


گفتار هفته
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صفوان ابن جمال می گوید به ابا عبداهلل امام صادق عرض کردم: کسی که دیگری را مهّیای سفر به 
سوی جد شما امام حسین  می کند و خود به سبب بیماری و مرض و یا گرفتاری که به آن مبتال 
شده خارج نمی شود  ، چه ثوابی دارد ؟ حضرت فرمود : خداوند متعال در برابر هر درهمی که خرج 
می کند به اندازه ی کوه اُحد ، حسنه به او می دهد و به او چند برابر آنچه خرج نموده عوض می 
دهد و آن بالیی که فرود آمده ، از او برمی گرداند و آن بال دفع می شود و مالش حفظ می گردد.... .  
کاِمُل الزیارات ابن قولویه قمی )رضوان اهلل(

حدیث هفته

   شهردار رشت در گردهمایی 
شهرداران و روسای شوراهای 
اسالمی گیالن با اشاره به طلب 
۵۰۰ میلیاردی شهرداری این 
شهر از دستگاه های مختلف 
اجرایی، تاکید کرد: در صورت 
وصول این مطالبات بسیاری 
مرتفع  شهرداری  مسائل  از 

خواهد شد.
خبر  واحد  گزارش  به     
امور  و  ارتباطات  مدیریت 

بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی همچنین 
بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری تاکید کرد 
و گفت: برای تحقق پروژه های شهری منابع مالی پایدار الزم 
است و دریافت  مطالبات از طریق اوراق نیز می تواند به ایجاد 

این درآمد کمک کند.
   شهردار رشت با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمره اولین  
نهادهایی بود که در زمینه پرداخت طلب شهرداری کمک 

کرد، از این  نهاد قدردانی نمود.
   حاج محمدی همچنین در باره درآمد پایدار شهرداریها گفت: 
باید از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه بیشتر استفاده شود.

   وی جذب سرمایه گذار را از راه های دیگر درآمدزایی برای 

شهردار رشت در گردهمایی شهرداران و روسای شوراهای اسالمی گیالن: 
شهرداری رشت ۵۰۰ میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی استان طلبکار است

داد:  ادامه  و  برشمرد  شهر 
برای این  تحقق این موضوع 
کمک  به  مطلوبی  گامهای 
برداشته  گیالن  استانداری 

شده است.
کسب  رشت  شهردار     
راه  از  شهرداری  درآمد 
را   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 
نادرست قلمداد کرد و گفت: 
محل  از  شهرداریها  تاکنون 
تخلفات ساختماتی ارتزاق و 
درآمدزایی می کردند که این امر نه به یکباره بلکه باید به مرور 

زمان، اصالح شود.
   وی با اشاره به مشکالت عدیده ای که در پی انسداد حساب 
شهرداری از سوی برخی پیمانکاران و دستگاه های اجرایی به وجود 

آمد، خواستار حمایت استاندار و دیگر دستگاه های مربوطه شد.
   گفتنی است در این همایش اسماعیل حاجی پور رئیس 
شورای اسالمی شهر رشت در سخنانی بر لزوم کار و فعالیت 
شورایی تاکید کرد و از اهمیت کار شورایی سخن گفت و دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن نیز با اشاره توفیقات شهرداران به 
ویژه در نیمه نخست سال پیش، از همکاریها و مشارکت مردم 

و تعامالت روسای شوراهای در انجام کارها قدردانی کرد.

اگر می خواهیم شهرمان پیشرفت کند!
   نوع نگاه انسان به موضوعات، مسیر و راه او 
را مشخص می کند. اگر نگاه و زاویه دید، افق 
های دورتری را مد نظر داشته باشد به یقین 
راه های طوالنی و دشوار را هم می تواند با 
هدفمندی و برنامه مبتنی بر هدف طی کند اما 
اگر بخواهد به جای چشم دوختن به دوردستها 
تنها جلوی پای خود را ببیند، بدون شک از 

طی راه های بلند باز می کند.
   هر یک از ما اگر می خواهیم شهرمان از 
از  باالتر  ای  درجه  به  اش  کنونی  شرایط 
پیشرفت، توسعه و آبادانی برسد، باید به عنوان 
شهروندی مسئولیت پذیر، نگاهمان به افق های 
دورتر باشد و با احساس وظیفه در قبال شهر 

خود با مدیریت شهری همراه و همگام شویم.
   اگر می خواهیم اقتصاد، معیشت، زیبایی 
و توسعه شهرمان بهبود یابد، راهکار اساسی 
همراهی با مدیریت شهری و جلب و جذب 

مشارکتهای اجتماعی است.
   آشکارا مشخص است که مدیریت شهری بدون 
حمایت شهروندان و یا مشارکت آنها در برنامه های 
مختلف، سخت است که بتواند در انجام تصمیمات 

خرد و کالن برای شهر موفق و سربلند باشد.
   بیاییم از همین امروز به جای اینکه تصویری 
نازیبا از شهرمان برای دیگران ترسیم کنیم و 
تنها نیمه خالی لیوان را ببینیم، تالشمان را 
به  را  شهرمان  زیباییهای  تا  نماییم  افزونتر 
همگان نشان دهیم و به اصطالح به نیمه پر 

لیوان توجه داشته باشیم.
   بدون تردید هر شهر حتی شهرهای توسعه 
یافته هم نقاط تاریک و مبهم بسیار دارند که 
انگشت گذاشتن روی نازیباییها، آنها را از مسیر 
و هدف دور می کند و نمی تواند کمکی برای 

برون رفت از مشکالت باشد.
    بیاییم از همین امروز نگاهمان را عمق و 
وسعت دهیم و برای پیشرفت شهرمان، افزایش 
گذار،  سرمایه  جذب  اجتماعی،  مشارکتهای 
توسعه  های  برنامه  اجرای  و  گردشگر  جلب 
ای با مدیریت شهری همگام شویم قطعاً اثر و 
بازخورد این  نگاه مثبت را هم در زندگی خود، 

احساس خواهیم کرد.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت



۳

تاکید شهردار رشت به دانش آموزان در دبیرستان شهید بهشتی: 
باید بتوانید آینده سازان خوبی برای جامعه شوید

   اول مهر امسال شهردار رشت میهمان دبیرستان شهید بهشتی رشت بود که در سخنانی با اشاره به تحصیل مقامات 
مسئول و چهره های برجسته بین المللی، کشوری، استانی و شهری در این دبیرستان خطاب به دانش آموزان گفت: باید بتوانید 

آینده سازان خوبی برای جامعه شوید.
   دکتر ناصر حاج محمدی در گفت: آقای اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت دانش آموخته همین مدرسه 

است و امروز در کسوت ریاست شورای شهر با کوله باری از تجربه، مسئولیت اداره شهر را به عهده دارد.
   وی با اشاره به تحصیل امیرحسین علوی رئیس پیشین شورای اسالمی شهر رشت نیز در دبیرستان شهید بهشتی گفت: 

امروز دانش آموزان این مدرسه نیز باید به عنوان  مسئوالن آینده، به اجتماع وارد شوند.
   شهردار رشت با اشاره به تحصیل چهره های شناخته شده ای همچون پروفسور مجید سمیعی جراح بزرگ  مغز و اعصاب 
و دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در این دبیرستان افزود: شاید امروز از میان همین دانش آموزان این مدرسه، 

معاونان رئیس جمهور و مقامات مسئول دیگری در آینده پرورش یابند.
   حاج محمدی خطاب به دانش آموزان خاطر نشان کرد: تالش کنید تا در تحصیل علم و دانش سرآمد باشید.

   اسماعیل حاجی پور رئیس و سیدامیرحسین علوی  و محمدحسن عاقل منش از اعضای شورای اسالمی شهر، حسنی رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز در این برنامه حضور داشتند.

شهردار رشت بر لزوم فراهم  کردن بسترهای الزم 
برای هوشمندسازی شهر خالق تاکید کرد  

اشاره  با  رشت  شهردار     
زمینه های  بودن  فراهم  به 
هوشمند شدن شهر خالق 
لزوم فراهم کردن  بر  رشت 
این   برای  الزم  بسترهای 

موضوع مهم تاکید نمود.
خبر  واحد  گزارش  به     
و  ارتباطات  امور  مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور 
حاج  ناصر  دکتر  رشت، 
با  نشست  در  محمدی 
و  مدیریت  توسعه  معاون 

منابع استانداری گیالن برای برنامه ریزی در جهت اجرای شهر هوشمند گفت: رشت ظرفیت 
فراوانی برای تحقق شهر الکترونیک دارد.

   وی  گفت: الکترونیک شدن شهر، موجب کاهش آلودگی آب و هوا و کم شدن تردد و ترافیک 
شهری می شود.

   حاج محمدی با بیان اینکه شهر هوشمند نیازمند حضور شهروند هوشمند است، خاطر نشان  کرد: 
در شهر خالق موضوعاتی همچون سالمت شهروندان، کاهش آلودگی زمین و هوا، خرید و فروش 

پسماندهای غذایی و زندگی سالم مورد توجه قرار می گیرد.
   شهردار رشت سپس خاطر نشان  کرد: هوشمند شدن شهر خالق هم به سیستم تصمیم  گیری غنی 
نیاز دارد و پارک علم و فناوری می تواند به عنوان دستگاه یاری رسان و کمک کننده در این زمینه کنار 

شهرداری قرار بگیرد.   
   شهردار رشت افزود: شهر هوشمند شدن نیاز به تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری جدی این موضوع دارد 

و استانداری گیالن می تواند در این زمینه با شهرداری همکاری کند.
   رئیس پارک علم و فناوری استان گیالن نیز در این نشست گفت: گیالن قابلیت تطبیق سازی 
با صنایع خالق را دارد و شهر رشت می تواند با کمک استارتاپ های مرتبط، از این ظرفیت 

بهره فراوان ببرد.

اقدام به موقع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت زمینه های سوءتفاهم  را از بین برد

اقدام به موقع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت زمینه های سوءتفاهم  را از بین برد
   هفته گذشته یکبار دیگر شهردار رشت بدون اینکه مقصر باشد مورد انتقاد قرار گرفت که با 
توضیحات به موقع علیرضا قانع سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 

سوءتفاهم به وجود آمده مرتفع گردید.
   مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به رسانه ها توضیح داد: نام هیچ شهیدی از هیچ خیابان 
و معبری در رشت حذف نشده است.  وی به دنبال پخش خبری مبنی بر حذف نام شهید از یکی از 

کوچه های شهر رشت در فضای مجازی توضیحاتی قانع کننده در باره این موضوع به رسانه ها ارائه داد.
   دبیر کمیسیون نامگذاری خیابانها و معابر شهرداری رشت با بیان اینکه در دوره فعلی هیچ تابلویی 
در سطح شهر نصب نشده است، گفت: حذف عنوان »شهید« از برخی تابلوها در گذشته رقم خورده و 

بدون شک هیچ عمدی در کارنبوده و به یقین می توانم بگویم که سهواً رخ داده است.
   قانع به »۸دی نیوز« نیز در این باره گفت: از اینکه نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد، متشکریم 

اما این مساله در سالهای گذشته اتفاق افتاده و قطعاً سهواً بوده و منشأی عامدانه نداشته است.
   مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با اشاره به حساسیتهای موجود در حذف عنوان »شهید« 
از برخی کوچه ها گفت:  با دستور شهردار و پیگیری که صورت گرفت به تمام رؤسای نواحی، معاونان خدمات 
شهری و شهرداران نواحی  دستور داده شد تا موضوع را در دستور کار قرار دهند و و اگر موردی در این زمینه 
هست سریعاً این مساله را رفع کنند.  وی  با اعالم اینکه در بازه زمانی کنونی هیچ تابلویی در سطح شهر نصب 
نشده است، خاطرنشان کرد: یقیناً و حتماً به پیمانکار در این باره تذکر داده می شود تا دیگر این قضیه تکرار نشود.

   دبیر کمیسیون نامگذاری خیابانها و معابر شهرداری رشت پیش از این مصاحبه، در گفت وگویی دیگر نیز 
توضیح داده بود: روند نامگذاری خیابانها معموالً از طریق درخواست اهالی محالت مختلف، خانواده شهدا، 
موسسات و حتی سازمانهای دولتی به شهرداری، در کمیسیونی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر، معاون شهردار به جانشینی از شهردار، نماینده بنیاد شهید استان و نماینده اداره پست بررسی شده و 

پیشنهاد نهایی در الیحه ای به شورای شهر تقدیم می گردد و در شورا نیز مصوب می شود.
   وی افزود: بدیهی است شهدا جایگاهی ویژه هم نزد افکار عمومی و هم نزد مسووالن و مدیران 
شهری دارند و همه ما خود را وامدار شهیدان می دانیم، بنا بر این هیچگاه کسی به خود اجازه نمی دهد 

که نام این یادگاران دفاع مقدس را از افکار و اذهان بزداید.
   سمت گیریهایی که به این بهانه علیه شهردار رشت که خود از خانواده های شهدا بوده و حساسیت 
ویژه روی یادگارهای دفاع مقدس داشته و بارها در رفتار و عمل خود این موضوع را نشان داده است، 

چندان منطقی نیست.
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شهردار رشت در بازدید از دفنگاه زباله سراوان: 
مشکل مالکیت زمین رفع شود 

سه ساله زباله سوز رشت مستقر می شود
اصلی  و  مهم  موضوع     چهار 
در  زباله سوز  دستگاه  »نصب 
امحای  و  »مدیریت  رشت«، 
زباله های بیمارستانی«، »ساخت 
تصفیه خانه شیرابه های زباله در 
ظرفیت  »افزایش  و  سراوان« 
تاکید  کارخانه کود آلی« مورد 
شهردار رشت در جریان بازدید 
از دفنگاه زباله های سراوان قرار 

گرفت.
   دکتر ناصر حاج  محمدی در 
از  هفتگی  بازدیدهای  جریان 

دفنگاه زباله سراوان با اشاره به میزان  پیشرفت اقدامات اصالحی در این  منطقه اظهار کرد: با همه 
مشکالت  لندفیل سراوان رشت از بهترین لندفیل های کشور محسوب می شود.

   وی به الیحه دولت مبنی بر توجه ویژه به مساله پسماندها در سه استان شمالی کشور و تصویب 
خرید دستگاه زباله سوز برای آنها در هیات وزیران اشاره کرد و افزود: دو استان شمالی نسبت به 
دستگاه نصب زباله سوز اقدام  شده که در یکی از شهرها این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، اما در رشت به دلیل نداشتن زمین و مشکالت  زیست محیطی اجرای این پروژه با مشکل رو 
به رو شد که در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده دستگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی برای رشت در 

نظر گرفته شد.
   حاج محمدی با بیان اینکه برای ایجاد تصفیه خانه شیرابه های زباله دفنگاه سراوان نیز از منطقه 
دپوی زباله بیش از چهار هزار و ۲۰۰ کامیون خاکبرداری انجام شد، اضافه کرد: پس از این میزان 
خاکبرداری تاکنون حدود یکهزار کامیون مصالح شن و مخلوط شن، برای ایجاد تصفیه خانه شیرابه ی 
زباله مصرف شد که با اقدامات و برنامه ریزی، این تصفیه خانه پس از آغاز به کار می تواند  سه لیتر بر 

ثانیه شیرابه تولیدی را تصفیه کرده و به آب قابل استفاده تبدیل کند.
   »خرید دستگاه کمپکتور 
سراوان«،  دفنگاه  برای  زباله 
فرهنگسازی  برای  »تالش 
از  زباله  تفکیک  جهت  در 
مبدا«، »اصالح الگوی مصرف 
زباله«  تولید  کاهش  برای 
برای  زباله ها  »تفکیک  و 
هدایت به سمت زباله سوز یا 
تولید کمپوست« از مواردی 
بود که شهردار رشت بر آنها 

تاکید کرد 
همچنین  رشت  شهردار     
برخی  وجود  با  ارتباط  در 
زباله های بیمارستانی در منطقه سراوان از بی خطر شدن اینگونه زباله ها پیش از دپو در این  منطقه 
خبر داد و گفت: طبق قانون، بیمارستانها مکلفند نسبت به امحای زباله های بیمارستانی اقدام کنند 
و کمک شهرداری در جمع آوری این گونه پسماندها هرگز دلیلی بر انجام ندادن وظایف قانونی 

آنان نیست.

حضور شهردار رشت در جلسه ستاد 
پیگیری، هماهنگی و فرماندهی »عملیات پاسخ به بحران«

   این هفته شهردار رشت در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران در تاالر جلسات استانداری گیالن شرکت کرد و در این نشست موضوعات مربوط به 

هماهنگی دستگاه های مختلف برای آمادگی در زمان بروز بحران بررسی شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی با شرکت در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران 
که با حضور دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن و دیگر اعضای این ستاد در سالن جلسات 

استانداری گیالن برگزار شد حضور یافت.
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شهردار رشت در همایش ایثارگران شاغل در شهرداری: 
باحضور خانواده های شهدا، جانباز و ایثارگر

اقدامات جهادی در شهرداری انجام می شود 	

			شهردار	رشت	همزمان	با	آغاز»هفته	دفاع	مقدس«	خواستار	کمک	و	همراهی	خانواده	های	شهدا،	
جانبازان	و	ایثارگران	با	شهرداری	شد	و	گفت:	حضور	این	عزیزان	کنار	مجموعه	مدیریت	شهری،	موجب	

اقدامات	جهادی	در	شهرداری	می	شود.
			در	همایش	ایثارگران	شاغل	در	شهرداری	که	به	همت	امور	ایثارگران	شهرداری	رشت	برگزار	شد،	دکتر	
حاج	محمدی	با	اشاره	به	ورود	به	گام	دوم	انقالب	خاطر	نشان	کرد:	رزمندگان	انقالب	با	کوله	باری	از	ایثار،	
رشادت	و	شهامت،	این	گام	را	نیز	به	شایستگی	۴۰	سال	پیش،	پشت	سر	خواهند	گذاشت	و	پرچم	را	به	

دست	صاحب	اصلی	آن	امام	عصر)عج(	خواهند	رساند.
			وی	با	اشاره	به	اهمیت	حفظ	دو	مقوله	»سالمت«	و	»امنیت«	در	جامعه	گفت:	سالمت	در	گرو	
مراقبتهای	شخصی	است	اما	برقراری	امنیت	در	سایه	رشادتهای	شهدای	دفاع	مقدس،	شهدای	انقالب	و	

شهدای	مدافع	حرم	حاصل	شده	است.
			شهردار	رشت	به	حضور	پدر	شهید	مدافع	حرم	شهید	بابک	نوری	هریس	در	این	نشست	اشاره	کرد،	
افزود:	بی	شک	تحمل	از	دست	دادن	عزیزان،	آسان		نیست	اما	واضح	است	که	حفظ	امنیت	و	نوامیس	برای	

چنین	از	خودگذشتگانی	اهمیتی	به	مراتب	بیشتر	دارد.
			وی	همچنین	از	خانواده	های	گرانقدر	شهدا،	جانبازان	و	ایثارگران	قدردانی	کرد	و	خواستار	کمک	و	
راهنمایی	آنان	به	شهرداری	شد	و	ادامه	داد:	شما	باید	در	کنار	مجموعه	مدیریت	شهری	قرار	بگیرید	تا	در	

عمران	شهر	نیز	شاهد	اقدامی	جهادی	باشیم.

شهردار رشت در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری: 
تالش می کنم تا رضایت همه اعضای شورای شهر را جلب کنم

			شهردار	رشت	در	نشست	شورای	معاونان	و	مدیران	شهرداری	این	شهر	با	اشاره	به	ارتباط	تنگاتنگ	
و	همکاری	صمیمانه	شهرداری	با	نماینده	ولی	فقیه،	نهادهای	نظامی،	انتظامی،	ادارات	و	دستگاه	های	
اجرایی	گفت:	با	وجود	این	هماهنگی	هیچ	بهانه	ای	برای	به	تعویق	انداختن	کارها	و	امورات	وجود	ندارد	

و	تالش	می	کنم	تا	رضایت	همه	اعضای	شورا	را	جلب	کنم.
			دکتر	ناصر	حاج	محمدی	عصر	آخرین	شنبه	تابستان	امسال	در	نشست	شورای	معاونان،	مدیران	
مناطق	و	ستادی	شهرداری	رشت	که	با	حضور	رئیس	و	نایب	رئیس	شورای	اسالمی	شهر	برگزار	
شد،	تاکید	کرد:	همه	باید	دست	به	دست	هم	بدهیم	تا	شهر	به	صورت	شایسته	و	مطلوب	اداره	شود.
			وی	ادامه	داد:	از	حضور	ریاست	فعلی	شورای	شهر	که	با	کوله	باری	از	تجارب	حاکمیتی	در	خدمت	

مردم	هستند	و	همچنین	همکاری	استاندار	محترم	گیالن	با	شهرداری	رشت	باید	قدردانی	نمایم.
			حاج	محمدی	خبر	داد:	بسیاری	از	پروژه	های	سرمایه	گذاری،	مورد	استقبال	اعضای	شورا	قرار	گرفته	

و	در	صورت		انجام	سرمایه	گذاری	در	این	پروژه	ها	خیلی	از	مشکالت	و	عقب	ماندگی	های	شهر	برطرف	
خواهد	شد.		شهردار	رشت	افزود:	شهرداری	در	تالش	است	تا	به	ایده	آلها	در	زمینه	توقعات	و	انتظارات	

شورای	شهر	دست	یابد	و	رضایت	همه	اعضای	شورای	شهر	را	جلب	کند.
			وی	بر	لزوم		همسو	و	هماهنگ	شدن	شهرداری	با	شورا	تاکید	کرد	و	افزود:	باید	یکصدا	و	متحد	به	

سمت	توسعه	شهر	گام	برداریم.
			گفتنی	است	در	این		نشست	همچنین	رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	با	قدردانی	از	تالشهای	
شبانه	روزی	شهردار	و	کارکنان	شهرداری	گفت:	تالشهای	شهردار،	زمانی	نتیجه	خواهد	داد	که	تمام	
سیستم	شهری	با	وی	همکاری	کنند.		اسماعیل	حاجی	پور	با	بیان	اینکه	امروز	شرایط	برای	ارائه	
خدمات	شایسته	و	مطلوب	به	شهروندان	فراهم	است،	بر	لزوم	تکریم		ارباب	رجوع	تاکید	کرد	و	گفت:	

وظیفه	همه	مجموعه	مدیریت	شهری	رفع	مشکالت		شهروندان	و	ایجاد	امید	در	دل	آنان	است.	
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رشتیها جزو این میلیونها!
روز جهانی پاکسازی زمین

۱۵ سپتامبر برابر با ۲۴ شهریور ماه به »روز 
جهانی پاکسازی زمین« نامگذاری شده که با 
شعار »بیایید در یک روز سیاره مان را پاکسازی 
کنیم!« میلیونها داوطلب در ۱۵۷ کشور جهان 

وارد عمل می شوند.
این  در  نفر در کشورهای خود  میلیونها     
روز )۱۵ سپتامبر( به طور همزمان از ساعت  
۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر و مطابق با منطقه ی 
زمانی خودشان، دست به دست هم داده و 
کره زمین را از آلودگیها و زباله ها پاکسازی 
می کنند. این بزرگترین رویداد جهانی است 
که  برای حفاظت از کره زمین تاکنون برگزار 

شده است.
   شهر رشت هم همراستا با این برنامه به 
وسیله فراخوان تشکلهای زیست محیطی و با 
حضور مدیران شهری و کارکنان شهرداری در 

این برنامه حضوری فعال داشته است.
   روز ۲۴ شهریور ماه امسال با حضور شهردار 
رئیس  اسماعیل جاجی پور  و همراهی  رشت 
شورا و فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، 
از  شماری  و  شورا  گردشگری  و  اجتماعی 
مدیران شهرداری و اعضای تشکلهای مردم نهاد 
زیست محیطی ویژه برنامه »روز جهانی پاکسازی 

زمین« برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت در اجرای این برنامه 
را در چنین  همکاری و مشارکت شهروندان 
به سمت جلب  باید  اقداماتی ستود و گفت: 
مشارکتهای اجتماعی هر چه بیشتر حرکت 

کنیم.
   وی در ادامه خاطر نشان کرد: شهرداری 
رشت به سهم خود شبانه روز برای پاکسازی 
محیط زیست، جمع آوری زباله های شهرک، 
تفکیک زباله ها و همچنین اجرای طرح هفتگی 

پاکسازی محالت اقدام می کند.

اقدامی ارزشمند که 
سازمان آرامستانها در آن 

نقش دارد
آرامستانهای  رئیس سازمان  راستگو     سهراب 
شهرداری رشت از اجرای یک برنامه ی همکاری با 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد.

   وی در تشریح این خبر گفت: سازمان آرامستانها 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  همکاری  با 
عملیات توسعه مراکز تولیدات گیاهان را در رشت 

آغاز و اجرا نموده است.
   رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت 
مورد  گیاهان  برنامه  این  اجرای  در  کرد:  تاکید 
با  توسعه ی فضای سبز شهری رشت  برای  نیاز 
و  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  همکاری 

نظارت کارشناسان این سازمان تهیه می شود.
   وی مشارکت و همکاری سازمان آرامستانها در 
اجرای برنامه هایی  که به توسعه و پیشرفت شهر 
این  وظایف  و  عالقه مندیها  جزو  می کند  کمک 

سازمان دانست.

دیوارچینی محوطه رصدخانه کوشیار گیالنی 
آغاز شد

   به منظور افزایش امنیت دیوار چینی رصدخانه کوشیار گیالن به وسیله 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت آغاز گردید.

   به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت، 
مهندس هومن روائی با اعالم این خبر و در تشریح ویژگیهای کار گفت: در 
این پروژه، کل محوطه رصدخانه به ارتفاع دو متر از سطح زمین دیوارچینی 

می شود.
   وی ابراز کرد: با توجه به موقعیت قرارگیری رصدخانه که در نزدیکی 
سکونتگاه های غیر رسمی تاالب عینک از یک سو و وجود کمپینگ مسافران 
در محوطه رصدخانه از دیگر سو است، متاسفانه به طور مرتب تخریب اموال 
موجود شهرداری در فضای رصدخانه و شکستن شیشه های این ساختمان 
گزارش می شد که به همین دلیل دیوارچینی محوطه به منظور افزایش امنیت 

این رصدخانه آغاز شده است.

با اشاره به     رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت 
برداشتن دیوارچینی و حفاظ های فلزی محوطه رصدخانه در سال ۱۳۹۴ 
تصریح کرد: حذف بقایای دیوار قبلی از یکسو و قطع ریشه درختان انجیر 
رشد نموده در مسیر دیوارچینی، عالوه بر سختی اجرای کار، زمانبندی اجرای 

پروژه را نیز افزایش می دهد.
   گفتنی است ساخت رصدخانه کوشیار گیالنی خرداد ماه ۱۳۸۶ در شورای 
شهر رشت مطرح شد و پس از مکانیابی و تملک زمین، در فروردین ماه 
گیالنی  بزرگ  اخترشناس  و  ریاضیدان  نام  به  آن  ساخت  کلنگ   ۱۳۸۹

»کوشیار«  به زمین زده شد.
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سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
به استقبال بازگشایی مدارس رفت

   به مناسبت بازگشایی مدارس پس از برگزاری 
سبز  فضای  ناظران  با  هماندیشی  نشستهای 
مناطق اقداماتی موثر همزمان با فرا رسیدن 

اول مهر انجام شد.
سیما،  سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به     
منظر و فضای سبز شهری رشت با توجه به 
مدارس  بازگشایی  و  پاییز  فصل  رسیدن  فرا 
نشست هم اندیشی با حضور سجاد محجوب 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهری شهرداری رشت، معاون فنی و اجرایی، 
سبز  فضای  ناظران  و  سازمان  کارشناسان 

مناطق برگزار گردید.
 در این نشست پس از بحث و بررسی موضوعات 

زیر تصویب و اجرا شد.
گلکاریهای سطح شهر و تعویض به موقع نشا

شناسایی درختان خطرآفرین و رفع خطر به 
موقع آنها

انجام هرس پایین تاج درختان شهر
اجرای هرس های فرم دهی در شهر

قیم زنی و بستن درختچه ها و گیاهان در زمان 
مناسب

اجرای طرحهای ویژه گلکاری در سطح شهر
مشخص کردن اکیپ ویژه بحران توسط  شرکتهای 

پیمانکاری و آماده به کار بودن ماشین آالت 
تعیین تکلیف نواقص موجود به ویژه در زمینه 

روشنایی و ضرورت رفع عیب آنها
رنگ آمیزی مبلمان و تجهیزات پارکها

تالش سازمان فرهنگی در »هیئت 
میثاق با شهدا«

   نمایشگاه فرهنگی هیئت میثاق با شهدای شهرستان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  مشارکت  با  رشت 
ورزشی شهرداری رشت به مناسبت احیای دهه دوم 
و سوم محرم مصادف با آغاز مصیبتهای حضرت زینب 

کبری)س( در حال برگزاری است.
   به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت این نمایشگاه در غرفه های 

مختلف به ارائه برنامه های متنوع مبادرت نموده است.
   در این نمایشگاه فرهنگی، موکب چای و نبات صلواتی 
پذیرایی به سبک موکبهای اربعین در کربالی معلی را 

بر عهده دارد.
غرفه فرزندان عاشورایی به طراحی با موضوع  انقالب 
و قیام امام حسین)ع( به وسیله ی کودکان شهرباران 

اختصاص یافته است.
  غرفه زیارت مجازی با عینک vr، تجسم حضور افراد در 
کربالی معلی، صحنه های مبارزه و خیمه های سوخته برای 

عزاداران اباعبداهلل حسین)ع( به ارائه خدمت می پردازد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
رشت همزمان با فرا رسیدن »روز آتش نشانی« 
دست به یک اقدام جالب توجه که مورد رضایت 

شهروندان قرار گرفت زد.
   روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری رشت از مانور غواصی و قایقرانی 
آتشنشانان شهرباران در سد خاکی سقالکسار از 

توابع رشت خبر داد.
غواضی  و  قایقرانی  اکیپهای  مانور  این  در     
توجه  مورد  که  رشت  آتش نشانی  سازمان 

تماشاگران قرار گرفت.
   گفتنی است روز هفتم مهر ماه به عنوان »روز 
آتش نشانی و ایمنی« در ایران نامگذاری شده است.

   گزارش تصویری کامل این مانور در پایگاه 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  اطالع رسانی 

ایمنی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

یک اقدام ارزنده از ارتش دفاعی شهر

سازمان فاوای شهرداری رشت قابلیتها و فرآیندهای 
»سیستم جامع منابع انسانی« را بررسی کرد

روابط  گزارش  به     
فاوای  ســـازمان  عمومی 
شهــــــــرداری رشت، در 
بهـــه گیری  راســــــتای 
فناوریهای  آخــــــرین  از 
روز در سیســـــــم بهبود 
الکترونیک،  خدمت رســانی 
بررسی  منظور  به  نشستی 
اتوماسیون  »سیستمــهای 
فرآیندمحور  جــهت  اداری 
در  مکاتبات«  امور  کردن 

دفتر سازمان فاوای شهرداری رشت برگزار شد.
   در این نشست راهکارها و فرآیندهای مورد نیاز مدیران به منظور افزایش ظرفیت بهره وری 

در مکاتبات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
سازمانی،  عمومی  فرآیندهای  تمامی  پوشش  گزارش  این  پایه   بر  همچنین     
با هدف رفع  آنها  ارتباط و یکپارچگی بین  اداری و  اتوماسیون  انسانی و  منابع 
مالی  فرایندهای  تمامی  دادن  قرار  زیرپوشش  نیز  و  محدودیتها  و   مشکالت 
و گزارش گیریهای  رویدادها  و  وقایع  نگهداری  و  ثبت  تسهیل  پایان،  تا  آغاز  از 
این  در  شده  مطرح  موضوعات  مهمترین  از  استناد،  قابل  و  کامل  جامع، 

بود. نشست 
   شایان گفتن است رسیدن به راهکاری یکپارچه و جامع با تمامی قابلیتها، زمینه ای 
مناسب فراهم  می آورد تا کاربران از طریق آن بتوانند به همه خدمات سازمانی دسترسی 

داشته باشند.

مشاغل آالینده و مزاحم شهری 
ساماندهی می شوند

   به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی 
مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، 
مهندس محمدرضا نظری گفت: با توجه به ابالغ 
دستورالعمل وزارت کشور در زمینه ی ساماندهی 
مشاغل مزاحم و آالینده به شهرداری رشت ما 
مکلف هستم نسبت به ساماندهی مشاغل شهری 
اقدام نمایم در این راستا سازمان ما در اولویت 
کار خود ساماندهی مشاغلی که باعث آالیندگی 
و مزاحمت برای شهروندان می شود را در اولویت 
کار خود قرارداده است تا با ساماندهی این شغلها 
انضباط اجتماعی و زیبایی شهری صورت گرفته و 

در نهایت سبب بهبود زندگی شهری شود.
   رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری رشت افزود: توسط شرکت 
مشاور، طرح جامع ساماندهی مشاغل آالینده و 
مزاحم شهری با توجه به اولویتها و فرآیندهای 
گزینشی شامل زمین بری، آب بری، سازگاری با 
بافت اجتماعی و... اقدام کرد و۱۷ شغل آالینده و 
مزاحم در شهر رشت شناسایی و مشخص گردید. 
سپس اقدام به ایجاد یک کارگروه در سازمان ما با 
حضور عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت و 
مدیران مرتبط شهرداری رشت سه رسته شغلی 
»مصالح ساختمانی«، »نمایشگاه های خودرو«  و 
»انبار و فروشندگان آهن در اولویت کار و برنامه 

قرار گرفت.



گزارش ویژه از یک اقدام ابتکاری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
   همزمان با فرا رسیدن آیین »جشن شکوفه ها« مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت دست به یک اقدام ابتکاری برای تشویق و ترغیب کودکان دانش آموز 

کالس اولی زد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در آیین آغازین سال تحصیلی کالس اولی ها)جشن شکوفه ها( در دبستان دخترانه شاهد نسیبه 
فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای شهر، محمدحسن عاقل منش عضو شورا، ناصر عطایی مدیر منطقه یک، علیرضا قانع مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت حضور یافته و بسته های آموزشی بین دانشآموزان توزیع 

شد.
   امسال در این برنامه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در یک اقدام ابتکاری جالب توجه برای همه کالس  اولی های شهر لوح تبریک با امضای شهردار و 

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا صادر کرد و همراه بسته های آموزشی  به وسیله روسای نواحی  مناطق پنجگانه شهرداری رشت در دبستانها توزیع شد.
   گزارش تصویری حضور مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر در آیین آغازین سال تحصیلی کالس اولی ها)جشن شکوفه ها( روز یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ در 

دبستان دخترانه شاهد نسیبه در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.
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