


حدیث هفتهگفتار هفته
َنِة القابَِلِة  قال رسول اهلل)ص(: َمن أحیی لَیَلَة الَقدِر ُحوَِّل َعنُه الَعذاُب إلَی السَّ
)اقبال األعمال، ج1، ص 345( 

هر کس شب قدر را احیا بدارد، تا سال آینده عذاب از او بر داشته 
می شود.

۲

»ویروس  از  ناشی  خسارات  جبران  برای  شهرداریها 
ملی سهم  توسعه  منابع صندوق  محل  از  باید  کرونا« 

داشته باشند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در جلسه ویدئو 
شهرداران  و  فرمانداران  با  استاندارگیالن  کنفرانسی 
اظهار کرد: شهرداری رشت حداکثر اطالع رسانی را در 
زمینه رعایت مسائل بهداشتی برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا انجام داد. در همین راستا اقدامات بسیاری 
از جمله طراحی، چاپ و نصب بنرهای اطالع رسانی در 
بیلبوردها، استندها، واتر بندها همچنین ساخت و پخش 

تلویزیونهای  در  آموزشی  های  کلیپ 
شهری و فضای مجازی، آموزش رایگان 
به رانندگان ناوگان حمل و نقل شهری و 
به شهروندان  انبوه  پیامک های  ارسال 
مبنی بر رعایت توصیه های بهداشتی از 

سوی شهرداری رشت انجام شد.
منظور  به  گفت:  محمدی  حاج  ناصر 
کرونا،  دوم  موج  شیوع  از  پیشگیری 
 ۲3 از  گیری  بهره  با  رشت  شهرداری 
دستگاه خودروی سنگین، نیمه سنگین 
و سبک شهرداری و ۲5 دستگاه پمپاژ 
کوله پشتی، اقدام به عملیات ضد عفونی 

55 محله سطح شهر رشت نمود.
و سایر  فوت شدگان  قبور  پیرامون  وی 
های  دستورالعمل  به  مربوط  امورات 
شرعی و عرفی متوفیان افزود: تمام این 
انجام  اسالمی  شئونات  براساس  موارد 
شد و دراین راستا سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی حضوری فعال داشت.
شهردار رشت در ارتباط با مواد ضد عفونی کننده شبکه حمل و 
نقل عمومی شهری، گفت: مواد ضد عفونی کننده به طور رایگان 

در اختیار تمامی سی ان  جی های سطح شهر قرار گرفت.
وی تعطیل کردن بازار روز و جلوگیری از فعالیت دست 
جمله  از  را  اداری  کارکنان  کاری  دور  انجام  و  فروشان 
اقدامات شهرداری در پیشگیری از شیوع کرونا عنوان 
کرد و افزود: از فعالیت عرضه کنندگان اغذیه های روباز 
نیز  مانند کبابی ها و ساندویچی ها و چای فروشی ها 

جلوگیری به عمل آمد.
شهردار رشت در ادامه گفت: با پیگیری های انجام شده، 
مبلغ  به  اعتباری  با  دار  یخچال  خودروی  دستگاه  یک 
۹5۰ میلیون تومان با کمک استانداری و سازمان برنامه 

خریداری شد.

شهردار رشت همچنین گفت: مشکالت و موانع در زمینه 
مسائل عمران شهری نیز به صورت مکتوب به نماینده 

عالی استان ارائه خواهد شد.
حاج محمدی عدم تأمین لوازم بهداشتی همچون ماسک 
و دستکش برای شهرداری ها را یکی از مشکالت و چالش 
های مقابله با ویروس منحوس کرونا خواند و بیان داشت: 

شهرداری به تنهایی و به سختی این لوازم را تهیه نمود.
وی به کمک یک میلیارد یورویی اعطایی از سوی مقام 

معظم ر هبری در خصوص جبران خسارات ناشی از 
ویروس کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی اشاره 
کرد و خواستار دیده شدن سهم شهرداری ها شد و 
گفت: از اسفند ماه سال گذشته، شهرداری ها تعطیل 
بودند و هزینه های فراوانی را متحمل شدند. از این رو 

نیازمند کمک جدی هستند.
حاج محمدی از استاندار گیالن خواست با توجه به 
اجازه رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف بدهی های 
دستگاه های دولتی به شهرداری ها در کالنشهر ها بر 
اساس تبصره بند "و"؛ امسال نیز همچون سال گذشته 
با استناد به این تبصره به شهرداری رشت کمک کنند.

وی در ارتباط با شفاف سازی سهم 
گفت:  نیز  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
تقاضا می کنیم که استاندار گیالن 
شفاف  صورت  به  تا  دهند  دستور 
سهم شهرداری هامتناسب با اولویت 
های آن مشخص ودر سامانه روشنی 
شهرداری  سهم  و  درآمد  میزان 

هااعالم شود.
شهردار رشت همچنین  ضمن قدردانی 
دلیل  به  استاندار  عمرانی  معاون  از 
زمینه  در  پیاپی  جلسات  اثربخشی 
امالک نسقی، بیان داشت: باید هرچه 
و سازهای  زمینه ساخت  در  تر  زود 
نسقی به نتیجه برسیم زیرا این گونه 
ساخت و سازها در رشت بسیار زیاد 
بوده و از کنترل شهرداری نیز خارج 

شده است.
موضوع  پیرامون  رشت  شهردار 
رشت  گفت:  نیز  شهر  این  پسماند 
امروز در تأمین شن و ماسه از محل معادن با مشکل 
مواجه است. از این رو بازدید از معادن استان و امکان 
سنجی ها برای حل مشکالت موجود از مقامات استانی 

مورد انتظار است.
حاج محمدی در پایان گفت: ۹ پروژه در زمینه مدیریت 
پسماند به مبلغ ۹1 میلیارد تومان و 5 پروژه بازآفرینی 
اقدام  دست  در  سرعت  با  شهری  فرسوده  های  بافت 

هستند.

شهردار رشت  مشکالت شهرداری را در جلسه ویدیو کنفرانس 
با  استاندارگیالن مطرح کرد

ارتباطات عمومی؛ 
زمینه ساز ارتقای سطح اقتصاد و 

فرهنگ شهری

مدیریت شهری عالوه بر برنامه ریزی کالن و 
هدفمند، نیازمند پل ارتباطی محکم و قوی 
با شهروندان است تا بتواند در پویایی شهر و 
افزایش رضایتمندی شهروندان تاثیرگذار باشد.

و  شهروند  پذیری  مسئولیت  حقیقت  در 
بین  مستقیم  ای  رابطه  اجتماعی  مشارکت 
های  رسانه  و  دارد  شهروندان  و  شهرداری 
گروهی اصلی ترین و مهمترین عامل برقراری 

این ارتباط هستند.
توسعه  در  پیشرفت  گونه  هر  بدون شک  و 
مدیریت شهری نیازمند بهره گیری از پل های 
ارتباطی محکم و منسجم بین مدیران شهری 
همراهی  و  همدلی  میزان  و  شهروندان  و 
رسیدن  است.فرا  شهری  برنامه های  با  آنها 
هفته ارتباطات و روز جهانی ارتباطات را به 
فال نیک می گیریم و امیدواریم رسانه های 
گروهی استان در همراهی با مدیریت شهری 
همواره راهی را پیش بروند که به صالح توسعه 

شهر و همراهی با مدیریت شهری باشد.
ما به خوبی می دانیم اگر دو مجموعه شهرداری 
و رسانه های گروهی به وحدت نظر در پیشرفت 
شهر و دیدگاه یکسان روی منافع شهری برسند، 
را پیش خواهد  توسعه  و  راه کمال  آن شهر 

گرفت.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت نیز تا حد امکان و توانایی خود برای برقراری 
ارتباطات هم با جامعه آماری شهری و هم با 
جامعه فعال و پویای رسانه های گروهی فعاالنه 
تالش می کند و امیدوار است بتواند به نتایج 
مطلوب برای توسعه، عمران، باالبردن فرهنگ 

اجتماعی، ارتقای سطح اقتصادی و... برسد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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زمینه های همکاری متقابل 
جمعیت هالل احمر و شهرداری رشت بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در دیدار و گفت وگو با مهدی ولی پور با بیان 
اینکه نسبت به فعالیت های جمعیت هالل احمر 
بیگانه نیست، گفت: در پنج سالی که در وزارتخانه 
فعالیت می کرده از نزدیک با نوع کار جمعیت 

هالل احمر به خوبی آشنا شده است.
اینکه به همه  شهردار رشت گفت: من ضمن 

عزیزان خدمتگزار در جمعیت هالل احمر خسته نباشید عرض می کنم امیدوارم دامنه و ابعاد خدماتی که 
ارائه می دهید بیشتر نزد مردم شناخته شوند چون خیلی ها هنوز با ماهیت کار در هالل احمر آشنا نیستند.
در این نشست مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن هم با تشکر از حضور شهردار رشت و 

همراهان وی، ضمن تشریح خدمات هالل احمر خواستار عقد تفاهمنامه همکاری مشترک شد.
مهدی ولی پور با بیان فعالیت های بخش های مختلف جمعیت هالل احمر اعم از امداد و نجات، سازمان 
داوطلبان، سازمان جوانان و... به تشریح فعالیت خانه های هالل پرداخت و گفت: ما با فرمانداران و 
بخشداران و نمایندگان صحبت کرده ایم که در هر بخش نمایندگی داشته باشیم اما تا زمان ایجاد این 

نمایندگی ها، خانه های هالل این وظیفه را انجام می دهند.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم با سرای محالت شما همکاری نزدیک برای ارائه آموزش های امدادی 

داشته باشیم.
سپس شهردار رشت هم تاکید کرد: شهرداری هر نوع همکاری که بتواند انجام می دهد. هم اکنون 

چندین سرای محله در رشت زیر نظر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت فعالیت می 
کنند و می توان از توانمندی و امکانات آنها برای آموزش شهروندان استفاده کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن منظور از همکاری متقابل در سرای محالت را توسعه 
آموزش های مد نظر برای ایجاد آمادگی های الزم در حوادث و بحران ها عنوان کرد و گفت: هدف ما باال 

بردن سطح آمادگی شهروندان در زمان بروز حادثه است.
شهردار رشت هم به تشریح خدمات سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری پرداخت و گفت: ما در این 
سازمان به آموزش های مرتبط در زمان حوادث می پردازیم و از امکانات و تجهیزات آموزشی خوبی 

برخوردار هستیم که شما می توانید از این ظرفیت هم استفاده کنید.
گفتنی است در این دیدار علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، حمیدرضا محمدی 
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و معاونین و مدیران این سازمان نیز دکتر 

حاج محمدی را همراهی کردند

پیام شهردار رشت در باره فرا رسیدن
 شب  های قدر و شهادت امیرالمومنین علی )ع(

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن کامل این پیام به 
شرح زیر است:

بسمه تعالی
شب  های قدر از شب  های پر فضیلت و پر عظمت جهان هستی است که متبرک با نام موالی 

متقیان حضرت علی )ع( گردیده و مصادف با ضربت  خوردن و شهادت امیرالمومنین است.
در قرآن کریم و روایات ما آمده که اهمیت شب قدر به بلندای سال می رسد و دلیل فضیلت و 
برتری این شب  ها بر دیگر شب  های سال به خاطر رخداد هایی است در این شب  ها ثبت و 

ضبط شده است.

شب  های قدر را می توان نوک قله عبادات ماه مبارک رمضان و اوج معنویت ماه میهمانی 
خدا دانست، شب هایی که سرنوشت و زندگی مومنان و مومنات در این شب  های عزیز 
از  بوی خدایی می یابند و گستره  ای عظیم  و  ماه مبارک رنگ  از دیگر شب  های  بیش 
معنویت و دریچه ای بزرگ در جهت پاکی و طهارت انسان از آلودگی  ها و پلشتی  ها باز 

می  شوند.
انسان های مومن و خدا دوست این شب  های عزیز را فراموش نمی کنند و با دعا، عبادت 
و توسل به ائمه اطهار)ع( تالش می کنند تا روح و روان خش خورده خود در طول سال را 
صفا و صیقل دهند و خود را هر چه بیشتر به خالق هستی نزدیک کرده و تالش کنند به 

جز خدا نبینند.
و آن خدایی که زمین و زمان را خلق کرده چه حساب  شده و دقیق بین عظمت این شب ها 
و جایگاه و اهمیت والیت و امامت پیوند حاصل نموده است چون وجود مبارک خورشید تابان 
والیت حضرت امام علی )ع( که نمونه  ای بارز از انسان خدا گونه است با شب  های قدر پیوندی 

ناگسستنی دارد.
آن زمان که آسمان شهر کوفه به خاطر ضربت شمشیر انسانی ناپاک، فرق سر بزرگ  عدالت  گستر 
جهان را شکافت، خون گریه کرد، هیچکس گمان نمی کرد این روز در تاریخ جهان ماندگار شده 

و نشانه  ای از همدلی انسان های پاک و خدایی گردد.
اجازه می خواهم به سهم خود با تسلیت شهادت خدا گونه امیرالمومنین)ع( از درگاه خداوند برای 
همه شهروندان شریف رشت آرزوی قبولی طاعات و عبادات به ویژه در این شب های عزیز نمایم 
و امیدوار باشم تا همه  شهروندان شهر باران در بهره  مندی از فیوضات خاصه حضرت حق در شب  

های قدر بی  بهره نشوند.
در پایان هم سعادت دنیا و آخرت را برای همه خدمتگزاران صدیق به ملت ایران، گیالنیان و 

شهروندان شریف از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.
ناصر حاج  محمدی - شهردار رشت
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شهردار رشت در نشست با برخی مدیران و کارکنان شهرداری منطقه دو:
اگرشهرداررشتنباشمدررشتزندگیمیکنم

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
ناصر حاج محمدی در نشست با شهردار 
و  مدیران  حضور  با  رشت  دو  منطقه 
با  و  شهرداری  از  منطقه  این  کارکنان 
تاکید بر اینکه در سال گذشته شهرداری 
های  زباله  همچون  مسائلی  دلیل  به 
انتخابات  بنزین،  قیمت  تغییر  سراوان، 
کرونا  شیوع  و  برف  بحران  مجلس، 
و  کرد  تحمل  را  بسیاری  های  سختی 
با تنگناهای فراوان رو به رو بود، خاطر 
نشان کرد: کارهایی که به افراد محول می شود باید به طور دقیق و کامل انجام شود، مثالً چرا نباید یک 

لکه گیری ساده آسفالت، مهندسی انجام شود؟
شهردار رشت سپس به مدیران و کارکنان شهرداری منطقه دو توصیه نمود: باید دلسوز شهر و شهروندان 

باشید.کار مردم را کار خودتان بدانید و دقیق و منظم انجام دهید.
وی مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز را جدی توصیف کرد و گفت: به زودی مسئول شب شهرداری 

های مناطق پنجگانه انتخاب شوند تا نسبت به نظارت و کنترل الزم در ساخت و سازهای غیرمجاز 
شبانه اقدام الزم صورت پذیرد.

دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه موضوع اجرائیات باید ساماندهی و سازماندهی شود گفت: همه ما 
در شهرداری باید به اخطارهای دیوان عدالت اداری توجه کافی و الزم داشته باشیم.

شهردار رشت همچنین مسائل حقوقی شهرداری های مناطق پنجگانه را جدی توصیف کرد و گفت: 
باید تالش کنیم تا آگاهی های کارکنان از مسائل حقوقی هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این 

راستا برگزاری دوره های آموزشی بسیار مفید است.
حاج محمدی همچنین موضوع احترام و تکریم سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان 
کرد: در این زمینه همه کارکنان باید توجیه شوند که در شهرداری رشت احترام به سرمایه گذاران 

اصل مهم کاری است.

تشریحبرنامههایمدیریتارتباطاتواموربینالملل
شهرداریرشتدردورانکرونا

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
مدیر روابط عمومی این کالنشهر صبح دوشنبه در جلسه ای با عنوان "تجارب 
شهرهای ایرانی در دوران بحران کرونا" که به صورت آنالین برگزار شد، با اشاره 
به وجه اشتراکات موجود در امر ضدعفونی شهرها، آموزش و تبلیغات شهری 
توسط شهرداری ها اظهار کرد؛ شهرداری رشت در امورات مربوط به مدیریت 

کرونا بسیار موفق عمل کرده است.
علیرضا قانع در مورد مدیریت امور مربوط به شهر خالق خوراک نیز گفت: با 

توجه به "شعار در خانه می مانیم" در ایام  کرونا، برنامه های متنوعی در زمینه 
شهر خالق خوراک به صورت  مجازی تهیه شد.

ابتدای  ۴۰ شهر خالق جهان در  با  وی همچنین از برگزاری سمیناری 
تبادل  سمینار  این  در  مطلوبی  تجربیات  افزود:  و  داد  خبر  امسال 

شد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همچنین افزود: در حوزه 
فرهنگی نیز برنامه های مختلف و متعدد فرهنگی و ورزشی نیز در ایام کرونا 

تهیه شد.
قانع با بیان اینکه رشت از نخستین شهرهای درگیر با ویروس کرونا بود خاطر 
نشان  کرد: مجموعه مدیریت شهری در کنار شهروندان در ایام کرونا شرایط 
بسیار دشواری را پشت سر گذاشت و کادر درمانی نیز در این رابطه تالش های 

بی دریغی انجام داد.
وی ادامه داد: تقدیر از مدافعان سالمت در راستای روحیه بخشی آنان، یکی از 
مباحثی بود که همواره در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

دنبال می شد.
این مسئول  با اشاره به فعالیت های شهرداری رشت برای روحیه بخشی 
شهروندان در ایام  کرونا گفت: گروه موزیک  شهرداری رشت در مجتمع 
با نواختن موسیقی، موجب ایجاد نشاط و روحیه  های مسکونی حاضر و 
بخشی به شهروندان  می شدند که این اقدام با استقبال بی نظیری همراه 

شد.
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کارگروه بافت تاریخی در معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری رشت تشکیل جلسه داد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این جلسه رضا 
ویسی با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان، به 
تعامل با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن در سال گذشته 
و تشکیل کارگروه بافت تاریخی شهر رشت اشاره کرد ودستاوردهای این فرآیند را مثبت 

برشمرد.
همچنین عالوه بر معاون شهرسازی و معماری شهرداری مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه 
شهری، معاون بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، دکتر فاروقی مدیر گروه 
پژوهش آمایش سرزمین و استاد دانشگاه گیالن، جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط در دفتر 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت گردآمدند.
در این جلسه، شرح خدمات مطالعات)ارتقای کیفی میدان شهرداری و خیابانهای منتهی به آن در 

شهر رشت( شامل میدان، خیابان علم الهدی، خیابان اقتصاد بررسی شد.
حرم  فاصل  حد  راه  پیاده  پروژه  خط  پیگیری  زمینه  در  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اراضی  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  نمود:  عنوان  زرجوب  رودخانه  تا  امام  خواهر  مطهر 
درشت دانه آن سوی رودخانه، بازگشایی مسیر و اتصال محدوده به رودخانه و ارتباط 
برده  باال  را بسیار  اطراف  بافت  و  به حرم  به ضلع شرقی رودخانه، دسترسی  با پل  آن 
محدوده  آن  در  را  نوینی  ساختار  تواند  می  گردشگری  و  مذهبی  مقوله  دو  کنار  در  و 

نماید. ایجاد 
رضا ویسی گفت: با توجه به کاربری مسکونی اطراف این مسیر در وضع موجود، نباید پس از 
بازگشایی مسیر فقط به حالت گذر به آن نگاه کرد و باید با حفظ حقوق شهرداری کاربری های 

مختلط و سازگار با آن محدوده، اطراف این مسیر اضافه شوند.
دکتر ویسی سپس خاطر نشان کرد: بازگشایی این مسیر، ضمن افزایش سطح دسترسی به 
محدوده حرم مطهر خواهر امام و ارتقای سازمان فضای کالبدی بافت موجود و ایجاد امکان پیاده 
منظرگردی برای مردم محل و گردشگران باعث تشکیل یک فاز دیگر از پیاده راه شرق به غرب 

رشت خواهد شد.
گفتنی است بررسی طراحی سرویس بهداشتی در محور یادشده و خط پروژه خیابان اقتصاد از 

دیگر موارد عنوان شده در جلسه بود.

برای ایجاد امکانات بهتر و ایمن کردن بازار؛
پروژه بازار بزرگ  رشت اجرایی می شود 
جلسه هماهنگی پروژه بازار رشت در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه هماهنگی پروژه 
بازار رشت با حضور علیرضا کامران راد مدیر منطقه دو، ابراهیم خوش فطرت معاون حمل و نقل 
و امور زیربنایی منطقه، نماینده آتش نشانی، پیمانکار و نمایندگانی از نیروی انتظامی، ادارات گاز، 

آب و برق در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری رشت برگزار شد.
با  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  از لحاظ  بازار رشت را  این جلسه  علیرضا کامران راد در 
اهمیت خواند و اظهار داشت: بازار رشت نقش بارزی در اقتصاد شهر رشت و حتی اقتصاد 

استان گیالن دارد.
کامران راد حفاری برای کابل گذاری، لوله گذاری آبهای سطحی، اجرای سنگفرش، ایمنی بافت از 
طریق لوله گذاری آب برای حریق های احتمالی را بخش های پروژه بازار رشت عنوان کرد و گفت: 
این پروژه برای کمک به بازاریان جهت ایجاد امکانات بهتر و ایمن کردن بازار تعریف شده است و با 

توجه به وضعیت موجود، در صورت تعویق خسارات زیادی را متحمل خواهیم شد.
 مدیر منطقه دو شهرداری رشت با تاکید بر عدم تعطیلی بازار ادامه داد: هماهنگی های اولیه در 

حال انجام است تا در اجرا به مشکل بر نخوریم. در اجرای پروژه نه تعطیلی بازار را خواهیم داشت 
نه مسیری مسدود خواهد شد.

وی افزود: تالش کردیم فرهنگ سازی الزم انجام گیرد و سعی می کنیم برای آسیب کمتر به بازار 
این پروژه فاز به فاز انجام شود.

کامران راد با بیان اینکه در انجام پروژه، با همکاری اداره برق و مخابرات قطعی برق و تلفن 
نخواهیم داشت، گفت: با هماهنگی های انجام شده درصدد کاهش ریسک برآمده ایم. تالش 
ما برای خدمت به بازار و شهروندان است و نمیخواهیم خدای ناکرده مشکلی برای کسی 

ایجاد شود.
وی افزود: دلیل اینکه اجرای پروژه به بهار ۹۹ موکول شد به دلیل رونق کمتر بازار در بهار و از 

سوی دیگر شرایط بحران کروناست که شاهد بازار خلوت تری هستیم.
در ادامه این جلسه یکی از نمایندگان بازاریان گفت: بازار رشت در شرایط بیماری به سر می برد 
و در حال جراحی توسط منطقه دو است و درخواست من این است که هر عملیاتی که توسط 
ادارات قرار است انجام شود در همین پروژه دیده شود. زمان برای ما اهمیت زیادی دارد و مایلیم 

هر چه زودتر به اتمام برسد.
نماینده دیگر بازاریان به مشکل نور خیابان شیک اشاره کرد و خواستار رفع این مشکل شد که 

مدیر منطقه دو قول مساعدت برای رفع این مشکل را داد.
در این جلسه نمایندگان ادارات مرتبط با پروژه و پیمانکار به ارائه توضیحات پرداختند.
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با حضور شهردار رشت؛
نخستین مسابقه مجازی جام رمضان 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نخستین مسابقه 
جام رمضان که عصر دوشنبه در دفتر شهردار برگزار شد، شهردار این کالنشهر به صورت نمادین 

با امیر رضا پور رمضانعلی استاد بزرگ شطرنج ایران به رقابت پرداخت.
ناصر حاج محمدی سپس در گفتگو با طراحان این مسابقه ضمن استقبال از این طراحی، بر لزوم 

برنامه ریزی برای تداوم چنین مسابقاتی به ویژه در ایام کرونا تاکید کرد.
وی گفت: شهرداری باید در زمینه ورزشی فعال تر از گذشته عمل کند و این نهاد نیز با برگزاری 

هرگونه مسابقه ورزشی موافقت خواهد کرد.
شهردار رشت تداوم این برنامه ها و نهادینه شدن ورزش میان شهروندان برای شهرداری را بسیار 
با اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: این  مقوله می تواند موجب نزدیکی و ارتباط بیشتر میان 

شهروندان و شهرداری می شود.
حاج محمدی افزود: سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت باید از تجربه سایر 

کالنشهر ها در زمینه های مختلف فرهنگی و ورزشی استفاده و ایده های جدیدی ارائه کند.
زمان این مسابقه مجازی که به همت سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت برگزار 

شد، دو ساعت و هر بازی سه دقیقه بود.
عالوه بر رقابت شهردار رشت با استاد بزرگ شطرنج کشور، ۴۱۳ بازیکن دیگر نیز از سراسر کشور 

به طور همزمان و به صورت رایگان با هم به رقابت مجازی پرداختند.
در پایان به نفرات اول تا ششم مسابقه به رسم یادبود جوایز نقدی اهدا شد.

حاشیه رودخانه های رشت پاکسازی شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
گوهر  و  زرجوب  رودخانه های  حاشیه 
و  ضوابط  رعایت  عدم  دلیل  به  رود 
از  محیطی  زیست  و  بهداشتی  موازین 
که  برد  می  رنج  بسیاری  های  آلودگی 
تر  و  خشک  پسماندهای  و  زباله  دپوی 
و  زیبایی  نظر  از  تنها  نه  آن   حاشیه  در 
هم  بهداشتی  نظر  از  بلکه  منظر  سیما، 

محل اشکال است.
حاشیه  پاکسازی  دلیل  همین  به   
دستور  در  رشت  شهر  های  رودخانه 
پاکسازی محدوده  هفته  این  و  بوده  کار 
منطقه پنج شهرداری به وسیله نیروهای 
اجرایی سازمان مدیریت  و  معاونت فنی 
صورت  رشت  شهرداری  پسماندهای 

گرفته است.
رودخانه  حاشیه  در  شده  رها  پسماندهای  و  ها  زباله  کار،  این  اجرای  در 
وسیله  به  توجه  قابل  شکلی  به  رشت  شهرداری  پنج  منطقه  محدوده  در 
پاکسازی  و  آوری  جمع  پسماندها  مدیریت  سازمان   روب  و  رفت  نیروهای 

شد.
عملیات پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

انتصابات جدید در شهرداری رشت  
ناصر حاج محمدی شهردار  دکتر 
رشت در احکامی جداگانه علیرضا 
سرپرست  سمت  به  را  حسنی 
امور  و  شهردار  حوزه  مدیریت 
شورای اسالمی شهر و حمیدرضا 
دفتر  مسئول  سمت  به  را  آزمون 
امور  و  شهردار  حوزه  مدیریت 
منصوب  شهر  اسالمی  شورای 

نمود.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
احکامی  در  رشت،  شهرداری 

جداگانه دکتر ناصر حاج محمدی، علیرضا حسنی را به سمت سرپرست مدیریت حوزه شهردار و 
امور شورای اسالمی شهر و حمیدرضا آزمون را به سمت مسئول دفتر مدیریت حوزه شهردار و 

امور شورای اسالمی شهر منصوب نمود.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری 
رهبری  مقام معظم  منویات  از  بهره گیری  با  و  منان  به خداوند  اتکال  با  که  است  کرده 
موجود  های  ظرفیت  کلیه  از  مندی  بهره  و همچنین  و صالح شهرداری  رعایت صرفه  و 
و  موفق  مصوب،  وظایف  شرح  راستای  در  سازمانی  های  ماموریت  و  اهداف  پیشبرد  در 

باشند. پیروز 
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ترمیم و اصالح تابلوهای راهنمای شهری
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، تابلوهای راهنمای 
شهری در پنج منطقه شهرداری همواره مورد 
توجه مدیریت مناطق بوده و یکی از برنامه های 

این مدیریت ها ترمیم و اصالح آنها است.
به دالیل مختلف  بنا  آید که  گاهی پیش می 
آنها دچار  نگهدارنده  های  پایه  یا  تابلوها  خود 
آسیب شده و نگرانی هایی را برای اهالی محل 
و شهروندان ایجاد می کنند که یک بخش از 
کارهای خدماتی شهرداری های مناطق اصالح 

و مرمت آنها است.
این هفته روابط عمومی شهرداری منطقه سه 
راهنمای  تابلوهای  اصالح  و  ترمیم  از  گزارشی 
نیازمند اصالح و بازسازی را در محدوده منطقه 
سه تهیه و گزارش تصویری این فعالیت را بازتاب 

داده است.

شرکت مشاور شهردار در امور بانوان کمیته امور بانوان 
مجمع شهرداران کالنشهرها 

دومین  در  بانوان  امور  در  شهردار  مشاور 
شهرداران  مجمع  بانوان  امور  کمیته 
شهرداری  میزبانی  به  ایران  کالنشهرهای 

تهران شرکت کرد
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
نرجس  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان 
با حضور در دومین کمیته امور بانوان مجمع 
میزبانی  به  ایران  کالنشهرهای  شهرداران 
کنفرانس  ویدئو  طریق  از  تهران  شهرداری 

شرکت نمود.
در  هم اندیشی  موضوع  با  نشست  این 
کسب  از  حمایت  راهکارهای  خصوص 
و  بوده  کرونا  شیوع  ایام  در  زنان  کار  و 
شرکت کنندگان به صحبت و گفتگو در این 

باره پرداختند.
در این دیدار مسائل و مشکالت در حوزه زنان و 
راهکارهای موجود به منظور کاهش آسیب ها و 
پیگیری اقدامات در این زمینه مطرح و بررسی 

شد.

مرمت آسفالت محوطه دادسرای رشت انجام شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت به منظور 
رفت  و  خودروها  تردد  در  سهولت  ایجاد 
دادسرای  محوطه  در  شهروندان  آمد  و 
ترمیم  و  مرمت  کار  رشت،  شهرستان 

آسفالت این محوطه انجام شد.
و  عمران  سازمان  پروژه  این  اجرای  در 
شهرداری  با  شهری  فضاهای  بازآفرینی 

منطقه سه همکاری داشته است.
این  اجرایی  عملیات  تصویری  گزارش 
عمومی  رفاه  جهت  در  که  را  پروژه 
اطالع  پایگاه  در  شد،  اجرا  شهروندان 
رسانی شهرداری رشت می توانید دنبال 

کنید.

تداوم پیگیری های شهردار رشت
برای تکمیل ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله ها سراوان  

   شهردار رشت در پی بازدیدهای مکرر خود از تصفیه خانه شیرابه  زباله های سراوان این هفته نیاز به 
دفنگاه زباله ها رفت و از نزدیک پیگیر  اجرای این پروژه شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با 
حضور در محل احداث تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام 

شده قرار گرفت و بر روند عملیات در حال اجرا در این تصفیه خانه نظارت کرد.
وی بر سرعت عمل و دقت نظر در اجرای این پروژه تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود که هر چه 

سریعتر این کار به پایان برسد.
گزارش تصویری این بازدید را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهردار رشت دنبال کنید.
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اصالح ساختار حسابرسی مهمترین وظیفه
 این مدیریت است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
حسابرسی  مدیریت  جدید  سرپرست 
از  و تشکر  با قدردانی  شهرداری رشت 
دشواری  وجود  با  که  پیشین  مدیریت 
های متعدد حرفه ای و شغلی از عهده 
مهمترین  گفت:  است،  برآمده  وظایف 
وضعیت  در  داخلی  حسابرسی  وظیفه 
کنونی، اصالح ساختار حسابرسی و ایجاد 
همکاری و مشارکت همکاران مجموعه 

شهرداری است.
مدیریت جدید حسابرسی شهرداری رشت 
سپس اضافه کرد: حسابرسی داخلی یکی از 
ارکان اساسی محیط کنترلی است که نسبت 
به اعمال نظارت و کنترل بر مجموعه فعالیت 
های مالی، غیر مالی، عملیاتی شهرداری یا 

اجزای آن اقدام می کند.
چراغی گفت: حسابرسی داخلی در شهرداری رشت، ارزیابی مستقل نسبت به عملیات 
واحد های مختلف سازمانی شهرداری به منظور بررسی کفایت و اثر بخشی سیستم 
نتایج  گزارش  و  منابع  از  استفاده  کارآمدی  سنجش  همچنین  و  داخلی  های  کنترل 
حاصله به شهردار محترم برای بهره برداری در جریان اداره بهینه امور اعمال خواهد 

نمود.
وی در ادامه افزود: از دیدگاه کالن، تامین نیازهای اطالعاتی شهردار شامل تمام موضوعات 
و محورهای فعالیت شهرداری در حوزه عملیاتی در دستور کار حسابرسی داخلی شهرداری 

قرار می گیرد.
چراغی با تاکید بر اهمیت اعمال نظارت های مستمر به وسیله مراجع کنترلی درون سازمانی 
بر بی طرفی و حقیقت گویی تاکید نمود و اهم برنامه های خود را نیز در این مدیریت به این 

شرح اعالم کردند:
- تدوین و استقرار فرایند کنترل داخلی جهت نیل به اهداف سازمان

- تشکیل کمیته حسابرسی به عنوان کمیته ای نظارتی، پایشگری و مشاوره ای 
در شهرداری

- استقرار حسابداری تعهدی و جایگزینی آن با حسابداری نقدی
- تشکیل کار گروه های مختلف برای رسیدن به اهداف حسابرسی داخلی

- اصالح فرآیندها و نظارت مستمر بر اجرای آنها
- تهیه و تنظیم تقویم برنامه ساالنه ۱۳۹۹ و چشم انداز ۱۴۰۰

- گزارشگری حسابرسی شامل مستند کردن و ارایه نتایج حاصل از اجرای عملیات 
حسابرسی

اجرای برخی از پروژه های شهری رشت
هفته گذشته برخی از پروژه های شهری به وسیله  نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 

رشت پیگیری و اجرا شد. از جمله  این پروژه ها می توان به 
)۱(زیرسازی و تسطیح کوچه های بلوار دیلمان، واقع درخیابان امام علی در مسیر منتهی به ایستگاه آتش نشانی 

شماره ۱۴ که شن ریزی و کمپکت کوچه های یاد شده پس از تسطیح و آماده سازی، آسفالت خواهد شد.
)۲(ادامه آسفالت خیابان شهدای رشت که این محور یکی از خیابانهای پرتردد و مسیر منتهی به خروجی 

رشت به سمت شرق گیالن است.
روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در باره این پروژه توضیح داد 
که برای جلوگیری از خستگی آسفالت اجرا شده، آسفالت قدیمی این خیابان با خودروی آسفالت تراش 

برداشته گردید و روکش آسفالت جدید به همت نیروهای  سازمان عمران اجرا و انجام شده است.
گزارشهای تصویری این پروژه ها در پایاگاه اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری درج شده است.

گرامیداشت سالگرد شهادت آتش نشانان عبدی و مرادی 
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، شهرام مومنی سرپرست سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطر تمامی شهدا بخصوص شهدای عزیز 
آتش نشان، افزود: ساعت۲:۵۸ دقیقه بامداد روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۵ صدای آژیر حکایت از 
آتش سوزی مسجدی واقع در نخودچر رشت را داشت که سرانجام  آتش نشانان عزیزمان در ماموریتی 
بی پایان جان به جان آفرین تسلیم داشتند که هنوز پس از گذشت  ۲۴ سال در یاد و خاطره هایمان 

زنده نگاه داشته شده است.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان مهدی مرادی و بهمن عبدی ادامه داد: قطعا تالش 
و کوشش همسران این آتش نشانان برای پرورش و نگهداری از کودکان شهدا و همت برای جاری ماندن 
روح نشاط، زندگی و امید در خانواده آن هم در کنار پنهان کردن غم و اندوه فراق همسر، بسیار ستودنی 

و قابل تقدیر، تمجید و غیر قابل جبران است.
َمن َردَّ َعن َقوٍم ِمَن الُمسلِمیَن عاِدیََه ماءٍ أونارٍ َوَجَبت لَُه الَجنَُّه"کسیکه دسته  ای از مسلمانان را از خطر 

سیل یا آتش سوزی نجات دهد بهشت بر او واجب می  شود" پیامبرصلی اهلل علیه وآله
 آتش نشانی شغل نیست عشـق است

مومنی در پایان ضمن دعای خیـر و طلب روزهایی بدون حادثه و خطر برای تمامی شهروندان 
التهاب ها و  با توجه به شدت و حدت برخی حوادث و رخدادها،  ادامه داد: شغل آتش نشانی 
دلهره ها اگر در کنار وفاق، همدلی، همراهی و هم فکری تمامی آتش نشانان نباشد قابل انجام 
نخواهد بود که بدین واسطه و به این بهـانه از جملگی آتش نشانان سپاسگـزاریم چه بسا که 
دغدغه های کاری برای آتش نشانان هیچ گاه مانع از انجام وظیفه صادقانه شان نبوده و همان 
طور که در سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری تاکید شده؛ آتش نشانان خادمین صدیق و از 

جان گذشته مردم هستند.
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زاهد؛ نایب رئیس شورای اطالمی شهر رشت:
با وجود کمبود نیروی درمانی با پرستاران پس از 
کاهش شیوع ویروس کرونا قرارداد بسته نمی شود

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای اسالمی شهر رشت، در یکصد و چهل 
فرهام  شهر،  شورای  علنی  جلسه  یکمین  و 
ریاست  عنوان  به  شورا  رئیس  نایب  زاهد 
روابط  و  ارتباطات  ملی  روز  تبریک  با  جلسه، 
عمومی، فرارسیدن لیالی قدر را گرامی داشته 
و پیشاپیش شهادت امیرالمومنین علی )ع( را 
تسلیت گفته و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
را برای مسلمین جهان، بخصوص مردم شریف 

استان گیالن و شهر رشت نمود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت قراردادی پرستاران در استان گیالن، گفت: تماس ها و پیام های 
بسیاری در این خصوص به تمامی همکاران رسیده است. متاسفانه قراردادهای این عزیزان به 

سرانجام نرسیده و مشکالت عدیده ای در باب حقوق و شغل این عزیزان به وجود آمده است.
زاهد افزود: در روزهایی که شهر، استان و کشورمان با مشکالت مربوط به شیوع ویروس کرونا 
مواجه بود، شاهد آن بودیم که پرستاران عزیزمان با چه جان فشانی و تالشی پای کار آمدند و 
با این ویروس و بیماری مقابله کرده و فضای امنی برای بیماران ایجاد کردند، اما اکنون که این 
ویروس فروکش کرده است یا درواقع کاهش یافته، شاهد آن هستیم که علیرغم کمبود استان 
گیالن در حوزه نیروی پرستاری، با توجه به اختالف نظر میان سازمان مدیریت برنامه ریزی و 
دانشگاه علوم پزشکی، این مشکالت به وجود آمده است و امیدوارم مشکل این عزیزان حل و 

فصل شود.

عبداللهی؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت:
کاهش ترافیک با هوشمندسازی چراغ های راهنمایی 

امکانپذیر می شود

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت شصت و ششمین جلسه 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت با حضور اعضا و مشاورین کمیسیون 

ترافیک و مدیران شهرداری برگزار گردید.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت با تاکید بر اهمیت هوشمند سازی 
چراغ های راهنمایی در شهر تصریح نمود: چراغ های کنترل ترافیک یکی از اصلی ترین ارکان در نظم 
دهی ترافیک شهر است که در جهت کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، رفت و آمد ایمن عابران پیاده، 

کاهش میزان سوخت و کاهش آلودگی تاثیر گذار می باشد.
حامد عبدالهی با اشاره به ناکارآمد شدن بسیاری از چراغ های راهنمایی موجود در زمان نوسانات ترافیکی در 
شهر بیان نمود: تمام شهرهای توسعه یافته از چراغ های هوشمند در سطح شهر استفاده می کنند که شهر 
رشت نیز به دلیل تراکم باال و ترافیک در شهر نیاز به این اقدام دارد ولی در اجرا باید شرایط بومی شهر رشت 
و بافت مختص به هر میدان و یا تقاطع، کاربری و جاذبه سفر هر کدام از آن ها باید در طراحی لحاظ گردد.

فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا با آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان 
برای شهروندان در خصوص هوشمند سازی چراغ های راهنمایی تصریح نمود: یکی از دغدغه های 
مدیریت شهری از دوره چهارم تا به اکنون رفع معضل ترافیک در شهر است که متاسفانه هر بار با موانعی 
مانند مشکالت اقتصادی به سرانجام نرسید اما اکنون برای اولین بار برای رفع این مشکل مشاور گرفته شد 
ولی برای اینکه با توجه به مشکالت اقتصادی شهر بتوانیم هوشمندسازی چراغ های راهنمایی را عملیاتی 
نماییم باید این پروژه را فاز بندی نمود تا مردم شهر حداقل در چند منطقه از این امکان برخوردار شوند.

حسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی 
چراغ های راهنمایی در کاهش ترافیک افزود: یکی از ارکان کاهش ترافیک در شهر هوشمندسازی 
چراغهایی راهنمایی است که در این سال ها مغفول مانده بود که با توجه به اهمیت این موضوع 
در سال قبل برای این پروژه مشاور گرفتیم و در فاز اول برای هوشمند سازی دو کریدور با بودجه 

۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱ تومان برای اجرا در سال جاری برنامه ریزی شده است.
در ادامه مطالعات انجام شده توسط مشاور شهرداری در خصوص هوشمندسازی چراغ های راهنمایی به 

سمع و نظر اعضای جلسه رسید و موارد مربوط به این امر بررسی شد.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در خصوص الیحه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در سال ۱۳۹۹ خاطر نشان نمود: شهرداری در حال حاضر از وجود 
افراد دغدغه مند که با فکر و ایده بتوانند به شهرداری در خصوص افزایش درآمد کمک نمایند در مضیغه 
است. در حال حاضر برای هر نرخ گذاری در شهرداری به نظر کارشناسی دادگستری مراجعه می شود 
در حالی که با ایجاد انگیزه در پرسنل می توان آن ها را به سمت ارایه راهکار و ایده های جدید برای 

افزایش نرخ ها و در ادامه افزایش درآمد در شهرداری سوق داد.
حامد عبدالهی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی از مدیران افزود: برخی از مدیران در طول روز زمان کمی 
را برای انجام وظیفه خود در شهرداری میگذارند و کارها را به افراد دیگر می سپارند، تا زمانی که افراد با 

تعصب و انگیزه را سرلوحه کار خود قرار ندهند نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد.
در ادامه جلسه برخی از ردیف های تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بررسی شد.

ضرورت راه اندازی فرهنگسرا در شهر رشت
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای اسالمی رشت، فاطمه شیرزاد با تاکید 
بر لزوم ایجاد فرهنگسرا در رشت اظهار کرد: 
رشت  درشهر  هنری  و  فرهنگی  فضاهای 

جوابگوی هنرمندان نیست.
مراکز  افزایش  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  فرهنگ  اهالی  دغدغه  هنری  و  فرهنگی 
از  حمایت  افزود:  یافت  خواهد  کاهش  هنر 
هنرمندان یکی برنامه های سازمان فرهنگی 

شهرداری است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی رشت در ادامه بیان داشت: 
درصدد هستیم تا با راه اندازی فرهنگسرای فرهنگی و هنری در رشت به بخشی از 

مطالبات به حق هنرمندان جامه عمل بپوشانیم.
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