
 سخن نخست

»رشت« در مسیر توسعه
چند هفته ای است که شهر رشت شرایط خوب و 

وضعیت مناسب را سپری می کند.
از همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای     پس 
گیالن برای اجرای پروژه ژ۵ و مجموعه  فرهنگی – 
تفریحی تاالب عینک  و عقد قرارداد اجرای پروژه 
تراموای رشت در واپسین روزهایی که کار انتشار این 
ماهنامه را انجام می دادیم خبر همکاریهای قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا برای اجرای پنج پروژه منتشر 

شد.
   پروژه های بزرگی که هر یک در جای خود می توانند 
تحوالت مختلف اجتماعی. اقتصادی و عمرانی برای 

شهر محسوب شوند.
با سفر دکترسعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( توافق شد که این قرارگاه سازندگی 

پنج پروژه ی بزرگ را در شهر رشت اجرایی کند.
   نشست انعقاد قرارداد یاد شده پیش از ظهر روز 
گفتگو  تاالر  در   ۱۳۹۹ ماه  تیر  چهارم  چهارشنبه 
شهرداری رشت، با حضور سردار دکتر محمد فرمانده 
محمد  سردار  خاتم االنبیا)ص(،  سازندگی  قرارگاه 
عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس استان گیالن، مهندس 
علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، اسماعیل 
حاجی پور ریاست و اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر رشت،  دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت 
و مهندس فرخی مدیرعامل شرکت آب منطقه ا ی 
پروژه  پنج  اجرای  تفاهمنامه  و  شد  برگزار  گیالن 
میدان حضرت  روگذر  دریایی،  نیروی  روگذر  مهم 
روگذر  شهرداری،  میدان  زیرگذر  ولی عصر)عج(، 
میدان مصلی و جمع آوری فاضالب از رودخانه های 

زرجوب و گوهر رود شهر رشت منعقد شد.
   میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این 
پنج پروژه مهم و بزرگ شهر رشت بیش از چهار 

هزار میلیارد تومان است.
   جای امیدواری است که با اجرای پروژه هایی که با 
همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای و همچنین 
شرکت سرمایه گذاری »شهرآتیه« هفته ی گذشته 
تفاهمنامه  آنها به امضا رسیده و پروژه هایی که این 
هفته هم با قرارگاه خاتم  االنبیا)ص(  نهایی شد، شهر 
رشت هر چه بیشتر به دروازه های پیشرفت، ترقی، 

توسعه  و عمران برسد.
   چون این شماره از ماهنامه  »آوای بلدیه« اختصاص  
به اقدامات خرداد ماه داشته تنها با نگاهی گذرا در 
این شماره بر پروژه های قرارگاه خاتم االنبیا)ص(،  این 
موضوع را به امید خدا در شماره آینده به تفضیل 
شماره   در  که  می دهیم  وعده  و  می کنیم  دنبال 
آینده ماهنامه  »آوای بلدیه« به طور ویژه و  اساسی 
تفاهمنامه  که  پروژه ها  این  ویژگیهای   تشریح  به 
اجرای آنها بین شهرداری رشت و قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا)ص( منعقد گردید، بپردازیم.
 علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

   شهردار رشت در نشست آغاز 
فعالیت مشترک عمرانی شورای 
قرارگاه  و  رشت  شهرداری  اسالمی، 
با  گفت:  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
سازندگی  قرارگاه  کنار  در  توان  تمام 

خاتم االنبیا)ص( هستیم.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
رشت، در نشست آغاز فعالیت مشترک 
شهرداری  اسالمی،  شورای  عمرانی 
رشت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت، ابراز امیدواری کرد تا با حضور 
این قرارگاه در رشت کارهای بزرگ و 

موثر برای شهرباران انجام شود.
ادامه داد: همه می دانند که در     وی 
بزرگترین پروژه ها توسط  شهر تهران 
شده  انجام  خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه 
فعالیتهای  که  امیدواریم  نیز  ما  است. 

عمرانی در خور شأن مردم شهر رشت 
در آینده اجرا گردد.

   شهردار رشت با بیان اینکه قرارگاه 
اعالم  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
آمادگی کرده است تا با تمام توان در 
حضور  رشت  شهر  عمرانی  پروژه های 

قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاپنجپروژهبزرگدررشتاجرامیکند

شهرداررشت:

با تمام توان در کنار قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( هستیم

را  وعده  این  نیز  ما  کرد:  عنوان  یابد، 
می دهیم که شهرداری رشت با تمام توان و 

نیرو در کنار این مجموعه حضور یابد.
   دکتر حاج محمدی با بیان اینکه برخی از 
پروژه ها نیازمند مصوبات استانی هستند، 
تأکید کرد: ما پیگیر انجام تمامی مباحث 
استانی  مصوبات  و  مجوزها  به  مربوط 
هستیم و اکنون پنج پروژه برای همکاری 
بزرگ پیشنهاد شده که  این مجموعه  با 

تفاهمنامه آن امضا می گردد.
   سردار دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه 
آیین  در  هم  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی 
اسالمی،  شورای  مشترک  همکاری  آغاز 
شهر  در  قرارگاه  این  و  رشت  شهرداری 
وابسته  قرارگاه  این  اینکه  بیان  با  رشت 

است،  اسالمی  انقالب  پاسداران  به سپاه 
گفت: در حال حاضر چندین پروژه فعال در 
سراسر کشور داریم و این قرارگاه با بیش از 

پنج هزار پیمانکار همکاری و ارتباط دارد.
   دکتر محمد سپس با اشاره به فرا رسیدن 

فاطمه  حضرت  والدت  و  کرامت«  »دهه 
طرف  از  کرد:  اظهار  معصومه)س( 
خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 
به  را  بانوان  ویژه  بوستان  یک  ساخت 
از  فارغ  رشت  شهر  بانوان  و  دختران 
هدیه  شده،  مطرح   عمرانی  پروژه های 

خواهیم داد.
تفاهمنامه  پنج  انعقاد  آیین  این  در     
قرارگاه  و  رشت  شهرداری  بین  همکاری 

سازندگی خاتم االنبیا)ص( به امضا رسید.
    آیین امضای پنج تفاهمنامه در تاالر 
گفتمان شهرداری رشت با حضور سردار 

سازندگی  قرارگاه  فرمانده  محمد  دکتر 
خاتم االنبیا)ص(، سردار محمد عبداهلل پور 
فرمانده سپاه قدس گیالن، مهندس علی 
رشت،  شهرستان  فرماندار  فتح اللهی 
ریاست و اعضای محترم شورای اسالمی، 
رشت،  شهردار  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
آب  شرکت  مدیرعامل  فرخی  مهندس 
حسینی  مهندس  و  گیالن  منطقه ای 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

گیالن برگزار شد.
    روگذر نیروی دریایی)هفتم آذر(، روگذر 
زیرگذر  ولی عصر)عج(،  حضرت  میدان 
مصلی  میدان  روگذر  شهرداری،  میدان 
رودخانه های  از  فاضالب  جمع آوری  و 
پنج  این  زرجوب و گوهررود شهر رشت 
پروژه هستند که قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 

در رشت اجرا می کند.
   میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای 
این پنج پروژه بیش از چهار هزار میلیارد 

تومان است و بخشی از اعتبارات ساماندهی 
و احیای رودخانه های شهر رشت نیز از محل 
تبصره ۳ و ۷ و بخشی نیز از اعتبارات داخلی 
و بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات ملی در 

نظر گرفته شده است.

نشریه داخلی شهرداری رشت
سال اول- شماره چهارم-هفته اول تیر  ماه ۱۳۹۹



۲
شماره ۴ -تیر ماه ۹۹

قطار توسعه »رشت« روی ریل »سرمایه گذاری« 
خرداد؛ ماه حرکت رشت به سمت پیشرفت و ترقی

پروژه هایی که اجرا می شوند 
اساسی  تحوالتی  می توانند 
در زمینه  اقتصاد شهری و توسعه و 

عمران شهر رشت ایجاد کنند.
برخی  باره  در  که  است  مدتها     
پروژه های بزرگ رشت که می توانند 
تحوالتی بزرگ را در شهر رقم بزنند 
پروژه هایی  به میان می آید،  صحبت 
پروژه  تراموا،  زباله سوز،  همچون 
تفریحی – گردشگری عینک، ژ۵ و... 
اما کمتر تاکنون  مدیریت شهری وارد 
و  پروژه ها شده  این  اجرایی  فازهای 
جریان و روند حرکت اجرای آنها کند 

و یا متوقف بوده است.
ماه  می توان  را  امسال  ماه     خرداد 
زمینه های  حرکت  مناسب  و  خوب 
شهری  بزرگ  پروژه های  اجرایی 
دانست چه اینکه موانع سر راه اجرای 
این پروژه های بزرگ با بحث و بررسی 
مسووالن مرتبط از سر راه برداشته 
شده و زمینه های اجرایی کار فراهم 

آمده است. 

   در جلسه مشترک شرکت سهامی 
شهر  شورای  گیالن،  منطقه ای  آب 
پروژه  اجرای  رشت  شهرداری  و 
مسیر  در  غربی   - شرقی  کمربندی 
»کانال ژ-۵« در شهر رشت به بحث 

نهاده شد و بررسی گردید.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اسماعیل  نشست  این  در  رشت 
حاجی پور با تشریح ویژگیهای پروژه 
که  پروژه  این  گفت:  »ژ۵«  بزرگ 
می تواند تحولی بزرگ در شهر رشت 
ایجاد کند در سه فاز یک، دو و سه با 

عملیات مشخص اجرایی می شود.
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت 
خیابان  از  یک  فاز  در  افزود:  سپس 
هالل  جنب  تا  کاله(  الهیجان)انبار 
احمر باالتر از میدان ولیعصر )عج«، 
تا محدوده  احمر  از هالل  دو  فاز  در 
تا  پستک  از  سه  فاز  در  و  پستک 
به مرحله اجرا  این پروژه  پیله داربن 

در می آید.
   شهردار رشت در باره ی اجرای این 
پروژه تاکید کرد: از آنجایی که پروژه 
بزرگ »ژ۵« می تواند تحولی اساسی 
شهری  اقتصاد  و  ترافیک  زمینه  در 
ایجاد کند و این پروژه در بخشی از 
امالک مربوط به شرکت سهامی آب 

منطقه ای گیالن باید به اجرا در آید لذا 
پروژه  اجرای  در  این شرکت  همکاری 

بسیار مهم و با اهمیت است.
برای  گفت:  حاج محمدی  دکتر     
»پروژه  اجرای  در  واگذاری  اراضی 
تا  شود  تدبیر  گونه ای  به  باید  ژ۵« 
در جهت توسعه و عمران شهر، قبل 
عمومی  مجمع  از  الزم  مجوز  اجرا  از 
گیالن  منطقه ای  آب  سهامی  شرکت 

اخذ گردد.
    وی با قدردانی از مدیر عامل شرکت 
وی  از  گیالن  ای  منطقه  آب  سهامی 
همکاری  نهایت  تا  کرد  درخواست 
با  پروژه  این  اجرای  زمینه  در  را  خود 
اهمیت شهری که نقشی بسیار پررنگ 
بار  نیز کاهش  در کاهش زمان سفر و 
ترافیکی معابر اصلی موجود دارد، را به 

کار گیرند.
این  کرد:  تاکید  رشت  شهردار     
باقیمانده  دارد  آمادگی  شهرداری 
را  بزرگ  طرح  این  مجاور  زمینهای 
پس از تعیین کاربری و با اخذ مجوز از 

کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری 
آب  سهامی  شرکت  با  شهرسازی  و 

منطقه ای مشارکت نماید.
   مهندس خرمی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن هم با تاکید بر اجرای 
استقبال  با  و  شهری  مهم  پروژه  این 
که  متری  باند ۳۰  گفت:  آن  اجرای  از 
وسط آن کانال آب منطقه ای قرار دارد 
را تحویل شهرداری رشت می دهیم تا 
فراهم  بیشتر  پروژه  اجرای  زمینه های 

آید.
آب  سهامی  شرکت  عامل  مدیر      
منطقه ای گیالن همچنین تاکید کرد: بر 
اساس توافق دو طرف مقرر گردید بیمه 
عهده  بر  کانال  نگهداری  و  مسئولیت 

شهرداری رشت باشد.
و  مدیرعامل  همکاری  با  همچنین     
منطقه ای  آب  شرکت  کارشناسان 
رشت  شهرداری  و  گیالن  استان 
اجرای پروژه ی تفریحی – گردشگری 
خدمات  متنوع  طرحهای  و  عینک 
گردشگری در آببندان)تاالب( عینک 
آب  شرکت  مجمع  موافقت  از  پس 
اجرایی  فاز  وارد  زودی  به  منطقه ای 

خواهد شد.
   اسماعیل حاجی پور در باره ی اجرای 
پروژه ها  این  گفت:  پروژه ها  اینگونه 
اهداف توسعه ای  می تواند در پیشبرد 

با تالش اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار رشت و همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای 
و شرکت سرمایه گذاری »شهرآتیه«؛ سه پروژه سرنوشت ساز رشت در آستانه اجرا قرار گرفت

شهر مفید و موثر باشد.
رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس     
سپس خاطر نشان کرد: پروژه تفریحی 
- گردشگری آببندان عینک می تواند با 
ایجاد اشتغال پایدار، در اقتصاد شهری 

نیز موثر باشد.
   همچنین شهردار رشت نیز در باره ی 
قبل  افزود:  پروژه ها  و  طرحها  این 
همه  باید  ابتدا  سرمایه گذار  ورود  از 
»محیط  »حقوقی«،  الزامات  و  مقررات 
زیستی« و »شهرسازی« در مدیریت و 
نحوه ی بهره برداری از آببندان عینک 

رعایت گردد.
بررسی  و  بحث  از  پس  نهایت  در     
کارشناسی در زمینه ی نحوه واگذاری 
شرکت  بین  بهره برداری  چگونگی  و 
شهرداری  و  گیالن  منطقه ای  اب 
شهرداری  تا  گردید  توافق  رشت 
به  نسبت  ممکن  طریق  از  رشت 
در  حفاظتی  رینگ  تکمیل  و  اجرا 
آببندان  حریم  و  قانونی  محدوده 
اقدام نماید و به موازات آن اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان از ورود 
با  آببندان  این  داخل  به  آالینده ها 
ارزش و زیبا جلوگیری کند، همچنین 
نسبت  ساالنه  صورت  به  شهرداری 
عینک  آببندان  سرتاسر  الیروبی  به 
اقدام نموده و هزینه های آن را نیز از 
آب  شرکت  ساالنه  مقرر  بهای  اجاره 

منطقه ای گیالن کسر نماید.
بر  تاکید  با  هم  دیگر  نشستی  در     
ترجیهی سال ۱۳۴۶  آزادسازی حریم 
مقرر  شهرداری،  توان  با  متناسب 
امکانات  ایجاد فضای سبز و  با  گردید 
محیط  کیفیت  ساحلی  تفرجگاهی 

شهری این منطقه ارتقا یابد.
   همچنین شرکت آب منطقه ای گیالن 
ویژگیهای  به  توجه  با  که  نمود  اعالم 
آببندان عینک پس از موافقت نهایی 
استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مجمع 
رسمی  کارشناسی  نظر  اخذ  با  گیالن 
ساله   ۳۰ اجاره  به  نسبت  دادگستری 
و  شد  خواهد  اقدام  شهرداری  به  آن 
همه  هزینه های ساالنه الیروبی آببندان 
عینک که به وسیله ی شهرداری انجام 
ساالنه  بهای  اجاره  میزان  از  می شود 

کسر می گردد.
ماه  خرداد  در  که  پروژه ای     سومین 
اجرای  شد  مشخص  تکلیفش  امسال 
مدتها  از  که  بود  تراموای رشت  پروژه  

پیش در باره  آن صحبت می شد.
رئیس  رمضانپور  احمد  دکتر     
شهری  عمران  و  توسعه  کمیسیون 
در  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
اعضای  از  برخی  حضور  با  نشستی 
و  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
همچنین  و  کمیسیون  مشاوران 
شهردار رشت و اسفندیار دهقانیان 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
»شهرآتیه« به بررسی و نهایی کردن 

پروژه  تراموا نائل گردید.
 اسفندیار دهقانیان در باره ی اجرای 
گفت:  شهر  این  در  تراموا  پروژه ی 
شهر رشت یکی از شهرهای پیشرو 
تراموا است  اجرای  کشور در زمینه 
ترافیکی،  مطالعات  انجام  بر  من  و 
اقتصادی و زبست محیطی این پروژه 

تاکید دارم.
   وی گفت: این آمادگی در شرکت 
وجود  »شهرآتیه«  سرمایه گذاری 
در  را  شده  حاصل  توافق  که  دارد 
اسرع وقت برای اجرا و تکمیل پروژه 

تراموای رشت به انجام برساند.
   مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
کرد:  اظهار  همچنین  »شهرآتیه« 
از آنجایی که تراموا در شهر رشت 
حساس  نقاط  از  و  شهر  وسط  از 
شهری عبور می کند می تواند یکی 
کشور  تراموای  پروژه  زیباترین  از 

باشد.
این  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی      
درصد   ۳۵ نقدی،  درصد   ۲۵ پروژه 
تهاتر  زمین  درصد   ۴۰ و  تسهیالت 
در نظر گرفته می شود که البته برای 
تالش  رشت  شهرداری  به  کمک 
می کنیم ۲۵ درصد نقد را نیز کاهش 

دهیم.
با  آتیه  شهر  شرکت  عامل  مدیر     
اجرای  در  عمل  سرعت  به  اشاره 
که  کار  گفت:  رشت  تراموای  پروژه 
شروع شود تا نوروز ۱۴۰۰ ریل گذاری 

تراموای رشت را تحویل می دهیم.
   وی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه 
تراموا باید تامین برق را جدی گرفت، 
این  حل  فکر  به  هم اکنون  از  گفت: 

موضوع باشید.
   شهردار رشت هم با ابراز خوشحالی 
شرکت  مجموعه  همکاری  از 
مزایای  برشمردن  به  »شهرآتیه« 
کالنشهرها  در  تراموا  راه اندازی 
همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش 
بار ترافیکی، صرفه جویی در مصرف 
انرژی و جذابیت گردشگری پرداخت 
و گفت: تحقق پروژه تراموا در شهر 
رشت از درخواستهای به حق مردمی 

است.
   دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: 
اجرای این پروژه مهم در کمیسیون 
توسعه و عمران شورای اسالمی شهر 
اعضای  و  به تصویب رسیده  رشت  
در  نیز  رشت  شهر  اسالمی  شورای 

زمینه تحقق آن تاکید دارند.
و  اعتبار  درصد   ۸۰ افزودد:  وی     
تجهیزات  خرید  تراموا  پروژه  کار 
استارت  اگر  دلیل  همین  به  است 
کار بخورد پروژه به سرعت اجرایی 

می شود.
اشاره  با  پایان  در  رشت  شهردار     
به اینکه اجرای پروژه تراموا مسئله 
خواهد  حل  را  رشت  شهر  ترافیک 
کرد از همه مقامات استان  خواست تا 
شهرداری را در اجرای این پروژه مهم 

یاری دهند.
  با آغاز فرآیندهای اجرایی این سه 
پروژه ی مهم »مسیر شرقی – غربی 
ژ۵«، »مجموعه تفریحی – گردشگری 
تاالب عینک« و »تراموای« رشت و 
سرمایه گذاری  پروژه های  همچنین 
همچون پارک آبی گیل لند و اجرای 
سازندگی  قرارگاه  با  که  پروژه هایی 
یقینًا  است،  توافق شده  خاتم االنبیا 
دگرگون  را  شهر  اقتصاد  و  چهره 

خواهد کرد.

  با آغاز فرآیندهای اجرایی این سه پروژه ی مهم »مسیر شرقی – غربی 
ژ۵«، »مجموعه تفریحی – گردشگری تاالب عینک« و »تراموای« رشت 
و همچنین پروژه های سرمایه گذاری همچون پارک آبی گیل لند و اجرای 
پروژه هایی که با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا توافق شده است، یقینًا 

چهره و اقتصاد شهر را دگرگون خواهد کرد.

بازار    
بزرگ رشت  
از  بسیاری  برخالف 
بزرگ دیگر  بازارهای 
یک  کشور  شهرهای 
و  بوده  روباز  بازار 
بسیار  قسمتی  تنها 
کوچک از آن با حلب 
شده  سرپوشیده 
است. این بازارسنتی 
گوناگون  بخشهای  از 
و  کاروانسراها  شامل 
تشکیل  و...  طاقی ها 
 ۲۴ بافت  در  و  شده 
 ۱۴ خود  هکتاری 
که  دارد  کاروانسرا 
راسته های  وسیله   به 
مختلف به هم مرتبط 

می شوند.
   این کاروانسراها در 
اوایل  و  قاجاریه  دوره 
دوره پهلوی به عنوان 
بازرگانی  کانونهای 

ساخته شده اند.
رشت  سنتی  بازار     
همچنین دارای میدان 

بزرگ، میدان کوچک، چهارسوق ها و کاروانسراها است که 
برخی از آنها عبارتند از: طاقی های بزرگ و کوچک، سعادت 
و کاروانسراهای محتشم، چینی چیان، ملک و... طاقی بزرگ 
این کاروانسرا در ضلع جنوبی کاروانسرای طاقی کوچک 
و راسته دوم زرگرها و ضلع غربی سرای قیصریه فخر، در 
ضلع جنوبی راسته میدان کوچک و ضلع شرقی راسته 

پالستیک فروشها ساخته شده است.
   طاقی کوچک و ۱۳ کاروانسرای دیگر نیز در بافت ۲۴ 
هکتاری بازار رشت، به وسیله ی راسته های مختلف به هم 
مرتبط هستند و در دوره قاجاریه و اوایل پهلوی ساخته 
شده اند. این کاروانسرا در ضلع شمالی بازار رشت، جنب 
مسجد حاج مجتهد قرار دارد و از طریق داالن جنوبی و 
شرقی به کاروانسرای طاقی بزرگ و راسته گونی فروشان و 
کاروانسرای ملک مرتبط است و همچنین از طریق داالن 

شمالی به مسجد حاج مجتهد خیابان شریعتی راه دارد. 
از  یکی  رشت  بازار  طاقی های  و  کاروانسراها  معماری    
در  است.  رشت  شهر  و  بازار  این  گردشگذی  جاذبه های 

رشت  بازار  کنار  و  گوشه 
گوناگونی  جلوه هایی  می توان 
فرهنگ  زیباییهای  از 
مردم)فولکلور( استان گیالن را 
به خوبی یافت که به نوبه خود 

بسیار زیبا و جذاب است.
   برای حفظ این فضای تاریخی، 
شهرداری  دیدنی  و  سنتی 
ساماندهی  به  دست  رشت 
وضعیت بازار بزرگ رشت زده 
به  بازار  اینکه  بدون  و  است 
تعطیلی کشیده شود، اقدامات 
اصالحی را در بازار بزرگ رشت 

به اجرا می رساند.
شهرداری   ۲ منطقه  مدیر     

رشت در تشریح پروژه ی ساماندهی بازار رشت گفت: پروژه 
بازار رشت در چهار فاز اجرایی می شود و علت اجرای آن 
این است که بازار رشت بزرگترین سرمایه گیالن محسوب 

می گردد.
    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
معابر  اینکه  بیان  با  کامران راد  علیرضا  رشت،  شهرداری 
ساماندهی  و  بهسازی  فاز  چهار  در  رشت  بازار  محوطه 

ساماندهی  بازار بزرگ  رشت؛ 
تقویت کارآیی  قلب  تپنده   اقتصاد  شهری

این  افزود:  می شود، 
به  کمک  برای  پروژه 
ایجاد  درجهت  بازاریان 
ایمن  و  بهتر  امکانات 
کردن بازار تعریف شده 
وضعیت  به  توجه  با  و 
صورت  در  موجود، 
تعویق خسارات بسیاری 

را باید متحمل شویم.
   وی ادامه داد: تعویض 
 ۲۰ مستهلک  کابل 
اجرای  برق،  کیلوولت 
لوله گذاری  عملیات 
شبکه جمع آوری و انتقال 
آبهای سطحی و فاضالب، 
اجرای عملیات لوله گذاری 
هیدرانت  نصب  و 
اجرای  و  آتش نشانی 
دیگر  و  کفپوش  عملیات 
عملیات اجرایی مرتبط بر 
اساس طرحها و نقشه ها را 

در برنامه داریم.
دو  منطقه  مدیر     
شهرداری رشت به جلسه 
نمایندگان  با  هماهنگی 
بازاریان اشاره کرد و بیان 
نمود: این جلسه هماهنگی با حضور معاون حمل و نقل و 
امور زیربنایی منطقه و نمایندگانی از سازمان آتش نشانی، 
نیروی انتظامی، مسئوالن ادارات گاز، آب و برق برگزار شد.

    مدیر منطقه دو شهرداری رشت با تاکید بر اینکه در زمان 
اجرای پروژه بازار تعطیل نشده و فعالیتها ادامه دارد، گفت: 
هماهنگیهای اولیه در حال انجام است تا در اجرا به مشکل 

بر نخوریم.
   وی افزود: تالش کردیم فرهنگسازی الزم انجام گیرد و 
سعی می کنیم برای آسیب کمتر به بازار این پروژه فاز به 

فاز انجام شود.
   علیرضا کامران راد در ادامه ی سخنانش بازار رشت را از 
لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت توصیف کرد 
و اظهار نمود: بازار رشت نقش بارزی در اقتصاد شهر رشت 

و حتی اقتصاد استان گیالن دارد.
   وی  بازار رشت را یکی از نقاط استراتژیک گیالن و دارای 
ارزش تاریخی دانست و گفت: این بازار نمادی ارزشمند از 
فرهنگ و فولکلور مردم گیالن است و به نوعی مرکز همه 

تجاری  و  بازرگانی  فعالیتهای 
استان گیالن به حساب می آید.

   کامران راد در ادامه با تشکر 
کل  اداره  از  قدردانی  و  ویژه 
گردشگری  فرهنگی،  میراث 
اجرای  گفت:  دستی  صنایع  و 
بدون  پروژه هایی  چنین 
انجام  مرتبط  ادارات  همکاری 
خوشبختانه  و  نیست  شدنی 
همکاری  شاهد  پروژه  این  در 

مناسب این ادارات بوده ایم.
شهرداری  دو  منطقه  مدیر     
رشت در پایان با ابراز امیدواری 
فرصتهایی  ار  استفاده  برای 
گفت:  رشت  بازار  همچون 
تالش ما برای خدمت به بازار و شهروندان است و امیدواریم 
بتوانیم خدماتی در خور شهروندان گرامی در بازار بزرگ 

رشت  ارائه کنیم.
   علیرضا کامران راد با اشاره به اینکه پروژه ساماندهی بازار 
رشت از پروژه های مهم شهر است، گفت: این پروژه برای 
کمک به بازاریان در جهت ایجاد امکانات بهتر و ایمن کردن 

بازار تعریف شده است.

شهرداری رشت 
سگهای خیابانی جمع آوری 

شده را واکسینه کرد

   در راستای افزایش زمینه های ایمنی شهر و 
مراقبت از شهروندان در برابر گزیدگی سگهای 
ولگرد و خیابانی، سگهایی که از خیابانهای 
وسیله  به  و  بودند  شده  جمع آوری  شهر 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

واکسیناسیون هاری شدند.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت صبح روز پنجشنبه 
هشتم خرداد ماه ۹۹ عملیات واکسیناسیون 
هاری سگهای جمع آوری شده انجام شده است.

   بیماری هاری جزو بیماریهای مشترک 
بین انسان و حیوان است که معموالً از طریق 

به  مبتال  حیوان  یک  توسط  شدن  گزیده 
هاری همچون سگ به انسان انتقال می یابد.

نوعی ویروس  بیماری  این  اصلی     عامل 
نام »هاری« است که بیشتر موجودات  به 

خونگرم را مبتال می کند.
   همچنین برای پیشگیری از این بیماری 

ساالنه  آنها،  نگهداری  مکان  در  سگها  در 
می شود،  انجام  هاری  واکسیناسیون  یکبار 
که روز پنجشنبه به همت تالشگران سازمان 
مدیریت پسماندها با مشارکت و همکاری 
شبکه دامپزشکی شهرستان رشت این اقدام 

در کمپ شهرداری رشت انجام پذیرفت.



۳
شماره۴-تیر ماه ۹۹

به عنوان مدیر  زمانی که محمدباقر بشردانش     
می کرد  فعالیت  رشت  شهرداری  شهری  خدمات 
برای نخستین بار »طرح پاکسازی محالت رشت« را با شعار 

»محله من، محله پاک« کلید زد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
بر  عالوه  طرح  این  اجرای  از  هدف  رشت،  شهرداری 
زباله  تفکیک  و  پسماندها  مدیریت  زمینه  در  فرهنگسازی 
حاشیه ای  و  کم برخوردار  مناطق  به  ویژه  توجه  مبدأ،  از 
مکانی  موقعیت  به  توجه  با  راستا  همین  در  و  بوده   شهر 
بسیار  می شدند  انتخاب  طرح  اجرای  برای  که  محله هایی 

حائز اهمیت بود.
   در آغاز اجرای این طرح مدیریت خدمات شهری از همکاری 
برخی سمن ها و همچنین سازمان مدیریت پسماندها و سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر نیز بهره برد اما کم کم کارها به کلی بر 

عهده ی این مدیریت قرار گرفت.
پاکیزگی  برای  موثر  و  خوب  طرح  این  اجرای  در      
و  رفت  از   اعم  محله  هر  کامل  پاکسازی  به  اقدام  شهر، 
پاکسازی  ساختمانی،  نخاله های  جمع آوری  و  زباله ها  روب 
مخازن  شست وشوی  تبلیغاتی،  شعارهای  محو  کانیوها، 
راهنمای  و  ترافیکی  عالئم  تابلوهای  شست وشوی  زباله ها، 
و  می شد   ... و  اتوبوس  ایستگاه های  شست وشوی  شهری، 
تالش می گردد در پایان کار محله  مورد نظر به کلی تمیز و 

پاکسازی شده باشد.
   این طرح برای اولین بار در ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸ با پاکسازی 
محالت با شعار »محله من، محله پاک« در محدوده منطقه 
چهار و محالت استقامت دو، معلولین و خیابان ایران انجام شد 
و به دلیل استقبال مردم هفته های بعد در محله  حمیدیان و 

... دنبال گردید.
خدمات  مدیر  عنوان   به  بشردانش  محمدباقر   زمان  آن     
طرح  این  اجرای  اهمیت  باره ی  در  رشت  شهرداری  شهری 
گفت: پاکسازی محالت با اجرای این طرح تا پایان سال ۱۳۹۸ 

انجام خواهد شد.
امور بین الملل  ارتباطات و     به گزارش واحد خبر مدیریت 
ویروس  دوران »شیوع  در  بشردانش سپس  شهرداری رشت، 
کرونا« از اجرای همه روزه این طرح خبر داد و گفت: تالش 
می کنیم تا پایان سال هر روزه محالت شهر رشت را پاکسازی 

کنیم.
   وی با اشاره به اینکه از اردیبهشت امسال)۱۳۹۹( تاکنون 
پاکسازی محالت به صورت هفتگی در روزهای جمعه انجام 
همچنین  و  موجود  حساسیتهای  به  توجه  با  گفت؛  می شد 
اهمیت جان و سالمت شهروندان این طرح به دلیل »شیوع 
ویروس کرونا« به صورت روزانه و در دو شیفت صبح و عصر 

انجام خواهد شد.
   بشردانش همچنین ضدعفونی و گندزدایی محالت و معابر و 
خیابانهای شهر رشت را از دیگر اقدامات این مدیریت خدمات 
شهری در این دوران کرونایی عنوان کرد و گفت: در همین 
زمینه از شهروندان محترم تقاضا داریم مثل همیشه ما را برای 
خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند و از حضور در معابر در 
ساعاتی که ضدعفونی انجام می شود، اجتناب نمایند تا نیروهای 
خدمتگزار شهرداری بتوانند راحت تر کار خود را انجام دهند و 

شاهد شهری سالمتر باشیم.
   اما پس از این ماجرا بشردانش به سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت انتقال یافت و در هماهنگی  با معاونت خدمات 
سازمان  طریق  از  بار  این  را  خود  کار  تا  کرد  تالش  شهری 
ضربتی  طرح  دلیل  همین  به  کند  دنبال  پسماندها  مدیریت 
پاکسازی محالت رشت را در این سازمان پایه گذاری کرد و کار 

را با جدیت بیشتر دنبال نمود.
   حاال سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کار پاکسازی 
تالش  و  می دهد  انجام  گانه شهر رشت  هفتگی محالت ۵۵ 
می کند تا رنگ و رویی زیباتر به محالت مختلف شهر به ویژه 

محالت کم برخوردار  ببخشد.
همکاری  با  رشت  شهر  محالت  پاکسازی  ضربتی  طرح     
شرکتهای طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماندها در زمینه 

رفت و روب و همچنین فضای سبز اجرایی می شود.
   پاکسازی ورودی و خروجی شهر، شست وشوی پلهای تقاطع 
غیرهمسطح و پلهای عابر پیاده، پاکسازی زیرگذرها، پاکسازی 
ضایعات  جمع آوری  شهر،  رودخانه های  حاشیه  دست جمعی 
معابر  و  خیابانها  کوچه ها،  پاکسازی  ساختمانی،  نخاله های  و 

شهری، 
پاکسازی جاده های ورودی و  پلهای روگذر،  رفت و روب 
جمع آوری  ضایعات،  و  زباله ها  جمع آوری  شهر،  خروجی  
شعارهای  امحای  و  پاکسازی  گذشته،  تاریخ  بنرهای 
بازیافت  پالستیک  توزیع  دیوارها،  و  در  روی  شده  نوشته 
مواد  جمع آوری  زباله خشک،   تحویل  کانکس های  بین 
زمین های  پاکسازی  و  هرز  علفهای  حاشیه زنی  بازیافتی،  
کامیونت  وسیله  به  جداول  مکانیزه   شست وشوی  بایر،  
روی  شده  نصب  پوسترهای  کندن  شور،  جدول  مکانیزه 
بلوارها،  جداول  وسط  رفیوژ  شست وشوی  دیوار،   و  در 
زنده گیری سگهای ولگرد و انتقال آنها به محل نگهداری، 
خیابانها،  جمع آوری چوبها  و  بلوارها  درختچه های  هرس 
شوی  و  شست  محالت،   در  موجود  زمینهای  ضایعات  و 
علفهای  کندن  شهری،  مبلمانهای  و  المانها  و  تندیسها 
از  بسیاری  و  پیاده روها  پاکسازی  معابر،   و  کوچه ها  هرز 
هم اکنون  که  است  فعالیتهایی  دیگر   اصالحی  اقدامات 
به  ۵۵ گانه  شهر رشت  پاکسازی محالت  اجرای طرح  در 
هدایت،  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  وسیله 

اجرا و نظارت می شود.
   البته بسیار مهم است که شهروندان فهیم شهرباران نیز با 
اجرای این طرح همکاری کنند و خود از ریختن زباله  در معابر 

محالت مختلف شهر بپرهیزند.
   اقدام دیگری که شهروندان خوب رشت می توانند برای کمک 
زباله های  قراردادن  دهند  انجام  شهرمان  شریف  پاکبانان  به 
تولید شده در خانه ها سر ساعت ۹ شب )۲۱( در پشت در 
منازل است. اگر همه  شهروندان بتوانند همدل و هماهنگ 
این کار را به شکل اصولی انجام دهند از حجم کار پاکبانان 
سختکوش شهرمان کاسته شده و عملیات جمع آوری زباله ها 

هم آسانتر انجام می شود.

طرح  پاکسازی؛ موفق و ستودنی
   البته بسیار مهم است که شهروندان فهیم شهرباران نیز با اجرای این 
طرح همکاری کنند و خود از ریختن زباله  در معابر محالت مختلف شهر 

بپرهیزند.

 در خبرها آمده بود که »شهر 
رشت به عنوان یکی از شهرهای 
منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک 

انتخاب شده است.« 
ارزیابی  نتایج  بررسی  از  پس  گویا     
شهرهای متقاضی پایلوت »شهر دوستدار 
دیگر  شهر   ۱۱ و  رشت  شهر  کودک«، 
برای  منتخب  شهرهای  عنوان  به  کشور 
انتخاب  کودک«  دوستدار  »شهر  پایلوت 

شدند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
پیرو  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
»شهر  هماهنگی  ملی  کمیته ی  نشست 
خرداد  سیزدهم  روز  کودک«  دوستدار 
ماه ۱۳۹۹ در وزارت کشور و در چارچوب 
وزارتخانه  این  مشترک  همکاریهای 
جهانی  ابتکار  اجرای  برای  یونیسف  با 
»شهرهای دوستدار کودک« در ایران، شهر 
رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب 

برای پایلوت »شهر دوستدار کودک« انتخاب گردیده است. 
ملی »شهر دوستدار کودک« مستقر  با هماهنگی کمیته ی  را  اقدامات الزم     شهر رشت 
در مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و در قالب زمانبندی توافق شده، انجام 

خواهد داد.
نیازها،  نظرهـا،  آن  در  که  است  محلی  اجتماع  یـا  شـهر  کـودک«  دوسـتدار  »شـهر     
اولویتها و حقـوق کودک، بخشی جدایی ناپذیـر از سیاستها، برنامه هـا و تصمیمات عمومی 
باشد. چشم انداز ابتکار »شهر دوستدار کودک« به وسیله ی یونیسف این است که »همه ی 
احقـاق  از طریـق  و  ببرند  لذت  جوانی خـود  و  ازکودکی  بتواننـد  بایـد  جوانان  و  کودکان 
برابر حقـوق خود در شهر و اجتماع محلیشان، تواناییهای بالقوه ی خود را به طور کامل به 

فعل درآورند.« 
   این ابتکار با حمایت دولتهای ملی و محلی، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی، رسانه ها، 
دانشگاه ها و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک را در سه هزار شهر و جامعه ی محلی 

در بیش از چهل کشورزیرپوشش قرار داده است.
   شایان گفتن است که دریافت نشان و برند »شهر دوستدار کودک« یونیسف زمانی صورت 
می گیرد که شهر مورد نظر چرخه ی »شهر دوستدار کودک« را به صورت موفقیت آمیز تکمیل 

کرده باشد. 
   در مرحله ی پایلوت، شهرها به عنوان »شهر دوستدار کودک« به رسمیت شناخته نشده و نشان 

یا عنوان رسمی دریافت نمی کنند.
   گفتنی است شهرهای اوز، بندرعباس، تبریز، تهران، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، 

همدان و یزد از دیگر شهرهای منتخب برای پایلوت »شهر دوستدار کودک« هستند.
   در شهر رشت تاکنون مجموعه اقداماتی صورت پذیرفته که منجر به پایلوت قرار دادن این شهر 

به عنوان »شهر دوستدار کودک« گردیده است.
   چندی پیش بود که بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمانها و فضاهای عمومی به ساختن »اتاق 

چرا رشت به عنوان »پایلوت شهر دوستدار کودک« انتخاب شد؟
باید تالش کنیم  رشت بتواند یک برند ارزشمند دیگر را برای خود به دست آورد

»شهر  اجرایی  شورای  در  کودک«  و  مادر 
دوستدار کودک رشت« انجام شد.

الزام  ضوابط  تایید  و  بررسی  از  پس     
ایجاد  به  عمومی  فضاهای  و  ساختمانها 
اجرایی  شورای  در  کودک«  و  مادر  »اتاق 
»شهر دوستدار کودک رشت« این مصوبه 
نیازمند تصویب در کمیسیون ماده ی ۵ بود.

   در این نشست در زمینه ی اولویت ساخت 
و تجهیز »اتاق مادر و کودک« با توجه به 
کمیسیون  در  طرح  و  مربوطه  الزامات 
ماده ی ۵ برای اجرا در پروژه های با مقیاس 
شهری و ساختمانهای عمومی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
عمومی  فضاهای  در  اتاق  این  ساخت     
پرتردد همچون فرودگاه، ترمینال، ایستگاه 
فضاهای  خرید،  مراکز  تراموا،  راه آهن، 
بوستانهای  همچنین  درمانی،  و  بهداشتی 
به  گردشگری  و  تفریحی  مرکز  شهری، 
از  پس  ساخت  ضوابط  در  الزام  عنوان 

تصویب کمیسیون ماده ی ۵ اجباری خواهد شد.
   در نشستی که به همین منظور در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت برگزار شد 
درباره ی مناسب سازی، ایجاد رمپ در بوستانها و فضای شهری برای سهولت تردد با کالسکه برای 
مادران و کودکان نوپا و ارزیابی ایجاد بوستانهای موضوعی)تم پارک( بوستان هوشمند مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
   پیگیری پروژه ی »خانه ی کودک« نیز در ارتباط با بازآفرینی شهری از دیگر موارد مطرح شده 

در این نشست بود.
    در پایان مقرر شد شرح خدمات برنامه عملیاتی »شهر دوستدار کودک« در اسرع وقت تهیه و 

در نشست آینده ی شورای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   شایان گفتن است که پیش ازبرگزاری این نشست، جلساتی منظم و با برنامه با مدیریت دکتر 
رضا ویسی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت برگزار شده و موضوعات مربوط به »شهر 

دوستدار کودک« در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نیز  رشت  شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  همچنین     
اقداماتی که  با مجموعه  امیدواری وجود دارد که  بوده و جای  این موضوع  پیگیر اجرای 
برای  را  برندی دیگر  بتواند  و منظم صورت می پذیرد رشت  به طور مشخص  این پس  از 
رقم  شهر  این  برای  کودک«  دوستدار  »شهر  عنوان  با  اینبار  که  برندی  کند.  خود حفظ 

خورد. خواهد 
برنامه های  با پیشینه ی فرهنگی غنی نشان داده است که در اجرای طرحها و     شهر رشت 
فرهنگی هم از اقبال مردمی برخوردار است و هم مسووالن و مدیران توجهی به مراتب بیش 
از مناطق دیگر به موضوعات فرهنگی از خود نشان می دهند که با توجه به چنین شرایطی 
می توان امیدوار بود که پروژه ی »شهر دوستدار کودک« در کالنشهر رشت به پروژه یی موفق 
تبدیل شود و با توجه دادن همگان این برند ارزشمند برای کالنشهر رشت ارمغانی فرهنگی 

به بار آورد.

در  که  است  شهری  کودک  دوستدار  شهر 
اولویت  در  کودکان  خواسته های  تامین  آن 
فرهنگی  اجتماعی،  وضع  و  می گیرد  قرار 
آنهاست  نیازهای  با  همسو  آن  معماری  و 
قوانین،  سیاست ها،  در  کودکان  حقوق  و 

برنامه ها و بودجه منعکس می شود.
عامل  کودکان  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 
پیوند نسل های گذشته و آینده در هر جامعه 
محسوب می شوند؛ انتقال سنت ها، فرهنگ ها، 
اعتقادات، باورها و پیشینه های هویت بخش و 
در صورت لزوم اصالح محیط اجتماعی در هر 

جامعه از طریق کودکان میسر است.
به  و تشویق  اهمیت داشتن موضوع کودک 
یک زندگی جمعی، زمینه سازی برای تعالی 
فکری و تربیتی او و تحلیل چگونگی ارتباط 
شهری  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل 
با مسائل کودک به ویژه در ابعاد اجتماعی، 
جامعه  توجه  مورد  که  است  مهم  مسأله ای 
و  گرفته  قرار  امروزی  جوامع  در  شناسان 
قابل  شهروندی  حقوق  و  شهروندی  نظر  از 

طراحی است.

تعریف شهر دوستدار کودک
شهر دوستدار کودک داللت بر وجود وضعیت، 
امکانات، ویژگی ها و ظرفیت هایی در یک برنامه 
یا محیط دارد که بر مبنای حقوق، نیازهای 
عام و خاص، ویژگی ها، عالیق و فراهم کردن 
امنیت کافی برای کودکان طراحی شده اند؛ از 
این رو وقتی از شهِر دوستدار کودک سخن 
گفته می شود، اغلب منظور شهری است که 
زیست  برای  ویژگی هایی  و  امکانات  چنین 
کودکان دارد. امکاناتی نظیر پارک ها و اماکنی 
برای بازی کودکان با امنیت کافی، وسایل بازی 
محل های  کودکان،  رشد  مراحل  با  متناسب 
عبور و مرور امن در خیابان، مبلمان شهری 
مناسب، دسترسی راحت به فضاهای آموزشی 
امکانات  به  دسترسی  فوق برنامه،  و  رسمی 
ارائه خدمات  مراکز  و وجود  مناسب  ورزشی 
به کودکان دارای نیازهای ویژه و توانایی های 
متفاوت از جمله شاخصه های شهر دوستدار 

کودک است.

مجمع  در  کودک«  »حقوق  پیمان 
عمومی سازمان ملل

در سال ۱۹۸۹ میالدی نمایندگان شماری از 
کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، پیمان "حقوق کودک" را تایید و 
امضا کردند، آنها متعهد شدند برای تصویب و 
اجرای مفاد پیمان در کشورهای خود تالش 
نام  به  عهدنامه  این  آورند.  عمل  به  را  الزم 
"کنوانسیون حقوق کودک" شناخته می شود. 
ماده یک این کنوانسیون مقرر کرده است از 
افراد  از کودک،  این کنوانسیون منظور  نظر 
اینکه طبق  مگر  است  سال  زیر ۱۸  انسانی 
قانون قابل اجرا در مورد کودک، کمتر از سن 

بلوغ باشد.
شورای  مجلس   ،۱۳۷۲ ماه  اسفند  اوایل 
اسالمی اجازه ملحق شدن جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب 
عهدنامه  این   ۳۱ ماده  یک  بند  برابر  کرد؛ 

"حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، 
سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت 
و  فعال  به طور  می تواند  کودک  و  می شناسند 
آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی 
این   ۲ بند  در  همچنین  کند."  شرکت  خود، 
کودک  حق  به  "حکومت ها  است:  آمده  ماده 
برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه دارند 
را پشتیبانی می کنند  اقدام های خود، آن  با  و 
فعالیت های  انجام  برای  را  مناسب  امکانات  و 
و  فراغت  اوقات  همچنین  و  هنری  فرهنگی- 

سرگرمی کودک فراهم می کنند."
در سال ۱۳۷۹ شورای عالی استان ها به موجب 
شهرها  اسالمی  شورای  به  واحده ای  ماده 
پیشنهاد کرد که شهرداری ها را در زمینه تحقق 
شهر دوستدار کودک به انجام اقدامات الزمی 
که  عنوان شد  پیشنهاد  این  در  کنند.  موظف 
با  معماری  و  شهرسازی  بخش  در  طرح  این 
پیگیری، تدوین و تصویب قوانین الزم از سوی 
دستگاه های مختلف برای تامین فضای مناسب 
بازی کودکان در مجتمع های مسکونی نوساز یا 

در حال ساخت دنبال شود.
استانداردهای  رعایت  قوانین  تنظیم  همچنین 
کاهش خطر و حوادث در مجتمع های مسکونی، 
طراحی خیابان ها، پیاده روها و پل ها به نحوی 
نقل  برای عبور کودکان و وسایل حمل و  که 

کودک مناسب باشد پیش بینی شده است. 

»شهر  برای  یونیسف  شاخصهای 
دوستدار کودک«

یونیسف به عنوان یک مرجع، بر اجرای طرح 
شهر دوستدار کودک در سراسر جهان نظارت 
در  سازمان  این  وظیفه   عمده ترین  می کند. 
حقوق  از  حفاظت  و  ارتقا  شده  یاد  طرح 

تا اطمینان حاصل شود که در  کودکان است 
نظر  تصمیم گیری  فرآیندهای  و  مسائل  تمام 
آنها  و حقوق  می شود  گرفته  نظر  در  کودکان 
با مقامات  پایمال نمی شود. یونیسف همکاری 
محلی و شهرداری ها را در کشورهای مختلف 
تقویت کرده و برای اطمینان پیشرفت کار از 
کمک  زمینه  این  در  غیردولتی  سازمان های 
دوستدار  شهر   (  CFC رویکرد  تا  می گیرد، 
کودک( از راه های مختلف در کشورها گسترش 

پیدا کند.
یونیسف شاخص هایی را برای اجرای این طرح 
مطرح کرده است که بر طبق آن تامین حقوق 
کودکان در محوریت قرار دارد، شهر دوستدار 
است،  محلی  حاکمیت  یک  بر  مبتنی  کودک 
اجازه  کودکان  به  و  دارد  موضوعی  پارک های 
می دهد آزادانه به بیان عقاید خود بپردازند، در 

این شهر تصمیم گیری  بر عهده کودک است.
مراقبت های بهداشتی کودکان، مسئله دیگری 
است که در این طرح مورد حمایت قرار گرفته 
است، به این صورت که دولت ها باید امکانات 
از قبیل آب سالم و سرپناه مناسب  بهداشتی 
برای زندگی کودکان را فراهم کنند. محافظت 
دیگر  از  سوءاستفاده  و  خشونت  از  کودکان 
باید  می آید،   به شمار  طرح  این  ویژگی های 
دوستانشان  با  بازی  و  دیدار  برای  کودکان  به 
اجازه داده شود و آنها در رویدادهای فرهنگی و 

اجتماعی شهر مشارکت داشته باشند.

شهر دوستدار کودک در ایران
در سال ۱۳۸۶ دولت جمهوری اسالمی ایران 
تعهدی را به صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( داد و شهر تهران نیز به 

طرح شهرهای دوستدار کودک ملحق شد. 

برای  تهران  شهرداری  الحاق  این  مفاد  برابر 
در  کودک  دوستدار  شهر  پروژه  هدایت 
به عنوان  آفریقا  و شمال  شهرهای خاورمیانه 
البته  کرد؛  مسئولیت  پذیرش  دبیرخانه، 
این برنامه  با کمی تاخیر در سال ۱۳۸۸ به 
تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید و 
راستای محقق  در  را  فعالیت های خود  شهر 

شدن "شهر دوستدار کودک" آغاز کرد.
از جمله مواردی که در این مصوبه مورد توجه 
شهری  مبلمان  استانداردسازی  گرفته،  قرار 
به ویژه وسایل خاص کودکان )ورزش، تفریح 

و بازی( است.
در سال ۱۳۸۹ طرح شهر دوستدار کودک در 
شورای عالی استان ها به تصویب رسید؛ در این 
اهمیت  دینی،  تاکیدهای  به  توجه  با  مصوبه 
حقوق کودکان در دین اسالم و با استناد به 
وظایف قانونی شورای اسالمی شهر به خصوص 
شورای عالی  تشکیالت،  قانون   ۷۱ ماده 
استان ها به شوراهای اسالمی شهرها پیشنهاد 
را در زمینه تحقق شهر  تا شهرداری ها  کرد 
دوستدار کودک موظف به انجام اقدامات الزم 

با لحاظ شرایط مقرر در مصوبه کنند.
در تبصره چهارم مصوبه نیز شهرداری تهران 
برای  نیاز  مورد  اعتبارات  است  شده  موظف 
ردیف های  در  را  مصوبه  این  مطلوب  اجرای 
مربوط در بودجه سنواتی شهرداری پیش بینی 

و لحاظ کند.

دوستدار  »شهر  روی  پیش  موانع 
کودک«

آلودگی های محیطی و فقدان امنیت و ایمنی 
الزم از جمله مشکالت پیش روی کودکان در 
شهرها و به ویژه کالنشهرهای بزرگ نظیر شهر 
تهران است، برای واژه کودک تعریف خاص و 
مشخصی تعیین نشده است و در قانون اساسی 
مشخصا  ماده ای  هیچ  مادر،  قانون  عنوان  به  
درخصوص  و  ندارد  وجود  کودکان  مورد  در 
حقوقی همچون حق حیات، مسکن و کار از 

عبارت "هر فرد" استفاده می شود. 
کودک"  "حقوق  عنوان  تحت  نیز  مصداقی 
در قانون اساسی آورده نشده است، بنابراین 
مقررات  و  قوانین  از  باید  را  کودک  حقوق 
است  تصویب شده  باره  این  در  مرتبطی که 
نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  قانون  مانند 
مصوب ۱۳۸۱، قانون حمایت از کودکان بدون 
سرپرست و بدسرپرست مصوب ۹۲ استنباط 

و دریافت کرد.
به  توجه  و  شهری  فضاهای  طراحی  اگرچه 
اما  دارد،  ضرورت  شهر،  کالبدی  جنبه های 
چنانچه قصد داریم شهری داشته باشیم که 
دوستدار کودک باشد، در ابتدا باید کرامت 
شود  محقق  شهر  ساکنان  همه  منزلت  و 
مادرانی  و  پدران  دامان  در  کودکان  زیرا 
شهر  شهروندان  جزو  که  شوند  می  بزرگ 
هستند و تضمین سالمت روحی و جسمی 
شهروندی  حقوق  از  برخورداری  با  آنان 
گامی اساسی در راستای تحقق شعار شهر 
دوستدار کودک است؛  به عبارت دیگر شهر 
انسان  دوستدار  شهر  یک  کودک  دوستدار 

است.

شهر دوستدار کودک چیست؟

پرداخت عوارض: 
توسعه و آبادانی شهر

از دو منظر می توان به ضرورت پرداخت عوارض 
به وسیله شهروندان نظر افکند، نخست اینکه 
قوانین و مقرراتی است که به موجب  شهروندان 

موظف به این کار هستند تا برای اداره شهر و 
تأمین هزینه های شهرداری مشارکت کنند و 
شهرداری را برای ایجاد یک منبع مهم درآمد 

ثابت و پایدار یاری رسانند.
   و دوم اینکه شهروندان می توانند با پرداخت 
عوارض خود امیدوار باشند که شهری به مراتب 
بهتر، زیباتر و آبادتر از گذشته خواهند داشت 

آبادانی  اینکه عوارض آنها صرف عمران و  چه 
به  شهری  نعمت  از  همگان  و  می شود  شهر 

مراتب بهتر بهره  مند می شوند.
   شهروندانی که در پرداخت عوارض خود با 
باید  می کنند  همکاری  و  مشارکت  شهرداری 
بدانند که به نوعی به طور مستقیم در آبادانی و 

توسعه شهرشان مشارکت کرده اند.

   شهروندان مسوول، وظیفه شناس و آگاه به 
مدیران  هیچگاه  شهری  مشکالت  و  مسائل 
شهر را در انبوهی از مسائل و مشکالت تنها 
نمی گذارند و با پرداخت عوارض خود زمینه های 

پیشرفت و توسعه شهرشان را فراهم می آورند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
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لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

مروری
 بر

خبرهای
 ماه

برخی خبرهای خرداد ماه ۱۳۹۹ کمتر دیده شدند در 
این بخش  نگاهی گذرا  به خبرهایی که کمتر به آنها 
پرداخته شده می اندازیم  و شما را بیشتر با آنها  آشنا 

می کنیم.

وضعیت آرامگاه مشاهیر و مفاخر محله سلیمانداراب رشت بررسی شد
مریم  اسالمی شهر رشت،  عاقل منش عضو شورای  با حضور محمدحسن     
گل احضار سرپرست مدیریت منطقه ۴ رشت، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و برخی دیگر از مدیران وضعیت 
آرامگاه و وادی مشاهیر و مفاخر محله سلیمانداراب رشت مورد بررسی قرار گرفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرمت و بهسازی سنگ مزار برخی 
از مشاهیر استان گیالن که در این آرامستان به خاک سپرده شده اند از جمله مزار پروفسور محمود بهزاد که او را 

»پدر زیست شناسی نوین ایران« می دانند، از موضوعات مهم بررسی شده در جریان این بازدید بود.
   گفتنی است در این بازدید میدانی محمدحسن عاقل منش و مدیران شهرداری مشکالت مردم این محله را 

بررسی کرده و وضعیت آرامستان مشاهیر و مفاخر استان و رشت را مورد ارزیابی قرار دادند.
   این بازدید صبح روز سه شنبه بیستم خرداد ماه ۱۳۹۹ انجام شده و طی آن تصمیماتی نیز برای بهسازی مزار 

دکتر محمود بهزاد اتخاذ گردید.

شهرداری رشت سگهای خیابانی جمع آوری شده را واکسینه کرد
   در راستای افزایش زمینه های ایمنی شهر و مراقبت از شهروندان در برابر گزیدگی سگهای ولگرد و خیابانی، 
سگهایی که از خیابانهای شهر جمع آوری شده بودند و به وسیله سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

واکسیناسیون هاری شدند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت صبح روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه 

۹۹ عملیات واکسیناسیون هاری سگهای جمع آوری شده انجام شده است.
   بیماری هاری جزو بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که معموالً از طریق گزیده شدن توسط یک 

حیوان مبتال به هاری همچون سگ به انسان انتقال می یابد.
   عامل اصلی این بیماری نوعی ویروس به نام »هاری« است که بیشتر موجودات خونگرم را مبتال می کند.

   همچنین برای پیشگیری از این بیماری در سگها در مکان نگهداری آنها، ساالنه یکبار واکسیناسیون هاری انجام 
می شود، که روز پنجشنبه به همت تالشگران سازمان مدیریت پسماندها با مشارکت و همکاری شبکه دامپزشکی 

شهرستان رشت این اقدام در کمپ شهرداری رشت انجام پذیرفت.

شرکت »مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک رشت« در وبینار
  »مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت« در سومین 

وبینار شبکه  شهرهای خالق خوراک شناسی جهان شرکت کرد.
    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این 
جلسه  آنالین با حضور کانونهای محوری و نمایندگان شهرهای خالق خوراک 
از جمله پارما و فابریانو)ایتالیا(، پاراتی و فلوریاناپلیس)برزیل(، غازیانتپ)ترکیه(، 
پاناماسیتی)پاناما(،  مکزیکوسیتی)مکزیک(،  استرشوند)سوئد(،  برگن)نروژ(، 
یونگجو، چنگدو و ماکایو)چین( و رشت)ایران( و دیگر شهرهای خالق خوراک 

جهان برگزار شد. 
   در این وبینار برای هر شهر فرصتی پنج دقیقه ای برای بیان برنامه های انجام شده در دوران همه گیری »کوید-

۱۹« و برنامه های آینده شهرها تعیین شده بود.
   صحبتهای علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در چهار محور 
فروکش  با وجود  مبارک رمضان«، »تداوم عملیات ضدعفونی کردن شهرداری  »آسیبهای کرونا«، »ماه 
کردن وضعیت کرونایی« و »پروژه ترجمه اشعار شاعران مدرن گیالن در ۱۰۰ سال اخیر«)سال ۱۳۰۰ تا 

امروز( انجام شد. 
   مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در پایان سخنانش گفت: امیدواریم با کنترل و 

نابودی این ویروس منحوس کارها به حالت عادی و طبیعی برگردد.

ساماندهی و بازآفرینی امالک شهرداری در »محله پیرسرا« بررسی شد
   در نشست که به دعوت مهندس مرتضی عاطفی ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری رشت و با حضور ریاست و معاونت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
برگزار شد، در زمینه شرایط امالک و راهکارهای چگونگی بهره برداری باکیفیت از آنها در محله تاریخی پیرسرا 

بحث و تبادل نظر گردید.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از جمله ویژگیهای طرح یاد شده 

احیای بافتهای تاریخی و بهسازی بافتهای فرسوده خواهد بود.
   گفتنی است اجرای این طرح می تواند به جذب گردشگر نیز کمک کند و بسترهای الزم برای فعال سازی و 

ساماندهی بخش مهمی از امالک شهرداری را هم فراهم نماید.

یادداشتها و مقاالت کوتاه مدیریت شهری ارائه می شود
   مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت گفت: این مدیریت برای بهره برداری همگانی یادداشتها و مقاالت 

کوتاه در باره ی مدیریت شهری را ارائه می کند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، فاطمه مهاجر در این باره توضیح 
داد: اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت اقدام به تهیه یادداشتها، گزارشها 
و مقاالت کوتاه مرتبط با مدیریت شهری و حوزه مسائل شهر اعم از تجارب شهرها، تحلیل مسائل شهری، 
رشت پژوهی و ... نموده که قابلیت بهره برداری برای مدیران شهری، پژوهشگران و همه عالقه مندان به موضوعات 

و مباحث شهری را دارد.
   وی گفت: این یادداشتها و گزارشها در پورتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به نشانی: 
http://rpcrasht.ir/  و زیرپورتال اداره مطالعات و پژوهش به نشانی: http://pajoohesh.rpcrasht.ir  در 

بخش بانکهای اطالعاتی قابل دسترس است.
   همچنین اعالم شده که مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت آمادگی دریافت یادداشتها و مقاالت 
کوتاه صاحبنظران در زمینه مدیریت شهری، تحلیل مسائل شهری، رشت پژوهی، تجارب دیگر شهرها، ارائه 

راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در زمینه چالشها و پتانسیلهای شهری را دارد.
   در این راستا نرجس محجوب رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت نیز گفت: هم اکنون یکی از 
این یادداشتها با عنوان »دوچرخه بهترین وسیله نقلیه در پسا کرونا از نظر سازمان ملل متحد« در پورتال این 

مدیریت قابل بهره برداری همگانی است.

راهکارهای شرح خدمات ممیزی امالک شهر رشت بررسی شد
   به منظور اجرای دستور شهردار رشت برای خارج شدن موضوع ممیزی 
امالک شهر از فهرست اقداماتی که مدتها مسکوت مانده بود، نشستی ویژه 

با حضور جمعی از مدیران شهرداری رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت در این نشست تاکید گردید تا برای اخذ نتیجه بهتر از اجرای 
ممیزی امالک، ابتدا این طرح به صورت پایلوت در یک ناحیه از منطقه 

سه شهرداری رشت اجرا شود.
   گفتنی اینکه در جلسه یاد شده عالوه بر ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، مریم گل احضار رئیس 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، هانی عسکری رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، مجتبی 
خدمت بین دانا مدیریت تشخیص وصول درآمدها، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

و برخی از کارشناسان مرتبط حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در زمینه ممیزی امالک رشت پرداختند.

تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان به زودی وارد فاز آزمایشی می شود
پروژه  اجرای  روند  از  ماه ۱۳۹۹  یکشنبه ۲۵ خرداد  روز  که  بازدید خود  آخرین  در     شهردار رشت 
تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان انجام داد بر اهمیت این پروژه تاکید کرد و گفت: کارهای 
پایانی اجرای این پروژه هم اکنون در دست اقدام است و به زودی پروژه یاد شده وارد فاز آزمایشی کار 

خود می شود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی همچنین 
خاطر نشان نمود: با وارد شدن تصفیه خانه شیرابه ها در مدار کار، عمالً شیرابه کوه زباله های سراوان، تصفیه شده 

و آب سالم وارد رودخانه های رشت می شود.
   وی گفت: از پیمانکار پروژه هم قدردانی می کنم که با جدیت و عالقه مندی پیگیر اجرای تکمیل تصفیه خانه 

یاد شده است  و از او می خواهم که مراحل پایانی کار را هم با جدیت و سرعت دنبال کند.
   شهردار رشت همچنین در محل اجرای این تصفیه خانه با برخی از دست اندرکاران اجرای پروژه به گفت وگو 

پرداخت و مسائل و موضوعات مطرح شده آنها را نیز مورد بررسی قرار داد.
   گفتنی است اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان که برای دکتر حاج محمدی دارای اهمیتی ویژه 
است از زمان حضور وی به عنوان شهردار رشت با جدیت او دنبال شد و به همین دلیل وی هر هفته به دفنگاه 
زباله های سراوان سر می زند و از نزدیک پیگیر اجرای این تصفیه خانه و پروژه دیوار محافظتی آن نیز می شود.

   دکتر حاج محمدی بر این باور است که با اجرای این پروژه گامی اساسی و مهم در رفع آلودگی رودخانه های 
رشت برداشته می شود و تا حدودی بسیاری اهالی منطقه از آلودگی منابع آبی خود رهایی می یابند.

»چشم گربه ای ها« به کمک ایمنی ترافیک رشت می آیند
   مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت گفت: در ادامه ایمن سازی معابر شهر و به ویژه ورودیهای 
شهر، تهیه و نصب عالئم بازتابنده)چشم گربه ای( در دستور کار مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک قرار گرفته 

و در چندین نقطه نیز اجرایی شده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن هادی زاده در این باره 
توضیح داد: در همین راستا در طول هفته گذشته عملیات اجرای نصب تجهیزات یاد شده در بزرگراه »خلیج 

فارس« و »جاده الکان« آغاز شده است.
   وی ادامه داد: به منظور ایجاد ایمنی بیشتر در جاده های منتهی به شهر این عملیات در هفته های آینده هم 

تداوم خواهد یافت.
   شایان گفتن است میخهای »چشم گربه ای« از تجهیزات ترافیکی هستند که برای افزایش ایمنی رانندگان 
در ابعاد کوچک و به جهت نوردهی در زمان تاریکی و آلودگی در جاده ها به ویژه در اتوبانها نصب می گردند. 

   این میخها باعث افزایش دید رانندگان هنگام رانندگی در شب و یا در شرایط جوی نامساعد همچون هوای 
مه آلود و یا بارانی می شوند.

زمینه های تامین درآمد پایدار شهرداری رشت فراهم شد
   تفاهمنامه همکاری با »شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان« 

با شهرداری رشت  درجهت تأمین درآمد پایدار امضا شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، بهره گیری از توانمندیهای بین المللی »شرکت توسعه پایدار 
اندیشه نگر ایرانیان« در جهت رشد و توسعه اقتصادی شهر از 

اهداف اصلی امضای این تفاهمنامه است.
   این تفاهمنامه در جهت تامین درآمد پایدار برای شهرداری 

رشت به امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و الهیاری مدیرعامل »شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر 
ایرانیان« به امضا رسید.

   در نشست امضای این تفاهمنامه، دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی 
شهر رشت، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسالمی 

شهر و علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت حضور داشتند.

جمع آوری پسماندهای خشک رشت افزایش یافته است
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از جمع آوری 
در  رشت  شهرداری  پنجگانه  مناطق  از  زباله  تن  هزار  از ۱۷  بیش 
اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: از این میزان ۱۱۰ تن پسماند 

خشک و حدود ۱۷ هزار تن زباله تر بوده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
شهرداری  مجموعه  افزود:  باره  این  در  بشردانش  محمدباقر  رشت، 
مدیریت اصلی اداره شهر را بر عهده دارد، به طوری که اگر تنها یک 

شبانه روز کار شهرداری تعطیل شود، نظم، پاکیزگی و بهداشت شهر نیز دچار اختالل می شود. 
   وی اضافه کرد: نظافت معابر و گذرهای شهر جزو اولویتهای اصلی سازمان مدیریت پسماندها است که از 
این رو نظافت شهر، جمع آوری زباله و رفت و روب شهر به صورت مستمر و روزانه به وسیله این سازمان انجام 
می گیرد، چرا که شهروندان انتظار دارند وقتی صبح زود از خانه بیرون می آیند، محله خود و خیابانها را پاکیزه 

و تمیز ببینند.
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همچنین از همشهریان خود خواست تا با رعایت موارد 
بهداشتی شامل استفاده از لوازم حفاظت فردی با خیال آسوده برای تحویل پسماندهای خشک به ایستگاه های 

بازیافت یا خودروهای جمع آوری پسماندهای خشک اقدام کنند.

سازمان آتش نشانی چه درخواستی از شهروندان رشت دارد؟!
   سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به بروز بسیاری از 
آتش سوزی ها به دلیل وجود اشکاالت موجود در سامانه و سیستم سیم کشی منازل، از شهروندان خواست تا 

نسبت به بررسی و رفع مشکالت آن برای جلوگیری از بروز حوادث اقدام کنند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیزاده همچنین از بروز یک حادثه 
آتش سوزی منزل مسکونی در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۹ و اعزام سریع ۲۶ آتش نشان و افسر ارشد به همراه 

۹ دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه واقع در محله دانشسرای رشت خبر داد.
   سرپرست معاون عملیات سازمان آتش نشانی با بیان اینکه آتش در پشت بام خانه با شیروانی چوبی در حال 
گسترش به ساختمان و پشت بام خانه همجوار بود، افزود: سریعاً سه تیم اطفایی از داخل و اطراف منزل نسبت 

به مهار و اطفای کامل آتش اقدام کردند.
   وی با بیان اینکه علت حادثه اتصال در سیستم سیم کشی برق بوده، افزود: خوشبختانه در این 
حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و آتش نشانان هم پس از ایمن سازی محل به ایستگاه های خود 

بازگشتند.
   سرپرست معاون عملیات این سازمان در پایان با اشاره به گرمتر شدن هوا و استفاده از وسایل سرمایشی به 
شهروندان توصیه کرد: شهروندان هوشیار باشند و حتماً از ایمن بودن سیستمهای سیم کشی برق همچنین 

بازدید دوره ای برای پیشگیری ازحوادث اینچنینی اقدام  کنند.

نامگذاری جدید کمیسیون نامگذاری شهرداری به شورای شهر ارائه می شود
   در آخرین نشست و جلسه  کمیسیون نامگذاری شهرداری رشت ۱۰ نامه مختلف از شهروندان و ادارات در 

زمینه نامگذاری و تغییر نام برخی از معابر شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست پس از بحث و تبادل 

نظر روی شش مورد نامگذاری با اتفاق آرا موافقت گردید.
   گفتنی است در این نشست که علیرضا قانع دبیر کمیسیون نامگذاری، طلیسگر جانشین شهردار رشت، نینا 
پنجه ای مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری و نمایندگان بنیاد شهید و اداره کل پست نیز 

حضور داشتند، مقرر شد مصوبات جلسه در اسرع وقت به شورای اسالمی شهر رشت ارائه گردد.

جاده دسترسی به تصفیه خانه سراوان با سرعت در دست تکمیل است
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  عمومی  روابط     
شهرداری رشت صبح روز شنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۹ اعالم کرد 
که جاده دسترسی منتهی به تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه 

سراوان به وسیله این سازمان تسطیح و زیرسازی شده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت عملیات آسفالت این جاده نیز پس از تکمیل زیرسازی و آماده 

شدن آن اجرایی خواهد شد.
   با آسفالت این جاده رفت و آمد به وسیله ماشینهای مختلف به تصفیه خانه شیرابه های زباله و حمل و نقل 

وسائل و تجهیزات الزم آسانتر و به سهولت انجام می شود.

محالت رشت ضربتی نظافت می شوند
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از شهروندان این شهر خواست تا با مشارکت در طرح 
پاکسازی محالت هرگونه نقص و کوتاهی در زمینه خدمت  رسانی مرتبط با سازمان مدیریت پسماندها را 

اطالع دهند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش با اشاره به 
برنامه های اجرایی تدوین شده شهرداری رشت برای پاکسازی و نظافت محالت شهر اعالم کرد: این طرح به 
منظور پاکیزه سازی معابر و رفاه حال شهروندان در راستای حفظ محیط زیست در حاشیه بلوارها، معابر اصلی و 
فرعی، محالت، پاکسازی حاشیه رودخانه ها و الیروبی جویها و انهار و همچنین جمع آوری نخاله های ساختمانی 

در محالت ۵۵ گانه شهر آغاز و اجرایی شده است.
   وی ادامه داد: بر این اساس از شهروندان فهیم رشت می خواهیم به منظور در خواست پاکسازی و نظافت 
در محدوده محله  خود و همچنین با یاری  رساندن در راستای ارتقای سطح و کیفیت خدمات و همچنین 
نظارت بهتر و بیشتر بر عملکرد پیمانکاران مرتبط با این سازمان، هرگونه مشکل و نقص در حوزه  های مرتبط 
با خدمات محوله از طریق درگاه  های ارتباطی سازمان و با ذکر دقیق موضوع، زمان و مکان آن گزارش دهند 

تا پرسنل سازمان فوراً نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.

شهرداری رشت برنامه های متعددی برای »بهبود وضعیت
 مدیریت پسماندهای این شهر« دارد

   شهردار رشت گفت: همانطور که قول داده بودیم برای جمع آوری و خرید پسماندهای خشک 
از شهروندان و پیوند این موضوع با کیف پول الکترونیک قرارداد الزم با پیمانکار به امضا رسیده و 

امیدواریم از تیر ماه ۹۹ عملیات اجرایی آن آغاز شود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
خاطر نشان کرد: در این طرح یک »کیو آر کد« و یک سطل زباله جمع آوری پسماندهای خشک به 
شهروندان داده می شود و از طریق سامانه و اپلیکیشین موبایلی خرید پسماند خشک هر کیلوگرم 
۷۵۰ تومان از مردم انجام می شود و یک کارت مخصوص به هر شهروند اعطا می شود که می تواند با 

آن از مغازه ها خرید کند.
   وی ادامه داد: با این کار ضمن حفظ محیط زیست از آلودگی بیشتر، هم از حجم کار پاکبانان کاسته 
می شود و هم شهروندان منتفع می گردند. از این رو امیدواریم با توجه به محاسن طرح، در اجرای آن 

موفق بوده و به اهداف ترسیم شده برسیم.
   دکتر حاج محمدی به کار سخت در دفنگاه سراوان نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون زباله های یازده 

شهر و ۵۱ دهیاری که به وسیله رفتگران سختکوش که در گرما و سرما تالش می کنند تا شهر پاکیزه 
بماند به سراوان حمل شده و دفن می شود و شهرداری به طور میانگین بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای 

جمع آوری، حمل، پردازش و دفن پسماندها هزینه می کند.
   وی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه ناشی از لندفیل 
سراوان در مراحل پایانی کار است و با راه اندازی این تصفیه خانه آب تمیز به رودخانه ها وارد می شود.
   شهردار رشت سپس به آغاز عملیات اجرایی پروژه زباله سوز در رشت اشاره کرد و گفت: شهرهای 
ساری، نوشهر و رشت از سال ۹۲ قرار بوده این پروژه را اجرا کنند که محل ساخت زباله سوز و زمین 
تعرفه شده در رشت به مشکل برخورد و االن پروژه های ساری و نوشهر در وضعیت پیشرفت خوبی 
هستند اما تکلیف زمین رشت در سال ۹۷ مشخص شد و ما موفق شدیم قبل از بحران برف و کرونا 
زمین را در ماه های پایانی سال ۹۸ تحویل بگیریم و اسفند ماه هم پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب 
گردید و بخشی از کار زباله سوز که خرید تجهیزات بوده انجام شده و ۷۰ میلیارد تومان هزینه های 
خرید تجهیزات نیز پرداخت گردید و ساخت ساختمان آن هم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد که در مرحله اول ۱۵ میلیارد تومان تأمین اعتبار گردیده و امیدواریم ظرف دو سال پروژه به 

سرانجام برسد.
   حاج محمدی سپس گفت: ارتقای سطح کارخانه کود آلی یکی دیگر از برنامه های ما در بخش 
مدیریت پسماندها بوده و این کارخانه که ۲۴ سال پس از ساخت همچنان به همان صورت کار می 
کرده، دچار فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات شده بود و خط یک این کارخانه اصالح شد و قرار 
است با انجام بهسازی و نوسازی خط دو ظرفیت پردازش زباله آن به ۵۰۰ تن در روز برسد و سپس با 
ایجاد دو خط جدید که در دو سوله شش هزار مترمربعی در حال ساخت و نصب است ظرفیت کارخانه 

کود آلی به یک هزار تن در روز افزایش می یابد.
   شهردار رشت سپس گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۶۰۰ تن زباله در لندفیل سراوان دفن می 
شود و برای پوشش آن روزانه بیش از ۲۵۰ تن مصالح رودخانه ای ) شن و ماسه( از رودخانه ها برداشت 
شده و برای پوشاندن زباله ها به محل دفنگاه حمل می شود که کاری سخت و طاقت فرسا است. 
امیدواریم با افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی، ساخت زباله سوز و اجرای طرح جمع آوری زباله های 

خشک  از دو سال آتی شاهد دفن زباله در سراوان نباشیم.
   وی درباره جلوگیری از رانش کوه زباله با ارتفاع بیش از هفتاد متر است گفت: حساسیت موضوع به جناب 
آقای استاندار و مسئوالن محترم وزارت کشور اطالع داده شد و ما هم اکنون ایجاد دیوار محافظتی را در 

دست برنامه داریم اما برای محافظت از رانش زباله ها نیاز به اعتبار ۳۵ میلیارد تومانی هست.
   دکتر حاج محمدی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با پیگیری مسئولین محترم استان از جناب 
آقای دکتر نوبخت معاون محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران نسبت به جذب اعتبارات الزم در این 
زمینه همکاری الزم صورت پذیرد تا با اجرای این برنامه ها مسئله زباله ها در رشت که از مسائل قدیمی 

و معضل بزرگ این شهر است برای همیشه حل و فصل شود
   همچنین وی از امضای قرارداد سرمایه گذاری برای اجرای »سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای 
خشک از مبدای تولید« برای بهبود وضعیت تفکیک زباله ها از مبدای تولید آنها خبر داده و گفته است 

که شهرداری رشت قصد دارد زباله های خشک شهروندان را از آنها خریداری کند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت مریم گل احضار رئیس 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت در این زمینه با اشاره به اینکه سال 
خوبی را از نظر سرمایه گذاری شروع کرده ایم گفت: امضای قرارداد پارکومتر، مجتمع تجاری - 
تفریحی گیل لند و سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدای تولید سه قرارداد خوب و 

موفق بوده و به زودی چهار پروژه بزرگ دیگر فراخوان خواهد شد.
   مهندس سلمانی نماینده »گروه فن آوا« که مجری این پروژه است نیز توضیحاتی کامل در باره 
چگونگی اجرای آن داد و تاکید کرد: اگر مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند، طرحی موفق خواهد 

بود و گرنه نمی تواند تداوم داشته باشد.
   احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت هم با قدردانی از نگاه 
خوب دکتر حاج محمدی در مسائل مربوط به سرمایه گذاری گفت: منابع داخلی شهرداری هرگز 

جوابگوی نیازهای موجود نیست و هزینه های جاری را پوشش نمی دهد.
   وی ادامه داد: شهرداری رشت باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار پیش برود و مانند همین قرارداد شرایطی 

را فراهم کند که با  شفاف سازی و استفاده از نرم افزارهای ویژه به سمت مبارزه با فساد حرکت کند.
   دکتر حاج محمدی نیز با تشریح پروژه گفت: ما نشستهای بسیاری در شهرداری برگزار کردیم و این 

موضوع را با کیف پول الکترونیک پیوند زدیم.
   شهردار رشت گفت: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از زباله ها تفکیک می شود و این کار را هم افراد 
حقیقی غیرمرتبط با شهرداری انجام  می دهند و شهرداری تنها بخشی از زباله هایی را دریافت می کند 

که برای شهرداری سودی ندارد.
   وی افزود: با اجرای این پروژه پیش بینی می کنیم حداقل ۲۰ درصد از زباله های خشک تفکیک شود 

و در آینده به ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.
   شهردار رشت سپس به چگونگی اجرای این پروژه پرداخت و گفت: اپلیکیشین موبایل محور در 
اجرای این طرح استفاده می شود و یک سطل زباله رایگان به خانواده ها داده می شود و یک QR کد 
روی آن نصب می گردد و هرگاه سطل از زباله های خشک پر شد، پیامی به شرکت فن آوا داده می 

شود و در روز و ساعت مشخص پسماندهای خشک از مردم جمع آوری می گردد.
   شهردار رشت گفت: در اجرای این طرح ۴۳۰ نفر به کارگیری می شود و تامین و فراهم کردن 
امکانات، تجهیزات و اماکن مورد نیاز هم به وسیله شرکت فن آوا که برنده قانونی فراخوان انجام شده 

است، انجام خواهد شد.
   دکتر حاج محمدی در پایان خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه که مشارکت مردمی را به همراه خواهد 
داشت یک مشکل اساسی در زمینه تفکیک زباله ها از مبدا و جمع آوری زباله های خشک انجام می شود.

از خرید زباله های خشک شهروندان گرفته تا ساخت زباله سوز 
و تصفیه خانه شیرابه
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