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شهردار رشت در برنامه رادیویی «شهرما« 
این  مجری  پرسشهای  به  و  کرد  شرکت 
برنامه در زمینه مدیریت پسماندها پاسخ 

گفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج 
محمدی در این برنامه تاکید کرد: همانطور 
و  آوری  جمع  برای  بودیم  داده  قول  که 
خرید پسماندهای خشک از شهروندان و 
پیوند این موضوع با کیف پول الکترونیک 
قرارداد الزم با پیمانکار به امضا رسیده و 
امیدواریم از تیر ماه ۹۹ عملیات اجرایی 

آن آغاز شود.
طرح  این  در  کرد:  نشان  خاطر  رشت  شهردار 
زباله جمع آوری  و یک سطل  "کیو آر کد"  یک 
پسماندهای خشک به شهروندان داده می شود و از 
طریق سامانه و اپلیکیشین موبایلی خرید پسماند 
خشک هر کیلوگرم ۷۵۰ تومان از مردم انجام می 
شود و یک کارت مخصوص به هر شهروند اعطا می 

شود که می تواند با آن از مغازه ها خرید کند.
وی ادامه داد: با این کار ضمن حفظ محیط زیست 
از آلودگی بیشتر، هم از حجم کار پاکبانان کاسته 
می شود و هم شهروندان منتفع می گردند. از این 
رو امیدواریم با توجه به محاسن طرح، در اجرای 

آن موفق بوده و به اهداف ترسیم شده برسیم.
دفنگاه  در  سخت  کار  به  محمدی  حاج  دکتر 
سراوان نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون زباله های 
یازده شهر و ۵۱ دهیاری که به وسیله رفتگران 
سختکوش که در گرما و سرما تالش می کنند تا 
به سراوان حمل شده و دفن  بماند  پاکیزه  شهر 
می شود و شهرداری به طور میانگین بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای جمع آوری، حمل، پردازش و 

دفن پسماندها هزینه می کند.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه ساخت، نصب 
و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه ناشی از لندفیل 
سراوان در مراحل پایانی کار است و با راه اندازی این 

تصفیه خانه آب تمیز به رودخانه ها وارد می شود.
شهردار رشت سپس به آغاز عملیات اجرایی پروژه 

شهرداری رشت برنامه های متعددی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماندها دارد

زباله سوز در رشت اشاره کرد و گفت: شهرهای 
ساری، نوشهر و رشت از سال ۹۲ قرار بوده این 
پروژه را اجرا کنند که محل ساخت زباله سوز و 
برخورد  مشکل  به  رشت  در  شده  تعرفه  زمین 
وضعیت  در  نوشهر  و  ساری  های  پروژه  االن  و 
اما تکلیف زمین رشت  پیشرفت خوبی هستند 
در سال ۹۷ مشخص شد و ما موفق شدیم قبل 
از بحران برف و کرونا زمین را در ماه های پایانی 
سال ۹۸ تحویل بگیریم و اسفند ماه هم پیمانکار 
از طریق مناقصه انتخاب گردید و بخشی از کار 
زباله سوز که خرید تجهیزات بوده انجام شده و 
۷۰ میلیارد تومان هزینه های خرید تجهیزات نیز 
پرداخت گردید و ساخت ساختمان آن هم بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در مرحله 
و  گردیده  اعتبار  تأمین  تومان  میلیارد   ۱۵ اول 

امیدواریم ظرف دو سال پروژه به سرانجام برسد.
حاج محمدی سپس گفت: ارتقای سطح کارخانه 
بخش  در  ما  های  برنامه  از  دیگر  یکی  آلی  کود 
مدیریت پسماندها بوده و این کارخانه که ۲۴ سال 
پس از ساخت همچنان به همان صورت کار می 
کرده، دچار فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات 

شده بود و خط یک این کارخانه اصالح 
و  بهسازی  انجام  با  است  قرار  و  شد 
نوسازی خط دو ظرفیت پردازش زباله آن 
به ۵۰۰ تن در روز برسد و سپس با ایجاد 
دو خط جدید که در دو سوله شش هزار 
مترمربعی در حال ساخت و نصب است 
ظرفیت کارخانه کود آلی به یک هزار تن 

در روز افزایش می یابد.
شهردار رشت سپس گفت: در حال حاضر 
لندفیل  در  زباله  تن  از ۶۰۰  بیش  روزانه 
سراوان دفن می شود و برای پوشش آن 
تن مصالح رودخانه  از ۲۵۰  بیش  روزانه 
ای ) شن و ماسه( از رودخانه ها برداشت 
شده و برای پوشاندن زباله ها به محل دفنگاه 
حمل می شود که کاری سخت و طاقت فرسا 
است. امیدواریم با افزایش ظرفیت کارخانه کود 
آلی، ساخت زباله سوز و اجرای طرح جمع آوری 
زباله های خشک  از دو سال آتی شاهد دفن 

زباله در سراوان نباشیم.
وی درباره جلوگیری از رانش کوه زباله با ارتفاع 
بیش از هفتاد متر است گفت: حساسیت موضوع 
محترم  مسئوالن  و  استاندار  آقای  جناب  به 
اکنون  هم  ما  و  شد  داده  اطالع  کشور  وزارت 
ایجاد دیوار محافظتی را در دست برنامه داریم 
اما برای محافظت از رانش زباله ها نیاز به اعتبار 

۳۵ میلیارد تومانی هست.
دکتر حاج محمدی در پایان خاطر نشان کرد: 
امیدوارم با پیگیری مسئولین محترم استان از 
جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم ریاست 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به جذب اعتبارات 
الزم در این زمینه همکاری الزم صورت پذیرد تا 
با اجرای این برنامه ها مسئله زباله ها در رشت 
که از مسائل قدیمی و معضل بزرگ این شهر 

است برای همیشه حل و فصل شود.

رسول خدا)ص( در روایتی فرمودند: »َمْن أْکَثَر االْسِتْغَفاَر َجَعَل اهللُ ِمْن ُکّل َِهمٍّ َفَرَجاً َو ِمْن ُکّلّ ِضیٍق َفَرَجاً َو َرَزَقُه ِمْن 
َحْیُث ال یَْحَتِسُب؛

 هر کس زیاد استغفار کند، خداوند ِگِره غمهای او را بگشاید و از هر تنگنایی بیرونش بََرد و از آنجا که گمانش را هم 
نمی برد، روزیش رساند.«

مستدرک الوسائل ج ۵ ص ۲۷۷

شهر خالق خوراک شناسی
 و ترمزی به نام کرونا

در دوره جدید مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت یکی از برنامه های محوری توجه 
به فعالیتهای مرتبط با شهر خالق خوراک شناسی 
هایی  برنامه  سال ۱۳۹۸  طول  در  و  بوده  رشت 
متنوع و جذاب در این زمینه برگزار شد. اوج این 
برنامه ها در روز رشت بود که جمعیتی را در پیاده 
راه هسته مرکزی شهر رشت گرد آورد که تقریباً 
در این شهر بی نظیر و کم سابقه بود اما متاسفانه 
این برنامه های جذاب در اسفند ماه با سدی به نام 

کروناویرس مواجه شد.
بحران جهانی کرونا رشت را نیز تحت تاثیر قرار داد 
و فعالیتهای منسجم شهر خالق خوراک شناسی 
ریزی  برنامه  اما  رفت  حاشیه  به  قدری  رشت 
همچنان برای تدارک موضوعات مرتبط ادامه یافت 

و همچنان تداوم دارد.
در دورانی که همگان تشویق به خانه ماندن شدند، 
ظرفیت  از  گیری  بهره  و  مجازی  فضای  به  ورود 
شبکه های اجتماعی سبب شد تا در دوران بحران 
کرونا مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت از این فرصت بهره جوید و به 

تهیه، تولید و برنامه های آنالین بپردازد.
یکی از برنامه ها هم حضور در سه وبینار مختلف با 
شرکت مدیران شهرهای خالق خوراک بوده است.

سومین برنامه وبینار با حضور ۳۰ کشور برگزار شد 
و اینجانب به عنوان نماینده رشت هم یکی از سه 
سخنران این وبینار بودم و در سخنانم به بحران 

کرونا و برنامه های پیش رو اشاره کردم.
سخنران شهر یانگجو -شهری که یکبار میهمان 
رشت هم بود- نیز در این وبینار عنوان کرد که در 
پیاده راه این شهر فیلمهای تهیه شده از شهر خالق 
خوراک سراسر جهان به نمایش گذاشته شد و من 
پیشنهاد کردم که این فیلمها به طور همزمان در 
همه شهرهای خالق خوراک به نمایش در آید که 

مورد استقبال شرکت کنندگان نیز قرار گرفت.
بدانند  باید  رشت  شریف  شهروندان  حال  هر  به 
فعالیتهای شهر خالق  توسعه  برای  که  فرآیندی 
خوراک تدارک دیده شده است، علی رغم بحران 
کرونا، فروکش نکرده و این مدیریت در تالش است 
تا بهترین برنامه ها را برای توسعه فعالیتهای مرتبط 
با شهر خالق خوراک شناسی رشت تدارک و اجرا 

نماید.
به امید خدا این برنامه ها در آینده نزدیک اطالع 

رسانی می شود.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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در جریان افتتاح شعبه جدید فروشگاه رفاه انجام شد؛
قدردانی شهردار رشت از تالشهای 

مسئوالن فروشگاه در دوران شیوع کرونا

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت شهرداراین کالنشهر، 
عصر سه شنبه در آیین افتتاح فروشگاه زنجیره ای رفاه با اشاره به افتتاح چهاردهمین شعبه از این 
فروشگاه در سطح شهر، اظهار کرد: فروشگاه های بزرگ، کالنشهری را همواره نمایان تر می کنند.

ناصر حاج محمدی گفت: انتظار می رود که این اقدام، مقدمه پایه گذاری فروشگاه بزرگتری در 
رشت شود.

وی با اشاره به وظیفه مشترک خدمات دهی شهرداری و فروشگاه های زنجیره ای تاکید کرد: 
شهروندان باید بتوانند با فاصله کمتری به مراکز خرید دسترسی پیدا کنند.

شهردار رشت تالش ها و رعایت دستورالعمل های بهداشتی فروشگاه رفاه را در ایام کرونا ستودنی 
دانست و افزود: این فروشگاه با وجود بسته بودن سایر فروشگاه ها اما، با قدرت و خستگی ناپذیری 

فراوان به کار خود ادامه داد که این امر جای تقدیر دارد.
حاج محمدی با بیان اینکه نوع فروش در آینده به سوی فروش دیجیتال سوق پیدا می کند خاطر 

نشان کرد: انتظار می رود که فروشگاه رفاه نیز به این سمت گام بردارد.
وی ضمن قدردانی از مسئوالن کشوری فروشگاه زنجیره ای رفاه به نقل از مدیر عامل این فروشگاه 
از بازگشایی ۱۱ شعبه دیگر در کشور خبرداد و گفت: یکی از این مراکز خرید در گیالن بازگشایی 
خواهد شد .شهردار رشت افزود: امید است تا در سال جاری پانزدهمین فروشگاه زنجیره ای رفاه 

در رشت تاسیس شود

نماینده مردم شهرستان رشت به صورت سرزده از تصفیه خانه 
شیرابه زباله های سراوان بازدید کرد

شهردار رشت: 
اینتصفیهخانهمراحلپایانیکارخودراسپریمیکند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت روز جمعه دوم 
خرداد ماه ۱۳۹۹ در جریان بازدید سردار آقازاده نماینده منتخب مردم شهرستان رشت 
در مجلس شورای اسالمی، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و محمدباقر بشردانش 
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت توضیحاتی کامل در باره روند اجرای 

این پروژه به وی ارائه کردند.
شهردار رشت گفت: هم اکنون این پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل 

پایانی کار است.
دکتر حاج محمدی توضیح داد که با آغاز به کار این تصفیه خانه حجم وسیعی از شیرابه های 

زباله های سراوان تصفیه شده و آب تمیز وارد رودخانه های رشت می شود.
دکتر خاج محمدی ابراز امیدواری کرد که به زودی این پروژه بزرگ شهر رشت به بهره برداری 
برسد و یکی از معضالت دیرینه شهر رشت که  آلودگی رودخانه های آن بوده تا حدود 

بسیاری حل شود.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری و مدیران پروژه نیز پیرامون تسریع در روند 
احداث کارخانه، مشکالت و موانع پیش رو و پیگیری مقامات و مسئوالن توضیحاتی ارائه کردند.

گفتنی است که هم اکنون ۹۰ درصد کارخانه تصفیه شیرابه های زباله دفنگاه زباله های سراوان 
قابل بهره برداری بوده و به زودی افتتاح آن به وسیله شهرداری رشت صورت می پذیرد



۴

پیش از شروع تندباد نیروهای شهرداری آماده باش کامل بودند
آمادگی نیروها برای مقابله با تندباد رشت مشهود بود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت بابک رمضانی با اشاره به 
این از پیش از ظهر روز شنبه سوم خرداد ماه ۹۹ نیروهای خدمات شهری، مناطق و آتش نشانی 
با پیش بینی وضع هوا به وسیله هواشناسی در آماده باش بوده اند، گفت: بر اثر وزش باد برخی 
درختان و شاخه های بزرگ آنها، نمای برخی ساختمانی و یک مورد سربندی ساختمان در رشت 

تخریب شده است.
وی گفت: ۱۱ مورد شکستن درخت و شاخه های بزرگ بر اثر وزش باد شدید در رشت رخ داده که 

هفت مورد درخت و چهار مورد شاخه بزرگ بوده است.
رمضانی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سقوط این درختان و شاخه های سنگین خسارت جانی و 
مالی به کسی وارد نشد گفت: سقوط هفت درخت و چهار سرشاخه سنگین در بلوار شهید چمران، 

روبه روی بیمارستان رسول اکرم)ص(، خیابان حافظ، دیانتی، گلسار و تختی رخ داده است.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت سپس از تخریب چهار نمای ساختمان در تختی، 
خیابان شهدا )دو مورد( و رشتیان و تخریب یک مورد سربندی ساختمان در مسکن مهر رشت خبر داد.

بابک رمضانی همچنین افزود: از شروع وزش باد شدید نیروهای خدمات شهری، مناطق پنجگانه و 
آتش نشانان در شهر آماده بوده و خدمات رسانی کرده اند و انشاءاهلل پس از وزش باد همه مسیرها 
پاکسازی شده تا در صورت بارش در زمینه ورود آب به منهول های فاضالب و آبراه ها مشکلی ایجاد 

نشود و آب گرفتگی به وجود نیاید.

فعالیت های عمرانی وسیع در منطقه دو شهرداری رشت
در روزهای آغازین خرداد ماه

امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت، عملیات عمرانی در 
منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و 

در روزهای آینده تداوم خواهد داشت.
حفاری جهت انتقال تأسیسات برق زیر زمینی به 

صورت شبانه از پروژه بزرگ بهسازی معابر بازار
و  سازی  همسطح  گذاری،  لوله  عملیات  اجرای 
ترمیم درهای منهول در محدوده نواحی سه گانه 

منطقه دو
اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو 

در محدوده منطقه دو
زیر سازی، آماده سازی و کفپوش گذاری پیاده 

روی خیابان حافظ
بوالردها و کفپوش های  ترمیم  اجرای عملیات 
پیاده راه فرهنگی شهرداری به صورت شبانه از 

ساعت ۱۱شب تا اذان صبح
ترمیم و لکه گیری آسفالت و پر کردن نوار حفاری 

محدوده منطقه دو
ادامه لکه گیری و ترمیم نوار حفاری کوچه سرچشمه و کوچه های همجوار واقع در سردار جنگل

زیر سازی، آماده سازی و روکش آسفالت در باقر آباد
لکه گیری آسفالت در خیابان های عطا آفرین و امین اصغری و محله پیرسرا

لکه گیری آسفالت کوچه سرچشمه و کوچه های مجاور در سردار جنگل
لکه گیری روکش آسفالت بن بست الله در نقره دشت

لکه گیری کوچه صفا در سرچشمه

زیرسازی و آسفالت انتهای بلوار دیلمان 
در دست اجرا است

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت در راستای تحقق 
دستورات دکتر حاج محمدی در 
زمینه اجرای پروژه نهضت آسفالت، 
مناطق پنجگانه رشت نیز در زمینه 
ترمیم و بهسازی آسفالت معابر با 
توجه به وضعیت مناسب جوی در 

روزهای اخیر بسیار فعال شده اند.
ماه  امروز سه شنبه ششم خرداد 
۱۳۹۹ شهرداری منطقه یک پروژه 
زیر سازی، آماده سازی و آسفالت 

انتهای بلوار دیلمان منتهی به ایستگاه آتش نشانی در دست برنامه دارد.
بر پایه این گزارش معابر محدوده انتهایی بلوار دیلمان که در حوزه کاری منطقه 
یک شهرداری است هم اکنون در حال آماده سازی برای انجام آسفالت است و این 

عملیات در روزهای آینده تداوم خواهد یافت.
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عملیات ضدعفونی تاسیسات شهری در رشت 
تداوم دارد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عملیات به وسیله 
حوزه های مختلف مدیریتی از معاونت خدمات شهری، مدیریت های مناطق و سازمان ها انجام می 

شود.
در همین راستا روز سه شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ پل های عابر پیاده و عابر بانک ها به وسیله 
نیروهای حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت انجام شده 

است.
همچنین به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت به منظور 
عملیات  اجرای  به  مراکز مختلف شهری  نیاز گسترده  و  کرونا  ویروس  از شیوع  جلوگیری 
ضدعفونی، همه روزه این عملیات برای رفاه حال و تامین بهداشت و سالمت شهروندان انجام 

می شود.
همچنین به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در تداوم 
نیروهای  این هفته  اماکن و مبلمان شهری  اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر، 
حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، پمپ بنزین ها، 

اماکنی  دیگر  و  بانک  عابر  های  کیوسک 
را  داشته  آلودگی  پراکنش  احتمال  که 

ضدعفونی کرده اند.
یاد  مراکز  پاشی  محلول  و  ضدعفونی  کار 
شده به وسیله کارگران زحمتکش شهرداری 
رشت بدون وقفه ادامه داشته و تداوم می 

یابد.
را  اجرایی  عملیات  این  تصویری  گزارش 
می توانید در پایگاه اطالع رسانی سازمان 
مشاهده  رشت  پسماندهای  مدیریت 

نمایید.
خبر  انتشار  ابتدای  از  اینکه  گفتنی     
تاکنون خدمتگزاران  ویروس کرونا  شیوع 
و  پاکسازی  عملیات  رشت  شهرداری 
بر  وقفه  بدون  را  رشت  شهر  ضدعفونی 

عهده داشته اند.

جلسه بررسی پروژه ها و جذب اعتبارات دولتی برگزار شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جلسه شهردار 
رشت با تاکید بر اینکه که وضعیت پروژه های شهرداری باید مشخص شود، گفت: تالش برای 

تعیین تکلیف پروژه ها از نظر جذب اعتبارات بسیار مهم و ضروری است.
دکتر حاج محمدی گفت: دستور داده شد تا پروژه هایی که بایستی مشخصات فنی آنها تهیه 

شوند، توسط حوزه های مرتبط انجام شوند.
وی ادامه داد: بخشی از پروژه ها باید اسناد مناقصه آن ها تهیه می شد، به همین دلیل به اداره 

حقوقی تکلیف شد که آنها را به فراخوان بگذارند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات شهرداری رشت بتواند تا ۳۱ تیر ماه ۹۹ 

همه اعتبارات مربوط به این پروژه ها را جذب کند.

ساخت تقاطع غیر همسطح میدان مصلی به میدان امام حسین مصوب شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن هادی زاده مدیر 
ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت با اعالم این خبر گفت: این پروژه بر اساس مصوبات طرح 

جامع حمل و نقل اجرایی می شود.
وی ادامه داد: در این جلسه که در خدمت شهردار محترم بودیم مقرر شد که بر اساس طرح جامع حمل 
و نقل که باید در پنج تقاطع غیرهمسطح در میدانهای مصلی، نیروی دریایی، امام حسین، ولیعصر و 

میدان گیل اجرا شود، این طرح اجرایی شود.
هادی زاده افزود: اجرای یک چپ گرد هم از میدان امام حسین به طرف بلوار و میدان امام علی در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کل این پروژه ها بر اساس مصوبات طرح جامع حمل و نقل است که به 
وسیله وزارت کشور به شهرداری رشت ابالغ شده و شهرداری می بایست در افق سال ۱۴۰۵ در پنج 

میدان یاد شده تقاطع غیرهمسطح را در دستور کار قرار دهد.
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شرکتهای طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندها حقوق کارگران 
را به موقع پرداخت کنند

دارای  از شرکتهای حجمی  رشت  پسماندهای شهرداری  مدیریت  سازمان  رئیس 
قرارداد با شهرداری خواست حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند. 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر 
بشردانش با قدردانی از تالشهای این شرکتها و همراهی آنان با شهرداری رشت، 
حقوق  از  حراست  پسماندها  مدیریت  سازمان  اصلی  سیاست  و  اولویت  گفت: 
از  یکی  پسماندها  مدیریت  سازمان  در  فعال  کارگری  قشر  چون  است  کارگران 
خدمات  حال  در  سال  طول  تمامی  در  که  هستند  جامعه  اقشار  ترین  زحمتکش 

رسانی به مردم هستند.
وی افزود: کارگران سختکوش در سرما و گرما کار جمع آوری پسماندها و زباله های 

شهروندان را بر عهده دارند.
با تاکید بر پرداخت به موقع  رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
حقوق کارگران به وسیله شرکتهای حجمی گفت: انتظار سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت از نهادهای نظارتی و شورای شهر این است که تعهدات کارگران 

مغفول نماند.
بشردانش با اشاره به شرایط جغرافیایی و سبک زندگی مردم شهر رشت عنوان کرد: 
فرهنگ و سبک زندگی مردم شهر رشت به گونه ای است که تا پاسی از شب در خیابانها 
و رستورانها حضور می یابند و شکل خوراک و نوع زندگی آنها در مقایسه با دیگر 
شهرهای کشور متفاوت است و از این رو موضوع تولید زباله و میزان آن نیز با بسیاری 

از شهرها فرق می کند.
وی افزود: بر این اساس کار جمع آوری پسماندها در شهر رشت دو چندان می شود و این 
کار نیاز به نظارت و دقت هر چه بیشتر شرکتهای حجمی و سازمان مدیریت پسماندهای 

شهرداری دارد.
بشر دانش با اشاره به مواد درج شده در قراردادهای شرکتهای حجمی و وظایف مندرج 
آنها گفت: ایجاد رختکن و حمام به وسیله این شرکتها برای کارگران فعال در حوزه جمع 
آوری پسماندها، تامین قطعات ماشین آالت در کارگاه ها برای مواقع بحرانی و اضطراری، 
توجه به تامین لباس، دستکش و ماسک مورد استفاده کارگران و ... از مواردی است که 

باید شرکتهای حجمی مورد توجه قرار دهند

دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف
 در بزرگراه خلیج فارس رشت نصب شد

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن 
هادی زاده نصب دوربین های نظارتی و ثبت 
تخلف را از اساسی ترین اجزای حوزه حمل و 
نقل در شهرهای بزرگ توصیف کرد و گفت: 
به حضور  نیاز  عدم  باال،  بسیار  تردد  میزان 
در  انسانی  خطای  کاهش  انسانی،  نیروی 
ثبت اطالعات، سرعت در اعمال قانون، تاثیر 
اجتماعی بسیار زیاد و... اهمیت و تاثیر وجود 
مدیر  کند.  می  را مشخص  ها  دوربین  این 

ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت سپس تاکید کرد: این مدیریت به عنوان متولی اصلی 
و ناظر عالیه ایمن سازی معابر و مدیریت مرکز کنترل ترافیک، به عنوان مسئول اصلی اجرای 
نصب دوربین ها و متعلقات آنها عملیات نصب تجهیزات ثبت تخلف در نقاط پر تصادف بزرگ 
راه خلیج فارس را به عنوان یکی معابر اصلی نیازمند به تجهیزات کنترل ترافیک آغاز نموده است.

وی خاطر نشان نمود: در طول هفته گذشته سه دکل کنسولی در بزرگراه یاد شده نصب گردید 
و بقیه نیز به مرور نصب خواهد شد.

هادی زاده سپس اظهار امیدواری کرد: انشاءاهلل با ورود دوربین ها به شبکه پایش ترافیکی سطح 
شهر، شاهد ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات باشیم.

شرح خدمات طرح مطالعاتی جداره شهری بافت مرکزی رشت 
در دستور کار قرار گرفت

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری با اعالم این مطلب گفت: 
شرح خدمات پروژه مطالعاتی جداره 
فضای شهری بافت مرکزی رشت در 
گرفته  قرار  معاونت  این  کار  دستور 

است.
منظور  همین   به  گزارش  این  پایه  بر 
جلسه ای به ریاست رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت در دفتر این معاونت 
با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شهرسازی شهرداری و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان گیالن برگزار گردید.
در این جلسه تاکید شد: با توجه به ثبت میدان شهرداری رشت و حرایم آن به عنوان اثر تاریخی، باید 

جداره شهری ارزشمند حفظ و سیمای آن برجسته گردد.
همچنین در زمینه اهداف و محدوده مورد نظر و خروجی های طرح نیز بحث و بررسی صورت پذیرفت.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت در ادامه جلسه، به ارتباط مستقیم بین عملکرد فضاها و 
کالبد اشاره کرد و عنوان نمود: به منظور ارتقای کیفیت کالبدی در محورهای منتهی به میدان شهرداری 
نیازمند توجه جدی به نوع عملکرد و کیفیت بهره برداری از ساختمان ها و فضاهای شهری واقع در 

این محدوده، وجود دارد.
رضا ویسی خاطر نشان کرد: توجه به مباحثی همچون اختالط کاربردی، عملکردی و جلوگیری از 
تشدید فرسودگی و متروکه شدن بناها می تواند در ارتقای کیفیت محیطی بخش مرکزی شهر رشت 

موثر و مفید باشد.



۷

قرارداد سرمایه گذاری برای اجرای سامانه خرید و جمع آوری 
پسماندهای خشک از مبدای تولید منعقد شد

دکتر احمد رمضانپور:
منابع داخلی شهرداری جوابگوی نیازهای موجود نیست/ باید از 

وجود سرمایه گذاران استفاده شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست ابتدا مریم 
گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت با اشاره به اینکه 
سال خوبی را از نظر سرمایه گذاری شروع کرده ایم گفت: امضای قرارداد پارکومتر، مجتمع تجاری 
- تفریحی گیل لند و سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدای تولید سه قرارداد 

خوب و موفق بوده و به زودی چهار پروژه بزرگ دیگر فراخوان خواهد شد.
در ادامه مهندس سلمانی نماینده گروه فن آوا که مجری این پروژه است توضیحاتی کامل در باره 
چگونگی اجرای آن داده و تاکید کرد: اگر مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند، طرحی موفق 

خواهد بود و گرنه نمی تواند تداوم داشته باشد.
احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت با قدردانی از نگاه 
خوب دکتر حاج محمدی در مسائل مربوط به سرمایه گذاری گفت: منابع داخلی شهرداری هرگز 

جوابگوی نیازهای موجود نیست و هزینه های جاری را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: شهرداری رشت باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار پیش برود و مانند همین قرارداد شرایطی 

را فراهم کند که با شفاف سازی و استفاده از نرم افزارهای ویژه به سمت مبارزه با فساد حرکت کند.
سپس دکتر حاج محمدی در سخنانی با تشریح پروژه گفت: ما نشستهای بسیاری در شهرداری 

برگزار کردیم و این موضوع را با کیف پول الکترونیک پیوند زدیم.
شهردار رشت گفت: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از زباله ها تفکیک می شود و این کار را افراد 
حقیقی انجام  می دهند و شهرداری تنها بخشی از زباله هایی را دریافت می کند که برای شهرداری 
سودی ندارد. وی افزود: با اجرای این پروژه پیش بینی می کنیم حداقل ۲۰ درصد از زباله های 

خشک تفکیک شود و در آینده به ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.
شهردار رشت سپس به چگونگی اجرای این پروژه پرداخت و گفت: اپلیکیشین موبایل محور در 
 QR اجرای این طرح استفاده می شود و یک سطل زباله رایگان به خانواده ها داده می شود و یک
کد روی آن نصب می گردد و هرگاه سطل از زباله های خشک پر شد، پیامی به شرکت فن آوا داده 

می شود و در روز و ساعت مشخص پسماندهای خشک از مردم جمع آوری می گردد.
شهردار رشت گفت: در اجرای این طرح ۴۳۰ نفر به کارگیری می شود و تامین و فراهم کردن 
امکانات، تجهیزات و اماکن مورد نیاز هم به وسیله شرکت فن آوا که برنده قانونی فراخوان انجام 

شده است، انجام خواهد شد.
دکتر حاج محمدی در پایان خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه که مشارکت مردمی را به همراه خواهد 
داشت یک مشکل اساسی در زمینه تفکیک زباله ها از مبدا و جمع آوری زباله های خشک انجام می شود.

در پایان جلسه قرارداد اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدای تولید به 
امضای شهردار رشت و نماینده شرکت هلدینگ فن آوا به امضا رسید.

عملیات اجرایی پروژه المان شهدای گمنام مسکن مهر آغاز شد

با حضور شهردار و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت عملیات ساخت پروژه المان شهدای 
گمنام مسکن مهر آغاز شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در مراسم 
ساخت المان شهدای مسکن مهر، ضمن پاسداشت روز آزاد سازی خرمشهر اظهار کرد: قرار است المانی 

به مناسبت حضور مهمان گرانقدری که با نام شهدای گمنام در این منطقه آرمیده اند، ساخته شود.
ناصر حاج محمدی گفت: این مهم، هم برای شهدای گمنام منطقه مسکن مهر و هم بوستان ملت 

به همت شهرداری و فرمانداری در هئیت امنای ساخت یادمان های شهدای گمنام  انجام می شود.
وی ضمن قدردانی از تالش ها و پیگیری های تنها بانوی شورای شهر رشت برای پروژه ساخت این 

یادمان ها افزود: نتیجه این پیگیری ها منجر به آغاز عملیات ساخت این پروژه شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت نیز در این مراسم، از آغاز ساخت المان 
شهدای گمنام به عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام سال گذشته یاد کرد و از همکاری مسئوالن 

مرتبط در این امر قدردانی کرد.
فاطمه شیرزاد با بیان اینکه این پروژه به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت انجام می شود ادامه داد: شهردار رشت این ماموریت خطیر را به فرزند شهیدی که امروز ریاست 

این سازمان را برعهده دارد گذاشته است.
وی تسریع بر اجرای پروژه را از این مسئول خواستار شد و تاکید کرد: عملیات ساخت پروژه المان 

شهدای گمنام باید تا پایان شهریورماه امسال به پایان برسد.
در این آیین عالوه بر شهردار رشت و دیگر مسئوالن عرصه مدیریت شهری، رمضانپور رئیس کمیسیون 
توسعه عمران، عاقل منش و علیپور از اعضای شورا ، پاکاری مدیر کل بنیاد شهید و بایرامی مدیر کل 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن نیز حضور داشتند.



۸

شهرداری منطقه یک رشت هفته پرکار عمرانی را 
پشت سر گذاشت

ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
و امور بین الملل شهرداری رشت، پروژه 
هایی که در این هفته در منطقه یک از 

شهرداری پیگیری و اجرا شد عبارتند از:
۱- پروژه مرمت و بهسازی آسفالت معابر زیر ۱۰ متر

تقاطع شمسی  هندسی  اصالح  ۲-پروژه 
پور به رشتیان

۳-عملیات جدول گذاری به طول ۴۰ متر
سطح  روسازی  پیاده  مرمت  ۴-پروژه 

کارکرد ۱۸۰ مترمربع
فاضالب  منهولهای  سازی  همسطح   -۵

شهری)کارکرد ۴۰ عدد(
۶-پروژه تعریض گلباغ نماز

کارکرد:۵۰ متر طول جدول و کانیو و ۱۵۰ 
مترمربع کفپوش پیاده رو

۷-پروژه ترمیم چاله ها، روکش و ترمیم 
آسفالت معابر منطقه یک با کارکرد ۸۲۴۰ 

مترمربع و تناژ ۱۰۵۰ تن
میدان  مسیر  آسفالت  تراش  پروژه   -۸

صابرین به سمت چهار راه گلسار
۹-پروژه زیرسازی و آسفالت معابر با کارکرد ۲۰ مترمکعب خاکبرداری و ۱۵مترمکعب تسطیح

۱۰ - الین کندرو نبش کوچه شاهد در گلباغ نماز
۱۱- آسفالت اورژانس باکارکرد:۳۴۰ مترمربع و تناژ ۴۰ تن

۱۲- پروژه ترمیم آبروهای پل سیاه اسطلخ رشت هشت عدد آبرو که هر یک به طول ۹ متر و عرض 
۵۰ سانتیمتر هستند.

هوا  شدن  مناسب  و  شدن  گرم  با  که  است  کرده  امیدواری  اظهار  رشت  یک  منطقه  مدیر 
گذشته  هفته  در طول  که  اقداماتی  مختلف همچون  های  پروژه  اجرای  و  عمرانی  فعالیتهای 

انجام شد، سرعت یابد

قدردانی از مشاور  شهردار 
در امور بانوان

از مشاور شهردار در امور بانوان به عنوان 
دفاع مقدس  و  زنان  فعال کمیته  عضو 

استان گیالن قدردانی و تجلیل شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، در مراسم 

آیه های ایثار ویژه برنامه بزرگداشت سوم خرداد که با مشارکت شهرداری رشت 
و با حضور سرهنگ بایرامی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای مقدس و 
سر کار خانم یعقوب نژاد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد 
از نرجس شیخ شعبانی و اعضای فعال کمیته زنان و دفاع مقدس استان تقدیر 

به عمل آمد.

۸۵ عملیات اطفای آتش سوزی، بروز حادثه و ارائه 
خدمات ایمنی در شهر رشت

   به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان و تیم های 
امداد و نجات در هفته نخست خرداد ۹۹ در ۳۴ مورد اطفای آتش سوزی، ۱۷ حادثه و ۳۴ مورد 

ارایه خدمات ایمنی در شهر رشت حضور داشتند.
   شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت با توجه به حوادث رخ داده شده درهفته گذشته 
به شدت وزش باد حوالی ساعت ۲۱ شنبه ۳ خرداد ۹۹ اشاره کرد و افزود: امداد رسانی در ۵ مورد 
سقوط درخت،۴ مورد عملیات ایمن سازی بعلت سقوط نمای ساختمان، یک مورد سقوط سقف 
آپارتمان پنج طبقه در مسکن مهر، چندین مورد عملیات ایمن سازی بواسطه سقوط کابل برق انجام 

گرفت که این حوادث موجب آسیب رساندن به چند خودروی سواری و چند تن از شهروند شد.
   وی ضمن اشاره به پوشش ۸ مورد حریق منزل مسکونی ۳ مورد حریق تجاری و ۲۰ مورد آتش 
سوزی علفزار و ضایعات، ادامه داد: آتش گرفتن منزل مسکونی در علی آباد رشت که علت آن در 
دست بررسی است با تالش آتش نشانان مهار شد که خوشبختانه با توجه به شدت آتش سوزی 

این حریق گسترشی نداشت.
   سرپرست سازمان آتش نشانی رشت به حادثه سقوط کابین آسانسور در ساختمان در حال 
احداث اشاره کرد و گفت: این حادثه موجبات محبوس شدن کارگر ۴۴ ساله را فراهم نمود که با 

توجه به شدت حادثه خوشبختانه فرد تنها از ناحیه لگن دچار مصدومیت شد.
   وی به نجات کودک ۲۱ماهه محبوس شده در خودرو اشاره کرد و تاکید داشت: این حادثه که 
به شدت مادر و کودک را دچار استرس و بی تابی کرده بود؛ سریعا با عملیات رها سازی آتش 
نشانان پایان گرفت که بدین واسطه با توجه به اینکه سالیانه بازیگوشی و کنجکاوی کودکانه برای 
کشف جذابیت های خودرو؛ مصادف با بسیاری از حوادث است به والدین توصیه می شود نسبت 

به این مهم هوشیار تر باشند.

سازمان عمران شهرداری رشت آسفالت میدان یخسازی
 را ترمیم نمود

   هفته گذشته کار مرمت و ترمیم 
آسفالت میدان یخسازی به وسیله 
نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری رشت انجام شده 

است.
و  عمومی  روابط  گزارش  به     
و  عمران  سازمان  اطالع رسانی 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، 

شب سه شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ کار  لکه گیری و روکش آسفالت تقاطع 
غیرهمسطح شهدای گمنام)یخسازی( به همت نیروهای پرتالش سازمان عمران 

و بازآفرینی فضاهای شهری رشت انجام شده است.
گفتنی است، پیش از این تراش آسفالت قدیمی این محور به وسیله ماشین 

آسفالت تراش صورت گرفته بود.



۹

موافقت اعضای شورا با الیحه معاوضه زمین ۵.۵ هکتاری 
شهرداری رشت در جاده تهران

در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور، با بیان اینکه زمینی 
در اختیار شهرداری رشت از سوی منابع طبیعی در جاده تهران قرار گرفته بود، گفت: مرزبانی بخشی از زمین را 
تصرف کرده و برای آن سند گرفته بود. شهرداری با شکایت و پیگیری حقوقی سند فوق را ابطال کرده و خلع ید 

را بدست آورد.
وی ادامه داد: مرزبانی ساختمانی نیز در این ملک ساخته بود و در نهایت با ورود استانداری و فرمانداری قرار بر این 
شد تا زمینی معادل همان زمین از سوی راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شود. بحثی که اکنون وجود دارد این 
است که برای اجرایی شدن طرح پارک آبی به ۱۰۰ متر از بر همین زمین نیازمندیم و در ازای آن قطعه زمینی در 

پشت همین ملک به مالک داده میشود.
 رئیس شورای شهر رشت افزود: نامه ای از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شده است که آرامستانها 
از شهرها خارج شوند. پس از استعالم از کارشناسان حوزه مربوطه مشخص شد که تا حدود ۱۵ سال آینده برای 

تدفین اموات مشکل نخواهیم داشت.
حاجی پور تاکید کرد: در پروژه پارک آبی قرارداد منعقد شده است و هر زمان که زمین تحویل داده شود، ماشین 
آالت در آن مستقر خواهند شد. این موضوع پس از تصویب امکان پذیر خواهد بود. الیحه به دو کمیسیون تخصصی 
شورا ارجاع داده شد و امروز نیز طرح دعوی صورت پذیرفت و در نهایت راه و شهرسازی مکلف شد تا زمینی به همین 

مساحت در اختیار شهرداری رشت قرار دهد.
حجت جذب در این خصوص متذکر شد طرح دعوی برای انتقال است نه، تنظیم سند.

ناصر حاج محمدی شهردار رشت در این خصوص گفت: ۴۶ هکتار زمینی که بیش از ۳۰ سال قبل جهت ایجاد 
آرامستان مسلمین و از طریق منابع طبیعی به شهرداری رشت واگذار گردید و برای بخشی از آن دیوار کشی صورت 
پذیرفته است. حدود ۱۰ سال قبل توسط اداره کل راه و شهرسازی، سند منابع طبیعی را ابطال کرده و به نام 
خودشان سند می گیرند. تقریباً اواسط سال گذشته موافقت دادگستری برای ابطال سند کل ۴۶ هکتار گرفته شد 
و زمانی که سند به نام مسکن و شهرسازی بوده است، در برابر دریافت وجه، ۵.۵ هکتار از زمین را به مرزبانی واگذار 
می نمایند. مرزبانی نیز دیوارکشی انجام داده و ساخت و ساز می نماید. پس از طرح دعوی توسط شهرداری رشت 
و ابطال سند فوق، سند مجدداً به نام منابع طبیعی بازگشت و مقرر شد منابع طبیعی مشخصات را به نام شهرداری 

رشت به منابع طبیعی کشور اعالم نماید و زمین مجدداً به نام شهرداری رشت سند خورده شود.
شهردار رشت تاکید کرد: پیش از رفتن سردار اسحاقی از نیروی انتظامی استان گیالن قرار بود این کار بزرگ انجام 
شود و مسکن شهرسازی پولی که از مرزبانی دریافت کرده را به حساب دولت واریز کند یا مسکن و شهرسازی زمینی 
معادل آن را به شهرداری رشت واگذار نماید. که این تفاهم انجام شد تا در صورت پذیرفتن شورای شهر زمین ۵.۵ 
هکتار در اختیار مسکن و شهرسازی قرار بگیرد و در مقابل زمینی معادل آن به شهرداری رشت داده شود. منتهی 
ما نیز یک شرط گذاشتیم که اگر ما بخواهیم این طرح را به شورای شهر الیحه نماییم، می بایست تغییری در شکل 

زمین ایجاد شود.
وی افزود: زمین فوق به این صورت بود که به طول ۳۰۰ متر به عمق ۱۵۰ متر در بر قرار داشت. ما این شرط را 
گذاشتیم که ۱۰۰ متر از بر، به عمق افزوده شود تا زمین برای پارک آبی مورد استفاده شود و در مقابل نیز ما در 
پشت همین زمین، معاوضه را انجام دهیم. بر همین اساس موافقت شد تا پیش از تخریب دیوار مرزبانی، دیوار داخلی 

برای شهرداری توسط سرمایه گذار انجام شود. در خصوص ایجاد گمانه و خاکشناسی نیز توافق انجام شده است.
حاج محمدی اضافه کرد: با تصویب الیحه در جلسه امروز ۱۰۰ متر از بر کاسته و به عمق زمین اضافه خواهد شد. 
در واقع ۱۵۰۰ متر از بر کاهش یافته و به عمق اضافه خواهد شد. همچنین مقرر شد تا در صورت موافقت کمیسیون 
ماده ۵، مرزبانی از زمین جنبی شهرداری خارج شده و بجای آن یک مکان تفریحی، توریستی که مغایرتی با کاربری 
زمین جانبی در اختیار شهرداری و برای پارک آبی است نداشته باشد، در همین راستا مذاکره ای با هلدینگ گیل لند 
صورت گرفته است تا همزمان با عملیات پارک آبی، بنایی به مساحت ۳۵۰۰ متر ایجاد نماید و مرزبانی از این نقطه 

خارج شود. با این کار تغییر کاربری اساسی به مرزبانی داده خواهد شد.
شهردار رشت در خصوص ضامن این تعهد نیز اظهار داشت: تا زمانی که مسکن و شهرسازی معادل مبلغ زمین فوق 

را به شهرداری واگذار نکند، شهرداری سند صادر نخواهد کرد.
 حجت جذب به عنوان مخالف، گفت: سند به نام منابع طبیعی است و انتقال آن به شهرداری رشت انجام نشده است 
و ارائه الیحه به نام شهرداری وجاهت قانونی ندارد. درست است که این کار در آینده انجام می شود اما تا زمانی که 

سند منتقل نشود وجاهت قانونی ارائه در صحن شورا را نخواهد داشت.
اسماعیل حاجی پور اظهار داشت: هفته گذشته دیداری با مدیرکل منابع طبیعی استان داشتیم و موافقتهای الزم 

انجام شد و اکنون نیز اقدامات الزم در خصوص صدور سند در حال انجام است.
  بهراد ذاکری به عنوان موافق انجام پروژه مزبور گفت: بنده با الیحه موافق هستم اما ایراد جناب آقای جذب را نیز 
وارد میدانم. میتوان در مصوبه دو شرط آورد که در صورت انتقال سند توسط منابع طبیعی دریافت زمین به قیمت 

معادل روز انجام شود که در صورت انجام این کار هیچ گونه تخلفی از جانب شهرداری رخ نداده است.
امیرحسین علوی نیز در ادامه اذعان داشت: طبق بررسی های بعمل آمده زمین مورد بحث توافقنامه ای در زمان 

آیت اهلل الکانی داشته است. و به قراری زمین مورد بحث، دارای مالک بوده است و بمنظور دفن اموات وقف گردیده 
است و کاربری این زمین برای ایجاد آرامستان در دفتر امام جمعه و نماینده ی ولی فقیه وقت تنظیم گردیده است.

علوی در ادامه صحبتهایش بیان داشت: بنده با تمام احترام به نیروی محترم انتظامی باید عرض کنم رفتاری که انجام 
شده خارج از قانون و در واقع غصب زمین است و به همین دلیل هم بوده که شهرداری توانسته سند آنها را ابطال نماید.
وی اظهار داشت: در خصوص موضوع مورد بحث، باید عرض کنم که صورت قضیه دارای جذابیت است. مرزبانی بر 
زمینی را تصرف کرده است و اینکه ما بخواهیم بر آن را بازگردانیم کار درستی است. ایراد قانونی آقای جذب نیز بجا 
و درست است و هر قید و شرطی هم بگذاریم باید بدانیم که ما اکنون صاحب سند نیستیم و در حال حاضر بعنوان 

متصرف محسوب میگردیم و باید برای آن تعیین و تکلیف شود.
عضو شورای شهر رشت افزود: علیرغم آنکه ما ابطال سند را به دست آورده ایم دست پایین را گرفته ایم. شهرداری 
حافظ منافع عمومی شهر است و دولت اگر می خواهد کاری انجام دهد یا باید پول آنرا به ما بدهد یا باید معوض آن 

را ارائه نماید. با این مصوبه عمالً به درخواست نیروی انتظامی رسمیت می دهیم.
علوی تاکید کرد: ما امروز به استناد صحبتها و توضیحاتی که در جلسات استانداری با حضور شهردار برگزار شده می 
خواهیم مساله ی مهمی را مصوب کنیم. این مصوبه شورا به پیش زمینه هایی نیاز دارد که باید آن پیش زمینه ها 
محقق شود و پس از آن است که ما می توانیم آنرا تصویب نماییم. در بحث انتقال زمین و استفاده تجاری، گردشگری 
از آن نقل بر این بوده که خوب است که نهاد میخواهید از زمین مورد بحث استفاده تجاری کنید پس ما هم بیاییم 

و کاربری بر و ورودی جاده تهران را تبدیل به تجاری کنیم!
این مساله فتح بابی میگردد که از فردا هر کسی بیاید زمینی را بر اساس منافع خود، دارایی های شهر را تبدیل به 

کاربری هایی به نفع دولت نماید. آنهم در شرایطی که دولت در حال واگذاری دارییهای خود به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: هر مصوبه ای در شورای شهر باید چند بند داشته باشد. زمین معوض با قیمت کارشناسی 
مشخص قبل از هر نوع نقل و انتقال یا تصرفی می باید به شهرداری واگذار شود. این اتفاق باید قبل از اینکه ما 
پیشنهادی را ارائه دهیم رخ بدهد. نه اینکه ما این کار را انجام دهیم. طبیعتا پس از اینکه آنها متصرف شدند و 
زورشان نیز به ما غالب شد.ما ابطال سند گرفته ایم اما نتوانسته ایم آنها را از جایشان بلند کنیم. ساخت و ساز هم 
که انجام داده اند. این قید باید آورده شود، پس از آن سند به نام شهرداری زده شود و پس از آن کار صورت بپذیرد. 
این موارد می باید در مصوبه دیده شود تا این اختیار به شهرداری داده نشود که حسب وضعیت روز برای پیشبرد 

موضوع سرمایه گذاری تصمیم گیری نماید.
اسماعیل حاجی پور ریاست شورا، در ادامه بیان داشت: اعضاء شورا می توانند به این الیحه رای ندهند. ما باید منافع 
شهر را هم ببینیم در شهر ما هیچ جایی وجود ندارد که میهمانان رغبت توقف داشته باشند. ما می باید فضای توقف 
در شهر رشت ایجاد کنیم. متاسفانه مسافران زباله هایشان را در رشت می ریزند و نهایتاً آب معدنی خریداری میکنند 
و می روند. واقعیت این است که این زمین تا به امروز در اختیار مرزبانی بوده و هیچ کاری نیز در انجام نشده است. 

می بایست فضاهایی را ایجاد کنیم تا مردم از آن به نفع شهر بهره برداری کنند.
 رضا رسولی عضو شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: اینکه مرزبانی بداند زمینی را تصرف کرده که مالک آن 
شهرداری رشت نبوده و بر اساس آنچه که مدیر امالک شهرداری گفته است، به دلیل عدم حصار کشی زمین 
اشتباهاً از سوی راه و شهرسازی یک زمین به دو جا داده شده و اینگونه نبوده که کاری به صورت زوری انجام شود.

وی افزود: صورتجلسه واگذاری زمین به مرزبانی وجود داشته و آنها نیز نمی توانند در زمین تصرفی هزینه کنند زیرا 
آنها نیز تابع قوانین وزارت کشور و دیوان محاسبات هستند.

در ادامه حجت جذب پیشنهاد داد، با توجه به آنکه زمین در ید شهرداری نبوده و تا ۶ ماه نیز قابلیت طرح و رای 
آوری در شورا را ندارد، شهرداری الیحه خود را پس گرفته و پس از سند خوردن زمین به نام شهرداری اقدام به طرح 
مجدد الیحه به صحن شورا شود.در پایان نیز الیحه با دو قید پیشنهاد شده توسط بهراد ذاکری عضو شورای شهر 

رشت به رای گذاشته شد و مصوب شد.







   سومین شماره ماهنامه »آوای بلدیه« 
نشریه داخلی شهرداری رشت مربوط 
به مطالب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ هفته 

اول خرداد ماه منتشر شد
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