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شهرداری رشت از دانشجویان ایده  پرداز 
حمایت می کند  

   شهردار رشت در جمع دانشجویان نوورود 
دانشگاه گیالن با اعالم  حمایت از دانشجویان 
ایده پرداز گفت: شهرداری از همه دانشجویانی 
که طرح و ایده ای در زمینه ارتقا و توسعه شهری 

داشته باشند، استقبال و حمایت می کند.
   دکتر ناصر حاج محمدی با حضور در دانشگاه 
گیالن در دیدار با مسئوالن و دانشجویان این 
دانشگاه گفت: شهر رشت، شهر اولین ها است. 
نخستین داروخانه، نخستین کتابخانه، نخستین 

شورای شهر با عنوان انجمن شهر و نخستین شهرداری کشور در رشت 
ایجاد شده است.

   وی با اشاره به تمدن و فرهنگ بسیار غنی و با قدمت طوالنی رشت 
گفت: این شهر عالوه بر اینکه مسیر جاده ابریشم بود، حدود ۴۰۰ سال نیز 
پایتخت شمال ایران بوده و هم اکنون به عنوان بزرگترین شهر سه استان 

شمالی کشور شناخته می شود.
   دکتر حاج محمدی افزود: رشت دارای ارتباطات دسترسی هوایی، دریایی 
و جاده ای است و از این رو سفر به این شهر برای گردشگران هم بسیار 

آسان است.
   شهردار رشت خاطر نشان  کرد: این شهر شاید از نظر ساختار شکلی، 
کوچه های تنگ و ترافیک زیاد داشته باشد اما دانشگاه می تواند بازوان پرتوان 

مدیریت و توسعه شهری و راهی برای برون رفت از این مشکالت باشد.
   حاج محمدی گفت: مجموعه مدیریت شهری، در مسئله اقتصاد شهری، 
دانشگاه  کمک  به  زیست محیطی  و  اجتماعی  مسائل  شهری،  فرهنگ 

نیازمند است.
   وی پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی را مورد تاکید قرار داد و تصریح 
کرد: باید راه های کار کردن را حتی با مدارک پایین تحصیلی آموخت و 

راه های توسعه شهر و پیشرفت کشور را حتی با مدارک کمتر، پیدا نمود.

   این مدیر شهری با تاکید بر دانش آموختگی واقعی و اکتفا نکردن به 
مقاطع و مدارک تحصیلی ادامه داد: باید به دنبال ایجاد راه های جدید 
آموزش و خالقیتهای فناورانه به ویژه در زمینه 

توسعه شهری باشیم.
   حاج محمدی با بیان اینکه کشورهای بیشتر 
توسعه یافته از سیستمهای جدید آموزش استفاده 
می کنند بر لزوم ارتقای کیفیت آموزشی تاکید 

کرد.
   وی گفت: باید به دانشجویان ایده پرداز، خالق 
زیست،  مهندسی  حوزه  در  ویژه  به  نخبه  و 
بیشتر  توجه  شهرسازی  و  معماری  رودخانه ها، 
بشود و شهرداری با داشتن مجوزهای الزم در ارائه 

پایان نامه نیز به این افراد مشاوره خواهد داد.
   شهردار رشت خطاب به دانشجویان دانشگاه گیالن تاکید کرد: از امروز 

باید به میزان کیفیت کارهای خود بیندیشید.
   حاج محمدی دانشجویان را به اشتیاق فراگیری علم و دانش دعوت کرد و 

ادامه داد: این مهم نه طلبکارانه بلکه مطالبه گرانه باید انجام شود.
   شهردار رشت با اشاره به گذشت سریع زمان نیز گفت: آنچه که می ماند 

نتیجه مفید بودن برای جامعه است و بس.
   حاج محمدی همگان را به متفاوت بودن دعوت کرد و افزود: بهترین راه 
برای انجام یک کار بزرگ، لذت بردن از آن کار است و از این رو باید به 

کشف استعدادهای خود بپردازید.
   وی گفت: بی شک شهرداری از تمام دانشجویان حمایت می کند و در 
مباحثی همچون  پشتیبانی و حمل و نقل زمینه های کمک را فراهم می نماید.

   حاج محمدی افزود: شهرداری خواهان ایجاد دفتر ارتباط با صنعت در 
دانشگاه است و همچنین باید دفتری به عنوان دانشگاه گیالن در شهرداری 

ایجاد شود تا ارتباط دوسویه حفظ گردد.
   در این همایش دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیالن نیز در سخنانی 
بر توانمندیها و ظرفیتهای دانشگاه گیالن تاکید کرد و این دانشگاه را یکی 

از دانشگاه های توانمند کشور توصیف کرد.

به انگیزه بدرقه پرشور کاروان اعزامی 
شهرداری رشت؛

بر مشامم می رسد هر لحظه 
بوی کربال

   به عنوان رئیس ستاد اربعین شهرداری 
احترام  ادای  و  وظیفه  حسب  بر  رشت 
موکب  بدرقه  آیین  برگزاری  از  باید 
پیاده راه فرهنگی  خدام العتره شهرداری در 
همه  از  و  کنم  قدردانی  ذهاب  شهدای 
دست اندرکاران این برنامه و به ویژه حضور 
شهرمان  گرامی  شهروندان  پرشور  و  گرم 

سپاسگزاری نمایم.
   دعای خیرتان را با خود به کربالی معلی 
می بریم و نایب الزیاره همه کسانی هستیم که 
با دلی مشتاق بنا به هر دلیل از کاروان اعزامی 

امسال باز مانده اند.
شورای  اعضای  رشت،  شهردار  حضور     
شهری،  مسووالن  و  مقامات  شهر،  اسالمی 
شهروندان  ویژه  به  و  شهرداری  کارکنان 
مایه  بدرقه  آیین  در  شهرمان  خونگرم 
دلگرمی همه خدمتگزاران موکب خدام العتره 
دلهایی  با  ما  اینک  و  شد  رشت  شهرداری 
و  حسینی)ع(  حرم  دیدار  شوق  از  آکنده 
راهی  مقدس،  حرم  این  زائران  به  خدمت 

دشت نینوا شده ایم.
آقاعبداهلل الحسین)ع(  محبت  یقین  به     
همین  و  کرده  ریشه  جانمان  عمق  در 
پرشورتر  را  ما  سال  هر  که  است  محبت 
از سال پیش مشتاق زیارت و پابوسی آقا 

می کند.
امیدواریم کاروان زحمتکشان شهرداری     
با  امسال  خدام العتره  موکب  در  رشت 
در  حضور  دوره  چندین  از  بهره گیری 
راهپیمایی عظیم اربعین بتوانند خدماتی به 
مراتب بهتر به زائران حرم سیدالشهدا)ع( ارائه 
دهند و از این رهگذر توشه ای برای آخرت 

خویش برگیرند.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت

آثار سوء و منفی بدحجابی و بی حجابی:
۱- سقوط و تباهی شخصیتها

۲- افزایش التهاب و بیماریهای روانی
۳- برهم خوردن امنیت بانوان
۴- تضعیف ارزشهای متعالی

۵- فروپاشی نظام خانواده
۶- افزایش طالق  و کاهش ازدواج

ستاد عفاف و حجاب شهرداری رشت۷- قساوت قلب

حجاب؛ یعنی به جای 
شخص، شخصیت را 

دیدن.
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پیش از حرکت به سمت کربالی معلی؛
جلسه توجیهی اعضای 

اعزامی به کربال برگزار شد  

جلسه  کربال  به سمت  از حرکت  پیش     
توجیهی اعضای اعزامی به کربالی معلی به 
وسیله ستاد اربعین شهرداری رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
این  در  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
خدام العتره  موکب  همکاری  با  که  نشست 
توجیه  با  گردید،  برگزار  رشت  شهرداری 

زائران کربالی معلی شهرداری همراه بود.
   علیرضا قانع رئیس ستاد اربعین شهرداری 
رشت در این نشست در سخنانی تاکید کرد: 
و  پاک  زائری  اقدامات خود  و  رفتار  با  باید 
و  باشیم  آقاسیدالشهدا)ع(  برای  صدیق 

فرهنگ واالی ایرانی را نشان دهیم.
   وی خاطر نشان کرد: در این سفر معنوی 

ما ضمن بهره گیری از فیوضات راهپیمایی 
عظیم اربعین، خادمانی ویژه برای زائران حرم 

حسینی)ع( خواهیم بود.
   رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت در 
پایان با تاکید بر قبولی همه طاعات، عبادات 
و خدمات اعضای اعزامی به کربالی معلی، 
رشت  شهرداری  کرد:  امیدواری  اظهار 
خدماتی  بتواند  گذشته  سالهای  همچون 
شایسته و مطلوب به زائران حرم حسینی 
ارائه دهد و خاک پای آنها را توتیای چشمان 

خود نماید.
تاالر  در  همایش  این  است  گفتنی     
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  اجتماعات 

ایمنی شهرداری رشت برگزار شد.

زائران حرم حسینی و موکب خدام العتره  شهرداری رشت بدرقه شدند
   واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با انتشار گزارش تصویری آیین بدرقه خادمین موکب خدام العتره 

شهرداری رشت، از اعزام این کاروان بزرگ به سمت کربالی معلی خبر داد.  
   صبح روز پنجشنبه آیین بدرقه خادمین موکب خدام العتره شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 

اعضای شورای اسالمی شهر رشت و جمع پرشماری از شهروندان در پیاده راه میدان شهدای ذهاب برگزار شد.



۴

روند	ساخت	سوله	های	جدید	شرکت	کود	آلی	رشت	بررسی	شد		
   به وسیله شهردار رشت چگونگی اجرا و روند ساخت دو سوله جدید کارخانه کود آلی رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   حضور شهردار رشت در کارخانه کود آلی نشانگر جدیت وی در اجرای برنامه های توسعه ای این کارخانه است و عصر روز شنبه سیزدهم  مهر ماه ۱۳۹۸ 
دکتر ناصر حاج محمدی در راستای تحقق این اهداف به همراه مهندس فرامرز جمشیدپور سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و علیرضا 

حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کارخانه کود آلی بازدید کرد.
   در جریان این بازدید شهردار رشت، مهندس جمشیدپور و علیرضا حاجی پور در نشستی با مدیرعامل کارخانه کود آلی رشت و پیمانکار اجرای پروژه 

سوله های جدید این کارخانه و کارشناسان مربوطه، روند اجرای پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند.
   شهردار رشت در این نشست خواستار سرعت عمل پیمانکار در اجرای پروژه شد و تاکید کرد: با ایجاد سوله های جدید ظرفیت تولید کمپوست در کارخانه 
کود آلی رشت افزایش می یابد.  دکتر حاج محمدی مدیریت زباله های شهری را کاری سخت و دشوار برشمرد و خواستار جدیت همه مدیران این بخش در 

تفکیک زباله ها و همچنین تالش برای برون رفت از معضل انباشت زباله در دفنگاه سراوان شد.

تولید	کمپوست	در	الکان	رشت	به	49	میلیارد	تومان	اعتبار	نیاز	دارد		
   شهردار رشت گفت: تکمیل دو سوله جدید و ایجاد خطوط تولید کمپوست جدید در منطقه الکان رشت مجموعاً به ۴۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

   دکتر ناصر حاج محمدی خاطر نشان کرد: هم اکنون برای تکمیل سوله های جدید شش هزار مترمربعی زباله در منطقه الکان رشت به ۹ میلیارد تومان 
اعتبار و جهت ایجاد دو خط تولید تازه برای تولید کمپوست به ۴۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم.

   شهردار رشت از تولید ۶ تا ۱۰ لیتر بر ثانیه شیرآبه در محل دفن زباله سراوان خبر داد و عنوان کرد: هم اینک روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن زباله به محل 
کارخانه کود آلی رشت جهت تهیه کمپوست وارد می شود اما با توجه به زیرساختهای موجود و فرسودگی ماشین آالت، امکانات فعلی دیگر برای تولید 
کمپوست جوابگو نیست.  حاج محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون برای دپوی زباله در مکانی دیگر غیر از سراوان رشت و یا خالی کردن این منطقه 
از سکنه تصمیمی اتخاذ شده است یا خیر؟ تصریح کرد: خیر. تاکنون مکان دیگری برای انباشت زباله رشت معرفی نشده و از طرفی دیگر خالی کردن سکنه 

نیز امری بسیار هزینه بر و غیرممکن است.
   وی با بیان اینکه طبق قوانین باالدستی سه دستگاه شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی محل دپوی زباله را باید مشخص 
کرده و آن را به شهرداریها جهت شروع کار تخلیه زباله معرفی کنند، افزود: به جای خالی کردن منطقه سراوان از سکنه می توان به پردازش پسماندها پرداخت 

که مطمئناً از تصمیم اولی کم  هزینه تر است.
   شهردار رشت شروع عملیات انباشت و دپوی زباله در سراوان را از سال ۶۲ عنوان کرد و با تأکید بر اینکه سالهاست وضعیت این منطقه بحرانی شده،  ابراز 
داشت: لندفیل سراوان به علت تولید آلودگی محیط  زیست نیاز به توجه بیشتر داشته و برای بهبود آن نیازمند منابع مالی و مدیریت اجرایی خاص هستیم.

   حاج محمدی تفکیک زباله از مبدأ و تولید زباله کمتر توسط شهروندان و ایجاد تأسیسات الزم برای تهیه کمپوست، تصفیه شیرآبه و امحای زباله در منطقه 
الکان را امری ضروری توصیف کرد.

   وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته پس از اجرای طرح تفکیک زباله در شهرهای خود، برای بحث تولید زباله صفر در حال برنامه ریزی هستند 
افزود: باید فرهنگسازی بین شهروندان شهرهای شمالی برای تفکیک زباله از مبدأ ترویج شود تا زباله ها همانطور به صورت غیراستاندارد به کارخانه های تولید 
کمپوست وارد نگردد.  شهردار رشت با اعالم اینکه در حال حاضر بخش عظیمی از توده های کمپوست تولیدشده شهرداری رشت به علل مختلف بدون 
مشتری باقیمانده و کسی برای خرید آن رغبت ندارد، عنوان کرد: از تمام شهروندان عزیز انتظار داریم برای همکاری با شهرداری نسبت به تفکیک زباله از 

مبدأ با جدیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.
   حاج محمدی انجام دو کار به صورت همزمان در سراوان رشت شامل »ایجاد تصفیه  خانه شیرآبه« و »اجرای پروژه های سوله های تخمیر زباله« را مورد 
تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد: زمین مربوط به زباله سوز در منطقه الکان تحویل پیمانکار )شرکت TTS( گردیده و به زودی عملیات اجرای ساخت 

فونداسیون های مربوط به استقرار دستگاه های زباله سوز شروع خواهد شد.

شهردار	رشت	مسائل	مرتبط	با	
»ناحیه	یک	شهرداری	منطقه	یک«

	را	حضوراً	بررسی	کرد 

   شهردار رشت صبح روز یکشنبه گذشته 
یک  »ناحیه  از   ۱۳۹۸ ماه  مهر  چهاردهم 
با  و  کرد  بازدید  یک«  منطقه  شهرداری 
رئیس، دست اندرکاران و کارکنان این ناحیه 

به گفت وگو پرداخت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی در این بازدید، بررسی مسائل 

مناطق  شهرداریهای  نواحی  مشکالت  و 
پنجگانه رشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
تالش می کنیم تا حد امکان هماهنگیهای 
نواحی مختلف شهرداری رشت را به وجود 

آوریم.
   شهردار رشت تاکید کرد: بدون شک هر 
ناحیه از شهرداری مسائل و مشکالت مربوط 
به خود را دارد که نیازمند بررسی، تحلیل و 

همکاری و هماهنگی برای رفع آنها است.
مرتبط  موضوعات  پیگیری  گفت:  وی     
کار  دستور  در  رشت  پانزده گانه  نواحی  با 
شهرداری است و به همین دلیل به صورت 
دوره ای از نواحی مختلف سرکشی و بازدید 

می شود.
   گفتنی است در این نشست هر یک از 
یک  منطقه  یک  ناحیه  دست اندرکاران 
نظرات خود را نیز با شهردار رشت در میان 

گذاشتند.
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با حکم شهردار رشت 
چهار مدیر جدید شهرداری 

منصوب شد/با انجام جلسه  
معارفه منصوب شدگان 

معرفی شدند	
ناصر	 دکتر	 گذشته	 دوشنبه	 روز	 عصر	 	 	 	
حاج	محمدی	در	احکامی	جداگانه	مدیر	منطقه	
۳	شهرداری،	رئیس	سازمان	حمل	و	نقل	بار	
بازآفرینی	 و	مسافر،	رئیس	سازمان	عمران	و	
شهری	و	مدیرعامل	شرکت	کود	آلی	رشت	را	

منصوب	کرد.
			محمد	نوری	هریس	به	عنوان	رئیس	سازمان	
مدیریت	حمل	و	نقل	و	بار	مسافر	شهرداری	
رشت	منصوب	گردید	و	حکم	پیمان	پارسا	برای	

شهرداری	منطقه	۳	زده	شد.

به	عنوان	رئیس	 			همچنین	میثم	حرفت	خواه	
سازمان	عمران	و	بازآفرینی	شهری	شهرداری	رشت	

منصوب	شد	و	جایگزین	هومن	روایی	گردید.
			سجاد	حسینی	هم	که	از	فعاالن	زیست	محیطی	
است	به	سمت	مدیر	عاملی	شرکت	کود	آلی	رشت	

منصوب	گردید	که	پیش	از	این	آرش	جهانگیری	
این	سمت	را	عهده	دار	بود.

شهردار	رشت	در	حکم	خود	برای	هر	یک	از	این	
افراد	آرزوی	موفقیت	در	سمت	جدید	نمود.

			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	

بین	الملل	شهرداری	رشت،	در	آیین	معارفه	این	
مدیران	برای	هر	یک	از	آنها	آرزوی	موفقیت	در	

سمتهای	جدید	شد.
			همچنین		از	تالشهای	مدیران	پیشین	نیز	

قدردانی	و	سپاسگزاری	گردید.

شهردار رشت با رئیس پلیس راهور گیالن دیدار و گفت وگو کرد
مدیریت	 خبر	 واحد	 	 	 	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	
گزارش	 رشت	 شهرداری	
تصویری	دیدار	دکتر	ناصر	
رئیس	 با	 را	 حاج	محمدی	
پلیس	راهور	استان	گیالن	

منتشر	کرد.		
گزارش	 این	 	 پایه	 بر	 	 	 	
در	 را	 رشت	 شهردار	
فرامرز	 دیــــــدار	 این	
جمشیدپور	معاون	حمل	

زیربنایی	 امور	 و	 نقل	 و	
رشت	 شهـــــــرداری	

همراهی	می	کرد.
حاج	محمدی	 دکتر	 	 	 	
سرهنگ	 با	 دیدار	 در	
امیر	طالبی	رئیس	پلیس	
در	 گیالن	 استان	 راهور	
زمینه		موضوعات	مربوط	
به	رفع	مشکالت	ترافیکی	
شــــــهر	به	تبادل	نظر	

پرداخت.
			در	این	نشست	همچنین		دو	طرف	به	توجه	هر	چه	بیشتر	به		نظرات	کارشناسی	در	زمینه	
شناسایی	و	راهکارهای	برون	رفت	از	مسائل	مربوط	به	گره	های	ترافیکی	در	شهر	رشت	اشاره	

و	تاکید	کردند.

شهردار رشت در نشست 
»اقتصاد مقاومتی و ساماندهی پسماندهای شهری« 

شرکت کرد

			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	دکتر	ناصر	
حاج	محمدی	هفته	گذشته	در	جلسه	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	گیالن	شرکت	

کرد.
			در	این	نشست	که	با	موضوع	»اقتصاد	مقاومتی	و	ساماندهی	پسماندهای	شهری«	در	سازمان	
مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	گیالن	برگزار	شد،	شرکت	کنندگان	به	بحث	و	تبادل	نظر	در	

زمینه		راهکارهای	بهینه	مدیریت	زباله	های	شهری	پرداختند.
			دکتر	کیوان	محمدی	رئیس	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	گیالن	قول	همکاری	برای	

این	موضوع	مهم	داد	و	بر	آن	تاکید	کرد..
			شهردار	رشت	هم	خاطر	نشان	نمود	اقدامات	خوبی	در	این	زمینه	در	شهر	رشت	شروع	شده	

و	برای	تداوم	برنامه	ها	از	هر	گونه	همکاری	استقبال	می	کنیم.
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بههمتحوزهمدیریتخدماتشهریشهرداریرشتوموسسهمردمنهاد»سرزمینایدهآلما«؛
طرح پاکسازی محله با شعار »ما خواهان شهر پاکیم« اجرا شد

از اجرای طرح     مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت  
پاکسازی محله با شعار »ما خواهان شهر پاکیم« با همکاری موسسه مردم نهاد 

»سرزمین ایده آل ما« خبر داد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر 
بشردانش در توضیح این خبر تشریح کرد: در راستای فرهنگسازی برای مدیریت 
پسماندهای شهر »طرح پاکسازی محله« با حضور جمع پرتعداد از شهروندان و 
دوستداران محیط زیست و عوامل اجرایی شهرداری رشت با شعار »ما خواهان شهر 
پاکیم« در محدوده منطقه چهار و محالت استقامت دو، معلولین و خیابان ایران اجرا 

شد و خوشبختانه در پاکسازی محله بسیار موثر بود.
   وی با اشاره به نقش مهم سمن ها و تشکلهای مردم نهاد در کاهش معضالت 
زیست محیطی شهر اظهار کرد: قطعاً در کنار نقش هدایت گری و جلب مشارکت های 
مردمی، این سمن ها در راستای سوق دادن کارها به سمت حفاظت از محیط زیست، 
پویایی و سالمت و همچنین نقش اطالع رسانی و آگاهسازی عمومی و آموزش تاثیری 

غیرقابل انکار در جامعه دارند.
   بشردانش فرهنگسازی در حوزه مدیریت پسماندها و تفکیک از زباله را یکی از 
مهمترین رسالت و وظایف مجموعه شهرداری عنوان نمود و تصریح کرد: در این زمینه 
سمن ها با توجه به نقش آگاهی رسانی به مردم و شهروندان خواهند توانست به عنوان 

بازوی توانمند در کنار شهرداری ایفای نقش کنند.
   مدیر خدمات شهری شهرداری رشت همچنین با اشاره به هزینه های سنگین 
جمع آوری زباله ها از سطح شهر اظهار کرد: با عنایت به اینکه بعضی از شهرهای پیشرو 
با ارتقای سطح فرهنگ مدیریت پسماندها، شاهد جمع آوری یک روز در میان زباله از 
سطح هستیم، خواهان توجه بیشتر شهروندان گرامی به مبحث تفکیک زباله از مبدا و 

بیرون گذاشتن زباله از منزل در ساعت ۹ شب می باشیم.

طرح پاکسازی هفتگی 
محالت شهر رشت به 
مرحله بیست و چهارم 

رسیده است
   واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت با بارگذاری یک گزارش تصویری 
در پایگاه اطالع رسانی شهرداری در ارتباط با حوزه 
مدیریت خدمات شهری از انجام هفته بیست و 
چهارم طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت 

خبر داد.
پاکسازی  از »طرح  و چهارم  بیست  مرحله      
مهرماه  جمعه ۱۲  روز  در  رشت«  شهر  محالت 
سازمان  قرارداد  طرف  شرکتهای  همکاری  با 
پسماندهای رشت در زمینه رفت و روب و فضای 

سبز برگزار شد و این هفته هم تداوم می یابد.
   این  طرح جمعه  ۱۲ مهر ماه امسال در محالت 

زیر اجرا شد:
منطقه یک: پاکسازی خیابان عرفان تا دهسرا و 

کوچه های مجاور- پل زیرگذر رشتیان
رودباری،  رودخانه  حاشیه  پاکسازی  دو:  منطقه 
حاشیه رودخانه خیابان جوان، خیابان مطهری از 

مسجد سوخته تکیه به سمت خواهر امام
و  رفت  جانبازان)پاکسازی  پل  سه:   منطقه 
بلوار   - هرز(  علفهای  و  خاک  کفتراشی  روب، 
کوچه های  و  باقری  متری   ۲۰ خیابان  چمران، 
بلوار آستراخان، رشت-  منشعب- خروجی شهر 
انزلی)پاکسازی حاشیه اتوبان(- بلوار امام رضا)ع(، 
ورودی و خروجی شهر)پاکسازی حاشیه اطراف(- 
دیانتی، اطراف مجتمع الغدیر)پاکسازی زمین های 
بایر(- خیابان استقالل )پاکسازی زمین های بایر 
امام علی)ع(- کوچه های شرافت  بلوار  انتهایی(- 
و گل سرخ)پاکسازی، جمع آوری ضایعات، هرس 
علفهای هرز، رفت و روب(- کوچه شرافت)پاکسازی 
زمین های بایر، جمع آوری ضایعات (- خیابان شهید 

عاطفی و مصباح)پاکسازی حاشیه رودخانه(
 - ایران  خیابان  و   ۲ استقامت  چهار:  منطقه 
استقامت ۱ از بیمارستان رازی کوچه های سمت 

راست و حاشیه رودخانه
منطقه پنج: پاکسازی حاشیه رودخانه پل تالشان 
الکان-  گاردیل  زیر  پاکسازی  آزاد-  دانشگاه  و 
و  سینا-الیروبی  ابن  رودخانه  حاشیه  پاکسازی 
به  بلوار  کفتراشی  مهر۷۳-  جوب های  پاکسازی 
مهر۶۹-  جوب ها  والیروبی  آبسار  استخر  سمت 
پاکسازی از پل تالشان تا میدان اول مسکن مهر- 
پاکسازی حاشیه و توری جاده تهران کنف کار- 
رفت روب و هرس علفهای پیاده راه جاده تهران 
از میدان گیل تا بریدگی اول- پاکسازی محالت 
کوچه های  و  ندایی  تا  ون  ایستگاه  از  جماران 

منشعب و انتهای جماران حاشیه رودخانه.

سازمان سیما، منظر با جدیت دنبال 
ایجاد باغ ژاپنی در رشت است

سازمان  از  خبرها  آخرین     
سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
شهرداری رشت حکایت دارد که 
برگزاری جلسات  با  این سازمان 
در  جدیت  با  مداوم  و  متعدد 
زمینه ایجاد باغ ژاپنی در رشت 

تالش می کند.
   به گزارش امور ارتباطات سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری رشت، برگزاری نشست 
باغ  طرح  اجرایی  روند  مشترک 
این  مهم  اقدامات  از  یکی  ژاپنی 
سازمان در طول هفته اخیر بوده 

است.
باغ ژاپنی و     بر پایه  این گزارش نشست مشترک روند اجرایی طرح 
نحوه تامین منابع مالی و اعتباری آن روز چهارشنبه دهم مهر ماه  امسال 

با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان جایکا)آژانس 
همکاریهای بین المللی ژاپن( به همراه کارشناسان این سازمان، کارشناسان 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و کارشناسان سازمان عمران 
و بازآفرینی شهری در دفتر 
ریاست  محجوب  سجاد 
سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری رشت 

برگزار گردید.
از  پس  نشست  این  در      
باره   در  نظر  تبادل  و  بحث 
زمینه های  کردن  فراهم 
اجرای این طرح تاکید شد تا 
هماهنگی ها و مکاتبات الزم 
دستگاه های  و  ارگانهای  با 
ذی ربط در زمینه تسریع در 
باغ  ایجاد  طرح  اجرای  روند 

ژاپنی در رشت در دستور کار قرار گیرد.
   گفتنی است باغ ژاپنی باغی به سبک کارشناسان ژاپن است که آقای 

کوماتسو قرار است آن را در بخشی از بوستان مفاخر رشت اجرا کند.
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رئیس جدید سازمان عمران در بازدید از کارخانه آسفالت رشت:
خاک همین معدن را خورده ام/ باید راندمان کارخانه 

افزایش یابد
   ظهر روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه امسال رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت با 
بازدید از بخشهای مختلف کارخانه آسفالت و معدن برداشت شن و ماسه به گفت وگو با رانندگان لودر، 
بیل مکانیکی و کامیون و دیگر نیروهای اجرایی و اداری این کارخانه همچون کارشناسان معدن، محیط 
زیست، ایمنی، بهداشت و اپراتورهای سنگ شکن، باسکول و... پرداخت و در سخنان خود خواستار افزایش 

راندمان کاری کارخانه آسفالت شهرداری رشت شد.
   به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت، میثم حرفت خواه با بیان 
خاطراتی از تجارب کاریش در کارخانه آسفالت اظهار کرد: سختی کار در کارخانه آسفالت برای بنده 
ملموس است و به همین دلیل فاصله رئیس و کارگر برای من معنایی ندارد. از پرسنل انتظار همراهی 

،همدلی و کار با انگیزه بیشتر دارم و برای رفاه و حقوق کارکنان هم، تالش خواهم کرد.
تصریح کرد: بنده خاک همین معدن شن و ماسه را خورده ام و با کارگری و ادامه تحصیل، در ارتقای    وی با بیان اینکه شرایط کاری و اداری کارکنان هم اکنون نسبت به زمان کاریش بهبود یافته است، 

جای جای کارخانه نقش داشته و پله پله رشد کرده ام.
    حرفت خواه ادامه داد: اگر نخواهید با انگیزه کار کنید، ضعف کارخانه آسفالت، ضعف همه سازمان 

عمران و بازآفرینی شهرداری را به همراه خواهد داشت.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت سپس تاکید کرد: اکنون با شناختی که از 
جایگاه و سختی کار پرسنل دارم، و جایگاه مدیریتی فعلی، می توانم برای حق و حقوق پرسنل بیشتر 

تالش نمایم.
   وی گفت: انتظار افزایش راندمان و تولید در سازمان را دارم و اداره فنی هم باید ماشین آالت خود را 

بازآماده و اورهال نماید تا من هم بتوانم با انگیزه در جهت تحقق انتظارات رفاهی کارکنان گام بردارم.
   حرفت خواه تاکید کرد: سازمان اکنون در بدترین شرایط مالی است و با بدهی میلیاردی توان پرداخت 
گاز کارخانه آسفالت را هم ندارد، به همین دلیل باید دست به دست هم بدهیم، کار کنیم تا موفقیت 

بیشتر حاصل گردد.
   وی اضافه کرد: از کارکنان محلی انتظار دارم خود را جزو مجموعه بدانند. نباید از درون مجموعه مردم 
محلی تحریک شده و بابت بار و برداشت شن، راه و جاده بسته شود. اگر کارخانه تعطیل شود، حقوق 

شما هم تعطیل می شود.

ساماندهی »بازارچه  آستراخان« رشت در دستور کار قرار گرفت
میادین  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به     
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  و 
از  یکی  ساماندهی  رشت،  شهرداری  کشاورزی 
بازارچه های  رشت در خیابان تختی این شهر 
در دستور کار و برنامه این سازمان قرار گرفته 

است
به  رسیدگی  منظور  به  گزارش  این  پایه  بر     
مشکالت و مسائل و همچنین تمدید قراردادها و ... 
مربوط به بازارچه »آستراخان خیابان تختی رشت« 
که در کنار پل تختی رشت قرار گرفته، این سازمان 

از هفته گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.
از روند ساماندهی  نیز  ویژه     گزارش تصویری 

بازارچه تختی)آستراخان( به منظور رسیدگی به مشکالت بازارچه و تمدید قراردادها و.... در سایت 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بارگذاری شده است 

که می توانید مراجعه کنید.

همزمان با فرا رسیدن »روز جهانی کودک«؛
برنامه ای که سازمان فرهنگی شهرداری رشت برای کودکان

 شهر باران طرح ریزی کرد
   به مناسبت فرا رسیدن »هفته ملی و 
روز جهانی کودک« شماری از کودکان 
و خردساالن مهدکودکهای شهر رشت 
فرهنگی.  سازمان  با  هماهنگی  در 
اجتماعی و ورزشی شهرداری از »خانه 
میرزا کوچک خان« در استادسرا بازدید 

کردند. 
سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به     
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
مناسبت »هفته  به  برنامه  این  رشت، 
ملی و روز جهانی کودک« طرح ریزی 

شده بود و در این بازدید کودکان شهرباران با اسناد، مدارک، زندگینامه و به ویژه خانه میرزاکوچک 
خان از نزدیک بیشتر آشنا شدند.





ستاد احیای
امر به معروف 
و نهی از منکر 
شهرداری رشت
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