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از پروژه های شهری رشت
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۲

گفتار هفته

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، این برنامه ها از صبح 
روز شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ با شرکت در آیین 
گلباران و ادای احترام به شهدای انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی در گلزار شهدای رشت آغاز 
شده و سپس آیین آغاز بهره برداری از دیوار 
حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب، تعریض جاده 
و احداث پیاده رو مسیر پیربازار، شروع عملیات 
اجرایی بهسازی و ساماندهی مسیر جاده پیربازار 
آیین  و  نبوت  میدان  تا  پل  تخته  حدفاصل 
بهره  برداری از الین کندروی شهدای گمنام در 
محل پروژه ها به وسیله معاونت حمل و نقل و 
امور زیربنایی و شهرداری منطقه یک اجرا می 

شود.
در ادامه این برنامه ها، آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باغ ژاپنی در بوستان 
مفاخر و آیین رونمایی از سردیس شادروان آرسن میناسیان در پیاده راه شهدای 
ذهاب رشت و آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی تابلوهای شهدا هر سه 

پروژه به وسیله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری انجام خواهد شد.
همچنین آیین رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتش نشانی به وسیله سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و آیین آغاز بهره برداری از پروژه های 
اصالح هندسی و بهسازی معابر شهری مناطق پنجگانه به وسیله معاونت حمل 
و نقل و امور زیربنایی در سالن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
رشت برگزار می شود و همچنین مقابل سازمان آرامستانهای رشت آیین بهره 
برداری از عملیات لوله گذاری آبهای سطحی مسیر جاده تهران حد فاصل 
 co۱۲ سازمان آرامستانها تا چهارراه کانال، آیین آغاز عملیات بهسازی کانال
در انتهای شهرک فرهنگیان، بهره برداری فاز یک و آغاز عملیات فاز دوم لوله 
گذاری آبهای سطحی از پارک سمیه به سمت بلوار آیت اهلل رودباری، آغاز 
عملیات لوله گذاری آبهای سطحی و ساماندهی ورودی شهر از سمت جاده 
تهران حدفاصل سازمان آرامستانها تا میدان گیل و آیین بهره برداری از پروژه 
لوله گذاری آبهای سطحی در مسیرهای خیابان عرفان و فاز سه علی آباد به 
وسیله معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، شهرداری منطقه سه و سازمان 

آرامستانها برگزار می شود.
در ادامه برگزاری آیین های دهه فجر، برنامه بهره برداری از پل های مکانیزه 
عابر پیاده، پروژه های بهره برداری از الین کندرو در منطقه سه شامل الین 

زرین،  بلوار خرمشهر، جنب مجتمع  کندرو 
کندوری  الین  و  مدرس  بلوار  کندرو  الین 
ایجاد  اجرایی  عملیات  خرمشهر،  کمربندی 
روشنایی معابر در محورهای بلوار خرمشهر و 
بلوار امام رضا )ع( به وسیله شهرداری منطقه 
سه و معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
از  جنب مجتمع زرین و آیین بهره برداری 
بوستان حاشیه ای محله رودبارتان به وسیله 

شهرداری منطقه ۲ برگزار خواهد شد.
همچنین در صورت اخذ مجوزهای الزم و انجام 
به  استانی  و  با مسئولین کشوری  هماهنگی 
خصوص دفتر معاونت ریاست جمهوری با حضور 
جناب آقای دکتر نوبخت جهت حضور در این 
رویداد بزرگ ، آیین عملیات اجرایی فاز اول تراموا 
)قطار شهری( رشت و آیین بهره برداری از ساختمان اداری شهرداری منطقه ۲ به 

وسیله معاونت مالی و اقتصادی و شهرداری منطقه ۲ برگزار می شود.
آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۶۰۰ تنی زباله سوز رشت هم در کارخانه 
کود آلی به وسیله شرکت کود آلی و سازمان پسماندهای شهرداری رشت 
برگزار خواهد شد و در مرکز کنترل ترافیک برنامه آغاز بهره برداری از دوربین 
های ثبت تخلف رانندگی به وسیله سازمان فاوا و سازمان سرمایه گذاری و 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی برگزار می شود و همچنین قرارداد 
آغاز و عملیات مدیریت پارک حاشیه ای)پارکومتر( به وسیله سازمان فاوا و 
سازمان سرمایه گذاری و معاونت خدمات شهری شهرداری در سالن جلسات 
شهرداری ، پروژه بهره برداری از تماشاخانه نارون در بوستان نارون رشت و 
آیین بهره برداری از مجموعه شهرغذای چوبی در سازمان سرمایه گذاری 

شهرداری هر دو پروژه به وسیله سازمان سرمایه گذاری برگزار می شود.
برنامه های شهرداری رشت در دهه فجر با حضور و شرکت فعاالنه نیروهای 
این شهرداری همراستا با مردم همیشه در صحنه در برنامه بزرگ راهپیمایی 
۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به اتمام خواهد رسید.
گفتنی اینکه جمع پروژه هایی که در دهه فجر امسال به بهره برداری 
می رسند با اعتباری معادل یک تریلیون و ۷۵۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و 
۳۴۴ هزار و ۸۳۰ ریال انجام و اجرا شده اند و ارزش پروژه هایی که عملیات 
اجرایی آنها نیز آغاز شده است ۱۰ تریلیون و ۸۹۱ میلیارد و ۴۴۶ میلیون 

و ۷۷۲ هزار و ۷۸۴ ریال خواهد بود.

پیش از آغاز دهه فجر به وسیله شهرداری رشت با شعار »دوباره رشت در مسیر توسعه«؛
برنامه های بهره برداری و آغاز عملیات پروژه های دهه فجر شهرداری رشت تشریح شد

آمادگی خدمتگزاران شهری
همین دو هفته پیش بود که مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت در پی اعالم 
گزارشهای هواشناسی در زمینه بارش احتمالی 
برف، از آمادگی مدیران و نیروهای مدیریت 
شهری در بخشهای مختلف خبر داد و حاال باز 
هم گزارشها حاکی است که از شنبه شب در 
ارتفاعات و پس از آن در جلگه، با ورود یک 
برف  بارش  احتمال  بارشی  سرد  هوای  توده 
وجود دارد. این خبر از آن جهت برای مدیریت 
آمادگی،  درجه  به  که  است  مهم  شهری 
احساس مسئولیت و عالقه خدمت نیروهای 
شهرداری رشت بر می گردد و نشان دهنده 

اوج همکاریهای مدیریتی در شهر است.
تنها  نه  رشت  شهرداری  زحمتکش  پرسنل 
یاور  و  یار  را  و مشکالت خود  ها  در سختی 
شهروندان احساس می کنند بلکه از اینکه در 
روزهای برفی راهی را برای همشهریان خود می 
گشایند، پشت ماشین آنها را هل می دهند تا 
در برف و سرما گیر نکنند، شاخه های درختان 
را قطع می کنند تا روی سر مردم آوار نشوند، 
زباله هایشان را از سر کوچه ها بر می دارند تا 
آلودگی شهر را بیش از پیش با مشکل رو به 
رو نکند و بسیاری از خدمات و حمایتهایی که 
حتی در شرح وظایف آنها نیست و آنها با عشق 
و عالقه انجام می دهند، لذت می برند و در دل 

احساس خوشحالی می کنند.
حاال با گزارشهای جدید و احتمال بارش برف 
در رشت، نیروهای شهرداری با همه امکانات 
با  شهری  معابر  در  مردم  تا  هستند  آماده 
مشکل روبه رو نشوند و شهر هم دچار مشکل 

نگردد.
ضمن اینکه باید یادمان باشد روز سه شنبه 
مردم  با  همراستا  همشهریانمان  رو  پیش 
راهپیمایی  در  تا  روند  می  کشور  سراسر 
بزرگ ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر خلق کنند و 
به دشمنان انقالب، اسالم و نظام نشان دهند 
اسالم  آرمانهای  از  پشتیبانی  در  همواره  که 
از هیچ  انقالب در صحنه حاضر هستند و  و 
که در صورت  کرد،  نخواهند  دریغ  کوششی 
بارش احتمالی برف کار نیروهای شهرداری دو 
چندان خواهد شد از یک سو باید مسیرها را 
برای خلق این حماسه بزرگ مردم در شهر باز 
نگه دارند و از سوی دیگر عالوه بر آن با حضور 
عالقه  دیگر  بار  باشکوه،  همبستگی  این  در 

خود را به انقالب اسالمی به نمایش بگذارند.

علیرضا  قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته
حضرت امام جعفر صادق علیه السالم می فرمایند:

کسي که از اجتماع مسلمین به اندازه یک وجب دوري گزیند، ریسمان ایمان را از گردن 
خود برداشته )ایمان خود را از دست داده(.

َمْن َخلَع جماَعَة المسلمین قدَر شبٍر، َخلََع ربَقَة االیماِن ِمْن ُعُنِقِه.
وسائل الشیعه، جلد ۵، صفحه ۳۷۷
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شهرداری رشت در »میزخدمت جهادی« ادارات گیالن 
شرکت کرد

شهرداری رشت در برنامه »میزخدمت جهادی« ادارات و سازمانهای خدمت رسان استان 
یاد  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  پاسداشت چهل  مناسبت  به  که  گیالن 
برگزار شد، شرکت  امام خمینی رشت  در مصلی  سردار شهید سپهبد سردار سلیمانی  

کرد.
مناسبت  به  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
پاسداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شهرداری رشت در »میزخدمت 
جهادی« سردار شهید سپهبد سردار سلیمانی ا دارات و سازمانهای خدمت رسان به شهروندان 

حضور یافت.
گفتنی اینکه دیدار چهره به چهره مردم و مسئوالن استان گیالن به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در قالب اجرای طرح »میزخدمت جهادی« در مصلی امام خمینی)ره( رشت 

به بسیاری از مرجعات مردمی پاسخ داده شد.
این میز خدمت با حضور ۴۱ دستگاه اجرایی، مدیران سازمانها و نهادهای اجرایی، معاونان و جمعی 

از کارشناسان و دست اندرکاران آنها برگزار شده است.
دیدار چهره به چهره مردم با مسئوالن در راستای تعامل و ارتباط نزدیکتر مردم و شنیدن مسائل 

آنان در این دیدارها به منظور برطرف کردن مشکالت مردم انجام شده است.

شهردار رشت در دیدار با مدیرعامل خانه مطبوعات و جمعی از مدیران روزنامه های گیالن: 
رسانه ها می توانند سطح مطالبه گری جامعه را افزایش دهند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی در این نشست که با حضور دکتر 
احمد رمضانپور، محمدحسن علیپور و علیرضا 
قانع برگزار شد، تاکید کرد: مطبوعاتی ها باید 
برای اینکه به وظایف خود خوب عمل کنند 

به جریانات سیاسی روز، دقیقاً مسلط باشند.
وی خاطر نشان کرد: اگر مطبوعات می خواهند در توسعه شهری موثر و مفید باشند باید حرف دل مردم 

را به مسئوالن انتقال دهند و نقطه نظرات مسئوالن را هم به سمع و نظر مردم برسانند.
شهردار رشت سپس افزود: فعالیت درست و اصولی رسانه ها نه تنها سبب گریز سرمایه گذار و سرمایه از 
شهر نمی شود بلکه می تواند عاملی برای جذب سرمایه به شهر با نشان دادن توانمندیهای شهر و وحدت 

و هماهنگی مسووالن شهری، باشد.
دکتر حاج محمدی در زمینه جذب سرمایه به شهر، حضور و فعالیت سرمایه های انسانی و مدیریتی را 
نیز محصول نوع نگاه رسانه ها نیز دانست و گفت: اگر ما می خواهیم از وجود سرمایه های کاربلد انسانی 

در شهر بهره مند شویم، راهش این نیست که زمینه های دلزدگی و کدورت را ایجاد و ترویج کنیم.
وی در پایان از همکاری و همراهی رسانه های گروهی با مجموعه مدیریت شهری نیز قدردانی کرد و 
گفت: مدیران شهری از هر گونه نقد و انتقاد سالم بهره استقبال می کنند اما باید دانست که مرزی معنادار 

بین نقد و تخریب نیز وجود دارد.
در ابتدای این نشست هم کریم خورسندی به عنوان مدیر عامل خانه مطبوعات استان گیالن با بیان آماری 
گذرا از وضعیت مطبوعات استان گفت: گیالن با داشتن ۱۰ روزنامه، ۵۴ هفته نامه، ۱۵۰ نشریه دو هفته 
نامه، دوماهنامه، فصلنامه تخصصی از استانهای پیشرو مطبوعات کشور است.وی افزود: این استان ۱۷۶ پایگاه 

خبری دارای مجوز دارد که همه اینها ظرفیت فراوان گیالن در زمینه فعالیتهای رسانه ای را نشان می دهد.
خورسندی گفت: در شرایط اقتصادی موجود رسانه های گیالن با سیلی صورت خود را سرخ نگه می 

دارند و با تنگناهای بسیاری روبه رو هستند.
علیرضا قانع هم در سخنانی با اشاره به همکاری موثر و مفید رسانه های گروهی استان با مدیریت شهری 
گفت: مطبوعاتی های شناسنامه دار گیالن و همینطور پایگاه های خبری مجوزدار از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همراهی ویژه معناداری با شهرداری رشت دارند.مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت همچنین تاکید کرد: در کمتر مطبوعه یا رسانه ای در استان می بینیم که رد پای مطالب، خبرها، 

گزارشها یا تحلیلهای مرتبط با شهرداری و مدیریت شهر رشت وجود نداشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: تعداد مطالبی که با قصد و غرض مشخص، به دور از انصاف و با فاصله گرفتن از 
اهداف حرفه ای مطبوعات که با هدف تخریب در رسانه های استان درج می شود، بسیار اندک است و 
اهداف نویسندگان اینگونه مطالب هم به سادگی قابل درک و فهم بوده و خوانندگان آگاه به خوبی فرق 

تحلیل و نقد را از تخریب در می یابند.
سپس محمدکاظم شکوهی راد مدیر مسئول روزنامه گیالن امروز، ابراهیم بهمنی جاللی مدیر مسئول روزنامه 
نسیم و حسن جعفری سردبیر روزنامه آوای شمال نظرات خود را درباره چگونگی ارتباط روزنامه ها با شورا و 
شهرداری مطرح کردند و در پایان هم  دکتر احمد رمضانپور و محمدحسن علیپور هم به بیان نظراتشان پرداختند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت گفت: مطبوعات پل ارتباطی بین مردم و 
حاکمیت هستند. مردم انتظار دارند مطبوعات مسائل و مشکالت آنها را مطرح کنند و مدیران هم تالش 
می کنند از این ابزار برای ایجاد ارتباط با مردم بهره ببرند.دکتر رمضانپور گفت: خانه مطبوعات به عنوان 
یک تشکل قانونی مطبوعاتی می تواند بهترین نقش را در شکل گیری فضای سالم مطبوعاتی از طریق 

آموزش دست اندرکاران مطبوعات ایفا کند.
وی تاکید کرد: نقش خانه مطبوعات در توسعه مطبوعاتی که قطعاً به توسعه شهر هم کمک می کند، انکار ناپذیر است.

محمدحسن علیپور هم گفت: امروز شهرمان بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش است و این آرامش را 
رسانه ها به شهر هدیه می کنند.این عضو شورای اسالمی شهر رشت افزود: رسانه ها بایستی از تخریب 
بپرهیزند و در جهت توسعه و عمران شهر گام بردارند. وی ادامه داد: رسانه های گروهی اگر به وظایف 

خود عمل کنند می توانند خیلی کمک حال مدیران شهری باشند.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در آیین بهره برداری از دیوار حفاظتی حاشیه 
رودخانه زرجوب، تعریض جاده و احداث پیاده روی فاز ۱ مسیر پیربازار ضمن توصیف شهر مطلوب، اظهار کرد: شهر باید به کارگاه عمرانی 

تبدیل شود.
ناصر حاج  محمدی گفت: برخی از پروژه های نیمه کاره و باقی مانده از دوره های قبل نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی افزود: در آینده ۲ پروژه بزرگ در زمینه حمل و نقل در این شهر استارت خواهد خورد که موجب توسعه روز افزون شهر می شود.
حاج محمدی بر لزوم حل مشکالت ترافیکی شهر تاکید و خاطر نشان کرد: با تدوین برنامه هایی در زمینه اجرای پل های زیر گذر و اجرای 

طرح تراموا، این مشکالت نیز برطرف خواهد شد.
محمد حسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت نیز در این آیین اظهار کرد: انتظار مردم از رشت اجرای پروژه های بزرگ است و یک پروژه 

در این شهر با ده ها پروژه در سطح استان برابری می کند.
این عضو شورای شهر از در دست اجرا بودن پروژه های فراوانی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و پیرامون اجرایی شدن و انعقاد تفاهم 

نامه های بسیاری توضیح داد.
فرامرز جمشید پور معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز در این افتتاحیه اظهار کرد: منطقه پیربازار از ورودی های شهر است 

که باند برگشت در فاز بعدی اجرایی آن با مبلغی بیش از شش میلیارد تومان به انجام خواهد رسید.
در این مراسم، علی بهار مست معاونت توسعه و سرمایه انسانی شهرداری رشت، آرش امیرلو سرپرست منطقه یک، ویشگاهی معاون عمرانی 

فرمانداری رشت و برخی از مدیران و معاونین شهرداری نیز حضور داشتند.

شهردار رشت در آیین بهره برداری از دیواره حفاظتی 
حاشیه زرجوب در سومین روز از دهه فجر:

رشت باید به کارگاه عمرانی تبدیل شود

آغاز به کار عملیات اجرایی احداث باغ ژاپنی 
در چهارمین روز از دهه فجر؛

شهردار رشت کلنگ احداث باغ ژاپنی را 
در بوستان مفاخر به زمین زد

الملل شهرداری رشت، شهردار  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
کالنشهر رشت در چهارمین روز از دهه فجر در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث باغ 
ژاپنی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فلسفه ایجاد چنین باغی در این کالنشهر اظهار 
کرد: شباهت جوی و جغرافیایی این شهر به مناطقی از ژاپن موجب ترغیب سرمایه 

گذاران در این شهر شد.
ناصر حاج محمدی گفت: امید است که این پروژه با سرعت و با به کار گیری پیمانکاران 

بومی و محلی که مبین پیمان دوستی دو تمدن است در رشت اجرایی شود.
وی گفت: هر دو شهر از تمدن باالیی برخوردار هستند و باید در لوای پیمان های اینچنینی 

به استقبال گسترش فرهنگ شهر نخستین ها رفت.
رییس شورای شهر رشت نیز در این مراسم، در مورد طرح تراموا گفت: هنوز موافقت این 

طرح از شورای ترافیک دریافت نشده است.
اسماعیل حاجی پور همچنین از احداث رو گذر در نیروی دریایی خبرداد و افزود: اجرای 

طرح ژ۵ نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: طرح های اجرایی برای نجات شهر از ترافیک با جدیت دنبال می شود.

رییس شورای شهر با اشاره به برخی بی مهری ها نسبت به رشت در جلب برخی موافقت 
ها در اجرای پروژه هایی همچون تراموا گفت: تالش ها برای گرفتن حق شهر نیز با جدیت 

دنبال می شود.
این مقام مسئول افزود: این  مهم جز در سایه مودت و همکاری امکان پذیر نخواهد بود.

صدوقی نماینده سازمان همکاری های بین المللی ژاپن رشت نیز در این مراسم حضور 
داشتند.
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همزمان با چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی؛
عملیات اجرایی ساماندهی تابلوهای شهدای واالمقام 

رشت آغاز شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در آیین 
آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی تابلوهای شهدای میدان مصلی اظهار کرد: با این اقدام، 

فرم جدیدی از تابلوهای شهدا در خیابان های اصلی ایجاد و نصب می شود.
ناصر حاج محمدی با اشاره به مقام شامخ شهدای کشور گفت: این ساماندهی موجب ادای احترام 

بیشتر به شهدا می شود.
وی با بیان اینکه تابلوهای قدیمی در اثر نور خورشید دچار رنگ پریدگی شده بودند افزود: تابلوهای 
جدید با نورپردازی جدید همراه خواهد بود ضمن اینکه خطر سقوط تابلوهای قدیمی نیز وجود داشت.
شهردار رشت گفت: در هر المان، عکس ۵ شهید جانمایی شده که در دوطرف بلوار مصلی نصب 

شده است.
حاج محمدی تاکید کرد: این طرح باید در تمام بلوارهای سطح شهر اجرایی شود.

به گفته شهردار رشت، سازمان زیباسازی با همکاری ستاد کنگره شهدا به این امر خدا پسندانه 
اقدام کرده است.

در آیین اختتامیه فجرکاپ؛
وزیر ورزش و جوانان از شهردار رشت تجلیل کرد

به وسیله وزیر ورزش و جوانان و استاندار گیالن در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی وزنه برداری 
دهه فجر گرامیداشت جهان پهلوان نامجو از شهردار رشت تجلیل شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این مراسم که با حضور 
استاندار، فرماندار، مدیر کل ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران و مسوولین کشوری و استانی 

برگزار گردید از شهردار رشت به پاس مشارکت در برگزاری این مسابقات قدردانی به عمل آمد.

شهرداری رشت پیشروترین شهرداری 
در عملیات اجرایی است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار کالنشهر رشت عصر 
پنجمین روز از دهه فجر در آیین بهره برداری و آغاز عملیات پروژه های آب های سطحی و ساماندهی 
ورودی جنوبی شهر حدفاصل آرامستان تا میدان گیل اظهار کرد: پیش از این بسیاری از پروژه های شهر 
به دلیل نداشتن شهردار، عقب مانده بود اما در طول مدیریت جدید، با جدیت دنبال شده و در آینده 

ای نزدیک به ثمر خواهند نشست.
ناصر حاج محمدی فقدان کمربندی را از چالش های جدی شهر رشت عنوان کرد و گفت: تالش ها و 

مذاکرات فراوانی در این رابطه با نهادهای مرتبط انجام شده است.
وی افزود: علی رغم مشکالت فراوان اما شهرداری منتظر هیچ ارگانی نماند و به عملیات عمرانی ادامه داد.

شهرداررشت با بیان اینکه همه ورودهای رشت دچار مشکل است خاطر نشان کرد: بهترین راه برای 
حل مشکالت تصادفات جاده ای، مذاکره با پیمانکار و دست به کار شدن برای اجرایی کردن بهسازی 

ورودی شهر از سوی میدان گیل تا جاده تهران بود.
حاج محمدی ضمن توضیحاتی پیرامون کانال co۱۲ ادامه داد: این کانال ۶۰۰ متر طول دارد.

شایان ذکر است، بهره برداری از عملیات لوله گذری آب های سطحی مسیر جاده تهران، حدفاصل 
آرامستان تا چهار راه کانال، عملیات ساماندهی و بهسازی کانال Co۱۲ در انتهای شهرک فرهنگیان، 
بهره برداری از فاز یک و عمیات فاز ۲  لوله گذاری آب های سطحی از پارک سمیه به سمت بلوار 
رودباری، عملیات لوله گذاری آب های سطحی و ساماندهی ورودی شهر از سمت جاده تهران حدفاصل 
آرامستان تا میدان گیل، بهره برداری از پروژه لوله گذاری آب های سطحی در مسیرهای خیابان عرفان 

و فاز سه علی آباد از جمله طرح های بود که در این مراسم آغاز به کار نمود .
در پایان این آیین، رییس شورا به همراه شهردار رشت طی تماسی با مرکز خدمات عملیات پروژه، دستور 

آغاز عملیات اجرایی پروژه های حدفاصل میدان گیل تا جاده تهران را صادر کرد.
حاجی پور رییس شورای شهر، رمضانپور رییس کمیسیون عمران، علیپور و عاقل منش دوعضو شورا، 
جمشید پور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی، عطایی معاون امور اقتصادی و زیر بنایی و برخی از 

مدیران شهرداری رشت نیز از مسئوالن حاضر در مراسم بودند.
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آیین رونمایی از چهار خودروی آتش نشانی برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در آیین رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتش نشانی در سخنانی گفت: برای انجام کار و خدمت 
به شهروندان رشت حتی تا مرز شهادت پای کار ایستاده ایم چرا که این شهر و شهروندان فهیم آن 

مستحق خدمت و کار کردن هستند.
شهردار رشت با بیان اینکه بسیاری از شهرداریها هم اکنون دچار روزمّرگی شده اند گفت: شهرداری 

رشت اما امروز پویا و متحرک است و با اهداف و برنامه ای مشخص حرکت می کند.
وی به شهروندان این شهر قول داد که شهری موفق و پیشرفته در انتظار آنان است که تحقق این 

اهداف، نیازمند ایثار و از خودگذشتگی است.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: شهرداری نباید برای امیال عده ای قلیل که به دنبال منافع 

شخصی خود هستند متزلزل شود.
دکتر حاج محمدی در ادامه سخنانش گفت: با هر کسی که منافع شخصی خود را بر منافع شهر 

ترجیح دهد برخورد قاطع خواهد شد.
وی همچنین افزود: تا زمانی که هستم در خدمت شهروندان شهر خواهم  بود و از منافع پرسنل 
و کارگران شهرداری نیز دفاع خواهم کرد.شهردار رشت سپس سخنانش را اینگونه ادامه داد که: 

شهرداری رشت امروز سربلند است و این  مهم باید حفظ شود.
وی با اشاره به مسئولیت پیشین خود در سازمان آتش نشانی کشور نیز خاطر نشان: آتش نشانان 

رشت از دیرباز جزو برترین و بهترین آتش نشانهای کشور بوده و هستند.
حاج محمدی در ادامه تصریح کرد: با برنامه ریزیهای مطلوب و با کمک و حمایت شورای محترم شهر، 

در ماه مهر سال آینده، ایستگاه آتش نشانی "مسکن مهر رشت" راه اندازی می شود.
این مدیر شهری همچنین از کاهش میانگین سنی مأموران آتش نشان خبر داد و گفت: برخی از آتش 
نشانان عزیز به درجه بازنشستگی نائل شده اند، که به عنوان جایگزین آنها ۲۷ آتش نشان جدید نیز 

از طریق آزمون، به مجموعه آتش نشانی رشت اضافه خواهند شد.
شهردار رشت با بیان اینکه از چهار دستگاه خودروی آتش نشانی، یک دستگاه ساخت آلمان است 

افزود: تجهیز سه دستگاه دیگر توسط آتش نشانان رشت انجام شده است.

بابک رمضانی؛ رئیس سازمان آتش نشانی:
خودروها پس از ۹ سال به سازمان آتش نشانی رشت تعلق گرفته است

بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت در آیین رونمایی از چهار خودروی آتش 
نشانی اظهار کرد: چهار خودروی آتش نشانی یاد شده، پس از ۹ سال به این سازمان تعلق گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از این خودروها مجهز به ۴۰ دستگاه کمپرسور پرتابل هوا است، گفت: هم 
اکنون رشت جزو چهارمین شهر کشور است که به این دستگاه مجهز می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت خاطر نشان کرد: ارزش سرمایه ای این 
چهار خودرو ۱۰۵ میلیارد ریال است.

فاطمه شیرزاد؛ رئیس کمیسون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت: 
تالشها برای توسعه شهر با جدیت دنبال می شود

در آیین رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتش نشانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر رشت خرید این تجهیزات را گامی در جهت توسعه شهری تلقی 
کرد و گفت: تالشها کماکان برای توسعه شهر رشت ادامه خواهد یافت.فاطمه شیرزاد سپس گفت: 
اقدامات ارزنده ای در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برای افزایش ایمنی، سالمت 

شهری و پیشگیری از حوادث صورت گرفته و این خدمات بسیار ارزشمند هستند.
وی افزود: گیالن فاقد نردبان بلند ۵۴ و ۵۵ متری است که هرچه سریعتر برنامه ریزیهای الزم برای 

ترخیص این نردبانها از گمرک انجام شود.
این عضو شورای اسالمی شهر با اشاره به حذف حق بحران از فیش حقوقی آتش نشانان خطاب 

به شهردار رشت تاکید کرد: این ردیف اعتباری باید به فیش حقوقی آتش نشانان رشت برگردد.

عاقل منش؛ عضو شورای اسالمی شهر رشت خواستار اجرایی شدن وعده ها شد

عضو شورای اسالمی شهر رشت در این آیین گفت: وعده های داده شده باید طبق جدول زمان بندی 
خود، عملیاتی و اجرایی شوند.

محمدحسن عاقل منش در توضیح سخنانش افزود: انتظار داریم که شهردار محترم موانع موجود را 
برطرف کنند تا شاهد اجرای پروژه های بیشتر با کمک  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در رشت باشیم.
وی با اشاره به راه اندازی دو خط تولید در کارخانه کود آلی خاطر نشان کرد: هدفمندی در مسیرهای 

اجرایی، منجر به موفقیت مدیریت شهری خواهد شد.

علیپور؛ عضو شورای اسالمی شهر رشت: 
در شورای شهر برای پیشرفت شهری تصمیمات خوبی گرفته ایم

عضو شورای اسالمی شهر رشت که با لباس پاکبانی در این برنامه حضور یافته بود اظهار کرد: در 
شورای شهر هیچگونه اختالفی وجود ندارد و برای پیشرفت شهر تصمیمات خوبی گرفته شده است.

محمدحسن علیپور با قدردانی از تالشهای شهردار رشت سخنانش را اینگونه ادامه داد: رشت مدیر 
جهادی الزم دارد و مدیر جهادی فعلی مدافع پرداخت حقوق به موقع کارمندان و کارگران است.



۷

۲۸ نقطه از رشت به پلهای مکانیزه عابر پیاده مجهز خواهد شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، معاون حمل و نقل و 
امور زیربنایی شهرداری این شهر در آیین افتتاح 
الین های کندرو بلوار خرمشهر، مدرس و پل 
های مکانیزه عابر پیاده بلوار خرمشهر و الکان 
اظهار کرد: بر اثر نظر کارشناسی مشاور پیمانکار، 
۴۱ نقطه از شهر جزو نقاط حادثه خیز برای 
اجرای پل شناخته شد اما طبق بررسی ها تنها 

در ۲۸ نقطه از شهر قابلیت اجرایی داشت.
فرامرز جمشید پور گفت: این ۲۸ نقطه مورد 

مناقصه گذاشته شد و پیمانکار اول، برنده در ۱۲ نقطه شد که از این نقاط، ۹ نقطه را اجرایی و ۳ نقطه 
دیگر را نیز در دست اجرا دارد.

وی افزود: پیمانکار دوم نیز در ۱۷ نقطه برنده مناقصه شده ، ۹ نقطه را اجرایی و بهره برداری کرده و بقیه 
نقاط را در دست اجرا دارد و درحال برطرف کردن معارضات تاسیسات و یا ساخت است.

این مسئول ادامه داد: در مجموع برای ۲۸ نقطه بابت هزینه جابجایی و تاسیسات ، بیست میلیارد 
تومان هزینه شده است.

در این مراسم عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر، پارسا شهردار منطقه سه، قانع مدیر ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری و برخی از مدیران شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

در ششمین روز از دهه مبارک فجر؛ 
پارک حاشیه ای رودبارتان با نام »استاد خمامی زاده« 

به بهره برداری رسید 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در مراسم افتتاحیه پارک 
حاشیه ای رودبارتان که با حضور عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، جمشید پور معاون  حمل 
و نقل و امور زیربنایی شهرداری، کامران راد مدیر منطقه دو، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری برگزار شد، عضو شورای شهر رشت ابتدا پیرامون شخصیت فرهنگی بزرگ این منطقه 
توضیح داد.عضو شورای شهر رشت  در آیین بهره برداری از بوستان حاشیه رودبارتان با بیان اینکه این 
منطقه، زادگاه استاد خمامی زاده است، خطاب به شهردار منطقه دو خواهان احداث سردیس این 

شخصیت فرهنگی برجسته شد.
محمد حسن عاقل منش، اظهار کرد: جعفر خمامی زاده مترجم پر تالش آثار تاریخی گیالن بود و شاهکار او 
ترجمه کتاب والیات دالمرز اثر رابینو است که این اثر، برگ زرینی در تاریخ نگاری گیالن به شمار می رود.

این عضو شورای شهر رشت افزود: خمامی زاده از خوشنام ترین فرهنگیان گیالن بود و عالوه بر پژوهش 
های تاریخی، در حوزه ادبیات و فرهنگ نیز مقاالت متنوعی به رشته تحریر در آورده است.

عاقل منش خطاب به شهردار منطقه ۲ شهرداری رشت گفت: باید از فضای این بوستان برای احداث 
تندیس این شخصیت فرهنگی استفاده کرد.

شهروندان رشت به زودی می توانند از دوچرخه های اشتراکی 
بهره مند شوند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، روز سه شنبه پانزدهم 
بهمن ماه ۹۸ شهردار رشت با شرکت "پاک چرخ ایرانیان" به عنوان مجری انحصاری دوچرخه های 

اشتراکی هوشمند تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
ناصر حاج محمدی در باره امضای این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در زمینه حمل 
و نقل پاک با هدف افزایش سالمت شهروندان، مدیریت ترافیک، شادابی جامعه، کاهش هزینه 
سفرهای درون شهری، کاهش مشکالت ناشی از ترافیک و کاستن از میزان مصرف سوخت و انرژی 
صورت می پذیرد.شهردار رشت افزود: با اجرای این طرح همچنین ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت 

اشیا در شهر توسعه می یابد.
وی ادامه داد: به زودی شهروندان رشتی می توانند از دوچرخه های اشتراکی نسل چهارم در شهر 
استفاده نمایند.حاج محمدی تاکید کرد: همچنین استفاده از اسکوترهای برقی در پیاده راه فرهنگی 

رشت جزو مباحثی بود که طرفین برای اجرای آن به توافق رسیدند.
گفتنی اینکه این تفاهم نامه به امضای ناصر حاج محمدی شهردار رشت و باقری رئیس هیات مدیره 

شرکت "پاک چرخ ایرانیان" رسیده است.
شایان ذکر است در نشست امضای این تفاهم نامه ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری ، فرامرز 
جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکتهای مردمی شهرداری ، احمد رضا حق بین مدیر مالی و ذیحساب شهرداری رشت و همچنین 

قاسمی نایب رئیس شرکت "پاک چرخ ایرانیان" و نمایندگان این شرکت هم حضور داشتند.

معاون خدمات شهری رشت دستاورد  سفر آموزشی مدیریت بحران به ژاپن 
را تشریح کرد

به وسیله معاون خدمات شهری شهرداری رشت دستاوردهای سفر آموزشی 
مدیریت بحران به کشور ژاپن تشریح شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
معاون خدمات شهری شهرداری، در گزارش دستاوردهای سفر آموزشی 
مدیریت بحران به کشور ژاپن که در سالن سازمان آتش نشانی برگزار شد، از 
اهمیت پیشگیری از حوادث در جهت توسعه مداوم، تاثیر فجایع طبیعی بر 
توسعه اقتصادی، احترام زیاد شهر به سالخوردگان، پیش بینی زلزله، حمل 

و نقل عمومی برپایه مترو صحبت کرد.
علی مقصودی همچنین تقویت مدیریت بحران و نقش سازمان های مختلف 

در این زمینه، تمرکز بر روی محله محوری جهت انواع اقدامات، برنامه ریزی برای بهره برداری در شرایط 
اضطراری پارک ها، استفاده عموم از سرویس های بهداشتی مغازه ها و پاساژها نیز توضیحاتی ارائه داد.
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چند پروژه سازمان عمران از زیرسازی محوطه 
سازمان سیما، منظر گرفته تا روکش آسفالت مسجد 

علی بن ابی طالب)ع(
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، در راستای خدمات 
رسانی این سازمان عمران هفته گذشته چند پروژه به اجرا رسید روز ۱۵ بهمن ماه، زیرسازی، تسطیح 
و رگالژ محوطه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت انجام شد که پس از عملیات 

تسطیح، آسفالت محوطه سازمان زیباسازی نیز توسط سازمان عمران انجام می گردد.
   همچنین صبح روز سه شنبه ۱۵بهمن ماه  ادامه عملیات لکه گیری و پرکردن چاله های نوارهای 

حفاری در خیابان ملت، المپ سازی واقع در کوچه سیادتی اجرا گردید.
پیش از این در صبح روز ۱۴بهمن ماه، روکش آسفالت محوطه مسجد علی ابن ابیطالب)ع( واقع در 
محدوده منطقه ۵، کوچه محسن لک و همچنین در همین روز آسفالت بلوار شهید انصاری، کوچه 

اصغرنیا، جنب پیتزا آفتاب نیز انجام شد.
گفتنی است پیش از اجرای آسفالت جدید، آسفالت پیشین این محور با دستگاه آسفالت تراش برداشت 

گردید تا از خستگی آسفالت جلوگیری کرده و کیفیت اجرای کار نیز افزایش یابد.

حضور رییس شورای اسالمی و شهردار رشت در سامانه پاسخگویی 
به شکایات ۱۳۷ شهرداری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، روز 
سه شنبه ۱۵ بهمن ماه از ساعت ۱۲ تا ۱۳،  اسماعیل حاجی پور رییس شورای 
اسالمی شهر رشت، ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه جمعی از مدیران 
شهری به منظور  ارتباط مستقیم و بی واسطه با شهروندان در برنامه "سه شنبه 
های با شهروندان" در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری رشت حضور پیدا 
کردند و به طور مستقیم شنونده مشکالت و مسائل و پاسخگوی درخواست های 
شهروندان بودند.حضور در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ با هدف تحقق پاسخگویی 
در مدیریت شهری و بهره گیری از این سامانه در راستای رفع سریع و مناسب 

مشکالت مردم صورت پذیرفت.
بسیاری از شهروندان در این روز مسائل و مشکالت خود را با رئیس شورای شهر، 

شهردار رشت و برخی از مدیران شهرداری مطرح کردند.

روزهای پرکار آتش نشانان رشت پس از بادگرم؛
هشدار رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت، بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی گفت: تنها در ۲۴ ساعت آغازین باد گرم افزون 
بر ۶۸ مورد عملیات نفسگیر آتش سوزی علفزار در رشت رخ داده است که آتش نشانان ۱۴ ایستگاه 
آتش نشانی با حضور و مهار و اطفای این آتش سوزی ها مانع از سرایت آتش به اماکن مسکونی و 
تجاری شده اند. وی خاطر نشان کرد آتش نشانی رشت عالوه بر اطفای این آتش سوزیها جهت امداد 
رسانی و اطفای حریق به شهرهایی چون شفت، سیاهکل و مناطقی از نرگستان و امامزاده هاشم هم 

اعزام شده و به عملیات پرداخته اند.
بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی در تشریح آتش سوزی های مکرر علفزارها در رشت گفت: آتش 
زدن و عدم توانایی در خاموش کردن علفزارها بخصوص جنب منازل مسکونی علت اصلی بسیاری از این 
آتش سوزی ها بوده است. وی در همین رابطه اضافه کرد شب گذشته شدت حریق علفزار در دهکده گیل 
به حدی بود که موجب وحشت ساکنین شده بود که با حضور ۲۳ آتش نشان و افسر ارشد پس از تالش بی 

وقفه و شبانه آتش نشانان آتش مهار و از سرایت آن به منازل مسکونی پیشگیری شد.
 وی در ادامه با بیان اینکه علت غالب این آتش سوزی ها عوامل انسانی است افزود: در هنگام وزش باد گرم؛ 
شهروندان و حاشیه نشینان شهر رشت جدا از روشن کردن آتش در علفزارها پرهیز کنند وی تاکید کرد 
عملیات های پی در پی و چندین ساعته علفزارها روزهای سختی را برای آتش نشانان شهر باران رقم می زند.

این  از  بسیاری  در  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی 
عملیات ها به دفعات شاهد تکرار آتش سوزی 
ها در مکان های مشخص هستیم، ادامه داد: 
ساکنین و شهروندان این محالت هوشیار باشند 
و در صورت مشاهده فرد و یا افرادی که اقدام 
به روشن کردن آتش می کنند را به سرعت به 

سامانه ۱۲۵ اطالع دهند.
رمضانی خاطر نشان کرد آتش سوزی علفزارها 
آلودگی های زیست  بر  در سطح شهر عالوه 

محیطی موجب کاهش دید رانندگی در جاده ها و آسیب تنفسی شهروندانی که در مجاورت این آتش 
سوز ها قرار دارند می شود.وی در ادامه افزود: این نوع از عملیات ها در کنار استهالک شدید خودروهای 
اطفایی، تجهیزات و ادوات آتش نشانی موجبات خستگی شدید آتش نشانان را با توجه به عملیات های 

دیگری که در طی شبانه روز رخ می دهد و آتش نشانان با آن مواجه اند فراهم می کند.
در پایان رییس سازمان آتش نشانی از شهروندان خواست: با توجه به وزش شدید باد گرم و افزایش 
شمار آتش سوزی های علفزار نسبت به این گونه آتش سوزی ها بخصوص جنب منازل مسکونی و 
اماکن تجاری هوشیار تر بوده و از آتش زدن علفزارها بخصوص جنب منازل مسکونی، اماکن و دیوارهای 

پوشیده از عایق "ایزوگام" به شدت خودداری کنند.





با امضای یک تفاهمنامه؛
شهروندان رشت به زودی می توانند از دوچرخه های اشتراکی 

بهره مند شوند
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