


گفتار هفته

۲

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با 
و  اسالمی  شورای  اعضای  و  ریاست  همراهی 
مدیران شهرداری رشت در اجتماع بزرگ مردم 
در حمایت از امنیت و اقتدار کشور و محکومیت 
اشرار و هتک حرمت بآنها ه مقدسات الهی در 

میدان شهدای ذهاب شهرداری حضور یافتند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
تجمع  در  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 

و  بسیجیان  امروز 
در  همیشه  مردم 
صحنه رشت، آیت 
اهلل رسول فالحتی 
فقیه  ولی  نماینده 
دکتر  استان،  در 
ارســــــالن زارع 
استانـــدار گیالن، 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار این شهر، 

جمعی از مدیران شهری و مدیران کل دستگاه های اجرایی حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این برنامه با سر دادن شعار هایی خط فتنه و نفاق را در 

جامعه اسالمی محکوم کردند.
   همچنین شهردار رشت در ارتباط با اغتشاشات اخیر و در زمینه وحدت و 
همدلی ملت ایران در برابر مبارزه با برهم زنندگان امنیت ملی پیش از حضور 
در این تجمع بیانیه ای صادر کرده بود که  متن این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند تبارک و تعالی
حمد و سپاس خداوند یکتا را که بار دیگر درایت و هوشیاری مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای ) مدظله العالی ( و تیز هوشی و کارآمد 
سربازان و پاسداران گمنام امام زمان )عج( و حضور آگاهانه بسیجیان و مردم 
همیشه در صحنه، رویای پوچ و خام دشمنان نظام و انقالب اسالمی را نقش 
بر آب کرد و دشمنان قسم خورده این انقالب بزرگ بار دیگر در تحقق نقشه 

شوم و پلید خود در ضربه زدن به پایه های 
نظام مقدس اسالمی ناکام ماندند

خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که مردم 
و معترضان به سرعت با آگاهی و درایت صف 
خود را از آشوبگران و اغتشاشگران جدا کردند 
و اجازه ندادند تا اعتراضات مسالمت آمیز آنها 
و  گیرد  قرار  اهالن  نا  سوءاستفاده  دستمایه 
همانطور که رهبر فرزانه انقالب فرمودند: "هم 
دوستان و هم دشمنان بدانند، ما در عرصه  

جنگ نظامی، سیاسی 
را  دشمن  امنیتی  و 

عقب زدیم."
همــــینک جــــای 
با  که  است  امیدواری 
هماهنگی  و  وحدت 
همـــــه ارکان نظام 
مقــــدس اسالمی و 
آحاد مخــتلف جامعه 

همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی فرمودند: "در 
عرصه  های مختلف دشمن را عقب زدیم و به توفیق الهی در عرصه  جنگ  

اقتصادی هم به  طور قاطع دشمن را عقب خواهیم زد."
اعضای شورای اسالمی شهر به نمایندگی از مردم مدیریت شهری رشت ضمن 
محکوم نمودن اغتشاشات اخیر، خرابکاری و تخریب اموال عمومی، برای اینکه 
به دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بار دیگر نشان دهیم که "ما تا آخر 
ایستاده ایم" در صفوف به هم فشرده به میدان می آییم و جلوه های وحدت، 
هماهنگی و حضور در صحنه را به همگان نشان می دهیم و ثابت می کنیم 
که تا پای جان از انقالب اسالمی و میراث امام راحل)ره( پاسداری کرده تا 
پرچم این انقالب اسالمی را به صاحب اصلی آن مولی و مقتدای ما حضرت 

ولیعصر)عج( بسپاریم.
ناصر حاج محمدی شهردار رشت

حضور شهردار و مدیران شهرداری رشت در؛
اجتماع بزرگ حمایت از امنیت و اقتدار کشور در میدان شهدای ذهاب رشت 

حدیث هفته
هر کس می خواهد دعایش مستجاب شود و غمش از بین برود؛ باید 

گره از کار گرفتاری باز کند.
حضرت رسول اکرم)ص(

ارتباط متقابل رسانه  و مدیریت شهری
روابط  برقراری  ارتباطات  عصر  در  تردید  بدون     
دوجانبه و چند سویه بین رسانه ها و هر تشکیالت 
اجرایی، خدماتی و اجتماعی، ضروری و الزم است 
به  برنامه های خود  تا سازمان مربوطه در اهداف و 
موفقیت بیشتر دست یابد. هر چه این ارتباط محکمتر 
و قویتر باشد، نیاز دو طرف را برآورد و در سایه تعامل 
می تواند  بالطبع  شود،  تعریف  متقابل  همکاری  و 
تاثیرات مثبت خود را در نحوه  تبلیغ و اطالع رسانی 

نیز نشان دهد.
   در اینکه رسانه ها در عصر کنونی از ابزارهای مهم 
اطالع رسانی و تبلیغات هستند و یک تشکیالت اجرایی 
همچون شهرداریها نیازمند بهره گیری از این ابزارها و 
برقراری ارتباط با آنها، شکی نیست اما البته به نظر 
می رسد باید بسترها، شرایط و امکانات کافی و الزم هم 

برای برقراری این ارتباطات دوسویه فراهم باشد.
اجرایی و  به دلیل ماهیت کار     مدیریت شهری 
الیه  چند  برقراری  نیازمند  همواره  خود  خدماتی 
ارتباطی با رسانه های گروهی است و به نظر می رسد 
رسانه های گروهی هم به دلیل ماهیت کار شهرداریها 
از  با شهر و شهروندان دارد،  رابطه ای مستقیم  که 
و  شهری  مدیریت  شهرداریها،  فعالیتهای  بازتاب 

شورای شهر غافل نمی شوند.
   این منافع مشترک ایجاب می کند که هم رسانه های 
گروهی رابطه ای عمیق تر با مدیریت شهری برقرار 
نمایند و هم شهرداریها عالقه مند باشند تا از ابزارهای 

اطالع رسانی به نحوی شایسته بهره ببرند.
شهرداری  بین  الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت     
رشت در دوره  جدید فعالیت بنای کار خود در زمینه 
تبلیغات را بر ایجاد ارتباط مستمر و مفید با رسانه های 
گروهی استان گذاشته و در این جهت تالش کرده تا  
با همسو و همگام نمودن رسانه های استان با مدیریت 
شهری توجه آنها را بیش از پیش به این تشکیالت 

خدمات رسان عمومی جلب کند.
   ضمن قدردانی از همه همکارانمان در بخشهای 
مرکز،  شهرداری  از  اعم  عمومی  روابط  مختلف 
وابسته  و سازمانهای  پنجگانه  مناطق  شهرداریهای 
به شهرداری؛ حال که نگاه شهردار محترم ایجاد و 
است،  گروهی  رسانه های  با  متقابل  روابط  برقراری 
امیدواریم بسترها، شرایط و امکانات الزم هم بیش 
و  همکاری  این  سایه  در  و  گردد  فراهم  پیش  از 
هماهنگی اتفاقات و رخدادهای موثر و مفید در بازتاب 
عملکرد مدیریت شهری، جلب مشارکتهای  مردمی، 
آموزشهای شهروندی، تبیین حقوق شهروندی و... 

روی دهد. 
علیرضا قانع

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن 
                                       »هفته بسیج«  

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 

محمدی شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
 

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

به نام خدا
بسیج مدرسه عشق است

العالی( چهل  اینک که به برکت رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری ) مدظله 
سال  یکمین  و  چهل  جشن  آستانه  در  و  گذاشته  سر  پشت  را  انقالب  سالگی 
مدبرانه  و  فعال  حضور  ها  عرصه  همه  در  همواره  هستیم  ظلمت  بر  نور  پیروزی 

بسیج و بسیجیان را مشاهده می کنیم.
بسیج که تربیت یافته امام راحل)ره( است تاکنون توانسته به مدد اقتدار خود 
نه تنها قوی ترین ارتش های جهان را از پای درآورد بلکه با تمام نیرو و توان 
در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... نیز با عملکرد 

بیافریند. افتخار  جهادی 
با حضور در  را در هشت سال دفاع مقدس  امتحان خود  بسیجان جان برکف که 
جبهه های نبرد، با بودن کنار مردم پس داده اند در دوران پس از جنگ در عرصه 
سازندگی و به دنبال آن با حضور فعال در حوادثی همچون سیل، زلزله و بالیای 
به  خود  از  را  جهادی  رسانی  خدمت  از  نقشی  و  شتافتند  مردم  کمک  به  طبیعی 
به همگان  از دوران دفاع مقدس هم  را پس  و والیتمداری شان  یادگار گذاشتند 

ثابت کردند.
بسیج نمادی از ۴۰ سال خدمت، جهاد و شهادت بوده که خدمات آنها نشان دهنده بلوغ 

فکری، اجتماعی و سیاسی این شجره طیبه است.
ارزشمند  و خدمات  ها  فشانی  پاس همه جان  به  احترام  و  ادب  نهایت  با         
و  جهاد  عرصه  مردان  دالور  این  به  را  بسیج"  "هفته  رسیدن  فرا  بسیجیان 
دیار  تالش  پر  بسیجیان  همه  برای  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  شهادت 
میرزا کوچک خان جنگلی آرزوی موفقیت و بهروزی در پاسداری از خط سرخ 

شهادت و سازندگی میهن اسالمی آرزو می کنم.

ناصر حاج محمدی شهردار رشت«

پیام تسلیت شهردار رشت در پی درگذشت پرفسور فضل اهلل رضا 
  دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با انتشار یک پیام درگذشت پروفسور فضل اهلل رضا را تسلیت گفت.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت متن کامل پیام دکتر ناصر 
حاج محمدی به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشت اندیشمند بزرگ سرزمین میرزاکوچک پروفسور فضل اهلل رضا که از دانشمندان برجسته 
گیالنی جهان علم و دانش بودند، سبب تأثر و تألم شدید همه گیالنیان گردید.

خدمات گرانسنگ ایشان در زمینه انفورماتیک و ریاضیات برای سالیان طوالنی در جوامع مختلف 
دانشگاهی جهان منشای اثر خیر و برکت برای همه علم اندوزان و دانشمندان بوده و بدون شک همیشه 

در اذهان جهانیان نیز باقی خواهد ماند.
اینجانب ضایعه درگذشت این چهره ماندگار کشور را اوالً به خانواده گرامی ایشان و سپس به جامعه 
علمی کشور و در نهایت به همه گیالنیان تسلیت می گویم و  از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و 

برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
ناصر حاج محمدی شهردار رشت«

توانمندیهای یک شرکت خصوصی داخلی 
برای سرمایه گذاری در رشت بررسی شد 

	
رشت، شرکت  شهردار  با حضور     
ها  ظرفیت  سراب  اجرای  و  ساخت 
و توانمندی های خود برای سرمایه 

گذاری در شهر رشت را معرفی کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
شرکت  اندرکاران  دست  رشت، 
شهردار  دفتر  در  سراب  خصوصی 
مدیران  از  شماری  برای  رشت 
شهرداری توانمندی خود را در زمینه 
ساخت و اجرای پروژه های شهری از 

جمله پروژه های ریلی، نیروگاه، ساختمان، پروژه های عمرانی و... ارائه کردند.
   در این نشست دو طرف در باره اجرای پروژه هایی همچون ساختمان کارخانه زباله سوز رشت، ساخت 

هتل در اطراف تاالب عینک و برخی پروژه های عمران شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
   گفتنی است در این نشست که بعدازظهر روز چهارشنبه در دفتر شهردار رشت برگزار شد، علیرضا 
قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، محبتی مشاور پروژه قطار شهری رشت، مهندس زر 

سازی مشاور پیرو و برخی مدیران حضور داشتند.
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   صبح روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه امسال شهردار رشت ضمن دیدار و گفت و گو با فرمانده 
نیروی دریایی استان گیالن از بخشهای مختلف پادگان نیروی دریایی، امکانات و تاسیسات فرهنگی، 

ورزشی و همچنین بخشهای مختلف بیمارستان ولیعصر)عج( بازدید کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جریان این بازدید، دکتر 

ناصر حاج محمدی با امیر دریادار دوم شفقت رودسری دیدار و گفت و گو نمود.
   شهردار رشت پس از نشست با امیر دریادار دوم شفقت رودسری از بخش های مختلف پادگان 
نیروی دریایی بازدید کرد و سپس بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر)عج( نیروی دریایی را مورد 

بازدید قرار داد.

شهردار رشت از امکانات فرهنگی، ورزشی نیروی دریایی و تصفیه خانه بیمارستان ولیعصر)عج( بازدید کرد 

   دکتر حاج محمدی همچنین از کارگاه ها و کالس های آموزشی نیروی دریایی و همچنین از تصفیه 
خانه بیمارستان ولیعصر)عج( دیدن نمود و از نزدیک در جریان چگونگی فرآیند امحای زباله های 

بیمارستانی این واحد درمانی قرار گرفت.
نیز مسئوالن بخش ها توضیحاتی کامل و مفصل در  بیمارستان  این  در بخش های مختلف 
ارتباط با چگونگی کار و خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان، به سمع و نظر شهردار رشت 

رساندند.
   پایان این برنامه بازدید که مصادف با اذان ظهر شده بود، دکتر حاج محمدی و همراهان وی در نماز 

جماعت در مسجد نیروی دریایی شرکت کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با هدایت معاونت خدمات 
شهری، پاکبابان از شب گذشته در مناطق آب گرفته شهر حاضر شده و با اقدامات خود سبب باز شدن 

مسیرهای آب گرفته در رشت و تسهیل در رفت و آمد خودروها و عابران پیاده شدند.
گوشه هایی از تالش مستمر پاکبانان خدمات شهری رشت که هم اکنون نیز ادامه دارد را در گزارش 

تصویری پایگاه اطالع رسانی  شهرداری رشت می توانید مشاهده کنید.

با بارشهای شدید چند روز گذشته؛ 
پاکبانان شهرداری رشت به یاری شهروندان 

شتافتند
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حضور شهردار رشت در آیین افتتاحیه پانزدهمین 
نمایشگاه کتاب گیالن و بازدید از غرفه ها 	

			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	به	همراه	محمدحسن	عاقل	منش	عضو	محترم	شورای	اسالمی	
شهر،	علیرضا	قانع	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	علیرضا	حسنی	رئیس	وقت	
سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	در	مراسم	افتتاح	پانزدهمین	نمایشگاه	کتاب	حضور	

و	از	غرفه	های	این	نمایشگاه	بازدید	نمودند.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	
شهردار	رشت	به	همراه	محمد	حسن	عاقل	منش	عضو	محترم	شورای	اسالمی	شهر،	علیرضا	قانع	مدیریت	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	مراسم	افتتاح	پانزدهمین	نمایشگاه	کتاب	حضور	و	از	

غرفه	های	این	نمایشگاه	بازدید	نمودند.

در تداوم بازدیدهای گذشته، این هفته نیز؛
شهردار رشت از روند 

پیشرفت فیزیکی ساخت 
تصفیه خانه زباله های سراوان 

بازدید کرد
			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	به	مانند	
همراهی	 با	 آبان	 تاریخ	۲۶	 در	 گذشته	 روزهای	
علیرضا	قانع	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	
شهرداری	رشت	و	علیرضا	حسنی	رئیس	سازمان	
از	 رشت	 شهرداری	 ورزشی	 اجتماعی	 فرهنگی،	
پیشرفت	روند	احداث	تصفیه	خانه	سراوان	بازدید	

نمودند.
و	 ارتباطات	 مدیریت	 خبر	 واحد	 گزارش	 به	 	 	 	
امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	دکتر	ناصر	حاج	
محمدی	شهردار	رشت	به	مانند	روزهای	گذشته	
در	تاریخ	۲۶	آبان	با	همراهی	علیرضا	قانع	مدیریت	
و	 رشت	 شهرداری	 الملل	 بین	 امور	 و	 ارتباطات	
فرهنگی،	 سازمان	 وقت	 رئیس	 حسنی	 علیرضا	
اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	از	پیشرفت	

روند	احداث	تصفیه	خانه	سراوان	بازدید	نمودند.
			گزارش	تصویری	این	برنامه		بازدید	در	پایگاه	
اطالع	رسانی	شهرداری	رشت	بارگذاری	شده	است.	



۶

شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی گیالن 
دیدار و گفت وگو کرد 	

			صبح	روز	سه	شنبه	۲۸	آبان	ماه	امسال	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	با	فرمانده	جدید	
نیروی	انتظامی	استان	گیالن	دیدار	و	گفت	و	گو	کرد.

			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	در	این	
دیدار	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	زمینه	های	همکاری	متقابل	را	در	بخش	های	مرتبط	با	

حمل	و	نقل	شهری،	ترافیک	و	ایمنی	شهر	مورد	تاکید	قرار	داد.
شهردار	رشت	همچنین	در	این	دیدار	لوح	سپاس	و	تبریک	به	مناسبت	حسن	انتصاب	

سردار	عزیز	اله	ملکی	به	عنوان	فرمانده	انتظامی	استان	گیالن	را	تقدیم	وی	کرد.
			دکتر	حاج	محمدی	در	لوح	سپاس	خود	برای	فرمانده	نیروی	انتظامی	استان	گیالن	

آرزوی	موفقیت	و	سربلندی	در	راستای	اجرای	منویات	مقام	معظم	رهبری	نمود.

اعضای شورای چهارم رشت برای همکاری با شهردار 
اعالم آمادگی کردند

			در	دیدار	برخی	از	اعضای	سابق	شورای	اسالمی	شهر	در	دوره	چهارم	با	شهردار	رشت،	
خبر	 شهر	 توسعه	 برای	 همکاری	 درجهت	 اعضا	 این	 آمادگی	 اعالم	 از	 دیدارکنندگان	

دادند.		
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	تعدادی	از	
اعضای	سابق	شورای	اسالمی	شهر	در	دوره	چهارم	طی	دیدار	و	نشستی	با	دکتر	ناصر	حاج	

محمدی	شهردار	رشت	آمادگی	خود	را	جهت	همکاری	در	توسعه	شهر	اعالم	نمودند.
			گزارش	تصویری	این	دیدار	در	پایگاه	اطالع	›سانی	شهرداری	رشت	بارگذاری	شده	است.



۷

شهردار رشت خبر داد:

احداث دو زیرگذر در میدان شهرداری رشت
واریز پول حاصل از خریداری زباله خشک به حساب شهروندان

   شهردار رشت از تدوین ۴۰ برنامه بلندمدت با چشم انداز ۱۴۱۴ خبر داد و گفت: اگر ساالنه پنج 
برنامه اجرا کنیم تا سال ۱۴۰۴ بخش عمده ای از عقب ماندگی رشت جبران می شود. 

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت »پایگاه اطالع رسانی 
دیارمیرزا« نوشت: ناصر حاج محمدی در پنجاه ودومین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان گیالن که با موضوع »تحقق رویکرد شهر خالق؛ گذار از کمیت به کیفیت در 
شهرها« برگزار شد، با اشاره به بازدید معاون اقتصادی شهردار یانگجوی چین از رشت طی روزهای 
گذشته، اظهار کرد: یانگجو با ۴.۵ میلیون نفر جمعیت شانزدهمین شهر خوراک شناسی دنیاست 

که از سال ۲۰۱۵ به عنوان شهر خالق غذا در یونسکو به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه یانگجو طی چهار سال گذشته اقدام به راه اندازی دانشکده مجازی خوراک شناسی 
و جذب یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو از سراسر دنیا کرده است، افزود: در مدت مذکور ۲۰۰۰ 
نوع غذای شناسنامه دار و بیش از ۹۰۰ سرآشپز نیز معرفی و ساالنه هشت جشنواره بین المللی غذا 

با محوریت مناطق چهارگانه در این شهر برگزار شده است.
شهردار رشت ایجاد ۱۰ خط هوایی، جذب پنج میلیون گردشگر در سال و کسب درآمد ۱۸ هزار دالری را از دیگر اقدامات شهرداری یانگجو دانست و تصریح کرد: 
در این مدت بیش از ۲۰۰ هتل پنج ستاره در یانگجو ساخته شده و حمل و نقل دریایی را از طریق ایجاد آب بندان و الیروبی رودخانه های داخل شهر فعال کرده اند.

حاج محمدی هدف نهایی شهر خالق را افزایش درآمد و بهبود معیشت مردم دانست و عنوان کرد: شهر رشت به واسطه اینکه محل زندگی بسیاری از شخصیت های بزرگ و 
نامی است سابقه تاریخی ارزشمند، تمدن باال و فرهنگ غنی دارد، اما متاسفانه رشت در بسیاری از شاخص ها از هم ترازان خود پایین تر است.

وی با اشاره به عبور ساالنه ۲۰ میلیون گردشگر از استان گیالن، خاطرنشان کرد: شهری که آوازه نامداران علمی و فرهنگی و ادبی و عرفانی آن در کشور و حتی دنیا پیچیده، 
حتی یک روز هم نمی تواند گردشگرانش را نگه دارد و آسفالت هنوز مسئله شهر ماست.

شهردار رشت با بیان اینکه زباله سراوان سابقه ۳۵ ساله دارد، گفت: ۳۵ سال زباله های شهر در بهترین مکان ریخته شده و شیرابه های آن مستقیما به رودخانه زرجوب رفته و 
از این طریق ۶۵ نقطه دیگر شهر را آلوده کرده و سپس از شهر خارج شده است لذا عبور این کانال فاضالب از داخل شهر برای رشت خجالت آور است.

شهردار رشت با تأکید بر اینکه نباید تمامی مشکالت را به روی شانه های شهرداری گذاشت، بیان کرد: با تغییر مداوم شهرداران مشکلی حل نمی شود و نتیجه اش انگشت نما 
شدن شهر رشت در وزارت کشور است.

حاج محمدی شهر خالق را نیازمند زیرساخت خالق دانست و اضافه کرد: فرهنگ اولین زیرساخت تحقق رویکرد شهر خالق است. مادامی که مشکل زیرساختی داریم شهر 
خالق محقق نخواهد شد. جنگل سراوان و رودخانه های زرجوب و گوهررود برازنده شهری مانند رشت نیست، آب بندان زیبای عینک به حال خود رها شده و مرکز شهر قفل 

است لذا نیازمند اندیشه و تفکر برای خروج از این گرفتاری هستیم.
وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاصالب رشت، ادامه داد: هیچ کجای دنیا فاضالب را وارد رودخانه نمی کنند. همچنین با مشکل آبگرفتگی به دنبال بارش باران هستیم، زیرا 

۸۰ درصد شبکه فاضالب ما را آب های سطحی پر کرده است.
شهرداری رشت از تدوین ۴۰ برنامه بلندمدت با چشم انداز ۱۴۱۴ خبر داد و تصریح کرد: اگر ساالنه پنج برنامه اجرا کنیم تا سال ۱۴۰۴ بخش عمده ای از عقب ماندگی رشت 

جبران می شود. بی تردید اگر چرخ توسعه به حرکت درآید کسی توانایی متوقف کردن آن را ندارد لذا نیازمند اعتماد و همکاری مردم هستیم.
وی تزریق پول از طریق جذب سرمایه گذار را نیروی محرکه موتور توسعه شهر رشت دانست و متذکر شد: نظام برنامه ریزی سلسله مراتب دارد و در گام نخست باید اهداف 

خرد و کالن را ببینیم و ماموریت رشت را تعریف کنیم.
حاج محمدی با بیان اینکه در برنامه ۱۴۱۴ منطقه پنج رشت را باال خواهیم برد، اظهار کرد: زمین نداریم و نمی توانیم در افق گسترش پیدا کنیم. همچنین بر روی پسماند 
سراوان متمرکز هستیم و مردم رشت مطمئن باشند که این معضل را با کمک سازمان برنامه و بودجه و استاندار گیالن و مسئوالن عالی رتبه کشور از طریق تخصیص اعتبارات 

بی نظیر حل خواهیم کرد.
شهردار رشت با اشاره به عقد قرارداد زباله سوز رشت در سال ۹۲، یادآور شد: طی چند ماه اخیر زمین را تحویل گرفتیم و به دنبال توسعه کارخانه کمپوست از ظرفیت اسمی 
۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن هستیم. تفکیک زباله از مبدا نیز به زودی آغاز می شود و یک اپلیکیشن طراحی کردیم. در واقع هر خانه دو سطح زباله تر و خشک دریافت و کیف 

پول الکترونیکی دریافت می کند.
وی با بیان اینکه پول حاصل از خریداری زباله خشک به حساب کیف پول الکترونیکی شهروندان واریز می شود، تصریح کرد: با استفاده از این اعتبار در همه فروشگاه ها 
می توان خرید کرد لذا مردم نباید زباله ها را مخلوط کنند و یک ترکیب آلوده کننده و بیماری زا بسازند. بعد از تفکیک زباله عملیات بازیافت و ایجاد سوخت اولیه زباله سوز نیز 

انجام می شود.
حاج محمدی شیرابه سراوان را عامل اصلی آلودگی رودخانه های رشت دانست و تاکید کرد: مردادماه امسال احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت و سوله آن آماده شده است. اگر جلوی شیرابه را بگیریم می توانیم میزان سمیت، شوری و آلودگی میکروبی آن را به زیر ۲۰۰ برسانیم. سال ۹۵ هفت و نیم میلیارد 

تومان برای این پروژه در نظر گرفته شد و تا ۵۰ روز آینده کار تصفیه آغاز می شود.
شهردار رشت از هدایت ۶.۵ کیلومتری فاضالب الکانشهر و مسکن مهر به سمت تصفیه خانه رشت و جلوگیری از ورود روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضالب 

به رودخانه خبر داد و گفت: با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( عملیات الیروبی و بهره برداری از حریم رودخانه های رشت را آغاز خواهیم کرد.
وی احداث دو زیرگذر شمال به جنوب و شرق به غرب در میدان شهدای ذهاب را از دیگر برنامه ها دانست و خاطرنشان کرد: باید شهروند مطالبه گر داشته باشیم تا شهرمان 
ساخته شود لذا از نقدهای سازنده استقبال می کنیم. بی تردید شهر سالم شهروند سالم ایجاد می کند و بجای هزینه کرد برای دارو و بیمارستان باید مشکل محیط زیست و 

آلودگی آب و خاک را حل کنیم و در این راستا نیازمند همدلی و همکاری و همراهی هستیم.

سرپرست جدید سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری رشت 
منصوب شد

   

محمدی  حمیدرضا  هفته  این  رشت  شهردار 
بازقلعه را به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری این شهر منصوب 

کرد.  
حاج  ناصر  دکتر  سوی  از  حکمی  طی     
محمدی  حمیدرضا  رشت  شهردار  محمدی 
بازقلعه به عنوان »سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت« منصوب 

شد.
و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
رشت، طی حکمی  الملل شهرداری  بین  امور 
از سوی دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت 
حمید رضا محمدی بازقلعه به عنوان" سرپرست 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت " منصوب شد.
در متن حکم چنین آمده است:

»جناب آقای حمیدرضا محمدی بازقلعه
سالم علیکم

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند 
 " عنوان  به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری رشت " منصوب می شوید. 
   امید است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره 
گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت 
بهره  با  همچنین  و  شهرداری  صالح  و  صرفه 
گیری از کلیه ظرفیت های موجود، در خصوص 
در  سازمانی  های  ماموریت  و  اهداف  پیشبرد 
موید  و  موفق  مصوب  وظایف  شرح  راستای 

باشید.
ناصر حاج محمدی شهردار رشت«



۸

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت تاکید کرد؛
تالش مدیریت شهری برای حفظ برند 

شهر خالق خوراک شناسی رشت 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق این شهر، 
در نخستین نشست رویداد ها و جشنواره های مبتنی بر خوراک شناسی که در پی سلسله نشست های شهر 
خالق برگزار شد، با اشاره به ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو از سال ۲۰۱۵، مواردی همچون 
تدوین گزارشات مبنی بر اثرات شهر خالق در اقتصاد و فرهنگ شهر، مشارکت در جلسات و فراهم آوردن زمینه 

های ارتباطی بین المللی از تعهدات را شهر خالق رشت به یونسکو دانست.
علیرضا قانع در زمینه برنامه های اختصاصی در این راستا خاطر نشان  کرد: گزارشات مربوط به تامین اعتبار ئ 
هزینه کرد ایجاد موزه خوراک شناسی بومی، راه اندازی بازارچه خوراک محلی، همکاری و تعامل شهرداری با نهاد 
های مرتبط، توانمند سازی مردم در عرصه کار آفرینی به ویژه فعالیت زنان در حوزه صنایع دستی و خوراک، 
انعقاد تفاهم نامه در زمینه توسعه برنامه های کاربردی از جمله مهمترین برنامه ها حفظ و توسعه برند شهر خالق 

خوراک شناسی است.
وی همچنین، برگزاری جلساتی با اساتید و حوزه دانشگاهیان، راه اندازی دفتر مشترک همکاری های ملی یونسکو 
و شهرداری رشت و برگزاری برنامه هایی با استراتژی های علمی و عملی الزم را نیز از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

مدیر برنامه های شهر خالق خوراک یونسکو در رشت با بیان اینکه، چالش هایی در زمینه شهر خالق خوراک 
رشت وجود دارد یادآور شد: برنامه های مدرن با چشم انداز ۴ ساله از جمله مشکالت موجود است.

 علیرضا قانع خاطر نشان کرد: ایجاد تجارب خالقانه، جذب پتانسیل های خالق و فعال سازی صنایع خالق در زمره 
استراتژی های اصلی برنامه های این حوزه قرار دارد.

 وی گفت: تاکنون بیشتر برنامه های اجرایی در قالب برنامه های بومی و محلی انجام شد و برنامه مدونی برانی 
فعالیت های متداوم  در این خصوص وجود نداشت.

همچنین وی خاطر نشان کرد: در طول ۴۸ ماهی که از دریافت این برند می گذرد ۵ شهردار و یک سرپرست جابجا 
شد و این امر به نوبه خود به حفظ شهر خالق ضربه وارد کرد.

مدیر برنامه های شهر خالق یونسکو در رشت ادامه داد: دو زبانه بودن سایت اطالع رسانی شهر خالق رشت، 
همچنین ارائه گزارشات از فعالیت های انجام شده در سال سوم فعالیت های شهر رشت در این خصوص ، از 
تعهدات الزم به یونسکو می باشد که تمامی تالش خود را می نماییم که به معیارهای تعیین شده نزدیک تر شویم 

و برای حفظ این برند با جدیت بیشتری بکوشیم.
این مسئول گفت: برند شهر خالق یک برند عمومی و فراگیر برای تمامی شهروندان این شهر است و تالش برای 
حفظ و نگهداری آن به عهده شهروندان نیز می باشد و شهرداری تنها برنامه ریزی های الزم را بر عهده دارد اما 

نهاد های مرتبط نیز باید برای کسب امتیازات الزم، تالش های جدی تری داشته باشند.
عضو شورای شهر رشت نیز در این نشست اظهار کرد: اسم شهر خالق برای رشت ثبت گردیده و برای پایداری این 

برند می بایست زیر ساخت های الزم را فراهم گردد.
فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای شهر رشت نیز حفظ برند شهر خالق را 
مقوله ای بسیار مهم و حیثیتی خواند و اظهار کرد: این  مسئله ای نیست که از عهده یک نفر یا یک  نهاد برآید بلکه 

همگان باید برای حفظ آن  تالش کنند.
وی در ادامه افزود: اگر تمام مباحث به این حوزه تا کنون به صورت شفاف مطرح شود، بسیاری از مشکالت تا 

کنون ایجاد نمی شد.
محمد حسن عاقل منش گفت: شهر نیاز به تولید ثروت دارد و عنوان شهر خالق یا هر عنوان دیگری باید به تولید 

ثروت شهری منجر شود.

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت 
منصوب و معرفی شد  

   طی حکمی از سوی دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت هانی عسکری به عنوان »سرپرست سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات« منصوب شد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، طی حکمی از سوی دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت هانی عسکری به عنوان" سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات " منصوب شد. در 

متن حکم چنین آمده است:
»جناب آقای هانی عسکری

سالم علیکم
با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان " سرپرست سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات " منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام معظم 
رهبری با رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین با بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود، در خصوص پیشبرد 

اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و موید باشید.
ناصر حاج محمدی شهردار رشت«

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا، جلسه معارفه مهندس هانی عسکری سرپرست جدید سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری رشت با حضور جمعی از مسئولین مدیریت شهری در دفتر سازمان فاوا برگزار شد.

   در این نشست مهندس علی بهارمست سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، اسماعیل رحمتی 
مدیر اداره بازرسی، مجید پورجعفری مدیر حراست و دکتر رضا ویسی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری از 

زحمات مهندس لیال عزیزی قدردانی کردند و ابراز امیدواری گردید که سرپرست جدید سازمان فاوا با تکیه بر تجربه 
و سبقه مدیریتی، ضمن استفاده از ظرفیتهای موجود، با بهره برداری درست از توانمندیهای نیروهای متخصص 

سازمان در راستای اهداف شهر الکترونیک و مجموعه مدیریت شهری گامهایی موثر بردارد.
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