


حدیث هفتهگفتار هفته
ماه برکات و تالش برای 

رزمایش مواسات

در احادیث و روایات ما مسلمانان از کمک 
و همدلی با نیازمندان خیلی سخن به میان 
آمده است به ویژه اگر این همدلی و کمک در 
ماه پربرکت رمضان، ماهی که در آن حسنات 
و برکات چندین و چند برابر محسوب می 

شود، اتفاق بیفتد.
امسال ماه رمضان متفاوتی را با حضور یک 
میهمانان ناخوانده به نام ویروس کرونا سپری 
با  و در چنین شرایطی  تجربه می کنیم  و 
روشن بینی مقام  معظم رهبری در پیشنهاد 
و  نیازمندان  به  کمک  برای  مردم  همه  به 
رزمایش مواسات، ما هم می توانیم از فیوضات 

این ماه خدا بیشتر و بهتر بهره ببریم.
رهبر معظم انقالب فرمودند: ماه رمضان، ماه 
کمک به مستمندان است و چه خوب است 
که یک رزمایش گسترده ای برای کمک به 
آنها به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و 

کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا.
با این پیام تکلیف همه نیروهای وفادار به نظام 
و انقالب و نیروهای جهادی و انقالبی مشخص 
است و ما هم در شهرداری رشت هر کاری از 

دستمان برآید دریغ نخواهیم کرد.
حرکت جهادی برای اجرای رزمایش مواسات را با 
فعالیتهای خیرخواهانه موکب خدام العتره پیوند می 
زنیم و تالش می کنیم، بهترین ها را در ماه مبارک 

رمضان امسال در کمک به نیازمندان رقم بزنیم.
پس شما هم با ما در این راه، همراه و همگام شوید.

                                    علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله :
ُد األَعماِل ثاَلُث ِخصاٍل : إنصاُفَک النهّاَس ِمن نَفِسَک ، و ُمواساُة األَِخ فِي اهللهّ ِ عز و جل ، و ِذکُر اهللهّ ِ تَباَرَک و تَعالی  َسِیهّ

َعلی ُکِلهّ حال .
سرآمد كارها ، سه چیز است : انصاف داشتن با مردم ، مواسات نسبت به برادر ]دینى[ و هماره به 
یاد خداوند متعال بودن.                                                                                            منبع میزان الحکمه جلد ۱

۲

واحد خبر مدیریت  به گزارش 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
دیدار  در  رشت،  شهرداری 
مدیران  و  رشت  شهردار 
شهرداری با رئیس دانشگاه علوم 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
که  گیالن  استان  درمانی   -
هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
سالمت و به منظور قدردانی از 
زحمات و تالش های رئیس و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیران 
پرستاری  و  درمانی  کادر  و 
به  گسترده  ارائه خدمات  برای 
شد،  برگزار  کرونایی  بیماران 
و  لزوم هماهنگی، همکاری  بر 

مساعدت همه دستگاه ها با شهرداری رشت برای 
کمک رسانی و ارائه خدمت بیشتر به شهروندان 

تاکید گردید.
 در این دیدار دکتر ارسالن ساالری با قدردانی 
از تالشهای شهرداری رشت برای انجام خدمات 
متنوع در دوران کرونایی گفت: شهرداری رشت 
با همه تنگناهای مالی که با آن روبه رو هست، 
هم در تجهیز نیروهای خود، هم در ضدعفونی 
ادارات، هم خدمات رسانی  و گندزدایی معابر و 
به شهروندان، هم در جمع آوری زباله ها و هم 
نگهداری از فضاهای شهر و فضای سبز اقدامات 

اساسی انجام داده و می دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
- درمانی استان گیالن با اشاره به اینکه درآمد 
همه دستگاه های اجرایی کاهش یافته، تاثیراتی 
را که ویروس کرونا بر برخی از دستگاه ها از جمله 
شهرداریها و دانشگاه علوم پزشکی و مراکز خدمات 
رسان عمومی گذاشته است را بیشتر عنوان کرد و 

گفت: شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی در ارائه 
خدمات درمانی و بهداشتی به مردم هم راستا و هم  

جهت است و مشکالت و مسائل مشترک دارد.
در این دیدار همچنین شهردار رشت با اشاره به 
اینکه بسیاری از دستگاه ها توانسته اند از کمکهای 
دولتی بهره مند شوند، گفت: شهرداری رشت حتی 
از دریافت یک ماسک از مراکز مختلف محروم بوده تا 

جایی که خود دست به کار تولید ماسک زده است.
اینکه اگر  بر  با تاکید  دکتر ناصر حاج محمدی 
خود  دهی  تنها خدمات  رشت  شهرداری  روزی 
در سراوان را کاهش دهد، تکثیر حشرات موذی و 
بوی تعفن مردم رشت را به شدت آزار خواهد داد، 
گفت: چون ما اکنون روزانه سه هزار لیتر سمپاشی 
می کنیم و روزی ۵۷ تن شن و ماسه از بستر رودخانه 

به محل دفن زباله ها انتقال می 
دهیم تا روی زباله ها را با مخلوط 

بپوشانیم.
این  با  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
بخشهای  در  خدمات  وسعت 
فضای  شهری  خدمات  اداری، 
سبز، حمل و نقل عمومی و... در 
عملیات ضد  کرونایی  روزهای 
پاکسازی  و  گندزدایی  عفونی، 
شهر را هم انجام می دهیم و 
در  ما  درآمدهای  آن  بر  عالوه 
شدت  به  مختلف  های  بخش 

کاهش یافته است.
دکتر حاج محمدی تاکید کرد: 
در گفت و گو با مقامات کشوری 
تالش کنید از اعتباراتی که دولت برای مقابله به 
ویروس کرونا با دستور مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( دریافت می دارد، شهرداری ها بی 
نصیب نمانند تا حجم و میزان خدمات دهی 

شهرداری افزایش یابد.
وی در پایان از مجموعه خدمات دانشگاه علوم 
پزشکی در دوران کرونایی به ویژه کادر درمانی 
و پرستاری و حافظان سالمت قدردانی کرد و 
گفت: شهرداری در این زمینه با دانشگاه علوم 
پزشکی در یک صف علیه کرونا می جنگد و 
مدیریت ارتباطات شهرداری با انتشار پوسترها، 
مطالب سایت و نوشته ها و کلیپ های تلویزیون 
های شهری به خدمت گذاران بهداشت و درمان 

و شهدای خدمت ادای احترام  نموده است.

کرونا درآمد شهرداری را به شدت کاهش داده است/اگر درآمدها افزایش 
یابد، خدمات رسانی شهرداری توسعه خواهد یافت
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تاکید شهردار رشت بر تهیه و تدوین برنامه 
کوتاه مدت شهرداری بر اساس 

شرایط غیرعادی امسال

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که با 
حضور معاونان، مدیران ستادی، مدیران مناطق پنجگانه و روسای سازمانهای شهرداری رشت 
برگزار شد، دکتر ناصر حاج محمدی خواستار تهیه و تدوین برنامه منسجم برای شهرداری رشت 
در شرایط غیرعادی موجود، با لحاظ کردن استراژی مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و 

اجتماعی ناشی از بروز این بحران صحبتهای خود را دنبال کرد.
در این جلسه که بعدازظهر روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ در سالن اجتماعات شهرداری رشت 
برگزار شد، معاونان و مدیران حاضر، تاکید شهردار بر تدوین استراتژی و برنامه کوتاه مدت بر 
اساس شرایط غیر عادی امسال را از اولویت های برنامه های معاونت ها و مدیریت های خود بر 

شمردند و مباحث شان را حول این زمینه مطرح کردند.
در این نشست همچنین مقرر شد در اولین فرصت برنامه عملیاتی قابل اجرا برای عبور از بحران و شرایط 
سخت موجود به وسیله معاونت ها، مدیریت های ستادی، مدیران مناطق و روسای سازمان شهرداری 

رشت برای شرایط غیرعادی موجود حاکم بر کشور پس انتشار و شیوع ویروس کرونا ارائه شود.
شهردار رشت سال ۱۳۹۹ را به دلیل حاکم بودن این شرایط نامتعارف و غیر عادی سالی سخت 
از نظر درآمدی برای شهرداری رشت توصیف کرد و خواستار آمادگی از همین ابتدای امسال و 
انطباق هرچه بیشتر برنامه ها با این شرایط غیرعادی شد، به طوری که لطمه ای به فعالیتها، 

خدمات و اقدامات شهرداری در بخشهای مختلف وارد نشود.

در نشست علنی شورای اسالمی شهر رشت؛
جزئیات بودجه ۹۰۵ میلیارد تومانی سال ۹۹ 

شهرداری رشت تصویب شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای این شهر جزئیات بودجه 
سال ۱۳۹۹ شهرداری در حالی به تصویب رسید که شرایطی که پیش  از 
این کلیات بودجه شهرداری رشت به مبلغ ۹۰۵ میلیارد تومان به تصویب 
اعضای شورا رسیده بود و در این جلسه با جزئیات این بودجه نیز موافقت 

شد.
گفتنی اینکه در بودجه جاری )هزینه ای( شهرداری در سال ۹۹ با مبلغ 
۳۷۴ میلیارد تومان، تملک دارایی  های مالی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و 
تملک دارایی  های سرمایه  ای )عمرانی( به مبلغ ۵۱۱ میلیارد تومان در نظر 

گرفته  شده است.
همچنین بودجه جاری سال ۹۹ مشتمل بر هفت فصل، ۲۸ ماده و بودجه 

عمرانی مشتمل بر شش مأموریت، ۲۶ برنامه و ۴۱ طرح است.
این شورای اسالمی شهر رشت کلیات بودجه  از     گفتنی است پیش 
پیشنهادی شهرداری در سال ۱۳۹۹ را بررسی کرده و با تشکیل کمیسیون 
های متعدد تلفیق به بحث و بررسی و تبادل نظر کارشناسی در زمینه این 

بودجه پیشنهادی پرداخته است.
   شهرداررشت نیز تالش کرده است بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت 

عملیاتی و واقعی تدوین شود.
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چند پیشنهاد فرهنگی از عضو فرهنگی شورا 
در جلسه علنی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، در یکصد و سی و هفتمین 
جلسه علنی شورا محمدحسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت با اشاره به روز بزرگداشت 
سعدی شیرازی، گفت: امیدواریم از بزرگانی چنین که به ما درست زندگی دادند بهره کافی ببریم.

وی با بیان اینکه نکته ای که می بایست دوره پنجم را متمایز کند، توجه به مسائل فرهنگی و 
اجتماعی است، تأکید کرد: هرچقدر به این بودجه نگاه می کنم توجهی به پروژه های فرهنگی 
نشده است و ما به شکل شاخص نمی توانیم بگوییم المان فرهنگی، نماد فرهنگی مشخصی را 
از خود به یادگار گذاشته و بگوییم این مختص شورای پنجم بوده است. همچنین بسیاری از 

فعالیت های علمی مان را نتوانسته ایم به سرانجام برسانیم.
عاقل منش تأکید کرد: اگر شهردار رشت نتواند در یک سال آینده رفع مشکل نماید ما می بایست 
عماًل شورای پنجم را بدون هیچ کاری تحویل آیندگان و نمایندگان منتخب بعدی بدهیم. ما از 
سال ۹۱ و ۹۲ رصدخانه کوشیار گیالنی با بیش از ۹۱ درصد پیشرفت تا به امروز معطل مانده 
و افتتاح نشده است. هیچ کس نیز پاسخی نیز ندارد. در زمان دکتر نصرتی برای این پروژه مدیر 
انتخاب شد اما به دلیل آنکه مبلغ الزم جهت تجهیز وجود نداشت نیمه کاره رها شد. خواهش 
بنده بر این است که تا پایان دوره وضعیت این پروژه مشخص شود و آن را به جامعه علمی 

هدیه دهیم.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به مصوبه شورا جهت بنای ساختمان مشروطه در عمارت حاج 
میرزا خلیل رفیع نخستین شهردار رشت، گفت: این ساختمان یادگار یک مشروطه خواه است، 
خواهش بنده بر این است که با هر سازوکاری که شده از طریق مشارکت این ساختمان را به 
ساختمان مشروطه تبدیل کنیم. بنده این خواسته را برای انجام در عمل نمی بینم و به نظر تنها 

در حرف این خواسته وجود دارد. خواهش بنده بر این است که این کار عملی شود.
وی با اشاره به وضعیت آرامگاه دکتر حشمت، گفت: پیمانکار این پروژه مطالباتی دارد که می بایست 
انجام شود و از طرف دیگر شهرداری منطقه نیز می بایست اعتباری جهت محوطه سازی در اختیار 

قرار دهد و می خواهیم که این موضوع به سرانجام برسد.
عاقل منش با اشاره به انتقال ساختمان شهرداری منطقه ۲ نیز، تأکید کرد: می توان با در اختیار 
گذاشتن این ساختمان برای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، فضای فرهنگی 
خوبی را با توجه به مجاورت آرامگاه دکتر حشمت به وجود آورد. این کارها تقریباً به انتها رسیده 

است و می توان با یک همت به بحث افتتاح آن ها برسیم.
عضو شورای رشت در پایان با اشاره به وضعیت آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت و مسکن 
مهر رشت، گفت: در بحث مشکل حقوقی آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت می بایست رفع 
شود و از طرف دیگر در بحث آرامگاه شهدای گمنام در مسکن مهر با همکاری سایر نهادها و 
سازمان های متولی شهرستانی و استانی با توجه به مشکالت مالی شهرداری رشت بحث تکمیل 

این کار عملی گردد.

در دویست و ششمین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر رشت مطرح شد:
 اختصاص اعتبار به چند پروژه عمرانی فرهنگی رشت

در جلسه کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر رشت به تسریع بخشیدن به اجرای پروژه 
آرامگاه شهدای گمنام رشت و اختصاص اعتبار به چند پروژه عمرانی فرهنگی رشت تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت رئیس کمیسیون عمران 
شورای رشت عصر امروز در جلسه این کمیسیون با اشاره به اینکه برای تحکیم و حفظ 
ارزش های انقالب اسالمی ایران خون های بسیاری ریخته شده است اظهار کرد: در آن 
دوران افراد بسیاری سختی های فراوانی متحمل شدند و زندان و تبعید را به جان خریدند 
اما با تمام توان در مقابل رژیم فاسد پهلوی ایستادند و پس از آن نیز در دوران دفاع مقدس 

بهترین و عارف ترین افراد جان خود را فدای انقالب کردند.
احمد رمضانپور با بیان اینکه هر فردی در هر جایگاهی باید تمام توانش را برای خدمت به 
مردم به کار بگیرد افزود: مسوولیتی که در اختیار مسووالن قرار گرفته از الطاف الهی است 

و باید همواره خدمتگذار و قدردان باشیم.
وی به اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی فرهنگی اشاره کرد و گفت: از سر جمع اعتبار 
تملک امالک در بودجه و غیره سال ۹۹ شهرداری رشت مبلغ پنج میلیارد تومان به پروژه 
های فرهنگی عمرانی اختصاص یافته است که از آن جمله می توانیم به پروژه آب نمای 
بوستان ملت، آرامگاه دکتر حشمت، ساختمان تاریخی میرزا خلیل رفیع و غیره اشاره کرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با اشاره به اینکه در آزاد سازی مسیرها دقت 
صورت بگیرد تصریح کرد: این مهم شرعا و قانونی جزو وظایف شهرداری است و با بی 
توجهی به آن مشکالت فراوانی دامنگیر شهرداری رشت می شود و در حال حاضر با توجه 
به شرایط مالی شهرداری رشت می توانیم برخی از پرونده های آزاد سازی را با تهاتر به 

سرانجام برسانیم.
رمضانپور با بیان اینکه پروژه آرامگاه شهدای گمنام بسیار حائز اهمیت است افزود:

پروژه آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت رشت از جمله پروژه هایی است که به اتمام 
هر چه سریعتر آن تاکید داریم و با توجه به مشکالتی که در قرار داد این پروژه وجود دارد 
معتقدیم با بهره مندی از ماده ۳۸ این مشکالت را برطرف و به روند اجرای آن تسریع ببخشیم.

وی به رکود ساخت و ساز و تاثیر آن در میزان درآمد شهرداری ها اشاره کرد و گفت: در 
شرایط رکود باید به گونه ای اقدام کنیم تا از بروز ضرر و زیان بیشتر جلوگیری شود.



با آذین بندی شهر، رشت به پیشواز 
میهمانی خدا رفت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و بر پایه 
گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با نصب این بنرها حال 

و هوای شهر رشت، حالتی معنوی یافته و فضای عمومی شهر رمضانی شد.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در اقدامی هماهنگ و برنامه ریزی شده 
بنرهای تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن و ماه میهمانی خدا را به 

شهروندان فهیم رشت تبریک گفت.
نصب این بنرها با طراحی زیبا در همه مناطق پنجگانه شهرداری رشت و در معابر 
مختلف شهری انجام شده و فضایی معنوی برای ورود به ماه مبارک رمضان در شهر 

ایجاد کرده است.
ساعت  ساختمان  و  شده  گیری  بهره  هم  نوری  های  المان  از  طرح  این  اجرای  در 

شهرداری رشت نیز مزین به طرح ویژه ماه میهمانی خدا گردیده است.
گزارش تصویری این فعالیت فرهنگی و تبلیغی سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری برای آگاهی هر چه بیشتر درج می شود.

۵

برنامه های ماه مبارک رمضان شهرداری رشت 
در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

اعالم شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، حمیدرضا 
محمدی  با اشاره به برنامه های این سازمان در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان، 
ماه میهمانی خدا و ماه بهار قرآن است، ماهی مملو از معنویت و بندگی خالصانه به درگاه 

معبود.
قالب  اجتماعی، ورزشی در  برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی،  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه های قرآنی، نهج البالغه، ابتهال خوانی، مولودی خوانی و مرثیه خوانی در شب  های 
قدر برگزار خواهد شد، گفت: تالوت کوتاه قاریان شهر رشت در قالب برنامه »شهر باران، 
شهر قرآن« حال و هوایی دیگری  برای شهروندان و روزه داران شهر رشت ایجاد خواهد 

کرد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، از اجرای ابتهال خوانی در 

سه برنامه کوتاه برای سه شب از شب  های ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: اجرای 
برنامه مولودی خوانی نیز در شب میالد باسعادت امام حسن مجتبی )ع( و برنامه مدیحه 

 سرایی در شب  های قدر نیز به سمع و نظر مردم شریف رشت خواهد رسید.
محمدی با بیان اینکه برنامه »باران حکمت« در پنج شب در راستای شرح نهج البالغه 
در دستور کار قرارگرفته است، گفت: برگزاری برنامه قصه  های قرآنی با محوریت کودک 
شطرنج  هیئت  همکاری  با  آنالین  به صورت  شطرنج  مسابقات  برگزاری  و  نوجوان  و 
برنامه  های فرهنگی و ورزشی این سازمان در ماه مبارک  از دیگر  شهرستان رشت 

رمضان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های این سازمان در حوزه کودک و نوجوان افزود: برگزاری برنامه با 
خدا تا خدا موعظه ویژه گروه کودک و نوجوان  با حضور عمو خندان و عروسک آقا پیمان، 

با اجرای  قصه گویی و بازی قرآنی  به صورت ویژه برای کودکان و نوجوانان اجرا می شود.
بر مشارکت  تأکید  با  و ورزشی شهرداری رشت،  اجتماعی  فرهنگی،  رئیس سازمان 
شهروندان شریف رشت در دوره مجازی خوانش تحلیلی و  مرور کتاب، افزود: »دوره 
قرآن«  در  اسالمی  »اندیشه  کلی  طرح  در  کتاب«  مرور  و   تحلیلی  خوانش  مجازی 
برنامه ریزی شده است ازاین رو، داوطلبان جهت ثبت نام می توانند نام و نام خانوادگی خود 

را به شماره ۰۹۰۲۹۳۰۳۳۶۶ ارسال نمایند.
محمدی با بیان اینکه  تولید برنامه فصل مهربانی، در سی  قسمت سه دقیقه ای، در 
قالب بررسی یک آیه از قرآن با موضوعات مختلف توسط کارشناسان مطرح مذهبی در 
دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به رزمایش مردمی مساوات، همدلی و کمک مؤمنانه،  
موضوعات مربوطه ازجمله، مساوات، همدلی و مهربانی به صورت ویژه توسط کارشناسان 

مذهبی ارائه خواهد شد.



۶

شهرداری رشت کارگران ساختمانی را 
ساماندهی می کند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست ابتدا حسینی 
رئیس انجمن کارگران ساختمانی مسائل و مشکالت این عزیزان را مطرح کرد.

وی به شناسایی کارگران ساختمانی و تفکیک آنها از استاد کاران، نبود سطح بندی مهارتی، نبود 
ارزشیابی، نظارت کافی بر تعرفه دستمزد کارگران و استاد کاران و برخی موضوعات دیگر تاکید کرد و 

خواستار کمک شهرداری برای رفع این مسائل گردید.
همچنین اختصاص مکانی مشخص برای تجمع کارگران ساختمانی به طوری که اختالل در رفت و آمد 

و تردد ایجاد نکند مورد درخواست نمایندگان این دسته از کارگران بود.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت هم ضمن دستور 
تهیه نامه ای برای بررسی مکانهای مناسب دراختیار شهرداری رشت برای استقرار این عزیزان بر 

همکاری این سازمان برای حل همه مسائل موجود تاکید کرد.
محمدرضا نظری گفت: با تکمیل نرم افزار ساماندهی کارگران ساختمانی که هم اکنون در مراحل 

پایانی طراحی قرار دارد به زودی از این نرم افزار برای بهبود وضعیت موجود بهره گیری خواهد شد.
گفتنی است در این نشست دو طرف به بررسی و حل همه مسائل و مشکالت مرتبط با شیوه های 

استقرار کارگران ساختمانی تاکید کردند و به توافق رسیدند.

پیام شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر رشت
 به مناسبت آغاز دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار و اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت به مناسبت آغاز دهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی در پیامی همه شهروندان فهیم رشت را به مطالعه و خواندن کتاب 

دعوت کردند. در متن این پیام آمده است:

به نام خداوند جان و خرد
»یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.« پیامبر اکرم)ص(

هنگامی که زندگی بسیاری از افراد موفق و نامدار ایران و جهان را بررسی می کنیم درخواهیم 
یافت که بیشتر آنها اهل مطالعه و خواندن کتاب بوده اند.

مطالعه نوری در تاریکنای ذهن انسانها می دمد و روشنگری و نور در ذهن ایجاد می کند. یکی از 
دالیل برتری انسانهای مطالعه گر نسبت به بقیه همین مطالعه فراوان و خواندن کتابهای ارزشمند 

بوده و هست.
چیزی را می توان بدون شک عنوان کرد که اگر اهل مطالعه و تحقیق نباشیم، سخت است بتوانیم 
به دروازه های موفقیت و ترقی برسیم؛ یا به موفقیت نخواهیم رسید و یا کارهای ماندگار از خود 

نمی توانیم برجای بگذاریم.
مطالعه به شعار نیاز ندارد، فرد باید تصمیم بگیرد، اراده کند و شروع به خواندن کند.

آغاز دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را به فال نیک می گیریم و از همین طریق از همه 
شهروندان فهیم رشت می خواهیم که خواندن و مطالعه را در برنامه روزانه خود جای دهند.

مخصوصاً در روزهای کرونایی که فرصت و امکان بیشتر وجود دارد، نباید مطالعه را فراموش کنیم.
پدران و مادران با خواندن کتاب می توانند فرزندان خود را به مطالعه گرایش دهند و نوجوانان و 

جوانان می توانند با الگوگیری از بزرگان خود، راه علم و تحقیق را پیش گیرند.
بیاییم همه با هم روزی نیم تا یک ساعت مطالعه را در برنامه کاری خود قرار دهیم و با تأسی از 

سیره ائمه اطهار، شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی را نیز بر خود الزم بدانیم.
بدون شک نقش ما به عنوان فرد کتابخوان در جامعه نقشی تاثیرگذارتر خواهد بود و ما به مرور 
می توانیم با شناسایی استعدادها، ظرفیت ها و لیاقت های فکری خود به انسانهایی تاثیرگذارتر 

در جامعه تبدیل شویم.
اسماعیل حاجی پور- زئیس شورای اسالمی شهر رشت و  ناصر حاج محمدی – شهردار رشت

روز زمین پاک؛ روز آگاهی برای پاکی زمین
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت طی پیامی دوم اردیبهشت)۲۲ آوریل( روز زمین پاک را گرامی داشت. 

متن پیام به شرح ذیل می باشد:
)) بسمه تعالی((

دوم اردیبهشت)۲۲ آوریل( روز زمین پاک است. روزی که برای افزایش آگاهی همه جهانیان 
از زایش و پاکی زمین و قدردانی از کره خاکی که تنها جایگاه حیات منظومه شمسی را برای 

موجودات رقم زده است، نامگذاری شد.
سازمان ملل متحد هر سال در زمان اعتدال بهاری این روز را برای توجه دادن اذهان عمومی به 

لزوم رعایت حق تداوم بقای زمین جشن می  گیرد.
دوم اردیبهشت روز زمین پاک است، همان زمینی که همه ما باید به آن  احترام بگذاریم.

در چنین  روزی کشورهای بسیاری از جامعه جهانی برای ادای احترام به زمین این روز را گرامی 
می دارند و دست به اجرای فعالیت  های زیست محیطی بسیاری می زنند.

امیدوارم روز زمین به عنوان نمادی برای مبارزه با همه ظلم هایی که بشر در حق زمین ادا می 
کند باشد؛ چون  ما تنها یک زمین بیشتر نداریم.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت



۷

با مساعد شدن هوای بهاری؛ 

فعالیتهای عمرانی شهرداری رشت 
شتاب گرفته است

فعالیتهای عمرانی در هر پنج منطقه شهرداری رشت با فراهم آمدن هوای مناسب بهاری، شتاب 
گرفته و گسترش یافته است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت فعالیتهای عمرانی هفته 
گذشته تداوم یافته و از آهنگ رو به توسعه برخوردار بوده است.

در منطقه یک عملیات روکش آسفالت بلوار معلم، خیابان گلریزان، ادامه عملیات روکش آسفالت 
خیابان سعدی کوچه یوسف زاده،

روکش آسفالت الین کندرو بلوار گلباغ نماز و همچنین عملیات مرمت مکانیزه در محدوده بلوار گلسار
در منطقه دو شهرداری رشت اجرای عملیات لوله گذاری، همسطح سازی  و ترمیم درهای منهول 
در  لوله گذاری  و  فاضالب  و  آب  منهول  درهای  گانه، همسطح سازی  نواحی سه  در محدوده 
مسیر خیابان جوان، اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده روها، اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش های پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب، ترمیم و لکه گیری آسفالت و پر کردن نوار حفاری، 
ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان تختی، ادامه کار مسیر خیابان جوان کوچه بهارانه ۱ و کوچه 

الله و روبه روی مدرسه توحید،
ترمیم نوار حفاری و لکه گیری و روکش آسفالت محدوده ناحیه سه، منظریه کوچه عباس رشیدی، 

زیرسازی، آماده سازی، کفپوش گذاری پیاده روی روبه روی بیمارستان پورسینا و...
در محدوده منطقه سه مرمت، ترمیم و لکه گیری آسفالت ابتدای خیابان فلسطین، میدان شهدای 

رسانه و همچنین محوطه میدان میوه و تره بار آزادی رشت واقع در بلوار مدرس
در محدوده منطقه چهار عملیات پیاده روسازی بلوار شیون فومنی، روکش آسفالت بلوار جوادزاده 

و همچنین آسفالت کوچه گلستان
الیروبی در جهت رفع آبگرفتگی در خیابان سعدی رشت جلوی بانک سپه ناحیه۱، عملیات 
جلوگیری از کار ملک نسق ساز در خیابان سعدی کوچه فرقان بین، شست وشوی بی آرتی و 
ایستگاه های اتوبوس با نظارت خدمات شهری، ادامه عملیات ضدعفونی در اماکن پرتردد و پرخطر 
برای جلوگیری انتشار ویروس کرونا، عملیات برداشت، آماده سازی، بتن ریزی نوار حفاری مسیر 
اصلی رودبارتان و بن بست واعظ، مرمت و لکه گیری آسفالت خیابان ۱۷۹ و کوچه ۱۶ و کوچه 

طاها و اجرای دیوار حفاظتی جاده الکان و بسیاری پروژه های دیگر .
شایان گفتن اینکه خبرهای جداگانه و گزارش های تصویری مرتبط با هر یک از پروژه ها در سایت 

اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.

جانبازی دیگر از سرزمین پاکمان به 
خیل شهیدان انقالب اسالمی پیوست

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت طی پیامی پی 
درگذشت جانباز سرافراز اسالم و پدر همکار ارجمند 
سرکار خانم مهندس سمیه ولی زاده را تسلیت گفت. 

شهادت هنر مردان خداست
می گویند مردان خدا ایستاده می میرند. جانبازان 
این سرزمین سندهای گویای مردانگی، غیرت و 
حقانیت ایران اسالمی در برابر جهان جنایتکاران 

و مستکبران است.
پیوستن جانباز سرافراز اسالم و ایران صمد ولی 

زاده پدر گرامی همکار ارجمند مان خانم مهندس 
سمیه ولی زاده به خیل عظیم شهیدان گرانقدر این 
سرزمین را به ایشان و خانواده گرانقدر آن شهید 
بزرگوار تبریک و تسلیت عرض نموده و امیدواریم 

این عزیزان فردای قیامت شفیع ما باشند.
گفتنی اینکه جانباز گرانقدر صمد ولی زاده روز 
چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ بر اثر اصابت ترکش 
مجروح گردیده و پس از قطع نخاح به درجه رفیع 
جانبازی نایل شده بود و پس از تحمل ۳۸ سال 
درد و رنج ناشی از مجروحیت، امروز به درجه رفیع 

شهادت نایل آمده است.
علیرضا قانع - مدیریت ارتباطات و امور 

بین الملل شهرداری رشت

شهردار رشت نیز در پیامی شهادت جانباز هشت 
سال دفاع مقدس و پدر همکار گرامی سرکار خانم 

مهندس سمیه ولی زاده را تسللیت گفت.
 متن پیام تسلیت به شرح ذیل می باشد:

))بسمه تعالی((
انا هلل و انا الیه راجعون

مهندس  خانم  سرکار  گرامی  سرکار 
سمیه ولی زاده

آسمانی شدن پدر ارجمند تان و پیوستن ایشان 

خیل  به  رنج  و  مشقت  سالها  تحمل  از  پس 
شهیدان انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دیگر 
همرزمان شهید شان را به محضر رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی ، شما و خانواده معظم و مکرمتان 
امیدوارم  و  نموده  عرض  تسلیت  و  تبریک 
همچون دیگر شهیدان روح بلندشان در آرامش 

و قرین رحمت واسعه الهی باشد.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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درخواست شهرداری رشت از شهروندان
شهروندان با تفکیک زباله ها به نیروهای 

خدمات شهری کمک کنند
 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر 
بشردانش با اعالم این مطلب افزود: دو کار مرتبط با زباله است که اگر شهروندان فهیم 
رشت انجام دهند می توانند، پاکبانان و نیروهای خدمات شهری را در انجام وظیفه شان 

یاری دهند.
مدیر خدمات شهری شهرداری رشت در تشریح این دو کار توضیح داد: اگر شهروندان 
گرامی هنگام تولید زباله، تفکیک را انجام دهند و پسماندهای خشک و تر را جداگانه 
تحویل دهند و همچنین زباله ها را سر ساعت ۹ شب)ساعت۲۱( پشت در خانه های 

خود بگذارند کار جمع آوری پسماندها خیلی بهتر، سالم تر و راحت تر انجام می شود.

وی افزود: چون هم اکنون زباله هایی که پشت در خانه ها گذاشته می شود، زمانبندی 
نمی گردد و هر خانواده زباله خود را در طول هر ساعت از شبانه روز در کوچه ها و معابر 
قرار می دهد، کار جمع آوری آنها هم آالن به طور دو یا سه بار در ۲۴ ساعت انجام می 

شود و این کار فشار مضاعفی در روزهای کرونایی به پاکبانان وارد می سازد.
بشردانش ادامه داد: اگر شهروندان در همین کار مشارکت کنند سبب می شوند که کار 
جمع آوری پسماندها یکبار در طول شبانه روز انجام شود و از میزان آلودگی شهری به 

طور شگفت انگیزی کاسته شود.
مدیر خدمات شهری شهرداری رشت خاطر نشان کرد: بنا بر این با مشارکت اجتماعی 
شهروندان در اجرای این کار می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که تعداد دفعات جمع 

آوری پسماندها به یکبار در شبانه روز کاهش یابد.
بشردانش در پایان از همه شهروندان فهیم رشت که در روزهای کرونایی با پاکبانان 
شریف شهرباران همراهی می کنند و از میزان آلودگی زباله ها در شهر می کاهند، تشکر 

و قدردانی کرد.

شهرداری کار فرمای ویژه تامین اجتماعی
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 

الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
حاج  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
علی حسین  با  دیدار  در  محمدی 
نژاد مدیر کل جدید تامین اجتماعی 
استان گیالن گفت: تامین اجتماعی 
از نظر خیل نیروهای مولد، شرکت 
ها و مجتمع های اقتصادی و از نظر 
عائله به منزله یک دولت می تواند 

قلمداد شود.
تامین  مجموعه  بین  افزود:  وی 

اجتماعی و شهرداری از نظر نوع رفتار اجتماعی فی مابین و از منظر مطالبه گری و نیازها، 
شباهت های بسیاری وجود دارد.

شهردار رشت در ادامه خاطر نشان کرد: شهرداری ها همچون تامین اجتماعی متعلق به 
مردم هستند و خدمات عمومی که ارائه می دهند وسعت دارد و باید برای توسعه و همراهی 

دو سویه در جهت اعتالی آنها اقدام کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان گیالن نیز با بیان اینکه مخاطبان شهرداری ها طیفی وسیعی 
از مردم، شرکتها و موسسات هستند گفت: مجموعه فعالیتهای عمرانی، خدماتی و اجتماعی 
شهرداری ها سبب می شود که آنها را به عنوان کار فرمایان ویژه تامین اجتماعی محسوب 

کنیم.

دوم اردیبهشت ۵۸  روز شکل گیری سپاه پاسداران 
گرامی باد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
طی پیامی دوم اردیبهشت ۵۸  روز شکل گیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را گرامی داشت. 

متن پیام بشرح ذیل می باشد:
)) بسمه تعالی((

دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ روز شکل گیری و تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و از همان 
زمان نیروهای سپاهی در کنار مردم که در همه عرصه های انقالب اسالمی نقش آفرینی کرده اند.

تدبیر حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در تشکیل سپاه پاسداران یکی از 
مهمترین اقدامات برای حفظ نظام جمهوری اسالمی بوده و از همان ابتدای تکوین سپاه، نقش پاسداران 

انقالب اسالمی در جای جای این مملکت در مبارزه با گروه های ضد انقالب بی بدیل بوده است.
سپس با توجه به توطئه  های دشمنان در تحمیل هشت سال جنگ بر این کشور، سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی دوران درخشانی از خدمت را در دفاع مقدس به همگان نشان داد.
پس از دفاع مقدس با تغییر استراتژی، معادالت مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان به خارج از 
مرزهای کشور کشیده شد و مدافعان حرم نقش حیاتی خود را در پاسداری از انقالب اسالمی این بار 

در جبهه ای دیگر به نمایش گذاشتند و این صف آرایی همچنان تداوم دارد.
اینک هیچ مقامی در کشور نمی تواند نقش سپاه را در عرصه های دفاع، مقاومت، سازندگی و امنیت 
کشور نادیده بگیرد و این نیروی حافظ نظام اسالمی همچنان پرقدرت و با صالبت به خدمت به اسالم، 
رهبری و نظام ادامه می دهد تا پرچم سرافراز جمهوری اسالمی را به دست صاحب اصلی اش حضرت 

بقیه اهلل العظم )عج( برساند.
برای این نهاد خدمتگذار و وفادار نظام در دفع تهدیدات امنیتی و نظامی داخل و فراسوی مرزهای 

جغرافیایی ایران اسالمی آرزوی موفقیت  می کنم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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شهردار رشت خبر داد:
 پیشرفت ۹۲ درصدی عملیات احداث تصفیه 

خانه شیرابه زباله ها در سراوان
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در 
جریان بازدید از تصفیه خانه سایت سراوان اظهار کرد: تولید شیرابه در لندفیل سراوان همواره در طول 
سالیان متمادی به ویژه برای ساکنان این منطقه آزار دهنده بوده و حل این معضل همواره از خواسته 

های مردم و مسئوالن بود.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه تصفیه شیرابه زباله های سراوان و احداث تصفیه خانه از عملکردهای 
امروز شهرداری رشت است گفت: تاکنون بیش از ۹۰ درصد عملیات این پروژه پیشرفت داشت و به 

زودی به اتمام خواهد رسید.
وی ضمن قدردانی از مردم  منطقه سراوان بابت صبر و تحمل فراوان افزود: ساکنان سراوان با مشاهده 
پیگیری های مداوم شهرداری بابت حل مشکالت زیست محیطی و جدیت در احداث تصفیه خانه 
شیرابه، نسبت به ادامه روند اجرای عملیات دلگرم شده و درصدد همراهی هرچه بیشتر با مجموعه 

مدیریت شهری برآمدند.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: مسئوالن شهری و روستایی و در راس آنها رئیس شورای شهر رشت 
با جدیت حل مشکالت زباله سراوان را پیگیری کرده و در این راستا از روند پیشرفت فیزیکی تصفیه 

خانه بازدیدهای مداوم هفتگی به عمل می آورند.

شایان ذکر است بابک رمضانی سرپرست معاونت خدمات شهر شهرداری، فرامرز جمشید پور معاون 
حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری، احمد رضا حق بین ذیحساب و مدیر مالی شهرداری، علیرضا 

قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نیز شهردار رشت را در این بازدید همراهی کردند.

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
در کار پاکسازی معابر شهری شرکت فعال دارد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور پاکیزگی معابر 
شهری، عملیات رفت و روب معابر عمومی. محالت و شست و شوی جداول و معابر با قوت و جدیت هر 

چه بیشتر به وسیله سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود.
علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه پاکسازی معابر 
عمومی سطح شهر در روزهای کرونایی به طور مداوم و روزانه به وسیله نیروهای خدمات رسان این 
سازمان تداوم دارد، گفت: این عملیات در مسیر خیابان امام خمینی )ره( از مسیر میدان فرهنگ تا 

مصلی رشت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ صورت پذیرفته است.
گفتنی اینکه گزارش تصویری این عملیات به همراه متن خبر در سایت اینترنتی سازمان مدیریت 

پسماندهای شهرداری رشت به نشانی www.rasht-bazyaft.ir بارگذاری شده است.

کار احداث زباله سوز رشت وارد فاز اجرایی شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات خاکبرداری و آماده 

سازی محدوده دسترسی ساخت سوله زباله سوز در رشت آغاز شده است.
اجرای این عملیات با نظارت و اجرای معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت دنبال می 

شود.
گفتنی اینکه همچنین همزمان با آماده سازی محدوده دسترسی، کار تجهیز کارگاه این  پروژه نیز 

اجرایی گردیده است.
شایان گفتن اینکه پروژه زباله سوز ۶۰۰ تنی شهر رشت برای حل مشکل زیربنایی دفع زباله های شهر 
رشت پس از چندین سال وقفه همینک با تالش و پیگیری شهرداری رشت وارد فاز اجرایی شده است.
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تداوم کار گروه موزیک در روزهای کرونایی؛

تالش برای ایجاد فضای شاداب شهری

گروه موزیک شهرداری رشت برای ایجاد فضای شاد و شاداب در شهر به 
طور مستمر در محالت مختلف برنامه های ویژه برگزار می کند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
در روزهای کرونایی و در جهت تشویق و ترغیب شهروندان به در خانه 
ماندن، شهرداری رشت به خوبی از ظرفیت و توانمندی "گروه موزیک" 

بهره گرفته است.
بر پایه این گزارش گروه موزیک شهرداری با حضور در مجتمع مسکونی، 
محالت و مناطق مختلف پنجگانه شهری با اجرای برنامه  شاد، مفرح و 
متنوع در جهت باال بردن روحیه  شهروندان و ترغیب آنها در ماندن در 
خانه ها، کاری کردند تا دوران خود قرنطینگی خانوار های رشتی راحت 

تر سپری شود.
برنامه های این گروه موزیک می تواند در افزایش روحیه حضور در خانه 
ها، رفع کسالت، خستگی و بی حوصلگی آنها در دوران کرونایی ارزیابی 

شود.

پیاده راه فرهنگی رشت ترمیم شد
عملیات اصالح و بهسازی و بازسازی کفپوش های پیاده راه هسته مرکزی شهر رشت 

با مناسب شدن هوای بهاری انجام شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات 
اجرایی بازسازی این کفپوش ها در پیاده راه فرهنگی رشت به وسیله معاونت عمرانی 

شهرداری منطقه دو رشت پیگیری و اجرا گردید.
گفتنی اینکه در روزهای بارانی این کفپوش های شکسته و خرد شده برای تردد و 

عبور و مرور شهروندان ایجاد مشکل می کرد.
شایان گفتن است عملیات ترمیم و مرمت کفپوش های آسیب دیده این پیاده راه 

همچنان ادامه دارد.
گزارش تصویری این عملیات عمرانی نیز در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

درج شده است.

پنج حکمی که شهردار رشت این هفته 
صادر و ابالغ کرد

پنج حکم انتصاب جدید در شهرداری رشت به وسیله ی دکتر ناصر حاج محمدی 
ابالغ شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، دکتر ناصر حاج محمدی 
به سمت سرپرست معاونت خدمات شهری  را  بابک رمضانی  در احکامی جداگانه 
شهرداری و مهیار برنجی را به سمت سرپرست شهرداری منطقه یک، حسن جباری را 
به سمت سرپرست شهرداری منطقه پنج، مصطفی گلشنی را به سمت مدیریت سرمایه 
انسانی شهرداری و حسین احمدی را به سمت سرپرست مالی و اقتصادی منطقه پنج 

شهرداری رشت منصوب نمود.
شهردار رشت در احکام خود برای هر یک از مدیران منصوب شده در راستای اجرای 

وظایف محوله آرزوی توفیق نمود.
به دنبال صدور این احکام آیین معارفه  مدیران جدید نیز به ترتیب انجام شد.
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