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حدیث هفته
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(

 همایش گردشگری خوراک با حضور 
شهردار  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
مدیر  انتخابی  امیر  شهرود  رشت، 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
و گردشگری استان گیالن و شماری 
از مقامات و مسئوالن در شهر خالق 
»رشت«  یونسکو  شناسی  خوراک 

برگزار شد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
سفره  برپایی  با  همایش  این  رشت 
رشت  در  گیالنی  غذای  و  عاشورایی 

برگزار گردید.
   در این همایش شهردار رشت در 

"شهر  موثر  و  خوب  برند  به  اشاره  با  سخنانی 
شهر  برای  یونسکو"  شناسی  خوراک  خالق 
خالق  »شهر  عنوان  باید  کرد  تاکید  رشت، 
خوراک شناسی« برای شهر رشت خروجی مثبت 
داشته باشد و در اقتصاد شهر و جذب گردشگر 

موثر واقع گردد.

با حضور شهردار رشت؛ 
»چهارمین همایش گردشگری خوراک« در رشت برگزار شد 

برای  را  موقعیت  این  از  بهره گیری  وی     
همه  گفت:  و  کرد  توصیف  مهم  شهرمان 
به  مرتبط  مسئوالن  و  اجرایی  دستگاه های 
خالق  »شهر  تا  کنند  کمک  رشت  شهرداری 
خوراک شناسی رشت« به دورنما و اهداف خود 

دست یابد.
نشان  خاطر  همچنین  حاج محمدی  دکتر     

غنی  پیشینه  به  توجه  با  برند  این  کرد: 
فرهنگی شهر رشت حاصل شده و امیدواریم 
نحوی  به  المللی  بین  ظرفیت  این  از  بتوانیم 
مسیر  در  آن  از  و  شویم  منده  بهره  شایسته 
استفاده  شهری  پایدار  توسعه  به  دستیابی 

کنیم.
ماه  مهر   ۲۴ چهارشنبه  روز  شده  یاد  همایش 

امسال در مجتمع پذیرایی آبشار روحی برگزار 
شد.

   در چهارمین همایش گردشگری خوراک 
شهرود امیر انتخابی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گیالن،  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دکتر محسن رنجبر و دکتر روشن بابایی دو 
تن از استادان دانشگاه برای حاضران سخنرانی 

کردند.
   در این همایش همچنین 
سفره ای از خوراکی ها، نان 
شهر  های  شیرینی  و  ها 
خالق خوراک شناسی رشت 
توجه  مورد  که  شد  پهن 
شرکت کنندگان در همایش 

واقع گردید.
   برگزاری این همایش در 
راستای عمل به برنامه های 
شهر خالق خوراک شناسی 
کار  دستور  در  یونسکو  

شهرداری رشت بوده است.

سه ماه با شما
"آوای بلدیه" حاال سه ماه است که منتشر 

می شود.
در این سه ماه تالش کردیم هر هفته شما 
رشت  شهرداری  با  مرتبط  رویدادهای  از  را 
بیش از پیش مطلع کنیم و قدری ریزبینانه 
تر به خبرها و مطالب مربوط به این شهرداری 

بپردازیم.
بدون شک هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 
فاصله وجود دارد، خودمان این  موضوع را به 
خوبی می دانیم اما باید برای اینکه بولتنی 
بهتر و کامل تر ارائه شود، باید این مجموعه 

در محک نقد و نظر شماوعزیزان قرار بگیرد.
یکبار در گذشته هم اعالم کردیم که همواره 
در انتظار ارائه نقطه نظرات شما هستیم و 
حاال هم بر این گفته صحه می گذاریم که راه 
رسیدن به ارائه یک کار مطلوب، ارزشمند و 
حرفه ای بی تردید، دریافت نظرات کارکنان و 

پرسنل شهرداری است.
ما می خواهیم ارتباطات عمیق و مستحکم با 
همه پرسنل شهرداری رشت که در بخشهای 
مختلف و سازمانهای وابسته و مناطق فعالیت 
ویژه  ای  گونه  به  و  کنیم  برقرار  کنند،  می 
زبان گویای آنان در بیان مسائل هم باشیم 
و خواسته های مدیران را نیز به آنها انتقال 

دهیم.
   هدف از انتشار بولتن "آوای بلدیه" برقراری 
همین ارتباط دوسویه بین کارکنان و مدیران 
ایجاد همدلی و وفاق سازمانی  شهرداری و 

برای پیشبرد اهداف شهرداری است.
موفقیت  توان  نمی  هرگز  شک  بدون     
شهرداری را تصور کرد در حالی که کارکنان 
و پرسنل آن هماهنگ و همدل نباشند. "آوای 
بلدیه" سودای ایجاد این همدلی و همکاری را 
از طریق برقراری ارتباطات منطقی دوطرفه، 

در سر می پروراند.
   با نظرات سازنده تان ما را در رسیدن به این 
هدف یاری دهید و ثمره و نتیجه این کار را 

هم در پیشبرد اهداف خود ببینید.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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»موکبخدامالعترهشهرداریرشت«بهخدمترسانیبهزائرانحرمحسینی)ع(میپردازد
   پس از اعزام اعضای »موکب خدام العتره شهرداری رشت« به کربالی معلی که با برگزاری آیین بدرقه در پیاده راه فرهنگی همراه بود، با استقرار این موکب در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین، خدمتگزاران »موکب 

خدام العتره« به خدمت رسانی به زائران حرم حسینی)ع( می پردازند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از کربالی معلی، عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( در »موکب خدام العتره« با همراهی زائران در مسیر راهپیمایی از آنها به طرق مختلف 

پذیرایی می کنند.
   پخش غذای نذری، چای و شربت، خدمات مربوط به خیاطی و کفاشی، شارژ موبایل و... از جمله اقدامات کاروان اعزامی شهرداری رشت است.

   خدمتگزاران این موکب همچنین در غرفه هایی به پرسشهای مذهبی زائران به وسیله استقرار کارشناسان مذهبی پاسخ می گویند، برنامه مداحی، نوحه خوانی و سینه زنی برپا می کنند، به پاکسازی و رفت و روب 
مسیر می پردازند، خدمات پزشکی به وسیله متخصصان درمانی ارائه می دهند، برنامه های فرهنگی و هنری اجرا می کنند و به هر طریق ممکن به زائران حرم حسینی)ع( خدمت می نمایند.

   در گزارش تصویری شما می توانید گوشه هایی از این خدمات دهی گسترده را مالحظه کنید.
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   شهردار رشت به همراه فرماندار 
پنجشنبه  غروب  شهرستان  این 
میهمان برنامه »گفتگوی ویژه خبری 
شبکه باران« بودند که در سه بخش 
»اقدامات مربوط به دفنگاه زباله های 
سراوان«، »وضعیت کارخانه کود آلی« 
و »موضوع تفکیک زباله از مبدا« به 
پرسشهای مجری برنامه پاسخ گفتند.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
در  حاج محمدی  ناصر  دکتر  رشت، 
نخستین بخش از سخنانش در باره 
اقداماتی که در دفنگاه زباله های سراوان 
در حال انجام است تاکید کرد: پیش از 

هر چیز باید از صبر و حوصله اهالی منطقه قدردانی کنم و اینکه درک کرده اند 
که این معضل مربوط به امروز و دیروز نبوده و حدود بیش از سی سال است 

زباله های بیش از ۱۱ شهر و برخی دهیاریها در آنجا انباشته می شود.
   وی افزود: از زمانی که تصدی شهرداری رشت را بر عهده گرفتم یکی 
از مسائل اصلی این شهر را مدیریت زباله دانستم و با پیگیری مداوم روی 

این مساله کارگروهی هم با هدایت جناب آقای دکتر نوبخت تشکیل شد.
   شهردار رشت گفت: در کوتاه مدت ما عملیات شن ریزی و ایجاد تصفیه خانه 
شیرابه  زباله های دفنگاه را پیگیری کردیم و امیدواریم با سرعت عملی که در 

این زمینه وجود دارد در اسرع وقت تصفیه خانه یاد شده به بهره برداری برسد.
   وی ادامه داد: همچنین کار شن ریزی و سمپاشی برای جلوگیری از تکثیر 

حشرات موذی بسیار خوب و منظم پیش می رود.
   دکتر حاج محمدی در باره کارخانه کود آلی رشت نیز تصریح کرد: تقریباً 
۲۴ سال از ایجاد کارخانه پردازش زباله کود آلی رشت می گذرد و زمانی 
که ما کار را در این کارخانه تحویل گرفتیم ظرفیت آن که پردازش ۵۰۰ 
تن زباله در روز بود به ۱۰۰ تن کاهش یافته بود و ما در رایزنی های انجام 
داده شده با استاندار محترم، نمایندگان مجلس و به ویژه شخص آقای دکتر 
نوبخت توانستیم اعتبارات خوبی در کوتاه مدت برای بازسازی کارخانه جذب 
کنیم که کارگروه اعتقاد داشت کار بازسازی به شرکت اصلی آن سپرده شود 

و حاال هم پیگیر اجرا هستیم.
   شهردار رشت همچنین در زمینه وضعیت زباله سوز رشت توضیح داد: 
قرارداد ایجاد زباله سوز با شرکت »تی. تی. اس« در سال ۹۲ منعقد شده 
و دولت مکلف شده بود ۲۶ میلیون دالر برای ایجاد زباله سوز در سه شهر 
شمالی ساری، نوشهر و رشت و همچنین یک زباله سوز در تهران، بپردازد 
که زباله سوز تهران به سرانجام رسید و زباله سوز ساری با ظرفیت ۴۵۰ تن 
زباله در روز و زباله سوز نوشهر با ظرفیت ۲۰۰ تن زباله در روز هم اکنون 

حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
   وی ادامه داد: اما برای زباله سوز رشت که ظرفیت آن ۶۰۰ تن زباله در 
روز بود، دو مشکل پیش آمد یکی اینکه مکانیابی زمین ابتدا با مشکل 
روبه رو شد و دوم اینکه مطالعات زیست محیطی آن در سال ۹۶ به انجام 

شهردار رشت در »گفتگوی ویژه خبری شبکه باران«: 
تصفیه خانه شیرابه های زباله سراوان با سرعت در حال تکمیل است/پردازش زباله ها در کارخانه کود 

آلی افزایش یافت/ نرم افزار تفکیک زباله از مبدا برای شهروندان رشت طراحی گردید
سال ۹۷  در  نهایتاً  و  رسید 
به  پیش پرداخت  اولین 
از  اس«  تی.  »تی.  شرکت 
طرف دولت داده شد و یک 
دو  هم  دیگر  پیش پرداخت 
هفته پیش انجام شد و هنوز 
طبق قرارداد پیش پرداخت 
۲۵ درصدی از کل مبلغ ۲۶ 
میلیون دالر، بایستی مبالغی 
به این شرکت پرداخت شود 
ما  فرآیند  این  طول  در  که 
مورد  زمین  کردیم  تالش 
پیمانکار  تحویل  پروژه  نیاز 
با  امیدوارم  داده شود و من 
توجه به ۱۸۰ میلیارد تومانی که برای ادامه کار مصوب شده به امید خدا 
با حمایتهای جناب آقای دکتر نوبخت، پیگیری استاندار محترم و جدیت 

کارگروه پسماندها این پروژه تا دو سال آینده به سر و سامان برسد.
   پایان بخش سخنان شهردار رشت در زمینه فرهنگ تفکیک زباله از مبدا 
بود که به تشریح یک اقدام بنیادی شهرداری رشت برای مدیریت زباله های 

شهری مربوط می شد.
   وی در این ارتباط ابتدا گفت: محیط زیست فاقد مرز است. کل محیط 
زیست به هم وابسته و پیوسته است. ما یک زمین بیشتر نداریم و هر 
فشاری که به زمین وارد کنیم تبعاتش به خود ما برمی گردد. از طرف دیگر 
برنامه های شهری بدون همکاری و حمایت شهروندان موفق نخواهد بود. 

ما باید بپذیریم که زباله های سراوان حاصل نوع زندگی شهری ما است.
   دکتر حاج محمدی در تشریح اقدام جدی شهرداری رشت برای مدیریت 
تفکیک زباله از مبدا، گفت: شهرداری برای شروع به کار تفکیک زباله از 
مبدا و فرهنگسازی در این زمینه نرم افزاری تهیه کرده که در حال تکمیل 
شدن است. شهروندان محترم می توانند از طریق این نرم افزار بارکد تهیه 
کنند و هر وقت زباله های تفکیکی داشتند از طریق موبایل خود اطالع 
دهند و شرکت مربوطه در زمان مشخص نسبت به جمع آوری آنها اقدام 
نموده و مبلغ تفکیک زباله را در کیف الکترونیک شهروندی لحاظ می کند 
و در مراحل بعد شهروندان می توانند از این مبالغ برای خرید از مراکزی که 

مشخص می شود و یا بهره مندی از خدمات شهری، استفاده کنند.
   شهردار رشت در پایان سخنانش در پاسخ به پرسش مجری برنامه در 
زمینه زمان اجرای این طرح گفت: تالش می کنیم ظرف سی یا چهل روز 
آینده این کار نهایی شود و گمان می کنم اولین جایی که این طرح اجرا 

گردد، مسکن مهر رشت خواهد بود.
   گفتنی است در این برنامه همچنین مهندس میرشمس مومنی زاده فرماندار 
شهرستان رشت نیز توضیحاتی کامل و مفصل در سه بخش مربوطه ارائه کرد و 
در پایان از جدیت و تالش شهردار رشت در ساماندهی وضعیت دفنگاه سراوان 
و همچنین عالقه مندی وی در ارتباط با مدیریت پسماندها که او این  مساله را 

از مشکالت اصلی و مهم استانهای شمالی کشور توصیف کرد، قدردانی نمود.

میزخدمت؛ 
خدمتی تداوم دار

   

در راستای اجرای دستور شهردار رشت 
مبنی بر ارائه خدمت به شهروندان هر 
هفته،  هر  جمعه  روزهای  در  منطقه 
امسال  ماه  مهر   ۲۶ جمعه  روز  صبح 
»میز خدمت در مصلی امام خمینی)ره( 
رشت« با »محوریت شهرداری منطقه 

پنج« رشت برگزار شد.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
رشت، میز خدمت یاد شده در راستای 
بر  اجرای دستور شهردار رشت مبنی 
به شهروندان هر منطقه  ارائه خدمت 

برگزار شده است.
»میز  برپایی  تصویری  گزارش     
محوریت  با  رشت  شهرداری  خدمت 
پایگاه  در  پنج«  منطقه  شهرداری 
بارگذاری  این شهرداری  اطالع رسانی 

شده است.
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شهردار رشت پیگیر اجرای 
طرح نهضت آسفالت

   موضوع آسفالت خیابانها و معابر شهری به 
عنوان یک مسئله محوری مورد توجه شهردار 

رشت قرار دارد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی با جدیت پیگیر اجرای طرح 

نهضت آسفالت معابر است.
   شهردار رشت این هفته با همراهی شماری 

نهضت  طرح  اجرای  از  شهری  مدیران  از 
آسفالت در برخی مناطق رشت بازدید کرد و 
از نزدیک روند و چگونگی اجرای این طرح را 

مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
   در جریان این بازدید میثم حرفت خواه 
و  بازآرینی  و  عمران  سازمان  سرپرست 
مدیر خدمات شهری  دانش  بشر  محمدباقر 
شهرداری رشت و برخی از پیمانکاران پروژه، 

توضیحات الزم را به وی ارائه دادند.
تاکید  سخنانش  در  هم  رشت  شهردار     

از  رشت  آسفالت  ترمیم  و  بهسازی  کرد: 
این  شهروندان  حق  به  و  جدی  مطالبات 

شهر است.
تاکید  پایان همچنین     حاج محمدی در 
کرد  که همانطوری که پیش از شروع فصل 
بارندگی ها این پروژه سرعت خوبی داشته و 
هم اکنون هم باید با همان سرعت و جدیت 

دنبال شود.

شهردار رشت با فرمانده مرزبانی استان گیالن دیدار کرد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی در دیدار خود با سرهنگ سجادی بر انجام اقدامات مشترک و لزوم همکاری و 

تعامل شهرداری با همه دستگاه ها تاکید کرد.
   شهردار رشت گفت: مرزهای کشور ما برای مردم ما مقدس است و شما که کار حفاظت از 

مرزها را بر عهده دارید برای همه ما عزیز و محترم هستید.
   در این دیدار و نشست حامد عبداللهی و فرهام زاهد دو عضو شورای اسالمی شهر رشت، 

دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.

   شهردار رشت معموالً در طول هفته چند دیدار رسمی و کاری با مقامات و 
مسووالن استان و شهرستان رشت برگزار می کند و در این دیدارها مسائل و 
موضوعات مهم شهری را با  آنها مطرح کرده و زمینه های همکاری دوجانبه یا چند 

جانبه را بررسی می کند.

دو دیدار این هفته 
شهردار رشت با مقامات 

استان گیالن

شهردار رشت با مدیر عامل جمعیت هالل احمر گیالن 
دیدار و گفت وگو کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این دیدار 
دو طرف بر تعامل و همکاری دو جانبه برای خدمات رسانی به شهروندان به ویژه در مواقع 

بحرانی و حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده تاکید کردند.
دکتر ناصر حاج محمدی فعالیتهای انسان دوستانه جمعیت هالل احمر را ستود و قول 

همکاری با این تشکیالت مردمی را داد.
مهدی ولی زاده مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن نیز تاکید کرد که شهرداری 

رشت همواره در ارائه خدمت و همکاری با این جمعیت تالش کرده است.
وی از شهردار رشت به دلیل این حمایتها قدردانی و سپاسگزاری کرد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در 
این نشست که با حضور مریم گل احضار معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت 
برگزار شد، چگونگی بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های 

شهری بررسی شد.
   شهردار رشت در این نشست تاکید کرد: برخی از سرمایه گذاران عالقه مند به 
مشارکت و همکاری در اجرای پروژه های شهری همچون بازگشایی معابر، توسعه و 

عمران شهری و همچنین پروژه های مربوط به بازآفرینی شهری هستند.
   دکتر ناصر حاج محمدی تاکید کرد: همکاری با بخش خصوصی می تواند مدیریت 
شهری را زودتر به اهداف خود برسانند و امروز سرمایه گذاران بخش خصوصی 
عالقه ای به مراتب بیشتر به سرمایه گذاری در زمینه پروژه های عمران و بازآفرینی 

شهری در رشت دارند.
   سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت فهرستی از طرحها 
و پروژه های شهری را آماده کرده که سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به آنها 
زمینه های عالقه مندی و حضور خود در اجرای پروژه های یاد شده را اعالم و از 

طریق این سازمان پیگیری کنند.

نحوه و چگونگی سرمایه گذاری در برخی پروژه های شهری رشت بررسی شد
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   شهردار رشت و معاون سیاسی - امنیتی استانداری و 
فرماندار رشت از دفنگاه زباله سراوان بازدید کردند

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در جریان این بازدید توضیحاتی مفصل به دکتر محمود قاسم نژاد معاون استاندار و مهندس میرشمس 

مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت ارائه کرد.
   معاون استاندار گیالن در جریان این بازدید ضمن قدردانی از تالشهای صورت گرفته برای بهسازی 

وضعیت دفنگاه زباله های   سراوان، بر تسریع فرآیند ساخت تصفیه خانه های زباله تاکید کرد.
   شهردار رشت در این بازدید خواستار همکاری همه دستگاه های مرتبط برای اجرای این پروژه با توجه 

به زمان محدود باقیمانده شد.
   گفتنی اینکه در جریان این بازدید مهندس فرامرز جمشیدپور سرپرست معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی شهرداری، علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری و سجاد حسینی 
مدیر عامل کارخانه کود آلی رشت نیز حضور داشتند که هر یک توضیحاتی در باره ویژگیها و مشخصات 

این پروژه ارائه کردند.
   همچنین معاون سیاسی - امنیتی استانداری گیالن از نزدیک با روند ساخت تصفیه خانه  شیرابه های  
زباله های دفنگاه سراوان و سرعت عمل اجرای این پروژه بیشتر آشنا شد و دستورات الزم را نیز به 

مدیران شهری ارائه داد.

شهردار رشت و روسای دادگستری و بازرسی گیالن از روند 
اجرای تصفیه خانه شیرابه پسماندهای سراوان بازدید کردند

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
به همراه رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان بازرسی گیالن به منظور بررسی روند اجرای 
پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های لندفیل سراوان، به محل دفنگاه زباله ها رفتند و از نزدیک وضعیت 

موجود را ارزیابی کردند.
   حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن و سیف اهلل مسرور بازرس 
کل استان در جریان این بازدید، توضیحات شهردار رشت را در باره روند و چگونگی اجرای این پروژه 

مورد توجه قرار دادند.
   دکتر حاج محمدی در این برنامه بازدید در سخنانی تاکید کرد: در صورت تکمیل شدن این پروژه 

بسیاری از مسائل مرتبط با شیرابه های این لندفیل مرتفع خواهد شد.
   شهردار رشت تالش کرده است این هفته با دعوت از مقامات و مسووالن و همچنین شرکت در برنامه  

تلویزیونی حساسیت مسئله زباله های سراوان را بیشتر به آگاهی مسووالن استان برساند.

شهردار رشت از ناحیه یک 
منطقه سه شهرداری بازدید کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، دکتر حاج محمدی در این دیدار پای صبحت کارکنان ناحیه 
یک شهرداری منطقه سه رشت نشست و از نزدیک مسائل و مشکالت 

مربوط به این ناحیه را بررسی نمود.
در نشستی که به همین منظور برگزار شد، شهردار رشت نقطه نظرات 

کارکنان را شنید و نظرات خود را نیز بیان نمود.
   بازدید شهردار رشت از نواحی مختلف شهرداریهای مناطق انگیزه ای 

قابل توجه در کارکنان این نواحی به وجود آورده است.
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خدمات دهی آتش نشانان 
شهرباران به زوار 
اربعین حسینی)ع(

   به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت، 
اکیپ امدادی آتش نشانان شهرباران در آستانه فرا 
رسیدن اربعین حسینی برای ارائه خدمات ایمنی 
در  اباعبداهلل الحسین)ع(  زائران  به  آتش نشانی  و 
قالب نیروهای شهرداری رشت)موکب خدام العتره( 

در کربال مستقر هستند.
سازمان  عملیات  معاون  مومنی  شهرام     
آتش نشانی رشت در این باره گفت: چهار تن از 
آتش نشانان رشت درقالب یک تیم عملیاتی با یک 
به همراه  دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی 
نیروهای شهرداری رشت)موکب خدام العتره( روز 
شنبه ۱۳ مهر ماه به کشور عراق اعزام شدند و 

هم اکنون در شهر مذهبی کربال مستقر هستند.
آتش نشانان  تیم  گزارش  این  اساس  بر     
حال  در  کربال  در  استقرار  با  هم اکنون  رشت 
همچنین  هستند.  زائران  به  خدمت رسانی 
آتش نشانان با بازدید ایمنی از موکب های مستقر 
در مسیر پیاده روی زائران نسبت به آموزش و ارائه 
خدمات ایمنی می پردازند تا از این طریق از وقوع 

حوادث پیشگیری شود.

شهرداری منطقه یک پیاده روسازی را دنبال 
می کند

   یکی از پروژه هایی که شهرداری رشت همواره مورد توجه قرار داده و پس 
از این نیز دنبال می کند، طرح پیاده روسازی و ترمیم کفپوش پیاده روها است. 
   به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  یک در راستای تحقق این 
هدف و با دستور مدیر منطقه یک شهرداری رشت عملیات مرمت و بهسازی 

پیاده رو »بلوار دیلمان« واقع در گلسار رشت انجام شده است.
   روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش تصویری اجرای پروژه مرمت پیاده رو 

در »بلوار دیلمان« را در سایت شهرداری این منطقه بارگذاری کرده است.

اقدام شبانه و ضربتی سازمان عمران برای آسفالت 
یک بلوار در رشت

   ترمیم آسفالت »بلوار امام رضا)ع(« رشت به صورت مکانیزه، شبانه و ضربتی در دستور کار و برنامه 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت قرار گرفت.

   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، میثم حرفت خواه با اعالم 
این خبر گفت: ترمیم و روکش آسفالت معابر اصلی شهر و ترمیم نوارهای حفاری به صورت مکانیزه 

توسط سازمان عمران و بازآفرینی در حال انجام است.
    وی افزود: در دومین حرکت عمرانی، هفته ی گذشته »آسفالت بلوار امام رضا)آج بیشه(« به صورت 

مکانیزه با فنیشر و قلتک انجام شده است.
   گفتنی است »بلوار امام رضا)ع(« در خروجی رشت به الهیجان قرار دارد و در محدوده شهرداری 

منطقه ۳  رشت واقع شده است.

به مناسبت اربعین حسینی)ع(؛
سوگواره شعرعاشورایی 

»پیاده آمده ام« برگزار شد
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان     
بخش  چند  همکاری  با  رشت  شهرداری 

فرا  مناسبت  به  فرهنگی 
رسیدن اربعین حسینی)ع( 
عاشورایی  شعر  سوگواره 
برگزار  را  آمده ام«  »پیاده 

کرد.
   به گزارش امور ارتباطات 
سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت، 
انجمن  به همت  آیین  این 
کل  اداره  ادب  و  شعر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

فرهنگی،  و مشارکت سازمان  استان گیالن 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و صدا و 

سیمای مرکز گیالن برگزار شد.
   این سوگواره با شعرخوانی شاعران برجسته 
کشور  مطرح  شاعران  حضور  با  و  گیالن 
همچون نغمه مستشارنظامی 
پیره ساعت ۱۶  و سیدرسول 
روز پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۸ در 
مجتمع  رحمدل  دکتر  سالن 
فرهنگی - هنری خاتم االنبیا 

برگزار می شود. 
این  است  گفتن  شایان     
برنامه به صورت رایگان برگزار 
که  بود  شده  اعالم  و  گردید 
ادب  و  شعر  به  عالقه مندان 
سوگواره  این  در  می توانند 

شرکت نمایند.

سازمان سیما، منظر با پارک علم و 
فناوری دانشگاه تهران همکاری می کند

   به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری رشت، جلسه طراحی ورودیهای 
شهر رشت با حضور یکی از طراحان شناخته شده 
کشور در نیمه ی مهر ماه امسال در دفتر ریاست 
سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری 

رشت برگزار گردید.
   در این جلسه در باره ی طراحی ورودیهای شهر 
رشت، بهسازی پلها و ساخت المان موضوعی با در 
نظر گرفتن هویت شهر رشت و محوریت استفاده از 

مصالح بومی مذاکراتی انجام شد. 
   در پایان ۱0 طرح به تایید نهایی رسید که متعاقباً 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت پس از جذب سرمایه گذار و یا اجرا از طریق 

شهرداری رشت اطالع رسانی خواهد کرد.

پاکسازی یک پارک از »زباله و ته سیگار«
   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری رشت  روز چهارشنبه 
۲۴ مهر ماه امسال با همکاری سازمان مدیریت 
»دبیرستان  و  رشت  شهرداری  پسماندهای 
خودجوش  حرکت  یک  در  ایران«  پیش تازان 
زباله ها و ته سیگارهایی که نابود کننده بی صدای 
گیالن  بلوار  پارک  از  هستند  زیست  محیط 

پاکسازی شد.
   این برنامه با هدف ایجاد فرهنگ درست دفع 

صحیح زباله و خودداری از پرتاب کردن زباله در فضای باز و محیط زیست و همچنین  جلب توجه 
آحاد جامعه به آلودگی ناشی از پرتاب ته سیگار در معابر عمومی و پارکها برگزار شد و زباله های 

نایلونی،  پالستیکی و ته سیگارهای رها شده در محیط جمع آوری گردید.
   در پایان هم نمایشی با هدف آگاهسازی دانش آموزان در ارتباط با تولید کمتر زباله و تفکیک از 

مبدا به وسیله  تیم نمایش سازمان مدیریت پسماندهای رشت اجرا گردید.
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