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حدیث هفته

شهردار رشت تاکید کرد: 
باید سازمانهای هزینه ساز به سازمانهای درآمدزا تبدیل شوند

آرامش؛ نیاز اصلی شهر
روزهای پیش رو، شهر نیازمند آرامش 
است. به سه دلیل ویژه روزهای پیش رو 
بیش از هر زمانی شهر نیازمند آرامش و 

ثبات است.
اول اینکه پروژه های بسیاری در پنج 
در  رشت  شهردار  که  مختلف  دسته 
اشاره  آنها  به  خود  سخنرانی  چندین 
اجرا  آماده  و  شده  قرارداد  عقد  کرد، 
هستند و برلی اجرای آنها شهر نیاز به 
همدلی و همکاری همه جانبه مسئوالن 
در  بتواند  تا شهرداری  دارد  مدیران  و 
کارهای  تنش  بدون  و  باثبات  فضایی 
به  را  ها  پروژه  این  به  مربوط  اجرایی 

خوبی پیش ببرد.
عزاداری  ماه  و  محرم  ماه  اینکه  دوم 
سرور و ساالر شهیدان در پیش است 
و باید همه شیعیان خود را برای اینکه 
سیدالشهدا  آقا  واقعی  و  نمونه  خادم 
مهیای  و  کنند  آماده  را  خود  باشند، 
اینکه  دلیل  سومین  و  شوند  عزاداری 
شدت  از  بهداشتی  مسئوالن  همزمان 
می  خبر  کرونا  ویروس  شیوع  گرفتن 
دهند که نباید با بی خیالی و بی تفاوتی 
مردم و مسئوالن کاری شود که بعدها 
پشیمانی به بار آور و همانطور که امروز 
می  من  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
خواهم تأکید کنم در عزاداریها معیار آن 
چیزی است که کارشناسان بهداشت به 
ما می گویند.  بنده خودم شخصاً هر چه 
بدانند مراعات خواهم  آنها الزم  را که 
و  منبریها  هیئات  به  من  توصیه  کرد. 
مداحها و دیگران این است که هر کاری 
می کنید، ببینید ستاد ملی کرونا چه 
کردند  تایید  ای  اگر ضابطه  گوید.  می 

همه ما موظفیم آنرا رعایت کنیم.
پس همه باید تالش کنیم تا این روزها 
مطابق دستورات بزرگان، آرامش اجتماعی 
را حفظ کنیم و از هر کاری که تنش، تشنج 

و التهاب را افزایش دهد، پرهیز نماییم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  اموربین  و  ارتباطات 
شهردار  رشت،  شهرداری 
روسای  با  نشست  در  رشت 
به  وابسته  سازمانهای 
شهرداری اظهار کرد: تمرکز در 
خزانه  صورت  به  مرکز  در  آمد 
انجام  همچنین  و  کل  داری 
عمده،  و  متوسط  معامالت 
موجب شد که شهرداری شیوه  
چگونگی  برای  جدیدی  نامه 
متوسط  و  جزئی  معامالت 

کند. تنظیم 
اینکه  بابیان  محمدی  ناصرحاج 
توکن های مربوط به کارپردازی ها 

جمع آوری شده است گفت: در حال حاضر 
شهرداری رشت از یک توکن بهره می برد 
که آن نیز توسط شهردار به مسئول مربوطه 

سپرده شده است.
وی افزود: تمام معامالت متوسط و عمده بر 
اساس مقررات مالی و معامالتی درحال انجام 

است.
شهردار رشت با بیان اینکه ماده ۱۴ پس از 
این فقط بر موارد ضروری اعمال می شود، 
خاطرنشان کرد: اعمال نشدن این قانون در 

فراوانی  مشکالت  توانست  می  الزم،  زمان 
برای شهرداری ایجاد کند.

امسال  در  مالی  از شفافیت  محمدی  حاج 
بودن  ساز  هزینه  به  اشاره  با  و  داد  خبر 
این  گفت:  شهرداری  های  سازمان  برخی 
زا  به سازمان های درآمد  باید  ها  سازمان 
تبدیل شوند تا  بتوانند به اداره امورات خود 

بپردازند.
وی تصریح کرد: ساختار و شکل 
به  وابسته  های  سازمان  تمامی 
از  و پیش  بوده  شهرداری، واحد 
این، شهرداری این سازمان ها را 
های سیاست  سازمان  عنوان  به 

گذار معرفی کرده بود.
شهردار رشت ادامه داد: این در 
حالیست که سیاست گذاری در 
شهرداری  های  معاونت  حوزه 
انجام می شود و سازما ن ها فقط 
تواند  نمی  و مجری  بوده  مجری 
سیاست گذار و تصمیم گیر باشد.

حاج محمدی تصریح کرد: مناطق 
شهرداری ناظر مقیم، تسهیل گر 

امورات و جریان ها هستند.
معاون  سازمانها،  رؤسای  است  گفتنی 
خدمات شهر، مدیر ارتباطات و امور بین 
مالی  مدیر  و  شهردار  حوزه  مدیر  الملل، 
شهرداری رشت  نیز در این نشست حضور 

داشتند.

»پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم«:
ُعنواُن َصحیَفِة الُمؤِمِن ُحبُّ َعلِیّ بِن ابی طالب علیه السالم.

سرلوحة پروندة هر مؤمن )در روز قیامت( دوستی و محبت علی بن ابی طالب علیه السالم 
است.                                                                  )مستدرک حاکم، ج ٣، کنزالعمال، ج ١١، ص ٦١٥(
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رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت:
شهردار برای اجرای پروژه های بزرگ در رشت شبانه روز کار می کند

دکتر احمد رمضانپور در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت گفت: شهردار رشت شبانه 
روز کار می کند تا پروژه های بزرگ در رشت اجرا شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر احمد رمضانپور در 
نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت که با حضور نماینده شهرستان رشت در مجلس 
شورای اسالمی تشکیل شد، از مهندس کوچکی نژاد به عنوان کسی که تجربه چندین دوره نمایندگی 
مجلس را دارد یاد کرد و گفت: باید از وجود افرادی همچون وی و دیگرانی که در مرکز کشور می 
توانند برای رشت مفید باشند استفاده کرد. مثالً ما از وجود دکتر نوبخت نتوانستیم خوب استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت سپس به پروژه های مهم شهر رشت اشاره 
کرد و گفت: جناب آقای کوچکی نژاد می توانند خیلی در جذب اعتبارات ملی برای رشت موثر باشند.

وی ادامه داد: شهردار رشت شبانه روز تالش می کند تا برخی از پروژه ها همچون تصفیه خانه شیرابه 
زباله های سراوان اجرا و تکمیل شود.

وی همچنین به چالش های شورای اسالمی شهر رشت در دوره پنجم اشاره کرد و گفت: گویا برخی 
مأموریت داشته اند که بین اعضای شورا انشقاق ایجاد کنند اما باالخره شورا بر مشکالت فائق آمده است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا در پایان سخنانش، حاج محمدی را در پیگیری اجرای پروژه ها 
جدی توصیف کرد و تاکید نمود: در سایه پیگیری های دکتر حاج محمدی است که این پروژه های 

بزرگ در رشت به ثمر نشسته است

مهندس کوچکی نژاد:
 برای اجرای پروژه های عمرانی به آرامش و ثبات مدیریتی نیاز هست

مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: برای 
اجرای پروژه های عمرانی در شهر نیاز به آرامش و ثبات مدیریتی وجود دارد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس جبار کوچکی نژاد با 
تاکید بر اینکه اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر رشت جزء افراد کارآمد هستند و هر یک رزومه 

ای قوی دارند، گفت: برای اجرای پروژه های عمرانی در شهر نیاز به آرامش و ثبات مدیریتی است.
نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی سپس گفت: مهمترین پروژه های شهر رشت در 
حوزه حمل و نقل ریلی، جمع آوری فاضالب، حفاظت محیط زیست شهری، تراموا، پروژه های زیربنایی 
و پروژه هایی از این قبیل است که برای اجرای این پروژه ها هر هفته باید فرماندار شهرستان، نمایندگان 

مجلس، اعضای شورای اسالمی و شهردار و مدیران مرتبط با هم جلسه داشته باشند.
وی تثبیت مدیریت شهری را عامل اصلی اجرای این پروژه ها دانست و گفت ما به عنوان کسانی که 

مسئول اجرای پروژه های شهری هستیم باید طوری رفتار کنیم که جوی آرام به وجود آید.
مهندس کوچکی نژاد گفت: شورا نباید شهردار را عصبی کند و شهردار هم نباید زمینه های عصبی 

شدن شورا را فراهم نماید و هر دو در کنار هم تالش کنند تا رشت به توسعه و آبادانی بیشتر برسد.

شهردار رشت: 
بی سابقه ترین پروژه های بزرگ عمرانی در رشت در دست اجرا است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست دکتر ناصر حاج 
محمدی گزارشی از پروژه های در دست اجرای شهرداری که در پنج دسته پروژه های قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص(، سازمان سرمایه گذاری، پروژه های مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه های ملی تملک 

داراییها، احداث تراموا و سایر پروژه ها اجرا می شوند، ارائه کرد.
شهردار رشت گفت: بی سابقه ترین تعداد و میزان پروژه های عمرانی در تاریخ رشت با اعتباری بیش از 

۱۰ هزار میلیارد تومان در پنج فصل عنوان شده، اجرا  می شود.
وی افزود: پنج پروژه بزرگ از سوی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت با اعتباری افزون بر 
چهار هزار میلیارد تومان و پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی شهر رشت با اعتباری افزون بر ۵۲۷ 

میلیارد تومان اجرا خواهند شد.
حاج محمدی پروژه های سرمایه گذاری را با اعتباری افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان 
نمود و افزود: پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای )اعتبارات ملی( با اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد 
تومان از دیگر پروژه های در دست اجرای شهرداری رشت است که پروژه های بازآفرینی و پروژه های 

مرتبط با حوزه پسماند را شامل می شود.
حاج محمدی پروژه احداث تراموا را با اعتباری افزون بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان عنوان نمود و گفت: سایر 

پروژه های شهرداری نیز را با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان اجرا خواهند شد.
دکتر حاج محمدی در پایان سخنانش از مهندس کوچکی نژاد برای کمک در تامین اعتبارات ملی، 
تامین قیر، حل مشکل تخصیص بند)و(و... طلب همکاری نمود و درخواست کرد تا با شهرداری رشت 

در این زمینه ها کمک شود.
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پیام تسلیت شهردار به مناسبت شهادت سرباز وظیفه گیالنی 
در هنگ مرزی پیرانشهر آذربایجان غربی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام دکتر 
ناصر حاج محمدی به شرح زیر است:

به نام خدا
اگر آه تو از جنس نیاز است                

در باغ شهادت، باز باز است
بدینوسیله شهادت سرباز وظیفه گیالنی "افشین آشناور" که اهل روستای زیده شهرستان 
فومن بوده را در هنگ مرزی پیرانشهر استان آذربایجان غربی به همه گیالنیان به ویژه 

خانواده معظم این شهید سرافراز تسلیت می گویم.
با شهادت مظلومانه این شهید بزرگوار بار دیگر عطر شهادت در کوچه و پس کوچه های شهر 
و دیارمان پیچید و نشان داد که در باغ شهادت همواره باز است. این جوان غیور گیالنی هم 
مانند دیگر حماسه سازان انقالب اسالمی و دفاع مقدس در راه صیانت از آرمان های اسالم 

و ایران به خیل عظیم شهدا پیوست. 
به عنوان خادم مردم بر خود فرض می دانم که شهادت غرورآفرین سرباز سرافراز میهن 
شهید افشین آشناور را به همه گیالنیان و خانواده معظم وی تسلیت گفته و امیدوار باشم که 

خداوند روح پاک آن شهید گرانقدر را با اولیای خود محشور گرداند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

دیدار شهردار رشت با همسر شهید غالمرضا اکبری 
آتش نشان وفادار »شهرباران«

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،  در این برنامه 
شهردار رشت همراه با فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، 
نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار 
و امور شورای اسالمی شهر، نرجس شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان و امیر 
ترومیده رییس امور ایثارگران شهرداری رشت با حضور در منزل شهید غالمرضا اکبری با 

خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کردند.
 دکتر ناصر حاج محمدی ضمن تقدیر و قدردانی از زحمات و تالش های بی شائبه همسر این 
شهید بزرگوار در جبهه مقاومت و ایستادگی و در برابر مشکالت و رنج از دست دادن عزیزی 

از خانواده،  صبر و شکیبایی و تالش همسران و مادران شهدا را الگوی زن ایرانی دانست.
شهردار رشت با بیان اینکه شهید بزرگوار اکبری صف شکن خط مبارزه و شهادت در 
شهرداری بوده و اولین شهید شهرداری رشت محسوب می شوند، افزود: ایشان از این 
نظر حقی بزرگ بر گردن همه ما دارند از این رو حفظ و صیانت از آرمانهای انقالب اسالمی 

وظیفه همه ماست.
گفتنی است در این برنامه با اهدا لوح تقدیر و هدیه به رسم یادبود از این همسر شهید 

تجلیل به عمل آمد.

دیدار شهردار رشت با راننده بازنشسته سازمان اتوبوسرانی شهرداری
امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت،  در این برنامه فاطمه 
شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
محمد  رشت،  شهر  اسالمی  شورای  گردشگری 
از  علیپور  حسن  محمد  و  منش  عاقل  حسن 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت، نوری هریس 
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
مدیریت  سرپرست  حسنی  علیرضا  شهرداری، 

حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
و برخی از مدیران و کارکنان شهرداری رشت حضور داشتند.

در این دیدار دکتر ناصر حاج محمدی ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی برای این راننده زحمتکش، 
از زحمات و خدمات صادقانه  علی رزم در طول دوران خدمت به عنوان راننده  ناوگان حمل و 
نقل عمومی و درون شهری و همچنین  قانونمداری، مسئولیت پذیری و  وظیفه شناسی ایشان در 

خدمات رسانی  به مردم شهر  رشت تشکر و قدردانی کرد.
در این برنامه با اهدا لوح سپاس و هدیه به رسم یادبود از این راننده خدوم تجلیل به عمل آمد.



۵

بازدید میدانی شهردار رشت از اجرای فاز دوم 
پروژه احداث خیابان ۸ دی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این برنامه 
بازدید فاطمه شیرزاد و محمدحسن عاقل منش، دوتن از اعضای شورای اسالمی شهر 
رشت، نعمت پور، رییس حراست شهرداری رشت، میثم حرفت خواه رییس سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری، هانی عسکری رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری رشت، محمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ، 
علیرضا قانع، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و شماری از مدیران شهرداری 

حاج محمدی را همراهی کردند.
بر پایه این گزارش، در این بازدید بر روند اجرای پروژه نظارت شد و بر تسریع در اجرای 

پروژه و پیگیری اقدامات اجرایی تاکید شد.
گفتنی است، این خیابان در محدوده شهرداری منطقه یک قرار دارد و خیابان رشتیان به 

معلم را اتصال می دهد.
الزم به ذکر است، تسطیح این محور توسط ماشین های اداره فنی و اجرایی سازمان عمران 
در حال اجراست و پس از لوله گذاری توسط منطقه یک شهرداری، توسط سازمان عمران و 

بازآفرینی آسفالت خواهد شد.

بازدید شهردار رشت از روند 
ساخت موزه دفاع مقدس گیالن

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در جریان این 
بازدید شهردار رشت به گفت و گو با دست اندرکاران اجرای پروژه پرداخت و در جریان 

آخرین اقدامات اجرایی صورت گرفته قرار گرفت.
در جریان بازدید از موزه دفاع مقدس استان گیالن، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت و علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای 

اسالمی شهر  شهردار رشت را همراهی کردند.

در جریان بازدید خرداد ماه شهردار رشت از روند ساخت موزه دفاع مقدس گیالن 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیالن با تشریح روند اجرای 

کار، گفت: لزوم ایجاد موزه دفاع مقدس در استان گیالن به خوبی احساس می شد.
سرهنگ عباس بایرامی همچنین گفته بود:  اعتبار اولیه برای ساخت این موزه اختصاص 

داده شده و پیمانکار پروژه هم کار خود را آغاز نموده است.
از آن زمان تاکنون پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی را نشان می دهد.



۶

راه اندازی سامانه
 پیامکی

 اطالع رسانی به 
شهروندان 

رشت
پیامکی  سامانه 
رسانی  اطالع 

خدمات شهرسازی به 
شهروندان، توسط سازمان 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
شهرداری رشت راه اندازی می شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری به نقل از  امور 

ارتباطات سازمان فاوا، هانی عسکری، رییس سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات ضمن اعالم این خبر بیان 

ارباب رجوع،  به  پیامک  ارسال  مزایای سامانه  از جمله  از داشت؛  یابی  اطالع 
زمان بازدید کارشناسی، وضعیت پرونده ها در مراحل کاری، ارسال پرونده به کمیسیون 
های ماده ۱۰۰ و ۷۷، صدور رأی، صدور فیش درآمدی با شناسه قبض و پرداخت، اعالم 
نقص پرونده و ... می باشد که در نهایت منجر به تسریع فرآیندها، تکریم ارباب رجوع و 

جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری شهروندان می گردد.
وی بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات مبتنی بر فناوری اطالعات، به منظور افزایش 
این سامانه  اندازی  راه  از اهداف  اداری،  از وقوع جرائم  رفاه شهروندان و پیشگیری 
دانست و خاطرنشان کرد؛ سامانه ی مذکور در مناطق پنج گانه و دبیرخانه کمیسیون 

های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

خدمات بهداشتی رایگان به مناسبت فرا رسیدن عید قربان
خدمات  ارائه  از  رشت  شهرداری 
به  دام  زمینه  در  رایگان  بهداشتی 
مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان 

خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  ارتباطات  امور 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
و  رسانی  اطالع   ۱۵۱۲ سامانه  رشت، 
رشت  شهرستان  دامپزشکی  پاسخگویی 
آماده ارائه پاسخ به همشهریان گرامی برای 

دریافت این خدمات است.
همچنین شهروندان عزیز می توانند به میدان دام کاسپین واقع در جنب کشتارگاه دام نمونه گیالن 

در کیلومتر ۵ جاده سراوان به فومن مراجعه کنند.

بررسی برنامه های »دهه والیت«
 در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری رشت
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  امورارتباطات  گزارش  به 
با مسئولین هیأت  : هفته گذشته جلسه مشترک  شهرداری رشت 
رزمندگان اسالم در خصوص برنامه های دهه ی والیت )عید قربان تا 

عید غدیر( با حضور حمیدرضا محمدی تشکیل گردید.
جلسه مشترک با مسئولین هیأت رزمندگان اسالم در خصوص برنامه 
های دهه ی والیت )عید قربان تا عید غدیر( و همچنین دهه ی اول 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  با  مشترک  مراسم  برگزاری  و  محرم 
ورزشی شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب برگزار شد.
   در این نشست حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت ضمن استماع سخنان حاضران در جلسه 
پیاده راه  در  را  غدیر(  عید  تا  قربان  )عید  والیت«  »دهه  برنامه های 
فرهنگی هسته ی مرکزی شهدای ذهاب رشت مورد تبادل نظر قرار 

داد.
   سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت قول مساعد 
برای همراهی و همکاری در زمینه اجرای این برنامه ها را به مسئوالن 

هیات رزمندگان اسالم شهرستان رشت داد.



۷

نواقص فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق رشت 
بررسی و رفع می شود

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خبرداد: بررسی رفع نواقص و هماهنگی 
در روند فعالیتهای حوزه تخلفات ساختمانی مناطق با دبیرخانه کمیسیون ماده صد 

شهرداری رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با هدف 
بررسی موضوعات رفع نواقص در روند فعالیت های حوزه تخلفات ساختمانی مناطق شهرداری با 
دبیرخانه کمیسیون ماده صد، به ریاست رضا ویسی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
و با حضور شهرداران مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان مربوطه در دفتر معاونت شهرسازی 

و معماری شهرداری رشت برگزار شد.
در این جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ضمن تاکید بر لزوم پیگیری و 
جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تسریع در فرآیند شناسایی، تشکیل پرونده و طرح در کمیسیون 

ماده صد را جهت تعیین و تکلیف موضوع ضروری دانست.
در این جلسه مقرر شد؛ دبیرخانه کمیسیون ماده صد ساز و کاری فراهم نماید که پرونده های 
تخلف ساختمانی که توسط متقاضیان پیگیری نمی شود به صورت غیابی به کمیسیون ارسال 

شوند و  در اسرع وقت رسیدگی و رای کمیسیون به مناطق ابالغ گردد.

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت ضمن تاکید بر لزوم 
پیگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تسریع در فرآیند شناسایی، 
تشکیل پرونده و طرح در کمیسیون ماده صد را جهت تعیین و تکلیف      

  موضوع ضروری دانست.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری به نقل از روابط 
عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت، نشست هم اندیشی »مرتضی عاطفی« ریاست سازمان با سرهنگ »شریف 
زاده« مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه ناحیه رشت به منظور احداث بازارچه 

تخصصی حمایت از تولیدات خانگی در دفتر ریاست سازمان برگزار شد. 
مرتضی عاطفی در این نشست با ابراز امیدواری بر تداوم همکاری های فی مابین، بر 
استفاده از پتانسیل سایر دستگاه های اجرایی استان برای ارائه خدمات مناسب به 

تولید کنندگان تاکید کرد.
رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت با تاکید بر حمایت از محصوالت خانگی و ایجاد بستر الزم برای فروش 
این نوع محصوالت اظهارداشت: در شرایط اقتصادی امروز الزم است از تولید 

محصوالت خانگی و فروش آن حمایت شود.
وی با بیان اینکه ایجاد این بازارچه ها ضمن ایجاد بستر مناسب و توانمندسازی 
بانوان، رونق اقتصاد خانواده را به دنبال دارد تصریح کرد: مشاغل خانگی فرصتی 
برای رفع معضل بیکاری و ایجاد شغل های جدید بر اساس خالقیت، استعداد و 
کارآفرینی جوانان است که زمینه مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی جامعه 

را مهیا می سازد.
گفتنی است، در این نشست ضمن بررسی راهکارهای الزم جهت ایجاد بازارچه 
های فروش محصوالت خانگی در راستای حمایت از مشاغل خانگی و درآمدزایی 
برای خانواده ها، مقرر شد، سازمان ساماندهی مشاغل شهری با مشارکت سازمان 
بسیج سازندگی و دستگاه های ذیربط مکان هایی را جهت احداث بازارچه عرضه 

محصوالت خانگی شناسایی و آماده سازی کند.

حمایت از مشاغل خانگی با ایجاد 
بازارچه تخصصی در رشت



۸

فعالیت گسترده شهرداری منطقه چهار 
در زمینه های عمرانی

تالشهای گسترده مناطق پنجگانه شهرداری رشت برای اصالح و مرمت آسفالت 
معابر در جریان است و شهرداری منطقه چهار نیز در این زمینه فعال بوده است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، معاونت 
عمران منطقه چهار شهرداری این هفته عملیات ترمیم آسفالت و لکه گیری کوچه 
کاج و شهید روبیاتی در خیابان آیت اهلل رودباری و همچنین خیابان شهید مسعود 

قلی زاده را انجام داد.
بر پایه این گزارش به منظور انجام بهتر عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت، ابتدا 

پیش از آسفالت، کاترزنی و جمع آوری آسفالت پیشین انجام شده است.
گفتنی است شهرداری این منطقه در روزهای آینده نیز عملیات لکه گیری آسفالت 

معابر محدوده خود را انجام خواهد داد.

عملیات عمرانی وسیع شهرداری منطقه سه 
شهرداری رشت

ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر تشریح شد.
به گزارش واحد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور 
ارتباطات منطقه سه شهرداری رشت، گزیده ای از تالش های پرسنل شهرداری 

منطقه سه در روزهایی که گذشت به شرح ذیل می باشد:
عملیات آسفالت بلوار کاج واقع در کمربندی خرمشهر

عملیات اجرای کفپوش و تکمیل اصالح هندسی )یوترن( بلوار امام علی )ع(
 ادامه رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳

لکه گیری و آسفالت معابر محدوده منطقه ۳
ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های بتنی بلوار مصباح )یوترن(

ساخت، ترمیم و نصب درب چاهچه های محدوده منطقه ۳

شرح خدمت آتش نشانان »شهرباران« در هفته ای که گذشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، خبر جان باختن آتش نشان شهید مرتضی حیدری 
حین عملیات اطفای آتش در پایتخت همه ما را بسیار متاثر و اندوهگین کرد، بدین واسطه در 
کمال احترام و به نمایندگی از آتش نشانان استان گیالن شهادت این آتش نشان فداکار را به 
خانواده  داغدار و آتش نشانان سراسر کشور صمیمانه و از بن جان تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

در ادامه برپایه این گزارش شرح خدمت آتش نشانان شهر باران در هفته ای که گذشت به شرح 
ذیل می باشد:

رخداد ۱۵۵ مورد عملیات اطفای حریق، حادثه و خدمات ایمنی که از این میان آتش سوزی 
منزل مسکونی که عمده ترین علت آن اتصال در سیستم سیم کشی برق بوده به ۲۱ مورد رسید.
پوشش ۳۹ مورد حادثه ۲۳ مورد خدمات ایمنی از دیگر عملیات های آتش نشانان بوده که در این 

میان بالغ بر ۲۷ تن نجات یافتند.
امید است همه شهروندان با حفظ و رعایت نکات ایمنی در خانه و محل کار گامی موثر در داشتن 

شهری ایمن بردارند.



۹

ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه دو شهرداری رشت 
در مرداد ماه

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات 
شهرداری منطقه ۲ رشت، عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت در حال اجرا بوده و 
همسطح سازی و ترمیم درب های منهول، ترمیم و بهسازی پیاده راه های منطقه و همچنین زیر 

سازی، ترمیم و آسفالت نواحی سه گانه در حال انجام است.
این اقدامات بدین شرح است:

ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر اصلی منطقه
همسطح سازی و ترمیم درب منهول های فاضالب راسته مسگران

پر کردن نوارهای حفاری و چاله های خطر افرین با شن در سطح منطقه با همکاری نواحی سه گانه
لوله گذاری و ترمیم ورودی کوچه بقراطی دو در خیابان بیستون با کمک واحد امانی

ترمیم کفپوش پیاده روی خیابان شریعتی و پیاده راه خیابان طالقانی روبروی آرامگاه دانای علی با 
همکاری واحد امانی

زیرسازی کوچه ویشگاهی در گذر فرخ
ترمیم و لکه گیری میبر سید ابوالقاسم، کوچه جاویدان، کوچه بهاری و چهلتن، کوچه طلوع در 
پیرسرا، کوچه اسالم پرست در سبزه میدان، آسفالت مسیر اصلی چهل تن به سمت بیمارستان و 
به سمت شهرداری منطقه دو، کوچه ارشد در بیستون و بن بست باستان در خیابان هفده شهریور

روابط عمومی سازمان عمران شهرداری رشت
 از اجرای چندین پروژه این سازمان خبر داد

لکه گیری آسفالت محدوده 
بوستان کسمایی و نیکمرام

عمران  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیروز  عصر  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و 
صفاری،  محله  گیری  لکه  ماه،   ۷مرداد 
لکه  همچنین  و  نیکمرام  پارک  محدوده 
)کوچه  کسمایی  بوستان  محدوده  گیری 
فوالدلو و نرگس(، توسط سازمان عمران و 

بازآفرینی انجام شد.

دومین شب اجرای آسفالت 
بلوار الکان

رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، 
بامداد هشتم مرداد ماه، آسفالت مکانیزه بلوار 
الکان، به سمت پل طالشان توسط سازمان 

عمران و بازآفرینی، انجام گردید.

مرمت مکانیزه بلوار الکان به 
سمت پل تالشان

عمران  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته  روز  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و 
۶مرداد ماه، مرمت مکانیزه و اجرای آسفالت 
مسیر بلوار الکان تا پل تالشان مقابل دانشگاه 
آزاد، توسط سازمان عمران و بازآفرینی انجام 

شد.

ادامه اجرای آسفالت فلکه جهاد 
به سمت قلی پور

رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
در  و  ماه،  مرداد  پنجم  بامداد  شهری، 
باقیمانده  بخش  کاری،  شب  ششمین 
مسیر فلکه جهاد به سمت بلوار قلی پور به 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  عوامل  همت 

لکه گیری آسفالت شد.
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