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عليرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت

مدیریت شهری هیچگاه از 
همکاری خبرنگاران بی نیاز نیست 

تواند  نمی  اداری  تشکيالت  و  هيچ دستگاه 
بگوید از ایجاد و برقراری ارتباط با خبرنگاران 
بی نياز است و به همين دليل مدیریت شهری 
نيز همواره برای اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
و فرهنگسازی نيازمند همکاری متقابل رسانه 

های گروهی با شهرداری رشت است.
پراهميت خود  دليل شغل  به     خبرنگاران 
افکار  تنویر  جهت  در  بزرگ  رسالتی  دارای 
عمومی و آگاهی بخشی به جامعه هستند و 
افکار عمومی نيز دائماً رفتار و اعمال آنها را 
قضاوت می کند تا به صدق گفتار و نوشتار 

یك خبرنگار ایمان بياورد.
   قانع تاکيد کرد: خبرنگاران و قلم به دستانی 
شوند  موفق  توانند  می  خدمت  وادی  در 
درجهت  صراحت  و  صداقت  با  کارشان  که 
برقراری جریان زنده و آزاد اطالعات و با تکيه 
بر امانتداری و شجاعت همراه بوده و بتوانند 

اعتماد و اطمينان مردم را جلب کنند.
    ضمن اینکه "روز خبرنگار" را به فال نيك 
گرفته و به همه خبرنگاران شهرمان تبریك 
می گویم اميدوارم رابطه خبرنگاران شهرباران 
روز به روز با مدیریت شهری دوام و قوام یابد 
تا از حاصل و نتيجه این ارتباطات، شهروندان 
شهر رشت بيش از پيش بهره ببرند و شهر 
به  بيشتر  چه  هر  روز  به  روز  نيز  را  رشت 

پيشرفت، توسعه و آبادانی برسد.
بزرگ  خانواده  و  رسانه  اصحاب  یقين  به     
به  تاثيراتی  توانند  می  شهرمان،  مطبوعات 
آرمان  تحقق  در  گسترده  و  بزرگ  مراتب 
های توسعه ای شهر رشت داشته باشند که 
به همين دليل اميدواریم همه اعضای جامعه 
با به کارگيری نيروها و  رسانه ای شهرباران 
امکانات خود هر چه بيشتر و بهتر برای توسعه 
و پيشرفت این شهر فرهنگی تالش کنند و 
شهرمان بهتر از گذشته همچون نگينی در 

کشور پهناور ایران بدرخشد.

صدور  با  رشت  شهردار 
پيامی انتخاب هيئت رئيسه 
جدید شورای اسالمی شهر 

را تبریك گفت.
خبر  واحد  گزارش  به     
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
بين الملل شهرداری رشت، 
وی در این پيام بدوا از هيات 
ریيسه سال سوم دوره پنجم 
تقدیر و تشکر نمود و اعالم 
همکاری  به  کرد: شهرداری 
و تعامل با شورا برای انجام و 

اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای 
شهر نياز مبرم دارد و با توجه به وضعيت 
موجود که بسياری از پروژه ها در دست 
همکاری  و  تعامل  این  هستند،  اجرا 
به ویژه در زمينه رفع مشکالت مالی، 
تصویب سياست هایی که بتواند برای 
توسعه  درجهت  گذار  سرمایه  جذب 

شهر باشد، موثر و مفيد خواهد بود.
   حاج محمدی در پيام خود افزود: یکی 
شهرداریها  امروزین  مهم  مسایل  از 
الگوهای  با  متناسب  شهری  توسعه 
استفاده  است،  شهری  اقتصاد  جدید 
سرمایه  و  خصوصی  بخش  ظرفيت  از 

پیام تبریک شهردار رشت برای هیات رئیسه جدید شورا؛
با همکاری در یکسال پیش رو می توان سالی به مراتب بهتر رقم زد

گذاری در تمامی عرصه های مدیریت 
مدیریت  موفقيت  واژه  کليد  شهری 
شهری می باشد که اميدوارم با تدبير و 
همکاری تمامی اعضای محترم به ویژه 
این  رئيسه محترم جدید شورا،  هيات 

مسير دشوار هموار گردد. 
   وی ادامه داد: اینجانب به عنوان شهردار 
و  تالش  تمام  گذشته  همچون  رشت 
کار  انگيزه  ایجاد  برای  را  کوشش خود 

و تالش پرسنل شهرداری 
به کار می گيرم و اميدوارم 
با درایتی که هيئت رئيسه 
به خرج می  محترم شورا 
دهند، سال پایانی فعاليت 
شورای اسالمی شهر رشت 
سالی  به  پنجم  دوره  در 
ذهن  و  فکر  در  ماندگار 
شهروندان با اجرای پروژه 
بزرگ در شهر نقش  های 

ببندد.
   حاج محمدی در ادامه تاکيد 
کرد: رجای واثق دارم که در یکسال پيش 
رو با همکاری، هماهنگی، وحدت نظر و 
همچنين ایجاد ثبات و آرامش می توان 
سالی به مراتب بهتر و خوشایندتر را 
برای شهرداری و شهروندان شهربارانهای 
نقره ای رقم زد و در زمينه های مختلف 
اقتصادی و توسعه  فرهنگی، عمرانی، 
برای  استوار  هایی  گام  و...  شهری 

کالنشهر رشت برداشت.

 اميدوارم با تدبير و همکاری تمامی اعضای محترم به ویژه هيات رئيسه محترم 
جدید شورا، مسيرهای  دشوار هموار گردد. 
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     شهردار رشت با سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران  و  سفیر ایران در 
جمهوری آذربایجان دیدار و 

گفت وگو کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهردار  رشت،  شهرداری 
دوستانه  نشست  در  این کالنشهر 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  با 
و سفیر  ایران   اسالمی  جمهوری 
ایران در آذربایجان، سفر وی و هیئت همراه را به گیالن منشا خیر دانست و با اشاره به تشابهات اقلیمی 
میان مرکز گیالن و مرکز آذربایجان اظهار کرد: باید بتوان همکاری های دوجانبه فرهنگی میان این دو 

منطقه فراهم کرد.
   ناصر حاج محمدی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون شهر خالق خوراک رشت گفت: می شود از این 

ظرفیت در توسعه گردشگری بهره برد.
    شهردار رشت خاطر نشان کرد: هرچند رشت به دلیل مشکالت موجود در ساختارها با دستاوردها 
فاصله دارد، اما به دلیل وجود منطقه آزاد انزلی و مسافت کم با پایتخت کشور، حضور بیش از ۳۰ 
میلیون گردشگر و با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند بر مشکالت در 

این عرصه فائق بیاید.
   حاج محمدی، آغاز فعالیت های جدید شهرداری را موجب تحوالت آتی در این شهر دانست و با بیان 
اینکه سرمایه گذاری مهمترین ابزار توسعه شهری است گفت: رشت پتانسیل های بسیار زیادی برای 

سرمایه گذاری دارد. 
   وی ادامه داد: رشت جزو ۱۵ کالنشهر نخست کشور است و با توجه به پتانسیل های فراوان، آمادگی 

پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارد.
   شهردار مرکز استان گیالن، از تاالب ۳۵ هکتاری عینک در وسط رشت به عنوان بزرگترین تاالب 

شهری یاد کرد و افزود: می توان از این تاالب به عنوان نقطه ثقل گردشگری استفاده کرد.
   حاج محمدی ساختمان های تاریخی مرکز شهر به خصوص ساختمان شهرداری رشت را از زیباترین 
ساختمان های تاریخی عنوان کرد و یادآور شد: امروز از این ساختمان برای انجام امورات فرهنگی 

استفاده می شود و به زودی عملیات مرمت 
آن نیز انجام و تبدیل به موزه بلدیه خواهد شد.

   وی با بیان اینکه رشت شهر نخستین ها 
است گفت: این شهر نخستین شهر در کشور 
بود که از سال ۱۲۸۶ دارای شهرداری و از سال 
۱۳۰۴ دارای انجمن شورای شهر شد و اکنون 
از ۱۰۵ سال  بیش  نیز  ساختمان شهرداری 

قدمت دارد.
   این مسئول افزود: رشت در تمدن تاریخی و 
فرهنگی از تاریخی ترین شهرهای کشور بوده 
و دارای جاذبه های ملی و فراملی بسیار زیادی 

است.
   حاج محمدی با اشاره به ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو گفت: بیش از هزار مرکز 
مرتبط با خوراک و رستوران در این شهر وجود دارد و نخستین شهریست که طرح شب های روشن در 

آن اجرایی شده است.

   وی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون شب های روشن رشت، از گاری های کباب رشتی به عنوان یکی از 
جاذبه های گردشگری یاد کرد و بیان داشت: این فعالیت می تواند همتراز و هم ارزش صنایع دستی باشد.

   شهردار رشت با اشاره به باز بودن مغازه های سطح شهر تا پاسی از شب افزود: رشت مردم زنده دلی 
دارد و این مهم می تواند جاذبه بسیار خوبی برای مردم آذربایجان باشد.

   این مسئول سپس تصریح کرد: گیالن منطقه حاصل خیز جهان است و اگر منطقه خاورمیانه نقاط 
حال خیزی داشته باشد، آن نقاط، بی شک سه استان شمالی کشور، خواهد بود.

مدیر برنامه های 
یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت:

رشت آمادگی 
برای اجرای 

تورهای گردشگری 
خوراک محور را دارد

   علیرضا قانع هم در این نشست گفت: 
شهر رشت آمادگی دارد تا در راستای 
خالق  شهر  ظرفیتهای  شناساندن 

خوراک شناسی یونسکو تورهای گردشگری خوراک محور برگزار کند.
   وی گفت: مقرر شد تا مزرعه ای تهیه 
شود و گردشگران از نزدیک شاهد 

طرح ازمزرعه تا سفره شوند.
   قانع با بیان اینکه در زمینه خوراک، 
آموزشگاهی با عنوان مدرسه آشپزی 
دایر شده است افزود: در این راستا قرار 
است آکادمی خوراک نیز تاسیس شود.
   مدیر برنامه های یونسکو در شهر 
یونسکو  در  رشت  خوراک  خالق 
کنار  در  رشت  کرد:  نشان  خاطر 
گردشگری طبیعت و تاریخی، جز 

۳۶ شهر دنیا است که در زمینه شهر خالق خوراک نیز فعالیت می کند.
   قانع گفت: ظرفیت فراوانی در این زمینه در رشت وجود دارد به شرط آنکه بتوان از ظرفیت های 

دیپلماسی شهری درست بهره برد.

   شهردار رشت با سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران  و  سفیر ایران در جمهوری آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد
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عاقل منش: 
توجه  رشت  شهر  شورای  خواسته های  از  یکی 

جدی به سراوان بود
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
این  جریان  در  منش  عاقل  محمدحسن  رشت،  شهرداری 
بازدید گفت: ۱۳ ماه از فعالیت دکتر حاج محمدی به عنوان 
شهردار رشت می گذرد که حاال شاهد پایان عملیات اجرایی 
تصفیه خانه سراوان هستیم. توجه به سراوان یکی از خواسته 

های اصلی همه اعضای شورای شهر بوده و هست.
   وی ادامه داد: زباله هایی که در سراوان دفن می شوند شیرابه 
هایش رودخانه های رشت و تاالب انزلی را در نهایت آلوده می کند 

که مورد توجه همه دوستداران محیط زیست بوده و خواهد بود.
   این عضو شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به داخلی بودن 
دستگاه هایی که در تصفیه خانه رشت نصب شده اند گفت: این 

موضوع که از توان داخل برای اجرای پروژه ها استفاده کنیم مورد تاکید مقام معظم رهبری است که 
جای قدردانی دارد.   وی تاکید کرد: حل مسئله سراوان مورد توجه نماینده ولی فقیه در استان، استاندار 
گیالن، معاونان وی و حتی دادگستری استان است و ما امیدواریم با تزریق اعتبارات باقی مانده و جذب 

اعتبارات تخصیص یافته پروژه های مرتبط با مدیریت پسماندها در رشت، به خوبی پیش برود.

شیرزاد: 
اقدام خوبی در سراوان به انجام رسیده است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، فاطمه شیرزاد با اشاره 
به اینکه بیش از ۴۰ سال بوده که زباله ها در سراوان دفن می شدند، تاکید کرد: اهالی منطقه به 
بیماریهای پوستی و گوارشی مبتال بوده اند و اقدامات اصالحی که دارد انجام می شود در واقع کمک 
به اهالی منطقه است.وی ادامه داد: دولت در زمینه تامین اعتبار خیلی کمک کرده اما کافی نیست 
که امیدواریم با جذب اعتبارات تکمیلی وضعیت دفنگاه سراوان به کلی به شرایط ایده آل رسیده 
و کارها به پایان برسد.این عضو شورای اسالمی شهر رشت سپس گفت: فعالیتهایی که در زمینه 
کاهش سطح آلودگی های این منطقه دارد انجام می شود را مثبت ارزیابی می کنیم اما این فعالیتها 

باید با افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی تکمیل شود.
وی ادامه داد: کارهای عمرانی و فنی مرتبط با ساخت تصفیه خانه و موارد مرتبط با مدیریت 

پسماندها در شهرداری رشت قابل دفاع است.
فاطمه شیرزاد به خطر رانش کوه زباله اشاره خاطرنشان کرد، با توجه به راهکارهای ارایه شده و مکاتبات 

چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت روز یکشنبه دوازدهم 
مردادماه ۱۳۹۹ چهار تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت به همراه دکتر حاج محمدی از 
پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای کارها 

قرار گرفتند.
   در این برنامه بازدید مهندس محمدحسن عاقل منش، دکتر رضا رسولی، دکتر حامد عبداللهی 

و فاطمه شیرزاد شهردار رشت را همراهی می کردند.
   اعضای شرکت کننده در این برنامه پس از بازدید در سخنانی دیدگاهشان را در باره آنچه 

مشاهده کردند، بیان نمودند.
در پایان این برنامه بازدید هم شهردار رشت با قدردانی از اعضای شورا برای شرکت در این برنامه 

گفت: برای تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان کار خوب و دقیق انجام شده است.
   دکتر ناصر حاج محمدی افزود: شیرابه ها در یک فرآیند مشخص در ۱۰ مرحله تصفیه 
می شوند و خروجی آب آن بدون آلودگی عالوه بر اینکه می تواند به عنوان آب باتری و آب 
رادیاتور مورد استفاده قرار گیرد به رودخانه وارد شده و پسماند آن برای استفاده در بلوکهای 

ساختمانی به کار می رود.
   وی گفت: یکی از کارهایی را که با عالقه مندی و جدیت دنبال کرده است ایجاد این 

تصفیه خانه بود.
که شهردار با مدیران استانی و ملی انجام داده ، امیدواریم تا 

دیر نشده دولت در خصوص تامیین اعتبار این کار اقدام کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر 
رشت در پایان سخنانش از همه سمن ها، تشکلهای مردم 
نهاد و قشرهای مختلف اجتماع خواست تا از فعالیتهایی 
که برای بهبود وضعیت دفنگاه سراوان به ویژه تصفیه خانه 
ساخت داخل، دارد انجام می شود، بازدید کنند و در جریان 

کار شهرداری رشت قرار بگیرند.

رضا رسولی: 
بومی  سراوان  خانه  تصفیه  ساخت  تکنولوژی 

است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت دکتر رضا رسولی با اشاره به اینکه ساخت 
این تصفیه خانه در نوع خود یک اختراع است و از تکنولوژی بومی بهره می گیرد، گفت: وضعیت 
سال ۹۲ که برای اولین بار به سراوان آمدم با امروز قابل مقایسه نیست و امروز خوشحالم از اینکه 

این کار بزرگ اینجا انجام شده است.
وی با اشاره به رانش کوه زباله در پاییز ۹۶ گفت: قطعاً شهرداری رشت به تنهایی نمی تواند همه 
اصالحات الزم در این دفنگاه را انجام دهد و باید مورد حمایت قرار گیرد. من از همه کسانی که 
زحمت کشیدند و این کار زیربنایی را در جهت توسعه پایدار شهر انجام دادند، به ویژه شهردار 
محترم تشکر می کنم.وی در پایان گفت: این کار باید با توسعه ظرفیت کارخانه کود آلی و همچنین 

ساخت زباله سوز که عملیات اجرایی آن آغاز شده، تکمیل شود.

دکتر عبداللهی: 
وضعیت سراوان از گذشته بهتر شده است

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،دکتر حامد عبداللهی 
در بازدید از تصفیه خانه سراوان ضمن اینکه گفت انتظار این را نداشته که در این مدت دفنگاه 
سراوان به شکل امروزی بهبود یابد، خاطر نشان کرد: تصفیه خانه ای که در سراوان ساخته شده، 

اولین تصفیه خانه در نوع خود در کشور است و در کمتر از یکسال دارد به بهره برداری می رسد.
   این عضو شورای اسالمی شهر رشت افزود: من امیدوارم مراحل پایانی این کار هم به خوبی انجام 

شود تا شورای پنجم بتواند با کارنامه ای خوب کار را به پایان برساند.
   وی از شهردار رشت، معاونت عمرانی و پیمانکاران این پروژه قدردانی کرد.

توضیح: نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در ارتباط با انتشار بولتن 
»آوای بلدیه« با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در میان بگذارید.



۵

پیام تبریک شهردار به مناسبت فرا  رسیدن 
"روز خبرنگار" 	

   شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن "روز خبرنگار" با پراهمیت دانستن این شغل، این روز را به 
همه خبرنگاران مسئول و متعهد شهرباران تبریک گفت.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری متن این پیام به شرح زیر 
است:

به	نام	خدا
ن	والقلم	و	مایسطرون

  خبرنگاری وظیفه و رسالتی است که خبرنگاران با فعالیت خود آگاه سازی، آگاهی بخشی به افکار 
عمومی را نصب العین قرار داده و برای تحول و سازندگی جامعه تالش می کنند.

   شجاعت، صداقت و امانت سه ویژگی خبرنگار مسئول و متعهد است که هیچگاه از آن عدول 

نخواهد کرد و "روز خبرنگار" نمادی از تالش های خستگی ناپذیر چنین خبرنگارانی است.
   روز خبرنگار در ایران که با نام و یاد شهید محمود صارمی گره خورده به همگان یادآوری می 

کند، گام نهادن در وادی آگاهی بخشی باید با نیک اندیشی و صداقت همراه باشد.
   بر خود الزم می دانم به عنوان شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن این روز، از همه خبرنگاران 
تالشگر شهرمان تکریم کرده و آنها را برای کمک در زمینه توسعه و عمران شهری با آگاهی بخشی 

و ایجاد امید در بین شهروندان فرا خوانم.
   به عنوان خادم کوچک شهروندان رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خبرنگار محمود 
صارمی و تبریک فرا رسیدن ۱۷ مرداد که به "روز خبرنگار" نامگذاری شده برای همه خبرنگاران و 
صاحبان قلم و رسانه درجهت تحقق اهداف انسانی و مقدس آگاهی بخشی به جامعه دعا می کنم 

و موفقیت آنها را از خداوند متعال خواهانم.
ناصر	حاج	محمدی	-	شهردار	رشت

شهردار رشت از خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی بانوان 
بازدید کرد

   به ابتکار مشاور شهردار در امور بانوان و با حضور و همراهی دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت 
از خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی بانوان بازدید، به عمل آمد. 

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی 
ضمن تقدیر از مدیر این مجموعه که بانوی کارآفرین نمونه کشوری است، بر لزوم توسعه و گسترش 
هنرهای صنایع دستی رشت از قالب سنتی به صنعتی و معرفی آن به سطوح ملی و بین المللی تاکید 

و آمادگی خود را جهت حمایت و همکاری در این راستا اعالم نمود .
   در پایان با اهدای گل از بانوان مشغول فعالیت در خانه ی کارآفرینی نیز تجلیل به عمل آمد.

   گفتنی است در این بازدید نرجس شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان، حمیدرضا محمدی 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و معاونان وی حضور داشتند.

شهردار	رشت	چگونگی	اجرای
	برنامه	های	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	را	بررسی	کرد

ناصر حاج محمدی شهردار     در نشست دکتر 
سازمان  رئیس  محمدی  حمیدرضا  با  رشت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، چگونگی 
اجرای برنامه های این سازمان مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به  و    
امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست 
و  رییس  محمدی  علیرضا  با  رشت  شهردار 
سازمان  اجتماعی  معاون  علیزاده  محمدرضا 
ورزشی شهرداری رشت  و  اجتماعی  فرهنگی، 

پیرامون برنامه های راهبردی و اجرایی این سازمان بحث و تبادل نظر کرد و اولویت های پیش 
رو این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.



۶

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به      
این نشست  فاطمه شیرزاد و محمدحسن  شهرداری رشت، در 

علیپور دقایقی برای حاضران سخنرانی کردند.
   فاطمه شیرزاد ضمن تبریک دهه امامت و والیت، اعیاد قربان 
و غدیر، از شهردار رشت به دلیل انجام فعالیت های محوری در 
مقوله عفاف و حجاب تشکر کرد و گفت: عفاف و حجاب باید در 
اعمال و رفتار ما مشهود باشد و در مسئولین نیز خدا ترسی وجود 

داشته باشد.
   وی با بیان اینکه در بازه زمانی باقیمانده از پنجمین دوره شورای 
اسالمی شهر رشت می بایست پروژه های باقیمانده به اتمام برسند، 
افزود:  وظیفه ما در انجام خدمت صادقانه و بی منت به شهروندان 
سنگین تر خواهد شد و از شهردار محترم مورد انتظار است برای 
رفاه حال شهروندان نسبت به رصد خدمات در مناطق اقدام نمایند.

   فاطمه شیرزاد والیت مداری را  اصل بسیار مهمی برشمرد و گفت: 
نثار خون هزاران شهید دفاع مقدس، انقالب اسالمی، مدافع حرم 

و .... وظیفه ما را قطعا بیشتر و بیشتر خواهد نمود و می بایست رسالت خود رو به عنوان ایرانی در 
جایگاه کاری  خود به انجام برسانیم .

   وی با بیان اینکه چادر نماد زن ایرانی است، گفت: حجاب نشان دهنده این است که پایبند به 
حرایم خود هستیم و به کسی اجازه ورود به این حرایم را نمی دهیم که این بسیار ارزشمند است.

   این عضو شورای اسالمی شهر رشت در ادامه بر لزوم انجام اقدامات فرهنگی و هنری در راستای 
ترویج عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: در جلسات کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت 
احداث اولین بازارچه البسه اسالمی را مورد بررسی قرار دادیم و انتظار ما این است جلساتی با محوریت 
همین موضوع در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای پیگیری به ثمر نشاندن 

این موضوع برگزار گردد.
   وی از توجه و اهمیت شهردار رشت به موضوع عفاف و حجاب در کنار مباحث شهری، عمرانی، 
اجتماعی و فرهنگی و... تشکر کرد و افزود:  عفاف و حجاب اصل مهمی در تحکیم بنیان خانواده است 
و هر چه حمایت بیشتری از فعاالن حوزه عفاف و حجاب صورت پذیرد، به تحکیم، انسجام و ثبات 

بیشتر خانواده ها منتج خواهد شد.
   فاطمه شیرزاد وحدت، انسجام و دشمن شناسی را از اصول مهم جامعه اسالمی دانست و گفت: از 
پایگاه مقاومت بانوان شهرداری که مسئوالنه فعالیت می کنند، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، 
مشاور شهردار در امور بانوان و شخص آقای شهردار که با مشغله زیاد این برنامه را تدارک دیدند، 

قدردانی می کنم.
   در این نشست دکتر ناصر حاج محمدی به توصیه های آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور به مردان و زنان 

به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛ 
از جمعی از بانوان فعال شاغل در شهرداری رشت تجلیل شد

اشاره کرد و گفت، حجاب تنها مختص بانوان نیست و عالوه بر 
زنان، رعایت آن برای مردان هم الزم و ضروری است. 

   شهردار رشت با بیان اینکه حجاب پاسخی به ندای فطرت درون 
است، تصریح کرد: عفاف و حجاب باید در تمام وجوه ظاهر، باطن 

و زبان شخص نمود یابد.
اینکه حجاب تنها نوع پوشش نیست بلکه  با اشاره به     وی 
شخصیت انسان را نشان می دهد، افزود: نگهداری زبان هم نوعی 
فرهنگ در زمینه عفاف و حجاب است که باعث می شود انسان 

حرفهای ناروا در حق کسی ادا نکند.
   شهردار رشت تاکید کرد: حجاب یعنی اینکه همگان اخالق را 
رعایت کنند و به نظر من شهرداری رشت در انتقال این فرهنگ 

به جامعه خوب عمل کرده است.
   شهردار رشت در ادامه با اشاره به فعالیت های عمرانی شهر 
رشت، گفت: جلسات شورای معاونین شهرداری رشت هر هفته به 
طور مستمر به منظور پیگیری اجرای پروژه های عمرانی برگزار 
می شود چرا که ما موظف و مکلف به انجام درست کارها هستیم و در همین راستا شفاف عمل کرده 

و نسبت به ارائه گزارش ها و اطالعات به شورای اسالمی شهر رشت اقدام می کنیم.
    سپس اصغر اسدپور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری رشت در باره چگونگی و 

فرآیند اجرای این برنامه توضیح داد.
   وی گفت: در این برنامه از تعدادی از بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تجلیل می 
شود و ما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی نتوانستیم همه فعاالن این بخش را دعوت کنیم اما 

ان شاءاهلل در فرصت مناسب هدایای آنها را به صورت حضوری تقدیم شان خواهیم کرد.
ما می  آنجایی که  از  برنامه گفت:  این  برگزاری  تاخیر  اسدپور همچنین در زمینه دالیل     
خواستیم حتماً جناب آقای شهردار در این برنامه حضور داشته باشند و از طرفی آقای شهردار 
در دو سه هفته اخیر درگیر کارهای متعددی بودند، مقرر شد تا این همایش قدری با تاخیر 

برگزار شود.
   گفتنی است در پایان هم از برخی از بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در 

شهرداری رشت با اهدای لوح سپاس و هدیه قدردانی شد.



۷

برگزاری جشنواره مردمی بهار والیت در رشت 	
			رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	
و	ورزشی	شهرداری	رشت	از	برگزاری	
جشنواره	مردمی	بهار	والیت	در	رشت	
خبر	داد	و	گفت:	برپایی	نگارخانه	ها	
و	گذرهای	هنری	در	معابر	شهری	با	
رعایت	مالحظات	بهداشتی	پیشگیری	
نمایشگاه	 برگزاری	 و	 کرونا	 شیوع	 از	
های	دائمی	و	ساخت	سازه،	از	برنامه	
بهار	 مردمی	 درجشنواره	 مهم	 های	
توسط	 برنامه	 این	 که	 بوده	 والیت	
هنرمندان	شهر	رشت	اجرا	می	گردد.

			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	حمید	رضا	محمدی	رییس	
سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	با	گرامیداشت	دهه	والیت	و	عید	بزرگ	شیعیان	
جهان	اظهار	کرد:	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	به	مناسبت	بزرگداشت	دهه	

والیت	برنامه	های	مختلف	فرهنگی	و	اجتماعی	را	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	است.
			وی	با	اشاره	به	برنامه	های	این	سازمان	در	دهه	والیت،	گفت:	برگزاری	مسابقه	کتابخوانی	با	موضوع	
خطبه	غدیر،	نهج	البالغه	و	زندگی	نامه	و	معارف	علوی	بین	کارکنان	شهرداری	و	برگزاری	مسابقات	
پدران	و	مادران	قصه	گو	با	موضوع	نقل	واقعه	غدیر	خم	برای	فرزندان	کارکنان	شهرداری	از	طریق	

همکاری	با	امور	مساجد	از	برنامه	های	سازمان	در	دهه	والیت	می	باشد.
			رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	از	برگزاری	جشنواره	مردمی	بهار	والیت	
در	رشت	خبر	داد	و	افزود:	برپایی	نگارخانه	ها	و	گذرهای	هنری	در	معابر	شهری	با	رعایت	مالحظات	
بهداشتی	پیشگیری	از	شیوع	کرونا	و	نمایشگاه	های	دائمی	و	ساخت	سازه،	از	برنامه	های	مهم	درجشنواره	

مردمی	بهار	والیت	بوده	که	این	برنامه	توسط	هنرمندان	شهر	رشت	اجرا	می	گردد.
			محمدی	با	بیان	اینکه	نصب	پرچم،	تزئین	سر	درب	منازل	و	ورودی	ادارات	و	محل	های	کسب	کار	
نوعی	فعالیت	فرهنگی	بصری	در	سطح	شهر	است،	گفت:	برپایی	ایستگاه	سالمت	و	هماهنگی	جهت	ارائه	
خدمات	درمانی	رایگان	یا	تخفیفات	مناسب	در	بیمارستان	ها،	درمانگاه	ها	و	ویزیت	بیماران	با	مشارکت	
موسسه	مردم	نهاد	شمیم	بوی	حسین)ع(	از	دیگر	برنامه	های	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	

شهرداری	رشت	در	دهه	والیت	و	جشنواره	مردمی	عمار	خواهد	بود.
			وی	از	برگزاری	مسابقات	هنری	در	قالب	نقاشی،	داستان،	شعر	و	هنرهای	تجسمی	با	محوریت	واقعه	
غدیر	به	صورت	مجازی	خبرداد	و	افزود:	برگزاری	جشن	و	راه	اندازی	کاروان	شادی	و	نمایش	خیابانی	در	
اماکن	عمومی	و	مجتمع	های	مسکونی	با	مالحظات	بهداشتی	پیشگیری	از	شیوع	ویروس	کرونا	از	برنامه	

هایی	است	که	در	دهه	والیت	در	سطح	شهر	رشت	انجام	می	شود.
			رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	با	بیان	اینکه	جشن	شب	عید	غدیر	در	
پیاده	راه	فرهنگی	رشت	با	مشارکت	هیئت	رزمندگان	با	رعایت	کامل	پروتکل	بهداشتی	برگزار	می	شود،	
گفت:	اجرای	برنامه	های	شاد	و	متنوع	فرهنگی،	سرود،	مسابقه	و	پرده	خوانی	غدیر	از	برنامه	های	جشن	

شب	عید	غدیر	در	پیاده	راه	فرهنگی	شهر	رشت	می	باشد.
			محمدی	از	برگزاری	چند	ویژه	برنامه	فرهنگی	و	ورزشی	و	اهداء	هدایا	و	پخش	شیرینی	و	شکالت	
در	پارک	بانوان	منظریه	توسط	گروه	های	فرهنگی	بانوان	و	پخت	و	توزیع	نان	رایگان	در	ایستگاه	
فرهنگی	و	ایستگاه	بهداشتی	در	حاشیه	جشن	عید	غدیر	خبر	داد	و	بیان	کرد:	برنامه	مشارکتی	
با	موکب	نورالزهرا	در	مناطق	چهارگانه	مسکن	مهر،	جهاد،	انتظام	و	پیاده	راه	فرهنگی	شهرداری	
رشت	در	دهه	والیت	از	برنامه	های	مهم	و	ویژه	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	

رشت	می	باشد.

در نشست روسای فاوای کالنشهرهای کشور با حضور رئیس سازمان فاوای 
شهرداری رشت؛

پیاده  سازی پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی )GNAF( بررسی شد
			پیاده	سازی	پروژه	نشانی	استاندارد	مکانی	ملی	)GNAF(	در	نشست	روسای	فاوای	کالنشهرهای	

کشور	با	حضور	رییس	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	شهرداری	رشت	بررسی	شد.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	به	نقل	از	امور	
ارتباطات		سازمان	فاوا،	هانی	عسکری،	رییس	سازمان	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	شهرداری	
رشت	در	نشست	فاوای	کالنشهرهای	کشور	که	به	صورت	ویدئو	کنفرانس	و	با	حضور	سایر	روسای	

فاوای	شهرداری	های	کالنشهرهای	کشور	برگزار	شد،	حضور	یافت.
			در	این	نشست،	حاضران	با	بیان	نظرات	و	ارائه	ی	راهکارهای	پیشنهادی	در	خصوص	
پیاده	سازی	پروژه	نشانی	استاندارد	مکانی	ملی)GNAF(	با	یکدیگر	به	گفتگو	و	تبادل	نظر	

پرداختند.

			همچنین	دکتر	قادری	عضو	هیات	مدیره	شرکت	ملی	پست	و	مهندس	دولتی	مدیر	کل	
جغرافیایی	و	اطالعات	مکانی	کشور	نیز	از	میهمانان	این	نشست	بودند	تا	با	توجه	به	اهمیت	
مشارکت	شرکت	ملی	پست	با	شهرداری	ها	در	اجرای	این	پروژه،	ابعاد	مختلف	اجرای	آن،	مورد	
بحث	و	بررسی	قرار	گیرد.	عسکری	در	خصوص	این	نشست	بیان	داشت؛	طرح	نشانی	استاندارد	
مکانی	ملی	برای	ایجاد	و	نگهداری	یک	پایگاه	اطالعاتی	و	راهنمای	رسمی	و	موثق	آدرس	ها	در	
کشور،	برای	نشانی	های	در	حال	استفاده	و	همچنین	آدرس	های	رسمی	است.	وی	افزود؛	وحدت	
رویه	ی	آدرس	دهی	و	کاهش	هزینه	های	مترتب	بر	آن	یکی	از	اهداف	پایه	در	این	طرح	بوده	و	

خدمات	و	سرویس	های	زیر	بنایی	نیز	از	آن	قابل	استحصال	می	باشد.
			عسکری	خاطر	نشان	کرد:	اجرای	طرح	در	قالب	یک	سرویس	اینترنتی	که	به	منظور	تولید	و	
بازیابی	آدرس	های	استاندارد	مکان	محور	یکتا	تولید	می	گردد،	در	اختیار	عموم	کاربران	اعم	از	
نهادها	و	سازمان	های	ذینفع	و	شهروندان	قرار	خواهد	گرفت	و	همه	ی	آن	ها	از	مزایای	متعدد	

پیاده	سازی	این	طرح	بهره	مند	خواهند	شد.
			رییس	سازمان	فاوای	شهرداری	رشت،	امکان	برقراری	ارتباط	بین	پایگاه	های	اطالعاتی	مختلف	
موجود	در	کشور،	امکان	استفاده	وسیع	تر	از	اطالعات	مکانی	و	مدیریت	بر	روی	داده	ها	و	خدمات	
،	تبادل	اطالعات	در	حوزه	های	مختلف	کشور،	کاهش	هزینه	های	نهادها	در	ارائه	خدمات	و	
همچنین	ترویج	فرهنگ	استفاده	از	آدرس	استاندارد	ملی	در	میان	شهروندان	را	از	مهمترین	

اهداف	این	طرح	برشمرد.
			الزم	به	ذکر	است،	از	دیگر	موضوعات	مطرح	شده	در	این	نشست	پیشنهاد	راه	اندازی	سامانه	
هایی	مشابه	سامانه	نام	شهرداری	تهران	جهت	امکان	گزارش	گیری	از	تغییرات	معابر	بود،	تا	

فرآیند	تغییر	نام	به	صورت	مکانی	روی	معبر،	امکان	پذیر	باشد.



۸

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار بازگشایی مسیر امام علی)ع( 
منتشر شد  

رشت  شهرداری     
شورای  مصوبات  پیرو 
گذاری  سرمایه  سازمان 
و  مردمی  مشارکتهای  و 
 ۲۵۶۱۱ شماره  تاییدیه 
شورای   ۱۳۹۹/۲/۲۴ مورخ 
محترم اسالمی شهر، در نظر 
دارد پروژه بازگشایی مسیر 
قالب  در  را  علی)ع(  امام 
)مهندسی،   EPCF شیوه 
تامین  و  ساخت  تدارک، 
فراخوان  طریق  از  مالی( 

عمومی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، تاریخ چاپ آگهی 
نوبت اول این فراخوان روز شنبه ۹۹/۵/۴ و نوبت دوم روز شنبه ۹۹/۵/۱۱  و مهلت دریافت اسناد 
برای اشخاص حقیقی و حقوقی از زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۹ اعالم شده است.
   مهلت تحویل اسناد تا ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۵/۹۹ است که می بایست در 

پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه سازمان تحویل گردد.
   شایان ذکر است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، زمان بازگشایی پاکت ها در کمیته 
مورخ  شنبه  روز  ساعت ۱۲:۳۰  رأس  مردمی  های  مشارکت  و  سرمایه گذاری  سازمان  فنی 

۹۹/۶/۱خواهد بود.

عملیاتاجرایزبالهسوزرشتسرعتمییابد

   روز یکشنبه گذشته ۱۲ مرداد ماه ۹۹ جلسه بررسی چگونگی ساخت زباله سوز با حضور دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت، امامی مدیر عامل شرکت TTS و مدیرعامل شرکت مهندسی سیف بنا  و 

با حضور سرپرست معاونت عمرانی شهرداری رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست دکتر حاج 

محمدی خواستار تسریع در فرآیند اجرای این پروژه شد.
   همچنین در این نشست مقرر گردید در آینده نزدیک تجهیزات زباله سوز از گمرک تهران ترخیص 
و حمل شده و در یک انبار ویژه نگهداری گردد.   یکی دیگر از مصوبات این جلسه ساخته شدن سوله 

ساختمان بویلرهای زباله سوز ظرف شش ماه آینده بود تا عملیات نصب نیز آغاز گردد.
   همچنین مقرر شد نقشه های دودکش زباله سوز از شرکت طراح ظرف یکماه آینده اخذ شده و برآورد 

الزم انجام شود و مناقصه ساخت وفق مقررات صورت پذیرد.
   همچنین شهردار رشت تاکید کرد هر ۱۰ روز یکبار جلسات تخصصی منظم در سازمان شهرداری 

ها و دهیاری ها برای پیشبرد برنامه های ساخت زباله سوز تشکیل شود و معاونان عمران و خدمات 
شهری در جلسات حضور یابند.

   در این نشست دکتر حاج محمدی تاکید کرد: برای تبیین اهمیت موضوع نمایندگان محترم مردم در 
مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر و معاون محترم عمرانی استانداری و تیم مدیریت 

شهری به دیدار دکتر نوبخت رفته و مسئله تامین مالی پروژه را پیگیری نمایند.
   شهردار رشت در پایان از مجموعه اقدامات صورت گرفته در زمینه ساخت زباله سوز رشت در ماه 

گذشته ابراز رضایت کرد و خواستار سرعت گرفتن فرآیندهای اجرایی شد.

پنجمینشمارهازماهنامه
»آوایبلدیه«نشریهداخلی
شهرداریرشتمنتشرمیشود

»آوای  ماهنامه  از  شماره  پنجمین 
شهرداری  داخلی  نشریه  بلدیه« 
رشت ویژه تیر ماه ۱۳۹۹ این هفته 

در دسترس همگان خواهد بود.
مطالب  ماهنامه  از  شماره  این  در 
متنوع در ارتباط با شهرداری رشت 

درج شده است.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت مشتاقانه به انتظار 
دیدگاه های شما در ارتباط با چگونگی 

انتشار و کیفیت ماهنامه است.



۹

   در نشست مشترک شهردار رشت با شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده: پروژه بزرگ مجموعه 
چند منظوره تجاری، اداری، فرهنگی، هتل و ... جام جام مورد بررسی قرار گرفت  

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نشست مشترک شهردار با 
شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده با حضور معاونین و مدیران شهرداری رشت جهت بررسی 
احداث و راه اندازی پروژه بزرگ مجموعه چند منظوره تجاری، اداری، فرهنگی، هتل و ... جام جام واقع 

در بلوار شهید انصاری برگزار شد.
   در این نشست طرح پروژه بزرگ مجموعه چند منظوره جام جم که یکی از بزرگترین پروژه های پیش 
رو در راستای توسعه و پیشرفت شهر، اشتغالزایی، درآمد پایدار، ایجاد جذابیت سفر و افزایش ماندگاری 

گردشگران و  رشد و رونق اقتصادی به شمار می آید، مورد بررسی قرار گرفت.
   درنشست یاد شده پس از ارائه اهداف و مشخصات طرح، در خصوص حصول تفاهمات همکاری با 
حفظ صرفه وصالح طرفین، طی فرآیند قانونی مشارکت قدرالسهمی، اخذ مجوزات الزم و انجام عملیات 

عمرانی بحث و تبادل نظر شد.
   شایان ذکر است، این نشست با هدف فراهم نمودن مقدمات اجرایی چنین پروژه هایی در شهر و 

حمایت از بحث سرمایه گذاری که الزمه رشد و پیشرفت شهر می باشد، برگزار شد. 

با حضور شهردار رشت چگونگی اجرای پروژه بزرگ »جام جم« 
بررسی شد

تالش گسترده  شهرداری منطقه سه برای انجام طرحهای عمرانی
 

سه  منطقه  عمرانی  فعالیتهای    
اخیر  روزهای  در  رشت  شهرداری 

همچنان به قوت خود باقی است.
   به گزارش واحد مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، گزیده 
ای از تالش پرسنل شهرداری منطقه ۳ 
ذیل  به شرح  که گذشت  روزهایی  در 

است:
در  واقع  کاج  بلوار  آسفالت  عملیات 

کمربندی خرمشهر
عملیات اجرای کفپوش و تکمیل اصالح 

هندسی )یوترن( بلوار امام علی 
ادامه رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان 

شهرداری منطقه ۳
محدوده  معابر  آسفالت  و  گیری  لکه 

منطقه ۳
ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های 

بتنی بلوار مصباح
ساخت، ترمیم و نصب درب چاهچه های 

محدوده منطقه ۳

چگونگی اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای شهر رشت 
مورد بررسی قرار گرفت

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عاقل 
رسولی،  شیرزاد،  منش، 
پنج  علیپور،  و  عبداللهی 
شورای  اعضای  از  تن 
با  رشت  شهر  اسالمی 
حضور در دفتر دکتر حاج 
محمدی زمینه های اجرای 
پروژه های عمرانی را مورد 
بحث و بررسی قرار دادند.

ابتدا  نشست  این  در     
آخرین  رشت  شهردار 
عقد  های  پروژه  وضعیت 
تشریح  را  شده  قرارداد 
همکاری  خواستار  و  کرد 
شورای اسالمی شهر رشت 

برای اجرای آنها شد.
   پنج عضو حاضر در این نشست هم با تاکید بر اینکه همواره پشتیبان اجرای طرح 
های کوچک و بزرگ توسعه و عمران شهر رشت هستند، به دکتر حاج محمدی قول 

دادند که پیگیر کارهای مرتبط در این زمینه باشند.
   گفتنی است در پایان این نشست شهردار و پنج عضو شورای اسالمی شهر رشت 
به دفنگاه زباله های سراوان رفتند و از روند پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه 

شیرابه های زباله سراوان بازدید کردند.



۱۰

مجازات استفاده غیرمجاز 
از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز بررسی شد

   معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، 
برق، تلفن، فاضالب و گاز را مورد بررسی قرار داد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ویسی معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری رشت با بیان اینکه با ورود به موقع و برخورد قاطع در مراحل اولیه 
ساخت و سازهای غیر مجاز، می توان تخلفات ناشی از آن را کاهش داد گفت: مدیران و مسئوالن 
خدمات رسان هم با افزایش تعامل و همکاری با شهرداری می توانند نقش کلیدی در پیشگیری 

از تخلفات ساختمانی داشته باشند.
   در این راستا مقرر شد در اجرای قانون مربوطه، استعالم از شهرداری با دو موضوع تحت عنوان 

سال ساخت و سابقه طرح در کمیسیون  ماده صد و رای کمیسیون صورت پذیرد.
   همچنین لیستی از مجوزهای صادر شده شرکت ها به شهرداری اعالم شود که  این لیست شامل 

بندهایی است که به توافق طرفین خواهد رسید و قابل ردیابی در هر دو دستگاه است.
   در پایان این نشست هر یک از حاضران در جلسه با ارائه نقطه نظرات خود به بحث و تبادل نظر 

در این زمینه پرداختند.

ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در هفته دوم مرداد ماه
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات منطقه 
دو شهرداری رشت، عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت از پروژه ساماندهی و بهسازی 
بازار رشت در حال اجرا بوده و همسطح سازی و ترمیم درب های منهول، ترمیم و بهسازی پیاده راه 
های منطقه و همچنین زیر سازی، ترمیم و آسفالت نواحی سه گانه مانند ماه های گذشته در حال 

انجام است. اهم اقدامات عمرانی منطقه دو بدین 
شرح می باشد:

ادامه عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار 
رشت

همسطح سازی و ترمیم درب منهول های فاضالب 
راسته مسگران به صورت شبانه

پر کردن نوارهای حفاری و چاله های خطر افرین 
با شن در سطح منطقه با همکاری نواحی سه گانه

ترمیم کفپوش پیاده روی خیابان پورسینا روبروی 
اورژانس

ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر اصلی منطقه
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری بازار رشت

ترمیم آسفالت کوچه ویشگاهی در گذر فرخ، ترمیم و لکه گیری مسیر اصلی عطا آفرین، مسیر اصلی 
امین اصغری، مسیر اصلی نقره دشت، کوچه اول نقره دشت، کوچه طلوع در پیرسرا، کوچه اسالم پرست 

در سبزه میدان، کوچه کیابی در آفخرا  لکه گیری آسفالت و ترمیم نشست خیابان جوان

آمار حمل و نقل درونشهری و پارکینگهای رشت در سامانه  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارگذاری شد

   بارگذاری آمار حمل و نقل درون شهری و پارکینگ های 
رشت در سامانه آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

گیالن انجام شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، مدیریت نوسازی و تحول اداری این شهرداری 
به منظور تهیه و تدوین "حساب تولید استان" درسال ۱۳۹۸ 
اطالعات  استان،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط 
مربوط به حمل و نقل درون شهری شهرداری رشت)شامل 
تاکسی ون، تاکسی سواری، مینی بوس و اتوبوس های بخش 

خصوصی( در سامانه آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن به نشانی اینترنتی 
www.sdb.mpog.ir بارگذاری کرد.

   همچنین اطالعات مربوط به پارکینگ های فعال و غیرفعال شهر رشت نیز در سامانه آمار و اطالعات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن قرار گرفت.

   شایان ذکر است این آمار و اطالعات توسط مریم محمدی رئیس گروه آمار شهرداری رشت بارگذاری گردید.
    گفتنی است اطالعات یاد شده در پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به نشانی 

اینترنتی http://rpcrasht.ir برای اطالع همگان بارگذاری گردیده است.

فعالیتهای سازمان عمران شهرداری رشت در هفته گذشته
تسطیح الین کندروی کمربندی خرمشهر انجام شد

   کارعملیات تسطیح الین کندروی کمربندی خرمشهر به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری رشت انجام شد.

   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، صبح امروز 
۱۵مرداد ماه و در ادامه تسطیح الین کندروی کمربندی خرمشهر حدفاصل سی ان جی تا بلوار شهدای 

گمنام، کامیون های سازمان عمران و بازآفرینی اقدام به شن ریزی و تسطیح محور مذکور کردند.
   گفتنی است، محور یاد شده پس از زیرسازی، آسفالت خواهد شد.

شن ریزی کوچه کاج واقع در 
بلوارخرمشهر

سازمان  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط     
صبح  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران 
زیرسای  و  ریزی  شن  ماه،  ۱۵مرداد  امروز 
کوچه کاج واقع در بلوار خرمشهر در محدوده 
عوامل  توسط  رشت  ۳شهرداری  منطقه 

سازمان عمران و بازآفرینی انجام گردید.
   گفتنی است، این کوچه پس از زیر سازی، 

آسفالت می گردد.

تسطیح کوچه های خیابان شیون فومنی
   به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، روز گذشته ۱۳مرداد ماه، 
کوچه های آسایش ۱۹ و ۲۱ واقع در خیابان شیون فومنی در محدوده منطقه ۴ شهرداری رشت، 

توسط  گریدرهای سازمان عمران و بازآفرینی تسطیح شد.
گفتنی است، این تسطیح به منظور زیرسازی و اجرای آسفالت در کوچه های مذکور صورت گرفت.
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