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گفتار هفته

نشســـــــت 
تخصصـــــی 
یجی  و تـــــر
ی  نها ما ز سا
لتی  و د غیر
ی  شگر د گر
پایدار شهرهای 
خالق با حضور 
این  میهمانان 
همراه  نشست 

منش  عاقل  محمدحسن  و  رشت  شهردار  با 
همراه شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
ناصر حاج  دکتر  الملل شهرداری رشت،  بین 
در  نشست  این  افتتاحیه  برنامه  در  محمدی 
رستوران یوسفی با اشاره به اینکه شهر رشت 
و  ارزشمند  برند  این  از  است  نتوانسته  هنوز 
به  ببرد،  بهره  خوبی  به  آن،  امکان  و  فرصت 
مقایسه شهر خالق خوراک شناسی رشت و 
تنها  آنها  گفت:  و  پرداخت  چین  یوانگجوی 
دالر  میلیاردها  خود  غذایی  محصول  یک  از 

صادرات داشته اند.
شهردار رشت افزود: ما زمانی در اهداف شهر 
خالق خوراک موفق هستیم که این برند برای 

شهر رشت و شهروندان آن تولید ثروت کند.
وی بر توسعه صنایع غذایی به ویژه خوراکی 
های بومی و محلی نیز در راستای تحقق اهداف 
و برنامه های شهر خالق خوراک شناسی تاکید 

کرد. 
محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز با اشاره به 
اهمیت عنوان شهر خالق خوراک شناسی برای شهر رشت به عنوان یک 
فرصت و امکان در جذب گردشگر، گفت: باید از این امکان بهره الزم و کافی 

را ببریم.

شهردار رشت: 
برند شهر خالق خوراک شناسی برای رشت باید به تولید ثروت منجر شود 

تنوع  افزود:  وی 
به  رشت  غذایی 
که  است  ای  گونه 
می تواند زمینه های 
و  گردشگر  جذب 
دیگران  توجه  جلب 
را به شهرمان فراهم 

آورد.
تاکید  منش  عاقل 
کرد: همه باید تالش 
از  مثبت  دستاوردهای  عنوان  این  تا  کنیم 
نظر اقتصادی، کارآفرینی و اشتغالزایی برای 

شهروندان رشت داشته باشد.
شایان ذکر است در این برنامه علیرضا قانع 
خالق  شهر  در  یونسکو  های  برنامه  مدیر 
خوراک شناسی رشت به میهمانان و شرکت 
کنندگان در این برنامه تخصصی خوش آمد 
گفت و اظهار امیدواری کرد برگزاری چنین 
نشستهای تخصصی بتواند در راستای تحقق 
اهداف و برنامه های شهر خالق خوراک برای 
بهبود اقتصاد شهر و معیشت شهروندان موثر 

و مفید باشد.
سازمانهای  تخصصی  نشست  است  گفتنی 
غیردولتی و گردشگری پایدار شهرهای خالق 
با حضور مدیران ارشد یونسکو، دکتر تاجیک 
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و اعضای تشکلهای غیردولتی 
چهارشنبه  روز  عصر  از  کشور  گردشگری 
سیزدهم آذر ماه امسال آغاز شد و با برگزاری 
سلسله کارگاه ها، سخنرانی ها و اهدای جایزه ملی کار داوطلبانه در بخش 
گردشگری )برای اولین بار( و امضای تفاهمنامه نمایندگان سازمانهای مردم 
نهاد چهار شهر خالق ایران)برای اولین بار در کل شبکه شهرهای خالق 

یونسکو( دنبال می شود.

حدیث هفته
»به مناسبت در پیش بودن سالروز وفات حضرت معصومه)س(«

َعْن َعلِیِّ بِْن موَسی الرَِّضا)ع( َقاَل: یا َسْعُد ِعْنَدکْم لََنا َقْبٌر ُقلُْت ُجِعلُْت فَِداک َقْبُر فاِطَمَة بْنِت موَسی)ع( َقاَل نََعْم َمْن 
َزاَرَها َعارِفاً بَِحقَِّها َفلَُه الَْجنَُّة؛] ای سعد! ما را قبری نزد شما هست؟ عرض کردم: فدایت گردم، منظورتان حضرت فاطمه 
دختر موسی بن جعفر)ع( است؟ فرمود: بله، هر کسی او را در حالی که به حقش آشناست، زیارت کند، بهشت بر او 
واجب می شود.                                                                                   مستدرک الوسائل  ج۱۰– ص ۳۶۸

برنامه های شهر خالق خوراک 
رشت؛ مورد پسند مدیران یونسکو

شهرداری رشت به عنوان یک نهاد عمومی 
برنامه  و  اهداف  راستای  در  رسان  خدمات 
های خود، موضوعات و مباحث فرهنگی را به 
طور جدی و پیگیر دنبال می کند و به تبع 
آن برای ماندگاری برند ارزشمند شهر خالق 
خوراک شناسی یونسکو تالش می نماید تا نه  
تنها توجه ایرانیان  بلکه نظر جهانیان را نیز به 

خود جلب کند.
   مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت در راستای تحقق اهداف 
خود و با پیگیری و نظارت عالقه مندانه دکتر 
حاج محمدی، رفته رفته کمبودهای گذشته 
را جبران نموده و با اجرای برنامه های متنوع، 
جذاب و هدفمند با مستندسازی آنها برای 
گزارش به سازمان یونسکو تالش می کند در 
جهت نیل به اهداف شهر خالق خوراک که 
همان بهبود وضعیت اقتصادی شهر و معیشت 

شهروندان است، دست یابد.
بدون شک برای هر چه بهتر شدن برنامه های 
این مدیریت به طور مداوم نیاز به برنامه ریزی 
و نوآوری در برنامه ها هست و بهره گیری از 
توانمندیهای چهره های علمی، دانشگاهی، خالق، 
مبتکر و عالقه مند ما را در راستای تحقق اهداف 
ترسیم شده بیش از گذشته به پیش خواهد برد.

این هفته شهرداری رشت میزبان مدیرانی از  
سازمان یونسکو بود و مدیران ارشد یونسکو 
هنگامی که در جریان موفقیتهای رشت در 
تحقق اهداف ترسیم شده قرار گرفتند، عالوه 
بر ابراز خوشنودی و رضایت از اجرای برنامه 
های شهر خالق خوراک و دعوت از شهردار 
و دست اندرکاران این مدیریت برای بازدید 
از  دفتر سازمان یونسکو در تهران، پیشنهاد 
پیگیری "شهر یادگیرنده یونسکو" برای رشت 
را مطرح کردند که برای دکتر حاج محمدی و 

همکارانمان جالب و جذاب بود.
در زمینه این پیشنهاد و عالقه مندی رشت 
برای قرار گرفتن در شبکه شهرهای یادگیرنده 

در آینده بیشتر خواهیم  نوشت.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام شهردار رشت به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت طی پیامی سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی را تسلیت گفت. متن پیام بشرح ذیل می باشد:

به نام خدا
یازدهم آذر ماه دیگر فرا رسیده است، گیالنیان به خوبی این روز را می شناسند؛ چون یادآور تالشها و 
مجاهدتهای مردی است جنگلی نام که در دوره ای حساس از تاریخ ایران زمین، پرچم مبارزه با استبداد، 

استقالل طلبی و آزادی را از جنگلهای گیالن برافراشته کرد.
به یقین اگر فریبکاریهای دشمنان  این  آب و خاک نبود، این بزرگمرد تاریخ گیالن زمین می توانست 

گستره دولت مردمی خود را به سراسر ایران بکشاند و سراسر ایران را از یوغ استبداد برهاند.
در سالگرد شهادت این مرد بزرگ، برنامه های مختلفی در سراسر ایران به ویژه گیالن و رشت برگزار می 
شود که به یقین بزرگداشت »میرزا کوچک خان جنگلی« تالش ارزنده فرزندان این سرزمین برای زنده 

نگه داشتن روح بلند آزادگی، مبارزه  و مقاومت در برابر بیگانگان است.
اینجانب با قلبی آکنده از احترام به بزرگان و مفاخر گیالن سالروز شهادت مبارز وطن میرزا کوچک 

جنگلی را گرامی داشته و به سهم خود به این بزرگمرد تاریخ گیالن و شهرمان ادای دین می کنم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

در نشست شهردار رشت با مدیران شرکت مپنا مطرح شد؛ 
در اجرای تراموای رشت در نظر گرفتن 
»مباحث گردشگری شهر« مهم است 

آنچه برای من به عنوان شهردار رشت در اجرای پروژه تراموا مهم است، موضوع گردشگری شهری 
است و اینکه قرار است اجرای این پروژه سبب حیات بافت های شهری شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این مطلب را دکتر ناصر 
حاج محمدی در نشست با مدیران شرکت مپنا به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ حمل و نقل ریلی 
عنوان کرد و گفت: اجرای تراموا می تواند از میزان بسیار زیاد ماشینهای موجود در مرکز شهر بکاهد.
شهردار رشت همچنین خاطر نشان کرد: سیستم تامین مالی و نحوه بازپرداخت نیز برای ما دو 
مسئله مهم در اجرای این پروژه است که آیا می خواهد از طریق اوراق مشارکت یا صندوق توسعه 

و یا راهکارهای دیگری همچون سرمایه گذاری توسط شرکت باشد.
وی گفت: خوشبختانه ما در طول مسیر اجرای پروژه مشکل تملک زمین نداریم و این یک امتیاز 

برای اجرای تراموای رشت محسوب می شود.
حاج محمدی سپس خاطر نشان کرد: ما تاکنون با چندین شرکت مهم و بزرگ در زمینه اجرای این 

پروژه صحبت کردیم و هر یک چگونگی اجرای فعالیتهای خود را تشریح کردند.
وی گفت: چون رشت شهر اولین هاست و این اولین تراموا است بایستی درست، دقیق، زیبا و درخور نام 
و شان مردم با فرهنگ رشت که دارای شاخص های باالی زیستی و شهری گردشگری هستند، باشد 

و توجه به زیبایی پروژه برای من به عنوان شهردار این شهر گردشگرپذیر بسیار دارای اهمیت است.
شهردار رشت گفت: شهر رشت یک مرکز شهری مهم به عنوان پیاده راه دارد که زمینه های 
شادترین مراکز استانها را فراهم آورده است و اجرای پروژه تراموا در این نقطه از شهر می تواند 
عملکرد مناسب و ویترین کار شما یا هر شرکت دیگر باشد و سبب جلب شهرهای همتراز و مراکز 

استانها به شرکت مجری طرح تراموا گردد.
سپس دکتر امیر جمیلی مدیر برنامه ریزی و توسعه بازار شرکت مپنا به معرفی این شرکت و 

توانمندیهای آن در زمینه های مختلف به ویژه حمل و نقل ریلی پرداخت.
وی گفت: گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین المللی به همراه ۴۱ 
شرکت زیرمجموعه خود  )که در آینده نزدیک ۴۵ شرکت خواهند شد( در زمینه طراحی و 
ساخت نیروگاه ها و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و نیز حمل و نقل ریلی و همچنین پروژه 
 EPC( ،(های سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست

EPCF((  و سرمایه گذاری خصوصی)IPP(  در ایران و حتی منطقه فعالیت می کند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۵ دو حوزه نفت و گاز و همچنین ریلی وارد شرکت شد، گفت: 
علی رغم تحریمها این شرکت توانسته است به کار خود در زمینه های مختلف از جمله خدمات 

پروژه های ریلی درونشهری همچون منوریل، مترو و تراموا ادامه دهد.
مدیران این شرکت در پایان از شهردار رشت و تیم فنی و اجرایی شهرداری برای بازدید از تاسیسات 

و امکانات شرکت مپنا در تهران دعوت کردند.
شایان گفتن است در این نشست محبتی مدیر پروژه تراموای شهر رشت، فرداد فرهودی مدیرعامل شرکت 
احداث و توسعه ریلی شرکت مپنا، علیرضا کشکولی مدیر پروژه های تراموا در شرکت مپنا حضور داشتند.

موضوعات مهم شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ارسالن زارع صبح روز 
سه شنبه دوازدهم آذر ماه ۹۸ در این نشست به 
بررسی پروژه قطار شهری)تراموا( رشت پرداخت و 
گفت: حمل و نقل شهری از مهمترین مولفه های 

توسعه یافتگی هر جامعه  است.
روزافزون  تحوالت  به  توجه  با  امروزه  افزود:  وی 
جامعه و ضرورت بهره مندی از برنامه های کارآمد و 

متناسب با مقتضیات روز، تکمیل ناوگان و توسعه حمل و نقل همگانی شهری اهمیت بیشتری می یابد.
استاندار گیالن با توجه به افزایش قیمت سوخت و ترافیک سنگین شهرها به ویژه شهر رشت بر لزوم 
توسعه حمل و نقل همگانی تاکید کرد و گفت: تراموا یکی از سیستم های حمل و نقل رایج فعلی برای 
حل مشکل ترافیک شهرهایی  است که مشکل زمین دارند و از توان مالی و امکان فراهم کردن شرایط 

فنی برای مترو نیز در آنها به آسانی وجود ندارد.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم با بیان اینکه هزینه اجرای تراموا 
نسبت به مترو بسیار کمتر و در حدود یک سوم است، گفت: استفاده مردم از تراموا نیازمند فرهنگسازی است.
حسین رجب صالحی افزود: برای نیل به این هدف در این مسیر وزارت کشور آمادگی حمایت های الزم را دارد.

وی با قدردانی از اهتمام ویژه مجموعه مدیریتی استان گیالن در ساماندهی پسماندها به ویژه حل 
مسئله دیرینه دفنگاه زباله های سراوان، اقدامات شهردار رشت در این زمینه را قابل توجه ارزیابی کرد.

در این نشست دکتر ناصر حاج محمدی گزارشی از فعالیت های انجام شده در چندین ماه اخیر در ارتباط 
با ساماندهی زباله های رشت، کارخانه کود آلی و پیگیری ساخت نیروگاه زباله سوز ارائه کرد.

شهردار رشت در بخش دیگر از سخنانش توسعه حمل و نقل همگانی را راهکار اساسی برای برون رفت 
از معضل ترافیک رشت ارزیابی کرد.
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معاون سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور: 

شهردار رشت با سرعت 
ساماندهی دفنگاه سراوان 

را پیش می برد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، وی با تاکید بر اهمیت بهبود 
امروز  بازدید  در  گفت:  سراوان  های  زباله  دفنگاه 
تفاوت آشکار این محل را با گذشته دیدم. امروز دیگر 
از بوی تعفن و وجود حشرات موذی در این محل 

خبری نیست.
رشت  شهردار  تالش  صالحی  رجب  حسین 
افزود:  و  کرد  توصیف  شایسته  را  زمینه  این  در 
استفاده از یک سم گیاهی مناسب که با شرایط 
منطقه سازگاری دارد و پوشش روزانه سلول های 
دفن بهداشتی زباله و سمپاشی مداوم موجب از 
بین رفتن بو و حشرات موذی شده و از تکثیر و 
دفنگاه  ویژه مگس در  به  این حشرات  گسترش 

زباله جلوگیری کرده است.
زباله  دفن  مراکز  دیگر  از  خود  بازدیدهای  به  وی 
در کشور نیز اشاره کرد و گفت: دفنگاه زباله های 
رشت هم اکنون نسبت به شهرهای دیگر به ویژه 
سه استان شمالی کشور از شرایطی مطلوبتر و بهتر 

برخوردار است.
معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
همچنین به تالش های شهردار رشت در ارتباط با 
راه اندازی خطوط دو، سه و چهار کارخانه کود آلی 
و افزایش ظرفیت پردازش این کارخانه به یک هزار 
تن در روز اشاره کرد و گفت: ریجکت زباله های 
زباله سوز  نیروگاه  به  آلی مستقیماً  کارخانه کود 
انتقال داده می شود و دفنگاه زباله های سراوان 
هم پس از آن از دریافت روزانه زباله تعطیل می 

شود.
دکتر رجب صالحی با تاکید بر ساخت سوله های 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان گفت: حدود 
چهار ماه پیش که از اینجا بازدید کرده بودم هیچ 
سوله یا سازه ای وجود نداشت و خوشبختانه با جدیت 
شهردار رشت با سرعت کارهای الزم انجام شده است 
که نشان می دهد شهردار رشت در همین چند ماه 

معادل چندین سال کار کرده است.

استاندار گیالن از دکتر حاج محمدی 
قدردانی و تجلیل کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت در بخشی از لوح سپاس استاندار گیالن خطاب به دکتر ناصر 

حاج محمدی آمده است:
بدینوسیله از زحمات و تالشها و همکاریهای صمیمانه جنابعالی در 
راستای ساماندهی و اعزام عاشقان و مشتاقان زیارت خاندان عصمت 

و طهارت و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قدردانی می نمایم.
توفیقات روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

شایان ذکر است ستاد اربعین شهرداری رشت و موکب خدام العتره 
این شهرداری چند سالی است که همزمان با آغاز برنامه های مربوط 
به راهپیمایی عظیم اربعین به خدمات رسانی گسترده فرهنگی، 
خدماتی، اجتماعی، هنری، بهداشتی و سالمت، تغذیه و... به زائران 

حرم حسینی)ع( می پردازد.
عاشقان ابا عبداهلل الحسین در ستاد اربعین شهرداری رشت همواره 
برای خدمت رسانی به زائران کربالی معلی مشتاقانه فعالیت می 

کنند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
این نشست با حضور مهندس رجب صالحی معاون سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار و شماری از مدیران 
شهرداری رشت در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن 

برگزار شد.
در این نشست مهندس علی اوسط مقدم بر حمایت و پشتیبانی استانداری 
گیالن از مدیریت پسماندها در کالنشهر رشت تاکید کرد و گفت: ما تالش 
می کنیم تا طرح ها و پروژه های مرتبط با مدیریت پسماندها با جدیت 

دنبال شوند.
نحوه  و  ها  زباله  ساماندهی  اهمیت  به  هم  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
درست مدیریت آنها برای حفاظت از محیط زیست شهری اشاره کرد و 
گفت: موضوعات مرتبط با مدیریت پسماندها همچون پیگیری ساخت 
زباله سوز، ایجاد تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان و روند پیشرفت 

چگونگی ساخت نیروگاه زباله سوز و مدیریت پسماندهای رشت بررسی شد

کارها در کارخانه کود آلی از برنامه های مهم شهرداری است.
شهردار رشت با تاکید بر جدیت مدیریت شهری در ساماندهی دفنگاه زباله 
های سراوان خواستار پیگیری و حمایت همه دستگاه های مرتبط از طرحها 

و برنامه ها در این زمینه شد.
و  شهرداریها  همیاری  سازمان  معاون  نشست  این  در  است  گفتنی 
دهیاریهای کشور خواستار مشخص شدن کارهایی که باید پیگیری شود، 

گردید.
همچنین در زمینه نیروگاه زباله سوز رشت تاکید شد که این نیروگاه با دو نگاه 
و دیدگاه در رشت دنبال می شود؛ اول مبنا قرار دادن تولید برق و دوم مبنا 

قرار دادن سوزاندن زباله ها به میزان ۶۰۰ تن زباله در روز.
شایان گفتن اینکه در این نشست دکتر ناصر حاج محمدی  شهردار 
و  آلی  کود  کارخانه  فعالیت  بهبود  از  گزارشی  همچنین  رشت 

ارائه کرد. افزایش ظرفیت آن 
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برای روابط عمومی معاونتها، مناطق و سازمانهای شهرداری 
دوره های آموزشی برگزار می شود

 صبح روز سه شنبه دوازدهم آذر ماه ۹۸ به دعوت 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
معاونتها،  عمومی  روابط  واحد  مدیران  رشت، 
مدیریتها، مناطق و سازمانهای شهرداری رشت، 
با  مرتبط  مشکالت  و  مسائل  تا  آمدند  هم  گرد 
بخش اطالع رسانی و تولید خبر را مورد بحث و 

تبادل نظر قرار دهند.
علیرضا قانع در این نشست با اشاره به اینکه جلسه 
و  همکاری  راستای  در  جلسه  دومین  شده،  یاد 

هماهنگی برای اطالع رسانی منسجم و یکدست در شهرداری رشت است، گفت: آیین نامه داخلی برای 
تهیه و تدوین خبر و بارگذاری آن در پورتال و زیرپورتالهای پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت تهیه 
و تدوین شده که در اختیار شما قرار گرفته است.مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با 
اشاره به اینکه برای انسجام بهتر و بیشتر همه روابط عمومی های وابسته به مدیریت شهری، تالش 

می کنیم دوره های آموزشی ویژه برای تقویت بنیه کار حرفه ای آنها برگزار شود.
وی گفت: برگزاری این جلسات زمانی موثر و مفید خواهد بود که از هم  کمک بگیریم و تجارب خود 

را نیز به هم انتقال دهیم تا به نوعی درجهت هم افزایی نیروها و امکانات حرکت کنیم.
قانع افزود: اگر قرار است خبرهای یک خانواده بزرگ همچون شهرداری رشت را پوشش دهیم باید 
همکاری و هماهنگی ما در اوج باشد، چون هر یک از ما عضوی از این خانواده هستیم و برای اطالع 

رسانی خوب، درست و حرفه ای همه این اعضا باید با همه هماهنگ و همراه باشند.
در این نشست تک تک مدیران روابط عمومی حاضر به طرح مسائل و دیدگاه های خود پرداختند.

مشخص نبودن شرح وظایف، نداشتن امکانات و تجهیزات الزم همچون دوربین  عکاسی، کم بدون 
نیرو که در بسیاری از موارد روابط عمومی تنها با یک نفر کار خود را دنبال می کند، درخواست بودجه 

و در اختیار نهادن تنخواه گردان، برگزاری دوره های آموزشی و تورهای خبری، ارائه پکیج های 
آموزشی و فرهنگی، درخواست جلسه مستقل روابط عمومی ها با شهردار رشت، تجربه اندوزی با سفر 
به شهرهای مختلف، جلوگیری از تفویض کارهای متفرقه به روابط عمومی ها همچون تهیه آمارهای 
مختلف و مداوم، سخت بودن جمع آوری اطالعات در شرایطی که همکاری کمی با روابط عمومی 
صورت می گیرد، انگیزه دادن و ایجاد شور و اشتیاق بین روابط عمومی ها، بهره گیری از رسانه های 

فضای مجازی و... موضوعاتی بودند که هر یک از شرکت کنندگان این نشست مطرح کردند.
در پایان این نشست هم مدیر روابط عمومی شهرداری رشت قول داد که نهایت تالش خود را برای 
بهبود عملکرد و راندمان  کاری برای اطالع رسانی، برگزاری دوره های آموزشی و همچنین برگزاری 

جلسه روابط عمومی ها با شهردار رشت به کار گیرد.
گفتنی است در این  نشست بر تداوم برگزاری جلسات آینده برای حصول به نتیجه و حل تک تک  

مسائل، تاکید شد.

هیچیک از نیروهای شهرداری اجازه فعالیت های انتخاباتی 
له یا علیه کاندیداها را ندارند

در آستانه فرارسیدن ایام انتخابات مجلس شورای اسالمی دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت 
پیرامون فعالیت های انتخاباتی پرسنل و نیروهای شهرداری رشت برای کاندیداها،گفت: هیچ یک از 

نیروهای شهرداری اجازه فعالیت های انتخاباتی له یا علیه کاندیداها را ندارند.
وی ادامه داد: تمامی کارکنان شهرداری خادمین مردم شهر رشت بوده و می بایست در خدمت گذاری 

به شهروندان از هیچ تالش و کوششی دریغ نکنند.
شهردار رشت تاکید کرد: تمامی فعالیت های انتخاباتی نیروهای شهرداری می بایست بر اساس قانون 
بوده و در راستای تشویق مردم به حضور پای صندوق های اخذ رای و عمل به منویات مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( باشد.
حاج محمدی در پایان تاکید کرد: هرنوع اقدام خارج از قانون با برخورد جدی همراه خواهد بود و 
نیروهای شهرداری اجازه سوء استفاده از جایگاه خود و منابع شهرداری به نفع یک کاندیدا یا علیه 

کاندیدای دیگر را ندارند.

با حضور شهردار رشت در سازمان سرمایه گذاری شهرداری؛
چگونگی واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست دکتر ناصر 
حاج محمدی به تشریح اجرای طرح سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از شهروندان اشاره 

کرد و گفت: موضوع تفکیک زباله ها از مبدا باید به صورت فرهنگ عمومی در آید.
شهردار رشت افزود: یکی از مشکالت اساسی شهر رشت در زمینه مدیریت پسماندها نبود سیستم مناسب تفکیک 

زباله ها از مبدا است که همه باید در راستای تشویق و ترغیب آحاد مختلف جامعه به این موضوع تالش کنند.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی مشخص و مناسب و همچنین با بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی 
می توان این تهدید را به فرصتی ایده آل برای همه شهروندان، بخش خصوصی و شهرداری تبدیل نمود.

سپس شهردار رشت به تشریح ابعاد مختلف این طرح و همچنین هزینه های مترتب بر چگونگی اجرای 
آن و نیز مشارکت بخش خصوصی برای اجرایی شدن طرح پرداخت.

گفتنی است در این نشست مریم گل احضار معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، سجاد حسینی 
سرپرست کارخانه کود آلی و کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت 

نیز حضور داشتند.
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برای بهره گیری از هنرمندان گیالن در فضاسازی شهری؛ 
نقاشان و مجسمه سازان گیالنی مشکالت 
خود را با شهردار رشت مطرح کردند

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این نشست از همکاری هنرمندان 
گیالنی برای اجرای نقاشی های شهری و ساخت تندیس برای رشت، 

استقبال کرد.
   شهردار رشت با اشاره به اینکه باید از توانایی و ظرفیت هنرمندان این 
خطه که سرآمد هنرمندان کشور هستند، در فضاسازی و بهبود سیما و 
منظر شهری بیشتر استفاده کرد، از برقراری و ایجاد این ارتباط استقبال 

نمود.
   گفتنی اینکه در این نشست علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری و بابک بهاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 

رشت هم حضور داشتند.
   گزارش تصویری این دیدار را می توانیددر پایگاه اطالع رسانی شهرداری 

رشت پیگیری کنید.

   در حالی که هر فصل از فصول زیبای طبیعت طراوت و شادابی خاص خود را برای 
ما به ارمغان می آورد اما با آغاز هر فصل سال نیز تالش پاکبانان شهر رشت را می توانیم 

به نوعی شاهد باشیم.
   فصل گرم سال به همان میزان تالش و کوشش پاکبانان را به همراه دارد که فصلهای 

پاییز و زمستان.
   فرا رسیدن فصل پاییز با همه زیباییهای طبیعی خود با برگ ریزان درختان، فرشی 
زیبا و رنگارنگ بر کف خیابانها و معابر عمومی پهن می کند که با وجود چشم نواز بودن 
می تواند در محیط شهری مشکالت و تبعات خود را برای شهر و شهروندان به همراه 

داشته باشد. 
   برگهای خشک باالخره باید جمع آوری شوند، چون  مسیر خروجی های آب معابر شهری 
را می گیرند و پس از پوسیده شدن نیز چهره ای نازیبا به شهر و سیمای شهری می  هند. 
   کار جمع آوری این برگها از کف معابر عمومی در فصل زیبای پاییز با همه زیبایی 

بی مانندش دردسرهای ناگفته و خاص خود را به همراه دارد.
   این روزها به هر کوچه، خیابان، معبر، جوی آب، پیاده رو و فضاهای عمومی شهری که 

بنگری برگهای انبوه درختان توجه شما را جلب می کند.
   پاکبانان سختکوش و پرتالش شهرداری رشت این روزها به رغم زیبایی های طبیعی 
شهر بر فعالیت خود افزوده اند و شب و روز در حال جاروکشی پیاده روها، خیابانها و جمع 

کردن برگها و خار و خاشاک هستند.
   یادمان باشد این روزها که طبیعت با چهره ای دگرگون شده بر کار و زحمت پاکبانان 
شهرمان افزوده، اگر می خواهیم شهری پاک و پاکیزه داشته باشیم، با پاکبانان شهرمان 
همراهی کنیم و سر ساعت ۹ شب زباله ها را در محلهای تعیین شده قرار داده و اندکی 

از زحمت این تالشگران بکاهیم. 
   »نارنجی پوشان شهرباران« کارگرانی زحمتکش هستند که اگر یک روز کارشان را به 

درستی و کامل انجام ندهند، رنگ و روی شهرمان قابل تحمل نخواهد بود.

برای نارنجی پوشان شهرباران که فصل گرم و سرد نمی شناسند؛
مردان »همیشه آماده«...

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری: 
پاکسازی »کیژده« با دستور شهردار 

محترم در برنامه قرار گرفت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت؛ محمدباقر بشر دانش 
از جمع آوری ۳۵۰ سرویس بار کامیون زباله و 
نخاله ساختمانی در روستای کیژده خبر داد و 
اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن این روستا در 
سه محور اصلی مواصالتی بلوار خرمشهر، امام رضا 
و جانبازان، پس از بازدید شهردار محترم رشت و 
جمعی از مدیران شهری  دستور فوری مبنی بر 
پاکسازی جاده ورودی روستا که سال ها  با حجم 

انبوهی از دپوی زباله مواجه بود صادر گردید.
وی  با اشاره براینکه عملیات مذکور با همکاری 
و  سه  منطقه  شهرداری  عملیاتی  محوریت 
همکاری سازمان عمران و بخش خصوصی در 
طی پنج روز متوالی انجام گردید، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه بیشتر زباله ها و نخاله های 
انباشته شده در این منطقه  از روستاهای اطراف 
به این محل حمل شده بود در  همین راستا 
هرگونه  از  مذکور  که محل  این شد  بر  سعی 
آلودگی و دپو زباله که سالمت شهروندان آن 
منطقه را به خطر می انداخت، تخلیه و به سایت 

سراوان انتقال یابد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهر با اشاره 
بر اینکه بسیاری از مشکالت زیست محیطی به 
باشد،  دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی می 
گفت: امروز بیشتر مشکالتی که با  آن مواجه 
می باشیم ناشی از رفتار نادرست زیست محیطی  
می باشد که این امر عالوه بر تهدید سالمت 
شهری،  سیمای  کردن  مخدوش  شهروندان، 
هزینه های گزاف حمل زباله، محیط زیست را 

نیز به ورطه نابودی می کشاند.
بشردانش مدیریت پسماند را یکی از مهم ترین 
مولفه های توسعه پایدار عنوان و تصریح کرد: 
در  موجود  محیطی  زیست  مشکالت  بیشتر 
اکثر روستاهای اطراف شهر رشت به دلیل عدم 
همکاری و همچنین عدم برنامه ریزی دهیاری 
ها در ساماندهی پسماندها می باشد  که امید 
است با همکاری و اقدام جدی راهکارهایی برای 
کاهش مشکالت به وجود آمده از حجم زباله 

های روستایی اطراف رشت بعمل آید.
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مدیران شهرداری در نشست شورای هماهنگی 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیالن شرکت کردند

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت که با حضور 
مدیران دستگاه های مختلف، شهردار رشت و 
شماری از مدیران شهرداری این شهر برگزار 
بخش  کرد:  تاکید  زارع  ارسالن  دکتر  شد، 
ایران مربوط  از تاریخ پرافتخار ملت  مهمی 
آفرینی  حماسه  و  مقدس  دفاع  دوران  به 

دالورمردان این سرزمین است.
گفتنی اینکه بیست و دومین نشست شورای 
ارزشهای دفاع  نشر  و  آثار  هماهنگی حفظ 
شورای  جلسه  با  همزمان  استان  مقدس 

استانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، به ریاست استاندار برگزار شده است.
در این جلسه سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن، امیر ترومیده مسوول امور ایثارگران 
شهرداری رشت، مهندس شاهرخ طلیسگر مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری و 

برخی از مدیران و مسووالن دستگاه های اجرایی حضور داشتند.
شایان گفتن است همچنین حکم رئیس حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به وسیله امیر ترومیده 

به عنوان فرزند شهید به استاندار گیالن اعطا شد.

حضور مشاور شهردار در امور بانوان در نخستین نشست 
کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران

    خانم شیخ شعبانی مشاور شهردار رشت در امور بانوان این هفته در نخستین نشست کمیته 
امور بانوان مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور در تهران شرکت کرد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛ این نشست  
با حضور دکتر جواهریان معاون برنامه ریزی و هماهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری ، دکتر مافی رییس فراکسیون خانواده و رییس کمیسیون در آمدهای پایدار 
شهرداری های مجلس شورای اسالمی ، دکتر اوالد قباد رییس فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی ، بهروز آذر مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران و دکتر مرادی دبیر کل 

مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران برگزار شد.
 شایان ذکر است مشاور شهردار در امور بانوان همچنین پس از برگزاری این نشست از 
مراکز مهارت آموزی کوثر زیر نظر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اداره کل امور 
بانوان شهرداری تهران با همراهی دکتر صادق پور رئیس کمیته امور بانوان مجمع شهرداران 

کالنشهرهای ایران بازدید کرد.

چهره به چهره با مردم؛
دیدار شهردار رشت با شهروندان 

ابوالفضل)ع( در حسینیه 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت با حضور در 
حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( در خصوص اهتمام شهرداری رشت در راستای ارائه خدمات مطلوب 

به شهروندان، توسعه همسان محالت و رفع مشکالت به ایراد سخن پرداخت.
 در این برنامه دکتر ناصر حاج محمدی ضمن دیدار چهره به چهره با مردم محله از نزدیک در 

جریان مشکالت و نقطه نظرات اهالی این محل قرار گرفت.

بازدید از یک ایستگاه آتش نشانی
   شهردار رشت با همراهی رئیس سازمان 
چهار  شماره  ایستگاه  از  آتش نشانی 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 

بازدید کردند.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
ناصر حاج محمدی با همراهی بابک رمضانی 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری رشت این هفته از ایستگاه شماره 

۴ آتش نشانی بازدید کردند.
با  بازدید شهردار رشت  برنامه   این  در     

ایستگاه  این  تالشگر  آتش نشانان 
مشکالت  و  مسائل  کرد،  گفت وگو 
درددل  پای  نمود،  بررسی  را  آنها 
دفتر  در  نهایت  در  و  نشست  آنها 
آتش نشانی  ایستگاه  این  یادبود 
آتش نشانان  با  و  نوشت  مطالبی 

عکس یادگاری گرفت. 
شهردار  بازدید  تصویری  گزارش     
رشت از ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی 
اطالع رسانی  پایگاه  در  می توانید  را 

شهرداری رشت دنبال کنید.







اقدامات مدیریت برنامه های یونسکو 
در شهر خالق خوراک شناسی رشت
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