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گفتار هفته

اجتماع بزرگ مردمی سلیمانی 
ها به پاس گرامیداشت شهادت 
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی 
با حضور جمع کثیری از مدیران 
و  استانی  ارشد  مسوولین  و 
حضور  همچنین  و  شهری 
پرشور و حماسه آفرین مردم، 

در رشت برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ساعت  روز  رشت،  شهرداری 
۱۰ صبح پنجشنبه ۱۹ دی ماه 

اجتماع بزرگ مردمی سلیمانی ها به مناسبت 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  دلها  سردار  شهادت 
حضور جمع کثیری از مدیران و مسوولین ارشد 

اجتماع بزرگ مردمی سلیمانی ها در رشت برگزار شد 

استانی و شهری برگزار شد. 
مردمی  بزرگ  اجتماع  این  در 
ولی  نماینده  فالحتی  آیت اهلل  
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه 
رشت، سردار عبداله پور فرمانده 
سپاه قدس گیالن، حجت االسالم 
تبلیغات  سازمان  رییس  مهدوی 
ملکی  سردار  استان،  اسالمی 
استان،  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اعضای  و  رییس  نایب  و  رییس 
شورای اسالمی، شهردار و مدیران 
و  رشت  شهرداری  معاونین  و 
بسیاری از مدیران و دیگر مسوولین شهری و استانی 
همگام با مردم در میدان شهدای ذهاب رشت حضور 

داشتند.

همراهی شهرداری رشت 
با امواج خروشان مردمی

انتشار خبر شهادت، شهید بزرگوار سردار حاج 
قاسم سلیمانی که یکی از محبوب ترین چهره های 
انقالب اسالمی و نماد مبارزه و جهاد علیه نظام 
سلطه شناخته می شد، موجی خروشان در دریای 

پرتالطم ایران اسالمی به پا کرد. 
سردار حاج قاسم سلیمانی که هرگز قدمی 
جز درجهت عزت اسالم و مسلمین جهان 
صرف  را  خود  گهربار  زندگی  و  برنداشت 
مبارزه با ظالمان کرد، با شهادت خود، همه 
اقشار جامعه را متاثر نمود و هر یک از افراد 
اجتماع تالش کردند تاثر و تالم خود را به 

گونه ای نشان دهند.
قاسم  محبوبیت سردار شهید سپهبد حاج 
سلیمانی در جامعه آنقدر باال بود که رستاخیز 
در  ایشان  پاک  پیکر  تشییع  در   مردم 
شهرهای مختلف و همراهی تا مزار را سبب 
شد و شهرداری رشت هم همگام و همراه با 
مردم از ساعت اولیه انتشار خبر شهادت تا 
روزهای پس از آن تالش کرد ارادت و احترام 
خود را به ایشان به انحای مختلف نشان دهد 

و به تصویر بکشد.
سیاهپوش کردن شهر، ساختمانهای مرتبط 
خیابانهای  و  بلوارها  میدانها،  شهرداری،  با 
بهره  نوری،  المانهای  آوری  جمع  شهر، 
گیری از تلویزیون های شهری برای تبلیغات 
عزاداری، چاپ بنر، پوستر و تراکت، برپایی 
ایستگاه صلواتی به همت موکب خدام العتره 
شهرداری، حرکت هیئت سوگواری و عزاداری 
شورا و شهرداری، مراسم شام غریبان،  قرار 
عاشقی، توزیع آش نذری، مشارکت و همکاری 
و...  ها  سلیمانی  بزرگ  اجتماع  برگزاری  در 
گوشه هایی از اقدامات انجام شده در چند روز 
گذشته بوده که در سایت اطالع رسانی و بولتن 

شهرداری رشت نیز نمود یافته است. 
بر خود الزم می دانم به عنوان عضوی کوچک 
از مجموعه بزرگ شهرداری از همه همراهی ها 
و تالش های مجموعه همکاران در معاونت ها، 
مدیریت ها، مناطق، سازمانها و... شهرداری رشت 

در اجرای برنامه های مختلف قدردانی نمایم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت

حدیث هفته
نی ما َسرَّها.  قال النبی)ص( : اِنَّ فاطمَة ِمّنی َو هی نُوُر َعینی و ثَمرُة فؤادی یَُسوؤنی ما ساَءها و یَُسرُّ

پیامبر اکرم)ص( فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، 
آنچه او را بیازارد مرا آزار می دهد و آنچه او را خوشحال کند مرا خوشحال می کند.

)بحار االنوار، ج 43، ص 24(
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برنامه شهرداری رشت در قرار عاشقانه
میثاق مردم رشت با سردار دلها شهید سردار سپهبد

حاج قاسم سلیمانی		
برنامه	قرار	عاشقانه	با	سردار	شهید	حاج	قاسم	سلیمانی	با	تهیه	و	توزیع	آش	نذری	مردمی	به	
همت	شهرداری	رشت،	در	موکب	خدام	العتره	اسن	شهرداری	در	میدان	شهدای	ذهاب	رشت	

برگزار	شد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	قرار	عاشقانه	با	سردار	
شهید	حاج	قاسم	سلیمانی	با	تهیه	و	توزیع	آش	نذری	مردمی	به	همت	شهرداری	رشت،	در	موکب	

خدام	العتره	شهرداری	واقع	در	میدان	شهدای	ذهاب	برگزار	شد.
در سینه، نیتم همه  اش نذر تو حسین/حال عبادتم همه  اش نذر تو حسین
خرده فروش نیستم و عمده می  دهم/یکجا محبتم همه اش نذر تو حسین

روز ازل خدا گل من را که می سرشت/بنوشته قسمتم همه  اش نذر تو حسین
تا زنده ام برای شما سینه می زنم/نیرو و قوتم همه اش نذر تو حسین

حضور شهردار رشت در مراسم 
تشییع پیکر پاک سردار سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی در تهران

دکتر حاج محمدی در مراسم تشییع پیکر پاک 
سردار شهید سلیمانی شرکت کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج  بین 
محمدی شهردار رشت  و فرامرز جمشید پور 
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
سردار  پاک  پیکر  تشیع  مراسم  در  رشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران 

حضور یافتند.

به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛
شورا و شهرداری رشت دسته سوگواری  و عزاداری 

به راه انداخت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، حرکت هیات 
سوگواری شورای اسالمی و شهرداری امروز شانزدهم دی ماه ۱۳۹۸ از محوطه سازمان های 
»ساماندهی مشاغل شهری« و »سیما، منظر و فضای سبز« واقع در میدان فرهنگ، خیابان 

پرستار به سمت مصلی رشت انجام شد.
کارکنان شهرداری و مردم والیتمدار رشت با حضور در این هیأت سوگواری با دلی محزون، 
جنایت پلید آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی را محکوم  نموده و از 

استکبار جهانی ابراز انزجار کردند.
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موکب خدام العتره شهرداری رشت؛ 
ایستگاه صلواتی سردار دلها را برپا کرد

به مناسبت شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ایستگاه صلواتی موکب 
خدام العتره شهرداری رشت از شنبه چهاردهم دی ماه تا روز پنجشنبه نوزدهم دی ماه 

به مردم سوگوار و عزادار رشت، خدمت ارائه کرده است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ایستگاه 
صلواتی سردار دلها به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در پیاده راه شهدای 

ذهاب رشت برپا شد.
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت هم با حضور در ایستگاه صلواتی موکب خدام 

العتره از نزدیک در جریان فعالیتهای همکاران خویش قرار گرفت.
وی همچنین با دیگر خدمتگزاران ایستگاه صلواتی سردار دلها که در میدان شهدای 
ذهاب رشت برپا شده بود به شرکت کنندگان در آیین سوگواری سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی همگام و همراه شد.

مراسم شام غریبان سردار دل ها »قرار عاشقی« 
در شام غریبان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در پیاده راه فرهنگی شهدای 
ذهاب شهروندان رشت در سوگ از دست دادن این شهید واال مقام اشک ماتم 
ریختند و انزجار خود را از اقدام جنایتکارانه آمریکا با شعار مرگ بر آمریکا اعالم 

کردند.
گزارش تصویری مراسم شام غریبان سردار دل ها »قرار عاشقی« در پیاده راه 
فرهنگی شهدای ذهاب را می توانید در سایت اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال 

کنید. 
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در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیالن برگزار شد؛
جلسه پیگیری مسائل پسماند شهری و تجهیز خطوط پردازش زباله 	

جلسه	پیگیری	مسائل	پسماند	شهری،	بهسازی	و	تجهیز	خطوط	پردازش	زباله	در	دفتر	معاونت	
عمرانی	استانداری	گیالن	برگزار	شد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	محوریت	این		نشست	که	
با	حضور	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	برگزار	شد،	هماهنگی،	تبادل	نظر	و	پیگیری	موارد	

مربوط	به	پسماند	شهری	و	همچنین	تجهیز	خطوط	پردازش	زباله	بود	.
در	این	جلسه،	عالوه	بر	شهردار	رشت،	زاهد	نائب	رییس	شورای	اسالمی	شهر	رشت،	جمشید	پور	
معاون	امور	زیربنایی	و	حمل	و	نقل	شهرداری،	حاجی	پور	رییس	سازمان	مدیریت	پسماند	شهرداری	
رشت،	اوسط	مقدم	معاون	عمرانی	استاندار	و	ویشگاهی	معاون	عمرانی	فرماندار	رشت،	نیز	حضور	

داشتند

موضوع تجمیع دکل های مخابراتی در نشستی ویژه بررسی شد
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	
در	این	جلسه	گفت:	تجمیع	این	دکل	ها	از	چند	بعد	الزم	و	ضروری	است	اصلی	ترین	آن	بعد	سالمت	

اجتماعی	و	سالمت	محیطی	است.
وی	ادامه	داد:	تعدد	دکل	ها	همچنین	می	تواند	در	سیما،	منظر	و	چهره	شهر	تاثیرگذار	باشد	و	در	نحوه	

خدمات	دهی	اپراتورهای	مختلف	هم	تاثیر	بگذارد.
همچنین	دکتر	احمد	رمضانپور	هم	در	این	نشست	خواستار	تشکیل	جلسه	با	مدیران	اپراتورهای	مختلف	

در	استان	گیالن	شد.
رئیس	کمیسیون	توسعه	و	عمران	شورای	اسالمی	شهر	رشت	در	ادامه	گفت:	برای	ساماندهی	این	دکل	ها	
باید	از	امکان	بهره	گیری	از	رسانه	های	گروهی	برای	اطالع	رسانی،	آگاهی	بخشی	به	جامعه	و	فرهنگسازی	

در	این	زمینه	بیشتر	بهره	بگیریم.
دکتر	فرزاد	توکلی	مدیر	کل	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	استان	گیالن	هم	قول	داد	که	در	اولین	فرصت	

امکان	برگزاری	جلسه	مشترک	با	مدیران	اپراتورهای	مختلف	استان	گیالن	فراهم	شود.
وی	تاکید	کرد:	ما	در	این	اداره	کل	از	اجرای	این	طرح	استقبال	می	کنیم.

گفتنی	است	در	این	نشست	هانی	عسکری	رئیس	سازمان	فاوای	شهرداری	رشت	هم	حضور	داشت

نشست هم اندیشی شهردار رشت با مدیر و معاونان منطقه یک 
در تداوم نشست های دکتر حاج محمدی با مدیران و معاونان مناطق پنج گانه شهرداری رشت هفته 

گذشته نشست هم اندیشی با حضور شهردار رشت در شهرداری منطقه یک برگزار شد.
ناصر  دکتر  رشت،  شهردای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
حاج محمدی هفته گذشته در نشستی با مدیر و معاونان منطقه یک شهرداری دیدار و 

گفت وگو نمود.
گزارش تصویری این نشست هم اندیشی در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده 

است.
نشست نسل ماندگار در رشت برگزارشد

واحدارتباطات  گزارش  به 
و  فرهنگی،اجتماعی  سازمان 
ورزشی شهرداری رشت نشست 
شفاهی  روایت  ماندگار))  نسل 
حماسه آفرینی مردم شهر رشت 
در هشت سال دفاع مقدس(( با 
مقدس،  دفاع  یادگاران  حضور 
دکترناصر حاج محمدی شهردار 
رشت،ریاست و اعضای شورای 
شهررشت،سرهنگ  اسالمی 
و  حفظ  مدیرکل  بایرامی 

نشرارزشهای دفاع مقدس و حمیدرضامحمدی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت درحسینیه هنربرگزارشد.

شایان ذکراست دراین نشست یادگاران عزیز دفاع مقدس به بیان خاطرات و حال هوای آن 
روزهای شهر رشت درجنگ تحمیلی پرداختند و رضانیکوکار ازشاعران برجسته کشور به 

بیان قطعاتی از اشعار خود با مضمون دفاع مقدس پرداخت.
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کمیته راهبردی خدمات الکترونیک شهرداری رشت با مدیران 
ارشد شهرداری کرج دیدار و گفت وگو کردند 	

از	سیستم	یکپارچه	شهرسازی	 الکترونیک	شهرداری	رشت	 اعضای	کمیته	راهبردی	خدمات	
شهرداری	کرج	بازدید	کرده	و	با	برخی	از	مدیران	ارشاد	این	شهرداری	دیدار	و	گفت	وگو	کردند.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	اعضای	کمیته	
و	 شهرسازی	 معاون	 ویسی	 از	 متشکل	 رشت	 شهرداری	 الکترونیک	 خدمات	 راهبردی	
معاون	 پور	 عیسی	 ارتباطات،	 و	 اطالعات	 فناوری	 سازمان	 سرپرست	 عسکری	 معماری،	
طرح	 و	 معماری	 اداره	 سرپرست	 بهبودی	 سه،	 منطقه	 شهرداری	 معماری	 و	 شهرسازی	
یکپارچه	 بر	سیستم	 نظارت	 امور	 مسئول	 علی	پور	 چهار،	 منطقه	 تفصیلی	شهرداری	 های	
کارشناس	 نجات	 و	 درآمد	 ثبت	 و	 تشخیص	 اداره	 سرپرست	 زینی	 ها	 خانم	 و	 شهرسازی	
مدیریت	نوسازی	و	تحول	اداری،	ضمن	بازدید	از	سیستم	یکپارچه	شهرسازی	شهرداری	
	، ارتباطات	 و	 اطالعات	 آوری	 فن	 های	 حوزه	 ارشد	 مدیران	 با	 نشستی	 برگزاری	 با	 کرج	
معماری	و	شهرسازی،	و	برنامه	ریزی	و	توسعه	منابع	انسانی	این	شهرداری،	به	تبادل	نظر	
شهرسازی	 و	 فنی	 و	 ارتباطات،	 و	 اطالعات	 آوری	 فن	 تخصصی	 گوناگون	 های	 زمینه	 در	

پرداختند.
این	نشست	به	میزبانی	شهرداری	کرج	و	با	حضور	رییس	سازمان	فن	آوری	اطالعات	و	ارتباطات،	
قائم	مقام	معاونت	برنامه	ریزی	و	توسعه	سرمایه	انسانی،رئیس	اداره	تدوین	ضوابط	و	مقررات	
شهرسازی	و	برخی	از	کارشناسان	آن	شهرداری	،	به	منظور	بهره	مندی	از	تجارب	و	نقطه	نظرات	
فنی	و	کارشناسی	آن	مجموعه	با	هدف	ارائه	خدمات	الکترونیک	شهرسازی	و	نیل	به	شهرداری	

الکترونیک	انجام	شد.
در	این	نشست،	ضمن	تشریح	سامانه	سامان	شهر)سیستم	یکپارچه	شهرسازی	شهرداری	کرج(	
توسط	اعضای	محترم	حاضر	در	جلسه،	توضیحات	تکمیلی	درخصوص	بخش	های	مختلف،	اعم	
از	روش		تدوین	فرآیندها،	نحوه	تعامل	درون	سازمانی	و	برون	سازمانی	ارائه	و	مراحل	دستیابی	به	

سامانه	مذکور	در	۴	بخش	مورد	بحث	و	بررسی	قرار	گرفت.
-	گام	اول:	شروع	به	کار	سیستم	یکپارچه	شهرسازی

-	گام	دوم:	برقراری	ارتباط	برون	سازمانی	و	حذف	فرآیندهای	کاغذی
-	گام	سوم:	خودکارسازی	فرآیندهای	کمیسیون	ماده	صد	و	محاسبات	درآمدی

-	گام	چهارم:	صدور	استعالم	آنی	و	پیشخوان	میز	خدمت
در	ادامه	جلسه	نیز	هر	یک	از	اعضاء	مباحث	مورد	نظر،	سواالت	و	چالش	های	موجود	در	حوزه	خود	را	
بیان	نمودند	تا	از	تجربه	و	مدل	حل	مسئله	شهرداری	کرج	به	عنوان	تجربه	برتر	در	شهرداری	رشت	
بهره	برداری	گردد،	و	همچنین	مقرر	گردید،	مستندات،	دستورالعمل	ها،	فرآیندها	و	صورتجلساتی	
که	به	منظور	دستیابی	به	ارائه	خدمات	الکترونیک	توسط	شهرداری	کرج	تهیه	و	تدوین	شده	در	

اختیار	اعضای	کمیته	راهبری	خدمات	الکترونیک	شهرداری	رشت	قرار	گیرد.
کرج،	 شهرداری	 مدیران	 برخی	 همراهی	 با	 مذکور	 کمیته	 اعضای	 جلسه،	 اتمام	 از	 بعد	
کرج	 شهرداری	 	۴ منطقه	 در	 شهروندان	 به	 شهرسازی	 الکترونیک	 خدمات	 ارائه	 نحوه	 از	

بازدید	نمودند.
ارائه	خدمات	الکترونیک	بر	خط،	با	هدف	خدمات	رسانی	مطلوب	به	شهروندان	و	کسب	رضایت	آنان،	

همواره	از	برنامه	های	پیش	روی	شهرداری	رشت	می	باشد.

در نشست هم اندیشی درآمد شهرداری رشت؛ 
بر لزوم افزایش درآمدهای بهرداری در ماه های پیش رو 

تاکید شد
جلسه هم اندیشی دستیابی به راهکارهای افزایش درآمد پایدار شهرداری رشت 

برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با 
حضور حاجی پور رییس شورای اسالمی شهر رشت، ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 

معاونین، مدیران مناطق و مدیران مالی شهرداری رشت برگزار شد.
افزایش  به  دستیابی  موانع  و  مالی  منابع  تأمین  افزایش  های  شیوه  جلسه  این  در 

درآمدهای پایدار شهرداری با اشاره به پتانسیل های درآمدزایی بررسی شد.

همچنین ایجاد هماهنگی های الزم و همکاری تمامی واحدهای مربوطه در مجموعه 
شهرداری رشت در جهت رسیدن به اهداف و ظرفیت های پایدار درآمدی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در این نشست رییس شورای اسالمی شهر رشت و همچنین شهردار بر لزوم افزایش 
درآمدهای شهرداری در ماه های پایانی سال ۹۸ در جهت تحقق بودجه پیش بینی شده 

تاکید کردند.
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با حضور شهردار رشت برگزار شد؛
جلسه هم اندیشی و هماهنگی برای انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شد 	
جلسه	هم	اندیشی	و	ایجاد	هماهنگی	های	الزم	برای	فراهم	کردن	مقدمات	و	بسترهای	مناسب	در	انجام	

انتخابات	مجلس	شورای	اسالمی	با	حضور	شهردار	رشت	برگزار	شد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	در	این	نشست	که	پیش	از	
ظهر	سه	شنبه	۱۷	دی	ماه	در	فرمانداری	شهرستان	رشت	برگزار	شد،	اعضای	حاضر	به	بررسی	جنبه	های	
گوناگون	برگزاری	انتخابات	پیش	رو	پرداختند	و	نظرات	خود	را	برای	فراهم	کردن	شرایط	و	بسترهای	

الزم	برای	انتخابات	مردمی	مطرح	کردند.
دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	و	اسماعیل	حاجی	پور	رییس	شورای	اسالمی	شهر	رشت،	میرشمس	
مؤمنی	زاده	فرماندار	شهرستان	رشت،	ویشگاهی	معاون	عمرانی	فرماندار	و	مدیران	مناطق	پنج	گانه	و	

معاونین	شهرداری	رشت	از	اعضای	حاضر	در	این		هم	اندیشی	بودند.

در شیوه های ایمنی ساختمان ها؛
لزوم استفاده از دستگاه قطع کن 

گاز در ساختمان ها بررسی شد
ساختمان  ایمنی  های  شیوه  بررسی  جلسه 
در  گاز  قطع کن  از دستگاه  استفاده  لزوم  و  ها 
غیر  حوادث  بروز  زمان  در  سازها  و  ساخت 
ناصر  دکتر  حضور  با  طبیعی،  بالهای  و  مترقبه 
حاج محمدی شهردار رشت، ماکان پدرام مدیر 
کل راه و شهرسازی استان، معاونین و مدیران 
شهرداری رشت در محل ستاد بحران استانداری 

گیالن برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، جلسه بررسی شیوه های 
ایمنی ساختمان ها و لزوم استفاده از دستگاه قطع 
کن گاز در ساخت و سازها در زمان بروز حوادث 
غیر مترقبه و بالهای طبیعی، با حضور دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت، ماکان پدرام مدیر 
کل راه و شهر سازی استان، ، معاونین و مدیران 
شهرداری رشت در محل ستاد بحران استانداری 

گیالن برگزار شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی از محل اجرای باغ ژاپنی 
بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، 
صبح روز شنبه ۱۴ دی ماه، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی از محل اجرای باغ ژاپنی 

واقع در انتهای بوستان مفاخر بازدید کرد.
این بازدید به منظور بررسی جانمایی پروژه و اطالع از جزییات اجرای پروژه و برآورد 

هزینه ها صورت گرفت.
میثم حرفت خواه در این باره گفت: پروژه باغسازی ژاپنی، نخستین پروژه داوطلبانه 
کشور ژاپن و موسسه همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( در ایران می باشد که با 

رایزنی های مسئوالن ، این پروژه به شهر رشت اختصاص یافت.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، با اشاره به آغاز به فعالیت جایکا از 
سال ۹۶  ابراز کرد: جلسات و بازدیدهای متعددی توسط تیم جایکا در ایران از رشت 
صورت گرفت. و مقرر شد در حوزه بازآفرینی اجرایی گردد. به همین منظور، جلسات 
متعدد تیم جایکا در سازمان عمران و بازآفرینی و سپس در سازمان سیما، منظر و 
فضاهای شهری از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان برنامه و بودجه، 
دفتر تیم جایکا در تهران، وزارت امور خارجه و سفارت ژاپن در ایران بصورت متوالی 

انجام گرفت.
وی افزود: پس از بررسی از بوستان های مختلف رشت، بوستان مفاخر بعنوان گزینه 
مناسب تعرفه شد. و طراحی توسط نماینده جایکا در رشت و با همکاری سازمان 
زیباسازی و سازمان عمران و بازآفرینی صورت گرفت و با توجه به اعتبار تخصیص 
یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده تا اجرای این پروژه توسط سازمان 

عمران و بازآفرینی صورت گیرد.
میثم حرفت خواه در بازدید امروز، بر رفع اشکاالت احتمالی پروژه طراحی شده و 
همچنین برآورد دقیق هزینه های اجرا تاکید کرد و خواستار بررسی جزئی تر طرح از 

سوی کارشناسان حوزه بازآفرینی سازمان شد.
رئیس سازمان عمران همچنین گفت: برآورد اولیه طرح، ۶۳۰میلیون پیش بینی شده 
و قرار است در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰میلیون تومان برای اجرا 

تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید جایکا، بنظر می رسد اجرای استخر و تاسیسات و 
متعلقات آن و اجرای دیوار بامبو هزینه ای بیش از میزان پیش بینی شده دربرد داشته 

باشد.
 حرفت خواه تاکید کرد: الزم است ظرف ۴۸ساعت ریز متره نقشه های اجرایی بررسی 

و برآورد هزینه ها –که از سوی معاونت عمرانی شهرداری بررسی شده- اعالم گردد.
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعالم کرد:
مواردی که منجر به عدم صدور پایان کار ساختمان ها 

می شود

   روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت مواردی که منجر به عدم صدور 
پایان کار در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی می شود را اعالم کرد.

این مواد عبارتند از:
۱- عدم اجرای دوربند در ساختمان های مسکونی پنج طبقه به باال و ساختمان های غیرمسکونی

۲- عدم اجرای سیستم اعالم حریق در ساختمان های مسکونی چهار طبقه به باال و سایر کاربری ها
۳- عدم اجرای راه دسترسی به زیر شیروانی برای تمامی ساختمان ها

۴- عدم پوشش یونولیت در پارکینگ ها
۵-  عدم اجرای رایزر خشک آتش نشانی در ساختمان های سه طبقه به باال با هر کاربری

۶- عدم اجرای پوشش مقاوم در ساختمان های خاص  و بلند مرتبه
الزم به ذکر است ایمنی با توجه به کاربری و نوع ساختمان دارای تعریف و ضوابط مطرح شده به 

صورت کلی می باشد.

زیرسازی و تسطیح محله پیرکالچای
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، روز 
گذشته ۱۴دی ماه، عملیات زیرسازی، تسطیح ، یکسان سازی ارتفاع و حذف پستی و 
بلندی های شهرک صبا واقع در محله پیرکالچای به همت عوامل اجرایی سازمان عمران و 

بازآفرینی فضاهای شهری انجام شد.

نشست شهردار رشت 
با مدیر حوزه علمیه 

خواهران گیالن  
شهردار  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
رشت در نشستی با حجت االسالم 
حوزه  مدیر  حبیبی  والمسلمین 
علمیه خواهران استان گیالن دیدار 

و گفتگو کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت، در این نشست که 

روز سه شنبه ۱۷ دی ماه در دفتر شهردار رشت برگزار شد، چگونگی تعامل و همکاری 
بیشتر بین مدیریت حوزه علمیه خواهران گیالن و شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت.

.
طرح کودکان پاکیار در رشت اجرا شد

از  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط 
زندگی  بهار  کودک  مهد  در  پاکیار  کودکان  آموزشی  طرح  اجرای 

خبر داد.
بر پایه این گزارش اجرای طرح آموزشی کودکان پاکیار در مهد کودک 
بهار زندگی توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با 
مشارکت موسسه مردم نهاد گیالر تاالب های کاسپین انجام شده است.
مفاهیم حفاظت  با  یاد شده  این طرح کودکان مهدکودک  اجرای  در 

محیط زیست، مدیریت پسماندها و چگونگی بازیافت و... آشنا شدند.
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