


حدیث هفتهگفتار هفته
»َماَذا َوَجَد َمْن َفَقَدَك َو َما اّلِذى َفَقَد َمْن َوَجَدَك؟«.

امام حسين )ع( فرمود: »پروردگارا! آن كه تو را نيافت، چه یافت و آن كه 
تو را یافت، چه از دست داد؟«.

)بحار االنوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ (
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و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این 
کالنشهر عصر دوشنبه در نشست با مدیران 
شرکت فن آوا و شهرداران مناطق که پیرامون 
جمع آوری زباله خشک و کیف پول الکترونیک 
برگزار شد، بر لزوم پویایی بیشتر شهر در زمینه 

های مربوط به پسماند تاکید کرد.
ناصر حاج محمدی با اشاره به قدرت استارت 
ساخت  در  نخبه  جوانان  ظرفیت  و  ها  آپ 
اپلیکیشن های مختلف یاری رسان در امر 
دانش  امروز   : کرد  اظهار  بخشی،  آگاهی 
موضوعات فناوری اطالعات بسیار پیشرفت 
کرده و این دانش باید به کمک شهرداری ها 

بیاید.
 شهردار رشت با اشاره به هدف مثبت طرح 
پول  کیف  و  خشک  پسماند  آوری  جمع 
الکترونیک گفت: شهرداری برای همکاری با 

سرمایه گذاران مربوطه آمادگی دارد.
وی در ادامه با اشاره به تنفس نه ماهه طرح 
یاد شده، خطاب به سرمایه گذاران تاکید کرد: 
سرمایه گذارپروژه باید هر چه سریعتر نسبت 

به آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام کند.
 مجری طرح و سرمایه گذار سامانه خرید 

وجمع آوری پسماند خشک و کیف پول نیز 
در این نشست اظهار کرد: این دوپروژه حجم 
باالی عملیاتی را شامل می شود و نیازمند 

همکاری مجموعه های طرف معامله است.
سلمانی تغییر نگاه شهردار به مسائل را از 
و  کرد  عنوان  شهرداری  مطلوب  اتفاقات 
گفت: میدان دادن به بخش های خصوصی، 
تهدید  جای  به  پسماندها  دانستن  فرصت 
اموراتی  در  مردم  مشارکت  آنها،  دانستن 
مثبت  های  نگاه  از جمله  پسماند  همچون 
و  شهر  نفع  به  شک  بی  که  بود  شهردار 

شهروندان است.
وی با اشاره به تاکید شهردار رشت پیرامون 
طرح،  اجرایی  عملیات  در  بخشی  سرعت 
آمادگی  مستلزم  این مهم  کرد:  تصریح 

حداقلی پیش نیازها است.
مجری طرح و سرمایه گذار پروژه خرید و 
جمع آوری پسماند خشک و کیف پول، با 
در  داد:  قول  رشت  های  ظرفیت  به  اشاره 

کوتاه ترین زمان ممکن رشت را در مسئله 
تبدیل  نخست کشور  به شهر  پول  کیف 

کند.
سلمانی همچنین بر لزوم افزایش همکاری 
همراه  شهرداری،  و  گذار  سرمایه  میان 
کردن ذینفعان بیرونی طرح و زمینه سازی 
های  ازظرفیت  حداکثری  استفاده  برای 

شهری از سوی شهرداری تاکید کرد.
یکی  محمدی  همچنین  نشست  این  در 
دیگر از مسئولین شرکت فن آوا ، به ارائه 
و  دوباره  اپلیکیشن  پیرامون  توضیحاتی 
میزان  خصوص  در  شده  انجام  مطالعات 
زباله خشک، ارزیابی بازار و فرایند اجرایی 
طرح جمع آوری پسماند خشک و کیف 

پول الکترونیک پرداخت.
در  گذاری  سرمایه  قرارداد  است  گفتنی 
حوزه خرید و جمع آوری پسماند خشک 
از مبدأ و کیف پول الکترونیک با شرکت 

فن اوا در خرداد ماه امسال امضا شد.

شهردار رشت تاکید کرد؛ 
عملیات اجرایی طرح جمع آوری پسماندهای خشک و کیف پول الکترونیک باید تسریع شود

آنچه از رسانه ها مورد 
انتظار است

سازمانها و ادارات مختلف شهرداری از زمان 
شیوع ویروس کرونا تا به امروز با مسئولیت 
سنگین تری را بر عهده گرفته اند که این 
دشوار  شرایط  در  مسئولیت  سنگین  بار 
دیگر، سخت،  زمان  هر  از  بیش  اقتصادی، 

دشوار و آزاردهنده است.
بدون شک همه می پذیرند که اداره یک شهر 
موضوعی مختص به یک نهاد، سازمان یا اداره 
نیست بلکه همراهی و تعامل همه دستگاه ها 

و شهروندان با این ادارات را مطلبد.
همزیستی در شهری سالم با مشکالتی به 
همه  موثر  فعالیت  مستلزم  کمتر،  مراتب 
های  رسانه  جمله  از  اجتماعی  کنشگران 

گروهی است.
پیشکسوتان  با  رشت  شهردار  نشست 
شهرداری  که  داد  نشان  استان  مطبوعات 
نیازمند است در کنار همه نقدهایی که می 
بیند، کمبودها و کاستی هایی که روی آنها 
انعکاس  است  مند  عالقه  شود،  می  تاکید 
مطلوب حاصل تالشها و زحمات پرسنل خود 

را نیز به گونه ای در رسانه ها شاهد باشد.
شهرداری امیدوار است به گونه ای منصفانه 
جهت  در  آنها  زایدالوصف  کوشش  و  تالش 
توسعه، عمران و آبادانی شهر از طریق رسانه های 
گروهی پیش چشم مردم و شهروندان قرار گیرد.

بی تردید گفتن یک خسته نباشید و یا دست 
مریزاد در کنار انتقادات و نقدهایی که صورت 
می گیرد، می تواند روح و انرژی تازه ای در تک 
تک همکاران شهرداری بدمد و آنها را برای ارائه 

خدمات بهتر، با انگیزه ای بیشتر، آماده کند.
آنچه شهرداری از مطبوعات انتظار دارد این 
باشند  منصفانه خدمات  نمایانگر  که  است 
کار  هر  ایرادات  بیان  و  خردگیری  گرنه  و 
کوچک و بزرگ به واقع کاری دشوار نیست.

اگر ما می خواهیم شهری به مراتب آبادتر 
به  نگاهمان  نوع  است  بهتر  باشیم  داشته 
شهرداری، شهر و شهروندان را عوض کنیم 

و بیشتر به منافع شهر توجه داشته باشیم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



3

بسیار خوشحالم که خداوند توفیق خدمتگزاری به رشت و مردم شریف آن را به من داد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی ابتدا در پاسخ به 
پرسش خبرنگار از محل تولد و تحصیالت وی گفت: من متولد شاهرود هستم و تحصیالت خود را تا مقطع دبیرستان 
در این شهر به پایان رساندم لیسانس مهندسی عمران را در دانشگاه نوشیروانی بابل گرفتم و پس از کارشناسی ارشد 

و دکترا در رشته محیط زیست در پسادکترا در رشته اکولوژی در دانشگاه تهران تحصیل کردم.
از نظر سابقه کاری ابتدا در شهرداری تهران فعالیت کردم و ۲۳ سال پیش شهردار رامسر شدم و بعد از آن به شهرداری 
اهواز رفتم و در پست معاونت فعالیت می کردم، چهار سال شهردار شاهرود بودم و بعد از تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم و تحقیقات تهران حدود ۱۴ ماه است که در خدمت شهروندان شریف رشت در شهرداری این شهر هستم. وی 
ادامه داد: واقعیت امر این است که همواره دوست داشتم و دارم که در شهرهای شمالی به ویژه رشت زندگی و فعالیت کنم.

همگان وقتی تعطیالتی فرا می رسد به شمال و به 
ویژه رشت می آیند و امروز من بسیار خوشحالم که 
پس از ۲۶ سال فعالیت خداوند توفیق خدمتگزاری به 

رشت و مردم شریف آن را به من داده است.
خدمتگزاری و کار کردن در شهرهای شمالی نعمت 
است به ویژه برای مردم شهر رشت که به دلیل نوع 
غذایی که مصرف می کنند، مردمی با طبایع خونگرم 

هستند و از فرهنگ واالیی نیز برخوردارند

پرسشهای اعضای شورا دغدغه های مردم 
را نشان  می دهد

 دکتر حاج محمدی درر پاسخ به این سوال گفت: 
چنانچه اعضای شورای شهر که با آرای مردم انتخاب 
شده اند، سواالتی داشته باشند، یعنی دارند دغدغه های 
مردم را مطرح و پیگیری می کنند، یعنی مردم سوال 

دارند که برای شورا هم این سواالت مطرح می شود.
وی ادامه داد: وقتی سوالی مطرح می شود به عنوان شهردار پاسخگو خواهم بود هر چند پاسخ به این سواالت وقت 
گیر است و عده ای را هم درگیر جمع آوری اطالعات می کند اما این حق مسلم اعضای شورا است و بعد اگر اعضا 
قانع نشدند به فرآیند استیضاح می رسیم. همه اینها را گفتم که تاکید کنم شهردار و شهر برای انجام پروژه ها نیازمند 

آرامش است. هرقدر تنش و درگیری بیشتر باشد ثبات کمتر است و وقت برای اجرای برنامه ها نیست.
اما نهایتاً شهرداری پس از بررسی این مشکالت و مسائل باید کار را در قالب طرح، برنامه و یا پروژه اجرا کند. بالطبع 
اگر شورا برنامه هایی ارائه دهد و برای برنامه ها بودجه مصوب کند، شهرداری هم موظف به اجرا است. همه شهرهای 
موفق از جمله اصفهان، مشهد و شیراز برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داشته اند و ما هم اگر بخواهیم 
موفق شویم باید برنامه داشته باشیم. گذشته از برنامه پنج ساله ای که دانشگاه گیالن مطالعات آن را انجام داده و 
تهیه و تدوین کرده حداقل باید برنامه یکساله داشته باشیم و این برنامه یکساله باید دی ماه هر سال به شورا ارائه 
شود و پس از بررسی در شورای شهر مصوب گردد. موقعی که من شهردار رشت شدم برنامه شهردار پیشین را باید 
اجرا می کردم که مصوب شورا بود و پس از اجرای آن، برنامه امسال را به شورا ارائه کردم و عالوه بر طرحها و پروژه 

های پیشین یک سری طرحها و برنامه های جدید نیز ارائه شده است.
وی ادامه داد: انصاف نیست که در اینجا به تالش شهرداران پیشین اشاره نکنم مثالً کار تصفیه خانه سراوان در زمان 

شهردار پیشین آغاز شده بود و حاال بنده آن را اجرایی کردم و خیلی طرحها و برنامه های دیگر.
دکتر حاج محمدی سپس مشکل اصلی شهر را تامین منابع مالی و اقتصادی برای اجرای پروژه ها دانست  و گفت: 
شهرداری خدماتش مستمر است مدیریت پسماندها، هدایت آبهای سطحی، آسفالت معابر و خدمات شهری همه 
نیاز به منابع مالی دارند. من سوالم این است که چند درصد مردم در اجرای این پروژه ها مشارکت داشته و دارند. 
مخارج و هزینه ها روز به روز بیشتر می شود و درآمدها کاهش می یابد. مثالً افزایش قیمت بنزین مشکالتی را برای 
ما به وجود آورد یا افزایش حقوق ها یا همین ویروس کرونا همگی فشار اقتصادی به شهرداری رشت تحمیل کردند

برنامه های توسعه ای شهر با شتاب در رشت پیگیری می شوند 
 دکتر ناصر حاج محمدی در ادامه گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرای پروژه های مختلف در پنج دسته به 
وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، پروژه های مصوب شورای شهر، سازمان سرمایه گذاری، پروژه های تملک 

دارایی های سرمایه ای و سایر پروژه های شهرداری قرارداد منعقد شده است.
پنج پروژه بزرگ به وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت به اجرا در می آید شامل تقاطع غیرهمسطح 
تومان زیرگذر میدان  نماز ۵۰۰ میلیارد  تقاطع میدان ولیعصر و گلباغ  تومان،  با ۱۰۵ میلیارد  نیروی دریایی 

شهرداری)شرق به غرب و شمال به جنوب(، پروژه ساماندهی رودخانه زرجوب و گوهر رود دو هزار میلیارد تومان و 
تقاطع غیرهمسطح مصلی ۱۰۰ میلیارد تومان است.

پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی شهر رشت پروژه ژ۵ که شرق رشت را به غرب آن متصل می کند با اعتبار 
۲۷۰ میلیارد تومان، رینگ ۹۰ متری با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان، مسیر امام علی)ع( با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان، 

پروژه سرچشمه با اعتبار سه میلیارد تومان و پروژه هشت دی با اعتبار دو میلیارد تومان است.
پروژه های سرمایه گذاری گیل لند با اعتبار دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، فیبر نوری، تفکیک زباله از مبدا)کیف 
پول الکترنیک( و پارک حاشیه ای)پارکومتر(، پروژه های بازآفرینی ساخت فضای آموزشی تاالب عینک)خانه کودک( 
با اعتبار یک میلیارد تومان، بهسازی و نوسازی روشنایی معابر محله عینک با اعتبار ۴۰۰ ملیلون تومان، تملک ملک 
مسیر خیابان اقتصاد با اعتبار دو میلیارد تومان، ساماندهی آسفالت محله عینک ۱۷۰ میلیون تومان، محوطه سازی 
تاالب عینک با اعتبار ۷۳۴ میلیون تومان، بهسازی محور 
صف سر با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، کمک برای بهسازی 
رودخانه زرجوب با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و ساخت 
میلیون   ۴۵۰ بشارت  مدرسه  در  خوداشتغالی  بازارچه 
تومان همچنین سایر پروژه های شهرداری رشت پروژه 
بزرگ تراموای رشت با اعتبار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان، بهسازی میدان ۱۵ خرداد با اعتبار ۲۰۰ میلیون 
تومان، بهسازی ورودی شهر از جاده تهران با اعتبار یک 
معابر  آسفالت  بهسازی  تومان،  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد 
منطقه دو رشت با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان، ساماندهی 
و بهسازی گلزار شهدا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان،باغ 
تجهیزات  خرید  و  تومان  میلیون  اعتبار ۱۵۰  با  ژاپنی 
عالئم رانندگی با اعتبار ۸۴۳ میلیون تومان هستند که 
برای انجام این میزان پروژه های مختلف که در بخشهای 
گوناگون عمران شهری در دست اقدام است شهرداری 
رشت نیاز به همراهی و همکاری همه مسئوالن استان 
دارد و جا دارد من اینجا از همکاری نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار گیالن، رئیس کل دادگستری 
استان، دادستان محترم، مدیران دستگاه های اجرایی و به ویژه ریاست و اعضای شورای محترم شهر تشکر کنم.
آرامش، ثبات مدیریت و همگامی همگان تنها راهی است که می تواند زمینه های اجرای این فعالیتهای وسیع را 
فراهم آورد و در روزهای پیش رو برای اجرای پروژه های مختلف شهر نیازمند آرامش و ثبات است، باید کارهایی 

انجام شود تا شهر دچار التهاب نگردد

 امیدوارم امسال هم از همکاریهای موثر و مفید دکتر نوبخت بهره مند شویم
 دکتر ناصر حاج محمدی در این رابطه توضیح داد: امسال ما حتی یک ماه در پرداخت حقوق پرسنل تأخیر نداشته 
ایم اما نکته ای که هست ارتباطات برخی از نیروها است که بعضی ها چون قراردادی هستند نمی توانند پست 
مسئولیتی بگیرند اما رایزنی هایی می شود که شایسته نیست. در مجموع از نیروهای شهرداری رشت راضی هستم. 
هر چند هستند افرادی که به ارتباطات خود دل بسته اند که به یقین این موضوع چندان خوشایند نیست. نیروها نباید به 
سبب ارتباطاتی که دارند، متوقع باشند. من راضی نیستم که وارد اینگونه ارتباطات شوم. شهردار رشت در پایان سخنانش از 
همکاری های موثر و مفید دکتر نوبخت تشکر کرد و گفت: سال گذشته ایشان ۹۱ میلیارد تومان برای پروژه های مدیریت 
پسماند اعتبار گذاشتند و امیدوارم امسال نیز با ما در این زمینه همکاری کنند و همچنین برای اجرای تراموا که هم اکنون 
منتظر تصویب شورای عالی ترافیک کشور است، دست ما را بگیرند. مساله ی دیگر این است که شهرداری از دستگاه های 

اجرایی مطالباتی دارد که امیدواریم جناب آقای نوبخت در دریافت این مبالغ یاریگر ما باشند
   گفتنی اینکه پیش از این برنامه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در خبری اعالم کرده بود که 

دکتر ناصر حاج محمدی به صورت زنده از طریق اینستاگرام با مردم سخن می گوید.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پیش از این اعالم شده بود که ساعت ۲۱ 
روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به صورت زنده از الیو اینستاگرام با مردم 

در باره موضوعات مختلف شهری صحبت می کند.
   این گفت وگو در پیج های شهرداری رشت، کالنشهر، گیالن مدیا، نبض خبر، در استان، شهر باران و رشت جان قابل مشاهده بود.

شهردار رشت به مناسبت »روز خبرنگار« در برنامه الیو اینستاگرام با مردم سخن گفت
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همه دست اندرکاران رسانه های گروهی
تجلیل می شوند		

در نشست شهردار رشت با پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن، مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت ازتجلیل از همه دست اندرکاران رسانه های گروهی خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست علیرضا 
قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت پیش از سخنان همگان گفت: امروز این 
نشست به منظور تجلیل از پیشکسوتان رسانه های مکتوب برگزار شده و بنا به سیاست شورای 
اسالمی و شهردار محترم ان شاءاهلل به زودی جلسات رسانه های پایگاه خبری و خبرنگاران هم 

برگزار شده و از آنها هم تجلیل می شود.
علیرضا قانع افزود: قدردان همراهی و همکاری همه رسانه ها هستیم و بسیار شرمنده هستیم که 

امسال مراسم روز خبرنگار به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نشده است.

مطبوعات پل میان مردم با دولت و حاکمیت هستند 
دکتر احمد رمضانپور در نشست شهردار رشت با جمعی از پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن با اشاره به اینکه بسیار 
خوشحال است که در جمع دست اندرکاران رسانه های گروهی که انسان هایی فرهیخته هستند، حضور دارد گفت: 

حضور و فعالیت شما برای شهر بسیار موثر و مفید است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رئیس شورای اسالمی شهر رشت ادامه داد: 
رسانه ها پل ارتباطی مردم با دولت و حاکمیت هستند و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند جزو سرمایه های 

اجتماعی کشور، استان و شهرمان محسوب می شوند.
وی خاطر نشان کرد: هنر مدیریت شهری باید این باشد که از ظرفیت و توانمندی این افراد بهره ببرد و شهر را به توسعه 

و آبادانی بیشتر برساند.
دکتر احمد رمضانپور در پایان از فرهیختگان و پیشکسوتان مطبوعات استان خواست تا کنسرسیومی تشکیل دهند و 

به آموزش خبرنگاران بپردازند تا تجارب ارزشمند آنها به نسل های جوانتر انتقال یابد.

در  خطیر  ای  وظیفه  نگاران  روزنامه 
جامعه بر عهده دارند  

مهندس محمدحسن عاقل منش به عنوان آخرین 
که در نشست  اسالمی شهر رشت  عضو شورای 
با شهردار  گیالن  استان  مطبوعات  پیشکسوتان 
رشت سخن می گفت؛ کار رسانه ها را بسیار مهم، 

حساس و خطیر توصیف کرد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
کمیسیون  عضو  این  رشت  الملل شهرداری  بین 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی 
در  که  خوشحالم  بسیار  امروز  گفت:  رشت  شهر 
جمع فرهنگیان و فرهیختگان شهرمان که با تک 
تک آنها خاطرات خوبی به یاد دارم هستم و باید 
یادی کنم از سه تن از عزیزانی که امروز باید در 
جمع ما بودند اما فقدان آنها احساس می شود. او 

این سه روزنامه نگار را حجت االسالم والمسلمین رضایی راد مدیر مسئول نقش قلم، علی طاهری و سید احمد قمی 
عنوان کرد و برای شادی روح آنها صلوات فرستاد.

وی به رابطه خوب شورای پنجم با مطبوعات اشاره کرد و گفت: حاال که جناب آقای حاج محمدی بیش از ۱۳ ماه است 
در رشت فعالیت می کنند بر ما هم الزم است برای تداوم فعالیت ایشان و ثبات مدیریتی برای انجام کارها تالش کنیم.

وی به اجرای چند پروژه فرهنگی از جمله المان خیرالکالم، یادمان مزار دکتر حشمت، بهسازی مزار دکتر محمود بهزاد و ... 
اشاره کرد و گفت: برخی پروژه ها هم مورد تاکید شورای اسالمی است که قطعاً آقای شهردار به آنها توجه خواهند داشت.
عاقل منش در پایان خواستار همکاری بیش از پیش رسانه ها و به ویژه روزنامه نگاران متعهد و مسئول با مدیریت شهری شد.

گفتنی است در این نشست از پیشکسوتان مطبوعات گیالن با اهدای لوح سپاس، هدیه و در یک اقدام جالب توجه 
اهدای یک گلدان گل قدردانی و تجلیل شد.

رسانه ها نقد منصفانه انجام دهند  
محمدحسن علیپور در نشست "روز خبرنگار" که با حضور شماری از پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن، شهردار 
رشت و رئیس شورای اسالمی شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه بر وی نقدهای بسیار تندی تاکنون در رسانه ها شده 

است گفت: رسانه ها باید منصافه نقد کنند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عضو شورای اسالمی شهر رشت گفت: 

نوشته ها نباید به گونه باشد که زندگی و کار ما را تحت الشعاع قرار دهد. مدیریت شهری حاال نیاز به آرامش و ثبات دارد.
وی همچنین از مطبوعات خواست تا درباره بیکاری، اعتیاد جوانان، وضعیت معیشت مردم و مسائل اصلی جامعه 
مطلب نوشته شود.علیپور گفت: پرداختن به زندگی اشخاص نباید مهم باشد بلکه این عملکردها و مسائل جامعه 

هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

می پذیرم که نقدهایی بر شورا و 
شهرداری وجود دارد  

پیشکسوتان  نشست  در  شیرزاد  فاطمه 
رشت  شهردار  با  گیالن  استان  مطبوعات 
که به مناسبت "روز خبرنگار" برگزار شد، 
و شهرداری  به شورا  که  پذیرم  می  گفت: 
کسانی  اگر  اما  است  وارد  نقدهایی  رشت 
که برای شهرشان دل می سوزانند در جهت 

پیشرفت و توسعه شهر قلم بزنند، نتیجه ای به مراتب بهتر گرفته می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این عضو شورای اسالمی شهر با اشاره به اینکه 
کم پیش می آید تا این همه انسان های فرهیخته و فرهنگی یکجا جمع شوند و تبال نظر کنند، گفت: در این جلسه 

باید بیشتر به دوستان مطبوعاتی فرصت داده شود تا سخنان خود را مطرح کنند و پاسخ های الزم را دریافت نمایند.
وی سپس خواست صحبت های خود را پس از سخنان حاضران ادامه دهد و در پایان سخنان مدیران مطبوعات استان 

گیالن به برخی موارد نیز اشاره کرد.
شیرزاد بر لزوم هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های منسجم تر در بوستان بانوان رشت اشاره کرد و گفت: یک 
بوستان بانوان که از شورای اول هست و جا نمایی آن چندان مناسب نبود، یک بوستان بانوان هم در شورای چهارم ساخته 

شد و بوستان سوم بانوان را قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در مسکن مهر رشت مطابق استانداردها می سازد.
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شهردار رشت در آیین تجلیل از پیشکسوتان مطبوعات 
استان گیالن با تاکید بر اقداماتی که برای توسعه و عمران 
شهر انجام می دهد، گفت: آنچه به عنوان شهردار رشت 
بیش از همه به آن می اندیشم، سالمت و تندرستی 
شهروندان این شهر است و به همین دلیل پیگیر اجرای 

پروژه های مرتبط با مدیریت پسماندها هستم.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
دکتر  نشست  این  در  رشت  شهرداری  الملل  بین 
رشت،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  احمدرمضانپور 
و  فاطمه شیرزاد  مهندس محمدحسن عاقل منش، 
اسالمی شهر  اعضای شورای  از  علیپور  محمدحسن 

رشت، دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.
شهردار رشت در جلسه یاد شده با اشاره به مجموعه 
گفت:  مختلف  های  زمینه  در  شهرداری  اقدامات 
رشت   شهردار  عنوان  به  که  چیزی  ترین  اصلی  به 
 می اندیشم سالمتی و تندرستی شهروندان است و به 

همین دلیل از ابتدای فعالیتم در این شهر تمرکز خودم را 
روی مدیریت پسماندها گذاشتم.بهسازی دفنگاه زباله های 
سراوان، پیگیری اجرای تصفیه خانه شیرابه زباله ها، دیوار 
محافظتی تصفیه خانه، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی 
و اجرای پروژه زباله سوز از عمده پروژه های ما در حوزه 
حفاظت محیط زیست شهری بوده است که نشان عالقه 

من به عنوان شهردار رشت به این موضوعات دارد.
دکتر ناصر حاج محمدی سپس از خبرنگاران خواست تا 
به بازدید از این پروژه ها بروند و ادامه داد: قرارداد تصفیه 
خانه سال ۹۵ امضا شده بود اما جدی گرفته نشد و با 
پیگیریهای شبانه روزی من به نتیجه رسید و حاال قرار 

است در هفته دولت افتتاح شود.
وی افزود: در طول ۴۰۰ روز خدمتم در شهر رشت ۲۱۳ 

بار به سراوان رفتم و حضور من در هربار در دفاتر آنها ثبت شده است و بسیاری از مقامات را برای پیگیری پروژه 
برای بازدید به سراوان دعوت کردم.

شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه شیرابه زباله با "بی او دی" و "سی او دی" هفتاد به زیر 
پنج می رسد و یکی از منابع آالیندگی اصلی رودخانه های رشت رفع می شود.

وی ادامه داد: پروژه زباله سوز رشت که قراردادش در سال ۹۲ امضا شده بود خدا را شکر در دوره شهرداری من 
اجرایی شده و ان شاءاهلل ظرف دو سال ساخته می شود.

شهردار رشت در دیدار با پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن: به عنوان شهردار رشت بیش از هر چیز به سالمت شهروندان می اندیشم 
شهردار رشت گفت: ثبات و آرامش برای جذب سرمایه 
گذار بسیار مهم است. ما سرمایه گذار برای اجرای 
پروژه بزرگ گیل لند آوردیم حاال چرا باید از رشت 

فراری شود؟
وی به ساخت المان برای میدان گیل و میدان امام 
حسین هم اشاره کرد و گفت: به زودی این المانها در 
این دو میدان نصب می شوند، اما شما به عنوان جامعه 
رسانه ای چرا تا حاال در این زمینه از شهرداران پیشین 

مطالبه گری نکرده اید؟
شهردار رشت به همراهی دکتر نوبخت با تخصیص 
اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای رشت اشاره کرد و 
گفت: ۹۱ میلیارد تومان از این اعتبار برای مدیریت 
تا  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  و  بوده  پسماندها 

همکاری ایشان امسال هم تداوم یابد.
وی سپس به اجرای برخی پروژه های مهم از جمله 
درمانگاه هموفیلی، هدایت آبهای سطحی در مسیرهای 

دکتر حشمت  یادمان  اجرای  معابر،  آسفالت  باقیمانده، 
طالقانی در محله چله خانه و ... اشاره کرد و گفت: بی سابقه 

ترین پروژه ها در رشت هم اکنون در دست اجرا است.
شهردار رشت در تشریح این پروژه ها خاطر نشان کرد: 
یکسری پروژه هایی هستند که شورا اصرار دارد باید انجام 
شود مثل پروژه ژ۵، سرچشمه، هشت دی و...، یکسری 
پروژه ها با حضور قرارگاه خاتم االنبیا)ص( اجرا می شود که 
حضور این قرارگاه سازندگی برای رشت منشأ خیر و برکت 
است و بسیاری از پروژه های دیگر که شما جسته و گریخته 
در جریان هستید مثل پروژه تراموا که همه کارهای آن انجام 

شده و تنها منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم.
شهردار رشت در پایان به مناسبت "روز خبرنگار" یادی 
از روزنامه نگار برجسته گیالن دکتر فائق نمود و گفت: 
چند روز پیش از فوت ایشان، وقتی که در بیمارستان گلسار بستری بودند به عیادت ایشان رفتیم. ایشان در حالی 
که چندین سُرم به دستشان وصل بود بلند شدند و به من گفتند: شما شهردار رشت هستید؟ گفتم: بله. با نگاهی 

بسیار ملتمسانه گفتند: فقط برای شهر رشت کار کن. من این جمله را همیشه به یاد دارم.
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نشست شهردار رشت با مدیران شرکت سرمایه گذاری 
مهندسین مشاور مترا

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این نشست با حضور 
سید امیر حسین علوی رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهررشت، ناصر 
عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، مریم گل احضار رییس سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری رشت، برخی از مدیران شهرداری رشت و حمیدرضا شفیعی 
مدیر پروژه های حمل و نقل و محمد سلیمی مدیر پروژه های استان گیالن شرکت مشاور مترا 

برگزار شد.
در این نشست حمیدرضا شفیعی مدیر پروژه های حمل و نقل شرکت مترا به ارائه توضیحاتی در 
زمینه رزومه، پروژه ها، فعالیت ها و حوزه عملکردی  این شرکت پرداخت و افزود:این شرکت به 
لحاظ سهامداری زیرمجموعه بانک انصار و سپه می باشد و ۲ حوزه عمده فعالیت این شرکت در 
بخش های پروژه های ساختمان و پروژه های حمل و نقل است که در بخش پروژه های حمل 
و نقل در حوزه های راه، راه آهن، مترو و ترافیک فعال است و در حال حاضر تقریبا ۹۰ میلیارد 

تومان قرارداد جاری دارد.
حمیدرضا شفیعی با بیان اینکه بخش عمده پروژه های راه آهن کشور توسط این شرکت انجام 
می شود، گفت: تنها مشاوری هستیم که در سه چهار سال اخیر بالغ بر ۱۰۰۰ کیلومتر خدمات 

مشاوره در زمینه راه آهن داشتیم.
مدیر پروژه های حمل و نقل شرکت مترا با بیان اینکه به لحاظ تعداد پروژه ها، بیشتر در حوزه 
راه ها و به لحاظ مبالغ پروژه ها، در حوزه مترو و مسیرهای درون شهری فعالیت داریم، خاطر 
نشان کرد: پروژه متروی تهران- اسالمشهر از جمله پروژه هایی بود که خدمات طراحی، مشاوره و 
نظارت آن را انجام و در حوزه مطالعاتی نیز پروژه های اصفهان، ایالم، سبزوار و بجنورد – اسفراین 

را انجام دادیم.
وی با اشاره به پروژه های بین المللی این شرکت، توضیح داد: اجرای پروژه های مختلف مطالعاتی، 
مشاوره و نظارت در کشورهای تاجیکستان، سوریه، عراق و خواف – هرات از جمله این پروژه ها 

هستند.
حمیدرضا شفیعی در موضوع سرمایه گذاری به سبقه و توانایی های مالی این شرکت 
با مجموعه  رایگان  به طور  توانیم  ها، می  پروژه  زمینه مشاوره  افزود: در  و  اشاره کرد 
به  بنا  مالی  های  مکانیزم  اینکه  به  توجه  با  نیز  اجرا  زمینه  در  و  نمایید  همکاری  ها 
ورود  پروژه ها  زمینه سرمایه گذاری  توانیم در  متفاوت است، می  پروژه  اقتضائات هر 

کنیم.
در پایان با اعالم آمادگی این شرکت برای انجام پروژه های مربوط به رودخانه ها، تراموا، بازگشایی 
مسیرهای درون شهری و مطالعات مربوط به تقاطع های همسطح و غیر همسطح شهر رشت، 
شهردار رشت ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم از پتانسیل های این شرکت در زمینه های مطالعات 

و سرمایه گذاری بهره ببریم.

در دیدار شهردار رشت با رئیس اداره امور شعب بانک ملی 
استان گیالن؛

راه های همکاری شهرداری رشت با بانک ملی بررسی شد 
چگونگی راه های همکاری متقابل بانک ملی استان گیالن و شهرداری رشت مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 

سخنان خود را در زمینه چگونگی ارتباط با بانک ملی استان گیالن در چند سرفصل بیان کرد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: حساب های کنونی شهرداری رشت متعدد است و مناطق و 
سازمان های شهرداری هر یک حساب های جداگانه ای دارند که با توجه به ابالغ رسیده، از 

۱/۹/۱۳۹۹ همه این حسابها باید متمرکز شوند.
وی ادامه داد: درآمدهای شهرداری در زمینه های مختلف باید در یک حساب واریز شوند و 
شهرداری می بایست یک حساب درآمد داشته باشد و مانند سازمان برنامه و بودجه مبالغ الزم 

برای اجرای پروژه های مختلف از این حساب، تخصیص داده شود.
دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران بانکی معتبر و نام آشنا است سپس تاکید کرد: 

خوشحال می شویم که با این بانک مراودات مالی داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: مسئله دیگر شهرداری، وصول مطالبات است که امکان واگذاری این موضوع از 
طریق یک قرارداد به بانک یا مؤسسه دیگر وجود دارد. به این ترتیب که وصول توسط آن بانک یا 
مؤسسه انجام شود و به ازای آن، درصدی از مبالغ دریافت شده به آن مؤسسه تعلق گیرد. و چنانچه 

بانک ملی بتواند این کار را انجام داد، خوشحال می شویم.
حاج محمدی مسئله بعدی را پرداخت موردی وام به همکاران خود بیان کرد و تاکید نمود: ما 
تالش می کنیم با هر بانکی که بهترین خدمات را به شهرداری ارائه می دهد، وارد گفت وگو، 

مذاکره و عقد قرارداد شویم.
بر پایه این گزارش احداله امیری رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان گیالن نیز در این دیدار با 
اشاره به توانمندی بانک ملی و فعالیت این بانک در زمینه ترویج کارآفرینی و رونق اقتصادی گفت: 
بانک ملی از توانمندی باالیی برخوردار است و با توجه به خواسته های شهرداری امیدوارم بتوانیم 

با هم به توافق برسیم و تفاهمنامه همکاری امضا کنیم.
وی به میزان تسهیالتی که بانک ملی در طول امسال ارائه داده اشاره کرد و گفت: پرداخت این 

تسهیالت به منظور ایجاد رفاه و آسایش مردم بوده است.



۷

 دیدار شهردار رشت با مدیرکل دیوان محاسبات استان گیالن 

   هفته گذشته دکتر ناصر حاج محمدی  
شهردار رشت با مدیرکل دیوان محاسبات 

استان گیالن دیدار و گفت وگو کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
در  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
این نشست حق بین ذیحساب اعتبارات 
دولتی شهرداری و علیرضا حسنی رییس 
دفتر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی 

شهر رشت نیز حضور داشتند.
   در این دیدار در زمینه اعتبارات دولتی، 

مسائل و مشکالت موجود و راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از تخلفات گفتگو و تبادل نظر شد.

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات گیالن
 از تصفیه خانه سراوان

   شهردار رشت و برخی از اعضای شورا به همراه محمد رضا کردلو مدیرکل دیوان محاسبات 
استان گیالن از تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کردند.

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این برنامه مدیرکل 
دیوان محاسبات استان گیالن، شهردار رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت از بخش های 
مختلف این تصفیه خانه بازدید نمودند و ضمن آشنایی با فرآیندها، قطعات و نحوه کارکرد 

تصفیه خانه،  در جریان آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند.

دربازدید مدیر کل دیوان محاسبات گیالن از پروژه زباله سوز مطرح شد؛
عملیات اجرایی پروژه  زباله سوز رشت با جدیت دنبال می ِشود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدیر کل دیوان 
محاسبات استان گیالن در بازدید از پروژه زباله سوز گفت: ما وظیفه داریم از صفر تا صد این 
پروژه شامل بخش های مطالعات، تملک، سهم آورده، دستگاه مجری، بهره برداری و ... را مورد 

نظارت و بررسی قرار دهیم.
محمدرضا کردلو با اشاره به اینکه در اجرای این طرح باید قوانین و مقررات رعایت شوند، افزود: 
با توجه به اینکه این پروژه مصوبه دولت تلقی می شود، می بایست مقررات مالی مربوط به آن، 

نحوه تأمین مالی؛ پرداخت ها در این مجموعه رعایت شود.
مدیرکل دیوان محاسبات استان گیالن با بیان اینکه دیوان محاسبات به لحاظ نوع و ساختار با 
سازمان های دیگر متفاوت است، گفت: دیوان محاسبات دستگاه مورد نظر را برای انجام وظایف 
مورد تشویق قرار نمی دهد و چنانچه پس از بررسی ها دستگاه مورد نظر به دادسرا معرفی نشود 
بدین معناست که عملکرد آن مورد تایید می باشد.وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه در اولویت 
بررسی های دیوان محاسبات قرار دارد و به طور مستمر از این پروژه بازدید و مستندات آن را 
مورد بررسی و کنترل قرار خواهد داد، افزود: ان شااهلل این پروژه در زمانبندی مناسب به بهره 

برداری برسد تا بخش عظیمی از از مشکالت منطقه و استان مرتفع گردد.
محمد رضا کردلو خاطر نشان کرد: بررسی قسمت های جنبی این پروژه همچون موضوع 
مدیریت پس از بهره برداری و پروژه های جانبی شامل حوضچه آرامش، فیلترینگ و... نیز در 

برنامه های کاری دیوان محاسبات می باشد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان گیالن در پایان ابراز امیدواری کرد تا با تکمیل بقیه قطعات و بخش های 
این پروژه و اقداماتی که در شهرداری در بخش های مالی و فنی و همچنین در مجموعه وزارت کشور 

انجام می شود، این مجموعه هر چه زودتر به بهره برداری برسد تا شرمنده مردم این منطقه نباشیم.

جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه به ریاست 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و با حضور معاونین، مدیران ستادی و رییس سازمان 

عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت برگزار شد.
در ابتدای جلسه حاج محمدی شهردار رشت ضمن تأکید بر پیگیری دقیق و سریع پروژه های در 
دست اقدام، به موضوع نظم و انضباط اداری اشاره کرد و افزود: همه موظف به ثبت ورود و خروج 
در دستگاه حضور و غیاب بوده و هر کس در این مجموعه به هر دلیلی نسبت به این امر امتناع 

ورزد، حوزه نیروی انسانی حق پرداخت حقوق و مزایا به آن شخص را ندارد.
همچنین در این جلسه شهردار رشت با اعالم خبر تملک عرصه باقیمانده در مسیر پروژه سرچشمه، 

از معاونت عمرانی شهرداری خواست تا در اولین فرصت نسبت به اتمام و بازگشایی مسیر اقدام نماید.
شایان ذکر است جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری هر هفته به طور مستمر جهت 

پیگیری و بررسی روند اجرایی برنامه ها و پروژه ها و امور جاری شهرداری برگزار می شود.  

چگونگی اجرای چهار پروژه در دست اقدام شهرداری رشت 
بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه به ریاست دکتر ناصر 
حاج محمدی و با حضور محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر رشت، معاونان، مدیران ستادی و 

مدیران مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد.
 در این جلسه ضمن بررسی وضعیت پروژه مزار دکتر حشمت، در زمینه تخصیص اعتبار الزم برای تکمیل 
این پروژه تا پایان مرداد ماه و همچنین اجرای محوطه سازی پروژه در محدوده منطقه دو و انجام استعالم 

مورد نیاز تصمیم گیری شد.
 در ادامه، پروژه یادمان شهدای گمنام بوستان ملت مطرح و بررسی شد و در ارتباط با تعهدات شهرداری 
رشت پس از شروع عملیات اجرایی، محاسبه برآورد باقیمانده کار، انجام پیگیریها به منظور اخذ مجوز 
واگذاری به سپاه، تعیین تکلیف پیمانکار فعلی و تهیه قرارداد بین شهرداری و بسیج سازندگی برنامه ریزی و 
تصمیم گیری گردید.همچنین در این جلسه هزینه های مورد نیاز برای تکمیل عملیات ساخت پروژه آبنمای 
موزیکال بوستان ملت از جمله هزینه های مربوط به تأمین برق، بدهی به پیمانکار برای خرید تجهیزات، رفع 
ایرادات محیطی محوطه بوستان و نگهداری و اپراتور آن مطرح شد و وظایف هر یک از مدیران شهرداری 
در پیگیری و عملیات اجرایی مربوط به این پروژه تعیین گردید و مقرر شد در زمان تعیین شده این پروژه 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
در ادامه این نشست اجرای تأسیسات و تکمیل ساختمان هموفیلی، پیاده روسازی و کندروسازی مسیر 
دادگستری از سمت جانبازان و پیاده روسازی، اصالح جداول و زیباسازی حد فاصل میدان گیل تا مصلی به 
وسیله مدیران مرتبط از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر 

شد اقدامات و پیگیریهای الزم به منظور اجرای این پروژه ها و برنامه ها به عمل آید.
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پیام تسلیت شهردار رشت در پی شهادت جانباز شیمیایی 
سردار حاج سعید ساقی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام تسلیت بدین 
شرح است:

بسم رب الشهداء والصدیقین
روح  عارفانه  و  عاشقانه  پرکشیدن 
ملکوتی جانباز شیمیایی سردار حاج 
سعید ساقی و پیوستن و وصال عاشقانه 
آن بزرگمرد به همرزمان شهیدش را به 
همه شهروندان و خانواده معزز و مکرم 
آن بزرگوار تبریک و تسلیت عرض می 

کنم.
بزرگ  جامعه  از  فردی  عنوان  به 
این  دانم  می  الزم  خود  بر  شهرمان 
عروج ملکوتی را ارج نهاده و به سهم 
خود همگان را برای شرکت در آیین 
تشییع پیکر پاک آن قافله ساالر دل 
ها دعوت کرده و خودم را نیز مکلف و 

موظف به حضور بدانم.
همچنین از خداوند بزرگ مسئلت می 

نمایم که روح بلند این سردار بزرگ 
گیالن را با اولیای خود محشور گرداند                     .ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

حضور شهردار رشت در جلسه تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه 
مرکزی رشت

ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه تودیع 
و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با 
حضور سردار عبدهلل پور فرمانده سپاه قدس 
گیالن، فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، 
رشت،  شهردار  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت ، حسنی رییس حوزه دفتر 

شهردار و شورای اسالمی شهررشت و جمعی از مدیران شهری و مسئولین استانی، فرماندهان 
حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و خانواده های معظم شهدا در سالن کانون بسیج سپاه ناحیه 

مرکزی رشت برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سرهنگ جمشید اصحابی در سپاه ناحیه رشت قدردانی به عمل آمد 
و سرهنگ قاسمی با حکم سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین  به عنوان 
سرپرست جدید سپاه ناحیه مرکزی رشت منصوب شد. این حکم توسط سردار عبدهلل پور فرمانده 

سپاه قدس گیالن به سرهنگ قاسمی اعطا شد.

طراحی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح 
میدان امام حسین)ع( بررسی شد

این  الملل شهرداری رشت در  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
نشست که محمدحسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت 
نیز حضور داشت، توضیحاتی درباره طرح ارائه نمود و مهندس مشاور ترافیکی شرکت 

مهندسین مشاور پرداراز درباره ویژگی های این پروژه توضیح داد.
همچنین شهردار رشت نیز گفت: در راستای تحقق اهداف و افق های وسیع برنامه های 
بلندمدت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت، موضوع ساخت و ایجاد 

تقاطع های غیرهمسطح در مسیر کمربندی های شهر رشت بررسی می شود.
دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: در راستای تحقق این اهداف، در نشست یاد شده 
با حضور دست اندرکاران شرکت مهندسین مشاور پرداراز که مشاور ترافیکی است، 

موضوع طراحی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین)ع( بررسی می گردد.
همچنین در این جلسه پس از بحث، تبادل نظر و بررسی همه گزینه های موجود و تایید 
مقدمات اولیه کار، مقرر شد تا طرح یاد شده برای تصویب نهایی به شورای ترافیک 

استان گیالن ارسال شود.
شهردار رشت از همه دست اندرکاران ارائه این طرح قدردانی و تشکر کرد.
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اجرای پویش "بیایید از خودمان شروع کنیم)۲( "
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 مطلب گفت: نباید جایگاه آموزش فرهنگ ترافیک 

و فرهنگسازی در زمینه ترافیک را در جامعه فراموش کرد.
وی ادامه داد: امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند که آموزش فرهنگ ترافیکی با کمک انواع رسانه 
های ارتباط جمعی، سازمانها، شرکتها، تشکلهای مردم  نهاد و حتی نهادهای مردمی می توانند در اصالح 
رفتارهای ترافیکی افراد جامعه بسیار موثر واقع شوند. به ویژه با این آموزشها از سنین کودکی می توان 
به مرور نسلی قانونمندتر تربیت کرد و در مجموع حمل و نقل  شهری را به سمت ایمنی و انسان محور 

پیش برد.
مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت ادامه داد: شهر رشت به عنوان بزرگترین شهر نوار شمالی 
کشور با فرهنگ غنی و پیشینه پربار در تجلی رفتار ایرانی اسالمی از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه 

به حجم باالی ترافیک و تردد روزانه نیاز به آموزش فرهنگ ترافیک در سطوح متعدد خواهد داشت.
وی افزود: به همین سبب مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی با 
همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در جهت اجرای بند)الف( ماده ۱۰۸ قانون 
ششم توسعه در راستای توسعه فرهنگ صحیح ترافیک، پویش "بیایید از خودمان شروع کنیم)۲(" را با 
محور برگزاری تئاتر خیابانی در تقاطعهای دارای چراغ زمان دار سطح شهر و با بهره گیری از زمان قرمز 

آن از عید سعید غدیرخم آغاز کرده و به مدت ۱۰ روز ادامه می دهد.
هادی زاده خاطر نشان کرد: عدم تعرض به خطوط عابر پیاده، ایجاد حریم ایمن عبور عابران، توجه به جلو، 
بستن کمربند ایمنی، احترام به عالئم افقی و عمودی ترافیکی و حتی استفاده از ماسک و رعایت اصول 
بهداشتی درجهت جلوگیری از شیوع کرونا از جمله آموزشهایی است که توسط بازیگران دوره دیده این 

گروه ها صورت می پذیرد.

شش ابالغ جدید 
شهردار رشت 

برای شش 
مدیر شهرداری

امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، بر پایه این احکام امیر سامعی 

علیرضا  یک،  منطقه  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست  عنوان  به 
عاشور زاده به عنوان سرپرست ناحیه دو منطقه دو، مریم فهمیده به عنوان 

سرپرست ناحیه یک منطقه سه، سجاد آقاجانی به عنوان سرپرست ناحیه دو منطقه 
سه، علیرضا محمدی به عنوان سرپرست ناحیه یک منطقه چهار و امیر ترومیده به عنوان سرپرست 

ناحیه یک منطقه پنج شهرداری رشت منصوب شدند.
شهردار رشت در احکام خود برای این شش مدیر جدید شهرداری آرزوی موفقیت نموده و 
اعالم کرد که امیدوار است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام معظم 
رهبری با رعایت صرفه و صالح شهرداری رشت و همچنین با بهره گیری از ظرفیتهای موجود 
در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و 

پیروز باشند

به منظور هدایت آبهای سطحی؛ لوله گذاری پل چمارسرا 
در حال انجام است

برای هدایت آبهای سطحی کار لوله گذاری 
پل چماسرای رشت آغاز گردیده و همیک 

انجام این پروژه ادامه دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت با توجه به 
بارندگی در گیالن  به فصل  نزدیک شدن 
عملیات اجرای لوله گذاری پل چمارسرای 
رشت با هدف هدایت آب های سطحی در 

دست اجرا است.
بر پایه این گزارش مریم گل احضار در این 
باره توضیح داد: این عملیات لوله گذاری با 
هدف رفع آبگرفتگی پل چمارسرا و هدایت 
می  صورت  منطقه  این  سطحی  های  آب 

پذیرد.
اجرای  شهرداری  چهار  منطقه  مدیریت 
پروژه های هدایت آبهای سطحی را یکی از 
پروژه های مهم شهر رشت به منظور رفع 
گفت:  و  برشمرد  مناطق  های  آبگرفتگی 
اجرای این پروژه ها سبب تسهیل در رفت و 

آمد خودروها و عابران پیاده می شود.
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معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت طرح 
حمایت از ساختمانهای سازگار با محیط زیست را بررسی کرد

بررسی طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست توسط 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت انجام شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با 
هدف بررسی طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست 

برگزار شد.
در این راستا، دکتر ویسی معاون شهر سازی و معماری بیان داشت؛ شهرداری رشت 
ازاحداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست توسط شهروندان حمایت 
خواهد کرد و تا کنون اقدامات مناسبی را در راستای انجام هماهنگی های الزم و پیش 

بینی مشوق های خاص برای گسترش این موضوع انجام داده است.
مدیر شرکت تپش سبز در این جلسه با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته جهان، سیستم های متنوعی جهت ارزیابی و حمایت از ساختمان های سازگار با 
محیطزیست یا سبز وجود دارد که در کنار مدیریت محلی و یا مدیریت کالن کشور 

فعالیت می نمایند.
وی هدف از این فعالیت ها را حمایت از شهروندانی دانست که ساختمان های خود را بر 
اساس دستورالعمل هایی با رویکردهای محیط زیستی احداث می نمایند و به برخی از 

نتایج احداث ساختمان های سبز اشاره کرد از جمله:
_ افزایش سرانه فضای سبز در شهرها بواسطه احداث بام سبز یا نماهای سبز در 

ساختمان ها
_ افزایش بهره  وری در مصرف انرژی و آب در ساختمان ها

_ تولید انرژی های پاک در ساختمان ها
_ کاهش بسیاری از هزینه های دوران بهره برداری و همچنین کاهش برخی از هزینه های 

زمان ساخت
_ مدیریت پسماند از مبدا

_ کاهش تولید فاضالب و مدیریت فاضالب در ساختمان ها
_ کاهش آلودگی هوا، آب و خاک

_ افزایش کیفیت بصری و دید پرنده )دید از باال( و ...
مدیر شرکت تپش سبز در پایان سخنانش گفت: تحقیقات متنوع در دنیا گویای این 
است که عالوه بر افزایش کیفیت و آسایش برای ساکنان ساختمانهای سبز در تمام 
دوران بهره برداری، اینگونه ساختمان ها از استقبال خریداران و ارزش افزوده در زمان 

فروش نیز برخوردار هستند.

بررسی اجرای سامانه ی خرید و جمع آوری 
پسماند خشک از مبدا تولید توسط سازمان فاوای شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
الملل شهرداری رشت و به نقل  امور بین 
ابالغ  پیرو  فاوا،  سازمان  عمومی  روابط  از 
اجرای  و  ریزی  برنامه  مشارکت،  قرارداد 
پسماند  آوری  جمع  و  خرید  ی  سامانه 
خشک از مبدا، نشستی در سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات با نمایندگان شرکت فن 
آوا به منظور راه اندازی کیف پول موبایلی 

شهرداری رشت برگزار شد.
در  فاوا  سازمان  رییس  عسکری،  هانی 

این نشست با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و کارشناسانه ی قابلیت های نرم افزاری کیف موبایل 
الکترونیکی بیان داشت؛ یکی از خدمات مهم این قرارداد، راه اندازی کیف پول موبایلی است و نظارت 

این پروژه در بخش مذکور، برعهده ی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات است.
عسکری افزود؛ با توجه به میزان دسترسی باالی مردم به اپلیکیشن های مشابه، سعی ما بر این است 

که این پروژه در اسرع وقت و با کیفیت هر چه بیشتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
الزم به ذکر است در این پروژه عالوه بر شارژ کیف پول شهروندان در ازای تحویل هر کیلو زباله 
ی خشک، در فاز اول امکانات دیگری مانند پرداخت انواع قبوض، ارائه ی خدمات شهروندی، 
خدمات شهری)شامل پرداخت هزینه های پارک حاشیه ای ، تاکسی، اتوبوس و...( و خدمات اطالع 

رسانی)شامل فراخوان های شهری، روزنامه های آنالین و ...( به شهروندان ارائه می گردد.

اجرای طرحهای بازآفرینی نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی
های  طرح  اجرای  گفت:  رشت  شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
بازآفرینی مستلزم همکاری دیگر دستگاه های اجرایی و خدماتی با سازمان عمران و بازآفرینی 

است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
سازمان عمران و بازآفرینی، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در 
این جلسه گفت: بازآفرینی پایدار ، با هدف احیا و بازسازی و نوسازی محالت هدف بازآفرینی شکل 
گرفته است و اجرای طرح های بازآفرینی مستلزم همکاری دیگر دستگاه های اجرایی و خدماتی با 

سازمان عمران و بازآفرینی است.
میثم حرفت خواه، با اشاره به آیین نامه اجرایی 
افزود:  پایدار،  شهری  بازآفرینی  ملی  برنامه 
تاسیساتی  و  بناها  دارای  که  از شهر  مناطقی 
فرسودگی  دلیل  به  درحال حاضر  که  هستند 
برای ساکنان ناکارآمد شده است، بافت فرسوده 

هستند.
دارای  محالت  این  ساکنان  اینکه  بیان  با  وی 
مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

کالبدی هستند، ابراز کرد: نقشه محدوده های هدف بازآفرینی، و شاخصه های مربوط به آن، مصوب 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تنظیم شده است.

حرفت خواه، با اشاره به ماده ۸ آیین نامه مذکور افزود: به منظور تسریع در نوسازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری، کلیه موسسات دولتی و شرکت های دولتی موکلفند نسبت به واگذاری 
رایگان اراضی در اختیار خود در محالت دارای بافت فرسوده به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

وی با ابراز تاسف از عدم همکاری برخی از دستگاه ها با سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری، 
گفت: با وجود تعهدات قبلی، برخی از ادارات، حاضر نیستند امالک خود را که در محدوده طرح 
های بازآفرینی است، در اختیار سازمان عمران و بازآفرینی قرار دهند. تا طرح ها بصورع مشارکتی 

و با جذب اعتبار دولتی صورت گیرد.
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