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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت

برنامه های روز قدس 
توسط شهردار رشت 

تشریح شد



حدیث هفته

۲

َحقُّ َجدیٌد َو إْن طالَِت االْیّاُم، َو الْباِطُل َمْخُذوٌل َو إْن نََصَرُه أْقواٌم. ـْ قاَل علی)علیه السالم(: اَل
حّق و حقیقت در تمام حاالت جدید و تازه است گر چه مّدتی بر آن گذشته باشد. و باطل همیشه پست و 
بی أساس است گر چه افراد بسیارى از آن حمایت کنند.                                 وسائل الّشیعة: ج 25، ص 434، ح 32292.

یادداشت شهردار رشت به مناسبت روز 
شوراها

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهردارى رشت، متن 

این یادداشت به شرح ذیل است:
اصلی ترین هدفی که ضرورت بنا نهادن 
هست،  و  بوده  استوار  آن  بر  شوراها 
بستر سازى براى مشارکت مردمی در 

اتفاقات پیرامون هر جامعه اى است.
مهمترین  از  یکی  مشورت  و  شور 
سفارشات دینی و اصول مدنی ما می 

باشد.
زمانی  مشاوره  و  شورا  اسالم  در 
قانونی  و  موضوعیت می یابد که حکم 
وجود نداشته باشد. وقتی حکم خدا و 

قوانین و مقررات اسالم یا فرمان صریح پیامبر و معصومان وجود دارد، نمی توان 
مشاوره کرد و آن احکام و قوانین باید بدون هیچ گونه تردید و تأملی اجرا شود. 
قرآن در این زمینه می فرماید: »هیچ مرد و زن با ایمانی را در کارى که خدا و رسول 
حکم کنند، اراده و اختیارى نیست )که رأى خالفی اظهار کنند( و هر کس نافرمانی 

خدا و رسول کند، دانسته، به گمراهِی سختی افتاده است«.
با تکیه بر سفارشات دینی و قانون اساسی، هر فردى در جامعه حق دارد در 
سرنوشت اجتماعی خود شرکت داشته باشد و بر این اساس افرادى متخصص و 
اصلح در امور شهرى را به عنوان نماینده خود در شورا انتخاب کند تا خالصانه و 
متعهدانه به همراه پاکدستی و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، جانب منفعت 

اجتماعی را بگیرد و در جهت توسعه پیرامونی قدم بردارد.

در  حضور  با  جامعه  اقشار  رو  این  از 
سرنوشت  در  راى  هاى  صندوق  پاى 
پویا  و  فعال  نقش  خود  اجتماعی 
خواهند داشت و مسئولیت اجتماعی 
ساالر  مردم  ى  جامعه  در  را  خود 
از  انتخابی  با  بر عهده گرفته و  دینی 
توسعه  اساسی  رکن  به  آگاهی،  روى 

اجتماعی می پردازند.
اعتماد  وام داران  شورا،  در  حاضرین 
مردمی هستند و در برابر  این اعتماد 
اجتماعی مسئول هستند و  همانطور 
به  را موظف  قانون، شورا نشینان  که 
و  شهردار  عملکرد  بررسی  و  رصد 
شهردارى نموده است آنها نیز باید در 
پیشگاه خداوند، مردم، قانون و وجدان 

خود پاسخگو باشند.
بدین ترتیب با اطالع از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود، تمام تالش خود را در 
برابر پیشبرد اهداف متعالی جامعه محورى و دورى از شخصی نگرى، بکار می 
گیرند و در این زمان است که ما جامعه را رو به جلو و در مسیر توسعه می بینیم.

بلوغ جمعی حاصل نمی شود مگر با تعامل و تبادل نظر و همچنین ظرفیت مندى 
در انتقاد پذیرى و پذیرش نظرات حتی مخالف اما به صالح جمعی، بدور از حاشیه 

سازى و فقط و فقط در نظر گرفتن منافع عمومی.

یادداشت شهردار رشت به مناسبت روز شوراها؛
اصلی ترین هدف ضرورت بنا نهادن شوراها، بستر سازی برای مشارکت مردمی 

در اتفاقات پیرامون جامعه است



3 با ما در »آوای بلدیه« همراه شوید. 
نظرات خود را به مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت انتقال دهید.

۳۲ و ۳۳ و ۳۴و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و 
۴۲ و ۴۳ و ۴۴(

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت امروز )پنج شنبه ۹ اردیبهشت( در جلسه شورای 
برای  شهرداری  برنامه های  تشریح  ضمن  گیالن  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
روز جهانی قدس اظهار داشت: شهرداری رشت امسال برای روز جهانی قدس 

برنامه های بسیار متنوعی را تدارک دیده است.
شهردار رشت شیوع ویروس کرونا را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با وجود 
تمام محدودیت هایی که برای قطع زنجیره شیوع کرونا وضع شده باید بتوانیم به 
نوعی نسبت به بزرگداشت روز جهانی قدس و حقانیت ملت مظلوم فلسطین اقدام 

کنیم.
چنین  در  همواره  رشت  شهر  ویژه  به  و  گیالن  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
صحنه هایی حضور پرشور دارند ابراز داشت: شهرداری رشت فضاسازی های 
گسترده محیطی را برای پاسداشت روز جهانی قدس در دستور کار خود قرار 

داده است.
با همت شهرداری رشت خبر داد  برگزاری جشنواره شعر قدس  از  احمدی 
و اضافه کرد: مسابقه نقاشی ویژه کودکان و اکران آثار برگزیده کارگاه های 
هنری مشق نور از جمله برنامه های تدارک دیده شده شهرداری رشت برای 

روز جهانی قدس است.
زنده  برنامه  شده  انجام  که  هماهنگی هایی  با  کرد:  اذعان  رشت  شهردار 

در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان گیالن؛

برنامه های روز قدس توسط شهردار رشت تشریح شد

صوتی به مناسبت روز جهانی قدس در پیاده راه فرهنگی شهر رشت اجرا 
می شود.

شبکه های  و  مجازی  فضای  در  فرهنگی  تولیدات  اکران  شد:  یادآور  احمدی 
اجتماعی، موشن گرافی و پخش کلیپ  از دیگر برنامه هایی است که شهرداری 

رشت برای روز جهانی قدس تدارک دیده است.
عمر  از  سال   ۴۲ گذشت  از  بعد  کرد:  عنوان  ادامه  در  رشت  شهردار 
تلقی  مهم  بسیار  روزی  قدس  جهانی  روز  هنوز  اسالمی  انقالب  پربرکت 
می شود و دشمنان هم از این موضع مردم والیتمدار ایران اسالمی آگاه 

. هستند
بنیانگذار جمهوری  امام خمینی)ره(  وی تصریح کرد: در سال ۵۸ حضرت 
اسالمی در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه 
ماه رمضان را به عنوان »روز قدس« انتخاب کنند و در این روز همبستگی 
نمایش  به  فلسطین«  مسلمان  مردم  قانونی  »حقوق  از  حمایت  در  را  خود 

بگذارند.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه برگزاری برنامه های روز قدس در واقع لبیک 
به ندای الهی امام)ره( است اظهار داشت: با وجود تمام توطئه های دشمنان، 
سرزمین فلسطین و مردمانش هرگز از ذهن و اندیشه مسلمانان جهان محو 

نمی شود.



۴

شهردار رشت در صحن علنی شورای شهر خبر داد: 
بهره برداری از پروژه خیابان ۸ دی در عید سعید فطر

رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
دست  در  های  پروژه  به  اشاره  با  شورا  علنی  صحن  در  حضور  با  رشت  شهردار 
شهرداری  مستمر  پیگیریهای  خوشبختانه  داشت:  اظهار  رشت  شهرداری  اجرای 
به  عاطفی  شهیدان  خیابان  مسیر  بازگشایی  به  منجر  ها  پروژه  روند  تسریع  در 
کنترل  شهر  ترافیک  از  بخشی  مسیر  این  بازگشایی  با  که  گردید  الضرب  امین 

خواهد شد.

وی افزود: قصد داریم طی هفته آینده پیرامون زمین های مسکن مهر، دادخواستی مبنی 
بر الزام بر تنظیم سند توسط مسکن و شهرسازی آماده کنیم و مشکالت این بخش نیز 

برطرف می شود.
سید محمد احمدی به ساختمان شهرداری در میدان امام حسین )ع( اشاره کرد و گفت: 
در تالشیم پس از تعامالت الزم، نسبت به تکمیل و بهره برداری از ساختمان شهرداری و 

پرداخت هزینه های پیمانکاری اقدام کنیم.
شهردار رشت با اشاره به پروژه هشت دی اذعان داشت : پروژه هشت دی از نظر زمانبندی 
عقب نیست و با توجه به اینکه تا پایان تیرماه از این بابت قرارداد داریم مصمم هستیم تا در 

روز عید فطر این پروژه به بهره برداری برسد.
احمدی با بیان اینکه منطقه سه و چهار رشت از محالت کم برخوردار می باشد، گفت: با 
تاکید بر عدالت محوری و توزیع خدمات در محالت کم برخوردار حضور فعال تری در این 

دو منطقه داریم.
وی در پایان همچنین از ساخت و نصب چندین المان جدید در سطح شهر رشت خبر 

داد.

در جلسه شورای معاونین شهرداری رشت مطرح شد؛ 
بررسی قرارداد حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز 
با حضور پیمانکاران مناطق پنجگانه/ دستور شهردار 

برای ایجاد زیرساخت و خریداری تجهیزات 
پروژه فیبرنوری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرتضی عاطفی 
به ریاست شهردار رشت  اینکه جلسه شورای معاونین شهرداری  به  با اشاره    ... مدیر 
بعدازظهر پنجشنبه) ۹ اردیبهشت( برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه با محوریت بررسی 
قرارداد حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز با حضور پیمانکاران مناطق پنج گانه برگزار 

شد.
عاطفی با اشاره به اینکه در این جلسه شهردار به پرداخت منظم حقوق کارگران فضای سبز 
تاکید کرد افزود:  فعالیت حوزه فضای سبز باید بصورت مستمر در تمام ایام سال بوده و 

نظارت بیشتر توسط پیمانکاران و ناظران مربوطه اعمال شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اذعان داشت: با تاکید شهردار رشت مقرر 
شد پروژه خیابان هشت دی در عید سعید فطر به بهره برداری رسد، همچنین در این جلسه 

دستور خرید تجهیزات و زیرساخت پروژه فیبر نوری توسط شهردار رشت صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد سازمان آتش نشانی و برنامه های 
این سازمان نیز توسط شهرام مومنی ریاست این سازمان تشریح شد و شهردار رشت به 

ضرورت ارائه برنامه جامع و مدون توسط مناطق و سازمان های شهرداری تاکید کرد.



۵

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت امروز)چهارشنبه هشت اردیبهشت( در حاشیه برگزاری محفل انس با قرآن و عترت در مسجد مصلی اظهار 

داشت: شهرداری رشت در ماه مبارک رمضان برنامه های فرهنگی متعددی را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به اینکه ترتیل خوانی قرآن کریم هر روز در ایام ماه مبارک رمضان در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار   می شود بیان 

کرد: این مراسم با حضور ۹۰ قاری برجسته در حال برگزاری است.
احمدی برگزاری کارگاه های هنری با استفاده از ظرفیت هنرمندان، کارگاه های تخصصی موشن گرافی،آیه گرافی را از دیگر برنامه های 

فرهنگی شهرداری در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.
شهردار رشت خاطرنشان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه های فرهنگی ماه مبارک رمضان با استفاده از ظرفیت فضای 

مجازی در قالب تهیه کلیپ، آموزش شهروندی تهیه شده است.

شهردار رشت در حاشیه برگزاری محفل انس با قرآن و عترت: 
محفل انس با قرآن یکی از برکات ماه مبارک رمضان است



۶

شهردار رشت در بازدید از کارگاه "طراحی پوستر تایپوگرافی" مطرح کرد:  

رویکرد جدید شهرداری رشت در حمایت و استفاده از ظرفیت هنرمندان
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز)دوشنبه ۷ اردیبهشت( به همراه حجت االسالم 

اشجری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن از کارگاه طراحی پوستر تایپوگرافی که در خانه فرهنگ و هنر اسالمی گیالن برگزار شد، بازدید کرد.
شهردار رشت در جریان این بازدید به نقش و جایگاه هنر در زندگی اجتماعی انسان اشاره کرد و افزود: بسیاری از مفاهیم را می توان با زبان هنر انتقال داد و مدیریت 

شهری در تالش است با استفاده از ظرفیت هنرمندان در توسعه شهر گام بردارد.
وی اضافه کرد: شهرداری رشت مصمم است با رویکردی جدید از ظرفیت هنرمندان بهره مند شود و در راستای حمایت از هنرمندان بیش از گذشته تالش کند.

احمدی ابراز داشت: آثار هنرمندان تهیه شده در مناسبت های شب های قدر، روز جهانی قدس و عید سعید فطر اکران می شود.
حجت االسالم اشجری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن در این بازدید ضمن تبریک والدت امام حسن مجتبی)ع( و با قدردانی از اقدامات شهردار 

رشت در راستای ترویج فرهنگ و هنر اظهار داشت: ارتباط مسئوالن نباید با هنرمندان قطع شود.
وی با اشاره به اینکه نباید در ابزار هنر دچار روزمرگی شویم، عنوان داشت: باید برنامه چشم اندازی برای هنرمندان ترسیم شود تا از ابتدا تا انتهای سال بدانند در 

چه موضوعاتی نقش آفرینی می کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن به حمایت های مالی و معنوی از هنرمندان تاکید کرد و یادآور شد: بسیاری از هنرمندان مورد بی مهری واقع می شوند و انگیزه ای 
برای ادامه کار ندارند این در حالی است که هنرمند به آرامش روح نیازمند است تا خالقیت خود را به نمایش بگذارد.در ادامه علیرضا قانع رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری رشت به تشریح اهداف کارگاه سه روزه طراحی پوستر تایپوگرافی پرداخت و جمعی از هنرمندان نیز دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
در پایان نیز با اهدای لوح تقدیری توسط شهردار رشت از زحمات هنرمندان مشارکت کننده قدردانی به عمل آمد.  



۷

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت امروز )یکشنبه ۵ اردیبهشت( در حاشیه بازدید از روند احداث باغ موزه دفاع مقدس گیالن که با 
همراهی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رئیس شورای شهر و جمعی از مدیران 

و معاونین شهرداری انجام شد اظهار داشت:
شهرداری برای مشارکت در تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن آمادگی کامل دارد و از هیچ 

کوششی در این حوزه دریغ نمی کند.
شهردار رشت تصریح کرد: تبیین رشادت های سربازان و فرماندهان هشت سال جنگ تحمیلی در سه 
دهه گذشته و سپس انتقال این فرهنگ دو هدف بسیار مهمی است که با ایجاد پروژه های مهمی مانند 

موزه دفاع مقدس تحقق پیدا می کند.
احمدی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس می تواند با ظرافت کامل ارزش های دفاع مقدس را به نسل های 
جدید انتقال دهد ابراز داشت: اهمیت پروژه دفاع مقدس برای شهرداری رشت بسیار باال است و به 
همین خاطر معاونت عمرانی، حوزه فرهنگی، سیما منظر و دیگر بخش های شهرداری را در این مورد 

بسیج کرده ایم.
وی اذعان کرد: شهرداری رشت برای بازسازی المان ها و نصب تصاویر شهدا در سطح شهر آماده همه 
نوع همکاری با سازمان ها و دستگاه های متولی است و در این مورد به حوزه های مختلف شهرداری نیز 

تاکیدات الزم را انجام داده ام.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه نظام برنامه و بودجه در کشورمان با هم همخوانی الزم را ندارند افزود: 
برای ساخت پروژه هایی مانند باغ موزه های دفاع مقدس که از حیث فرهنگی اهمیت زیادی دارند باید 

ردیف های اعتباری جداگانه ای در نظر گرفته شود.
احمدی با اشاره به اینکه ساخت یادمان سربازان، فرماندهان و کسانی که در جنگ بوده اند در تمام 
کشورها مرسوم است یادآور شد: تالش می کنیم با اعضای شورای شهر برای رفع تنگناهای مالی که در 

اجرای پروژه باغ موزه دفاع مقدس وجود دارد اقداماتی را انجام دهیم.

* انتقال ارزش های دوران جنگ تحمیلی به نسل  جدید با ساخت باغ موزه های 
دفاع مقدس

رئیس شورای شهر رشت نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه روند ساخت موزه دفاع مقدس گیالن 
به نسبت دیگر استان ها سرعت خوبی نداشته است افزود: باید از تجربیات کاری، فنی و بودجه ای که 
دیگر استان ها برای ساخت موزه دفاع مقدس خود داشته اند استفاده کرده و با تقویت نقاط قوت نسبت 

به پوشاندن ضعف ها اقدام کنیم.

دفاع  موزه  ساخت  روند  در  که  تاخیری  امیدواریم  کرد:  تصریح  نرگسی  رمضانپور  احمد 
ذیربط  مسئوالن  و  دست اندرکاران  همه  همت  و  تالش  با  آمده  وجود  به  گیالن  مقدس 

جبران شود.
رئیس شورای شهر رشت اذعان کرد: نسل های جدید نسبت به دوران دفاع مقدس و ایام جنگ تحمیلی 
بیگانه اند و تصویر ذهنی خاصی از ایثارگری رزمندگان اسالم ندارند بنابراین آماده کردن چنین فضاهایی 

می تواند به ما در انتقال ارزش ها کمک کند.
احمد رمضانپور نرگسی شهید امالکی و شهید خوش سیرت را از افتخارات استان والیتمدار گیالن خواند 
و گفت: از تالش های اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن برای آماده سازی موزه 

دفاع مقدس قدردانی می کنیم.
وی تصریح کرد: شهردار رشت پیشنهادی در مورد تعریف یک ردیف جداگانه اعتباری برای ساخت 
پروژه موزه دفاع مقدس گیالن داشتند که به عقیده بنده هم پیشنهاد بسیار خوبی است و حتما 
این موضوع را از طریق ریاست سازمان برنامه و بودجه و معاون امور استان های ایشان پیگیری 

خواهم کرد.
* افتتاح فاز نخست پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن در شهریور امسال

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیالن نیز در این بازدید نکاتی را در مورد ویژگی های 
باغ موزه دفاع مقدس استان متذکر شد و افزود:  این باغ موزه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در حال 

احداث است.
سرهنگ پاسدار حسین مصطفی پور اظهار داشت: سالن آمفی تئاتر، نمایشگاه ادوات نظامی، گالری، 
نمایشگاه مرکزی با محوریت یادمان شهدای گمنام و دو دریاچه مصنوعی برای یادآوری رشادت های 

رزمندگان نیروی دریایی از جمله بخش های مختلف باغ موزه دفاع مقدس گیالن است.
وی افتتاح فاز نخست پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن در شهریور امسال را هم مورد اشاره قرار داد 

و خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۴ پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن به بهره برداری برسد.
مصطفی پور باغ موزه دفاع مقدس گیالن را بیست و هشتمین باغ موزه دفاع مقدسی که در سطح کشور 
احداث می شود خواند و بیان داشت: در همین جا از مساعدت های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

برای ساخت این پروژه تشکر می کنم و امیدوارم این حمایت ها همچنان استمرار داشته باشد.

شهردار رشت در حاشیه بازدید از پروژه باغ موزه دفاع مقدس؛ 

آمادگی شهرداری رشت برای مشارکت در تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن 
ازهیچکوششیدراینحوزهدریغنمیکنیم



۸

شهردار رشت از آغاز به کار دو پروژه زیرساختی در مسکن مهر خبرداد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:  مسکن مهر رشت با بیش از 
دو هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی از همان ابتدا با برخی مشکالت زیرساختی از جمله فقدان 
روشنایی کافی و آسفالت کوچه ها مواجه بود که به رغم تالش های صورت گرفته ، برخی از 

آنها ناتمام و نیازمند توجه ویژه است .
وی ادامه داد: وجود مشکالت زیرساختی در مسکن مهر و عدم تکمیل پروژه آسفالت 
خیابان ها منجر به ایجاد مشکالت زیادی برای ساکنان این منطقه در هنگام تردد به ویژه در 
زمان بارندگی گردید، به همین دلیل ساکنان این منطقه خواستار رسیدگی هر چه سریعتر 

مسئوالن به این موضوع بودند.

شهردار رشت افزود: آسفالت معابر کمترین مطالبه شهروندان خاصه ساکنان مسکن مهر 
است که تالش نمودیم علیرغم مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا با اجرای دو پروژه فوق 

نسبت به رفع مشکالت و تامین رفاه ساکنان آن اقدام نماییم  . 
سید محمد احمدی اذعان داشت: با پیگیری های الزم هزینه اجرایی این پروژه از 
زیرساخت  پروژه  اجرایی  عملیات  وتوانستیم  گردید  تامین  دولتی  اعتبارات  محل 
آغاز  ریال  میلیارد   ۹۸ بر  بالغ  مبلغی  با  را  مهر  مسکن  روشنایی  و  آسفالت  های 

نماییم.
وی گفت:  این پروژه که شامل ۴۵ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت و نصب ۷۵ چراغ 

روشنایی ۹ متری است، در طول مدت ۹ ماه به اتمام خواهد رسید.
شهردار رشت در پایان تصریح کرد:  با توجه به اهمیت اجرای این پروژه و به منظور 
در  به سرعت  فوق  پروژه  کارگاه  تکمیل  و  تجهیز  مراحل  رضایت شهروندان،  جلب 
آغاز  روشنایی  های  چراغ  نصب  و  آسفالت  بهسازی،  اجرایی  عملیات  و  انجام  حال 

گردید.

شهردار رشت از آغاز به کار دو پروژه زیرساختی 
در مسکن مهر خبرداد

احداث سوله های تخمیر در شرکت کودآلی 
در مرحله دیوار چینی

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، احداث سوله 
های تخمیر در شرکت کود آلی، به مرحله دیوار چینی رسیده است.

واقع در جاده الکان  آلی  ، در محل شرکت کود  تخمیر  احداث ۲سوله جدید 
به مساحت ۱۲۰۰۰مترمربع به پیمانکاری و نظارت سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری رشت در حال اجرا ست.  مسیر دسترسی به سوله های درحال احداث 

هفته پیش توسط ماشین آالت سازمان عمران انجام شد.
گفتنی است، نصب ستون و بادبند دهانه، نصب فریم و پرلینهای دهانه، اجرای 
پوشش حلب سقف این سوله ها انجام شده است. همچنین با اتمام کرسی چینی 

کل سوله، بلوک چینی دیوار ها آغاز شده است.

پیاده سازی فرمول های تعرفه ی عوارض سال ۱۴۰۰ 
توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

بهای خدمات  و  تعرفه ی عوارض  از تصویب  فاوا، پس  روابط عمومی سازمان  به گزارش 
شهرداری رشت در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ی شورای محترم اسالمی شهر رشت و 
ابالغ آن از سوی مدیریت تشخیص و وصول درآمد به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، 
فرآیند پیاده سازی فرمول های مربوط به عوارض نوسازی، درآمد و شغلی توسط سازمان فاوای 

شهرداری رشت به انجام رسید.
گفتنی است؛ با توجه به این که این تعرفه، مالک عمل محاسبات نرم افزار یکپارچه ی 
شهرسازی)سرا( است، تعرفه ی عوارض در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ در مناطق پنجگانه 
پیاده سازی شد. این محاسبات در بخش نوسازی شش فرمول، در بخش کسب و پیشه و حرف 

خاص)اصناف( شش فرمول و در بخش درآمد نیز سی و نه فرمول را شامل می شود.
شایان ذکر است؛ پشتیبانی و رفع اشکاالت محاسباتی در طول سال، از جمله فعالیت های 
مداوم معاونت نرم افزار سازمان فاوا است تا همکاران محترم در مناطق پنجگانه قادر به ارائه ی 

خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان عزیز باشند.
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عملکرد یک ماهه آتش نشانان شهر باران در فروردین ۱۴۰۰
آتش نشانان و تیمهای امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در یک 
ماهه فروردین سال۱۴۰۰ با افزایش ۱۱۶ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته در ۴۰۴ مورد 

حریق، حادثه و همچنین خدمات ایمنی حضور داشتند.

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، ضمن خداقوت به تمامی آتش 
نشانان و کادر اداری این سازمان، افزود: هم اینک سازمان آتش نشانی رشت با تالش آتش نشانان ۱۴ 
ایستگاه آتش نشانی که ۳ ایستگاه آن در مرکز شهر جانمایی شده در خدمت شهر و شهروندان است.

وی در ادامه با بیان اینکه از تعداد عملیات های یاد شده سهم عملیات اطفای آتش سوزی ها ۲۰۹ 
مورد بوده افزود: از این تعداد ۴۷ مورد آتش سوزی منزل مسکونی با افزایش ۶۷ درصدی)نسبت 
به مشابه سال گذشته( ، ۱۲۸ مورد آتش سوزی ضایعات و علفزار و ۱۱ مورد آتش سوزی تجاری 

بوده است.
مومنی با بیان اینکه علت ۳۰ درصد آتش سوزی منازل مسکونی؛ اتصال در سیستم سیم کشی برق 
و وسایل برقی بوده است ادامه داد: از مجموع ۴۷ مورد خانه آتش گرفته تنها ۳۴ درصد )۱۶ خانه( 
دارای بیمه آتش سوزی بوده اند که قطعا توجه به امر بیمه منازل مسکونی امری مهم و اساسی است 

چرا که آتش در چشم بر هم زدنی سرمایه چندین و چند ساله را از بین خواهد برد.
ایـن مسـوول آتش نشانی ضمن اشاره به پوشش ۱۱۴ مورد حادثه و نیز ۸۱ مورد خدمات ایمنی 
در این مدت ادامه داد: در میان حوادث؛ محبوس شدن در آسانسور با ۴۶ مورد و در میان ارائه 
خدمات ایمنی به شهروندان، بسته شدن درب اماکن با ۲۹ مورد بیشترین تعداد را به خود اختصاص 

داده اند.
این مسوول به دیگر مجموعه فعالیت های این حوزه همچون صدور مجوز ایمنی، ارایه پایان کار، 
طرح ایمنی ساختمان ها و بررسی علل و انگیزه بروز آتش سوزی ها اشاره داشت و ادامه داد: در 
فروردین سال جاری ۲۹۸ مورد صدور طرح ایمنی ساختمان ها ۷۷ مورد بازدید کارشناسی و صدور 
پایان کار ساختمان ۴ مورد بازدید از اماکن مختلف و ۳۰ مورد بررسی علل و بروز حریق بوده است.

یکی از مهم ترین خدمات سازمان آتش نشانی ارایه راهکارها و روش های پیشگیرانه از وقوع 
حوادث در بازدید دوره ای ایمنی از تصرف ها است که با همت کارشناسان حوزه پیشگیری این 

سازمان تداوم دارد.
متاسفانه برابر گزارشات مردمی؛ اخیرا تعدادی از افراد سودجو با نیت سرقت لوازم ایمنی وآتش 
نشانی به آپارتمان های مسکونی سطح شهر مراجعه و با معرفی خود به عنوان آتش نشان و جلب 
اعتماد شهروندان ضمن خدشه دار کردن نام آتش نشان وارد ساختمان شده و در فرصت مناسب 
مبادرت به سرقت تجهیزات ایمنی می کنند به همین واسطه به شهروندان محترم توصیه می کنیم 
در صورت مواجهه با چنین اشخاصی پس از بررسی هویت وحصول اطمینان از اینکه این افراد از 

کارکنان سازمان آتش نشانی هستند، اجازه دهند از محل مورد نظر بازدید ایمنی به عمل آورند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی فـروشندگان لوازم آتش نشانی می بایست دارای مجوز 
باشند، افزود: این امـر مبنی بر ارایه مجوز به صنوف معتبر صورت گرفته که شهروندان می توانند 
با مراجعه به سایت سازمان آتش نشانی نسبت به بازدید و تهیه لیست کامل فروشگاه های مجاز 

اقدام نمایند.

اجرای طرح آزادسازی و تملک امالک 
حاشیه رودخانه در منطقه ۳

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، طیبه بینا شهردار منطقه 
۳ در خصوص اجرای طرح تملک و آزادسازی 
حاشیه رودخانه اظهار داشت:  به منظور رفع گره 
های ترافیکی، حل معضالت و حواشی ناشی از 
بافت و ابنیه فرسوده طرح آزادسازی و تملک در 

محدوده مذکور به اجرا در آمد.
طیبه بینا افزود: از عمده وظایف شهرداری ها در 

راستای عمران و آبادانی شهر مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان، کوچه ها، 
میدان ها و باغ های عمومی است و شهرداری با تصویب طرح های عمرانی در این راستا اقدام 

می کند.
وی ادامه داد: از تعداد ۱۰ ملک مورد مذاکره در محدوده این پروژه، مالکین شش ملک موافقت 

خود را با فروش ملک به شهرداری اعالم نموده و مبایعه نامه با ایشان تنظیم شده است.
شهردار منطقه ۳ گفت: تخریب و پاکسازی دو ملک با کاربری مسکونی صورت گرفته و شهرداری 

در حال رایزنی و کسب رضایت با مالکین چهار ملک باقی مانده می باشد.
وی در پایان از تمامی دستگاه های اجرایی و همچنین شهروندان محترم درخواست نمود با تعامل 

بیشتر با شهرداری در توسعه، رشد و آبادانی شهر خود پویا باشند.
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مدیر منطقه چهار شهرداری رشت: 
صدور ۲۷۰ پروانه ساختمانی در سال ۹۹

خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات  مدیریت 
الملل  بین  امور  و 
شهرداری رشت، مدیر 
منطقه چهار شهرداری 
این  اعالم  با  رشت 
علیرغم  افزود:  خبر 
ناشی  محدودیت های 
از کرونا در کشور، آمار 
ساختمانی  پروانه های 
شهرداری  از  صادره 
در  رشت  چهار  منطقه 
تعداد  به   ۱۳۹۹ سال 
در  این  بود.  فقره   ۲۷۰

حالی است که در سال ۹۸ تعداد ۱۳۹پروانه  ساختمانی صادر شد که براین 
اساس، آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادره از منطقه چهار شهرداری 
در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته حدود ۹۴ درصد  افزایش داشته است. 
مریم گل احضار مدیر منطقه چهار شهرداری رشت به حجم و تناژ آسفالت 
اجرا شده در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در راستای تداوم آسفالت 
ریزی جهت بهبود وضعیت خیابان ها و معابر، بیش از ۷۵ هزار متر مربع از 
معابر محدوده منطقه چهار به حجم تقریبی ۷ هزار تن در سال ۹۹ آسفالت 
گردید تا بخشی از مشکل عبور و مرور شهروندان در سطح منطقه برطرف 

شود.
را  رشت  شهرداری  چهار  منطقه   ۹۹ بودجه  درصدی   ۱۳۴ تحقق  وی 
مورد اشاره قرار داد و گفت: شهرداری منطقه چهار در سال ۹۹ در سایه 
فعالیت پرسنل و تالش مجدانه مجموعه کارکنان منطقه، با وصول بیش از 
۶۰۰میلیارد ریال  بودجه، به رشد ۱۳۴ درصدی تحقق بودجه در مقایسه با 

سال ۹۸ رسید.
مدیر منطقه چهار شهرداری رشت در پایان با اشاره به پروژه های عمرانی 
شاخص این منطقه، خاطر نشان کرد: عملیات ترمیم، لکه گیری، زیرسازی 
و فرعی محدوده منطقه چهار، الیروبی و  اصلی  معابر  و روکش آسفالت 
فاصل  حد  افتخاری  شهید  بلوار  ساماندهی  ها،  منهول  سازی  همسطح 
نمایندگی محمودی شامل تعریض مسیر سواره رو به همراه  تا  دخانیات 
جدول گذاری و احداث کانیو و فونداسیون های روشنایی، رنگ آمیزی و 
ترمیم جداول، بهسازی پیاده رو ها شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری، 
اجرای پوشش حفاظتی در تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام از پروژه هایی 
است که در سال گذشته در این منطقه از شهرداری اجرا و به بهره برداری 

رسید.

مدیر منطقه دو شهرداری رشت خبر داد: 
رشد ۷۵ درصدی درآمد شهرداری منطقه دو در سال ۹۹ 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، یوسف 
یزدانی مدیر منطقه دو شهرداری رشت با تشریح عملکرد منطقه دو در سال ۹۹ 
اظهار داشت: با تالش های مضاعف کارکنان منطقه دو موفق به تحقق کامل بودجه، 

افزایش صدور پروانه های ساختمانی و تکمیل پروژه های نیمه تمام شدیم.
وی وصولی منطقه دو در سال گذشته را ۸۷۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
درآمد منطقه دو در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۷۵ درصدی مواجه بوده که با 

همت و تالش مضاعف کارکنان منطقه حاصل شد.
یزدانی از صدور بیش از ۲۵۰ فقره پروانه ساختمانی در سال ۹۹ خبر داد و 
بیان داشت: با توجه به اینکه بافت مرکزی رشت عموما در محدوده منطقه دو 
واقع شده است این منطقه همواره مورد توجه فعاالن عرصه ساختمان بوده 
و در سال گذشته تالش کردیم حتی االمکان موانع اداری برای سازندگان 

مرتفع شود.
یزدانی با اشاره به عزم و جدیت شهرداری منطقه دو برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام اظهار کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا، پروژه های عمرانی بدون 

وقفه ادامه یافت.
مدیر منطقه دو شهرداری رشت مرمت و بازآفرینی آرامگاه دکتر حشمت، 
پروژه روشنایی خیابان بیستون، اتمام فاز نخست لوله گذاری و هدایت آب های 
سطحی بازار رشت، احداث رفیوژ میانی در بلوار امام)ره(، بازگشایی ورودی 
خیابان ۱۷ شهریور را از جمله پروژه های عمرانی اجرا شده در سال ۹۹ عنوان 

کرد.
یزدانی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۱۴۰۰ نیز به 
صورت جدی در دستور کار شهرداری منطقه دو قرار دارد خاطرنشان کرد: 
تالش داریم در سال جاری اقدامات موثری در زمینه عمران،آبادانی شهر و 

رفاه شهروندان انجام گیرد.
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سازمان سیما، منظر با نصب بنرهایی مناسبتهای ماه 
مبارک رمضان را گرامی داشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، این 
سازمان با نصب بنرها، واتربندها و انتشار پوسترهایی مناسبتهای مهم مذهبی 

ماه مبارک رمضان را گرامی داشته است.
این مناسبتها از تبریک حلول ماه مبارک رمضان شروع شده و در ادامه به 
تسلیت سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه ادامه یافته و به والدت 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( رسیده و در روزهای پس از آن به شهادت 

امیرالمومنین علی )ع( و دیگر مناسبتها خواهد رسید.
یکی از برنامه های سازمان یافته و روتین سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری رشت توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی است که در این 
بین نصب بنرها و انتشار پوسترهای مناسبتی همواره پیگیری و اجرا می شود.

برندگان مسابقه ملی کتاب و کتابخوانی
مدیریت نوسازی وئ تحول اداری شهرداری رشت اعالم کرد: انجمن علمی گروه 
شهرسازی دانشگاه گیالن با همکاری نشر اطراف، شهرداری رشت و تیم کتاب انزلی 
به مناسبت هفته فرهنگی دانشگاه گیالن مسابقه کتاب و کتابخوانی از »کتاب شهر 
از نو« را تا تاریخ 21 فروردین 1400 تمدید نمود و در تاریخ 24 فروردین 1400 در 
ساعت 18:30 مراسم اعالم نتایج برندگان مسابقه به صورت وبینار در بستر اسکای 

روم برگزار شد.

برنامه ریزی برای اجرای بهتر پروژه گردشگری باغ مشکالت 
تشکیل جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی پیشبردی هرچه بهتر پروژه مجموعه 

گردشگری باغ مشکات
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، 
جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی پیشبردی هرچه بهتر پروژه و رفع موانع پیشرو 
مجموعه گردشگردی باغ مشکات با حضور ریاست سازمان و سرمایه گذار پروژه در محل 

جلسات این سازمان برگزار گردید.
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