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چندین پروژه بزرگ رشت اجرایی می شود؛ 
از پارک حاشیه ای گرفته تا پارک آبی 	

			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	در	یکصد	و	سی	و	هشتمین	نشست	شورای	اسالمی	
شهر	رشت	با	تبریک	فرا	رسیدن	»روز	ملی	شوراها«	به	تشریح	برنامه	های	مختلف	

مدیریت	شهری	پرداخت.
			به	گزارش	»واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت«	
وی	درباره	آخرین	وضعیت	اجرای	پروژه	تراموای	رشت	گفت:	شرط	جمعیت	بیش	
از	یک	میلیون	نفر	یکی	از	الزامات	احداث	تراموا	بوده	که	خوشبختانه	با	همکاری	

مسئوالن	این	مشکل	حل	شده	است.
			شهردار	رشت	با	اشاره	به	اینکه	تعداد	اتوبوس	های	ناوگان	اتوبوسرانی	رشت	در	مقایسه	با	شهرهای	بزرگ	کشور	بسیار	کم	است،	گفت:	تمام	تالش	خود	را	به	

کار	خواهم	گرفت	تا	اتوبوس	های	جدید	به	اندازه	کافی	به	شهر	رشت	آورده	شود.
			دکتر	حاج	محمدی	در	زمینه	اولویت	بندی	اجرای	پروژه		های	شهری	نیز	اظهار	کرد:	تعریض	خیابان	»پاسداران«	و	اتصال	میدان	»معراج	شهدا«	به	میدان	

»نیروی	دریایی«	رشت	و	اجرای	پروژه	زیرگذر	»میدان	شهرداری«	به	عنوان	پروژه		های	اولویت	دار	در	نظر	گرفته	شده	اند.
			شهردار	رشت	سپس	ادامه	داد:	در	خیابان	»نیروی	دریایی«	تا	»پل	عراق«	مشکلی	که	وجود	دارد	عرض	کم	خیابان	است	که	در	رایزنی		های	انجام	شده	با	

ارتش	و	دست	اندرکاران	ساختمان	کنسولگری	به	نتایج	خوبی	برای	رفع	این	مشکل	رسیدیم.
			وی	در	باره	اجرای	پروژه	»پارک	آبی«	نیز	گفت:	در	هفته	های	آینده	قرارداد	اجرای	این	پروژه	سرمایه	گذاری	به	امضا	خواهد	رسید.

			شهردار	رشت	سپس	به	دیگر	پروژه	های	اجرایی	اشاره	کرد	و	گفت:	اجرای	پارک	حاشیه	ای	یا	پارکومتر	رشت	نیز	به	زودی	آغاز	خواهد	شد.
			حاج	محمدی	تاکید	کرد:	اجرای	۴۳	کیلومتر	فیبر	نوری	در	رشت	یکی	دیگر	از	پروژه	های	مهم	انجام	شده	است.

			وی	پروژه	های	تصفیه	خانه	شیرابه	زباله	های	سراوان	و	احداث	زباله	سوز	را	از	پروژه		های	ملی	عنوان	کرد	که	در	تاریخ	مشخص	باید	انجام	شود.

به مناسبت فرا رسیدن »روز ملی شوراها«؛
شهردار رشت از رئیس و 

اعضای شورای اسالمی شهر 
قدردانی کرد

			با	فرا	رسیدن	نهم	اردیبهشت	ماه	که	به	»روز	
ناصر	 دکتر	 است،	 نامگذاری	شده	 شوراها«	 ملی	
اعضای	 از	 هدیه	 و	 گل	 اهدای	 با	 حاج	محمدی	
شورای	اسالمی	شهر	رشت	قدردانی	و	تجلیل	کرد.
			به	گزارش	»واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	
بین	الملل	شهرداری	رشت«	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	
با	اهدای	گل	و	هدیه	از	تالشهای	رئیس	و	اعضای	
شورای	اسالمی	شهر	رشت	در	جهت	تالش	برای	

توسعه	و	آبادانی	شهر	قدردانی	و	تشکر	کرد.
			شهردار	رشت	در	این	جلسه	با	تاکید	بر	اهمیت	

و	 تصمیم	گیری	 مرکز	 عنوان	 به	 شورایی	 کار	
تصمیم	سازی	شهر،	گفت:	بر	خود	فرض	می	دانم	تا	

به	پاس	تالش	شما	برای	توسعه	و	عمران	شهر	به	
سهم	خود	قدردانی	نموده	و	»روز	ملی	شوراها«	
را	تبریک	عرض	نمایم.	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	
خطاب	به	اعضای	شورای	اسالمی	شهر	رشت	
گفت:	امیدوارم	در	راه	پرفراز	و	نشیب	پیش	رو	
همواره	برای	پیشرفت	شهر	عزیزمان	رشت	موفق	

و	موید	باشید.
			در	این	جلسه	رئیس	و	اعضای	شورای	اسالمی	
شهر	رشت	نیز	برای	دکتر	حاج	محمدی	آرزوی	
توفیق	روزافزون	در	خدمت	به	شهر	و	شهروندان	

نمودند.

تالش برای اطالع رسانی شفاف، 
مناسب و حرفه ای

این	هفته	جدای	از	شتاب	گرفتن	فعالیتهای	عمرانی،	عقد	
قراردادهای	سرمایه	گذاری	و	برنامه	های	جاری	شهرداری	
رشت		به	یک	نکته	باید	اشاره	کرد	که	نقطه	ثقل	همه	
فعالیتهای	معاونتها،	مدیدیتها،	مناطق	و	سازمانهای	تابعه	
شهرداری	است	و	آن	هم	لزوم	توجه	به	اطالع	رسانی	و	
آگاهی	بخشی	به	جامعه	از	مجموعه	فعالیتهایی	که	صورت	
می	پذیرد.اعتقاد	دارم	میزان	و	تعدد	اقدامات	صورت	گرفته	
و	اجرا	شده	در	شهرداری	رشت	آنقدر	گسترده	و	وسیع	
است	که	نیازمند	برقراری	یک	سیستم	اطالع	رسانی	

منسجم،	شفاف	و	حرفه	ای	است.
گاهی	در	یک	منطقه	از	مناطق	پنجگانه	یا	معاونت	ها	
و	مدیریت	ها	و	یا	سازمانهای	تابعه	اتفاقات	خوبی	در	
زمینه	اطالع	رسانی	رخ		می	دهد	که	می	تواند	بیشتر	
مورد	توجه	قرار	گرفته	و	سبب	تند	سدن	آهنگ	

فعالیت	موتور	حرکت	سایت	های	مرتبط	باشد.
از	مجموعه	 ای	 به	اطالع	رسانی	حرفه	 توجه	 لزوم	
اقداماتی	که	در	همه	زمینه	ها	در	شهرداری	رشت،	
انجام		می	شود؛	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	
را		وادار	نمود	تا	در	شیوه	نامه	ای	یکسان	و	مشخص	
از	همه	روابط	عمومی	های	مرتبط	بخواهد	تا	به	تقویت	
بنیه	حرفه	ای	خبررسانی	از	مجموعه	اقدامات	حوزه	
خود	بپردازند	و	با	شیوه	ای	یکسان	در	این	زمینه	وارد	
عمل	شوند.توجه	مناطق	به	درج	اخبار	و	مطالب	اقدامی	
است	که	می	تواند	آن	را	به	نوع	نگاه	مدیر	منطقه	نیز	به	

اطالع	رسانی	شفاف	و	به	هنگام	مرتبط	دانست.
ابتدا	به	مدیران	مناطق،	روسای	سازمانها	و	مدیریت	
های	ستادی	پیشنهاد	می	کنم	فعال	شدن	در	حوزه	
خبر	و	اطالع	رسانی	را	در	سال	۱۳۹۹	جدی	تر	بگیرند	
و	سپس	از	مسووالن	روابط	عمومی	معاونتها،	مدیریتها،	
مناطق	پنجگانه	و	روسای	سازمانهای	تابعه	شهرداری	
می	خواهم	مطابق	شیوه	نامه	ای	که	برای	درج	اخبار	و	
رویدادها	در	زیرپورتال	های	شهرداری	برایشان	ارسال	
شده،	اقدام	کنند	و	بدینگونه	دست	به	دست	هم	بدهیم	
تا	اطالع	رسانی	شفاف،	حرفه	ای	و	به	روز	از	فعالیتها	و	

اقدامات	شهرداری	رشت	به	آگاهی	شهروندان	برسد.
به	 توانیم	 می	 ما	 هم	 با	 هماهنگی	 در	 دارم	 یقین		
نتایجی	مثبت	و	ثمربخش	در	حوزه	اطالع	رسانی	و	
آگاهی	بخشی	دست	یابیم	و	افق	هایی	جدید	و	روشن	
از	این	طریق	پیش	پای	دیگر	بخشها	همچون	بودجه،	

درآمد	و	منابع	پایدار	شهرداری	رشت	قرار	دهیم.
امیدوارم	با	توجه	به	این	موضوع		شهرداری	بتواند	با	
منسجم	کردن	آگاهی	بخشی	و	اطالع	رسانی	به	جامعه،	
زمینه	های	توسعه	شهر	و	جلب	مشارکت	های	مردمی	
در	اجرای	برنامه	های	خود	را	بیش	از	پیش	فراهم	آورد.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن 
»روز معلم«

  به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت در پیامی فرا رسیدن »روز معلم« را تبریک گفت. 

متن پیام به شرح ذیل است:
))به نام خدا((

   دوازدهم اردیبهشت ماه در تقویم رسمی ما به "روز معلم" نامگذاری شده که یادآور 
شهادت بزرگمرد دانش و قلم آیت اهلل شهید مطهری است.

   این روز مهم و با ارزش که به پاس مقام پر ارج معلمان نامگذاری شده، بهانه ای است از دریای 
بیکران لطف و اعتبار معلمان سرزمین مان به رسم ادب و احترام و از خدمات  بی مانندشان از 
سر تواضع، ادای احترام شود و آرزو نماییم که همه معلمان سرزمین مان همواره در راه تعلیم 

و تعلم موفق و پیروز باشند.
   به عنوان خدمتگزار کوچک مردم شریف رشت یاد و خاطره استاد شهید عالمه مرتضی 
مطهری و روز معلم را گرامی می دارم و به همه فرهنگیان، فرهیختگان و معلمان شریف 
شهرمان که برای تربیت و شکوفایی فکری فرزندان این مرز و بوم تالش می کنند تبریک 

می گویم.
   از خداوند متعال برای همه معلمان فداکار و سختکوش بهترین ها را آرزو می کنم.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن
 »روز جهانی کار و کارگر«

  به گزارش واحد »خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن »روز جهانی کار و کارگر« را تبریک گفت. 

متن پیام به شرح ذیل است:
))به نام خدا((

بار دیگر یازدهم اردیبهشت ماه روز بزرگ کارگر فرا رسیده است.
روز جهانی کار و کارگر فرصتی است تا به پاس خدمات صادقانه و سختکوشانه کارگران شریف و 
زحمتکش کشورمان با تاسی از پیامبر نور و رحمت که بر دستان کارگران بوسه زد، از زحمات آنان 

قدردانی شود.
کارگران در جامعه ما همواره منشای خیر و برکت بوده اند و نام آنها با تالش، خدمت و سختکوشی 

گره خورده است.
به عنوان شهردار رشت ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر، از زحمات شبانه 
روزی همه کارگران به ویژه کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری رشت چه در بخش خدمات شهری 
و چه فضای سبز و پاکبانان شریف که با همه سختی ها همواره پر تالش فعالیت می کنند، قدردانی 

نمایم.
برای همه کارگران شریف کشورمان آرزوی سرافرازی و موفقیت نموده و برای کارگران زحمتکش 
شهرمان که در جهت توسعه و آبادانی شهر عزیزمان رشت تالش می نمایند تقدیر و تشکر نموده و از 

خداوند متعال توفیق روزافزون برای همه آنها همراه سالمتی و تندرستی خواهانم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام شهردار رشت به مناسبت »روز ملی شوراها«؛ 
امیدوارم بتوانم اهداف توسعه طلبانه شورای شهر را 

جامه عمل بپوشانم
ناصر  دکتر  رشت«  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  »واحد  گزارش  به    

حاج محمدی در پیام خود به مناسبت »روز ملی شوراها« آورده است:
   اصل مهم شوراها که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بر آن تاکید شده، ریشه در آموزه های 
دینی ما دارد و پیامبر گرامی اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( همواره بر شور، مشورت و شورا در انجام 

کارها سفارش کرده اند.

از تفکر اسالمی و نشان دهنده عمق تفکر  این زمینه فکری بدون شک شوراها نمادی  با     
مردم ساالری دینی در نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و تأسیس شورای اسالمی شهر و روستا 

به نوعی واگذاری کارها به مردم و نقش  آفرینی آنان در تعیین سرنوشت شان خواهد بود.
   فرصت را غنیمت شمرده و در همین جا فرا رسیدن »روز ملی شوراها« را به همه اعضای 
تالشگر شورای اسالمی شهر رشت صمیمانه تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی موفقیت آنها در 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه و عمران شهر رشت را دارم.
   همچنین به عنوان خادم کوچک مردم شریف شهر رشت به خوبی و از نزدیک شاهد تالش ها و 
کوشش های شبانه روزی این عزیزان بوده و می دانم در سر چیزی جز سربلندی و پیشرفت شهر 

عزیزمان رشت را طلب نمی کنند.
   در پایان امیدوارم با برنامه ریزی این عزیزان بتوانم به عنوان مدیر اجرایی شهر رشت، خواسته ها 

و برنامه های توسعه طلبانه شورای محترم رشت را جامه عمل بپوشانم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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تداوم تالشهای شهرداری رشت برای تعریض 
خیابان پاسداران - نیروی دریایی

   در نشست شهردار رشت با فرماندهان نیروی دریایی استان گیالن در زمینه »تعریض خیابان پاسداران و پل 
روگذر در میدان نیروی دریایی رشت« بحث و تبادل نظر شد.

   به گزارش واحد »خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« دکتر ناصر حاج محمدی عصر 
سه شنبه در نشست با فرماندهان نیروی دریایی گیالن پیرامون تعریض »خیابان پاسداران« که موجب اتصال 
»میدان معراج شهدا« به »میدان نیروی دریایی« می شود، اظهار کرد: منطقه نیروی دریایی با مشکل سیمای 
شهری مواجه است و با توجه به درنظرگرفتن  موارد استراتژیکی و محدودیتهای طرح، باید با دقت بیشتری به 

آن پرداخته شود.
   شهردار رشت همچنین با اشاره به نحوه خرید امالک اراضی مورد تملک نیروی دریایی گفت: نباید هیچگونه 

نگرانی پیرامون تهاتر این مساله وجود داشته باشد.
   وی افزود: حل نواقص در این طرح تعریض موجب حل برخی از مشکالت نیروی دریایی می شود و تمام مسائل 

زیباسازی آن نیز با شهرداری خواهد بود.
   این مدیر شهری خاطر نشان کرد: شهرداری خود را ملزم به همکاری با نیروی دریایی می داند و نیروی دریایی 

نیز در مکاتبات اداری خود باید به این مهم اشاره داشته باشد.
   حاج محمدی همچنین به تعامالت بین کارشناسان دو نهاد تاکید کرد و گفت: نیروی دریایی همواره از 

منظم ترین دستگاه ها است و این  مهم می تواند به موفقیت پروژه بیانجامد.
   وی همچنین ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون  جزئیات آن به رئیس شورای شهر بیان نمود: نیروی دریایی باید 
محدودیت های موجود برای اجرای طرح تعریض خیابان »پاسداران« را به صورت  مکتوب به شهرداری ارائه کند.

   شهردار رشت با تاکید بر اینکه موارد ارائه شده از سوی نیروی دریایی باید به تایید شهرداری رشت برسد خاطر 
نشان کرد: این اتفاق باید تا بیستم اردیبهشت ماه انجام شود.

   در این جلسه همچنین رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز اظهار کرد: شورا همکاری الزم را با نیروی دریایی 
و شهرداری پیرامون اجرای این طرح صورت خواهد داد.   اسماعیل حاجی پور بر ارائه خدمات رسانی به شهروندان 

تاکید کرد و گفت: این مهم همواره مورد تاکید مقامات کشوری و استانی است.
   در ادامه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت به تشریح پروژه تعریض خیابان پاسداران پرداخت.

   فرامرز جمشیدپور گفت: تعریض و بازگشایی پنج خیابان جزو اولویت های عمرانی شهرداری رشت در سال 
۹۹ است و تعریض خیابان پاسداران که موجب اتصال میدان نیروی دریایی به میدان معراج در خیابان رسالت 

می شود یکی از این پروژه ها است.
   وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مسیر تعریض شده است گفت: دو پالک زمین واقع در ضلع غربی 

این خیابان هنوز تعریض نشده که یکی از آنها متعلق به نیروی دریایی و دیگری متعلق به مدرسه سپاه است.
   معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت ادامه داد: موافقت شفاهی سپاه سرافراز استان نیز جهت 

تعریض محوطه مدرسه مورد نظر براساس طرح تفصیلی شهر رشت دریافت شده است.
   این مسئول خاطر نشان کرد: در ضلع شرقی خیابان نیز تمامی امالک که در مسیر تعریض قرار دارد متعلق 

به نیروی دریایی است.
   جمشیدپور با اشاره به طرح تقاطع غیرهمسطح در میدان نیروی دریایی گفت: این تقاطع نباید تسلط و اشرافیتی 

بر امالک نیروی دریایی داشته باشد بنا بر این تمهیدات الزم در این مورد باید در پروژه یاد شده دیده شود.
   مسئول امالک و اراضی معاونت مهندسی نداجا نیز در این جلسه بر اصالح خط پروژه فعلی تاکید نمود و گفت: 

بر اساس نوع منطقه مسکونی در محل اجرای پروژه، حتماً باید حریمها رعایت شوند.
   مجتبی ناظری گفت: مدت زیادی است که شهرداری رشت پیگیر وضعیت این  پروژه است و حل مشکالت فنی 

پروژه، هم به نفع شهرداری و هم به نفع نیروی دریایی است.
   وی تاکید کرد: در بحث رهاسازی اراضی نیز قیمتها باید حتماً کارشناسی و خریدها نیز باید به صورت نقدی انجام شود.  
در ادامه این نشست سرپرست مدیریت امالک و مستغالت شهرداری رشت با اشاره به فوریت اجرای طرح اظهار کرد: با 

توجه به وضع موجود، امالکی که مربوط به نیروی دریایی است باید مورد کارشناسی قرار بگیرد.
   محمدعلی  پورشعبانعلی افزود: اگر کارشناسان  نظر خود را سریعتر ارائه دهند پروژه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

   در این جلسه پیرامون  چگونگی مقدمات الزم برای ضلع غربی زمینی که مربوط به مجتمع نیروی دریایی است 
بحث و تفاهم شد. همچنین مقرر شد برای ضلع شرقی که قسمت عمده زمین های مورد طرح در محدوده نیروی 

دریایی قرار دارد طرح تعریض براساس خط پروژه انجام شود.
   شایان گفتن است اسماعیل حاجی پور رئیس شورا و محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر، فرامرز 
جمشیدپور معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری، بابک رمضانی سرپرست معاونت خدمات شهری، پارسا 
شهردار منطقه ۳، پورشعبانعلی سرپرست مدیریت امالک  و مستغالت شهرداری و علیرضا قانع مدیر ارتباطات و 

امور بین الملل شهرداری رشت از مدیران  شهری حاضر در جلسه بودند.

پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ 
شهرداری رشت به روز

 بررسی می شود

   از این پس پرونده ی رسیده به کمیسیون ماده 
۱۰۰ شهرداری رشت به روز رسیدگی خواهد شد. 
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
رضا  را  مطلب  این  رشت«  شهرداری  بین الملل 
ویسی در جلسه معارفه سرپرست جدید دبیرخانه 
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت عنوان کرد و 
گفت: این وضعیت با همت و تالش همه کارکنان 
برای  شهرداری  ماده ۱۰۰  کمیسیون  دبیرخانه 

اولین بار صورت می گیرد.

   معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت 
سپس تاکید کرد: این وضعیت برای کمیسیون 
و  خوب  فرآیند  و  است  ایده آل   ۱۰۰ ماده 
ارزشمند موجود، کار رسیدگی به پرونده های 

رسیده به این کمیسیون را آسانتر می کند.
ماده  کمیسیون  وظیفه  اینکه  گفتنی     
تخلفات  به  رسیدگی  شهرداری،  قانون   ۱۰۰
ساختمانی از نظر ضوابط شهرسازی و ایمنی 

است. 
   بنا بر این در حال حاضر اگر شهروندان در 
حوزه ساختمان  سازی مرتکب تخلفی شوند، 
مورد   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  در  تخلف  این 

رسیدگی قرار می گیرد.

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، شهرام مومنی کالشمی را به سمت سرپرست سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری رشت و زهرا مجاوری سماک را به عنوان سرپرست دبیرخانه کمیسیون 

ماده ۱۰۰ 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 
از  بهره مندی  همچنین  و  شهرداری  صالح  و 
کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و 
ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف 

مصوب، موفق و پیروز باشند.
   گفتنی است آیین معارفه این دو مدیر جدید به طور جداگانه در طول هفته گذشته برگزار شده 

و هر دو مدیر جدید در سمتهای تعیین شده، مشغول به فعالیت گردیده اند.



۵

در یکصد و یازدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت مطرح شد؛
احداث  مکان جدید برای ساماندهی آسیب دیدگان 

اجتماعی در رشت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی رشت یکصد و یازدهمین جلسه 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی رشت به ریاست فاطمه شیرزاد با دستور بررسی 

گزارشی از وضعیت سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت برگزار شد.
فاطمه شیرزاد در ابتدای جلسه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
ان شااهلل همه ما از برکات معنوی ماه مهمانی خدا بهره مند شویم و در راستای ترویج فرهنگ 

قرآنی تالش بیشتری نماییم.
فاطمه شیرزاد به برنامه های فرهنگی شهرداری در ماه مبارک رمضان امسال اشاره کرد و بیان 
داشت: کارگروه قرآنی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری در راستای ترویج فرهنگ  قرآن و عترت 

در جهت پویش در "خانه بمانیم "در فضای مجازی اقدام به تولید برنامه های قرآنی نمود.
وی ادامه داد: برنامه با خدا تا خدا،شهر باران شهر قرآن، فصل مهربانی و... بخشی از برنامه های  

کارگروه قرآنی سازمان فرهنگی شهرداری رشت در ماه مبارک رمضان است.

شیرزاد با گرامیداشت ۹ اردیبهشت روز شوراها بیان داشت: شوراها یکی از ارکان مهم تصمیم 
گیری هستند و در قرآن کریم نیز به مشورت تاکید شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی رشت با اشاره به اینکه مشورت رکن و  اساس 
مهم کار شورایی است تصریح کرد: ان شااهلل در پنجمین دوره از عمر شوراها بتوانیم در راستای 

حفظ منافع شهر قدم های محکم تری را برای آبادانی و افزایش اعتماد مردم برداریم.
وی به ضرورت همکاری و مشارکت دستگاه های متولی برای افزایش خدمات به آسیب دیدگان 
اجتماعی تاکید کرد و افزود:  آماده همکاری و مشارکت بیشتر در راستای کمک به انسان های 

دردمند و آسیب دیده هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی رشت با تاکید بر اینکه  شهرداری باید نسبت 
به ساماندهی سامانکده و گرمخانه در کنار سایر حوزه ها توجه کافی داشته باشد گفت: شهرداری 

رشت باید نسبت به رفع مشکالت اجتماعی و فرهنگی حوزه شهری تالش بیشتری نماید.
شیرزاد با بیان اینکه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد عنوان 
داشت: ساخت مکان جدید سامانکده و گرمخانه شهر رشت برای افراد بی سرپناه موجب افزایش 

سالمت و امنیت اجتماعی شهر و شهروندان می شود.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه  سامانکده و گرمخانه 
شهرداری در ایام شیوع ویروس کرونا به صورت کامل قرنطینه شد بیان کرد:خوشبختانه بیمار 

مبتال به کرونا در گرمخانه و سامانکده مشاهده نشد.
فاطمه شیرزاد در پایان از  تالش ها و اقدامات انجام شده مسئول سامانکده و گرمخانه شهرداری 

در راستای خدمات دهی به آسیب دیدگان اجتماعی در شهر رشت قدردانی کرد.

رئیس شورای شهر رشت:
هر روز اختیارات شوراها در حال کاهش است

 نباید تصور شود شوراها در مقابل دولت و سایر 
نهادها هستند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی 
پور رئیس شورای شهر رشت در یکصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر رشت با تبریک روز شورا به تمامی اعضای شورا در سراسر کشور، گفت: ما باید 
تالش کنیم تا شوراها به جایگاه واقعی خود برسند. نباید این تفکر وجود داشته باشد 
که شوراها در مقابل دولت و سایر نهادها قرار دارند. ما حضور داریم تا امورات سهل 

و آسان گردد.
وی ادامه داد: امروز شوراها مظلوم واقع شده اند و در این زمینه نیازمند تقویت قوانین 
هستیم. بسیاری از موارد وجود دارد که چیزی برای آن در قانون دیده نشده است و هر 
روز هم اختیارات شوراها در حال کاهش است. در این ایام بحثی نیز در خصوص خارج 
شدن انتخاب شهردار از شوراها مطرح شده است که این موضوع اگر اتفاق بیفتد، در 

صورتی که مردم شهردار خود را انتخاب کنند اتفاق خوبی است.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تبریک روز خلیج همیشه فارس، روز معلم را تبریک 
گفته و یاد و خاطره استاد گرانقدر شهید مرتضی مطهری را گرامی داشت و به معلمین 

حاضر در شورا از جمله آقایان رمضانپور، عاقل منش و رسولی تبریک ویژه گفت.
با اشاره به فرارسیدن روز کار و کارگر، اظهار داشت: جلساتی در این  حاجی پور 
خصوص در فرمانداری و استانداری برگزار شد که این روز را به کارگران زحمتکش 
کشومان، بخصوص کارگران استان گیالن و شهر رشت تبریک می گوییم. وی ابراز 
امیدواری کرد تا شاهد شکوفایی کارخانه جات در گیالن بوده و روزهای خوبی در 

پیش رو داشته باشیم که این موضوع با تالش همگی اتفاق خواهد افتاد.
وی همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات را برای همکاران شورایی ابراز داشت و 
تاکید کرد: پیشنهاد بنده بر این است که شهردار رشت به صورت هفتگی در جلسات 
شورا حاضر شود تا اگر سوالی یا موضوعی بود پاسخ داده شده و گزارش عملکردی 

نیز ارائه شود.
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دردیداربادکترناصرحاجمحمدی؛
منتخبمردمرشتدرمجلسشورایاسالمیبرای
فعالیتدرزمینهتوسعهشهررشتقولمساعدداد

   در دیدار شهردار رشت با یکی از منتخبان مردم در مجلس شورای اسالمی، 
احمدی سنگری برای فعالیت در زمینه توسعه شهر رشت به شهردار این شهر 

قول مساعد همکاری داد. 
   به گزارش واحد »خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« 
در این دیدار که در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
و  مسائل  از  برخی  تشریح  با  حاج محمدی  ناصر  دکتر  شد،  برگزار  رشت 
مشکالت شهری همچون مدیریت پسماندها، ترافیک سنگین شهر رشت، 
آلودگی های دو رودخانه اصلی و... که سالیانی است این مسائل شهروندان 
رشت را می آزارد، خواستار حمایت های جدی نمایندگان و پیگیری آنها برای 

حل مسائل از طریق مقامات کشوری و استفاده از ظرفیت مجلس و پارلمان 
ملی برای جذب اعتبارات در این زمینه ها شد.

و  مساعدت  گونه  همه  قول  دیدار  این  در  هم  سنگری  احمدی     
همکاری برای حل این مباحث را داد و گفت: مشکالت شهری مشکالت 
نمایندگان مجلس هم هست و ما برای حل آنها هر چه در توان داریم 

به کار می گیریم.
   شهردار رشت هم از نگاه حمایت گرانه منتخب مردم رشت در مجلس شورای 
رشت  منتخب شهرستان  هر سه  امیدواریم  گفت:  و  کرد  حمایت  اسالمی 
در مجلس شورای اسالمی دست مدیریت شهری را برای اجرای پروژه های 

توسعه ای شهر بگیرند.
   حاج محمدی در پایان از عالقه مندی احمدی سنگری برای حل مباحث 

شهری قدردانی و تشکر کرد.

برنامهعملیاتیمدیریتارتباطاتواموربینالملل
شهرداریرشتتقدیمشهردارگردید

مدیریت  خبر  »واحد  گزارش  به     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
با  عملیاتی  برنامه  این  در  رشت« 
داشتن  لزوم  از  ای  مقدمه  تشریح 
کارها،  بهتر  انسجام  برای  برنامه 
اهداف و مجموعه اقداماتی که قابلیت 
این  وظایف  شرح  اساس  بر  اجرایی 
را  مختلف  بخشهای  در  مدیریت 

دارند، ارائه شد.
   تهیه و تولید خبر، اطالع رسانی و آگاهی 

بخشی و برنامه های اصلی در این زمینه و همچنین تالش برای ایجاد خبرگزاری شهر از اولین 
برنامه های پیشنهادی ارائه شده بود و همچنین تولید و انتشار مالتی مدیا)چندرسانه ای(، مجله 
ویدئویی، حضور فعال در شبکه های اجتماعی، طراحی اپلیکیشن اختصاصی رشتوند، تهیه و 
تدوین بولتن هفتگی، تهیه و انتشار ماهنامه آوای بلدیه، طراحی و چاپ کتابچه های عملکرد 
شهرداری رشت، ارسال پیام کوتاه به مناسبتهای مختلف، فعالیت های سمعی و بصری و... از 

فعالیتها در این بخش عنوان شده است.
   در زمینه ارتباط با رسانه های استان، تهیه بولتن مکتوب و رایانه ای از اخبار سایت ها و روزنامه 
ها، سامانه رصد و پایش اخبار و محتوا، ارتباط با صدا و سیما، ارتباط با رسانه ها، شیوه های 
مختلف ارتباطی و...، استراتژی شهرداری رشت در برابر انواع رسانه ها، نحوه پرداختی به رسانه 

های مختلف و... در این برنامه پیشنهاد شده است.
   چگونگی برقراری ارتباطات مردمی، انجام  پژوهش و افکارسنجی، تبلیغات محیطی، بهره 
گیری از تلویزیون های شهری و... نیز از پیشنهادهای مشخص مدیریت ارتباطات شهرداری 

رشت بوده است.
   برنامه های مربوط به تشریفات، بازدیدها، افتتاحیه ها، دیدار با مسووالن، انتشارات، نامگذاری 

معابر و... از دیگر بخش های این برنامه عملیاتی اعالم شد.
   واحد امور بین الملل این مدیریت نیز اقداماتی همچون عقد قراردادهای خواهرخواندگی، برنامه 
های مرتبط با روزها و مناسبتهای بین المللی، راه ابریشم، شهر خالق خوراک شناسی، ارتباط با 
یونسکو، فعالیتهای مرکز خالقیت و نوآوری، آکادمی خوراک، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 

و... را دنبال خواهد کرد.
   نظارت بر کار روابط عمومی معاونت ها، مدیریت های ستادی، سازمانها و مدیریت های مناطق 
از دیگر برنامه های پیشنهادی ارائه شده با یک شیوه نامه مشخص بوده است که در جای خود 

اهمیتی فراوان دارد.
   عضویت در کمیسیون ها و مجامع عمومی، برقراری ارتباطات الکترونیکی و برنامه ریزی 
برای آموزش حرفه ای مسووالن و کارکنان روابط عمومی ها از دیگر اقدامات اساسی این برنامه 

عملیاتی اعالم شد.
   علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با تقدیم این برنامه عملیاتی در 
۸۵ صفحه به دکتر ناصر حاج محمدی به طور مشخص در هر زمینه قابلیت های اجرایی این 
برنامه ها را تشریح کرد و در پایان نیازمندیها، ابزارهای الزم و امکانات اولیه مورد درخواست را 

نیز مطرح نمود.
قول  پیشنهادی،  عملیاتی  برنامه  از  رضایت  ابراز  ضمن  محمدی  حاج  ناصر  دکتر     
از  و  داد  را  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  با  مساعد  همکاری 
علیرضا قانع خواست در هر مرحله از پیشرفت کار، نتایج و بازخوردها را به آگاهی و 

اطالع وی برساند.



۷

تالش شهرداری رشت 
برای مشارکت در اجرای 

رزمایش مواسات و کمک مومنانه
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت« امسال که ماه رمضان متفاوتی را با شیوع 
یک ویروس خطرناک به نام »کرونا« تجربه می کنیم نیاز 
به همدلی را نیز بیش از پیش درک می نماییم و در چنین 
شرایطی با روشن بینی مقام  معظم رهبری در پیشنهاد به همه 
مردم برای کمک به نیازمندان و »رزمایش مواسات« هر یک 
از آحاد جامعه می توانند بیش از پیش از فیوضات این ماه 

خدا بهره ببرند.
   رهبر معظم انقالب فرمودند که ماه رمضان، ماه کمک 
رزمایش  یک  که  است  خوب  چه  و  است  مستمندان  به 
گسترده ای برای کمک به آنها به وجود بیاید برای مواسات 

و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا.
   با این پیام همه نیروهای وفادار به نظام و انقالب و نیروهای 
جهادی و انقالبی به ویژه همکاران شهرداری رشت آستین 

همت را باال زده و دست به کار شدند. 
   حاال همه در تالش هستند به سهم خود بهترین ها را در 

ماه مبارک رمضان امسال در کمک به نیازمندان رقم بزنند.
و  مستمندان  نیازمندان،  اطعام  اقدامات  این  از  یکی     
همچنین پاکبانانی است که در شیفت های شب برای خدمت 

به شهروندان تالش می کنند.
   با انجام این اقدامات شهرداری رشت به سهم خود در اجرای 
»رزمایش مواسات« سهیم شده و در جهت تحقق منویات 

مقام معظم رهبری در ماه میهمانی خدا تالش کرده است.

رانندگانتاکسیرشتوامکمبهرهدریافتمیکنند
و مسافر  بار  نقل  و  رئیس سازمان حمل     
شهرداری رشت  از اختصاص ۷۰۰ فقره وام 
شرایط  واجد  تاکسی  رانندگان  به  کم بهره 

رشت خبر داد.
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات 
محمد  رشت«  شهرداری  بین الملل  امور  و 
نوری هریس با اعالم این مطلب در تشریح  
شیوع  پی  در  گفت:  خبرنگاران   به  خبر 
رانندگان  »ویروس کرونا« و کاهش درآمد 
و  کشوری  مسئوالن  همکاری  با  تاکسی 
استانی ۷۰۰ فقره وام کم بهره حمایتی برای 
رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده است.

   رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت سپس تاکید کرد: رانندگان 
تاکسی عالقه مند به دریافت این وام دو میلیون تومانی می توانند با مراجعه به سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از شرایط آن آگاهی یابند و نسبت به دریافت 

وام اقدام کنند.

قدردانیمعاونتخدماتشهریشهرداریازآتشنشانان
شهرباران

   سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت با حضور در سازمان آتش نشانی از آتش نشانان 
سختکوش شهرباران قدردانی کرد.

  به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« بابک رمضانی با حضور 
در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در نشست با سرپرست و روسای ایستگاه ها 
و معاونان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، مسائل و مشکالت این سازمان را مورد بحث و 

بررسی قرار داد.
   سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت افزود: قطعاً تالش همه آتش نشانان در روزهای 
پرتالطم وزش باد گرم، ریزش برف سنگین، بارش شدید باران و حتی در این روزهای اخیر در مبارزه 
با شیوع »ویروس کرونا« بر کسی پوشیده نیست و شهروندان همواره قدردان زحمات آنها خواهند بود.

   گفتنی است در این نشست شهرام مومنی به عنوان سرپرست جدید سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری رشت معرفی شد و بابک رمضانی برای او آرزوی موفقیت و توفیق در اجرای وظایف 

محوله نمود.



۸

سرعت گرفتن پروژه های عمرانی؛
 با دور شدن از هوای بارانی

   با گرم شدن هوا و دور شدن از روزهای بارانی، فعالیتهای عمرانی در مناطق پنجگانه 
شهرداری رشت وسعت یافته و آهنگ و شتابی بیشتر در دست اجرا است.

   گزارشهای رسیده از هر پنج منطقه شهرداری رشت حاکی از تداوم فعالیتهای عمرانی 
اعم از مرمت و ترمیم آسفالت معابر، روکش آسفالت، ترمیم منهول ها و دیگر عملیات 

اجرایی و توسعه ای شهر رشت. 
   همچنین گزارش رسیده حاکی از تداوم فعالیتهای عمرانی در روزهای خوب بهاری در 

منطقه سه شهرداری رشت می باشد.
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« هفته 
گذشته فعالیتهای عمرانی منطقه سه رشت همچون دیگر مناطق شهرداری تداوم یافت.
   کار مرمت، ترمیم و لکه گیری آسفالت ابتدای خیابان فلسطین، میدان شهدای رسانه 
و همچنین محوطه میدان میوه و تره بار آزادی رشت واقع در بلوار مدرس در هفته  

گذشته انجام شد.
   گزارش تصویری کامل اجرای این پروژه های شهری نیز برای آگاهی شهروندان در 

پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.

به وسیله ی شهرداری رشت همزمان با ماه میهمانی خدا؛
۱۱۴ برنامه فرهنگی با محتوای قرآنی 

در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری تولید شد

   به گزارش واحد »خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« حمیدرضا محمدی با 
اشاره به فعالیتهای این سازمان در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری رشت با توجه به اهمیت ماه ضیافت الهی، برنامه های متعددی در حوزه فرهنگی، 

اجتماعی با محتوای قرآنی تولید کرده است.
   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با تاکید بر اینکه ماه مبارک رمضان، 
فرصت مناسبی برای ارتقای فرهنگ و اخالق دینی در جامعه است، گفت: با توجه به طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و عدم امکان برگزاری برنامه های جمعی، تنوع برنامه های فرهنگی، متناسب با ایام ماه مبارک 

رمضان، در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، قرار گرفت.
   وی بیان معارف اصیل اسالمی در فضای معنوی ماه مبارک رمضان را برای آگاهی دینی شهروندان 
الزم و ضروری دانست و افزود:۱۱۴ برنامه متنوع فرهنگی با محتوای قرآنی به برکت تعداد سوره های 
قرآن کریم، در ماه بهار قرآن، برای بهره مندی معنوی هرچه بیشتر شهروندان در این ایام مبارک، 

تولید شده است.
   محمدی با تاکید بر لزوم توجه به اثر بخشی برنامه فرهنگی، اجرای برنامه هایی چون »شهر باران، 
شهر قرآن«، »باران حکمت«، »با خدا تا خدا«، »دوره مجازی خوانش تحلیلی و  مرور کتاب« و 
»فصل مهربانی« را از برنامه های قرآنی سازمان برشمرد و افزود: به حول قوه الهی، یکصد و چهارده 
برنامه محتوایی و تولیدی در ماه مبارک رمضان برای رده های مختلف سنی کودک و نوجوان، جوان 
و بزرگسال درحال اجرا و تولید است تا شهروندان شریف شهر رشت در این ماه مبارک از برنامه های 

معنوی به صورت مجازی بهره مند شوند.
   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه تدوین برنامه های فرهنگی 
بر اساس هدف گذاری فرهنگی سازمان، صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شرح نهج  البالغه، 
قصه  های قرآنی، ابتهال خوانی، قرائت قرآن کریم و پانزده برنامه تولیدی و محتوایی مخصوص کودکان و 

نوجوان، بخشی از برنامه های مدون این سازمان در ایام مبارک رمضان می باشد.
   وی با اشاره به درگیری جهان با »ویروس کرونا« و لزوم جلوگیری از شیوع آن در جامعه، گفت: 
یاد و خاطره شهدای  برای گرامیداشت  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، 
سالمت، دیدار و تجلیل از خانواده های شهدای شهر رشت را در دستور کار قرار داده و با تهیه 
از شیوع زنجیره ای »کروناویروس« به  بسته های آموزشی و خودمراقبتی در راستای جلوگیری 

صورت فرهنگی فعالیت می کند.



۹

اقدامات گسترده سازمان فاوای شهرداری رشت 
در روزهای کرونایی

   سازمان فاوای شهرداری رشت برای مقابله با »ویروس کرونا« به اقدامات گسترده و برنامه ریزی شده 
دست زده است از امکان برگزاری جلسات اداری با راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس شهرداری رشت 

گرفته تا سامانه اتوماسیون اداری شهرداری.
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« هانی عسکری در این 
زمینه گفت: با توجه به اعالم وضعیت بحرانی در شهر رشت، از ابتدای درگیری با شیوع »ویروس 
کرونا« در کشور و پیرو دستور شهردار محترم برای اجرای آیین نامه دورکاری و شیفت بندی پرسنل 
شهرداری، امکان دسترسی کارکنان شهرداری رشت به سامانه اتوماسیون اداری شهرداری از منزل، به 

وسیله سازمان فاوا فراهم گردید و این امکان 
همچنان نیز ادامه دارد.

و  اطالعات  فناوری  سازمان  ریاست     
برشمردن  با  رشت  شهرداری  ارتباطات 
سخت افزاری  پشتیبانی  همچون  اقداماتی 
و برپاداری سیستمهای کاربران گفت: تهیه 
فایل پشتیبان از همه سامانه های نرم افزاری، 
برپاداری ماشین های مجازی،  و  پشتیبانی 
نگهداری و پشتیبانی از ارتباطات وایرلس 
شهرداری و سازمانهای وابسته، پیکربندی 
و ایجاد دسترسی کاربران برای استفاده از 
اینترنت و راه اندازی VPN سرور در جهت 

دورکاری کاربران بخشی از خدمات سازمان فاوا به مجموعه مدیریت شهری در زمان بحران »کرونا 
ویروس« بوده است.

   عسکری افزود: داخل مجموعه این سازمان نیز تمهیداتی اتخاذ شد تا در زمان حضور شیفتی کارکنان 
در محل کار، در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی امکانات الزم برای ضدعفونی کردن محیط کار در 

اختیار پرسنل قرار گرفته تا احتمال ابتال به این ویروس داخل مجموعه کارکنان نیز به حداقل برسد.
   وی همچنین راه اندازی سامانه ویدیوکنفرانس شهرداری رشت برای برگزاری جلسات اداری به صورت 
غیرحضوری، پشتیبانی جلسه فوق العاده مجازی شهرداران کالنشهرهای کشور برای مقابله با »ویروس 
کرونا«، جلسه مجازی معاونان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کالنشهرها، جلسه مجازی معاونان 
مالی و اقتصادی و نیز رؤسای سازمان فاوا شهرداری کالنشهرهای کشور را، از دیگر اقدامات این سازمان 

در دوران شیوع »ویروس کرونا« در کشور بیان نمود.

با همکاری سازمان عمران شهرداری رشت؛ 
زباله های دفنگاه سراوان به صورت اصولی دفن می شوند

بازآفرینی فضاهای شهری  و     سازمان عمران 
با سازمان مدیریت پسماندها برای دفن اصولی 
و  همکاری  سراوان  زباله های  دفنگاه  در  زباله ها 

تالش می کند.   
   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت« یک راه اصولی دفن 
زباله ها در سراوان بهره گیری از پوشش مخلوط 
شن و ماسه روی زباله ها و دفن اصولی آنها است 
که به طور ویژه در روزهای کرونایی مورد توجه 

بیشتر قرار گرفته است.
و  عمران  سازمان  رئیس  حرفت خواه  میثم     
در  رشت  شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی 
این باره توضیح داد: برای دفن بهداشتی و اصولی 

زباله های دپو شده در دفنگاه رباله سراوان و همکاری در جهت ایجاد پوشش ضخیم مخلوط 
شن و ماسه روی زباله ها، روزانه کامیون های حمل مخلوط به مقصد سراوان بارگیری و تخلیه 

می شوند.
   وی افزود: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری وظیفه خود می داند که به سازمان 

مرتبط در این زمین یعنی مدیریت پسماندهای زباله ها کمک کند.
   حرفت خواه خاطر نشان کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده تکثیر حشرات، پراکنش 

آلودگی ها و دفن اصولی زباله ها در سراوان به خوبی انجام  می شود.

کار ضدعفونی و گندزدایی در مناطق مختلف شهرداری 
رشت ادامه دارد

   شهرداری رشت از تداوم اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن شهر رشت 
خبر داد.

   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« هفته گذشته 
این عملیات در مناطق پنجگانه شهرداری رشت، به وسیله نیروهای خدماتی اجرا و انجام 

شده است.
گزارش تصویری ادامه روند اجرایی عملیات ضدعفونی و گندزدایی مراکز عمومی و معابر 
شهری در مناطق پنجگانه شهرداری رشت همزمان با دیگر مناطق در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری بازتاب یافته است.
   گفتنی اینکه اجرای عملیات ضدعفونی، گندزدایی و پاکسازی معابر شهری مورد توجه 

شهروندان فهیم رشت نیز قرار گرفته است.



۱۰

برای نخستین بار کارگروه بازآفرینی شهرداری رشت 
تشکیل جلسه داد

   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« 
این نشست با هدف هماهنگی هر چه بیشتر با مدیریت های مناطق پنجگانه 

شهرداری این شهر برگزار گردید.
   در این جلسه که در دفتر معاونت معماری و شهرسازی تشکیل شد، رضا ویسی 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری، نرجس محمودی معاون بازآفرینی سازمان 
عمران، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری، مجتبی خدمت بین دانا 

رئیس درآمدهای عمومی و اعضای کارگروه حضور داشتند.
این  در  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  بازآفرینی  معاون     
نشست با اشاره به رویکرد جدید مدیریت های شهری در بازآفرینی و حفظ 
میراث معماری گذشته شهرها، اظهار کرد: بازآفرینی در حقیقت باززنده سازی 
فضاهای شهری است به نحوی که ساکنان شهرها احساس کنند دارند در یک 

شهر »زنده« و »پویا« زندگی می کنند.
   نرجس محمودی همچنین توضیحاتی درباره تصویب نامه هیات وزیران و 
نحوه  و  مسئولیت ها  و  داد  ارائه  بازآفرینی  شرکت های  اجرایی  شیوه نامه 

همکاری نهادهای مختلف را نیز بیان کرد.
   گفتنی اینکه در جلسه یاد شده بر اتخاذ شیوه نامه ای واحد و مشخص برای 

شرکت های مرتبط با بازآفرینی فضاهای شهری تاکید گردید.

یک اقدام ارزشمند در دوران بحران کرونا؛
مدیر منطقه  دو شهرداری رشت خبر داد: 

راه اندازی »تونل مکانیزه ضدعفونی« 
در پیاده راه هسته مرکزی رشت

   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« 
علیرضا کامران راد با اشاره به راه اندازی »تونل مکانیزه ضدعفونی« در پیاده راه هسته 
مرکزی شهر رشت اظهار کرد: این سازه برای استفاده رایگان عابران پیاده برای 
ضدعفونی کردن افراد، در پیاده راه سمت »خیابان شریعتی« نصب و راه اندازی 

شده است.
   مدیر منطقه دو شهرداری رشت درباره نحوه فعالیت این تونل گفت: در این 
فرآیند از اکسیژن هوا گاز اُزن تولید شده است و این گاز در اختالط با آب، آب 

اُزن دار تولید می کند.
   کامران راد ادامه داد: این محلول خاصیت آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده داشته 

و با ورود افراد به داخل تونل و چرخش ۳۶۰ درجه باعث ضدعفونی فرد می شود.

   مدیر منطقه دو شهرداری رشت با اشاره به تاریخچه استفاده از گاز اُزن نیز توضیح 
داد: اثبات شده است که گاز اُزن توانایی از بین بردن »ویروس کرونا سارس« را دارد 
و از آنجایی که ساختار »ویروس کرونا ۱۹-کووید« تقریباً مشابه ساختار »ویروس 
کرونا سارس« است می توان گفت که این گاز بر روی این ویروس نیز اثرگذار است.

   وی درباره احتمال ایجاد آلودگی این تونل گفت: در این مکانیزم هیچ ماده 
شیمیایی استفاده نمی شود و دوستدار محیط زیست است. بنا براین در فرآیندی 
که رخ می دهد هیچگونه آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمی شود و در نهایت 

اکسیژن مازاد وارد هوا می گردد.
   گفتنی است که این تونل در ماه مبارک رمضان نوبت اول در ساعات ۱۰ تا ۱۴ و 

در نوبت دوم از پس از افطار تا ۲۳ برای استفاده شهروندان فعال است.
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