


گفتار هفته

با  دیدار  در  رشت  شهردار     
برخی مدیران شهر یانگ جوی 
چین با اشاره به وجود تشابهات 
اقلیمی این شهر با یانگ  و گفت: 
عقد  برای  الزم  آمادگی های 
شهر  دو  بین  خواهرخواندگی 

وجود دارد.
حاج محمدی  ناصر  دکتر     
چینی  هیات  این  با  دیدار  در 
گفت: سابقه نشان  می دهد که 
ارتباط فراوانی بین ایران و چین 
وجود داشته و پیشینه تاریخی 
معامالت تجاری از طریق جاده 
ابریشم زبانزد خاص و عام است 
به ویژه اینکه این جاده، آسیای 

میانه را به شرق دنیا متصل می کرد و یکی از مهمترین کانالهای آن نیز 
رشت بود.

امور خارجه  دفتر  معاون  و  اقتصادی  مقام  قائم     شهردار رشت حضور 
شهرداری یانگ جوی چین را در »شهرباران« مبارک دانست و گفت: این 
حضور برای تبادالت اقتصادی دو کشور بسیار مهم و یادآور تبادالت جاده 

ابریشم است.
   حاج محمدی گفت: از سال ۲۰۱۵ رشت به عنوان شهر خالق خوراک 

یونسکو به ثبت رسیده چون تنوع غذایی این شهر فراوان است.
   همچنین وی با اشاره به برند حالل رشت و تنوع گردشگران ملی و 
بین المللی شهر رشت نیز خاطر نشان کرد: در سال گردشگران بسیاری از این 

شهر با پیشینه غنی فرهنگی بازدید می کنند.
   حاج محمدی با بیان اینکه رشت از نظر غذا و فضا قرابت فراوانی با یانگ 
جوی چین دارد گفت: رشت می تواند از تجارب یانگ جو در زمینه خوراک، 

فعالیتهای مرتبط با شهر خالق به ویژه در برگزاری جشنواره ها بهره ببرد.
   معاون اقتصادی شهر یانگ جوی چین نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت 
شهر خالق خوراک شناسی رشت در یونسکو اظهار کرد: امید است که بتوانیم 

تعامالت خوبی با این شهر ایرانی که شهر خالق خوراک یونسکو است برقرار 
کرده و از تجارب آن در زمینه خوراک استفاده کنیم.

   چی کوا خوآ عنوان کرد: بازدید از آثار باستانی و مناطق گردشگری و دیدار 
با مردم شهر تاثیر مطلوبی بر نوع نگاه ما گذاشته است و متوجه شدیم ساختار 

معماری قدیم  گیالن بسیار نزدیک به ساختار خانه های روستایی چین است.
   چی کوآ خوآ همچنین پس از توضیحاتی پیرامون جغرافیا و جمعیت یانگ 
جو گفت: این شهر نخستین شهر فرهنگی چین است و قدمتی ۲۵۰۰ ساله 

داشته و در زمینه صنایع دستی و آثار ناملموس فرهنگی نیز فعال است.
   وی گفت: پس از ثبت یانگ جو به عنوان شهر خالق خوراک، سه همایش 

در این شهر با هدف احیای غذاهای فراموش شده، برگزار شد.
وی درباره پیشنهاد خواهرخواندگی شهردار رشت بین دو شهر رشت و یانگ جو نیز 

گفت: این موضوع را با شهردار یانگ جو مطرح کرده و نتیجه را نیز اطالع می دهم.
 در این دیدار سرپرست مدیریت 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
خوش  با  نیز  رشت  شهرداری 
چینی  میهمانان  به  آمدگویی 
مرکز  قدیم  از  رشت  گفت: 
تبادالت تجاری با دیگر کشورهای 
دنیا بوده و همواره داالن سیاحت 

و سیاست محسوب می شد.
   علیرضا قانع با بیان اینکه از 
رشت در قدیم به عنوان دارالمرز 
نام برده می شود، گفت: از قدیم 
تجارت نوغان و ابریشم در رشت 

دارای رونق فراوان بود.
   وی افزود: همچنین این شهر 
از دیرباز بارانداز تاجران کشورهای 

مختلف از جمله یونان، چین، هند و بخارا بوده است.
   سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل همچنین بر بهره گیری در 
زمینه درآمدزایی در حوزه شهر خالق با استفاده از تجارب ارزشمند مدیران 
یانگ جوی چین تاکید کرد و از اقامت میهمانان چینی در رشت و حضور در 

جلسات شهرداری رشت ابراز خرسندی نمود.

شهردار رشت در دیدار با یک هیات چینی:
»رشت« برای عقد خواهرخواندگی با »یانگ جو« چین آماده است

موسم خدمت به موال رسیده است...
بازار کار و تالش  محرم و صفر که فرا می رسند، 
گرمتر  رشت«  شهرداری  خدام العتره  »موکب 
می شود. خدمتگزاران به آقا اباعبداهلل الحسین)ع( در 
این موکب که خالصانه و عاشقانه برای خدمت به 
عزاداران و زائران حسینی)ع( تالش می کنند، این 
روزها سر از پا نمی شناسند. آنها نهایت عالقه مندی 
و عمق احساسات خود را در خدمتگزاری به همه 
عاشقان حضرت سیدالشهداء و خاندان عصمت و 
طهارت به هر شکل ممکن نشان می دهند. همه 
تالش می کنند تا پاکسازی و رفت و روب به خوبی 
انجام شود. تعزیه و نوحه خوانی برگزار گردد و هر 
کس به نوعی خدمت کند.یکی غذا و نان می پزد. 
یکی غذا و نان توزیع می کند. یکی شربت می دهد. 
یکی به پخش چای می پردازد. یکی کفش واکس 
و  توزیع  به  یکی  می کند.  خیاطی  یکی  می زند، 
پخش بروشورو کاتالوگ می پردازد. یکی در خدمت 
عزاداران و زائران حسینی)ع( است و ... خالصه هر 
کس به سهم خود تالش می کند تا ارادت قلبی اش 

را به حضرت سیدالشهداء)ع( نشان دهد.
   چندین سالی است که خدمتگزاران و خادمان 
توفیق  رشت«  شهرداری  »خدام العتره  موکب 
می یابند تا با انجام فعالیتهای مختلف چه در رشت 
و چه در کربال خاک پای زائران حرم حسینی)ع( را 
توتیای چشم خود نمایند و با اقدامات خود دستکم 
باری از روی دوش یک زائر حرم بردارند و بر تعداد 

زائران حرم موال هم بیافزایند.
کسانی  همه  قلبی  آرزوی  و  خواسته  نهایت     
برنامه های  در  سال  طول  در  موکب  این  در  که 
مختلف خدمت می کنند این است که با مجموعه 
فعالیت هایشان آقا عبداهلل الحسین)ع( گوشه چشمی 
به آنها بنماید و آنها را به نوکری و خادمی آستان 

مقدس خود قبول فرماید.
مجموعه  با  که  یافته ایم  توفیق   گذشته  سال     
اقدامات انجام شده ۵۰ درصد هزینه های اجرای این 
برنامه ها را از خیران، نیکوکاران، کارکنان و پرسنل 
شهرداری رشت  تامین کنیم و امیدواریم امسال هم 
با فعالیت عزیزانمان در این موکب میزان مشارکت 
مردمی در انجام این کارهای خیر افزایش یابد و مایه 

سربلندی بیشتر فراهم گردد.
»خدام العتره«  موکب  کوچک  عضو  عنوان  به 
برای همه همکارانم در این موکب و ستاد اربعین 
خالصانه ترین دعاها و عاشقانه ترین دروها را در تقرب 

به سرور و ساالر شهیدان آرزو می کنم.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری رشت



کل  مدیر  با  رشت  شهردار  دیدار  در     
کتابخانه های عمومی استان گیالن که با حضور 
ناصر  انجام شد، دکتر  عاقل منش  محمدحسن 
حاج محمدی بر آمادگی شهرداری رشت برای 
عمومی  کتابخانه های  به  نوری  فیبر  اختصاص 

رشت تاکید کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در این دیدار با بیان اینکه امروز بسیار خوشحالم 
که در شهر اولین ها و در شهری که به فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی شهره است، خدمت می کنم؛ 
دامنه   توسعه ی  برای  شهرداری  جدی  عزم  بر 
فعالیتهای فرهنگی تاکید کرد  و افزود: یکی از 
برنامه های کالن شهری ایجاد و گسترش اماکن 
فرهنگی جدید همچون کتابخانه ها و فرهنگسراها 

در  و  ســـت 
راستا  همین 
در نظر داریم 
با تعامـــل با 
ه های  دستگا
فرهنــگی به 
این موضــوع 
دســت  مهم 

پیدا کنیم.
شهردار     
رشـــــت به 
ســــــرعت 
زیاد  بسیــار 

گفت:  و  کرد  اشاره  جهان  علمی  پیشرفتهای 
مهم  بسیار  نقشی  عمومی  کتابخانه های  امروز 
دارند  خبرها  و  اطالعات  اشاعه   و  گردش  در 
و  فضای مجازی  به عرصه  ورود  با  و می توانند 
استفاده از منابع الکترونیک، آگاهی های جامعه 

کتابخانه های عمومی رشت می توانند از فیبرنوری استفاده کنند

را افزایش دهند. 
   وی همچنین توجه نامناسب به زیرساختهای 
ارتباطی شهر رشت در طول سالهای گذشته را 
عامل مهم عدم پیشرفت این زیرساختها عنوان 
کرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال با توسعه 
شبکه فیبر نوری و اختصاص آن به کتابخانه های 
عمومی، سرعت تبادل اطالعات در این محیطها 

را افزایش دهیم.
   حاج محمدی در پایان کتابخانه های عمومی را 
جزئی از بدنه شهرداری دانست و حمایت مادی 
و معنوی از آن را وظیفه ذاتی و مهم شهرداری 

رشت عنوان کرد.
   گفتنی است در پایان این نشست همچنین 
مقرر شد یک تیم کارشناسی متشکل از معاونان، 
با  دومجموعه  ذیحسابان  و  مالی  کارشناسان 
تشکـــیل جلسه 
روزهــــــای  در 
آینـــــده میزان 
معوقه  بدهی های 
شهرداری و نحوه 
وصــول مطالبات 
از  کتابخــــانه ها 
درصد  نیم  محل 
شهرداری  درآمد 
قرار  بررسی  مورد 

دهند.
محمدحسن     
عاقل منش نیز در 
این نشست برگزاری موفق برنامه های مختلف 
کتاب محور با برنامه ریزی مجموعه کتابخانه های 
عمومی استان را بخشی از اقدامات مهم شهری 
در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 

توصیف کرد.

انتشار خبری ناگوار کام همگان را 
تلخ کرد/ پیشکسوت مطبوعات و 

جامعه  پزشکی گیالن 
چشم از جهان فرو بست/ 

پیام شهردار رشت
در  رشت  شهردار  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
دکتر محمدعلی  پیامی درگذشت شادروان 
فائق پیشکسوت مطبوعات و جامعه  پزشکی 

گیالن را تسلیت گفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام 

شهردار رشت به شرح ذیل است:
»انا هلل و انا الیه راجعون«

با کمال تاسف و تاثر درگذشت پیر مطبوعات 
استان  گیالن و پیشکسوت جامعه پزشکی 
دکتر محمدعلی فائق صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول فصلنامه »گیالن ما« که در طول عمر 
پر برکت  شان منشای اثر خیر بسیار بوده  اند را 

حاج محمدی  ناصر  دکتر     
فرا  مناسبت  به  رشت  شهردار 
رسیدن ماه محرم در پیامی ماه 
شهیدان   ساالر  سرور  شهادت 
اباعبداهلل  الحسین)ع( را تسلیت 

گفت.
متن پیام شهردار رشت به شرح 

ذیل است:
عطری که از حوالی پرچم وزیده است
ما را به سمِت مجلِس آقا کشیده است
از صحن این حسینیه تا صحن کربال

صد کوچه وا کنید، محّرم رسیده است
   ماه محرم، ماه شهادت اشرف اوالد آدم حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( از راه رسیده است تا پیام 
فداکاری، ایثار و مبارزه در برابر خصم و بیداد 

زمان را بار دیگر به ما گوشزد کند.
حماسه  بزرگترین  یادآور  همواره  محرم     
ظلم ستیزی و آزادگی تاریخ بشری است. حماسه ای 
که حضرت سیدالشهداء و هفتاد و دوتن از یاران 
باوفایش به عنوان راست قامتان تاریخ عاشقانه و 
عاقالنه برای نیل به اهداف واالی اعتقادی در راه 
پاسداری از دین وعقیده خلق کردند و با نثار خون 
به  پیامی  بی مانندشان،  ازجان گذشتگی  و  خود 

بلندای تاریخ برای آیندگان نهادند.
   فداکاری خالصانه این پاک مردان تاریخ بوده 
که سبب ماندگاری مکتب سرخ عاشورا شده و 

به شهروندان شریف شهر رشت تسلیت عرض 
می کنم.

همه  کام  تاسف  برانگیز  و  ناگوار  خبر  این     
جامعه  مخصوصاً  و  فرهیختگان  فرهنگیان، 
پزشکان و اطبای گیالن را به واقع تلخ نمود و 

شهری را غرق در ماتم کرد.
   شادروان دکتر محمدعلی فائق از چهره  های 
نام  آشنا و تاثیرگذار جامعه مطبوعاتی گیالن 
بودند که با بیش از نیم قرن فعالیت مطبوعاتی 
در جهت روشن سازی و تنویر افکار عمومی و 
افراد  درمان  و  برای سالمتی  دیگر  لباسی  در 
جامعه در کسوت پزشکی عمری را در خدمِت 

همشهریان خود بوده و تالش کرده  اند.
   اینجانب همدردی خود را با خانواده معظم آن 
بزرگوار ابراز داشته و از خداوند منان می خواهم 
به بازماندگان مرحوم دکتر فائق صبر و شکیبایی 

عطا بفرماید. 
»ناصر حاج محمدی - شهردار رشت«

آزادمردان  برای  همیشه 
جهان در زمانهای مختلف 
به عنوان دانشگاه حماسه، 
عزت و ایمان معنا گردیده 

است.
اما امسال ماه عزاداری     
نیز  دیگری  ویژگی  محرم 
دفاع  »هفته  با  که  دارد 
مقدس« مصادف شده و چه تقارن زیبا و پرمعنایی. 
اباعبداهلل الحسین)ع(  فرزندان  و  شیفتگان  چون 
پس از قرنها دلدادگی در مکتب سرخ کربال اینبار 
در کربالی ایران اسالمی با شور و شعور حسینی 
آفریدند؛  شهادت  و  خون  حماسه  وصف ناشدنی 
دوباره  را  اسالم  پرچم  و  کردند  راست  قامت 

برافراشتند.
حاال ما این افتخار را داریم که پرچم عدالتخواهی 
خونین عاشورا که اینک به ما رسیده و منشای 
الهامات بسیاری از نهضت مقدس کربال بوده را 
با سربلندی به دست صاحب اصلی آن، حضرت 
ولی عصر)عج( برسانیم تا عدالت واقعی در سراسر 

گیتی سایه گستر گردد.
حضور  با  همشهریانمان  امیدوارم  پایان  در     
آگاهانه و پرشور در آیین های عزاداری و مجالس 
مذهبی یاد همه این آزادمردان را گرامی بدارند و 

بر دلداگی های آگاهانه خود بیافزایند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

ماه عزا رسیده است
پیام شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم  



یکاقدامضروریدررشتهمزمانباشروعفصلبارندگیها
الیروبی رودخانه های رشت پیش از شروع 

فصل بارندگی آغاز شد 	
			به	دستور	شهردار	رشت	با	نزدیک	شدن	فصل	بارندگی	و	آغاز	بارشهای	
موسمی	و	فصلی	الیروبی	رودخانه	های	شهر	رشت»گوهررود	و	زرجوب«	در	

دستور	کار	شهرداری	این	شهر	قرار	گرفت.
				به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	
در	این	راستا	به	منظور	جلوگیری	از	طغیان	رودخانه	ها	و	بسترسازی	مناسب	

آنها،	عملیات	الیروبی	رودخانه	های	رشت	از	صبح	روز	شنبه	نهم	شهریور	ماه	
رشت،	 اسالمی	شهر	 شورای	 رئیس	 حاجی	پور	 اسماعیل	 با	حضور	 	۱۳۹۸
شاهرخ	طلیسگر	سرپرست	معاونت	خدمات	شهری،	محمدباقر	بشردانش	مدیر	
هماهنگی	و	نظارت	بر	خدمات	شهری،	هومن	روائی	مدیر	عامل	سازمان	عمران	

و	بازآفرینی	شهری	و	جمعی	از	مدیران	شهرداری	آغاز	شده	است.
			گفتنی	است	این	عملیات	با	نظارت	معاونت	خدمات	شهری	و	همکاری	
شهرداری	 شهری	 بازآفرینی	 و	 عمران	 سازمان	 توسط	 پنجگانه	 مناطق	
نیز	 به	مدت	یکماه	 و	 انتهای	سیاه	اسطلخ	شروع	شده	 از	منطقه	 رشت	

ادامه	خواهد	یافت.

دوخواستهسرپرستمعاونتشهرداری
رشتازکمیسیونماده۱۰۰

»بررسیدقیقپروندهها«و
»تسریعدرفرآیندصدوررای«
			در	جریان	برنامه	بازدید	سرپرست	معاونت	
شهرسازی	و	معماری	از	دبیرخانه	کمیسیون	
ماده	۱00	شهرداری	رشت	دو	خواسته	مهم	

مطرح	شد.
			روز	یکشنبه	دهم	شهریور	ماه	۹۸	سرپرست	
شهرداری	 معماری	 و	 شهرسازی	 معاونت	
رشت	از	دبیرخانه	کمیسیون	ماده	۱00	دیدار	
و	بازدید	کرد	و	با	دست	اندرکاران	این	بخش	به	

بحث	و	تبادل	نظر	پرداخت.
بازدید	گفت:	 این	 			رضا	ویسی	در	جریان	
در	 »تسریع	 و	 پرونده	ها«	 دقیق	 »بررسی	
فرآیند	صدور	رای«	توسط	شعب	کمیسیون	
ماده	۱00	می	تواند	در	جلوگیری	از	تخلفات	

ساختمانی	نقشی	بسیار	مهم	داشته	باشد.

این	 دبیرخانه	 کارکنان	 نمود:	 تاکید	 	وی	 	 	
پرتوان	 بازوان	 عنوان	 به	 همواره	 کمیسیون	
کارها«	 »تسریع	 در	 می	توانند	 شهرداری	

تاثیراتی	چشمگیر	داشته	باشند.
			در	ادامه	این	برنامه	فاطمه	مهاجر	رئیس	
از	 یکی	 و	 	۱00 ماده	 کمیسیون	 دبیرخانه	
تشکیل	 چگونگی	 باره	 در	 شعبات،	 دبیران	
شهرداریهای	 وسیله	 به	 پرونده	ها	 ارسال	 و	
مناطق	به	دبیرخانه	کمیسیون	و	همچنین	
تامین	سخت	افزارها	و	نرم	افزارهای	مورد	نیاز	
پیشنهادهایی	ارائه	کرد	که	مورد	توجه	و	امعان	

نظر	رضا	ویسی	قرار	گرفت.
معماری	 و	 معاونت	شهرسازی	 	سرپرست	 	 	
شهرداری	رشت	همچنین	در	جریان	این	برنامه	
بازدید	قول	همه	گونه	همکاری	برای	حل	مسائل	
مربوطه	را	به	دست	اندرکاران	کمیسیون	ماده	
۱00	شهرداری	داد	و	گفت:	تالش	می	کند	تا	
مرحله	به	مرحله	از	مسائل	و	مشکالت	متعدد	

این	کمیسیون	حل	و	مرتفع	شود.

راهکارهایایجاددرآمدپایدارسازمان
میادینوساماندهیمشاغلشهریبررسیشد
			هفته	گذشته	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	از	سازمان	میادین،	ساماندهی	مشاغل	
شهری	و	فرآورده	های	کشاورزی	شهرداری	رشت	بازدید	کرد	و	با	مسووالن	این	

سازمان	دیدار	و	گفت	وگو	نمود.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	
دکتر	ناصر	حاج	محمدی	در	جریان	این	بازدید	با	رئیس	و	کارکنان	سازمان	یاد	

شده	دیدار	و	گفت	وگو	نمود.
			محمدرضا	نظری	رئیس	سازمان	میادین	و	ساماندهی	مشاغل	شهری	بر	ایجاد	
درآمد	پایدار	برای	سازمان	متبوع	خود	تاکید	کرد	و	گفت:	هدف	اصلی	این	سازمان	
باید	تالش	در	جهت	ارائه	راهکارهای	قانونی	و	روزآمد	برای	تحقق	این	مهم	است.

خطکشیعابرپیادهبهطورسهبعدی

			معاونت	عمرانی	منطقه	یک	شهرداری	رشت	مدتی	است	که	به	انجام	و	
اجرای	خط	کشی	های	عابر	پیاده	به	طور	سه	بعدی		توجه	نشان	می	دهد.

			به	گزارش	رسیده	در	برخی	از	نواحی	این	منطقه	خط	کشی		عابر	پیاده	به	
شکل	متنوع	و	سه	بعدی	انجام	می	شود	که		توجه	اهالی	محل	را	به	خود	جلب	

کرده	است.
			معاونت	عمرانی	شهرداری	منطقه	یک	در	سه	راه	گالیل	و	همچنین	در	بلوار	
توحید	از	این	نوع	خط	کشی	ها	استفاده	کرده		که	مورد	پسند	و	رضایت	مردم	و	

شهروندان	نیز	قرار	گرفته	است.
			به	نظر	می	رسد	ترویج	و	گسترش	این	اقدام	در	مناطق	پنجگانه	شهرداری	

رشت	می	تواند	فضایی	دلپذیرتر	در	شهر	برای	شهروندان	ایجاد	کند.



برنامه های ماه محرم سازمان فرهنگی 
شهرداری رشت تشریح شد

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
این  برنامه های  ویژه  تشریح  به  رشت  شهرداری 
شهیدان  ساالر  و  سرور  عزاداری  ایام  در  سازمان 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( پرداخت.

و  ماه محرم  آغاز  با     علیرضا حصنی همزمان 
ایام سوگواری حضرت امام حسین)ع( اعالم کرد: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
متنوعی  مذهبی  و  فرهنگی  برنامه های  رشت 
و   عاشورا  عمیق  مفاهیم  انتقال  راستای  در  را 
ترویج  همچنین  و  عاشورایی  فرهنگ  گسترش 
شهر  در  حسین)ع(  امام  سیره   و  زندگی  سبک 

اجرا خواهد کرد.
عزاداری  ماه  و  محرم  ماه  تسلیت  با  وی     
توان  از  بهره مندی  گفت:  اباعبداهلل الحسین)ع( 
هیاتهای مذهبی و هنرمندان در برگزاری هر چه 
بهتر برنامه های ایام محرم برای سازمان فرهنگی 
و  مذهبی  برنامه های  اجرای  و  است  مهم  بسیار 
اعتقادی را در جهت گسترش و تعمیق شناخت 
شهروندان از الگوهای دینی و تقویت باورهای نسل 

جوان بسیار ارزشمند و ضروری می دانیم.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس     
»صدای  برنامه  افزود:  ادامه  در  رشت  شهرداری 
کربال«،، اجرای نمایشهای مذهبی، تعزیه و برگزاری 
مراسم شام غریبان  از مواردی است که توسط این 
سازمان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
امور بین الملل  ارتباطات و  با همکاری مدیریت  و 
شهرداری رشت برای ایام محرم برنامه ریزی و تدارک 

دیده شده است.
با  سازمان  این  مشارکت  به  حسنی  علیرضا     
هیأتهای مذهبی شهر رشت در برگزاری برنامه های 
مختلف ایام محرم نیز اشاره کرد و افزود: مشارکت 
در مراسم سیاهپوش نمودن شهر، پیشواز از محرم 
۱۴۴۱، مشارکت در برپایی ایستگاه های صلواتی، 
پیاده راه  در  شهدا  حسینیه  برپایی  در  مشارکت 
فرهنگی شهدای ذهاب، مشارکت در حرکت هیات 
عزاداری کارکنان شهرداری  و شورای اسالمی شهر 
بقعه  سمت  رشت  به  پیاده راه  فرهنگی  از  رشت 
برگزاری  در  مشارکت  امام)س(  و  خواهر  متبرکه 
»روز  در  حسینی)ع(  عاشوراییان  بزرگ  تجمع 
 اربعین«  از جمله برنامه های مشارکتی این سازمان 
رشت  مذهبی  هیأتهای  همکاری  با  که  هستند 

برگزار خواهند شد.

    دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در نشستی با مهندس سیدمحمد 
پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و 

اعضای شورای اسالمی شهر در باره موضوعات مهم شهری تبادل نظر کردند.
   پس از برگزاری این نشست شرکت کنندگان در جلسه از پیاده راه فرهنگی 

هسته مرکزی شهر رشت بازدید نمودند.
   همچنین با حکم مشترک سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و 
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و همچنین دکتر ارسالن زارع استاندار 
گیالن، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به عنوان »عضو و دبیر هیات 

اجرایی بازآفرینی محله های رشت« منصوب گردید.
به دکتر حاج محمدی آمده است: »نظر به مصوبه  این حکم خطاب     در 
جلسه ستاد بازآفرینی استان و با بهره گیری از اختیارات حاصله مصوبه هیئت 
مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر تشکیل هیئت اجرایی بازآفرینی 
محله های هدف شهر رشت با هدف راهبری اجرای برنامه بازآفرینی محله های 
هدف، کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در اجرای برنامه، با توجه به تخصص، 
تعهد و سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان 
عضو و دبیر هیئت اجرایی بازآفرینی محله های شهر رشت منصوب می شوید.«

   همچنین در این حکم تاکید شده است: »با توجه به سیاست های کلی نظام 
در بخش مسکن و شهرسازی ابالغیه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و با 
تاکید و احیای بافت های فرسوده شهری و همچنین تاکیدات ریاست محترم 
جمهوری به بحث بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم الزم است 

شهردار رشت به عنوان دبیر هیات اجرایی بازآفرینی محله های رشت 
منصوب شد 

با استفاده از تجارب گذشته ضمن توجه به حقوق و هویت شهروندان 
و جلب مشارکت ذینفعان به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و 
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سرعت بخشیده و اقدامات الزم را 

مبذول فرمائید.«
   در پایان حکم یاد شده نیز برای شهردار رشت آرزوی موفقیت شده که: 
»امید است با اتکاء به الطاف الهی در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید 
و استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه ملی و استانی اهتمام ویژه داشته و با 
بهره گیری از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه 

و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.«



در اقدامی کم نظیر در کشور؛

دستگاه »زباله کوب« جدید در دفنگاه سراوان 
به کارگیری می شود 

   شهردار رشت  از استفاده از یکدستگاه »زباله کوب« جدید در دفنگاه زباله های سراوان در آینده ای 
بسیار نزدیک خبر داد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
عصر روز چهارشنبه در بازدید از دفنگاه زباله سراوان گفت: امروز به دنبال یک دوره طوالنی پس از خرید 
یکدستگاه »زباله کوب )کمپکتور(« موفق به ترخیص آن از منطقه آزاد انزلی شده ایم که برای استفاده در 

مقر سایت دفنگاه سراوان در نظر گرفته شده است.
   وی در زمینه عملکرد این دستگاه اذعان کرد: این ماشین می تواند حجم زباله ها را به شدت کاهش 

داده و تا یک سوم)بسته به نوع زباله( تقلیل دهد.
   شهردار رشت با اشاره به قدرت کوبش و عملکرد مناسب کمپکتور افزود: این دستگاه، جرم حجمی 

زباله را بین دو تا سه برابر افزایش می دهد که با استفاده از آن می توان بیش از دو برابر در فضای مکان 
انباشت زباله نیز صرفه جویی کرد.

   حاج محمدی چنین اتفاقی را در نوع خود در سراسر کشور بسیار نادر و کم نظیر توصیف کرد و گفت: 
رشت دومین شهر کشور است که از »زباله کوب« استفاده می کند.

   شهردار رشت همچنین قیمت این دستگاه را بیش از هفت میلیارد تومان با هزینه های حمل و 
ترخیص عنوان کرد و یادآور شد: این دستگاه که پس از تالشهای فراوان و با حمایتهای دولت خریداری 

شده قابلیتهای فراوانی دارد و می تواند در ساماندهی دفنگاه بسیار موثر واقع شود.
   دکتر حاج محمدی در باره ساخت تصفیه خانه شیرابه های زباله سراوان هم توضیح داد: تالشها برای به 

سرانجام رسیدن هرچه سریعتر کارخانه تصفیه شیرابه نیز با جدیت ادامه دارد.
   وی از استمرار بازدید هفتگی شهرداری رشت از منطقه سراوان نیز خبر داد و تصریح کرد: گزارشهای 

دریافت شده از این بازدیدها حاکی از هم افزایی الزم به منظور به ثمر رسیدن این پروژه است.
   شهردار رشت بیان کرد: هم اکنون تجهیزات تصفیه خانه خریداری شده و در محل ساخت، استقرار 
یافته است بدیهی است که با نصب تاسیسات و بهره برداری از این سیستم تصفیه، خروجی تصفیه شده 
شیرابه های زباله که پس از تصفیه به رودخانه ها می ریزند و از طرفی منشأ اصلی آلودگی های دو رودخانه 

رشت نیز بوده اند، حذف شده و آالیندگی دفنگاه سراوان به مراتب کاهش خواهد یافت.

   شورای اسالمی شهر رشت در سال سوم از دوره پنجم فعالیت اعضا و هیات رئیسه کمیسیونهای 
تخصصی خود را شناخت.

   پس از مشخص شدن اعضای کمیسیونهای تخصصی در یکصد و هفتمین جلسه  شورای اسالمی 
شهر رشت، روز پنجشنبه با برگزاری اولین جلسه کمیسیونها در دور جدید، رئیس، نایب رئیس و 

منشی کمیسیونها انتخاب شدند.
   در این نشست حجت جذب با رای اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی به عنوان 
انتخاب  به عنوان منشی کمیسیون  اسماعیل حاجی پور  و  نایب رئیس  زاهد  فرهام  رئیس، 

شدند.
   اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز در جلسه رسمی کمیسیون خود، فاطمه 
شیرزاد را به عنوان رئیس، محمدحسن علیپور به عنوان نایب رئیس و فرهام زاهد را به عنوان 

منشی انتخاب نمودند.
   همچنین در جلسه کمیسیون توسعه و عمران، احمد رمضانپور نرگسی به عنوان رئیس کمیسیون، 
حامد عبداللهی نایب رئیس و حجت جذب به عنوان منشی از سوی اعضای این کمیسیون انتخاب 

شدند. 
   ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا نیز با رای اعضای کمیسیون به حامد عبداللهی 

رسید و نایب رئیسی به حجت جذب و منشی به فاطمه شیرزاد رسید.
   با برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم اعضای کمیسیون 
بهراد ذاکری را به عنوان رئیس، محمدحسن علیپور به عنوان نایب رئیس و فاطمه شیرزاد را به 

عنوان منشی این کمیسیون انتخاب نمودند.

روسای کمیسیونهای شورای اسالمی شهر رشت 
در سال سوم مشخص شدند



انجام بازدیدهای ایمنی از مساجد و تکایا در ایام عزاداری ماه محرم
   در ایام عزاداری ماه محرم برای حفظ سالمتی شهروندان، کارشناسان آتش نشانی از مساجد، 
حسینیه ها و تکایا بازدید می کنند و توصیه های ایمنی را به دست اندرکاران این مراکز گوشزد 

می نمایند.
   شهرام مومنی معاون عملیات سازمان 
باره می گوید:  این  آتش نشانی رشت در 
مساجد،  ایمنی  اهمیت  به  توجه  با 
حسینیه ها و تکایا به ویژه در ماه محرم 
به دلیل استفاده از دار بست ها، پارچه های 
عزاداری و سیستم سیمکشی سیار و اجاق 
گاز به همراه سیلندرهای ۱۱ کیلوییی و 
برای پخت غذا، آتش نشانان  پیک نیکی 
موظف  رشت  آتش نشانی  ایستگاه   ۱۴
شده اند تا با بازدید از این مراکز مذهبی 

نسبت به ایمنی و سالمت موارد یاد شده هشدارهای الزم را به دست اندرکاران این مراکز بدهند.
   وی با بیان اینکه آتش نشانان و کارشناسان سازمان آتش نشانی برای ایمنی بیشتر برگزاری 
آیینهای عزداری سرور و ساالر شهیدان در ماه محرم به بازدید همه  وسایل اطفایی مکانهای یاد شده 
پرداخته و ایمنی سیمکشی برق، تجهیزات آشپزخانه و... این مکانها را بررسی می کنند و توصیه های 

ایمنی را ارائه داده و در صورت مشاهده ی نقس موارد را به متولیان امر ابالغ خواهند کرد.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت همچنین توصیه هایی را  برای سالمت همه 

شرکت کنندگان در مراسم عزاداری به شرح زیر ابالغ نمونده است:
۱-برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری با عرض کافی و شرایط مناسب عالوه 

بر وجود در ورودی اصلی پیش بینی شود.
۲- برای افراد سالخورده، اطفال و بانوان حتماً باید مکانی در نزدیکترین محل نسبت به خروجی 

بی خطر پیش بینی شود.
۳- در مواقعی که نیاز است هنگام عزاداری روشنایی ها قطع شوند، حتماً باید سر در معابر خروجی 

از تکایا و راه های منتهی به خارج روشن باشد به نحوی که معابر خروجی کامالً قابل رویت باشند.
۴- رعایت فاصله  مناسب سیمها، اتصاالت، ادوات و تجهیزات الکتریکی از مواد و مصالح قابل اشتعال 

همچون پرده، پرچم، فرش، تابلو و... الزامی است
۵- هر یک از دستگاه ها و ادوات برقی عالوه بر داشتن فیوز مستقل باید دارای یک پریز مختص به 

خود نیز باشد و از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز جداً خودداری شود.
۶- تاکید می شود به هیچ عنوان سیمها یا کابل برق از زیر فرشها عبود داده نشود.

۷- فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیراستاندارد جداً خودداری شود.
۸- استفاده از المپهای برق با توان باال و بدون حباب و محافظ داخل تکایا ممنوع است.
۹- پیش از استفاده از وسایل گرمازاد از استاندارد و سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

۱۰- از بخاریهای کارگاهی، بدون دودکش، هیزم سوز، شعله عریان و بدون حافظ در تکایا استفاده نشود.

۱۱- در صورت استفاده از بخاریهای نفتی باید پیش از پر کردن منبع سوخت آن بخاری را خاموش کرد.
۱۲- عبور دودکش  بخاریها از سقف های برزنتی و یا مصالح قابل اشتعال ممنوع است.

۱۳- در اخذ انشعاب از لوله کشی گاز حتماً از شیلنگ های فشار قوی مخصوص و بست مناسب 
استفاده شود)حداکثر طول شیلنگ هم باید ۱.۵ متر باشد.(

۱۴- رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتغال همچون پشتی، فرش، 
پرچم و... الزامی است.

۱۵- در قسمت پخت غذا حتماً باید معابر خروج سریع  خدمه تدارک دیده شود.
به  مراجعه  با  می توانند  حسینیه ها  و  تکایا  کارکنان  و  مسووالن  مدیران،  اینکه  گفتنی     
نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی محل خود اصول ایمنی و نحوه ی مقابله با آتش سوزی و حوادث 

را آموزش ببینند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به دنبال ایجاد 
»باغ ژاپنی« در رشت است

   چندی است که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت تالش می کند با همکاری 
یک مهندس ژاپنی یک »باغ ژاپنی« در رشت ایجاد کند.

   این باغ در بخشی از »بوستان مفاخر رشت« ایجاد خواهد شد.
   آقای کوماتسو طراح »باغ ژاپنی« که کارشناس کشاورزی با بیش از ۴۰ سال سابقه در وزارت 

ساخت وساز و ارگان های مرتبط در ژاپن است، این باغ را در رشت ایجاد می کند.
   وی در باره  ویژگی های این باغ گفت: به عنوان یک معمار منظر، با وجود فعالیت در بخش توسعه و 
حفاظت در پارک های ملی، سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق درباره »باغ ژاپنی  اصیل«  
کرده ام و بر این باورم که ایجاد اینگونه باغها در توسعه گردشگری و آشنایی کشورهای مختلف با 

تکنیکهای  معماری منظر و فرهنگ ژاپنی دارای اهمیت است.
   کوماتسو افزود: باغهای ژاپنی متعددی در ابعاد مختلف در کشور ژاپن وجود دارد که هر یک کارکرد 
خود را دنبال می کند همچنین نمونه های بسیاری از این نوع باغ در کشورهای مختلف جهان همچون 

استرالیا، آرژانتین، آمریکا و... ساخته شده است.
   وی با اشاره به ویژگی های خوب شهر رشت افزود: ساخت باغ ژاپنی در ایران با همکاری دو کشور 
دارای اهمیت بسیار به ویژه از نقطه نظر توسعه گردشگری است و ایجاد این باغ از این جهت در شهر 
رشت پیگیری می شود که شهر رشت آب و هوا و طبیعت مشابه با کشور ژاپن دارد و دو کشور ژاپن 
و ایران  در گذشته از طریق جاده ابریشم به هم متصل بوده اند و همچنین تبادالت فرهنگی بسیاری 
بین دو کشور  وجود داشته است و حاال این باغ با مصالح و تکنیک های ژاپنی و ایرانی در رشت ساخته 

خواهد شد.
   آقای کوماتسو افزود: سالهای بسیاری برای ایجاد زیبایی باغ ژاپنی الزم است. زیبایی این باغ باید با 
نگهداری روزانه حفظ  گردد و طبیعی است در صورت صرف زمان بیشتر می توان نتایج بهتری از آن 
گرفت. من در زمان حضور خود در ایران که به مدت شش ماه خواهد بود، تمام تالش خودم را برای 

تهیه هر چه بهتر طرح این باغ صرف خواهم کرد.
   وی در پایان گفت: امسال نودمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن است و من امیدوارم باغ 

ژاپنی تشریح شده در شهر رشت به منظور گرامیداشت روابط دوستانه دو کشور  امسال محقق شود.
   گفتنی است ایجاد این باغ در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع در بخشی از »بوستان 
مفاخر« رشت با زمان اولیه حدود شش ماه به وسیله ی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری رشت پیگیری می شود.



چرا پارک آبی محل اختالف شده است؟!
   پس از مطرح شدن سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای اجرای 
پروپ ه بزرگ پارک آبی رشت، قرار شد الیحه این پروژه به شورای اسالمی شهر رشت ارائه شود اما در 
چند مرحله ارائه این الیحه به دلیل حد نصاب نرسیدن جلسه شورا معطل ماند و هفته گذشته هم با 
حضور شهردار رشت چهار نظر از اعضای شورای اسالمی شهر رشت آبستراکسیون انجام دادند و جلسه 

از رسمیت افتاد.
   بسیاری از رسانه های فضای مجازی این واقعه را پیش داده و نوشتند پس از خروج چهار عضو شورا 
از جلسه، ناصر حاج محمدی در سخنانی اظهار کرد: »پروژه گیل لند« می تواند رشت را به جایگاه خود 
برگرداند، سهم شهرداری از درصد فروش بلیت است و در اجرای پروژه مشارکت دارد و علی رغم همه 

گفته ها این پروژه هیچ اتصالی با آرامستان رشت نخواهد داشت.
   برخی از پایگاه های خبری در باره  این جلسه نوشتند که پس از حضور ناصر حاج محمدی شهردار 

رشت در صحن جلسه، چهار عضو شورا صحن را ترک کردند تا جلسه از رسمیت بیافتد.
   به قرار اطالع امیرحسین علوی، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی و بهراد ذاکری چهار عضو شورای اسالمی 

شهر رشت بودند که در مخالفت با طرح پارک آبی صحن علنی شورا را ترک کردند.
   ناصر حاج محمدی شهردار رشت هم مجبور شد در جلسه غیررسمی شورای اسالمی شهر رشت 

دوباره برای اطالع بیشتر اعضای شورا درباره پروژه پارک آبی رشت »گیل لند« توضیح بدهد.
   وی تاکید کرد: این پروژه برای شهر رشت بی نظیر است و سرمایه گذار داخلی دارد که قرار بود پیش 
از این در شهر ساری آن را اجرا کن و با رایزنی های بسیار زیاد این سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در 

شهر رشت تشویق و راضی کردیم. 
   وی اظهار کرد: همه وسایل مرتبط با اجرای این پروژه خریداری شده و از گمرک خارج شده است و 
سرمایه گذار هم دو مرحله با استاندار گیالن صحبت کرده و استاندار هم در مورد مسائل زیست محیطی 

چند سوال داشتند، که پاسخ خود را درقت کردند.
   حاج محمدی در ادامه با اشاره به اینکه در کنار این سرمایه گذاری بزرگ ۱۰ موضوع سرمایه گذاری 

که  شد  خواهد  انجام  هم  دیگر 
سالن  گفت:  است،  پروژه  مکمل 
طبقاتی،  پارکینگ  اجتماعات، 
شهرسالمت،  سینما،  سالن 
شهربازی، تاالر همایش، رستوران، 
هتل، میهمانسرا، سالن ورزشی و 
است  از طرحهایی  تجاری  فضای 
که به ترتیب پس از اجرای پارک 
آبی در این مجموعه دنبال می شود.

   شهردار رشت با بیان اینکه برای 
سرمایه گذار بخش خصوصی زمان 
در  کرد:  تصریح  است،  مهم  هم 
بخش اول گیل لند با یک هزار و 
۲۰۰ میلیارد سرمایه گذاری پروژه 

انجام می شود که در ادامه افزایش هم خواهد یافت.
   وی ادامه داد: این پروژه می تواند رشت را به جایگاه واقعی خود برساند و از طرفی سهم شهرداری رشت 

نیز از درصد فروش بلیت مشخص است و در این کار مشارکت دارد.
   دکتر حاج محمدی در باره ی مساله ای که می گویند این پروژه با آرامستان رشت نزدیک است، خاطر 

نشان کرد: این پروژه به هیچوجه اتصالی با آرامستان  رشت هم نخواهد داشت.
   وی همچنین گفت: با قهر نمی توان شهر را اداره کنند، دو بار از سرمایه گذار به علت تاخیر عذرخواهی 

کردم و برای بار سوم دیگر حتماً از این کار منصرف خواهد شد. 
  گفتنی اینکه استدالل مخالفان اجرای »پروژه  پارک آبی رشت« نزدیک بودن محل اجرای این پروژه با 

آرامستان شهر رشت که می گویند باید در جانمایی پروژه تجدید نظر صورت بگیرد.

از یک دوره سکوت و     پس 
بودن   مطرح  زمینه  در  رخوت 
اتکای شهر  قابل  و  برند خوب 
رشت دوباره در دیدار دکتر ناصر 
حاج محمدی با برخی از مقامات 
برند  چین،  یانگ جوی  شهری 
خوراک شناسی  خالق  »شهر 

رشت« دوباره مطرح شد.
نتوانسته ایم  هنوز  ما  اینکه     
این  از  بهره گیری  زمینه  در 
برند مناسب خوب عمل کنیم 
توضیح واضحات است اما اینکه 

چرا از تجارب دیگر شهرهای خالق بهره نمی گیریم، جای سوال دارد.
   شهردار رشت در هفته ای که گذشت با قائم مقام اقتصادی و معاون دفتر امور خارجه شهرداری یانگ جوی 
چین دیدار کرد و در این دیدار به یکی از موضوعاتی که اشاره نمود، تنوع غذایی و برند »شهر خالق خوراک 
یونسکو« برای شهر رشت بود.   دکتر حاج محمدی تاکید نمود: رشت می تواند از تجارب یانگ جوی چین در 

زمینه خوراک و فعالیتهای مرتبط با شهر خالق به ویژه در برگزاری فستیوالها بهره ببرد.
امور بین الملل شهرداری رشت نیز در این نشست   ارتباطات و     همچنین سرپرست مدیرت 
بهره گیری از برند »شهر خالق« را برای ایجاد زمینه های درآمدزایی مورد تاکید قرار داد و گفت: باید 
بتوانیم از تجارب ارزشمند مدیران شهری یانگ جوی چین در زمینه ی شهر خالق خوراک استفاده 

کنیم.
   شبکه شهرهای خالق 
در سال ۲۰۰4 به وسیله  
شد  پایه گذاری  یونسکو 
شهر   ۱۱6 هم اکنون  و 
آن هستند  جهان عضو 
در  را  مردم  خالقیت  و 
دستی،  صنایع  کنار 
معماری، طراحی، رسانه، 
موسیقی و غذا به عنوان 
شاخصه های شهر خالق 

اعالم کرد.
   یونسکو در آذر ماه ۱۳۹4 به دنبال تالش مسووالن شهری رشت 47 شهر خالق جهان را نیز 

به فهرست خود اضافه کرد که شهرهای اصفهان و رشت هم از ایران در این فهرست قرار داشتند.
   ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو 47 شهر از ۳۳ کشور مختلف جهان را در این روز به عنوان شهرهای 
جدید شبکه شهرهای خالق یونسکو اعالم کرد که در بین  شهرهای خالق آن سال ۲۲ شهر جدید 

از کشورهایی بودند که تاکنون در فهرست شهرهای خالق جایی نداشتند از جمله ایران.
   دانستن اینکه از ایران تنها دو شهر در فهرست خالق یونسکو هستند و اینکه رشت تنها شهر خالق  
خوراک است که می تواند در زمینه عرضه مواد خوراکی حالل نیز نقش داشته باشد اهمیت این برند 

را برای شهر رشت بیشتر مشخص می کند.

موضوع »شهر خالق رشت« دوباره مطرح شد
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