


بازدید آیت اهلل فالحتی از دفنگاه زباله سراوانگفتار هفته
همه دستگاه های اجرایی و حتی خیران برای حل معضل پسماندهای سراوان تالش کنند

   آیت اهلل فالحتی خواستار همکاری همه مسووالن دستگاه های دولتی و حتی خیران در برطرف کردن معضل پسماندهای سراوان رشت تاکید کردند.
   نماینده ولی فقیه در استان گیالن هفته گذشته از دفنگاه زباله های سراوان بازدید نموده و اظهار امیدواری کردند تا با همراهی تمام مسووالن پدیده ناخوشایند 

پسماندهای سراوان که چهره بدی از گیالن به نمایش گذاشته است، از میان برداشته شود.
   آیت اهلل فالحتی پس از بازدید از محل دفن پسماندها با حضور در روستای سراوان نیز از نزدیک با مردم و اعضای شورای این روستا در زمینه حل مشکالت 

آنها دیدار و گفت وگو کردند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در جریان این بازدید دکتر ناصر حاج محمدی، شماری از مسووالن استانی و مدیران شهری نیز حضور داشتند.

   گزارش تصویری بازدید شهردار رشت به همراه نماینده ولی فقیه در استان گیالن از محل دفنگاه زباله ها در سراوان را می توانید در پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری رشت دنبال کنید. 

   گفتنی است به زودی دستگاه تصفیه شیرابه پسماندهای سراوا ن در محل این دفنگاه نصب می  شود.

احضار  گل  مریم  و  رشت  شهردار     
اقتصادی  و  مالی  معاونت  سرپرست 
شهرداری رشت درباره بزرگترین پروژه 
سرمایه گذاری سه استان شمالی کشور 
با عنوان »پارک آبی رشت« در نشست 
اسالمی  شورای  اعضای  به  غیررسمی 

شهر گزارش دادند.
طرح  اجرای  حاج محمدی  دکتر     
رشت«  آبی  »پارک  سرمایه گذاری 
گفت:  و  کرد  توصیف  مهم  بسیار  را 
سرمایه گذار پروژه در سه مرحله از زمین 
بازدید کرده و توافق شده چنانچه زمین 
تحویل داده شود تا فروردین سال آینده 
و  اجرایی شده  وارد مرحله  آبی  پارک 

پس از آن بقیه مراحل را فاز به فاز به انجام برساند.
   وی خاطر نشان کرد: از مزایای اجرای پروژه این 
است که تمام تجهیزات الزم آن وارد کشور شده 
و همه آنها به صورت پیش ساخته بوده و تنها باید 
قطعات نصب شوند که از این بابت نگرانی خاصی 

وجود ندارد.
   شهردار رشت گفت: اعتبار سرمایه گذاری یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که ممکن است 
به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد 
و از نظر میزان سرمایه گذاری بزرگترین پروژه سه 

استان شمالی کشور محسوب می شود.

بزرگترین پروژه سرمایه گذاری رشت در راه است
احضار  مریم گل  این نشست  در     
پروژه  الیحه  اینکه  به  اشاره  با  نیز 
سرمایه گذاری پارک آبی برای ارائه به 
شورا آماده شده بود اما چون جلسه 
تشکیل نشد، در این نشست به طور 

غیررسمی توضیح داده می شود.
   معاون مالی و اقتصادی شهرداری 
شهردار  آقای  گفت:  سپس  رشت 
شناسایی  را  پروژه  این  سرمایه گذار 
کرده اند که در صورت واگذاری زمین 
در دو مجموعه خانمها و آقایان و در 

۱۰ هکتار اجرایی می شود.
   وی ادامه داد: در اجرای این پروژه 
سینما، هتل، شهر سالمت، رستوران، 
و...  شهربازی  طبقاتی،  پارکینگ  میهمانسرا، 
به  مرحله  به  مرحله  که  شده  گرفته  نظر  در 
اجرا در می آید و اگر این پروژه اجرایی شود 
درآمد پایدار مناسب برای شهرداری رشت رقم 

خواهد خورد.

محرم فرا رسیده است...
   به ماه محرم ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
ضمن  رسیده ایم.  اباعبداهلل الحسین)ع(  حضرت 
تسلیت این ایام، امیدواریم همه ما با شرکت در 
برنامه های مختلف مذهبی و نشست های وعظ و 
خطابه و حضور در هیاتهای عزاداری درکی درست 
و دقیق از فلسفه قیام و نهضت حسینی)ع( در 

ماه های محرم و صفر بیابیم.
   جای امیدواری است که تالش کنیم با بهره گیری 
از فیوضات معنوی این ماه های عزاداری با افزودن 
به آگاهی های مذهبی خدمت به مردم و جامعه را 
نیز همانطور که امام حسین)ع( می فرماید: »بدانید 
نیازمندیهای مردم که ]به شما مراجعه می کنند[ 
از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده 
به دیگران  این وظیفه خدمت رسانی  نسازید که 
محول خواهد شد.« سر لوحه برنامه ها قرار دهیم تا 

به تهذیب نفس بیشتر برسیم.
  همچنین می د انیم که چند سالی است با همت 
و تالش شهرداری رشت »موکب خدام العتره« در 
ارائه  خدمت به  این شهرداری شکل گرفته و به 
سوگواران و عزاداران حسینی)ع( مبادرت می ورزد 
و از این طریق به نوعی وظیفه و دین خود را به 

خاندان اهل بیت ادا می کند.
   قلباً آرزو می کنم که با حال و هوای معنوی ماه های 
محرم و صفر و تالشهای عزیزانمان در این موکب و 
هیاتهای مذهبی شهر رشت ارادت و عرض احترام 
ما به ساحت مقدس اهل بیت و به ویژه حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( بیش از پیش نمود و بروز یابد 
و با مجموعه فعالیتها و اقدامات همه فعاالن »موکب 
خدام العتره شهرداری رشت« بتوانیم زائری بر زائران 
حرم حسینی در کربالی معلی بیافزاییم و در اجر و 

ثواب آن از این رگذر سهیم و شریک شویم.
  با ارج نهادن به فعالیتهای همکارانمان در طول 
این ماه ها  ذکر این موضوع را هم الزم می دانم که 
در آستانه فرا رسیدن ماه محرم »موکب خدام العتره 
هیاتهای  از  برخی  همراهی  با  رشت«  شهرداری 
مذهبی در برنامه ای به نام »حی علی العزا« جمعه 
شب هشتم شهریور ماه ۱۳۹۸ با شعار »بنفسی 
انت اهلی و مالی« به کمک سوگواران حسینی)ع( 
آغاز سیاهپوش نمودن شهر را به صورت نمادین از 
ساختمان تاریخی شهرداری رشت توسط سازمان 
کمک  با  و  شهری  سبز  فضای  و  منظر   سیما، 

همراهی عاشقان حسینی شروع می نماید.
اجر همگی با سیدالشهداء)ع(

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری رشت



   چند روز پس از سخنان صریح 
و روشن شهردار رشت در نشست 
شورای  اعضای  با  غیررسمی 
اسالمی شهر، در نشستی دیگر با 
اسماعیل حاجی پور، مقرر گردید 
اصالح  الیحه  رشت  شهرداری  تا 
بند مربوط به اضافه کاری پرسنل 
به  را   98 بودجه  در  شهرداری 

شورای شهر ارائه دهد.  	
شهرداری	 اداری	 شورای	 نشست	 	 	 	
ششم	 چهارشنبه	 غروب	 که	 رشت	
سماعیل	 حضور	 با	 	۹۸ ماه	 شهریور	
حاجی	پور	برگزار	شد،	به	تصمیم	گیری	

برای	رفع	یک	مشکل	در	زمینه	اضافه		اری	پرسنل	
و	کارکنان	این	شهرداری	منتهی	گردید.

			شهردار	رشت	در	این	نشست	پیشنهاد	کرد	تا	
با	توجه	به	وضعیت	اقتصادی	کنونی	برای	ایجاد	
هر	چه	بیشتر	انگیزه	کاری	در	کارکنان	و	پرسنل	
شهرداری	راهکارهایی	اندیشیده	شود	تا	میانگین	
سال	۹۸	 بودجه	 قانون	 در	 اضافه	کاری	 متوسط	

شهرداری	رشت	مورد	بازنگری	قرار	گیرد.

پیشنهاد شهردار رشت به شورای شهر برای رفاه بیشتر پرسنل

			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	تاکید	نمود:	اگر	قرار	
اضافه	کاریها	 پرداخت	 روش	 در	 تغییری	 باشد	
ایجاد	شود،	باید	بند	مربوط	به	اضافه	کاری	پرسنل	
شهرداری	در	قانون	بودجه	سال	۱۳۹۸	شهرداری	

رشت	اصالح	شده	و	تغییر	یابد.
			اسماعیل	حاجی	پور	هم	در	این	نشست	گفت:	شورای	
شهر	رشت	واقعاً	می	خواهد	که	این	مشکل	مرتفع	شود.
			رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	افزود:	من	با	هر	

گونه	اقدامی	که	در	راستای	ایجاد	رفاه	
بیشتر	برای	پرسنل	باشد	موافقم	اما	باید	
مدیران	در	تعیین	اضافه	کار	یا	مواردی	
و	 کارکنان	 بین	 را	 عدالت	 آن	 امثال	

پرسنل	شهرداری	رعایت	کنند.
نظر	 با	 نشست	 این	 پایان	 در	 	 	 	
مقرر	 شهر	 شورای	 رئیس	 مساعد	
شد،	شهرداری	رشت	در	اسرع	وقت	
الیحه	اصالح	و	تغییر	بند	مربوط	به	
در	 شهرداری	 پرسنل	 اضافه	کاری	
قانون	بودجه	سال	۱۳۹۸	را	تهیه	و	

تقدیم	شورای	شهر	نماید.
			پیشنهاد	شهردار	رشت	در	حالی	
از	چند	وقت	پیش	کارکنان	 مطرح	می	شود	که	
نگرانی	 موضوع	 این	 به	 نسبت	 رشت	 شهرداری	
داشته	و	خواستار	پیگیری	و	رسیدگی	به	مسئله	

اضافه	کاریها	بوده	اند.
			این	اقدام	دکتر	حاج	محمدی	با	استقبال	پرسنل		
شهرداری	رشت	روبه	رو	شد	و	حاال	آنها	امیدوارند	
با	نظر	مساعد	شورای	اسالمی	موضوع	اضافه	کاری	

کارکنان	برای	همیشه	حل	شود.

شهردار رشت در نشست با 
مدیر کل راه و شهر سازی گیالن

بر همکاری دو جانبه تاکید کرد
			هفته		گذشته	برخی	موضوعات	مربوط	به	تغییر	کاربری	زمینهای	شهری	
برای	اجرای	پروژه	های	مختلف	در	نشست	عصر	روز	سه	شنبه	شهردار	
رشت	با	مدیر	کل	راه	و	شهر	سازی	استان	گیالن	مورد	بررسی	و	تبادل	

نظر	قرار	گرفت.
			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	با	تاکید	بر	لزوم	همکاری	و	ارتباط	دو	جانبه	
گفت:	نتیجه	این	ارتباط،	برای	توسعه	شهر	رشت	که	مشکالت	فراوانی	

دارد،	بسیار	مثبت	و	ارزشمند	خواهد	بود.
			»ترافیک	شدید	شهر	رشت«،	»مسائل	مربوط	به	ساخت	و	ساز	در	
گستره	شهر«،	»وجود	تاالب	عینک	به	عنوان	فرصت	سرمایه	گذاری«،	
»موضوعات	مرتبط	با	حریم	رودخانه	های	شهر«،	»مسائل	مربوط	به	
تغییر	کاربریها	در	حاشیه	رودخانه	های	شهر«،		»گسترش	و	اصالح	
ساختار	میدان	شهدای	ذهاب«	و	»لزوم	سرمایه	گذاری	در	پروژه	های	
مطرح	 نشست	 این	 در	 رشت	 شهردار	 که	 بود	 موضوعاتی	 از	 شهر«	
کرد	و	خواستار	همکاری	مدیر	کل	راه	و	شهرسازی	استان	گیالن	و	

همراهی	این	اداره	ی	کل	با	شهرداری	رشت	شد.
			مدیر	کل	راه	و	شهر	سازی	استان	گیالن	هم	با	استقبال	از	همکاریهای	

شهردار رشت در جمع پزشکان و 
کارکنان یک بیمارستان خصوصی: 

قطار توسعه رشت از ریل خارج شده است

با اولین سرمایه گذاری 
بخش خصوصی 

قطار توسعه در شهر 
حرکت خواهد کرد

فرا	 مناسبت	 مناسبت	 به	 رشت	 شهردار	 	 	 	
رسیدن	»روز	پزشک«	و	»روز	کارمند«	به	دعوت	
هیئت	مدیره	یک	بیمارستان	خصوصی	در	تاالر	
اجتماعات	این	بیمارستان	حاضر	شد	و	در	جمع	
پزشکان	و	کارمندان	بیمارستان	درباره		مسائل	و	

موضوعات	شهری	صحبت	کرد.
			دکتر	حاج	محمدی	وجود	جامعه	پزشکی	را	
به	عنوان	یکی	از	زیرساختهای	توسعه	یافتگی	
تعدد	 اینکه	 بیان	 با	 و	 کرد	 تصویف	 شهر	 در	
مراکز	درمانی	و	وجود	تنوع	تخصص	ها	در	رشت	
موجب	شده	است	تا	خدمات	درمانی	این	شهر	
به	استانهای	همجوار	هم	کشیده	شده	و	حتی	
فراتر	از	مرزهای		کشور	بروند،	خاطر	نشان	کرد:	
یکی	از	مراکز	مهم	جذب	و	جلب	توریسم	سالمت	
کشور	در	حال	حاضر	شهر	رشت	است	و	رابطه	
بین	شهرداری،	دانشگاه	علوم	پزشکی	و	اطبا	در	

این	شهر	مثال	زدنی	است.
			وی	با	تاکید	بر	جذب	سرمایه	گذاری	در	شهر	رشت	
افزود:	هم	اکنون	قطار	توسعه	رشت	از	ریل	خارج	
شده	و	با	اولین	سرمایه	گذاری	بخش	خصوصی	این	

قطار	توسعه	در	شهر	حرکت	خواهد	کرد.
			شهردار	رشت	همچنین	تاکید	نمود:	امیدوارم	روزی	
که	ماموریت	کاری	من	در	شهرداری	رشت	به	پایان	
رسید	کارنامه	ای	درخشان	از	تحول	سرمایه	گذاری	در	
شهر	رشت	به	مردم	خوب	و	مهربان	این	شهر	تحویل	
دهم.		وی	در	پایان	گفت:	باید	از	هیاهو	به	دور	باشیم	
چون	هیاهو		سرمایه	گذاران	را	از	شهر	فراری	خواهد	
داد	و	کسانی	که	به	دنبال	هیاهو	هستند،	می	توانند	
ما	را	از	هدف	دور	کنند	و	ما	به	شدت	نیازمند	این	
هستیم	که	از	تنش	پرهیز	کنیم	تا	بستر	امنیت	برای	

انجام	کارها	فراهم	باشد.
			دکتر	حاج	محمدی	در	عین	حال	خاطر	نشان	
کرد:	اما	همیشه	از	انتقادات	سازنده	استقبال	می	کنم.
			گفتنی	است	در	این	بازدید	حامد	عبداللهی	
عضو	شورای	اسالمی	شهر	رشت	و	علیرضا		قانع	
مدیر	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	

دکتر	حاج	محمدی	را	همراهی	می	کردند.

دو	جانبه	اظهار	کرد:	شهرداری	رشت	پیشنهادهای	خود		در	زمینه	اصالح	
ساختار	رودخانه	ها	و	موضوعات	مرتبط	با	توسعه	شهر	را	به	اداره	کل	راه	

و	شهر	سازی	ارائه	کند.
استان	 سازی	 شهر	 و	 راه	 کل	 اداره	 گفت:	 پدرام	 ماکان	 مهندس	 	 	 	
آمادگی	هر	گونه	همکاری	با	شهرداری	رشت	را	در	موضوعات	مرتبط	

دارد.



رسیدگی به مشکالت فرزندان ایثارگران جزو اولویتهای اصلی 
شهرداری رشت است 

  عصر روز دوشنبه چهارم شهریور ماه ۹۸ شهردار رشت در نشست با فرزندان شاهد شاغل در 
این شهرداری بر لزوم توجه به مسائل مربوط به این یادگاران شهیدان دفاع مقدس از تالشهای 

آنان  نیز قدردانی کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این دیدار دکتر ناصر 
حاج محمدی رفع مسائل و مشکالت فرزندان شاغل ایثارگران را جزو اولویت های اصلی شهرداری 
رشت دانست و از اعضای خانواده  های شهدا، جانبازان و ایثارگران به عنوان سرمایه  های ارزشمند 
جامعه یاد کرد و گفت: چاره  جویی برای حل مشکالت این قشر یکی از اولویتهای اساسی ما است، 

چون همه ما مدیون فداکاری و رشادتهای آنها هستیم.
   حامد عبداللهی و فاطمه شیرزاد دو عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز در این نشست خواستار 
ارتقای شغلی فرزندان شهدا شدند و اظهارامیدواری کردند که در طول دوره تصدیگری دکتر 

حاج محمدی شاهد رشد و بالندگی فرزندان ایثارگران در مقاطع و مدارج مختلف جامعه باشند.
   شایان گفتن است در این نشست برخی از فرزندان ایثارگران شاغل در مجموعه شهرداری رشت 
به بیان مشکالت و دغدغه های خود پرداختند و شهردار رشت هم قول مساعد همکاری برای 

پیگیری موضوعات مطرح شده را داده است.

تجلیل شهردار رشت از چهره دوست داشتنی مقاومت و ایثار 
شهر رشت

   شهردار رشت از چهره شناخته شده و محبوب مقاومت و ایثار مردمی علی نجدباقری با انجام آیین 
رونمایی از تمبر، تمثال، اکران فیلم و توزیع کتاب »بازگشت به نقطه رهایی« تجلیل کرد و در سخنانی 
بر لزوم انتقال فرهنگ اثیار و شهادت به نسل جدید و نسلهای آینده گفت: انتقال تجربه های جنگ و 

روایتگری دفاع مقدس به جوانان امروز، ضروری است.
   دکتر ناصر حاج محمدی در این آیین گفت: نگاه به تصویر این اسوه های بردباری، انسان را به یاد 

روزهای حماسی جنگ  می اندازد.
   شهردار رشت همچنین افزود: آمده ایم تا شبهای قدردانی از رزمندگان را در شهر دایر کنیم و اهداف 

و تجربه هایشان را سرلوحه کارها و برنامه ها قرار دهیم.
   در این آیین  معنوی داوطلب معاون اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن و علیرضا 
حسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، علیرضا قانع سرپرست مدیریت ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری رشت و برخی از مدیران حضور داشتند.



پروژه مهم شهرداری منطقه ۲ رشت با سرعت 
تکمیل می شود

   پروژه مهم ساخت دیوار گابیونی محدوده رودبارتان رشت به وسیله شهرداری منطقه ۲ زیر نظر 
معاونت امور زیربنایی شهرداری رشت با سرعت در حال تکمیل شدن است و پیش بینی می شود 

ظرف دو ماه آینده به بهره برداری برسد.
   اصغر کامران در باره اجرای این پروژه گفت: طول این دیوار گابیونی حدود ۱۵۰ متر و ارتفاع آن 

شش متر است که در محدوده رودبارتان، کوچه نشاط در دست اجرا است.
   مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت افزود: با پیشرفتی که این پروژه داشته ظرف دو ماه آینده تکمیل 

شده و به بهره برداری می رسد.
   در اجرای این پروژه ۲۲۶ مترمربع بوته کنی، ۱۱ هزار و ۹۶۴ مترمکعب خاکبرداری، یک 
هزار و ۱۱۷ مترمکعب پی کنی در زمینهای خاکی، ۸۵۳ مترمکعب خشکه چینی، یک هزار 
و ۳۸۶ مترمکعب تهیه و نصب تورسنگ و سه هزار و ۳۶۴ مترمکعب مخلوط ریزی انجام 

می شود.
نیز توضیح داد: گابیون در واقع جعبه های  این پروژه  باره ویژگی های     اصغر کامران در 
مختلف  مصارف  برای  و  کرده  پر  شن  یا  سنگ  با  را  آن  داخل  که  هستند  فلزی  قفسه ای 
ایجاد دیواره های سنگی و... مورد استفاده  بنا،  همچون سدسازی، موج شکن، مقاوم سازی 

قرار می دهند.
   وی گفت: گابیون در ایجاد دیواره های محافظ و جلوگیری از رانش زمین هم بسیار موثر و مفید 

است.
   پیش بینی می شود با اجرای این پروژه در محدوده رودبارتان ایجاد دیوار گابیونی به استحکام 

زمینهای این محدوده کمک شایان توجهی بکند.

شهردار رشت در دیدار با هیئت های مذهبی: 

برای توسعه شهر از هیچ کوششی دریغ نمی کنم
   شهردار رشت در دیدار با هیئت های مذهبی شهرستان رشت گفت: برای توسعه و پیشرفت شهر رشت از هیچ کوششی 

دریغ نمی کنم.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست دکتر ناصر حاج محمدی خاطر 
نشان کرد: شهرداری بیش از ۳۰۰ نوع وظیفه بر عهده دارد و شهردار باید با برنامه ریزی و نظارت بزرگترین مجموعه اداری 

شهر را مدیریت کند.
   شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری یک مجموعه مکمل سیاسی در شهر است، اظهار کرد: من به زودی در نماز جمعه 

شرکت می کنم و از آنجا مستقیماً برخی مسائل و موضوعات را با مردم شهر رشت در میان  می گذارم.
   وی با انتقاد از انتظارهای یک طرفه برخی سازمانها از شهرداری گفت: فشارهای یک طرفه ای که به مجموعه شهرداری 

وارد می شود دلیل عمده عقب ماندگی شهر رشت است.
   شهردار رشت همچنین به نقش ارزنده هیئت های مذهبی اشاره کرد و گفت: مداحان نیز یکی از پتانسیل های با ارزش شهر 

هستند و ما باید از ظرفیت مداحان و هیئت های مذهبی در جهت وفاق و همکاری بیشتر بهره ببریم.
   وی با اشاره به اینکه ما به خون شهدا مدیون هستیم، اظهار کرد: من به خون شهدا قسم خوردم که برای آبادانی و توسعه 

شهر رشت از هیچ تالش و کوششی دریغ نکنم.
   در این نشست همچنین رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان رشت تاکید کرد: ۱۳۰ هیئت مذهبی ثبت شده در رشت 
فعالیت می کنند و حاج حسن کربالیی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیالن با اشاره به نقش مداحان در 
ماه های عزاداری محرم  و صفر  و اینکه سواد دینی مداحان باید افزایش پیدا کند، خاطر نشان نمود: نقش مداحان در جامعه 

بسیار مهم است و می توان گفت نقش معنوی مداحان با توجه به وظیفه خطیر آنها، جذب مخاطبان جوان است.
   در این نشست هماهنگی های الزم بین دست اندرکاران هیئت های مختلف عزاداری رشت برای آمادگی و حضور پرشور 

در برنامه های ماه محرم به عمل آمد.



در ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت؛ 
هماهنگی های الزم برای مقابله با بارشهای احتمالی انجام شد 	

			روز	دوشنبه	چهارم	شهریور	ماه	۹۸	جلسه	هماهنگی	ستاد	مدیریت	بحران	
شهرداری	رشت	به	ریاست	شاهرخ	طلیسگر	در	جهت	ایجاد	آمادگی	برای	مقابله	
با	حوادث	غیرمترقبه	و	جلوگیری	از	آبگرفتگی	معابر	شهری	تشکیل	برگزار	شد.

			سرپرست	معاونت	خدمات	شهری	شهرداری	رشت	با	اشاره	به	آغاز	بارندگی	های	
فصلی	گفت:	همزمان	با	شروع	بارندگی	های	فصلی	این	جلسه	برای	جلوگیری	
از	هرگونه	آبگرفتگی	احتمالی	و	اخذ	تمهیدات	و	هماهنگی	الزم	با	دستگاه	های	

مرتبط	برگزار	شده	است.
			وی	با	بیان	اینکه	بیشتر	آبگرفتگی	های	این	فصل	به	دلیل	ریزش	برگهای	
درختان	در	مسیرهای	خروج	آب	است،	تصریح	کرد:	در	هماهنگی	های	صورت	
گرفته	با	مدیران	مناطق	و	سازمان	مدیریت	پسماندها	مقرر	گردید	تا	نسبت	به	
رفع	هر	گونه	گرفتگی	و	الیروبی	انهار	و	مسیل	ها	و	سرچاهچه	های	فاضالب	اقدام	
شود	و	نقاط	آبگیر	شناسایی	شده	و	برای	ترمیم	و	لکه	گیری	آسفالتهای	معابر	شهر	

درجهت	رفع	گرفتگی	ها	نیز	اقدامات	الزم	صورت	پذیرد.
			طلیسگر	بر	تجهیز	و	آماده	سازی	ماشین	آالت	و	خودروهای	ستاد	مدیریت	بحران	
شهرداری	تاکید	کرد	و	گفت:	مدیران	مناطق	پنجگانه	نیز	باید	در	کوتاهترین	زمان	ممکن	نسبت	به	تجهیز	و	تعمیر	ماشین	آالت	خود	اقدام	نمایند	تا	در	صورت	

وقوع	هر	گونه	حادثه،	برای	ارائه	خدمات	الزم	به	شهروندان	آمادگی	الزم	داشته	باشند.

شهرداری رشت در ماه محرم امسال »رادیو کربال« را دایر خواهد کرد 
			رئیس	کمیسیون	فرهنگی،	اجتماعی	و	گردشگری	شورای	اسالمی	شهر	رشت	با	بر	شمردن	اقدامات	فرهنگی	ماه	محرم	در	مراسم	»الی	الحسین...«	ویژه	برنامه	

مواکب	و	هیاتهای	مذهبی	در	آمادگی	برای	همایش	بزرگ	اربعین	حسینی	گفت:	»رادیو	کربال«	در	پیاده	راه	فرهنگی	رشت	راه	اندازی	می	شود.
			محمدحسن	عاقل	منش	در	این	ویژه	برنامه	که	شامگاه	یکشنبه	سوم	شهریور	ماه	۹۸	توسط	موسسه	منتظران	منجی	با	مشارکت	موکب	»خدام	العتره	
شهرداری	رشت«	و	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	در	»میدان	شهدای	ذهاب	شهرداری«	سخن	می	گفت،	اظهار	کرد:	باید	آمادگی	الزم	برای	

اجرای	باشکوه	راهپیمایی	اربعین	حسینی	از	همینک	فراهم	شود.
			وی	ادامه	داد:	در	ماه	محرم	تئاترهای	خیابانی	با	موضوع	محرم	و	تعزیه	خوانی	نیز	در	کنار	برپایی	ایستگاه	های	صلواتی،	برگزار	خواهد	شد	و	ایستگاه	هایی	همچون	

سالمت	و	مشاوره	های	دینی	نیز	در	این	دو	ماه	در	پیاده	راه	دایر	می	گردد.
			در	ماه	های	عزاداری	سرور	و	ساالر	شهیدان	اجرای	تواشیح،	مداحی،	برافراشتن	پرچم	حرم	مطهر	حسینی)ع(	و	قرعه	کشی	سفر	کربال	از	برنامه	هایی	است	که	

شهرداری	رشت	برای	این	ایام	در	نظر	گرفته	است.
			در	این	ویژه	برنامه	یکی	از	استادان	حوزه	علمیه	نیز	درباره	فلسفه	اربعین	سخنرانی	کرد.

			همچنین	در	پایان	ویژه	برنامه	»الی	الحسین...«	به	قید	قرعه	۱۴	شرکت	کننده	جزو	»راهیان	کربالی	معلی«	شدند

تئاتر خیابانی دائم رشت 
واسپاری می شود

			علیرضا	حسنی	رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	
واسپاری	 کار	 آغاز	 از	 رشت	 شهرداری	 ورزشی	 و	
تئاتر	خیابانی	دائم	به	مؤسسات	و	گروه	های	هنری	
با	هدف	ارتقای	سطح	کیفی	این	پروژه	خبر	داد	و	
گفت:	فراخوان	واگذاری	تئاتر	خیابانی	دائم	به	منظور	
واسپاری	این	پروژه	به	مؤسسات	و	گروه	های	هنری	

استان	انجام	شده	است.
			وی	گفت:	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	
پرافتخار	 مسیر	 ادامه	 هدف	 با	 رشت	 شهرداری	
فرهنگی	شهر	رشت	و	در	راستای	تحقق	رسالت	
و	عمل	به	وظایف	ذاتی	خود	در	جهت	گسترش	
فرهنگ	شهروندی،	ترویج	شعائر	مذهبی،	تعمیق	
فرهنگ	و	باورهای	دینی،	ترویج	فرهنگ	نظم	مداری	
و	قانون	گرایی،	ارتقای	هویت	فرهنگی	-	اجتماعی،	
افزایش	سطح	نشاط	اجتماعی	و	کاهش	آسیبهای	
اجتماعی	از	ظرفیت	و	پتانسیل	تئاتر	به	عنوان	یکی	
از	تأثیرگذارترین	ابزارها	برای	ترویج	فرهنگ	و	انتقال	
موضوعات	 و	 مسائل	 شهروندی،	 حقوق	 مفاهیم	
اجتماعی	و	آموزه		ها	و	مبانی	زندگی	بهره	جسته	
و	پروژه	تئاتر	خیابانی	دائم	رشت	را	برنامه	ریزی	و	
تمهید	نمود	است	که	برای	اولین	بار	در	کشور	در	

شهر	رشت	انجام	می	شد.
			علیرضا	حسنی	در	زمینه	واگذاری	تئاتر	خیابانی	
دائم	رشت	نیز	توضیح	داد:	حاال	این	سازمان	بر	آن	
است	تا	با	واسپاری	تئاتر	خیابانی	دائم	به	مؤسسات	
به	هنرمندان	 را	 فرهنگی	و	هنری،	تولی	گری	آن	
واگذار	نماید	تا	بدین	ترتیب	فرآیند	اجرایی	برنامه	
توسط	افراد	متخصص	و	از	بدنه	تئاتر	انجام	شود	
که	این	امر	منتج	به	افزایش	سطح	کیفی	تئاترها	
و	تأثیرگذاری	بیشتر	بر	شهروندان	و	جامعه	هدف	

خواهد	شد.
این	 به	نقش	نظارتی	سازمان	در	 اشاره	 با	 		وی	 	
برنامه	نیز	تصریح	کرد:	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	
و	ورزشی	شهرداری	رشت	بر	روند	اجرایی	و	حسن	
انجام	کار	این	برنامه	ها	پس	از	اخذ	مجوز	از	مراجع	
ذیصالح	نظارت	خواهد	نمود	و	وظیفه	برآورد	مالی	
و	تأمین	هزینه	ها	از	محل	بودجه	شهرداری	را	نیز	

عهده	دار	خواهد	بود.
ورزشی	 و	 اجتماعی	 فرهنگی،	 سازمان	 رئیس	 	 	 	
شهرداری	رشت	در	پایان	با	بیان	اینکه	در	شروع	
اشکال	 و	 نقص	 از	 درصدی	 وجود	 کار	 هر	 انجام	
امری	بدیهی	و	طبیعی	است،	ابراز	امیدواری	کرد	
تا	با	همت	و	تالش	دست	اندرکاران	و	با	همفکری	و	
تشریک	مساعی	هنرمندان	و	فرهیختگان	فرهنگ	
و	هنر	نسبت	به	رفع	همه	نواقص	و	بهبود	و	ارتقای	
کیفیت	تئاترها	به	سطح	کیفی	مطلوب	اهتمام	الزم	
صورت	پذیرد	تا	بتوانیم	نمایشهایی	در	خور	شأن	
مردم	فهیم	و	هنردوست	رشت	ارائه	داده	و	رضایت	

شهروندان	محترم	را	جلب	نماییم.



همکاریهای شهرداری رشت و 
بانک رسالت بررسی شد

   در دیدار شهردار رشت با مسووالن بانک 
رسالت در استان گیالن، چگونگی همکاریهای 

دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   دکتر ناصر حاج محمدی در هففته ای که 
استان  در  رسالت  بانک  مسووالن  با  گذشته 

گیالن دیدار و گفت وگو نمود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت در این دیدار 
را  شهری  مشکالت  و  مسائل  رشت  شهردار 
مطرح نمود و خواستار همکاری برای برون رفت 

از این مسائل شد. 
رشت  شهردار  نشست  تصویری  گزارش     
پایگاه  در  استان  رسالت  بانک  مسووالن  با 
اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

چهره شهر رشت عاشورایی 
می شود

   سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت همزمان با فرا رسیدن »ماه محرم« و ماه عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان با اجرای طرحهای مختلف چهره شهر رشت را عاشورایی می کند.

   از جمله اقدامات این سازمان به مناسبت فرا رسیدن ماه عزاداری آقا اباعبداهلل الحسین)ع( نصب 
۱۵ المان صفحه ای به مناسبت ماه محرم و نصب دو المان نوری صلوات در پیاده راه  فرهنگی، 
میدان مصلی، نصب ۱۵ عدد کتل فلزی محرم، دو عدد طاقی کاشیکاری مناسب این ایام، چهار 
کتیبه  عاشورایی، نصب  تابلوی عصر عاشورا در میدان امام حسین)ع(، نصب چهار علم تک شاخه 
فومیزه نصب کتل چهاروجهی عاشورایی بزرگ، نصب دو المان نوری و ۶۰  المان نوری تیربرقی 

و... است.
   این سازمان همچنین برای فضاسازی شهری با موضوع محرم در خیابان شریعتی، فضاسازی با موضوع 
کربال برای اجرای تعزیه در پیاده راه فرهنگی، نصب بنرآویز با موضوع محرم در میدان گیل و برج ساعت 

شهرداری اقدام می کند.
   نصب و استقرار ریسه های پارچه ای مشکی به طول ۳۰ هزارمتر در خیابانهای شهر رشت و نصب 
یک هزار پرچم سیاه روی ملیه های پرچم پلهای همسطح و غیرهمسطح، اهتزار سه ابرپرچم و 
استفاده از جایگاه های تبلیغاتی سازمان برای اکران طرحهای مناسبتی ویژه محرمدر استندها و 
آویزهای تیربرقی از دیگر برنامه های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در 

ماه محرم است.
   سجاد محجوب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت همچنین تاکید کرد: 
همکاری با هیاتهای مذهبی برای نصب رایگان بنرها و پرده های ایام محرم و مشارکت و همکاری 
با برنامه های موکب »خدام العتره شهرداری رشت« و پایگاه مقاومت امام خامنه ای)مد ظله العالی( و 
همکاری با برخی مساجد در برپایی  ایستگاه های صلواتی از برنامه های این سازمان در ماه محرم و 

صفر است.
   وی ادامه داد: همه این اقدامات برای نشان دادن ارادت قلبی خود و شهروندان گرامی شهرباران به آقا 

ابا عبداهلل الحسین)ع( و خاندان عصمت و طهارت صورت می پذیرد.

تغییر شیوه اجرای خط کشی طولی 
ترافیکی در شهر رشت

خط کشی طولی)محوری( در سه شکل گرم، دو 
جزیی و سرد به شکل ممتد و منقطع با توجه به 
نوع بستر و رده عملکردی معبر در طول سال در 

معابر عمومی شهر انجام می گیرد.
   بر پایه مدیریت ایمنی و مهندسی معاونت حمل 
و نقل و امیر زیربنایی شهرداری رشت این خط 
دانه های شیشه  با  و  مکانیزه  به صورت  کشی ها 
ای)گالسبید( و با عرض ۱۵ سانتی متر و ضخامت 
فیلم خشک دو هزار میکرون )برای رنگ دو جزیی( 
و ۳۵۰ میکرون )برای رنگ سرد( صورت می پذیرد 
. این گزارش حاکی است با توجه به نیاز شهر و 
قرارداد منعقد شده همچنین شرایط جوی مناسب 
عملیات خط کشی محوری با رنگ دو جزئی در 

روزهای اخیر آغاز شده است.



سبب فرار سرمایه گذار از شهرمان نشویم...

   به محض اینکه شهردار رشت و معاون مالی و اقتصادی شهرداری این شهر در نشست 
غیررسمی شورای شهر گزارشی از شکل گیری بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ شهرمان و یکی 
از بزرگترین سرمایه گذاریهای سه استان شمالی کشور – گلستان، مازندران و گیالن – با 
عنوان »پارک آبی رشت« خبر دادند، از گوشه و کنار در فضای مجازی مورد حمالت ریز و 

رشت قرار گرفتند.
  برخی از  نویسندگان سایتها و پایگاه های خبری که همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند، به دنبال 
این گزارش آستین ها را برای انتقاد باال زده و به جای آنکه  خوشحال باشند چنین سرمایه گذاری 

عظیم و قابل ارزش در شهرشان رخ می دهد، دست به قلم انتقاد بردند و صدایشان را بلند کردند.
از  برخی  با  هماهنگی  در  و  فشرده  کار  یک  انجام  با  بود  توانسته  که  رشت  شهردار     
همجوار  استان  در  بود  قرار  حتی  که  را  سرمایه گذار  این   پایتخت  مدیران  و  مسووالن 
سرمایه  خود را به کار بندد، به رشت بیاورد، اینک هم باید مواظب باشد تا خدای ناکرده 
سرمایه گذار این پروژه بزرگ از رشت فرار نکند و هم این پروژه از هفت خوان بگذرد و 

به سرانجام برسد.
   بهانه این سایت ها و پایگاه های خبری  در انتقاد از اجرای این پروژه،  نزدیکی آن با آرامستان 
رشت بوده  در حالی که این پروژه قرار است در ۱۰ هکتار از زمین ۴۶ هکتاری کنار آرامستان 

انجام شود که فاصله ای معنادار با آن دارد و به هیچوجه ارتباطی با آرامستان پیدا نمی کند.
   ساخت این پروژه در ابعاد ۱۰ هکتاری از قطعه زمین ۴۶ هکتاری جانمایی شده به نظر آنقدر 
با آرامستان فاصله فیزیکی دارد که نه صدای بهره وران از این پروژه به آرامستان برسد و نه از آب 

آن استفاده شود!
   به نظر می رسد  برای پیشرفت شهرمان باید نوع نگاه خود را عوض کنیم و باعینک خوش  بینی 
به مسائل و موضوعات بنگریم و در  هر موضوع قدری مهربانانه تر با سرمایه گذارانی که قصد دارند 
سرمایه خود را برای آبادانی شهرمان وارد این شهر کنند، برخورد کنیم تا در آینده نگوییم چرا 

شهر رشت از مراکز دیگر استانهای کشور عقب مانده است.
   آینده  شهر رشت در گرو اجرای چنین برنامه های مهم است که بتوانیم با جذب و جلب 
سرمایه گذار پروژه های کوچک و بزرگ بسیاری در جهت توسعه و امور زیربنایی شهر به اجرا 

برسانیم.

شهردار و شهرداری رشت 
نباید گرفتار روزمّرگی شود

   شهردار رشت از زمانی که بر مسند شهرداری این کالنشهر نشسته است، کمتر فرصت کرده تا به 
طرحها و برنامه های زیربنایی به طور جدی بپردازد و ناخواسته  از مسیر ایجاد تحول بزرگ که برای 

شهروندان به چشم آید و او در ذهن دارد، قدری دور مانده است.
    مردم شهر رشت پس از یک دوره  طوالنی که شهر خود را بدون شهردار دیده اند همینک از 
حاج محمدی انتظاراتی به مراتب بیشتر دارند و سطح توقعات آنها از شهردار این کالنشهر باالتر رفته 

است.
   نوع عملکرد حاج محمدی هم در طول زمانی که به این مسند نشسته سبب شده است که شهروندانی 
که خبرها و رویدادهای شهرداری رشت را دنبال می کند، حاال به آینده این شهر بیشتر امیدوار شوند 

چون احساس می کنند دستکم در طول یکی دو سال آینده اگر شهرداری رشت از روزمّرگی خارج 
شود بتواند در زمینه های عمرانی، سرمایه گذاری، زیباسازی، زیرساختی، زیست محیطی و... بیش از 

پیش به جلو برود.
   اگر تا دیروز دغدغه و نگرانی مردم آسفالت خیابانها بود امروز شهروندان رشت به رفع آلودگی 
است  متمادی  سالیانی  که  می اندیشند  بیشتر  »گوهررود«  و  »زرجوب«  بهسازی  و  رودخانه ها 
سبب رنجش خاطر آنها شده است و همه در باره آن صحبت کرده اما کمتر اقدام مثبت و موثری 
صورت گرفته، اگر تا دیروز تنها به گلکاری و رنگ آمیزی جداول توجه داشته اند امروز به پروژه های 
سرمایه گذاری از جمله وضعیت تاالب عینک، رصدخانه و... می اندیشند و موضوع نگران کننده ای  

همچوین مساله ترافیک.
   این موضوعات را شما می توانید از البه الی مطالبی که در شبکه های اجتماعی برای شهردار رشت 
نوشته می شود به خوبی دریابید که نویسندگان خواستار خارج شدن شهردار و شهرداری از روزمّرگی 

هستند.
   مساله مورد اشاره کار شهردار رشت را قدری مشکل می کند که هم باید به فکر پرداخت بدهی های 
چندصد میلیارد تومانی باشد، هم به فکر جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های به زمین مانده و 
هم ایجاد رضایتمندی شهروندانی که در طول سالهای گذشته درباره موضوعات شهری خیلی حرف 

شنیده اند.
   حاال مخاطبان شهرداری رشت در مطالبی که منعکس می کنند نشان می دهند که خواستار خروج 
شهرداری این کالنشهر از  روزمّرگی و پرداختن به موضوعات زیربنایی و  جذب سرمایه گذار در شهرند.
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