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برنامه های شهر خالق در فضای 
مجازی دنبال می شود

یکی از برنامه های مهم شهرداری رشت تداوم 
فعالیتهای برند خوب و موثر شهرباران، است 
که همگان با این برند به خوبی آشنا هستند، 

"شهر خالق خوراک شناسی".
و  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  متاسفانه 
به جهت رعایت حال شهروندان و اجرای 
شهر  فعالیتهای  بهداشتی،  های  پروتکل 
لطمه  اینکه  برای  شناسی  خوراک  خالق 
وارد  عمومی  بهداشت  و  سالمت  به  ای 
شده  پیگیری  مجازی  فضای  در  نسازد، 

است.
گزارشهای  در  تا  داریم  نیاز  ما  یکسو  از 
چهارساله خود اقدامات انجام شده شهر رشت 
را به سمع و نظر یونسکو برسانیم و به همین 
دلیل برنامه های چهارساله اول فعالیت با رتبه 
امیدواریم  و  شد  ارزیابی  یونسکو  در  خوب 
تدارک  پربارتر  هایی  برنامه  دوم،  چهارسال 

دیده شود.
از دیگر سو با شرایط به وجود آمده در دوران 
کرونا ما باید مراعات بهداشت عمومی را نیز 
در برنامه های خود به عنوان اصل محوری در 
نظر بگیریم به همین دلیل فعالیتهای مدیریت 
خوراک  در شهر خالق  یونسکو  های  برنامه 
شناسی یونسکو به سمت بهره گیری از فضای 

مجازی دنبال شد.
به  وبینار  چندین  در  شرکت  از  گذشته 
مناسبتهای مختلف، آخرین برنامه های این 
مجازی  برنامه  دو  در  فعال  حضور  مدیریت 
از جمله مسابقه خوراک شهر پاراتی کشور 
برزیل با پخت غذای اصیل گیالنی و همچنین 
و  "ِدنیا"  شهر  غذای  جشنواره  در  شرکت 
شدت  به  که  بوده  اسپانیا  کشور  "والنسیا" 

مورد توجه قرار گرفته است.
البته برنامه های شهر خالق معطوف به برنامه 
تقویت  با  باید  و  نیست  محور  رویداد  های 
زیرساخت ها بستر را برای فعال سازی صنایع 

خالق آماده کنیم.
پایان همه گیری ویروس کرونا  با  امیدواریم 
اوضاع و احوال فعالیتهای مردمی به شرایط 
عادی برگردد تا ما هم بتوانیم برنامه های مفید 
و موثر شهر خالق خوراک شناسی رشت را 

بهتر از پیش دنبال کنیم.

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته 
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از امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمود: هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف 
نماید، به داوری دیگران پذیرفته شود.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
معاونین  شورای  جلسه  رشت، 
ریاست شهردار  به  شهرداری رشت 

رشت برگزار شد.
اظهار  این جلسه  در  شهردار رشت 
کرد: باید در چارچوب مسئولیت ها 
و وظایف به یکدیگر کمک کنیم و 
نباید به دنبال تخریب یکدیگر باشیم.

و  پیگیری،نظارت  بر  تاکید  با  وی 
تالش مضاعف بیان داشت: باید شهر 
را از حالت فعلی خارج کرده و ورودی 
های شهر و پارک ها بیشتر رسیدگی 

شود.
احمدی تصریح کرد: مدیران مناطق پیش از آغاز 
ساعات اداری در ساعات اولیه صبح از سطح شهر 

بازدید کنند.
شهردار رشت درآمد و خدمت رسانی را مکمل 
یکدیگر دانست و افزود: سرمایه گذاری در شهر 
داشته  زیبا  اینکه شهری  مگر  شود  نمی  انجام 

باشیم.
احمدی نواحی را پیشانی شهرداری عنوان کرد 
و گفت: معتقدم نواحی باید قوی و محکم بوده و 

پرتحرک تر و فعال تر عمل کنند.
وی عنوان داشت: مسئوالن نواحی نیز با پیشنهاد 
مدیران مناطق انتخاب می شوند و حوزه های 
زیرمجموعه مناطق نیز باید با معاونت مربوطه در 

مرکز هماهنگ باشند.
مدیران  اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
خواهند  را  ها  مسئولیت  ترین  سخت  مناطق 
مناطق  به  الزم  اختیار  تفویض  گفت:  داشت 
داده خواهند شد و مدیران مناطق می توانند 
پیشنهادات خود در این زمینه را به حوزه دفتر 

شهردار مطرح کنند.
احمدی خواستار برنامه ریزی مناسب برای درآمد 
و  شد  رشت  شهرداری  مطالبات  وصول  و  زایی 
گفت: تا پایان سال به منابع مالی زیادی نیازمندیم 
باید  پرسنل  مزایای  و  حقوق  پرداخت  و ضمن 

پروژه های عمرانی را تکمیل کنیم.
شهردار رشت همچنین به ممیزی نوین امالک، 
تهیه بانک اطالعاتی جامع، تعیین تکلیف پروانه 

های ساختمانی مشمول زمان شده و..تاکید کرد.
وی با اشاره اینکه باید از همه ابزارها برای وصول 
مطالبات استفاده شود گفت: همه باید به حوزه 

های مالی و درآمدی شهرداری کمک کنند.
احمدی با بیان اینکه دغدغه کارکنان را دارم بیان 
داشت: کارکنان باید دارای رفاه و بهترین معیشت 
باشند و البته آن ها باید در راستای سیاست های 

مجموعه همراه و همگام باشند.

اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
در هر شرایطی حق با مردم است 
مطرح کرد: ما از مردم ارتزاق می 
کنیم و باید با ادبیات مناسبت با 

مردم صحبت کنیم.
نیروهای  شناسایی  خواستار  وی 
کارآمد و متخصص در شهرداری 
انتصاب  در  داشت:  عنوان  و  شد 
درنظر  احراز  شرایط  کارشناسان 
کارشناسی  بدنه  و  شود  گرفته 

شهرداری باید قوی باشد.
ضرورت  به  همچنین  احمدی 
موقع  به  و حضور  اداری  انضباط 

کارکنان در شهرداری تاکید کرد.
شهردار رشت اعتماد را یک اصل در مدیریت 
دانست و افزود: به مدیران اعتماد می کنم و این  
به معنای عدم تغییرات نیست و همه یک هدف 

داریم و نباید از هدف دور شویم.
وی به اولویت بندی پروژه های عمرانی تاکید 
کرد و گفت: برای هر پروژه یک مسئول و مدیر 

پروژه انتخاب می شود.
عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت 
بررسی  نوین،  درآمدی  کمیته  تشکیل  نیز 
نظام  ۱۴۰۰،برقراری  عوارض  تعرفه  دفترچه 
خزانه داری در شهرداری و...را از جمله برنامه 
های در دست اقدام حوزه معاونت مالی،اقتصادی 

عنوان کرد.
نقطه  ارائه  به  نیز  شهرداری  مدیران  ادامه  در 

نظرات و بیانات خود پرداختند.

شهردار رشت در جلسه شورای معاونان: 
در هر شرایط حق با مردم است
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بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
الملل شهرداری رشت و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر نماینده ولی فقیه در گیالن، سید محمد احمدی 
شهردار رشت به همراه احمد رمضانپور رئیس شورای 
اسالمی رشت و جمعی از اعضای شورای رشت با آیت 
اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه گیالن و امام جمعه رشت 

دیدار و گفت و گو کردند.
شهردار رشت نیز در دیدار مذکور به فرصت داده شده 
مردم به متولیان در اجرای امور شهری اشاره کرد و 

گفت: زمینه های پیشرفت شهر رشت مهیا است.
سید محمد احمدی با اشاره به موانع توسعه شهری، 
این  با  شهری  مدیریت  که  بپذیریم  باید  کرد:  بیان 
قوانینی که در کشور حاکم است، پاسخگو نیست و 

مدیریت یکپارچه شهری در ایران وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سازمان ها باید براساس قانون تبعیت 
به عهده شهرداری  را  تقصیرها  تمام  و  باشند  داشته 

ندانند.
شهردار رشت با بیان اینکه فصل سرما را در پیش داریم، 
تصریح کرد: انتظار داریم سایر دستگاه های اجرایی در 

حوزه تامین ماشین آالت به شهرداری کمک کنند.
احمدی به ابرچالش های شهر رشت اشاره کرد و یادآور 
شد: نبود برنامه محوری و پسماند از ابرچالش های شهر 

رشت محسوب می شوند.
وی ادامه داد: در راستای معضل پسماند سه پروژه زباله 
کارخانه  ارتقای ظرفیت  و  تصفیه خانه شیرابه  سوز، 

کمپوست را در برنامه داریم.
احمدی بیان کرد: ساختار اداری شهرداری رشت باید 
اصالح شود ضمن اینکه کارکنان باید نسبت به شرح 

وظایف توجیه شوند.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز در دیدار مذکور 

تمام  تواند  نمی  تنهایی  به  شهرداری  اینکه  بیان  با 
مشکالت را برطرف کند، اظهار کرد: نهادهای مختلف 

باید شهرداری را همراهی کنند.
نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت  احمد رمضانپور 
به قوانین در راستای ملزم کردن دستگاه ها نسبت به 
همکاری با شهرداری ها اشاره کرد و افزود: جلسه های 
متعددی با استاندار داشتیم و در کنار آن دستگاه قضا نیز 

می تواند کمک کار باشد.
اعضای  و  شهردار  دیدار  در  فالحتی  رسول  اهلل  آیت 
شورای اسالمی شهر رشت با تبریک ایام فرخنده والدت 
رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( اظهار کرد: اگر 
نشست با اعضای شورا و شهردار رشت بیشتر باشد به 

نظر می رسد فرآیند کار موثر باشد.
اثرگذار عنوان کرد و  را  وی وحدت بین شورای شهر 
افزود: اعضای شورای شهر ایده های همدیگر را مورد 
نقد قرار می دهند اما در پایان رسیدن به یک هدف 
واحد بسیار مهم است و این امر اعضای شورا را از آسیب 

ها حفظ می کند.
شهر  شورای  اعضای  اینکه  بیان  با  رشت  جمعه  امام 
می  محسوب  شهر  بخشی  سامان  برای  مردم  وکالی 
شوند، تصریح کرد: اجرای برنامه ها با اولویت بندی مهم 

بوده زیرا اولویت ها همیشه در چشم مردم است.
آیت اهلل فالحتی به فعالیت مسئوالن گذشته در مجموعه 
را  گذشتگان  هرگز  گفت:  و  کرد  اشاره  مختلف  های 
تخریب نکنید بلکه تالش داشته باشید ضعف های آنها 

را جبران کنید.
با برشمردن مشکالت و آسیب های شهر رشت،  وی 
بیان کرد: محیط زیست، پسماند، آلودگی رودخانه های 
زرجوب و گوهررود و حاشیه های شهر از اولویت های 

شهر رشت است.

نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به اینکه در جامعه 
امروزی شهر و روستا به هم گره خورده است، خاطرنشان 
کرد: آسیب هایی که از روستا به شهر وارد می شود و 
همچنین آسیب های شهری که به روستا می رسد باید 

با اولویت بندی بر طرف شود.
آیت اهلل فالحتی یادآور شد: همه کارها با پول و سرمایه 
به سرانجام نمی رسد بلکه بیش از نیمی از هر اقتصادی 

را تالش جهادی انسان به پیش می برد.
وی با بیان اینکه فکر، تالش و همکاری بین متولیان 
بسیاری از کارها را پیش می برد، اظهار کرد: همت، اراده 

و تالش در انجام امور بسیار مهم است.
مردم  گالیه های  از  را  نظارت  نبود  رشت،  جمعه  امام 
نسبت به دستگاه ها عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ کاال 
برای مردم دردآور است بنابراین نظارت بر عرضه، توزیع 

به ویژه در توزیع خرد کاال مهم است.
آیت اهلل فالحتی با تاکید براینکه متولیان امر باید دارای 
دست پاک و فکر پاک باشند، بیان کرد: زیر مجموعه ها 
نیز باید دارای دست پاک و فکر پاک باشند ضمن اینکه 

نظارت موجب می شود حواس ها جمع باشد.
وی، یکی از مشکالت را نبود هماهنگی میان مسئوالن 
مربوطه دانست و تصریح کرد: ده ها نهاد و سازمان با 
شهرداری در ارتباط هستند و ارتباط بین دستگاه ها 

برای برطرف کردن آسیب های شهری تاثیرگذار است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به اینکه در اجرای 
برنامه ها باید افق ها دیده شود، خاطرنشان کرد: گاهی 
مواقع آیین نامه ها بخشی نگر هستند در صورتی که در 

برنامه ریزی ها باید افق ها را ببینند.
وضعیت  به  ورود شهرداری رشت  فالحتی،  اهلل  آیت 
زمین های نسقی را کار بسیار خوبی ذکر کرد و گفت: 
ورود شهرداری به وضعیت زمین های نسقی کارها را 

برای ساخت و ساز مردم آسان کرده است.
وی با اشاره به اینکه خودصیانتی توسط متولیان بسیار 
مهم است، خاطرنشان کرد: آدمی که راست قامت و 
دارای دست پاک و فکر پاک باشد از هیچکس نمی 

ترسد.
امام جمعه رشت به تغییر مدیریت شهری در رشت اشاره 
کرد و یادآور شد: تغییر هر روزه مدیریت مناسب نیست 
بلکه شهرداری می خواهیم که بماند و برای شهر کار کند.
اینکه شهردار برای سامان  بیان  با  آیت اهلل فالحتی 
بخشی شهر باید همواره در حال ارائه برنامه باشد، اظهار 
کرد: استفاده از صاحبان ایده بسیار مهم است ضمن 

اینکه باید اقبال مردم نسبت به شهر را زیاد کنید.
به  دیگر  های  استان  شهرداران  ایده  از  استفاده  وی 
ویژه شهرداران استان های شمالی را مهم ذکر کرد و 
افزود: ارتقای تعامل شهرداری با اداره های ذی ربط در 

برطرف کردن آسیب های شهری اثرگذار است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به اینکه مدیران 
شهرداری باید مردم دار باشند، بیان کرد: با مراجعه کنندگان 

مردمی باید با حوصله و سعه صدر برخورد داشته باشد.
آیت اهلل فالحتی با آرزوی موفقیت برای سید محمد 
احمدی شهردار رشت، تصریح کرد: امیدواریم شهردار 

در مدت باقی مانده تالش مضاعفی داشته باشد.

شهردار رشت در دیدار با نماینده ولی فقیه گیالن: 

زمینه های پیشرفت در رشت فراهم و مهیا شده است



۴

شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن میالد باسعادت پیامبر گرامی اسالم)ص( و رئیس 
مذهب جعفری در پیامی این روز را تبریک گفت.

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

به نام خدا
سالروز میالد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد)ص(، پایه و محوری درجهت 

همصدایی و وحدت همه مسلمانان در جهان است.
و چه زیبا که میالد پیامبر مکرم اسالم و سالله برومندشان حضرت امام جعفر صادق)ع( 

رئیس مذهب جعفری با هم تقارن شایسته یافته است.
من این روز خجسته را به محضر گرامی حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا فداه)عج(، رهبری 
فرزانه انقالب اسالمی، همه مسلمانان جهان، ملت بزرگ و شریف ایران، به ویژه همشهریان 
ارجمندم در شهرباران و همکاران ساعی و پرتالشم در معاونت ها، مدیریت ها، سازمان های 
تابعه و مناطق پنجگانه شهرداری رشت که با همت بلند برای این مردم انقالبی و همیشه در 
صحنه کار و تالش می کنند و گامی در راه تحقق آرمان های انقالب اسالمی و حفظ نظام 

اسالمی برمی دارند، را صمیمانه شادباش می گویم.

هر چند امسال شرایط کرونایی سبب شده است مراسم و تجمعات این جشن بزرگ اسالمی 
محدود و همراه با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی برگزار شود اما نوری که پیامبر زیبایی ها و 
مهربانی ها به دل مسلمانان ایران و جهان افکنده هرگز با اینگونه تهاجمات طبیعی و غیرطبیعی، 
تاریک نمی گردد، بلکه فروزان تر از همیشه انوار تابناکش قلب همگان را روشن و نرم می کند.
امیدوارم هر روز همشهریان متدین و مسلمانم در شهر باران های نقره ای، روز جشن و شادی باشد.
سید محمدی احمدی - شهردار رشت

پیام شهردار رشت به مناسبت میالد باسعادت 
پیامبر گرامی اسالم و رئیس مذهب جعفری

پیام شهردار رشت به مناسبت ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در متن این پیام 

آمده است:

به نام خدا
روزهایی هستند که متعلق به مردمند. مردم تصمیم می گیرند که چگونه و از چه دریچه ای 
به آن بنگرند و به خاطر همین مردمی بودن، این روزها در تقویم ملی کشور ثبت و جاودانه 

خواهند شد.
یکی از این روزهای مردمی که وقایع متعددی را در خود نهفته دارد، روز سیزدهم آبان است 

که به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته می شود.
هر ساله در این روز ملت ایران خشم خود را از استکبار نشان می دهند و عزم خود را برای 

مقابله با استکبار جهانی به نمایش می گذارند.
اما امسال به دلیل شرایط ویژه کرونایی مسئوالن کشوری و استانی تصمیم گرفته اند 
تجمعات مردمی به دلیل پیشگیری از مخاطرات جانی برگزار نشود. از سوی دیگر مردمی 
که همیشه در صحنه هستند با بهره گیری از رسانه ها و فضای مجازی حضور خود را در 

صحنه باز هم نشان داده و خشم خود را از استکبار جهانی پیش چشم دیگران می گذارند.
   سیزدهم آبان برای همیشه برگی زرین و پرافتخار و نقطه عطف در تاریخ انقالب اسالمی 
ایران است. روزی است که درس های بزرگ تاریخی از جلوه های رشادت، دلیری و شجاعت 

ما را به جهانیان نشان می دهد.
در سیزدهم آبان ماه حاال نه تنها مستضعفان ایران بلکه ستمدیدگان دیگر کشورهای جهان 

فریاد مرگ بر استکبار سر می دهند.
به عنوان خادم کوچک شهروندان رشت این روز مبارک را به همه دانش آموزان، دانشجویان 
و مردم همیشه در صحنه تبریک عرض می نمایم و حضور آگاهانه آنها در همه عرصه های 

انقالب اسالمی را می ستایم.
سیدمحمد احمدی - شهردار رشت

پیام شهردار رشت به مناسبت ۱۳ آبان ماه 
»روز ملی مبارزه با استکبار جهانی«
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مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
سید  نشست  رشت،  شهرداری 
محمد احمدی شهردار رشت با 
سپاه  فرمانده  قاسمی  سرهنگ 
مرکزی شهرستان رشت  ناحیه 

برگزار شد.
با  جلسه  این  در  رشت  شهردار 
نهاد  یک  سپاه  اینکه  به  اشاره 
مقدس است اظهار داشت: سپاه 
پاسداران مسئولیت پاسداری از 
دارد  برعهده  را  اسالمی  انقالب 
نشان  را  سپاه  رسالت  که عمق 

می دهد.
وی به ضرورت اقدامات فرهنگی 
موثر و کیفی تاکید کرد و افزود: 
در  نباید  فرهنگی  های  بودجه 
و  شود  مصرف  ها  حوزه  سایر 
همچنین هزینه در راه فرهنگ 
سرمایه  بلکه  و  نیست  هزینه 

گذاری است.
احمدی با محکومیت اقدام توهین به بانوی آمر به معروف در یکی از پارک های رشت بیان داشت: 

این واقعه نشان می دهد باید در کارهای فرهنگی بیشتر متمرکز شویم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه شهرداری به تنهایی نمی تواند همه مشکالت خدماتی، فرهنگی و 
اجتماعی را حل کند عنوان داشت: بسیاری حل همه مشکالت و مسائل را تنها از سوی شهرداری 

می بینند و شهرداری به مساعدت سایر نهادها و مردم نیازمند است.
وی ساماندهی تمثال شهدا را دغدغه خود عنوان کرد و تاکید کرد: شهدا متعلق به همه هستند 

و به هیچ عنوان نباید پروژه های مربوط به شهدا متوقف بماند.
شهردار رشت همچنین یکی از برنامه های خود را ورود به محالت آسیب پذیر و کمتر توسعه 

یافته عنوان کرد.
سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این جلسه با تبریک انتخاب احمدی به 

عنوان شهردار رشت ، خواستار تشکیل کارگروهی برای ساماندهی تمثال شهدا شد.
وی تکمیل یادمان شهدای گمنام پارک ملت و مسکن مهر را مطالبه خانواده های معظم شهدا 

و مردم رشت عنوان کرد و خواستار تسریع در روند تکمیل احداث یادمان شهدای گمنام شد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت از آمادگی سپاه ناحیه رشت برای مساعدت با 

شهرداری رشت برای ساماندهی مباحث مدیریت شهری خبر داد.
سرهنگ قاسمی از شناسایی محالت آسیب پذیر رشت خبر داد و افزود: برای هر محله آسیب 

پذیر یک مدیر محله در نظر گرفتیم تا مشکالت این محالت را شناسایی کند.
در پایان نیز هدیه ای منقش به تصویر مبارک سردار سلیمانی توسط فرمانده سپاه ناحیه مرکزی 

رشت به شهردار رشت اهدا گردید.

شهردار رشت در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت:  
شهرداری رشت برای ساماندهی 
تمثال مبارک شهدا آمادگی دارد

در دیدار شهردار رشت و مدیرکل راه آهن شمال ۲؛ 
آغاز فصل همکاریهای مشترک

 راه آهن و شهرداری رشت بررسی شد
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
محمد  سید  نشستی   رشت،طی 
رشت  کالنشهر  شهردار  احمدی 
راه  مدیرکل  ولدی  غالمحسین  با 
آغاز  خصوص  در   ۲ شمال  آهن 
فصل همکاری های مشترک میان 
شهرداری و راه آهن در راستای ارتقاء 
سطح خدمات رسانی به مردم شریف 

استان گیالن تبادل نظر کردند.
این  در  نیز  محمدی  احمد  سید 
این  به  قائل  کرد:  اظهار  نشست 
هستیم که راه آهن موجب بالندگی 

و توسعه منطقه می شود.
وی ادامه داد: اگر جذابیت برای سفر 
با ناوگان ریلی ایجاد شود قطعا مردم 
به این شیوه حمل و نقل روی می 

آورند.
وی گفت: مسیر ریلی استان گیالن 
ریلی  های  مسیر  زیباترین  از  یکی 
است و از حیث گردشگری ظرفیت 

مهمی محسوب می شود.
شهردار کالنشهر رشت تاکید کرد: بایستی از ظرفیت راه آهن در استان گیالن به نحو احسن 

استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: خدمات رسانی مطلوب باعث ایجاد ذهنیت مثبت برای سوق پیدا کردن مردم 

گیالن به سمت استفاده از قطار برای سفر خواهد شد.
احمدی خاطرنشان کرد: در زمینه برگزاری نمایشگاه های مختلف در ایستگاه راه آهن رشت و 

سرمایه گذاری در این زمینه همکاری خواهیم کرد.
غالمحسین ولدی در این جلسه در دفتر شهردار رشت برگزار شد، اظهار داشت: ایستگاه راه 
آهن رشت به عنوان پیشخوان شهرستان رشت برای مسافران حوزه ریلی محسوب می شود و 
به همین خاطر در راه آهن اراده استواری برای ارتقاء ظاهر زیبای ایستگاه و ارائه خدمات مطلوب 

به مسافران و تجار وجود دارد.
وی افزود: تحقق چنین امر مهمی در سایه هم افزایی سازمانی تسهیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه لوکس ترین و بهترین سالن های مسافری در مسیر رشت _ مشهد تردد می 
کنند، بیان کرد: راه اندازی سرویس اتوبوس برای انتقال مسافران از ایستگاه رشت به درون شهر 

یکی از مطالبات مردم در حوزه حمل و نقل عمومی است.
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هفته گذشته نشست وبینار شهر خالق خوراک شناسی رشت با شهرهای خالق خوراک 
شناسی جهان برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع 
در ابتدای نشست وبینار از سه شهری که گزارش چهار ساله شهر خالق خوراک شناسی 

رشت را ارزیابی و مورد تایید قرار دادند، قدردانی کرد.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت اظهار کرد: مدیریت برنامه 
های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت پس از شیوع ویروس کرونا برنامه 

های خود را به سمت فعالیت های مجازی هدایت کرده است تا به سهم خود ضمن اینکه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کند از تالش برای دستیابی به اهداف مهم شبکه 

شهرهای خالق خوراک دنیا دور نماند.
اقدامات شهر خالق خوراک شناسی رشت اظهار کرد: جشنواره روز  با تشریح  وی 
جهانی غذا با حضور سرگروه های شهر خالق خوراک یونسکو و سرآشپزهای ایرانی و 

بین المللی به صورت وبینار برگزار شد.
قانع حضور فعاالنه در مسابقه غذای اسپانیا و جشنواره خوراک شناسی شهر پاراتی 

برزیل را از دیگر اقدامات شهر خالق خوراک شناسی رشت عنوان کرد.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت خاطرنشان کرد: در 
تدارک برنامه ای مرتبط با غذا و خوراک برای سالگرد ثبت شهر خالق خوراک رشت و 

همچنین روز رشت هستیم که در آینده اطالع رسانی می شود.

نشست وبینار شهر خالق خوراک شناسی رشت 
با شهرهای خالق خوراک شناسی جهان برگزار شد 

مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در جشنواره غذای 
شهر پاراتی برزیل شرکت کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جشنواره 
در ادامه مسابقه روزجهانی پاایال )ِدنیا، اسپانیا( جهت معرفی غذاهای شهرهای خالق 

خوراک-شناسی که نمایانگر هویت فرهنگی آن شهر است، برگزار شد.
در این راستا، ویدیو کوتاه پنج-دقیقه ای از میرزاقاسمی، با آشپزی خانم نجاتی، آشپز 

معروف گیالنی، تهیه و برای جشنواره ارسال شد.

معرفی یکی از غذاهای گیالنی
 در جشنواره خوراک شناسی پاراتی)برزیل(

مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت حضور در مسابقه غذای اسپانیا 
را رقم زد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جشنواره آشپزی در 
اسپانیا با هدف معرفی و ترویج یک غذای بین المللی اسپانیایی با حضور شهرهای خالق خوراک 

شناسی دنیا در یونسکو برگزار شد
شهرهای خالق خوراک شناسی در یونسکو با ارسال کلیپی از نحوه تهیه این غذای بین المللی، در 
این جشنواره شرکت کردند.مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت نیز با 
ارسال کلیپی از نحوه پخت غذای بین المللی اسپانیایی در یکی از رستوران های رشت، به صورت 
مجازی در این جشنواره شرکت کرد.گفتنی است با شیوع »ویروس کرونا« برنامه های شهرهای 

خالق خوراک شناسی به صورت وبینار و در فضای مجازی برگزار می شود.

حضور فعال شهر خالق خوراک شناسی رشت 
در مسابقه غذای اسپانیا 
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هشتمین  شماره ماهنامه »آوای بلدیه« 
منتشر  شد

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت
 برگزار شد	

جلسه	ستاد	مدیریت	بحران	شهرداری	
رشت	به	ریاست	سید	محمد	احمدی	

شهردار	رشت	برگزار	شد.
مدیریت	 خبر	 واحد	 گزارش	 به	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	
بحران	 رشت،	جلسه	ستاد	مدیریت	
شهردار	 ریاست	 به	 رشت	 شهرداری	

رشت	برگزار	شد.
شهردار	رشت	در	این	جلسه	با	تأکید	
بر	اینکه	نباید	در	مواقع	بحران	خود	
بحران	زده	شویم،	اظهار	کرد:	باید	در	

سایه	همدلی	و	تعامل	بحران	را	مدیریت	کنیم.
احمدی	تصریح	کرد:	باید	عملکرد	ما	به	گونه	ای	باشد	که	بارش	برف	و	باران	که	نعمت	های	الهی	هستند	

به	خاطره	ای	خوش	برای	مردم	تبدیل	شود.
وی	معاونت	خدمات	شهری	را	جانشین	رئیس	ستاد	بحران	عنوان	کرد	و	افزود:	در	مواقع	بحران	همه	باید	به	
معاون	خدمات	شهری	کمک	کنند	و	همچنین	از	ظرفیت	نیروهای	اداری	نیز	در	مواقع	بحران	استفاده	شود.
احمدی	به	برگزاری	مستمر	جلسات	ستاد	بحران	تاکید	کرد	و	افزود:	جلسات	ستاد	مدیریت	بحران	نباید	

تنها	در	هنگام	بحران	برگزار	شود.
وی	خاطرنشان	کرد:	همه	افراد	باید	به	وظایف	و	مسئولیت	های	خود	در	هنگام	بحران	آگاه	بوده	و	به	

مسئولیت	خود	عمل	کنند.
بابک	رمضانی	معاون	خدمات	شهری	شهرداری	رشت	در	این	جلسه	اظهار	کرد:	دستورالعمل	عملیات	زمستانی	
سال	 دو	 از	 رشت	 شهرداری	
گذشته	تدوین	شده	و	تمامی	
تعیین	 واحدها	 وظایف	 شرح	

شده	است.
شهری	 خدمات	 معاون	
ادامه	 در	 رشت	 شهرداری	
گزارشی	از	وضعیت	ماشین	
آالت	شهرداری	ارائه	کرد.

ناصر	عطایی	معاون	مالی،	
اقتصادی	شهرداری	رشت	
در	این	جلسه	به	ضرورت	
همراهی	و	مشارکت	سایر	
با	 اجرایی	 های	 دستگاه	
شهرداری	رشت	در	مواقع	

بحران	تاکید	کرد.
وی	به	نقش	مهم	سازمان	خدمات	موتوری	شهرداری	در	تأمین	و	نگهداری	ماشین	آالت	شهرداری	در	
سنوات	گذشته	اشاره	کرد	و	افزود:	با	انحالل	سازمان	خدمات	موتوری	مشکالت	شهرداری	در	تأمین	و	

نگهداری	ماشین	آالت	بیشتر	شد.
در	ادامه	جلسه	مدیران	مناطق	شهرداری	نیز	به	ارائه	نقطه	نظرات	خود	پرداختند.

در	انتهای	جلسه	حکم	علی	مقصودی	به	عنوان	سرپرست	مدیریت	منطقه	پنج	شهرداری	رشت	توسط	
شهردار	رشت	به	وی	اهدا	شد.

هشتمین	شماره	ماهنامه	»آوای	بلدینه«	نشریه	داخلی	شهرداری	رشت	هفته	اول	آبان	ماه	۱۳۹۹	
چاپ	و	منتشر	شد.

			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	در	این	شماره	از	»آوای	
بلدیه«	مطالبی	متنوع	و	خواندنی	از	فعالیتهای	ماه	گذشته	به	طور	خبری	و	تحلیلی		درج	شده	است.
			گذشته	از	سخن	نخست	این	ماهنامه	که	در	ارتباط	با	»فصلی	جدید	از	خدمتگزاری«	با	حضور	
شهردار	جدید	شهر	رشت	است،	در	این	شماره	از	ماهنامه	گزارشی	تحلیلی	از	سفر	ارزیابان	فعالیتهای	
»شهردوستدار	کودک	رشت«،	حضور	شهردار	در	گلزار	شهدا،	گزارشی	از	فعالیت	مدیریت	برنامه	های	
یونسکو	در	شهر	خالق	خوراک	شناسی	رشت،	بازسازی	خانه	میرزا	کوچک	خان	جنگلی	در	نود	و	
نهمین	سال	شهادت	وی،	بررسی	روند	ساخت	»یادمان	دکتر	حشمت	طالقانی«	در	محله	چهلتن	
رشت،	مطلبی	در	باره	اینکه	در	محالت	کم	برخوردار	رشت	مجموعه	های	ورزشی	ساخته	می	شود،	
برنامه	های	سازمان	ساماندهی	مشاغل	شهری	و	فرآورده	های	کشاورزی	شهرداری	رشت	و	بسیاری	از	

خبرهای	مرتبط	با	سازمانهای	تابعه	شهردار	و...	به	چشم	می	خورد.
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جلسه معارفه سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت 
برگزار شد

پس از آنکه علی مقصودی با حکم 
سمت  به  احمدی  سیدمحمد 
پنج  منطقه  مدیریت  سرپرست 
شهرداری رشت منصوب شد، آیین 
معارفه وی نیز با حضور معاونان و 
رشت  شهرداری  مدیران  از  جمعی 

برگزار گردید.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، مراسم معارفه علی مقصودی 
به سمت سرپرست مدیریت منطقه 
حضور  با  رشت  شهرداری  پنج 
و  ریزی  برنامه  معاون  بهارمست 
شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه 
مالی،  معاون  عطایی  و  رشت 
اقتصادی شهرداری رشت برگزار شد.

ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی 
شهرداری رشت در این جلسه با قدردانی از کارکنان و مدیران شهرداری در دوران سرپرستی 
خویش اظهار کرد: مدیران و کارکنان شهرداری ثابت کردند می توان با همدلی و در کنار هم بودن 

بهترین ها را رقم زد.
وی سرمایه انسانی را مهمترین ظرفیت برای هر سازمانی دانست و افزود: شهرداری رشت نیروی 
انسانی توانمند و متخصص فراوانی دارد و معجزه شهرداری نیروهای انسانی توانمند این مجموعه 

است.
معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت بیان داشت: منطقه پنج شهرداری رشت ظرفیت مناسبی 
برای کار و تولید ثروت دارد و همچنین طرح تفصیلی جدید ابالغ شده منطقه پنج یکی از بهترین 

های طرح های تفصیلی است.
عطایی خاطرنشان کرد: زمانی می توانیم موفق شویم و به خروجی موفق دست یابیم که در سایه 

همدلی و اتحاد کنار هم قرار گیریم. 
بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در این جلسه با تبریک 
انتصاب مقصودی به سمت سرپرست منطقه پنج و قدردانی از زحمات ویسی سرپرست سابق 
منطقه پنج اظهار کرد: اقای مقصودی از مدیران توانمند و با تجربه شهرداری هستند و ان شااهلل 

حضور ایشان در منطقه پنج منشأ خدمات خیر برای شهروندان باشد.
ویسی سرپرست پیشین منطقه پنج شهرداری رشت و معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
در این جلسه منطقه پنج را منطقه ای مهم عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ منطقه پنج می تواند 

به  مناطق برتر شهرداری تبدیل شود.
وی از تهیه و ابالغ طرح تفصیلی جدید منطقه پنج خبر داد و افزود: منطقه پنج از لحاظ تحقق 

بودجه در مقایسه با سال های گذشته در وضعیت مناسبی قرار دارد.
سرپرست سابق شهرداری منطقه پنج همچنین از برگزاری همایش ظرفیت های سرمایه گذاری 

در منطقه پنج خبر داد.
علی مقصودی سرپرست جدید منطقه پنج شهرداری رشت در این جلسه با قدردانی از حسن 

اعتماد شهردار رشت، اظهار کرد: تجلی وظایف شهرداری در مناطق مترکز شده است.
مقصودی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم رضایت شهروندان را جلب کنیم و خدمتگزار خوبی 

برای مردم باشیم.

شهردار رشت با فرمانده انتظامی شهرستان رشت 
دیدار و گفت وگو کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان رشت از تعامل و همکاری 

شهرداری و نیروی انتظامی سخن گفت.
شهردار رشت خاطرنشان کرد: ان شااهلل بتوانیم با همراهی و تعامل نیروی انتظامی 

بتوانیم تکالیف خود را به درستی انجام داده و جلوی متخلفان را بگیریم.

شهردار رشت با مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه گیالن 

دیدار و گفت و گو کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار 
رشت و مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه 
گیالن در این دیدار در زمینه همکاری 
های مشترک گفتگو و تبادل نظر نمودند. 
اسالمی  شورای  عضو  شیرزاد  فاطمه 
حضور  جلسه  این  در  نیز  رشت  شهر 

داشت.
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بازدید شهردار رشت از پارک های رشت
 در ساعات اولیه نخستین روز هفته

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار 
رشت از ساعات اولیه صبح نخستین روز کاری هفته از پارک ها و فضاهای سبز 

شهر بازدید کرد.
احمدی با تاکید بر رسیدگی و ساماندهی پارک ها و فضاهای سبز شهری دستورات 
الزم را به حوزه های خدمات شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

برای تجهیز، نظافت و نظارت بر پارک ها صادر کرد.
گفتنی است این بازدید در ساعات اولیه صبح پیش از آغاز ساعات اداری صورت 

گرفت.
در این بازدید محمد حسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر رشت و جمعی از 

مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.

بازدید شهردار رشت از منطقه یک 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از کلیه واحدهای شهرداری منطقه یک با کارکنان دیدار و گفت 
و گو کرد.

مختلف  بخشهای  از  بازدید  این  جریان  در  رشت  شهردار  احمدی  سیدمحمد 
شهرداری منطقه یک دیدن کرد و به تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری و مالی 

تاکید نمود.

اقدامات شهرداری رشت در ساماندهی سگهای بالصاحب 
بابک رمضانی معاونت خدمات شهری شهرداری رشت در گفتگویی ضمن ارایه ی گزارشی در خصوص 
اقدامات شهرداری رشت در زمینه سگ های بالصاحب اظهار داشت: واکسیناسیون و عقیم سازی سگ 
های بالصاحب و کنترل جمعیت آنها و جلوگیری از سرایت بیماری به سایر حیوانات و سگ های دیگر 

از سال گذشته توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام و اسناد آن نیز موجود است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری رشت، بابک رمضانی در گفتگویی ضمن بر شمردن اقدامات شهرداری رشت 
در خصوص سگ های بالصاحب گفت: برای کنترل جمعیت سگ های بالصاحب با مشارکت سازمانهای 
مردم نهاد اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا با حذف روش های سنتی و غیر علمی 

،نسبت به زنده گیری و جمع آوری و انجام واکسیناسیون این حیوانات اقداماتی صورت گرفته است.
رمضانی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
و حوزه معاونت خدمات شهری ،پس از جمع آوری سگ های بالصاحب توسط متخصصان نسبت به 
انجام واکسیناسیون )تزریق آمپول ضد هاری(، عقیم سازی، انگل زدایی و پالک کوبی بر روی گوش 
این حیوانات صورت پذیرفت و همچنین حدود ۵۰ قالده سگ از جنس ماده با همکاری پزشک معتمد 

دامپزشکی و تیم حمایتی زندگی عقیم سازی و پالک گذاری شده اند.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت اذعان داشت : همچنین از زمستان سال گذشته از محل اعتبارات 
داخلی مبادرت به ساخت محل نگهداری موقت سگ های بالصاحب و قرنطینه کردن آنها نموده است و 
سگ های منتقل شده به آن محل، سگ هایی هستند که به شدت بیمار بوده و از ناتوانی و یا معلولیت 
رنج می برند و این سگ ها پس از تماس های مکرر مردمی و با توجه به نگرانی های شهروندان زنده 

گیری و به این مکان منتقل شده اند و اقدامات 
الزم در خصوص واکسیناسیون و نگهداری از 

این حیوانات انجام می گیرد.
رمضانی با اشاره به برخی مسایل عنوان شده 
در فضای مجازی در خصوص مسموم کردن 
سگ های بالصاحب عنوان کرد : با توجه به 
حساسیت های اجتماعی موجود در جامعه از 
سالهای گذشته مبحث دادن سم به حیوانات 
و معدوم سازی سگ های بالصاحب به طور 
کلی منتفی است و هرگونه اقدام عنوان شده 
از سوی شهرداری در فضای مجازی در این 

زمینه کذب محض است.
وی تصریح کرد ؛ شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه اقدام غیر متعارف در مورد سگ های 
بالصاحب مراتب را به شماره تلفن ۱۳۷ اطالع رسانی کنند تا شهرداری اقدامات الزم جهت برخورد با 

متخلفین را در دستور کار خود قرار دهد.
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شهردار رشت در نشست اعضای شورای اسالمی با استاندار گیالن: 
تعیین تکلیف و مدیریت ساخت و ساز در زمینهای نسقی ضروری است

شهردار رشت در نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهر رشت با استاندار گیالن 
بر ضرورت تعیین تکلیف و مدیریت ساخت و ساز در زمینهای نسقی تاکید کرد و  از 
مساعدتهای رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز گیالن برای کنترل و نظارت بر ساخت و 

سازهای غیر مجاز قدردانی نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت 

به همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی رشت با استاندار گیالن دیدار و گفت و گو کرد.
سید محمد احمدی شهردار رشت در این جلسه به ضرورت تعیین تکلیف مدیریت ساخت 

و ساز در زمین های نسقی تاکید کرد.
شهردار رشت همچنین از مساعدت های رئیس دادگستری گیالن و دادستان مرکز گیالن 
برای کنترل و نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز و کنترل توسعه نامتاوزن شهر قدردانی 

کرد.
احمدی با اشاره به قرارداد TTS برای احداث زباله سوز بیان کرد: احداث زباله سوز باید در 
سطح ملی پیگیری شود و انتظار داریم دولت برای تخصیص اعتبار الزم مساعدت ویژه به 

عمل آورد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری از تمام ظرفیت و اختیارات برای خدمت رسانی استفاده می 
کند اذعان داشت: حوزه اختیارات و وظایف شهرداری برای سایر دستگاه ها روشن شود و 

نباید توقعات غیر منطقی و خارج از چارچوب اختیارات از شهرداری داشت.
شهردار رشت با اشاره به اینکه بسیاری از ماشین آالت شهرداری رشت قدیمی و فرسوده 
هستند خواستار مساعدت ویژه استاندار گیالن در تامین منابع مالی برای نوسازی ناوگان 

شهرداری در مواقع بحران شد.
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری اعتبارات قابل توجهی در حوزه بازآفرینی تخصیص داده 
است گفت: تاالب عینک ظرفیت بکری برای سرمایه گذاری دارد و در خصوص مباحث تاالب 

عینک جلسه ای با مدیرعامل آب منطقه ای گیالن برگزار کردم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه کارکنان شهرداری تابع قانون استخدامی کشوری هستند 
خواستار تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با وجود اینکه شهرداری رشت 
دچار کثرت نیروی انسانی می باشد ولی نیروهای پیمانی و رسمی شهرداری کمتر از پست 
های سازمانی است ، البته نیروهای قرادادی با کفایتی داریم که نمی توانیم در پست های 

مدیریتی بهره مند شویم.
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بازدید شهردار رشت از پروژه جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی محله استاد سرا

شهردار رشت در هفته اول کاری خود از برخی از پروژه ها از جمله پروژه جمع آوری 
و هدایت آبهای سطحی محله استادسرای رشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

روند کار قرار گرفت. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، احمدی 
شهردار رشت از پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محله استادسرا رشت 

بازدید کرد.
احمدی به تسریع در روند تکمیل و بهره برداری پروژه جمع آوری و هدایت آب های 

سطحی محله استادسرا تاکید کرد.

آسفالت کوچه »مکتب نرجس« در 
»بلوار شهید انصاری« رشت شبانه انجام شد

شهید  »بلوار  در  واقع  نرجس«  »مکتب  کوچه  آسفالت  اجرای  عملیات 
انصاری« رشت شبانه به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

رشت انجام شد.  
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از 
روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، شب ۱۳ 
آبان ماه ۱۳۹۹، کوچه »مکتب نرجس« واقع در »بلوار شهید انصاری« را به وسیله 

نیروها و امکانات این سازمان به طور مکانیزه کرد.
گزارش تصویری عملیات یاد شده را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

پیگیری کنید.
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