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حدیث هفتهگفتار هفته

به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
حاج محمدی با شرکت در یک 
برنامه تلویزیونی با تاکید بر این 
که از روز پنجم فروردین ۱۳۹۹ 
با  مبارزه  ستاد  مصوبه  پایه  بر 
کرونای استان گیالن و تاکیدات 
رشت،  شهر  اسالمی  شورای 
همگانی  نقل  و  حمل  سیستم 
ظرفیت،  درصد   ۲۰ با  شهر 
خدمات خود را ادامه داده است 
و حاال با مصوبات جدید از ۲۳ 
خدمات   ۱۳۹۹ ماه  فروردین 
حالت  به  بخش  این  در  دهی 

عادی در آمده است.
علی  افزود:  رشت  شهردار 
رغم اینکه ناوگان حمل و نقل 
ارائه  آمادگی  رشت  عمومی 
به  اما  داشت  را  خدمات  کامل 
دلیل فرهنگ باالی شهروندان 
فهیم رشت تردد ها در شهر کم 

بوده و در بیشتر مسیرها صندلی های اتوبوس ها خالی از مسافر 
بوده اند.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که روز ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ 
نسبت به روزهای پیش حدود ۲۰ درصد تردد شهری افزایش داشته 

است.
دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: مردم رشت در استفاده از 

شهردار رشت در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد؛

رشت دست کم به ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد
همگانی  نقل  و  حمل  سیستم 
کرده  رعایت  را  اجتماعی  فاصله 
و به سالمت خود و دیگران توجه 

داشته اند.
با  گفت:  شهردار رشت همچنین 
دارای  رشت  شهر  اینکه  وجود 
بیش از شش هزار دستگاه تاکسی 
و ون هست اما تنها ۸۰ دستگاه 
اتوبوس دارد که از این تعداد ۵۰ 
دستگاه فعال هستند و این تعداد 
اتوبوس برای کالنشهری همچون 
رشت با تراکم جمعیتی باال کفایت 
باید  رشت  شهر  در  کند.  نمی 
اتوبوس  دستگاه   ۳۰۰ دستکم 

فعال تهیه شود.
رشت  شهردار  از  برنامه  مجری 
در زمینه رعایت فاصله اجتماعی 
در تاکسی های رشت و اینکه آیا 
قانون سوار کردن سه مسافر در 
هر تاکسی در شهر رشت رعایت 
می شود؟ پرسید و حاج محمدی 
خاطر نشان کرد: تاکنون گزارشی 
از تخلف تاکسی ها در این زمینه به اطالع شهرداری رشت نرسیده 
و ناظران سازمان حمل و نقل شهرداری بر کار تاکسی ها و ون ها 

نظارت کامل دارند و قطعاً با موارد تخلف برخورد می شود.
شهروندان  سالمت  ما  همه  برای  اینکه  به  اشاره  با  سپس  وی 
مهمترین اصل است، گفت: بدون شک اگر گزارش هایی در این 

زمینه به سازمان حمل و نقل شهرداری برسد، قابل پیگیری است.

توضیح:  از اینکه هر هفته با دست اندرکاران 
انتشار بولتن»آوای بلدیه« در تماس هستید 
می کنید  پیگیری  را  بولتن  این  مطالب  و 

سپاسگزاریم. به امید خدا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
بولتن هفتگی شهرداری رشت با محتوایی بهتر و با 
کیفیتی به مراتب قابل قبول تر عرضه خواهد شد.

ما را در ارتقای سطح کیفی بولتن »آوای 
بلدیه« با ارائه نظرات خود یاری دهید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

شهروند همراه؛ نیاز به اطالع
باید دانست اگر شهرداری می خواهد در اجرای 
طرحها و برنامه  های خود موفق باشد، نیاز به 
مشارکت  و  شهروندان  همگامی  و  همراهی 
اجتماعی دارد.همراهی شهروندان نه تنها می تواند به 
پیشرفت و توسعه شهر بیانجامد بلکه می تواند زمینه 

های کسب درآمد شهرداری را هم فراهم کند.
آشکارا مشخص است که مسیر ایجاد یک شهر 
توسعه یافته از مسیر همگامی شهروندان همراه 
می گذرد. اگر شهرداری یک شهر نتواند رضایت 
و اعتماد شهروندان خود را جلب کند بدون شک 
نه تنها در جلب و جذب مشارکتهای اجتماعی موفق 
نخواهد بود بلکه از لحاظ تامین درآمد و تحقق بودجه 
هم به دلیل پرداخت نکردن عوارض و درآمدهای 

نوسازی و خدماتی دچار مشکل می شود.
در شهرداریهای موفق مدیران مالی شهرداری 
به خوبی می دانند که برای جلب مشارکتهای 
اجتماعی باید در زمینه فرهنگسازی، آگاهی 
بخشی، اطالع رسانی و مستندسازی برنامه 
های اجرایی باید هزینه کنند. هزینه کردن در 
این امور به نوعی سرمایه گذاری برای تحقق 

فردای بهتر شهر است.
در دنیای کنونی نمی توان ارتباطات را منقطع کرد، 
اطالع رسانی را مختل نمود و دور مستندسازی و 
تبلیغات را خط کشید و سپس امیدوار بود که برنامه 
های دیگر عمرانی، خدماتی، مالی و... بدون کم و 

کاست اجرا شوند و بازتاب اجتماعی یابند.
زمانی برنامه های شهرداری از نظر قابلیت اجرایی 
رتبه موفق را کسب می کنند که با مشارکت 
اجتماعی مناسب همراه باشند و برای جلب مشارکت 

شهروندان هم باید سرمایه گذاری کرد.
مستندسازی برنامه های اجرایی و ارائه آنها با 
بروشور، کاتالوگ، بولتن و نشریه به شهروندان و 
تحکیم ارتباط با رسانه های گروهی از اولین و 
اصولی ترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد و مدیریت مالی شهرداری باید توجه داشته 
باشد که هزینه در این بخشها، هدر دادن پول و  
سرمایه نیست بلکه دقیقاً جذب سرمایه، افزایش 
درآمد و فراهم کردن زمینه های تحقق بودجه 

پیشنهادی با جلب رضایت مردم است.
                                    علیرضا قانع

مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

اِدُق علیه السالم: َمْن صاَم ثاَلثََة أَیهّاِم ِمْن اِخِر َشْعباَن َو َوَصلَها بَِشْهِر َرَمضاَن َکَتَب اللهّ ُ لَُه َصـْوَم َشْهـَریِْن  قاَل الصهّ
ُمَتتـابَِعـْیِن.

امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، 
خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محُسوب می کند
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تبریک "روز ارتش" شورا و شهرداری رشت به فرمانده 
مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در  دیدار تیم 
مدیریت شهری به مناسبت فرا رسیدن  "روز ارتش" شرکت کنندگانریاست شورای 
شهر ، اعضای شورا و شهردار رشت این روز  را به امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری 
فرمانده این مرکز آموزش تخصص های دریایی تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت 

در انجام وظایف محوله نمودند.

در این دیدار همچنین رئیس شورای اسالمی شهر رشت فرا رسیدن ۲۹ فروردین 
این سرزمین در ارتش جمهوری اسالمی تبریک  به فرزندان غیور  را  "روز ارتش" 

گفت.
برکفان  جان  همه  برای  هم  اسالمی  شورای  اعضای  دیگر  و  رشت  شهردار 
"روز  و  نمود  موفقیت  و  سالمتی  آرزوی  کشور  مرزهای  از  حراست  و  حفاظت 
آنها  های  ایثارگری  و  ها  رشادت  پاسداشت  برای  مغتنم  فرصتی  را  ارتش" 

دانست.
آریا شفقت رودسری فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی  امیر دریادار دوم 
باقر العلوم)ع( نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در رشت نیز از حسن نظر 
اعضای شورا و شهردار رشت به خادمان ملت در ارتش و نیروی دریایی قدردانی و 

سپاسگزاری کرد.
در پایان شرکت کنندگان در این برنامه لوح سپاس خود را به منظور تجلیل و قدرشناسی 
از تالشهای دالور مردان ارتش به امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری اهدا کردند و 

عکس یادگاری گرفتند.
گفتنی است در این برنامه رئیس شورای اسالمی شهر رشت را محمدحسن عاقل منش، 
احمد رمضانپور و محمدحسن علیپور دیگر اعضای شورای اسالمی شهر و دکتر ناصر حاج 

محمدی شهردار رشت همراهی می کردند.
نیروی  میدان  در  باقرالعلوم  دریایی  های  تخصص  آموزش  مرکز  است  ذکر  شایان 

دریایی)هفتم آذر( رشت واقع شده است.
گفتنی اینکه پیش از حضور شهردار رشت در این نشست وی  با انتشار پیامی »روز 
ارتش« را به همه دالورمردان ارتش جمهوری اسالمی ایران تبریک و شادباش گفته 

بود.
دکتر  الملل شهرداری رشت،  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 

ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش 
را به دالور مردان ارتش جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت. متن پیام تبریک به 

شرح ذیل می باشد:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
امنیت و آرامش داخلی بدون ثبات، قدرت دفاعی و ایثارگری ها در مرزها و خارج از 

مرزهای کشور محقق نمی شود.
اگر امروز کشور ما به یمن برکت خون های شهدای ارتش، سپاه و بسیج از ثبات، 
آرامش و آسایش بی مانند، برخوردار است نباید فراموش کنیم که در گذشته بزرگ 
به ما هدیه کرده و  این امنیت و رفاه را  نثار خون پاکشان  با  اند که  مردانی بوده 

ارزانی داشته اند.
ملت ایران تا تاریخ، تاریخ است خود را مدیون و مرهون حماسه آفرینی های دالور 
مرداِن ارتش جمهوری اسالمی ایران می داند که در هشت سال دفاع مقدس در کنار 
دیگر نیروهای مسلح در جنگی کامالً نابرابر از نظر تسلیحاتی با افتخار از سرزمین مادری 
خود دفاع کرده و در نهایت سربلند، سرافراز و پیروزمند از میدان مبارزه بیرون آمده 

است.
حماسه هایی که دالور مردان ارتشی سرزمین ما آفریده اند هرگز از صفحه ذهن ملت 
ایران پاک نخواهد شد و این ایثارگری ها ارمغانی است که آنها برای همگان از دیروز تا 

امروز به یادگار گذاشته اند.

به همه ارتشیان دالورم رد سرزمین مان درود می فرستیم و فرا رسیدن ۲۹ فروردین 
ماه که به "روز ارتش" نامگذاری شده است را به همه این عزیزان تبریک و شاد باش 

می گوییم.
دالور مردان ارتش ایران همچون انوار تابناک چراغ های روشن راه و رسم زندگی را در 
این سرزمین مقدس به ما نشان داده اند و ما هم در روز ارتش که روز تجلیل و قدردانی از 
این میراث داران پاک خون شهیدان دوران دفاع مقدس است از همه آنها قدردانی کرده 

و این روز را به آنها تبریک می گوییم.

نام هایشان ماندگار و گام هایشان استوار.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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در نشست معاونان، مدیران مناطق و روسای سازمانها 
با شهردار رشت؛

موضوعات عملیاتی  مرتبط با سازمان های شهرداری رشت 
برای سال ۹۹ مصوب شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این 
نشست مقرر گردید همه سازمان های تابعه شهرداری رشت با مدیریت صحیح 
نیروها و منابع انسانی و نیروهای حجمی، ماشین آالت، خودروهای استیجاری 
و دیگر منابع در اختیار در راستای خودکفایی مالی و حداکثر بهره وری حرکت 

کنند.
بر پایه این گزارش همچنین مقرر شد در جهت کسب درآمد پایدار با توجه به 
شرایط ایجاد شده در پی شیوع ویروس کرونا کسب و کارها و خدمات شهرداری 
رشت حتی المقدور برپایه خدمات الکترونیکی ارائه شده و زمینه های الزم برای 

تحقق این امر فراهم گردد.
یکی دیگر از مقررات این نشست مصوبه ای بود مبنی بر اینکه معاونت خدمات 
شهری شهرداری نسبت به بررسی امکانات و ظرفیت های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور برای ایجاد قراردادهای حجمی شهرداری رشت اقدام  نموده 

و نتیجه را به شهردار رشت گزارش کند.
همچنین در این نشست مقرر گردید که همه خودروهای استیجاری و ماشین 

آالت شهرداری رشت به سامانه Avl و Gps مجهزشوند.
در این نشست نیز مقرر شد همه رانندگان پایه یک که در حوزه های غیر مرتبط 
با پست سازمانی خود مشغول خدمت هستند به شغل مربوط به پست سازمانی 
خود یعنی رانندگی پایه یک برگردند که در غیر اینصورت خدمت در پست 

سازمانی آن ها از ایشان سلب خواهد شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا پایان سال با ماموریت نیرو به شهرداری و یا 
تمدید ماموریت ها موافقت نشود و نیروهایی که احیانا فاقد ابالغ کاری هستند 

در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
از دیگر مصوبات این نشست این بوده که درصدی از نیروهای سازمان ها برای 
ممیزی امالک به اداره درآمد عمومی منتقل گردند و همچنین کمیته ای با عنوان 

درآمدهای نوین تشکیل شود.
در ادامه مقرر شد در توافقنامه ای با بانک شهر برای پرداخت تسهیالت به 

مؤدیان بدهکار شهرداری برای وصول مطالبات اقدام گردد.

سپس مقرر شد در خصوص واگذاری ۱۰ درصدسطح مجاز واگذاری پارک ها به 
بخش خصوصی در قبال نگهداری بقیه فضای پارکی انجام شود.

راه اندازی سیستم اجرای احکام کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ از دیگر مصوبات 
این نشست بود.

شهردار رشت هم در پایان این نشست گفت: مقررات و مصوبات این نشست الزم 
االجرا است و این مصوبات به چاب کسازی، تحرک بیشتر و کارایی بهتر سازمان 

های تابعه شهرداری رشت منجر خواهد شد.
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پیام تسلیت شهردار رشت در سوگ یکی از مدیران 
بازنشسته شهرداری

پیام تسلیت شهردار رشت در پی درگذشت مرحوم حاج احمد خسروی از مدیران بازنشسته 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت مرحوم حاج احمد خسروی از مدیران خوشنام و با 

سابقه بازنشسته شهرداری رشت را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد:
به نام خدا

انا هلل و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف به اطالع می رساند جناب آقای حاج احمد خسروی که از مدیران بازنشسته، 
خوشنام و با سابقه شهرداری رشت بوده اند به رحمت خدا رفته اند.

بدینوسیله امیدوارم خداوند متعال روح بلند آن مرحوم را همواره شاد و قرین دریای رحمت واسعه 
الهی بگرداند و با اولیا محشور گرداند.

این ضایعه بزرگ را به خانواده داغدار شادروان احمد خسروی به ویژه دختر گرامی ایشان که 
همکار ارجمند ما در شهرداری رشت هستند، تسلیت و تعزیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده 

رحمت و غفران الهی و برای همه بازماندگان صبر و اجر از خداوند منان طلب می نمایم.
شادروان حاج احمد خسروی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ در شهرداری مشغول به فعالیت بوده و در 
طول این سالها خدمات ارزشمندی به مجموعه شهرداری ارائه کرده اند. ایشان همچنین یازده 
سال آخر فعالیت شان در شهرداری رشت را در پست معاونت خدمات شهرداری سپری کرده و 

از همکاران خوشنام شهرداری بوده اند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

به  گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سهراب راستگو 
رییس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت ضمن آرزوی سالمتی برای همشهریان و دفع هر 
چه سریعتر بالی جهانی کرونا و طلب رحمت و مغفرت از درگاه خداوند برای جان باختگان 
مشکوک به کرونا اظهار داشت: مراسم خاکسپاری برای عزیز از دست رفته فرصتی را ایجاد 
می کرد تا خانواده با سوگواری و بودن در کنار دوستان و آشنایان درد و غم خود را تسکین 

بخشند.
راستگو افزود: اگر چه شرایط فعلی بسیار اندوه بار است و چاره ای جز تحمل آن نیست اما این 
سازمان با برنامه ریزی به دنبال راهکارهای روانشناسی در حوزه فعالیت قانونی خود، برای مرهم 

نهادن بر روی درد و غم خانواده های جان باختگان مشکوک به کرونا است.
وی گفت: سازمان آرامستانهای شهرداری رشت برای اولین بار در کشور قطعه مربوط به خاکسپاری 

جان باختگان مشکوک به کرونا را به نام" بهشت" نام گذاری کرده است.

آرامستانهای  سازمان  رئیس 
طول  آرزوی  با  رشت  شهرداری 
داغدار  های  خانواده  برای  عمر 
این  باید در  اگر چه  تصریح کرد: 
روزهای سخت امید به زندگی را 
که  شرایطی  در  اما   ، کرد  تزریق 
تدفین جان باختگان کرونا بدون 
دیدار و خداحافظی اعضای خانواده 
کاهش  برای   ، شود  می  انجام 
آسیب این امر ،قبور قطعه تدفین 
جان باختگان مشکوک به کرونا به 

صورتی طراحی شده است که قبور باال سری و جانبی در آینده قابل واگذاری باشد و خانواده های 
جان باختگان مشکوک به کرونا می توانند اقدام به خرید خانه آخرت در کنار عزیز از دست رفته کنند.

برای همدردی با خانواده های اموات بیماران کرونایی؛
قطعه خاکسپاری جان باختگان مشکوک به کرونا با نام »بهشت« نامگذاری شد

در روزهای کرونایی تاکسی ها مجاز به سوار کردن 
سه مسافر هستند

رئیس سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری رشت گفت: در 
روزهای کرونایی رانندگان تاکسی 
مجاز نیستند بیش از سه نفر در 

تاکسی ها سوار کنند.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
نوری  محمد  رشت،  شهرداری 
مهم  نقش  به  اشاره  با  هریس 
باره رعایت اصول  شهروندان در 
بهداشتی گفت: شهروندان نیز با 
رعایت اصول بهداشتی و مقررات 
به  باید  خودشان  شده  وضع 
از جمله  بهداشتی  های  پروتکل 

قانون مبنی بر سوار شدن دو نفر در صندلی عقب تاکسی ها توجه داشته و با ناظران این 
سازمان همکاری کنند و در صورت تخلف به بازرسان اطالع دهند.

وی سپس از رانندگان تاکسی رشت که در این روزهای سخت همچنان در خدمت 
به شهروندان و برای جا به جایی مسافران تالش می کنند، افزود: رانندگان تاکسی 
نیز بر موضوع سوار کردن دو مسافر در صندلی عقب و یک مسافر در صندلی جلو 
در مجموع سه مسافر در یک تاکسی توجه داشته و این مصوبه را به طور جدی 

اجرا کنند.
نوری هریس سپس گفت: آموزش های الزم هم به تاکسیرانان شهر باران برای پیشگیری از 
انتشار ویروس کرونا داده شده و تمام توصیه های بهداشتی مبنی بر ضدعفونی خودروها، 

استفاده از ماسک و دستکش به آنان ارائه گردیده است.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در ادامه گفت: نرخ کرایه نیز به همان 

روال قبلی است و رانندگان حق گرفتن مبلغ اضافه از مسافران را ندارند.
مشغول  و  فعال   رشت  کالنشهر  در  تاکسی  راننده  هزار  شش  اکنون  هم  است  گفتنی 

خدمت رسانی به شهروندان هستند.
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گروه موزیک شهرداری رشت فضای شهر را شاد کرد
یکی از اقدامات و برنامه هایی که شهرداری رشت 
در روزهای کرونایی برای در خانه ماندن شهروندان 
از آن بهره می گیرد و مردم را به حضور و ماندن در 
خانه هایشان تشویق کند، استفاده از ظرفیت گروه 

موزیک است.
علیرضا قانع در این باره توضیح داد: این گروه با 
حضور در مجتمع های مسکونی مختلف مناطق 
پنجگانه شهرداری رشت با اجرای برنامه های شاد 
و متنوع ضمن باال بردن روحیه شهروندان، سبب 
خواهد شد که آنها دوران خود قرنطینگی را بهتر و 

آسانتر سپری کنند.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
خاطر نشان کرد: همچنین گروه موزیک شهرداری 
رشت در مناطق مختلف سطح شهر مستقر خواهد 
شد و برای شهروندان برنامه های جذاب و جالب 

توجه اجرا خواهد کرد.
وی گفت: اقدامات این گروه موزیک در جهت اجرا 
و تحقق شعار "در _ خانه _ می مانیم" برای قطع 
زنجیره انسانی انتقال کرونا و حفظ سالمتی مردم 
و باال بردن روحیه شادابی و نشاط اجتماعی انجام 

خواهد شد.
گفتنی اینکه گروه موزیک شهرداری رشت در طول سالهای گذشته به یک گروه منسجم و برند معروف شهر رشت تبدیل 

شده و با اجراهای موفق خود در برنامه های مختلف شهری همراه و همپای شهروندان این شهر بوده است.
این گروه حاال با شرایط پیش آمده در دوران کرونا، برای کاهش شیوع بیماری و لزوم در خانه ماندن شهروندان، برای آنها و 
به عشق شهروندان برنامه های شاد و متنوع اجرا خواهد کرد، تا آنها در روزهایی که بیشتر در خانه ها هستند، حوصله شان 

سر نرود و در برنامه های روزانه شان تنوع هم به وجود آید.
همچنین به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این گروه نخستین اجرای خود را ظهر 

روز چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹ در خیابانها و میدانهای مسکن مهر رشت انجام دادند.
گفتنی اینکه گروه موزیک شهرداری رشت قرار است به منظور تشویق و ترغیب مردم به حضور در خانه ها و همچنین باال 
بردن روحیه شادابی و نشاط اجتماعی و جلوگیری از بی حوصله و خسته شدن آنها از درخانه ماندن، در محالت مختلف 

شهر برنامه های خود را با اجرای موزیک های شاد، انجام دهد.
شایان گفتن اینکه برنامه های شاد گروه موزیک شهرداری رشت در محالت مختلف مناطق پنجگانه شهرداری رشت تداوم خواهد یافت.

اجرای قطعات شاد موزیک های مختلف گروه موزیک شهرداری رشت مورد توجه شهروندان ساکن در مجتمع های مختلف 
مسکن مهر قرار گرفته و همشهریان ما در مسکن  مهر از روی بالکن خانه ها و حضور خود با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

از اجرای این برنامه ها لذت بردند.

شهرداری های مناطق با 
وجود شرایط سخت روزهای 
کرونایی فعالیت های عمرانی 

را در برنامه دارند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
منطقه سه، عملیات الیروبی و اجرای 
و  شده  انجام  کاج  کوچه  گذاری  لوله 

همچنان تداوم دارد.
این گزارش حاکی است در منطقه ای 
کمپرسورزنی  و  کاتر  عملیات  دیگر، 
آسفالت کوچه گلستان خیابان تختی 
رشت در منطقه دو شهرداری در دست 

انجام و اجرا است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  پایه  بر 
الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات 
رشت همچنین در منطقه پنج پروژه 
ایجاد دیوار حفاظتی جاده الکان انجام 
همراه  برداری  لجن  عملیات  و  شده 
برای  ویژه  تدابیر  و  بست  چوب  با 
وسیله  به  دیوار  ریزش  از  جلوگیری 
پوشش پالستیکی برای تهیه قالب ها 

انجام شده است.
این گزارش می افزاید در دیگر مناطق 
عمرانی  عملیات  هم  رشت  شهرداری 
مختلفی در دست اجرا و برنامه است که 

در آینده به مرور اعالم خواهد شد
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بهسازی فضای سبز شهری رشت توسعه یافته است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سمپاشی فضای 
جمع  و  خاک  پخش  عملیات  شهری،  سبز 
آوری نخاله در کند روی احمد گوراب، عملیات 
کف تراشی و وجین داخل کفپوش های بازی 
داخل پارکها، عملیات هرس کاج های سطح 
شهر، عملیات چمن زنی و آماده سازی بستر 
نشای گل در بلوارها و میادین شهر بخشی از 
این فعالیتها است که سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهری شهرداری رشت این روزها انجام داده است.
بر پایه این گزارش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت همچنین گزارش داده که: 
شست و شوی سرویسهای بهداشتی شهری و پارکها، سر برداری درختان داخل پارک های سطح 
شهر، تعمیر پایه تلسکوپی های سطح شهر، انجام امور تاسیساتی مرتبط با زیباسازی، عملیات قیم 
زنی درختچه ها درسطح شهر رشت، سر برداری کاج های شهر و بسیاری دیگر از اقدامات اصالحی 

مرتبط با فضای سبز شهری و زیباسازی سیما و چهره شهر در همین روزها انجام شده است.
این اقدامات در حالی انجام  می شود که نیروهای خدمات دهنده در سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری همچنان به مجموعه اقدامات خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا با انجام فعالیتهای 

مرتبط با ضدعفونی و گندزدایی پارکها ادامه می دهند.
گفتنی است عالقه مندان می توانند گزارش های تصویری جداگانه و مرتبط با این عملیات مختلف 

را در پایگاه اطالع رسانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت دنبال کنند.

آسفالت بلوار استاد معین رشت مرمت شد
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
مجموعه  رشت،  شهرداری 
نیروهای خدمتگزار در شهرداری 
رشت  شهرداری  یک  منطقه 
هفتم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
فروردین  ماه ۱۳۹۹ کار مرمت و 
ترمیم آسفالت بلوار استاد معین 

گلسار رشت را انجام دادند.
گفتنی اینکه به محض مساعد 
فروردین  از  بهاری  هوای  شدن 
روزهای  در  ویژه  به  ماه ۱۳۹۹ 
اخیر عملیات عمرانی در مناطق 
مختلف شهر رشت افزایش یافته 

است.
شهروندان  اینکه  گفتن  شایان 
فهیم شهر رشت هر گونه خبر، 

گزارش و مشاهدات خود را در زمینه وضعیت آسفالت معابر و دیگر موضوعات شهری می توانند 
با سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت مطرح نموده تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع به وسیله  

نیروهای مرتبط شهرداری انجام شود.

به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری رشت؛

آسفالت خیابان شهدای رشت روکش شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت پیش 
از روکش کردن آسفالت این خیابان عملیات آسفالت تراشی به وسیله دستگاه 
آسفالت تراش صورت پذیرفته و سپس عملیات مرمت و روکش مکانیزه آسفالت 

خیابان شهدا به سمت میدان زرجوب رشت به انجام رسیده است.
گفتنی اینکه این عملیات در راستای تداوم برنامه های عمرانی سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت با وجود اجرای اقدامات مرتبط با مقابله 

با ویروس کرونا انجام شده است.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت تاکید می ورزد که فعالیتهای 
عمرانی و توسعه ای در شهر رشت به وسیله معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و مناطق پنجگانه شهرداری رشت با 
قوت ادامه دارد و تالشگران شهرداری رشت در حوزه عملیات عمرانی پا به پای 
دیگر فعاالن خدمات شهری که وظیفه ضدعفونی و گندزدایی شهر را در روزهای 
کرونایی بر عهده دارند، عملیات عمرانی مختلف را نیز در شهر رشت دنبال می 

کنند.
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پس از اجرای موفق طرح هفتگی پاکسازی محالت؛
بیش از یک ماه از آغاز طرح پاکسازی و 
ضدعفونی روزانه محالت رشت سپری شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر 
بشر دانش با اعالم این مطلب گفت: طرح 
از  استفاده  با  رشت  محالت  پاکسازی 
نیروهای زحمتکش خدمات شهری روزهای 
مختلف رشت  در محالت  هفته  هر  جمعه 
در چندین  ماه برگزار شد و پس از سپری 
شدن یک دوره موفق چندین  ماهه با شیوع 
ویروس کرونا تغییراتی در اجرای این طرح 

به وجود آمد.
رشت  شهرداری  شهری  خدمات  مدیر 

سپس خاطر نشان کرد: با خبر انتشار ویروس کرونا در رشت، نیروهای زحمتکش 
خدمات شهری در راستای اجرای طرح پاکسازی محالت عالوه بر جمع آوری زباله 
ها، نخاله های ساختمانی و پاکسازی محالت عملیات ضدعفونی محله را نیز بر عهده 

گرفتند.

وی ادامه داد: از روز ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا هم اکنون این طرح به صورت روزانه 
دنبال می  پنجگانه شهرداری  مناطق  در  پاکسازی محالت شهر  و  با ضدعفونی 

شود.
بشر دانش تاکید کرد: اولویت ما در اجرای این طرح، محالت کم برخوردار هستند اما به 

مرور به دیگر محالت شهر هم گسترش و توسعه می یابد.
وی از همه نیروهای تالشگر خدمات شهری که در اجرای این طرح خدماتی مضاعف 

ارائه می دهند قدردانی و تشکر کرد.
خدمات  محترم  معاونت  و  محترم  شهردار  حمایتی  نگاه  از  پایان  در  دانش  بشر 
شهری شهرداری در اجرای طرح پاکسازی روزانه شهرداری رشت قدردانی کرد 
نیاز در محالت مختلف شهر  مورد  زمان  تا  یاد شده  اجرای طرح  نمود:  تاکید  و 

تداوم یابد.

شهردار رشت تاکید کرد:
 لزوم تخصیص اعتبارات برای المان سازی 

شهدای گمنام از سوی نهادهای مرتبط

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار 
از مزار شهدای گمنام واقع در منطقه مسکن مهر برای  بازدید  این کالنشهر در 
ساخت یادمان و المان بر مزار این جان برکفان اظهار کرد: طرح المان سازی مقبره 

شهدای گمنام از دو سال پیش به تصویب مسئوالن وقت رسید.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه شهرداری رشت بر اساس برنامه های از پیش 
تعریف شده، خواستار ساخت اثر ماندگار معماری در قبور شهدای گمنام آرمیده در 
بوستان ملت و مسکن مهر شده است، گفت: این المان ها باید متناسب با شأن شهدا، 

اقلیم شهر و محیط پیرامونی آرامگاه ساخته شوند.
بازدید  وی برآوردهای معماری، هزینه ای و زمانی طرح را از ضروریات این 
خواند و بر لزوم تخصیص اعتبارات مورد نظر برای اجرای این طرح در شورای 
تاکید  و شورای شهر،  فرمانداری، شهرداری  رشت،  ریزی شهرستان  برنامه 

کرد.
شهردار رشت همچنین گفت: اجرای طرح عامه پسند و متناسب با شأنیت شهدای 

گمنام در اولویت المان سازی قرار دارد.
حاج محمدی افزود: قابلیت اجرایی این طرح از اولویت های دیگر است تا نیمه کاره 

ماندن آن موجب شرمندگی مسئوالن نزد شهدا نشود.
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ادای احترام شهرداری رشت 
به حافظان و شهدای سالمت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، طرحها و پوسترهای منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی شهرداری رشت، بولتن هفتگی این شهرداری و بسیاری از رسانه های 
گروهی منتشر شده تا نگاه و دیدگاه احترام آمیز شهرداری به این عزیزان جان بر کف را که با هزاران 

مشکل دل به دریای خروشان امواج بیمار کرونا زده اند، به همگان نشان دهد.
عالوه بر آن امروز سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت هم با انتشار عکسهای عزیزان از 
دست رفته در کادر درمانی و خدماتی در قالب یک پوستر، وظیفه و دین خود را به شهدای خدمت ادا کرد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت امیدوار است در پایان زمان شیوع بیماری کرونا 
و پس از شکست این ویروس منحوس با برگزاری آیین ویژه و در خور شان این عزیزان، یاد و خاطره 

شان گرامی داشته شود.

سازمان های عمران و آرامستانها برای آماده سازی قبور 
همکاری مستقیم دارند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
میثم حرفت خواه در توضیح این خبر افزود: سازمان عمران و باز آفرینی 
آالت  ماشین  و  کامیون  لودر،  ارسال  با  فضاهای شهری شهرداری رشت 
سنگین مورد نیاز در تسطیح، خاکبرداری و آماده سازی قبور با سازمان 

آرامستانهای شهرداری همکاری نزدیک داشته است.
وی با تشکر و قدردانی از راننده ها و کارگران مجموعه کارخانه آسفالت 
و همچنین اداره فنی و اجرایی شهرداری که بدون شیفت بندی حتی در 
تعطیالت نوروز ۱۳۹۹ نیز مشغول خدمت رسانی و فعالیت بوده اند، تاکید 
کرد: همچنین میزان تولیدات بتونی اداره فنی و اجرایی سازمان عمران 
شهرداری رشت نیز در دوران شیوع ویروس کرونا که برای دفن بهداشتی 
افزایشی چشمگیر داشته  اند،  اموات به سازمان آرامستانها ارسال شده 

است.
نشان کرد: سازمان عمران شهرداری رشت  ادامه خاطر  در  حرفت خواه 
همچنین برای دفن بهداشتی اموات کرونایی در ایجاد قبور، سنگ لحد و 
دیگر تولیدات بتونی مورد نیاز کفن و دفن اموات کرونایی نهایت همکاری را 

با سازمان آرامستانهای شهرداری رشت مبذول می  دارد.

تالش نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت برای 
رفع آبگرفتگی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل علی رغم  اینکه بسیاری از نیروهای خدمات 
شهری این روزها درگیر عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی معابر عمومی شهر هستند اما همچنان 

این نیروها به رفع آبگرفتگی معابر شهری نیز اقدام کردند.

تیمها و اکیپ های اجرایی در هر پنج منطقه از مدیریت مناطق شهرداری رشت به همراه نیروهای 
برای سهولت در رفت و آمد و همچنین رفع  خدماتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 

آبگرفتگی ها برای تردد مردم تالش کردند.
حضور و تالش بی وقفه این نیروها در روزهای کرونایی از نگاه و نظر شهروندان هم دور نمانده و آنها 

مراتب قدردانی و تشکر از اقدامات انجام شده برای رفع آبگرفتگی معابر را اعالم کردند.
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