالیت مشترک قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( با مدیریت شهری رشت:
رودخانههاتبدیلبهمشکلیبزرگبرایمردمشهررشتشدهاند

بنده به داخل شهر رشت آمدند و گفتند 
چرا اوضاع شهر رشت این چنین است؟ 
این شهر  به فکر  مسئولین شهر رشت 

نیستند.
نباید  سپاه  افزود:  پور  عبداهلل  سردار 
کاری را شروع کند و آن را نیمه کاره رها 
کند. بنده از امروز به سردار محمد قول 
داده ام که مشکالت موجود از بین رفته 
و در کنار آن به صورت ماهانه جلساتی 
برگزار شود تا مسائل با سرعت بیشتری 

پیگیری شود.
فرماندار  فتح اللهی  علی  مهندس 
مراسم،  این  در  نیز  رشت  شهرستان 
اظهار داشت: دو رودخانه شهر رشت در 
شکل گیری فرهنگ شهر رشت و رونق 
اقتصادی این شهر بسیار مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: با وجود میزان بارش شهر 
رشت و معروفیت این شهر به نام شهر 
باران های نقره ای در شأن این نام نیست 
که دو رودخانه آن این چنین آلوده باشند. 
انتظار داند تمام تالش خود  از ما  مردم 
را برای حل این مشکالت انجام دهیم و 
در این راستا باید کار زیربنایی و اساسی 

صورت بپذیرد.
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مهندس بهارمست در هفتمین 
جلسه هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی شرکت کرد 	

توسعه	 و	 ریزی	 برنامه	 معاون	
رشت	 شهرداری	 انسانی	 منابع	
در	هفتمین	جلسه	هیأت	اجرایی	
به	 که	 آسیایی	 شهرداران	 مجمع	
شد،	 برگزار	 ویدئوکنفرانس	 طور	

شرکت	نمود.
مدیریت	 خبر	 واحد	 گزارش	 به	
الملل	 بین	 امور	 و	 ارتباطات	
مهندس	 رشت،	 شهرداری	
نشست	 این	 در	 بهارمست	 علی	
عنوان	 با	 که	 ویدئوکنفرانس	

"بهداشت	و	اقتصاد	شهری	شهرهای	آسیایی	پس	از	کرونا	ویروس" برگزار	شده	بود،	شرکت	
کرد	و	مسائل	و	موضوعات	مهم	شهری	را	در	دوران	شیوع	ویروس	کرونا	مورد	بحث	و	بررسی	

قرار	داد.
در	این	نشست	تأکید	گردید	که	ویروس	کرونا	به	دلیل	ناشناخته	بودن	و	شیوع	بسیار	
گسترده	آن	نه	تنها	سالمت	جامعه	که	اقتصاد	اجتماع	را	نیز	تحت	تاثیر	قرار	داده	و	به	تبع	آن	

شهرداری	ها	را	دچار	مشکل	کرده	است.
اعضای	هیأت	اجرایی	مجمع	شهرداران	آسیایی	در	این	نشست	به	بیان	آخرین	دیدگاه	ها،	
نظرات	و	تجارب	خود	در	زمینه	پیشگیری	و	مبارزه	با	ویروس	کرونا	و	همچنین	راهکارهای	

پیشنهادی	خود	برای	برون	رفت	از	وضعیت	کنونی	پرداختند.
گفتنی	است	شهرداری	رشت	به	دنبال	انتشار	خبر	شیوع	ویروس	کرونا	عملیات	ضدعفونی	
و	گندزدایی	معابر،	اماکن،	مبلمان	شهری،	تأسیسات	و	تجهیزات	شهر	را	بر	عهده	داشته	

است.

فراخوان ارسال مقاالت به مناسبت روز شهرداری ها
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مدیریت نوسازی و تحول 
راستای  در  دارد  نظر  در  رشت  شهرداری  اداری 
در شهر رشت،  ها  روز شهرداری  مراسم  برگزاری 
جهت شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از ظرفیت 
های علمی و پژوهشی، اقدام به دریافت مقاالت و 
مباحث  در خصوص  برتر  فرهیختگان  از  قدردانی 
وظایف  و  خدمات  شهری،  مدیریت  با  مرتبط 
شهرداری ها )موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری ها( 

نماید.
این  در  شرکت  جهت  عالقمند  پژوهشگران  از 
یا  جدید  مقاالت  می آید  عمل  به  دعوت  فراخوان 
پذیرفته شده خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
شهرداری  پژوهش  و  مطالعات  اداره  به   ۱۰/۴/۹۹
رشت به آدرس rpcrasht@gmail.com ایمیل 
نمایند. در این راستا می بایست مقاالت جدید، طبق 
فرمت ارائه شده و مقاالت پذیرفته شده قبلی همراه 

با مستندات مربوطه ارسال گردد. برای کسب اطالعات بیشتر و مشاهده پوستر فراخوان، به آدرس 
pajoohesh.rpcrasht.ir مراجعه گردد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	در	این	
نشست	که	معاونان	و	مدیران	ستادی،	روسای	سازمانها	و	مدیران	مناطق	پنجگانه	
شهرداری	رشت	حضور	داشتند،	مسائل	و	موضوعات	مهم	روزمره	و	پیگیری	پروژه	

های	مهم	شهری	مورد	بحث	و	تبادل	نظر	قرار	گرفت.
این	نشست	حول	محور	بررسی	جذب	اعتبارات	ملی	برای	به	اجرا	در	آوردن	پروژه	های	
شهری	برگزار	شد	و	هریک	از	معاونان	و	مدیران	حاضر	به	اهتمام	و	جدیت	برای	جذب	

اعتبارات	ملی	تاکید	کردند.
محمدحسن	عاقل	منش	هم	از	اهتمام	و	عزم	اعضای	شورای	اسالمی	در	این	زمینه	

سخن	گفت.
در	محل	 فرهنگسرای	شهرداری	رشت	 تکمیل	 و	 پیگیری	 وی	همچنین	خواستار	

ساختمان	مرکزی	این	شهرداری	در	میدان	گیل	شد.
عاقل	منش	همچنین	از	پیگیری	شهرداری	در	اجرای	پروژه	المان	مزار	دکتر	حشمت	
طالقانی	در	محله	چهلتن	رشت	قدردانی	کرد	و	بر	تسریع	در	اجرای	این	پروژه	تاکید	

نمود.
در	این	جلسه	هر	یک	از	حاضران	نیز	دیدگاه	خود	را	در	ارتباط	با	مباحث	مطروحه،	

بیان	کردند

نشست شورای معاونان و مدیران 
شهرداری رشت برگزار شد

از پیگیری شهرداری در  این نشست  عاقل منش در 
اجرای پروژه المان مزار دکتر حشمت طالقانی در محله 
چهلتن رشت قدردانی کرد و بر تسریع در اجرای این 

پروژه تاکید نمود.
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واحدهای سیار عرضه خوراک و گاری کبابی های شهر رشت 
ساماندهی می شوند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و به نقل از روابط عمومی 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، در جلسه انعقاد این 
تفاهم نامه که به امضای مرتضی عاطفی ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری رشت و جالل برشان ریاست مرکز بهداشت شهرستان رسید، بر رعایت موارد 
بهداشتی توسط دستفروشان عرضه مواد خوراکی و همچنین ارتقاء کیفیت جاذبه های شهری تاکید 

شد.
عاطفی در این جلسه با قدردانی از زحمات ریاست قبلی در خصوص بسترسازی الزم جهت ایجاد 
این تفاهم نامه گفت: در گذشته تمایل چندانی توسط دستگاه های اجرایی جهت پذیرش فعالیت 
واحدهای سیار عرضه خوراک، گاری کبابی ها وجود نداشت و همین امر موجب شد تا اقدام عملی در 

این خصوص انجام نشود.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که با نگاه حذفی و سد کردن راه صاحبان کسب و کار نمی توانیم به 
نتیجه مطلوبی دست یابیم افزود: با توجه به بیکاری موجود و جذابیت گاری کبابی ها برای گردشگران 
باید با ایجاد ساز و کار قانونی دقیق، شرایط کسب مجوز فعالیت را به شکلی مدون و برنامه ریزی شده 

برای این واحدها قابل اجرا کنیم.
عاطفی با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه را به فال نیک می گیرم و شهروندان همواره شهرداری را 
در کنار خود بدانند، ابراز امیدواری کرد انعقاد این تفاهم نامه منجر به ساماندهی این واحدهاو ارتقا 

جاذبه های شهری شود.
در ادامه این جلسه جالل برشان با قدردانی از این اقدام ارزشمند سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری و تصریح اینکه کنترل و نظارت بر واحدهای سیار عرضه خوراک از عهده 
و  حفظ  ضرورت  و  کرونا  بیماری  شیوع  اظهارداشت:  است  خارج  تنهایی  به  بهداشت  اداره 
تفاهم  این  اجرای  به  را مصمم  ما  بهداشتی  افزایش سواد  با  ارتقاء سالمت شهروندان همراه 

نامه کرده است. 
رییس مرکز بهداشت شهرستان رشت افزود: شیوع بیماری کرونا با وجود تمام سختی ها و مشکالت، 

موجب احیا روحیه وحدت، همکاری و همدلی شده و امیدوارم این اقدام ماندگار شود.
بینش معاون مرکز بهداشت رشت نیز در سخنانی با بیان اینکه رشت اولین شهری است که پروژه 
ساماندهی واحدهای سیار عرضه خوراک را اجرا می کند ابراز امیدواری کرد با تالش همه دست 

اندکاران الگوی کشور در این حوزه شویم.

انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای 
پایلوت شهر دوستدار کودک

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پیرو 
جلسه کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک مورخ سیزدهم خرداد ۱۳۹۹ 
در وزارت کشور ودر چارچوب همکاری های مشترک این وزارتخانه با یونیسف 
برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در ایران، شهر رشت به عنوان 
یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شد. شهر 
رشت اقدامات الزم را با هماهنگی کمیته ملی شهر دوستدار کودک مستقر در 
توافق  قالب زمانبندی  الملل وزارت کشور و در  بین  امور  و  مرکز اطالع رسانی 

شده، انجام خواهد داد.
شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی اسـت کـه در آن نظرهـا، 
نیازهـا، اولویتهـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ناپذیـرازسیاسـت ها، برنامه هـا 
و تصمیم هـای عمومـی باشـد. چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک یونیسف 

این است که » همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود 
لـذت ببرنـد و از طریـق احقـاق برابـر حقـوق خـود در شـهر واجتماع محلی شان، 
توانایی های بالقوه خود را به طور کامل به فعل درآورند.« این ابتکار، با حمایت دولت 
های ملی و محلی، سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه ها و با 
همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در ۳۰۰۰ شهر و جامعه محلی در بیش 

از چهل کشورتحت پوشش قرار داده است.
شایان ذکر است که دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف زمانی صورت 
می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار کودک را به صورت موفقیت آمیز 
تکمیل کرده باشد. در مرحله پایلوت، شهرها به عنوان »شهر دوستدار کودک« 

به رسمیت شناخته نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی کنند.
گفتنی است شهرهای اوز، بندرعباس، تبریز، تهران، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، 

همدان و یزد از دیگر شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک هستند.

 دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف 
زمانی صورت می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر 
تکمیل  موفقیت آمیز  صورت  به  را  کودک  دوستدار 

کرده باشد.
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شهرداری رشت آموزش به آتش نشانان جدید را 
آغاز کرد

الملل شهرداری رشت  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
نیروهای پذیرفته شده در آزمون ورودی سازمان آتش نشانی رشت از صبح 

روز شنبه ۱ تیر ۹۹ کار خود را در این سازمان آغاز کرده اند.
۲۷ تن از قبول شدگان آزمـون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری رشت در سال ۹۸ پس از پایان مراحل آزمون تئوری و عملی 
استخدام از شنبه گذشته برای انجام آموزش های تخصصی در این سازمان 

حضور یافته اند.

نشانان  آتش  تربیت  یادشده  تخصصی  و  آموزشی  دوره  برگزاری  از  هدف 
حرفه ای و همچنین آشنا نمودن آن ها با ساختار سازمانی، سلسله مراتب، 
ادوات و تجهیزات آتش نشانی و فعالیت های بدنی بوده تا هر کدام از پذیرفته 
شدگان با تکیه بر دانش و تخصص به عنوان آتش نشان ورزیده در آینده در 

خدمت شهر و شهروندان باشند.

به صورت یک ماهه طراحی  اولیه  این آموزش های فشرده  گفتنی است 
شده و پس از پایان این دوره آموزشی با برگزاری آزمون، تصمیمات الزم 
به  مقرر  زمان  در  آموزشی  دوره  این  اتمام  یا  و  فعالیت  تمدید  زمینه  در 
وسیله شورای آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اتخاذ 

خواهد شد.

        ۲۷ تن از قبول شدگان آزمـون استخدامی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال ۹۸ پس از پایان مراحل 
آزمون تئوری و عملی استخدام از شنبه گذشته برای انجام آموزش 

های تخصصی در این سازمان حضور یافته اند.

رئیس شورا و شهردار رشت با رئیس پلیس راهور 
دیدار و گفت وگو کردند

نشست هم اندیشی حاجی پور ریاست شورای اسالمی و حاج محمدی 
شهردار رشت با رییس راهور استان و راهور شهرستان رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
در نشست رئیس شورای اسالمی و شهردار رشت با رییس راهور استان 
و راهور شهرستان رشت ضمن مطرح نمودن مباحث مرتبط با موضوعات 
ترافیکی شهر رشت، دوطرف راهکارهای مناسب جهت تسهیل و تسریع 

حل مشکالت را بررسی نمودند.
در خاتمه این دیدارضمن تقدیر ازجناب سرهنگ طالبی رییس پلیس 

راهور استان و جناب سرهنگ کریمی رییس پلیس راهور شهرستان 
رشت، از زحمات جناب سرهنگ رمضانی رییس پلیس اسبق شهرستان 

رشت تقدیر بعمل آمد.

این هفته چهارمین 
شماره ماهنامه 

»آوای بلدیه« نشریه 
داخلی شهرداری 

رشت  چاپ و  منتشر 
می شود









ت چاپ
در دس
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