
به »روز رشت«
نزدیک می شویم

در  رشت«  »روز  عنوان  به  ماه  دی  دوازدهم  روز     
سال ۱۳۹۴ پس از هم اندیشی و همفکری »کارگروه 
تخصصی انتخاب روز رشت« با فرهنگیان، فرهیختگان 
با  زمان  آن  از  و  برگزیده شد  گیالنی  کارشناسان  و 
گرامی  رشت  شهر  در  روز  این  گوناگون  برنامه های 

 داشته می شود.
    دوازدهم دی ماه از آن روی »روز رشت« نام گرفت 
که یک واقعه  تاریخی کم نظیر در تاریخ این شهر در روز 
دوازهم دی ماه رخ داده و در این روز، شهر رشت به 
عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان گیالن 

معرفی شد.
   کارشناسان از البه الی دفاتر تاریخ برگی را استخراج 
کرده اند که نشان می دهد در زمان صفویان در روز ۱۲ 
دی ماه ۹۳۶ هجری شمسی نماینده شاه تهماسب 
صفوی به رشت وارد شد و با ورود او به این شهر، رشت 

به عنوان مرکز استان گیالن انتخاب گردید.
   از سال ۱۳۹۴ نیز به پاسداشت این روز، هر ساله 
»روز رشت« که با نام مفاخر و بزرگان این سرزمین گره 
خورده گرامی  داشته می شود. بزرگانی همچون آیت اهلل 
رسولی رشتی که از طرفداران نهضت جنگل و دوستان 
نزدیک میرزاکوچک بوده و سال گذشته نیز تندیس 
وی به همت شورا و شهرداری در محله »بادی اهلل« کنار 

مسجدی که آنجا امام جماعت بود، نصب شد.
   برپایی همایش هایی برای تجلیل و بزرگداشت تاریخ 
مفاخر،  بزرگان،  از  یادکردن  سرزمین،  این  پرافتخار 
شهیدان و همه کسانی که در برهه های مختلف تاریخی 
برای این سرزمین تالش کرده و در جهت خدمت به 
مردم کوشیده اند و اجرای برنامه های فرهنگی، ادبی، 
جشنواره ای و... حاال برند »روز رشت« را نه تنها در 
گیالن بلکه در سراسر ایران معروف و مشهور ساخته 

است.
فرهنگی هسته  پیاده راه  از ظرفیت  بهره گیری  با     
مرکزی شهر و اجرای نمایش، جشنواره و نمایشگاه، 
همه دست اندرکاران مجموعه شهرداری در بخشهای 
مختلف در »روز رشت« به تکاپو می افتند و حال و 
هوای این روز اصالً زمستانی نیست بلکه همگان در 

کار و تالش هستند.
می تواند  هم  رشت«  »روز  که  کنیم  باور  باید     
همچون برند ارزشمند »شهر خالق خوراک« برای 
این شهر از نظر اقتصادی و تجاری موثر باشد چه 
اینکه این روز می تواند بهانه ای برای جذب و جلب 
گردشگر و فراهم کردن زمینه های اقامت، گشت و 
شهر  در  گیالن  تولیدی  محصوالت  خرید  و  گذار 

رشت باشد.
به »روز رشت« نزدیک می شویم و     حاال کم کم 
امیدواریم امسال نیز با  تالشهای مجموعه  همکارانمان 
برای  خاطره انگیز  روزهایی  رشت  شهرداری  در 

شهروندان رشت رقم بخورد.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

   آوای بلدیه - از مهر ماه امسال پروژه نهضت آسفالت 
در سطح  ناصر حاج محمدی  دکتر  موکد  دستور  با 
شهر با تالش و کوشش و پشتیبانی سازمان عمران 
و بازآفرینی شهری شهرداری ، نظارت مدیریت کنترل 
و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری و همکاری 

نیروهای فنی و اجرایی ، مناطق و ...  آغاز گردید.
    شهروندان شهر باران در پاییز امسال شاهد تالش 
و  ترمیم  برای  رشت  شهرداری  مجموعه  چشمگیر 

روکش آسفالت خیابانها و معابر شهری بوده اند.
   درباره  دالیل سرعت گرفتن پروژه نهضت آسفالت 
در رشت میثم حرفت خواه  رئیس سازمان عمران و 
بازآفرینی شهری چنین گفت : در نیمه مهر ماه امسال 
به دنبال تاکیدات شهردار محترم رشت و در پی دیدار 
و مذاکره با فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گیالن توانسته ایم مجوزهای 
الزم برای برای برداشت شن و ماسه را دریافت کنیم 
بیشتری  آسفالت سرعت  کارخانه  تولید  کار  به  که 

بخشیده شده است.
    وی ادامه می دهد: از آنجایی که تولید آسفالت 
نیازمند وجود قیر است در وضعیت موجود اقتصادی 
کشور با وجود تحریمهای ظالمانه، خرید قیر آسان 
نیست. با این حال با خرید قیر و تزریق  قیر جدید 
از پاالیشگاه های عرضه کننده این فرآورده  نفتی در 
بورس ، سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
رشت توانست کار تولید آسفالت را به خوبی مدیریت 
رودخانه  بستر  از  ماسه  و  برداشت شن  با  و  کرده  
سفیدرود که مجوزهای الزم از دو سازمان صنعت، 
محیط  حفاظت  سازمان  و  استان  تجارت  و  معدن 
زیست دریافت کرده بود، به تولید آسفالت برای تامین 

نیازهای موجود بپردازد.
   حاال دیگر پروژه نهضت آسفالت شهرداری رشت 
نزد شهروندان نمود پیدا کرده زیرا عملیات اجرایی 
که  نمودند  مشاده  را  شهر  سطح  در  شبانه روزی 
های  کامیون  آسفالت تراشی،  با  مرتبط  ماشین االت 
سختکوش  کارگران  و  غلتک ها   آسفالت،  حمل 
شهرداری در همه مناطق با تالش و جدیت کار ترمیم 
آسفالت، پر کردن چاله های معابر و روکش آسفالت 
در شهر  آسفات  انجام  و  می دهند  ادامه  را  خیابانها 

بی وقفه دنبال می شود.
   شهردار رشت نیز با نظارت مستقیم و پی در پی 
با حضور در محل اجرای عملیات در تمامی ساعات 
شبانه روز از اجرای پروژه ها نظیر زیرسازی خیابانهای 
جدید، ترمیم آسفالت و روکش معابر بازدید می کند و 
در گفت وگو با مدیران  مربوطه بر انگیزه کار و تالش 

آنها می افزود.
   در این زمینه دکتر احمد رمضانپور هم به عنوان 
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر 
رشت در برخی موارد با شهردار رشت همراه شده و 
از نزدیک در جریان انجام کار و برنامه آسفالت معابر 

شهر قرار می گیرد.
    رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی 
شهر رشت با قدردانی از دکتر حاج محمدی در جریان 
یک بازدید تاکید کرد: که در طول دوره اجرای نهضت 
آسفالت در شهر رشت از تیر ماه امسال بیش از ۴۰ 
هزار تن آسفالت در معابر مختلف شهر ریخته شده 

است که عدد و ارقامی قابل توجه محسوب می شود.
    دکتر احمد رمضانپور تاکید نمود: در این مدت 

»نهضت آسفالت« جلوه ای از ارائه شهری »خدمات«

۵۵۰ تن قیررایگان به شهرداری رشت رسیده و یکهزار و 
۱۰۰ تن قیر نیز خود شهرداری خریداری کرده که باید در 
اجرای این کار اساسی هم از شهردار رشت و هم از معاونت 
عمرانی و امور زیر بنایی شهرداری آقای جمشیدپور و کلیه 

مدیران و مدیریت های مربوطه تشکر و قدردانی کرد.
 وی اظهار امیدواری کرد که با تالش شهردار، مدیران مرتبط 
و مجموعه پرسنل زحمتکش شهرداری رشت کار ترمیم 

آسفالت و روکش معابر در این شهر به خوبی پیش برود.
    بر اساس آمار احصا شده از مناطق پنجگاه میزان تناژ 

آسفالت در منطقه یک حدود هفت هزار و ۴۷۴ تن، در 
منطقه ۲ حدود دو هزار و ۱۲۶ تن، در منطقه سه حدود 
۹ هزار و ۷۹۷ تن، در منطقه ۴ حدود پنج هزار و ۹۷۴ 
تن، در منطقه پنج حدود یک هزار و ۴۸۰ تن و در ستاد 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی دو هزار و ۹۱۵ تن 

بوده است.
   همچنین مساحت آسفالت اجرا شده در منطقه یک 
۵۸ هزار و ۲۱۸ مترمربع، در منطقه دو ۲۲ هزار و ۵۹۱ 
در  مترمربع،  و ۶۸۵  هزار  منطقه سه ۴۹  در  مترمربع، 

منطقه چهار ۴۱ هزار و ۹۸۵ مترمربع و در منطقه پنج ۱۳ 
هزار و ۳۰۵ مترمربع و در ستاد معاونت حمل و نقل و امور 

زیربنایی شهرداری ۲۰ هزار و ۶۷۰ مترمربع بوده است.
   بر اساس این آمار در اجرای نهضت آسفالت مجموعاً  ۲۹ 
هزار و ۷۶۶ تن آلفالت در مساحتی به وسعت ۲۰۶ هزار و 
۴۵۴ مترمربع اجرا شده است که به طور چشمگیر نسبت 

به گذشته افزایش داشته است.
   همچنین در اجرای این طرح مسیرهای بسیاری از معابر 
اصلی شهر رشت آسفالت شده اند مسیرهایی همچون بلوار 

شهید بهشتی، حدفاصل فکوری تا میدان مصلی، بلوار امام 
رضا، حد فاصل آج بیشه، بلوار نبل الزهرا از بیمارستان رسول 
اکرم)ص( به سمت میدان گیل، خیابان امام خمینی، حد 
فاصل میدان مصلی تا میدان فرهنگ،  خیابان معلم حد 
فاصل میدان معلم به سمت سه راه بیستون، میدان نیروی 
دریایی، میدان شهدای گمنام، سیاه اسطلخ به سمت رازی، 
بلوار شهید پروفسور سمیعی، جاده تهران، روبه رو آرامستان 
به سمت میدان گیل،  گلباغ نماز، چهارراه گلسار و بسیاری 

از مسیرهای دیگر.
    آمارهای شهرداری رشت نشان می دهد که همچنین 
پروژه های روکش آسفالت به صورت فینیشری از تاریخ 
۲۵ خرداد ماه تا تاریخ ۳۰ آبان ماه امسال در مساحت 
۷۷۴ مترمربع با تناژ آسفالت ۴۵۹ تن، پروژه های روکش 
آسفالت به صورت دستی در همین مدت در مساحت 
۷۱۱ مترمربع و با تناژ آسفالت ۱۰۳ تن و پروژه های 
زیرسازی و آسفالت به مساحت ۹ هزار و ۲۴۵ مترمربع 

با تناژ یک هزار و ۴۷۸ تن  انجام شده است.
بین  یعنی  یاد شده  این گزارش در مدت  پایه  بر     
مجموع   در  ماه  آبان   ۳۰ تا  ماه  خرداد   ۲۵ روزهای 
آسفالت به صورت فینیشری  و به صورت دستی ۱۰ 
هزار و ۷۳۰ مترمربع و با تناژ دو هزار و ۴۰ تن آسفالت 

شده است.
   همچنین پروژه مرمت مکانیزه در هفت هزار و ۵۵ 
در  شده  اجرا  و  تولیدی  آسفالت  میزان  با  مترمربع  

مناطق چیزی حدود ۹ هزار و ۷۴ تن بوده است.
   بر پایه این اعداد و ارقام می توان به خوبی دریافت که 
علی رغم  همه تنگناهای مالی شهرداری رشت به دلیل 
کمبود منابع درآمدی، شرایط اقتصادی کشور و با وجود 
دارد شدن به نیمه پرباران سال کار نهضت آسفالت در 
رشت به خوبی پیش می رود و همچنان نیز به طور 

گسترده در مناطق پنجگانه دنبال می شود.
   موضوع ترمیم آسفالت معابر رشت مسئله ای بوده که 
شهروندان این شهر در طول سالهای گذشته بسیار به 
آن توجه کرده اند و حتی گزارشهایی مفصل از وضعیت 
نامناسب آسفالت در معابر مختلف شهری در رسانه های 

مختلف درج شده است.
   حتی یک عضو شورای اسالمی شهر رشت در یکصد و 
چهاردهمین نشست علنی این شورا با بیان اینکه روکش 
آسفالت در رشت موضوعی است که طی سالهای اخیر 
خیلی مورد توجه بوده گفت: بارها بابت حل این مسئله 
هزینه شده است اما به دلیل کیفی نبودن و یا غیرفنی 
بودن فرآیند آسفالت ، نتوانسته اند، جوابگوی نیازهای 

شهروندان باشد.
    رضا رسولی با تأکید بر اینکه حاال شهر رشت بیش از 
هر زمان دیگر نیازمند اجرای نهضت آسفالت در کیفیت 
و نحوه  کار اجرای آن است، گفت: شورای پنجم رشت بر 
اجرای راهبردی پروژه بهبود کیفی آسفالت معابر شهر 

تاکید دارد.
 وی افزود: امیدوارم در ادامه اجرای این پروژه ، برای 

تشکیل یک کارگروه ویژه فنی برنامه ریزی شود. 
با همه  این اوصاف  اینک با مجموعه اقدامات صورت 
گرفته در زمینه نهضت آسفالت می توان به آینده اجرای 
این پروژه خوشبین بود و همچنین اطالع رسانی هایی 
که در زمینه اجرای این پروژه ها در قالب طرح »دوباره 
رشت« صورت گرفته شهروندان این شهر را در جریان 
شرح اقدامات انجام شده قرار داده و زمینه های امیدواری 

را در آنها بیش از پیش به وجود آورده است.

سال اول- شماره اول- دی ماه ۱۳۹۸

»روز رشت« نماد فرهنگ و تمدن این شهر کهن
نماد شهر فرهنگی و فرهنگ پرور رشت است. مدیریت شهری  »روز رشت« 
همگام با مدیران دیگر بخشهای شهر تالش می کند تا برای نمایاندن فرهنگ و 
تمدن واالی این شهر کهن که به »شهر اولین ها« شناخته می شود، از فرصتهایی 

همچون »روز رشت« بهره کافی ببرد.
بیاییم »روز رشت« را نه تنها به هموطنان بلکه به جهانیان نیز معرفی کنیم.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت



   شورای شهر

آب زالل رودخانه های رشت آرزوی هر 
گیالنی

   آغاز عملیات جمع آوری فاضالب از رودخانه های شهر رشت گامی در جهت 
تحقق آرزوی دیرین رشتوندان و گیالنیان است که در آینده همگان به نیکی 

از آن یاد خواهند کرد.
    امروز بیستم آذرماه سالجاری روز افتتاح آغاز عملیات احیا و پاکسازی 
رودخانه های شهر رشت بود. دوستان شورایی ما با    وجود مشغله های 
بسیار و فشار کاری زیاد و پس از حضور در جلسات و برنامه های فشرده در 
این روز، در این مراسم نیز حاضر شدند . امروز کام همه ما و همه گیالنیان 

شیرین شده است.
   خدا را شاکر هستم که با همت همه همکاران شورایی ، شهرداری و 
همچنین همراهی شرکت آب و فاضالب استان گیالن این اتفاق خوب رخ 
داد و آرزوی بنده و هر گیالنی و رشتی در خصوص احیای رودخانه های شهر 
رشت ، با آغاز عملیات جمع آوری فاضالب به طول ۶.۵ کیلومتر در جنوب 

شهر رشت در مسیر جاده الکان ، در حال برآورده شدن است.
   اجرای این عملیات به عنوان گامی مهم در ساماندهی وضعیت رودخانه های 
شهر رشت بسیار موثر است. پیش از این نیز مجموعه شورا و شهرداری به صورت 
مداوم پیگیر بوده تا منبع اعتبار مالی تبصره ۳ به گونه ای مدیریت شود که در 
ردیف بودجه دیگر هزینه نگردد . همچنین تمامی هماهنگی های الزم با استانداری 

و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن انجام شد تا منبع مالی اولیه ، به 
شروع این کار تخصیص یابد هر چند که این تنها بخش کوچکی از کل 

بودجه مورد نظر محسوب می گردد. 
هر چند شورای شهر و شهرداری مسوولیتی در بحث رودخانه ها ندارند و 
متولی این کار شرکت آب و فاضالب استان گیالن است، اما شهرداری در این 

امر مشارکت نمود تا عملیات اجرایی این پروژه با سرعت بیشتری آغاز گردد.
    همچنین باید عنوان کنم که آقای دکتر نوبخت قول مساعدت داده اند 
با اجرای شایسته مرحله نخست این پروژه، در مرحله دوم اجرای  که 
رودخانه های  ساماندهی  برای  تومان  میلیارد  نظر، ۱۲۰  مورد  عملیات 
رشت پرداخت خواهد شد که این موضوع می تواند خبر خوب برای همه 

شهروندان رشت باشد.
   همچنین درخصوص پروژه بزرگ دیگری با عنوان »ژ۵« نیز جلسه ای با 
حضور استاندار در محل افتتاح پروژه برگزار شد و با دستور ایشان پرداخت 
بهای زمین منتفی گردید و با اعالم آمادگی سرمایه گذار، این پروژه نیز به  

زودی آغاز خواهد شد .
پروژه »ژ۵« یک پروژه بزرگ است که برای اتصال شرق به غرب شهر رشت از حد 
فاصل شرکت کاله در مسیر جاده الهیجان در محدوده دارسازی به هالل احمر در 
جاده انزلی تا پشت گلسار و جاده پیربازار تداوم می یابد و فاز بعدی آن از پیربازار به 
احمدگوراب در غرب رشت متصل خواهد شد که یقیناً بخشی وسیع از مشکالت 

ترافیکی شهر رشت با اجرای این پروژه حل می گردد.

قانون درست؛ مجری خوب
قانونها در هر سیستم براي مقابله با چالشهاي مختلف اجتماعی و برون رفت از مسائل و مشکالت 
تهیه و تدوین می شوند.وجود قوانین و مقررات درست موجب نظم، ثبات و ایمنی در جامعه شده 
و آرامش و رفاه بیشتر را برای افراد یک اجتماع فراهم می کنند.همانطور که وضع قوانین ناقص 
و ضعیف از نظر شکلی و محتوایی سبب تشتت و سردرگمی می شود، نبود مجری مناسب یا به 
خدمت گیری مجریان ناکارآمد نیز می تواند، سبب کم اثر شدن حتی قوانین منطقی و محکم گردد.

.بنابراین همواره باید بین قانون و اجرا یا بین قانونگذار و مجری رابطه ای منطقی و حساب شده 
برقرار باشد.قانون خوب مجری خوب هم می خواهد تا به نتیجه دلخواه و مطلوب همگان برسد.

شورای شهر نهاد قانونگذار و سیاستگزار شهری است و شهردار هم مجری سیاستها و برنامه هایی 
است که شورا تهیه و تدوین می کند، بنا بر این بین دو بازوی تعادلی گفته شده باید رابطه ای 
درست و منطقی تعریف شود تا منفعت شهر و شهروندان حاصل آید.کمیسیون برنامه، بودجه و 

حقوقی شورای اسالمی شهر رشت همواره تالش می کند تا خروجی و برون داد این نهاد مدنی زمینه های اجرای آسان این مقررات را نیز برای شهردار 
فراهم کند

   در پایان هم باید این نکته را اضافه کنم که امیدوارم شهردار محترم رشت با توجه به اهمیت قوانین موضوعه به ارتقای وضعیت شهر عزیزمان که همگی 
ما برای توسعه و پیشرفت آن تالش می کنیم، اهتمام بورزد..

حجت جذب                                                    
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر رشت

تفکیک زباله از مبدا و آموزش، 
مهمترین اصل مدیریت پسماندها

    مسئله پسماندها و مدیریت آن مسئله ای است که در چندین جلسه در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   در شهر رشت روزانه چیزی در حدود ۶۰۰ تن زباله تولید می شود و بیش از ۳۰ سال است که زباله های این شهر بزرگ 
با انتقال به منطقه زیبای سراوان سبب ساز مشکالت عدیده ای گردیده است.

   عمق فاجعه آنجاست که این منطقه زیبا و توریستی میزبان زباله های شهرهایی نظیر فومن، صومعه سرا، شفت و دیگر 
نقاط استان نیز هست و همه این زباله ها در دفنگاه زباله های سراوان وارد می شود.

    با انباشت زباله های استان در منطقه سراوان ضمن بر هم خوردن تعادل اکولوژیک منطقه، برای بسیاری از درختان 
این ناحیه ارمغان تلخ مسمومیت و خشک شدن را نیز با خود به همراه داشته و شیرابه این زباله ها که دبی آن در روزهای 
بارانی به بیش از ۴۳ هزار لیتر در ساعت نیز می رسد پس از عبور از جوی سیاه و متعفن رودخانه های استان به تاالب انزلی 

وارد می شود که خود منشای آسیبهای جدی به گونه های جانوری حاشیه جنوب دریای خزر می باشد.
   تلخ تر از این مسئله آنکه این آلودگی ها تهدیدات بسیار جدی برای ساکنین نزدیک به مرکز این فاجعه زیست محیطی به ویژه ساکنین شریف منطقه سراوان نیز با خود به 

همراه داشته که بنده به عنوان یک پزشک از عواقب بسیار خطرناک آن به خوبی مطلع بوده و آنرا به مراجع ذی صالح نیز گزارش داده ام.
    به نظر من مسئله پسماند باید از طریق آموزش و از راه تفکیک زباله ها از مبدا و از خانه های شهروندان حل شود. حتی ساخت زباله سوز هم مسئله پسماندهای ما را به کلی 
حل نمی کند چون تنها زباله های خشک را به زباله سوز می برند. باید برای تفکیک زباله های خشک از تر و مسیر پیش بینی شده برای هر مورد فکری اساسی کرد و به همین 

دلیل اعتقاد دارم که اولین اقدام باید تفکیک زباله ها از مبدا باشد. این کار نیاز به آموزش و فرهنگسازی دارد.
 

بهراد ذاکری
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری
 شورای اسالمی شهر رشت

توسعه شهر عبور از مسیر »مدیریت بدون پول«
   مدیریت درست و صحیح در توسعه و پیشرفت زیرساختهای شهر بسیار تاثیرگذار است. همانطور که اندیشه و 
قدرت ریسک پذیری مدیران متفاوت است، به همان ترتیب نحوه ی مدیریت افراد هم فرق می کند. در حال حاضر دنیا 

به سمت مدیریت بدون پول حرکت می کند.
   با نگاهی به موضوع مدیریت بدون پول می توان دریافت که اینگونه مدیران بر مشارکت اجتماعی و جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهرهای خود می اندیشند و بدین ترتیب تالش می کنند تا شهر خود را در شرایط 

بسیار ایده آل قرار دهند.
شهر رشت هم یکی از شهرهایی است که سرشار از فرصتهای بالقوه و توانمندیهای فراوان است. وجود همین فرصتهای 
بالقوه در رشت سبب برجسته شدن آن نه تنها در بین شهرهای شمالی کشور بلکه حتی بین شهرهای دیگر نقاط 
این سرزمین پهناور شده است و هر مدیری که بتواند از این فرصتها بهره کافی و وافی را ببرد قطعاً می تواند نام خود 

را در این شهر ماندگار سازد.
   در دوران فعالیت ثابت قدم به عنوان شهردار رشت می توان گفت که گامهای موثری پیرامون جذب مشارکت و همکاریهای شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری در رشت برداشته 
شده است اما پس از آن با تغییر سیاستها در بسیاری از بخشها می بینیم که شرکتهای ُخرد با منابع مالی محدود برای همکاری با شهرداری این شهر پراستعداد انتخاب شدند 
که حتی در بسیاری از مواقع برای تامین هزینه های اولیه خود نیز با مشکل مواجه هستند.  به عنوان رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت نقشه راه 
این کمیسیون را در جهت عمران، آبادانی و توسعه  شهر رشت عبور از مسیر مدیریت بدون پول می دانم. مدیریت شهری در رشت اگر می خواهد پیشگام، پیشرو و موفق باشد 

باید به هر طریق ممکن بتواند از گره کور بی پولی خالص شود.
    به نظر می رسد برخی از پروژه های حوزه مدیریت شهری هم اکنون چندین سال است که مطرح شده اند و حتی برخی از این پروژه ها ماده ۴۸ شامل حالشان گردیده و 
در حال حاضر حوزه معاونت عمرانی شهرداری رشت در تالش است تا با سامان بخشیدن به این پروژه ها در نهایت به جمعبندی خوب و موثر در این زمینه برسد. در اجرای 
پروژه های مدیریت شهری خواست و نیاز شهروندان باید بیشتر مورد توجه باشد و اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گیرد و با اتمام این پروژه ها گامی در جهت رضایت 
مردم از عملکرد شورا و شهرداری رشت برداشته شود.تاکید اصلی بر بهره گیری از همه ظرفیتها در جهت افزایش مشارکتهای اجتماعی، جذب سرمایه گذار و اجرا و انجام 

پروژه های نیمه تمام در جهت جلب رضایت شهروندان است.
احمد رمضانپور
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت

تالش برای آسایش و رفاه شهروندان
اگر قرار است کاری برای شهر رشت انجام شود باید بازه زمانی آن نیز مشخص گردد. باید تالش کنیم موضوعاتی که برای آسایش و 
رفاه مردم و شهروندان است را در ابعاد و زمینه های مختلف ارائه دهیم و با برنامه ریزی به نتیجه مطلوب برسانیم. چون عمر شورای 

پنجم هم در حال پایان است، باید موارد را هرچه سریعتر پیگیری کرده و انجام دهیم.
یکی از موضوعاتی که به عنوان مسئله اصلی شهر و در ارتباط با کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت است 
توجه به میزان و تعداد اتوبوس های شهری است که می تواند سبب کاهش میزان ترافیک شهری و همچنین ترویج حمل و نقل 

عمومی گردد .
وضعیت موجود به خوبی نشان می دهد که هم اکنون نگهداری اتوبوس ها با توجه به شرایط مالی کنونی شهرداری در توان مدیریت 
شهری نیست و باید فکری اساسی برای حل این مشکل بشود. تأکید بنده این است که با برگزاری جلسات کارشناسی به نتیجه 

مطلوب در زمینه ساماندهی و تامین و نگهداری اتوبوس های شهری دست یابیم.
شهرداری زمانی موفق می شود که درآمد پایدار داشته باشد اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، امکان ایجاد درآمد 
پایدار برای شهر میسر نیست. ما برای ورود سرمایه گذار در جهت ایجاد درآمد پایدار دچار کمبودهای بسیاری هستیم . در حال حاضر 
نیازمند تعریف بسته های سرمایه گذاری جدید هستیم که با شرایط کنونی شهرداری  مطابق با نیازهای امروز شهر رشت تهیه و 

آماده گردد که متاسفانه بسته های سرمایه گذاری موجود در سازمان سرمایه گذاری با مشاوره و کارشناسی های چندین سال قبل تهیه شده است .
   به نظر می رسد در حوزه سرمایه گذاری تمرکز الزم وجود ندارد. درخواست من این است که شهردار رشت هرچه سریعتر در این حوزه تعیین تکلیف انجام دهد چون بسیاری 

از مسائل و موضوعات شهری به سرمایه گذاری برمی گردد. چه در حوزه ترافیک و حمل و نقل، چه در حوزه های دیگر مانند فرهنگی، بهداشتی و عمرانی.
   در حال حاضر در حوزه حمل ونقل و ترافیک با یک معضل اساسی یعنی ترافیک سنگین در سطح شهر مواجه هستیم که خیابانهای شهر را به پارکینگ خودروها تبدیل کرده 
است، ما می توانیم با برنامه ریزی و بررسی های کارشناسی و تخصصی ضمن رفع معضل ترافیک به درآمدزایی نیز با احداث پارکینگ عمومی بپردازیم و  از این موضوع به بهترین 
شکل ممکن استفاده نماییم اما متاسفانه و در عمل هیچ کاری نکرده ایم و هنوز می شنویم که در مرحله مذاکره با سرمایه گذاران نامشخص هستیم . بنده از زمانی که شهردار 

منطقه بودم این موضوعات را شنیده ام و همچنان نیز این موضوعات در حال تکرار شدن است .
حامد عبداللهی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت

جذب گردشگر با هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی/ توسعه فضاهای فرهنگی در رشت
توسعه فضاهای فرهنگی در شهر رشت و توجه به ابنیه های تاریخی از جمله برنامه هایی است که کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر رشت در سومین سال از فعالیت شورای پنجم به منظور جذب گردشگر با هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی 

در رشت در دستور کار داده به همین منظور در بودجه سال آینده شهرداری اعتبار الزم با هدف  بازسازی ابنیه های تاریخی رشت به طور ویژه در دستور کار قرار می گیرد.
کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر رشت در سومین سال فعالیت شورای پنجم بازنگری در برنامه های راهبردی کمیسیون فرهنگی شورا را مورد توجه قرار داده و در این راستا به نظام مند شدن بودجه  پیرامون برنامه های فرهنگی تاکید داریم.

فقدان فرهنگسرا در رشت یکی از ضعفهای موجود است که برای شهری با سبقه پرافتخار فرهنگی قابل پذیرش نیست و رشت باید در این باره پیشتاز باشد. برای تحقق این امر در تالشیم تا با تامین منابع مالی مورد نیاز نسبت به ایجاد فرهنگسرا با 
حوزه های  فعالیتی متنوع در رشت اقدام شود.

در بسیاری از شهرهای کشور با بهره مندی از ابنیه های تاریخی نسبت به جذب گردشگر و ایجاد درآمد پایدار اقدام کرده اند. شهر رشت نیز از این قائده مستثنی نیست و به طور یقین با بهره مندی از فضای ابنیه های تاریخی از جمله ساختمانهای ساعت، 
میرزا خلیل رفیع و ساختمان فرهنگی – ورزشی  شهرداری رشت می توانیم در کنار توسعه و جذب گردشگر به منابع درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای جوانان شهر بارانهای نقره ای بیاندیشیم.

متاسفانه شهر رشت تاکنون فاقد المان های ورودی مناسب و درخور شان بوده است و در این راستا اخیراً با برگزاری فراخوانی به منظور احداث المان های ورودی شهر رشت توسط سازمان سیما و منظر شهرداری قصد داریم در این باره نیز اقدامات 
موثری انجام شود.

احداث المان میرزاکوچک جنگلی در خیابان سردار جنگل، ایجاد تونل نور در یکی از پارک ها، تصویرنگاری ۷۲ دیوار گلزار شهدای رشت، احداث یادمان شهدای گمنام در بوستان ملت و مسکن مهر و... از دیگر برنامه های مطرح شده در این کمیسیون 
بوده که باید تالش کنیم فضای رشت را با توجه به مباحث فرهنگی اسالمی به فضایی گردشگرپسند تبدیل نماییم و ضمن اینکه فضای شهر را برای شهروندان مطلوب سازی می کنیم به انجام اقداماتی با هدف جذب گردشگر نیز توجه داشته باشیم.

ایمن سازی فضای شهر برای نابینایان و معلولین از دیگر مباحث مورد توجه است و یقیناً افراد جامعه هدف به عنوان شهروندان رشت نیز باید از خدمات مناسب شهری برخوردار باشند.
احداث موزه گنجینه شهدا نیز از اهمینی ویژه برخوردار است. امنیت و آرامش ایران اسالمی را مرهون رشادتهای شهدا و خانواده های صبورشان هستیم و در این راستا شورا و شهرداری رشت با تعامل همه جانبه با بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفتاع مقدس 

گیالن تاکنون گامهای موثری در راستای احداث موزه گنجینه شهدا برداشته است و همچنین ایجاد موزه بلدیه، موزه معاصر و... را نیز در دستور کار کمیسیون داریم.
ثبت زندگینامه شهدا و والدین گرانقدرشان اقدامی در راستای حفش ارزش های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است که این مهم هم جزو برنامه های سازمان فرهنگی – ورزشی شهرداری رشت بوده و در تالشیم تا پایان سال جاری با همکاری کنگره 

هشت هزار شهید دفاع مقدس گیالن از چند کتاب با مضمون ایثار و شهادت رونمایی شود.
همچنین توجه به شهر خالق خوراک رشت یکی دیگر از برنامه های کمیسیون فرهنگی – اجتماعی است. معتفدم  با بهره مندی از برند رشت شهر خالق خوراک یونسکو می توانیم نسبت به معرفی این شهر به عنوان شهر خوراک حالل در دنیا نیز گامهای موثری 

برداریم و اقتصاد شهر با این اقدام به طور چشمگیری متحول می شود.

فاطمه شیرزاد
رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت

کمیسیونهای تخصصی شورا؛ جهت دهنده  شهرداری رشت 
در انجام فعالیتها

شورا  ریاست  آن  راس  در  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای  تتخصصی  کمیسیونهای     
تبیین کننده خط و مشی کاری شهرداری رشت هستند. بدون شک مباحثی که در 
کمیسیونهای پنجگانه شورا مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پس از تصویب 
در کمیسیون و صحن علنی به عنوان مصوبه، شهرداری رشت را ملزم به اجرای آنها 

و  شیوه  بهترین  با  تا  می کوشد  آن  تابعه  سازمانهای  و  شهرداری  مجموعه  و  می کند 
بهره گیری از همه امکانات در جهت تحقق این برنامه ها گام بردارد.

   برای اینکه از دیدگاه و نگاه ریاست، نایب رئیس و روسای کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی 
شهر رشت در ماه  گذشته بیشتر آگاهی یافته و دستاوردهای این کمیسیونهای را بازتاب دهیم. 

   در زیر نقطه نظراتی را که اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و پنج 
رئیس کمیسیونهای مختلف این شورا ارائه داده و در سایت و پایگاه اطالع رسانی شورای 

اسالمی شهر رشت نیز بازتاب یافته را برای آگاهی و تاکید بیشتر منتشر می سازیم.

۲
شماره ۱ - دی ماه ۹۸

همدلی و همکاری سرلوحه فعالیت های 
مدیریت شهری شورا و شهرداری 

در حال حاضر نظر به اینکه شورای شهر و شهرداری رشت  در تالش هستند  که نیاز های 
اصلی شهروندان را از جمله  آسفالت معابر شهری و نظیر آن را اجرا نمایند، که از اولین مبانی 
خدمات رسانی شهرداری به شهروندان محسوب می شود، انتظار بر این است در گامهای بعدی 
شورای شهر و شهرداری با همدلی و همکاری و یکدلی در کنار هم قرار بگیرند و مشکالت و 
اختالف نظرها را با تامل بر طرف نموده  تا بتوانند گامهای بزرگتری برای اجرای پروژه های 

شاخص شهری با جذب سرمایه گذار در جهت عمران و آبادانی شهرمان بردارند.
همه ما حتی به عنوان مدیران مجموعه شهری در مقام یک شهروند و در هر جایگاهی ، 
باید تمامی  سعی و تالش خود را بکار گیریم تا با مشارکت شهروندی برای رشد و توسعه 

شهرمان بکوشیم.
و تعامل ، رفع موانع و رسیدن به نقطه نظرات مشترک در مدیریت یک شهر نیز از مباحث مهم مشارکت های شهروندی است .

فرهام زاهد
نایب رئیس شورای اسالمی شهر رشت

اسماعیل حاجی پور
رئیس شورای اسالمی 

شهر رشت



از  یکی  آبی  منابع  آلودگی   - بلدیه  آوای      
مهمترین مشکالت محیط زیستی نه تنها در 
از  بسیاری  در  حتی  بلکه  ما  استان  و  کشور 
مدتها  نیز  رشت  شهر  است.  دیگر  کشورهای 
و  رنج می برد  بیماری مزمن  این  از  است که 
خروج از آلودگی های دو رودخانه »زرجوب« و 
»گوهررود« برای شهروندان آن به »یک رویا« 

مبدل شده که همگان را می آزارد.
   رهاسازی زبالهها و ضایعات و ورود فاضالب 
و  بیمارستانی  شهري،  صنعتی،  محتلف  های 
کشاورزي به آب این دو رودخانه آنها را به یکی 
از آلوده ترین منابع آبی کشور مبدل کرده است.

افزایش  با  که  دریافت  می توان  خوبی  به     
روزافزون جمعیت، مصرف و تولید محصوالت 
و سرریز  و کشاورزي،  خانگی، صنعتی  متنوع 
حجم وسیعی از پسماندها، ضایعات، فاضالب، 
سموم و هر نوع آالینده دیگر به این رودخانه ها 
باعث آلودگی این رودخانه ها شده و بر میزان 
آلودگی منابع محیط زیست شهر رشت افزوده 

است.
   تاکنون بحثها و نظرات کارشناسی بسیاری 
در زمینه  رفع آلودگیهای این دو رودخانه در 
مقاطع مختلف مطرح شده اما هیچیک از آنها 
به نتیجه عملی و ملوسی برای شهروندان این 

شهر منتهی نگردیده است.
در حال حاضر شورا اسالمی شهر و شهرداری 
رشت با مشارکت شرکت آب و فاضالب استان 
برنامه های عملیاتی را در راستای احیا این دو 

رودخانه در دست اجرا دارند.
فیزیوگرافی رودخانه های 
»زرجوب« و »گوهررود«:

شهر  »گوهررود«  و  »زرجوب«  های  رودخانه 
شهر  این  مهم  و  حیاتی  شریانهای  از  رشت 

هستند.
 رودخانه زرجوب:

رودخانه زرجوب در شهرستان رشت واقع شده 
با یکی از شاخههاي  است و به دلیل این که 
منشعب از سفیدرود تالقی مینماید ، میتوان 

آن را رودخانهاي از شعبات سفیدرود دانست .
این رود از سمت جنوب از کوههاي هزار مرز 
گرفته  کچا سرچشمه  و  سر، جوکلبندان  نیزه 
از  و  بوده  مستطیلی  آن  حوزه  شکل   ، است 
جنوبغربی به شمالشرقی کشیده شده است. 
از ضلع شرقی شهر رشت  رود  این  همچنین 
دریافت  از  پس  و  گذشته  زرجوب  نام  تحت 
جریانات سطحی و فاضالب ، در بخش جنوب 
و جنوب شرقی شهر تحت نام صیقالن رودبار 
ادامه مسیر میدهد . این رودخانه طولی حدود 
20 کیلومتر را در شهر رشت طی مینماید. و 
پس از طی مسیری، در محل کماکل پیربازار 
با گوهرود یکی شده و به تاالب انزلی و سپس 

دریای خزر می ریزد.    
رودخانه گوهررود:

کوههاي  متري   700 از  گوهررود  رودخانه 
سراوان سرچشمه میگیرد و از سمت جنوب 
به شهر رشت وارد شده و با پیوستن به رودخانه 
از  و  میدهد  تشکیل  را  رود  پیربازار  زرجوب، 
شمال شهر رشت خارج شده و به تاالب انزلی 
و دریاي کاسپین میریزد. این رودخانه پس از 
عبور از کنار باغ محتشم و بیمارستان رازی و 
و  اسطلخ  سیاه  روستای  به سوی  سرا،  چمار 
جیر محله رفته و سرانجام به تاالب انزلی ختم 

»تحقق یک رویا«
در همین نزدیکی ها

می شود. در مسیر رودخانه گوهر رود دو مرداب 
کوچک و بزرگ قرار دارد. مرداب اولی در حوالی 
جاده الکان به نام جفت سالن، و مرداب دوم در 
نزدیکی پل چمار سرا و در پشت محله حافظ آباد 

قرار گرفته است.
 

آلودگی های رودخانه های 
شهر رشت

از منابع اصلی آالینده رودخانه های زرجوب و 
گوهر رود می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- شیرابه سراوان: شیرابه سراوان در مسیر خود 
زرجوب شده  وارد  رودخان  نهر چپلی  از طریق 

و در مسیر خود چاههاي آب را آلوده مینماید.
میزان  از  رسمی  گزارش  صنعتی:  فاضالب   -2
فاضالب خروجی کارخانه ها همانند شهر صنعتی 
رشت انتشار نیافته است و امید است در آینده 
نزدیک نسبت به راه اندازی تصفیه خانه در ای 

شهرک صنعتی اقدام نمایند.
فاضالب  آلودگی  درجه  شهري:  فاضالب   -  3
مصرف  مقدار  و  آنها  غلظت  به  بسته  شهري 

سرانه آب متفاوت است.
در فاضالبهاي خانگی حدود 80 -  70 درصد 
ترکیبات آلی قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه و 30-

20 درصد ترکیبات معدنی وجود دارد. 40 درصد 
آمونیاک  به صورت  فاضالبهاي شهري  مواد  از 

و 60 درصد بقیه در ترکیب مواد آلی میباشد.
مواد  وجود  بدلیل   : کشاورزي  فاضالبهاي   -4
شیمیایی مختلف در کودها و سموم شیمیایی و 
یا برگشت آب مازاد از مزارع به رودخانه، آلودگی 
ناشی از سموم کشاورزی نیز میتواند قابل اهمیت 
و  علفکشها   ، آمونیم  فسفات   ، اوره  باشد. 
حشرهکشها بیشترین سموم مصرفی کشاورزی 
هستند که می توانند آب رودخانه ها را هم آلوده 

نمایند.
اراضی  گوهررود  و  زرجوب  حوزه  در  همچنین 
ای در قطعات کوچک و بزرگ به پرورش ماهی 
نقص  دلیل  به  ولی  است  شده  داده  اختصاص 
آماري از مساحت و موقعیت این واحدها اطالع 

صحیحی در دست نیست.
5 – فاضالب بیمارستانی : یکی دیگر از مسائل 

حائز اهمیت وجود بیمارستانها و مراکز بهداشتی 
متاسفانه  که  رودخانههاست  این  حاشیه  در 
دست  در  مورد  این  در  دقیقی  آمار  و  اطالعات 

نمیباشد.
   همچنین امید است در آینده نزدیک نسبت به 
راه اندازی تصفیه خانه در شهرک صنعتی اقدام 

نمایند. 
  با توجه به موارد گفته شده رودخانه های شهر 
رشت در طول سالهای گذشته به منابع عظیم 
آلودگی در شهر تبدیل شده اند و با وجود همه 
تالشهایی که تاکنون صورت پذیرفته اما هنوز 
شهروندان این شهر از آلودگی این رودخانه ها  به 

شدت رنج می برند.
  

عزم جزم مدیریت شهری برای
»تحقق یک رویا«

   شهرداری رشت از چند ماه پیش برای رفع این 
معضل اساسی شهر تالشهای بسیاری را شروع 
کرده و با حمایت شورای اسالمی شهر و همکاری 
دستگاه های اجرایی مرتبط همچون شرکت آب و 

فاضالب اقدامات خود را ساماندهی کرده است.
یک  تحقق  اجرای»پروژه  مرحله  نخستین  در   
رشت  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  رویا« 
اقدام   ، سراوان  شیرابه  تصفیه خانه  راه اندازی  با 
به ساماندهی سایت لندفیل زباله سراوان نموده 
است که تا  پایان سالجاری به بهره برداری خواهد 
رسید . آغاز عملیات اجرایی راه اندازی تصفیه 
خانه  شیرابه سراوان از زمان حضور و آغاز فعالیت 
دکتر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت ، با 
راه اندازی و احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان 
در فاز اول با ظرفیت نیم لیتر برثانیه و در فاز 
دوم با ظرفیت 3 لیتر برثانیه به شیوه نانو ذرات 
اکسید آهن آغاز گردید و اکنون نیز در حال اجرا 

می باشد.
در حال حاضر با فراهم نمودن زیر ساخت های 
الزم و با تامین اعتبار منابع دولتی از وزارت کشور 
و  رشت  شهر  شورای  مجدانه  های  پیگیری  و 
شهرداری در مدت زمان اندک، پیشرفت فیزیکی 

چشمگیری داشته است.
ورود  ساماندهی  اجرایی  مرحله  نخست  فاز  در 
فاضالب شهری به رودخانه های شهر رشت، به 

طول 6.5 کیلومتر در مسیر جاده الکان از مجتمع 
های فومن شیمی، دهکده گیل، پارس شهاب،  
الکانشهر، آمارد، پارس خزر، مصطفی خمینی و 
مسکن مهر، آغاز شده و به تصفیه خانه جنوبی 
شهر رشت که در مجموعه مسکن مهر در حال 
احداث می باشد وارد شده و پس از تصفیه به 
عوارض طبیعی باز خواهد گشت. آیین افتتاحیه 
و آغاز این عملیات اجرایی ، روز چهارشنبه 20 
آذر ماه سالجاری با  حضور مدیران ارشد استانی 
استاندار ، فرماندار ، شهردار ، نمایندگان مجلس ، 

ریاست شورای شهر و ..... برگزار گردید .
 حاال شورای اسالمی شهر و شهرداری رشت به 
عنوان یکی از متولیان این امر در اجرای پروژه یاد 
شده نشان داده اند که با تالشی فراوان و فراگیر و 
با بهره گیری از منابع مالی ملی، اعتبار مالی این 
پروژه را تامین کرده و می توان امیدوار بود که 
رودخانه ها  مسیر  بعدی هم سراسر  فازهای  در 

پاکسازی شود.
تصفیه خانه  راه اندازی  و  بهسازی  همچنین    
نیز که در آینده بسیار  شرکت کود آلی رشت 
نزدیک به بهره برداری خواهد .   شیرابه تولیدی 
کارخانه یاد شده به میزان 12 مترمکعب است، 
که تصفیه خانه مذکور با ظرفیت 50 مترمکعب 
آغاز بکار خواهد کرد . در فرایندی کنترل شده 
شرکت  فعالیتهای  پساب  و  فاضالب  خروجی 
کودآلی به تصفیه خانه مذکور خواهد رفت و بار 
قابل توجهی از حجم ورود شیرابه زباله و فاضالب 

به رودخانه »گوهررود« نیز کاسته خواهد شد .
اقدام است  فعالیتهایی که در دست   مجموعه 
و  شورا  شهری  مدیریت  که  می دهد  نشان 
شهرداری رشت با همراهی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن عزم خود را جزم کرده تا »رویای 
احیای رودخانه های رشت« را تحقق بخشد و از 
ورود فاضالب های خانگی، صنعتی، بیمارستانی، 
رودخانه های  به  آالینده ها  دیگر  و  کشاورزی 
»گوهررود« و »زرجوب« در مسیر توسعه »دوباره 
رشت« جلوگیری نماید و آب پاک این رودخانه ها 
را که حدود چهار دهه پیش شفاف و زالل بوده، 
دوباره به مردم و شهروندان این شهر هدیه نماید.

  سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن نیز 

در باره  نحوه همکاری این شرکت با شهرداری 
تصفیه خانه  از  بهره برداری  با  می گوید:  رشت 
مترمکعب  ورود 12500  از  رشت  شهر  جنوب 
جلوگیری  »گوهررود«  رودخانه  به  فاضالب 
می شود که خط انتقال فاضالب در جنوب شهر 
رشت به طول 6.5 کیلومتر از الکان به تصفیه خانه 
جنوب شهر رشت منتقل شده  و پساب پس از 

تصفیه به عوارض طبیعی رودخانه باز می گردد.
  وی افزود: طرح جمع آوری فاضالب از بستردو 
اعتبارات  از  »زرجوب«  و  »گوهررود«  رودخانه 

حاصل از تبصره 3 انجام خواهد شد.
   اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر 
رشت هم در این زمینه با تأکید بر اینکه هدف 
مشترک همه ما لحاظ کردن منافع شهر و شهروندان 
رشت است گفت: باید برای پاکسازی رودخانه های 

این شهر تالش و جدیت به خرج دهیم.
   وی افزود: به این پروژه باید به صورت فراسازمانی 
نگریسته شود و شورا هم خود را مکلف می داند 
نهایت همکاری را با تمامی سازمان های ذینفع 
داشته باشد چون منافع این پروژه دقیقاً متوجه 

مردم است.
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت خاطر نشان 
کرد: تامین منابع مالی تبصره 3 مورد تأیید شورا 
هزینه  رودخانه ها  پاکسازی  برای  باید  و  است 
گردد و همچنین در زمینه صدور مجوز حفاریها 
نیز با شرکت آبفای گیالن بدون دریافت هزینه 

همکاری خواهیم نمود.
   دکتر ناصر حاج محمدی نیز با تأکید بر اینکه در 
ساماندهی رودخانه ها شهرداری رشت با جدیت 
افزود:  قرار می گیرد،  آبفا  کنار شرکت  در  تمام 
گام نخست شهرداری در پاکسازی رودخانه ها ، 
از سراوان آغاز شده است و گام دوم آن بهسازی 
حاشیه رودخانه ها نیز الیروبی حاشیه رودخانه ها 
انجام شده و هم  بوده که در چند ماه گذشته 
اکنون نیز در حال اجرا می باشد. در آینده نیز باید 
با کاشت نهال، درخت و گلکاری حاشیه رودخانه 
ها به منطقه گردشگری شهر رشت تبدیل گردد 
تا همه شهروندان از آن بهره ببرند و از زیبایی آن 

استفاده کنند.
    گفتنی است که با کلنگ زنی پروژه جمع آوری 
فاضالب به طول شش و نیم کیلومتر از مجمع 
مسکونی فومن شیمی تا مسکن مهر ، در روز 
کمیته  پنج  تشکیل  و  امسال  ماه  آذر  بیستم 
تخصصی شامل »برنامه و بودجه«، »مشارکتهای 
 – »فنی  »اطالع رسانی«،  مردمی)سمن ها(«، 
مهندسی« و »حقوقی« و برگزاری جلسات منظم 
این کارگروه ها ، جای امیدواری است که این 
شهروندان  و  گردد  اجرا  مطلوب  نحو  به  پروژه 
رشت در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات اساسی 
در رفع آلودگی های رودخانه های رشت بوده و از 

ثمرات ارزشمند آن بهره مند شوند.
  کمیته اطالع رسانی کارگروه احیا رودخانه های 
شهر رشت نیز با دقت و ظرافت تمام و با تولید 
این  در  اطالع رسانی  وظیفه  منسجم  محتوای 

زمینه را انجام می دهد.
 امید است با همت عالی جزم شده در این راه 
و با همکاری و همدلی سازمان های متولی 
این امر رودخانه های گوهر رود و زرجوب 
شهر رشت جانی دوباره یابند و با احیا این 
دو شریان اصلی زیست محیطی،  گام های 
شهری  پایدار  توسعه  راه  در  مستحکمی 

برداشته شود.

۳

مقدمه:  
 رودخانه های رشت شریان اصلی حیات و سرزندگی این شهر در گذشته بوده اند. چندین دهه است که این رودخانه ها به جای شادابی و سرزندگی به دلیل وارد شدن 
آلودگی های مختلف، به منبع اصلی آالینده شهر رشت تبدیل شده و همه شهروندان از مواهب اصلی عبور دو رودخانه های مهم رشت از وسط شهر بی بهره  مانده اند تا 

جایی که امید به داشتن رودخانه هایی سرزنده با آب زالل به یک رویا برای شهروندان این شهر مبدل شده است.
   حاال شورای شهر و شهرداری رشت با همکاری دیگر مسووالن مرتبط گامی ارزشمند در جهت تحقق رویای چندین و چند ساله این شهروندان برداشته و برای رسیدن به این 

هدف مهم با شروع عملیات اجرایی خط انتقال فاضالب شهر رشت به تصفیه خانه جنوبی شهر اقدام کرده اند.
   با این حرکت پسندیده جای امیدواری وجود دارد  که با برداشتن گامهای بعدی در آینده ای نزدیک شهر رشت از داشتن رودخانه های سرزنده و شاداب مجدداً بهره مند گردد.

شماره ۱ - دی ماه ۹۸

   در باره یلدا مطالب بسیاری در طول 
نوشته  هم  و  گفته  هم  گذشته  سالیان 

شده است.
   شب یلدا را یکی از کهن ترین جشن های 
ایرانی می دانند که این جشن با بلندترین 
آن  دنبال  به  و  بوده  همراه  سال  شب 
نیمکره  در  روزها  طول  شدن  بلندتر  با 

شمالی زمین نیز سپری می شود.
   یلدا مصادف با انقالب زمستانی است 
و ایرانیان باستان  که مردمانی تیزبین و 
طبیعت گرا بودند و به طبیعت خوب می 

نگریستند، این شب را گرامی داشته و دور هم جمع می شدند.
   از قدیم یلدا فرصت خوبی برای دور هم نشینی و مرور خاطرات و سپری کردن با 

خانواده بوده و هم اکنون نیز هست.
به عنوان یک نکته باید توجه کنیم این روزها که فشار اقتصادی بیشتر خود را 
نشان می دهد، شب چله فرصتی است تا به فقرا و تنگدستان نیز بیشتر توجه 
کنیم، بیشتر به فکر آنها باشیم و با مهربانی تالش کنیم تا آنها نیز از این جشن 

اصیل ایرانی بهتر بهره ببرند.
   بدون شک انسانهایی که کمتر به دیگران می اندیشند، فلسفه و ریشه یلدا و دیگر 

جشنها را به خوبی درنیافته اند.
   هر جشنی که برپا می شود، به ما هم این فرصت و امکان را می دهد که سفره 

مهربانی پهن کنیم و زمینه ساز شادی و دلخوشی دیگران را نیز فراهم آوریم.
   بیاییم در شب یلدا سفره های چله مهربانی را به وسعت شهر رشت پهن کنیم 
تا هیچ خانواده ای در این شب از مهربانی همدیگر بی نصیب نماند و هم موجبات 
رضایت خداوند را فراهم آورده و هم زمینه ای برای شادی همشهریان کم برخوردار 

باشد.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

چله مهربانی

به مناسبت »شب یلدا«؛
به چهره  شهر رشت، رنگ پاشیده شد!

   به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت به مناسبت فرا 
رسیدن »شب یلدا« سیما و چهره شهر رنگارنگ شد.

با نزدیک     به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
شدن به »شب یلدا« سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با آذین بندی خیابانها و 
نصب المان های ویژه »شب یلدا« در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب چهره ای دیگر 

به شهر بخشید.
   هر چند در این خبر شما چند نمونه از آذین بندی را مشاهده می کنید اما می توانید گزارش 

تصویری این خبر را در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.

جشنواره یلدای مهارت برگزار شد
                      به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت، جشنواره یلدای مهارت به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه  ای استان گیالن و با 
مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و خانه کارآفرینی و 
مهارت صنایع دستی شهر رشت در تاالر مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر برگزار شد

   سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در توضیح این خبرگفت: 
جشنواره یلدای مهارت در راستای معرفی آموزشهای مهارتی منجر به اشتغال صنایع غذایی 
و صنایع دستی، ارائه محصوالت تولیدی مهارت آموختگان فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.

به حمایتهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  اشاره  با  ادامه     حمیدرضا محمدی 
شهرداری رشت از هنرمندان صنایع دستی در خانه کارآفرینی و مهارتهای صنایع دستی در 
سرای محله کارآفرینی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت از دیگر اهداف 

برگزاری جشنواره یلدای مهارت است.
   شایان گفتن است این جشنواره از 24 لغایت 26 آذر ماه ۹8 در تاالر مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای شهید باهنر )بلوار شهید انصاری( برگزار شد.
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مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

   آوای بلدیه - منطقه جنگلی سراوان 
در جنوب شهر رشت واقع شده است که 
روزانه ۷۰۰ تن زباله در آن دفن می شود.

   دفت زباله در سراوان و این وضعیت 
سبب شد تا جنگلهای سراوان در طول 
دپوی  محل  گذشته  سال   ۳۵ حدود 
انبوهی از زباله ها در فاصله 1۵ کیلومتری 
جنوب شهر رشت و ارتفاعات سراوان بین 

روستاهای گلسرک موشنگا و کچا باشد.
   این زباله ها در طول سالهای سال در 
دفنگاه زباله های سراوان به صورت کوهی 
از زباله در آمده و روی هم انباشته شده اند 
گذشته  سالهای  در طول  که  به طوری 
زیرین  الیه های  در  تولیدی  گاز  میزان 
این دفنگاه همواره مخاطراتی جدی برای 
این منطقه به وجود آورده بود ، همچنین 
تکثیر حشرات موذی به ویژه مگس سبب 
انتقال بسیاری از میکروبها و بیماریها در 
منطقه شده و اهالی منطقه سراوان را با 

مشکالت گوناگون روبه رو کرده بود.
  از سوی دیگر تولید فراوان شیرابه پسماندها 
منطقه  در  را  گنداب  از  رودخانه ای   ،
جاری ساخته که در نتیجه انباشته شدن 
پسماندهای فسادپذیراین دفنگاه تهدیدی 

برای محیط زیست منطقه شمرده می شود.
موجب  شرایطی  چنین  مجموعه   
زمین های  به  آلودگی  وسیع  پراکندگی 
کشاورزی اطراف شد و مشکالت بهداشتی، 
زیستی و... را برای اهالی منطقه ایجاد نمود 
که با انتقادات گاه  و بیگاه اهالی سراوان در 

طول سالیان گذشته نیز همراه بود.
 در چنین شرایطی دکتر ناصر حاج محمدی 
از  یکی  مدیر  و  رشت  شهردار  عنوان  به 
مهمترین مجموعه های مدیریت شهری 
تخصصی  دکترای  مدرک  داشتن  با 
پژوهشگر  و  زیست  محیط  ریزی  برنامه 
فوق دکترای تخصصی مهندسی محیط 
زیست، با درک حساسیت موضوع توجه 
همه مسووالن استان و شهرستان و حتی 
مسووالن کشوری را به اهمیت ساماندهی 
کارهای  و  کرد  جلب  سراوان  وضعیت 
اصالحی خود را برای بهبود وضعیت دفنگاه 

سراوان آغاز نمود.
   جلب نظر و هم سو نمودن مسووالن 
کشوری، استانی و شهری اعم از نماینده 
گیالن،  استان  در  فقیه  ولی  محترم 
استاندار، فرماندار، رئیس کل دادگستری، 
مسووالن نظارتی و ... سبب شد تا هر یک 
ارگانها، سازمانها، مدیران و مسووالن  از 
مربوطه وارد عمل شده و نسبت به اهمیت 

رفع این مشکل حساس و جدی باشند.
   شهردار رشت از روزهای نخست فعالیت 
خود در شهرداری یکی از محورهای اصلی 
زباله های  را ساماندهی دفنگاه  کار خود 
اهالی  با  سراوان قرار داد و در گفت وگو 
منطقه تاکید کرد: اگر در شرایط کنونی 
که همه مسووالن با هم روی حل مسئله 
سراوان تاکید دارند نتوان به نتیجه رسید، 
نخواهد  بهبود  هرگز  سراوان  وضعیت 
و  صبر  از  باید  چیز  هر  از  پیش  یافت. 
و  کنم  قدردانی  منطقه  اهالی  حوصله 
اینکه درک کرده اند که این معضل مربوط 
به امروز و دیروز نیست و حدود بیش از 
۳۰ سال است زباله های بسیاری در این 

منطقه انباشته می شود.
که  زباله هایی  میزان  از  اینکه  برای     
بیشتر  وارد می شوند  دفنگاه سراوان  در 
خدمات  معاون  با  گفت وگویی  بدانیم 
و   دادیم  انجام  رشت  شهرداری  شهری 
از او خواستیم تا به پرسشهایی همچون 
به  رشت  تولیدی  زباله های  1-میزان 
طور روزانه چقدر است؟ ۲-از این میزان 
زباله چه مقدار به کارخانه کود آلی و چه 
مقدار به سراوان  می رود؟ ۳-چند شرکت 
پیمانکاری وظیفه جمع آوری زباله ها را در 
رشت انجام می دهند؟ و ۴- راهکارهایی 
را که می توان میزان زباله های تولیدی را 

کاهش داد؟ پاسخ دهد.
وی گفت: در شهر رشت در هر ۲۴ ساعت 
تولید می شود که  زباله  حدود ۶۵۰ تن 
1۲۵ تن آن به کارخانه  کود آلی و مابقی 
به سراوان می رود که با افزایش ظرفیت 
کارخانه کود آلی این میزان تقریباً روز به 

روز در حال تغییر است.
   علی مقصودی افزود: کالً شش شرکت 
کار جمع آوری و انتقال زباله های شهر رشت 
را انجام می دهند و به نظر می رسد بتوان 
با فرهنگ سازی تفکیک زباله ها از مبدا و 
رعایت نظافت شهری برای کاهش میزان 

تولیدی زباله اقداماتی اساسی انجام داد.
   وی ادامه داد: زباله یک مشکل جدی 
زیست  محیط  به  و  است  شهرها  برای 
به  زباله ها  چون  و  می کند  وارد  آسیب 
تولید  مختلف  اماکن  در  خرد  صورت 
می شوند، الزم است تا همه آحاد جامعه 

شهرداری 
رشت

ستاد 

»شهر خالق« رشت و »خالقیت و نوآوری«
      ماه های آبان و آذر را باید ماه های رونق کار و تالش مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی 
رشت توصیف کرد که با اجرای »چهارمین جشنواره کویی« شدت گرفت و با دیدار با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران 

و نوید روزهای خوش در برنامه های آتی، تداوم یافت.
برگزاری نخستین نشست رویدادها و جشنواره های مبتنی  بر خوراک شناسی از سلسله نشستهای شهر خالق ، ابتکاری بود که 

به دنبال برگزاری »جشنواره کویی« انجام شد و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت ، مواردی همچون 
تدوین گزارش و فراهم آوردن زمینه های ارتباطات بین المللی را در این نشست مورد تاکید قرار داد.  علیرضا قانع به تعهدات 

شهرداری رشت در این زمینه و همچنین چالشهای پیش روی کار نیز به طور گذرا پرداخت.
از دیگر اقدامات انجام شده در راستای پیشبرد اهداف شهر خالق خوراک شناسی رشت به موارد زیر نیز اشاره نمود.

- میزبانی از روسای دانشگاه حاشیه ی دریای خزر
-افتتاح  چهارمین جشنواره کدو 98/8/20

-سلسله نشست های شهر خالق  نشست اول رویدادها و جشنواره های مبتنی بر خوراک شناسی
-غرفه شهر خالق رشت در نمایشگاه »صنایع غذایی، نان و شیرینی و نوشیدنی«

-در غرفه شهر خالق رشت در نمایشگاه صنایع غذایی گیالن؛ کارگاه آموزشی آشنایی با شیرینی جات و حلواهای محلی برگزار شد
-نشست تخصصی ترویجی سازمانهای غیردولتی گردشگری پایدار شهرهای خالق

- امضای تفاهمنامه همکاری سازمانهای غیردولتی با 4 شهر خالق رشت، اصفهان، سنندج و بندرعباس
-تقدیر از فعاالن حوزه های مختلف گردشگری شهر خالق

-برگزاری غرفه شهر خالق خوراک شناسی رشت از تاریخ 16 لغایت 21 آذر در نخستین جشنواره بین المللی محصوالت غذایی 
سالم و ارگانیک ، با هدف معرفی محصوالت سالم غذایی برگزار شد.

-دیدار مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت با میکل فونت فرانچسکو عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم غذایی ایتالیا ، و مذاکره در خصوص انجام برنامه های مشترک.

-نخستین گردهمایی تخصصی خوراک که روز چهارشنبه 20 آذر ماه در تاالر گفتگوی شهرداری رشت به مناسبت چهارمین 
سال ثبت شهر رشت برگزار شد،

-نشان قدمت شهر خالق به قدیمی ترین رستورانهای شهر تقدیم شد.
در همین راستا شهردار رشت نیز در پنجاه و دومین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن 
که با موضوع »تحقق رویکرد شهر خالق؛ گذار از کمیت به کیفیت در شهرها« برگزار شد ، با اشاره به بازدید معاون اقتصادی 
شهرداری یوانگجوی چین از رشت اظهار کرد: یوانگجو با 4.۵ میلیون نفر جمعیت شانزدهمین شهر خوراک شناسی جهان 

است که از سال 201۵ به عنوان شهر خالق غذا در یونسکو به ثبت رسیده و هم اکنون به توفیقات بسیاری دست یافته است.
دکتر ناصر حاج محمدی هدف نهایی شهر خالق خوراک شناسی را بهبود اقتصادی و شرایط بهتر معیشت شهروندان عنوان کرد.
چند روز پس از برگزاری »جشنواره کویی« و با برپایی نمایشگاه صنایع غذایی گیالن ، غرفه شهر خالق خوراک شناسی شهر 

رشت در نمایشگاه صنایع غذایی، نان، شیرینی و نوشیدنی دایر گردید.
این نمایشگاه با حضور فعال شهرداری رشت و شرکتهای غذایی داخلی و برخی کشورها همچون عمان، کویت، پاکستان، عراق، 

سوریه و... در محل دائمی نمایشگاه های استان گیالن برگزار شد.
یکی از اقدامات حائز اهمیت غرفه شهر خالق خوراک شناسی شهرداری رشت در این نمایشگاه ، برپایی ، یک تور رشتگردی 

برای میهمانان بین المللی بود که با غذاهای محلی شهر خالق خوراک رشت از آنها پذیرایی شد .
 شهردار رشت به همراه جمعی از مسووالن ارشد استان گیالن نیز از نمایشگاه »صنایع غذایی، نان و شیرینی و نوشیدنی« و 

غرفه »شهر خالق خوراک شناسی رشت« در این نمایشگاه بازدید کردند.
 برپایی یک کارگاه آموزشی شیرینی جات و حلواهای محلی از برنامه های مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک 

رشت بود که مورد توجه شرکت کنندگان در این نمایشگاه نیز قرار گرفت.
برگزار شد و مدیران  پایدار کشور  ماه نشست تشکلهای غیردولتی حامی گردشگری و توسعه  تا 1۵ آذر  تاریخ 13  در 
و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد کشوری در کارگاه های آموزشی و ترویجی به بررسی فعالیتهای جامعه  محور در زمینه 
توسعه برنامه های شهر خالق پرداختند. این نشست که با حضور شهردار رشت آغاز شد در روزهای بعد با برگزاری کارگاه های 

تخصصی و برنامه های متنوع دنبال گردید.
 دکتر ناصر حاج محمدی در برنامه افتتاحیه این نشست در »رستوران یوسفی« با اشاره به اینکه شهر رشت هنوز نتوانسته است 
از برند ارزشمند و فرصت و امکان شهر خالق، به خوبی بهره ببرد ، به مقایسه شهر خالق خوراک شناسی رشت و یوانگجوی چین 

پرداخت.
 شهردار رشت افزود: ما زمانی در اهداف شهر خالق خوراک موفق هستیم که این برند برای شهر رشت و شهروندان آن تولید ثروت کند.

 

دومین روز این نشست تخصصی با حضور ناصر حاج محمدی و محمدحسن عاقل منش، تاجیک مدیر کل امور مجامع و سازمان های 
مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، عطایی معاون دبیر کل کمیسیون یونسکو، فخری مدیر آموزش کمیسیون 
ملی یونسکو، فخرزاده مدیر شبکه شهرهای یونسکو و نظری مشاور عالی فرهنگی - هنری شهرداری تبریز برگزار شد. که در این 

مراسم از فعاالن حوزه های مختلف گردشگری شهر خالق با اهدای لوح سپاس و هدیه قدردانی شد .
 به دنبال برگزاری این نشست و ادامه پیشبرد برنامه های شهر خالق خوراک ، به مناسبت چهارمین سال ثبت رشت به عنوان 
»شهر خالق خوراک شناسی« یونسکو، فراخوان نخستین گردهمایی تخصصی خوراک رشت را اعالم شد و روز 20 آذر این 

گردهمایی در تاالر گفتمان شهرداری برگزار شد .
 در این فراخوان از همه سرآشپزها، آشپزها، رستوران داران و کافی شاپ های شهر خالق رشت دعوت شده بود تا در نخستین 

گردهمایی تخصصی خوراک رشت شرکت نمایند.
  همزمان با انتشار این فراخوان شهر خالق خوراک شناسی رشت در نخستین جشنواره بین المللی محصوالت ارگانیک که 
در روزهای 16 تا 21 آذر ماه امسال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با همکاری مدیریت برنامه های یونسکو در این شهر 
خالق برگزار شد، شرکت کرد و به عنوان تنها شهر خالق خوراک شناسی یونسکو در ایران با در کنار شرکتها، سازمانها و 

تولیدکنندگان مختلف در این جشنواره حضور یافت.
 شهردار رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مسووالن 

ارشد این کمیسیون در تهران ، دیدار کرد.
 دکتر ایوبی دبیر کل منطقه ای یونسکو در ایران ، در این دیدار با اشاره به اینکه نشانه هایی از حرکتها و اقدامات مثبت در 
برنامه های اجرایی شهر خالق خوراک کامال مشهود است ، گفت: شور و اشتیاق مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق 

خوراک شناسی رشت قابل توجه و تحسین است.
 وی از برگزاری نشست چهار شهر خالق یونسکوی ایران)رشت، اصفهان، بندرعباس و سنندج(توسط وزارت کشور در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این نشست رئیس شورای شهر، شهردار، رئیس کمیسیون فرهنگی و مدیر برنامه های 

یونسکو در شهر خالق گردهم می آیند و به برنامه ریزی برای آینده مبادرت می ورزند.
 دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به برنامه های پیش روی شهرهای خالق نیز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه ها جشن 

 ملی نوروز است. برنامه های جشن ملی نوروز امسال با محوریت چهار شهر خالق یونسکو در کشور برگزار می شود.
گفتنی است علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک هم گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه 

تحقق اهداف شهر خالق خوراک شناسی در چند ماه اخیر ارائه نمود.
وی همچنین اعالم کرد که پالک کوبی تداوم فعالیت شهر خالق خوراک شناسی با انجام آیینی ویژه در »روز رشت« صورت 

می پذیرد.
 همچنین نخستین گردهمایی تخصصی خوراک به مناسبت چهارمین سال ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی با 
حضورعلی پور رئیس مرکز آموزش و کارآفرینی، فخرزاده مدیر شهرهای یونسکو، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی 
شهر رشت، محمدحسن علیپور و محمدحسن عاقل منش از اعضای شورای اسالمی شهر رشت و علیرضا قانع مدیریت 
برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در تاالر گفتمان شهرداری برگزار شد و نشان قدمت شهر خالق به 

قدیمی ترین رستورانهای شهر اهدا شد.
معرفی این رستورانها از طریق صنف پزندگان یا رستوران داران انجام شد و این نشان بر اساس قدمت و سابقه فعالیت به پنج 
رستوران »سالمت«، »پیوند«، »بین الملل«، »کوروش« و »جهانگیر« به پاس قدردانی از تالشها و خدماتشان در زمینه خوراک اهدا 

شد .
بدون شک این برنامه ها طلعیه اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت توسعه برنامه های شهر خالق خوراک شناسی رشت است 

تا به اهداف ترسیم شده برای این برند ارزشمند دست پیدا کنیم.

در این زمینه مشارکت کنند.

راهکارهای برون رفت از معضل
 در ابتدای امر برای حل مسئله زباله های 
کوتاه مدت،  برنامه  تدوین  با  سراوان 
میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی های 
الزم برای شروع عملیات اجرایی آغاز شد 
و قدم اول با اجرای شن ریزی و سمپاسی 
در محل لندفیل سراوان برداشته شد. در 
های  برنامه  شروع  برای  نیز  دوم  مرحله 
و  ساخت  و  ایجاد  به  نسبت  مدت  میان 
زباله های  شیرابه   تصفیه خانه  اندازی  راه 
سراوان اقدام شد و برای برنامه درازمدت 
نیز احداث نیروگاه زباله سوز در دستور کار 

شهرداری قرار داد.
و  شن ریزی  با  کار  ابتدای  همان  از     
از  جلوگیری  برای  روزه  همه  سمپاشی 
تکثیر حشرات موذی به طور منظم اقدام 
گردید و در همه بازدیدها مسووالن استان 
به  نسبت  دفنگاه  وضعیت  بهبود  بر  نیز 

گذشته تاکید کرده اند.
   یکی دیگر از اقدامات اصالحی که در 
دفنگاه زباله های سراوان انجام شده ایجاد 
پشته های یکنواخت و  کاشت گونه های 
گیاهی سازگار با شرایط محیطی بوده است.
کارشناسان  از  یکی  پورعلی  دکتر     
مطرح در این زمینه می گوید: به منظور 
ساماندهی توده های بسیار نامنظم زباله که 
به طرز بسیار نامطلوبی در گذشته به حال 
خود رها شده بود ، قراردادی با دانشگاه 
ایجاد  و  دفنگاه  بازطراحی  برای  گیالن  

سایت جدید بهداشتی منعقد و اجرا شد.
پشته ها  همه  طرح  این  اساس  بر     
و  یکنواخت سازی، اصالح و تسطیح شد 
سپس با الیه های خاک پوشش گردید و 

به شکل سلول جدید طراحی شد.
   دکتر پورعلی  گفت: همچنین  کاشت 
دو گونه  گیاهی سازگار با این محیط بر 
روی پشته ها ۷۰۰۰ اصله گونه ی گیاهی 
بوته »وتیور« که  »جونی پروس« و ۳۰۰ 
حاال حدود ۹۵ درصد سبز شده و در بهبود 

وضعیت دفنگاه موثر واقع گردیده اند.
    در راستای نظارت دقیق و منظم بر روند 
اجرای کار نیز، شهردار رشت به طور منظم 
و مداوم همه روز از محل دفنگاه و نحوه و 
چگونگی پیشرفت پروژه تصفیه خانه بازدید 
به عمل می آورند و گهگاه تالش می کند 
در بازدیدهای خود مسووالن را نیز با خود 

همراه سازد.
   در باره اهمیت ایجاد تصفیه خانه شیرابه های 
دفنگاه  وضعیت  بهبود  جهت  در  سراوان 
زباله، رئیس سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت توضیح می دهد: شیرابه های 
منابع  از  یکی  سراوان  سایت  در  تولیدی 

آلوده کننده رودخانه زرجوب هستند.
   علیرضا حاجی پور در این زمینه توضیح 

داد: آلودگیها وارد رودخانه سیاهرود شده و 
از طریق چپلی رودخانه وارد زرجوب گردید 
و از آنجا به طرف دریا می رود و کل مسیر 

را آلوده می سازد.
   وی توضیح داد: که تقریباً شبیه همین 
جریان برای آلودگی رودخانه گوهررود وجود 
دارد و فاضالب زندان و شهر صنعتی مستقیماً 
وارد این  رودخانه شده و بدین ترتیب دو 

شیران حیاتی شهر رشت آلوده می شوند.
   حاجی پور با تاکید بر اینکه این آلودگی ها 
محیط  طراوات  و  پاکیزی  روی  تنها  نه 
زیست اثر گذاشته بلکه خساراتی شدید 
به کشاورزی منطقه و سالمت اهالی وارد 
نموده و این وضعیت سال به سال تشدید 

شده است.
پسماندهای  مدیریت  سازمان  رئیس     
شهرداری رشت سپس خاطر نشان کرد: 
این وضعیت ما را بر آن داشت تا پیگیر 
ساخت تصفیه خانه شیرابه  زباله ها باشیم 
که با هدایت و حمایت شهردار محترم هم 
اکنون این پروژه با سرعت پیش می رود 
و با احداث آن می توان گفت که منشای 
آلودگی رودخانه زرجوب از سرچشمه آن 

رفع می گردد.
   وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه شیرابه 
است  ثانیه  بر  لیتر  زباله های سراوان سه 
با  لیتر در شبانه روز که  یعنی ۲۶۶ هزار 
آب  می توان  شیرابه  میزان  این  تصفیه 
تصفیه شده را وارد رودخانه زرجوب کرد 

و مشکل اصلی آن را حل نمود.
   حاجی پور همچنین تاکید کرد: در اجرای 
نانوذرات  روش  از  شیرابه ها  این  تصفیه 
اکسید آهن استفاده می شود و با روشهای 
کف دهی،  هوادهی،  همچون  تلفیقی 
شیمیایی و کلرزنی خروجی آب شفاف و 

بدون آلودگی خواهد بود.
   وی تاکید نمود: این تصفیه خانه قابلیت 
توسعه نیز دارد و در صورتی که نیاز باشد 
حمایتهای  با  نیز  آن  دوم  فاز  عملیات 

شهردار محترم می تواند اجرایی گردد.
  همچنین شهرداری رشت در ادامه اجرای 
ساماندهی ورود پساب و شیرابه های زباله 
به توسعه و  به رودخانه های شهر رشت، 
پرداخت  رشت  کودآلی  کارخانه  تجهیز 
و  تجهیز  و  بهسازی  مرحله  در  واکنون 
راه اندازی تصفیه خانه و سوله های پردازش 

زباله می باشد.
   شهردار رشت در این باره  نیز می گوید: 
زمانی که ما کار را در این کارخانه تحویل 
گرفتیم ظرفیت آن که پردازش ۵۰۰ تن 
زباله در روز بود به 1۰۰ تن کاهش یافته 
بود و ما با رایزنی های انجام داده با استاندار 
محترم، نمایندگان مجلس و به ویژه شخص 
آقای دکتر نوبخت توانستیم اعتبارات خوبی در 
کوتاه مدت برای بازسازی کارخانه جذب کنیم.

   وی در طول چند ماه به وعده خود در 

کودآلی  کارخانه  ظرفیت  افزایش  زمینه 
عمل کرد و با ایجاد دو خط پردازش جدید 
ظرفیت این کارخانه را به دو برابر افزایش داد.

   معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای 
کشور همچنین به تالشهای شهردار رشت 
و  دو، سه  راه اندازی خطوط  با  ارتباط  در 
افزایش ظرفیت  چهار کارخانه کودآلی و 
پردازش این کارخانه به یک هزار تن در 
روز نیز اشاره کرد و گفت: ریجکت زباله های 
به  مستقیماً  آینده  در  کودآلی  کارخانه 

نیروگاه زباله سوز انتقال داده می شود.
   دکتر رجب صالحی با تاکید بر اهمیت 
افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی می افزاید: 
با توسعه ظرفیت کارخانه کود آلی و در 
دفنگاه  زباله سوز  نیروگاه  ایجاد  با  آینده 
زباله های سراوان هم پس از آن، از دریافت 

روزانه زباله خودداری خواهد کرد.
 

حل ریشه ای معضل پسماندهای رشت
   شهردار رشت برای حل مسئله زباله ها 
به شکل زیربنایی در شهر رشت، پیگیر 
در  و  شد  نیز  زباله سوز  نیروگاه  ساخت 
کار  مقدمات  انجام  از  پس  زمینه  این 
گزارشی ارائه نمود و توضیح داد: قرارداد 
ایجاد زباله سوز با شرکت »تی تی اس« در 
سال ۹۲ منعقد شده بود و دولت آن زمان 
مکلف شده بود تا ۲۶ میلیون دالر برای 
ایجاد زباله سوز در سه شهر شمالی ساری، 
نوشهر و رشت و همچنین یک زباله سوز 
در تهران، بپردازد که زباله سوز تهران به 
سرانجام رسید و زباله سوز ساری با ظرفیت 
۴۵۰ تن زباله در روز و  زباله سوز نوشهر 
با ظرفیت ۲۰۰ تن زباله در روز هم اکنون 

حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
   وی ادامه داد: اما برای زباله سوز رشت 
که ظرفیت آن ۶۰۰ تن زباله در روز بود، 
دو مشکل اساسی پیش آمد یکی اینکه 
مکانیابی زمین ابتدا با مشکل روبه رو شد و 

دوم اینکه مطالعات زیست محیطی آن در 
سال ۹۶ به انجام رسید و نهایتاً در سال ۹۷ 
اولین پیش پرداخت به شرکت »تی تی 
اس« از طرف دولت داده شد و یک پیش 
پرداخت دیگر هم حدود دو ماه پیش انجام 
شد و هنوز طبق قرارداد پیش پرداخت ۲۵ 
درصدی از کل مبلغ ۲۶ میلیون دالر، باید 
به این شرکت پرداخت شود که در طول 
مورد  زمین  ما تالش کردیم  فرآیند  این 
نیاز پروژه تحویل پیمانکار داده شود و من 
امیدوارم با توجه به 1۸۰ میلیارد تومانی 
که برای ادامه کار مصوب شده به امید خدا 
نوبخت،  دکتر  آقای  جناب  حمایتهای  با 
پیگیری استاندار محترم و جدیت کارگروه 
پسماندها این پروژه تا دو سال آینده به سر 

و سامان مشخص برسد.
   در آخرین بازدید صورت گرفته از دفنگاه 
سراوان معاون سازمان همیاری شهرداریها و 
دهیاریهای کشور با تاکید بر اهمیت بهبود 
دفنگاه زباله های سراوان گفت: در بازدید 
امروز تفاوت آشکار این محل را با گذشته 
وجود  و  تعفن  بوی  از  دیگر  امروز  دیدم. 
حشرات موذی در این محل خبری نیست.

تالش  رجب صالحی  حسین  دکتر     
شایسته  را  زمینه  این  در  رشت  شهردار 
یک  از  استفاده  افزود:  و  کرد  توصیف 
سم گیاهی مناسب که با شرایط منطقه 
سازگاری دارد و پوشش روزانه سلولهای 
مداوم  سمپاشی  و  زباله  بهداشتی  دفن 
موجب از بین رفتن بو و حشرات موذی 
شده و از تکثیر و گسترش این حشرات 
به ویژه مگس در دفنگاه زباله جلوگیری 

کرده است.
   وی به بازدیدهای خود از دیگر مراکز دفن 
زباله در کشور نیز اشاره کرد و گفت: دفنگاه 
زباله  رشت هم اکنون نسبت به شهرهای 
دیگر به ویژه سه استان شمالی کشور از 

شرایطی مطلوبتر و بهتر برخوردار است.
    دکتر رجب صالحی با تاکید بر ساخت 
زباله های  شیرابه  تصفیه خانه  سوله های 
حدود  کرد:  نشان  خاطر  نیز  سراوان 
چهار ماه پیش که از اینجا بازدید کردم 
و  نداشت  وجود  سازه ای  یا  سوله  هیچ 
با  رشت  شهردار  جدیت  با  خوشبختانه 
سرعت، کارهای الزم انجام شده که نشان 
معادل  ماه  چند  همین  در  وی  می دهد 

چندین سال کار کرده است.
اینک برای ساخت     شهردار رشت که 
نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی این شهر تالش 
می کند در این باره افزود : ساخت زباله سوز 
در شهر رشت هنوز در مرحله ابتدایی است 

و تاکنون تنها زمین آن فراهم شده است.
   وی اجرای این پروژه را راهکار اساسی 
زباله  بحران  از  خروج  برای  رشت  شهر 
می داند و بر اهتمام مسووالن برای اجرایی 

شدن این پروژه تاکید دارد.
   دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه برای 
ساخت نیروگاه زباله سوزبه حداقل ۴۰۰ تا 
۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در رشت نیاز 
تومان  میلیارد   ۲۸ پارسال  افزود:  است، 
و امسال هم 1۲ میلیارد تومان اعتبار به 
زباله سوز رشت اختصاص یافت که البته 
باید هرچه سریعتر  زمینه  این  در  دولت 

اعتبارات بیشتری اختصاص دهد.
  معاون امور عمرانی استانداری گیالن نیز با 
پیگیری و همکاری های الزم با شهرداری رشت 
در این زمینه ، از حمایتهای شخص استاندار 

برای اجرای این پروژه مهم خبر می دهد.
   مهندس علی اوسط مقدم در این زمینه 
با اشاره به اینکه همه مشکالت به خاطر 
کمبود اعتبارات نیست گفت: باید بپذیریم 
این  در  تاکنون  کوتاهی هایی  هم  ما  که 

زمینه داشته ایم.
   وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای 
استاندار محترم و آقای دکتر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص 
زباله سوز،  ساخت  برای  الزم  اعتبارات 

مشکالت مردم سراوان کاهش یابد.

زخم»سراوان«التیاممییابد

شهرداری رشت 
در ادامه اجرای 
ساماندهی ورود پساب 
و شیرابه های زباله 
به رودخانه های شهر 
رشت، به توسعه و 
تجهیز کارخانه کودآلی 
پرداخت و همچنین 
پیگیری اجرای نیروگاه 
زباله سوز را در دستور 
کار خود قرار داده 
است.

مروری 
بر مسئله 

سراوان

سازه ای برای نجات سراوان از شیرابه  های کوه بلند  زباله
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