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مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت

شهردار رشت از تخصیص
 ۱۰۰ میلیارد تومان برای 

پروژه های مدیریت پسماند خبر داد

شهرداری رشت
 برای تامین و تجهیز ماشین آالت لجستیکی 

به حمایتهای ملی نیاز دارد



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

۲

حدیث هفته

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت شامگاه )دوشنبه ۶ 
بهمن( در راستای پیگیری پروژه های حوزه 
افزایش  زباله سوز،  ازجمله احداث  پسماند 
ظرفیت کارخانه کودآلی و همچنین طرح های 
بازآفرینی شهرداری با رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، معاون وزارت راه و شهرسازی و 
مسئوالن سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور در تهران دیدار و گفت وگو کرد و در 
مورد نتایج جلسات برگزار شده اظهار داشت: 

۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های پسماند شهرداری رشت اختصاص پیدا کرد.
شهردار رشت به اتفاق نمایندگان استان گیالن در مجلس شورای اسالمی دیروز جلسه  ای 
با محمد باقر نوبخت معاون رئیس  جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مهدی 
عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران داشتند که 

با هدف پیگیری نتایج سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به رشت برگزار شد.
در این جلسه ابتدا معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران گزارشی از سفر خود به شهر رشت را ارائه داد و شهردار رشت نیز پروژه های 

بازآفرینی شهر را تشریح کرد.
پس از ارائه گزارش ها، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم 
دستورات ویژه ای را در رابطه با پروژه های بازآفرینی شهری رشت و تخصیص اعتبارات 
الزم به این پروژه ها صادر کرد و به این ترتیب تمام درخواست های شهرداری رشت در 
حوزه تخصیص اعتبارات الزم به طرح های بازآفرینی شهری نظیر تاالب عینک، محله 
خواهر امام رشت، خیابان اقتصاد و سایر طرح های مربوطه توسط این سازمان مورد 

قبول واقع شد. الزم به ذکر است برای 
تکمیل این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد تومان نیاز است که بانظر مساعد 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد 

صددرصد اعتبار الزم تخصیص یابد.

احداث  اجرایی  عملیات  آغاز 
زباله سوز۶۰۰تنی

عالوه بر این شهردار رشت در جلسه ای 
هم با مسئوالن سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور داشت و در تشریح 
این موضوع یادآور شد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مدیریت پسماند 
شهرداری رشت اختصاص یافته است که بخشی از آن برای افزایش ظرفیت و به روز 

آوری کارخانه کودآلی هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: بخشی دیگر از این اعتبارات ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز برای تکمیل ۲۵ 
درصد مبلغ پیش پرداخت پیمانکار پروژه احداث زباله سوز هزینه می شود و به این ترتیب 

عملیات اجرایی این طرح هم به زودی و پس از قریب ۸ سال آغاز می شود.
شهردار رشت در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک تمام این موفقیت ها و دستاوردها 
در جهت جذب اعتبارات الزم با حمایت های همه جانبه و با پیگیری های ویژه استاندار 
گیالن، نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسالمی شهر رشت و مجموعه مدیریت شهری 

رقم خورده است که جا دارد در همین جا از تمامی این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.

شهردار رشت خبر داد؛
تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مدیریت پسماند شهرداری رشت

اعتبارات مالی کلیه پروژه های بازآفرینی شهر رشت تصویب شد

امام صادق علیه السالم می فرمایند:
»… فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله القدر« 

هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السالم دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است .
بحاراالنوار، ج 43، ص ۶5
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ادای احترام شهردار رشت 
به مقام شامخ مادران متوفی شهدا 

به مناسبت وفات حضرت ام البنین )س(
 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری 
ظهر امروز به مناسبت وفات حضرت ام البنین )س( و روز تکریم مادران و 
همسران شهدا، پس از حضور در مزار شهدا و نثار فاتحه به روح پر فتوح 
شهدای گرانقدر انقالب اسالمی با حضور بر مزار مادران متوفی شهدای 

انقالب یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

گزارش تصویری مالقات مردمی شهردار رشت
با شهروندان 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
جلسه مالقات مردمی شهردار رشت به منظور پاسخگویی و رسیدگی به 
های  هفته  روال  طبق  شهروندان،  های  درخواست  و  مشکالت  مسائل، 

گذشته صبح امروز )سه شنبه ۷ بهمن( در دفتر شهردار برگزار شد.



۴

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
 ۵ )یکشنبه  امروز  رشت  شهردار  احمدی 
و  هنرمندان  از  تقدیر  جلسه  در  بهمن( 
هنر  فعاالن  و  دستی  صنایع  دست اندرکاران 
هنر  ملی  ثبت  داشت:  اظهار  رشتی دوزی 
شهر  برای  مبارک  بسیار  اتفاقی  دوزی  رشتی 

رشت و استان گیالن است.
تقویت  از  خرسندی  ابراز  ضمن  رشت  شهردار 
مناسبات و همکاری های دوجانبه شهرداری و اداره 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  کل 
با توجه  استان گیالن عنوان کرد: این اداره کل 
به سه حوزه مهم فعالیتش، می تواند در زمینه های 

مختلف بسیار تاثیرگذار باشد.
تاریخی  ابنیه  و  آثار  از  صیانت  و  احمدی حفظ 
را از جمله اقدامات ارزشمندی که در حوزه آن 
عالوه بر میراث فرهنگی سایر دستگاه ها هم رسالتی 
مهم دارند خواند و تصریح کرد: ما میراث دار آثار و 

ابنیه های ارزشمند تاریخی هستیم و باید از آن ها برای نسل های آینده نگهداری به عمل آوریم.
وی شهر رشت را مهد فرهنگ و هنر خواند و یادآور شد: این بافرهنگ بودن مردمان شهر رشت 
در زمینه های مختلف و در دل تاریخ ریشه دارد و آثار و ابنیه تاریخی آن هم به خوبی مؤید این 

نکته است.
شهردار رشت توافقنامه مشترک شهرداری با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن را برای 
ایجاد موزه های مشترک در سطح شهر مورد اشاره قرار داد و گفت: در راستای اعتالی هر چه بیشتر شهر 
رشت، شهرداری تالش می کند طبق این توافقنامه همکاری های سازنده ای را با اداره کل میراث فرهنگی 

داشته باشد.

ثبت  اینکه  بیان  با  احمدی  سیدمحمد 
به  که  صنایع دستی  فاخر  هنرهای  ملی 
می تواند  هستند  رشت  شهر  مختص  نوعی 
خاطرنشان  باشد  اثرگذار  آن ها  حفظ  در 
کسانی  همه  تالش  از  جا  همین  در  کرد: 
دوزی  رشتی  هنر  ملی  ثبت  تحقق  در  که 
قدردانی  و  تشکر  داشتند  سزایی  به  نقش 

می کنم.
میراث فرهنگی،  مدیرکل  حالج پور  مسعود 
این  در  هم  گیالن  گردشگری  و  صنایع دستی 
و  رشت  شهرداری  از  قدردانی  ضمن  جلسه 
همکاری های  تقویت  لزوم  بر  شهر  شورای 
کل  اداره  افزود:  و  کرد  تاکید  فی مابین 
میراث فرهنگی گیالن موفق شد با پیگیری های 
مستمر هنر رشتی دوزی شهر رشت را در سطح 

ملی به ثبت برساند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، در پایان این جلسه 
شهردار رشت با اهدای لوح تقدیر از زحمات تعدادی از هنرمندان و دست اندرکاران صنایع دستی و 

فعاالن هنر رشتی دوزی قدردانی به عمل آورد.
همچنین هنرمندان رشتی دوزی و صنایع دستی گیالن نیز لوح ثبت ملی هنر رشتی دوزی شهر رشت 

را به شهردار اهدا کردند.

شهردار رشت در مراسم تقدیر از هنرمندان صنایع دستی عنوان کرد؛
ثبت ملی هنر رشتی دوزی اتفاقی بسیار مبارک برای رشت و گیالن است
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برگزاری وبینار هم اندیشی 
تنظیم بودجه

تنظیم  هم اندیشی  وبینار  برگزاری 
بودجه و موضوعات مالی سازمان های 
کل  شهرداری های  سرمایه گذاری 

کشور در سال ۱۴۰۰
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تنظیم  اندیشی  هم  وبینار  رشت، 
بودجه و موضوعات مالی سازمان های 
کل  شهرداری های  سرمایه گذاری 
حضور  با   ،۱۴۰۰ سال  در  کشور 
اصفهان،  شهرداری های  نمایندگان 

کرمان،  کرج،  قم،  شیراز،  تبریز، 
روز  صبح  یزد  و  همدان  مشهد، 
میزبانی  به  ماه  بهمن   ۶ دوشنبه 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای 

مردمی شهرداری رشت برگزار شد.
سرمایه گذاری  سازمان های  استفاده 
شهرداری های کل کشور از تجربیات 
جهت  الزم  تصمیمات  و  همدیگر 
چگونگی تنظیم بودجه سازمان های 
سرمایه گذاری در سال آتی از جمله 
اهداف برگزاری این وبینار بود که در 
سه زمینه پروژه های مشارکت مدنی 
)ملک از شهرداری و ملک از شریک(، 
ساختار  و    BOTخانواده پروژهای 
سرمایه گذاری  سازمان های  سازمانی 
مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار 

گرفت.

خبر  واحد  گزارش  به 
و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور 
محمد  سید  رشت، 
رشت  شهردار  احمدی 
گذشته  روز  عصر 
به  بهمن(  )چهارشنبه ۸ 
مردم  نمایندگان  اتفاق 
رشت در مجلس، تعدادی 
از اعضای شورای شهر و 
ضمن  پنج  منطقه  مدیر 
دیدار با مردم و گفت وگو با 
معتمدان محله بیجارپس 
محمد  امام  مسجد  در 
داشت:  اظهار  باقر)ع( 
شهرداری برای رسیدگی 
کم برخوردار  محالت  به 
این  کمبودهای  رفع  و 
مناطق برنامه جامعی دارد.

شهردار رشت با بیان اینکه درب اتاق شهرداران 
مناطق و کلیه مدیران شهری همواره به روی 
از  کرد:  تصریح  است  باز  شهروندان  و  مردم 
ضمن  می خواهیم  هم  محالت  معتمدان 
رفع  جهت  در  مشکالت  کردن  اولویت بندی 
سریع تر کمبودها به مجموعه مدیریت شهری 

کمک کنند.
احمدی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت از تمام 
توان خود برای خدمت به مردم، توسعه و آبادانی 

مناطق مختلف شهر استفاده می  کند اضافه کرد: 
نمایندگان مردم رشت در  از ظرفیت  بهره بردن 
مجلس و انجام رایزنی در سطوح ملی و استانی 
تنها بخشی از برنامه شهرداری رشت برای پیگیری 

پروژه ها و امورات شهری است.
به  توجه  با  را هم  اقتصادی کشور  وی وضعیت 
است  شده  وارد  دشمن  سوی  از  که  فشارهایی 
مورد توجه قرار داد و یادآور شد: به علت اعمال 
تحریم های ظالمانه شرایط اقتصادی کشور مطلوب 

نیست اما سعی می کنیم از 
روش های مختلف اعتبارات 
پیشبرد  برای  را  الزم 
پروژه های اولویت دار فراهم 

کنیم.
شهردار رشت نسق سازی و 
وجود زمین های نسقی را از 
موجود  چالش های  جمله 
ابراز  این شهر خواند و  در 
در  هماهنگی هایی  داشت: 
دستگاه های  با  زمینه  این 
قوه  جمله  از  ذیربط 
است  شده  انجام  قضائیه 
این  امیدواریم مشکالت  و 
حوزه با تعامالت چندجانبه 

حل و فصل شوند.
اینکه  بیان  با  احمدی 
به  پروانه  ارائه  حوزه  در 
دارد  وجود  مشکالتی  هم  نسقی  زمین های 
چنین  حل  عدم  شک  بدون  کرد:  خاطرنشان 
معضالتی زمینه را برای بروز اتفاقات ناگوار در 
رشت  شهرداری  بنابراین  می کند  فراهم  آینده 
درصدد است تا با انجام یکسری اقدامات، معضل 

نسق سازی را در شهر مدیریت کند.

شهردار رشت خبر داد: 
شهرداری رشت برای حل معضل نسق سازان 

عزمی جدی دارد



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

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت امروز )پنج شنبه ۹ بهمن( با شرکت 
در گفت وگوی زنده برنامه رادیویی موج جوونی 
تجهیز  و  تامین  داشت:  اظهار  از شبکه جوان 
ماشین آالت لجستیکی از جمله نیازمندی های 

مهم شهر رشت محسوب می شود.
شهردار رشت ضمن تبریک پیشاپیش ایام ا... 
مبارک دهه فجر، بحث مدیریت پسماند را از 
شهرداری  کاری  برنامه های  مهم ترین  جمله 
هفته  راستا  همین  در  کرد:  عنوان  و  دانست 
و  شهرداری ها  سازمان  مسئوالن  با  گذشته 
دهیاری های کشور جلسه ای داشتیم و نزدیک 
به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هم برای افزایش 
زباله سوز  ساخت  و  کودآلی  کارخانه  ظرفیت 

اختصاص پیدا کرد.
سیدمحمد احمدی از انعقاد قراردادی با بخش 

خصوصی در راستای جمع آوری زباله های خشک شهروندان رشتی خبر داد و تصریح کرد: حدود 
۱۸۰ تن زباله خشک در رشت تولید می شود از طرفی با بخش خصوصی قراردادی منعقد کردیم تا 
زباله های خشک را با استفاده از اپلیکیشنی که روی گوشی های موبایل نصب می شود جمع آوری کند.

وی به راه اندازی کیوسک های ویژه جمع آوری پسماند خشک در ۵۵ نقطه شهر رشت اشاره کرد و 
با بیان اینکه تا پایان بهمن طرح جمع آوری زباله های خشک در رشت اجرایی می شود ابراز داشت: 
عالوه بر اینها به شهروندان کارتی تحت عنوان کیف الکترونیکی هم اعطا می شود تا بتوانند ۵۰ 

خدمت را در ازای تحویل دادن زباله های خشک دریافت کنند.
شهردار رشت فرسوده بودن ماشین آالت لجستیکی را دغدغه بسیاری از شهرداری ها از جمله 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  از  همین جا  در  افزود:  و  کرد  اعالم  رشت  شهرداری 
می خواهیم تا یکسری ماشین آالت جدید یا مبلغی برای تهیه این تجهیزات را در اختیار شهرداری 

رشت قرار دهد تا بتوانیم ناوگان حمل و نقل شهری را نوسازی کنیم.
سیدمحمد احمدی عمر ماشین آالت شهرداری رشت را بیش از دو دهه عنوان کرد و بیان داشت: در 
زمان بارش برف و با وجود چنین مشکالتی، شهرداری رشت و پرسنل واحدهای مختلف تمام تالش 
خود را برای خدمت رسانی به شهروندان انجام می دهد.وی شهر رشت را یکی از شهرهای زیبا، جذاب 
و با قابلیت های بی نظیر در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، گردشگری و صنایع دستی 
توصیف کرد و گفت: قدمت شهر رشت به سال ۱۰۰۴ هجری قمری برمی گردد که به فرمان شاه 

عباس به عنوان مرکز استان گیالن و مرکز معامالت صنعت نوغان و ابریشم معرفی شد.
شهردار رشت از جمله جذابیت های این شهر را محالت قدیمی، بازار بزرگ و دو رودخانه گوهررود 
و زرجوب اعالم کرد و بیان داشت: در پیشینه شهر رشت عنوان شهر اولین ها هم به ثبت رسیده 
است به طور مثال نخستین شهرداری را در رشت داشتیم و یا نخستین شعبه بانک، نخستین تئاتر 

کالسیک، داروخانه و کتابخانه ملی در این شهر فعال شد.
وی وجود مشاهیر و مفاخر علمی و ادبی در شهر رشت را هم متذکر شد و ابراز داشت: شاید مهم ترین 

دغدغه ای که هم اینک ذهن ما را در شهرداری 
رشت، شورای شهر و همه مدیران استان را 
مشغول کرده و حل آن همت تمام این عزیزان 
را هم می طلبد بحث برگرداندن زیبایی هایی دو 
رودخانه گوهررود و زرجوب شهر رشت است.

سیدمحمد احمدی با تاکید بر اینکه چندین 
احیای دو رودخانه شهر  برای  برنامه  و  طرح 
رشت در دستور کار قرار دارد اذعان کرد: به 
نظر می رسد همت خوبی در استان گیالن برای 
رسیدگی به وضعیت دو رودخانه آلوده شهر 
رشت به وجود آمده است که آن را به فال نیک 

می گیریم.
شهردار رشت در پایان ضمن تشکر از تمام 
نیروها و پرسنل شهرداری که در بخش های 
به شهروندان  ارائه خدمت  مشغول  مختلف 
هستند عنوان کرد: اعتقاد دارم مردمان شهر 
رشت از بهترین ها محسوب می شوند و الیق 

بهترین خدمات هستند.

آمادگی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز با شرکت در 
این برنامه رادیویی یکی از دغدغه های سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور را بحث 
پسماند اعالم کرد و گفت: این معضل در شهرهای شمالی کشور از جمله رشت قدمت بیش از ۵۰ 

ساله دارد اما خوشبختانه حرکت های خوبی برای حل مشکل زباله این مناطق شروع شده است.
مهدی جمالی نژاد با تاکید بر اینکه گلستان، گیالن و مازندران استانهایی هستند که پسماند در 
آن ها به چالش تبدیل شده است تصریح کرد: چند هفته قبل پروژه زباله سوز نوشهر افتتاح شد و 

امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک رشت را هم به این چرخه اضافه کنیم.
وی با اشاره به اینکه ناوگان شهرداری های اکثر نقاط کشور فرسوده هستند ابراز داشت: وظیفه سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور بیشتر نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اتوبوسرانی و 

تاکسیرانی است و شهرداری رشت هم اگر به این حمایت ها نیاز داشته باشد حتما کمک می کنیم.
معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهردار رشت را یکی 
از مدیران پیشکسوت و مدبر دانست و گفت: امیدواریم ایشان بتوانند تا پایان دوره فعالیتشان در 

شهرداری رشت کارها و اقدامات خوبی را برای رفاه شهروندان به ثمر برسانند.
جمالی نژاد شهر رشت را مقصد گردشگری خیل عظیمی از مردم سراسر کشور تلقی کرد و بیان 
داشت: به همه دلیل همه روی موضوعات شهر رشت حساس هستند و مشکل زباله و یا ساخت و 

سازهای خالف از جمله معضالتی است که شهرهای شمال کشور با آن مواجه اند.
برنامه موج جوونی به میزبانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و با حضور شهردار رشت و همچنین 

نخبگانی از حوزه های کارآفرینی، کشاورزی، درمان، گردشگری، هنر، ورزش و ... روی آنتن رادیو جوان رفت .

شهردار رشت: برای تامین و تجهیز ماشین آالت لجستیکی شهرداری رشت به حمایت های ملی نیاز داریم
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آئین اختتامیه 
کارگاه طراحی پوستر »فتخار و امید« امروز )یکشنبه ۵ بهمن( توسط سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت و با حضور چند تن از اعضای شورای شهر 

برگزار شد.
محمد حسن عاقل منش در این مراسم برگزاری کارگاه طراحی پوستر توسط سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت را اقدامی ارزشمند خواند و عنوان 
کرد: در کنار پشتیبانی های خوب شهرداری رشت انتظار داریم چنین حرکت هایی از 

سوی مدیران فرهنگی استان گیالن هم مورد حمایت قرار گیرد.
رشت  شهر  اینکه  بیان  با  رشت  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
هنرمندان بسیار خوبی در عرصه هایی مانند طراحی پوستر دارد و باید از این پتانسیل 
استفاده شود افزود: معرفی شخصیت های بزرگی مانند میرزا کوچک جنگلی و دیگر 
چهره های برجسته شهر رشت و گیالن آن هم در قالب های مختلف هنری بدون شک 

اثرگذاری ویژه ای در استان و حتی کل کشور خواهد داشت.
رشت  شهر  گرافیست  هنرمندان  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز  شیرزاد  فاطمه 
از  باید  کرد:  دارند تصریح  زیباسازی شهر  و  نگارگری  برای  بسیار خوبی  ظرفیت های 
یا  و  ایام مبارک دهه فجر  مانند  برای مناسبت های ویژه سال  این هنرمندان  ظرفیت 

استقبال از بهار سال ۱۴۰۰ بهینه تر استفاده کنیم.
فداکاری های  و  مقدس  دفاع  رزمندگان  ایثارگری های  رشت  شهر  شورای  عضو  این 

آیین اختتامیه کارگاه طراحی پوستر »افتخار و امید« برگزار شد

 )۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷(

مدافعان سالمت در ایام شیوع ویروس کرونا را هم مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: 
ریشه های انقالب اسالمی با ایستادگی مردم تقویت شده و جوانان و نسل های سوم و 

چهارم باید برای عظمت کشورشان بیشتر تالش کنند.
انقالب  عمر  از  سال  در طول چهل  اینکه  بر  تاکید  با  مراسم  این  در  نیز  رسولی  رضا 
اسالمی اعتماد به نیروهای جوان همواره نتایج خوبی به همراه داشته است ابراز داشت: 
در بسیاری از رخدادهای بزرگ از زمان جنگ تحمیلی تا جهش های علمی و دفاع از 

حرم اهل بیت)ع( این جوانان هستند که همیشه پای کار بوده اند.
عضو شورای شهر رشت نگاه سازمان سیما، منظر شهرداری رشت برای برگزاری این 
انتقال ارزش های  کارگاه یک روزه را مورد تقدیر قرار داد و اضافه کرد: برای حفظ و 
بیشتر  هنر  رسای  زبان  از  باید  دیگر  ارزشمند  مفاهیم  از  بسیاری  و  اسالمی  انقالب 

استفاده کنیم.
پایان  بین الملل شهرداری رشت، در  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
به  تشکر  و  تقدیر  امید«  و  »افتخار  پوستر  کارگاه طراحی  برگزیدگان  از  مراسم  این 

عمل آمد.
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انتصاب سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه این حکم محمد محبتی 
صف سری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 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 محمد نوری هریس نیز طی حکمی از سوی شهردار به عنوان مشاور عالی شهردار 

رشت در امور اجرایی منصوب شد.

کالس آموزشی مواد ۹گانه خطرناک 
در سازمان آتش نشانی رشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت با حضور یکی 
از  مدرسان دانشگاه علمی – کاربردی، آموزش کاالهای خطرناک و مواد ۹ گانه 
خطرناک برای افسران ارشد، مسئوالن ایستگاه ها و فرماندهان آتش نشانی رشت 
صبح روز سه شنبه هفتم بهمن ۹۹ در سالن همایش این سازمان با رعایت پرتکل 

های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
همین گزارش حاکی است محوریت برگزاری کالس فوق با توجه به حساسیت و 

نوع شغل آتش نشانان بوده که لیست عناوین مطرح شده در ذیل مطرح است.
Explosives ۱. مواد منفجره

Gases ۲. گازها
Flammable Liquids ۳. مایعات قابل اشتعال
Flammable Solids ۴. جامدات قابل اشتعال

Oxidizing Substances ۵. مواد اکسیدکننده
Toxic & Infectious Substances ۶. مواد سمی و مواد عفونی

Radioactive Material ۷. مواد رادیو اکتیویته
Corrosive ۸. مواد خورنده

 Miscellaneous ۹. محصوالت خطرناکی که در ۸ دسته فوق قرار ندارند
Dangerous Goods

برگزاری وبینار تبادل تجارب مراکز پژوهشی شوراهای اسالمی 
کالنشهرهای کشور با حضور مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت  
پژوهشی  مراکز  تجارب  »تبادل  وبینار 
کشور«   کالنشهرهای  اسالمی  شوراهای 
به   ۱۳۹۹ ماه  دی  واپسین روزهای  در 
برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  میزبانی 
محوری  موضوع  دو  با  تهران  شهرداری 
»ساماندهی  و  پسماندها«  »مدیریت 
حاشیه  مناطق  و  فرسوده  بافتهای 

شهرها« برگزار گردید. 
مربوطه  حوزه های  مدیران  وبینار  این  در 
از شهرداری قزوین، تهران، شیراز، ارومیه، 
ارائه  که ضمن  داشتند  ... حضور  و  رشت 
تجارب خود، به موضوعاتی که می توانست 
در مطالعات آینده مراکز پژوهشی شهرداریها 
و شوراهای شهر مورد توجه قرار گیرد، اشاره 

نمودند . 
همچنین دکتر زیاری رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها 
و دهیاریهای وزارت کشور، که یکی از مدعوین این وبینار بود، ضمن تاکید بر مشخص نمودن 
اولویتهای پژوهشی قبل از انجام هرگونه مطالعه بر تقویت تعامالت و همکاریها بین مراکز پژوهشی 
شهرداریها و شوراهای شهر به منظور استفاده از تجربیات، هم افزایی دانش و جلوگیری از مطالعات 

موازی و تکراری تاکید نمود.
قابل ذکر است که نرجس محجوب مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت نیز که از 
دیگر مدعوین این وبینار بود ضمن تاکید بر استفاده از رویکرد اجتماع محور در ساماندهی بافتهای 
فرسوده، درباره تجربه دفتر تسهیلگری محله رودبارتان به عنوان یکی از اقدامات اجرایی در این 

حوزه که از سوی شهرداری رشت انجام گرفت سخنرانی نمود .
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شهردار رشت در جلسه شهرداران استان گیالن:

 شهرداریها از وظیفه اصلی خود که توسعه شهر است، دور افتاده اند

بولتن داخلی شهرداری رشت صبح شنبه های هر هفته نگاهی بر 
عملکرد شهرداری این شهر می افکند.

شهردار رشت گفت: 
در حال حاضر شهرداری ها تنها می توانند 

به تعهدات ابتدایی خود بپردازند و از وظیفه اصلی خود که توسعه شهر است، دور شده اند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی در جلسه شهرداران استان گیالن با استاندار که 

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به یکی از اهداف این جلسات که برنامه ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری هاست، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری ها تنها می توانند به تعهدات ابتدایی خود بپردازند و از وظیفه اصلی خود که توسعه شهر است، دور شده اند.
شهردار رشت در ادامه به اهمیت موضوع شیوه نامه نسق سازان پرداخت و ضرورت برگزاری جلسه ای برای هماهنگی و پیگیری موضوع را متذکر 

شد و افزود: با وجود حدود ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده شهر رشت، تالش داریم با استفاده از ظرفیت ماده ۹ و در سایه همدلی و تعامل با همه دستگاه ها 
و قوا این مشکل حل شود.

شهردار رشت در خصوص مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیاردی شهرداری از دستگاه های مختلف و مشکالت قانونی که برای پیگیری قضایی این مطالبات 
برای شهرداری وجود دارد نیز گفت: این مشکالت برای همه شهرداری هاست و نیاز است در قالب جلساتی

 با دستگاه های مذکور تدابیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به اعتبارات محدود ستاد بحران شهرداری رشت نیز گفت: همواره از استان اعتباراتی به این منظور به شهرداری ها اختصاص می یافت اما 

امسال از این اعتبارات محروم بودیم که این مورد نیز مستلزم توجه ویژه است.
موضوع شفاف سازی فرمول پرداختی های 

سازمان امور مالیاتی به شهرداری های مختلف و اختصاص قیر برای روکش فرسوده آسفالت مناطق، 
از دیگر خواسته های شهردار رشت از استاندار گیالن 

برای رسیدگی بود.
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بلوار »هشت دی« زیرسازی شد

این هفته زیرسازی »بلوار ۸ دی« رشت به وسیله سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری رشت، صبح روز پنجشنبه نهم بهمن ماه ۱۳۹۹ بخش باقیمانده 

»بلوار ۸ دی« توسط سازمان عمران و بازآفرینی زیرسازی گردید.

تشکیل کارگروه تاالب عینک، با هدف جذب 
اعتبارات ملی

رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
با  عینک  تاالب  کارگروه  رشت،  شهرداری 
به  عینک  تاالب  جامع  طرح  تدوین  هدف 
منظور جذب اعتبارات ملی برای سال آینده 

تشکیل شد.
هفتم  شنبه   سه  روز  که  جلسه  این  در 
بهمن ماه در دفتر سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار 
شد، مقرر گردید برنامه طرح عملیاتی تاالب عینک توسط دستگاه های درگیر در حوزه 

ساماندهی تاالب عینک تدوین گردد.
گفتنی است اعتبارات ملی برای ساماندهی تاالب عینک ، در قالب پروژه های بازآفرینی 
تخصیص می یابد. بر همین اساس حوزه بازآفرینی به کمک دیگر سازمانهای درگیر و مشاور 

تاالب عینک، موظف است ریز پروژه های الزم برای جذب این اعتبار را تدوین نماید.
عمران،  سازمان  بازآفرینی  معاون  محجوب  خاطره  جلسه  این  در  است  گفتن  شایان 
بازآفرینی فشاهای شهری، متین عاشوری ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای 
مردمی شهرداری رشت، مدیر منطقه چهار، مدیر اداره نوسازی و تحول اداری، دبیر ستاد 

گردشگری و مشاور آب و فاضالب در حوزه تاالب عینک حضور داشتند.

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره 
سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 
با حضور متین عاشوری  رشت، چهل و دومین جلسه هیئت مدیره این سازمان 
ریاست سازمان، اعضای هیئت مدیره و تنی چند از معاونان و مدیران سازمان یاد 

شده در محل جلسات برگزار گردید.
این جلسه که با محوریت بررسی پروژه های سرمایه گذاری از قبیل راه اندازی گذر 
خوراک، احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه و ... برگزار گردید، در باره  موضوعات 
قانونی  مراحل  انجام  تصمیمات الزم درجهت  و  نظر شد  تبادل  و  بحث  مطروحه 

برگزاری فراخوان عمومی پروژه های یاد شده اتخاذ شد.



۱۱

امری  را  اصول مهندسی  بدون رعایت  شهردار رشت ساخت و ساز در زمین های نسقی آن هم 
مخاطره آمیز دانست و گفت: برخی ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت سوء استفاده می کنند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت دیروز )پنج شنبه ۹ بهمن( در دیدار و گفت وگوی صمیمانه با اهالی محله شهیدحمیدیان که در 
مسجد امام رضا)ع( برگزار شد اظهار داشت: ساخت و ساز در زمین های نسقی آن هم بدون رعایت 

اصول مهندسی امری مخاطره آمیز است و باید جلوی چنین اقداماتی گرفته شود.
شهردار رشت ضمن ابراز خرسندی از اینکه در جمع اهالی محله شهید حمیدیان حضور دارد افزود: 
دیدارها و گفت وگوهایی که با مردم و اهالی محالت مختلف شهر رشت برگزار کرده و انجام می دهیم 
بسیار مفید است زیرا عالوه بر ایجاد یک تعامل دو سویه باعث می شود با مشکالت و دغدغه های مردم 

و شهروندان بیشتر آشنایی پیدا کنیم.
احمدی حضور مستمر در محالت کمتر برخوردار شهر رشت را یکی از اولویت های شهرداری دانست 
و عنوان کرد: البته در این دیدارها تمام مشکالتی که از سوی اهالی محالتی مانند حمیدیان در بحث 
امور فرهنگی و یا معضل فاضالب مطرح می شود تنها به شهرداری مرتبط نیست و حل آن ها به همت 

و تالش سایر دستگاه های ذیربط نیاز دارد.
وی زمین هایی که سند مالکیت ندارند را هم مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه موضوع یاد شده 
از جمله چالش های شهر رشت به شمار می آید گفت: برای مدیریت در بحث نسق سازان و صدور 
پروانه برای زمین های فاقد سند مالکیت یک خالء قانونی وجود دارد و شهرداری واقعا در این امر 

مقصر نیست.
شهردار رشت از تدوین یک شیوه نامه توسط شهرداری، شورای شهر، استانداری و دستگاه قضایی خبر 
داد و تصریح کرد: شهرداری در این شیوه نامه شرط و شروطی را قائل شده تا مشخص شود برای کسانی 

که دارای سند مالکیت نسقی هستند به چه شکل باید پروانه صادر شود.
احمدی با بیان اینکه برخی ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت سوء استفاده کرده و بدون 
رعایت اصول مهندسی اقدام به ساخت بنا می کنند ابراز داشت: اگر یک حادثه غیرمترقبه رخ دهد و 
مشکلی از این حیث برای مردم ایجاد شود به طور یقین همه ما مسئولیم به همین علت در روند چنین 

ساخت و سازهای بدون مجوزی ممانعت به عمل می آید.
وی با تاکید بر اینکه مشکل زمین های نسقی و نسق سازان در آینده نزدیک حل و فصل می شود یادآور 
شد: با حل این معضل در شهر رشت، شهرداری هم می تواند مراحل ساخت و ساز را به خوبی مدیریت 

کند تا این کار بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی انجام شود.

شهردار رشت در دیدار با اهالی محله شهید حمیدیان: 

برخی ها از شرایط اراضی نسقی و فاقد سند مالکیت در شهر رشت سوءاستفاده می کنند







آذین بندی شهر به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر
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