


گفتار هفته

۲

حدیث هفته
با حکم شهردار رشت؛ مدیر ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری رشت 
منصوب شد/نخستین سخنان قانع 

                   پس از انتصاب	
			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	طی	
حکمی	علیرضا	قانع	را	به	عنوان	مدیر	ارتباطات	
و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	منصوب	کرد.
	پس	از	حدود	سه	ماه	فعالیت	علیرضا	قانع	به	
عنوان	سرپرست	این	مدیریت،	دکتر	ناصر	حاج	
محمدی	وی	را	به	عنوان	مدیر	ارتباطات	و	امور	

بین	الملل	منصوب	کرد.
			در	حکم	شهردار	رشت	خطاب	به	علیرضا	

قانع	صومعه	سرایی	آمده	است:
شماره	 استعالم	 اساس	 بر	 احترام؛	 و	 سالم	 با	
و	 	۹۸/۰۷/۰۷ مورخ	 ۱۴۶۲/م/۸۷۳۲ش/۹۸	
با	عنایت	به	تعهد	و	تجارب	ارزنده	جنابعالی	به	
موجب	این	ابالغ	به	عنوان	»مدیر	ارتباطات	و	امور	
بین	الملل	شهرداری	رشت«	منصوب	می	گردید،	
امید	است	با	توکل	به	ایزد	منان	و	همچنین	
توانمندیهای	خود	با	نوآوری،	خالقیت،	تفکر	و	
یافتن	راه	کارهای	نوین	در	انجام		ماموریت	ها	و	

وظایف	سازمانی	موفق	و		موید	باشید.
													ناصر	حاج	محمدی	-	شهردار	رشت
این	حکم	در	 از	صدور	 قانع	پس	 علیرضا	 	 	 	
بتوانم	 امیدوارم	 نمود:	 تاکید	 گفت	وگویی	
پاسخگوی	اعتماد	شهردار	محترم	رشت	به	خود	
در	انجام	وظایف	و	کارهای	محوله	باشم	و	در	
مدت	زمان	تصدی	این	سمت،	با	اجرای	برنامه	ها	
و	فعالیتهای	مثبت	و	موثر	منشای	اثر	خیر		شوم.
			وی	تاکید	کرد:	یقیناً	موفقیت	حاصل	کار	
گروهی	است	و	من	و	همکارانم	در	مدیریت	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	تالش	خواهیم	کرد	
تا	در	جهت	اهداف	برنامه	های	شهردار	محترم	
برنامه	ها،	 و	 کارها	 در	 خالقیت	 و	 نوآوری	 با	
اقداماتی	موثر	و	مفید	از	خود	به	یادگار	بگذاریم.
			مدیر	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	
رشت	سپس	خاطر	نشان	کرد:	بدون	شک	برای	
اینکه	بتوانیم	امروز	در	جایگاهی	که	هستیم،	
نقش	خود	به	خوبی	ایفا	کنیم،	باید	به	دانش	
روز	و	همچنین	بهره	گیری	از	نیروهای	خالق	
و	توانمند	مجهز	شویم	و	این	مدیریت	تالش	
خواهد	کرد	تا	با	نوآوری	و	اجرای	برنامه	های	

خالق	از	روزمّرگی	پرهیز	نماید.

رحلت پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( بر همگان تسلیت باد.
 »َمن َردَّ َعن ِعرِض اَخیِه الُمسِلِم َوَجَبت لَُه الَجنَُّة اَلَبتََّة«

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. 
حضرت محمد )ص(

با	 		شهردار	رشت	در	نشست	 	
شماری	از	اهالی	سراوان	با	بیان	
همانند	 سراوان	 مشکل	 اینکه	
وضعیت	مریض	و	بیماری	است	
آن	رسید،	 داد	 به	 باید	 آالن	 که	
ندهید	 اجازه	 اگر	 آالن	 گفت:	
بعدها	 شود،	 درمان	 مریض	 این	

افسوس	خواهید	خورد.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	
بین	الملل	 امور	 و	 ارتباطات	
ناصر	 دکتر	 رشت،	 شهرداری	
حاج	محمدی	در	نشستی	که	با	
شماری	از	اهالی	سراوان	با	حضور	

رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	برگزار	شد،	بر	جدیت	خود	در	حل	مسئله	
سراوان	تاکید	کرد.

			وی	افزود:	پس	از	اینکه	به	عنوان	شهردار	رشت	انتخاب	شدم،	مسئله	
سراوان	را	مهمترین	و	اصلی	ترین	کار	رشت	عنوان	کردم	و	از	همان	روزهای	
اول	همه	مسئوالن	استان	را	به	سراوان	آوردم	تا	از	نزدیک	مسائل	این	منطقه	

را	مشاهده	کنند.
			وی	گفت:	خودم	نیز	به	طور	روزانه	از	دفنگاه	سراوان	
در	 و	 هستم	 کار	 جریان	 در	 روز	 هر	 و	 کردم	 بازدید	
گفت	وگو	با	مسئوالن	کشوری	و	استانی	تاکید	نمودم	
که	سه	کار	باید	برای	زباله	های	رشت	هم	راستا	با	هم	

انجام	شود.
			دکتر	حاج	محمدی	افزود:	مسئله	سراوان،	کارخانه	
کود	آلی	و	ساخت	زباله	سوز	سه	موضوعی	است	که	آالن	
دارد	هم	راستا	با	هم	با	همراهی	همه	مسئوالن	کشوری	

و	استانی	پیگیری	می	شود.
			شهردار	رشت	به	اهالی	سراوان	خاطر	نشان	کرد:	اگر	یک	روزی	شهرداری	
رشت،	سراوان	را	رها	کند	مشکالت	آالن	صد	چندان	خواهد	شد.	شهرداری	
طبق	قانون	مصوب	مجلس	باید	جایی	را	که	دولت	اعم	از	وزارت	کشور،	

شهردار رشت در نشست با جمعی از اهالی سراوان مطرح کرد: 
آالن اگر اجازه ندهید این مریض درمان شود، بعدها افسوس خواهید خورد

سازمان	حفاظت	محیط	زیست	
و	جهاد	کشاورزی	به	شهرداری	
تعرفه	می	کنند،	برای	دفن	زباله	
مورد	استفاده	قرار	دهد	و	شما	
خودتان	شاهد	هستید	که	۳۴	
سال	اینجا	به	همین	روال	کار	

شده	است.
			وی	ادامه	داد:	آالن	وضعیت	
سراوان	حکم	مریضی	را	دارد	که	
پزشک	 نشود	 داده	 اجازه	 اگر	
دلیل	 به	 را	 کارش	 متخصص	
اینکه	مثالً	در	گذشته	ضعفهایی	
وجود	داشته،	انجام	دهد،	مریض	

وضعیتش	حادتر	می	شود.
			شهردار	رشت	افزود:	اگر	امروز	این	فرصت	را	از	دست	بدهید	فردا	مشکالتتان	
افزونتر	خواهد	شد	و	افسوس	خواهید	خورد	چون	معلوم	نیست	چه	زمانی	

مسئوالن	مانند	امروز	روی	حل	مسئله	سراوان	هماهنگ	و	همراه	شوند.
			دکتر	حاج	محمدی	سپس	به	عنوان	متخصص	محیط	زیست	توضیحاتی	
کامل	و	مفصل	در	زمینه	تفکیک	زباله	ها،	پردازش،	بازیافت	و	زباله	سوز	ارائه	
کرد	که	مورد	توجه	حاضران	در	جلسه	نیز	

قرار	گرفت.
			گفتنی	اینکه	در	این	نشست	اسماعیل	
حاجی	پور	رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	
کسی	 اینکه	 به	 اشاره	 با	 سخنانی	 در	 نیز	
درد	دندان	را	متوجه	می	شود	که	این	درد	
را	کشیده	باشد	و	امروز	خدمتگزاران	شما	
دردکشیده	هستند	و	می	خواهند	مشکالت	

منطقه	حل	شود.
			در	این	نشست	برخی	از	اهالی	سراوان	نیز	نقطه	نظرات	خود	را	بیان	کردند	
و	گفتند	که	از	وضعیت	دفنگاه	زباله	های	سراوان	تاکنون	آسیبهای	بسیاری	به	

اهالی	رسیده	است.	آنها	خواستار	پیگیری	جدی	و	حل	مسئله	شدند.
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حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء برای
 اجرای پروژه های عمران شهری کالنشهر رشت 

 
   در نشستی با حضور رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر و رئیس کمیسیون حمل و نقل و 
ترافیک شورای اسالمی شهر، شهردار و معاون اقتصادی و مالی شهرداری رشت و دست اندرکاران 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء چگونگی حضور و مشارکت این قرارگاه در اجرای پروژه های عمران 

شهری در رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   در این نشست شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر رشت در زمینه اجرای پروژه های شهری 
توضیحاتی را برای مهندس رحمانی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی و مهندس فالح مدیر 
عامل مرکز شهید رجایی این قرارگاه ارائه کردند و در نهایت مقرر شد مجموعه ای از پروژه های عمرانی 

به همراه مشخص شدن روشهای تامین مالی آنها در جلسه ای با حضور دکتر محمد فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء نهایی گردد.

   اسماعیل حاجی پور در این نشست در سخنانی اعالم نمود: اعضای شورای شهر با همدلی و همفکری 
برای همراهی با برنامه های اجرایی شهردار محترم آمادگی کامل دارند.

   رئیس شورای اسالمی شهر رشت خواستار اجرایی شدن برخی از پروژه های مشخص شهر رشت که 
در بسته های سرمایه گذاری آماده شده اند، گردید.

   شهردار رشت هم در این نشست به تشریح برخی از پروژه های مهم توسعه ای همچون پروژه الیروبی 
روخانه های زرجوب و گوهررود، اجرای کلکتور جمع آوری فاضالب، اجرای طرحهای گردشگری، طرح 
کمربندی ۹۰ متری، اجرای طرح تراموا، اجرای پروژه زیرسطحی و زیرگذرهای میدان شهدای ذهاب 

و... پرداخت.
   دکتر ناصر حاج محمدی خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها زمینه های توسعه و عمران شهری 

رشت بیش از پیش فراهم  می شود.

   شهردار رشت روز چهارشنبه یکم آبان ماه ۹۸ با فرماندهان نیروی انتظامی استان گیالن دیدار و 
گفت وگو کرد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این جلسه هم اندیشی دو 
طرف راهکارهای همکاری و تعامل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

   دکتر ناصر حاج محمدی با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل شهری مرتبط با حوزه انتظامی است، 

جلسه هم اندیشی شهردار رشت با فرماندهان نیروی انتظامی گیالن برگزار شد 
خواستار برگزاری جلسات مستمر با فرماندهان نیروی انتظامی استان برای رفع این مسائل گردید.

سرهنگ  گیالن،  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  اسحاقی  سردار  هم اندیشی  نشست  این  در     
حسن پور معاونت هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان، سرهنگ سجادی فرمانده مرزبانی استان 
گیالن، سرهنگ طالبی رئیس پلیس راهور استان و سرهنگ رمضانی فرمانده انتظامی شهرستان 

رشت حضور داشتند.
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مدیر هماهنگی و نظارت بر 
خدمات شهری: 

مناقصه یک مرحله ای شبکه 
آبرسانی بلوارهای شهر رشت 

برگزار می شود
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش با 
بار در  اولین  اینکه پروژه آب خام برای  اشاره به 
با  بر مطالعات صورت گرفته  استناد  با  سال ۹۰ 
میدان گیل  از  علی)ع(،  امام  بلوار  در  لوله گذاری 
تا مصلی و از مصلی تا میدان نیروی دریایی آغاز 
شد، اظهار کرد: این پروژه به دلیل برخی مشکالت 
همچون عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز ناتمام 

ماند و پیمان در سالهای ۹۶-۹۷ به اتمام رسید.
بر خدمات شهری  نظارت  و     مدیر هماهنگی 
صورت  در  کرد:  تصریح  سپس  رشت  شهرداری 
انجام این پروژه، رفیوژ میانی بلوارها حدود دو هزار 
و ۴۰۰ مترمربع و همچنین مساحت شش هزار 
آبیاری  مکانیزه  صورت  به  سبز،  فضای  مترمربع 
خواهد شد که به همین منظور شهرداری رشت 
بودجه  اعتباری پیش بینی شده در  از ردیف کد 
مصوب سال ۱۳۹۸ حوزه معاونت خدمات شهری 
در نظر دارد شبکه آبرسانی بلوارهای شهر رشت از 
جمله بلوار امام خمینی)ره( به طول دو هزار متر، 
بلوار شهید قلیپور یکهزار و ۱۰۰ متر، بلـوار شهید 
افتخاری دو هزار و ۵۰۰ متر و بلوار شهدای گمنام 
۹۰۰ متر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به صورت مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.

   وی هدف از واگذاری این پروژه را مصرف بهینه 
منابع آبی برای فضای سبز و مدیریت صحیح آب 
عنوان نمود و گفت: اجرای سیستم آبیاری کنونی 
دارای  آبیار(  تانکر  سنتی)خودروهای  صورت  به 
مشکالتی عدیده همچون ایجاد ترافیک در سطح 
شهر، مخاطرات جانی، استهالک، فرسودگی خودروها 
و ... است که به همین منظور، اسناد و مدارک تهیه 
شده در سالهای ۹۴ و ۹۵ و نیز دیگر پروژه های ناتمام 

بازبینی شده و در دستور کار مناطق قرار گرفت.
تاریخ  در  مناقصه  اسناد  انتشار  از  بشردانش     
۹۸/۸/۱ در سامانه تدارکات الکترونیک خبر داد و 
می توانند  مناقصه  این  در  شرکت کنندگان  گفت: 
WWW. سایت  از  اسناد  دریافت  تاریخ  از 
SETADIRAN.IR نسبت به ارسال پیشنهادهای 
ساختمان  گیل-  -میدان  رشت  نشانی:  به  خود 

شهرداری-واحد اداره حقوقی اقدام نمایند.

   مدیریت ارتباطات شهرداری رشت خطاب به 
تاکید  و »گیل خبر«:  مدیر مسئول »دیارمیرزا« 
کرد که انتقاد نابه جای شما ناشی از عدم آگاهی از 

قوانین و مصداق نشر اکاذیب است.
   به دنبال درج مطلبی در پایگاه اطالع رسانی 
»گیل خبر« با عنوان »ماهانه ناقابل یکصد میلیون 
تومان؛ حقوق و مزایای شهردار رشت!« مدیریت 
رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 

جوابیه ای برای این دو پایگاه اطالع رسانی ارسال کرد و اعالم نمود: مقتضی 
است طبق قانون مطبوعات توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی در 

صفحه اول سایت درج گردد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
این جوابیه آمده است: حقوق شهردار بر اساس آئین نامه نحوه محاسبه حقوق و 
مزایای شهرداران و طبق حکم حقوقی که توسط استاندار محترم صادر و ابالغ 
می شود، پرداخت می گردد در خصوص شهردار فعلی رشت نیز با احتساب کلیه 
مزایای متعلقه ، اضافه کار و غیره دریافتی ماهیانه ایشان در حدود "دوازده میلیون 
تومان" طبق آخرین فیش حقوقی است و این موضوع در اجرای شفاف سازی 
و پایش حقوق و مزایای مدیران دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۱۲۷۹۴۳ 

مورخ ۱۸/۷/۹۸ به دیوان محترم محاسبات استان گیالن اعالم گردیده است.
   این مدیریت در باره اعالم دریافتی ماهانه مبلغ یک میلیون تومان از 
سازمانهای تابعه به شهردار رشت تاکید کرد: طبق آخرین ساختار تفصیلی 
سازمانی شهرداری رشت دارای ۱۰ سازمان است که طبق اساسنامه های 
سازمانها مصوب وزارت کشور و بر اساس بخشنامه صادره سازمان همیاری 
شهرداریها از سال ۹۵ تاکنون شهردار، اعضای شورای سازمانها و هیئت مدیره 
آنان حق دریافت هیچگونه وجه بابت حق جلسه، پاداش و... ندارند و شهردار 
رشت از این بابت تاکنون هیچ وجهی از سازمانهای تابعه دریافت ننموده است 
به همین دلیل خبر درج شده در آن پایگاه خبری »ناشی از عدم آگاهی از 

قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب می باشد.«
   این مدیریت همچنین در ارتباط با اجاره منزل مسکونی برای شهردار 
اعالم کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آئین نامه شرایط 

احراز تصدی سمت شهردار، مقرر گردید؛ ۵۰ درصد 
از  استیجاری شهردار  منزل  ماهیانه  اجاره  هزینه 
محل بودجه شهرداری پرداخت گردد، در صورتی 
که بابت ترهین منزل استیجاری مزبور هیچگونه 
ماهیانه  صورت  به  شهرداری  توسط  ای  هزینه 
پرداخت نمی گردد و مبلغ ودیعه پرداخت شده 
نیز از محل موجودی سپرده بانک شهرداری صورت 
گرفته که اوالً امکان هزینه آن برای سایر موضوعات 
و یا تسویه بدهی ها از محل حساب سپرده و یا هرنوع اعمال هزینه وجود 
نداشت و ثانیاً به موجودی سپرده های موجود در بانکها هیچگونه سودی 
تعلق نمی گیرد و برداشت از آن به عنوان ودیعه ساختمان استیجاری مانع 
کسب منافع در این خصوص نگردیده است. لذا خبر درج شده در آن پایگاه 
خبری »ناشی از عدم آگاهی از قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب 

می باشد.«
   در این جوابیه همچنین در ارتباط با پرداخت حق عمران شهردار نیز عنوان 
شده که: می بایست به آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران استناد کرد که پایگاه 
خبری محترم نیم در هزار هزینه های عمرانی انجام شده را نیم درصد اعالم 
نموده است! ضمن اینکه در تبصره ذیل بند ج ماده ۲ آئین نامه فوق الذکر 
حداکثر سقف حق عمران قابل پرداخت به شهرداران که پس از تصویب تفریغ 
بودجه تحقق می یابد را معادل دو برابر مجموع حقوق مبنا، افزایش سنواتی 
و فوق العاده شغل سالیانه شهردار تعیین نموده که با توجه به حکم حقوقی 
شهردار رشت توسط استاندار محترم، مبلغ سالیانه آن درصورت انجام هزینه 
های عمرانی از مبلغ سی میلیون تومان در سال نمی تواند تجاوز نماید. لذا 
چگونگی محاسبه حق عمران شهردار توسط آن پایگاه اطالع رسانی »ناشی از 

عدم آگاهی از قوانین موضوعه و یا مصداق نشر اکاذیب می باشد.«
   در پایان مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت عنوان نموده 
است که: با توجه به توضیحات فوق، ضمن تکذیب خبر منتشره با توجه 
به تشویش اذهان عمومی و انتشار اخبار غیرواقعی و کذب، حق پیگیری 
چنین خبرسازی هایی از طریق مراجع ذیصالح از سوی شهرداری رشت 

محفوظ خواهد بود.

مدیریت ارتباطات شهرداری رشت خطاب به مدیر مسئول »دیارمیرزا« و »گیل خبر«: 
انتقاد نابه جای شما ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مصداق نشر اکاذیب است

در بازدید شهردار رشت تاکید شد؛ 
سوله های جدید کارخانه کود آلی رشت با سرعت 

در دست ساخت است

   دکتر ناصر حاج محمدی روز شنبه ۲۷ مهر ماه امسال از کارخانه کود آلی 
رشت بازدید کرد و از نزدیک روند اجرای سوله های جدید پردازش زباله در 
این کارخانه را بررسی کرد.  شهردار رشت در این برنامه بازدید گفت: زمانی 
که تصدی شهرداری رشت را بر عهده گرفتم، ظرفیت پردازش زباله در این 

کارخانه به شدت کاهش یافته بود.
   وی گفت: به دلیل فرسودگی ماشین آالت و خط پردازش زباله، ترمیم 
و بازسازی کارخانه ضروری به نظر می رسید که با مساعدت و همراهی 
مسووالن استان به ویژه استاندار محترم و نقش ویژه جناب آقای دکتر 
نوبخت اعتبارات الزم برای ترمیم کارخانه تخصیص داده شد و به سرعت 

عملیات ساخت دو سوله سالن پردازش آغاز شد.
  حاج محمدی خاطر نشان کرد: امیدارم با دقت نظر پیمانکار مربوطه هر چه 
سریعتر عملیات ساخت دو سوله جدید به پایان برسد و با نصب دستگاه های 
الزم بتوانیم ظرفیت پردازش زباله ها را در این کارخانه به سطح مطلوب برسانیم.
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چگونگی ایجاد »خیابان غذا« در رشت 
بررسی شد  

   با حضور شهردار رشت و رئیس شورای اسالمی شهر رشت چگونگی و نحوه اجرا و ایجاد پروژه 
»خیابان غذا« در رشت بررسی شد.

   در نشستی ویژه خالصه طرح مطالعات فنی و ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه »خیابان غذا« با 
حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و 

دست اندرکاران این پروژه ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
ویژگیهای شهر خالق  به  توجه  با  برگزار شد، وی  دفتر شهردار رشت  این نشست که در  در     

خوراک شناسی شهر رشت، اجرای »خیابان غذا« را در رشت بسیار پراهمیت توصیف کرد.
   شهردار رشت گفت: این خیابان ظرفیت برپایی جشنواره های خوراک محلی را در راستای تحقق 

اهداف شهر خالق خوراک دارد.
   گفتنی است در این نشست ایجاد مجموعه رستورانهای فضای باز در سبزه میدان رشت نیز مورد بحث 

و بررسی حاضران قرار گرفت.

بازدیدهای روزانه شهردار رشت از مراحل اجرایی 
ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان

 
  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
این بازدیدها بر اجرای درست و اصولی پروژه ساخته تصفیه خانه شیرابه های زباله های دفنگاه سراوان 

نظارت نمود و خواستار سرعت عمل بیشتر همراه با دقت نظر گردید.
   دکتر حاج محمدی برای چندمین بار در طول هفته گذشته به محل دفنگاه زباله های سراوان رفت و از 

نزدیک در جریان آخرین وضعیت ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان قرار گرفت.
   وی در گفت وگو با دست اندرکاران اجرای این پروژه خواستار جدیت آنها در اجرای تصفیه خانه 
شیرابه ها شد و گفت: کار شما سبب خواهد شد تا اهالی منطقه سراوان از رنج آلودگی های ناشی از دفن 

زباله در این محل، رهایی یابند.
   شهردار رشت خاطر نشان کرد: تمام سعی و تالش الزم را به کار بگیرید تا در زمان وعده داده شده، 

این پروژه تحویل مردم گردد.
   گفتنی است شهردار رشت پنجشنبه گذشته در برنامه »گفتگوی ویژه خبری شبکه باران« همراه 

فرماندار این شهرستان توضیحات کاملی در باره اجرای این پروژه ارائه داده بود.
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با حضور شهردار رشت ؛
نشست شورای معاونان 

شهرداری رشت برگزار شد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
راستای  در  بین الملل شهرداری رشت،  امور 
برگزاری سلسله جلسات هفتگی دکتر ناصر 
شورای  جلسه  هم  هفته  این  حاج محمدی 

معاونان شهرداری رشت برگزار شد.
   در این نشست که معاونان شهردار، مدیران 
شهرداری، روسای سازمانهای شهرداری رشت 
و مدیران مناطق پنجگانه  شهرداری حضور 
لزوم  بر  حاج محمدی  ناصر  دکتر  داشتند، 
همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر تاکید کرد.

   گزارش تصویری این نشست در سایت و 
پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری 

شده است.

مدیریت خدمات شهری هفته بیست و ششم »طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت« اجرا کرد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، مرحله بیست و ششم از طرح پاکسازی محالت شهر رشت روز 
جمعه ۲۶ مهرماه با همکاری شرکتهای طرف قرارداد سازمان مدیریت 
پسماندها در زمینه رفت و روب و فضای سبز به شرح مسیرهای ذیل 

برگزار گردید:
منطقه یک: حسین آباد به سمت ساختمان منطقه یک، ورودی شهر جاده 

انزلی، ورودی جاده پیربازار به سمت تخت پل
منطقه دو: پاکسازی ساغریسازان به سمت لب آب کنار رودخانه، خیابان 
شریعتی به سمت صیقالن دو طرف، پشت بازارچه رازی حاشیه رودخانه

کفتراشی  پوررضا)پاکسازی،  کوچه  چمران،  شهید  بلوار  سه:  منطقه 
خاک و علفهای هرز(، پل روگذر جانبازان)پاکسازی، کفتراشی خاک و 
علفهای هرز(، بلوار امام رضا)ع(، )پاکسازی ورودی و خروجی شهر(، بلوار 
ولیعصر)عج(، )پاکسازی خروجی شهر از روبه روی فرودگاه تا تاالر سلطان(، 

بلوارشهید چمران،خیابان ۲۰متری باقری)پاکسازی، رفت و روب، کفتراشی خاک و علفهای هرز (، پل روگذر جانبازان)پاکسازی، کفتراشی خاک و علفهای 
هرز(، بلوار شهید مدرس، پشت آتش نشانی، کوچه های منشعب)پاکسازی زمین های بایر، رفت و روب، کفتراشی خاک و علفهای هرز(

منطقه چهار:خیابان امیرکبیر، رزمندگان و جمهوری در حمیدیان
منطقه پنج: مسکن مهر)کفتراشی(، بلوار والیت)کفتراشی و رفت و روب(، بلوار ذولفقارجنوبی، مسکن مهر، پاکسازی حاشیه رودخانه های بلوارالکان، کفتراشی 

جوب نوری مسکن مهر، پاکسازی حاشیه رودخانه مقابل دانشگاه پل تالشان، پاکسازی محالت شهید باهنر، شهرک سپاه و تمامی کوچه های دلدار.
گزارش تصویری هفته بیست و ششم »طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت« درسایت شهرداری رشت بارگذاری شده و جمعه این هفته نیز این طرح تداوم داشته است.

چند انتصاب جدید در شهرداری
                           رشت  

   سرپرست سازمان سیما، منظر، مشاور شهردار 
در امور بانوان و سرپرست هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازهای شهرداری رشت منصوب شدند.
و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
سرپرست  جداگانه  احکامی  در  محمدی  حاج 
جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری رشت، مشاور شهردار در امور بانوان و 
سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت 

و سازهای شهرداری رشت را منصوب کرد.
   بر پایه این گزارش زینب فلک دوست با حکم 
عنوان سرپرست  به  ناصر حاج محمدی  دکتر 
جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری رشت منصوب شد.
   همچنین نرجس شیخ شعبانی با حکم شهردار 
رشت به عنوان مشاور جدید شهردار در امور امور 

بانوان منصوب شد.
   نینا پنجه ء هم با ابالغ دکتر ناصر حاج محمدی 
به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازهای شهرداری رشت منصوب گردید.
   شهردار رشت در احکام خود برای هر یک از 
مدیران منصوب شده در راستای اجرای وظایف 

محوله آرزوی توفیق نمود.

در بازدید شهردار رشت؛ 
مشکالت و مسائل کارخانه آسفالت شهرداری رشت 

بررسی شد
خبر  واحد  گزارش  به     
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت، 
حاج محمدی  ناصر  دکتر 
کارخانه  از  بازدید  در 
به  شهرداری  آسفالت 
مسائل  ارزیابی  و  بررسی 

این کارخانه پرداخت.
بازدید  برنامه  این  در     
رئیس  حرفت خواه  میثم 
سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری رشت به 
تشریح عملکرد و اقدامات 

کارخانه تولید آسفالت شهرداری پرداخت.
   شهردار رشت هم با تاکید بر اینکه برای اجرای موفق پروژه نهضت آسفالت در شهر، این 
کارخانه باید با تمام توان و امکانات به تولید آسفالت مبادرت ورزد، خواستار تالش مضاعف 

همگان شد.
   دکتر ناصر حاج محمدی همچنین قول داد همه مسائل و مشکالت مرتبط با کارخانه تولید 

آسفالت شهرداری را با جدیت پیگیری نماید.

راهکار شهرداری منطقه یک رشت برای 
جلوگیری از بروز حوادث؛

ساخت سرعتگاه در ورودیهای 
زیرگذر رشتیان اجرایی شد

   به دنبال بروز چند حادثه دلخراش در زیرگذر 
برون  برای  راهکاری  رشت  رشتیان، شهرداری 

رفت از این مسئله اندیشید.
   روابط عمومی شهرداری منطقه یک رشت 
اعالم کرد: احداث و ایجاد سرعتکاه در ورودیهای 
زیرگذر رشتیان به وسیله واحد عمران شهرداری 

منطقه یک رشت به اجرا گذاشته شده است.
سایت   در  نیز  پروژه  این  تصویری  گزارش     

شهرداری منطقه یک رشت بارگذاری شده است.



۷

مشاغل آالینده و مزاحم 
شهری سازماندهی می شوند

   به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی 
شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل 
این  رشت، مهندس محمدرضا نظری ریاست 
دستورالعمل  ابالغ  به  توجه  با  گفت:  سازمان 
وزارت کشور در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم 
و آالینده به شهرداری رشت مکلف هستیم که 
نسبت به ساماندهی مشاغل شهری اقدام نماییم 
و در این راستا سازمان متبوع در اولویت کار 
خود ساماندهی مشاغلی را که باعث آالیندگی و 
مزاحمت برای شهروندان می شود را در دستور  
کار قرار داده که با ساماندهی این شغلها انضباط 
اجتماعی و زیبایی شهری صورت گرفته و در 

نهایت سبب بهبود زندگی شهری می گردد.
   وی افزود: در ابتدا توسط شرکت مشاور، طرح 
جامع ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم شهری 
با توجه به اولویتها و فرآیندهای گزینشی شامل 
زمین بری، آب بری، سازگاری با بافت اجتماعی و 
...اقدامات الزم به عمل آمده و ۱۷ شغل آالینده و 
مزاحم در شهر رشت شناسایی و مشخص گردید. 
فرآورده های  و  مشاغل  سازمان  رئیس     
به  اقدام  سپس  رشت  شهرداری  کشاورزی 
با حضور  سازمان  این  در  ویژه  کارگروه  ایجاد 
مدیران  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
شغلی  رسته  سه  در  رشت  شهرداری  مرتبط 
و  خودرو  نمایشگاه های  ساختمانی،  مصالح 
و  کار  اولویت  در  را  آهن  فروشندگان  و  انبار 
برنامه ها اعالم کرد و گفت: در این راستا شغل 
آهن فروشی و مصالح ساختمانی به سمت جاده 
جیرده و جاده الهیجان و نمایشگاه خودرو به 

سمت جاده انزلی ساماندهی می گردد.
   وی افزود: در اجرای این طرح بزرگ و مهم 
شهری ساماندهی مشاغلی که فعالیت آنها در حوزه 
شهری ضروری نیست اقدام  شده و به دنبال آن 

رضایت شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.
حمایت  طرح  این  گفت:  نظری  مهندس     
و  دستگاه ها  و  استانی  مسووالن  کمک  و 
این  در  که  می طلبد  را  مرتبط  اتحادیه های 
خصوص از اتحادیه ها و مشاغل مرتبط دعوت 
این  اگر می توانند در اجرای  آنها  شده و خود 
طرح، دستهای توانمند شهرداری رشت باشند و 
متعاقباً بعد از ساماندهی مشاغل مربوطه امکان 
آزادسازی اماکن فعلی به لحاظ ایجاد مکانهای 
تفریحی، گردشگری و رستوران در فضای ایجاد 
شده با راهکارهای مناسب و مدون امکانپذیر 

خواهد بود.

برای دریافت مجوز برداشت شن و ماسه؛
روسای سازمانهای »عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری« و »صنعت، معدن و تجارت گیالن« 

دیدار و گفت وگو کردند
   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری رشت عصر روز چهارشنبه یکم آبان ماه امسال میثم حرفت خواه با 
دکتر فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن، 

دیدار و گفت وگو کرد.
   این دیدار به منظور دریافت مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه 

سفیدرود با توجه به پروانه بهره برداری صادر شده صورت گرفت.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت در این دیدار با تاکید بر 
حل مشکل محل دفن زباله سراوان، خواستار گسترش میزان برداشت برای 

پوشش زباله های سراوان و تولید شن و ماسه الزم برای تولید آسفالت شد.
   حرفت خواه با اشاره به اجرای فاز نخست پروژه ترمیم نوارهای حفاری و 

روکش آسفالت معابر اصلی رشت اظهار کرد: رشت به عنوان مرکز استان 
گیالن در کانون توجه همه مردم استان و مسافران است بنا بر این انتظار 
داریم دیگر دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری در زمینه ارائه خدمات به 

شهروندان همکاری نمایند.
   وی همچنین خواستار توسعه مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه 
سفیدرود شد و ابراز کرد: سازمان عمران و بازآفرینی شهری با لحاظ نمودن 
ضوابط زیست محیطی، نیازمند گسترش میزان برداشت شن و ماسه به 

منظور تولید آسفالت جدید برای ترمیم آسفالت معابر رشت است.
   حرفت خواه افزود: رایزنی های الزم برای خرید قیر و همچنین دریافت 
سهمیه جدید قیر با اداره  کل راه و شهرسازی صورت گرفته و به منظور 
تولید آسفالت برای محالت کم برخوردار و سکونتگاه های غیر رسمی، نیازمند 

افزایش برداشت شن و ماسه هستیم.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری همچنین با اشاره به مشکالت 
دفنگاه زباله های سراوان گفت: با تاکیدات استاندار گیالن و شهردار رشت، 
برای محل دپوی زباله سراوان نیز نیازمند برداشت شن و ماسه بیشتر هستیم.

آموزش اصول ایمنی کودکان »شهرباران« 
ادامه دارد

یکی از اقداماتی که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت ارائه 
می دهد، برنامه های آموزش اصول ایمنی برای کودکان است که این سازمان 

با جدیت آن را دنبال می کند.
   هفته گذشته برگزاری کالس آموزش ایمنی و آتش نشانی برای کودکان 

»مهد و پیش دبستانی قائم، رستاک و والیت« انجام شد.
   به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی رشت روز ۳۰ مهر ماه ۹۸ افزون بر ۱۲۰ کودک به همراه 
مربیانشان از کودکان »مهد و پیش دبستانی قائم، رستاک و والیت« با حضور 
در سازمان آتش نشانی ضمن فراگیری مسایل ایمنی با روش صحبت کردن 
و شماره گیری تماسهای اضطراری، بیان موارد کلیدی و همچنین کمکهای 

امدادی آشنا شدند.
   گفتنی است فرهنگسازی و ترویج ایمنی از مهمترین اهداف سازمان آتش 
نشانی رشت است، زیرا ترویج این فرهنگ نقش شایانی در پیشگیری از 
حوادث ایفا می کند، از این رو سازمان آتش نشانی با همکاری تیم آموزش 
ترافیک راهنمایی و رانندگی رشت برای تحقق این هدف به طور چشمگیر 

اقدام به آموزش کودکان مهدکودکها و مقاطع ابتدایی می نماید.
    شایان گفتن است این آموزشها با هدف آشنایی کودکان و مربیان آنها با 
نحوه صحیح پیشگیری و مقابله با حوادث ناشی از بی احتیاطی در محیط کار و 
منزل برای کاهش خسارات احتمالی به صورت تئوری و عملی برگزار می شود.

کارگروه ویژه »بافت تاریخی« با همکاری 
شهرداری رشت و اداره کل میراث فرهنگی گیالن 

ایجاد شد

   به منظور همسوسازی اقدامات شهرسازی مورد نیاز در بافت تاریخی شهر 
رشت، روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه امسال نشستی مشترک با حضور معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری رشت، معاون میراث فرهنگی اداره ی کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، همچنین مدیران و 
کارشناسان دو سازمان در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

رشت برگزار شد.
  در راستای تعامل هر چه بیشتر و حل مسائل مربوط به تقاضای نوسازی 
و دیگر مباحث شهرسازی و معماری در بافت تاریخی و با موافقت هر دو 
سازمان، کارگروه ویژه »بافت تاریخی« متشکل از نمایندگان شهرداری رشت 

و اداره کل میراث فرهنگی استان تشکیل شد.
   در این نشست همچنین به بررسی وضعیت »خیابان اقتصاد« و »تعیین عرض 

مناسب برای آن« با لزوم حفظ بناهای ارزشمند در آن محور پرداخته شد. 
   گفتنی است »محور اقتصاد« در ساماندهی »محور شریعتی و سعدی« 
در ضلع شرق و شمالی پیاده راه مرکزی شهر، از اهمیتی فراوان برخوردار 

است.
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