
 سخن نخست

 علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

بی سابقه ترین تعداد و میزان پروژه ها در رشت در دست اجرا و انجام است
بزرگ  پروژه های  بی سابقه ترین 
عمرانی در رشت در دست اجرا است
که  می کنیم  سپری  را  زمانی  هم اکنون     
بی سابقه ترین پروژه های مختلف عمرانی در 
پنج دسته مختلف در شهر رشت در دست 

اجرا هستند.
ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت     
در  رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و 
آخرین نشست شورای معاونان، مدیران  و 
دکتر  رشت،  شهرداری  سازمانهای  روسای 
پروژه های  از  گزارشی  حاج محمدی  ناصر 
در  که  شهرداری  این  اجرای  دست  در 
سازندگی  »قرارگاه  پروژه های  دسته  پنج 
خاتم االنبیا)ص(«، »سازمان سرمایه گذاری«، 
شهر«،  اسالمی  شورای  مصوب  »پروژه های 
»احداث  داراییها«،  تملک  ملی  »پروژه های 
تراموا و سایر پروژه ها« اجرا می شوند، ارائه 

کرد.
و  تعداد  ترین  بی سابقه  رشت  شهردار     
میزان پروژه های عمرانی در تاریخ رشت را 
با اعتباری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در 

پنج فصل عنوان شده، اعالم کرد.
سوی  از  بزرگ  پروژه  پنج  افزود:  وی     
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت با 
اعتباری افزون بر چهارهزار میلیارد تومان و 
پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی شهر 
رشت با اعتباری افزون بر ۵۲۷ میلیارد تومان 

اجرا خواهند شد.
   حاج محمدی پروژه های سرمایه گذاری را 
تومان  بر ۳.۵۰۰ میلیارد  افزون  اعتباری  با 
تملک  پروژه های  افزود:  و  نمود  عنوان 
داراییهای سرمایه ای)اعتبارات ملی( نیز با 
اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد تومان از دیگر 
پروژه های در دست اجرای شهرداری رشت 
است که پروژه های بازآفرینی و پروژه های 
مرتبط با حوزه مدیریت پسماندها را شامل 

می شود.
   وی پروژه احداث تراموا را با اعتباری افزون 
بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان نمود 
با  و گفت: سایر پروژه های شهرداری نیز را 
اجرا  تومان  میلیارد   ۷۰ بر  افزون  اعتباری 

خواهند شد.
   دکتر حاج محمدی در پایان سخنانش از 
مهندس کوچکی نژاد برای کمک در تامین 
مشکل  حل  قیر،  تامین  ملی،  اعتبارات 
و  نمود  بند)و(و... طلب همکاری  تخصیص 
در  رشت  شهرداری  به  تا  کرد  درخواست 

کمک  زمینه ها  این 
شود.

مهندس جبار 
کوچکی نژاد:

برای اجرای 
پروژه های شهری 

نیاز به آرامش و ثبات 
مدیریتی است

مردم  نماینده     
رشت  شهرستان 
شورای  مجلس  در 
با  دیدار  در  اسالمی 
حاج محمدی  دکتر 
و  معاونان  نشست  در 
مدیران شهرداری رشت 
گفت: اجرای پروژه های 

عمرانی در شهر نیاز به آرامش و ثبات مدیریتی 
دارد.

ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
مهندس  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
خاطر  نشست  این  در  کوچکی نژاد   جبار 

پروژه های شهر رشت  مهمترین  کرد:  نشان 
جمع آوری  ریلی،  نقل  و  حمل  حوزه  در 
شهری،  زیست  محیط  حفاظت  فاضالب، 
از  پروژه هایی  و  زیربنایی  پروژه های  تراموا، 

برای  که  هستند  قبیل  این 
اجرای این پروژه ها هر هفته 
شهرستان  فرماندار  باید 
در  مردم  نمایندگان  رشت، 
اسالمی.  شورای  مجلس 
اسالمی  شورای  اعضای 
مدیران   و  شهرداران  شهر، 
داشته  جلسه  هم  با  مرتبط 
را  موضوعات  این  و  باشند 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

دهند.
   وی تثبیت مدیریت شهری 
این  اجرای  اصلی  عامل  را 
ما  گفت:  و  دانست  پروژه ها 
به عنوان کسانی که مسئول 
شهری  پروژه های  اجرای 
رفتار  طوری  باید  هستیم 

کنیم که جوی آرام به وجود آید.
   نماینده ی مردم شهرستان رشت در مجلس 
کرد:   نشان  خاطر  سپس  اسالمی  شورای 
شورای اسالمی شهر و شهرداری باید هر دو 

مهندس کوچکی نژاد نماینده ی شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی: 
برای اجرای پروژه های عمرانی در شهر نیاز به آرامش و ثبات مدیریتی است 

دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت:
شهردار رشت شبانه روز کار می کند تا پروژه های بزرگ در رشت اجرا شود

در کنار هم و با تعامل و همراهی تالش کنند 
تا رشت به توسعه و آبدانی بیشتر برسد.

کمیسیون  رئیس  رمضانپور  احمد  دکتر 
توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت 

در نشست شورای معاونان و مدیران:
شهردار رشت شبانه روز کار می کند 

تا پروژه های بزرگ در رشت اجرا 
شود  

   دکتر احمد رمضانپور در نشست شورای 
گفت:  رشت  شهرداری  مدیران  و  معاونان 
تا  می کند  کار  شبانه روز  رشت  شهردار 

پروژه های بزرگ در رشت اجرا شود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
شورای  نشست  در  رمضانپور  احمد 
که  رشت  شهرداری  مدیران  و  معاونان 
در  رشت  شهرستان  نماینده  حضور  با 
از  شد،  تشکیل  اسالمی  شورای  مجلس 
که  کسی  عنوان  به  کوچکی نژاد  مهندس 
را  مجلس  نمایندگی  دوره  چندین  تجربه 
دارد یاد کرد و گفت: باید از وجود افرادی 
همچون وی و دیگرانی که در مرکز کشور 
می توانند برای رشت مفید باشند همچون 
متاسفانه  اما  کرد.  استفاده  نوبخت  دکتر 
نتوانستیم خوب  نوبخت  از وجود دکتر  ما 

استفاده کنیم.
   رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای 
پروژه های  به  سپس  رشت  شهر  اسالمی 
و گفت: جناب  اشاره کرد  مهم شهر رشت 
آقای کوچکی نژاد می توانند خیلی در جذب 

اعتبارات ملی برای رشت موثر باشند.
شبانه روز  رشت  شهردار  داد:  ادامه  وی     
پروژه هاهمچون  از  برخی  تا  می کند  تالش 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان اجرا و 

تکمیل شود.
   وی همچنین به چالشهای شورای اسالمی 
و  کرد  اشاره  پنجم  دوره  در  رشت  شهر 
که  داشته اند  مأموریت  برخی  گویا  گفت: 
اما  کنند  ایجاد  انشقاق  شورا  اعضای  بین 
باالخره شورا بر مشکالت فائق آمده است.

   رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا در 
پایان سخنانش، حاج محمدی را در پیگیری 
اجرای پروژه ها جدی توصیف کرد و    تاکید 
نمود: در سایه پیگیریهای دکتر حاج محمدی 
است که این پروژه های بزرگ در رشت به ثمر 

نشسته است.

استقبال سفیر آینده ایران 
در جمهوری آذربایجان 

از بهره گیری ظرفیت 
شهر خالق خوراک 

رشت
   فرصت دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان که قرار است به عنوان سفیر ایران در 
کند  آغاز  را  خود  فعالیت  آذربایجان  جمهوری 
جمهوری  اینکه  دلیل  به  و  شمرده  غنیمت  را 
زمینه  در  »باکو«  خالق  شهر  دو  آذربایجان 
»دیزاین« و »شکی« در زمینه »صنایع دستی« 
دارد، از ایشان خواستار برقراری ارتباطات بیشتر با 

شهر خالق خوراک شناسی رشت شدم.
شهر  در  یونسکو  برنامه های  مدیر  عنوان  به     
که  نمودم  عنوان  رشت  خوراک شناسی  خالق 
»رشت« یکی از ۳۶ شهر خالق خوراک جهان 
است و آمادگی های الزم را برای برگزاری تورهای 

گردشگری مبتنی بر خوراک دارد.
   همچنین در این دیدار خواستار این موضوع 
شهر  ظرفیت  از  خوبی  به  می توان  که  بودم 
برقراری  برای  رشت  خالق خوراک شناسی 
ارتباطات فرهنگی ایران، گیالن و رشت  با دو شهر 

خالق جمهوری آذربایجان بهره برد. 
   در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد تا 
مزرعه ای تهیه شود و گردشگران از نزدیک شاهد 

طرح »ازمزرعه تا سفره« شوند.
   در ادامه با بیان اینکه در زمینه تهیه خوراک، 
آموزشگاهی با عنوان مدرسه آشپزی در رشت دایر 
شده است که می تواند برای گردشگران جذاب و 
جالب باشد، تاکید شد که در این راستا قرار است 
آکادمی خوراک نیز در شهر خالق خوراک رشت 

تاسیس شود.
   برای آشنایی هر چه بیشتر سفیر آینده ایران 
در جمهوری آذربایجان و اینکه شهر رشت بتواند 
از این ارتباطات برای توسعه و ترویج گردشگری 
در  که  نمودم  نشان  خاطر  ببرد  بهره  بیشتر 
تاریخی، رشت جزو  و  کنار گردشگری طبیعت 
۳۶ شهر جهان است که در زمینه شهر خالق 
خوراک فعالیت می کند و بدون شک می تواند این 
توانمندی در جذب گردشگر به این شهر زیبای 

شمال کشور موثر باشد.
   در پایان این دیدار به عنوان مدیر برنامه های 
رشت  خوراک شناسی  خالق  شهر  در  یونسکو 
به ظرفیتهای فراوان این شهر در  زمینه پخت 
نشان  خاطر  و  کرده  اشاره  متنوع  خوراکی های 
ظرفیتهای  از  می توان  برنامه ریزی  با  که  نمودم 
دیپلماسی شهری بیشترین بهره را برای توسعه 

شهر برد.

رشت هیچوقت
 اینقدر پروژه اجرایی نداشته است

نشریه داخلی شهرداری رشت
سال اول- شماره پنجم-هفته اول مرداد  ماه ۱۳۹۹



۲
شماره ۵-مرداد ماه ۹۹

پنج پروژه ای که  قرارگاه  سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
در رشت اجرا می کند

امضای  آیین  در     
سازندگی  قرارگاه  قرارداد 
رشت،  شهرداری  با  خاتم االنبیا)ص( 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در سخنانی گفت: حاال چیزی از دو 
رودخانه شهر رشت باقی نمانده و هر 

دو پر از فاضالب شده اند.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به      
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
فعالیت  آغاز  نشست  در  رشت، 
و  اسالمی  شورای  عمرانی  مشترک 
شهرداری رشت با قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( اسماعیل حاجی پور 
دکتر  آقای  کرد:  اظهار  سخنانی  در 
محمد در شهری قدم گذاشته اید که 
میرزای عزیز را داشت، اولین انجمن 
شهر، اولین اتوبوس، اولین داروخانه 
ملی  کتابخانه  اولین  شبانه روزی، 
اولین های   چند  و  چندین  و  کشور 
اگر قرارگاه  بوده است.  این شهر  در 

رشت  شهر  به  دیر  خاتم االنبیا)ص( 
آمده به دلیل قصور و کم کاری امثال 

بنده بوده است.
گیالن  مردم  کرد:  تأکید  وی     
مردمی مهربان هستند و قطعاً با این 
اقدامات بزرگ نام قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( در قلب مردم رشت 
و گیالن باقی خواهد ماند. ما در پنج 
پروژه تفاهمنامه امضا خواهیم کرد، 
اولین آن روگذر نیروی دریایی)هفتم 

میدان  روگذر  پروژه  دومین  آذر(، 
حضرت ولیعصر)عج(، سومین پروژه 
و  غرب  به  شهرداری)شرق  زیرگذر 
پروژه  چهارمین  جنوب(،  به  شمال 
مهمترین  و  مصلی  میدان  روگذر 
به  مربوط  ما  پروژه  بزرگترین  و 
رودخانه های  از  فاضالب  جمع آوری 

شهر رشت است.
   ریاست شورای اسالمی شهر رشت 
سپس عنوان کرد: خواهش بنده این 
مشکل  با  مالی  نظر  از  اگر  که  است 
تعطیل  پروژه ها  کار  شدیم  مواجه 

نشود و ادامه یابد تا به نتیجه برسد.
این نشست دکتر احمد  ادامه     در 
رئیس  عنوان  به  نرگسی  رمضانپور 
شورای  عمران  و  توسعه  کمیسیون 
اسالمی شهر رشت نیز با بیان اینکه 
مدیریت  زمینه   در  رشت  شهرداری 
ماندگار  و  خوب  اقدامات  پسماندها 
انجام داده است، اظهار کرد: در همه 
دارای  که  شهرهایی  جهان  جای 
توسعه  و  رشد  هستند  رودخانه 
اما  دارند،  نیز  بیشتری  اقتصادی 
متأسفانه در شهر رشت، رودخانه ها 
تبدیل به مشکلی بزرگ برای مردم 

این شهر شده اند.
حضور  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی     
مسافران بسیار از سراسر کشور در 
رشت،  شهر  در  تعطیالت  زمانهای 

همانند  رشت  شهر  رودخانه های 
دریاچه ارومیه یک موضوع ملی است 
و چهره ای مانند دکتر نوبخت در این 

زمینه می تواند راهگشا باشد.
   رمضانپور با بیان اینکه امروز برخی 
مدعی هستند که شورای پنجم رشت 
عملکردی خوبی نداشته است، تأکید 

شورای  انشقاق  در  که  آنهایی  کرد: 
امروز  باید  داشتند  نقش  پنجم رشت 
در  رشت  شهرداری  باشند.  پاسخگو 
اقدامات  پسماندها  مدیریت  زمینه  
ماندگاری انجام داده است و امیدواریم 
از سال آینده دیگر زباله ای وارد سراوان 

نشود.
   سیدامیرحسین علوی عضو شورای 
اسالمی شهر رشت نیز در این جلسه 
در سخنانی اظهار کرد: از ابتدای شورای 

خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه  حضور  پنجم 
در کنار مجموعه مدیریت شهری رشت 
یک رویکرد اساسی برای ما محسوب 
شورای  کار  ابتدای  همان  در  می شد. 
دکتر  انتخاب  دالیل  از  یکی  پنجم 
را،  رشت  شهرداری  به عنوان  نصرتی 
قابل  توجه  عمرانی  پروژه های  اجرای 
در دوران حضور وی به عنوان شهردار 
قزوین و همکاری در اجرای این پروژه ها 
با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( مد 

نظر داشت.
   این عضو شورای اسالمی شهر رشت 
خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه  داد:  ادامه 
زمینه   در  شفاف  تاریخ  دارای 
است  عمرانی  فعالیتهای  و  سازندگی 
و توانمندی اجرای پروژه های عمرانی 
به  خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه  در  بزرگ 
که  گفت  باید  و  می شود  دیده  خوبی 
وجود  کشور  در  پروژه ای  هیچ  امروز 
ندارد که از عهده این مجموعه خارج 

باشد.
   وی با اشاره به دغدغه های چند ده 
ساله در زمینه ی آلودگی رودخانه های 
برازنده  شهر رشت، خاطر نشان کرد: 
مردم رشت نیست که دو رودخانه اصلی 
انتظار  و  باشند  شهرشان رشت آلوده 
داریم قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با جدیت 
رودخانه های  ساماندهی  زمینه  در 

گوهررود و زرجوب عمل نماید.

   مهندس حسینی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن نیز در این 
جلسه با بیان اینکه شهر رشت با توجه 
شمال  شهر  پرجمعیت ترین  اینکه  به 
خاصی  ویژگیهای  دارای  است  کشور 
است، اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن از محل ردیفهای مختلف 

جهانی  بانک  اعتبارات  و   ۳ تبصره  و 
بخشی از بودجه مورد نیاز برای کمک 
را  رشت  رودخانه های  ساماندهی  به 
که بر عهده این شرکت است را تأمین 

می نماید.
تمرکز  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی     
ما روی مسئله فاضالب انسانی است، 
اذعان کرد: این رودخانه ها تنها مربوط 
مسافرانی  و  نیست  گیالن  استان  به 
آن  از  نیز  می کنند  گیالن سفر  به  که 

استفاده می کنند.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل     
نام  ادامه تأکید کرد:  استان گیالن در 
پاکسازی رودخانه ها نام کوچکی برای 
این  درنهایت  زیرا  است،  پروژه  این 
کار به پاک سازی محیط زیست منجر 

خواهد شد.
   سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس 
در سخنانی  این جلسه  در  نیز  گیالن 
توسعه  در  گیالن  استان  کرد:  اظهار 
زیرساختها و مسائل محیط زیستی با 

بحرانهای جدی روبه رو است.
   وی با اشاره به برگزاری کنگره  هشت 
گفت: شهید حاج  گیالن  هزار شهید 
قاسم سلیمانی با بنده به داخل شهر 
رشت آمدند و گفتند چرا اوضاع شهر 
مگر مسئوالن  است؟  اینچنین  رشت 

شهر رشت به فکر این شهر نیستند؟
   سردار عبداهلل پور افزود: سپاه نباید 
کاری را شروع کند و آن را نیمه کاره رها 
کند. بنده از امروز به سردار محمد قول 
داده ام که مشکالت موجود از بین رفته 
و در کنار آن به صورت ماهانه جلساتی 
با  مسائل  تا  شود  برگزار  شهرداری  با 

سرعت بیشتری پیگیری گردد.
فرماندار  فتح اللهی  علی  مهندس     
برنامه  این  در  نیز  رشت  شهرستان 
اظهار کرد: دو رودخانه شهر رشت در 
شکل گیری فرهنگ شهر رشت و رونق 

اقتصادی این شهر می توانند بسیار مؤثر 
باشند.

   وی ادامه داد: با وجود میزان بارش 
شهر رشت و معروفیت این شهر به نام 
این  شأن  در  نقره ای«  بارانهای  »شهر 
نام نیست که دو رودخانه آن اینچنین 

آلوده باشند. 

   فرماندار شهرستان رشت افزود: مردم 
را  خود  تالش  تمام  دارند  انتظار  ما  از 
برای حل این مشکالت انجام دهیم و در 
این راستا باید کار زیربنایی و اساسی 

برای رودخانه ها صورت پذیرد.
این  اینکه  برای  هم  رشت  شهردار     
با  گفت:  برسند  نتیجه  به  پروژه ها 
سازندگی  قرارگاه  کنار  در  توان  تمام 
در  را  آنها  و  هستیم  خاتم االنبیا)ص( 

اجرای این کار تنها نمی گذاریم. 

ابراز  حاج محمدی  ناصر  دکتر     
تالشگران  حضور  با  تا  کرد  امیدواری 
در  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 
شهر  این  برای  بزرگی  کارهای  رشت 

انجام شود.
ادامه داد: همه می دانند که در     وی 
شهر تهران بزرگترین پروژه ها به وسیله 
شده  انجام  خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه 
فعالیتهای  که  امیدواریم  نیز  ما  است. 
عمرانی در خور شأن مردم شهر رشت 

در آینده در این شهر 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 
یابد، عنوان کرد: ما نیز این وعده و قول 
را می دهیم تا شهرداری رشت با تمام 

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

آن امروز امضا می گردد.
در پایان این جلسه تفاهمنامه اجرای 
با  رشت  شهر  در  بزرگ  پروژه  پنج 
خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 

حاج محمدی  ناصر  دکتر  امضای  به 
شهردار رشت و سردار محمد فرمانده 
خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 
رسید و مقرر شد در اسرع وقت این 
قرارگاه کار خود را در شهر رشت آغاز 

کند.
   در همین زمینه شهردار رشت به 
قرارگاه  است  قرار  که  پروژه ای  پنج 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت با 
اعتباری افزون بر چهار هزار میلیارد 
تومان اجرا کند، اشاره کرد و گفت: 
تقاطع  ساخت  شامل  پروژه ها  این 
تقاطع  دریایی،  نیروی  غیرهمسطح 
و  ولیعصر)ع(  میدان  غیرهمسطح 
طرف   به  چپگرد  نماز)یک  گلباغ 
به  راستگرد  یک  و  خرمشهر  بلوار 
تقاطع  عیلی(،  امام  میدان  طرف 
غیرهمسطح مصلی،  ساخت زیرگذر 
میدان شهرداری رشت در دو مسیر 
جنوب،  به  شمال  و  غرب  به  شرق 

اجرای پروژه ساماندهی رودخانه های 
آوری  گوهررود)جمع  و  زرجوب 
فاضالب، آزادسازی حریم رودخانه ها، 
محوطه سازی حریم  و  دیواره سازی 
آب  شرکت  مشارکت  با  شده  آزاد 
فاضالب  و  آب  شرکت  و  منطقه ای 

استان گیالن( است.
   سردار محمد نیز در جریان امضای 
این قرارداد که همزمان با فرا رسیدن 
فاطمه  حضرت  باسعادت  میالد 

معصومه بوده قول داد که ایجاد یک 
بوستان بانوان را علی رغم اجرای این 
هدیه  رشت  شهر  بانوان  با  پروژه ها 

کند.
   سردار دکتر سعید محمد فرمانده 
خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه 
مشترک  همکاری  آغاز  آیین  در 
شورای اسالمی و شهرداری رشت با 
االنبیا)ص(  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
با بیان اینکه این قرارگاه وابسته به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
گفت: در حال حاضر چندین پروژه 
فعال در سراسر کشور در دست اجرا 

داریم.
   وی خاطر نشان کرد: این قرارگاه 
سازندگی با بیش از پنج هزار پیمانکار 
ارتباط  و  همکاری  بزرگ  و  کوچک 

نزدیک دارد.
اینکه  به  اشاره  با  محمد  دکتر     
خوشنامی این قرارگاه به دلیل انجام 
گفت:  است،  بوده  تعهداتش  کامل 
و  بوده  رسالت محور  مجموعه  این 
اگر کسی به ما بگوید پیمانکار قطعًا 
ایجاد  دنبال  به  ما  نمی پذیریم چون 

رفاه عمومی برای مردم هستیم.
   مسئوالن و مدیران شهری رشت به 
اجرای پنج پروژه  بزرگی که قرار است 
با همکاری این قرارگاه در رشت اجرا 
شود بسیار خوشبین و امیدوار هستند.

با اجرای این پروژه ها شهر رشت به توسعه و عمران بیش از پیش دست 
پیدا می کند. عمده این پروژه ها در زمینه ایجاد تقاطع غیرهمسطح 
و ساخت و ساز و عمران در ارتباط با بازگشایی مسیرهای جدید در 

شهر رشت است.

راهی  عوارض  پرداخت 
برای توسعه و آبادانی شهر

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

موجب  آن  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.

به  آگاه  و  وظیفه شناس  مسوول،     شهروندان 
مسائل و مشکالت شهری هیچگاه مدیران 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 
شهرداری رشت

اگر کرونا نبود!
فعالیتهای شهر خالق خوراک رشت

 با »کرونا«  متوقف نشد
   در دوره جدید مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت یکی از برنامه های 
محوری توجه به فعالیتهای مرتبط با شهر خالق خوراک شناسی رشت بوده و در طول 
سال ۱۳۹۸ برنامه هایی متنوع و جذاب در این زمینه برگزار شد که با اسیتقبال کم نظیر شهروندان 

رشتی هم روبه رو گردید.
    اوج این برنامه ها در »روز رشت« اجرا گردید که جمعیتی به وسعت یک شهر را در پیاده راه 
هسته مرکزی شهر رشت گرد هم  آورد، جمعیتی که تقریباً در هیچ برنامه  دیگر نظیر و سابقه ای 
از آن را نمی توان دید، اما متاسفانه این برنامه های جذاب که قرار بود در آینده ابعادی گسترده تر نیز 
پیدا کند در اسفند ماه با سدی به نام »کرونا ویروس« مواجه شد و برای حفظ سالمتی شهروندان 

از اجرای برنامه های شهری خودداری گردید.
   بحران جهانی »کروناویروس«  رشت را نیز تحت تاثیر قرار داد و فعالیتهای منسجم شهر خالق 
خوراک شناسی رشت تا حدود بسیاری به حاشیه رفت اما مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت تالش کرد تا به گونه ای برنامه ریزی گردد و برنامه هایی تدارک دیده شود تا 

با موضوعات مرتبط با شهر خالق و بهره گیری از فضای مجازی کار همچنان تداوم داشته باشد.
   در دورانی که همگان تشویق به خانه ماندن شدند، ورود به فضای مجازی و بهره گیری از ظرفیت 
شبکه های اجتماعی سبب شد تا در دوران »بحران کرونا« مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت از این فرصت بهره جوید و به تهیه، تولید و برنامه های آنالین و مجازی بپردازد.
   یکی از برنامه ها حضور در سه وبینار مختلف با شرکت مدیران شهرهای خالق خوراک جهان بوده است.

   در سومین برنامه وبینار که با حضور ۳۰ کشور برگزار شد، علیرضا قانع به عنوان نماینده رشت 

یکی از سه سخنران این وبینار بود و در سخنانی به بحران »کروناویروس« و برنامه های پیش رو 
برای شهر خالق رشت اشاره کرد.

   در همین ارتباط علیرضا قانع گفت: سخنران شهر یانگجو - شهری که یکبار میهمان رشت 
هم بود- نیز در این وبینار عنوان کرد که در پیاده راه این شهر فیلمهای تهیه شده از شهر خالق 
خوراک سراسر جهان به نمایش گذاشته شد و من پیشنهاد کردم که این فیلمها به طور همزمان 
در همه شهرهای خالق خوراک به نمایش در آید که مورد استقبال شرکت کنندگان در وبینار 

نیز قرار گرفت.
   به هر حال شهروندان شریف رشت باید بدانند فرآیندی که برای توسعه فعالیتهای شهر خالق 
خوراک تدارک دیده شده است، علی رغم »بحران کروناویروس« به سردی نگراییده است بلکه این 
مدیریت در تالش است تا بهترین برنامه ها را برای توسعه فعالیتهای مرتبط با شهر خالق خوراک 

شناسی رشت تدارک و اجرا نماید.
   همچنین علیرضا قانع در باره ی وضعیت پایداری و حفظ برند شهر خالق خوراک یونسکو 
گفت: پس از اینکه عنوان شهر خالق خوراک برای رشت شکل گرفت، چهار سال سخت را در 
زمینه تثبیت برند پشت سر گذاشتیم و وضعیت متزلزل این برند با حضور دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو، در رشت با پالک کوبی شهر خالق خوراک ثبیت شد و این موضوع با برنامه های 
پراستقبال »روز رشت« پیوند خورد و همچنین استقبال کم نظیر شهروندان مهر تاییدی بر 
فعالیتهای ارزشمند شهر خالق خوراک زد، به همین دلیل بر آن شدیم تا برند موثر شهر خالق 
خوراک را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم اما متاسفانه در میانه راه به »بحران کرونا« برخوردیم 

و بسیاری از برنامه های تدارک دیده شده به دلیل »شیوع ویروس کرونا« لغو شد.
   به هر حال، هم اکنون که قدری از این مسئله فاصله گرفته ایم نیاز است که مسئوالن استان 
گیالن و شهر رشت بیش از پیش به اهمیت برند شهر خالق خوراک توجه کنند و از آن برای 

توسعه شهر بیش از پیش بهره ببرند.
   لزوم توجه به صنایع خالق، بهره گیری از نمادها و المانهای مرتبط با شهر خالق خوراک در 
فضاهای شهری، لزوم توجه به نمادهای مرتبط با شهر خالق در سازه های شهری و همچنین 
تولید محصوالت فرهنگی خوراک محور می توانند اقداماتی باشند که با همت مسئوالن شهری 

توجه همگان را به موضوع شهر خالق خوراک جلب کنند.
   الزم است برای موفقیت، وحدت نظر و رفتار در مدیران ما این وحدت نظر به وجود آید که 
می توان از این برند برای توسعه و پیشرفت شهر بهره جست تا برند شهر خالق خوراک بتواند 
به عنوان یک عامل موثر در توسعه اقتصادی شهر، به تقویت جنبه های اقتصاد شهری و بهبود 

معیشت خانوارها منجر شود.
   باید بپذیریم  که توجه و ارزشگذاری روی این برند ارزشمند می تواند شهر رشت را از هر نظر 
متحول کند، اگر همه دست به دست هم بدهیم و شهر خالق خوراک اولویت اصلی ما در زمینه 

گردشگری باشد، قطعاً به نتایج درخشانی خواهیم رسید.
   هر چند گردشگری می تواند جنبه های گوناگونی از بومگردی، طبیعت گردی، سالمت، گردشگری 
خالق و... داشته باشد اما برند ارزشمند شهر خالق خوراک می تواند برای شهرمان عامل اصلی جذب 

گردشگر و توسعه اقتصادی باشد. تنها باید به این موضوع باور داشته باشیم و وارد عمل شویم.
   ما در همین شرایط سخت و دشوار فیلمهای مرتبط با پخت خوراکی های شهر رشت را به 
اشتراک  گذاشتیم. از ارائه برنامه پخت خوراکی های بومی شهر رشت به طور آنالین بهره جستیم 
و مسابقه  عکس غذا را طراحی و اجرا کردیم که هر یک به نوبه خود جایگاهی در شرایط ویژه 

کرونایی پیدا کردند و مخاطبانی یافتند.
   در آینده تالش می کنیم برنامه های متنوع و جذاب را با بهره گیری از فضای مجازی برای ترویج 

فعالیتهای  مرتبط با شهر خالق خوراک رشت اجرا کنیم.



۳
شماره۵-مرداد ماه ۹۹

   اشاره:
   پس از اینکه در نشستی با حضوردکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و دکتر کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن، 
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر، محمدحسن عاقل منش و دکتر رضا رسولی دو عضو شورای اسالمی شهر، دکتر ژاله حساسخواه رئیس 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن، دکتر سیدهاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیالنشناسی، دکتر علیزاده معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری رشت و شماری از گیالنشناسان ، فرهنگیان و فرهیختگان گیالن و اکبری و اشراقی دو مجموعه دار برجسته شهر رشت برگزار شد 
تصمیمات الزم برای انجام جلسه آغاز عملیات اجرایی ایجاد موزه مشروطه در رشت اتخاذ گردید، یک هفته بعد این جلسه در عمارت تاریخی نخستین 

شهردار رشت برگزار شد و رسمًا عملیات اجرایی ایجاد »خانه موزه مشروطه« در رشت آغاز شد.

اجرای  آغاز  برنامه  در  رشت  شهردار     
تاکید  با  »موزه مشروطه«  ایجاد  برنامه های 
بر تخصیص اعتبارات الزم برای »خانه موزه 
مشروطه« گفت: »خانه موزه مشروطه« محل 
گردهمایی فرهیختگان و پژوهشگران گیالن 

خواهد بود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
ناصر  دکتر  بین الملل شهرداری رشت،  امور 
حاج محمدی در زمینه انتخاب این روز)۲۲ 
گفت:  خانه  این  فعالیت  آغاز  برای  تیرماه( 
انقالب  پیروزی  در  اساسی  نقشی  گیالنیان 

مشروطه ایران داشته  اند.
جنبش  در  »گیالن  کتاب  افزود:  وی     
وسیله  به   ۱۳۵۲ سال  در  که  مشروطیت« 
ابراهیم فخرایی نوشته شده است و یکی از 
منابع مطالعاتی در اتفاقات آن دوران به شمار 
می رود، دو طبقه در گیالن را به عنوان قوای 
مطرح  گیالن  در  مشروطه  انقالب  محرکه 
و  دهقانان  یعنی  دو  این  اتحاد  و  می کند 
صنعتگران شهری، پیشه وران و خرده تجار 
جنوبی  کرانه های  در  جنبش  بروز  نشانه  را 

دریای خزر می داند.
صدور  از  پس  گفت:  رشت  شهردار     
ماه ۱۲۸۵  مرداد  در ۱۴  فرمان مشروطیت 
خورشیدی به وسیله مظفرالدین شاه و پس 
از استبداد صغیر به وسیله محمدعلی شاه، 
فتح  را  تهران  بختیاریها  به کمک  گیالنیان 
که  زدن محمدعلی شاه  کنار  با  و  می کنند 
مجلس را به توپ بسته و مشروطه خواهان را 
آواره کرده بود، با پس گرفتن پایتخت سبب 
صغیر  استبداد  بر  و  شده  مشروطه  احیای 

پیروز می شوند.
ماه ۱۲۸۸  تیر  تهران در ۲۲  فتح  واقعه     
ما  دلیل  همین  به  که  داد  رخ  خورشیدی 
روز ۲۲ تیر ماه امسال را برای آغاز عملیات 
گیالن  در  مشروطه«  »موزه  ایجاد  اجرایی 

انتخاب کردیم.
که  اول رشت  از شورای  باید  افزود:     وی 
زمینه های خریداری خانه نخستین شهردار 

عملیات ایجاد »خانه موزه مشروطه« در رشت آغاز شد

دو سال پیش با پیشنهاد محمدحسن عاقل منش رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی؛ در شصت و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت؛
اساسنامه »موزه مشروطه« تصویب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت عصر روز ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ و در شصت و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت، اساسنامه ایجاد »خانه موزه 
مشروطه« تصویب شد.

   رئیس وقت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت در این جلسه پیرامون این اساسنامه توضیحاتی ارائه داد و گفت: طی جلسات کارشناسی شده، نحوه 
اداره »خانه مشروطه« و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی سمن ها و تشکلهای مردم نهاد مرتبط و همچنین فرهیختگان بررسی گردیده است.

   محمدحسن عاقل منش در این ارتباط گفت: پیش نویس اولیه اساسنامه »خانه موزه مشروطه« و ترکیب هیات امنا تهیه شده و طی یک الیحه با امضای شهردار به شورای 
اسالمی شهر رسیده است.

   وی با بیان ترکیب هیات امنا، هیات مدیره و شرح وظایف هر کدام گفت: فعالیتها پس از پایان بازه زمانی معین، گزارش می شود و در هر دوره ضمن ارائه بیالن کاری و گزارش 
عملکرد، فعالیت »خانه موزه مشروطه« مورد ارزیابی قرار می گیرد.

   وی تاکید کرد: اگر پس از تشکیل »خانه موزه مشروطه« نیاز به اصالحاتی بود، مجدداً قابل بررسی است. 
   رئیس کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت گفت: در گام نخست، باید تالش کنیم هرچه زودتر آماده سازی و تجهیز این خانه برای »موزه مشروطه« انجام گردد.

  عاقل منش با تاکید بر مالکیت موزه توسط شهرداری رشت، تصریح کرد: عمارت تاریخی حاج میرزا خلیل رفیع که عمارت نخستین شهردار رشت بوده در قالب »خانه موزه 
مشروطه« وابسته به شهرداری رشت است و در چارچوب قوانین شهرداری اداره خواهد شد و برای آن بازه زمانی چهار ساله درنظر گرفته می شود تا عملکرد آن در پایان فعالیت 

هر شورا، گزارش شود و در چهار سال بعد اگر نیاز به بازنگری بود، بررسی مجدد صورت گیرد.
   وی وظایف هیات امنا و هیات مدیره را نیز بیان نمود و ابراز کرد: مدیر موزه از پرسنل شهرداری انتخاب می گردد.

   اعضای شورا با اصالحات کوچک هم کاهش دوره فعالیت به دو سال، اساسنامه پیشنهادی را تصویب کردند.
   گفتنی است که بهمن ماه سال گذشته شورای اسالمی شهر رشت مصوب کرد تا عمارت نخستین شهردار رشت حاج میرزا خلیل رفیع به عنوان »موزه مشروطه« تغییر کاربری یابد.

رشت حاج میرزا خلیل رفیع را فراهم آورد و 
بنا  این  مرمت  کار  دوم  شورای  در  همچنین 
شهر  شورای  فعالیت  مرکز  برای  و  شد  انجام 
اساسی  اقدام  نیز  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
که در شورای پنجم با روشن بینی اعضای شورا 
انجام شد و این مکان تخلیه گردید تا مکانی 
باشد،  ایجاد »موزه مشروطه« در گیالن  برای 

تشکر و قدردانی کنم.
بسیار  گفت:  سپس  حاج محمدی  دکتر     
و  شورا  اقدام  این  از  که  هستم  خوشحال 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  شهرداری 
استان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گیالن هم استقبال کرده و 
ان شاءاهلل این خواسته دیرینه شهروندان رشت 

هم به زودی محقق شود.
سازمان  موثر  کمکهای  و  همکاری  از  وی     
برنامه و بودجه و همچنین مساعدت اداره کل 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  گیالن،  استان 
اسالمی  شورای  محترم  اعضای  همه  و  استان 
شهر تشکر کرد که این مکان را برای فعالیت 

گیالنشناسان فراهم کرده اند.
تشکیل  نحوه  سپس  حاج محمدی  دکتر     
برای  را  مشروطه«  موزه  »خانه  امنای  هیات 
حاضران تشریح کرد و گفت: تمام شهروندان 
»شهر باران« اعضای این هیات امنا هستند و 
ما امیدواریم با اعتبار الزم از سوی شورای شهر، 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی»  کمیسیون 
شورا و دیگر دستگاه های مرتبط استان، دِر به 
زودی »خانه موزه مشروطه« به روی شهروندان 

گشوده شود.
   شهردار رشت سپس افزود: دو سال پیش قرار 
بود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای این 
پروژه هزینه شود اما با توجه به نرخ تورم، اعتبار 
در نظر گرفته شده باید دستکم تا پنج میلیارد 

تومان افزایش یابد.
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز در این 
برنامه بر لزوم جامه عمل پوشاندن به وعده ها و 

خروج از حیطه وعده و شعار تاکید کرد.   

ریزش  احتمال  گفت:  حاجی پور  اسماعیل     
ساختمان کنونی پیش از خرید شورای اسالمی 
شهر وجود داشت اما امروز به همت مسئوالن 

بازسازی شده است.
   وی حفظ آثار تاریخی رشت را حفظ آبروی 
را  شهرداری  مجموعه  و  کرد  توصیف  شهر 
و  فرهنگیان  جامعه  به  خدمتگزاری  به  مکلف 

فرهیختگان دانست.
   در ادامه محمدحسن عاقل منش هم با اشاره 
نگهداری  در  اسالمی  موثر شورای  گامهای  به 
که  کرد  امیدواری  اظهار  تاریخی  خانه  این  از 
اعتبارات الزم در زمینه تکمیل این بنا هر چه 

زودتر تخصیص یابد.
دستگاه های  همه  همکاری  از  عاقل منش     
برای  گفت:  و  کرد  قدردانی  مرتبط  فرهنگی 
بتوانیم  زودتر  چه  هر  باید  بنا  این  تکمیل 

بازسازی الزم را انجام دهیم.
شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  عضو  این     
کرد:  نشان  خاطر  سخنانش  پایان  در  رشت 
از  یکی  می بیند  که  است  خوشحال  بسیار 
فرهیختگان  و  فرهنگیان  دیرینه  خواسته های 

محقق می گردد.
   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گیالن هم پاسداشت مظاهر قومی، مذهبی و 
بر ضرورت  و  دانست  همگانی  وظیفه  را  ملی 
هویت  انتقال  و  فرهنگی  فعالیتهای  گسترش 
تاکید  آینده  نسلهای  به  استان  این  فرهنگی 

کرد.
   دکتر کیوان محمدی گفت: سازمان برنامه 
با  همکاری  گونه  هر  آمادگی  کشور  بودجه  و 
این  تکمیل  برای  را  رشت  شهرداری  و  شورا 
بنا و تبدیل آن به »خانه موزه مشروطه« دارد.

   گفتنی است در این برنامه دکتر سیدهاشم 
موسوی رئیس پژوهشکده گیالنشناسی، دکتر 
خارابی از استادان برجسته دانشگاه گیالن و... 

سخنرانی کردند.
از  پرشمار  جمعی  حضور  با  همچنین     
فرهنگیان و فرهیختگان از تابلوی »خانه موزه 

مشروطه« در رشت رونمایی شد.

شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
در دست  های  پروژه  به  در سخنانش  محمدی  حاج  ناصر  دکتر  رشت، 
اجرای شهرداری رشت اشاره کرد و میزان و تعداد پروژه ها را در طول دوران 
رشت  شهرداری  موجود  التهابات  همه  با  افزود:  و  دانست  سابقه  بی  شهرداری 
که  کند  پرداخت  ماه  این  نهم  و  بیست  را  خود  کارکنان  حقوق  است  توانسته 
اقدامی بی سابقه در بین دستگاه های اجرایی است. این در حالی است که ما در 
سال جاری دوبار مابه التفاوت هم پرداخت نمودیم که یکبار ۵۰ درصد کارمندان 
رسمی و یکبار ۳۰ درصد کارکنان پیمانی و قراردادی افزایش دریافتی داشته اند. 
بدین سبب از تالش های معاونین، مدیران مناطق و تیم مدیریت مالی تشکر و 

قدردانی می نمایم.
شهردار رشت در ادامه تاکید کرد: هیچگاه شهر رشت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه 
در دست اجرا نداشته و اکنون به لحاظ تعداد و میزان اجرای پروژه های عمرانی، بی 
سابقه ترین دوران در تاریخ رشت را سپری می کنیم. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
برای اجرای پروژه های مختلف به وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، پروژه 
های مصوب شورای شهر، سازمان سرمایه گذاری، پروژه های تملک دارایی های 

سرمایه ای و سایر پروژه های شهرداری قرارداد منعقد شده است.
وی افزود: پنج پروژه بزرگ به وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت 
میلیارد  با ۱۰۵  دریایی  نیروی  غیرهمسطح  تقاطع  شامل  که  آید  می  در  اجرا  به 
میدان  زیرگذر  تومان،  میلیارد   ۵۰۰ نماز  گلباغ  و  ولیعصر  میدان  تقاطع  تومان، 
رودخانه زرجوب  پروژه ساماندهی  به جنوب(،  و شمال  به غرب  شهرداری)شرق 
و گوهر رود دو هزار میلیارد تومان و تقاطع غیرهمسطح مصلی ۱۰۰ میلیارد تومان 

است.

وی پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی شهر رشت را پروژه ژ۵ با اعتبار ۲۷۰ 
میلیارد تومان، رینگ ۹۰ متری با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان، مسیر امام علی)ع( با 
اعتبار ۲۲ میلیارد تومان، سرچشمه با اعتبار ۳ میلیارد تومان و پروژه هشت دی با 

اعتبار ۲ میلیارد تومان عنوان نمود.
 ۱۵۰ و  میلیارد   ۲ اعتبار  با  لند  گیل  را  گذاری  سرمایه  های  پروژه  محمدی  حاج 
پارک  الکترنیک(،  پول  مبدا)کیف  از  زباله  تفکیک  نوری،  فیبر  تومان،  میلیون 
بازآفرینی ساخت فضای  های  پروژه  و گفت:  کرد  بیان  و...  ای)پارکومتر(  حاشیه 
آموزشی تاالب عینک)خانه کودک( با اعتبار یک میلیارد تومان، بهسازی و نوسازی 
روشنایی معابر محله عینک با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، تملک ملک مسیر خیابان 
اقتصاد با اعتبار دو میلیارد تومان، ساماندهی آسفالت محله عینک ۱۷۰ میلیون 
تومان، محوطه سازی تاالب عینک با اعتبار ۷۳۴ میلیون تومان، بهسازی محور 
صف سر با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، کمک برای بهسازی رودخانه زرجوب با اعتبار 
۴۰۰ میلیون تومان و ساخت بازارچه خوداشتغالی در مدرسه بشارت ۴۵۰ میلیون 

تومان از جمله این پروژه ها هستند.
اعتبار ۲  با  تراموای رشت  را پروژه بزرگ  از مهمترین پروژه های شهر  وی یکی 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بهسازی میدان ۱۵ خرداد با اعتبار 
۲۰۰ میلیون تومان، بهسازی ورودی شهر از جاده تهران با اعتبار ۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان، بهسازی آسفالت معابر منطقه دو رشت با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان، 
ساماندهی و بهسازی گلزار شهدا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان، باغ ژاپنی با اعتبار 
۱۵۰ میلیون تومان، خرید تجهیزات عالئم رانندگی با اعتبار ۸۴۳ میلیون تومان، 
بهسازی و پیاده روسازی محور پستک ۶۰۰ میلیون تومان و... از سایر پروژه های 

اجرایی خواهند بود.
شهردار رشت با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها الزم است تا دست به دست 
هم دهیم خاطر نشان کرد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( آماده است در ۱۰ روز 
آینده کار را در رشت شروع کند. بقیه پروژه ها را هم باید کلنگ بزنیم تا همگان 
بدانند که برای اجرای این پروژه ها جدی هستیم چرا که تا کلنگ پروژه ها به زمین 

نخورد، بقیه نمی پذیرند که کارهای مرتبط با پروژه ها انجام شده است.
شهردار رشت در پایان سخنانش گفت: از همراهی و همکاری همه افرادی که با ما 
همراه هستند قدردانی می کنم و از این پس بدون توجه به تالطم های احتمالی، 
تمرکز خود را روی اجرا این پروژه ها متمرکز نموده و با همکاری همه همراهانم در 

این مسیر گامهای بلندی برای توسعه و عمران شهر رشت برمی داریم.

شهردار رشت در نشست معاونان و مدیران 
شهرداری: هیچوقت شهرداری رشت

 ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در دست 
اجرا نداشته است/همگان باید برای اجرای 

پروژه ها حساس باشند

پنج  در  را  اجرایی  پروژه های  حاج محمدی 
گذاری  سرمایه  های  پروژه  و  برشمرد  دسته 
با اعتبار ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون  را گیل لند 
تومان، فیبر نوری، تفکیک زباله از مبدا)کیف 
پول الکترنیک(، پارک حاشیه ای)پارکومتر( 

و... بیان کرد

سامانه پیامکی اطالع رسانی 
خدمات شهرسازی به شهروندان، 
توسط سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری رشت راه 

اندازی می شود

ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
نقل  به  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
هانی  فاوا،  سازمان  ارتباطات  امور  از  
اطالعات  فناوری  سازمان  رییس  عسکری، 
بیان  خبر  این  اعالم  ضمن  ارتباطات  و 
ارسال  سامانه  مزایای  جمله  از  داشت؛ 

پیامک به ارباب رجوع، اطالع یابی از زمان 
در  ها  پرونده  وضعیت  کارشناسی،  بازدید 
کمیسیون  به  پرونده  ارسال  کاری،  مراحل 
صدور  رأی،  صدور   ،۷۷ و   ۱۰۰ ماده  های 
پرداخت،  و  قبض  شناسه  با  درآمدی  فیش 
در  که  باشد  می   ... و  پرونده  نقص  اعالم 

تکریم  فرآیندها،  تسریع  به  منجر  نهایت 
ارباب رجوع و جلوگیری از رفت و آمد غیر 

ضروری شهروندان می گردد.
امکانات  و  ابزارها  از تمامی  بهره گیری  وی 
منظور  به  اطالعات،  فناوری  بر  مبتنی 
از  پیشگیری  و  شهروندان  رفاه  افزایش 

اندازی  راه  اهداف  از  اداری،  وقوع جرائم 
کرد؛  خاطرنشان  و  دانست  سامانه  این 
گانه  پنج  مناطق  در  مذکور  ی  سامانه 
صد  ماده  های  کمیسیون  دبیرخانه  و 
قرار  برداری  بهره  مورد   ۷۷ ی  ماده  و 

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

مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

مروری
 بر

خبرهای
 ماه

در این بخش به برخی خبرهای تیر ماه ۱۳۹۹ که کمتر دیده یا خوانده شده اند،  نگاهی گذرا  
می اندازیم  و شما را بیشتر با آنها  آشنا می کنیم.

در     را  تمرکز خود  شهرداری رشت 
اجرای پروژه ها روی دو مورد »بهبود 
اکوسیستم و محیط زیست شهری« و »حمل و 

نقل« قرار داده است. 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، این مطلب را دکتر 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت در برنامه »در 
مسیر توسعه« در »شبکه باران« عنوان کرد و 
گفت: در زمینه بهبود اکوسیستم شهر رشت، 
ابتدا روی دفنگاه زباله های سراوان کار کردیم و 
کارخانه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان را 
در مدت کمتر از ششماه طراحی و اجرا نمودیم 
پیشرفت  درصد   ۹۹ از  بیش  هم اکنون  که 
فیزیکی دارد و همه تجهیزات و امکانات این 

تصفیه خانه خریداری و نصب شده است و تنها 
حوضچه های بیرونی آن باقی مانده که آن هم 

به زودی به پایان می رسد.
کرد:  نشان  خاطر  حاج محمدی  دکتر     
شهری  اکوسیستم  بهبود  برای  ما  همچنین 
ابتدا می خواهیم آلودگیها را از رودخانه ها دور 
کنیم تا در ۳۲ کیلومتر مسیر رودخانه داخل 
شهر عالوه بر شیرابه های سراوان، آلودگیهای 
و فاضالبهای صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی 
آن  از  پس  و  نشود  داخل  آن  در  شهری  و 
سرمایه گذار بیاید و جداره ها را بسازد و مسیر 
را اصالح کند و از این فضا به نحوی مناسب 
برای ایجاد فضاهای سبز و بوستانها بهره گیری 

شود .
   وی گفت: همچنین ما برای رفع آلودگیهای 
و  زیست محیطی  مختلف  پروژه   ۱۰ شهری 
اجرا  و در دست  کرده  اجرا  مدیریت پسماند 
داریم که با اعتباری حدود ۹۱ میلیارد تومان 

بهسازی دفنگاه زباله ها، ساخت ساختمان بویلر 
و خرید تجهیزات کارخانه زباله سوز و افزایش 
پروژه  همچنین  و  آلی  کود  کارخانه  ظرفیت 
تفکیک زباله ها از مبدا و جمع آوری و پردازش 
پسماندها همه و همه در راستای بهبود فضای 

شهری دنبال می شود.
   وی ادامه داد: مسئله زیست محیطی بعدی 
چون  و  می گردد  بر  عینک  تاالب  پروژه  به 

شهردار رشت در برنامه »در مسیر توسعه شبکه باران« شرکت کرد

دکترحاجمحمدی:

بهبود »اکوسیستم شهری« و »حمل و نقل« دو اولویت 
اصلی شهرداری رشت در اجرای پروژه ها است

ادعای مالکیت  اجرایی بسیاری  دستگاه های 
آب  شرکت  با  اخیراً  ما  دارند  را  تاالب  این 
منطقه ای وارد مذاکره شدیم تا وضعیت تاالب 
تاالب  روی  بر  سرمایه گذار  و  شود  مشخص 

برنامه ها و پروژه های تفریحی اجرا کند.
اولویت  گفت:  سپس  رشت  شهردار     
نقل  و  حمل  مسئله  شهری  مدیریت  دیگر 
کار  خیلی  آن  روی  ما  که  است  شهری 
و  شهری  ترافیک  کاهش  برای  کرده ایم. 
بهبود وضعیت حمل و نقل، اجرای تراموا را 
پیشنهاد دادیم که در شورای عالی ترافیک 
منتظریم  و  شده  تصویب  گیالن  استان 
به  هم  کشور  ترافیک  عالی  شورای  در  تا 
تصویت برسد. همزمان با سرمایه گذار وارد 

این  تصویب،  به محض  و  گفت وگو شده ایم 
پروژه اجرایی می شود.

رئیس  حاجی پور  اسماعیل  است،  گفتنی     
یاسوری  دکتر  و  اسالمی شهر رشت  شورای 
کارشناس و از استادان دانشگاه نیز همراه با 
شهردار رشت در این گفت وگو حضور یافتند و 

به پرسشهای مجری برنامه پاسخ دادند.
   به دنبال این برنامه فرماندار شهرستان رشت 
از شورای اسالمی و شهرداری این شهر برای 
اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت پسماندها 

قدردانی کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، فرماندار رشت 
از کارخانه کودآلی و روند اجرایی  بازدید  در 
از  قدردانی  با  زباله سوز،  کارخانه  عملیات 
تالشهای بی وفقه شورا و شهرداری رشت برای 
این پروژه اظهار کرد: حاصل این تالشها منجر 

به نتایج مطلوبی شده است.

   مهندس علی فتح اللهی در این ارتباط گفت: 
تالش بر این است تا این  پروژه تا دو سال و نیم 

دیگر به بهره برداری برسد.
   وی افزود: عملیاتی همچون تفکیک زباله ها 
از مبدا، مدیریت پسماندها، تولید کود آلی و 
می شود،  احداث  که  کارخانه ای  در  زباله سوز 
محیط  از  حفاظت  زمینه   در  موثر  اقداماتی 

زیست است.

ماشین آالت سازمان عمران تعمیر و مرمت شد
   برای افزایش کارآرایی و بهبود عملکرد، ماشین آالت موجود در سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 

رشت تعمیر و مرمت شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری با مشارکت بخش خصوصی و همکاری نیروهای مجموعه این سازمان، ماشین آالت اداره فنی و اجرایی 

خود را به طور مرتب مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز تعمیر و مرمت می کند.
   بر همین اساس، ماشین فنیشر هپکو تعمیر و برای اجرای فعالیتهای عمرانی و آسفالت، به وسیله بخش 

خصوصی اورهال گردید.
   همچنین تعمیرات لوله هیدرولیک فنیشر بلوناکس، بازکردن دیسک صفحه کالچ رنو و نصب رادیاتور ولو به 

وسیله مکانیک این سازمان انجام شده است.
   گفتنی است با مجموعه اقدامات انجام شده ماشین آالت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری برای ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان آماده نگه داشته می شوند.

هر روز اقدامات ویژه برای دفن بهداشتی زباله های سراوان 
انجام می شود

   عملیاتی مشخص برای دفن و بهبود وضعیت دفنگاه زباله های سراوان به طور روزانه انجام می شود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش با اعالم این مطلب 
توضیح داد: اقدامات فنی و مهندسی ویژه که به طور روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری در 

دفنگاه زباله های سراوان انجام می شود، حساب شده و اصولی است.
   وی تاکید کرد: این برنامه ها روزانه شامل تسطیح و دفن زباله، شن ریزی و پوشش زباله های دفنگاه، سمپاشی 

برای جلوگیری از تکثیر حشرات موذی، کنترل بو، کنترل خودروهای حمل زباله ها و... است.
    وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از پراکنش آلودگیها از ورود احشام به محل دفنگاه زباله های سراوان 

جلوگیری می شود.
   بشردانش خاطر نشان کرد: همه این اقدامات منظور رفاه حال شهروندان و اهالی منطقه صورت می پذیرد.

رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت »شهر 
دوستدار کودک« انتخاب شد

   پیرو جلسه کمیته ملی هماهنگی »شهر دوستدار کودک« روز سیزدهم خرداد ۱۳۹۹ در وزارت کشور و در 
چارچوب همکاریهای مشترک این وزارتخانه با یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در 

ایران، شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای منتخب برای »پایلوت شهر دوستدار کودک« انتخاب شد. 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این شهر اقدامات الزم را با هماهنگی 
کمیته ملی شهر دوستدار کودک مستقر در مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور و در قالب زمانبندی 

توافق شده، انجام خواهد داد.
   شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یا اجتماع محلی اسـت کـه در آن نظرها، نیازها، اولویتها و حقـوق کـودک، 
بخشـی جدایی ناپذیـرازسیاستها، برنامه ها و تصمیمهای عمومی باشد. چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک 
یونیسف این است که »همـه کودکان و جوانان باید بتوانند ازکودکی و جوانی خـود لذت ببرند و از طریـق 
احقاق برابـر حقـوق خـود در شـهر و اجتماع محلی شان، تواناییهای بالقوه 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 محلی در بیش از چهل کشور تحت 

پوشش قرار داده است.
   شایان گفتن است که دریافت نشان و برند شهر دوستدار کودک یونیسف زمانی صورت می گیرد که شهر مورد 
نظر چرخه شهر دوستدار کودک را به صورت موفقیت آمیز تکمیل کرده باشد. در مرحله پایلوت، شهرها به عنوان 

»شهر دوستدار کودک« به رسمیت شناخته نشده و نشان یا عنوان رسمی دریافت نمی کنند.
   گفتنی است شهرهای اوز، بندرباس، تبریز، تهران، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد از دیگر 

شهرهای منتخب برای »پایلوت شهر دوستدار کودک« هستند.

شهرداری رشت آموزش به آتش نشانان جدید را آغاز کرد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیروهای پذیرفته شده در آزمون 

ورودی سازمان آتش نشانی رشت از صبح روز شنبه یکم تیر ۹۹ کار خود را در این سازمان آغاز کرده اند.
۲۷ تن از قبول شدگان آزمـون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال ۹۸ پس 
از پایان مراحل آزمون تئوری و عملی استخدام از شنبه گذشته برای انجام آموزشهای تخصصی در این سازمان 

حضور یافته اند.
   هدف از برگزاری دوره آموزشی و تخصصی یادشده تربیت آتش نشانان حرفه ای و همچنین آشنا نمودن آنها با 
ساختار سازمانی، سلسله مراتب، ادوات و تجهیزات آتش نشانی و فعالیتهای بدنی بوده تا هر کدام از پذیرفته شدگان 

با تکیه بر دانش و تخصص به عنوان آتش نشان ورزیده در آینده در خدمت شهر و شهروندان باشند.
   گفتنی است این آموزشهای فشرده اولیه به صورت یکماهه طراحی شده و پس از پایان این دوره آموزشی با 
برگزاری آزمون، تصمیمات الزم در زمینه تمدید فعالیت و یا اتمام این دوره آموزشی در زمان مقرر به وسیله 

شورای آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت اتخاذ خواهد شد.

مهندس بهارمست در هفتمین جلسه هیأت اجرایی مجمع 
شهرداران آسیایی شرکت کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس علی بهارمست در نشست 
ویدئوکنفرانس هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی که با عنوان »بهداشت و اقتصاد شهری شهرهای آسیایی 
پس از کرونا ویروس« برگزار شده بود، شرکت کرد و مسائل و موضوعات مهم شهری را در دوران شیوع ویروس 

کرونا مورد بحث و بررسی قرار داد.
   در این نشست تأکید گردید که »ویروس کرونا« به دلیل ناشناخته بودن و شیوع بسیار گسترده آن نه تنها 
سالمت جامعه که اقتصاد اجتماع را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن شهرداریها را نیز دچار مشکل کرده 

است.
   اعضای هیأت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی در این نشست به بیان آخرین دیدگاه ها، نظرات و تجارب خود 
در زمینه پیشگیری و مبارزه با »ویروس کرونا« و همچنین راهکارهای پیشنهادی خود برای برون رفت از وضعیت 

کنونی پرداختند.
   گفتنی است شهرداری رشت به دنبال انتشار خبر شیوع »ویروس کرونا« عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر، 

اماکن، مبلمان شهری، تأسیسات و تجهیزات شهر را بر عهده داشته است.

روزانه گیاه مهاجم سنبل آبی از تاالب عینک پاکسازی می شود 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش رئیس سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان مضرات گیاه سنبل آبی در محدوده های تاالبی اظهار کرد: سنبل آبی 
مهمترین علف هرز آبی و پرهزینه ترین علف هرز جهان است که به علت زیبایی و معرفی آن به عنوان گیاه زینتی 

به سرعت در حال تکثیر بوده و بسیاری از مردم از مضرات و خطرات آن آگاهی ندارند.
   وی ادامه داد: این گیاه مهاجم زمانی که وارد اکوسیستم آبی می شود در مدت دو هفته می تواند جمعیت خود 
را به میزان دو برابر افزایش دهد و یک بوته با ۲۰ گل می تواند سه هزار دانه تولید کرده و هر دانه این گیاه مهاجم 

بین ۵ تا ۲۷ سال قابلیت زنده ماندن دارد.
   بشردانش با بیان اینکه رشد و تکثیر این گیاه موجب تخریب اکوسیستم تاالب و جلوگیری از رشد 
و نمو دیگر گیاهان و خشک شدن پهنه های آبی می شود، تاکید کرد: به دلیل مضرات فراوان این گیاه 
پاکسازی سنبل آبی از سالهای گذشته به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون به صورت 
روزانه جمع آوری آن از تاالب عینک به وسیله تیمهای معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای 

شهرداری رشت انجام می شود.
   وی سپس تصریح کرد: برای ریشه کنی این گیاه باید به طور مستمر عملیات پاکسازی انجام شود تا از تکثیر 

آن به دیگر قسمتهای تاالب جلوگیری گردد.
   گفتنی است تاالب عینک رشت با وجود پاکسازی دوره ای این تاالب از گیاه سنبل آبی مجدداً با رشد 
این گیاه مهاجم روبه رو شده که به همین دلیل برنامه روزانه پاکسازی آن در تاالب عینک در دستور کار 

قرار گرفته است.

نخستین مسابقه »شهروند آگاه« برگزار شد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همزمان با ۱۴ تیر ماه »روز شهرداریها 
و دهیاریها« و برای سنجش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف متقابل با شهرداری و ایجاد انگیزه و 
افزایش دانش و آگاهی نسبت به این موضوع، مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت مسابقه ای با عنوان 

»شهروند آگاه« برگزار کرد.
 اعالم شده بود که عالقه مندان به این موضوع می توانند پس از مطالعه پرسشنامه این مسابقه، نسبت به تکمیل 
پاسخنامه حداکثر تا  پایان وقت اداری روز ۱۶ تیرماه و ارسال آن به ایمیل اداره مطالعات و پژوهش شهرداری 

رشت به نشانی: rpcrasht@gmail.com  اقدام نمایند.
   شایان گفتن است که قرار بوده از منتخبان به قید قرعه تجلیل به عمل آید.

جشنواره محله ای »نسیم کرامت« در رشت برگزارگردید
   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: جشنواره »نسیم کرامت«در تماشاخانه 
این سازمان بوستان توحید، بوستان قدس، سبزه میدان، بوستان ملت ، بوستان شهیدان نهی قنادو... برگزار 

شده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، وی با اشاره به فرا رسیدن میالد 
حضرت معصومه)س( به برگزاری جشن بزرگ میالد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( در مناطق 
مختلف شهر رشت اشاره کرد و گفت: جشنهای »نسیم کرامت« عالوه بر تماشاخانه سازمان فرهنگی، در برخی 

نقاط دیگر نیز اجرا شد.
   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سپس تاکید کرد: استان گیالن به دلیل برکت 

وجود خواهر و برادر امام رضا)ع( پناهگاه امنی برای عاشقان و دلباختگان حریم اهل بیت)ع( است.
   وی افزود: مردم ایران اسالمی و شهروندان گرامی رشت، ارادتی ویژه به خاندان اهل بیت)ع( از جمله حضرت 

امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( داشته و دارند و این عالقه مندی را به اشکال گوناگون نشان داده اند.
    محمدی خاطر نشان کرد: مردم »دهه کرامت« را فرصتی ارزشمند و مغتنم برای نشان دادن عشق و عالقه و 
عرض ارادت به خاندان موسی بن جعفر)ع( می دانندکه جشنهای محله ای »نسیم کرامت« نمونه ای از نشانه های 

ارادت به این خاندان مکرم و معظم است.

شهرداری رشت و دانشگاه آزاد الهیجان برای اجرای یک طرح 
مطالعاتی در تاالب عینک توافق کردند

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، برای انجام یک کار پژوهشی 
و مطالعاتی در تاالب عینک، شهرداری رشت با دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان وارد گفت وگو شده 

است.
   در این نشست شهرداری رشت به عنوان کارفرما از دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان به عنوان مشاور پروژه 
تاالب عینک خواسته تا کار پژوهش، مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تاالب عینک را به عنوان 

یک طرح مورد بررسی قرار دهد.
   در نشست هماهنگی برای اجرای این پروژه مطالعاتی دو طرف بر ظرفیتها و توانمندیهای تاالب عینک برای 
جذب و جلب گردشگر تاکید نمودند و اعالم شد: تاالب عینک یکی از مناطق دیدنی و جزو جاذبه های شهر رشت 
است که باید با اجرای پروژه مرتبط با گردشگری از این اکوسیستم طبیعی و پراهمیت برای توسعه و پیشرفت 

شهر بهره جست.

جلسات ماهانه با محوریت پروژه های پنجگانه قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( برگزار می شود

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست دکتر حاج محمدی 
با فرمانده سپاه قدس گیالن، وی با تاکید بر ظرفیتهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برای فراهم کردن 
بسترهای توسعه و سازندگی در رشت و ارتقای سطح رفاه شهروندان، خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی 
فعالیتهای این قرارگاه در کشور و به ویژه پایتخت، باید با تدبیر، برنامه ریزی و تالش مضاعف در جهت تسریع 

سازندگی در خور شان مردم این سامان، اقدام شود.
   شهردار رشت با اشاره به همراهی نماینده محترم ولی فقیه در استان، مدیران ارشد گیالن و اعضای 
شورای اسالمی شهر رشت در راستای بهبود فعالیتهای عمرانی در شهر گفت: این همدلی را به فال نیک 

می گیریم.
   وی همچنین ابراز امیدواری نمود: در سالهای پیش رو اتفاقات خوب و خوشایند برای شهر رشت و شهروندان 

این شهر روی دهد.
   در این نشست سردار عبداهلل پور نیز با تاکید بر ضرورت اجرایی نمودن پروژه های بزرگ شهری در جهت خدمت 
به شهروندان، گفت: بی تردید قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( نقش خود را در طول سالهای گذشته به خوبی 

ایفا کرده است.
فرمانده سپاه قدس گیالن ادامه داد: باید از فرصت ایجاد شده و حضور متخصصان و نیروهای قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا)ص( استفاده کرد و با بهره گیری نیروها و امکانات برای توسعه شهرمان به کارگیری شود.
   نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت سپس گفت: اجرایی شدن پروژه های پنجگانه عقد قرارداد 

شده با این قرارگاه سازندگی سبب توسعه و پیشرفت شهر رشت می شود.
   وی گفت: برای شتاب دادن به عملیات اجرایی این پروژه ها ماهانه باید ریاست شورا، شهردار و مدیران مرتبط 

شهری جلسه برگزار کنند و همچنین گزارشهای هفتگی پیشرفت اجرای پروژه ها ارائه گردد.
   سردار عبداهلل پور در پایان این نشست همچنین اعالم آمادگی نمود تا از طریق بسیج سازندگی استان گیالن 
عملیات اجرایی همسطح سازی قبور مزار شهدای انقالب اسالمی طبق نقشه های تایید شده بنیاد شهید با 

شهرداری رشت همکاری الزم به عمل آید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن از اقدامات شهرداری 
رشت قدردانی کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست ابتدا امیر مرادی مدیر 
کل مدیریت بحران استانداری گیالن با اشاره به میزان گسترده خدمات شهرداریها در دوران کرونایی بر تداوم 

فعالیت آنها تاکید کرد.
امیر مرادی با تشکر از همه شهرداری ها به ویژه شهرداری رشت که بار اصلی این مشکل را به دوش کشیده، 
خواستار استفاده از ظرفیت همه دستگاه های مختلف همچون نیروی مقامت بسیج، NGOها، دهیاران و 

نیروهای مردمی در زمان بروز حادثه شد.
   وی گفت: حاال با گرم شدن هوا مسئله مهم این روزها حفاظت از منابع طبیعی و مراتع استان است که 
خوشبختانه شهرداری رشت در این زمینه نیز با انجام ماموریت هایی در زمینه مقابله با آتش سوزی نقشی مهم 

ایفا می کند.
   شهردار رشت هم تاکید کرد: ارائه خدمات مختلف شهری از پاکیزگی معابر عمومی گرفته تا خدمات مرتبط 
با آتش نشانی جزء وظایف شهرداری رشت است و ما با افتخار اعالم می کنیم که همراه و همپای شهروندان در 

روزهای سخت و دشوار هستیم.
دکتر ناصر حاج محمدی از نگاه دقیق و حمایتگر مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیالن تشکر کرد و گفت: 
حمایت مسئوالن بهترین دلگرمی برای نیروهای عملیاتی و خدماتی شهرداری رشت است که در گرما و سرما، 

به ارائه این خدمت می پردازند

همکاری مدیریت شهری با سازمان همیاری شهرداریهای گیالن 
توسعه می یابد

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه 
۱۳۹۹ شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت و بابک رمضانی معاون 
خدمات شهری شهرداری رشت با دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیالن دیدار 

و گفت وگو کردند.
   در این نشست به هم افزایی نیروها و امکانات در جهت برقراری و توسعه همکاریهای متقابل تاکید شد.

   گفتنی است در نشست یاد شده دو طرف برای حصول نتیجه در اجرای برنامه ها خواستار تداوم جلسات برای 
ایجاد هماهنگی های بیشتر و دوجانبه شدند.

 ما برای رفع آلودگیهای شهری ۱۰ پروژه مختلف زیست محیطی و مدیریت 
پسماند اجرا کرده و در دست اجرا داریم

برای کاهش ترافیک شهری و بهبود وضعیت حمل و نقل، اجرای تراموا را 
پیشنهاد دادیم که در شورای عالی ترافیک استان گیالن تصویب شده و 

منتظریم تا در شورای عالی ترافیک کشور هم به تصویت برسد.
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