


گفتار هفته
توضیحات مهم شهردار رشت در ارتباط با بارندگی و آبگرفتگی برخی معابر شهری:

تنها در ۲۵ درصد مناطق آبگیر رشت اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی باقیمانده است
   دکتر ناصر حاج محمدی در ارتباط با بارندگی و آبگرفتگی برخی معابر شهر در شب یکشنبه گذشته 

توضیحاتی ارائه کرد.
   شهردار رشت انجام طرح جمع آوری آبهای سطحی در سالهای اخیر را مهم توصیف نمود و گفت: 
پروژه بزرگ جمع آوری آبهای سطحی در نقاط بحرانی سطح شهر در برخی از مناطق به صورت کامل 
اجرا گردید و شهروندان در نقاطی که این پروژه در زمانبندی مناسب و با نظارتهای مورد نیاز اجرا 
گردیده، حاال با این مشکل مواجه نیستند اما در برخی نقاط باقیمانده که در سالهای ۹۶ و ۹۷ پیمانکار 
ذیصالح انتخاب گردیده بود، به دلیل تاخیر ۱۱ ماهه در انتخاب و انتصاب شهردار پیمانکاران مربوطه 
علی رغم داشتن قرارداد از انجام کار به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های خدماتی و مدیریت 
شهری، سرباز زده بودند که در دوره مدیریت جدید شهرداری رشت با یکایک این  پیمانکاران مجدداً 

مذاکراتی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه ها انجام شد.
   وی تصریح کرد: هم اکنون می بایست با پرداخت بخشی از مطالبات و دیون، این  پیمانکاران هر چه سریعتر پروژه ها را با فراهم کردن هماهنگی های بیش 

از پیش شروع نمایند تا ان شاءاهلل با اجرای آنها در آینده شاهد آبگرفتگی های شدید در رشت نباشیم.
   دکتر حاج محمدی در توضیح چگونگی اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی نیز گفت: شهر رشت به ۶۴ حوزه آبگیری تقسیم شده بود که پس از مطالعات 

مشاور در این ۶۴ حوزه مشخص شد ۳۲ حوزه از ۶۴ حوزه مشکالت آبگیری دارد و نیاز به اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی است.
   وی ادامه داد: پس از انجام این مطالعات طراحی های الزم انجام شد و کار اجرایی و عملیاتی پروژه هم در چند سال گذشته شروع گردید و امروز در نزدیک 
به ۱۰۰کیلومتر از معابر شهری که مشکالت عدیده آبگیری داشت، مشکل مرتفع شده که این یعنی نزدیک به ۷۵درصد مشکالت مربوطه حل شده است و 

تنها ۲۵ درصد باقی مانده که بخشی در سال جاری در حال انجام بوده و تا پایان سال به اتمام می رسد و بخشی دیگر به سال آینده موکول می شود.
دکتر حاج محمدی سپس گفت: از ۱۳۵ کیلومتر کل لوله گذاری مورد نیاز شهر رشت تاکنون عملیات لوله گذاری در ۱۰۰ کیلومتر اجرا شده و با انجام ۳۵ 

تا ۴۰ کیلومتر دیگر مشکل آبگرفتگی شهر به کلی رفع خواهد شد.
شهردار رشت افزود: کار انجام شده تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه برای شهرداری در برداشته که متاسفانه میزان عمده این مبلغ به پیمانکاران پرداخت 

نشده و مدیریت جدید می بایست این بدهی را پرداخت نماید و از طرف دیگر شهرداری باید برای تکمیل پروژه نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان دیگر هزینه کند.
وی ادامه داد: البته همه دستگاه های مسئول هم باید به موازات شهرداری وظایفشان را در پیش بینی ردیف اعتباری مناسب و کافی برای نگهداری، اصالح، 
مرمت و الیروبی شبکه فاضالب های سنتی و همچنین لوله های آبهای سطحی کار شده به صورت هر ساله به انجام برسانند تا شهروندان عزیزمان در چنین 

مواقعی، آسوده خاطر باشند.

مدیران شهری در صحنه حاضر بودند؛ 
نیروهای خدماتی شهرداری

 از جان مایه گذاشتند
   دقیقاً در ساعتهای نخستین بارش برای مقابله با بارشهای احتمالی در روزهای 

آینده؛ همه واحدهای خدمات رسان شهرداری رشت 
آماده باش بودند.  

   پس از بارندگی شدید یکشنبه گذشته در رشت 
و احتمال تداوم بارشها در روزهای آینده، سرپرست 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
شهرداری  خدماتی  نیروهای  کامل  آماده باش  از 
رشت به دستور دکتر ناصر حاج محمدی خبر داد.

   علیرضا قانع در این زمینه توضیح داد: بنا به 
تداوم  احتمال  دلیل  به  دستور شهردار محترم 
بارشها به منظور آسایش و رفاه شهروندان کلیه 
به  رشت  شهرداری  رسان  خدمات  واحدهای 

حالت آماده باش در آمده اند.
   سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت تاکید کرد: از هم اکنون تا پایان 
احتمال بارشها همه نیروهای خدمات رسان در 

واحدهای مختلف شهرداری، معاونت خدمات شهری، نواحی، مناطق پنجگانه، 
سازمانهای مرتبط همچون »آتش نشانی و خدمات ایمنی«، »سیما، منظر 
با هرگونه مشکل  مقابله  برای  و...  و فضای سبز« و »مدیریت پسماندها« 

آبگرفتگی و خدمت رسانی به شهروندان در آماده باش کامل هستند.
   قانع گفت: نیروهای زحمتکش شهرداری رشت تالش می کنند تا در اسرع 
رفع  به  و  یابند  نیاز حضور  مناطق مورد  وقت در 

مشکل بپردازند.
   وی افزود: شهروندان گرامی رشت نیز می توانند 
هر گونه مشکل و مورد مرتبط با شهر را از طریق 
سامانه ی ۱۳۷، اپلیکیشن ۱۳۷، تلفن گویا و تماس 
تلفنی با شماره های زیر اطالع رسانی کنند تا خادمان 
محل  در  وقت  اسرع  در  رشت  شهرداری  در  آنها 

حاضر شده و رفع مشکل نمایند.
تلفن های  شماره  با  می توانند  گرامی  شهروندان 
شهرداریهای مناطق پنجگانه رشت تماس حاصل نمایند.

شهرداری منطقه یک: ۰۱۳۳۳۲۶۰۰۷۰
شهرداری منطقه دو: ۰۱۳۳۳۲۲۶۴۶۷

شهرداری منطقه سه:۰۱۳۳۲۶۶۱۱۸۸ 
شهرداری منطقه چهار:۰۱۳۳۳۵۲۵۳۹۱
شهرداری منطقه پنج:۰۱۳۳۳۶۱۹۰۲۴ ۲

جامعه به رسانه ها 
نگاه می کند!

از رسانه ها به شرط اینکه بر مدار مصالح جامعه گام 
بردارند، همواره می توان به چشمهای بیدار و وجدانهای 
آگاه جامعه یاد کرد و بدیهی است که این چشمهای 
بیدار باید هم راستی ها و هم ناراستی ها را با هم ببینند 
تا تصویری که از یک جامعه در ذهن مخاطب نقش 

می بندد تصویری مبتنی بر واقعیت باشد.
   اگر رسانه ها تنها نقاط تاریک، کژی و مبهم جامعه 
را بازتاب دهند به یقین تصویری که از جامعه در 
غیرشفاف  تصویری  می بندد  نقش  مخاطب  ذهن 
است و چندان درست نیست و اگر تنها نقاط روشن، 
زیباییها و راستی ها را بازتاب نمایند، تصویر ایجاد 
شده از جامعه نمی تواند بیانگر محتوای کلی آن باشد 
چون تنها در برگیرنده نقاط روشن است و بیش از 

اندازه جامعه را شفاف نشان می دهد.
از     به خوبی می توان دریافت که نقش رسانه ها 
باید  است.  حساس  بسیار  اجتماعی  تصویرسازی 
ناراستی ها را در کنار راستی ها و نقاط تاریک را در 
کنار نقاط روشن منعکس کنند، تا نقشی که از جامعه 

خود به وجود می آورند نقش حقیقی و شفاف باشد.
   آشکارا می توان دریافت که همگان به خوبی در جهان 
کنونی به نقش و اهمیت رسانه ها پی برده اند و به همین 
دلیل این وسایل ارتباط جمعی در جهان کنونی ما نقشی 

بسیار کم نظیر در شکل دهی افکار عمومی دارند.
   آنها می توانند جریان ساز باشند و حاال دیگر جامعه 

این موضوع را به خوبی دریافته است.
   از دیگر سو مخاطب امروزی رسانه های گروهی 
آنها  نگرش  نوع  و  ادبیات  با  ناآشنا  دیگر مخاطب 
خوبی  به  ها  رسانه  امروزی  مخاطبان  نیست. 
جامعه خود  و  استان  و  مختلف کشور  رسانه های 
را می شناسند و می دانند که در پس هر تعریف یا 
انتقاد چه نوع برداشت یا نگرشی وجود دارد. نگاه، 

نگاه ابزاری است یا برای حفاظت مصالح اجتماعی.
   هیچکس اعتقاد ندارد که رسانه ها نباید انتقاد کنند 
و یا به تحلیل، بررسی  و نقد مطالب نپردازند اما اگر 
مخاطب نوع ادبیات به کارگرفته در طول یک دوره کاری 
رسانه های موجود را دنبال کند، می تواند به خوبی دریابد 

که هر انتقاد یا تعریف از چه خاستگاهی ابراز می شود.
   بنا بر این همانطور که رسانه های گروهی به فراخور 
حال به درج مطالب انتقادی یا تمجیدی می پردازند، 
جامعه هم کار رسانه های گروهی را به خوبی رصد 
می کند و اینطور نیست که نگاه افکار عمومی این 

 روزها به رسانه نگاه انفعالی باشد.
 علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



رئیس شورای شهر در باره حواشی 
آبگرفتگی معابر رشت چه گفت؟

   رئیس شورای اسالمی شهر 
ایام سوگواری  تسلیت  با  رشت 
امام  شهیدان  ساالر  و  سرور 
قبولی  آرزوی  و  )ع(  حسین 
آحاد  های  عزاداری  و  طاعات 
مردم علی الخصوص شهروندان 
گرفتگی  آب  به  اشاره  با  رشت 
دلیل  به  شهر  معابر  برخی 
روزهای  در  باران  شدید  بارش 
همه  یقینا  داشت:  اظهار  اخیر 
مردم  خدمتگزاران  و  مسئولین 
کیفی  سطح  ارتقا  جز  هدفی 

زندگی شهری را دنبال نمی کنند و در مسیر ایجاد شهری ایده آل از هیچ تالشی فروگذار 
نمی باشند و نمونه بارز و مصداق آن را شهروندان در این آب گرفتگی که حاصل نزوالت 

جوی بود به وضوح مشاهده کردند.
   اسماعیل حاجی پور افزود: اعضای دلسوز شورای شهر و همکاران خدوم من در مجموعه 
شهرداری از پرسنل مناطق تا سازمانها، فارغ از هر جایگاه و رتبه ای در کنار یکدیگر تصویری زیبا 
از همدلی، همکاری و احساس مسئولیت را به نمایش گذاشته و با تمام وجود در آخرین ساعات 
شب با حضور میدانی خود در نقاط آبگیر همه تالش خود را برای یاری رساندن به همشهریان 

خود انجام دادند که جا دارد به عنوان کوچکترین عضو این خانواده از یکایک آنها قدردانی کنم.
   وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم اتمام پروژه جمع آوری آبهای سطحی در برخی از نقاط 
شهر پس از بارش باران شدید شاهد آب گرفتگی بودیم که پرسنل شهرداری با حضور میدانی 
و بکارگیری لجستیک های مورد نیاز از قبیل ماشین های پیش رو آتشنشانی با تمام ظرفیت 
به امداد رسانی به شهروندان پرداخته و حتی االمکان باعث تسهیل در عبور و مرور شدند و با 
توجه به شدت بارندگی و وضعیت ناتمام طرح مذکور عملکرد بسیار قابل قبولی را ارائه دادند.

   رئیس شورای اسالمی شهر ابراز داشت: در ماههای اخیر و پس از انتخاب شهردار، ایشان با 
جدیت و اولویتی خاص پیگیر حل مشکالت مربوط به طرح جمع آوری آبهای سطحی بودند 
و خوشبختانه با حمایت اعضای شورا درایت شهردار مشکالت انعقاد قرارداد با پیمانکاران حل 

گردید و عملیات عمرانی در نقاط باقیمانده آغاز شد.
   وی افزود: متاسفانه در پی این اتفاق شاهد برخی فضاسازی ها علیه شهردار محترم بودیم 
که این امر نه تنها زیبنده شهروندان فهیم شهر رشت نبوده بلکه تصویر حضور پای کار مدیران 

الیق و پرسنل زحمتکش شهرداری را در قالب ستاد بحران مخدوش می کند.
   شهردار رشت با هماهنگی و کسب مجوز از شورا به مرخصی رفت و شایان ذکر است ایشان در 
دوره تصدی سمت شهرداری رشت پیش از این تنها یک روز از مرخصی خود استفاده کرده بود 
و در پی بارش های گذشته موضوع را کامال پیگیری کرده و برای بازگشت به رشت بارها اعالم 

آمادگی کرد که البته با توجه به شرایط هیئت رییسه شورا حضور ایشان را ضروری ندانست.
   حاجی پور با بیان این موضوع که پس از عاشورا به سرعت عملیات اتمام نقاط آبگیر 
از قبل مشخص شده آغاز می گردد اظهار داشت: انتظار میرود با توجه به وضعیت شهر 
و انباشت مطالبات اعضای محترم و دلسوز شورای شهر و سایر مسئولین و خدمتگزاران 
شهروندان دست در دست هم و با همدلی و وحدت رویه با پرهیز از حواشی در مسیر 
توسعه و آبادانی رشت عزیز پا به پا هم گام بردارند و قلب رئوف و دریایی رشتوندان را از 

این همدلی شاد و به آینده روشن رشت امیدوار کنند.

مصاحبه سخنگوی شورای شهر رشت
 در باره  آبگرفتگی معابر 

و پروژه جمع آوری آبهای سطحی
   

در نخستین ساعتهای بروز آبگرفتگی در برخی معابر شهری 
در شب یکشنبه گذشته، حجت جذب سخنگوی شورای 
اسالمی شهر رشت در یک گفت وگو شرکت کرد و توضیحات 
کامل درباره  این رخداد نگران کننده، برای شهروندان این شهر 
ارائه نمود. متن کامل این مصاحبه را در زیر می توانید بخوانید:  
خصوص  در  شهر  شورای  سخنگوی  عنوان  به   -
آبهای  آوردی  جمع  مورد  در  تاکنون  که  اقداماتی 

سطحی در رشت انجام شده توضیح دهید؟
حجت جذب با تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
ابا عبداهلل الحسین )ع( اشاعه فرهنگ عاشورایی را رسالت 
معنوی همه کارگزاران نظام جمهوری اسالمی دانست و ادامه 
داد:در دوره چهارم شورا در راستای حل این معضل مطالعات 
آغاز گردید و در خالل آن شهر رشت به ۶۴ حوزه آبگیری 
تقسیم گردید و بعد از انجام  مطالعات مشاور مشخص گردید 
۳۲ حوزه از ۶۴ نقطه مذکور مشکالت آبگیری داشته و نیاز به 
اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی دارد. بعد از آن طراحیها 
در چند سال گذشته  عملیاتی  و  اجرایی  کار  و  انجام شد 
شروع شد و تا امروز نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر از معابر شهر که 
شهروندان در آن با مشکالت عدیده ای در این حوزه دست 
به گریبان بودند از معضل آب گرفتگی مرتفع گردید که این 
یعنی نزدیک به ۷۵ درصد مشکالت مربوطه حل شده است 
و در برنامه ریزی ها از ۲۵ درصد باقیمانده بخشی در سال 
جاری در حال اجرا بوده و تا پایان سال به اتمام میرسد و اتمام 

بخشی دیگر به سال اینده موکول شده است.
- علت تاخیر در اتمام این طرح به چه عواملی بستگی 

داشت؟
یکی از دالیل ظهور مشکل آبگیری معابر شهر رشت عدم 
الیروبی مناسب لوله های فاضالب توسط اداره آب و فاضالب می 
باشد که می تواند علیرغم تالش این اداره به علت عدم تخصیص 
کافی بودجه توسط وزارت نیرو به استان گیالن باشد بنابراین با 
تالش و مجوز شورای اسالمی شهر رشت شهرداری هر ساله 
فارغ از وظیفه خود میلیاردها تومان قرارداد الیروبی فاضالب با 
پیمانکاران منعقد می کند تا منازل شهروندان دچار پس زدگی 
فاضالب نشود. الزم به ذکر است شهرداری با مجوز شورا هر ساله 
فارغ از وظیفه خود برای رفاه حال شهروندان اقداماتی قابل توجه 
در حوزه های مختلف علی الخصوص در مورد آبهای سطحی 
انجام میدهد که هماهنگی و مدیریت یکپارچه دستگاها میتواند 
بسیاری از مشکالت موجود را رفع کند.عدم حضور یازده ماهه 
شهردار بر مسند شهرداری رشت نیز باعث گردید پروژه مذکور 
در چند نوبت به دالیل مختلف متوقف گردد لیکن امروز تبدیل 

به اولویتی برای شورای رشت محسوب می شود.

شهرداری  سوی  از  مالی  منابع  مقدار  چه  تاکنون   -
صرف اجرای این طرح گردیده و انتظار شما از سایر 

دستگاههای متولی چیست؟
آنچه واضح است از ۱۳۵ کیلومتر کل لوله گذاری مورد نیاز 
شهر رشت تاکنون حدود  ۱۰۰ کیلومتر اجرا شده است و با 
اجرای ۳۵ کیلومتر دیگر مشکل آبگرفتگی شهر رفع خواهد 
شد.کار انجام شده تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه 
برای شهرداری در برداشته است که با توجه به تورم چند صد 
در صدی طی سالهای ۹۷_۹۸ برای ادامه پروژه حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان پیش بینی می شود. قابل ذکر است با توجه به 
حجم باالی سرمایه مورد نیاز  در این حوزه انتظار میرود همه 
دستگاههای مسئول هم به موازات شهرداری وظایفشان را در 
پیش بینی ردیف اعتباری مناسب و مورد نیاز در نگهداری از 
شبکه و اصالح و مرمت و الیروبی فاضالبهای سنتی ولوله 
های ابهای سطحی کار شده بصورت هر ساله انجام داده تا 

شهروندان عزیزمان اسوده خاطر باشند.
به یاد داشته باشیم که در همین گذشته نه چندان دور و حدود 
۵ سال پیش تقریبا با کوچکترین بارندگی تقریبا اکثر معابر شهر 
دچار ابگرفتگی شدید میشد و زندگی شهروندان با مشکل روبرو 
میشد و اجرای همین پروژه های چند سال گذشته سطح خطر 
پذیری را به چند منطقه کوچک تقلیل داده است و این نشانگر 

اهمیت اجرای کامل و اتمام این طرح میباشد.
- مشخصا کدام معابر و مناطق هم اکنون در دست 
اقدام است و عملیات جمع آوری آبهای سطحی در آن 

در حال اجراست؟
معابر و مسیرهایی که هم اکنون به عنوان جزئی از نقاط آبگیر 
باقیمانده  و پروژه در سال جاری در آنها در حال انجام است 
و یا شروع خواهد شد مربوط است به مسیر بلوار شهید قلیپور 
مسیر معلم تا چهارراه ویالنج واز چهارراه ویالنج تا خیابان استاد 
سرا، بازار روز، مسیر خط ماشین در خیابان سعدی و بخشی از 
پارک نیکمرام، بلوار دیلمان مسیرخیابان آذراندامی وخیابانهای 
۹۶ و ۹۸ گلسار و سه راه گالیل، بلوار گیالن ومسیر پارک فجر 
و سمیه در بلوار الکان به بلوار آیت اهلل رودباری و بخشی از 
یخسازی و رازی نیز از نقاط آبگیر باقیمانده می باشد که برای 
اکثر این معابر تعیین تکلیف شده و پیمانکار انتخاب گردیده 
وشروع بکار خواهند نمود.البته مسیرهای رودبارتان و بخشی 
از معابر اطراف استخر عینک نیز هدف برنامه هدایت ابهای 

سطحی  هستند که مراحل مناقصه در حال انجام است.
طرح  این  اجرای  روی  پیش  امروز  که  مشکالتی   -

میباشد چیست؟
در دو سال گذشته به دلیل بدهی شهرداری و بسته شدن پی 
در پی حساب شهرداری و نداشتن شهردار به مدت یازده ماه 
بسیاری از پروژه ها متوقف گردید یا ۴۸ شده و یا بالتکلیف ماندند 
که در زمان خود جای بحث و بررسی دارد و به سمع شهروندان 
خواهد رسید در این راستا شورا در صدد است که سریعا این 
موضوع تعیین تکلیف شود.  در آخر خاطر نشان میکنم مرخصی 
شهردار جز حقوق الینفک ایشان بوده و در نبود ایشان معاونین 
شهردار و مدیران شهرداری با نظارت شورا عهده دار توجه به 
وضعیت شهر و رفع و رجوع مسائل  شهر میباشند لذا در این 
شرایط از همه به  خصوص همکاران شورایی انتظار میرود جبهه 
گیری هایی که باعث ایجاد اختالل و اختالف می شود و ممکن 
است به مردم و شهر آسیب برساند به شدت پرهیز کرده تا در 
سایه تالش و همدلی منشاء خیر و توسعه و خدمت برای شهر 

۳عزیزمان رشت باشیم.



مکانیابی ساخت یک زورخانه  جدید در رشت 
بررسی شد

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و مریم بخشی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیالن 
زمینه های ساخت یک زورخانه جدید در رشت را مورد بررسی قرار دادند.

   بدین منظور شهردار رشت به همراه اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی و محمدحسن 
علیپور عضو شورا، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و علیرضا حسنی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن و 
رئیس هیات ورزشهای زورخانه ای و باستانی استان برای بررسی جانمایی ساخت یک سالن ورزشی 

زورخانه ای از بوستنهای شهر بازدید کردند.
   در جریان این بازدید شهردار رشت و مدیر کل ورزش و جوانان استان گیالن و هیات همراه آنها 

از بوستانهای »کشاورز« و »ملت« رشت دیدن نموده و بررسی های الزم را انجام دادند.
   قرار است با در اختیار گذاشتن زمین مناسب در راستای توسعه ورزشهای باستانی، اداره کل 

ورزش و جوانان استان گیالن نسبت به ساخت این زورخانه اقدام کند.
   گزارش تصویری این برنامه  بازدید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

این شهر عزادار حسین )ع( است 
 

   همزمان با فرا رسیدن تاسوعا هیات سوگواری اباعبداهلل حسین)ع( شورای اسالمی و شهرداری 
رشت همانند سالیان گذشته از پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب تا مرقد مطهر خواهر امام)س( 

به راه افتاد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، هیات سوگواری اباعبداهلل 
حسین )ع( شورای اسالمی و شهرداری رشت با حضور برخی از اعضای شورا، معاونان و مدیران 
شهری، روسای سازمانهای شهرداری رشت، شهرداران مناطق پنجگانه و شماری ازر پرسنل و کارکنان 

به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

۴



طرحی موثر و دامنه دار که حاال به 
هفته بیستم رسیده است

   طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت ویزه مدیریت خدمات شهری روز جمعه ۱۵ شهریور ماه 
امسال به مرحله بیستم خود رسید.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرحله بیستم از اجرای 
طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت روز جمعه ۱۵ شهریور با حضور نیروهای خدمات شهری 

در مسیرهای ذیل برگزار گردید:
منطقه یک: گلزاران، پارک نیکمرام، کسمایی، ورودی شهر از رستوران سلطان تا پلیس راه

منطقه دو: خیابان سعدی به سمت پل بوسار، خواهر امام، خیابان حافظ
منطقه سه: حاشیه رودخانه خیابان مصباح و عاطفی، ارشاد و بسیجیان، آج بیشه ورودی و خروجی، 

رسالت، روگذر جانبازان
منطقه چهار: خیابان شهروند)پشت دخانیات، مهر ۵ و ۷(

منطقه پنج: عملیات پاکسازی مسکن مهر)مهر یک روبه روی درمانگاه به سمت خیابان شهید 
نوری(، کفتراشی و رفت و روب بلوار وسط جاده الکان به سمت شهرک سید احمد خمینی، 
و  پاکسازی  مهر،  مسکن  الیروبی  و  کفتراشی  عملیات  شیرودی،  خیابان  الکان  علف  هرس 
کفتراشی رفیوژ وسط جاده تهران، عملیات جمع آوری احشام ولگرد )چهار قالده(، شست وشوی 
امام خمینی)ره( و شست وشوی مخازن و  بلوار  بلوار شهید بهشتی،  رفیوژ وسط جاده الکان، 

جای دپوی زباله 

۵

   یک روز پس از اجرای طرح الیروبی رودخانه های رشت، بارندگیهای فصلی در این شهر شروع شد و با 
تداوم بارشها همچنان اجرای پروژه الیروبی این رودخانه ها همچنان ادامه دارد. 

   اجرای این طرح به منظور جلوگیری از طغیان رودخانه ها و بسترسازی مناسب، با دستور دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت و نظارت معاونت خدمات شهری و همکاری مناطق پنجگانه به وسیله سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در مسیرهای پل سیاه اسطلخ جنب مسجد صاحب زمان)عج(، 
پل توحید گلسار، سد کشاورزی سیاه اسطلخ، پل خوش نشین سیاه اسطلخ )کوچه۷۷( و پل چمارسرا تداوم 

یافته است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اجرای این طرح تا پایان عملیات 

الیروبی رودخانه ها ادامه خواهد یافت.
   گزارش تصویری پروژه ادامه عملیات الیروبی رودخانه های رشت در پایگاه اطالع رسانی شهرداری این 

شهر بارگذاری شده است.

الیروی رودخانه های رشت به موقع انجام شد



شهروندان رشت می توانند با نصب اپلیکیشن ۱۳۷ 
مشکالت جاری شهر را پیگیری کنند 

   با دستور شهردار رشت و پیگیری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات این شهرداری، سامانه 
مدیریت شهری ۱۳۷ از چندی پیش به طور رسمی آغاز به کار کرد.  

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت لیال عزیزی رئیس 
سازمان فاوای این شهرداری توضیح داد: با توجه به تحوالت الکترونیک در توسعه شهری، راه اندازی 
سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ گامی موثر در جهت افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیریها، 
افزایش کیفیت خدمات رسانی شهرداری، کاهش مراجعات حضوری شهروندان و به تبع آن کاهش 

بار ترافیکی شهر خواهد بود.
   وی پویایی، کارآمدی، اجتناب از گستردگی بیش از حد، کنترل و تحلیل اطالعات، آموزش، 
از  انسانی، فرهنگسازی و اطالع رسانی موثر و مفید را  توانمندسازی منابع  ارتقای علمی و 
مهمترین مولفه ها و شاخصه های طراحی این سامانه برشمرد و خاطر نشان کرد: ایجاد امکانی 
برای ثبت و پیگیری درخواست شهروندان در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، روند خدمت رسانی 
الکترونیک را سرعت بخشیده است و شهروندان گرامی در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل 
اماکن عمومی،  ترافیک شهری،  نقل همگانی،  و  زمینه خدمات شهری، عمرانی، حمل  در 
زیباسازی و چشم انداز شهری، امور فرهنگی، اجتماعی و مزاحمتهای شهری می توانند عالوه 
بر شماره گیری ۱۳۷ همچنین از طریق پورتال شهرداری رشت و سازمان فناوری اطالعات 
مشکالت جاری شهر را در این سامانه ثبت نمایند که در اینصورت پیام دریافتی از طریق 

سامانه به مرکز ۱۳۷ ارسال می گردد.
   عزیزی گفت: عالوه بر تسهیل ارتباطات، بررسی میزان رضایت شهروندان و بسترسازی برای 
مشارکت و نظارت هر چه بیشتر آنان بر امور شهری، ایجاد بانک اطالعاتی از مشکالت شهر به 
صورت طبقه بندی شده و امکان بررسی دقیق و آماری به صورت منطقه یی و محله یی از مهمترین 

اهداف راه اندازی این سامانه است.
پایان خاطر نشان کرد:  ارتباطات شهرداری رشت در      رئیس سازمان فناوری اطالعات و 
شهروندان گرامی می توانند با نصب اپلیکیشن ۱۳۷ روی گوشیهای همراه خود از طریق دانلود در 

پورتال و یا کافه بازار به سامانه ی مدیریت شهری ۱۳۷ دسترسی  یابند.

۶

تابلوی ورودی رشت پنج زبانه شد!
 

  به تازگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با مشارکت و همکاری مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، تابلوی ورودی این شهر را به شکل پنج زبانه طراحی و نصب کرده است.

   روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با قدردانی از همکاری مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از نصب تابلوی ورودی این شهر به پنج زبان »فارسی«، »گیلکی«، 

»عربی«، »انگلیسی« و »روسی« خبر داد.
   این تابلو به منظور جلب توجه گردشگران در ورودی جاده تهران به رشت به وسیله سازمان سیما، 

منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت نصب شده است.
   تابلوی نصب شده در چند روز اخیر توجه بسیاری از افراد و مسافرانی را که از محور قزوین – رشت 

وارد شهرمان می شوند، به خود جلب کرده است.

خیز بلند یک آتش نشان رشتی برای گرفتن »پلنگ برفی«
   دومین گام موفق در جهت دستیابی به نشان »پلنگ برفی« 

به وسیله ی آتش نشان کوهنورد گیالنی برداشته شد.
   به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت، جواد پیروی آتش نشان کوهنورد گیالنی)رشت« 
در دومین گام از صعود به پنج قله »پلنگ برفی« برای دریافت 
نشان جهانی »پلنگ برفی« توانست به قله ۷۰۱۰ متـری 
خان تانگری بر فراز کوه هیمالیا در کشور قرقیزستان صعود 

کند و به مدال برنز آسیا دست یابد.
   جواد پیروی آتش نشان شهر باران سال گذشته نیز توانسته 
بود به قله لنین یا قله ابن سینا با ارتفاع ۷۱۳۴ متر در مرز کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان صعود نماید.
   شهرداری رشت برای این آتش نشان سختکوش و پرتالش آرزوی توفیق و کسب افتخارات روزافزون می نماید.

   جایزه پلنگ برفی یک جایزه کوهنوردی در منطقه شوروی سابق است که به کوهنوردان بسیار با 
تجربه اعطا می شود. برای دریافت این جایزه یک کوهنورد باید بتواند بر فراز تمام کوه های ۷۰۰۰ متری 

منطقه شوروی سابق بایستد.
   سه قله از قله های »پلنگ برفی« در منطقه پامیر کشور تاجیکستان واقع شده است. قله اسماعیل 
سامانی )کمنیزم( ۷۴۹۵ متر، قله کورژنوسکایا ۷۱۰۵ متر، قله ابن سینا)لنین( ۷۱۳۴ متر بر روی مرز 
قرقیزستان و تاجیکستان واقع شده اند. دو قله دیگر در منطقه تیان شان قرار دارند. قله جنگش چاقوسو 
)پوبدا( ۷۴۳۹ متر در قرقیزستان - چین و قله  خان تانگری ۷۰۱۰ متر در قرقیزستان - قزاقستان 

قله های دیگر »پلنگ برفی« هستند.



شهردار رشت در باره اجرای پروژه  هدایت آبهای سطحی شهر توضیح داد؛

توضیحاتی که قانع کننده به نظر می رسند... 
به دنبال بارشهای اخیر و آبگرفتگی 
هم  باز  رشت  معابر شهری  برخی 
منتقدان  تا  شد  پیدا  دستاویزی 
شهردار رشت او را مورد هجمه قرار 

دهند.
ناصر  دکتر  مرخصی  بار  این     
در  شرکت  برای  حاج محمدی 
ساالر  و  سرور  عزاداری  مراسم 
و حضور وی در شهرش  شهیدان 
که مصادف با بارندگی شدید رشت 
شد، بهانه  حمله به شهردار رشت 
قرار گرفت و بی رحمانه مورد تاخت 

و تاز قلمهایی واقع شد که حق او نبود.  
   شهرداری رشت به هیچوجه نمی خواهد مشکالت به وجود آمده پس از بارندگی برای برخی از 
شهروندان شهرمان را نادیده بگیرد بلکه حتی خود را همراه شهروندان خسارت دیده در این ماجرا 
ومی داند و نگران این موضوع است اما نباید این مطلب را از نظر دور داشت که حضور یا عدم حضور 
شهردار رشت در روز و شب یکشنبه هرگز نمی توانست دلیلی موجه پیشگیری یا مقابله از این رخداد 
بوده باشد، چرا که مشکل مناطق آب گرفته رشت ساختاری و ه نبود زیرساختهایی مناسب در این 
مناطق مربوط می شود چون هنوز در این مناطق بسترها و زیرساختهای مناسب برای هدایت آبهای 

سطحی فراهم نشده و این زیرساختها یک شبه هم ایجاد نمی گردند. 
   آبگرفتگی برخی معابر شهری در شب یکشنبه با وجود حضور به موقع و همه جانبه  معاونان، مدیران، 
شهرداران مناطق، روسای سازمانهای مرتبط و نیروهای خدماتی شهرداری نمی بایست با نادیده گرفتن 

خدمات ارائه شده، بدین شکل دستاویزی برای حمله به حاج محمدی قرار می گرفت.
   با نگاهی به وضعیت مناطق آب گرفته کارشناسان می توانند به خوبی دریابند که شهرداری رشت 
در این موضوع مقصر نبوده  و همچنین در مناطقی که پروژه هدایت آبهای سطحی اجرا شده مردم با 

مشکل روبه رو نبوده اند.
   شاید بازخوانی توضیحات قانع کننده شهردار رشت در ارتباط با بارندگی و آبگرفتگی برخی معابر 
معدود شهری که علت آن برای اعضای شورا و کارشناسان امور شهری کامالً مشخص است، خالی از 

لطف نباشد. 

۷

* نگاه
کسانی که انتقاد می کنند؛ می دانند...

کسانی که انتقاد می کنند می دانند تمام 
شب را بیدار بمانی یعنی چه؟

کسانی که انتقاد می کنند می دانند که در 
باران سیل آسا تنها با یک جلیقه  معمولی 
رسوخ  بدنت  تمام  به  آن  درز  از  آب  که 
می کند و باید با لباس خیس همچنان به 

کار خود ادامه بدهی یعنی چه؟
کسانی که انتقاد می کنند می دانند دست 
و پایت تماماً در آب سرد فرو رود تا بتوانی 
مکش  لوله های  مسیر  از  را  الی  و  گل 

پمپ ها دور کنی یعنی چه؟
کسانی که انتقاد می کنند می دانند همه  سختیهایی که نیروهای خدمات رسان شهرداری در مواقع 
بحرانی و بروز رخدادهای طبیعی تحمل می کنند تنها برای آسایش آنها و خانواده های همگان است.

کسانی که انتقاد می کنند می دانند که با این کار خود اسباب و مایه دلسردی همه این زحمتکشان 
را فراهم می کنند.

واقعاً سخت است که هم کار سنگین انجام بدهی، هم تمام سب را بیدار بمانی و هم سرتاپایت خیس 
آب شود و همچنان به کارت ادامه بدهی

واقعاً سخت است که با این همه تالش و کوشش از تو قدردانی نشود و تازه صداهای انتقاد بلند باشد 
که چرا چنین شده است و چرا چنان نشده آست.

من کارگرم، چندان نمی دانم کاربرد قلم چیست اما می دانم قدرشناسی سبب دلگرمی کارگران 
می شود. می دانم همانطور که حضور کارگران شهرداری مایه دلگرمی شهروندان می شود و کمک 

حالی است برای رفع مشکالت آنها، قدردانی از کارگران مایه مسرت خاطر آنها است.
هر چند که همیشه نیروهای کارگری و خدمات شهرداری مورد عنایت برخی ها قرار می گیرند که 

عادت کرده اند نیمه خالی لیوان را ببینند.
امیدوارم جامعه ما روزی برسد که قدردان تالشها و زحمات کارگران باشد.

پیشنهاد می کنم ولو یک روز هم که شده خود را جای کارگرانی از جنس من که در سرما و گرما 
برای آسایش و رفاه شهروندان تالش می کنند، بگذاریم تا ببینیم که سختیها و دشواریهایی در این  
کار طاقت فرسا وجود دارد و بعد لب به انتقاد از کارها و اقدامات مجموعه  خدمات رسانی همچون 

شهردار رشت باز کنیم...

پیشنهاد یک کارگر خدماتی شهرداری رشت

اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در جهت 
فرهنگسازی حفاظت محیط زیست در تاسوعا و عاشورا

   سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت امسال با نصب بنرهای اطالع رسانی در زمینه فرهنگ 
شهروندی و همچنین توزیع لیوانهای یکبار مصرف گیاهی تالش کرد تا گامی موثر برای پاکسازی 

محیط زیست بردارد.
   مدیریت ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این باره توضیح داد: این سازمان 
در راستای اهداف فرهنگی برای اطالع رسانی به شهروندان در ایام محرم نسبت به نصب بنرهای 

آموزش شهروندی در سطح شهر با محوریت نظافت شهری اقدام نموده است.
   همچنین برای فرهنگسازی و حفظ سالمت شهروندان در جهت استفاده نکردن از لیوان های یکبار 

مصرف پالستیکی در ایستگاه های صلواتی، اقدام به پخش لیوان های یکبار مصرف گیاهی شد.



۸

عملیات نصب اسکلت سوله تخمیر درکارخانه کود آلی رشت 
آغاز شد

ظرفیتتولیدکمپوستدرکارخانهکودآلیرشت۵۰۰تندرروزافزایشمییابد
باورودنخستینمحمولهسازههایفلزی،عملیاتنصباسکلتسولهتخمیردرکارخانهکودآلی

رشتآغازشدهاست.
بهگزارشروابطعمومیسازمانعمرانوبازآفرینیشهریشهرداریرشت،باورودنخستین
محمولهسازههایفلزی،نصباسکلتسولهتخمیر)B(درکارخانهکودآلیرشتازهفتهگذشته

آغازشد.
گفتنیاست،ایجاددوسولهجدیدبهمنظورارتقایسطحظرفیتتولیدکمپوستدرکارخانهکود
آلیهماکنوندردستانجاماستوباورودنخستینمحمولهسازههایفلزی)۱۲ستونفلزیو
متعلقات(اجراونصباسکلتسالنتخمیرکارخانهکودآلی)سولهB(بهابعاد۵۰متردر۱۲۰متر

درمحور۱تا۴آغازگردیدهاست.
باساختاینسولههاکهبهوسیلهیسازمانعمرانوبازآفرینیدردستاجرااست،ظرفیتتولید

کمپوستدرکارخانهکودآلیبهمیزان۵۰۰تندرروزافزایشمییابد.

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت نایب قهرمانی تیم 
کاراته و درخشش ستاره گیالنی پرفروغ تیم سارا بهمنیار

دکترناصرحاجمحمدیشهرداررشت
طیپیامیموفقیتغرورآفرینکاراتهکاهای
سرافرازکشوردرلیگجهانیبهویژهکسب

مدالطالیبانویگیالنیتبریکگفت.


بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتو
اموربینالمللشهرداریرشت،دکترناصر
حاجمحمدیدرپیامیموفقیتغرورآفرین
کاراتهکاهایسرافرازکشوردرلیگجهانیبه
ویژهکسبمدالطالیبانویگیالنیتبریک

گفت.متنپیامتبریکبدینشرحاست:
))بسماهللالرحمنالرحیم((

حمدوسپاسخداوندیکتاراکهباردیگراسبابسربلندیوسرافرازیملتبزرگایرانبهدست
فرزندانشایستهکشورعزیزماندرجهانفراهمشد.

زنانومردانتالشگرایراناسالمیبادیگرنشاندادندکهدرهرمیدانمیتوانندشایستگیهای
خودرابهرخحریفانشاندرجهانبکشند.

خداوندبزرگراسپاسمیگویمکهدرشرایطدشوارتحریمهایظالمانهدشمنانوپیچیدگیهای
سختاقتصادیاینسربلندیوعظمترقمخوردهاستوتیمملیکاراتهبزرگساالنایرانبایک
مدالطالیبانویگیالنی،دومدالنقرهودومدالبرنزبرسکوینایبقهرمانیمسابقاتجهانی

کاراتهوانژاپنتکیهزد.
الزممیدانمبهسرکارخانمسارابهمنیارورزشکارسرافرازگیالنیکهبادرخششخودنقش
تعیینکنندهدرنایبقهرمانیکشورماندراینمسابقاتراداشتهاندوسببشدندتاافتخاریبزرگ

برایایران،اینباردرمهدکاراتهجهانرقمبخورد،تبریکوشادباشبگویم.
ازخداوندبزرگبرایهمهورزشکارانغرورآفرینکشورمانبهویژهبانویسربلندگیالنسارابهمنیار

آرزویپیروزیوموفقیتدرهمهمیادینمختلفورزشیمینمایم.
همیشهسربلندوسرافرازباشید.

ناصرحاجمحمدی-شهرداررشت

شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت تشکیل جلسه داد
واحدخبرمدیریتارتباطات
واموربینالمللشهرداریرشت
ازتشکیلجلسهشورایمعاونان
ومدیراناینشهرداریخبرداد.
از اینگزارشرشت پایه بر   
شهردار منظم جلسات سری
رشتباحضورمعاونین،مدیران
ستادی مدیران و مناطق
۱۴ پنجشنبه روز  شهرداری
شهریورماهامسالنشستیویژه

برگزارشد.
دراینجلسهبهبحثوتبادلنظردرزمینهمسائلوفعالیتهایجاریشهرداریرشتپرداختهشد.
گزارشتصویریکاملاینجلسهازسریجلساتمنظمشهرداررشتبامعاونین،مدیرانمناطق

وستادیشهرداریدرپایگاهاطالعرسانیشهرداریرشتبارگذاریشدهاست.
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