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گفتار هفته

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت شهردار این کالنشهر در آیین 
فاضالب  انتقال  خط  اجرایی  عملیات  آغاز 
جمع  هدف  با  چهارشنبه  عصر  که  رشت 
آوری و تصفیه فاضالب مناطق جنوبی رشت 
در منطقه مسکن مهر صورت گرفت، ضمن 
قدردانی از استاندار گیالن اظهار کرد: وی حتی 

بیش از شهردار پیگیر این مهم بود.
دکتر ناصر حاج محمدی گفت: اگر حمایت 
های بی دریغ استاندار گیالن نبود مشکالت 
این کالنشهر می توانست روبه فزونی پیدا کند.

محیط  به  مربوط  های  برنامه  گفت:  وی 
زیست در اولویت برنامه های شهرداریست 

و با برنامه ریزی های در نظر گرفته شده، دیگر شاهد تخلیه و انباشت زباله در 
این منطقه نخواهیم بود.

شهردار رشت خاطر نشان کرد: اگر جلوی شیرابه منطقه سراوان گرفته نمی 
شد، پاکسازی رودخانه ها با مشکل مواجه می شد.

حاج محمدی همچنین از معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در مورد تخصیص منابع اقتصادی و مالی به سه شهر شمالی کشور در 
مقوله پسماند گفت: این اعتبارات در ۵۰ سال اخیر بی نظیر بوده و اگر جدیت 
ها بر همین منوال پیش برود شاهد برطرف شدن مشکالت رشت خواهیم بود.

رییس شورای شهر رشت نیز در این مراسم ضمن بیان مشکالت برای این 

با حضور شهردار رشت عملیات اجرایی خط انتقال فاضالب رشت به تصفیه خانه آغاز شد

کمک  نهادهای  از  قدردانی  و  مهم 
رسان اظهار کرد: امروز روز آشتی با 
دو رودخانه زرجوب و گوهر رود است.

اسماعیل حاجی پور گفت: امروز شش و 
نیم کیلومتر از پاکسازی این دو رودخانه 
آغاز شده است و رها کردن این عملیات 
به معنای خط بطالن کشیدن بر زحمت 

ها و برنامه ریزی ها خواهد بود.
وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
ورود  از  درصد   ۳۵ میزان  به  امسال 
فاضالب به تصفیه خانه جلوگیری شود.

استاندار گیالن نیز ضمن تشریح دالئل 
تحریم ظالمانه اظهار کرد: باوجود این 
شرایط دشوار اقتصادی اما روز به روز میزان بهره برداری از طرح های بزرگ به 

ویژه با مشارکت مردم، افزایش می یابد.
زارع گردشگری را از مواهب الهی و از ظرفیت های گیالن برشمرد و گفت: الزمه 

حفظ این موهبت، حفظ محیط زیست و پاکسازی دو رودخانه رشت است.
برای اجرای خط انتقال فاضالب جنوب شهر رشت به میزان ۱۵۵ میلیارد 

ریال هزینه برآورد شده و زمان اجرای پروزه نیز ۱۲ ماه است.
برای اجرای خط انتقال فاضالب جنوب شهر رشت ۵ هزار و ۷۶۵ متر لوله گذاری شده 
و دبی فاضالب حذف شده از بستر رودخانه نیز ۳ هزار و ۶۰۰ متر مکعب در شبانه روز 

است. اعتبار پروژه نیز از تبصره ۳ شورای اسالمی شهر رشت تامین شده است.

به»روزرشت«نزدیکمیشویم
دوازدهم دی ماه به عنوان »روز رشت« در سال ۱۳۹۴ 
پس از هم اندیشی و همفکری »کارگروه تخصصی انتخاب 
روز رشت« با فرهنگیان، فرهیختگان و کارشناسان گیالنی 
برگزیده شد و از آن زمان با برنامه های گوناگون این روز در 

شهر رشت گرامی  داشته می شود.
    دوازدهم دی ماه از آن روی »روز رشت« نام 
تاریخ  در  کم نظیر  تاریخی  واقعه   یک  که  گرفت 
این شهر در روز دوازهم دی ماه رخ داده و در این 
روز، شهر رشت به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی استان گیالن معرفی شد.
   کارشناسان از البه الی دفاتر تاریخ برگی را استخراج 
کرده اند که نشان می دهد در زمان صفویان در روز ۱۲ 
دی ماه ۹۳۶ هجری شمسی نماینده شاه تهماسب 
صفوی به رشت وارد شد و با ورود او به این شهر، رشت 

به عنوان مرکز استان گیالن انتخاب گردید.
   از سال ۱۳۹۴ نیز به پاسداشت این روز، هر ساله 
»روز رشت« که با نام مفاخر و بزرگان این سرزمین گره 
خورده گرامی  داشته می شود. بزرگانی همچون آیت اهلل 
رسولی رشتی که از طرفداران نهضت جنگل و دوستان 
نزدیک میرزاکوچک بوده و سال گذشته نیز تندیس وی 
به همت شورا و شهرداری در محله »بادی اهلل« کنار 

مسجدی که آنجا امام جماعت بود، نصب شد.
   برپایی همایش هایی برای تجلیل و بزرگداشت تاریخ 
پرافتخار این سرزمین، یادکردن از بزرگان، مفاخر، 
شهیدان و همه کسانی که در برهه های مختلف تاریخی 
برای این سرزمین تالش کرده و در جهت خدمت به 
مردم کوشیده اند و اجرای برنامه های فرهنگی، ادبی، 
جشنواره ای و... حاال برند »روز رشت« را نه تنها در 
گیالن بلکه در سراسر ایران معروف و مشهور ساخته 
است.   با بهره گیری از ظرفیت پیاده راه فرهنگی هسته 
مرکزی شهر و اجرای نمایش، جشنواره و نمایشگاه، 
همه دست اندرکاران مجموعه شهرداری در بخشهای 
مختلف در »روز رشت« به تکاپو می افتند و حال و 
هوای این روز اصالً زمستانی نیست بلکه همگان در 

کار و تالش هستند.
   باید باور کنیم که »روز رشت« هم می تواند همچون 
برند ارزشمند »شهر خالق خوراک« برای این شهر 
از نظر اقتصادی و تجاری موثر باشد چه اینکه این 
روز می تواند بهانه ای برای جذب و جلب گردشگر و 
فراهم کردن زمینه های اقامت، گشت و گذار و خرید 

محصوالت تولیدی گیالن در شهر رشت باشد.
   حاال کم کم به »روز رشت« نزدیک می شویم و امیدواریم 
امسال نیز با  تالشهای مجموعه  همکارانمان در شهرداری 
رشت روزهایی خاطره انگیز برای شهروندان رشت رقم بخورد.
علیرضاقانع
مدیریتارتباطاتواموربینالملل
شهرداریرشت

حدیث هفته
)بهمناسبتدرپیشبودنهفتهوحدت(
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دادهواورااطاعتمیکنند؟یاآنهاراازاختالفنهیکردهوفرمانشراسرپیچیمیکنند؟
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به وسیله شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورای اسالمی شهر؛
۱۰ پروژه از ۶۰ پروژه در دست اقدام شهرداری رشت تشریح شد

غروب چهارشنبه بیستم آذر ماه ۱۳۹۸ دکتر ناصر حاج محمدی با حضور در صحن علنی شورای اسالمی شهر رشت در یکصد و 
نوزدهمین نشست این شورا، ۱۰ پروژه از ۶۰ پروژه در دست اقدام و اجرای شهرداری را برای حاضران تشریح کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی ابتدا به تشریح پروژه های 
مرتبط با محیط زیست پرداخت و به ویژگی های تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان اشاره کرد و گفت: با تکمیل سوله 
از هفته آینده تجهیزات این تصفیه خانه داخل سوله ساخته شده نصب می شود.وی به یکی از مشکالت موجود نیز اشاره کرد و 
افزود: برای تامین برق تصفیه خانه دچار مشکل بودیم که خوشبختانه در هماهنگی با شرکت برق این مسئله نیز مرتفع شده است.
دکتر حاج محمدی در ادامه توضیح داد که با بهره برداری از این پروژه روزانه سه لیتر شیرابه زباله که آالن به زرجوب می 

ریزد تصفیه خواهد شد و این میزان در شرایط موجود کافی است هر چند که پروژه قابلیت توسعه نیز دارد.
شهردار رشت سپس به تشریح پروژه دوم که افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی است، اشاره کرد و گفت: در این کارخانه تعمیر 

موقت، افزایش ظرفیت از ۵۰۰ به هزار تن و ساخت سوله های تخمیر انجام شده است.
وی ادامه داد: فعالً با پردازش ۳۰۰ تن زباله در روز داریم کار می کنیم و تالشها تا به صفررسانی انتقال زباله به سراوان با 

افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی تا هزار تن ادامه خواهد یافت و برای این کار ما نیازمند ساخت دو سوله جدید هستیم.
دکتر ناصر حاج محمدی همچنین به پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز اشاره نمود و به سابقه قرارداد با شرکت تی تی اس 
و راکد ماندن پروژه از سال ۹۲ تاکید کرد و گفت: با آماده شدن زمین قرار است شرکت عملیات خود را آغاز کند و ما برای 

ایجاد ساختمان این نیروگاه ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم که بر عهده شهرداری است.
وی پروژه دیگر را راه دسترسی به سراوان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با تامین برق مسیر عملیات به خوبی پیش می رود.
شهردار رشت همچنین خاطر نشان کرد: این جاده یک هزار و ۲۵۰ متر بوده که هشت متر عرض دارد و عملیات آسفالت 

آن به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت انجام می شود.
وی همچنین به اجرای تصفیه خانه الکان که متوقف شده بود نیز اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد کار انجام شده بود که با 

توقف اجرا مجبور شدیم برای انجام ۳۰ درصد بعدی پیمانکار جدید بگیریم.
حاج محمدی سپس به برخی از پروژه های عمرانی دیگر همچون ترمیم و آسفالت نوار حفاریها، تکمیل ساختمان آتش 
نشانی مسکن مهر، تکمیل ساختمان کانون هموفیلی، پروژه سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان ملت و جمعاً بیش 
از ۶۰ پروژه مختلف اشاره کرد و گفت: از اینکه می بینم همه این پروژه ها از حالت رکود و سکون خارج شده و به حرکت 

افتاده اند خوشحالم و این خوب است که تحرک ایجاد گردیده است.
وی در پایان سخنانش به تشریح وضعیت پروژه محوطه سازی خواهر امام و گذر حاج سمیع که مورد عالقه اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت بود، پرداخت و گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۶ شروع شده بود عملیات اجرایی آن به شدت کند پیش می 
رفت و با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به ما انتقال داده شد و کار به گونه ای بود که حتی با اعتراض اهالی و مردم مواجه شده بود.

حاج محمدی با تاکید بر اینکه پیمانکار مربوطه تقاضاهای عجیب و غریب از شهرداری رشت داشت که خوشبختانه با 
هزاران ساعت کار حقوقی وضعیت پیمانکار را مشخص کردیم. اینکه می گویم هزاران ساعت واقعاً همینقدر همکاران ما وقت 

گذاشتند تا این پروژه روی غلتک بیفتد و خوشبختانه آالن ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شهردار رشت در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: ابتدا از همه همکارانم در بخشهای مختلف که تالشهای شبانه روزی در 
اجرای این پروژه ها داشتند تشکر می کنم و همچنین از عالقه مندی و جدیت اعضای محترم شورای شهر که با نهایت دقت 
و حساسیت موضوعات را پیگیری می نمایند هم باید قدردانی کنم. وی در پایان گفت: گزارش نهایی و مکتوب ۶۰ پروژه در 

دست اقدام را نیز تهیه کرده ایم که با تکثیر آن تقدیم اعضای محترم شورای اسالمی شهر می کنیم.
گفتنی است در این نشست مصوب شد که شهردار رشت هر ماه، دو بار به صحن علنی شورا برای ارائه گزارش دعوت شود.

پیام تبریک شهردار رشت برای افتخارآفرینی ورزشکار رشتی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن 

پیام دکتر ناصر حاج محمدی به شرح زیر است:
به نام خدا

تاریخ این سرزمین مشحون از افتخارآفرینی و عظمت جوانان غیور و تالشگری 
است که در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و... نام و آوازه ایران سرافراز را 
بلندتر کرده و پرچم پرافتخارمان را همواره در میدانهای مختلف به اهتزاز در 

می آورند.
بار دیگر شاهد هستیم که یکی از دالور مردان این خطه هدیه ای ارزشمند به ملت 

ایران اهدا کرده و دلهای همگان را شاد نموده است.
با قلبی آکنده از مهر و محبت و سرشار از تحسین و احترام، بدینوسیله راهیابی 
آرمین هادی پور ملی پوش غیرتمند گیالنی و رشتی را به المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
تبریک عرض نموده و امیدوارم تیم پرافتخار تکواندوی مردان ایران، این جوان نام 
آور رشتی و همه جوانان پرتالش میهن اسالمی در مسابقات المپیک هم پرفروغ و 
درخشان ظاهر شده و برگی دیگر بر دفتر پرافتخار موفقیت های ورزشی کشورمان 

بیفزایند.
به خانواده محترم و گرامی این دالور مرد رشتی هم درود می فرستم که چنین 
فرزند رشید و برومند را تحویل کشور و ملت شریف ایران نموده اند و برای این 

جوان پرافتخار شهرمان نیز همواره بهترین ها را آرزو می کنم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

کارگروه اطالع رسانی طرح احیای رودخانه های 
»زرجوب« و »گوهر رود« تشکیل جلسه داد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، این 
جلسه با حضور اسماعیل حاجی پور 
رشت،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، جمعی از اعضا 
و  پیمانکاران  نمایندگان  و  کارگروه 

سمن های محیط زیستی برگزار شد.
در این نشست در زمینه راهکارها، 
برای  الزم  اقدامات  و  ریزیها  برنامه 
رفع آلودگی رودخانه های رشت بحث 

و تبادل کارشناسی صورت پذیرفت.
کارگروه  نشست  تصویری  گزارش 

احیای رودخانه های رشت را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشاهده کنید
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با انجام آیینی ویژه به وسیله دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛
 پالک کوبی تداوم فعالیت شهر خالق خوراک شناسی انجام می شود

  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشستی 
که شهردار رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی با دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مسووالن ارشد این کمیسیون داشتند، برنامه های 

آینده شهر خالق رشت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر ایوبی با اشاره به اینکه نشانه هایی از حرکتها و اقدمات مثبت در برنامه های 
اجرایی شهر خالق خوراک مشاهده می شود، از اجرای این برنامه ها استقبال کرد و 
گفت: شور و اشتیاق مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت 

قابل توجه و تحسین است.
وی با تاکید بر اینکه شهر رشت با پیشینه فرهنگی در بسیاری از زمینه ها پیشتاز بوده 
که این ویژگی می تواند این شهر را به شهری برای اجرای پایلوت بسیاری از برنامه 
های یونسکو تبدیل کند، گفت: ما از همه برنامه های فرهنگی و پیشنهادهای ارزشمند 

در این زمینه حمایت و پشتیبانی می کنیم.  دکتر ایوبی از برگزاری نشست چهار شهر خالق یونسکوی ایران)رشت، اصفهان، بندرعباس و سنندج(توسط 
وزارت کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این نشست رئیس شورای شهر، شهردار، رئیس کمیسیون فرهنگی و مدیر برنامه های یونسکو در 

شهر خالق دور هم گرد می آیند و به برنامه ریزی برای آینده مبادرت می ورزند.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به برنامه های پیش روی شهرهای خالق نیز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه ها جشن ملی نوروز است. برنامه 
های جشن ملی نوروز امسال با محوریت چهار شهر خالق یونسکو در کشور برگزار می شود و ما در این نشست به برنامه ریزی و تدارک و تقسیم کارها 

مبادرت خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: شهر خالق خوراک شناسی رشت باید همه مباحث گذشته را فراموش کند و از االن با قوت و قدرت برنامه های خود را در ارتباط 

با یونسکو طرح ریزی و اجرایی نماید و بداند که ما هم با جدیت پیگیری و حمایت می کنیم.
دکتر ایوبی در پایان سخنانش نگاه زیست محیطی و خدمات محیط زیستی شهردار رشت را ستود و گفت: اقداماتی که شهردار رشت در این زمینه 

در دست اجرا دارد را نیز رصد می کنیم. این برنامه ها را نقطه عطفی در تاریخ رشت می دانیم که قطعاً از حمایت یونسکو نیز برخوردار خواهد شد.
در این نشست شهردار رشت هم با قدردانی از نگاه عالقه مندانه و دلسوزانه دکتر ایوبی به اتفاقاتی که در رشت در حال وقوع است، گفت: تمام قصد و 

هدف مدیریت شهری این است که شهروندان به رفاه بیشتر دست پیدا کنند.
دکتر حاج محمدی گفت: اجرای پروژه های زیرساختی از جمله احیای رودخانه ها، بهبود وضعیت دفنگاه زباله ها، ساخت تصفیه خانه دفنگاه، پروژه زباله 
سوز و اقداماتی که مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت انجام داده و یا برنامه ریزی کرده همگی در جهت ایجاد آسایش، رفاه 
اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان است.وی همچنین خاطر نشان کرد: برنامه های خوبی برای روز رشت در دست تدارک داریم که امیدواریم 

با همکاری دستگاه های ذی ربط همه همشهریانمان از آنها بهره مند شوند.
گفتنی است علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک هم گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه تحقق اهداف شهر خالق 

خوراک شناسی در چند ماه اخیر ارائه نمود.

حضور شهردار رشت در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گیالن
 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی را 
در این برنامه بازدید، دکتر علی باستی رئیس پارک علم و فناوری گیالن و برخی از مدیران شهرداری 

رشت همراهی می کردند.
در این نمایشگاه که به مناسبت فرا رسیدن "هفته پژوهش" از ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه امسال در سالن ورزشی 
سازمان آتش نشانی رشت در میدان انتظام برگزار شد، بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی استان دستاوردهای 

پژوهشی خود را ارائه کردند.
همچنین بیش از ۱۰ استارت آپ موفق و ایده های برتر دانش آموزی در نمایشگاه یاد شده حضور 

یافته بودند.
شهردار رشت با حضور در بسیاری از غرفه از نزدیک در جریان فعالیتهای مختلف پژوهشی استان قرار گرفت.

دکتر ناصر حاج محمدی را در این برنامه بازدید برخی از مدیران شهرداری همچون علی مقصودی معاون 
خدمات شهری شهرداری ، دکتر ویسی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، متین عاشوری 
مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری و علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

همراهی می کردند.

شهردار رشت از فروشگاه احمدی 
بازدید کرد  

از  رشت  شهردار  بازدید  جریان  در 
بلوار شهید  فروشگاه بزرگ احمدی در 
جانبه  دو  موضوعات  و  مسائل  مدرس، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت در جریان 
این بازدید، دکتر احمد رمضانپور و محمد 
ساماندهی  سازمان  رئیس  نظری  رضا 

مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 
شهرداری؛ شهردار را همراهی می کردند.

دکتر ناصر حاج محمدی در این برنامه 
فروشگاه  مدیران  با  نشستی  در  بازدید 
و  قانون  اجرای  لزوم  بر  احمدی  بزرگ 
وسیله  به  شهر  شورای  مصوبات  انجام 

شهردار تاکید نمود.
وی خاطر نشان کرد: اگر قراردادهایی که 
منعقد می شود بر اساس مصوبات شورا 
باشد، حکم قانون را داشته و کسی نمی 

تواند از آن تخطی کند.
دکتر حاج محمدی همچنین راه های 
قانونی را برای تداوم فعالیت و همکاری 
شهرداری رشت با فروشگاه احمدی برای 

مدیران این واحد تجاری تشریح نمود.
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 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، مدیر برنامه های شهر خال ق 
شامگاه  یونسکو  در  شهر  این  خوراک شناسی 
چهارشنبه در نخستین گردهمایی تخصصی 
خوراک که در تاالر گفتگو برگزار شد، اظهار 
کرد: ادامه راه موفقیت آمیز شهر خالق خوراک 
بدون مشارکت شهروندان امکانپذیر نخواهد بود.

علیرضا قانع ضمن تعریف شهر خالق گفت: در 
حال حاضر ۲۸ شهر دنیا به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو وجود دارد و رشت تنها شهر 

خالق خوراک شناسی ایران است و باید استفاده درستی از این برند کرد.
وی افزود: شهر خالق به تقویت تولید، توزیع و بهره برداری از این خالقیت و اقتصاد شهری توجه ویژه ای 

دارد و این مهم مورد تاکید شهردار رشت نیز است.

سایتدوزبالهشهرخالقرشتراهاندازیمیشود
مدیر برنامه های شهر خالق رشت در یونسکو از راه اندازی سایت شهر خالق خوراک دو زبانه در آینده ای 
نزدیک خبر دادو خاطر نشان کرد: بیش از ۱۵۰۰ واحد صنفی مرتبط با غذا در رشت شناسایی شده 

است و شبکه سازی رستوران ها، آشپزخانه ها، معرفی آشپزها و سرآشپزها در دستور کار قرار دارد.
به گفته قانع، استاندارد سازی رستوران ها نیز در دستور کار قرار دارد و هدف از این  مهم نیز کسب 

استاندارد بین المللی خواهد بود.
وی از اعطای گواهی برای آشپزها و سرآشپزها و برگزاری فستیوال ها به عنوان دیگر برنامه های تدارک 

دیده شده یاد کرد.
این مسئول همچنین از برگزاری فستیوال در روز رشت خبر داد و گفت: اگر مجوزهای الزم دریافت شود 

این فستیوال در روز رشت برگزار خواهدشد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ادامه داد: راه اندازی گردشگری خوراک، برند سازی و 

اعطای ستاره به تمام رستوران های شهر از جمله اهداف شهر خالق است.
قانع گفت: امید است در فصل جدید فعالیت شهر خالق خوراک، شاهد فعالیت پر رنگ تر مجموعه 

رستوران دارها در راستای افزایش اقتصاد شهری باشیم.

مدیریتشهریرشتبرایارتقایفعالیتهایمبتنیبرخوراکتالشمیکند
رییس شورای شهر رشت نیز در این گردهمایی اظهار کرد: خوراک در گیالن حرف اول را می زند و این 

استان در شرایط مطلوب گردشگری غذا به سر می برد.
اسماعیل حاجی پور خطاب به رستوران داران، آشپزان و سر آشپزان خواستار ارتقای کیفیت خوراک 

در رستوران ها شد
وی ادامه داد: هرکجا که فکر می کنید مجموعه مدیریت شهری در جهت ارتقای فعالیت خوراک، می 

توانند اثر گذار باشند، اعالم کنید.
وی افزود: در آینده نزدیک و در ایام نوروز از ۲۱ کشور جهان به شهر خالق خوراک سفر خواهند کرد و 

این موجب مباهات و نشاط در مردم رشت خواهد بود.
مدیر شبکه شهرهای خالق یونسکو نیز در این مراسم  اظهار کرد: فرهنگ غذا عامل اصلی توجه به شهر 

خالق خوراک است.

درشهرخالقموضوعاصلیخاطرهسازیاست
فخر زاده گفت: ادبیات خوراک شناسی، موسیقی، فیلم، هنرهای رسانه و صنایع دستی از جمله 

برنامه های تعریف شده در یونسکو است.
وی گفت: در شهر خالق موضوع اصلی خاطره سازی است که اگر مثبت باقی بماند نسل به نسل منتقل 

می شود.

فخر زاده خاطر نشان کرد: ایجاد هویت بصری 
یا برند، انتظاریست که از شهر خالق خوراک 
رشت می رود و رشت به وسیله فرهنگ غنی 
غذایی خود تبدیل به برندی جهانی شده است.

وی ادامه داد: تمام شهر و شهروندان صاحب 
برند هستند و هرگونه فعالیت داخلی و خارجی 

باید از طریق کمیسیون ملی انجام شود. 
مدیران  مجموعه  اینکه  بیان  با  این مسئول 
شهری در زمینه شهر خالق فقط واسطه هستند تصریح کرد: تا زمانیکه مردم شهر نخواهند، هیچ اتفاق 

خالقانه ای در شهر خالق به وجود نخواهد آمد.

برندشهرخالقموضوعمهمواحدهایصنفیاست
رییس صنف رستوران داران رشت نیز گفت: سفیران اصلی برند شهر خالق مجموعه رستوران داران 

هستند. 
پورمحمدی گفت: امتیازات و بهره برداری ها از شهر خالق، مسئله مهمی برای این واحد های صنفی 

است.
وی افزود: هیچ نقطه روشنی برای فعالیت بیشتر رستوران داران وجود ندارد که الزم است در این راستا 

برنامه های الزم از سوی مدیران شهری صورت بگیرد.
در این نشست تخصصی همچنین معاون  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن 
نیز بر لزوم قدردانی از تالشگران این عرصه تاکید کرد و گفت: باید بتوان با همکاری به مقصود خوراکی 

و گردشگری برسیم.
آذرپور افزود: باید با حفظ برند شهر خالق در راستای اشتغال جوانان و افزایش اقتصاد شهری گام 

برداریم.
وی ادامه داد: هیچ طرحی موفق نخواهد بود مگر اینکه مورد حمایت مردم و شهروندان قرار بگیرد و از 

این رو پیشرفت در زمینه شهر خالق مستلزم  حمایت شهروندان است.

نشانقدمتشهرخالقبهقدیمیترینرستورانهایشهرتقدیمشد
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، نخستین گردهمایی تخصصی 
مناسبت چهارمین سال  به  خوراک 
ثبت این شهر به عنوان شهر خالق 
خوراک شناسی در یونسکو با دعوت 
از سرآشپزها، آشپزها، رستوران داران 
و کافی شاپ های شهر رشت برگزار 

شد.
در این گردهمایی که با حضور علی 
پور رییس مرکز آموزش و کارآفرینی، 
یونسکو،  شهرهای  مدیر  فخرزاده 

اسماعیل حاجی پور رییس شورای شهر رشت، محمد حسن علیپور و محمد حسن عاقل منش از 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت برگزار شد، نشان قدمت شهر خالق به قدیمی ترین رستوران های 

شهر رشت تقدیم شد.
شایان ذکر است معرفی این رستوران ها از طریق صنف پزندگان یا رستوران داران انجام شد و این نشان 
بر اساس قدمت و سابقه فعالیت، به پنج رستوران سالمت، پیوند، بین الملل، کوروش و جهانگیر به پاس 

قدردانی از تالش ها و خدماتشان در حوزه خوراک اهدا گردید.

به مناسبت چهارمین سال ثبت رشت به عنوان »شهر خالق خوراک شناسی یونسکو«؛ نخستین گردهمایی تخصصی خوراک در رشت برگزار شد



۶

شهردار	رشت	از	ماشین	آالت	سازمان	آتش	نشانی	بازدید	کرد		
شهردار رشت در جریان بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از ماشین آالت این 

سازمان نیز دیدن کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به تازگی یک ماشین مجهز 
آتش نشانی که در نوع خود در کشور بی نظیر است برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت 
خریداری شده که دکتر ناصر حاج محمدی و برخی از مدیران شهرداری رشت از این ماشین جدید 

و برخی از ماشین آالت سازمان آتش نشانی رشت بازدید کردند.
در جریان این بازدید بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت 

توضیحاتی در باره ماشینهای موجود این سازمان ارائه کرد.
گفتنی است این ماشین جدید آتش نشانی از شرکت زیگلر خریداری شده و ظرف روزهای آینده 
چند دستگاه خودروی جدید دیگر نیز به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی رشت افزوده می شود.

شهردار	رشت:	شهر	دوستدار	کودک	پیوندی	برای	برنامه	ریزی	
نسل	آینده	است

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
در  کالنشهر  این  شهردار  رشت،  شهرداری 
دومین ساالنه شهر پژوهی شهرداری رشت که 
صبح چهارشنبه در تاالر گفتگو برگزارشد اظهار 
کرد: هفته پژوهش بهانه ای برای گردهمایی 
پژوهشگران برای توسعه علمی، فرهنگی و 

اجتماعی شهرهای خالق است.
ناصر حاج محمدی شهرهای خالق امروز را 
همان شهرهای هوشمند خواند و باتاکید بر لزوم قدردانی از پژوهشگران در این هفته گفت: پژوهش 
های بدون هزینه ای که در راستای توسعه شهری و حذف مشکالت شهروندان صورت می گیرند 

قابل ستایش بوده و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی با اشاره به لقب رشت به عنوان شهر اولین ها، افزود: امید است شهر رشت پیشرو در زمینه شهر 

دوستدار کودک و مبتنی بر تمام اولین پژوهش های بین المللی باشد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: روشن است که 
حوزه اجتماعی به ویژه شهر دوستدار کودک 
و  است  ارزشمند  شهر  شورای  اعضای  برای 
شهری که مجموعه مدیریت شهری آن، اینگونه 
به مسائل فرهنگی می نگرند بی شک در زمره 
موفق ترین شهر ها خواهد بود.حاج محمدی 
گفت: باید برای نسل آینده از امروز برنامه ریزی 
شود و شهر دوستدار کودک باید پیوندی برای 

این برنامه ریزی ها باشد.
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت 

نیز در این نشست با بیان اینکه شهر دوستدار کودک اهداف ارزشمندی دنبال می کند اظهار کرد: 
اگر این اهداف در سطح شهر پیاده شود عواید زیادی برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

ویسی ادامه داد: شهر دوستدار کودک  ساختار هدفمندی برای ایجاد نشاط و شکوفایی استعدادهای کودکان دارد.
وی افزود: شهرداری رشت اولین شهرداری بود که شهر دوستدار کودک در آن شکل گرفت 
و اگر قرار است این مهم در این شهر به ثمر برسد باید برای آن برنامه ریزی مناسبی صورت 

بگیرد.
شهر  با  مرتبط  های  نهاد  کمک  خواستار  رشت  شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
در  کرد:  اضافه  و  شد  کودک  دوستدار 
غیر این صورت طرح بر روی زمین باقی 

ماند. خواهد 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
از  تجلیل  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
و  پژوهشگر  های  جشنواره  برگزیدگان 
پروپوزال برتر کارکنان شهرداری این شهر 
از جمله برنامه های نشست تخصصی شهر 

دوستدار کودک بود.
های  سازمان  و  مجامع  اداره  رییس  جوانی  رشت،  شهردار  بر  عالوه  مراسم،  این  در 
بین المللی و امور بین الملل وزارت کشور، فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری شورای شهر رشت، رضا رسولی، محمد حسن عاقل منش و محمد 
حسن علیپور از اعضای شورای این شهر، متین عاشوری مدیر نوسازی و تحول اداری 

شهرداری، محجوب مدیر اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

رژه خودرویی عملیات زمستانی شهرداری رشت انجام شد
  

خیابانهای  در  ماه  آذر   ۲۱ پنجشنبه  روز  ظهر 
مسکن مهر رشت رژه خودرویی عملیات زمستانی 
شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی 

برگزار گردید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، در این برنامه ۷۰ دستگاه 
خودروهای مرتبط با عملیات برف روبی شهرداری 
به طور منظم رژه رفتند و آمادگی خود را برای 
انجام عملیات زمستانی در شهر رشت به نمایش 

گذاشتند.
نیمه  سبک،  خودروی  دستگاه   ۷۰ رژه  این  در 
سبک و سنگین و همچنین برخی از خودروهای 
مرتبط با عملیات برف روبی سازمان آتش نشانی 

شهرداری رشت شرکت داشتند.
علی  برنامه  این  در  نیز  را  رشت  شهردار 
شهرداری،  شهری  خدمات  معاون  مقصودی 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  قانع  علیرضا 
الملل شهرداری، حامد بشردانش مدیر خدمات 
شهری شهرداری و برخی از مدیران ستادی و 
می  همراهی  رشت  شهرداری  مناطق  مدیران 

کردند.
از  جلوگیری  برای  رژه  برنامه  این  است  گفتنی 
ایجاد ترافیک در خیابانهای رشت، در مسکن مهر 

برنامه ریزی  شد.



۷

بازدید شهردار رشت از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردار رشت، دکتر ناصر حاج محمدی، 
شهردار رشت همراه با فاطمه شیرزاد، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای 
اسالمی شهر رشت با حضور در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ضمن بازدید از 

بخش های مختلف آن، در جلسه ای با مدیران حوزه های مختلف این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه مرمت و بازسازی بنای این ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تسریع در حل 

مشکل آن برنامه ریزی شد.

با امضای تفاهمنامه سه جانبه؛ 
بندر تاریخی پیربازار باززنده سازی می شود 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در نشست امضای این تفاهم 
نامه دکتر ناصر حاج محمدی، رشت را در گذشته شاهراه انتقال کاال عنوان کرد و گفت: کاالها از طریق 
ارسال به بندر تاریخی پیربازار به بندر انزلی می رفت و از آنجا به کشورهای غرب و شرق جهان منتقل 

می شد.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: باززنده سازی پیربازار ضمن اینکه می تواند به اقتصاد شهری 
کمک کند، برای نسل جدید و همه کسانی که در آن منطقه زندگی می کنند قطعاً پیوند عمیقی با 

گذشته آنها برقرار می کند. 
دکتر حاج محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه اسناد و مدارک بندر پیربازار تهیه 
شده و پژوهشهای الزم روی آنها صورت می گیرد و به کتاب تبدیل می شود و از طریق شهرداری رشت 

زمینه های سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه فراهم می گردد.
بر اساس این تفاهم نامه با توجه به ضرورت ایجاد زمینه های احیای میراث فرهنگی بندر تاریخی 
پیربازار با هدف احیای موضوعات تاریخی در راستای توسعه گردشگری کالنشهر رشت، اسناد تاریخی 
این بندر به منظور بسترسازی برای ایجاد و رونق ارزشهای تاریخی آن، توسعه کارآفرینی و کسب و کار 

گردشگری در منطقه احصا شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  این تفاهم نامه برای مدت دو سال به امضای محمدمهدی دماوندی کمالی رئیس اداره حفظ و 
نگهداری اسناد وزارت امور خارجه، علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت رسیده است.

اتفاقناخوشایندپشتوادیتازهآباد
بارش شدید باران و پس زدن 

فاضالب اهالی چند محله رشت 
را گرفتار کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، بارش شدید باران 
در برخی از محالت شهر که کمتر مورد توجه 
با  تردد  برای  را  این محالت  اهالی  اند،  بوده 

مشکل روبه رو کرد.
عمده مشکل در چند محله منطقه سه شهرداری 
رشت بود که با اطالع دادن به شهرداری رشت، 
وارد صحنه  این شهرداری  نیروهای  بالفاصله 

شدند و به کمک رسانی پرداختند.
از اولین ساعتهای شروع آبگرفتگی دکتر ناصر 
حاج محمدی در محالت آبگرفته حاضر شد 
و دستورات الزم را برای رفع مشکل و کمک 

رسانی به اهالی صادر کرد.
شهردار رشت با حضور در محله آبگرفته نیروها و 
امکانات را بسیج کرد و به همکاران خدمات شهری 
خود گفت که مردم در بلوار شهدا، انتهای خیابان 
حسینی، خیابان نوبهار، کوچه های ۲، ۳، ۴، ۶ و 
۷ پشت مجتمع فرهیختگان خیلی مشکل دارند، 

سریعاً اقدام کنید و مشکل اهالی را رفع نمایید.
، منطقه  وی همچنین به همکاران خود گفت: 
کمربندی خرمشهر، کوی امام رضا )ع( ، کوچه 
چون  دارند  مشکل  تردد  برای  مردم  بهار۳۱ 

فاضالب پس زده و منطقه آبگرفته است.
در همین زمینه علی مقصودی معاون خدمات 
شهری شهرداری رشت که به محض اطالع با همه 
نیروها و امکانات وارد عمل شده بود، گفت: مناطق 
برای  اما  اند  نداشته  زیادی  گستردگی  آبگرفته 

اهالی چند محله دردسرساز شده بود.
وی افزود: ماشین های آتش نشانی با دستگاه های 

پمپاژ به خدمت گرفته شدند تا آب را از محل 
تخلیه نمایند.

مقصودی با اشاره به اینکه کار از دیشب شروع 
شده و تا غروب امروز ادامه داشته است، افزود: با 
توجه به بارش مداوم و پس زدگی آب از فاضالبها، 
تالش نیروهای شهرداری بر این بود تا آب وارد 

خانه های مردم نشود.
محمدباقر بشر دانش مدیر هماهنگی و نظارت 
خدمات شهری رشت نیز با تاکید بر اینکه دلیل 
اصلی آبگرفتگی این محالت ساخت و سازهای 
غیرمجاز، پر شدن نهرهای آب بر کشاورزی به 
طور غیر اصولی و همچنین نبودن سیستم  مناسب 
شهری  خدمات  نیروهای  گفت:  است،  فاضالب 
شهرداری رشت تمام طول شب را کار کردند و 

امروز را هم در همین محالت بودند.
و  عمرانی  معاونت  نیروهای  همه  داد:  ادامه  وی 
خدمات شهری با تمام امکانات و سازمان آتش 

آسایش  های  زمینه  تا  کردند  کمک  نشانی 
مردم فراهم شود.

بشردانش افزود: آتش نشانان اقدام به پمپاژ آب 
محالت آبگرفته با دستگاه پمپاژ و لوله های 
شش اینچی کردند تا سطح آب فروکش نمود.
وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل ایجاد شده 
در این محالت به دلیل توقف پروژه فاضالب 
شهری موسوم به پروژه بانک جهانی بود، گفت: 
آبهای  با اجرای پروژه هدایت  شهرداری هم 
سطحی در این  محالت در آینده نزدیک به 

کمک شهروندان خواهد شتافت.
آبگرفتگی  این  جریان  در  است  گفتنی 
جمشیدپور معاونت عمرانی، مقصودی معاونت 
خدمات شهری و برخی از مدیران شهری از 
جمله علیرضا قانع ، حامد بشردانش، هاتفی ، 
خانم فهمیده در محل حضور داشته و نیروهای 

خدمات دهنده را هدایت می کردند.

آتشنشانیرشت۸۶۸را
حادثهپوششداد

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
شهرداری رشت با اشاره به پوشش ۸۶۸  مورد 
حادثه و نیز یکهزار و ۲۸ مورد خدمات ایمنی در 
هشت ماهه نخست امسال گفت: دربین حوادث، 
محبوس شدن در آسانسور با ۳۲۸ مورد و در 
بسته  به شهروندان،  ایمنی  ارائه خدمات  بین 
شدن در اماکن با ۲۹۷ مورد بیشترین تعداد را 

به خود اختصاص داده اند.
مجموع  از  اینکه  بیان  با  رمضانی  بابک 

آتش سوزی منازل مسکونی  تنها ۲۶ درصد 
و همچنین از مجموع حریق های تجـاری تنها 
بوده اند،  آتش سوزی  بیمه  دارای  درصد   ۴۴
گفت: توجه به بیمه منازل مسکونی و تجاری 
امری مهم و اساسی است چرا که آتش در 
چشم بر هم زدنی سرمایه چندین ساله را از 

بین خواهد برد.
ترویج  و  اینکه فرهنگسازی  بر  اکید  با   وی 
ایمنی از مهمترین اهداف سازمان آتش نشانی 
رشت است ادامه داد: آتش نشانان و تیمهای 
آموزش سازمان آتش نشانی رشت نسبت به 
آموزش ۳۲ هزار و ۶۵۲  آموزش اقدام کردند.







برنامه های »شهر خالق خوراک شناسی رشت« 
در هفته  ای که گذشت

مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در هفته  
گذشته در برنامه های متعدد و متنوع شرکت کرد و از این برند ارزشمند 
شهر دفاع کرد.این برنامه ها از برگزاری گردهمایی، برپایی نمایشگاه، ایجاد 
غرفه، اهدای تندیس، سخنرانی، برپایی سفره های خوراکی های محلی و... 
گرفته تا برگزاری نشست و گفت وگو با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 

در ایران خبر از روزهای روشن »شهر خالق خوراک« می دهند.
رشت  در  است  قرار  برند  این  برای حفظ  که  برنامه هایی  از  گذشته 
برگزار شد، دکتر ایوبی به زودی برای تداوم فعالیتهای »شهر خالق 

خوراک شناسی رشت« با حضور در این شهر، پالک کوبی خواهد کرد.
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