
شهرداری رشت در هفته ای که گذشت

)هفته سوم مرداد ۱۳98(

شماره ۲

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت



ارائه مشکل اساسی شهر رشت به  وزیر اطالعات
   آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار با حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر 
اطالعات با اشاره به آرامش حاکم در استان اظهار کرد: با توجه به ویژگی های موجود 

گیالن از دریا، جلگه و کوه این استان ساالنه پذیرای ۳۵ میلیون گردشگر است.
   نماینده ولی فقیه در استان گیالن به مساله ی مهم دو رودخانه زرجوب و گوهررود 
شهر رشت اشاره کرد و یادآور شد: پس از انقالب هیچ توجهی به این رودخانه ها نشده 

و آسیب های آن داخل شهر و ورودی به تاالب انزلی بسیار زیاد است.
   وی ادامه داد: امیدواریم با معرفی استاندار جدید گیالن به مشکالت استان توجه 
جدی شود و اگر بتوانند سرمایه گذاری هایی انجام دهند بسترهای توسعه همه جانبه 

در استان وجود دارد.
   امام جمعه رشت با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان گیالن بیان کردم که گیالن از سرسبزی برخوردار است، اظهار کرد: به دلیل 

بی توجهی به زیرساخت های اقتصادی، فقر گیالن زیر سرسبزی استان پنهان شده است.
  طرح  مساله رودخانه های رشت نزد وزیر اطالعات از آن جهت مهم است که مقامات کشوری در جریان مسائل اساسی شهر رشت باشند، 
در  رودخانه های رشت  آلودگیهای  برای حل  برنامه ریزی  و گفت:  تاکید کرد  آن  بر حل  نیز  معارفه خود  روز  مساله ای که شهردار رشت 

اولویت است.

میز خدمت  با حضور شهردار رشت
   برنامه »میزخدمت« این هفته در مصلی رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی برگزار شد تا نشان داده شود شهرداری رشت در برپایی این خدمت هفتگی مصمم و جدی 

است.
   سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در باره ی برپایی »میز خدمت« این هفته اعالم کرد: دوره جدید برگزاری »میز خدمت« برای پاسخگویی به مسائل شهروندان 

روز جمعه ۱۸ مرداد ماه ۹۸ با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و مدیران شهرداری در »مصلی امام خمینی )ره( رشت« برگزار شد.
   علیرضا قانع در باره این برنامه توضیح داد: میز خدمت یاد شده در راستای اجرای دستور شهردار رشت مبنی بر ارائه خدمت به شهروندان هر منطقه در روزهای جمعه هر هفته، صبح روز 

جمعه ۱۸ مرداد ۹۸ برگزار شده است.
   وی افزود: »میز خدمت« این هفته با محوریت شهرداری منطقه سه رشت با حضور مهندس عیسی پور شهردار منطقه سه و مدیران این منطقه از شهرداری برپا شد.

   گزارش تصویری این برنامه نیز در سایت اطالع رسانی شهرداری رشت به طور کامل بازتاب یافته است.



خبری با بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی
   خبر برنامه ریزی برای ساخت بزرگترین مجموعه  پارک آبی در شهر رشت که به وسیله  واحد خبر 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سایت این شهرداری بارگذاری شد، به سرعت 

در شبکه های اجتماعی بازتاب یافت.
   بسیاری از رسانه های فضای مجازی و خبرگزاریهای اینترنتی آن را بازنشر دادند و ماهیت این خبر 

در شبکه های اجتماعی هم با اظهارنظرهای متفاوت نویسندگان روبه رو شد.
   برخی نوشتند: »سنگ بزرگ عالمت نزدن است« و تاکید کردند: »ما از این پروژه های بزرگ در 

رشت زیاد کلنگ زده ایم که نتیجه نداده است مثاًل یکی همین کتابخانه مرکزی شهر رشت«.
   برخی از اظهارنظرکنندگان آن را اقدامی موثر و مثبت در جهت توسعه و پیشرفت شهر رشت ارزیابی 

کردند و گفتند: »اگر واقعاً به ثمر بنشیند می تواند مبنای پیشرفت شهر و جذب گردشگر  باشد.«
   بعضی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی هم انتقاد کرده اند که همیشه طرح و نقشه یک پروژه 
بسیار قشنگ و خوب است اما در عمل وقتی اجرا می شود پروژه اجرایی زمین تا آسمان با آنچه در 

نقشه دیده بودیم، متفاوت خواهد بود.
   به هر حال ساخت مجموعه پارک آبی »گیل لند« در رشت خبری بوده که در هفته گذشته هم 

مطبوعات استان، هم رسانه های اینترنتی و هم شبکه های اجتماعی خیلی به آن پرداخته اند.

شهردار رشت »روز خبرنگار« را تبریک گفت
   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با انتشار بیانیه  ای »روزخبرنگار« را تبریک گفت. وی در این بیانیه 
بدون  عالقه  و  عشق  با  همواره  که  هستند  ما  بزرگ  اجتماع  از  زحمتکش  قشری  »خبرنگاران  است:  آورده 
کوچکترین وقفه با تالش خستگی ناپذیر و جان فرسا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی با 

تهیه و انتشار مطلب، خبر، گزارش و عکس در راستای توسعه استان و شهر خود تالش می کنند.
آنان هرگز نمی  نبود،  به کارشان  اگر عشق و عالقه قلبی تالشگران عرصه خبر و اطالع رسانی  بدون شک 
توانستند در این وادی خطرناک و پر افت و خیز که دارای مخاطرات جدی بسیاری است و به همین دلیل 

شغل سخت و زیان آور شناخته شده، گام بردارند.
عشق به کار و عطش خدمت به جامعه هم اینک در وجود خبرنگاران ما با همه مشکالتی که در مسیر کار 
با مسائل و سختی های بسیاری  انجام وظایف خود  نهادینه شده و خبرنگاران در راستای  مواجه هستند، 
پر  و  عالقه  با  همچنان  آنها  اما  سازد  می  عیان  را  مشقت  پر  کار  این  های  پیچیدگی  که  هستند  رو  روبه 
نیز می  ها، دردسر ها و کمبود هایشان  با همه سختی  و  نگارند  پیشرفت جامعه خود می  برای  استقامت 

سوزند و می سازند.
تصویر  به  برای  همواره  که  شهرمان  پرتالش  و  صدیق  خبرنگاران  پرتوان  قلم های  می کنم  آرزو  پایان  در 
کشیدن مشکالت و مسائل جامعه به کار گرفته می شود، ثابت و استوار بنگارد و نگارندگان این عرصه هم 

با کمک و همراهی مسئوالن و مدیران روز به روز از وضعیتی بهتر برخودار شوند.
بر خود الزم می دانم در پایان روز خبرنگار که نشان دهنده عمق و عشق خبرنگاران به این شغل شریف 
سختکوش  خبرنگاران  همه  از  و  نمایم  عرض  تبریک  شهرمان  و  استان  خبرنگاری  جامعه  به  را  است 

شهرمان که در جهت توسعه، پیشرفت و آبادانی رشت عزیز تالش می کنند سپاسگزاری و قدردانی نمایم.«



درصد   ۲۶ امسال  نخست  چهارما هه  در  آتش نشانی؛  سازمان  نگرانی 
خانه های آتش گرفته ی رشت بیمه نداشته اند

   در چهار ماهه نخست امسال آتش نشانان 
شهرباران و تیم های امداد و نجات سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
آتش سوزی،  مورد   682 و  یكهزار  رشت 
را  شهروندان  به  ایمنی  خدمات  و  حادثه 

پوشش دادند.
وقوع 779 مورد آتش سوزي  به دلیل     
در شهر رشت در چهار ماهه گذشته، نبود 
بزرگ  نگرانی های  از  آتش سوزي  بیمه 

سازمان آتش نشانی است.
ماه  چهار  آتش سوزیهای  مجموع  از     
و  علفزارها  آتش سوزي   ۳72 گذشته 

ضایعات و 2۳7 آتش سوزي خانه مسكونی بوده که   69 درصد این آتش سوزی ها به 
علت اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی بوده است.

با  که  است  گمشده ای  حلقه  مسكوني  خانه های  آتش سوزي  بیمه  نبود  همچنان     
است  جبران  قابل  خانه هایشان  آتش سوزي  بیمه  پیگیري  در  شهروندان  هوشیاري 
چون از آمارها چنین برمی آید که تنها 26 درصد خانه هاي آتش گرفته داراي بیمه 

آتش سوزي بوده اند.
رشت  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشاني  سازمان  رئیس  رمضاني  بابك    
هستیم  سال  گرم  روزهاي  در  اینكه  به  توجه  با  تا  کرد  سفارش  شهروندان  به 
همچون  برودتي  وسایل  از  استفاده  ویژه  به  ایمني  نكات  رعایت  به  نسبت 
نظر  دقت  و  توجه  بیشتر  خانه ها  برق  سیم کشي  سیستمهاي  ایمني  به  کولر 

 . یند بنما

جدیت شهردار برای حل یک معضل اساسی رشت 
   شهردار رشت در نشست مشترک با مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن بر لزوم 
اتخاذ تدابیر ویژه برای ترمیم نوار حفاری خیابانها و معابر در جهت کاهش حوادث و 

تصادفات شهری تاکید نمود.
   دکتر ناصر حاج محمدی در این نشست گفت: هر چند شهرداری خواهان دریافت 

منافع از خدمات شرکت گاز نبوده و نیست اما به دلیل هزینه های فراوانی که ترمیم 
حفاری های مختلف برای شهرداری در بر دارد باید در زمینه ترمیم نوار حفاری ها با 

شرکت گاز استان یا هر دستگاه حفار دیگر به توافق برسیم.
   شهردار رشت سپس گفت: طبق قوانین و مقررات موجود دستگاه های حفاری کننده 

موظف به ترمیم ناحیه و نوار حفاری ایجاد شده معابر شهری هستند.
   حاج محمدی خاطر نشان کرد: بیشتر حادثه های درون شهری به دلیل حفاری های 
موجود رخ می دهد که به همین دلیل باید برای این موضوع مهم که به حفاظت جان 

شهروندان مرتبط است، تدابیر ویژه اندیشیده شود.

نگرانی برخی از کارمندان شهرداری رشت از یک مورد اداری
   برخی از کارمندان شهرداری رشت از بابت کم توجهی شهردار این شهر به موضوع  

رعایت اختصاص ساعتهای اضافه کار به حقوق خود گله مند هستند.
   این عده از کارمندان شهرداری رشت اعتقاد دارند کم کردن 2۰ یا ۳۰ یا ۴۰ ساعت  
از اضافه کاری آنها در شرایط دشوار اقتصادی موجود به کل خانواده شان استرس و 

فشار وارد می کند.
اقدامات  برنامه ریزی  با  همراستا  رشت  شهردار  کارمندان،  از  عده  این  گفته  به     
سازمانی  نیروهای  و  پرسنل  فكر  به  باید  رشت،  شهر  برای  خود  ارزشمند  اصالحی 

شهرداری نیز باشد.
   انگیزه پرسنل برای انجام کار با نگاه حمایتی شهردار رشت، رابطه ای مستقیم و 
باشند  از کار و درآمد خود راضی تر  تنگاتنگ دارد. هر چه پرسنل شهرداری رشت 

بدون شك کل مجموعه شهرداری بیشتر رو به جلو حرکت خواهد کرد.
   به نظر می رسد نیاز است دکتر حاج محمدی در نشست های شورای اداری شهرداری 
رشت به مسائل و مشكالت کارمندان و پرسنل شهرداری این شهر، با جدیت بیشتر 

گوش دهد تا دغدغه های آنها نیز کاهش یابد.

قانع و نشستهای آیین یکصدسالگی »دبیرستان ماندگار رشت«
   در پایان هشتاد و سومین نشست کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت که 
روز سه شنبه گذشته برگزار شد علیرضا قانع سرپرست 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به 
عنوان نماینده شورای شهر برای شرکت  در نشست های 
دکتر  ماندگار  »دبیرستان  سالگی  یكصد  جشن  آیین 

بهشتی رشت« انتخاب شد.
   این انتخاب به دنبال ارسال نامه مدیر عامل انجمن 
دانش آموختگان »دبیرستان ماندگار شهید بهشتی« به 

شورا و ارجاع این نامه به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در دستور کار این 
جلسه قرار گرفته بود و به تصویب اعضای کمیسیون  هم رسید.

گفتنی اینكه مهر ماه امسال آیین جشن یكصدمین سال تاسیس »دبیرستان ماندگار 
شهید بهشتی رشت« با حضور نخبگان، دانش اموختگان و شخصیتهای علمی. فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی در این دبیرستان برگزار می شود.



انتشار یک خبر موفقیت آمیز 
برای شهرداری رشت

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس     
افزایش  از  رشت  شهرداری  شهری 
دو  با ساخت  آلی  کود  کارخانه  ظرفیت 

سوله جدید خبر داد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
رشت، مهندس هومن روائی در این باره 
منظور  به  جدید  سوله  دو  ایجاد  گفت: 
کود  کارخانه  در  تولید  ظرفیت  ارتقای 

آلی در دست انجام است.
   وی با بیان اینکه هم اکنون بتن ریزی 
است،  شده  انجام  سوله ها  فنداسیون  و 
که  جدید  سوله های  این  کرد:  تصریح 
سازمان عمران و بازآفرینی آن را احداث 
تولید  ظرفیت  ارتقای  موجب  می کند، 
کمپوست در کارخانه کود آلی به میزان 
۵۰۰ تن در روز می شود و در حال حاضر 

پیشرفت پروژه هم قابل قبول است.
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس     
ابراز  همچنین  رشت  شهرداری  شهری 
امیدواری نمود: تا پایان امسال، ساخت 
تولید  افزایش  با  و  تکمیل شده  سوله ها 
زباله های  میزان  و  حجم  از  کمپوست 
در سراوان  زباله  دپوی  مرکز  به  ورودی 

کاهش یابد.
   گفتنی است هم اکنون روزانه به طور 
متوسط ۳۰۰ تن زباله از رشت و ۱۱ شهر 
خشکبیجار،  صومعه سرا،  دیگر)فومن، 
تولم شهر، خمام، کوچصفهان،  لشت نشا، 
شفت، خشکبیجار و..( وارد کارخانه کود 
آلی می شود که از این میزان زباله چهار 

تن کمپوست تولید می شود.

شهرداری رشت به سمت افکارسنجی و ارزشیابی پیش می رود
   قابلیت های سامانه های نظرسنجی، افکارسنجی و ارزشیابی شهرداری رشت در دفتر سازمان فاوای این شهرداری مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
    گفتنی اینکه این نشست در راستای پیشبرد اهداف و بهبود خدمت رسانی الکترونیک شهرداری رشت با بررسی قابلیت های 

سامانه های نظرسنجی، افکارسنجی و ارزشیابی در دفتر سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت برگزار شده است.
   در این نشست  روز چهارشنبه گذشته بر اهمیت نظرسنجی و مطالعه افکار عمومی به منظور خدمت رسانی هر چه بهتر به 

شهروندان، امکانات سامانه های نظرسنجی و افکارسنجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
   سامانه نظرسنجی، افکارسنجی و ارزشیابی یک محصول تحت وب با نگاهی علمی به مقوله آمار در جهت مدیریت سازمانهای 
بزرگ است که امکان طراحی پرسشنامه، جمع آوری اطالعات و ارزیابی های متمرکز و دقیق را برای مدیران مناطق و سازمانها 

فراهم می آورد. 
   شایان گفتن است سازمان فاوای شهرداری رشت با دعوت از روابط عمومی و حوزه تحول اداری این شهرداری نسبت به معرفی 

سامانه اقدام نموده تا در صورت نیاز حوزه های بهره بردار با ارسال نیازمندیهایشان نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

دکه هایی که »کارت زرد« می گیرند!

   رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
با اعالم منع عرضه مواد دخانی در دکه های مطبوعاتی به ویژه پیاده راه فرهنگی رشت 

گفت: به این دکه ها اخطار جدی داده می شود.
   محمدرضا نظری با انتقاد از عرضه مواد دخانی در کیوسک های مطبوعاتی شهر اظهار 
کرد: به مستاجران دکه های مستقر در پیاده راه فرهنگی رشت در صورت مبادرت به 

فروش دخانیات در این محدوده اخطار می دهیم.
   وی افزود:چند سالی است که شهرداری رشت مجوز فعالیت برای دکه های جدید را 
صادر نکرده و هر گونه ادعا در زمینه صدور مجوز برای فعالیت دکه های سیگارفروش 

در محدوده پیاده راه رشت نادرست است.
   نظری با اشاره به فروش دخانیات به وسیله  برخی از دکه های موجود در پیاده راه 
فرهنگی رشت تصریح کرد: در گذشته این دکه ها به فروش نشریات و مطبوعات اعم 
از روزنامه و مجله مشغول بودند اما پس از آن با بروز مشکالت اقتصادی و گسترش 
اینترنت با کاهش تمایل افراد به خرید نشریات، مستاجران این دکه ها به منظور تامین 

معاش خود اقدام به فروش اقالمی همچون بیسکویت، آبمیوه و سیگار کردند.
   رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت با بیان اینکه مخالف فروش 
سیگار به وسیله ی دکه ها هستیم گفت: یقیناً این اقدام مورد قبول و پسند این سازمان 
نیست و ما قصد داریم از این بابت اخطاری به صورت مکتوب به دکه های مستقر در 
پیاده راه فرهنگی رشت بدهیم.  محمدرضا نظری با اشاره به اینکه حدود ۱۰ دکه در 
محدوده پیاده راه فرهنگی رشت وجود دارد که محتمل بر فروش مواد دخانی هستند 

افزود:  به آنها اخطارهای الزم داده می شود.

برگزاری نشست کمیته پژوهش 
و مطالعات در دفتر معاونت 

برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی 

   نشست کمیته پژوهش و مطالعات 
انسانی  ی  و  برنامه ریزی  معاونت 
شهرداری رشت اواخر تیر ماه امسال 
برگزار شد و موضوعات مهم و قابل 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  توجه 

گرفت.
جامع  »طرح  کمیته  این  در     
»طرح  رشت«،  شهر  منظر  و  سیما 
رشت«،،  شهر  سبز  فضای  جامع 
محدوده  در  شهری  منظر  »طراحی 
طرح  و  علی«  امام  تاثیرگذارمیدان 
عوامل  »تعیین  عنوان  با  پژوهشی 
سالمتی  با  آن  ارتباط  و  بو  ایجاد 
رودخانه های  اطراف  ساکنین 
راهکارهای  و  گوهررود  و  زرجوب 
قرار  بررسی  و  رفع آن« مورد بحث 

گرفت.
معاونت  دفتر  در  نشست  این  در     
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
موضوعات  باره  در  رشت  شهرداری 
یاد شده تصمیم گیری صورت گرفت 

و پیگیرهای الزم به عمل آمد.



آیین های بومی در تعمیق مراودات فرهنگی و اجتماعی شهرها موثرند
   غروب شنبه دوازدهم مرداد ماه امسال »چهارمین جشنواره جوکول« با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهری 

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی 
این شهر آغاز و تا چهار روز ادامه یافت.

   دکتر ناصر حاج محمدی در آیین افتتاحیه گفت: چنین برنامه هایی برای جذب 
گردشگر بسیار موثر هستند و در بسیاری از کشورهای دنیا از برگزاری این آیین ها 

در تولید ثروت استفاده می شود.
   وی با اشاره به سابقه و پیشینه فرهنگی شهر رشت افزود: حق شهر اولین ها 

است که »جشنواره ی جوکول« آن به ثبت ملی برسد.
  در این آیین میرزایی معاون اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان گیالن نیز قول داد که از فردای برگزاری »جشنواره جوکول« پیگیر ثبت  
آن به نام رشت باشد.

    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
جوکول)برنج نارس« ارزش غذایی فراوانی داشته و در سبد غذاهای محلی 

خانواده های گیالنی جایگاهی ویژه دارد.
   گفتنی اینکه نخستین جشنواره جوکول در دوران ریاست علیرضا قانع بر 

سازمان فرهنگی - ورزشی آن وقت شهرداری رشت برگزار شد و حاال به »چهارمین« دوره خود رسیده است.

 اقدام و حرکت رسانه ای تحسین برانگیز همزمان با »روز خبرنگار«
   همزمان با روز خبرنگار در یک اقدام پسندیده و تحسین برانگیزر، شهردار رشت به دیدار و عیادت دکتر محمدعی فائق 

پیشکسوت مطبوعات گیالن رفت.
   در این دیدار که شهردار رشت را علیرضا قانع سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و کریم خورسندی 
از  شکوهی راد  محمدکاظم  و  جعفری  و حسن  گیالن  استان  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر 
مطبوعاتیهای فعال استان گیالن همراهی می کردند، شهردار با تقدیم گل و شیرینی روز 

خبرنگار را به پیشکسوت اهل قلم گیالن تبریک گفت. 
   شهردار رشت تاکید کرد: قدردانی از چهره  ای که بیش از نیم قرن در زمینه  مطبوعات 
تالش،  سالها  پاس  به  و  احترام  به  اینجا  در  ما  حضور  و  است  دشوار  بسیار  کرده  تالش 

سختکوشی و مجاهدت این چهره دوست داشتنی جامعه مطبوعاتی است.
   ناصر حاج محمدی ضمن تبریک روز خبرنگار به دکتر فائق از تالش های مطبوعاتی وی 

در کنار شغل طبابت قدردانی نمود و برای او آرزوی بهبودی کرد.
   دکتر فائق، پزشک عمومی و فعال رسانه ای هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه یکی از 

بیمارستانهای خصوصی رشت بستری است.
   گفتنی است که دکتر محمدعلی فائق نخستین شماره نشریه »گیالن ما« در سال 1328 

به جامعه تقدیم کرده است.
عنوان  با  را  گیالنی  فرهیختگان  ماه  هر  پنجشنبه  نخستین  در  همچنین  فائق  دکتر     
»انجمن مهرورزان گیل« در دفتر خود دور هم جمع می کند و عاشقانه و با عالقه مندی ویژه مباحث فرهنگی را با هم به بحث 

و گفت وگو می نشینند.



نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطه
   روز دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطه 
نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه در خانه ی میرزا افتتاح شد و تا یک 

هفته دایر بود.
   به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری رشت این نمایشگاه 
که شامل آثاری از حسن اکبری مجموعه دار گیالنی بود مورد استقبال فرهنگیان، 

فرهیختگان و پژوهشگران قرار گرفت.
سازمان  همت  به  مشروطه  دوران  تاریخی  اسناد  و  تصاویر  نمایشگاه     
اکبری  حسن  همکاری  با  و  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
که  می شد  مشروطه  دوران  اسناد  مهمترین  از  عکس   ۲۰ و  سند   ۱۰ شامل 

به نمایش در آمد.
تاریخی  اسناد  از  پاکت  نمایشگاه یک  این  افتتاحیه  روز     شایان گفتن است 
دوران مشروطه مربوط به یکصد سال پیش در حضور بازدیدکنندگان بازگشایی 

شد.

تبیین رابطه  شورای و شهردار رشت از زبان دکتر علوی؛ دنبال 
زورآزمایی نه بوده ایم و نه هستیم

رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس     
گفت: شهردار بجه ای آنکه از تذکرات و 
درخواست گزارشها گله کند، بهتر است 
تنظیم روابط را به گونه ای ایجاد کند که 
وظیفه  ندهد.  رخ  تقابلی  ناکرده  خدای 
شورا نظارت و وظیفه شهردار پاسخ دهی 
به شوراست. امروز نیز گزارشی در پاسخ 
شهردار  توسط  شورا  درخواست های  به 
این  کرد.  قدردانی  باید  که  شده  تقدیم 

به  که  شوراست  اعضای  همه  دغدغه  این  زیرا  باشد؛  داشته  تداوم  قطعاً  باید  رابطه 
شهردار رشت کمک بشود تا ایشان با توان بیشتری به کار خود ادامه دهد.

موفقیت آقای حاج     دکتر سیدامیرحسین علوی در ادامه خاطر نشان کرد: یقیناً 
محمدی، موفقیت شورای پنجم است و بنده دلسوزتر از اعضای شورا نیز در این میان 

ندیده ام.
   وی افزود: اینگونه نباشد که شهردار برای کارهای درون  سازمانی یا کارهای خودش 
با طیف  از شورا کند و بعضاً هماهنگی ها و مذاکرات خود را  افرادی خارج  تکیه به 
خاصی در بیرون انجام دهد و بعد در موضوعات اگر اتفاقی رخ داد شورا را خطاب 
کنند. بنده در این دو ماهه دیده ام که در عزل و نصب هایی که اتفاقاً هم خوب بود 
صدای بیرونی ها به  جای اعضای شورا در آمد و این خیلی برازنده نیست که ما در 
هر موضوعی بخواهیم شورا را مورد خطاب قرار دهیم. به هیچ  عنوان عالقه نداریم که 
تنشی به وجود بیاید و در ۱۰ ماه گذشته رویه ما هم بر این بود و دنبال زورآزمایی 

نه بوده ایم و نه هستیم.

بخش کمتر دیده شده از گالیه بهراد ذاکری از شهردار
   بهراد ذاکری با بیان اینکه در انتصابات 
افزود:  شود،  شهردار  به  توصیه ای  نباید 
برنامه  بر حسب  شهردار  که  داریم  انتظار 
صورت  را  نصب ها  و  عزل  این  مشخص 

دهد.
   به گزارش »دیارمیرزا« این عضو شورای 
شورا  علنی  صحن  در  رشت  شهر  اسالمی 
عملکرد  بر  نظارت  شورا  وظیفه  گفت: 
به  مردم  را  وظیفه  این  و  است  شهردار 

اعضای شورا داده اند.
نصب ها  و  عزل  این  مشخص  برنامه  بر حسب  شهردار  که  داریم  انتظار  ما  وی     
و  پاکدستی  مورد  این  در  که  هستم  معتقد  هنوز  بنده  متاسفانه  و  دهد  را صورت 

شایسته ساالری لحاظ نمی شود.
   ذاکری با بین اینکه شهردار رشت باید تذکرات را جدی بگیرد، افزود: ایشان به 
سراغ افراد نروند و گالیه نکنند که چرا اعضای شورای شهر رشت به او تذکر داده 

است.
   این بخش از سخنان ذاکری در نشست علنی شورا در رسانه های دیگر کمتر بازتاب 

داده شده بود.
  گفتنی اینکه سایت رسمی شورای اسالمی شهر رشت نیز این بخش از سخنان 

ذاکرای را منعکس نکرده است.





»تنها صفحه رسمی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهر خالق خوراک شناسی رشت« در اینستاگرام

فعالیت  از  الملل شهرداری رشت  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  قانع سرپرست  علیرضا 
خوراک شناسی  خالق  شهر  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  رسمی  صفحه  »تنها 
رشت« در فضای مجازی خبر داد. همشهریان عزیز می توانند برای آگاهی از جدیدترین 
اجتماعی،  فرهنگی.  عمرانی،  مختلف  حوزه های  در  رشت  شهرداری  فعالیتهای  و  اخبار 

ورزشی و... به نشانی:  rasht_municipality در اینستاگرام مراجعه کنند. 
برای  گامی  می توانید  هم  شما  خود  آشنایان  و  دوستان  به  صفحه  این  معرفی  با     

اطالع رسانی و نشر خبرهای  مرتبط با شهرداری رشت بردارید.
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