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گفتار هفته

   شهردار رشت پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران ارشد بانک شهر 
کشور به پتانسیل های مرکز گیالن اشاره و اظهار کرد: کالنشهر رشت دارای 
پتانسیل های فراوانی در زمینه سرمایه گذاری و جذب منابع مالی جهت 

اجرای پروژه عمرانی و زیر بنایی می باشد.
مدیریت  گزارش  به     
بین  امور  و  ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل 
دکتر ناصر حاج محمدی 
معرفی  به  اشاره  با 
سرمایه  های  جاذبه 
برنامه  از  برخی  گذاری 
و  شهری  عمران  های 
و  برشمرد  را  زیربنایی 
برنامه  شهرداری  گفت: 
های موثر و مفیدی برای 
توسعه را در دستور کار 

خود دارد .
ادامه  مسئول  مقام  این  

داد: مهمترین برنامه شهرداری در خصوص کاهش بار ترافیک و نیز تسریع 
در عبور و مرور وسائل نقلیه اجرای پروژه تراموا می باشد که اخیرا به تصویب 
شورای ترافیک استان رسیده و در بودجه سنواتی کشور نیز دارای ردیف 

درخواست شهردار رشت از مسئوالن ارشد بانک شهر؛ 
تامین مالی پروژه های زیربنایی و اساسی رشت ضروری است

اعتباری می باشد .
به  به زودی  پروژه سرمایه گذاری در کالنشهر رشت  بزرگترین  افزود  وی 
آبی کشور احداث خواهد  پارک  بزرگترین  و  فراخوان گذاشته خواهد شد 

گردید .
شهردار رشت در خصوص مدیریت پسماند به راهکارهای مطلوبی رسیده ایم 
که ان شاء هلل به زودی مشکالت گذشته محیط زیستی در این بخش برطرف 

خواهد شد .
دکتر حاج محمدی در خصوص سهامدار شدن شهرداری کالنشهر رشت در 
بانک شهر نیز تاکید نمود و مقرر شد در جلسه هیات مدیره بانک این موضوع 
بررسی و همکاری الزم صورت پذیرد تا شهرداری رشت نیز به عنوان یکی از 
سهامداران بتواند از امتیازات ویژه ای مانند انتشار اوراق مشارکت و صکوک و 

مشارکت بانک در اجرای EPCF پروژه های کالن شهری برخوردار گردد .
حاج محمدی ضمن قدردانی از تعامل بانک شهر با شهرداری رشت، همکاری 

بیش از پیش این بنگاه اقتصادی را از مسئوالن حاضر خواستار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این دیدار 
که در دفتر رییس شورای شهر رشت برگزار شد، قهرمانی چابک عضو و 
بانک  غیاثوند سرپرست منطقه ۷  بانک شهر کشور،  رییس هیات مدیره 
شهر، قاسم پور سرپرست امور شعب بانک شهر در گیالن، حاجی پور رییس 
شورای شهر رشت، عبداللهی و علیپور دو تن از اعضای شورای شهر و فرامرز 
جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز حضور 

داشتند.

 مقرر شد در جلسه هیات مدیره 
بانک شهر موضوع سهام دار شدن 
شهرداری رشت در این بانک 
بررسی شده تا این شهرداری بتواند 
به عنوان یکی از سهامداران بانک 
شهر از امتیازات ویژه ای مانند 
انتشار اوراق مشارکت و صکوک و 
 EPCF مشارکت بانک در اجرای
پروژه های کالن شهری
 برخوردار گردد.

نیا َو اآلِخَرِة و  ُرِک بَِکِلَمٍة ِمنُه اسُمُه الَمسیُح ِعیَسي ابُن َمریَم َوجِیهاً ِفي الدُّ َ یَُبشِّ یا َمریُم إنهَّ اللهَّ
بیَن. ِمَن الُمَقرهَّ

اي مریم؛ خدا تو را به کلمه اي از جانب خودش بشارت مي دهد که نامش مسیح، عیسي 
بن مریم است؛ در حالي که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقّربان الهي است....
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"روز رشت" با برنامه های متنوع مدیریت شهری
مجموعه شهرداری رشت اعم از مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل ،مدیریت برنامه های یونسکو در شهر 
و  اجتماعی  "فرهنگی،  سازمانهای  خوراک،  خالق 
ورزشی"، "سیما، منظر و فضای سبز شهری"، "میادین، 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی"، 
از دستگاه های  برخی  با همکاری  پنجگانه  مناطق 
فرهنگی شهر، خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر 

برنامه های "روز رشت" آماده می کنند.
تالش  در  بزرگ شهری  مجموعه  این  از  بخش  هر 
است تا با تدارک و اجرای برنامه مختلف لحظاتی 
شاد و لذت بخش برای شهروندان شهرمان فراهم 

آید تا روزی ماندگار در دفتر ذهن آنها نقش ببندد. 
اجرای برنامه هایی همچون:

- مسجد، محله، ورزش)برگزاری مسابقات ورزشی 
همکاری  با  مساجد(  محوریت  با  محله  پنج  در 

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد
- مسجد، محله، سالمت)استقرار اتوبوس سالمت در 

پنج محله رشت و ارائه خدمات سالمت(
- عصر شعر با عنوان "ایستگاه باران" با مشارکت 

انجمن شعر در روز 10 دیماه در سالن رحمدل
بزرگ  استاد  با حضور  مسابقه شطرنج  برگزاری   -
شطرنج "پوررمضانعلی" با مشارکت هیات شطرنج 

شهرستان در 12 دیماه
- برگزاری تئاتر دائم خیابانی با 9 نمایش 40 اجرا در 

پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
- نشست رشت پژوهی "تاریخ شفاهی" روز 10 دیماه 
ساعت 15 تا 17 با مشارکت پژوهشکده گیالنشناسی

- نشست تخصصی زبان مادری روز 12 دیماه ساعت 
15 تا 17 با مشارکت پژوهشکده گیالنشناسی

- نمایشگاه عکس و اسناد "روز رشت" در خانه میرزا 
از 10 لغایت 12 دیماه

- استقرار کلینیک دندانپزشکی سیار در پیاده راه 
روزهای 11 و 12 دیماه

- استقرار آسمان نمای دیجیتال در پیاده راه فرهنگی 
شهدای ذهاب با مشارکت انجمن نجوم ثاقب

قاری  حضور  با  قرآن  با  انس  محفل  برگزاری   -11
بقعه  در   .. و  تواشیح  خوانی،  مولودی  المللی،  بین 
اوقاف  اداره  با مشارکت  امام رشت  متبرکه خواهر 
و امور خیریه ویژه والدت حضرت زینب)س( در 10 
دیماه بعد از اذان مغرب و عشا و نیز برنامه هایی در 
زمینه شهر خالق خوراک شناسی از جمله جشنواره 
و مسابقه های مختلف خوراکی های سنتی و بومی، 
پالک کوبی "شهر خالق خوراک شناسی رشت" با 
حضور دکتر ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
،از   ایران و جشنواره های متنوع در روز 12دی  در 
برنامه هایی است که قرار است کام همشهریانمان 
های  زمینه  و  کرده  شیرین  رشت"  "روز  در  را 
شهر  به  را  جهانیان  حتی  و  ایرانیان  توجه  جلب 

گردشگرپذیر رشت بیش از پیش جلب کند.
مجموعه مدیریت شهری رشت با هدایت شهردار 
محترم و نظارت شورای اسالمی در تالش است تا 
"روز رشت" امسال هم به یکی از به یادماندنی ترین 

روزهای این شهر فرهنگی تبدیل شود. 
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
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دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت مادر گرامی مدیر عامل باشگاه فرهنگی، 
ورزشی سپیدرود رشت را تسلیت گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت طی پیامی درگذشت مادر گرامی مدیر عامل باشگاه فرهنگی، ورزشی سپیدرود رشت را 

تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای افشین ناظمی؛ 

همکار ارجمند و مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی، ورزشی سپیدرود رشت
گاهی نبودن هایی هست که هیچ بودنی نمی تواند آن را جبران کند و انسانهایی در زندگی هر فرد 
هستند که هرگز نمی توانیم جای خالی آنها را در زندگی مان پر کنیم. این انسانها تکرار نشدنی هستند 

و غم فراق آنها سنگین. مادر در زندگی هر فرد چنین است.
بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تان از صمیم 
قلب تسلیت گفته و امیدوارم خداوند به شما و همه بازماندگان صبر جمیل و به آن بانوی مرحومه اجر 

جزیل عنایت بفرماید.
روحش شاد.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهردار رشت در نشست با روسای نواحی و معاونین خدمات شهری مناطق :
چنانچه تخلفی ناشی از ترک فعل رخ دهد ابتدا رئیس ناحیه، 

سپس مدیر منطقه و بعد شهردار پاسخگو است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
بر اساس پیشنهاد مطرح شده در نشست شهرداران کالنشهرهای کشور ، چنانچه تخلفی ناشی از 
ترک فعل در هر نقطه از شهر رخ دهد ، ابتدا رئیس ناحیه، سپس مدیر منطقه و در نهایت شهردار 

کالنشهر پاسخگو خواهد بود .
شهردار رشت تاکید کرد: به دستور ریاست محترم قوه قضاییه و رییس کل محترم دادگستری استان 
گیالن و دادستان محترم مرکز استان کلیه عوامل و دست اندرکاران و مدیران در تمامی سطوح مکلف به 

حفظ حقوق عامه و انجام وظیفه در حدود شرح وظایف خود و در چارچوب قوانین و مقررات هستند .
وی به طور نمونه گفت: مثالً اگر شهروندی خارج از مفاد پروانه و یا بدون پروانه ساخت و ساز نماید 
از مصادیق تخلف بوده و در صورت عدم توجه مسئول ناحیه ، عواقب قضایی متوجه ایشان خواهد 
بود و در ابتدا مدیر منطقه می بایست با متخلفین برخورد قانونی نموده و در صورت عدم توجه مدیر 
منطقه، معاونت خدمات شهری مرکز و سپس بازرسی و شهردار ورود خواهند کرد و از طریق مراجع 
قضایی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد .شهردار رشت سپس افزود: از این پس هرگونه ترک فعل 

متوجه مدیر مستقیم همان بخش که مرتبط با موضوع می باشد، خواهد بود .
دکتر حاج محمدی در تشریح این مسئله گفت: در قانون و ساختار سازمانی مصوب وزارت کشور 
مسئولیت ها تفکیک شده است. وقتی در یک ناحیه سهل انگاری و یا ترک فعل، موجب بروز تخلف 
و یا ایجاد ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ورود خسارت به حقوق عامه گردد، در ابتدا 
مستقیما مسئول ناحیه در برابر قانون پاسخگو است .شهردار رشت در پایان گفت: البته بنده کاستی 

های شما را احصا می کنم و آماده حل مشکالت و مسائل هر ناحیه و منطقه هستم.
پیش از سخنان شهردار رشت دکتر احمد رمضانپور هم در سخنانی با اشاره به این حدیث که اگر 
خداوند بخواهد به بنده خود، خوبی کند حوایج مردم را به او حواله می کند، گفت: فرصت و امکانی 

که شما برای خدمت به مردم دارید را قدر بدانید.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت افزود: شما حافظ بیت المال و اموال 

مردم هستید و خداوند کسانی که در این راه چشم پاک دارند و پاکدست هستند را دوست دارد.

پیام تسلیت شهردار رشت
 به مناسبت درگذشت مادر گرامی مدیر عامل باشگاه فرهنگی، ورزشی 

سپیدرود رشت

حضور شهردار رشت در نشست هم اندیشی 
قوه قضائیه

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی در 
این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول چهل سال گذشته در مدیریت شهری، برخی از مشکالت 

و مسائل را مطرح نمود.
رئیس قوه قضائیه گفت: نباید بگذاریم نگاه های سوداگرانه در حوزه ی زمین و مسکن به ویژه جایی که به قدرت 
ثروت پیوند می خورد اتفاق بیافتد و ماده ۱۰۰ تضمینی برای برخورد با تخلفات و ساخت و سازهاست و نباید 

درآمد شهری و شهرداری باشد.
وی در ادامه افزود: اگر کسی تخلف کرد تخلف او در مرئی و منظر مردم مانند تابلویی است که ماندن آن تخلف به 
معنای تابلوی تخلف پذیری است و حاشیه شهرها باید مشکل مسکن مردم حل شود و دولت باید ساز و کارهایی 

را برای حرکت های قانونی فراهم کند و تکلیف مردم را روشن کنیم.
در این نشست هم ۱۸ تن از مسئوالن و کارشناسان مدیریت شهری همچون وزیر راه و شهر سازی، رئیس شورای 
اسالمی و شهردار تهران و شهرداران کالنشهر های کشور حدود دو ساعت به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود 

پرداختند.
همچنین دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت مواردی را در مکتو به ای به ریاست قوه قضائیه تقدیم کرد.

گفتنی است آیت اهلل رئیسی در این نشست بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک با حضور مسئوالن قضایی و 
اجرایی در باره مشکالت کالنشهرها، تاکید نمود.
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موانع پیش روی ایجاد »باغ طبیعت« برداشته شد
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
و امور بین الملل شهرداری رشت موضوع 
به  بود  قرار  که  طبیعت«  »باغ  مالکیت 
بزرگترین پارک جنگلی شمال ایران تبدیل 
گردد، در این نشست مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
شهردار رشت با اشاره به تالشهای شورای 
حل  برای  شهر  این  شهرداری  و  اسالمی 
مشکل حقوقی زمین ۴۵۰ هکتاری الکان 

پیشنهاد بهره گیری افزایش زمان بهره گیری از پنج ساله به ۳۰ ساله را ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه به محض حل شدن این مشکل با سرمایه گذار وارد مذاکره می شویم، گفت: 

ایجاد این باغ برای افزایش فضای سبز شهر رشت بسیار مهم و اساسی است.
همچنین با موافقت دکتر محسن یوسف پور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن، 
معاون وی نیز تاکید کرد: ظرف یک ماه کتابچه و  بیالن قرارداد ۱۵ ساله و بعد ۳۰ ساله برای زمین 

۴۵۰ هکتار الکان تهیه می شود.
گفتنی است در این نشست همچنین 
سازمان  هکتاری  زمین۴۶  باره  در 
آرامستانهای شهرداری رشت بحث و 

تبادل نظر گردید.
حسن  از  هم  پور  حاجی  اسماعیل 
نظر مدیر کل منابع طبیعی و معاون 
ارائه  برای  عبداللهی  مهندس  وی 

راهکارهای حقوقی در جهت برون رفت از مشکل قدردانی کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: مردم تشنه خدمت هستند و انجام اینگونه اقدامات می 

تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکتهای مردمی کمک کند.
گفتنی است این نشست در دفتر کار رئیس شورای اسالمی شهر رشت برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای 
مردمی، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، علی اعالیی مدیر حقوقی شهرداری 

و شماری دیگر از مدیران شهرداری رشت و معاونان مدیر کل منابع طبیعی نیز حضور داشتند.

گزارش اجرای عملیات مختلف 
عمرانی شهرداری رشت 

   روز چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۸ عملیات عمرانی 
شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، در تاریخ ۴ دی ماه عملیات 
عمرانی شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا 

شد.
ادامه عملیات احداث دیوار حائل در دفنگاه سراوان
عملیات آسفالت میدان انتظام به سمت یخ سازی

مرمت مکانیزه آسفالت بلوار شهید مدرس روبروی 
دادگستری

ادامه عملیات آسفالت مسیر جاده تهران
ادامه عملیات آسفالت خیابان سردار جنگل

گزارش تصویری این عملیات را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.

راه های همکاری موثرتر سازمان صنعت و معدن گیالن
با شهرداری رشت بررسی شد  

در دیدار دکتر ناصر حاج محمدی با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن، راه های همکاری موثر 
و مفید دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این دیدار 
تاکید کرد: شهرداری از جمله دستگاه های خدمات رسان عمومی است که مدیریت در آن یکطرفه نیست و هر 

نوع ارائه خدمات در شهر به وسیله شهرداری چندوجهی است.
شهردار رشت سپس گفت: مثاًل خدماتی که شهرداری در بخش عمرانی ارائه می دهد به بهبود اعتماد مردم، 

افزایش مشارکت اجتماعی و در نهایت افزایش سرمایه گذاری در شهر منجر می شود.
وی ادامه داد: یکی از فعالیتهای مهم و موثر که می تواند رضایت شهروندان را جلب کند، اجرای آسفالت خیابان 
ها و معابر و پر کردن و ترمیم نوار حفاری ها است که به طور مشخص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در زمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه می تواند به سرعت عمل در این زمینه و جلب رضایت شهروندان 

کمک کند.
در ادامه دکتر فرهاد دلق پوش هم تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای حمایت از اجرای پروژه 

های عمرانی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: این سازمان با استقبال از فعالیت ها و اقدامات عمرانی شهرداری رشت، هر گونه اصالح امور را به نفع 

شهر و شهروندان این شهر می داند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن سپس خاطر نشان کرد: جذب سرمایه گذار در شهر بدون 
شک نیازمند همکاری و تعامل همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی است و سازمان متبوع وی این حساسیت 

را درک کرده و در برنامه های خود لحاظ خواهد کرد.
گفتنی است در این نشست که علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت هم  حضور داشت، 
دکتر حاج محمدی از حسن نظر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن قدردانی کرد و در پایان هم 

دکتر حاج محمدی هدیه ای به رسم یاد بود به دکتر فرهاد دلق پوش تقدیم  نمود.

نشست بررسی چگونگی سرمایه گذاری پارک آبی رشت برگزار شد
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش   
بین الملل شهرداری رشت در نشستی ویژه آخرین 
تصمیمات در زمینه اجرای پارک آبی رشت مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست شهردار رشت خاطر نشان کرد: اجرای 
پروژه سرمایه گذاری یکهزار میلیارد تومانی گیل لند 

می تواند اقتصاد شهر را متحول کند.
دکتر ناصر حاج محمدی از آقای ایلیایی سرمایه گذار 

این پروژه بزرگ در رشت قدردانی و تشکر کرد.
دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت هم تاکید کرد: با مصوبه 
اخیر شورای اسالمی این شهر در زمینه این پروژه سرمایه گذاری یکهزار میلیارد تومانی، امیدوارم طلسم پروژه 

های سرمایه گذاری رشت شکسته شود.
پروژه های  اجرای  به  استانی و شهری نسبت  ان شاء اهلل همه مسئوالن  امیدواری کرد:  ابراز  وی 

زیرساختی شهر برای توسعه رشت فعال و کوشا باشند.
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برگزاری مسابقات بین المللی وزنه برداری جام نامجو ۲۰۲۰ در 
شهر رشت با مشارکت شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست هماهنگی شهردار 
و مدیران و معاونین شهرداری رشت و اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن برای برگزاری هر چه 
باشکوهتر مسابقات بین المللی وزنه برداری جام نامجو "رشت ۲۰۲۰" در دفتر دکتر حاج محمدی 

شهردار رشت برگزار شد.
مریم بخشی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیالن این رویداد را رخداد بزرگ ورزشی امسال ایران 

توصیف کرد و خواستار مشارکت همگان شد.
وی گفت: ما از شهرداری رشت می خواهیم که در زمینه تبلیغات، حمل و نقل، فضاسازی شهری و 

همچنین در اجرای این برنامه مشارکت کنند.
بخشی از رئیس هیات وزنه برداری استان گیالن نیز خواست تا درخواستهای هیات را در این جلسه مطرح نماید.

سپس شهردار رشت با اشاره به اینکه، این مسابقه به عنوان یک برنامه منحصرا مربوط به اداره کل 
ورزش و جوانان استان نیست گفت: تردید نکنید که این مسابقه بخشی از آبرو و اعتبار رشت است و 

ما با نهایت عالقه مندی موضوعات مرتبط به این اتفاق مهم را دنبال می کنیم.
دکتر حاج محمدی در ادامه افزود: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت برای فضاسازی و 
المان سازی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری برای تسهیل در رفت و آمد میهمانان و سازمان 

فرهنگی، ورزشی شهرداری برای پشتیبانی، همکاری الزم را برای اجرای این برنامه خواهند داشت.
وی افزود: نماد این مسابقه که گونه در معرض خطر جانوری گیالن یعنی فوک خزری است را به عنوان 

نماد، در یکی از میادین شهر به طور موقت برای جلب نظر همگان نصب می کنیم.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: انجام اینگونه برنامه ها در معرفی شهر رشت به جهانیان بسیار موثر است.

وی ادامه داد: فرصت حضور ورزشکاران خارجی، امکانی برای شهر خالق خوراک رشت است که باید 
از آن بهره ببریم، و به توسعه گردشگری خالق شهر رشت کمک کنیم.

در این نشست همچنین بهره گیری از پتانسل تبلیغاتی شهرداری نظیر بیلبورد ها، استندها، 
واتربندها، ساخت المانهای شهری در مکانهای پر رفت و آمد، چاپ و نصب استیکر مربوطه و نصب 

روی اتوبوسهای شهری و... از شهرداری مطرح شد.
دست اندرکاران این برنامه بین المللی همچنین استقرار یک تیم کامل آتش نشانی در کنار اورژانس 
را از استانداردهای بین المللی برگزاری چنین برنامه ای عنوان کردند که با مشارکت شهرداری رشت 

انجام خواهد شد.
محمدحسن عاقل منش عضو شورای در این خصوص گفت: ستاد رشت ۲۰۲۰ نهایت همکاری و 

تالش را برای تدارک این مسابقات انجام خواهد داد.
این عضو شورای اسالمی شهر رشت تاکید کرد: با توجه به شناختی که از دکتر حاج محمدی دارم، 

ایشان در اجرای اینگونه برنامه ها که برای معرفی رشت موثر است، عالقه مند هستند.
وی از دست اندرکاران و مجریان این اتفاق بزرگ خواست تا درخواستهای خود را به طور مشخص 

از شهرداری رشت مطرح کنند.
گفتنی است در این نشست عطایی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، علیرضا قانع مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، نوری هریس سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل و بار 
مسافر شهرداری، محمدی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، زینب فلک 
دوست سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، هر یک نقطه نظرات خود را 

درباره این رویداد بیان کردند.

نشست شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن
    هفته گذشته شهردار رشت با فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن دیدار و گفت وگو کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت در نشستی با سردار ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن 

دیدار و گفت وگو کرد.
ناصر عطایی  اسالمی شهر رشت،  علیپور عضو شورای  این نشست محمدحسن  در     
سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، احمدرضا حق بین مدیر مالی شهرداری و 

علیرضا کامران راد مدیر منطقه دو رشت حضور داشتند.

شهردار رشت از روند ساخت موزه دفاع مقدس بازدید کرد 
دکتر حاج محمدی با همراهی سرهنگ پاسدار عباس بایرامی از روند ساخت موزه دفاع مقدس بازدید 

کرد و در جریان روند کارهای اجرایی این موزه قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جریان این بازدید مدیر 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس توضیحاتی مفصل در زمینه چگونگی ساخت این پروژه 

ارائه کرد.
سرهنگ پاسدار عباس بایرامی همچنین گفت: فاز اول این موضوع با سرعت در حال انجام است.

دفاع مقدس دیدن کرد، همچنین در  موزه  از  بایرامی  با همراهی سرهنگ  که  شهردار رشت 
آرامگاه شهید گمنام در سپاه قدس گیالن حاضر شد و به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی 

ادای احترام کرد.
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شهردار رشت تاکید کرد: 
پیمانکار پروژه تصفیه خانه سراوان بر عهد خود باقی بماند  

   شهردار رشت با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه نباید اهرمی برای 
پیمانکار برای وصول مطالبات گذشته خود از شهرداری رشت باشد، 
تاکید کرد: پیمانکار باید بر عهد و پیمان خود در این قرارداد پایبند 

بماند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در جلسه پیگیری پروژه ساماندهی 
دفنگاه زباله سراوان که صبح روز چهارشنبه گذشته در سالن اجتماعات 
تاکنون ۳.۸۵  اینکه  بیان  با  برگزار شد  فرمانداری شهرستان رشت 
میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۱.۵ میلیارد تومان از محل 
مطالبات قبلی پیمانکار جهت کمک و تسریع در عملیات اجرایی این 
پروژه پرداخت شده است گفت کل مبلغ قرارداد ۷.۸ میلیارد تومان 
بوده که پس از کسر کسورات مبلغ ۶.۵۶۷ میلیارد تومان بوده است که 
تاکنون ۵.۲۵۰ میلیارد از محل اعتبار پروژه و از محل طلب به پیمانکار 
پرداخت گردیده است که شایان ذکر است ما به التفات بهای ساخت 

سوله سبک که در طرح اولیه بوده با سوله قابل دفاعی که اکنون ساخته شده است بر اساس اعالم نظر هیات کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به 
تاکید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری پرداخت خواهد شد.

   وی با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه نباید اهرمی برای وصول مطالبات گذشته پیمانکار باشد تاکید کرد: پیمانکار باید بر سر عهد و پیمان خود در این 
عقد باقی بماند.

   شهردار رشت همچنین ادامه داد: اعتبارات تخصیص داده شده به شهرداری رشت از سوی وزارت محترم کشور در حال طی مراحل قانونی در خزانه و 
بانک ملی مرکزی ایران می باشد که از سرجمع اعتبارت مبلغ ۴۰ میلیارد تومان بابت زباله سوز و ۳۱میلیارد تومان بابت تکمیل دو دستگاه سوله ۶۰۰۰ 

متر مربعی مربوط به سالن تخمیر و افزایش ظرفیت اسمی و اورهال و خرید یک دستگاه ویندرو ترنر و بهسازی محل دفن سراوان هزینه خواهد شد .
شهردار رشت همچنین گفت: برای شمع کوبی و اجرای فونداسیون زباله سوز و ساخت و نصب سوله  ساختمان زباله سوز ۱۶ میلیارد تومان برآورد گردیده 

است که مراحل طراحی و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آن در حال پیگیری می باشد.
با  سراوان  مشکالت  حل  برای  همچنان  ها  تالش  افزود  وی 
جدیت دنبال می شود به گونه ای که هیچ گونه جای نگرانی 

نیست.
حاج محمدی میزان شن و ماسه وارد شده به لندفیل را در دو ماه 
گذشته مطابق با یک سال گذشته عنوان کرد و ادامه داد: با کاور 
کردن مناسب زباله ها، بوی نامطبوع و حشرات موذی در سایت زباله 

سراوان از بین رفته است.
شهردار رشت همچنین از آماده سازی سامانه ای برای خرید پسماندهای 
خشک خبر داد و گفت: مقدمات انتخاب سرمایه گذار جهت اجرای این 
سامانه از طریق فراخوان در سایت سازمان سرمایه گذاری هم اکنون 

قرارگرفته و ان شاء اهلل به زودی عملیاتی خواهد شد .
حاج محمدی افزود: چگونگی استفاده از این سامانه به زودی از 

طریق رسانه ها به اطالع عموم شهروندان می رسد.
فرماندار رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: مردم سراوان صبوری و 

نجابت به خرج دادند و با گذشت و بزرگواری، قول مجدد مسئوالن را برای حل مشکل زباله در این منطقه پذیرفتند.
میر شمس مومن زاده افزود: بی وجدانی ست که اگر مسئوالن به اعتماد مجدد مردم پاسخ مثبت ندهند.

وی خاطر نشان کرد: تنها با، تشکر مشکل سراوان حل نمی شود بلکه قول ها باید عملی و فاز اول پروژه نیز باید تا فروردین ماه جاری 
اجرایی شود.

فرماندار رشت بر لزوم بهسازی محیط، تکمیل تصفیه خانه و بحثهای مربوط به دستگاه زباله سوز تاکید کرد: هر مسئول و پیمانکاری که به وظایف خود 
در این حیطه عمل نکند باید پاسخگو باشد.

خط کشی محوری 
با رنگ سرد 

در معابر سطح شهر		
به همت مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
در  رنگ سرد  با  محوری  رشت خط کشی 

معابر سطح شهر صورت پذیرفت.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل شهرداری رشت، حسن  و امور بین 
هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک 
زیربنایی  امور  و  نقل  و  حمل  معاونت 
شهرداری رشت گفت: در راستای وظیفه 
ذاتی این مدیریت و با استفاده حداکثری 
مناسب در طول  و هوایی  از وضعیت آب 
از  بیش  گذشته(  شب  )سه  جاری  هفته 
خط  کیلومتر(   ۲۳( مترطول   ۲۳۰۰۰
کشی محوری با رنگ سرد در معابر سطح 
انصاری،  شهید  سعدی،  جمله،  از  شهر 
الکانی،  بهشتی،  شهید  گمنام،  شهدای 
و...  مهر  مسکن  محدوده  از  بزرگی  بخش 

اجرا شده است.

وی در ادامه افزود: این خط کشی ها عالوه 
نیز  ایمنی  افزایش  به  ترافیکی  انضباط  بر 
در  چنین  هم  کرد.  خواهد  شایانی  کمک 
ادامه اجرای طرح های خالقانه عابر پیاده در 
سطح شهر، در خیابان دیلمان طرحی با الهام 
از طرح های اسلیمی ایرانی- اسالمی جهت 
ترغیب شهروندان به استفاده بیشتر از محل 
امن عبور عابرپیاده در شب های گذشته اجرا 

شده است.



۷

با هدف فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا؛ 
طرح	پاکسازی	محله	حمیدیان	رشت	به	اجرا	در	آمد		

   با شعار »محله  من، محله  پاک« دومین برنامه از طرح پاکسازی محله به منظور فرهنگ سازی 
برای تفکیک زباله از مبدا، این بار در محله حمیدیان رشت اجرا شد.

   به گزارش »واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت« به همت حوزه  
مدیریت خدمات شهری این شهرداری، سازمانهای مدیریت پسماندها و حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت، شهرداری منطقه چهار با همکاری و مشارکت موسسه  سرزمین ایده ال ما، طرح 

پاکسازی محله حمیدیان رشت با شعار »محله  من، محله  پاک« به اجرا در آمد.
   در ارتباط با اجرای این طرح حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری رشت گفت: روز 
جمعه ششم دی ماه ۹۸ حدود ۶۰ تن از فعاالن زیست محیطی موسسه یاد شده که یکی از 
بزرگترین سمن های زیست محیطی استان گیالن است از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر در 
»محله  حمیدیان« کوی گلستان به سمت پاره  بیجار و صف سر حاضر شدند و با پاکسازی محله 

به آموزش تفکیک زباله از مبدا به طور چهره به چهره به خانوارهای این محله مبادرت کردند.
   بشردانش افزود: به خانوارهای محله حمیدیان نحوه تفکیک زباله های خشک از تر و همچنین 
کاهش میزان زباله آموزش داده شد و یاد آوری گردید که برای همکاری با مدیریت شهری سر 

ساعت ۹ زباله های خود را خارج از خانه قرار دهند.
   وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح عالوه بر فرهنگ سازی در زمینه  مدیریت پسماندها و 

تفکیک زباله از مبدأ، توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و حاشیه ای شهر است.
   مدیر خدمات شهری شهرداری رشت خاطر نشان نمود: با توجه به موقعیت مکانی محله  
حمیدیان و قرار گرفتن  این محله در حاشیه  شهر حوزه  مدیریت خدمات شهری اقدام به اجرای 
این طرح با پاکسازی کامل محله و ارائه  خدمات رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله های 

ساختمانی، محو شعارهای تبلیغاتی، شست  و شوی تابلوهای عالئم ترافیکی و... نموده است.
   بشردانش همچنین با قدردانی از همه نیروهای شرکت کننده در اجرای این طرح افزود: پیش از 
این در مهر ماه امسال نیز طرح پاکسازی محله معلولین با شعار »محله  من، محله  پاک« اجرا شده 

بود و به دلیل اثربخش بودن این طرح در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

با نمونه برداری ۱۰نقطه با حضور نماینده میراث فرهنگی گیالن؛
طرح مطالعاتی مرمت »عمارت بلدیه رشت« تکمیل می شود

   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، از روز شنبه ۲۳ آذر 
ماه ۱۳۹۸ طرح مطالعاتی مرمت و احیای »عمارت بلدیه رشت« با نمونه برداری از خاک ۱۰ نقطه از این 

عمارت به منظور شناسایی آسیب های وارده به بنا و مقاومت ساختمان، برای استحکام بخشی آن آغاز شد.
   در این عملیات نمایندگانی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن، سازمان 

عمران و بازآفرینی شهرداری، شرکت مشاور و ناظر فنی سازمان عمران و بازآفرینی حضور داشتند.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در باره اجرای این طرح توضیح 
داد: مطالعات مرمت عمارت میراثی »بلدیه رشت« از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده و برای تکمیل 
طرح مطالعاتی نیازمند نمونه برداری خاک در ۱۰نقطه از »عمارت بلدیه« و نمونه برداری از بخشهای 

مختلف ساختمان از سقف تا کف هستیم.
   میثم حرفت خواه افزود: این نمونه برداری که با اخذ مجوزهای الزم و حضور نماینده اداره کل میراث 
فرهنگی گیالن صورت می گیرد، از پنج نقطه در طبقه نخست و پنج نقطه در طبقه فوقانی انجام شده و 

در این ۱۰ نمونه برداری، مراحل گمانه، برش مالت، فلت جک و مغزه گیری صورت می گیرد.
    وی تصریح کرد: این کار به منظور تشخیص فشارها و نیروهایی است که ساختمان تحمل می کند، همچنین 

برای شناسایی گربه روهای احتمالی ساختمان، وضعیت دیوارها و مقاومت مصالح ساختمان صورت می گیرد.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت سپس تاکید کرد: این نمونه برداری از الیه های 

مختلف خاک به منظور استحکام بخشی بنا انجام می شود.
   گفتنی است کلنگ احداث ساختمان اداری بلدیه در سال ۱۳۰۲  خورشیدی به زمین زده شد و 
چهارم اردیبهشت سال ۱۳۰۵ افتتاح گردید و اول تیر ماه ۱۳۰۵ هم اداره بلدیه رشت به ساختمان 
جدید منتقل گردید. شایان گفتن است عمارت بلدیه روز ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۶ به شماره ۱۵۱۶ در فهرست 

بناهای میراثی کشور به ثبت رسیده است.

برگزاری تئاترخیابانی با موضوع ترویج فرهنگ ترافیک و  حمل و نقل عمومی
   هفته گذشته تئاتر خیابانی با موضوع ترویج 
فرهنگ ترافیک و حمل و نقل عمومی در پیاده راه 

فرهنگی شهدای ذهاب رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، موضوع ترویج فرهنگ 
ترافیک و حمل و نقل عمومی به عنوان سوژه 
فرهنگی  پیاده راه  در  خیابانی  تئاتر  یک  اجرای 
شهدای ذهاب رشت قرار گرفت، که با استقبال 

شهروندان این شهر نیز مواجه شد.
   گزارش تصویری این نمایش خیابانی را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت پیگیری کنید.
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