
سال دوم، شماره هشتاد هفته سوم بهمن  ۹۹

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

شهردار رشت در جمع خبرنگاران تشریح کرد: 

 افتتاح پروژه های مدیریت شهری و  
رونمایی از خودروهای نردبان و پالتفرم

        آتش نشانی در ایام اهلل دهه فجر	

همزمان با فرا رسیدن »دهه فجر«؛
رشت آذین بندی شد



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

۲

حدیث هفته

و  شهری  های  پروژه  افتتاح  از  احمدی 
رونمایی از سه خودروی نردبان و پالتفرم 
آتش نشانی با ارزش تقریبی هزار و ۶۳۹ 
میلیارد ریال به مناسبت چهل و دومین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
سیدمحمد احمدی امروز)شنبه، ۱۱ بهمن( 
در جمع خبرنگاران با تبریک فرارسیدن 
ایام اهلل دهه مبارک فجر به تشریح برنامه 
های شهرداری و افتتاح پروژه های شهری 
در این ایام پرداخت و اظهار داشت: این 
پروژه ها با ارزش تقریبی ۱۶۳۹ میلیارد 
ریال در ایام اهلل دهه مبارک فجر توسط 

شهرداری رشت افتتاح می شوند.
بهسازی  پروژه  افتتاح  از  رشت  شهردار 
آرامگاه دکتر حشمت و کلینیک تخصصی 
 ۱۷ ارزش  با  هموفیلی  کانون  درمانی 

میلیارد ریال خبر داد و بیان کرد: این دو پروژه که از مطالبات شهروندان است همزمان با 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به اجرای عملیات پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهر رشت با 
ارزش تقریبی ۷۵ میلیارد ریال گفت: پروژه جمع آوری و هدایت  آب های سطحی شهر 
رشت، مسیر قلی پور - معلم در دو فاز انجام شده است که قرارداد فاز اول آن در سال ۹۴ 

منعقد و لوله گذاری آن به طول ۲هزار و ۲۶۵ متر انجام شد.
احمدی افزود: فاز دوم این پروژه نیز با لوله گذاری به طول ۶۳۰ متر در خرداد ۹۷ آغاز شد 
اما به دلیل مطالبات مالی و عدم صدور مجوزهای الزم، مدتی متوقف ماند که در ماه های 

اخیر با شروع به کار مجدد تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی تکمیل دیوار حفاظتی گابیونی رودخانه زرجوب در رودبارتان و همچنین دیوار حفاظتی 
رودخانه های شهر رشت در جاده الکان با ارزش تقریبی ۲۷ میلیارد ریال را از دیگر پروژه 
ها اعالم و تصریح کرد: پروژه دیوار حفاظتی گابیونی رودخانه زرجوب در رودبارتان در 

شش ماهه اول سال ۹۸ فعال شد. بخشی 
از پروژه با اعتبارات داخلی و بخشی دیگر 
از محل اعتبارات دولتی )بازآفرینی( اجرا 
مسیر  انحراف  عملیات  انجام  با  که  شد 
و  کنی  بوته  مسیر،  تسطیح  رودخانه، 

دیوارگذاری پروژه تکمیل گردید.
شهردار رشت افزود: پروژه احداث دیوار 
شهر  های  رودخانه  حاشیه  حفاظتی 
رشت نیز مهرماه سال ۹۵ آغاز شد اما به 
دلیل عدم پیگیری الزم و مطالبات مالی 
مجموعه  تالش  با  که  متوقف شد  مدتی 
پایان  به  شهرداری، در دهه مبارک فجر 

می رسد.
احمدی به بازگشایی خانه میرزا در دهه 
فجر اشاره کرد و گفت: خانه میرزا با هزینه 
بازسازی، مرمت و  کرد ۱۰ میلیارد ریالی 

بازآفرینی محتوایی شد.
وی با اشاره به افتتاح سالن ورزشی شهید 
کامران ملک پور در دهه فجر اعالم کرد: این سالن ورزشی با مساحت ۷۰۰ متر مربع در 
محله  باقرآباد رشت با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بازسازی و آماده بهره برداری است.

شهردار رشت از رونمایی سه خودروی نردبان و پالتفرم آتش نشانی خبر داد و گفت: این 
خودروها دارای نردبانی به طول ۴۲ تا ۵۵ متر هستند که به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

خریداری شده اند که در دهه فجر از آنها رونمایی می شود.
وی در پایان به اجرای برنامه های فرهنگی دهه فجر توسط شهرداری رشت اشاره کرد و 
گفت: ۲۲ برنامه فرهنگی نیز برای دهه مبارک فجر برنامه ریزی شده است که در طول این 

ایام اجرا می شود.

شهردار رشت در جمع خبرنگاران تشریح کرد؛
          افتتاح پروژه های مدیریت شهری و رونمایی از خودروهای نردبان و پالتفرم آتش نشانی در ایام اهلل دهه فجر	

 امام باقر )ع( فرمودند:
بَرین الَوَرُع َعن الَمحارم. بُر َصبراِن: َصبٌر َعلی الَبالِء َحَسٌن َجمیٌل َو أفَضُل الصَّ الصَّ

صبر بر دو گونه است: صبر بر بال که نیکو و زیباست و برترین این دو قسم پرهیز نمودن از حرامهای الهی است.   
)جهاد با نفس ،ح ۱۶۳(
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پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن

سید محمد احمدی شهردار رشت در پیامی سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت 
مقام زن و روز مادر را تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در متن این پیام 
آمده است:

أنّا أعطیناک الکوثر
سیره زندگی و رفتاری حضرت فاطمه زهرا )س(، یک نمونه بی بدیل در جهان برای دستیابی به 

سعادت دنیوی و اخروی و نیل به سوی جامعه ای متعالی است.
نوع زندگی ایشان، تربیت فرزندان و بنانهادن خانواده ای مستحکم در برابر فراز و نشیب های زندگی 
نه فقط برای زنان مسلمان بلکه برای هر انسان حقیقت جویی، الگویی ارزشمند محسوب می شود.

میالد پربرکت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( بهانه ای برای ستایش مقام رفیع مادران 
و زنانی است که نقشی ارزشمند و تأثیر گذار در جامعه ایران اسالمی داشته و در کنار نقش 
پراهمیت خود در خانواده دوشادوش مردان جامعه گام برمی دارند و سکون و ایستایی را بر خود 
نمی پسندند. ستایش مادرانی که شهدای راه حق و فضیلت از دامان آنان رو به سوی شهادت 

گام برداشتند تا پرچم عزت، شرف و مردانگی برای همیشه در اهتزاز بماند.
اینجانب با تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت روز زن و مقام شامخ 
مادر، برای تمامی بانوان شریف شهر رشت از درگاه باریتعالی، تندرستی، شادکامی و توفیق 

مسألت می نمایم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت

سید محمد احمدی شهردار رشت در پیامی فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر را گرامی 
داشت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
با پیامی فرا رسیدن دهه فجر را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر می باشد:

)) بسمه تعالی((
بر اثر صبر نوبت ظفر آید

انقالب شکوهمند اسالمی ایران با هدایت و رهبری حضرت امام خمینی )ره( و با ایثار، از 
خودگذشتگی و شهامت وصف ناپذیر ملت بزرگ ایران و ملهم از نهضت عاشورای حسینی 
شکل گرفت و با وقوع این رویداد سترگ، بارقه  های امید و سعادت در دل های مستضعفان و 

پابرهنگانی که مورد استثمار و چپاول زورگویان و مستکبران بودند پدیدار گشت.

ایام اهلل دهه فجر فرصتی جهت مرور آرمان ها و ارزش های واقعی و الهی انقالب اسالمی و 
تجلی گر غرور انگیز حماسه و سرفرازی ملتی است که در عصر اسارت  های دنیوی، برگی 
درخشان در تاریخ حیات و بلوغ انسانیت گشودند و اینک با گذشت ۴۲ سال، رشد و بالندگی و 

اثرگذاری ایران اسالمی در تمامی عرصه ها مورد گواهی همگان و انکارناپذیر می نماید.
بدینوسیله چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده 
و از درگاه ایزد منان، تداوم استقالل و عزت ایران اسالمی را تحت زعامت رهبری معظم انقالب 

حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( مسألت می نمایم.
سیدمحمد احمدی – شهردئار رشت 

پیام شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه مبارک فجر 



۴

دهه  اهلل  ایام  از  روز  آغازین  در  رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 
ادای  شامخ شهیدان  مقام  به  رشت  گلزار شهدای  در  با حضور  فجر 

احترام کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت صبح امروز )یکشنبه ۱۲ بهمن( در ویژه 

در آغازین روز دهه مبارک فجر؛ 
شهردار رشت به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی ادای احترام کرد

برنامه دهه مبارک فجر که با حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی و 
فرماندهان نظامی و انتظامی استان در گلزار شهدای رشت برگزار شد، 
حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل به قبور مطهر شهدا 
با آرمانهای واالی شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس 

تجدید میثاق کرد.
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تجلیل از برگزیدگان مسابقه ی رشتی سفره
از برگزیدگان مسابقه ی رشتی سفره توسط مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

تجلیل شد.
برگزیدگان  از  الملل شهرداری رشت،  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
مسابقه ی رشتی سفره که توسط مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با هدف 
معرفی بیشتر برند شهر خالق خوراک رشت و جلب مشارکت شهروندان در معرفی خوراک 

رشتی برگزار شده بود تجلیل شد.
فرهاد فهمانی ارشد، شقایق صالح پور و محدثه خاکسار به عنوان برگزیدگان مسابقه انتخاب 

شده بودند .

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

شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹  در دفتر شهردار برگزار شد.
در این برنامه شهردار رشت پس از استماع مشکالت مراجعه کنندگان دستورات 

الزم برای پیگیری هر موضوع را صادر کرد.
گزارش تصویری این برنامه  مالقات مردمی در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

بارگذاری شده که شهروندان گرامی می توانند دنبال کنند.

گزارش مالقات مردمی هفتگی شهردار رشت 
با شهروندان



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

شهردار رشت و رئیس شورای اسالمی این شهر به همراه جمعی از مدیران در 
برنامه »موج جوونی« در رشت شرکت کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردار رشت هفته  گذشته 
سیدمحمدی احمدی شهردار رشت و دکتر احمد رمضانپور رئیس شورای اسالمی 
شهر رشت در برنامه »موج جوونی« که در تاالر اجتماعات سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری رشت برگزار شد، شرکت کردند.

   گفتنی است سیدمحمد احمدی همچنین با شرکت در نخستین برنامه 
و  تامین  که  بود  کرده  اظهار  جوان  شبکه   در  جوونی«  »موج  رادیویی 
محسوب  رشت  شهر  مهم  نیازمندهای  از  لجستیکی  ماشین آالت  تجهیز 

می شود.
گزارش تصویری کامل این برنامه در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری 

شده که شهروندان گرامی می توانند مشاهده کنند.

گزارشی از اجرای برنامه »موج جوونی« در رشت با حضور شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر رشت



۷

انتقال درخت کهنسال مگلونیا 
به بوستان گیالنه به روش روتبال

یک اصله درخت کهنسال مگلونیا که در مسیر پروژه بازگشایی بلوار "هشت دی" قرار 
داشت توسط شهرداری رشت به روش روتبال به مکان دیگری منتقل شد .

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت، درخت تنومند 
مگلونیا که در مسیر پروژه بازگشایی بلوار "هشت دی" قرار داشت توسط شهرداری رشت 

به روش روتبال به بوستان گیالنه در "خیابان ۱۸۶ گلسار" منتقل شد .
گفتنی است این درخت در هفته های آتی به طور ویژه مورد مراقبت قرار خواهد گرفت تا 

به شرایط مناسب و ایده آل برسد.

همزمان با فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری رشت، معابر عمومی این شهر را آذین بندی کرد.

به گزارش واحد ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، این آذین 
بندی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر در بسیاری از معابر و میدانهای شهر از جمله پیاده 

راه هسته مرکزی شهر انجام شده است.
نصب پرچمهای ایران، پرچمهای الوان والمانهای مختلف جلوه ای دیدنی به این پیاده راه و 

میدانهای داده است.

همزمان با فرا رسیدن دهه فجر 
معابر شهر رشت آذین بندی شد
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شهردار و دو عضو شورای اسالمی شهر رشت 
همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا 
مرکز  تولیدکننده  و  کارآفرین  بانوان  از  )س( 

کارآفرینی گیل بانو تجلیل کردند.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی در بازدید از مرکز کارآفرینی گیل بانو 
فاطمه  حضرت  والدت  سالروز  تبریک  ضمن 
بانوان  های  فعالیت  داشت:  اظهار  )س(  زهرا 
در مرکز گیل بانو به نحو مطلوب به شهروندان 
و هم استانی ها اطالع رسانی نشده و باید به 
دنبال راه های بهتری برای معرفی فعالیت های 

این مرکز باشیم.
شهردار رشت با اشاره به توانایی های بانوان 
تولید کننده این مرکز به ویژه در حوزه صنایع 
بسیار  مرکز  این  های  فعالیت  افزود:  دستی 
ارزشمند است و با معرفی درست می تواند در 

بازار سهمی کشوری داشته باشد که البته در این راستا نیازمند حمایت تمام دستگاه های 
مرتبط است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مرکز گیل بانو باید مطالبه گر باشد تا بتواند به جایگاه واقعی 
برای حمایت و  یابد خاطرنشان کرد: آمادگی های الزم در شهرداری رشت  خود دست 

استفاده از این تولیدات وجود دارد.
شهردار رشت در ادامه با اشاره به ظرفیت موجود در بوستان های شهر جهت افزایش مراکز 
فعالیت بانوان سرپرست خانوار تاکید کرد: باید به فکر ارتقای ظرفیت ها بود تا بتوان محیطی 

امن برای فعالیت های بانوان شهر فراهم کرد.
فاطمه شیرزاد نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی های مرکز گیل بانو اظهار کرد: این 
مرکز می تواند دستاوردهای بسیار مطلوبی در زمینه های صنایع دستی و صنایع غذایی در 

راستای شهر خالق خوراک برای رشت داشته باشد.

به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه)س(؛ 
 شهردار و دو عضو شورای اسالمی شهر رشت از مرکز کارآفرینی گیل بانو و بانوان کارآفرین دیدار کردند

لزوم  بر  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
بانو  گیل  مرکز  در  فعال  بانوان  توانمندسازی 
»رشتی  ملی  ثبت  به  اشاره  با  و  کرد  تاکید 
هنرمند  زنان  ظرفیت  از  باید  گفت:  دوزی« 
رشتی در زمینه صنایع دستی و برند سازی 

مواد غذایی بیشتر بهره گرفت.
شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
راستای  در  کرد؛  امیدواری  ابراز  رشت 
توانمندسازی بیشتر بانوان و زنان سرپرست 
در شورا،  بودجه های الزم  تدوین  با  خانوار 
های  بوستان  در  بانو  گیل  همچون  مراکزی 

رشت افزایش یابد.
فرهام زاهد نیز ضمن تبریک روز زن به بانوان 
جامعه بر برابری قانونی زنان و مردان و اصالح 
در  زنان  جایگاه  تقویت  برای  قوانین  برخی 

جامعه تاکید کرد.
با  ادامه  در  رشت  رییس شورای شهر  نایب 
نبود  بانو تصریح کرد:  به وجود مشکالت گرمایشی و سرمایشی در مرکز گیل  اشاره 
هماهنگی میان ادارات مرتبط موجب شد تا این مرکز با معضالتی در زمان بهره برداری 

مواجه شود اما به مرور زمان، این مشکالت کمرنگ تر شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت خواستار برنامه ریزی های الزم 
برای قیمت گذاری محصوالت تولیدی و حاشیه سود تولید کنندگان مرکز گیل بانو شد.

در پایان از بانوان کارآفرین و تولیدکننده مرکز گیل بانو با اهدای هدایایی از سوی شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت تجلیل شد.
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به مناسبت میالد باسعادت حضرت زهرا »س« و »روز زن«
از بانوان شاغل در سازمان آتش نشانی رشت تجلیل شد

همزمان با روز میالد بانوی آب و آئینه، حضرت فاطمه زهرا)س( و با حضورمدیران حراست و 
بازرسی ، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از بانوان شاغل در این سازمان تجلیل 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مهندس شهرام مومنی رییس 
سازمان آتش نشانی رشت ضمن تبریک فرارسیدن روز میالد با سعادت بانوی دو عالم حضرت 
زهرا)س( و هفته گرامیداشت روز زن و مقام مادر اظهار داشت: ضمن قدردانی از تالش های بانوان 
شاغل در آتش نشانی رشت؛ همیشه قدردان زحمات و تالش های بی دریغ مادران و همسران پرتالش 
آتش نشانان که بسیاری از اتفاقات خوب که امروز شاهد آن هستیم قطعا مرهون زحمات و صبوری 

شان در حفظ بنیان خانواده و پرورش فرزندانی شایسته هستیم.
شایان ذکر است: در پایان این مراسم از بانوان شاغل با اهدای لوح و هدایا تقدیر شد.

تقدیر رئیس سازمان عمران  و بازآفرینی 
از بانوان شاغل در این سازمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، همزمان با والدت 
حضرت زهرا )س(  میثم حرفت خواه، از بانوان شاغل در سازمان عمران تقدیر کرد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی، ظهر امروز ۱۵بهمن ماه، ضمن تبریک والدت باسعادت 
فاطمه زهرا )س(، ابراز کرد: بانوان شاغل در تمام بخش های شهرداری نشان داده اند که 

تعهد و مسئولیت پذیری باالیی دارند.
حرفت خواه،  از زحمات بی دریغ بانوان  قدردانی نمود و با اشاره به مسئولیت های 
مضاعف بانوان در خانواده، تصریح کرد: مسلما فشارهای کاری بر بانوان بیشتر است. 
با این حال عملکرد بانوان  در اداره نشان داده، در انجام کار دقت و ظرافت بیشتری 

دارند. 
حرفت خواه، همچنین گفت: با همدلی و به روش دوستانه می توان بسیاری  از امور را پیش 

برد. و خوشبختانه این همکاری دوستانه در سازمان عمران وجود دارد.
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تشکیل جلسه »کمیته پژوهش«
 در مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت  در  پژوهش  کمیته  جلسه 
برگزار  شهرداری  این  همکاران  پایان نامه های  بررسی  منظور  به  رشت 

شد.
ماه  بهمن  سیزدهم  دوشنبه  روز  مورخ    12 ساعت  پژوهش  کمیته  جلسه 
همکاران  پایان نامه   بررسی  منظور  به  پژوهش  کمیته  اعضای  با حضور   1۳۹۹
با  شرکت  عملکرد  و  نوآوری  بر  اطالعات  فناوری  تاثیر  »بررسی  عناوین  با 
صنعتی  شهرک  تولیدی  های  شرکت  تامین)  زنجیره  مشارکت  میانجی  نقش 
سقوط  ریسک  بر  عملیاتی  نقدی  جریان  ابهام  تاثیر  »بررسی   ، رشت(« 
شادکامی  تاثیر  »بررسی  تهران«،  بهادار  اوراق  در  حاضر  شرکت های  سهام 
کارکنان)نقش  اثربخشی  و  سازمانی  شهروندی  رفتار  بر  کارکنان  پاداش  و 
تحول گرا  رهبری  نقش  »بررسی  و  سازمانی(«  یادگیری  قابلیت  میانجی 
پالستیک  کمانش  تجربی  »بررسی  زیست محیطی«،  شهروندی  رفتار  در 
جرم«  آزاد  سقوط  دستگاه  تحت  بارگذاری  در  فلزی  استوانه ای  پوسته های 
وفاداری مشتریان  بر  ارزش درک شده  و  برند  پرستیژ  برند،  »تاثیر تجربه  و 
رستورانهای شهر رشت« در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری 

گردید. برگزار 

کارگاه تولیدمحور »ترنم فجر« برگزار شد
کارگاه تولیدمحور »ترنم فجر« با هدف پرورش استعدادهای نو و تولید آثار فاخر و ارزشمند 
با رویکرد انقالب اسالمی از سوی خانه طراحان انقالب اسالمی با همکاری سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.
 در این کارگاه طراحی شعار برای مصارف تبلیغات بصری از جمله پالکارد، پوستر، اعالن 
کنندگان  به شرکت  مدیحه سرا  و  آئینی  باقی زاده شاعر  محمدصادق  توسط  و..  شهری 

تدریس شد.

پاکسازی تاالب عینک از سنبل آبی توسط نیروهای
 سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 

عملیات پاکسازی تاالب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی توسط نیروهای سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری رشت به صورت روزانه در حال انجام است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات پاکسازی 
تاالب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی که بخش هایی از تاالب عینک را در بر گرفته، توسط 
نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به صورت روزانه در حال انجام بوده و تا 

پاکسازی کامل ادامه خواهد داشت.
سنبل آبی، گیاه بومی آمریکای جنوبی است که از سال ۱۳۹۰ در تاالب عینک رشت مشاهده 
شده و هم اکنون به عنوان خطرناکترین دشمن تاالب ها، آبگیرها و شالیزارهای گیالن قد علم 
کرده و درصورتی که مهار نشود به یکی از خطرناکترین دشمنان طبیعت استان تبدیل خواهد 
شد، به دلیل طبیعت تهاجمی و طغیانگری این گیاه، از آن به عنوان شیطان نیلگون و مرگ سبز 

در کشورهای دیگر یاد شده است.

به گفته کارشناسان، قدرت نابودی و مرگ آوری این گیاه آبزی از سرخس آزوال که در دهه ۶۰ 
از کشورهای آسیای جنوب شرقی بطور آزمایشی وارد تاالب بین المللی انزلی شد و هم اکنون 

بسیاری از محیط های آبی و تاالبی استان های شمالی را فرا گرفته، به مراتب بیشتر است.
گیاه آبزی سنبل آبی در محدوده تهاجمی خود اجازه رشد و نمو به هیچ گیاه آبزی دیگری را 
نمی دهد و محیط های آبی را کامالً در تسلط خود می گیرد، ترکیب سبز و یاسی زیبای سنبل 
آبی، رهگذران را فریب می دهد و با توجه به خطرات و آسیب های آن، باید با هرگونه خرید و 
فروش این گیاه برخورد شود، اگرچه آگاه سازی مردم در مورد این گیاه زیبا ولی خطرناک، می 
تواند زمینه همکاری مردم در خودداری از خرید و فروش و همچنین کمک برای جمع آوری و 
مهار آن باشد رسانه ها نیز باید در زمینه فرهنگسازی برای جلوگیری از خرید و فروش و انتشار 

این گیاه خطرناک نقش آفرینی کنند.
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پیشخوان خدمات الکترونیکی
 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وارد فاز طراحی گردید

سازمان  همت  به 
مشاغل  ساماندهی 
فرآوردهای  و  شهری 
شهرداری  کشاورزی 
مشارکت  وبا  رشت 
سازمان فناوری اطالعات 
شهرداری  ارتباطات  و 
ایام  با  زمان  هم  رشت 
نرم   ، فجر  مبارک  دهه 
خدمات  پیشخوان  افزار 
فاز  وارد  الکترونیکی 

طراحی گردید.
رییس  حسنی  علیرضا 
سازمان مدیدیت مشاغل 
فرآوردهای  و  شهری 
شهرداری  کشاورزی 

رشت در این خصوص گفت " با توجه به وضعیت موجود در سطح کشور 
بدلیل اعمال محدودیت از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با عنایت به 
سیاستهای شهردار محترم مبنی بر تکریم بیش از پیش ارباب رجوع و ارایه 
خدمات ۲۴ ساعته به شهروندان، با هماهنگی کارشناسان این سازمان و 
همراهی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت فاز طراحی 
نرم افزار پیشخوان خدمات الکترونیکی این سازمان آغاز شده است. وی 
افزود: پیش بینی می گردد از اواخر فروردین ۱۴۰۰ عالوه بر ایجاد پرونده 
مشاهده  نظیر  خدماتی  ارائه  امکان  سازمان،  این  مشترکین  الکترونیک 
وضعیت اشتغال و رزرو امالک تحت مدیریت این سازمان بصورت آنالین، 
اعالم وضعیت حساب طرف قرارداد از طریق پورتال سازمان، صدور قبوض 
الکترونیک مربوط به قراردادها و وصول مطالبات از طریق شناسه قبض و 
شناسه پرداخت بصورت آنالین، سیستم صدور انواع قراردادهای دستی 
الکترونیک و درج در پرونده طرف حسابها به شهروندان فراهم  بصورت 

گردد.
پیشخوان  افزار  نرم  اجرایی  فاز  به  ورود  با  افزود:  حسنی  علیرضا 
به  سازمان  این  به  شهروندان  حضوری  مراجعه  الکترونیکی  خدمات 
ایام  و  روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  اینکه  ضمن  رسید  خواهد  حداقل 
تعطیل نیز شهروندان به چندین خدمت این سازمان دسترسی خواهند 

داشت.

پیشبرد جدی طرح ساماندهی تاالب عینک

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 
راهبردی  کمیته  تشکیل  مقدمات  انجام  پیرو  هم اندیشی  و  نشست  رشت، 
سرمایه گذاری، دومین جلسه ساماندهی تاالب عینک با حضور ریاست سازمان 
نمایندگان  و  مدیران  رشت،  شهرداری  مردمی  مشارکتهای  و  سرمایه گذاری 
حوزه های متولی مرتبط اعم از معاونت شهرسازی، سازمان عمران و بازآفرینی، اداره 
نوسازی و تحوالت اداری، منطقه 4 و... در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری 

برگزار گردید .
این جلسات با هدف تدوین برنامه راهبردی ساماندهی تاالب به منظور تدوین و 
تبادل نظر کارشناسی در خصوص وضعیت تولی گری تاالب، معضالت اجتماعی، 
مشکالت محیط زیستی، موانع و مشکالت، بحث تملکی، میزان اعتبارات، پروژه های 

پیشنهادی و ... تشکیل شد.
در این نشست مشاور بالقوه طرح تجربیات موفق مشابه در دیگر شهرها را ارائه نمود 

و چشم اندازی در جهت پیشبرد امر پیشنهاد کرد.  







تجلیل از برگزیدگان مسابقه رشتی سفره
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