


گفتار هفته

۲

حدیث هفته
امام علی علیه السالم می فرمایند: 

پوشیده ومحفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر ودوام زیبایی اوست.         »غرورالحکم«

پوشش معرف شخصیت وعفت زن مؤمن است.                                         »سوره احزاب آیه 59« 
بنابراین هویت وشخصیت زن درگرو منش و روش زندگی اوست و حجاب  پوشش واالی زن مسلمان به 
شمار می آید..                                                »ستاد عفاف وحجاب شهرداری رشت«

   شهرداری رشت در زمینه فعالیت 
برای زنده نگه داشتن نام خاطره شهدا 
و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت سنگ تمام گذاشته که این 

در نوع خود، زبانزد و بی نظیر است.
به گزارش واحد خبر مدیریت     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، دکتر ناصر حاج محمدی عصر 
روز دوشنبه در هشتاد و هشتمین  
نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 

و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت که با حضور رئیس شورا، 
رئیس و اعضای این کمیسیون برگزار شد، با بیان این مطلب 
پیرامون تالشهای صورت گرفته برای ساخت موزه دفاع مقدس 
در رشت گفت: در این رابطه ارتباط دو سویه و مناسب بین دو نهاد 

مربوطه برقرار شده است.
   وی با اشاره به تعاریف فرهنگ ایثار و شهادت گفت: حرکت به سمت 
هدف بسیار مهم است و در گام دوم انقالب نیازمند برقراری ارتباط با 
جوانان هستیم.  حاج محمدی سپس افزود: شهرداری رشت علی رغم 
شرایط دشوار کنونی، با تمام توان به فکر ترویج فرهنگ متعالی است.

   وی با قدردانی از اعضای شورای شهر رشت خاطر نشان کرد: 
مدیران شهری با وجود تمام مشکالت، در زمینه ترویج ایثار و 

شهادت فعالیت جدی می کنند.
زمینه  در  پیشگام  شهرداری  این  گفت:  رشت  شهردار     
فعالیت برای شهدا است به طوری که بیش از 5۷۰ ایثارگر 

و  هستند  فعال  شهرداری  در 
زمینه سنگ  این  در  شهرداری 

تمام گذاشته است.
  اسماعیل حاجی پور رئیس شورای 
این   در  نیز  رشت  شهر  اسالمی 
نشست با پاسداشت مقام شهدا به 
برخی هجمه های فرهنگی اشاره 
کرد و بر لزوم  ترویج فرهنگ مبارزه 

با تهاجم فرهنگی تاکید نمود.
   فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت نیز 
از فعالیتهای موثر شهرداری رشت در تجلیل و تعظیم مقام 

ایثارگران سخن گفت.
   مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان 
گیالن هم در این جلسه با اشاره به برگزاری برنامه های سی و 
نهمین پاسداشت هفته دفاع مقدس، افزایش توفیق، استفاده و 

بهره گیری از چنین ایامی را مد نظر قرار داد.
   سرهنگ پاسدار عباس بایرامی با اشاره به پیشانی بودن و مرکزیت 
رشت در گیالن گفت: پیوند دادن حماسه های بزرگ با دفاع مقدس 

و نمایش دادن نمادها در چنین شهری ضروری است.
   همچنین شایان گفتن است در این  نشست از برگزارکنندگان 
نمایشگاه دفاع مقدس و خانواده های شهیدان اصغری، محنا 
رشت  شهید  خانواده های  دیگر  از  نمایندگی  به  زعیمی  و 

قدردانی شد.

شهردار تاکید کرد: 
شهرداری رشت پیشگام در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است  

توجه به نکات ریز مدیریت شهری
گاهی اوقات باید موضوعات و مباحث کوچک 
را هم جدی گرفت، چون جزئیات هم مهم 

هستند.
قرار  توجه  مورد  چنانچه  کوچک  مسائل 
نگیرند، می توانند زندگی روزمره شهروندان 
را تحت الشعاع خود قرار دهند، عکس این 
مسئله هم صادق است اگر به جزئیات مسائل 
شهری توجه شود، می تواند زندگی شهروندان 
زندگی  فضای  در  آرامشی  و  دهد  سامان  را 

شهری ایجاد کند.
   یکی از اقدامات جالب توجهی که ممکن 
تاثیری  اما  شود  تصور  کوچک  خیلی  است 
کشی  خط  دارد،  شهری  زندگی  بر  فراوان 

خیابانها و معابر است.
   مدتی است که مدیریت ایمنی و مهندسی 
ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
خطوط  موضوع  جدیت،  با  رشت  شهرداری 
ترافیکی خیابانهای شهر  را دنبال می کند 
و در این زمینه دست به اقدامات جدید هم 

زده است.
   توجه به این مورد می تواند به بهبود وضعیت 
ترافیک شهری، سهولت تردد در شهر، ایجاد 
نظم و به تبع آن آرامش شهروندان منتهی 

گردد.
   به عالوه چون که اصالح هندسی، تغییر 
وضعیت عبور و مرور، بازگشایی و... مسیرها 
نیز در دستور کار این مدیریت قرار گرفته، 
ایجاد حس  سبب  تواند  می  اینها  مجموعه 
مدیریت  به  شهروندان  اطمینان  و  اعتماد 

شهری شود.
   اگر هر یک از ما در حوزه وظایف کاری 
خودمان به جزئیات و مسائل ریز بیشتر توجه 
داشته باشیم، می توانیم مواردی را ببینیم و 
پیگیری کنیم که حاصل جمع آنها به آرامش 
افزایش  و  عمومی  اعتماد  حس  اجتماعی، 

مشارکت شهروندان منتهی شود.
   پس از مسائل کوچک دور و بر خودمان 
مهم  هم  جزئیات  چون  نشویم،  غافل 

هستند.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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در دیدار آتش نشانان »شهر باران« به مناسبت »روز آتش نشانی و ایمنی« با نماینده ولی فقیه در گیالن مطرح شد؛ 
رهنمودهای آیت اهلل فالحتی به آتش نشانان/ ارائه گزارش شهردار رشت/ 

توضیحات رئیس سازمان آتش نشانی
مانور آتش نشانی 

رشت در روز 
»آتش نشانی و 

ایمنی«

   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
مانور  برگزاری  از  رشت  شهرداری 
تجهیزات مربوط به ارتش دفاعی شهر 
خبر  ایمنی«  و  آتش نشانی  »روز  در 

داد.
   بر پایه  این گزارش در جریان مانور 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای 
اعضای  از  برخی  رشت،  شهر  اسالمی 
ناصر حاج محمدی شهردار  دکتر  شورا، 

رشت حضور داشتند.
   این مانور به مناسبت گرامیداشت فرا 
و  آتش نشانی  »روز  مهر  هفتم  رسیدن 
ایمنی« با حضور در مزار »شهدای گمنام 
حسینیه ابوالفضل)ع( سپاه قدس گیالن« 

آغاز شد.
   گزارش تصویری این مانور در پایگاه 
بارگذاری  رشت  شهرداری  اطالع رسانی 

شده است.

»شهر  آتش نشانان  دیدار  در     
باران« به مناسبت »روز آتش نشانی 
در  ولی فقیه  نماینده  با  ایمنی«  و 
گیالن رهنمودهای آیت اهلل فالحتی 
به آتش نشانان، ارائه گزارش شهردار 
سازمان  رئیس  توضیحات  و  رشت 

آتش نشانی مطرح شد.
   به مناسبت فرا رسیدن هفتم مهر 
شهردار  ایمنی«  و  آتش نشانی  »روز 
و  آتش نشانی  سازمان  رئیس  رشت، 
شماری از آتش نشانان »شهر باران« 
نماینده  فالحتی  رسول  آیت اهلل  با 
و  دیدار  گیالن  استان  در  ولی فقیه 
گفت وگو کردند و پای رهنمودهای 

وی نشستند.
   نماینده ولی فقیه در استان گیالن 
فرسوده  بافتهای  وجود  دیدار  این  در 
شهری را یکی از بزرگترین مشکالت 
آتش نشانان عنوان کرد و گفت: بافتهای 

فرسوده شهر نیازمند بازسازی هستند.
کرد:  اظهار  فالحتی  آیت اهلل     
مردم  سالمت  عرصه  در  آتش نشانان 
به  را  روز  این  و  دارند  مهمی  نقش 

آتش نشانان تبریک می گویم.
   وی به روند رو به رشد آتش نشانی در 
کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی 
اشاره کرد و افزود: پیشرفت روزافزون 

آتش نشانی جای ستایش دارد.
به صدور مجوز  امام جمعه رشت     
مبنی بر ساخت و ساز و تراکم باال در 
شهرها توسط شهرداریها اشاره کرد و 

گفت: عقب نشینی واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده نیازمند فرهنگسازی 
است و مردم باید توسعه درون شهری را بپذیرند.

   وی با اشاره به اینکه آمادگی جسمانی آتش نشانان حرف نخست را در 
مقابله با حوادث مترقبه می زند، بیان کرد: خدمت کردن در آتش نشانی عشق 
می خواهد ضمن اینکه آتش نشانان با روحیه آرام می توانند برای حادثه دیدگان 

آرامش بخش باشند.
   آیت اهلل فالحتی آرامش آتش نشان در مواجهه با گروه های هدف را به هنگام  
حادثه، بیش از خاموش کردن آتش تاثیرگذار دانست و خاطر نشان کرد: 

آرامش آتش نشان در تسکین حادثه دیدگان حائز اهمیت است.
   نماینده ولی فقیه در استان گیالن به جایگاه واالی آتش نشانان به ویژه در 
سالهای اخیر نزد مردم اشاره کرد و یادآور شد: مردم آتش نشانان را موجب 

حیات جامعه می دانند.
   وی حضور آتش نشان زن برای 
دارند  حضور  بانوان  که  مراکزی 
افزود: وجود  را مهم عنوان کرد و 
است  شرع  دستور  زن  آتش نشان 
زن،  آتش نشان  داشتن  این  بر  بنا 

حسن است.
کرد:  تصریح  فالحتی  آیت اهلل     
مقابله با حوادث غیرمترقبه نیازمند 

فرهنگسازی است. 

۸۰ میلیارد تومان ماشین آالت 
برای آتش نشانی رشت 

خریداری شد
   شهردار رشت نیز در این دیدار 
زمینه وضعیت  در  گزارشی  ارائه  با 
سازمان آتش نشانی رشت به وجود 
این  در  آتش نشانی  ایستگاه   ۱۴
شهر اشاره کرد و گفت: تعداد۳۸۰ 
آتش نشان هم در این ایستگاه ها به 

طور مداوم فعالیت می کنند.
   دکتر ناصر حاج محمدی از خرید 
پنج دستگاه ماشین آالت آتش نشانی 
با هزینه ۸۰ میلیارد تومان برای شهر 
رشت خبر داد و گفت: خودروی دارای 
نردبان ۵۲ متری برای اطفای حریق 
ساختمانهای بلندمرتبه خریداری شده 
و در گمرک بندر انزلی آماده ترخیص 
است تا به سازمان آتش نشانی رشت 

ملحق شود.

دو ایستگاه جدید آتش نشانی در رشت ایجاد می شود
   رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت نیز در این دیدار 
با بیان اینکه طبق استانداردها نیاز به ۱۸ ایستگاه آتش نشانی در این شهر 
است، اظهار کرد: دو ایستگاه جدید در »مسکن مهر رشت« و »بلوار خرمشهر« 

راه اندازی می شود.
   بابک رمضانی به وجود ۷۲ دستگاه خودروی سبک، نیمه سنگین و سنگین 
در سازمان آتش نشانی رشت اشاره کرد و افزود: میانگین عمر ماشین آالت 

آتش نشانی رشت ۲۰ سال است.
   وی از انجام دو هزار و ۶۹۶ عملیات آتش نشانی توسط سازمان آتش نشانی رشت 
در شش ماه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال ۱۶ 

درصد کاهش حریق و حوادث نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتیم.



شهردار رشت با رئیس 
سازمان صمت دیدار و 

گفت وگو کرد
   این هفته دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت در نشستی با دکتر فرهاد 
دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گیالن دیدار و گفت گو 

نمود.

۴

   رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت 
از ارسال نخستین محموله به »موکب 
بزرگ  پیاده روی  برای  خدام العتره« 

اربعین خبر داد.
   علیرضا قانع با بیان اینکه حدود 
بیش از دو تن برنج، یک تن مرغ، یک 
پیاز، یک  تن سیب زمینی، یک تن 
تن شکر و دیگر مواد غذایی مصرفی 
برای پخت غذای نذری و تأمین اقالم 

و امکانات ایستگاه های صلواتی به وسیله جمعی از خیران تهیه  
شد و برای »موکب شهرداری رشت«ارسال شده است.

   وی گفت: بر اساس مصوبه ستاد اربعین استان گیالن و 
کمیته خدمات شهری استان و کشور با هماهنگی شهرداری 

روب  و  رفت  کارهایی همچون  برای شهرداری رشت  کربال 
مسیر ورودی کربال از عمود ۱۳۹۰ شارع العباس، پلهای روگذر 
مسیر تا شارع الحولی با در اختیار گذاشتن دو خودروی حمل 
زباله، استقرار یکدستگاه خودروی آتش نشانی، یک آمبوالنس 

و... به شهرداری رشت سپرده شده است.
و  گیالنی  موکبهای  ایمنی  از  بازدید  اینکه  بیان  با  قانع     
آموزش متولیان موکبها، اهدای کپسول آتش نشانی به مواکب 
گیالنی برعهده موکب شهرداری رشت گذاشته شد، گفت: 
استقرار اکیپهای نظافت حاشیه موکبهای گیالنی نیز در کربال 

پیش بینی شده است.
   وی خاطر نشان کرد: ظرفیت اسکان ۵۰۰ نفر در کربال 
به مدت  غذا  پرس پخت  هزار  دو  روزانه  و  پیش بینی شده 
ایستگاه های  در  توزیع می شود. همچنین خدماتی  روز   ۱۰
صلواتی برای پذیرایی از زائرین با نوشیدنی های گرم و خنک 

مانند  خوراکی  مواد  همچنین  و 
برپایی  و...،  سیب زمینی سرخ کرده 
ایستگاه کفاشی، ایستگاه خیاطی، 
ایستگاه شارژ موبایل، خدمات رسانه 
و ایستگاه رادیو کربال نیز ارائه خواهد 

شد. 
مراسم  شب  هر  افزود:  قانع     
سخنرانی و مداحی توسط مداحان 
همانند  و  کربال  در  حاضر  گیالنی 
سال گذشته پشتیبانی خدمات صوتی هیئت عزاداری و تجمع 

گیالنیان در کربال نیز برعهده شهرداری رشت است.
   رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت همچنین اذعان نمود: 
از سال ۹۴ ستاد اربعین شهرداری رشت تشکیل شده است 

اما »موکب خدام العتره شهرداری رشت« از سال ۹۶ بنا نهاده 
شد. شهرداری در سالهای ۹۴ و ۹۵ با توجه به دستورالعملهای 

ستادی اقدام می نمود.
عاشق  همکاران  از  برخی  آن  از  پس  داد:  ادامه  قانع     
کمک  با   ۹۶ سال  از  گرفتند  تصمیم  اباعبداهلل الحسین)ع( 
خیران و مسئوالن استان »موکب خدام العتره« را راه اندازی 
کنند که با راه اندازی این موکب نیروهای شهرداری نیز هم 
 قسم شدند تا با نیت خدمت رسانی به زائران سرور و ساالر 
شهیدان، علی رغم اینکه به لحاظ اداری در بخش خدمات 
شهری حقشان بود و می توانستند همانند دیگر شهرها حق 
مأموریت دریافت کنند، بدون دریافت یک ریال این خدمات 
را با افتخار در اختیار زائرین اربعین قرار دهند و از بابت اینکه 
توفیق نوکری حضرت سیدالشهدا)ع( نصیبشان شده شاکر 

خداوند هستند.

نخستین محموله »موکب خدام العتره« به کربال اعزام  ارسال شد شهردار رشت با رئیس 
سازمان صمت دیدار و 

گفت وگو کرد
   این هفته دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
دلق پوش  فرهاد  دکتر  با  نشستی  در  رشت 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

گیالن دیدار و گفت گو نمود.
ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت     
دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
حاج محمدی در این دیدار برخی از موضوعات 

و مسائل مربوط به کسبه رشت و اقتصاد بازار 
را مطرح کرد.

شهردار رشت با مسووالن 
وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مساح ایران 
دیدار و گفت وگو کرد

   اعضای گروه عمران ایران وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در جهت 
برقراری همکاری و مشارکت در ساخت  و 
توسعه زیرساختهای شهر رشت با دکتر ناصر 

حاج محمدی دیدار و گفت وگو کرد.  
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه اعالم 
و  دفاع  وزارت  ایران  عمران  گروه  آمادگی 
پشتیبانی نیروهای مسلح ایران برای همکاری 
و مشارکت در ساخت و توسعه زیرساختهای 
شهر رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت و اسماعیل حاجی پور رئیس 

شورای اسالمی شهر رشت برگزار شد.
و  مسائل  طرف  دو  نشست  این  در     
همکاریهای  زمینه   در  را  خود  دیدگاه های 
مشترک بیان کردند و قول مساعد همکاری 

نیز داده شد.



۵

شهردار رشت از سازمان انتقال خون استان گیالن 
بازدید کرد

شهردار رشت امروز با حضور در سازمان انتقال خون استان گیالن و دیدار با بابک پاکدل خوش اخالق 
از بخشهای مختلف این اداره کل بازدید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جریان این دیدار مدیرکل انتقال خون 
استان گیالن گفت: ساالنه به طور میانگین بیش از ۲۰۰ هزار واحد خون و فرآورده های خونی در استان 
گیالن تولید می شود که این خونها برای مصدومان حوادث، جراحیها، بیماران هموفیلی، فاویسم و افراد 

نیازمند مصرف  می شود.
وی افزود: استان گیالن به علت گردشگرپذیر بودن، آمار باالی جراحیهای قلب و عروق، تصادفات، تعداد 

زیاد بیماران هموفیلی، تاالسمی و فاویسمی جزو استانهای پرمصرف خون کشور است.
در این دیدار شهردار رشت نیز با اشاره به حس نوعدوستی شهروندان رشت تاکید کرد: مردم این شهر 

همواره در انجام کارهای خیر پیشقدم هستند.
دکتر ناصر حاج محمدی تاکید نمود: شهرداری رشت به هر طریق ممکن از تشکیالتی همچون سازمان 

انتقال خون که تشکیالتی مردمی و خدمات رسان در شهر رشت است حمایت و پشتیبانی می کند.
وی افزود: مجموعه پرسنل شهرداری رشت در طول سال با اهدای خون خود تالش می کنند به 

همشهریانشان که نیازمند گروه های مختلف خوبی هستند، کمک کنند.
شایان گفتن است که شهردار رشت و هیئت همراه وی از بخشهای مختلف سازمان انتقال خون استان 

گیالن بازدید کرده و پای صحبت دست اندرکاران هر بخش نشستند.

   به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، دکتر ناصرحاج محمدی در یکصدمین 
روز کاری خود و در یکصدمین دیدار سرزده اش از واحدهای مختلف شهرداری به سازمان عمران و 

بازآفرینی شهری رشت رفت. 
   اگرچه پیش از این دو بار از»اداره فنی و اجرایی سازمان عمران« بازدید کرده و از نزدیک به مشکالت بخش 

ماشین آالت سازمان توجه کرده بود اما با تجربه های پیشین اینبار از وضعیت درآمدی سازمان جویا شد.
   ناصر حاج محمدی در این دیدار از امتیازات شهر رشت گفت و انتظاراتش از سازمان عمران و 
بازآفرینی که باید با افزایش تولیدات بتنی، کفپوش، جدول، آسفالت و کمک گرفتن از بخش خصوصی  
و همچنین فروش محصوالت به دیگر شهرداریهای گیالن، بهره وری و درآمدزایی سازمان را افزایش 

دهد.
   وی همچنین سازمان عمران و بازآفرینی شهری را برای شرکت در مانور آتش نشانی ترک کرد 
و وعده داد که هفته دیگر مجدداً به این سازمان سر بزند تا اینبار شنوای مشکالت سازمان از زبان 

یکصدمین دیدار سرزده شهردار رشت؛ اینبار سازمان عمران و بازآفرینی شهری

کارکنان باشد.
   شهردار رشت در بخشی از سخنان خود نیز گفت: بهره وری سازمان با این تعداد پرسنل و 
ماشین آالت حرفه ای باید افزایش یابد و در این راه همچنین از بخشهای خصوصی باید کمک 

گرفته شود.
   حاج محمدی عمده ترین مشکل در شهرداری را فقدان برنامه منسجم برای درآمدزایی دانست و 
تصریح کرد: شهرداری رشت تافته جدا بافته از دیگر شهرداریهای کشور نیست و در شرایط فعلی 
اقتصادی، همه شهرداریها دچار مشکل هستند. بنا بر این تالش ما باید در جهت مدیریت بدون 

نفت باشد.
   وی همچنین خطاب به پرسنل سازمان عمران نیز گفت: کارگروه پیشنهاد ایجاد نمایید و 
کارکنان پیشنهادهای سازنده ارائه دهند و به بهترین پیشنهاد نیز جایزه داده شود و یا یک درصد 

از درآمد حاصل از آن پیشنهاد کاربردی به پیشنهاددهنده برسد.



۶

توضیح معاون خدمات شهری شهرداری رشت 
در باره ی بحث روز این هفته؛ 

نقص در ماشین آالت و ضعف مدیریت پیمانکار، 
عامل اصلی تاخیر در جمع آوری زباله های برخی محالت بود  

از محالت     در تعداد بسیار معدودی 
پشت  همچون  رشت  شهر  حاشیه 
سر،  صف  انتهای  دخانیات،  شرکت 
انتهای حمیدیان به طرف پاره بیجار و ... 
نقص در ماشین آالت و ضعف مدیریت 
پیمانکار رفت و روب منطقه چهار رشت 
عامل اصلی تاخیر در جمع آوری زباله ها 
بوده که تذکرات شفاهی و کتبی الزم و 
جرائم مربوطه بر پیمانکار مترتب شده 

است.
این  با اعالم     مهندس علی مقصودی 

مطلب افزود: به یقین می توان گفت که پاکبانان عزیز از هیچ تالش و کوشش برای پاکیزگی شهر 
مضایقه نکردند و علی رغم همه کاستی ها، کمبودها و تاخیر در پرداختها، هیچ تقصیری متوجه پاکبانها 

نیست.
   وی افزود: در شهر رشت در حدود ۵۰۰ هزار واحد ملکی وجود دارد و اگر هر شب افزون بر ۳۵۰ 
هزار واحد ملکی زباله های خود را بیرون بگذارند، تعداد بسته های کوچک زباله عددی بسیار قابل توجه 
خواهد بود و با در نظر گرفتن این موضوع آشکار خواهد شد که عملکرد مدیریت پسماندهای شهرداری 
تا چه حد گسترده و قابل توجه است و به خاطر اینکه بخش اعظم این عملیات در طول شب انجام 

می شود بیشتر شهروندان در جریان این میزان از عملیات گسترده رفت و روب نیستند.
   معاون خدمات شهری شهرداری رشت تاکید کرد: البته به این نکته نیز باید توجه کنیم 
که آیا همه شهروندان زباله های خود را سر ساعت ۹ شب بیرون می گذارند؟ فارغ از اینکه 
نقش  اما  بوده  نواقصی  دارای  بدون شک  شهرداری،  پسماندهای  مدیریت  عملکردی  حوزه 
فرهنگ شهروندان در زمینه رعایت بهداشت عمومی با قرار دادن زباله در ساعت مشخص 
نیز بسیار حائز اهمیت است، قطعاً همگان استحضار دارند که فرهنگسازی شرایط و ضوابط 

انجام  تالشهای  همه  علی رغم  و  دارد  را  خود  خاص 
شده در جهت فرهنگسازی مدیریت زباله ها همچنان 
شاهد آن هستیم که جمع قابل توجهی از شهروندان 
زباله های خود را در ساعتهای مختلف و بدون رعایت 
حقوق شهروندی دیگر شهروندان در هر ساعت و هر 
دلیل  همین  به  و  می کنند  رها  شهر  سطح  از  جایی 
جمع آوری  حال  در  مداوم  صورت  به  باید  شهرداری 

باشد. زباله 
   مهندس مقصودی افزود: شهرداری نهایت تالش خود را 
انجام می دهد تا این بی دقتی و رعایت نکردن ساعت مقرر 
خارج کردن زباله از خانه از سوی عده قلیلی از شهروندان، 

موجب اخالل جمع آوری و بهداشت شهر نشود.
پاکبانها و همکاران شهرداری که در حوزه مدیریت پسماندها فعالیت  از همه  با تشکر     وی 
می کنند، از بابت نقص عملکردی پیمانکار در برخی از محالت حاشیه شهر نیز خاطر نشان کرد: 

قطعاً پیگیری و نظارت جدی تر در این زمینه انجام خواهد شد.
   معاون خدمات شهری شهرداری رشت در پایان از همه شهروندان خواست تا هر گونه نقص عملکرد 
شهرداری در حوزه های مختلف اعم از پسماند، فضای سبز، آسفالت، حوادث، خطرات و دیگر موارد را 

به سامانه رایگان ۱۳۷ شهرداری اعالم فرمایند، تا در اسرع وقت اقدامات الزم انجام شود.

بخش اعظم عملیات 
جمع آوری زباله در طول 
شب انجام می شود بیشتر 
شهروندان در جریان این 
میزان از عملیات گسترده 
رفت و روب نیستند.

برای آشنایی بیشتر با ظرفیتهای شهر خالق خوراک رشت؛ 
روسای اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر 

میهمان شهرداری رشت شدند

   این هفته مجموعه مدیریت شهری رشت میزبان و پذیرای روسای اتحادیه دانشگاه های حاشیه 
دریای خزر بود و فرصتی به وجود آمد تا ظرفیتهای شهرخالق خوراک رشت به این میهمانان 

خارجی عرضه شود.
   نایب رئیس شورای اسالمی شهر رشت در این دیدار که شامگاه سه شنبه با حضور رئیس و 
دیگر اعضای شورای اسالمی این شهر پس از بازدید از پیاده راه فرهنگی رشت در »تاالر گفتمان 
شهرداری« برگزار شد اظهار کرد: رشت از سال ۲۰۱۵ با بیش از ۲۲۰ نوع غذای محلی به عنوان 

شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو به ثبت رسیده است. 
میهمانان  حضور  از  زاهد  فرهام     
در  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
و حضور  کرد  اظهار خرسندی  رشت 
پخت  فرهنگ  ترویج  برای  را  آنان 
خالق  شهر  برند  و  محلی  غذاهای 

خوراک شناسی مهم توصیف نمود.
دانشگاه های  روسای  است  گفتنی     
دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه نهم و 
دهم میهمان دانشگاه گیالن بودند و در 
این بین شهرداری رشت هم برای آشنا 
محلی  و  بومی  غذاهای  با  آنها  کردن 
رشت در چارچوب اهداف و برنامه های 
شهر خالق خوراک، در ضیافت شام از 

میهمانان این اجالس پذیرایی کرد.
   در ضیافت شام شهرداری رشت روسای 
دانشگاه های حاشیه دریای خزر از تنوع 
غذاهای محلی گیالن و رشت ابراز رضایت 
کردند و با ویژگیهای غذای محلی شهر خالق 
خوراک رشت بیش از پیش آشنا شدند.



۷

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری رشت در یک جلسه ی 

کشوری حضور یافت

   سی و پنجمین نشست تخصصی کمیسیون 
کالنشهرهای  مجمع  معماری  و  شهرسازی 
کشور با حضور دکتر رضا ویسی سرپرست 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت 

در تهران برگزار شد.
   دکتر ویسی در نشست تخصصی کمیسیون 
معاونان شهرسازی و معماری کالنشهرها که 
با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور و مهندس ساالری رئیس کمیسیون 
اسالمی شهر  شورای  معماری  و  شهرسازی 
تهران تشکیل شد، شرکت کرد و به بیان نقطه 

نظرات کارشناسی خود پرداخت.
   سی و پنجمین نشست تخصصی کمسیون 
شهرسازی و معماری مجمع کالنشهرهای کشور 
صبح روز چهارشنبه دهم  مهر ماه امسال به 
میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

تهران و با حضور دکتر جمالی نژاد برگزار شد.
این نشست مسائل کالن شهرسازی     در 
و  ضوابط  شهرها،  حریم  شامل  معماری  و 
مقررات شهرسازی و معماری، بافت تاریخی و 
فرسوده شهری، تحقق پذیری اهداف طرحهای 
توسعه شهری و ... از جمله موضوعات مهم 
مطرح شده بود که در هر زمینه مورد بحث، 

گفت وگو، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 
از  یکی  عنوان  به  هم  ویسی  رضا  دکتر     
در  تخصصی  نشست  این  در  سخنرانان 
سخنانی با اشاره به اهداف تشکیل کمیسیون 
از  بهره گیری  شهرسازی،  معاونان  تخصصی 
ظرفیت به وجود آمده برای ایجاد وحدت رویه 
در فعالیتهای مرتبط با شهرسازی از جمله 
طرحهای توسعه شهری، نرم افزار شهرسازی، 
نحوه کنترل و نظارت بر ساخت وسازها، نحوه 
درآمدی  منابع  تعریف  و   ۱۰۱ ماده  اجرای 
جدید برای شهرداریها و همچنین پیگیری 
رفع تعارض در قوانین و ضوابط و دستورالعملها 

در حوزه مدیریت شهری را الزامی دانست.

تیم تخصصی شهرداری رشت از مدرنترین دستاوردهای حوزه 
فناوری اطالعات مکانی بازدید کرد  

   به گزارش سازمان فاوای شهرداری رشت تیم تخصصی این شهرداری متشکل از معاونت مالی و 
اقتصادی، معاونت شهرسازی و معماری، رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر ساخت و سازها و همچنین معاونت سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت از آخرین و مدرنترین 

دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات مکانی در »شرکت صفا رایانه« بازدید کرده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این تیم تخصصی به منظور 
بررسی و هماهنگی الزم برای توسعه سامانه یکپارچه خدمات شهرسازی شهرداری رشت از شرکت یاد 

شده و دستاوردهای آن در زمینه فناوری اطالعات مکانی بازدید کرد.
   این برنامه بازدید به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات الکترونیک به شهروندان در راستای تحقق شهر 

هوشمند به عمل آمده است.
   گفتنی است شهرداری رشت در دوره جدید فعالیت هدف گذاری ویژه برای دستیابی به مولفه های شهر 
هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک انجام داده و در نخستین گام در این جهت به اجرای عملیات فیبر 

نوری پرداخته است.
   بازدید اخیر تیم تخصصی شهرداری رشت هم در همین راستا و برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر 

الکترونیک به شهروندان این شهر صورت گرفت.

طرح»اوژانسدرختکاری«دررشتاجرامیشود
طرح »اورژانس درختکاری« نخستین گام در جهت ارتقای سطح فرهنگ حفظ و گسترش 
فضای سبز شهر رشت است که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با همکاری یک 

تشکل مردم نهاد آن را اجرا می کند.
   به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت؛ 
یکصد و یکمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
رشت، روز شنبه ششم مهر ماه امسال با حضور رئیس، اعضا، مشاوران کمیسیون و سجاد 
محجوب ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت برگزار شد و در 
این نشست در باره افزایش مشارکتهای مردمی در جهت حفظ، نگهداری و توسعه فضای 

سبز تصمیماتی گرفته شد.
   دکتر بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر رشت در این نشست اظهار کرد: مهمترین هدف اجرای طرحهای سه گانه ی 
وارده از جمله طرح »اورژانس درختان شهری« با محوریت مشارکت مردمی در موازات با 
طرح »جهاد درختکاری« به عهده گرفتن سرپرستی هر درخت توسط شهروندان عالقه مند 
و داوطلب است که در سال گذشته برای اولین بار بخشی از آن توسط موسسه محیط 

زیستی »سرزمین ایده آل ما« در شهر اجرا گردید.
   وی افزود: اجرای طرح اشکاالتی داشته که باید اصالح شود از جمله رعایت نکردن 
رسیدگی به موقع و آبیاری مناسب درختان شهری که سبب خشک شدن برخی از آنها شد.
   گفتنی است در این نشست »طرح اورژانس درختکاری«، »طرح جهاد درختکاری«، 
»طرح جامع فضای سبز و ارزیابی درختان بر اساس میزان اکسیژن تولیدی« مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر گردید در گام اول »طرح اورژانس درختکاری« با همکاری سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت و تشکلهای مردم نهاد جهت اجرا در دستور 

کار قرار بگیرد.
   سجاد محجوب رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در اجرای 

این طرح توضیح داد: در طرح یاد شده هر نهال به نام یک شهروند کاشته می شود و آن شهروندان زمینه های حفظ، نگهداری و حفاظت از نهال و رشد آن تا 
تبدیل شدن به درخت را بر عهده می گیرد.

   وی ادامه داد: این کار حس مسئولیت اجتماعی را در شهروندان برانگیخته کرده و آنها را در قبال افزایش فقضای سبز شهر مسئول می کند.

»جشن شعر« سازمان 
فرهنگی شهرداری رشت 

برای سالمندان
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان     
»هفته  بزرگداشت  برای  رشت  شهرداری 
خانه  در  شعر«  »جشن  آیین  سالمندان« 

میرزا کوچکخان جنگلی برگزار شد.
 این آیین به مناسبت فرا رسیدن »هفته 
جهانی سالمندان« با همکاری اداره بهزیستی 
کوچک  میرزا  درخانه  رشت  شهرستان 

جنگلی در استادسرای رشت برگزارشد.
فرهنگیان،  از  شماری  آیین  این  در     
عالقه مندان  و  گیالنشناسان  فرهیختگان، 
فرهنگ و ادب استان گیالن و شهر رشت 

حضور داشتند.
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دو خدمت ویژه  از شهرداری رشت؛هر دو موفق
   شهرداری رشت در طول هفته های گذشته دو خدمت ویژه را به شهروندان ارائه داده که هر دو نوع 

خدمت مورد توجه شهروندان این شهر قرار گرفته است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، »طرح پاکسازی هفتگی 
محالت شهر رشت« هم اکنون هفته  بیست و سوم خود را سپری می کند و اجرای طرح »میزخدمت در 

مصلی امام خمینی رشت« نیز هفته ی هفتم خود را پشت سر گذاشته است.
   بر پایی »میز خدمت شهرداری رشت« این هفته نیز با حضور شهردار و با محوریت شهرداری منطقه 
سه  در مصلی امام خمینی)ره( رشت با موفقیت  انجام شد و بسیاری از شهروندان در اجرای این طرح 
خدمات مورد نیاز خود را دریافت کردند.   »میز خدمت« در هفتمین هفته برای پاسخگویی به مسائل 
شهروندان روز جمعه پنجم مهر ماه ۹۸ با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و محمدحسن 
عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر و مسووالن منطقه سه شهرداری رشت در مصلی امام خمینی)ره( 

برگزار شد و جمعه این هفته دوازدهم مهر ماه نیز تداوم یافت.
   همچنین حوزه مدیریت خدمات شهری هفته بیست و سوم »طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر 
رشت« را روز جمعه پنجم مهر ماه امسال با همکاری شرکتهای طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماندها 

در زمینه رفت و روب و فضای سبز برگزار کرد.
   این دو طرح ویژه سبب شده است تا دامنه و سطح خدمات، خدمت گیران شهرداری رشت وسعت 

یابد و رضایتمندی شهروندان بیش از پیش جلب شود.
   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با عالقه مندی از هر گونه طرح، پیشنهاد، نظر و یا 

اظهارنظر در باره چگونگی برگزاری این طرحها استقبال می کند.

در پاسخ به شبهات ایجاد شده چند روز اخیر 
در برخی سایتهای اطالع رسانی؛

شهرداری منطقه دو رشت به تشریح و 
تبیین وضعیت ساخت و ساز ملک 

کوچه میالنی پرداخت
پس از انتشار مطالب و تصاویری از ساخت و ساز در یکی از ملکهای واقع در کوچه میالنی شبهاتی ایجاد شد، 
که بالفاصله روابط عمومی شهرداری منطقه دو رشت با توجه به توضیحات مهیار برنجی معاون شهرسازی این 

منطقه به تشریح مساله با ارائه مدارک و مستندات پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جوابیه روابط عمومی شهرداری 
منطقه دو خطاب به "گیل خبر" آمده است که: ملک مورد اشاره واقع در کوچه میالنی مطابق مستندات موجود 
و بر اساس خط پروژه و طرح تفصیلی قدیم شهر رشت، دارای 6۹ مترمربع عقب نشینی بوده است و بر اساس 
همین مقدار عقب نشینی، در خرید و فروش های سالهای 13۸۸ و 13۸۹ معامله و پالک فوق به مالکین جدید 
منتقل شد اما در سال 13۹5 و ابالغ طرح تفصیلی جدید شهر رشت، ملک مورد اشاره با توجه به واقع شدن 

در بافت تاریخی شهر و بافت بازار، بر اساس طرح مصوب فاقد عقب نشینی اعالم شد.
بر همین اساس و مطابق با درخواست دریافت پروانه احداث بنا از سوی مالکین جدید، شهرداری منطقه دو 
با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه و لحاظ واقع شدن ملک در محدوده استحفاظی میراث فرهنگی اقدام به 
اخذ استعالمات الزم از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن را نمود و اداره کل 
مذکور طی پاسخی اعالم نمود که  احداث بنا در پالک ثبتی فوق بدون کسر عقب نشینی امکانپذیر می باشد.
در این جوابیه همچنین تاکید شده است: بنا بر این منطبق با نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گیالن و طرح تفصیلی مصوب، شهرداری منطقه در اقدامی کاماًل قانونی و طبق 
مقررات پس از مذاکرات متعدد و هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان، مبنی بر اعالم عرض کم کوچه مورد نظر و درخواست تجدید نظر در صورت امکان برای عقب 
نشینی و البته بر اساس ضوابط موجود در آن اداره محترم، اقدام به صدور پروانه ساختمانی بدون کسر 
عقب نشینی برای پالک فوق نمود. حالیه پس از صدور مجوز و شروع عملیات توسط مالک محترم و 
پس از آن شکوائیه اهالی محترم کوچه میالنی مبنی بر عرض کم کوچه و نبود فضای کافی به جهت 
تردد خودروهای عمومی مانند اورژانس و آتشنشانی، شهرداری منطقه بر خود الزم دانست که مجدداً 
با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن مکاتبه و شکایت اهالی محترم 

کوچه مذکور را به آگاهی برساند.
در متن این پاسخ رسانه ای همچنین تاکید شده است: پیگیریهای انجام شده و جلسات متعدد در کارگروه 
خط پروژه که با حضور نمایندگان استانداری، شهرداری، اداره کل شهر سازی و اداره کل میراث، گردشگری 
و صنایع دستی منتج به صدور خط پروژه جدید و با میزان عقب نشینی به مساحت 13.70 متر مربع گردید.

این خط پروژه پس از تایید توسط نمایندگان سازمانهای یاد شده، به تایید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گیالن رسید و اداره کل راه و شهرسازی گیالن طی صورتجلسات متعدد با تایید خط 

پروژه فوق موضوع را به صحن اصلی کمیسیون ماده 5 ارجاع نمود.
در ادامه مطلب روابط عمومی شهرداری منطقه دو خاطر نشان کرد: با شکایت مجدد اهالی کوچه میالنی مبنی 
بر عقب نشینی، طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 معلق و جهت بررسی بیشتر به آینده موکول شد و شهرداری 
منطقه دو رشت ضمن اعالم توقف عملیات ساختمانی به مالک، موضوع بررسی مجدد خط پروژه را به کارگروه 

خط پروژه واقع در اداره کل راه و شهرسازی گیالن ارجاع داد.
الزم به ذکر است؛ شهرداری رشت که مجری اعمال دقیق ضوابط و مقررات در سطح شهر است، طی یک 
فرایند قانونی اقدام به صدور پروانه ساختمانی کرده است و با توجه به شرح وظایف شهرداری، هیچگونه 
مسئولیتی در خصوص مباحث فنی ادارات دیگر تصمیم گیرنده در طرح تفصیلی شهر رشت و بافت تاریخی 

بر عهده این شهرداری نمی باشد.
در پایان این جوابیه هم خطاب به "گیل خبر" آمده که با قدردانی از زحمات شما در انعکاس اخبار، بیان 
مشکالت و بررسی آنها، آرزوی توقیق روز افزون برایتان داریم و خاطر نشان گردیده که تصاویر مستندات 

مربوطه در پیوست آمده است.
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