
قدردانی از توجه به 
اولین شماره ماهنامه 

»آوای بلدیه«
   اولین شماره از »آوای بلدیه« نشریه داخلی شهرداری 
رشت که دی ماه ۹۸ چاپ و منتشر شد، بازتابی وسیع و 
گسترده چه بین همکاران و چه خارج از مجموعه شهرداری 
رشت داشته و حتی برخی ها دست به قلم شدند، زحمت 

کشیدند، منت گذاشتند و برایمان نامه ارسال کردند.
   از همه عزیزانی که چه داخل خانواده بزرگ شهرداری 
رشت و چه خارج از آن؛ به ویژه اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر، ما را مورد لطف و محبت قرار دادند و با 
رهنمودهای ما را نسبت به آینده آینده دلگرم کردند، 
بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم این ارتباط دوسویه هم 
باقی و هم تعمیق و گسترش بیابد. گذشته از صحبت های 
حضوری و انتقال نقطه نظرات به دست اندرکاران »آوای 
بلدیه« برخی ها با ارسال نامه پیشنهادهایی مطرح کردند 

که برایمان بسیار مهم و ارزشمند بوده و هست.
   یکی از نامه هایی که بیشتر مورد توجه دست اندرکاران 
»آوای بلدیه« قرار گرفت و حاوی نکات قابل توجه بود، 
نامه آقای حسین علیجانی سرپرست اداره ارتباطات و 

امور بین الملل شهرداری قزوین است.
   ایشان در نامه خود با تبریک »روز رشت« به همه 
شهروندان گرامی »شهر باران های نقره ای« تالش های 
همکاران شهرداری رشت را در برقراری ارتباط دوسویه 
و مستمر با شهروندان این شهر ستوده و پیشنهادهایی 
را برای »آوای بلدیه« مطرح کردند که هر یک در جای 

خود قابل بحث و بررسی است.
   از نقطه نظر آقای حسین علیجانی بهره گیری از مواردی 
همچون معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری، جاذبه های 
گردشگری، پیشینه و تاریخ، معرفی ادیبان و مشاهیر، نگاه 
عکاسان شهر، بهره گیری از قلم نویسندگان و روزنامه نگاران 
رشت و... آهنگ آوای خوش بلدیه را زیباتر می کند.  در 
البه الی نکاتی که مطرح شد آنچه بیش از همه می تواند 
ارتباط »آوای بلدیه« را با شهروندان تعمیق بخشد، پیشنهاد 
درج نظرات شهروندان و بیان نقاط ضعف و قوت از منظر آنان 
است که تاکید شده، می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند،  
حس تعلق شهروندان را افزایش دهد و به جلب مشارکت های 

مردمی در کارها منتهی گردد.
   بدون شک اقداماتی که در مجموعه شهرداری صورت 
افزایش  و  عمومی  اعتماد  جلب  راستای  در  می پذیرد 
مشارکت های مردمی است و »آوای بلدیه« که »نشریه داخلی 
شهرداری رشت« است نیز برای تحقق این مهم به سهم خود از 

هیچ کوشش و تالش فراگیر، فروگذار نخواهد کرد.
   در پایان امیدواریم با انتشار چندین شماره از »آوای 
بلدیه« روزبه روز بر کیفیت و تنوع مطالب آن افزوده 
شده و توجه بیش از پیش مخاطبان به آن جلب گردد.
   ما »آوای بلدیه« را فرصت و امکانی برای برقراری 
ارتباط بین مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت با خانواده بزرگ شهرداری و همشهریان گرامی 
انتقادات،  پذیرای  و دل  با جان  و  خودمان می دانیم 

علیرضا قانعپیشنهادها و رهنمودها هستیم.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

برند شهر خالق خوراک  رشت باید به توسعه 
اقتصادی شهر کمک کند

   دکـــتر ناصـــــر 
در  حاج محـــمـدی 
در  رشت«  »روز  ویژه برنامه   
»تاالر مرکزی شهر« واقع در 
یک  بیان  با  ملت«  »بوستان 
امیدواریم  گفت:  پیشنهاد، 
از  دیگر  مقوله   یک  بتوانیم 
اولین ها را برای شهر رشت رقم 
بزنیم و با ثیت »روز رشت« در 
تقویم، این شهر اولین شهری 

در کشور باشد که روز آن در تقویم رسمی کشور ثبت می شود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، وی سپس از دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران که میهمان ویژه  این برنامه بود، خواست تا در انجام 

این کار مهم دست مدیریت شهری را بگیرد.
   شهردار رشت گفت: شهر رشت آالن به برکت برند »شهر خالق 
خوراک شناسی« یکی از شهرهای بین المللی است. در کل جهان 
تعداد اندکی شهر خالق داریم که رشت افتخار دارد در این جمع 
قرار گرفته است.  دکتر حاج محمدی افزود: برند »شهر خالق خوراک« باید 
برای رشت توسعه  اقتصادی ایجاد کند و خوشبختانه ما آالن داریم به این 

سمت پیش می رویم.
   شهردار رشت سپس اثرات بهبود اقتصاد شهری را در زمینه  کاهش 
تعداد بیکاران و ازدواج های ناموفق تشریح کرد و گفت: وقتی اقتصاد یک 
شهر پویا باشد آسیبهای اجتماعی یاد شده نیز در آن شهر کاهش می یابند.

   وی همچنین به سفر مدیران شهری یوانگجوی چین به رشت و 
بیان تجارب ارزشمند آنها در زمینه  بهره گیری از برند شهر خالق 
خود اشاره کرد و گفت: همانطور که در آغاز این برنامه به شکل 
نمادین حاج میرزا خلیل رفیع کلید شهر را پس از ۱۵۰ سال به 
شورای اسالمی دادند و این شورا هم آن را به بنده واگذار کردند، من 

امیدوار شایسته  اعتماد یاد شده باشم.
همچون  اجرا  دست  در  پروژه های  از  برخی  به  حاج محمدی     
تصفیه خانه  شیرابهی زباله های سراوان، پاکسازی آلودگی رودخانه های 
رشت و جمع آوری و ساماندهی فاضالب شهری نیز اشاره کرد و 
گفت: به حاج میرزا خلیل رفیع قول می دهیم شهر رشت را برای 

مردم رشت شاداب و پرنشاط کنیم.
   وی ادامه داد: به حاج میرزا خلیل رفیع قول می دهیم حمل و نقل 
شهری آسان شود، مسائل و مشکالت شهری مورد توجه قرار گیرد 
و مساله  گیر کردن شهروندان در ترافیک سنگین با تصویب ایجاد 
تراموا در شورای عالی ترافیک برای همیشه در شهر رشت حل شود.

   حاج محمدی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه استان گیالن و 
دو استان شمالی دیگر - مازندران و گلستان - نگین کشور هستند 
و باید از طبیعت بکر، سرشار و زیبای آنها محافظت کرد، گفت: 
امیدواریم با برنامه هایی که انجام می شوند، رشت به شهری شناخته 

شده برای همه گردشگران تبدیل گردد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران:

جهان امروز جهان شهرمحور است 
 دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در 
ایران با متمدن، فرهنگی و میهمان نواز خواندن مردم شهر 
رشت، گفت: من به هر شهری رفتم پشت تریبون تنها از من تشکر 
کردند اما در برنامه »روز رشت« سه بار از قول سه نفر به حضور همسرم 
در کنار من تاکید شد که برای من جای خوشحالی بسیاری داشت و 

این موضوع نشان از فرهنگ واالی رشتی ها و شخصیت آنها دارد.

   وی گفت: اعتقاد دارم که این شهر در بسیاری از زمینه ها ابتکارات ویژه ای 
دارد. مخصوصاً در عرصه  فرهنگ و هنر که حتی از تهران هم به گواهی 
بسیاری از کارشناسان جلوتر است.  دکتر ایوبی با تاکید بر نقش و اهمیت 
مدیریت شهری گفت: جهان امروز جهان شهر محور است و خوشبختانه امروز 

شهرداری و شهرداران در ایران هم از جایگاهی شایسته برخوردار هستند.
   دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران سپس افزود: شهر رشت نه  
تنها در زمینه ی خوراک  بلکه در بسیاری از زمینه های دیگر همچون، 

فرهنگ، هنرهای تجسمی و... ایده های خالق دارد.
   وی خاطر نشان کرد: گردشگرانی که به کشورهای مختلف سفر 
می کنند یکی از مواردی را که به آن توجه دارند، غذاها و خوراکی ها 
است و رشت هم اکنون خوراکی هایی دارد مثل میرزاقاسمی که در 

رستورانهای مختلف جهان سرو می شود.
   وی با اشاره به اینکه شهرهای خالق در جهان تنها ۲۴۶ شهر هستند 
و حتی تهران نتوانسته است در این شبکه وارد شد، گفت: حضور شهر 

رشت در شبکه های شهرهای خالق بسیار ارزشمند است.
   دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ادامه خاطر نشان کرد: 
روزهایی مانند »روز رشت« روزهای شادی و نشاط هستند و ما باید از 

این فرصت ها برای حفظ شادابی اجتماعی استفاده کنیم.
   دکتر ایوبی در این سفر »پالک کوبی شهر خالق خوراک شناسی 
یونسکو« را در پیاده راه شهدای ذهاب هسته مرکزی شهر رشت انجام 
داد و در بازگشت به تهران سایت رسمی یونسکو – ایران گزارشی 

مفصل از برنامه های »روز رشت« را منعکس کرد.

نشریه داخلی شهرداری رشت
سال اول- شماره دوم-هفته اول بهمن  ماه ۱۳۹۸

»دهه فجر« امسال به وسیله شهرداری رشت؛

۲۲ پروژه شهری به بهره برداری می رسد 
یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود

          در نشست کمیته فضاسازی و تزئینات شهری »ستاد دهه فجر انقالب اسالمی مرکز استان 
گیالن« که توسط شهرداری رشت برگزار گردید، پس از بررسی پروژه های مختلف شهری اعالم 
شد: در این دهه ۲۲ پروژه بزرگ و کوچک شهری در رشت افتتاح شده یا کلنگ زنی می شود.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که 
با حضور شهردار، معاونان، مدیران و روسای شهرداری برگزار گردید، دکتر ناصر حاج محمدی 
ابتدا با اشاره به در پیش بودن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: با توجه 
به اینکه امسال چهل و یکمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی را پاس می داریم و با در نظر 
گرفتن شرایط حساس موجود، فضاسازی شهری بیش از پیش دارای اهمیت خواهد بود و به 
همین دلیل سازمانهای مربوطه از جمله »سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری«، »سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی« و »مدیریت ارتباطات و امور بین الملل« به تناسب حوزه  کاریشان 

حضوری فعال و پرجنب و جوش در این زمینه خواهند داشت.
   شهردار رشت سپس تاکید کرد: فرا رسیدن سالگرد انقالب اسالمی فرصتی است که هر 
دستگاه خدمات و اقدامات خود را به مردم گزارش کند و شهرداری رشت هم  می کوشد از این 
فرصت و امکان بهترین بهره را در زمینه ایجاد شرایط تبلیغات محیطی، زیباسازی سیما و چهره 

شهر و همچنین تدارک برنامه های متناسب با این دهه را ببرد.
   دکتر حاج محمدی در ادامه گفت: در »دهه فجر« امسال به مناسبت فرا رسیدن سالگرد انقالب 
شکوهمند اسالمی ان شاءاهلل ۲۲ پروژه مختلف سرمایه گذاری، عمرانی و شهری تا روز ۲۲ بهمن 

ماه امسال افتتاح شده یا کلنگ زنی می شوند.

دهه فجر« امسال؛ تراموای رشت وارد فاز اجرایی می شود
   در نشستی با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، دکتر رضا رسولی عضو کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک  شورای اسالمی شهر، محمد محبتی مدیر پروژه تراموای رشت و مهندس 
اسفندیار دهقانیان مدیر عامل و دیگر مدیران »شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه« دو طرف در 

زمینه اجرای تراموای شهر رشت به توافق رسیدند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست ابتدا 
شهردار رشت با اشاره به اینکه شهر رشت، به »شهر اولین ها« در کشور معروف و مشهور است، 
گفت: قصد داریم اولین شهر کشور نیز باشیم که کلنگ اجرایی عملیات تراموا در آن به زمین 

زده می شود و از شبکه حمل و نقل ریلی قطار شهری برخوردار خواهد شد.
   در ادامه ناصر حاج محمدی به عالقه مندی نمایندگان محترم شهرستان رشت در مجلس 
شورای اسالمی، اعضای محترم شورای اسالمی شهر و مساعدتهای دکتر محمدباقر نوبخت 
معاون ریاست جمهوری در اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: در »دهه مبارک فجر« کلنگ 

آغاز عملیات اجرایی این پروژه به زمین خواهد خورد.
    در ادامه مهندس اسفندیار دهقانیان گفت: این آمادگی در »شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه« 

وجود دارد که توافق حاصل شده را در اسرع وقت برای تکمیل پروژه به انجام برساند.
    دهقانیان با تشکر از حسن اعتماد شهرداری رشت به مجموعه »بانک شهر« و »شرکت 
شهرآتیه« و نیز برشمردن مزایای راه اندازی تراموا در کالنشهرها همچون کاهش آلودگی هوا، 
کاهش بار ترافیکی، صرفه جویی در مصرف انرژی و جذابیت گردشگری گفت: کنسرسیومی در 
این رابطه متشکل از »شرکت چیلکو«، »شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه« و »بانک شهر« تشکیل 
گردیده و مصوبات الزم در این زمینه اخذ شده و این شرکت آمادگی دارد که پروژه تراموای 

رشت را با حداکثر کیفیت و در کمترین زمان ممکن اجرایی نماید.
   گفتنی است در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری بین »شهرداری رشت« و »شرکت 

سرمایه گذاری شهرآتیه« به امضای ناصر حاج محمدی و اسفندیار دهقانیان رسید.



۲
شماره ۲ -بهمن ماه ۹۸

استقبال بی نظیر و کم سابقه رشتی ها از برنامه های جذاب »روز رشت«

استقبال از جشنواره گاری 
کباب رشتی تا مسابقه پخت 

میرزاقاسمی/ توجه شهروندان 
به جشنواره »می رشت 

خوشمزه خوراک« تا سلسله 
مسابقه های »رشتی خوراک«

رشت«  »روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به   
متشکل  شهری  مدیریت  مجموعه  
و  اجتماعی  »فرهنگی،  سازمانهای  از 
سبز  فضای  و  منظر  »سیما،  ورزشی«، 
مشاغل  ساماندهی  و  »میادین  شهری«، 
و  کشاورزی«  فرآورده های  و  شهری 
یونسکو  برنامه های  »مدیریت  همچنین 

در شهر خالق خوراک رشت« و »مدیریت 
شهرداری«  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهر  در  را  جذابی  و  متنوع  برنامه های 
این  از  یک  هر  که  کردند  اجرا  رشت 
پرشور  و  گسترده  استقبال  با  برنامه ها 

شهروندان رشتی روبه رو شد.
که  برنامه ها  این  اجرای  روز  چند  در     

آنها جشنواره ها و مسابقه های  از  بسیاری 
فراوان  جمعیت  توجه  بود،  خوراک محور 
این  به  رشتی  شهروندان  از  سیل آسا  و 
فراخور  به  یک  هر  و  شد  جلب  برنامه ها 
سلیقه و عالقه مندی خود از برنامه های اجرا 

شده بهره و لذت بردند.
   نخستین جشنواره گاری کباب رشتی، 

خوراک«  خوشمزه  »می رشت  جشنواره 
و  محلی(   - خانگی)بومی  بخش  دو  در 
میرزاقاسمی  پخت  مسابقه   رستورانی، 
مسابقه های  سلسله  از  مسابقه  نخستین 
و  بخش)خانگی  دو  در  خوراک«  »رشتی 
هنرجویان  غذای  جشنواره  رستورانی(، 
آموزشگاهی، پالک کوبی به منظور تثبیــت  

رشت،  شناسی  خوراک  خالق  شهر 
رشت  نقشه  قدیمی ترین  از  رونمایی 
کل  دبیر  با حضور  تخصصی  نشست  و 
از  ایران  در  یونسکو  ملی  کمیسیون 
خوراک محور  مهم  برنامه های  جمله 
شهر  در  یونسکو  برنامه های  مدیریت 

خالق رشت بود. 

نمایشگاه اسناد و عکس »روز رشت«
 در خانه  میرزا کوچک برگزار شد

  
بلدیه - سه شنبه ی گذشته دهم دیماه   آوای 
و  ورزشی  فرهنگی،  سازمان  همت  به  امسال 
و  اسناد  نمایشگاه  رشت  شهرداری  اجتماعی 
عکس »روز رشت« در خانه  میرزا کوچک در 

محله  استادسرا برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، در این نمایشگاه از 
اسناد،  دی ماه ۱۳۹۸  دهم  سه شنبه  روز  ظهر 
دید  معرض  به  قدیمی  عکس های  و  تصاویر 

عالقه مندان گذاشته شد و تندیس هایی کوچک از میرزا کوچک خان جنگلی و دیگر محصوالت فرهنگی عرضه 
گردید.

   شهردار رشت در حاشیه  برگزاری این نمایشگاه، اسناد و تصاویر تاریخی را بهترین گواه و دلیل واقعیت های 
تاریخی هر سرزمین و هر قوم توصیف کرد و گفت: این اسناد، مدارک و عکسها می توانند دستمایه های تحقق و 

پژوهش محققان، دانشجویان و دانش آموزان قرار بگیرتد.
   گفتنی است در این بازدید فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، محمدحسن 
عاقل منش و محمدحسن علیپور دو عضو شورای اسالمی شهر رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری، آرش امیرلو مدیر منطقه یک و برخی دیگر از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.

از پرستاران »بیمارستان ۱۷ شهریور رشت« 
تجلیل شد

  
 آوای بلدیه - به همت مشاور امور بانوان شهردار 
فاطمه  و  حاج محمدی  دکتر  حضور  با  و  رشت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  شیرزاد 
گردشگری شورا و محمدحسن عاقل منش عضو 
از  تجلیل  برنامه  رشت،  شهر  اسالمی  شورای 
پرستاران »بیمارستان ۱7 شهریور رشت« برگزار 

شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 

بین الملل شهرداری رشت در این برنامه که به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« و »روزپرستار« برگزار شد، دکتر 
حاج محمدی و همراهان وی از بخشهای مختلف »بیمارستان ۱7 شهریور رشت« بازدید کرده و با عیادت از 

کودکان بستری در این بیمارستان با والدین آنها به گفت وگو پرداختند.
و  اجتماعی و گردشگری  فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی،     دکتر حاج محمدی شهردار رشت، 
محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی در گفت وگو با مدیران، دست اندرکاران و کادر درمانی این بیمارستان 
با اهدای گل و لوح سپاس به شماری از پرستاران »مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ۱7 شهریور رشت« فرا 

رسیدن »روز پرستار« را به آنها تبریک گفتند.

نشست تخصصی »رشت پژوهی« در »پژوهشکده  
گیالن شناسی« برگزار شد

   
آوای بلدیه - به همت و تالش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با همکاری و مشارکت 
»پژوهشکده  گیالن شناسی دانشگاه گیالن« روز سه شنبه دهم دی ماه امسال یک نشست تخصصی در زمینه  

»رشت پژوهی« در تاالر اجتماعات  این پژوهشکده در رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که با حضور جمعی از 

فرهیختگان، فرهنگیان، پژوهشگران، مورخان و گیالن شناسان برگزار شد، دکتر احمد سمیعی، احمد اداره چی، 
مهندس روبرت واهانیان و علی امیری در یک میزگرد تخصصی برای حاضران صبحت کردند.

   فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی، رضا رسولی، محمدحسن 
عاقل منش از اعضای شورای اسالمی شهر و برخی از مدیران شهرداری رشت نیز در این نشست حاضر بودند.

   دکتر سیدهاشم موسوی رئیس »پژوهشکده  گیالن شناسی دانشگاه گیالن« و دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت هم هر یک دقایقی برای حاضران در باره  پیشینه و فرهنگ و تمدن رشت صحبت کردند.

   شهردار رشت در سخنانش با اشاره به قدمت و پیشینه  شهر رشت، این شهر را شهر اولین ها معرفی کرد که 
بسیاری از اقدامات فرهنگی در آن برای اولین بار در کشور رخ داده است.

   دکتر حاج محمدی گفت: »روز رشت« فرصتی ایده آل برای معرفی توانمندیها و داشته های این شهر فرهنگی به همگان است.
   گفتنی است در پایان این برنامه از چند فعال و تالشگر فرهنگی همچون دکتر احمد سمیعی، مهندس روبرت 

واهانیان، دکتر سیدهاشم  موسوی، علی امیری و.... با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

نشست »نسل ماندگار« به مناسبت »روز رشت«
 برگزار شد

  

   آوای بلدیه -  رشتی ها به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« پای صحبت یادگاران دفاع مقدس در برنامه 
»نسل ماندگار« نشستند. 

   به گزارش واحد ارتباطات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نشست »نسل ماندگار« که به 
»روایت شفاهی حماسه آفرینی مردم شهر رشت در هشت سال دفاع مقدس« اختصاص داشت با حضور یادگاران 

دفاع مقدس به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« برگزتار شد.
   در این برنامه  دکترناصر حاج محمدی شهردار رشت، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهررشت، سرهنگ 
بایرامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و 

ورزشی شهرداری رشت و جمعیتی از عالقه مندان  در »حسینیه هنر« گرد هم آمدند.
   شایان ذکراست در این نشست یادگاران عزیز دفاع مقدس به بیان خاطرات خود پرداختند و حال هوای آن 

روزهای شهر رشت در جنگ تحمیلی را برای حاضران تشریح کردند.
   همچنین  رضا نیکوکار از شاعران برجسته و شناخته شده کشور قطعاتی از اشعار خود با مضمون دفاع مقدس 

را برای حاضران خواند.

آیین تجلیل از سردار حق بین در رشت برگزار شد
    آوای بلدیه - در برنامه ای ویژه از مجاهدتها و تالشهای سردار محمدعلی حق بین مشاور عالی فرمانده نیروی 

زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین)ع( سپاه پاسداران انقالب اسالمی قدردانی و تجلیل شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این آیین نکوداشت که رئیس شورای 
اسالمی شهر رشت، برخی از اعضای شورا و مدیران شهرداری حضور داشتند، دکتر ناصر حاج محمدی در سخنانی با 
قدردانی از مجاهدتهای سردار حق بین گفت: نقش بی بدیل دالورمردان گیالنی به ویژه سردار گرامی سپاه اسالم جناب 
آقای حق بین به پایان دادن چهار سال سلطه تفکیریها بر نبل و الزهرا و همچنین تالش و مجاهدت بی مانند ایشان بر 

کسی پوشیده نیست.

   شهردار رشت با اشاره به اینکه ایشان در مرداد ماه گذشته نشان فتح۲ را از دستان مبارک مقام معظم رهبری 
دریافت کرده اند، گفت: به عنوان یک خادم مردم گیالن و رشت از این افتخار بزرگ به خود می بالم.

   در این آیین تجلیل، تصویری از پرتره سردار حق بین و هدایایی دیگر به ایشان اهدا شد و از مجاهدتهای این 
سردار معظم در دفاع از حرم قدردانی گردید.    

محفل انس با قرآن در رشت برگزار شد
فرا رسیدن  با  بلدیه - همزمان  آوای     
»روز رشت« و والدت حضرت زینب)س(؛ 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
اوقاف  اداره   همکاری  با  رشت  شهرداری 
امور خیریه  شهرستان رشت، »محفل  و 
انس با قرآن و عترت« را در رشت برگزار 

کرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
میالد  رسیدن  فرا  مناسبت  به  رشت، 
باسعادت حضرت زینب )سالم اهلل علیها( 
محفل  این  رشت«  »روز  رسیدن  فرا  و 

معنوی قرآنی در بقعه  متبرکه فاطمه اخری در رشت برگزار شد.
   این محفل قرآنی با حضور و تالوت قاری بین المللی استاد حاج وحید نظریان، تالوت قاری جوان شهر رشت 
محمدرضا امجدی، مولودی خوانی مداح اهلبیت)ع( حاج مسعود عارفی و اجرای گروه تواشیح و همخوانی »آل یاسین 

رشت« همراه شد.
   محفل قرآنی یاد شده شامگاه سه شنبه دهم دی ماه امسال پس از اقامه  نماز جماعت مغرب و عشاء در آستان مقدس 

حضرت فاطمه اخری)س( - خواهر امام رشت - با حضور دوستداران قرآن و فعاالن قرآنی شهر رشت برگزار شد.
   در این برنامه قرآنی برخی از مسئوالن استانی، شهرستانی، فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری شورای اسالمی شهر، محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، برخی از مدیران شهرداری و جمعیتی کثیر از شهروندان مومن و خداجو 

حضور داشتند.

به مقام شامخ شهدا مقدس ادای احترام شد  
   آوای بلدیه -  در نخستین ساعتهای صبح روز پنجشنبه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸ و پیش از شروع آخرین 
برنامه های »روز رشت« شهردار رشت و هیات همراه وی با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ 

این شهدا ادای احترام کردند
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهردار رشت و برخی از مدیران با حضور در گلزار شهدای رشت با خواندن فاتحه، نثار گل و غبارروبی به 

شهدای گرانقدر شهرمان ادای احترام کردند و با آرمانهای واالی شهیدان تجدید میثاق نمودند.
   گفتتی است در این آیین فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا، 
محمدحسن عاقل منش و محمدحسن علیپور از اعضای شورای اسالمی، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین برخی 

دیگر از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.

با صدای زنگ »روز رشت« طرح »شهردارمدرسه« کلید خورد
   آوای بلدیه - همزمان با فرا رسیدن دوتزدهم دی ماه »روز رشت« با به صدا در آمدن »زنگ روز رشت« 
در دبیرستان »پیک نور« طرح »شهردارمدرسه« نیز کلید خورد و سند تفاهمنامه  همکاری بین شهرداری 

رشت و اداره  کل آموزش و پرورش استان گیالن به امضا رسید.
  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این سند همکاری به امضای دکتر 

ناصر حاج محمدی شهردار رشت و نادر جهان آرای مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن رسیده است.
   در اجرای این سند همکاری دو طرف به انجام طرح »شهردارمدرسه« ملزم می شوند.

   هدف اصلی اجرای طرح »شهردارمدرسه« نهادینه کردن مشارکت جمعی دانش آموزان در همکاری برای 
ایجاد مدرسه ای بهتر و همچنین تقویت حس مسئولیت و روحیه  همکاری در آنها است. 

   در اجرای این طرح می تواند با همکاری دانش آموزان از ظرفیت ها و توانمندی های دانش آموزان نخبه در 
زمینه های مختلف ترویج برنامه های فرهنگی، علمی، عقیدتی و ...  در جهت بهبود وضعیت مدرسه اقدام شود.



۳
شماره ۲- بهمن ماه ۹۸

شهردار رشت: تالش می کنیم »روز رشت« 
در تقویم رسمی کشور ثبت شود

  

 آوای بلدیه - دکتر ناصر حاج محمدی در ویژه برنامه   »روز رشت« در »تاالر مرکزی شهر« واقع 
در »بوستان ملت« با بیان یک پیشنهاد، گفت: امیدواریم بتوانیم یک مقوله  دیگر از اولین ها را 
برای شهر رشت رقم بزنیم و با ثیت »روز رشت« در تقویم، این شهر اولین شهری در کشور باشد 

که روز آن در تقویم رسمی کشور ثبت می شود.
از  الملل شهرداری رشت، وی سپس  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران که میهمان ویژه  این برنامه بود، 

خواست تا در انجام این کار مهم دست مدیریت شهری را بگیرد.
از  یکی  برند »شهر خالق خوراک شناسی«  برکت  به  آالن     شهردار رشت گفت: شهر رشت 
شهرهای بین المللی است. در کل جهان تعداد اندکی شهر خالق داریم که رشت افتخار دارد در 

این جمع قرار گرفته است.
توسعه   برای شهر رشت  باید  برند »شهر خالق خوراک«  افزود:  دکتر حاج محمدی سپس     

اقتصادی ایجاد کند و خوشبختانه ما آالن داریم به این سمت پیش می رویم.
   وی با اشاره به اینکه با حضور دکتر ایوبی پالک کوبی »شهر خالق خوراک رشت« در ساختمان 
تاریخی شهرداری نیز انجام می شود، گفت: با اقداماتی که در زمینه  »شهر خالق خوراک« انجام 
شده و از این پس هم انجام خواهد شد، حاال شهر رشت و خوراکی های آن را در جهان می 
شناسند و گردشگران با سرچ کردن در اینترنت اطالعات بسیاری در این زمینه خواهند یافت.

   شهردار رشت سپس اثرات بهبود اقتصاد شهری را در زمینه  کاهش تعداد بیکاران و ازدواج های 
ناموفق تشریح کرد و گفت: وقتی اقتصاد یک شهر پویا باشد آسیبهای اجتماعی یاد شده نیز 

در آن شهر کاهش می یابند.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در زمینه  آینده 
»شهر خالق خوراک رشت« گفت:

در »روز رشت« چهره ای درخشان و شاداب
 از شهر رشت دیدم

   آوای بلدیه -  دکتر حجت اهلل ایوبی 
در پایان سفرش به شهر رشت و پس از 
هنگامی  مختلف  برنامه های  در  حضور 
بی نظیر  استقبال  و  هیجان  شور،  که 
شهروندان رشتی را از برنامه های تدارک 
دیده شده  »شهر خالق خوراک شناسی« 
دید، گفت: من در »روز رشت« چهره ای 
درخشان، شاد و شاداب از شهر رشت و 
مردمانش دیدم و چقدر این اتفاق، خوب 
و مبارک است که نشان از رفتار توسعه  

یافته و متمدنانه شما می دهد.
یونسکو  ملی  کمیسیون  کل  دبیر     

شهردار،  بین  که  است  شهری  توسعه یافته  و  متمدن  شهر  افزود:  سپس  ایران  در 
شورای شهر و مردم آن رابطه یی عمیق و صمیمی وجود داشته باشد و همه  شهرهای 
ویژگی هایی  چنین  هستند،  برخوردار  جهانی  جایگاه  از  که  تاریخی  و  شناسنامه دار 

دارند.
   وی افزود: همین ماجرایی که ما در »روز رشت« در شهر زیبای شما دیدیم نشان 
اثربخش  می شود  اجتماعی  شادی  سبب  که  خالقانه  ایده های  این  چقدر  که  می دهد 
و  کالن  بودجه   به  نیاز  خوب  برنامه های  اجرای  برای  که  دیدیم  است.  تاثیرگذار  و 
همگان  به  را،  منسجم  شهر  یک  از  تصویری  امروز  شما  نیست.  هم  بزرگ  تصمیمات 

نشان دادید.
ادامه داد: من امروز خیالم راحت شد. فکر  می کنم در کوچه  ایوبی     دکتر حجت اهلل 
پس کوچه های سیستم اداری ما هنوز می شود کارهای بزرگ را با مبالغ کم انجام داد 
و حاال احساس می کنم آینده  روشنی پیش روی شما در شهر رشت است و ما هم در 
انتقال تجربه های موفق شهرهای  با  تا  کمیسیون ملی یونسکو درخدمت شما هستیم 
معرفی  جهانی  مجامع  به  پیش  از  بیش  رشت  تا  می کنیم  تالش  شما،  به  جهان  خالق 

شود.
در  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  همچنین  ایران  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  رئیس     
در  که  است  امیدواری  جای  می افتد،  اتفاق  که  مسائلی  همه   به رغم  گفت:  آیین   این 
عرصه های فرهنگ، تمدن و هنر، ایران همیشه سربلند است و جایگاهی رفیع در جهان 
دارد. بنا بر این باید به مقوله های فرهنگی بیشتر توجه شود.  اگر شما دیدید افرادی که 
در ساختمان شهرداری ورود می کنند تنها مقامات و مسئوالن نیستند بلکه هنرمندان، 
را  راه  بدانید  می شوند،  وارد  ساختمان  این  به  فرهیختگان  و  فرهنگیان  اندیشمندان، 

درست رفته اید.

بارانی از شعر و ترانه در رشت باریدن گرفت
شاعران  و  فرهیختگان  ادبا،  فرهنگیان،  رشت«  »روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به    - بلدیه  آوای     
»شهرباران« در »تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی – هنری خاتم االنبیای رشت« گرد هم آمدند 

و به شعرخوانی پرداختند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، یکی از برنامه های مهم فرهنگی 
- ادبی »روز رشت« برنامه  عصر شعر با عنوان »ایستگاه باران« بود که ساعت ۱۷ عصر روز چهارشنبه 

یازدهم دی ماه ۹۸ در »تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی - هنری خاتم االنبیای رشت« برگزار شد 
   در این برنامه چهره های مطرح و شناخته شده  شعر گیالن و رشت، در جمع کثیری از عالقه مندان 

شعر و ادب جدیدترین اشعار خود را برای حاضران خواندند.
را مهمترین  ادیبان جامعه  و  فرهیختگان  برنامه همچنین شهردار رشت در سخنانی  این     در 

سرمایه های هر جامعه عنوان کرد و افزود: شهر رشت از زمینه های غنی فرهنگی و ادبی برخوردار 
است که نباید این موضوع مهم را از نظر دور داشت.

   دکتر حاج محمدی به ظهور و بالندگی چهره های بنام فرهنگی و ادبی در شهر رشت اشاره کرد و 
گفت: ما هر قدر در زمینه  بازتاب فعالیتهای چهره های فرهنگی در جامعه تالش کنیم باز هم جای 

کار و فعالیت دارد.
   وی تاکید کرد: مدیریت شهری خود را در قبال تجلیل و تکریم از این عزیزان مسئول می داند و 

در این جهت تالش می کند.
   گفتنی است در این برنامه ناصر حاج محمدی شهردار شهر رشت، برخی از مدیران شهرداری، 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری رشت و... حضور داشتند.
   شایان گفتن اینکه در پایان برنامه  عصر شعر »ایستگاه باران« از چند تن از شاعران »شهرباران« 

که شعرخوانی کردند با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

از سردیس دو تن از مفاخر رشت رونمایی شد
   آوای بلدیه -  به مناسبت فرا رسیدن 
»روز رشت« از سردیس دو تن از مفاخر 
این شهر با حضور شهردار و اعضای شورای 

شهر و مدیران شهرداری رونمایی شد.
 از سردیس های دکتر آذر اندامی در »بلوار 
دیلمان گلسار« و دکتر ابریشم چیان در 
گیالن«  دانشگاه  پایه   علوم  »دانشکده  

رونمایی و پرده برداری شد.
فاطمه  حضور  با  که  آیین  این  در     
فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  شیرزاد 

اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی و محمدحسن عاقل منش عضو این کمیسیون برگزار شد، 
شهردار رشت در سخنانی توجه به مفاخر را نشانه ی حق شناسی از افتخارات این مرز و بوم دانست.

افرادی  آن  گوشه  گوشه  از  که  است  کرد: شهر رشت، شهری  تاکید  ناصر حاج محمدی  دکتر     
صاحب نام، فرهیخته و اندیشمند تحویل استان و کشور شده است.

پیوند مسابقه  »رشتی خوراک« با جشنواره 
»می رشت خوشمزه خوراک« 

   آوای بلدیه - به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« جشنواره  عرضه خوراکی های خانگی در دو روز و 
عرضه خوراکی های رستورانی در روز دوازدهم دی ماه با عنوان »می رشت خوشمزه خوراک« برگزار شد 

که با مسابقه پخت میرزاقاسمی با عنوان مسابقه »رشتی خوراک« پیوند خورد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع با اعالم این 
خبر گفت: این برنامه در راستای تحقق اهداف »شهر خالق خوراک شناسی« در پیاده راه شهدای ذهاب 

هسته  مرکزی شهر اجرا شده است.
   وی ادامه داد: جشنواره  عرضه  خوراکی های سنتی و بومی خانگی روزهای دهم و یازدهم دی ماه امسال 

در رشت برگزار شد.
   مدیر برنامه های یونسکو در »شهر خالق خوراک شناسی رشت« با اشاره به اینکه این نمایشگاه با 
شرکت بسیاری از زنان خانه دار شهر رشت که پیش از این ثبت نام کرده اند، برگزار شده، افزود: در 
برنامه »می رشت خوشمزه خوراک« از ۱۰ صبح تا ۲۲ شب خوراکیهای سنتی و بومی و دست پختهای 

خانگی عرضه شد.
   قانع ادامه داد: این برنامه به سلسله مسابقات خوراک محور با عنوان »رشتی خوراک« پیوند  خورد که 

اولین مسابقه  آن به پخت میرزاقاسمی اختصاص داشته است.
   وی خاطر نشان کرد: مسابقه  »رشتی خوراک« در دو بخش رستوران ها و پخت خانگی برگزار شد که 
در مسابقه  پخت میرزاقاسمی خانگی، رویکرد خالقانه تولید و ارائه  این خوراکی محلی و سنتی رشت 

در دستور کار قرار گرفت.
   مدیر برنامه های یونسکو در رشت تاکید کرد: به سه نفر از برگزیدگان این مسابقات در هر دو بخش 

رستورانی و خانگی جایزه اهدا گردیده است.

پالک کوبی »شهر خالق خوراک شناسی رشت« انجام شد
   آوای بلدیه -  همزمان با فرا رسیدن »روز رشت« در 
برنامه ای ویژه در کنار ساختمان تاریخی شهرداری 
خوراک شناسی  خالق  »شهر  پالک کوبی  شهر  این 

رشت« برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، این برنامه روز پنجشنبه دوازدهم دی ماه 
امسال با حضور دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 

رشت و برخی از اعضای شورا برگزار شد.
ایوبی  دکتر  حضور  با  شده،  یاد  برنامه   از  پس     
روز  عصر  در  رشت  شهرداری  گفت وگوی  تاالر  در 
در  شرکت  و  امسال  ماه  دی  دوازدهم  پنجشنبه 

نشست تخصصی »شهر خالق خوراک شناسی رشت« همزمان با »روز رشت« انجام شد.
   با انجام پالک کوبی به وسیله دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فعالیت های »شهر خالق خوراک شناسی رشت« 

وارد مرحله ای جدید شده است.
   گفتنی است رشت از سال ۲۰۱۵ در فهرست شهرهای خالق خوراک شناسی یونسکو به ثبت رسیده و با این اقدام مدیریت 
برنامه های یونسکو در »شهر خالق خوراک شناسی« اعالم نمود که برنامه های مرتبط با این بخش را با جدیت بیشتر دنبال می کند.

   برنامه رویی از سایت دو زبانه ی »شهر خالق خوراک رشت« و همچنین رونمایی از »نقشه های قدیمی« این شهر از دیگر 
برنامه های شب پایانی »روز رشت« بود.

نخستین جشنواره  »گاری کباب رشت«
 توجه همگان را به خود جلب کرد

   آوای بلدیه - برگزاری جشنواره »گاری کباب رشتی« شب دوازدهم دی ماه ۹۸ حال و هوای پیاده راه را کامالً عوض کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  خبر برگزاری نخستین جشنواره 
»گاری کباب رشت« به سرعت در شهر پیچید و به محض تاریک شدن هوا و شروع کار گاری کبابی ها پیاده راه 

هسته  مرکزی شهر مملو از جمعیت شد. جمعیتی  که این پیاده راه در کمتر برنامه ای به خود دیده بود.
   »گاری کبابی های رشت« آنچنان از اجرای این برنامه به وجد آمده بودند که هر یک با تزیینات ابتکاری 

گاری های خود را آراسته بودند. یکی با المپهای ال. ای دی و دیگری با »کولوش«.
   تلفیق برنامه »گاری کباب رشت« و مسابقه  »رشتی خوراک« برای رستورانداران با پخت »میرزاقاسمی« 
در شب دوازدهم د یماه ۹۸ و حضور انبوه جمعیت از همشهریان ما در پیاده راه به گونه ای فضای دلپذیر و 
دلپسند ایجاد کرده بود که شهردار رشت تاکید کرد: من در کمتر شهری چنین شور و هیجانی را داده ام.

   رئیس کمیسیون ملی یونسکو هم با دیدن این همه سرزندگی و شادابی در شهر گفت: با این شور و 
هیجانی را که در رشت دیدم خیالم از آینده  برنامه های شهر خالق خو.راک شناسی رشت جمع شده است.

از شورا و  اعم  از هماهنگی مدیریت شهری  را نشانه  ای  برنامه منسجم  این  ایوبی     دکتر حجت اهلل 
شهرداری  و مجموعه  آن دانست و گفت: این رفتار یک شهر متمدنانه است.

   علیرضا قانع هم تاکید کرد: برنامه ریزی برای بروز خالقیت های فردی و گروهی عاملی راهبردی برای 
پیشرفت برنامه های »شهر خالق خوراک شناسی« خواهد بود و ما این موضوع را در اجرای برنامه های 

مختلف خوراک محور که به مناسبت »روز رشت« برگزار شد، لحاظ کرده ایم.
   گفتنی اشت سیل جمعیتی که در شب دوازدهم دی ماه ۹۸ برای بهره گیری از برنامه های »روز رشت« 

به سمت پیاده راه فرهنگی هسته  مرکزی شهر سرازیر شد، بی سابقه بود.

برنامه های متنوع 
»روز رشت« مخاطب 

خاص خودش را داشت

برنامه های  از  یک  هر   – بلدیه  آوای     
مذهبی،  قرآنی،  ادبی،  فرهنگی،  متنوع 
اجتماعی و خوراک محور  ورزشی، هنری، 
رشت«  »روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به  که 
دیده  تدارک  شهر  این  شهروندان  برای 
شده بود، مخاطبان خاص خودش را داشت 

و از برنامه های اجرا شده طیفی وسیع از 
شهروندان بهره بردند.

   شهروندان رشت در طول اجرای برنامه های 
»روز رشت« با حضور پرشور و پرتعداد خود 
به این برنامه ها شور و هیجان ویژه بخشیدند 
و بار دیگر »روز رشت« به روزی ماندگار در 

دفتر خاطران این شهر تبدیل شد.
که  خوراک محور  برنامه های  اجرای     
شهر  در  یونسکو  برنامه های  »مدیریت 
را  آنها  رشت«  خوراک شناسی  خالق  
مخاطبان  نظر  توانست  بود،  دیده  تدارک 
شب  از  پاسی  تا  و  کند  جلب  خود  به  را 

اجرا  برنامه های  از  شهر  این   شهروندان 
شده لذت و بهره بردند.

این مدیریت در اجرای نخستن  ابتکار     
که  خوراک«  »رشتی  مسابقه  برنامه ی 
دسته  دو  برای  »میرزاقاسمی«  پخت  با 
رستوران داران  و  خانگی  پزندگان 

را  حرکتی  نوید  بود،  شده  برنامه ریزی 
پخت  و  تهیه  با  آینده  در  که  می دهد 
رشت  اصیل  و  بومی  خوراکی های  دیگر 
مسابقات  سلسله  و  شود  گرفته  پی 
آینده  در  می تواند  »رشتی خوراک« 

مخاطبان خاص خودش را داشته باشد.



شماره 2
)هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۸(  

www.rasht.ir ماهنامه »آوای بلدیه«)نشریه داخلی شهرداری رشت(
صاحب امتیاز: شهرداری رشت

مدیر مسئول: علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
سردبیر: مینوش مهرزاد

همکاران این شماره: حسین فالح کدوسرایی، حامد امام دوست، حسین قهرمانی و پریسا رستگار
عکاسان: دانیال شفیعی ، فرهام صفایی و سعید ابراهیم خانی

عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: رشت – میدان گیل – ساختمان اداری شهرداری رشت – طبقه پنجم 
– مدیریت ارتباطات و امور بین الملل – خانم مینوش مهرزاد تحویل دهند.

مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

اقدامات شهرداری رشت پس از شهادت  
»سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی« 

مروری 
بر

برنامه ها

شهادت مظلومانه  دخت نبی گرامی اسالم)ص( را به همگان تسلیت می گوییم.

                     پس از انتشار خبر شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، شهرداری رشت همراستا با مردم شهیدپرور و انقالبی 
رشت در برپایی برنامه های مختلف به همین مناسبت فعاالنه وارد 

عمل شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت از نخستین ساعات انتشار این خبر،  شهر رشت توسط شهرداری 
سیاهپوش شد و در صبح روز شنبه صفحه اول بولتن شماره بیست و 
سوم شهرداری رشت به شهید سپهبد قاسم سلیمانی  اختصاص داده و 

در نصف مجموع صفحات این بولتن به این موضوع پرداخته شد.
روی جلد بولتن شماره  بیست و چهارم »آوای بلدیه« را هم مشاهده 

می کنید.
   همچنین در همان لحظات اول انتشار خبر، شهردار رشت در پی 
بازتاب  که  کرد  صادر  پیامی  اسالم،  سپاه  سربلند  سردار  شهادت 

گسترده در رسانه های استان داشت.  
   شهردار رشت در پیام خود تاکید کرد: »شهادت هنر مردان خداست«

   وی نوشت: شهادت بزرگمرد میدان جهاد و مبارزه، مجاهد نستوه 
تکفیری ها، سردار سربلند سپاه  و  تروریست ها  با  جبهه های جنگ 
اسالم، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده همیشه جاوید 
و  ایران  ملت شریف  رهبری،  معظم  مقام  به محضر  را  نیروی قدس 

ملتهای مظلوم منطقه تسلیت می گویم.
   در طول هفته پس از شهادت این سردار رشید اسالم برنامه های 
مدیران  و  داده شد  ترتیب  رشت  وسیله شهرداری  به  نیز  متنوعی 
و پرسنل شهرداری در بخشها و سازمانهای مختلف در این برنامه ها 

شرکت کردند.
   بازتاب کامل رویدادهای مرتبط نیز در بولتن بیست و چهارم »آوای 

بلدیه« انجام شد و در این زمینه اطالع رسانی کامل به عمل آمد.
   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و فرامرز جمشیدپور معاون 
حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در همان روزهای اول در 
مراسم تشییع پیکر پاک سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 

تهران شرکت کردند.
   در پیاده راه هم »موکب خدام العتره شهرداری رشت« به همین منظور 

ایستگاه صلواتی »سردار دلها« را برپا کرد.
   این ایستگاه صلواتی از شنبه چهاردهم دی ماه تا روز پنجشنبه 
نوزدهم دی ماه به مردم سوگوار و عزادار رشت در پیاده راه شهدای 

ذهاب خدمت ارائه کرده است.
   دکتر ناصر حاج محمدی پس از بازگشت از تهران با حضور در ایستگاه 
صلواتی »موکب خدام العتره« از نزدیک در جریان فعالیت های همکاران 

خود در این ایستگاه صلواتی قرار گرفت.
   وی همچنین با دیگر خدمتگزاران ایستگاه صلواتی »سردار دلها« به 
شرکت کنندگان در آیین سوگواری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

همگام و همراه شد.
   در ادامه شهرداری رشت با تدارک برنامه ای با عنوان »قرار عاشقی« با 
جمعیت عزادار رشت با »سردار دلها« شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

میثاقی دوباره بست.  
   در برنامه »قرار عاشقی« با تهیه و توزیع آش نذری مردمی به همت 
شهرداری رشت، در »موکب خدام العتره« این شهرداری در پیاده راه 
شهدای ذهاب جمعیت پرشمار از شهروندان گرد هم آمدند و به سردار 

شهید سلیمانی ادای احترام کردند.
   سپس حرکت هیات سوگواری شورا و شهرداری رشت به مناسبت 

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی انجام شد.
این هیات عزاداری روز دوشنبه شانزدهم دی ماه ۱۳۹۸ از محوطه 
سازمانهای »میادین و ساماندهی مشاغل شهری« و »سیما، منظر و 
فضای سبز« واقع در میدان فرهنگ، خیابان پرستار به سمت مصلی 

رشت حرکت کرد.
   کارکنان شهرداری رشت با همراهی مردم والیت مدار با حضور در این 
هیأت سوگواری با دلی محزون، جنایت آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار قاسم سلیمانی را محکوم  نموده و از استکبار جهانی ابراز انزجار 

کردند.
   سپس مدیران و کارکنان شهرداری رشت در »اجتماع بزرگ مردمی 
سلیمانی ها« به پاس گرامیداشت شهادت این سردار رشید سپاه اسالم 
به همراه جمع کثیری از مدیران و مسئوالن ارشد استانی و شهری و 
همچنین حضور پرشور و حماسه آفرین مردم، در میدان شهدای ذهاب  

رشت شرکت کردند.
   این اجتماع بزرگ روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در 
میدان شهدای ذهاب رشت با حضور  آیت اهلل  رسول فالحتی نماینده 
فرمانده  عبداله پور  رشت، سردار  امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی 
تبلیغات  سازمان  رییس  مهدوی  حجت االسالم  گیالن،  قدس  سپاه 
اسالمی استان، سردار عزیزاله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان، 
اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد رییس و نایب رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت ، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار، معاونان و مدیران 
استانی و شهری  از مدیران و مسووالن  شهرداری رشت و بسیاری 

همراه مردم و شهروندان این شهر برگزار گردید.
   پس از آن سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
هم مراسم نکوداشت سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی را در مهدیه رشت برگزار کرد. 
   در این مراسم فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی 
عضو  عاقل منش  محمدحسن  شهر،  اسالمی  شورای  گردشگری  و 
شورای اسالمی شهر، حمیدرضا محمدی رییس سازمان فرهنگی، 
ارتباطات و  قانع مدیریت  اجتماعی شهرداری، علیرضا  و  ورزشی 
امور بین الملل شهرداری رشت و برخی مدیران شهرداری و جمعی 
برگزار  نیز  برنامه های مختلفی  و  پیدا کردند  از شهروندان حضور 

شد.
 همه برنامه ها و رویدادهای انجام شده در بولتن های شهرداری رشت 
با گزارش تصویری مرتبط بازتاب یافته و در رسانه های مختلف استان 

گیالن نیز درج شده است. 

رشت: شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حاجی پور؛  اسماعیل 
تسریع در تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ به ما کمک می کند که کارها را زودتر انجام دهیم و 

عقب نمانیم. همچنین مصوبات باید منطبق بر قانون باشد تا در آینده دچار مشکل نشویم.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  زاهد؛  فرهام 
در اصالح ماده ۴۲ برای مالکانی که از ملک خود در کاربری غیرمرتبط استفاده می کنند باید 

شرایطی اتخاذ شود تا شهرداری بتواند برخورد متناسب و جریمه را برای مالکان اعمال نماید.

گردشگری: و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  شیرزاد؛  فاطمه 
»دهه فجر« امسال ۲۲ برنامه فرهنگی به وسیله سازمان فرهنگی و ورزشی اجرا می شود و 

۲۲ پروژه شهری نیز به وسیله شهرداری رشت افتتاح شده یا کلنگ زنی می شوند.

عمران:  و  توسعه  کمیسیون  رئیس  رمضانپور؛  احمد  دکتر 
یکی از مباحثی که امروزه در علم مدیریت مطرح است، مدیریت بدون پول و ایجاد بستر 

مناسب برای سرمایه گذاری است که تنها راه برون رفت از مشکالت شهرداری نیز هست. 

: شورا حقوقی  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  جذب؛  حجت 
ارائه آموزشها و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در این زمینه راهکاری است که 

می تواند هزینه های شهرداری رشت را در بخش مدیریت زباله ها و پسماندها کاهش دهد.

: شورا ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس  عبداللهی؛  دکترحامد 
من با هر گونه تفویض اختیار وظایف شورا به شهرداری یا سازمانهای مرتبط مخالف هستم 
چون اگر این فضا را باز بگذاریم در موضوعات دیگر هم شاید بخواهند تفویض اختیار شود.

شهری: خدمات  و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس  ذاکری؛  بهراد 
سراوان با بحرانی اساسی روبه رو است. باید راهکارهای بازیافت زباله را به طور دقیق ارزیابی 

نموده و نتایج استخراج شده حاصل از جلسات کمیسیون را، هر چه سریعتر اجرایی کنیم.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  عضو  عاقل منش؛  محمدحسن 
هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه 

ارزشمند شورا گامی موثر درجهت داشتن شهری سالم و آباد خواهد بود.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  عضو  علوی؛  سیدامیرحسین  دکتر 
انجام پژوهش در حوزه های مدیریت شهری با حمایت های ویژه می تواند باعث بهبود خدمات 

ارائه شده در شهر گردد و از ظرفیت های موجود به این شکل بیشتر استفاده شود.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  عضو  رسولی؛  رضا  دکتر 
امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام هستیم تا شرایط را به نحوی فراهم کنیم که با 

توجه به مشکالت معیشتی، شب عید و ایام حساس انتخابات مدیریت شود.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  عضو  علیپور؛  محمدحسن 
با تمام احترامی که برای مدیران مناطق مختلف شهرداری رشت قائلم اما اگر مدیران، توان 

پرداخت حق و حقوق  کارگران را ندارند هرچه سریع تر استعفا دهند و کناره گیری کنند.
عکسها و مطالب: سایت شورای اسالمی شهر رشت
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