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شهردار رشت: 
جشنواره هایی همچون جشنواره کدو 

به شادابی و نشاط اجتماعی کمک می کنند
    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
ناصر حاج محمدی در جریان این بازدید 
از همه غرفه های جشنواره دیدن کرد و 
با بانوان تولیدکننده محصوالت مختلف 

تولیدی از کدو گفت وگو نمود.
    رضا حقی دبیر اجرایی چهارمین 
جشنواره کدو هم توضیحات کامل در 
باره تنوع خوراکی های تولیدی از کدو 
ارائه  و خوراکی ها  آشها  نانها،  از  اعم 
کرد و دکتر حاج محمدی هم خاطر 
چنین  است  امیدوار  که  کرد  نشان 
جشنواره هایی در راستای افزایش نشاط 
اجتماعی هر ماه در رشت برگزار شود.

   شهردار رشت گفت: تنوع خوراکی ها، رنگها و برنامه های این جشنواره هر فرد 
از افراد جامعه را به وجد می آورد و زیبایی می آفریند.

   گفتنی است در این برنامه بازدید یکساعته علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری و ناصر عطایی مدیر شهرداری منطقه یک هم دکتر حاج 

محمدی را همراهی می کردند.
   شهردار رشت پیش از این در آیین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره کدو 
در تاالر گفت وگو با قدردانی از حضور مدیر شبکه  شهرهای یونسکو  گفته بود: 
رشت سابقه فرهنگی درخشان دارد و با توجه به پیوستن به شبکه شهرهای 

خالق یونسکو، مدیریت در آن موجب مباهات است.
    دکتر ناصر حاج محمدی با بیان اینکه نباید از جنبه های مدیریت شهری 
که برند خالق به آن تعلق گرفته است، غافل شد تاکید کرد: باید به تقویت 
رونق  و  پایدار  درآمد  راستای  در  مختلف خالق چنین شهری  جنبه های 

گردشگری پرداخته شود.
   وی با بیان اینکه جشنواره های رویدادمحور در کشورهای مختلف دارای 
روزشمار مشخص هستند که بسیاری از خانواد ه ها محصوالت خود را در این 
جشنواره ها عرضه می کنند و خیلی از مردم و گردشگران انتظار آن روز را 

می کشند، گفت: اینگونه جشنواره ها به اقتصاد محلی رونق می دهند.
   علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز در این برنامه 
برگزاری جشنواره کدو را در راستای اهداف و برنامه های شهر خالق خوراک 
جشنواره های  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
خوراک محور محلی رشت از این پس 

تقویت می شوند.  
   علیرضا حسنی بهره گیری از قابلیت 
توانمندی هنرمندان و ایجاد بسترهای 
ایجاد  نوآوری،  و  برای خالقیت  الزم 
جذب  و  جامعه  در  شادابی  و  نشاط 
گردشگر را از اهداف برگزاری جشنواره 

کدو عنوان کرد.
   رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
گفت:  رشت  شهرداری  ورزشی  و 
با  چهارمین جشنواره کدو در رشت 
جشنواره های  تجارب  از  بهره گیری 
پیشین بهتر از گذشته برگزار می شود.

   رضا فخرزاده مدیر شبکه  شهرهای یونسکو هم با قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری این جشنواره، خواستار تداوم برگزاری این نوع برنامه ها در راستای 

تحقق اهداف شهر خالق خوراک یونسکو شد.
   وی افزود: برند شهر خالق یونسکو برای شهر رشت با برگزاری چنین 

برنامه هایی حفظ و مانا خواهد شد.
   فخرزاده با بیان اینکه برند شهر خالق باعت رونق اقتصاد شهر رشت در 
زمینه پخت و پز شده است، خاطر نشان کرد: از زمانی که شهر رشت به عنوان 
شهر خالق معرفی شده است تعداد روستورانها و غذاخوریهای آن که به طور 

مستقیم به اقتصاد شهر مربوط است، افزایشی بیسابقه یافته است.
   رضا حقی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره کدو هم در سخنانی با اشاره 
به ویژگیهای این گیاه منحصر به فرد و اینکه می تواند بیش از ۱۰۰ خوراکی 
متنوع از کدو تهیه کرد، افزود: در جشنواره خوراک محور بانوان هنرمند رشت 

محصوالت تولیدی با کدو را عرضه کرده اند.
   وی افزود: از جنبه های غذایی، دارویی، اقتصادی، کشاورزی و... می تواند 
جشنواره کدو را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در هر زمینه جای بحث و 

کار فراوان وجود دارد.
   رضا حقی گفت: باید چرخه برگزاری این جشنواره به سرمایه گذاران و بخش 

صنعت مرتبط شده و از برگزاری این جشنواره بهره  اقتصادی گرفته شود.

حدیث هفته
رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( به امام علّی )علیه السالم( فرمود: غذای خود را با )تناول نمودن کمی( 
نمک شروع نما، همانا که در آن درمان و شفاء هفتاد نوع بال و آفت خواهد بود، که دیوانگی، پیسی، ُجذام، 

درد و ناراحتی های حلق، دندان ها; و شکم و معده از آنها می باشد.

المجاسن جلد ۲

تالش برای پویایی اقتصاد شهر با 
برند شهر خالق خوراک

  برند شهر خالق خوراک یونسکو   مدیریت شهری 
را بر آن  می دارد تا با ارائه برنامه های کیفی، پیشرو و 
خالق جایگاه رشت را بین شهرهای خالق خوراک 

شناسی جهان هم حفظ کرده و هم ارتقا دهد.
   اگر منصفانه نگریسته شود با همه تنگناها و 
فشارهای مالی مدیریت شهری رشت تالش می 
کند به سختی گامهایی استوار در این زمینه بردارد 

که به یقین از نظر کارشناسان دور نمی ماند.
   نگاهی به جشنواره های خوراک محور جهان 
و هزینه های بسیاری که برای اجرای آنها صورت 
می پذیرد، می تواند ما را به این واقعیت برساند که 
رشت با دست تقریباً خالی این برند ارزشمند را 
حفظ می کند و در این جهت نیز تالش می نماید.

  مدیریت شهری با برگزاری جشنواره هایی 
اجرای   ،.... و  محلی  خوراک  کدو،  همچون 
خوراک  زمینه  در  علمی  مختلف  نشستهای 
شناسی و برنامه های دعوت از میهمانان خارجی 
و عرضه خوراکیهای بومی به یقین گامهای موثر 
به سمت برگزاری جشنواره های بین المللی 

خوراک محور در شهر خالق رشت است.
   چهارمین جشنواره کدو  با یک تغییر اساسی، 
به مدت یک هفته پذیرای مشتاقان در پیاده راه 
فرهنگی رشت بوده که با هدف معرفی فرهنگ، 
آداب و رسوم رشت در زمینه تولید، پخت و 
سرو خوراکی های کدومحور انجام شده است.

   جشنواره کدو و دیگر جشنواره های خوراک محور 
می توانند ضمن معرفی خوراکی های بومی رشت، 
با جذب گردشگر به صنعت گردشگری و با جذب 
سرمایه گذار به صنعت غذایی شهرمان کمک کنند  

و در نهایت سبب پویایی اقتصاد شهری شوند.
   در این ارتباط سلسله نشستهایی را در زمینه 
جشنواره های خوراک محور ترتیب داده ایم تا 
با دعوت از کارشناسان، متخصصان و استادان 
بحث  به  زمینه  این  در  را  مختلف  مباحث 
بنشینیم که نخستین جلسه از این سری عصر 

روز شنبه ۲۵ آبانماه امسال برگزار می شود.
   مدیریت شهری تالش می کند تا در راستای اعتالی 
نام و عنوان رشت همه امکانات و نیروهای خود را به کار 
گیرد و در این راه به یاری افراد خالق و نوآور  امیدوار است.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

برادر گرامی سردار محمد علی حق  بین فرمانده لشکر عملیاتی سپاه قدس گیالن
شنیدن خبر درگذشت مادر مکرمه جنابعالی مایه تاسف و تاثر شدید گردید.

اینجانب درگذشت آن بانوی مومنه و انقالبی را به شما و همه خانواده گرامی تان تسلیت عرض می کنم 
و از خداوند منان برای آن مرحومه طلب مغفرت و رحمت الهی مسئلت می نمایم.

امیدوارم خداوند به همه بازماندگان صبر و اجر عنایت فرموده و ایشان هم با فرزندش شهید بزرگوار خود 
و همچنین حضرت فاطمه زهرا)س( محشور گردند.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(؛
محفل انس با قرآن و عترت برگزار شد

   به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( محفل انس با قرآن و عترت به 
همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت و 

شورای قرآنی مصلی رشت ۲۱ آبان ماه امسال در مصلی امام خمینی)ره( رشت برگزار شد.
   در این آیین معنوی آیت اهلل رسول فالحتی برای حاضران سخنرانی کرد و قاریان برجسته و بین المللی 

هم به تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید پرداختند.

عزم جزم مدیریت شهری برای تحقق یک رویا
   

مدیریت شهری برای تحقق رویای دیرین مردم رشت در زمینه ساماندهی رودخانه های شهر عزم 
خود را جزم کرده است.

    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اسماعیل حاجی پور 
در این زمینه گفت: با شروع تحریمهای ظالمانه و قطع ادامه همکاری بانک جهانی برای احیای 
رودخانه های رشت مسئوالن امر به این نتیجه رسیدند که تحقق این مهم تنها با تکیه بر همت و 

ظرفیت داخلی امکانپذیر خواهد بود.
    رئیس شورای اسالمی شهر رشت افزود: به همین دلیل شورا و شهرداری رشت با جدیت در 
راستای تامین منابع مالی از اعتبارات ملی تالش کرد و با حمایت شخص آقای دکتر نوبخت تامین 

بودجه الزم برای ساماندهی این رودخانه ها امکانپذیر شد.
  اسماعیل حاجی پور سپس  افزود: برای پاکسازی رودخانه های رشت باید به این مسئله فراسازمانی 

نگریسته شود.
   شهردار رشت نیز در این جلسه گفت: به دلیل وارد شدن شیرابه زباله های سراوان هم اکنون 

رودخانه های زرجوب و گوهررود از سرمنشأی خود آلوده می شوند.
   دکتر ناصر حاج محمدی افزود: ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان که با جدیت و پیشرفت فیزیکی 
مناسب دنبال می شود به زودی مشکل اصلی آلودگی این رودخانه ها را از سرچشمه ظرف دو ماه 
آینده حل می کند چون پساب زباله ها دیگر مستقیاً وارد رودخانه نمی گردد و پس از تصفیه آب 

تمیز به این رودخانه ها می ریزد.
   وی با تأکید بر اینکه برای ساماندهی رودخانه های رشت، شهرداری در کنار شرکت آب و 
فاضالب استان خواهد بود، افزود: گام اول پاکسازی رودخانه ها در سراوان برداشته شد و گام دوم 
آن بهسازی اطراف رودخانه ها است که باید با کاشت نهال و گلکاری دو طرف رودخانه ها به مناطق 

گردشگری تبدیل شوند.
   در پایان شهردار رشت در باره این موضوع گفت: با توجه به کلنگ زنی پروژه جمع آوری 
فاضالب به طول شش و نیم کیلومتر از مجمع مسکونی الکانشهر تا پل تالشان در ابتدای 
آذر ماه امسال مقرر شده است تا نسبت به تشکیل پنج کمیته تخصصی شامل "برنامه و 
"حقوقی"  و  مهندسی"   - "فنی  "اطالع رسانی"،  مردمی)سمن ها("،  "مشارکتهای  بودجه"، 
آن  ارزشمند  ثمرات  شاهد  شهروندان  و  شده  اجرا  مطلوب  نحو  به  پروژه  تا  گردد  اقدام 

باشند.
    سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان گیالن هم 
با تأکید بر اینکه جمع آوری فاضالب از بستر رودخانه ها و هدایت به سمت تصفیه خانه 
لزوم مشارکت  این موضوع و  اهمیت  به  با توجه   : این شرکت است، گفت  اولویتهای  از 
مجتمعهای  برای  بهداشتی  فاضالب  زیست، طرح جمع آوری  محیط  برای حفظ  مردمی 
خواهد  اجرا   ۳ تبصره  از  درآمد حاصل  محل  از  مهر  مسکن  و  گیل  الکانشهر،  مسکونی 

شد.
   وی تاکید کرد: با مجموعه این اقدامات شهروندان رشت شاهد پاکسازی رودخانه های رشت از 

آلودگی های کنونی خواهند بود.
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مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به      
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، بهرامی راد رئیس هیئت مدیره 
شرکت هلدینگ چیلکو و همکاران 
وی با حضور در دفتر شهردار رشت 
در  خود  توانمندیهای  معرفی  ضمن 
زمینه اجرای پروژه تراموا به تشریح 
اقدامات شرکت شان در حوزه ساخت 

ریلی پرداختند.
ابتدا  ساعته  دو  نشست  این  در     
جدیت  و  عزم  از  رشت  شهردار 
مدیریت شهری رشت در کلنگ زنی 
پروژه تراموا در ۲۲ بهمن امسال خبر 
استاندار  که  جدیتی  با  گفت:  و  داد 
محترم و نمایندگان مجلس شورای 
دنبال  به  دارند  شهرستان  اسالمی 
همچنین  و  استان  مجوز  دریافت 
شورای عالی ترافیک کشور هستیم 
و امیدواریم در کمترین زمان ممکن 
این موضوع محقق شود که اگر این 
کنیم حتی یک  را دریافت  مجوزها 

ثانیه هم برای اجرا تعلل نمی کنیم.
نمایندگان  همه  چون  گفت:  وی     
شهرستان  اسالمی  شورای  مجلس 
پای  استاندار  آقای  شخص  و  رشت 
به  من  دلیل  همین  به  هستند،  کار 
مجوزها  دریافت  در  عمل  سرعت 

بسیار خوش بین هستم.
   در این نشست که جلسه معارفه 
راه  حوزه  در  هلدینگ  شرکت  یک 
شرکت  بود،  ریلی  سرمایه گذاری  و 

شهردار رشت در دیدار با دست اندرکاران 
یک شرکت هلدینگ راه و سرمایه گذاری ریلی: 

اگر مجوز شورای عالی ترافیک را در ساخت تراموا 
دریافت کنیم حتی یک ثانیه هم تعلل نمی کنیم

پرزنت  رشت  شهردار  برای  چیلکو 
اجرای  برای  خود  توانایی  از  و  کرد 
نمود  گزارش  ارائه  ریلی  پروژه های 
پروژه های  اجرای  توانمندیهای  از  و 
ریلی خود در شهرهای تهران، شیراز 

و مشهد سخن گفت.
   شهردار رشت نیز خاطر نشان کرد: با 
توجه به اینکه بودجه سال ۹۹ در حال 
نهایی شدن است پروژه تراموای رشت 
ردیف  دارای   ۹۸ و   ۹۷ سال  در  که 
بودجه بود، به دلیل حجم ترافیکی باال 
رشت  ترافیکی  معضالت  همچنین  و 
قرار  اجرایی  اولویت  در  پروژه  این 
گرفته و قرار بر این است تا ۲۲ بهمن 

با تامین منابع اجرای آن نهایی شود.
نشست  این  در  است  گفتنی     
هلدینگ  شرکت  دست اندرکاران 
توانمندیهای خود  تشریح  به  چیلکو 
به عنوان یکی از شرکتهای پیمانکار 
ریلی  سرمایه گذاری  و  راه  حوزه  در 

پرداختند.
به  توجه  با  اینکه  گفتن  شایان     
زمینه  در  رشت  شهردار  تاکیدات 
از شرکتهایی که  اجرای پروژه تراموا 
توانایی  از  تراموا  ساخت  زمینه  در 
تا  شده  دعوت  هستند،  برخوردار 
اجرا  زمینه  در  را  خود  برنامه های 
جلسات  برگزاری  با  تا  کنند  تشریح 
جذب  برای  که  کارشناسی  و  فنی 
پیمانکار گذاشته می شود، زمینه های 

اجرای این پروژه فراهم گردد.

با دستور شهردار رشت؛
نهضت ترمیم آسفالت معابر شهری آغاز شد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در اجرای 
نهضت آسفالت مستقیماً از چند پروژه آسفالت در دست اجرا در منطقه پنج شهرداری بازدید کرد و در جریان 

کارها قرار گرفت.
   در این برنامه شهردار رشت از پروژه آسفالت »خیابان شهید کریم پور« و پروژه آسفالت »خیابان ۳۵ متری شهید 

باهنر« بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه قرار گرفت.
   روکش آسفالت ۱۸ متری شهید کریم پور به مساحت دو هزار و ۵۱۵ مترمربع با ۲۳ تن آسفالت توپکا انجام  شد 
و زیرسازی و آسفالت خیابان  شهید رجایی در بلوار الکان به مساحت دو هزار و ۶۰۰ مترمربع  و زیرسازی ۸۰۰ 

تن آسفالت توپکا به میزان ۳۳۰ تن صورت پذیرفت.
   همچنین  اجرای آسفالت تراشی و روش آسفالت مسیر بلوار شهید انصاری و بلوار ولیصعر حد فاصل راهنمایی و 

رانندگی در بلوار ولیعصر تا بعد از هالل احمر در حال انجام است.
   اجرای نهضت آسفالت در میدان سرگل فاز دوم خیابان معلم نیز با دستور شهردار انجام شد و با اجرای این برنامه 

به طوری چشمگیر فعالیت در زمینه آسفالت معابر وارد مرحله ای جدید گردید.
   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در راستای دستور شهردار رشت در زمینه ی تحقق نهضت 
آسفالت معابر شهری از همه شهروندان رشت خواسته است هر جایی از معابر شهر که چاله ای دیدند می توانند 

عکس بگیرند و برای این مدیریت ارسال کنند تا اقدامات الزم در زمینه  ترمیم آن صورت پذیرد.
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با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن؛ 
نشست بررسی پروژه های بازآفرینی شهری رشت برگزار شد

از  برخی  و  با شهردار رشت  استانداری گیالن  امور عمرانی  معاون هماهنگی     
و  دیدار  شهری  بازآفرینی  پروژه های  اجرای  زمینه  در  شهرداری  این  مدیران 

کرد. گفت وگو 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست 
دکتر ناصر حاج محمدی در سخنانی تاکید کرد: برای اجرای پروژه های مربوط به بازآفرینی 
شهری باید وضعیت محدوده ها و محالت مورد هدف بازآفرینی شهری، بافتهای فرسوده 

و ناکارآمد مشخص شده و مورد بررسی  قرار گیرد.
   شهردار رشت اقدامات انجام شده در زمینه بازآفرینی شهری در رشت را مثبت ارزیابی 
از  نیز مدیران ارشد و مقامات استان و حتی مسئوالن کشوری  تاکنون  کرد و گفت: 

اقدامات صورت گرفته در این زمینه راضی و خرسند هستند.
    در این نشست دکتر ویسی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت 
گزارشی از اجرای برخی پروژه های بازآفرینی شهری ارائه کرد و خواستار مساعدت 

استانداری گیالن با اجرای این پروژه ها گردید.
    در پایان مهندس علی اوسط مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن هم 
ضمن تاکید بر اجرای این پروژه ها قول همکاری در زمینه های اجرایی کار را با شهرداری 

رشت داد.

دکتر حاج محمدی در بازدید از آکادمی فوتبال شهرداری رشت: 

در مناطق پنجگانه شهرداری رشت زمین های ورزشی 
ایجاد خواهد شد

   دکتر ناصر حاج محمدی از آکادمی فوتبال 
»شادروان  ورزشی  زمین  در  رشت  شهرداری 
و  کرد  بازدید  شهر  پارک  در  پرشاد«  ناصر 
و  هنرجویان  بازیکنان،  دست اندرکاران،  با 

خانواده های آنها به گفت وگو پرداخت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، وی در این بازدید با 
آکادمی  این  بازیکنان  خانواده های  از  قدردانی 
نوید داد که شهرداری رشت درصدد  فوتبال، 

است تا در مناطق پنجگانه زمین های مستعد را شناسایی و تبدیل به مجموعه های ورزشی نماید.
  شهردار رشت با اشاره به اینکه ایجاد زمین های ورزشی در محالت مختلف می تواند در پر کردن اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، کشف استعدادهای ورزشی و تالش برای معرفی 
آنها به تیمهای استان موثر باشد، گفت: یکی از اهداف مهم شهرداریها تالش برای باال بردن روحیه نشاط 
و شادابی اجتماعی است که بهترین اقدام در این جهت تالش برای نهادینه کردن ورزشهای همگانی 

در جامعه است.
   وی گفت: شهرداری خود را موظف می داند بسترها و زمینه های فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان 

را در جامعه فراهم آورد.
   رضا شیخ شعربافان نیز پیش از سخنان شهردار رشت ضمن خیرمقدم گویی به وی و مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تاکید کرد: آکادمی 
فوتبال شهرداری رشت با ۵۰۰ هنرجو در تابستان و همچنین در طول سال برای پرکردن بهینه اوقات 

فراغت نوجوانان و جوانان شهرمان تالش می کند.
   مدیر توسعه ورزش و تفریحات سالم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت همچنین 
خاطر نشان کرد: این آکادمی برای آموزش، کشف استعدادهای برتر و در نهایت معرفی بازیکنان برجسته 

به تیمهای شهرداری و دیگر تیمهای شهر و استان فعالیت می کند.
   رضا شیخ شعربافان سپس تاکید کرد: آکادمی فوتبال شهرداری رشت چند سال متوالی است که 

توسط هیئت فوتبال گیالن به عنوان مدرسه برتر فوتبال استان شناخته شده است.
   گفتنی است در این برنامه دکتر حاج محمدی از همه قسمتهای آکادمی فوتبال شهرداری 
عکس  آنها  با  نهایت  در  و  نمود  گفت وگو  آنها  خانواده های  و  بازیکنان  با  کرد،  بازدید  رشت 

یادگاری گرفت.
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بازدید مدیریت بحران استانداری گیالن 
از تصفیه خانه شیرابه سراوان

امور بین الملل شهرداری  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت     
رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه دکتر اسالمی مدیر 
کل اداره مدیریت بحران استانداری گیالن از تصفیه خانه شیرابه سراوان 

بازدید کرد.
   گزارش تصویری بازدید شهردار رشت و مدیر کل اداره مدیریت بحران 
اطالع رسانی  پایگاه  در  سراوان  شیرابه  تصفیه خانه  از  گیالن  استانداری 

شهرداری بارگذاری شده است.

آخرین توصیه های شهردار برای 
ساخت تصفیه خانه زباله های سراوان

   شهردار رشت برای چندمین بار در طول هفته  گذشته از روند ساخت 
تصفیه خانه زباله های سراوان بازدید کرد و پس از بررسی موضوع توصیه های 

الزم را ارائه نمود.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
پروژه تصفیه خانه  از  بازدید  ناصر حاج محمدی در جریان  رشت، دکتر 
دفنگاه زباله های سراوان از پیمانکاران طرح و همچنین نیروهای اجرایی 
خواست تا به دلیل حساسیت موضوع در اجرای این پروژه سرعت عمل 

به خرج دهند.

جلسه بحث و بررسی در زمینه چگونگی احداث کارخانه زباله سوز 
۶۰۰ تنی رشت در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 

گیالن برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

رشت، با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و مهندس علی 
اوسط مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن پروژه 
احداث کارخانه زباله سوز ۶۰۰ تنی مورد بحث و بررسی کارشناسی 

قرار گرفت.

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن؛
چگونگی ساخت کارخانه زباله سوز رشت مورد بررسی قرار گرفت

تابلوهای هدایت 
در محله حمیدیان رشت 

نصب شد
   به 

گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، تابلوهای هدایت 
در محله حمیدیان به وسیله مدیریت ایمنی 
نقل  و  حمل  معاونت  ترافیک  مهندسی  و 

شهرداری رشت نصب شد.
   محمدحسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی 
ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری رشت 
در این زمینه گفت: منطقه حمیدیان از جمله 
مناطق پرتراکم و پرتردد شهر رشت است که با 
توجه به معابر و دسترسی های متعدد محلی نیاز 
به آدرس دهی به کمک تابلوهای هدایت مسیر 

وجود داشت. 
تابلو  راستا دوعدد  افزود: در همین     وی 
هدایت مسیر جانبی توسط مشاوران مدیریت 

ترافیک طراحی شده و  ایمنی و مهندسی 
پس از ساخت توسط پیمانکار صالحیت دار 
و جانمایی صحیح در دو نقطه از تقاطعهای 

اصلی این منطقه نصب گردید. 
   هادی زاده افزود: تابلوهای مذکور عالوه بر کاهش 
سردرگمی رانندگان ناآشنا به منطقه، به افزایش 
آگاهی کلیه رانندگان و شهروندان با نام درست و 

دقیق معابر کمک شایان توجه خواهد کرد.



۷

شهردار رشت از محل ساخت 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گیالن بازدید کرد

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه سرهنگ بایرامی مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیالن از محل احداث مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 

استان گیالن بازدید نمودند.
  سرهنگ بایرامی در جریان این بازدید با بیان اینکه موزه دفاع مقدس گیالن در یک 
زمین ۱۰ هکتاری و در سه فاز احداث می شود، گفت: موزه دفاع مقدس گیالن از »نهضت 
جنگل« تا »دفاع مقدس« را مورد توجه قرار می دهد و در حال حاضر فاز نخست آن که 

شامل »مرکز فرهنگی و اسناد دفاع مقدس« است در دست اجرا می باشد.
   گزارش تصویری این بازدید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده 

است.

دانش آموزان مدارس سما آموزش اصول ایمنی فرا گرفتند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از برگزاری دوره آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی برای ۱۸۲ 
دانش آموز مدارس سما رشت خبر داد. 

   به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، کارشناسان آموزش این سازمان 
با حضور در مدارس دختران و پسران سما رشت، آموزش ایمنی و آتش نشانی را برای ۱۸۲ دانش آموز 

برگزار نمودند.
   در این دوره آموزشی که توسط آتش نشانان »شهرباران« انجام گرفت، دانش آموزان به فراگیری نکات 
ایمنی و آتش نشانی پرداختند و از نزدیک با برخی از تجهیزات متعلق به اطفای آتش و نحوه کارکرد 

آنها آشنا شدند.
   گفتنی است فرهنگسازی و ترویج نقش ایمنی از مهمترین اهداف سازمان آتش نشانی رشت است زیرا 
ترویج این فرهنگ نقش شایان توجه در پیشگیری از حوادث ایفا می کند، به همین دلیل این سازمان 

برای نیل به این هدف به طور مرتب اقدام به آموزش دانش آموزان و کودکان مهدها می نماید.

فعالیت آزمایشگاه کارخانه آسفالت در زمان بارگیری
   سازمان عمران و بازآفرینی شهری با درج گزارش تصویری از فعالیت آزمایشگاه کارخانه آسفالت این 

سازمان در زمان بارگیری خبر داد.
   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، همگام با فعالیت کارخانه 
آسفالت و تولید آسفالت گرم، فعالیت آزمایشگاه کارخانه آسفالت با نظارت جهاد دانشگاهی نیز انجام 

می شود. 
   در این کنترل کیفی، در زمان بارگیری آسفالت توسط کمپرسی ها و فالسک تنظیم درجه دمای 

آسفالت تولید شده در زمان خروج از کارخانه کنترل می شود.
   همچنین برای کاهش هزینه های سازمان عمران، تعویض ناخن باکت لودر۴۷۰ و شیم گیری توسط 

کادر معدن شن و ماسه انجام می گردد.








	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9-1

