
با حضور شهردار رشت در وبینار شهرهای دوستدار کودک ایران و اندونزی تاکید شد؛

بهره گیری از ظرفیت مشارکت سازمانهای مردم نهاد 
در حفظ برند  ارزشمند »شهر دوستدار کودک«

سال دوم - شماره شصت و نهم - هفته اول آذرماه۹۹

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت
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در نشست شهردار رشت  و مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان گیالن:
بر لزوم مشارکت دستگاه های اجرای برای تکمیل یادمان شهدای گمنام 

تاکید شد

پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: أیَُّما اْمِرٍئ َولَِی ِمْن أْمِر الُمْسِلِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح 
ِة. رائَِحَة الَجَنّ

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.(
 کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۰، ح ۱۴۶۵۴

حدیث هفته

در نشست شهردار رشت با مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیالن 
بر لزوم مشارکت همه دستگاه ها در تکمیل یادمان 

شهدای گمنام تاکید شد. 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت - نشست سید محمد 
احمدی شهردار رشت با مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن و جمعی از 
مسئوالن سپاه پیرامون ساماندهی و تکمیل مزار 
شهدای گمنام پارک ملت، مسکن مهر و گلزار 

شهدای رشت برگزار شد.
سید محمد احمدی ، شهردار رشت در این جلسه 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت : 
به برکت خون شهدای گرانقدر  انقالب اسالمی 
حاصل شده و حرکت در مسیر شهدا تداوم دهنده 

این نظام و انقالب است.
نظام  در  شهدا  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

جمهوری اسالمی بر مشارکت همه دستگاه ها در 
تکمیل و بازسازی مزار شهدای گمنام تاکید کرد 
و افزود : همه ما مدیون خون شهدا هستیم و همه 
دستگاه های اجرایی باید با تعامل و همدلی در 
ساماندهی یادمان شهدا اهتمام ویژه داشته باشند.

شهردار رشت تصریح کرد : شهرداری رشت با تمام 
ظرفیت و توان خود و با برنامه ریزی مناسب برای 

تکمیل یادمان شهدای گمنام تالش می کند.
مزار شهدای گمنام  بازسازی  و  تکمیل  احمدی 
پارک ملت و مسکن مهر را نیازمند عزم استانی 
دانست و خواستار تخصیص اعتبار مناسب برای 

تکمیل یادمان شهدای گمنام شد.
حفظ  بنیاد  مدیرکل  پور  مصطفی  سرهنگ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن در 
این جلسه اظهار داشت : مسئولیت تکمیل و 
بازسازی یادمان شهدای گمنام برعهده قرارگاه 

سازندگی سپاه گیالن قرار گرفت.
وی با تصریح بر اینکه همه ما موظفیم در راستای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم ، اذعان 
کرد : شهدا شفیع ما در روز قیامت هستند و هر 
کاری که برای شهدا انجام دهیم در مقابل ایثار و 

از خود گذشتگی آنان ناچیز است.
گفتنی است ، در این جلسه ساماندهی تمثال 
مقدس شهدا در سطح شهر و ساماندهی مزار 
شهدای انقالب اسالمی رشت مورد بررسی قرار 

گرفت.

برنامه نقاشی و قصه گویی 
به مناسبت هفته کتاب و 

کتابخوانی برگزار شد

برنامه نقاشی و قصه گویی با حضور کودکان 
تحت پوشش موسسه خیریه حامی شایسته 
گیالن به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با 
مشارکت سازمان سازمان فرهنگی، اجتماعی 
اداره کتابخانه  و ورزشی شهرداری رشت و 
های عمومی شهرستان رشت در سرای محله 

پیرکالچای برگزارشد .
برنامه  کمیسیون  رئیس  جذب  حجت    
بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهررشت 
و  فرهنگی  معاون   ، مهر  پاوند  خدیجه  و 
فرهنگی،  سازمان  ورزشی  امور  توسعه 
با  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
حضور در این برنامه ضمن تقدیر از کودکان 
کارشناسان  با  کننده  شرکت  نوجوانان  و 
سرای محله پیر کالچای گفت و گو کردند 
مشکالت  بررسی  و  شناسی  آسیب  به  و 

منطقه پرداختند.
در این برنامه کودکان و نوجوانان مستعد در 
حوزه هنر و نویسندگی از سوی کارشناسان 
سرای محله پیرکالچای به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت جهت 
برنامه ریزی برای دریافت حمایتهای مستمر 

معرفی شدند.
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تکمیل حوضچه آرامش تصفیه خانه سراوان تا  دو ماه آینده
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سیدمحمد احمدی، 
شهردار رشت امروز)سه شنبه، ۲۷ آبان( با برگزاری جلسات جداگانه ای با پیمانکار ومشاور تصفیه 

خانه و زباله سوز سراوان به بررسی مشکالت موجود در این پروژه پرداخت.
در نشست با پیمانکار تصفیه خانه شیرابه سراوان روند تکمیل این تصفیه خانه و احداث حوضچه 
آرامش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد احداث حوضچه آرامش در تصفیه خانه سراوان ظرف 

۲ ماه آینده تکمیل شود.
این پروژه که در فاز نخست با ظرفیت نیم لیتر بر ثانیه به بهره برداری رسید، می تواند با تکمیل فاز 

دوم تا ظرفیت سه لیتر بر ثانیه شیرابه های ناشی از زباله ها را تصفیه کند.
شهردار رشت همچنین در نشست با مشاور پروژه زباله سوز با بیان اینکه این پروژه یک پروژه ملی 
است اظهار کرد: پروژه زباله سوز تنها متعلق به شهرداری نیست و همه دستگاه های متولی، مسئول 

بوده و باید جهت تکمیل آن مشارکت کنند.
وی خواستار مساعدت ویژه مسئوالن کشوری و مدیران ارشد استانی جهت تسریع در بهره برداری 

از این پروژه ملی و مطالبه به حق مردم شد.
گفتنی است، قرارداد نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی فی مابین شهرداری رشت و شرکت تدبیر، توسعه 

و سالمت در سال ۱۳۹۰ منعقد شد.

حضور شهردار رشت در وبینار شهرهای دوستدار کودک 
ایران و اندونزی

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در این جلسه، گزارشی 
از اقدامات شهرداری رشت در حوزه شهر دوستدار کودک ارائه داد.

احمدی پیگیری جهت مناسب سازی و بهسازی فضای شهری، برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
با موضوع کودک، تصویب ضوابط ساخت و تجهیز اتاق مادر و کودک، تهیه دیوار کودک و ... را از اقدامات 

شهرداری رشت در این حوزه برشمرد.
شهردار رشت به ظرفیت سازمان ها و تشکل 
های مردم نهاد فعال رشت به عنوان یکی از 
بازوان اجرایی در حمایت از کودکان اشاره کرد 
و افزود: شهرداری رشت از تمام ظرفیت های 
خود برای مشارکت با موسسات مردم نهاد بهره 

می گیرد.
اوتیسم  بازی کودکان  وی تصریح کرد: خانه 
عنوان  به  رشت  شهرداری  مشارکت  با  نیز 
اولین مرکز اوتیسم کشور به تازگی در رشت 

افتتاح شده، ضمن اینکه شهرداری رشت در 
حوزه فرهنگی و هنری با انعقاد تفاهم نامه 
با موسسات خیریه برای حمایت از کودکان 

تالش می کند.
احمدی در پایان با اشاره به شرایط این شهر 
به لحاظ گسترش کرونا ویروس خاطرنشان 
کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا شهر 
کشور،  شهرهای  سایر  مانند  نیز  رشت 
فعالیت های خود را بر بستر فضای مجازی 
برگزار می کند و تمامی آموزش ها و تحصیل 

کودکان مجازی صورت می گیرد.
ابالغ  و  کودک  حقوق  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  راستای  در  است،  گفتنی 
دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک، شهر رشت در بین ۱۲ شهر پایلوت شهر دوستدار کودک کشور 

قرار گرفت.



۴

شهردار رشت از منطقه پنج 
بازدید کرد

احمدی بر ارتقای سطح کیفی و 
کمی خدمات تاکید کرد

از  بازدید  در  احمدی  محمد  سید 
منطقه پنج شهرداری رشت بر رفع 
و  شهروندان  نیازهای  و  مشکالت 
ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات 

تاکید کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت صبح روز )پنجشنبه ۲۹ آبان( 
صورت  به  اداری  ساعت  آغاز  در 
شهرداری  پنج  منطقه  از  سرزده 
در  نزدیک  از  و  بازدید  رشت 
جریان نحوه فعالیت آنها و مسائل و 
مشکالت موجود در خدمت رسانی 

به شهروندان قرار گرفت.

در این بازدید سید محمد احمدی 
نیازهای  و  مشکالت  رفع  بر 
شهروندان و ارتقای سطح کیفی و 
کمی خدمات در این منطقه تاکید 

ورزید.
گزارشی  ارائه  با  مقصودی  علی 
از   شده  انجام  اقدامات  باره  در 
خطرآفرین  چاله های  پرکردن 
باآسفالت  فرجام  و  بلوارالکان 

سرد خبر داد.

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت با امیر طاهری فرمانده 
فرمانده  شعبانزاده  امیر  و  شمال  ناوگان 
آموزش تخصص های نیروی دریایی رشت 

دیدار و گفت و گو کرد.
مشترک  های  همکاری  دیدار  این  در 
شهرداری رشت و نیروی دریایی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و همچنین فرماندهان 
جهت  به  را  خود  آمادگی  دریایی  نیروی 
در  رشت  شهرداری  مجموعه  با  مساعدت 

زمان بروز بحران اعالم کردند.
با  همکاری  اعالم  از  نیز  رشت  شهردار 
ابراز خرسندی و قدردانی  نیروی دریایی 

نمود.

دیدار  و گفت وگوی شهردار رشت با فرماندهان ناوگان شمال و آموزش تخصص های 
نیروی دریایی رشت

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، امروز )شنبه ۲۴ آبان( سید 
با  رحمتی  محمد  و  احمدی  محمد 

یکدیگر دیدار کردند.
مباحث  حول  که  دیدار  این  در 
و  شهری  مدیرت  حوزه  مشترک 
آموزش و پرورش گذشت؛ طرفین به 
لزوم همکاری های فی مابین از جمله 
آموزش های شهروندی به کودکان 
و نوجوانان تأکید کردند و به تبیین 
موارد  این  در  هایی  ریزی  برنامه  و 

پرداختند.
در پایان، قرار بر این شد جلساتی 
با موضوع همکاری های مشترک به 

طور مستمر برگزار شود.

شهردار رشت با مدیرکل آموزش و پرورش گیالن 
دیدار و گفت وگو کرد
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شهردار رشت از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه 
سراوان بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
مدیران  از  جمعی  همراه  به  رشت  شهردار 
تکمیل  روند  و  لندفیل  از وضعیت  شهرداری 

تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید کرد.

شهردار رشت از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه زبالۀ های سراوان بازدید کرد

زده  سر  طور  به  گذشته  هفته  احمدی  سیدمحمد 
از  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری  و  اداره 
تشخیص وصول و درآمدهای شهرداری رشت بازدید 

کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
آغاز  در   ۱۳۹۹ ماه  آبان   ۲۴ شنبه  روز  صبح  رشت 
ساعت اداری به صورت سرزده از سازمان مدیریت 
درآمدهای  و  وصول  تشخیص  اداره  و  پسماند 
شهرداری رشت بازدید و با کارکنان و مراجعین دیدار 

و گفت و گو کرد.
تکریم  بر  بازدید  این  جریان  در  رشت  شهردار 
تالش  منابع،  اسراف  از  جلوگیری  رجوع،  ارباب 
 ... و  شهرداری  درآمدهای  تحقق  برای  مضاعف 

تاکید نمود.

بازدید  سرزده شهردار رشت  از دو  بخش زیرمجموعه
فراخوان طرح های مطالعاتی 

مرتبط با موضوع مدیریت بهینه 
پسماندها در شهر رشت

مدیریت  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
زیست  محیط  حفظ  در  پسماندها  بهینه 
شهر  در  آن  مدیریت  عدم  مخرب  آثار  و 
بحرانی  شرایط  و  شهری  فضاهای  و 
محترم  مدیر  استان،  در  پسماند  موضوع 
رشت  شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی 
مرتبط  مطالعاتی  طرح های  فراخوان  در 
پسماندها  بهینه  مدیریت  موضوع  با 
و  پژوهشگران  کلیه  از  رشت،  شهر  در 
دعوت  رشت  شهرداری  محترم  همکاران 
اولویت  مشاهده  ضمن  می آورد،   بعمل 
زیرپرتال  در  شهرداری  این  پژوهشی  های 
نوسازی  مدیریت  پژوهش  و  مطالعات  اداره 
آدرس به  رشت   شهرداری  اداری  تحول  و 

 http : / / pajoohesh . rpcrasht . ir  
خود  پیشنهادات  یا  مطالعاتی  های  طرح   _
در  پسماندها  بهینه  مدیریت  منظور  به  را 
حمایت  دستورالعمل  قالب  در  رشت  شهر 
شهرداری  کارکنان  پژوهشی  های  طرح  از 
پیشنهادات  نظام  نامه  آیین  یا  رشت 
الکترونیکی  نشانی  به  شهرداری،  این 
اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت 
نمایند. ارسال    amtm@rpcrasht.ir

بازدید ایمنی آتش نشانان از شرکت 
ریسندگی خاور  انجام شد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت داد: مسوول ایستگاه و جمعی از 
کارشناسان سازمان آتش نشانی و آتش نشانان 
در راستای حفظ ایمنی اماکن پر خطر و پر تردد 
از شرکت ریسندگی خاور رشت بازدید داشتند.

گفتنی است: در این بازدید که از فایرباکس ها 
، کپسول های آتش نشانی ، تمامی ساختمان ، 
مسیرهای ورود و خروج ، پارکینگ ، محوطه و ... 
بازدید شد؛ ضمن ارایه هشدارهای ایمنی موارد 
پر خطر و نا ایمن و یا کم ایمن برای رفع آن ارایه 
شد که در پایش های بعدی مجددا مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
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در شهردار رشت:
سامانه مدیریت همایشهای ساالنه شهرپژوهی 

راه اندازی شد

فناوری  سازمان  توسط  شهرپژوهی  ساالنه  همایشهای  مدیریت  سامانه 
اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری رشت، سامانه مدیریت 
همایشهای ساالنه شهرپژوهی راه اندازی گردیده است.

برگزاری  راستای  در  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 
رویدادهای ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت، خرید و راه اندازی سامانه 
مدیریت همایشهای ساالنه شهرپژوهی را به عنوان بستری مجازی در جهت 
دریافت مقاالت و سایر امور مربوط به برگزاری همایش ساالنه شهرپژوهی در 

دستور کار قرار داده است.
گفتنی است از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه، استفاده از ظرفیت نخبگان، 
پژوهشگران و دانشجویان به منظور حل مسائل و چالشهای پیش روی شهر 

و شهرداری رشت است.
عالقه مندان به بهره گیری از این سامانه در جهت برنامه های خود می توانند 
 www.rpcfest.rasht.ir :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

مراجعه نمایند.

سازمان عمران شهرداری رشت همچنان فعال است
معلم  بلوار  لکه گیری آسفالت  نامساعد جوی  هفته گذشته علی رغم شرایط 
رشت به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت 

انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
رشت شبانگاه ۲۵ آبان ماه، لکه گیری آسفالت ابتدای خیابان معلم از سمت خیابان 

بیستون به وسیله نیروهای تالشگر این سازمان اجرا گردید.

نشست تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت التوم برگزار شد 
نشست تنظیم موافقتنامه 
همکاری با شرکت التوم 
پروژه  اجرای  درجهت 
بازگشایی محور امام علی 

)ع( برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی 
سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی 
شهرداری رشت، هفته 
گذشته جلسه تنظیم 

سرمایه گذاری  پروژه  اجرای  درجهت  التوم  شرکت  با  همکاری  موافقتنامه 
بازگشایی محور امام علی )ع( با حضور نمایندگان شرکت یاد شده و مدیران 

شهرداری رشت برگزار شد.
این جلسه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 

شهرداری رشت برگزار گردیده است.
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شست شهردار رشت، رئیس شورای اسالمی رشت و 
جمعی از مدیران شهرداری با نمایندگان مردم شریف 
شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و اموربین 
الملل شهرداری رشت، نشست سید محمد احمدی 
شورای  رئیس  نرگسی  رمضانپور  احمد  شهردار، 
با  رشت  شهرداری  مدیران  از  جمعی  و  اسالمی 
نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای 

اسالمی، روز جمعه ۳۰ آبان برگزار شد.
شهردار رشت در این جلسه ضمن تشکر از حسن 
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  اعضای شورای  اعتماد 

تنوع و حجم فعالیت های شهرداری وسیع است اظهار کرد: تعامل و تفکر جمعی، مهمترین اصل در 
پیشرفت مدیریت شهری است.سیدمحمد احمدی حضور و تعامل نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی را یک فرصت برای توسعه و پیشرفت رشت دانست و افزود: فصل جدیدی از همکاری های 

مشترک مدیریت شهری و پارلمان شهری آغاز می شود.
وی مهمترین اولویت کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و زباله عنوان کرد و افزود: شهرداری رشت 
به تنهایی نمی تواند این موضوع را مدیریت کند و نیازمند مشارکت و هم افزایی دستگاه های متولی هستیم.

احمدی با اشاره به اینکه منابع شهرداری به تنهایی برای مدیریت پسماند و دفنگاه سراوان کافی نیست 
بیان کرد: نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی و استانی برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر هستیم.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تن زباله در سراوان دفن می شود عنوان داشت: زباله های دفن 
شده در این منطقه تنها متعلق به شهر رشت نیست و زباله های پنج شهرستان در سراوان دفن می شود.

شهردار رشت در ادامه خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای تامین اعتبار الزم به جهت 
احداث زباله سوز شد.احمدی همچنین با اشاره به برنامه های شهرداری برای تصفیه خانه شیرابه 

سراوان اظهار کرد: تکمیل تصفیه خانه و احداث حوضچه آرامش دردستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، ساخت و سازغیر مجاز در زمین های نسقی را یکی از مهمترین 
مشکالت حال حاضر رشت عنوان کرد و ضمن تشکر از همکاری و تعامل دستگاه قضا بیان کرد: 

شیوه نامه مدیریت زمین های نسقی نیازمند بازنگری مجدد است.
احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت در مواقع بحران تنهاست و بسیاری از مسئولیت ها را به تنهایی 
به دوش می کشد، به آغازفصل سرما اشاره کرد و گفت: بسیاری از ماشین آالت شهرداری، فرسوده 
و نیازمند تعمیر هستند و خواستار مساعدت ویژه نمایندگان مجلس برای تعمیر و خرید ماشین آالت 

جدید هستیم.
وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد: اداره شهر با جمعیت هشتصد هزار نفری 

و ۱۶ نقطه حاشیه، کار آسانی نیست و نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاه های اجرایی هستیم.
احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت نیز در این جلسه حضور نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی شهرستان رشت را به فال نیک گرفت و 
بیشتر  برای همکاری  اسالمی  آمادگی شورای  از 
به  پاسخگویی  و  رفاه  تامین  نمایندگان جهت  با 

مطالبات مردم خبر داد.
شهری  قطار  پروژه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اظهارداشت: این پروژه تنها مربوط به شهر رشت 

نیست و متعلق به کل مردم استان گیالن است.
و  ساخت  معضل  به  رشت  شهر  شورای  رییس 
و  کرد  اشاره  نسقی  های  زمین  در  سازغیرمجاز 
اقدامات، مدیریت و کنترل  این گونه  باید  افزود: 
شود و توجه داشت که یک زلزله کوچک می تواند 

اثرات جبران ناپذیری ایجاد کند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این جلسه با اشاره 
به سهم ناچیز این شهرستان در اعتبارات پروژه های بازآفرینی گفت: باید اعتبارات بیشتری توسط 

سازمان بازآفرینی برای پروژه های این سازمان تخصیص یابد.
وی پسماند و آلودگی رودخانه های رشت را از مهمترین اولویت ها عنوان کرد و با اشاره به اهمیت 
حمل و نقل ریلی بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته از حمل و نقل ریلی استفاده می کنند و این 

موضوع می تواند گره ترافیکی شهر رشت را باز کند.
سردار سیدعلی آقازاده دیگر نماینده مردم رشت در مجلس نیز به تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی 
با مدیریت شهری تاکید کرد.وی با تصریح اینکه نباید عجوالنه تصمیم گرفت گفت: تصمیمات عجوالنه 

و بدون برنامه هزینه های غیر متعارفی را به دوش آیندگان قرار خواهد داد.
نماینده مردم رشت در مجلس بر ضرورت تدوین طرح جامع پسماند تاکید کرد و عنوان داشت: باید از 

به روزترین روش ها برای مدیریت پسماند شهری استفاده شود.
آقازاده به سایر ظرفیت های شهر رشت نظیر تاالب عینک برای توسعه و رونق اقتصادی شهر اشاره 

کرد و بیان داشت: باید از چنین ظرفیت های خدادادی حداکثر بهره را در توسعه شهری ببریم.
محمد رضا احمدی سنگری یکی دیگر از نمایندگان مردم رشت در مجلس نیز در این جلسه بر ضرورت 

وحدت و تعامل بیشتر به منظور پیگیری مطالبات مردمی و جلب رضایت شهروندان تاکید کرد.
همچنین در این جلسه متین عاشوری معاون بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری و محمد 
محبتی مدیر پروژه قطار شهری رشت، گزارشی از روند اجرای پروژه های در دست اقدام سازمان 

مربوطه را ارائه دادند.

در نشست با نمایندگان شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی مطرح شد؛ 
تعامل و تفکر جمعی، مهمترین اصل در پیشرفت مدیریت شهری است
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معاونت شهر سازی و معماری شهر داری رشت خبر داد:
بررسی و هماهنگی اقدامات الزم در رابطه با کنار 

۵-Gگذر کانال

جلسه با حضور رضا ویسی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت و با حضور مهندس 
پیربازاریان، مدیر شهرسازی و طرح های توسعه شهری، مدیران و کارشناسان معاونت حمل 
و نقل و امور زیر بنای، ترافیک، مناطق، سازمان سرمایه گذاری، حقوقی و امالک و نمایندگان 
شرکت سهامی آب منطقه ای با هدف انجام هماهنگی های بین بخشی الزم جهت اجرای پروژه 
های بازگشایی مسیر G-۵ ، حدفاصل آج بیشه در منطقه ۳ شهرداری الی پیله دار بن در منطقه 

۱ شهرداری رشت برگزار شد.
در ابتدای جلسه، رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت گفت با توجه به اینکه 

خیابان پیش بینی شده در طرح تفصیلی شهر رشت، در محدوده ی استمالکی شرکت سهامی
آب منطقه ای واقع شده و با توجه به صورتجلسات قبلی فی مابین شهرداری و آن شرکت خواستار 

تسریع در انجام فرآیند قانونی و مراحل فنی و حقوقی به منظور تحقق طرح تفصیلی شد.
در ادامه؛ مهندس غالمعلی نیک فهم، معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی عنوان کرد، تحقق این 
بخش از طرح تفصیلی که مستلزم همکاری دوستانه ی شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه 

ای می باشد موجب کاهش بار ترافیکی از شرق به شمال شهر رشت خواهد شد.

همچنین؛ سرکار خانم گل احضار، ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت، با بیان اینکه 
اجرای کنار گذر G-۵ حد فاصل بلوار انصاری الی پیله داربن در مرحله ی واگذاری اجرا به سرمایه 
گذار به منظور بهبود شرایط ترافیکی شهر رشت می باشد، خواستار تعامل دو جانبه جهت اجرای 

این پروژه ی شهری شد.
در پایان جلسه مقرر گردید به منظور ایجاد و هماهنگی بیشتر، کارگروه فنی، حقوقی و امالک، 
متشکل از نمایندگان شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه ای به منظور تسریع در پیشبرد 

اهداف پیش رو تشکیل گردد.

معاون خدمات شهری شهرداری: 
کنترل جمعیت سگهای بالصاحب با مشارکت 
سازمان های مردم نهاد در حال انجام  است 

معاون خدمات شهری شهرداری گفت: هم اکنون کنترل جمعیت سگهای بالصاحب با مشارکت 
سازمانهای مردم نهاد در حال انجام است.

بابک رمضانی با ارایه ی گزارشی در خصوص اقدامات شهرداری رشت در زمینه سگ های 
بالصاحب اظهار داشت : واکسیناسیون و عقیم سازی سگهای 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.
 معاون خدمات شهری همچنین با برشمردن اقدامات شهرداری رشت در خصوص سگ های 
بالصاحب گفت : برای کنترل جمعیت سگهای بالصاحب با مشارکت سازمانهای مردم نهاد اقداماتی 
در دستور کار قرار گرفته است و 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.

 وی 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 سگهای منتقل شده به آن محل سگهایی هستند که به شدت بیمار بوده و 
از ناتوانی و یا معلولیت رنج می برند و  این سگها 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 
سگهای بالصاحب عنوان کرد : با توجه به حساسیت های اجتماعی موجود در جامعه  از سالهای 
گذشته مبحث دادن سم به حیوانات و معدوم سازی سگهای 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 
سگهای 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.



۹ دیدگاه های خود را با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در میان بگذارید.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت با خانواده شهید جمشیدی دیدار و گفت و گو کرد.

شهردار رشت در این دیدار با اشاره به اینکه شهدا چشمه جوشان معرفت هستند اظهار کرد: امنیت 
و آرامش امروزمان را مدیون رشادت ها و دلیری های بی دریغ شهدا هستیم.

 شهردار رشت تصریح کرد: همه ما موظفیم که به  حرمت خون شهیدان در مسیر تحقق آرمان 
های انقالب تالش کنیم و رضایتمندی شهروندان که بی شک موجب رضایت حق تعالی است را 

فراهم آوریم.
احمدی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "باید یاد و خاطره شهدا را در مقابل 
طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داریم" خاطرنشان کرد: با خدای خود پیمان می بندیم که ادامه 

دهنده راه شهیدان واالمقام باشیم.
گفتنی است شهید ابراهیم جمشیدی از شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس بوده که در سال 

۱۳۶۷ در سن ۲۲ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهردار رشت تصریح کرد: همه ما موظفیم که به  حرمت خون شهیدان در مسیر تحقق آرمان 
های انقالب تالش کنیم و رضایتمندی شهروندان که بی شک موجب رضایت حق تعالی است را 

فراهم آوریم.
احمدی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "باید یاد و خاطره شهدا را در مقابل 
طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داریم" خاطرنشان کرد: با خدای خود پیمان می بندیم که ادامه 

دهنده راه شهیدان واالمقام باشیم.
همین گزارش حاکی است: شهید ابراهیم جمشیدی در سال ۱۳۴۵ از یک خانواده مذهبی در 
دهستان نصیر محله شفت استان گیالن دیده به جهان گشود؛ میزان تحصیالت آن شهید بزرگوار 

تا آخر دبیرستان بوده که در اوایل سال های جنگ تحمیلی بفرمان امام خمینی )ره( بعنوان یک 
بسیجی رهسپار جبهه جنگ شدند.

 ایشان پس از گذراندن دو سال مجاهدت سرانجام در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۶۷ در خاک عراق 
به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

گفتنی است: در زمان شهادت یک پای شهید بر اثر ترکش بمب باران هوایی قطع شده بود 
اما باز هم  علی آقای جمشیدی پدر شهید نسبت به انجام غسل اقدام کردند و خودشان بر 
جنازه فرزند شهیدشان نماز میت خواندند و داخل قبر گذاشتند و تلقین داخل قبر را نیز به 

انجام رسانیدند.
اهل  قریب  معصومه  خانم  با  جبهه  به  اعزام  از  قبل  سال  یک  جمشیدی  ابراهیم  شهید 
روستای نصیر محله شفت ازدواج نموده بودند و  ثمره این ازدواج دو دختر بود که آمنه 
خانم فرزند اول  ۲/۵ ساله و فاطمه خانم فرزند دوم در هفتمین ماه شهادت پدر به دنیا 
گذراندن  حال  در  و  است  رشت  نشانی  آتش  سازمان  کارکنان  از  یکی  اینک  هم  و  آمد 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  اداری  امور  حوزه  در  خود  خدمت  سال  هشتمین 
خداوند  از  افزون  روز  موفقیت  خیر،  دعای  برایشان ضمن  که  باشد  می  رشت  شهرداری 

خواستاریم. منان 
شایان ذکر است: در این دیدار شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی، سیروس مالیی مسوول 
حراست این سازمان، مرتضی عاطفی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمد 
نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت، مرتضی گلستانی مسوول ایثارگران شهرداری رشت نیز 
حضور داشتند که در پایان لوح تقدیر و هدیه به رسم گرامیداشت یاد و خاطر شهید بزرگوار توسط 

سید محمد احمدی تقدیم همسر شهید شد.

شهردار رشت در دیدار با خانواده شهید جمشیدی مطرح کرد: 

شهدا چشمه جوشان معرفت هستند
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