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نشست  و هشتمین  یکصد  در  شهردار رشت 
شورای اسالمی شهر رشت الیحه سرمایه گذاری 
ساخت پارک آبی را به شورای اسالمی این شهر 

تقدیم کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
    دکتر حاج محمدی در این باره اظهار کرد: 
پارک آبی گیل لند، عالوه بر سالنهای پارک 
آبی مجزا برای آقایان و بانوان دارای  شهربازی 
دهکده  رستوران،  هتل،  مدرن،  تجهیزات  با 

سالمت و... نیز خواهد بود.
این  بود  قرار  این  از  پیش  افزود:  وی     
سرمایه گذاری در استان مازندران انجام شود اما 

اکنون با رایزنی های انجام شده این طرح در رشت 
انجام می شود.

   وی از دریافت موافقت های اولیه از استاندار 
نیز خبر داد و گفت: درباره مجاورت طرح پارک 
باید  با آرامستان در جاده تهران  آبی گیل لند 
بگویم که این زمین، تنها زمینی بود که در اختیار 
شهرداری قرار داشت و تحقیقات و مطالعات الزم 

ویژگیهای پارک آبی رشت به وسیله  سرمایه گذاران در صحن علنی شورای شهر تشریح شد 

نیز برای اجرای چنین طرح بزرگی نیز انجام شد و 
می توان با قوت گفت که هیچ ارتباطی با آرامستان 

پیدا نمی کند.
سود  از  درصدی  داد:  ادامه  رشت  شهردار     
هرگونه عملیات فروش این مرکز نیز بالفاصله 
واریز  به حساب شهرداری  آنالین  به صورت  و 
رشت  شهرداری  برای  پایدار  درآمد  و  می شود 

ایجاد خواهد شد.

   سرمایه گذار پروژه پارک آبی گیل لند نیز 
درباره  توضیحاتی  ارائه  با  نشست  این  در 
چگونگی اندیشه اولیه برای سرمایه گذاری 
دلسوزانه  پیگیری  کرد:  اظهار  رشت  در 
بیشتر  رشت،  شهری  مدیریت  مجموعه 
موجب  شهر  این  جغرافیایی  ظرفیت  از 

انگیزه پذیرش این سرمایه گذاری شد.
   ایلیایی چنین سرمایه گذاری بزرگ را برای 
رشت بسیار مناسب و زودبازده توصیف کرد 
و گفت: برای نخستین بار در سطح کشور، 
دهکده سالمت در جوار پارک آبی رشت نیز 

ساخته می شود.
شورای  نشست  این  در  است  گفتنی     
تا  شد  گرفته  تصمیم  رشت  شهر  اسالمی 
کمیسیون  در  سرمایه گذاری  این  موضوع 
کمیسیونهای  روسای  حضور  با  تلفیق 
بحث  مورد  رئیسه شورا  هیئت  و  تخصصی 

و بررسی قرار گیرد.

مسائل و مشکالت شهرداری 
رشت بررسی شد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، در راستای برگزاری سلسله 
جلسات هفتگی شهردار با معاونان خود، این هفته نیز 

نشست شورای معاونان شهرداری رشت برگزار شد.
روسای  و  مدیران  معاونانؤ،  در جلسه شورای     
سازمانهای شهرداری رشت که با حضور دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت برگزار شد، مسائل و 
مشکالت شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

   گفتنی است گزارش تصویری جلسه شورای 
شهردار  حضور  با  که  رشت  شهرداری  معاونان 
برگزار شد در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

بارگذاری شده است.

وقتی مدارس باز می شوند
مهر ماه که فرا می رسد با خود حال و هوایی خاص 
دارد. گذشته از لطافت هوا که باد و باران پاییزی 
عطر دل انگیزی را در فضا می پراکند، غنچه ها و 
گلهای باغ علم و معرفت هم فصلی جدید از کار و 

تالش را آغاز می کنند.
باغ  گلهای  و  می شود  مدارس گشوده  درهای     
علم  تحصیل  و  تدریس  گلزار  راهی  ایران زمین 
می شوند. هر کس به سهم خود تالش می کند تا 
اسباب و وسایل راحتی این عزیزان را فراهم کند و 
باغبانان اصلی هم که همان اولیای مدارس و معلمان 
و دبیران هستند می کوشند تا دانش آموزانی آگاه و 

عالقه مند به تحصیل را پرورش دهند. 
با دستور شهردار     در چنین هنگامی همزمان 
رشت برای انجام برنامه های مرتبط با »استقبال از 
بازگشایی مدارس« و »آغاز فصل مدرسه و کتاب« 
در جهت ایجاد شور و اشتیاق بین دانش آموزان، 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
و  روسا  مناطق،  مدیران  معاونتها،  با  نیز همراستا 
برنامه های  اجرای  در  رشت،  شهرداری  مدیران 

مربوط به این ایام مشارکت فعال داشته است.
   گذشته از اقدامات شهرداری رشت در این زمینه 
پایگاه  و  سایت  در  مدیریت  این  وسیله ی  به  که 
لوح  تهیه  یافته،  بازتاب  شهرداری  اطالع رسانی 
سپاس با امضای شهردار رشت و رئیس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای شهر برای 
وسیله   به  آن  پخش  و  اولی  کالس  دانش آموزان 
۱۵ ناحیه  شهری در مناطق پنجگانه، تهیه  پکیج 
با محتوای آموزشهای شهروندی برای دانش آموزان 
موضوع  با  شهری  تبلیغات  ابتدایی،  اول  سال 
بازگشایی مدارس به وسیله  ابزارها و امکانات مختلف 
اطالع رسانی و برنامه ریزی برای حضور شهردار در 
یکی از مدارس شهر رشت و همچنین حضور مدیران 
مناطق پنجگانه در مدارس پنج منطقه از شهر از 
جمله برنامه هایی بوده که مدیریت ارتباطات و امور 

بین الملل مستقیماً پیگیر اجرای آنها شد.
   این مدیریت آغاز سال تحصیلی جدید را به همه 
دانش آموزان به ویژه کالس اولی ها تبریک می گوید و 
امیدوار است سال تحصیلی جدید توام با موفقیت و بهروزی 

دانش آموزان شهر رشت در سطح استان و کشور باشد.
بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات  مدیریت     
شهر  دانش آموزان  می کند  آرزو  همچنین  رشت 
رشت در سال تحصیلی جدید موفقیتهای بسیاری 
در المپیادها و مسابقات علمی، پژوهشی، ورزشی و... 
در کشور به دست  آورند و این سال تحصیلی یکی از 

پرافتخارترین سالهای تحصیل آنها باشد.
علیرضا قانع

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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ستاد اربعین شهرداری رشت خود را 
آماده می کند

بین الملل شهرداری رشت، جلسه »کمیته  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
خدمات شهری« ستاد اربعین استان گیالن با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 
غالمرضا عباس پور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیالن و اعضای این کمیته برگزار 

شد.
   در این نشست  که با حضور شهردار رشت برگزار شد، هماهنگی های الزم برای ارائه  خدمات مختلف 
در راهپیمایی عظیم اربعین به عمل آمد و هر یک از اعضای کمیته به تشریح برنامه های در نظر گرفته 

شده پرداختند.
  دکتر ناصر حاج محمدی  شهردار رشت نیز در سخنانی با اشاره به آمادگی ستاد اربعین شهرداری برای 
برگزاری هر چه بهتر برنامه های این راهپیمایی عظیم تاکید کرد: از هیچ کوششی برای برگزاری هر چه 

باشکوهتر این برنامه ها دریغ نمی ورزیم.
   گفتنی است گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان گیالن در 

پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

مدیریت شهری و پلیس همکاری 
هماهنگ دارند

   در دیدار دکتر ناصر حاج  محمدی با سردار اسحاقی از همکاری موثر و مفید نیروی انتظامی با 
شهرداری رشت قدردانی شد.

   شهردار رشت در این دیدار گفت: مجموعه مدیریت شهری رابطه ای نزدیک با نیروی انتظامی دارد 
به ویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک و مباحث مربوط به راهنمایی و رانندگی.

   فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن هم قانون پذیر بودن جامعه گیالنی را فرصتی مناسب برای 
مدیران استان در انجام برنامه های مختلف دانست و اظهار کرد: باید حول محور مباحثی که بتواند 

برای شهرداری ظرفیت بیافریند، تالش کرد.
   سردار اسحاقی در باره ویژگی های شهر هوشمند گفت: بستر الزم برای این  مهم در شهر رشت 

فراهم است، هرچند اعتبار به استان تعلق نگرفته اما موهبتی است  که باید از آن استفاده شود.
   وی تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر رشت با کمک کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری 

نیز باید برای تحقق شهر هوشمند ورود کنند.
   به گفته وی ایده شهر هوشمند قرار بود در تهران به صورت پایلوت اجرا شود و همه مسئوالن 
مربوط نیز راغب به اجرای آن بودند اما با موافقت تمامی این  مسئوالن قرار شد تا گیالن پایلوت 

اجرای طرح شهر هوشمند باشد.
   این  مقام مسئول افزود: پلیس گیالن آمادگی  الزم را در حوزه راهور برای فراهم  کردن بسترهای 

الزم شهر هوشمند دارد.
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برای نخستین بار در گیالن؛ 

از آمبوالنس سردخانه دار در رشت استفاده شد
  

 رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت گفت: آمبوالنس های جدید برای سهولت در حمل و نقل 
جسد و به منظور خدمات رسانی بهتر در زمینه کفن و دفن شهروندان متوفی در رشت، به کار گرفته 

شده است.
   سهراب راستگو افزود: دو دستگاه از این آمبوالنس ها مجهز به سردخانه سیار زیرصفر درجه شده و 

قابلیت حمل جسد در مسیرهای طوالنی را نیز دارد.
   وی افزود: مجموعاً برای خرید و تجهیز این سه دستگاه آمبوالنس حمل جسد ۲۴۰ میلیون تومان از 

محل اعتبارات اوراق مشارکت و منابع دیگر هزینه شده است.
   راستگو تاکید کرد: وجود این آمبوالنس ها با سردخانه سیارشان، از این نظر دارای اهمیت است که 
اگر مشکلی برای سردخانه سازمان آرامستانها، یا سردخانه های بیمارستانی و پزشکی قانونی ایجاد شد، 

این آمبوالنس ها می توانند تا چندین روز جسد را نگه دارند.
   رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه هر یک از این آمبوالنس ها گنجایش 
حمل سه جسد را دارند، گفت: اینها می توانند در زمان بحران و یا وقوع حوادث غیرمترقبه کمک شایان 

توجه به نیروهای امدادی و خدمات رسان ارائه دهند.

شهردار رشت با رئیس دانشگاه گیالن 
دیدار و گفت وگو کرد

   دکتر ناصر حاج محمدی در دیدار با رئیس دانشگاه گیالن با ابراز خرسندی از حضور در جمع 
دانشگاهیان گفت: از ظرفیتهای علمی دانشگاهیان این دانشگاه در زمینه های مختلف مدیریت شهری 

استفاده خواهم کرد.
   شهردار رشت افزود: با توجه به حضور حدود ۱۷ هزار دانشجو در دانشگاه گیالن، تالش خواهد 
شد خدمات شهری متناسب با نیاز آنها در بخش های مرتبط با ایاب و ذهاب، جمع آوری پسماندها 

و ... نیز ارائه شود.
   در این نشست رئیس دانشگاه گیالن هم با بر شمردن توانمندیها و ظرفیتهای علمی و تخصصی 
مختلف، همچنین توانمندیهای موجود دانشگاه در زمینه  مدیریت شهرداری، از آمادگی این دانشگاه 

برای کمک به مجموعه شهرداری خبر داد.
   دکتر احمد رضی با بیان مشکالتی که دانشجویان در زمینه خدمات شهری دارند، خواستار رفع 

این مسائل شد.
   شایان گفتن است در پایان این نشست شهردار رشت از بخشهای مختلف دانشگاه گیالن بازدید 

کرد و از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه بیشتر آشنا گردید.

با  فرا  رسیدن  فصل  مدرسه؛
شهرداری رشت به استقبال

بازگشایی مدارس رفت
فراهم  برای  کرد:  تاکید  رشت  شهردار 
نمودن آسایش و رفاه دانش آموزان در شهر 
مدارس  بازگشایی  با فصل  رشت همزمان 

تصمیمات مهم  اتخاذ گردیده است.
داد  دستور  گفت:  حاج محمدی  دکتر     
شده تا عملیات حفاری در معابر عمومی 
از  پس  و  پیش  هفته  یک  مدت  به  شهر 
در سراسر شهر  مدارس  بازگشایی  شروع 

متوقف شود.
   همچنین معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری موظف شد تا با انعکاس مشکالت به 
شرکتهای حفار همچون آب، برق، گاز، مخابرات و... مسائلی همچون بدهی ها، قطع اشتراک و دیگر 

موارد را با تعامل سازنده پیگیری کند.
   مدیران مناطق پنجگانه شهرداری رشت مکلف شدند تا با حضور موثرتر در آیینهای بازگشایی مدارس، 

خدمات شهری بهتری نیز ارائه نمایند.
   رنگ آمیزی دیوارهای نزدیک مدارس، فضاسازی شهری، بهسازی مسیر ورودی مدارس و... از دیگر 

برنامه های شهرداری رشت همزمان با آغاز فصل بازگشایی مدارس است.

نصب چرخ و فلک بزرگ در پارک دانشجوی رشت بررسی شد  
پارک  از  لند  گیل  آبی  پارک  سرمایه گذاران      
دانشجوی رشت بازدید کردند و زمینه های نصب و 
راه اندازی دستگاه تفریحی فانفار)چرخ و فلک بزرگ( 

را مورد بررسی قرار دادند.
امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش     
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
همراه  به  گذشته  دوشنبه  غروب  رشت  شهردار 
سرمایه گذاران پارک آبی گیل لند برای بررسی نصب و 
راه اندازی دستگاه تفریحی فانفار )چرخ و فلک بزرگ( 
در بوستان دانشجو و کنار تاالب عینک رشت از این 

بوستان بازدید نمودند.
   به نظر می رسد این مجموعه بزرگ سرمایه گذاری 
بخشهای  در  سرمایه گذاری  و  حضور  به  عالقه مند 

مختلف در شهر رشت باشند.
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شهردار رشت
 از شهرداری منطقه پنج 

بازدید کرد
با  حاج محمدی  ناصر  دکتر  گذشته  هفته     
همراهی مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان 
شهرداری منطقه ۵ رست دیدار کردند و با بازدید 
از قسمتهای مختلف این شهرداری با کارکنان آن 

به گفت وگو پرداختند.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
حاج محمدی همچنین در نشستی با حضور مدیر 
این  مشکالت  و  مسائل  پنج  منطقه   شهرداری 

منطقه را مورد بحث و بررسی قرار د اد.
   در این نشست شهردار رشت و همچنین نماینده 
مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی 
با استماع سخنان مدیر منطقه پنج شهرداری از 
منطقه  این  با  مرتبط  مهم  موضوعات  و  مسائل 
برای حل  مساعدت  قول  و  یافته  بیشتر  آگاهی 

برخی موارد داده شد.
   گفتنی است گزارش تصویری بازدید شهردار 
رشت و نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
اسالمی  از منطقه پنج شهرداری رشت در پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

شهردار رشت در دیدار با مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد: 
مساجد می توانند پایگاه های ترویج اخالق شهروندی باشند

هماهنگی  ستاد  مدیر  با  دیدار  در  حاج محمدی  ناصر  دکتر     
ساماندهی  بر  گیالن  استان  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانونهای 
فعالیتهای درون مساجد تاکید کرد و گفت: در طول دوران مدیریتم 
و  مساجد  فعالیتهای  به  ویژه   توجهی  همواره  مختلف  شهرهای  در 

هیئتهای مذهبی داشته  و دارم.
   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در ادامه سخنانش همچنین افزود: 
کمک به مساجد باید در راستای فعالیتهای مرتبط در آنها باشد تا شأن این 

مکان مقدس به عنوان کانونهای فرهنگی و اعتقادی جامعه حفظ شود.
   وی تاکید کرد: باید با حفظ کاربری عبادی و اعتقادی مساجد، فضاهای 
دیگری برای انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدی مسجد در نظر گرفته شود 

و درآمد حاصله نیز برای انجام برنامه های مختلف مسجد استفاده گردد.
هنری  و  فرهنگی  کانونهای  هماهنگی  ستاد  مدیر  است  گفتنی     
با  شهروندی  آموزشهای  ارائه  از  نشست  این  در  هم  گیالن  مساجد 

محوریت مساجد در سراسر استان در آینده نزدیک خبر داد.
با اشاره به فعالیت ۱۰۰ کانون در مساجد شهر رشت گفت: اساسنامه کانونهای فرهنگی و هنری     حجت االسالم محمدعلی رضوانی نژاد 
مساجد مورد تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی است که بر این اساس، برخی مدیران مرتبط با مساجد از سیاستگذاران در این زمینه 

. هستند

خط کشی سه یعدی 
عابر پیاده  

جلوه ای ویژه در شهر
   مدیریت فنی و مهندسی ترافیک معاونت 
امور زیربنایی شهرداری رشت و همچنین 
همچون  مناطق  شهرداریهای  از  برخی 
با  که  است  مدتی  یک  منطقه  شهرداری 
پیاده  عابر  خط کشی های  اجرای  و  انجام 
شهر  به  ویژه  جلوه ای  بعدی  سه  طور  به 

داده اند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت در برخی 
از نواحی منطقه یک خط کشی  عابر پیاده به 
شکل متنوع و سه بعدی انجام می شود که  
به خود جلب کرده  را  اهالی منطقه  توجه 

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.
   از رضایتمندی شهروندان نسبت به اقدامات 
جدید و نوین می توان نتیجه گرفته که ترویج 
مناطق  در  اقدامات  اینگونه  گسترش  و 
فضایی  می تواند  رشت  شهرداری  پنجگانه 
رشت  شهر  در  شهروندان  برای  دلپذیرتر 

ایجاد کند.



۶

در فاز سوم الیروبی رودخانه های رشت؛ 
الیروبی زرجوب از سمت الکان آغاز شد

   در راستای اجرای الیروبی رودخانه های رشت همزمان با آغاز فصل بارندگی ها، سومین فاز از الیروبی 
رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود« روز ۲۴ شهریور ماه از محوطه پشت ساختمان مرکزی شهرداری 

رشت آغاز شد.
   اجرای پروژه الیروبی رودخانه های رشت همزمان با فرا رسیدن فصل بارندگی های فصلی در استان 
گیالن و شهر رشت می تواند از بروز بسیاری از آبگرفتگیهای معابر درون شهر بکاهد و در زمینه تردد 

عابران پیاده و خودروها در معابر تسهیل کننده باشد.
   عملیات الیروبی رودخانه زرجوب رشت در حوالی میدان گیل)پشت ساختمان شهرداری مرکز( به 

همت واحد ماشین آالت سازمان عمران و بازآفرینی شهری آغاز گردیده است.
   حوضه  آبریز »زرجوب« در محدوده رشت از الکان منشعب شده و پس از ورود به رشت از سمت میدان 

گیل در مسیر خود به زرجوب می ریزد. 
   در این عملیات مسیر رودخانه زرجوب رشت که از سمت الکان دارای عرض کم معبر است، الیروبی 

شد.
روز   ۱۵ مدت  به  امسال  ماه  شهریور   ۲۴ روز  از  رودخانه ها  الیروبی  سوم  فاز  است  گفتنی     
بیل مکانیکی  این عملیات یکدستگاه  با  و  یافت  ادامه خواهد  بودن هوا(  کاری)درصورت مساعد 
در دو شیفت کاری نخاله ها و پسماندهای رودخانه را برداشت و توسط بیل الستیکی و کمپرسی 

تخلیه می کنند.
   جدیت سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در اجرای این پروژه که با دستور شهردار 
رشت همراه بوده سبب شده است تا الیروبی رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود« با سرعت و شتابی 

قابل قبول دنبال شود.
   جای امیدواری وجود دارد که هر چه سریعتر سراسر مسیر رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود« که 
از داخل شهر رشت عبور می کنند الیروبی شده تا در فصل بارندگی ها مشکل اساسی برای خروج آب از 

معابر درون شهری به وجود نیاید.

ایجاد باغ ژاپنی در رشت همچنان بر مدار پیگیری
  نشست بحث و بررسی در زمینه  جزییات طرح ایجاد باغ ژاپنی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری رشت برگزار شد.
   این نشست به منظور هماهنگی و بررسی جزییات طرح ساخت باغ ژاپنی با حضور ریاست، معاون 
فنی، اجرایی و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت روز دوشنبه ۲۵ 

شهریور ماه امسال در دفتر ریاست این  سازمان برگزار گردید.
   در این نشست توضیحات تکمیلی در باره ی  مشخصات »باغ ژاپنی« و »روند طراحی آن« ارائه گردید 
که پس از بحث و تبادل نظر فنی و کارشناسی، کوماتسو داوطلب اعزامی از کشور ژاپن و طراح باغ 
ژاپنی در باره ی نکات اجرایی طرح، بیان چگونگی اجزا و نوع و جنس مصالح به کارگرفته شده، عناصر 

الهام بخش و ضروریات طرح توضیحاتی با جزئیات کامل ارائه نمود. 
  پیش از این  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، در باره این باغ در رشت توضیح داده بود که 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.
     در این نشست همچنین کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیز به منظور نهایی 
نمودن طرح پیش بینی شده درباره  موانع و محدودیتها، نقاط قوت و ضعف این طرح بحث و تبادل 

نظر نمودند.  



۷

تالشهایشهرداررشتبهنتیجهمیرسد؛

فراهمنمودنزمینههایسرمایهگذاری
درشهررشتبسیارسختاست

   در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت اسماعیل حاجی پور هنگام تقدیم 
الیحه سرمایه گذاری پارک آبی رشت گفت: میزان سرمایه گذاری در این پروژه به حدی است که  
با بودجه ساالنه شهرداری قطعاً نمی توان شهری آباد و توسعه یافته ایجاد کرد و از این رو جذب 

سرمایه گذار و فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری در شهر رشت بسیار ضروری است.   
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت: شهرهایی همچون اصفهان، تبریز، شیراز و… هرگز 
با دریافت عوارض از شهروندان آباد نشده اند بلکه این شهرها در جذب سرمایه گذار بسیار موفق و 

خوب عمل کرده و توانسته اند برای اجرای پروژه های مختلف سرمایه گذار جذب کنند.
   وی افزود: ما نیز باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای آبادانی و توسعه شهرمان استفاده 

کنیم حتی اگر الزم باشد شخصاً 
خواهم  نیز  را  سرمایه گذار  منت 
نیازمند  مسیر  این  در  ما  کشید. 
اتحاد، همدلی و همکاری اعضای 
برای  شهردار  با  شهر  شورای 

پیشبرد اهداف توسعه ای هستیم.
برخی  باره ی  در  حاجی پور     
شبهاتی که در زمینه ی مجاورت 
پروژه پارک آبی با آرامستان رشت 
نقل  گفت:  نیز  است  شده  عنوان 
 قولی از آیت  اهلل فالحتی نماینده 
معزز ولی  فقیه در استان شنیدم که 

گفته اند حتی اگر الزم باشد، کلنگ افتتاح پروژه پارک آبی گیل لند را شخصاً به زمین می کوبند.
   بدیهی است بودجه ساالنه شهرداری رشت در حدی نیست که حتی اگر ۱۰۰ درصد آن محقق 
شود بتوان پروژه های بزرگ توسعه ای برای شهر رشت در نظر گرفت بلکه برای ساخت و اجرای 
پروژه ها باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی سود بود و از مشارکت و همکاری آنها در اجرای 

پروژه ها استفاده کرد.
   ساخت پارک آبی رشت که در ورودی شهر و در مجاورت آرامستان  جانمایی شده است، به 
هیچوجه آنگونه که در مطلب انتقال یافته در نزدیکی آرامستان نیست و این دو مجموعه در فاصله  

معناداری از هم قرار می گیرند به طوری که حتی صدای این دو مجموعه به هم نمی رسد.

مشاغلآالیندهومزاحمساماندهیمیشوند

   در نشست رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت با رئیس صنف مصالح ساختمانی 
فروشان، بر  لزوم ساماندهی مشاغل آینده و مزاحم در شهر تاکید شد. 

   محمدرضا نظری رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت در این 
نشست گفت: با توجه به ابالغ دستورالعمل وزارت کشور در ارتباط با  ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده 
به شهرداری رشت مکلف هستیم که نسبت به ساماندهی مشاغل شهری اقدام نماییم و  در این راستا 
سازمان ما در اولویت کار خود ساماندهی مشاغلی که باعث آالیندگی و مزاحمت برای شهروندان می شود 
را در اولویت کار خود قرارداده که با ساماندهی این شغلها انضباط اجتماعی و زیبایی شهری بیشتر صورت 

گرفته و در نهایت سبب بهبود کیفیت زندگی شهری می گردد.
   وی همچنین افزود: در ابتدا توسط شرکت مشاور، طرح جامع ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم 
شهری با توجه به اولویتها و فرآیندهای گزینشی شامل زمین بری، آب بری، سازگاری با بافت اجتماعی و 
....اقدامات الزم به عمل آمده و۱۷ شغل آالینده و مزاحم در شهر رشت شناسایی شد. سپس اقدام به ایجاد 
یک کارگروه در سازمان با حضور عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت و مدیران مرتبط شهرداری رشت 
سه رسته شغلی مصالح ساختمانی، نمایشگاه های خودرو و انبار و فروشندگان آهن در اولویت کار و برنامه 
این سازمان قرار گرفت.  نظری خاظر نشان کرد: شغل آهن فروشی و مصالح ساختمانی به سمت جاده 

جیرده و جاده الهیجان و نمایشگاه خودرو به سمت جاده انزلی ساماندهی می گردد.

درخواست کارکنان شهرداری رشت 
از دکتر حاج محمدی

با توجه به تصمیم گیری اعالم شده مبنی بر ارائه الیحه اصالح پرداخیتهای مربوط به اضافه کاری 
پرسنل شهرداری رشت به شورای اسالمی این شهر، این هفته بسیاری از کارکنان و پرسنل 
شهرداری از دکتر ناصر حاج محمدی  درخواست کردند تا برای رفاه حال کارکنان در شرایط 

اقتصادی موجود نسبت به این اقدام سرعت عمل به خرج گرفته شود.
   بیشتر کارکنان و پرسنل شهرداری رشت این روزها در باره ی مسائل اقتصادی، مطالبات معوق، 
پرداخت بیمه تکمیلی و اینکه هنوز شهرداری با یکی از بیمه های استان نسبت به برنامه ریزی برای 

بیمه تکمیلی قرارداد نبسته است نگران به نظر می رسند.
   برخی از کارکنان هم از تاخیر در پرداختیها ابراز نارضایتی نموده و  خواستار پیگیری جدی 

شهردار رشت هستند.
   این نگرانی از آن جهت بیشتر نمود یافته که با فرا رسیدن فصل آغاز مدرسه و هزینه های 
مترتب  در این زمینه و خریدهای مربوط به ماه مهر فشاری مضاعف بر کارکنان شهرداری رشت 

وارد نموده است.
   این هفته پراهمیت ترین و باالترین درخواست کارکنان و پرسنل شهرداری رشت از دکتر 

حاج محمدی پیگیری  این مسائل و ارسال الیحه وعده داده شده به شورای شهر رشت است.
   به نظر می رسد در صورت تقدیم این الیحه با هماهنگی و همکاری که ریاست و اعضای شورا 

دارند، مساله اضافه کاری پرسنل شهرداری رشت به راحتی قابل حل باشد.
   شهردار رشت نیز پیش از این عالقه  خود را به حل این مساله نشان داده و در گفت وگو با 
اسماعیل حاجی پور ریاست شورای اسالمی شهر رشت خواستار اصالح آن بند از قانون الیحه  

بودجه  شهرداری رشت که مربوط به اضافه کاریها بوده، شده است.





موکب خدام العتره شهرداری رشت »نذر اربعین« 
را  اجرا می کند

موکب خدام العتره شهرداری رشت برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن 
راهپیمایی بزرگ اربعین کمکهای مردمی را در قالب »نذر اربعین« پذیرا 

خواهد بود.
در راستای تحقق و اجرای این طرح »نذر یک روز حقوق برای زائران 
حرم حسینی)ع( در اربعین« تدارک دیده شده و به همین مناسب فرمی 
آماده گردیده که برای کارتابلهای مختلف شهرداری فرستاده می شود تا 
همه افراد عالقه مند از اجر و ثواب همراهی زائران حرم حسینی)ع( در 

اربعین بهره مند شوند.
موکب خدام العتره شهرداری رشت افتخار دارد که به عنوان خدمتگزاران 
حرم  زائران  این  پای  خاک  کمکها  این  جمع آوری  با  اربعین  زائران 

حسینی)ع( را توتیای چشم خود نماید.

یا موسی :َو َما ِمْن َعْبٍد أَنَْفَق ِمْن َمالِِه فِی َمَحباَِّة ابِْن بِْنِت نَِبیِِّه َطَعاماً َو َغْیَر َذلَِک ِدْرَهماً إِلاَّ َو بَاَرْکُت لَُه فِی 
ْرَهَم بَِسْبِعیَن ِدْرَهماً َو َکاَن ُمَعافاً فِی الَْجناَِّة َو َغَفْرُت لَُه ُذنُوبَُه؛ هر کس در راه محبت حسین  نَْیا الدِّ ارِ الدُّ الداَّ
فردی را طعام دهد یا درهمی هزینه کند، در دنیا به مال او هفتاد برابر برکت دهم و گناهانش را بیامرزم 

و در بهشت آزاد خواهد بود و گناهانش را بیامرزم.)مستدرک الوسائل جلد۱۰(

ابن سنان گفت : ) به امام صادق )علیه السالم( عرض کردم : جانم به قربانت ! پدرت درباره ی حج 
می فرمود : شخصی که حج به جا می آورد ، در برابر هر درهمی که خرج کند برایش هزار درهم 
حساب می شود ، پس شخصی که در مسیر ) حرکت ( به سوی پدرت حسین )علیه السالم( خرج 
می نماید ، چه ثوابی دارد ؟ حضرت فرمود : ای ابن سنان ! برای او در برابر هر درهم ، هزار و هزار 
درهم محسوب می شود تا این که ده هزار برشمرد ) یعنی تا این که حضرت فرمود : هر درهم ، 

برای او ده هزار درهم محسوب می شود - مترجم - ( و درجات او به همان اندازه بال می رود و 
خشنودی خداوند تعالی و دعای محّمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و دعای امیرالمؤمنین و ائمه 
علیهم السالم برای او بهتر است (.  کاِمُل الزیارات ابن قولویه قمی )رضوان اهلل تعالی علیه( ترجمه 
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صفوان ابن جمال می گوید به ابا عبداهلل امام صادق عرض کردم: کسی که دیگری را مهّیای سفر به سوی 
جد شما امام حسین  می کند و خود به سبب بیماری و مرض و یا گرفتاری که به آن مبتال شده خارج نمی 
شود  ، چه ثوابی دارد ؟ حضرت فرمود : خداوند متعال در برابر هر درهمی که خرج می کند به اندازه ی کوه 
اُحد ، حسنه به او می دهد و به او چند برابر آنچه خرج نموده عوض می دهد و آن بالیی که فرود آمده ، از او 
برمی گرداند و آن بال دفع می شود و مالش حفظ می گردد.... .  کاِمُل الزیارات ابن قولویه قمی )رضوان اهلل(

*************** ***************

موضوع  که  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  موضوع 
جدیدی نیست، تکلیف همیشگی مسلمانان است.

مقام معظم رهبری

ستاد احیای 

شهرداری رشت 
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