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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت

برنامه های »روز رشت« 
تشریح شد

رایزنی های فشرده 
شهردار رشت در پایتخت



بر گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و تامین اجتماعی تاکید شد

۲

حدیث هفته

امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
احمدی  محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل 
در  دی(   ۳ )چهارشنبه  شامگاه  رشت  شهردار 
گفت وگوی تلفنی با برنامه لوجنک شبکه باران اظهار 
داشت: تمام سعی ما در مجموعه شهرداری این است 
که از کوچک ترین فرصت   برای اتمام هر چه سریع تر 
رشت  شهر  سطحی  آب های  جمع آوری  پروژه های 

استفاده کنیم.
پروژه  در حال حاضر ۵  کرد:  عنوان  رشت  شهردار 
جمع آوری آب های سطحی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا 
۹۰ درصد در سطح شهر رشت در دست انجام است.

احمدی تصریح کرد: دغدغه شهروندان و مشکالتی که 
از بابت اجرای پروژه های جمع آوری آب های سطحی 
در ترددها ایجاد می شود برای ما قابل احترام است اما 
مواردی هم بوده که عمدتا سرعت انجام این پروژه ها 

را به تأخیر می انداخت.
راستای  در  رشت  شهرداری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تسریع در انجام پروژه های جمع آوری آب های سحطی 
تمام تالش خود را انجام می دهد ابراز داشت: در حال 
حاضر ۹۰ درصد از پروژه جمع آوری آب های سطحی 

در محله رودبارتان رشت به اتمام رسیده و پروژه جمع آوری آب های سطحی در 
استادسرا هم حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: در نظر داریم سال آینده در فصول گرم سال باتوجه به 
شرایط مساعد تر جوی پروژه جمع آوری آب های سطحی را به اتمام برسانیم و به 

این ترتیب شهروندان کمترین دغدغه را در این خصوص 
داشته باشند.

شهردار رشت در مورد اجرای پروژه خیابان هشت دی 
هم مطالبی بیان داشت و افزود: این پروژه در حال انجام 
عملیات عمرانی است و امیدواریم عملیات اجرایی این 

پروژه در دهه مبارک فجر امسال به پایان برسد.
وی تصریح کرد: شهرداری رشت هماهنگی هایی را انجام 
داده تا از طریق رایزنی و مذاکره با وزارت راه و معاونت 
تا  را دریافت کنیم  رایگان  قیر  آن، سهمیه  بازآفرینی 
نسبت به روکش و لکه گیری آسفالت معابر با شتاب 

بیشتری اقدام کنیم.
شهردار رشت افزود: به دلیل کمبود اعتبارات و جذب 
احداث  پروژه  های  داریم  قصد  شهرداری ها  در  درآمد 
خیابانهای جدید را با استفاده از توان سرمایه گذار اجرایی 
کنیم و به این منظور فراخوان احداث خیابان جدید واقع 
در میدان فرزانه به سمت خیابان امام علی)ع( صادر و 

سرمایه گذار آن نیز انتخاب شده است.
وی تعیین تکلیف هر چه سریع تر سایت سراوان را از 
جمله دغدغه های شهرداری خواند و یادآور شد: مذاکرات 
خوبی در تهران در این زمینه انجام دادیم و قطعا این 

پروژه با شتاب بیشتری پیگیری می شود.

شهردار رشت: 
از کوچکترین فرصت  برای اتمام پروژه های جمع آوری آبهای سطحی استفاده می کنیم

پیامبر اکرم)ص(:
ِة. أیَُّما اْمِرٍئ َولَِی ِمْن أْمِر الُمْسلِِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة الَجَنّ

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.
کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۰، ح ۱۴۶۵۴
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت امروز)یکشنبه ۳۰ آذر( در مراسم تقدیر از جمعی از 
پرستاران نمونه که با حضور فرماندار، جمعی از مسئوالن شهری، پزشکان و کادر 
درمان برگزار شد اظهار داشت: تالش های خالصانه مدافعان سالمت هیچ گاه از 

ذهن و خاطره مردم پاک نمی شود.
شهردار رشت ضمن تبریک فرارسیدن سالروز والدت حضرت زینب)س(، روز 
پرستار و با پاسداشت یاد و نام شهدای عرصه سالمت عنوان کرد: بدون شک پیش 
از شیوع ویروس منحوس کرونا زحمات و تالش های خدمتگزاران عرصه بهداشت و 

درمان و پرستاران تا این اندازه ملموس نبود.
اینکه  بیان  با  و  دانست  اسالم  تاریخ  را  پرستار  روز  تطابق  مسماترین  با  وی 
بر  بیماران را  حضرت زینب)س( به عنوان یگانه پرچم دار دشت کربال، تیمار 
عهده داشتند افزود: از عهده و توان من خارج است که بتوانم به شکل کاملی 
مردمان خود زحمت کشیدند  و  دیار  برای  اخیر  در یکسال  که  پرستارانی  از 

تقدیر کنم.
از  کشور  سراسر  در  درمان  کادر  شبانه روزی  صبوری  و  استقامت  احمدی 
تصریح  و  خواند  ستایش  قابل  و  ارزشمند  بسیار  را  گیالن  استان  در  جمله 
کرد: در طول چندماهی که از شیوع بیماری کرونا در کشور و استان گیالن 
می گذرد صحنه هایی زیبا و حماسه هایی بزرگ توسط مدافعان سالمت خلق 

شده است.
با تاکید بر  نیز اشاره کرد و  از مدافعان سالمت گیالن  وی به شهادت تعدادی 
اینکه کادر خدوم بهداشت و درمان در کنار تکالیف الهی و سازمانی خود فراتر 
با  ابراز داشت: امیدواریم در آینده نزدیک  از وظیفه شان خدمتگزاری کرده اند 
همکاری و مشارکت آحاد مردم شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس و برقراری 

شادی و نشاط همیشگی در جامعه باشیم.
چرخه  قطع  برای  مردم  مختلف  قشرهای  مشارکت  و  همکاری  رشت  شهردار 
انتقال ویروس کرونا را به ویژه در شرایط فعلی ضروری خواند و اذعان کرد: اعمال 
محدودیت ها در تردد و فعالیت اصناف و دیگر نهادها زمانی می تواند اثربخش تر 
پروتکل های  و  رعایت دستورالعمل ها  به  ملزم  را  نیز خود  باشد که شهروندان 

بهداشتی بدانند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در پایان 
این مراسم لوح تقدیر و هدایایی نیز توسط شهرداری رشت به پرستاران نمونه 

اهداء شد.

شهردار رشت در دیدار جمعی از پرستاران نمونه عنوان کرد:
صبوری و ایثار کادر بهداشت و درمان برای 

نجات جان بیماران قابل ستایش است
پیام شهردار رشت به مناسبت سالروز والدت 

حضرت زینب)س( و روز پرستار
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛ متن پیام سید 

محمد احمدی شهردار رشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نامگذاری سالروز والدت با سعادت اسوه صبر و پایداری حضرت زینب )س(، به نام ››روز 
پرستار‹‹ بیانگر جایگاه این حرفه مقدس و ارزشمند و فرصتی مغتنم در ارج نهادن به خدمات، 

ایثار و مجاهدت های این قشر خدوم است.
امروز پرستاران ایران اسالمی با تأسی از بزرگ پرستار عالم، حضرت زینب کبری )س( و با از 
خود گذشتگی در راه مبارزه با بیماری منحوس کرونا، یادآور ایثارگرانی هستند که بی منت و 
داوطلبانه عرصه ی دفاع مقدس را برگزیدند و برای دفاع از ایران اسالمی از جان خود گذشتند 

و نیک هویداست که آنان اینک ادامه دهنده راه مقدس رزمندگان جان بر کف هستند.

بدینوسیله سالروز والدت فرخنده و با سعادت حضرت زینب کبری )س( و روز "پرستار" را به 
جامعه ی پرستاران و تمامی فرشتگان ایثار که بی وقفه در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 
قرار داشته و با به خطر انداختن جان خود برای ریشه کن کردن این بیماری در تالش هستند، 
تبریک و تهنیت عرض کرده و از یکتای بی همتا برای ایشان و خانواده های بردبارشان سالمت 

و پاداش اخروی مسألت می نمایم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
روز  رشت  شهردار  احمدی  سیدمحمد 
گذشته )سه شنبه، ۲ دی( در هفتمین 
با  بحران شهرداری رشت  ستاد  جلسه 
اشاره به آمادگی ماشین آالت شهرداری 
به  مطلوب  خدمات رسانی  جهت 
شهروندان در روزهای احتمالی بحرانی 
وضعیت  بر  ویژه  نظارت  بر  زمستان 
کردن  اورهال  و  تعمیر  آالت،  ماشین  
این  در  مستقر  راه سازی  های  ماشین 

اداره تاکید کرد.
ماشین آالت  نوسازی  و  نگهداری  وی 

شهرداری را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: باید از داشته ها و منابع موجود 
خود به نحو مطلوب نگهداری کنیم تا در سال های بعد نیز قابل بهره برداری باشند.

احمدی بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی جهت ارتقا کیفیت خدمات 
رسانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: امیدواریم بخش خصوصی و پیمانکاران، با 
توجه به مذاکرات انجام شده، وعده های خود را عملی کنند تا بتوان با همین امکانات 

جوابگوی مطالبات شهروندان بود.
وی خواستار تمرکز مناطق در بهره گیری از ظرفیت ها با محوریت مرکز شد و تاکید 
کرد: تمام مناطق باید از ظرفیت های بسیج، نیروی انتظامی و پلیس در روزهای 
بحرانی بهره گیرند زیرا استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق مختلف شهر، 

موفقیت در عملکردهای اجرایی و رضایت 
شهروندان را موجب خواهد شد.

شیرزاد  فاطمه  جلسه  این   ادامه  در 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
یکپارچه  مدیریت  لزوم  بر  تاکید  با 
محوریت  با  احتمالی  بحران های  در 
مجموعه  تالش  از  شهری  مدیریت 
و  تامین  جهت  رشت  شهرداری 
مشکالت  وجود  با  تجهیزات،  نوسازی 

مالی موجود قدردانی کرد.
نیروهای شهرداری  لزوم حضور  بر  وی 
به  برف  بارش  هنگام  شهر  سطح  در 
 منظور جلوگیری از انسداد راه ها و ارائه 

با  را  نواحی شهرداری  امکانات  باید  اظهار کرد:  و  تاکید  به شهروندان  خدمات 
قرار  بررسی  مورد  نیز  در شورا  آالت که  ماشین  اجاره  اجرای طرح هایی چون 

گرفت، تقویت کرد.
شیرزاد با اشاره به اجرای برخی پروژه های عمران شهری، نسبت به بهره برداری از 
برخی از این پروژه ها همزمان با دهه فجر ابراز امیدواری کرد و خواستار برنامه ریزی 

الزم جهت خرید ماشین آالت جدید و تجهیز شهرداری شد.

در هفتمین جلسه ستاد بحران شهرداری رشت تاکید شد؛ 
لزوم آمادگی برای مدیریت بحران های احتمالی
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خبر  واحد  گزارش  به 
و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور 
محمد  سید  رشت، 
رشت  شهردار  احمدی 
)سه شنبه  امروز  عصر 
ستاد  جلسه  در  دی(   ۲
قرارگاه جواداالئمه)ع( که 
با حضور سرهنگ قاسمی 
فرمانده سپاه ناحیه رشت 
و نمایندگان ۷ محله شهر 
اظهار  شد  برگزار  رشت 
معضالت  رفع  داشت: 
حاشیه نشین  مناطق 
رشت بدون مشارکت همه 
دستگاه ها میسر نمی شود.

بیان  با  رشت  شهردار 
تاکنون  که  صحنه ای  هر  در  و  هرکجا  اینکه 
نتیجه  به  کرده ایم  ورود  در کشورمان جهادی 
رسیده ایم عنوان کرد: قطعا می توانیم مشکالت 
و تهدیداتی که انقالب و نظام ما را هدف قرار 
داده را با همین روحیه انقالبی و جهادی پشت 

سر بگذاریم.
جمله  از  را  اجتماعی  آسیب های  احمدی 
چالش های موجود در تمام کالنشهرها خواند و با 
تاکید بر اینکه چنین معضالتی برای نظام تهدید 
محسوب می شوند افزود: آسیب های اجتماعی 
که انواع و اقسام و دامنه بسیار وسیعی هم دارند 
تبعات مخرب فراوانی را در شهرهای بزرگ ایجاد 

می کنند.
وی وجود یک مدیریت واحد در کالنشهرهایی 
بر  تاکید  با  و  خواند  ضروری  را  رشت  مانند 
اینکه موضوع ترافیک از جمله دغدغه های مهم 
شهروندان محسوب می شود تصریح کرد: به علت 
عدم مدیریت واحد، شهرداری برای بازگشایی 
مردم  دسترسی  در  تسهیل  و  مسیرها  برخی 
به نقاط مختلف شهر، با بروکراسی های اداری 

زیادی مواجه می شود.
برای  دستگاه ها  همه  مشارکت  رشت  شهردار 
داشتن شهری توسعه یافته را ضروری دانست و 
خاطرنشان کرد: اگر یک مدیریت یکپارچه در 
شهر وجود نداشته باشد با وجود تمام تالش ها 
مشکالت  رفع  برای  شهرداری  که  اقداماتی  و 

شهردار رشت:
رفعمعضالتمناطقحاشیهنشینرشتمشارکتهمهدستگاههارامیطلبد

ارائه  و  طرح ها  اجرای  در  تسریع  شهروندان، 
نتیجه  باز هم  انجام می دهد  خدمات مطلوب تر 

مورد انتظار حاصل نمی شود.
احمدی نگاه یکسان مجموعه شهرداری به نقاط 
مختلف شهر رشت و توزیع امکانات و خدمات بر 
اساس اعتبارات و منابع موجود را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: در ۵۰ ساله اخیر و به تناسب افزایش 
با  امکانات الزم مطابق  جمعیت در شهر رشت، 
محالت  طرفی  از  نشد  فراهم  موجود  نیازهای 

حاشیه نشین هم در شهر رشد کردند.
شهردار رشت با بیان اینکه وی همواره از محالت 
حاشیه نشین شهر بازدید می کند و در این بازدیدها 
مشکالت مردم و ساکنان آن مورد بررسی قرار 
می گیرد یادآور شد: البته تنها بازدیدها موجبات 
باید  بلکه  نمی کند  فراهم  را  مردم  رضایتمندی 
در کنار شهرداری سایر دستگاه ها هم جهت رفع 
مشکالت محالت حاشیه نشین با یکدیگر همکاری 

کنند.
احمدی با بیان اینکه پس از ریشه کنی ویروس 
کرونا مطمئنا دامنه و ابعاد آسیب های اجتماعی در 
شهرها وسیع تر خواهد شد افزود: مقابله با مواردی 
مانند سد معبر هم به ویژه در این شرایط خاص 
می کند  سعی  شهرداری  اما  است  بسیار سخت 
و  موارد  تمام  گرفتن  نظر  در  با  را  خود  رسالت 

جوانب امر به خوبی انجام دهد.
معضل  حل  از  امیدواری  ابراز  ضمن  احمدی 

رشت  شهر  فاضالب 
رایزنی های  و  کمک  با 
نمایندگان مردم گیالن 
در مجلس عنوان کرد: 
پروژه  اینکه  وجود  با 
آب های  جمع آوری 
بخش  در  سطحی 
رشت  شهر  از  وسیعی 
اجرایی شده اما محالت 
همچنان  حاشیه نشین 
فاضالب  مشکل  با 
مواجه اند که این مشکل 
و رفع هرچه سریع تر آن 
مرتبط  آبفا  شرکت  به 

است.
شهردار رشت در مورد 
رفع مشکل ترافیک در 
خروجی مسکن مهر هم مطالبی بیان داشت و 
تصریح کرد: شهرداری رشت قصد دارد با احداث 
خروجی  ترافیک  مشکل  موازی  خیابان  یک 

مسکن مهر و محله جماران را برطرف سازد.
سرهنگ علی اکبر قاسمی فرمانده سپاه ناحیه 
رشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات 
محالت  به  شهردار  توجه  و  رشت  شهرداری 
حاشیه نشین و کم برخوردار افزود: امام راحل و 
مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته و دارند 
که مردم ولی نعمت ما هستند و مسئوالن باید 

برای خدمت به آن ها کوشش کنند.
فرمانده سپاه ناحیه رشت با تاکید بر اینکه قرارگاه 
جواد االئمه)ع( با در نظر گرفتن نمایندگان هر 
آن ها  مشکالت  حاشیه نشین،  محالت  از  کدام 
را احصاء می کند عنوان کرد: شهرداری، سپاه و 
قرارگاه جواد االئمه)ع( با هم تعامالت خوبی دارند 
و امیدواریم بتوانیم در کنار هم مشکالت شهر 

رشت به حداقل برسانیم.
سپاه  کرد:  خاطرنشان  قاسمی  سرهنگ 
آمادگی دارد تا در کنار شهرداری رشت برای 
شهر  کم برخوردار  مناطق  از  محرومیت  رفع 

تالش کند.

پیام تسلیت 
شهردار رشت

مناسبت  به  رشت  شهردار  تسلیت  پیام 
و  محبوب  هنرمند  نظری،  رضا  درگذشت 

مردمی استان گیالن  

ُهَو الَْحکیْم
به جهان خیره مشو جلوه ی پوچ و گذر است

ز هنر عشق طلب کن که سراسر ثمر است

فقدان باورناپذیر هنرمند محبوب 
نظری  رضا  استان،  مردمی  و 
اهالی  تأسف  و  اندوه  موجب 
مردم  ویژه  به  هنر  و  فرهنگ 
با  او که  هنردوست گیالن گردید. 
به مردم  بی بدیل خود عمری  هنر 
لبخند هدیه داد و غم و اندوه را از 

دلهای آنان زدود.
بی شک همگان از او به نیکنامی یاد 
خواهند کرد و نام و آثار وی همواره بر 
تارک هنر گیالنیان خواهد درخشید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز 
این  معّزی  خانواده ی  به  همدردی 
هنرمند تکرارناپذیر و جامعه ی هنر، 
برای آن عزیز آرامش ابدی و سعادت 

اُخروی مسألت مینمایم.

سید محمد احمدی 
 شهردار رشت



۶ دیدگاه ها و نظرات خود را با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت مطرح کنید.

آمادگی 
کامل 

شهرداری 
رشت 

در اولین 
دقایق

 بارش برف
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار 
اللهی  فتح  علی  با  همراه  رشت 
اولین  در  رشت  فرماندار شهرستان 
شهر  سطح  در  برف  بارش  دقایق 
حضور یافته و بر عملیات برف روبی 
توسط اکیپ های خدمات شهری و 

اجرایی مناطق نظارت کردند.
بر اساس این گزارش، خیابان ها و 
تأمین  منظور  به  شهر  معابر سطح 
ایمنی شهروندان و رانندگان توسط 
اکیپ های خدمات شهری و اجرایی 

محلول پاشی و برف روبی شد.
شب  پایانی  ساعات  از  برف  بارش 
پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا صبح 
روز جمعه در شهر رشت ادامه داشت.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سیدمحمد احمدی شهردار رشت امروز )پنج شنبه، ۴ دی( از ماشین آالت 
عمرانی شهرداری بازدید کرده و به بررسی میزان آمادگی آن جهت برف 

روبی سطح شهر پرداخت.
احمدی در این بازدید با تاکید بر لزوم ارتقا کیفیت خدمات رسانی به مردم 
به ویژه در روزهای برفی گفت: مشکالتی که در بحران های برف سال های 
گذشته برای شهروندان ایجاد شد، موجب شده تا مردم از برف هراس 
داشته باشند زیرا مسئولین نتوانستند آرامش و امنیت خاطر الزم را برای 

مردم مهیا کنند.
شهردار رشت با بیان اینکه برف و باران از نعمت های خداوندی است که 
برکات بسیاری برای استان به ویژه صنعت کشاورزی دارد اما کم کاری 
مسئوالن شهری موجب بروز مشکالت می شود افزود: طبق اعالم سازمان 
هواشناسی، بارندگی های امروز و فردا بیش از ۱۵۰ میلیمتر و بیشتر از بارش 
های هفته گذشته است و موظفیم با حضور در نقاط آبگیر شهر در رفع 

آبگرفتگی اقدام کنیم.
باد و احتمال شکسته شدن شاخه های  افزایش سرعت  به  با اشاره  وی 
درختان از نیروهای خدمات شهرداری خواست تا با حضور به موقع در 
سطح شهر و جمع آوری شاخه ها و برگ ها از بروز مشکالت احتمالی جهت 

عبور و مرور مردم جلوگیری کنند.
احمدی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط مناطق و بخش خصوصی در حوزه 
ماشین آالت، خطاب به مدیران مناطق خواستار تامین ماشین آالت الزم 
طی دو روز آینده شد تا در روزهای احتمالی بحران با تامین تجهیزات، 

مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد.
وی همچنین جلسه با دکتر نوبخت به منظور تامین اعتبار برای بحران 
وصدور دستورات الزم توسط ایشان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اگر 
در هشت ساعت اول بارش، وضعیت را مدیریت نکنیم، بی شک بحران بر 

ما غلبه خواهد کرد.
احمدی با بیان اینکه شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع و 
مطلوب به شهروندان میداند تاکید کرد: همه مناطق باید با همدلی و تعامل 

نسبت به انجام وظیفه خود کوشا باشند.
در پایان جلسه مدیران مناطق و معاونین خدمات شهری و عمرانی و رئیس 
سازمان عمران به بیان مشکالت در حوزه ماشین آالت پرداخته و گزارشی 

در این خصوص ارائه کردند.

احمدی در بازدید از ماشین آالت برفروبی شهرداری رشت

شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع و مطلوب به شهروندان می داند
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مالقات مردمی شهردار رشت با 
شهروندان در منطقه پنج شهرداری رشت

برنامه مالقات مردمی سیدمحمد احمدی  شهردار رشت این هفته در شهرداری 
منطقه پنج این شهر برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پیرو 
مالقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته و در راستای پاسخگویی و رسیدگی 
به مسائل، مشکالت، مطالبات و درخواست های شهروندان، جلسه مالقات 

مردمی سید محمد احمدی در منطقه پنج شهرداری رشت برگزار شد.
در این مالقات مراجعین مشکالت خود را مطرح نمودند و شهردار نیز دستورات 

الزم را به معاونت ها و ادارات مربوطه صادر نمود.

انتصابات جدید در شهرداری رشت
هفته گذشته شهردار رشت در احکامی جداگانه سرپرست مدیریت نوسازی 
و تحول اداری شهرداری،  سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای 
شهرداری و سرپرست معاونت بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

شهری را منصوب نمود.
انتصاب سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بر 
پایه این حکم نرجس محجوب به عنوان سرپرست مدیریت نوسازی و تحول 

اداری شهرداری منصوب شد.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار 
امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام 
معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه 
ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح 
وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.شایان ذکر است که نرجس محجوب پیش از 

این، مدیریت اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت را بر عهده داشت.
بازآفرینی  معاونت  و سرپرست  گذاری  سرپرست سازمان سرمایه 

سازمان عمران منصوب شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت در احکامی جداگانه متین عاشوری را به 
سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری و 
خاطره محجوب متقی را به سمت سرپرست معاونت بازآفرینی فضاهای شهری 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری منصوب نمود.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار 
امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات 
مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی 
از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در 

راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.
گفتنی است، متین عاشوری پیش از این معاون بازآفرینی سازمان عمران 
شهرداری رشت بود و در سابقه کاری خود نیز مدیریت دفتر سرمایه گذاری و 

منطقه چهار شهرداری رشت را نیز در کارنامه دارد.

نشست دو سازمان »سرمایه گذاری« و »ساماندهی مشاغل 
شهری«  برای هماهنگی در اجرای برنامه ها

نشست مشترک مدیران سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 
رشت این نسشت که با حضور علیرضا حسنی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فراورده های کشاورزی و متین عاشوری سرپرست سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکتهای مردمی در زمینه نحوه پیشبرد پروژه های مرتبط با استفاده از توان بخش 

خصوصی برگزار شد.
   در این نشست در باره بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای برنامه های 
شهری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم بر آن شد تا در اسرع وقت موانع 

پیش روی هریک از پروژه ها از پیش رو برداشته شود.
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برگزاری وبینار "دیجیتال مارکتینگ و مهارت های ایجاد کسب و کار" به 
مناسبت روز رشت

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هفت وبینار آموزشی به مناسبت هفته رشت 
برگزار می کند.

وبینار "دیجیتال مارکتینگ و مهارت های ایجاد کسب و کار" با هدف آشنایی با مهارت های جدید 
برای عبور از دوران کرونا و پسا کرونا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود.

در این وبینار مهارت های جدید کسب و کار توسط دکتر پاسبان مدیر عامل هلدینگ در مپکو و دبیر 
کار گروه ورزش در انجمن مدیریت راهبردی ایران تدریس می شود.

عالقه مندان به شرکت در وبینار می توانند با ارسال آدرس، کدپستی و شماره تماس خود به همراه 
تصویری از کارت ملی از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۱۲۰۱۸۸۱۹۳ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

برگزاری وبینار "آموزش دفاع شخصی" به مناسبت روز رشت
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هفت وبینار آموزشی به مناسبت هفته رشت 

برگزار می کند.
وبینار آموزش دفاع شخصی توسط استاد حسن عیوضی بنیان گذار اولین پیج دفاع شخصی علمی در 

ایران قهرمان جهان و مدرس دانشگاه در تاریخ ۶ دی ماه ۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود.
عالقه مندان به شرکت در وبینار می توانند با ارسال آدرس، کدپستی و شماره تماس خود به همراه 

تصویری از کارت ملی از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۱۲۰۱۸۸۱۹۳ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

برگزاری وبینار مشاوره و هدف گذاری ویژه نوجوانان 
به مناسبت روز رشت

به مناسبت هفته رشت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت هفت وبینار آموزشی را برگزار می کند.
وبینار مشاوره و هدف گذاری ویژه نوجوانان با محوریت آموزش ترسیم مسیر زندگی آینده نوجوانان به 

والدین و فرزندان در تاریخ ۷ دی ماه ۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود.
مدرس این وبینار آموزشی دکتر اسفندیار ضیائی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان گیالن است .
عالقه مندان به حضور در این وبینار آموزشی می توانند جهت ثبت نام آدرس، کدپستی و شماره 
تماس خود را به همراه تصویر کارت ملی از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۱۲۰۱۸۸۱۹۳ ارسال  نمایند.

برنامه های سازمان فرهنگی. اجتماعی و ورزشی شهرداری
 به مناسبت  »روز رشت«

اشاره:
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در پایگاه اطالع رسانی خود 
از برنامه هایی را که به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« برگزار می کند،  برخی 

تشریح کرد.

برگزاری مسابقه نقاشی "رشت" ویژه کودکان
.سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به مناسبت روز رشت مسابقه نقاشی ویژه کودکان 

برگزار می کند.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از خانواده ها دعوت می نماید تا تصویر نقاشی کودک 

دلبند خود با موضوع رشت را از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۰۱۶۴۷۳۸۸۱ ارسال نمایند.
.آخرین فرصت ارسال آثار ۱۰ دی ماه و زمان اختتامیه و اعالم نتایج مسابقه ۱۲ دی ماه همزمان با 

روز رشت است.

دعوت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از نویسندگان گیالنی 
برای شناساندن آثار فاخربومی به شهروندان

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در آستانه روز رشت با هدف افزایش سرانه مطالعه 
از نویسندگان و شاعران گیالنی دعوت می نماید تصویری از کتاب خود و خالصه آن را به شماره واتس 

اپ ۰۹۰۱۶۴۷۳۸۸۱ ارسال نمایند.
آثار ارسالی در بخش هایالیت " آثار نویسندگان گیالنی " به اطالع کتابخوان ها خواهد رسید.

جشنواره عکس موبایلی" رشت دیروز، امروز ، فردا " توسط سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود

با توجه به ثبت ۱۲ دی ماه به عنوان روز رشت و به پاسداشت این رویداد در سنوات گذشته و نیز میل 
ذاتی مردمان شهر رشت به هنر بالخص هنر عکاسی ، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت از تمامی رشتوندان عزیز دعوت می نماید تا در رویداد جشنواره عکس موبایلی "رشت دیروز، 

امروز، فردا " شرکت نمایند.
این رویداد عالوه بر نمایش زوایای گوناگون شهر رشت می تواند به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی شهر 

رشت ثبت و ضبط گردیده و میراثی برای آیندگان باشد
بخش های مختلف جشنواره:

رشت، رشت و کووید -۱۹، رشت و سردار سلیمانی، رشت و ایام فاطمیه، رشت و ۸ و ۹ دی ماه
قوانین کلی:عکسهای ارسالی می بایست با دوربین گوشی همراه ثبت شده باشد. حضور در همه بخشهای 

جشنواره آزاد است. هر شرکت کننده می تواند در هر بخش ، ۳ اثر ارسال نماید.
عکس ها باید در هنگام ارسال به شرح ذیل نامگذاری شود.

hبتدا نام عکاس ، سپس شماره بخش )۵ بخش جشنواره(و بعد از آن شماره عکس ارسالی که همگی 
باید با حروف انگلیسی نوشته شوند.شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از تاریخ ۴ الی ۱۱ دی ماه از 

طریق نرم افزار واتس اپ به شماره ۰۹۰۱۶۴۷۳۸۸۱ ارسال نماید.
هیات داوران در هر بخش به ۳ اثر برگزیده جوایزی را اهدا می نماید.

برگزاری مسابقه انشانویسی با موضوع رشت ویژه دانش آموزان ابتدائی
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با همکاری آموزش و پرورش شهرستان رشت 

مسابقه انشانویسی با موضوع رشت را برگزار می کند.
دانش آموزان دوره سوم تا ششم ابتدایی می توانند برای شرکت در این مسابقه از طریق برنامه شاد به 

عنوان یکی از تکالیف انشایی اقدام نمایند.
آخرین فرصت ارسال آثار ۸ دی ماه و داوری و اعالم نتایج ۱۲ دی همزمان با روز رشت است.

فراخوان استانی شعر و متن ادبی در فضای مجازی به مناسبت روز رشت
در آستانه ی گرامیداشت روز رشت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت 
انجمن شعر و ادب شهرستان رشت فراخوان استانی شعر و متن ادبی در فضای مجازی ویژه ی شاعران 

گیالنی با عنوان » جایزه ادبی روز رشت« را منتشر کرد.
عالقه مندان می توانند تا تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۹ آثار خود را در قالب های ادبی شعر کالسیک، 
شعر سپید، متن ادبی به زبان های فارسی و گیلکی با موضوعات تجلیل از خدمات کادر درمان به ویژه 
مدافعان سالمت گیالن در روزهای نفس گیر کرونا و اولین سالواره ی شهادت سردار دل ها سردار حاج 

قاسم سلیمانی ارسال نمایند.
شرکت کنندگان محدودیت سنی ندارند و هر شرکت کننده حداکثر سه سروده را می تواند ارسال 

نمایند.
sherrasht@gmail.com     :روشهای ارسال آثار:  ایمیل

 واتس اپ:      ۷۴۴۱ ۹۲۹ ۰۹۲۰
از بیست اثر برگزیده به انتخاب گروه داوران تقدیر خواهد شد
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رایزنی های فشرده شهردار رشت در پایتخت
قول مساعد دکتر نوبخت برای تامین اعتبار تملک عمارت 

دانشسرای رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عصر امروز 
)دوشنبه یکم دی( سید محمد احمدی در جریان سفر به تهران به منظور پیگیری 
برخی از مسائل مهم شهری با محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و همچنین مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور دیدار و ضمن گفت وگو با آنان رایزنی هایی را در همین راستا 

انجام داد.
شهردار رشت امروز در نخستین جلسه کاری خود به اتفاق اعضای مجمع نمایندگان 
استان گیالن با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این جلسه چند تصمیم مهم ازجمله تعیین تکلیف عمارت دانشسرای رشت اتخاذ 
شد، الزم به ذکر است معاون رئیس جمهور قول داد که برای تامین اعتبار جهت 

تملک و خرید عمارت دانشسرا، شهرداری رشت را مورد حمایت قرار دهد.
دیگر  از  هم  زباله سوز  احداث  پروژه  ادامه  برای  ویژه  بودجه   تخصیص  همچنین 
محورهایی بود که در جلسه امروز مطرح شد و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 

برنامه و بودجه قول مساعدت در این خصوص را داد.
الزم به ذکر است عالوه بر موارد یاد شده قرار شد شهردار رشت به زودی جلسه ای 
جداگانه هم با معاون رئیس جمهور و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( داشته باشد تا 
در این جلسه کاری در مورد پروژه هایی که در تفاهمنامه مشترک قرارگاه خاتم االنبیاء 

با شهرداری رشت آمده تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
سید محمد احمدی شهردار رشت امروز در ادامه پیگیری مسائل شهری جلسه ای نیز 

با مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داشت.
در این جلسه مقرر شد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به دعوت 
شهردار، در شهر رشت حضور پیدا کند تا ضمن انجام بازدیدهای میدانی ا ز رشت 
به طور مشخص در مورد پروژه های مرتبط با پسماند مانند افزایش ظرفیت کارخانه 

کمپوست و دیگر پروژه های عمرانی رشت تصمیماتی اتخاذ شود.

همه بازارچه های تحت نظارت سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری، به طور یکپارچه 

نامگذاری می شوند
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری رشت علیرضا حسنی از ارائه طرحی با موضوع یکسان 

سازی بازارچه های تحت نظارت سازمان خبر داد.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت ضمن اشاره به ناهمگون بودن نامگذاری مجموعه های تحت نظارت این 
سازمان بیان نمود: آنچه مسلم است در دنیای امروز موضوع برندسازی یکی 
از مولفه های معرفی درست خدمات است که در افتتاح و راه اندازی بازارچه ها 

این رویه واحد دیده نمی شود.

ایجاد  برندسازی،  این موضوع  پیگیری  از  علیرضا حسنی گفت: هدف     
شخصیت اماکن تحت نظارت سازمان، بهبود وضعیت کسب و کار، تمایز و 

ایجاد ویژگی هایی رقابتی برای بازارچه ها است.
دستگاه های  با  ایجاد شده  همکاریهای  به ظرفیت  توجه  با  افزود:  وی     
به  مردم  و دسترسی  بازارچه ها  رونق  موجبات  است همزمان  مرتبط،امید 

نیازهای عمومی خود با قیمت مناسب را فراهم نماییم.
در  برندسازی  اجرای  موفق  نمونه های  به  اشاره  علیرضا حسنی ضمن     
پروژه های مختلف کشوری و تاثیرات مثبت آن، خاطر نشان کرد: جدای 
از معرفی خدمات سازمان و نمایش درست ظرفیتهای ایجاد شده می توان 
امیدوار بود در بحث بودجه و در راستای تاکیدات شهردار محترم رشت مبنی 

بر ایجاد درآمدهای پایدار به منابع درآمدی مناسبی دست یابیم.









سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت برنامه های روز رشت را اعالم کرد

)شرح در صفحه های داخل(
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