


گفتار هفته
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با 

اعضای مجمع شهرداران کالنشهرها دستور داد؛
بسته جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری 

تدوین شود
در  جمهور  رئیس  اول  معاون     
شهرداران  مجمع  اعضای  با  نشست 
ناصر  دکتر  که  کشور  کالنشهرهای 
هم  رشت  شهردار  حاج محمدی 
اهمیت  به  اشاره  با  داشت،   حضور 
عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  موضوع 
و شهری، بر برنامه ریزی برای استفاده 
حداکثری از توان و ظرفیت داخلی در 
توسعه خطوط قطار شهری و نوسازی 
تاکسیرانی  و  اتوبوسرانی  ناوگان 

شهری تاکید کرد.
اسحاق  »ایسنا«  گزارش  به     
شهرداران  مجمع  در  جهانگیری 

کالنشهرهای ایران،  توانمندی شرکتهای داخلی برای ساخت لوکوموتیو 
و واگن مورد نیاز قطار شهری کالنشهرها را مطلوب توصیف کرد و  گفت: 
باید از توان و ظرفیت شرکتهای داخلی در توسعه قطار شهری به بهترین 

نحو استفاده شود.

   معاون اول رئیس جمهور همچنین نوسازی و گسترش ناوگان حمل و 
نقل شهری را ضروری ارزیابی کرد و گفت: نوسازی اتوبوس ها و تاکسی های 
عمومی  نقل  و  حمل  گسترش  اولویت های  اصلی ترین  از  درون شهری 
این زمینه  به شرایط کشور در  با توجه  باید  و  زیباسازی شهری است  و 

راهکارهای جدید دنبال شود.
   جهانگیری ادامه داد: یکی از دالیل 
نقلیه  وسایل  از  استفاده  افزایش 
شخصی به دلیل وضعیت نامناسب 
در  که  است  عمومی  نقل  و  حمل 
برنامه جامع  اجرای  باید  این زمینه 
از  که  نقل  و  ناوگان حمل  نوسازی 
سوی رئیس محترم جمهور ارائه شد، 

تسریع شود.
   گفتنی اینکه شهردار رشت نیز در 
این دیدار دقایقی درباره موضوعات و 
مسائل مهم کالنشهرها نظرات خود 

را بیان نمود. 
  در این نشست همچنین مقرر شد 
تا با محوریت سازمان برنامه و بودجه و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی 
و امور زیربنایی معاون اول و دستگاه های مرتبط تا پایان شهریور ماه در 
زمینه رفع موانع اجرای مصوبه ساخت و تامین دو هزار دستگاه واگن مترو 

تصمیم گیری الزم انجام شود.

چهار پیشنهاد شهردار رشت در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور
   کتر ناصر حاج محمدی در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور که صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد 
۱۳۹۸ در تهران برگزار شد بر چهار پیشنهاد خود در زمینه »توزیع عادالنه سهم ارزش افزوده شهرها بر اساس جمعیت 
آنها«، »سهیم شدن در درآمد پروانه های تجاری صادر شده«، »ایجاد درآمدهای پایدار ولو کوچک و قطره قطره« و »ایجاد 
درآمد با تحقق شهر هوشمند« برای تامین نیازهای مالی شهرداریها تاکید کرد و گفت: این موارد بدون شک به ایجاد 

درآمد پایدار برای شهرداریه می انجامد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این نشست 
گفت: برای تخصیص مبالغ مربوط به ارزش 
افزوده بایستی فرمولی داشته باشیم که با 
جمعیت هر شهر تطابق داشته باشد. هرچند 

شهرداریها هم اکنون به جمعیت ساکن در حریم خود نیز خدمات می دهند اما 
در تخصیص مبالغ ارزش افزوده جمعیت حریم شهرها مالک واقع نمی شود.

   وی ادامه داد: اگر شهرداریها در میزان درآمد پروانه های تجاری که صادر 
می کنند شریک شوند، می توانند درآمد سالم و منطقی برای شهرداری ایجاد 
کنند. اگر اشهرداریها از ۱۰ سال پیش که قضیه کالنشهرها کلید خورده بود، 
درصدی در صدور پروانه های تجاری سهیم می شدند ظرف این مدت ۱۰ ساله 

در بخش عظیمی از سرمایه گذاریها متوانستند شریک شوند.
   شهردار رشت افزود: موضوع دیگری که قصد دارم استارت آن بخورد بحث 

پایداری درآمد شهرداری در ارتباط با تحقق شهر هوشمند است. برای نمونه ما از طریق اجرای فیبر نوری می توانیم برای شهرداری ایجاد درآمد کنیم.
   حاج محمدی بر لزوم ایجاد درآمدهای کوچک برای شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما دوست داریم پولهایی که می گیریم یک مرتبه و بزرگ به 

دست شهرداریها برسد در حالی که از درآمدهای کوچک و قطره قطره می شود درآمد همیشگی و پایدار برای شهرداریها ایجاد کرد.
   این چهار پیشنهاد مورد توجه شهرداران حاضر در نشست مجمع شهرداریهای کالنشهرهای کشور قرار گرفت.

یکماه با شما!
شهرداری  بولتن  هفتگی  گرامی  همراهان     
رشت »آوای بلدیه«؛ یکماه است که هر هفته 
در خدمت شما هستیم تا برای آگاهی هر چه 
بیشتر شما از آنچه در ارتباط با شهرداری رشت 
در هفته ای که می گذرد به پاس احترام به نظر 
شما و به منظور انجام خدمات بهتر اطالع رسانی 
در  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  در 
خدمت شما باشیم. هنوز این بولتن تا رسیدن 
به نقطه کمال و اوج فاصله بسیار دارد و از شما 
ارزیابی  با  گذشته  یکماه  در طول  می خواهیم 
آنچه به دست شما رسیده ما را با راهنمایی های 

خود مورد حمایت قرار دهید.
   حاال می توان ارزیابی اولیه از آنچه در طول 
مرداد ماه ۱۳۹۸ تقدیم شما گردیده را انجام داد 
و نقاط ضعف و قوت کار را نیز بررسی کرد؛ تا 
به امید خدا در ماه شهریور ۱۳۹۸ مجموعه ای 

کامل تر، بهتر و درخور توجه ارائه گردد.
   بدون شک هر گونه انتقاد، پیشنهاد، نظر و 
و مفید در  موثر  دیدگاه شما می تواند کمکی 
کامل تر شدن این مجموعه در طول زمانی که 

منتشر می شود، بنماید.
  من و همکارانم در مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل با آغوشی باز پذیرای همه نظرگاه های 
مثبت و منفی در ارتباط با »آوای بلدیه« هستیم 
و تالش می کنیم  تا جایی که امکان داشته باشد 

نظرات شما را برای اصالح آن به کار بگیریم.
نگاهی گذرا  است که ضمن  این  ما     هدف 
به رویدادهای شهرداری رشت در هفته ای که 
سپری می شود، نظری هم به وضعیبت شهرداری 
اجتماعی،  شبکه های  در  که  مطالبی  و  رشت 
مطبوعات، سایتهای خبری و خبرگزاریها درج 
فرصت،  که  حدودی  تا  و  بیافکنیم  می گردد، 
امکان و فضای صفحات بولتن ایجاب می کند، 
مخاطبان را با بعضی از دیدگاه های موجود در 

این رسانه های مکتوب و مجازی آشنا کنیم.
گرانقدرمان  همکاران  از  برخی  شاید     
یا  و  بولتن  این  کاری  زمینه   در  دیدگاه هایی 
حتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل داشته 
باشند که امیدواریم با انتقال آنها به ما، بولتن 
به  ویژه  طور  به  را  آینده  هفته  بلدیه «  »آوای 
بازتاب نظراتی که در این زمینه به ما انتقال داده 

می شود، اختصاص دهیم.
علیرضا قانع 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



شهردار بر تالش برای ایجاد سرمایه گذاری 
آلمان در رشت تاکید کرد

   در هفته ای که گذشت دکتر ناصر حاج محمدی در گفت وگو با کاردار سفارت جمهوری 
فدرال آلمان در ایران با معرفی جاذبه ها، توانمندیها و ویژگیهای شهر رشت و اینکه همکاری 
طرفین باید تعمیق یابد گفت: تالش می کنیم تا زمینه های سرمایه گذاری کشور آلمان با 

شهرداری رشت فراهم شود.         
   شهردار رشت در این دیدار که روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ انجام شد خواستار همکاری 

کشور آلمان و شرکت های فعال این کشور در اجرای پروژه های شهری شد.
  موضوع حفاظت از محیط زیست، مدیریت پسماندها و وجود دفنگاه های قدیمی رشت، 
وجود دو رودخانه زرجوب و گوهررود در شهر رشت و مسائل مرتبط با آنها و مواردی از این 
دست زمینه هایی بودند که شهردار رشت برای سرمایه گذاری شرکت های آلمانی به آقای 

الیور اشنا کنبرگ معرفی نمود.
   حاج محمدی به توانمندیهای شهر رشت در جذب گردشگر اشاره کرد و لقب شهر رشت 
را به شهر شب های روشن، پخت انواع غذاها و نان های محلی در رشت، ثبت رشت به عنوان 
شهر خالق خوراک شناسی یونسکو و فرهنگ اصیل این شهر را در جذب و جلب گردشگر 

موثر دانست و توضیحاتی درباره قدمت فرهنگی رشت نیز ارائه داد.
   کاردار سفارت جمهوری فدرال آلمان هم در گفت وگو تاکید کرد: بازدید از رشت به من 

نشان داد که باید با اعتماد به نفس و امیدواری بیشتر گام برداریم.
   آقای الیور اشنا کنبرگ گفت: بیشتر محورهای تمرکز در سفارتخانه ها معطوف به 

مسائل سیاسی است اما سفر به دیگر نقاط کشور، آرامش و اعتماد کاری فراوانی را فراهم 
می کند.

   وی افزود: حدود سه سال است که قرارداد همکاری بین سازمان  حفاظت محیط زیست دو 
کشور ایران و آلمان  در زمینه حفظ شرایط اقلیمی، مدیریت منابع آبی، حفاطت از طبیعت و 
بهره برداری از انرژی وجود دارد و عالوه بر آن امکان همکاری در زمینه امحای زباله و بهره وری 

انرژی در سطح شهری و منطقه ای نیز بین دو کشور هست.
   گفتنی است در این دیدار برخی از معاونان شهردار و علیرضا قانع سرپرست مدیریت ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری نیز حضور داشتند.

شهردار رشت نشان داد که حمایت از تیمهای 
ورزشی هم می اندیشد!

   در هفته ای که گذشت دکتر ناصر حاج محمدی شهردار با همراهی رئیس و نایب رئیس شورای شهر 
رشت در تمرین بازیکنان باشگاه فرهنگی - ورزشی سپیدرود رشت حاضر شد.    

دیدار صمیمانه شهردار رشت، رئیس و نایب رئیس شورای اسالمی شهر با بازیکنان و دست اندرکاران 
تیم فوتبال سپدرود نوید می دهد که دکتر ناصر حاج محمدی علی رغم فضاسازیهایی که برخی ها برای 
تقابل او با تیمهای ورزشی انجام داده اند، نه تنها با ورزش بیگانه نیست بلکه همراه و همگام با تیمهای 

ورزشی شهر رشت است.
   در این دیدار دوستان شهردار رشت قول مساعد حمایت لجستیکی از تیم سپیدرود را به 
بازیکنان و دست اندرکاران تیم  این تیم داد و پای درددل و صحبتهای  بازیکنان و کادر فنی 

رشتی نشست.
   وی دست اندرکاران تیم سپیدرود که با حضور وی در برنامه تمرین این تیم خوشحال و راضی 
بودند به رسم یادبود پیراهن خود را به شهردار رشت هدیه دادند و دکتر حاج محمدی هم از آنها 

سپاسگزاری کرد.
   شهردار رشت هم قول داد که همچون سالهای گذشته شهرداری رشت پشتیبانی لجستیکی باشگاه 

فرهنگی - ورزشی سپیدرود را عهده دار باشد.
   اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد رئیس و نایب رئیس شورای شهر رشت نیز در این دیدار در 
سخنانی که برای بازیکنان سپیدرود مایه امید و روحیه بخش بود، از آنها خواستند که با تالش مضاعف 

دل هواداران پرشمار خود را شاد و خوشحال کنند.



اقدامی که مورد پسند و اقبال شهروندان رشت قرار گرفت
   برپایی »ایستگاه صلواتی« به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در پیاده راه فرهنگی هسته 

مرکزی شهر رشت مورد پسند و اقبال شهروندان این شهر قرار گرفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به همت و تالش »موکب 
خدام العتره شهرداری رشت« به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم ایستگاه صلواتی در میان 

استقبال مردمی در پیاده راه هسته ی مرکزی شهر رشت برپا شد.
   در این »ایستگاه صلواتی« شربت، شیرینی و قاچ های هندوانه بین شهروندان رشت توزیع گردید که 

مورد توجه مردم نیز قرار گرفت.
   »موکب خدام العتره شهرداری رشت« از تشکیالت خودجوش با حضور کارکنان شهرداری این شهر 

است که به مناسبت های مختلف برنامه ها و موضوعات خدمات مردمی را دنبال می کرد.   
باید یادآوری کرده که همه ی هزینه های برپایی و پذیرایی     در زمینه ی فعالیتهای این موکب 
ایستگاه های صلواتی »موکب خدام العتره شهرداری رشت« در طول سال از طریق کمکها و نذورات 

مردمی انجام می شود و این تشکیالت به هیچوجه از بودجه شهرداری رشت استفاده نمی کند. امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد     
اولیه  توافق  از  رشت  شهرداری  بین الملل 
شهرداری این شهر و بانک شهر برای انجام 
اعالم کرد: در  و  داد  همکاری مشترک خبر 
شهردار  حضور  با  که  ساعته  چند  جلسه 
با  شهر  این  اسالمی  شورای  رئیس  و  رشت 
به  طرف  دو  شد،  برگزار  شهر  بانک  مدیران 
مشکالت  از  برون رفت  برای  اولیه  توافقنامه 

مالی شهرداری دست یافتند.
    در این نشست مقرر شد در صورت تصویب 
آینده  جلسه  در  شهر  بانک  مدیره  هیأت 
بیشتر   جزئیات  نهایی  توافق  به  برایدستیابی 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   گفتنی اینکه پرداخت حقوق پرسنل در موعد 
مقرر، پرداخت حقوق و بیمه مربوط به پرسنل ۱۲ 
شرکت پیمانکاری، وام قرض الحسنه برای پرسنل 
متقاضی، جذب سرمایه گذارها در بانک شهر به 
وسیله شهرداری، تهیه گیشه عابر بانک در پنج 
منطقه شهرداری ، تهاتر نقدی و غیرنقدی به میزان 
۵۰ درصد بودجه شهرداری، راه اندازی PC پوز، 
خرید دین برای شهرداری، عرضه اوراق شهرداری 
از  شهر  بانک  به  شهرداری  حسابهای  انتقال  و 
موضوعات در نظر گرفته شده در این توافقنامه 

اولیه است.

توافق اولیه برای اقدام مشترک شهرداری رشت و بانک شهر

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت عید سعید غدیرخم
متن پیام بدین شرح است:

به راستی که عید سعید غدیر خم بزرگترین عید شیعیان جهان 
است و همواره باید مورد توجه و محل نظر باشد.

مبارک  دست  اکرم)ص(  رسول  حضرت  که  زمان  آن 
امیرالمومنین علی)ع( را باال برده و با صدای رسا فرمودند:

)من کنت موال فهذا علی موال( از همان روز عید والیت و امامت 
در جان مسلمین و به ویژه شیعیان جهان نشست و همه ما به 
شکرانه اکمال دین و اتمام نعمت همواره این روز را به جشن 

و سرور می نشینیم.
اینجانب فرا رسیدن عید غدیر خم را محضر همه شیعیان به ویژه همشهریان گرانقدرم تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم مدیریت شهری با مجموعه اقداماتی که برای این روز بزرگ 

تدارک می نماید رضایت خاطر شیعیان آن حضرت و محبان اهل بیت را فراهم آورد.
آذین بندی معابر، نورپردازی، فضاسازی شهری همزمان با اجرای برنامه های نمایشی، موسیقی 
و مسابقه با ایجاد فضایی شاد و مفرح برای شهروندان از جمله اقدامات مدیریت شهری در این 

روز عزیز خواهد بود.
به عنوان شهردار این کالنشهر امیدوارم شهروندان ما در چنین جشن های مذهبی همواره ارادت 

قلبی خود را بیش از پیش به خاندان مکرم حضرت رسول اکرم )ص( به نمایش بگذارند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت



پیشنهاد شهروند شهردار رشت در آیین معارفه رئیس کل دادگستری گیالن حضور یافت
   حضور شهردار رشت در نشست معارفه رئیس کل دادگستری استان گیالن یکی از موضوعات خبری هفته ای که گذشته بوده است.

   دکتر ناصر حاج محمدی به همراه علیرضا قانه سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در آیین معارفه رئیس کل جدید دادگستری 
استان گیالن شرکت کردند.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این آیین حجت االسالم حمزه خلیلی به عنوان رئیس جدید دادگستری کل 
استان گیالن منصوب و معرفی شد و جایگزین احمد سیاوش پور در این سمت گردید.

   گزارش تصویری حضور دکتر ناصر حاج محمدی در این آیین در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

از »گابیون« برای فضاسازی شهری 
استفاده کنید

   در برخی از سایت ها آمده بود که مواد 
از  ترکیبی  سازه ها  در  امروزی  مصالح  و 
و  مواد  از  بهره گیری  با  جدید  تکنولوژی 
به شیوه   مصالح قدیمی است که هر یک 
مخصوص مورد استفاده قرار گرفته است. 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی باز هم می توان 
مواد قدیمی در شکلی  و  از همان مصالح 
دیگر و به صورت هوشمندانه تر استفاده کرد. 
   به طور مثال درگذشته از »ساروج« برای 
ساختمان سازی استفاده می شد که امروزه با 
پیشرفت تکنولوژی و ترکیب آن با »ساروج« 
محصولی به نام »سیمان« پدید آمده و به 
با  و  بهتر  محصولی  هوشمندانه  شیوه ای 

کارایی بیشتر تولید گردیده است.
استفاده  این  از  نمونه ای  نیز     »گابیون« 

هوشمندانه از تکنولوژی روز با مواد سنتی و 
قدیمی است. یک شهروند با این دیدگاه به 
شهردار رشت پیشنهاد داده است تا از »گابیون« 

برای فضاسازی شهری استفاده شود.
از »گابیون« را می توان در  اما استفاده     
تندیس سازی، مبلمان شهری و سنگی که از 
»گابیون ها« ساخته  شده باشند و یا بسیاری 
از عناصر تزیینی دیگر برای سیما و منظر 

شهری بهره برد.



وقتیانتقاد»درست«میکنند!
   در حالی که شهردار رشت برای تامین مالی این شهرداری شب و روز نمی شناسد و دائماً در تالش 
است تا با همکاری و همراهی همه مسووالن استان و شهر رشت زمینه های درآمد شهردار این شهر 
را افزایش دهد و درصدد ایجاد درآمد پایدار و همچنین توسعه شرمایه گذاری در شهر رشت است، 

عده ای تنها راه انتقاد را پیشه کرده اند.
   در آخرین انتقادات و هجمه های بی انصافه ای که به دکتر ناصر حاج محمدی شده یک سایت 
اینترنتی نشست شهردار رشت با کاردار سفارت جمهوری فدرال آلمان دستمایه انتقادات نابه جایی 

قرار داده که  انسان را به یاد نه »انتقاد کردن« بلکه »انتقاد ساختن« می اندازد.
   این سایت نشست برنامه ریزی شهردار رشت با کادار سفارت جمهوری فدرال آلمان برای دستیابی 
به سرمایه گذاری شرکتهای آلمانی را در پروژه های شهری با موضوعات سخیف و پیش پا افتاده  زیر 
پیوند زده است. در بخشی از این انتقاد ساخته شده مطالب زیر را می خوانید. بخوانید قضاوت با شما!

   »مشخص نیست شهردار رشت برای ترتیب مهمانی از جناب کاردار چه اقداماتی را ترتیب داده 
است.« یعنی چه؟!  

   همچنین در این مطلب تاکید شده است: »وقتی کاردار وارد ساختمان شهرداری در میدان گیل 
شد دستور جمع آوری آهن های اطراف ساختمان را صادر کرده است. آسفالت های همیشه خراب 
شهر را پوشانده است. او را با آسانسور همیشه خراب شهرداری به اتاق خود رهنمون کرده و حفظ 

ظاهر برای مهمان خارجی ما داشته است؟«
  مطلب کاماًل ضد و نقیض است. اگر خواسته حفظ ظاهر شود چرا با آسانسور همیشه خراب – که 

قضاوت آن با استفاده کنندگان است – کاردار سفارت را به اتاق خود رهنمون شده است؟
   همچنین در انتهای مطلب یاد شده به بحث اشتباه روابط عمومی در پیج اینستاگرام اشاره شده 
است در صورتی که این موضوع به هیچوجه صحت ندارد و به نظر می رسد نگارنده باید اینستاگرام 
نصب شده در گوشی خود را به روزرسانی  کند، چون موضوع مطرح شده به مشکالت زبان فارسی 

در اینستا و استفاده از اعداد برمی گردد. 
   خواندن کامل این مطلب انسان را به یاد این نکته می اندازد که به هر حال نویسنده خواسته است 
به هر طریق ممکن اشکال و ایرادی را از درون این سفر در بیاورد و کاری به جنبه های دیگر ندارد.

موضوعیکهبحثبرانگیزشد؛
آیا شهرداریها می توانند تیم داری کنند؟

   هفته گذشته موضوع مخالفت شهردار رشت با تیمد اری حرفه ای مورد انتقاد برخی ها قرار گرفت و 
این موضع و حرکت شهردار دستاویزی برای حمله به دکتر حاج محمدی قرار گرفت. اما در سوی دیگر 

برخی ها هم این حرکت را پسندیده و حمایت کرده اند.   
   یکی از سایتهای گیالنی در تحلیلی نوشته است: »جستجوی ساده ای در فضای مجازی نشان 
می دهد، شهرداری ها قانوناً اجازه تیمداری ندارند. این موضوع به قدری حساس بوده و به حدی صریح 
در قوانین به آن اشاره شده که هرگونه هزینه کرد شهرداری ها در تیم داری حرفه ای، می تواند در حکم 
استفاده غیرمجاز و تصرف غیرقانونی اموال تلقی شده و مستوجب مجازات گردد. )ماده 598 قانون 

مجازات اسالمی(
   همچنین وزارت کشور پیش تر هم بارها و طی بخشنامه های مختلف شهرداری ها را تیم داری حرفه ای 
منع کرده است. در چنین شرایطی اگر عده ای اصرار بر تیم داری توسط شهرداری دارند، می بایست با 
رجوع به نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی، آنان را مجاب به اصالح قانون مذکور نمایند نه 

آنکه شهردار را برای زیر پا گذاشتن قوانین تحت فشار قرار دهند!«
    این سایت با عنوان کردن اینکه »تعریف تیم داری حرفه ای چیست؟« می نویسد: »در بخشنامه 
وزارت کشور، شهرداری ها از تیم داری حرفه ای منع شده اند. شاید منتقدان معتقد باشند که حمایت از 
تیم فوتسال بانوان یا فوتبال نوجوانان، تیم داری حرفه ای محسوب نخواهد شد. در پاسخ به این ادعا باید 
گفت متاسفانه تعریف دقیقی از تیم داری حرفه ای موجود نیست و معیار تشخیص این موضوع بر عهده 
وزارت ورزش است. نبود یک تعریف مناسب، یعنی قدم گذاشتن در مسیری که در آن سره از ناسره 

مشخص نیست و این می تواند برای شهرداران، عواقب بدی به همراه داشته باشد.
   در شرایطی که علی رغم وجود قوانین شفاف، عده ای با تمسک به ادعای جهل نسبت به قانون، 
تخلفات خود را تا آن جا که در چنگال قانون گرفتار شوند، به پیش می برند، این انتظار که شهردار 
رشت برداشت های شخصی را بر قوانین آن هم در موضوعی که تعریف واضحی از آن موجود نیست، 

ارجح بداند، انتظاری گزاف و بیهوده است.
   موافقان تیم داری توسط شهرداری اگر واقعا دل سوخته ای به حال ورزش داشته و خدای نکرده 
از ورزش به عنوان ابزاری برای فشار بر شهردار به منظور مطالبه خواسته های شخصی خود استفاده 
نمی کنند، می بایست از وزارت ورزش و ادارات کل در استان ها بخواهند تا تعریف جامعی از معیارهای 
تشخیص حرفه ای بودن یک تیم ارائه کنند. همچنین راه اندازی یک مطالبه عمومی از وزارت کشور 

مبنی بر جلوگیری از ممانعت شهرداری ها از تیم داری، هم می تواند مفید باشد.«
   نکته ای دیگر نیز که در این مقاله به آن اشاره شده این است که »گر شهرداری مجاز به 
تیم داری حرفه ای نیست پس چرا به سپیدرود پشتیبانی لجستیکی ارائه می کند؟« که توضیح 
می دهد: »فرق پشتیبانی لجستیکی با تیم داری، زمین تا آسمان است. اگر کسی این دو را یکی 
یا  یا نمی داند تیم داری حرفه ای چیست و  یا نمی داند پشتیبانی لجستیکی یعنی چه،  بداند 

شاید هم هر دو!
   پشتیبانی لجستیکی یعنی اینکه مثال شهرداری در مواقعی که سپیدرود در ورزشگاه عضدی یا سردار 
جنگل میزبان است، شهرداری اتوبوس هایی را برای انتقال هواداران به صورت رایگان در اختیار قرار 
دهد. مطمئنا این موضوع با تیم داری حرفه ای که شامل عقد قرارداد با بازیکنان، برگزاری دوره های 

فشرده تمرین، بدنسازی، فیزیوتراپی و ... می شود، متفاوت است.
   البته شهرداری نه فقط سپیدرود بلکه ممکن است موارد دیگری همچون رویدادهای فرهنگی و به 
طور کلی هر آن چه که مورد عالقه مردم است را هم به صورت آمادگاری مورد پشتیبانی قرار دهد. 
حتی منابع انسانی و ماشین آالت شهرداری می توانند در مواقع ضروری به کمک سایر دستگاه های 
اجرایی آمده یا حتی در مواقع الزم به سایر استان ها اعزام شوند و این هیچ منافاتی با قوانین جاریه 

ندارد.«

ساماندهیدستفروشان
دربازارچههابررسیشد

   در جریان بازدید 
معاونت  سرپرست 
شهری  خدمات 
شهرداری رشت از 
سازمان ساماندهی 
مـــشاغل شهری 
فــــرآورده های  و 

کشاورزی شهرداری بر ساماندهی دستفروشان در 
بازارچه های شهری تاکید شد.

   مهندس طلیسگر در این بازدید در نشست 
با محمدرضا نظری رئیس سازمان ساماندهی 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل 
شهرداری رشت، موضوعات مهمی که در زمینه  
ایجاد بازارچه ها برای ساماندهی دستفروشان 

وجود دارد را، بررسی کرد.

مدیر  شهرستانی  که  بازدید  این  در     
پیشگیری تخلفات شهری و خانزاده رئیس 
نیز  رشت  شهرداری  معبر  سد  رفع  واحد 
مهندس طلیسر را 
همراهی می کردند.

نشست  در     
ایجاد  شــده  یاد 
بازارچه هـــــای 
ساماندهی  جدید، 
ن  شا و ســــتفر د
و  بازارچـه ها  در 
چگونگی ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم 
قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  شهر  داخل 

گرفت.
   مهندس نظری نیز همراهی و پشتیبانی 
را  سازمان  این  از  شهری  خدمات  معاونت 
در اجرای پروژه ها و برنامه های آینده الزم و 

ضروری توصیف کرد.



همزمان با عید غدیر خم؛
نورپردازیها و فضاسازیهای سازمان سیما، منظر شهرداری، چهره  رشت 

را دگرگون کرد
  اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید 

غدیر خم جلوه ای زیبا به رشت داد و مورد پسند و رضایت شهروندان بوده است.
   امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت این اقدامات را نصب 9 المان 
صفحه ای و سه المان نوری عید سعید غدیر خم در میدانها و نصب دو المان نوری صلوات در پیاده راه 
فرهنگی و میدان مصلی، همچنین آذین بندی و نورپردازی مکعبی در خیابان شریعتی و گوی نوری 
در سبزه میدان، راه اندازی ریسه های نوری ریتمیک در میدان جهاد و نورپردازی ویژه زیر پل جانبازان، 
آذین بندی ساختمان شهرداری مرکز، نورپردازی در میدانهای مختلف شهر، راه اندازی و روشن کردن 

چهار سانالیت و آذین بندی نوری گردنبندی جدید به صورت عرضی در خیابانها عنوان کرده است.
   همچنین نصب ریسه های پارچه ای رنگی در حدود ۳۰ هزار متر و آذین بندی نوری حدود ۱۰ هزار 
متر در میدانها و خیابانهای شهر و استفاده از جایگاه های تبلیغاتی سازمان و اکران طرحهای مناسبتی 
ویژه این عید از دیگر برنامه ها و اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت 

بوده است.
   گفتنی اینکه مجموعه این اقدامات در عید سعید غدیر خم جلوه ای بسیار زیبا در روز و شب به شهر 

رشت داد و مورد پسند و رضایت شهروندان نیز قرار گرفت.

هفته داغ آتش سوزي خانه های رشت 
با دغدغه آتش نشانان شهرباران

   آتش نشانان و تیمهاي امداد و نجات سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی شهرداری رشت از آغاز 
امسال تاکنون در مجموع دو هزار و 2۳5 عملیات آتش سوزی، حادثه و خدمات ایمني را پوشش دادند 

که سهم آتش سوزي یکهزار و 57 مورد، حوادث 56۳ و خدمات ایمني 6۱5 مورد بوده است.
   روابط عمومی این سازمان اعالم کرد: هفته اي که گذشت با وقوع ۱۰۰ آتش سوزي که  2۳ مورد 
آن آتش سوزی خانه ها بود، از ابتداي امسال تاکنون، بي سابقه ترین هفته داغ آتش سوزي خانه ها در 

رشت سپری شد.
   اما عالوه بر استرس  و فشار موجود موضوعاتی بر دغدغه و نگرانی آتش نشانان در حین اعزام به محل 

آتش سوزي می افزاید. 

   یکي از این موضوعات حضور پرتعداد و پرتکرار جمعیت و خودروهایي است در خیابانهاي پرترافیک 
شهر رشت برای این تالشگران مشکل زا می شود.

   همچنین پارك کردن خودروهاي شخصي در کوچه هاي تنگ و باریک منتهي به محل حوادث در 
ساعات نیمه شب در بسیاری از این حوادث خودنمایي کرده و مانع رسیدن خودروهاي اطفایي به محل 

وقوع حادثه شده است.
   دغدغه دیگر آتش نشانان در انجام عملیات، حضور و دخالت پرشمار برخی شهروندان در کار 
آتش نشانان است که در مواقعی با جابه جایي تجهیزات به ویژه لوله هاي نواري و سرنازل، روشن کردن 
بي موقع پمپ هاي آب، سوار شدن به خودروها و اصرار بر دانایي و توانا بودن در اجراي کار عملیاتي بروز 

می کند و گاهی بی نظمی را نیز سبب می شود.
   به نظر می رسد شهروندان گرامی باید آموزشهای الزم را با حضور در کالسهای آموزشی سازمان 
آتش نشانی از کارشناسان مرتبط دریافت کنند تا هزینه های عملیات و فشار و استرش آتش نشانان در 

اجرای برنامه ها کاهش یابد. 
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