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انجام و اجرای پروژه های فرهنگی 
مهم  و  اصلی  دغدغه های  از  يکی 
مديريت  عنوان  به  رشت  شهردار 
اصلی شهر رشت.   وجود مکانهايی 
ديدنی و تاريخی در هر شهر می تواند 
سبب جذب و جلب گردشگران به 
آن شهر شده و زمينه های توسعه 

شهری را فراهم آورد.
   به همين دليل است که شهردار 
رشت با حساسيت ويژه کار اجرای 
را  طالقانی  حشمت  دکتر  يادمان 
در محله چهلتن رشت با  جديت 
و  کرده  پيگيری  عالقه مندی  و 
همزمان با اجرای پروژه های عمرانی 
اين کار فرهنگی نيز برای او مهم 

بوده است.
   خوشبختانه با پيگيری برخی از 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت 
و همچنين دکتر حاج محمدی اين 
پروژه هم اکنون روزهای پايانی کار 
به زودی  و  را سپری می کند  خود 
يادمان  اين  از  بهره برداری  شاهد 

زيبا خواهيم بود.
از اين پس آرامگاه دکتر حشمت طالقانی که از ياران 
باوفای ميرزاکوچکخان جنگلی بوده می تواند به 
مکانی ديدنی برای شهروندان و حتی گردشگرانی 

که به رشت سفر می کنند تبديل شود.
دکتر  پروژه  اين  کار  پايانی  روزهای  در     
بنا  اين  از  بار  چندمين  برای  حاج محمدی 
ديدن نموده و دستورات الزم را برای سرعت 

بخشيدن به کار داده اند.
   قرار است کار مناسب سازی محوطه آرامگاه، 
نورپردازی و ساخت مبلمان مناسب برای آن به 

وسيله شهرداری منطقه دو رشت انجام شود. 
شهردار رشت امروز چهارشنبه ۲۵ تيرماه از 
پروژه يادمان دکتر حشمت طالقانی در محله 

چهلتن رشت بازديد کرد.
و  ارتباطات  مديريت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بين الملل شهرداری رشت، در جريان 
اين بازديد پيمانکار پروژه به شهردار رشت 

توضيح داد که کار ساخت اين 
يادمان به مراحل پايانی رسيده 
از ۹۰ درصد  بيش  اکنون  و هم 

پيشرفت فزيکی دارد.
محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
طريق  از  کرد  تاکيد  همچنين 
رشت  دو  منطقه  شهرداری 
زمينه  در  تا  هستيم  پيگير 
اطراف  فضا  سازی  مناسب 
مناسب،  مبلمان  ايجاد  يادمان، 
اقدام  و...  سطوح  آميزی  رنگ 
مکانی  به  يادمان  اين  تا  گردد 
درخور توجه برای شهروندان و 

گردشگران تبديل شود.
شهردار رشت گفت: دکتر حشمت 
طالقانی يکی از ياران باوفای ميرزا 
کوچك خان جنگلی بوده و تالش 
و  درخور  يادمانی  ساخت  برای 
مناسب برای اين مجاهد بزرگ از 

وظايف مهم ما است.
محترم  اعضای  از  پايان  در  وی 
برای  شهر  اسالمی  شورای 
از  همچنين  و  موضوع  پيگيری 
پروژه  پيمانکار  نيك فهم  دکتر 

برای جديت در کار قدردانی کرد.
گفتنی است با انجام و اجرای اين يادمان 
و  يابد  می  خاتمه  پروژه  پيمانکار  با  کار 
کار  به  دست  رشت  دو  منطقه  شهرداری 
می شود تا عمليات مناسب سازی فضای 

پيرامونی يادمان را اجرايی کند

یادمان دکتر حشمت بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

ثبات مدیریتی؛ 
موفقیت سازمانی

مديريت  حوزه  در  ويژه  به  و  مديريت  در 
استراتژيک ثبات مديريت از جمله عواملی 
است كه می تواند موجبات ثبات سيستم و 
نيل به مقصود را فراهم آورد اما در عمل 
معموالً مديريتها مخصوصاً در حوزه هايی كه 
قدری با سياست در ارتباطند ثبات خوبی 
ندارند و با آمدن و رفتن نفرها، مديران نيز 
می آيند و می روند. مسلماً در چنين فضايی 
بحثهايی همچون برنامه ريزی بلندمدت و 
تعيين چشم انداز چندان مفهومی نخواهد 

داشت. 
مثلی هست كه می گويند كسی به تركيب 

تيم برنده دست نمی زند!
گاهی يک تغيير نا به هنگام می تواند يک 
تيم را از مسير اصلی خود دور كند و گاهی 
حفظ يک گروه منسجم موفقيت بزرگ را 
به دنبال می  برای يک تركيب هماهنگ 

آورد.
بيش از هر چيز تغيير و تحول استرس و 
نگرانی در مجموعه ايجاد می كند و نگرانيها 

هم راندمان كار افراد را كاهش می دهند.
احساس بر اين است كه اگر يک شهر قصد 
دارد به نتيجه مطلوب برسد بايد از تجارب 
ديگر شهرهای موفق بهره ببرد. شهرهايی 
كه در زمينه مديريت شهری موفق بوده اند 
شهرهايی هستند كه ثبات مديريت شهری 
در آنها بيش از چندين سال است و  بدون 
ترديد انجام كارهای بزرگ با ثبات مديريتی 

رابطه ای مستقيم دارد.
مسائل  حل  برای  غمخواری  و  دلسوزی 
شهری رابطه ای مستقيم با همراهی ها، 
همگامی ها و برقراری ثبات در شهر دارد. 
ايجاد بی ثباتی در تيم مديريت شهری در 
كوتاه و بلند مدت به شهر لطمه وارد می 

سازد.
بايد تالش كنيم شهر به آرامش، ثبات و 

موفقيت بيشتر برسد.
عليرضا قانع
مدير ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت
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نــگاه خط کشی معابر شهر رشت به گونه ای 
بی سابقه افزایش یافته است

به همت مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت میزان انجام 
انواع خط کشی آسفالت معابر شهر افزایش یافته است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
محمدحسن هادی زاده در این باره توضیح داد: خط کشی های عرضی 
شامل آشکارسازی سرعتکاه، بلوک عابرپیاده و خط ایست، خط کشی 
ایستگاه و کف نوشتار در سطح شهر از جمله این خط کشی ها بوده است.
وی افزود: این اقدامات در معابر امام رضا)ع(، شهید احسانبخش، تختی، 

شریعتی و استقامت اجرا شده است.
اجرای عملیات انواع خط کشی های طولی و عرضی در راستای خدمت 
رسانی به شهروندان گرامی با توجه به وضعیت جوی ادامه خواهد یافت.

در چندین شب پی در پی: میدان جهاد 
و مسیرهای اطراف آسفالت شدند

میدان جهاد رشت و مسیرهای اطراف آن آسفالت شدند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
از روز سه شنبه تا پنجشنبه ۱۷ تا ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹ و در سومین شب 

کاری پی در پی، مسیر فلکه جهاد به سمت بلوار قلی پور آسفتالت شد.
   کار آسفالت این مسیر را سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری رشت انجام داده است.
با گرم شدن و مساعد شدن شرایط جوی فعالیتهای مرتبط با آسفالت 
معابر در شهر رشت به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

و همچنین شهرداریهای مناطق افزایش یافته است.
   گزارش تصویری سومین شب اجرای آسفالت میدان جهاد به سمت 

قلی پور در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.

نصب بنرهای اطالع رسانی در محالت 
شهر رشت

   بنرهای اطالع رسانی در زمینه ی مدیریت پسماندهای شهری در مناطق 
مختلف شهر رشت برای آگاهی شهروندان نصب شد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین المکلل شهرداری 
رشت از سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری به همت نیروهای این 
سازمان نصب بنرهای اطالع رسانی با موضوع قرار دادن زباله ها و پسماندها 

در ساعت مشخص انجام شد.
   در این بنرها به شهروندان پیشنهاد شده است که برای کاستن از 
پراکندگی ها و همچنین کمک به پاکبانان شهرباران زباله های خود را سر 

ساعت مشخص ۹ شب خارج از خانه ها قرار دهند.

مدیران شهرداری رشت 
همواره پاسخگو بوده اند

دو اصل مهمی  "شفافیت"  و  "پاسخگویی" 
است که همواره مد نظر معاونان و مدیران 
شهرداری رشت بوده و هست و همه مدیران 
شهرداری همواره خود را در برابر شهروندان 
و نمایندگان قانونی آنها که اعضای شورای 

اسالمی شهر هستند، پاسخگو می دانند.
هیچگاه نبوده که عضوی از اعضای محترم 
شورا پرسش یا ابهامی در یک مسئله داشته 
پاسخگویی  از  شهرداری  مدیران  و  باشند 

طفره رفته باشند.
مدیران  و  معاونان  جلسه  در  هفته  این 
شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با 
تاکید بر شفافیت کارها و اقدامات شهرداری 
خود  مدیران  و  معاونان  بودن  پاسخگو  بر 
نسبت به سواالت یا ابهامات اعضای محترم 
شورا اشاره کرد و گفت: اگر سوال و پرسش 
حق قانونی اعضای شورا است که ما هم بر آن 
احترام می گذاریم اما معاونان، مدیران و خود 
بنده به عنوان مدیران شهری همواره نسبت 
به این سواالت پاسخگو بوده ایم و این روال 

منطقی پس از این نیز ادامه می یابد.
به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت ضمن اینکه همواره تالش 
کرده ایم ارتباطات مدیران شهرداری را برقرار 
کنیم و زمینه های وحدت رویه و روش در 
ف  خود  سهم  به  شهرداری  اقدامات  انجام 
اهم کنیم، بخش از فعالیتها و اقدامات خود 
را معطوف به پاسخگویی مدیران شهرداری 
نسبت به پرسشهایی که مطرح بوده معطوف 

نموده ایم.
هر هفته در بولتن شهرداری رشت جایگاهی 
برای بیان دستاوردها و شفافیت عملکردها و 
همچنین پاسخ به ابهامات و یا جوابیه های 
الزم جایگاهی ویژه داشته و به سهم خود 
تالش کرده ایم با بیان این موارد، زمینه های 
سوءتفاهم تا حد امکان کاهش یافته و مدیران 
شهرداری بتوانند در فضایی به مراتب آسوده 

تر  اقدام و عمل نمایند.

توضیح: پنجمین شماره از ماهنامه »آوای بلدیه« نشریه داخلی شهرداری 
رشت هفته  اول مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت دکتر حاج 
محمدی در زمینه انتخاب این روز برای آغاز فعالیت این خانه گفت: گیالنیان نقشی 

اساسی در پیروزی انقالب مشروطه ایران داشته  اند.
وی افزود: کتاب "گیالن در جنبش مشروطیت" که در سال ۱۳۵۲ به وسیله 
ابراهیم فخرایی نوشته شده است و یکی از منابع مطالعاتی در اتفاقات آن دوران 
به شمار می رود، دو طبقه در گیالن را به عنوان قوای محرکه انقالب مشروطه در 
گیالن مطرح می کند و اتحاد این دو یعنی دهقانان و صنعتگران شهری، پیشه 
وران و خرده تجار را نشانه بروز جنبش در کرانه  های جنوبی دریای خزر می داند.

شهردار رشت گفت: پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ماه ۱۲۸۵ 
خورشیدی به وسیله مظفرالدین شاه و پس از استبداد صغیر به وسیله محمدعلی 
شاه، گیالنیان به کمک بختیاریها تهران را فتح می کنند و با کنار زدن محمدعلی 
شاه که مجلس را به توپ بسته و مشروطه خواهان را آواره کرده بود، با پس گرفتن 

پایتخت سبب احیای مشروطه شده و بر استبداد صغیر پیروز می شوند.
روز  ما  دلیل  همین  به  که  داد  رخ  خورشیدی   ۱۲۸۸ ماه  تیر   ۲۲ در  تهران  فتح  واقعه 
انتخاب  گیالن  در  مشروطه  موزه  ایجاد  اجرایی  عملیات  آغاز  برای  را  امسال  ماه  تیر   ۲۲

کردیم.
وی افزود: باید از شورای اول رشت که زمینه های خریداری خانه نخستین شهردار رشت حاج میرزا 
خلیل رفیع را فراهم آورد و در شورای دوم کار مرمت این بنا انجام شد و برای مرکز فعالیت شورای 
شهر مورد استفاده قرار گرفت و همچنین اقدام اساسی که در شورای پنجم با روشن بینی اعضای 
شورا انجام شد، این مکان تخلیه گردید تا مکانی برای ایجاد موزه مشروطه در گیالن باشد، تشکر و 

قدردانی می کنم.
دکتر حاج محمدی سپس گفت: بسیار خوشحال هستم که از این اقدام شورا و شهرداری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن هم 

استقبال کرده و انشاءاهلل این خواسته دیرینه شهروندان رشت هم به زودی محقق شود.
وی از همکاری و کمکهای موثر سازمان برنامه و بودجه و همچنین مساعدت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن، مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان و همه 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر تشکر کرد که این مکان را برای فعالیت گیالنشناسان فراهم 

کرده اند.
دکتر حاج محمدی سپس نحوه تشکیل هیات امنای خانه موزه مشروطه را تشریح کرد و گفت: تمام 
شهروندان شهر باران اعضای این هیات امنا هستند و ما امیدواریم با اعتبار الزم از سوی شورای شهر، 
کمیسیون فرهنگی شورا و دیگر دستگاه های مرتبط استان، درِ خانه موزه مشروطه به روی شهروندان 

گشوده شود.
حاج محمدی افزود: دو سال پیش قرار بود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
برای این پروژه هزینه شود اما با توجه به نرخ تورم، اعتبار باید دستکم تا 

پنج میلیارد تومان افزایش یابد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز بر لزوم جامه عمل پوشاندن به وعده 

ها و خروج از حیطه وعده و شعار تاکید کرد.
اسماعیل حاجی پور گفت: احتمال ریزش ساختمان کنونی پیش از خرید 
شورای اسالمی شهر وجود داشت اما امروز به همت مسئوالن بازسازی 

شده است.
وی حفظ آثار تاریخی رشت را حفظ آبروی شهر توصیف کرد و مجموعه 
شهرداری را مکلف به خدمتگزاری به جامعه فرهنگیان و فرهیختگان 

دانست.
محمدحسن عاقل منش هم با اشاره به گامهای موثر شورای اسالمی در نگهداری از این خانه تاریخی 

اظهار امیدواری کرد که اعتبارات الزم در زمینه تکمیل این بنا هر چه زودتر تخصیص یابد.
عاقل منش از همکاری همه دستگاههای فرهنگی مرتبط قدردانی کرد و گفت: برای تکمیل این بنا باید 

هر چه زودتر بتوانیم بازسازی الزم را انجام دهیم.
این عضو فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت در پایان سخنانش خاطر نشان کرد که بسیار خوشحال 

است که می بیند یکی از خواسته های دیرینه فرهنگیان و فرهیختگان محقق می گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن هم پاسداشت مظاهر قومی، مذهبی و ملی را 
وظیفه همگانی دانست و بر ضرورت گسترش فعالیت های فرهنگی و انتقال هویت فرهنگی این استان 

به نسل های آینده شد.
دکتر کیوان محمدی گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور آمادگی هر گونه همکاری با شورا و شهرداری 

رشت را برای تکمیل این بنا دارد.
گفتنی است در این برنامه دکتر سید هاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیالنشناسی، دکتر خارابی از 

استادان برجسته دانشگاه گیالن و... سخنرانی کردند.
همچنین با حضور جمعی پرشمار از فرهنگیان و فرهیختگان از تابلو خانه موزه مشروطه در رشت 

رونمایی شد.

شهردار رشت با تاکید بر تخصیص اعتبارات الزم برای خانه موزه مشروطه: 
خانه موزه مشروطه محل گردهمایی فرهیختگان و پژوهشگران گیالن خواهد بود
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شهردار رشت در برنامه در مسیر توسعه شبکه باران:
 بهبود "اکوسیستم شهری" و "حمل و نقل" 

دو اولویت اصلی شهرداری رشت است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این مطلب را دکتر 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت در برنامه "در مسیر توسعه" شبکه باران عنوان کرد و گفت: 
و  زباله های سراوان کار کردیم  ابتدا روی دفنگاه  اکوسیستم شهر رشت،  بهبود  در زمینه 
کارخانه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان را در مدت کمتر از ۶ ماه طراحی و اجرا کردیم 
که اکنون بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همه تجهیزات و امکانات این تصفیه 
خانه خریداری و نصب شده است و تنها حوضچه های بیرونی آن باقی مانده که آن هم به 

زودی به پایان می رسد.
دکتر حاج محمدی خاطر نشان کرد: ما برای بهبود اکوسیستم شهری ابتدا می خواهیم آلودگی 
ها را از رودخانه ها دور کنیم تا در ۳۲ کیلومتر مسیر رودخانه داخل شهر عالوه بر شیرابه های 
سراوان، آلودگیهای و فاضالبهای صنعتی ، بیمارستانی ، کشاورزی و شهری در آن داخل نشود 
و پس از آن سرمایه گذار بیاید و جداره ها را بسازد و مسیر را اصالح کند و از این فضا به نحوی 

مناسب برای ایجاد فضاهای سبز و بوستانها بهره گیری شود .
پروژه مختلف زیست محیطی   ۱۰ آلودگیهای شهری  برای رفع  ما  وی گفت: همچنین 
با اعتباری حدود ۹۱ میلیارد  و مدیریت پسماند اجرا کرده و در دست اجرا داریم که 
تومان بهسازی دفنگاه زباله ها، ساخت ساختمان بویلر و خرید تجهیزات کارخانه زباله 
و  مبدا  از  ها  زباله  تفکیک  پروژه  و همچنین  آلی  کود  کارخانه  افزایش ظرفیت  و  سوز 
دنبال  شهری  فضای  بهبود  راستای  در  همه  و  همه  پسماندها  پردازش  و  آوری  جمع 

می شود.
وی ادامه داد: مسئله زیست محیطی بعدی به پروژه تاالب عینک بر می گردد و چون دستگاه های 
اجرایی بسیاری ادعای مالکیت این تاالب را دارند ما اخیراً با شرکت آب منطقه ای وارد مذاکره 

شدیم تا وضعیت تاالب مشخص شود و سرمایه گذار بر روی تاالب برنامه ها و پروژه های تفریحی 
اجرا کند.

شهردار رشت سپس گفت: اولویت دیگر مدیریت شهری مسئله حمل و نقل شهری است که ما روی 
آن خیلی کار کرده ایم. برای کاهش ترافیک شهری و بهبود وضعیت حمل و نقل، اجرای تراموا را 
پیشنهاد دادیم که در شورای عالی ترافیک استان گیالن تصویب شده و منتظریم تا در شورای عالی 
ترافیک کشور هم به تصویت برسد. هم زمان با سرمایه گذار وارد گفت وگو شده ایم و به محض 

تصویب، این پروژه اجرایی می شود.
گفتنی است، اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و دکتر یاسوری کارشناس و 
از اساتید دانشگاه همراه با شهردار رشت در این گفت و گو حضور داشتند و به پرسش های مجری 

برنامه پاسخ دادند.

شهردار رشت در دیدار با مدیر کل هواشناسی گیالن: 
نقش هواشناسی در زندگی روزمره و مدیریت شهری 

بسیار تاثیرگذار است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست دکتر دادرس 
به ظرفیتها و توانمندیهای هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: در وضع موجود قابلیت پیش بینی 
وضع هوا تا شش روز با باالی ۸۰ درصد صحت و قابلیت پیش بینی تا ۷۲ ساعت با صحت ۹۰ درصد 

به وسیله اداره کل هواشناسی استان گیالن وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان گیالن بر اهمیت گزارشهای هواشناسی برای انجام فعالیتهای شهری اشاره 

کرد و آن را از نیازهای موجود مدیریت شهری دانست.
وی گفت: پیش بینی های بارش برف و بارندگی برای آمادگی نیروها در رفع آبگرفتگی معابر و ارائه 

خدمات بهتر مدیریت شهری بسیار مهم و ضروری است.
شهردار رشت هم گفت: نقش هواشناسی در زندگی روزمره مردم و مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار 

است.
دکتر ناصر حاج محمدی بر تشکیل کارگروه مشترک برای انجام فعالیتهای شهری تاکید کرد و گفت: 

باید پیگیر این پیشنهاد باشیم.
مشارکت در مباحث زیرساختی، اطالع رسانی در پورتال و تلویزیون شهری، ارتقای زندگی و کیفیت 

بهتر برای زندگی شهروندان از جمله مباحثی بوده که شهردار رشت بر آن تاکید کرد
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شهرداری رشت به طور روزانه نسبت به پاکسازی 
دیوارهای شهر اقدام می کند 

	
حذف	و	امحای	پوسترهای	تبلیغاتی	و	پاکسازی	نوشته	های	روی	در	و	دیوار	شهر	به	
طور	روزانه	به	وسیله	نیروهای	واحد	فنی	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهرداری	

رشت	انجام	می	شود.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	و	به	نقل	
از	روابط	عمومی	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهرداری	رشت	امحای	پوسترهای	
تبلیغاتی	و	پاکسازی	دیوارنویسی	های	شهری	که	به	طور	غیرمجاز	انجام	می	شود	و	
پایین	آوردن	پرده	ها	و	بنرهای	غیرمجاز	یکی	از	اقداماتی	است	که	به	طور	مرتب	و	
هر	روز	در	مناطق	پنجگانه	شهری	به	وسیله	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهرداری		

رشت،	انجام	می	گردد.
از	 بسیار	 کرد:	 اعالم	 رشت	 پسماندهای	شهرداری	 مدیریت	 سازمان	 باره	 این	 در	
دیوارنویسی	های	شهری	بدون	مجوز	و	غیرقانونی	انجام	می	شود	که	شهرداری	رشت	
برای	حفظ	زیبایی	شهری	و	پاکسازی	سیما	و	منظر	نسبت	به	امحای	آنها	اقدام	می	

کند.
دیوارنویسی	 ها،	 آگهی	 نصب	 شهرداریها	 قانون	 	۹۲ ماده	 طبق	 است	 گفتنی	
های	غیرمجاز	نقض	آشکار	حقوق	شهروندی	بوده	و	خالف	بوده	و	شهرداریها	

مکلف	به	جلوگیری	از	این	اقدام	است.

شهرداری رشت در »سامانه ملی کاتالوگ 
و داده های باز و کاربردی کشور« ۱۰ الیه 

اطالعاتی بارگذاری کرد
اطالعاتی	 الیه	 	10 بارگذاری	
»سامانه	 در	 رشت	 شهرداری	
باز	 های	 داده	 و	 کاتالوگ	 ملی	
توسط	 کشور«	 کاربردی	 و	
و	 اطالعات	 فناوری	 سازمان	

ارتباطات	شهرداری	
فناوری	 سازمان	 رییس	
اطالعات	و	ارتباطات	از	اشتراک	
گذاری	10	الیه	اطالعاتی	شهر	
رشت	در	سامانه	ملی	کاتالوگ	
کاربردی	 و	 باز	 های	 داده	 و	

کشور	خبر	داد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	و	به	نقل	از	روابط	عمومی	سازمان	
فاوا،	هانی	عسکری	با	اعالم	این	خبر	بیان	داشت؛	پیرو	دستور	معاون	محترم	
ریاست	جمهوری	در	خصوص	اتصال	دستگاه	های	اجرایی	کشور	به	"سامانه	
ملی	کاتالوگ	و	داده	های	باز	و	کاربردی	کشور"،	در	راستای	ارتقای	شفافیت	
شهروندان،	 آزاد	 دسترسی	 تسهیل	 جهت	 اطالعات،	 گذاری	 اشتراک	 و	
پژوهشگران	و	دانشجویان	به	اطالعات	مورد	نیاز،	سازمان	فناوری	اطالعات	و	
ارتباطات	شهرداری	نسبت	به	اشتراک	گذاری	10	الیه	اطالعاتی	شهر	رشت	در	

سامانه	مذکور	اقدام	نمود.
مناطق	 محدوده	 شامل:	 شده	 گذاری	 اشتراک	 های	 الیه	 افزود؛	 عسکری	
پنجگانه،	محدوده	۵۵	محله	شهر،	محدوده	بافت	فرسوده،	محدوده	میراثی	
رشت،	روستاهای	مجاور	شهر،	جانمایی	رودخانه	ها،	نقشه	پراکندگی	ایستگاه	
های	سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی،	نقشه	پراکندگی	محل	های	جمع	
آوری	پسماند	خشک	سازمان	مدیریت	پسماند،	آمار	مقایسه	ای	پروانه	های	
صادره	شهرداری	و	همچنین	آمار	مقایسه	ای	پایانکارهای	صادره	شهرداری	

رشت	می	باشد.
و	 پژوهشگران	 شهروندان،	 کرد؛	 نشان	 خاطر	 فاوا	 سازمان	 رییس	
به	 فوق	 های	 الیه	 از	 برداری	 بهره	 جهت	 توانند	 می	 محترم	 دانشجویان	
https://	آدرس	به	کشور	کاربردی	و	باز	های	داده	و	کاتالوگ	ملی	سامانه
data.gov.ir	مراجعه	و	با	جستجوی	کلمه	)رشت(	به	اطالعات	بارگذاری	

شده	دسترسی	داشته	باشند
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رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
بازارچه را مورد بررسی  بازارچه الکان مهر بازدید کرد و مسائل و مشکالت این  از 

قرار داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و به نقل از 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، مرتضی عاطفی روز دوشنبه 
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ از بازارچه )بخش خصوصی( الکان مهر بازدید کرد و از نزدیک مسائل 
و مشکالت این بازارچه را بررسی کرد و با مدیران و دست اندرکاران بازارچه به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
موانع  و  مشکالت  از  گزارشی  ارائه  به  مهر  الکان  بازارچه  مدیر  نشست  این  در 
گر  یاری  این شرایط سخت  در  تا  از شهرداری رشت خواست  و  پرداخت  موجود 

باشند. آنها 
گفتنی است در جریان این بازدید، مهندس عاطفی قول مساعد داد که برای رفع مشکالت 

بازارچه الکان مهر نهایت تالش و کوشش خود را به کار گیرد

مسائل و مشکالت بازارچه     
          الکان مهر بررسی شد 	

توزیع کیسه های پارچه ای در 
»روز جهانی بدون پالستیک« 

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز جهانی بدون پالستیک بین 
شهروندان رشت کیسه های پارچه ای، محصوالت فرهنگی و آموزشی توزیع 

نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همزمان 
با فرا رسیدن ۲۲ تیر ماه که به روز جهانی بدون پالستیک نامگذاری شده است، 
مراکز  به  پسماندهای خشک خود  تحویل  برای  که  یکشنبه شهروندانی  روز 
تحویل پسماندهای خشک این سازمان مراجعه می کردند، کیسه های پارچه ای، 

محصوالت فرهنگی و اقالم آموزشی رایگان دریافت کردند.
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اعتقاد دارد برای موفقیت اجرای 

طرح تفکیک زباله از مبدا باید فرهنگسازی کرد.

حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت
 در سومین جلسه شورای فنی گیالن در سال ۹۹

ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
و امور بین الملل شهرداری رشت در این 
جلسه در ارتباط با گزارش وضعیت مناسب سازی شهری و بازدیدهای مشترک بحث و 

تبادل نظر صورت پذیرفت.
در این راستا دکتر ویسی بر ساخت اتاقهای مادر و کودک در پروژه ها و مکانهای عمومی با 

تردد زیاد در شورای فنی استان گیالن تاکید کرد.
همچنین معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت با اشاره بر لزوم اخذ پروانه ساختمانی 
برای همه دستگاه های اجرایی در پروژه های ساختمانی در دست اجرای شهر تاکید کرد: با 
توجه به اینکه شهر رشت جزو شهرهای منتخب و پایلوت شهر دوستدار کودک است الزم 
خواهد بود همه پروژه هایی که مورد استفاده مردم قرار دارند به احداث فضاهای مناسب 

استفاده کودکان و اتاقهای ویژه مادر و کودک اقدام کنند.

دکتر ویسی بر ساخت 
اتاقهای مادر و کودک در 

پروژه ها و مکانهای عمومی 
با تردد زیاد تاکید کرد.
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شهردار رشت تاکید کرد؛
معاونان و مدیران شهرداری رشت باید نسبت به سواالت 

شورای اسالمی شهر پاسخگو باشند
مدیران  و  معاونان  شورای  نشست  در  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
و  معاونان  همه  بودن  پاسخگو  لزوم  بر  هفته  این  رشت  شهرداری 
به  نسبت  نشت  شهرداری  مختلف   سازمانهای  و  بخشها  مدیران 
و  کرد  تاکید  رشت  شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای  سواالت 
و  معاونان  همه  مهم  و  اساسی  وظایف  از  یکی  موضوع  این  گفت: 

مدیران شهرداری است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، در نشست صبح روز شنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۹ شورای 
و  مباحث  پیگیری  و  بررسی  رشت ضمن  مدیران شهرداری  و  معاونان 
مصوبات جلسات پیشین به خصوص جذب اعتبارات دولتی، به موضوع 
طرح سوال تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت اشاره و به لزوم 
پاسخگویی همه معاونین و مدیران شهرداری نسبت به این سواالت تاکید 

نمودند .
حضور  رشت  شهرداری  ستادی  مدیران  و  معاونان  که  نشست  این  در 
داشتند، دکتر ناصر حاج محمدی خاطر نشان اگر طرح سوال حق مسلم و 
قانونی اعضای شورای اسالمی است، شهرداری هم در پاسخ به طرح سوال 

اعضای محترم شورای شهر همواره پاسخگو بوده و هست.

در تداوم اجرای طرح پاکسازی محالت؛
 مخازن زباله های رشت تعمیر و بازسازی شدند

خبر  واحد  گزارش  به   
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
الملل شهرداری رشت،  بین 
به دنبال اجرای موفق طرح 
بار  این  محالت  پاکسازی 
شهری  های  زباله  مخازن 
پنجگانه  مناطق  در  مستقر 
اصالح، مرمت و رنگ آمیزی 

شدند.
در اجرای این برنامه مخازن 
زباله ها تعمیر شده و پس از 
اصالح و مرمت، رنگ آمیزی 
گردیدند تا لطمه ای به سیما 

و منظر شهری وارد نشود.
همچنین از نیروهای خدماتی 
سازمان مدیریت پسماندهای 

شهرداری رشت خواسته شده است به طور مرتب روزانه این مخازن زباله را شست وشو 
کرده و گندزدایی کنند.

با این اقدام گامی موثر در جهت جمع آوری مناسب تر زباله های شهری از محالت ۵۵ 
گانه مختلف شهر برداشته شده است.
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نگاهی گذرا به تالشهای آتش نشانان 
»شهرباران« در هفته ای که گذشت 	

آتش	نشانان	و	تیم	های	امداد	و	نجات	۱۴	ایستگاه	آتش	نشانی	در	هفته	سوم	تیر	
ماه	۹۹	در	مجموع	نسبت	به	پوشش	۱۳۳	مورد	حریق،	حادثه	و	خدمات	ایمنی	اقدام	

کردند.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	به	نقل	از	
روابط	عمومی	سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی	رشت،	شهرام	مومنی	سرپرست	
سازمان	آتش	نشانی	رشت	در	ابتدا	ضمن	اشاره	به	اهمیت	اجرای	طرح	نظارت	و	پایش	
ایمنی	اماکن	پر	تردد	همچون	پاساژها،	کارخانجات،	مجتمع	های	تجاری،	مسکونی	و...	
توسط	تیم	پیشگیری	آتش	نشانان	رشت	ادامه	داد:	این	بازدید	در	راستای	تغییرات	در	
ساختار،	ارائه	تذکرات	ایمنی	الزم	توسط	کارشناسان	پیشگیری	آتش	نشانی	صورت	

گرفت.
	در	همین	راستا	در	صورت	وجود	عدم	ایمنی	در	مکان	مورد	بازدید،	به	منظور	ایمن	سازی	

ایمنی	 تذکرات	 بیشتر،	
به	مسئولین	آن	مکان	ها	
ارائه	می	شود	و	آن	ها	نیز	
ملزم	به	پیش	بینی	و	ایجاد	
ایمنی	الزم	درمحیط		می	
بازدیدهای	 در	 که	 گردند	
مجدد	اقدام	صورت	گرفته	
جهت	رفع	نواقص	کنترل	و	

پایش	خواهد	شد.
پوشش	۱۳۳	مورد	حریق،	

حادثه	و	خدمات	ایمنی	در	هفته	ای	که	گذشت
وی	با	اشاره	به	۸۹	مورد	پوشش	رخداد	آتش	سوزی،	۲۱	مورد	پوشش	حادثه	و	۲۳	مورد	
خدمات	ایمنی	به	شهروندان،	ادامه	داد:	۱۳	مورد	آتش	سوزی	منزل	مسکونی،	۷۵	مورد	
آتش	سوزی	علفزار،	ضایعات	و	جنگل	از	پر	تردد	ترین	عملیات	های	اطفای	آتش	سوزیها	

بود.
مومنی	با	اشاره	به	۱۵	مورد	عملیات	نجات	و	یا	صید	حیوانات	که	موجبات	اذیت	شهروندان	
را	فراهم	نموده	بود،	ادامه	داد:	در	میان	حوادث	و	خدماتی	که	ارائه	شد،	محبوس	شدن	
افراد	و	یا	بسته	شدن	درب	بواسطه	خرابی	و	بی	توجهی	به	شکستگی	و	خرابی	درب	های	
اتاق	خواب،	سرویس	های	بهداشتی،	آسانسور	و...	موجب	محبوس	شدن	بیش	از	۱۴	تن	
از	شهروندان	شد	که	خوشبختانه	تمامی	شهروندان	بدون	هیچ	آسیبی	به	مکان	های	امن	

انتقال	یافتند.
همین	گزارش	حاکی	است:	از	دیگر	عملیات	های	آتش	نشانان	می	توان	به	تالش	برای	
رهایی	افراد	محبوس	شده	در	تصادفات	جاده	ای،	بازدید	و	ارائه	خدمات	ایمنی	به	علت	

ریزش	آوار،	ترکیدگی	لوله،	گیر	کردن	حلقه	انگشتری،	انتقال	بیمار	و....	اشاره	کرد.

عفاف وحجاب ازضروریات دین، حافظ امنیت زن وسالمت جامعه
حجاب	اسالمی	جزء	ضروریات	دین	مبین	اسالم	و	از	مؤکدات	آیات	و	روایات	معصومین)ع(	است	و	این	
فریضه	الهی	موجب	حفظ	عزت	وکرامت	زنان	و	مردان	و	تشخص	و	ارزش	گذاری	به	مقام	زن	مؤمن	و	

صیانت	از	حریم	و	شخصیت	انسانی	ایشان	می	شود.
عزت	و	عظمت	و	جایگاه	زنان	در	اندیشه	واالی	اسالمی،	هدیه	پیامبرعظیم	الشاءنی	است	که	در	دوران	
زنده	به	گور	کردن	دختران	و	کاال	بودن	زن	،	بر	نقش	بی	بدیل	او	در	تکمیل	خلقت	و	رسالت	انسان	تاکید	
کرده،	زن	را	مایه	آرامش	و	انس	و	از	بزرگ	ترین	نعمت	های	الهی	می	داند	،	بهشت	را	زیر	پای	مادران	
معرفی	نمود	و	تجلی	مقام	واالی	زن	را	در	مروارید	هستی،	سرور	زنان	عالم،	حضرت	انسیه	حوراء،	فاطمه	
زهرا	)سالم	اهلل	علیها(	قرار	داد	تا	زنان	در	تمامی	اعصار	با	الگوگیری	از	ایشان،	قدر	گوهر	ذاتی	خود	را	
دانسته	و	با	حفظ	متانت،	وقار	و	عفاف،	رسالت	گران	سنگ	خود	در	جهت	رشد	و	هدایت	قافله	بشری	به	

سوی	قله	های	بلند	ایفا	نمایند.
حجاب	و	عفاف	صرف	یک	نوع	پوشش	ظاهری	تلقی	نمی	گردد؛		بلکه	نوعی	تفکر	است	که	برای	
حضور	افراد	درجامعه	ضرورت	دارد،	موضوعی	که	فقط	خاص	جامعه	زنان	در	جامعه	نبوده	و	مردان	
نیز	بمنظور	پاسداری	از	حریم	خانواده	خود،	و	رعایت	عفاف	در	تمامی	ابعاد	اعم	از	رفتارهای	فردی،	

اجتماعی،خانوادگی	و	شغلی	نقش	مهم	و	تأثیرگذاری	در	این	عرصه	دارند.
۲۱	تیرماه	۱۳۱۵	یادآور	شهامت	وغیرت	علوی	مردان	وحجاب	فاطمی	زنان	باایمان	واراده	ای	است	
که	دربرابر	ظلم	ودراعتراض	به	قانون	کشف	حجاب	رضا	خانی	دست	به	قیام	بزرگی	زدند	این	قیام	
غیرتمندانه	همچون	برگ	پویایی	ازتاریخ	پرافتخار	ماست	و	مانند	آفتابی	بربصیرت	وبیداری	مردم	ایران	

اسالمی	پرتو	افشانی	می	کند.
انقالب	اسالمی	و	نظام	مقدس	جمهوری	اسالمی	ایران	به	رهبری	حضرت		امام	)ره(	و	زعامت	مقام	معظم	
رهبری	امام	خامنه	ای	)مدظله		العالی(	از	همان	دوران	شکل	گیری	تا	امروز	بر	نهادینه	شدن	فرهنگ	
عفاف	و	حجاب	به	عنوان	یکی	از	اصول	اولیه	و	ریشه	دار	حاکمیت	اسالمی	نگریسته	و	بر	گسترش	و	

تعمیق	آن	اصرار	دارد.
مقام	معظم	رهبری	درکنگره	ملی	۷000	شهیده	زن	کشور،	با	بیان	اینکه	))	شیرزنان	انقالب	ودفاع	مقدس	
نشان	دادند	که	الگوی	سوم	،	))	زن	نه	شرقی	ونه	غربی	است((	؛	زنانی	که	اوج	احساس	ولطف	ورحمت	
زنانه	را	باروح	جهاد	وشهادت	ومقاومت	درآمیختد	ومردانه	ترین	میدان	ها	را	با	شجاعت	واخالص	
وفداکاری	خود	فتح	کردند	.اینان	زنان	بزرگی	بودند	که	تعریف	جدیدی	از))زن((	به	شرق	و	غرب	ارائه	
کردند.زن	مسلمان	ایرانی	تاریخ	جدیدی	را	پیش	چشم	جهان	گشود	و	ثابت	کرد	که	می	توان	زن	بود	،	
عفیف	بود	،	محجبه	و	شریف	بود	و	در	عین	حال	در	متن	و	مرکز	بود	،	می	توان	سنگر	خانواده	را	پاکیزه	
نگه	داشت	و	در	عرصه	های	سیاسی	و	اجتماعی	نیز	سنگر	سازی	های	جدیدی	کرد	و	فتوحات	بزرگی	

را	به	ارمغان	آورد.
وحاالینکه	جهان	غرب	و	دشمنان	اسالم	با	برنامه	ریزی	سعی	در	محو	و	بی	ارزش	جلوه	دادن	مبانی	
اسالمی	و	مباحثی	همچون	حجاب	هراسی،	منع	حجاب	در	بعضی	دانشگاهها	و	مدارس	و	با	ترویج	مظاهر	
بی	عفتی،	بی	بند	و	باری	و	بدحجابی	در	داخل	و	کمرنگ	نمودن	نمادهای	فرهنگ	اسالمی	و	سایر	
مظاهر	دینی	در	جامعه	ایرانی	بویژه	محیط	مقدس	دانشگاهی	تالش	میکنند	تا	به	هنجارشکنی	در	جامعه	
اسالمی	بپردازند.امروز	که	دشمنان	قسم	خورده	فرهنگ	ایران	اسالمی	کامال" به	صورت	میدانی	وارد	
عمل	شده	و	در	غفلت	برخی	از	متولیان	و	مسئولین	ذیربط	،	درعرصه	های	مختلف	وبااستفاده	ازابزارهای	
متنوع	فرهنگی	،	هنری	و	تطمیع	برخی	سلبریتی	های	خائن	به	فرهنگ	ناب	ایرانی	اسالمی	،	با	بهره	
مندی	از	شبکه	های	اجتماعی	و	فضای	مجازی	در	عرصه	جنگ	نرم	و	تهاجم	سازمان	یافته	فرهنگی	
تالش	گسترده	در	ترویج	فرهنگ	برهنگی	واباحه	گری	و	مبارزه	با	گوهر	ناب	عفاف	و	حجاب	در	جهت	
سقوط	و	انحطاط	جامعه	ایرانی	به	ویژه	خانواده	ها	در	حال	فعالیت	هستند	،	شایسته	است	زنان	مسلمان	
ایرانی	هویت	ملی	و	دینی	خود	را	بارعایت	عفاف	وحجاب	حفظ	نموده	تا	نسبت	به	حفظ	بنیان	خانواده	و	
تربیت	نسل	کوشا	شوند.	ازدیدگاه	موالی	متقیان		امام	علی	)ع(	عاقل	ترین	مردم	کسانی	اند	که	باحیاتر	
و	از	گناه	کردن	شرم	داشته	باشند	ومنشاء	جوانمردی	نیز	حیاء	وشرم	داشتن	انسان	ازگناه	است	که	ثمره	
ونتیجه	آن	حیاء	وعفت	و	پاکدامنی	است	.	بنابراین	متانت	وارزشگذاری	زن،	عفاف	و	حجاب	و	وقار	است	
که	رعایت	آن	منجر	به		ثبات	شخصیت		،	حافظ	امنیت	زن	،	مصونیت	سالمت	جامعه	و	تحکیم	بنیان	

خانواده	می	شود.
)کبری	مرادی		فرمانده	پایگاه	مقاومت	حضرت	رقیه	)س(	شهرداری	رشت	(
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