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حدیث هفته

۲

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
محمد  سید  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
حضرت  والدت  سالروز  تبریک  ضمن  احمدی 
در  رشت  شهرداری  اقدامات  به  )ع(  علی  امام 
و  اشاره کرد  نو  آستانه روز درختکاری و سال 
گفت: شهرداری رشت برنامه هایی را هر ساله 
در روز درختکاری و همچنین در آستانه سال نو 
برای توزیع نهال رایگان، گل کاری، رنگ آمیزی 
المان  نور پردازی سطح شهر و نصب  جداول، 

های مرتبط با نوروز اجرایی می کند.
شهردار رشت به تدوین برنامه های فرهنگی به 
مناسبت نوروز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 
در آستانه سال نو قرار داریم در تالش هستیم تا 
با یک برنامه منسجم و مدون به پیشواز سال 
۱۴۰۰ برویم و سبب شادی و نشاط همشهریان 

شویم.
دنبال  به  اینکه  بیان  با  احمدی  محمد  سید 

تکمیل پروژه های عمرانی در حال اجرا برای تا قبل از شروع سال نو هستیم بیان داشت: معابر سطح 
شهر از نظر آسفالت دارای مشکل بوده و مستلزم ساماندهی هستند. وی افزود: دوست نداریم باعث 

تکدر خاطر همشهریان شویم و خودمان را موظف می دانیم تا مشکالت را رفع کنیم.
شهردار رشت با اشاره به اقدامات شهرداری برای تهیه قیر اذعان کرد: در این راستا رایزنی هایی الزم 
انجام شده و برنامه ریزی های اولیه صورت پذیرفته است اما به دلیل شرایط جوی تا ۱۵ اسفند قادر 

به اجرای آسفالت نیستیم.
وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت کاستی های موجود گفت: قول می دهیم که با مناسب شدن 
وضعیت آب و هوایی کاستی ها را جبران کنیم. طبق پیش بینی هواشناسی از ۱۵ اسفند شرایط برای 
اجرای آسفالت مهیا خواهد شد و آسفالت معابری که نیاز اضطراری به آسفالت دارند در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
شهردار رشت به مشکالت پل های مکانیزه عابر پیاده اشاره کرد و افزود: پنج پل مکانیزه در سطح شهر 

داریم که متاسفانه تجهیزات این پل ها مکرراً 
مورد سرقت قرار می گیرند.

وی به خرابی پل مکانیزه تقاطع جانبازان اشاره 
کرد و بیان داشت: با پیمانکار وارد مذاکره شده 
ایم و تا عید نوروز مشکالت این پل رفع خواهد 

شد.
احمدی ادامه داد: درصدد هستیم تا قراردادی 
برای حفظ و نگهداری پل های مکانیزه منعقد 
کنیم تا مشکل این پل ها را برای همیشه حل 

کنیم.
وضعیت  به  همچنین  احمدی  محمد  سید 
زیباسازی شهر اشاره کرد و گفت: طرح جامع 
سیما، منظر شهر رشت با برنامه زمانبندی در 
حال تدوین است و پس از اخذ مجوزهای الزم 

از شورای اسالمی شهر رشت اجرایی می شود.
شهردار رشت در ادامه به اقدامات ستاد مدیریت 
بحران شهرداری رشت نیز اشاره کرد و اظهار 
داشت: با توجه به پیش بینی هواشناسی برای بارش برف از سه شنبه، هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل 
شهرداری رشت در آماده باش کامل قرار گرفتند و ۸۵ دستگاه از ماشین آالت سنگین با مدیریت 

مناطق پنجگانه شهرداری در سطح شهر استقرار یافتند.
سید محمد احمدی به برنامه ریزی های انجام شده برای تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
شهرداری برای ممانعت از نشستن برف در محورهای اصلی اشاره کرد و گفت: ماشین آالت سنگین 
و نیمه سنگین از جمله ۵۰ دستگاه اتوبوس، ۳۰ خودروی آتش نشانی و ۲۰ کامیون آماده تردد در 
خیابان های شهر بودند تا در صورت آغاز بارش برف مانع از نشستن برف و یخ زدگی خیابان ها شوند.

شهردار رشت در برنامه تلویزیونی »لوجنک« عنوان کرد: 
طرح جامع سیما، منظر شهر رشت با برنامه زمانبندی در حال تدوین است/با یک برنامه منسجم 

و مدون به پیشواز سال 1400 می رویم 
سید محمد احمدی با بیان اینکه به دنبال تکمیل پروژه های عمرانی در حال اجرا برای تا قبل از شروع سال نو هستیم بیان داشت: معابر 

سطح شهر از نظر آسفالت دارای مشکل بوده و مستلزم ساماندهی هستند.

پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( درباره حضرت زینب چنین فرمود: »َمن بَکی َعلی مصائِب هِذهِ الِبنِت کاَن َکَمن بَکی َعلی أَخَویَها الَحَسِن و الُحَسیِن« 
هر کس بر مصیبت های این دختر )زینب( بگرید، همانند کسی است که بر برادرانش، حسن و 

حسین گریسته باشد.
نورالدین جزائری، الخصائص الزینبیه، قم، المکتبه الحیدریه، ۱۴۲۵ق، ص ۱۵۵
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فرهنگی،  سازمان  دستی  صنایع  و  کارآفرینی  خانه   دومین 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با حضور رئیس و اعضای 

شورای اسالمی شهر رشت افتتاح شد.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
سازمان  صنایع  و  کارآفرینی  خانه  دومین  رشت،  شهرداری 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با حضور احمد 
زاهد  فرهام  رشت،  اسالمی  شورای  رئیس  نرگسی  رمضانپور 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری و امیر حسین 
علوی رئیس کمسیون عمران و توسعه شهری، محمد حسن 
عاقل منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای شهر رشت و 
حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت افتتاح شد.در این مراسم احمد رمضانپور نرگسی با تبریک میالد با سعادت امام 
جواد)ع( اظهار داشت: در شورای پنجم انجام کارهای زیرساختی در حوزه های عمرانی، اقتصادی و 

فرهنگی در اولویت قرار گرفت.)۳ و ۴ و ۵و ۶و ۷و ۸(
رئیس شورای اسالمی رشت با بیان اینکه راه اندازی دومین خانه کارآفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت بعد از موفقیت هایی که در خانه کارآفرینی مرکز رشتیان کسب شد کلید 
خورد، افزود: این مرکز با ۲۰۰ عضو و ۱۰ مربی کار خود را آغاز کرده است و از قبل توسط سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بازار فروش برای محصوالت خانه شناسایی شده است.
فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی رشت نیز در این مراسم 
با اشاره به برنامه های مدونی که سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در حوزه کار 
آفرینی دنبال می کند، گفت: برای بازار هدف و عرضه محصوالت توسط سازمان برنامه ریزی شده است 
و برنامه کامل و جامعی دنبال می شود تا با حذف واسطه فروش تولیدات خانه کارآفرینی با قیمتی 

متناسب با بازار، از زنان سرپرست خانوار خانه خریداری شود.
محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت نیز در این مراسم ضمن شادباش اعیاد ماه 

افتتاح دومین خانه  کارآفرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت 

رجب با اشاره به دغدغه هایی که هنرمندان صنایع دستی 
با آن روبرو هستند اظهار داشت: این عزیزان همواره از شورا 

خواهان مکانی برای عرضه محصوالت خود بودند.
عاقل منش در همین رابطه گفت: این اتفاق زیبا با راه اندازی 
اولین خانه کارآفرینی توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری رشت و در کنار آن حمایتهای سازمان 
با قرار دادن گالری در خانه میرزا برای فروش تولیدات این 

خانه رقم خورد.
خانه  نخستین  های  موفقیت  به  اشاره  با  عاقل منش 
کارآفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورشی شهرداری 
سرپرست  زنان  اشتغال  و  آموزش  های  حوزه  در  رشت 

خانوار گفت: امروز دومین مرکز با مخاطبین بیشتر و با برنامه های مدون و آینده نگر افتتاح می شود.
حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نیز در این مراسم با 
اشاره به برنامه های حمایتی و هدایتی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در حوزه ی 
کارآفرینی گفت: این سازمان با توجه به تولید محصوالت کاربردی صنایع دستی برای مصرف کنندگان 
و با برنامه ای مدون برای تقویت دانش و مهارت زنان سرپرست خانوار و شناسایی بازار هدف در حوزه 

صنایع دستی، ایجاد اشتغال پایدار در این بخش را دنبال می کند.
وی با اشاره به تنوع رشته های آموزشی در خانه های کار آفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت افزود: امروز در دنیا به صنایع دستی به عنوان بخش مکمل اقتصاد نگریسته می شود 
و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با این نگاه حمایت از مشاغل مرتبط با صنایع 

دستی را دنبال می کند.



۴ توضیح: نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در ارتباط با انتشار بولتن 
»آوای بلدیه« با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در میان بگذارید.

شهردار رشت از آمادگی شهرداری و مناطق پنجگانه برای بارش برف خبر داد و گفت: تمام تالش ما این است که 
با یک برنامه ریزی درست و با هوشیاری و دقت کاری کنیم تا بارش برف به معضلی برای شهروندان تبدیل نشود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )دوشنبه 
۴ اسفند( در جلسه ستاد مدیریت بحران که با حضور فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر برگزار شد؛ اظهار داشت: مناطق 
پنجگانه شهر رشت باید با هم هماهنگ باشند و دستورالعمل های مدیریت بحران شهرداری را اجرایی کنند.شهردار رشت 
با بیان اینکه طبق پیش بینی هواشناسی گیالن از صبح روز چهارشنبه ۶ اسفند بارش حدود ۲۰ تا ۵۰ سانت برف در شهر 
رشت پیش بینی شده است، اذعان کرد: با هوشیاری، تجهیز امکانات، دقت باال و برنامه ریزی درست می توان از بروز بحران 
احتمالی جلوگیری کرد.سید محمد احمدی با بیان اینکه شهرداری های مناطق پنجگانه شهر رشت باید تمهیدات 
الزم را برای بارش برف به عمل آورند، عنوان کرد: نیروهای مناطق شهرداری رشت باید در عملیات برف روبی با 
هم همکاری و تعامل الزم را داشته باشند.وی عملیات برف روبی مراکز حساس شهر را موضوعی بسیار حائز اهمیت 
دانست و ابراز داشت: باز نگهداشتن و برف روبی خیابان هایی که به بیمارستان ها، اورژانس، مراکز خدماتی و مانند 

این ها منتهی می شوند در اولویت کار نیروها قرار دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: نمک پاشی سطح خیابان ها هم در زمانی که بارش برف آغاز شد باید انجام شود و مدیران 

مناطق در این مورد هم ضروری است تمهیدات الزم را اتخاذ کنند.
وی تصریح کرد: نباید ذهنمان را معطوف به این بکنیم که چه میزان برف قرار است ببارد بلکه باید با هوشیاری کامل 

سطح آمادگی خود را افزایش دهیم تا بارش برف به معضلی برای شهروندان تبدیل نشود.
شهردار رشت در ادامه به موضوع تخریب ساختمان هایی که به ناصواب در شهر ساخته شده بودند هم اشاره کرد 
و گفت: شاید برای شهروندان این شائبه به وجود آمده که شهرداری به دنبال تخریب همه خانه هایی است که 
صاحبان آن ها به هر دلیلی بی  سرپرست بوده و دچار مشکل هستند در حالیکه اینطور نیست.احمدی ضمن تشکر 
از اعضای شورای شهر به جهت دلگرمی هایی که به شهرداری در باب موضوع ساخت وسازهای غیرقانونی می دهند 
تصریح کرد: بنده همانطور که در یک جلسه رسمی و در حضور مدیران استانی صحبت کردم گفتم که ما در 
حال حاضر با یک مافیایی روبه رو بوده و در مقابل آن ها قرار گرفتیم و اسامی آن ها را هم طی روزهای آینده قطعا 

به مردم خواهیم گفت از طرفی حاکمیت نیز در شهرستان و استان به شکل کامل از این امر حمایت می کند.
وی با بیان اینکه در شهرداری رشت نیروهای صادق و پاکدست زیادی فعالیت می کنند اضافه کرد: ما به دنبال این 
نیستیم که ساختمان باالی سر و خانه افرادی را که با سختی و مشقت توسط آنان ساخته شده را تخریب کنیم اما 
در مقابل با افرادی که می خواهند از این راه سوءاستفاده کنند و می خواهند آینده بسیار تاریکی را برای شهروندانمان 

رقم بزنند برخورد قاطع می کنیم.شهردار رشت تخریب ساختمان های غیرمجاز را نوعی خدمت به شهروندان دانست و 
یادآور شد: ما در شهرداری رشت در برابر هرگونه فساد و زیاده خواهی ایستادگی خواهیم کرد و این رویکرد تمام مدیران 

و دوستان ما در شهرداری رشت است.
احمدی ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و حمایت دادستانی و قوه قضائیه، فرمانداری رشت، نیروی انتظامی و 
سایر نهادها در پایان خاطرنشان کرد: در قضیه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز یکبار دیگر صحنه بی بدیلی از 
وحدت و همدلی به نمایش درآمد و در مقابل زیاده خواهی های عده ای فرصت طلب که می خواستند افکار عمومی 

را مخدوش کنند ایستادگی شد.

مدیریت قاطع شهردار رشت بسیار راهگشا است
فاطمه شیرزاد نیز در این جلسه ضمن تشکر از عملکرد قاطع شهرداری، حمایت قوه قضائیه و سایر دستگاه ها 
در بحث جلوگیری ازساخت و سازهای غیرقانونی در شهر رشت عنوان کرد:  در همین جا باید از اقداماتی که در 
منطقه چهارشهرداری انجام شد و از حمایت های شهردار محترم و تمام همکارانشان تشکر و قدردانی به عمل آورم.

عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: من همیشه عرض کرده ام که مدیریت قاطع شهردار رشت بسیار راهگشا 
است و باعث می شود که تمام همکاران و نیروهای شهرداری که در حوزه های مختلف فعال هستند بتوانند 

خدمات رسانی خوبی را به شهروندان ارائه بدهند.
وی رضایت مندی مردم را با اهمیت دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم امیدوارم بتوانیم در 
خدمت رسانی و کسب رضایتمندی مردم و شهروندان موفق باشیم.شیرزاد آمادگی ماشین آالت شهرداری رشت در زمان 
بارش برف را موضوعی حائز اهمیت تلقی کرد و گفت: طبق اعالم هواشناسی گیالن بارش برف از روز چهارشنبه شروع و 
تا جمعه هم ادامه دارد بنابراین باید به گونه ای شیفت بندی و برنامه ریزی شود تا از خستگی مفرط نیروها جلوگیری کنیم.

عضو شورای شهر رشت آمادگی کامل تجهیزات لجستیکی شهرداری را هم الزم و ضروری دانست و اضافه کرد: در 
شهرداری تهران طرحی پیاده شده و برای شب هم شهرداری را انتخاب کرده اند که به نظر من این موضوعاتخاب 
شهردارشب در رشت هم قابلیت اجرا دارد تا بدین وسیله از خستگی نیروها و مدیران مناطق در زمان بارش برف 

و ایجاد هرگونه بحران احتمالی ممانعت به عمل آید.
وی باز بودن مسیرهای اصلی شهر به ویژه خیابان های منتهی به مراکز درمانی و بیمارستانها را در زمان بارش برف 
مهم خواند و بیان داشت: ساماندهی کارتن خواب ها در سطح شهر به ویژه با توجه به برودت هوایی که در چند 

روز آینده داریم باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری عنوان کرد:  

تالش می کنیم تا بارش برف به معضلی برای شهروندان تبدیل نشود 
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سید محمد احمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت همکار گرانقدر 
مرحوم »سعید زمان نژاد« را تسلیت گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت همکار 
گرانقدر مرحوم »سعید زمان نژاد« را تسلیت گفت. متن پیام بشرح 

ذیل می باشد:
)) بسمه تعالی ((

اْرِجعی اِلی ربّک راضیًة َمرضیه

خبر ناگوار درگذشت ناباورانه همکار گرانقدر مرحوم »سعید زمان نژاد« در 
با بیماری منحوس کرونا موجب تأثر گردید و در آستانه »روز پدر«  جدال 

کاممان را تلخ نمود.
در برابر مشیت و تقدیر الهی سر تعظیم فرود می آوریم و ضمن ابراز همدردی 
و تسلیت به خانواده گرامی و عزادار ایشان و همکاران، برای آن مرحوم که از 
همکاران صدیق و کوشای شهرداری رشت بودند مغفرت الهی و برای سایر 

بازماندگان صبر و بردباری مسألت می نماییم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت

پیام تسلیت شهردار رشت به مناسبت
مهار آتش سوزی مهیب در خیابان شریعتی رشت  درگذشت همکار گرانقدر مرحوم »سعید زمان نژاد« 

آتش سوزی مهیب خیابان شریعتی رشت در ساعت ۹:۴۳ روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ به آتش نشانان 
اطالع داده شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آتش سوزی مهیب 
خیابان شریعتی رشت در ساعت ۹:۴۳ روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ به آتش نشانان اطالع داده 

شد.

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت که در محل حضور داشت از شدت این آتش 
سوزی گفت و ادامه داد: سریعا ۷۵ آتش نشان بهمراه ۲۱ دستگاه خودروی اطفایی، آبرسان، 
نردبان، خودروی پشتیبان دستگاه تنفسی به محل حادثه واقع جنب پاساژ پردیس اعزام 

شدند.
وی با بیان اینکه آتش از چند طرف در حال گسترش بود، گفت: سریعا در قالب تیم های مهار 
آتش و نجات نسبت به مهار آتش سوزی و خارج کردن شهروندان از محل آتش سوزی اقدام شد.

وی با تاکید بر اینکه در ساعت ۱۰:۳۰ آتش سوزی مهار شد، ادامه داد: در این حادثه یکباب مغازه 
پارچه فروشی با زیربنای ۸۰ متر طعمه شعله های آتش شد که با توجه به شدت شعله های آتش 

تنها قسمتی از پشت بام مغازه همجوار آسیب دید.

این مسوول گفت: در این حادثه دو آتش نشان از ناحیه کف دست و پا دچار آسیب شدند که سریعا 
مصدومین به مراکز درمانی اعزام شدند و تحت درمان هستند.

همین گزارش حاکی است: همچنان علت آتش سوزی در دست بررسی است و خوشبختانه در این 
حادثه به هیچ کدام از شهروندان آسیبی نرسید.

شایان ذکر است: تجمع بیش از پیش شهروندان در محل حادثه با توجه به شدت آتش بسیار 
خطرناک و دلهره آور بود که بیم هر لحظه آسیب می رفت که از شهروندان خواهشمندیم شدیداً 

از تجمع در محل حوادث خودداری کنند.



۶

فرهنگی  سازمان  رئیس  محمدی  رضا  حمید 
اظهار  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
کرونا  گیر  همه  ویروس  گسترش  با  داشت: 
فرهنگی  سازمان   ،۹۸ سال  ماه  اسفند  در 
نگاه  با  رشت  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
فعالیتهای  در  اثربخشی فضای مجازی  به  ویژه 
با  و  اقتصادی  و  آموزشی،اجتماعی  فرهنگی، 
عمل  وارد  شده  تعریف  وظایف  شرح  به  توجه 

شد.
وی در همین رابطه گفت: از همان ابتدا سازمان 
رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
و  کاربردی  نگاهی  با  موضوع  اهمیت  درک  با 
دقیق  و  کارشناسانه  تحلیلی  با  نگر  آینده 
کرونا  ویروس  احتمالی  های  آسیب  روی  بر 
را  خود  آینده  های  برنامه  و  ها  دستورالعمل 

تدوین کرد.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس 
شهرداری رشت تصریح کرد: از این رو حمایت 
قرار  سازمان  کار  سرلوحه  هنرمند  قشر  از 
گرفت و پذیرای ایده های هنرمندان در فضای 
مجازی شد تا در دوران سخت بتواند به وظیفه 

خود در حمایت از هنرمندان عمل کند.
از  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد  بنابراین سعی  افزود:  نشد  غافل  کرونا  ویروس  روانی  و گسترده  تاثیر عمیق 
ایجاد نشاط در تولید برنامه ها برای افزایش روحیه تاب آوری شهروندان و عبور 
های  برنامه  برای ساخت  منظور  بدین  و  دهد  قرار  مدنظر  را  کرونا  بحران  از  ایمن 

شاد و روحیه بخش برنامه ریزی شد.
در  توقف  بدون  مختلف  ها  مناسبت  در  سازمان  های  برنامه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  خنده  کنسرت  به  توان  می  میان  این  از  گفت:    شد  اجرا  مجازی  فضای  بستر 
نوروز همدلی در چند قسمت  برنامه  و  چندین مرحله و جشن زیبای چله مهربانی 
و» پویش بزرگ جشن خانگی« اعیاد شعبانیه ،»دوره مجازی خوانش تحلیلی و  مرور 
کتاب« و» برنامه فصل مهربانی، در ۳۰ قسمت سه دقیقه ای« »برنامه با خدا تا خدا« 
با محتوای دعوت  انقالب  ماه مبارک رمضان و جشن مجازی  ،»باران حکمت« ویژه 
انقالب ۵۷، گفتگوی جوانان نخبه و برجسته گیالن،  از  با خاطراتی  بزرگان شهر  از 
کتابخوانی و نمایشنامه خوانی،پخش موسیقی از خوانندگان استانی ، تقدیر از بزرگان 
و پیشکسوتان فرهنگی و ورزشی، استندآپ کمدی و وله های شاد، کلیپ تصویری 

تاریخ انقالب اشاره کرد.
محمدی با اشاره به راه اندازی کمپین ما کرونا را شکست می دهیم اظهارداشت: با استفاده 
از ظرفیت هنرمندان و ورزشکاران با هدف ترغیب شهروندان به ماندن در خانه و رعایت 

نکات بهداشتی این کمپین در فضای مجازی راه 
اندازی شد.

سازمان  همچنین  گفت:  رابطه  همین  در  وی 
رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 
با تهیه و پخش مطالب متعدد آموزشی و موشن 
گرافی در فضای مجازی به آگاهی بخشی و آموزش 

بهداشتی به شهروندان پرداخت.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس 
دوران  در  اینکه  بر  تصریح  با  رشت  شهرداری 
بحران کروناجشنواره ها این سازمان مجالی برای 
توقف پیدا نکرد ،خاطرنشان کرد: جشنواره ملی 
فرهنگی  سازمان  توسط  نینوایان  تئاتر  مجازی 

اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار شد .
سازمان  آموزشی  های  افزود:برنامه  محمدی 
انواع  و  شد  استوار  مجازی  فضای  بستر  بر 
دیجیتال  آموزش  موضوعات  با  وبینارها 
و  کسب  ایجاد  مهارت های  و  مارکتینگ 
جدید  های  مهارت  با  آشنایی  هدف  با  کار 
انواع  با  آشنایی  کرونا،  دوران  از  عبور  برای 
گذاری  هدف  و  ،مشاوره  رشت  دستی  صنایع 
شهروندی  ورزش  نوجوانان،آموزش  ویژه 
آموزش  وزن،  کاهش  رویکرد  با  تغذیه  شخصی،آموزش  دفاع  دیابت،آموزش  و 
کارآفرینی با استفاده از مدلهای کسب و کارهای استارتاپی در دوران کرونا و پسا 

کرونا ....توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.
  وی با این توضیح که با توجه به قرنطینه خانگی وافزایش بی تحرکی در جامعه این سازمان 
برای شکل دهی رفتار و نگرش افراد به ورزش خانگی، برنامه ریزی کرد گفت: بدین منظور 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اقدام به برگزاری مسابقات آنالین 
ورزشی کرد و مسابقه های ورزشی در رشته های روپایی، حرکات نمایشی ، شنای سوئدی 

، طناب بازی و شطرنج به صورت مجازی و آنالین برگزار شد.
وی افزود: همچنین سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با تهیه کلیپ 
آموزشی ورزش در خانه جهت آموزش روش صحیح ورزش در خانه برای شهروندان اقدام 

کرد .
محمدی برگزاری مسابقات مجازی با موضوع شعر و نقاشی و نمایشگاه مجازی از هنر های 
مختلف هنرمندان رشتی و استارت آپ ها در خصوص رشتی دوزی و همایش تد را از دیگر 

برنامه های سازمان در فضای مجازی عنوان کرد.

عملکرد یکساله فعالیتهای مجازی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

 در زمان شیوع کرونا تشریح شد
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پوشش ۱۴ آتش سوزی و حادثه 
تنها در ۴۸ ساعت 

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شده  دریافت  رشت  آتش نشانی  آمار  مرکز  از  آنچه  رشت  شهرداری 
حاکی از پوشش ۱۴ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی در ۴۸ ساعت 

گذشته بوده است.
همین گزارش حاکی است: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل آتش نشانی 
رشت با ۱۰ خط ثابت ۱۲۵ در این مدت پاسخگوی یک هزار و ۴۸ تماس 

شهروندان بود.
مورد  دو  تجاری،  آتش سوزی  مورد  یک  پوشش  است  ذکر  شایان 
رهاسازی  مورد  دو  مسکونی،  منازل  سوزی  آتش  از  ایمنی  بازدید 
نجات  مورد  دو  آسانسور،  در  شدن  محبوس  واسطه  به  شهروندان 
شهروندان  نجات  مورد  سه  آسیب،  هیچ  بدون  افتاده  گیر  حیوانات 
بر اثر گیر کردن در اتاق خواب به علت خرابی قفلهای درب و چهار 

مورد دیگر خدمات ایمنی از عملیات مختلف آتش نشانان در دو روز 
گذشته بوده است.

 ۱۴ در  همینک  رشت  آتش نشانی  سازمان  آتش نشانان  است  گفتنی 
که  رشتی هستند  و شهروندان  در خدمت شهر  آتش نشانی  ایستگاه 
بدون  و  خوب  روزهای  ایمنی  نکات  رعایت  با  شهروندان  امیدوارند 

حادثه ای را در پیش رو داشته باشند.

زیرسازی و آسفالت خیابان امام خمینی رشت 
انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری رشت، پس از جمع آوری میله ها و نرده های فلزی مسیر 
»بی. آر. تی.« واقع در خیابان امام، به دستور معاونت حمل و نقل و 
امور زیربنایی شهرداری، صبح روز سه شنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹ 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری محل نرده های »بی. آر. 

تی.« را زیرسازی و لکه گیری آسفالت نمود.
مسیر یاد شده از سمت میدان فرهنگ تا میدان مصلی بوده  که 

آماده  استفاده شده است.
گفتنی است جمع آوری میله های »بی. آر.تی.« در خیابان امام به 

درخواست شهروندان در آستانه سال نو صورت گرفته است.
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در سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار شد؛
گرامیداشت میالد حضرت علی)ع( و تجلیل از مقام 

پدر و روز مرد
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، 
متین عاشوری ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت به 
مناسبت میالد با سعادت و سراسر نور مولی الموحدین، امام علی )ع(، بزرگترین منادی 
عدالت در تاریخ بشری و گرامیداشت »روز مرد« و مقام پدر از کارکنان مرد شاغل در 

این سازمان تجلیل نمود.
متین عاشوری در این برنامه ضمن تبریک به مناسبت این روز خجسته به نقش اساسی 

و جایگاه پدر در خانواده اشاره کرد و گفت: والدت حضرت امام علی)ع( به عنوان »روز 
پدر« نامگذاری شده و باید منش و شخصیت حضرت علی)ع( الگوی همه مردان باشد.

 وی در ادامه به آقایان شاغل در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 
رشت با اهدای لوح سپاس قدردانی نمود.

مالقات چهره به چهره ی شهردار رشت با شهروندان 
برگزار شد)

برنامه مالقات مردمی و چهره به چهره شهردار رشت با مردم در ساختمان شهرداری 
رشت  برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این 
برنامه  مالقات چهره به چهره، سیدمحمد احمدی شهردار رشت با برخی از شهروندان 

رشت به مانند هفته های گذشته دیدار و گفت وگو نمود.

شهرداری رشت به منظور پاسخگویی و حل مشکالت و مسائل مردم صبح روز 
سه شنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹ در این برنامه شرکت کرد و دستورات الزم را برای 

حل مسائل مطرح شده شهروندان صادر نمود.
گفتنی است گزارش تصویری مالقات مردمی شهردار رشت با شهروندان در سایت و 

پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

ایستگاه های توزیع ماسک و محلول بهداشتی در شهر رشت 
ساماندهی می شوند

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، 
نشست هم اندیشی در زمینه ساماندهی ایستگاه های بهداشتی توزیع ماسک و محلول بهداشتی شهر در 
دفتر ریاست سازمان و با حضور ریاست سازمان بسیج اصناف استان، نماینده سازمان صمت و جمعی 

از تولیدکنندگان ماسک و محلول ضدعفونی برگزار شد.
در این نشست ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
با تشکر از تالش همه جهادگران تولید و توزیع محصوالت بهداشتی در زمینه مبارزه با کرونا گفت: 
بی شک شهروندان خدمات عزیزان را در روزهای آغازین همه گیری این ویروس منحوس فراموش 

نخواهند کرد.
علیرضا حسنی با استقبال از عرضه محصوالت بهداشتی با لحاظ کیفیت استاندارد و قیمت مناسب 
از سازه های  بهره گیری  با  تا  اتخاذ گردد  تدبیری  نمود: می بایست  تاکید  در دوران شیوع کرونا 
مناسب برای عرضه محصوالت در مکانی مطلوب، از مخدوش نمودن سیمای شهری جلوگیری 

به عمل آید.
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جذب  عمومی  فراخوان  آگهی 
 -1 ای(  مرحله  سرمایه گذار)یک 
بلوار  ادامه  اتصال  مسیر  بازگشایی 
معلم)بلوار کوچکی(  فاز 2  به  اصفهان 
تملک  DBF)طراحی،  شیوه  قالب  در 
و  احداث   -2 مالی(  تامین  ساخت،  و 
راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر 3- 

احداث و راه اندازی گذرخوراک
شماره  مصوبه  پیرو  رشت  شهرداری 
شورای   20/09/1399 مورخ  1167/99/ش 
محترم اسالمی شهر رشت و همچنین مصوبات 
و مشارکت های  شورای سازمان سرمایه گذاری 
مسیر  بازگشایی  پروژه  دارد  نظر  در  مردمی، 
معلم)بلوار  فاز 2  به  اصفهان  بلوار  ادامه  اتصال 
DBF)طراحی- شیوه  قالب  در  را  کوچکی( 

تملک و ساخت-تامین مالی( و با شرایط ذیل از 
طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجد 

شرایط واگذار نماید.
اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم وتقاطع مربوط

میزان تقریبی منابع مورد نیاز و زمان بندی: حدود 2500 میلیارد ریال طی مدت 21 ماه
تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مالی طبق مفاد قرارداد و توافق طرفین صادر می شود

دوره طرح: 5 ساله شامل 21 ماه ساخت، 3 ماه تنفس و 36 ماه بازپرداخت
روش مستهلک کردن منابع مالی تامین شده

در  شهرداری  حاصله  درآمدهای  متعلقه  عوارض   پروانه،  صدور  از  حاصل  درآمد  درصد   80
سرمایه گذار  به  بالفاصله  و  شده  نگهداری  جداگانه ای  حساب  در  شده  اجرا  خیابان  طرفین 
سرمایه پذیر)شهرداری(  نگردد،  مستهلک  طرح  دوره  مدت  در  چنانچه  می گردد.  پرداخت 
موظف است مازاد هزینه های اجرایی را به صورت اقساط ماهانه در یک سال بعدی پرداخت 

نماید.
سپرده شرکت در فراخوان: مبلغ 500.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی)مدت اعتبارسه 
ماه( یا واریز نقد به حساب سپرده به  شماره 0104858268000 بانک ملی شهرداری رشت به نفع 

شهرداری رشت
 2- شهرداری رشت به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بازارچه های محلی طرح احداث و 
راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر در منطقه3 را به صورت یک مرحله ای به یکی از روش های خانواده 
ی B.O.T  با بهره مندی از سرمایه بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به 

سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.
احداث و راه اندازی پارک و بازارچه

B.O.T  )احداث-بهره برداری-انتقال(185.000.000.000
3-در راستای ثبت شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی و استعداد بالقوه ی شهر رشت 
در زمینه ی تنوع خوراک، شهرداری رشت برنامه راه اندازی فاز اول گذر خوراک در حاشیه)طرفین( 
رودخانه زرجوب )منطقه2-خیابان جوان و منطقه3-خیابان عاطفی( به صورت یک مرحله ای به یکی 
از روش های خانواده B.O.T  با بهره مندی از سرمایه بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از طریق 

فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

)15 غرفه 17 مترمربعی به همراه فضای نشیمن 
باز و بسته(

)5 غرفه 22 مترمربعی جهت سفارش بیرون بر(
یکی از روش های خانواده B.O.T )احداث-بهره 

برداری-اجاره-انتقال( 
 39.673.000.000

دوشنبه  روز  اول  نوبت  آگهی:  چاپ  تاریخ 
4/12/99، نوبت دوم روز چهارشنبه 6/12/99

مدت اعتبار پیشنهادهای فراخوان سه ماه از تاریخ 
بازگشایی پیشنهاد قیمت

از  فراخوان  اسناد  دریافت  مهلت  آخرین 
زمان انتشار نوبت دوم این فراخوان، حداکثر 
مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا 

14/12/99
مهلت تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 30/14 
روز دو شنبه 25/12/99 در پاکت مهر و موم شده 

تحویل دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری
نحوه دریافت اسناد

متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطالعات اولیه پروژه بصورت حضوری، با 
سازمان  دبیرخانه  از  را  مربوطه  مستندات  فراخوان،  در  شرکت  درخواست  داشتن  دست  در 
ساختمان تندیس )نبش  کوچه مهر آئین –  گلباغ نماز –  سرمایه گذاری به آدرس: رشت– 
متقاضیان محترم  غیرحضوری: همچنین   )2 نمایند.  دریافت   8 نماز( طبقه  بلوار  به  انصاری 
درخواست  ارسال  از  پس  غیرحضوری  بصورت  را  پروژه  اولیه  اطالعات  و  اسناد  توانند  می 
invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل  شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل 

دریافت نمایند.
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری رشت
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادها: راس ساعت10 روز سه شنبه 26/12/99

توضیحات ضروری:
   ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به 

انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای
سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

شماره تلفن سازمان جهت کسب اطالعات بیشتر : 013-33756160-33756162
وب سایت سازمان:سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت:

www.investinrasht.ir 

فراخوان سرمایه گذاری برای جذب چند سرمایه گذار در اجرای پروژه های اعالم شده
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پاکبانان مدافعان نظافت و پاکیزی هستند
بی توجهی به نکات بهداشتی و رهاسازی اقالمی چون ماسک و دستکش آلوده در کف 
کوچه و خیابان، پاکبانان این نارنجی پوشان پرتالش را مقابل ویروس خطرناک کرونا بی 

دفاع کرده است.
این روزها که همه در گیر و دار کرونا هستند و همه جا خلوت است، صدای خش خش 
جاروی لباس نارنجی های شهر را بهتر می توان شنید، پاکبانان در این شرایط پر خطر نیز 
دست از تالش برنداشته و برای پاک نگهداشتن شهر ، خود را به خطر می اندازند.رفتگران 
زحمت کشان بی ادعای جامعه هستند که سالها عمر خود را صرف خدمت به شهروندان و 

تنظیف خیابان ها و معابر می کنند و بار سنگین نظافت شهرها را بردوش دارند.

کارگران و رفتگران شهرداری نه امکان دورکاری دارند و نه از امکانات بهداشتی مناسب 
و به اندازه برخوردارند و نه حتی همه مردم برای حمایت از آنها نظافت عمومی را رعایت 
می کنند. این قشر زحمت کش این روزها با وجود حجم باالی زباله های عفونی همچون 
ماسک و دستکش های یکبار مصرف که به دلیل سهل انگاری برخی افراد ، خیلی از آنها 
در مکان های عمومی رها شده اند، در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و فعالیت آنها 
در پاک سازی معابر و خیابان ها در پیشگیری از این ویروس منحوس مهم و تاثیرگذار 
است.به گفته کارشناسان و مسووالن با شیوع ویروس کرونا استفاده از وسایل بهداشتی 
نظیر ماسک، دستکش و دستمال کاغذی در میان مردم جهت پیشگیری از انتقال این 
ویروس افزایش یافته است اما در خیلی موارد پس از استفاده، به جای ریختن آن ها در 
سطل های زباله، در سطح شهر و معابر و جوی های آب رها می شوند که خود باعث انتقال 

این ویروس می شود.
به گزارش تحریریه روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ؛ در 
این راستا سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور قدرشناسی از تالش 
شبانه روزی پاکبانان و ارج نهادن به خدمات بی وقفه این تالشگران و نمود بیشتر 
خدمات ارزشمند آنها نزد افکارعمومی و فرهنگ سازی بیشتر در میان شهروندان و 
نهادینه کردن فرهنگ احترام به پاکیزگی و نظافت شهری ، نسبت به نصب پوسترهایی 
. تا با ایجاد روحیه تعاون و  با محتوا و عنوان »# پاکبانانمدافعاننظافت«نموده است 
همکاری میان شهروندان و پاکبانان در راستای حفظ سالمت عمومی به ویژه پاکبانان 

زحمتکش گام بردارد.

امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

بتنی که از مواد بازیافتی ساخته می شود
بلوک  جمله  از  متعدد  بتنی  محصوالت  تولید  به  موفق  بنیان،  دانش   یک شرکت 
نیوجرسی، بتن غلتکی، بلوک سبک بتنی، کفپوش  های نانویی ،پانل های بتنی خود 
تمیز شونده، بتن سبک سازه ای، دیوار و جدول پیش  ساخته بتنی با فناوری نانو شد. 
در تولید این محصوالت سازگار با محیط زیست، از مواد بازیافتی به ویژه پت و ضایعات 
شیشه استفاده شده است. با توجه به کاربرد نانو ذرات سیلیس و تیتانیوم در ترکیب 

آنها، مقاومت باالیی دارند.
شاهین ظهوری، مدیر عامل شرکت مذکور، ضمن اشاره به اهداف آتی خود در زمینه 
تولید چنین محصوالتی بیان کرد کفپوش های تولید شده، در مقایسه با نمونه های 
مشابه مقاومت فشاری، کششی و خمشی باالتری دارند. از طرفی سولفات ها و آبهای 
اسیدی نیز ساختار آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهند. به حداقل رساندن آلودگی های 
زیست محیطی و کاهش ترک  های ایجاد شده در سطح آنها به خاطر هیدراتاسیون 

سیمان نیز از دیگر مزایای محصوالت مورد بحث می باشد.
ضد  و  کف  روسازی  های  سیستم  پیاده روها،  تقاطع  ها،  معابر،  در  این،  بر  عالوه 
سرخوردگی، بندرگاه ها، پارکینگ  ها، انبارها و کف  سازی های تزئینی و صنعتی و 
شیب  ها و پیچ  ها، کف های هشدار دهنده و سرعت گیر های حاشیه ای و عرضی جاده ها 

واتوبان ها و بسیاری از موارد دیگر قابلیت استفاده دارند.
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با فرا رسیدن روزهای پایانی سال؛
کاشت گل و گیاه در میدانها و بلوارهای شهر رشت 

آغاز شد
همراستا با نزدیک شدن به هفته منابع طبیعی و فصل کاشت گل و گیاه، 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اقدام به کاشت گل 

در میدانها و بلوارهای شهر رشت نموده است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت این اقدام همزمان با شرایط مناسب آب و هوایی و از روزهای آغازین 
این هفته شروع شده است و تا واپسین روزهای سال نیز برای زیباسازی شهر 

ادامه دارد.
کار بازپیرایی و مرمت فضای سبز شهری هم همراستان با کاشت گل و گیاه 

در شهر دنبال می شود.

برگزاری نشست تخصصی مدیریت نوسازی 
شهرداری با دانشگاه گیالن

نشست تخصصی معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن با همکاری 
شهرداری رشت برگزار می شود

مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت اعالم کرد: به منظور جلب حمایت 
نهادها و سازمانها برای حمایت مالی و علمی از پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی 
کاربردی، معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن با همکاری مدیریت 
نوسازی و تحول ادارِی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت، 
نشستی تخصصی به صورت وبینار با حضور مدیران شهرداری رشت برگزار می  کند. 

گفتنی است زمان برگزاری این نشست وبیناری ساعت 12 تا 14 روز شنبه نهم اسفند 
ماه 1۳۹۹ است. 

عالقه مندان برای شرکت در این وبینار می توانند به نشانی اینترنتی زیر رجوع کنند:  
https://rooydad.guilan.ac.ir/ch/webinar







پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت مرجع رسمی انتشار اخبار شهرداری است
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با تشکر از همکاری و تعامل موثر و مفید رسانه های گروهی اعالم کرد: به اطالع اصحاب رسانه و شهروندان می رساند که پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری رشت به نشانی اینترنتی: www.rasht.ir مرجع اصلی انتشار اخبار رسمی شهرداری رشت است و تمامی اخبار و مصاحبه های مربوطه در قالب خبر، تصویر، گزارش 

و ... از طریق روابط عمومی و پایگاه اطالع رسانی یاد شده، منتشر می گردد.
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