


گفتار هفته

۲

   شهردار رشت به عنوان یک 
محیط  متخصص  و  کارشناس 
و  معضل  خوبی  به  زیست 
مشکل زباله های شهر رشت را 
تشخیص  اساسی شهر  مسئله 
داده و در جهت ساماندهی آن 

با جدیت تالش می کند.
حاج محمدی  ناصر  دکتر     
»مسئله دفنگاه سراوان و ایجاد 
زباله«،  تصفیه خانه شیرابه های 
کارخانه  ظرفیت  »افزایش 
»ساخت  و  رشت«  آلی  کود 
موضوعی  سه  را  زباله سوز« 
می داند که همزمان و همراستا 
با هم با همراهی همه مسئوالن 
حال  در  استانی  و  کشوری 

پیگیری است.
زباله های سراوان می رود و روند اجرای پروژه  به دفنگاه      وی هر روز 
تصفیه خانه شیرابه ها را مورد نظارت و پیگیری قرار می دهد به نحوی که این 
بازدیدهای روزانه سبب شده تا مجریان پروژه نیز روی این موضوع حساسیت 

و جدیتی بیشتر به خرج دهند.
   دکتر حاج محمدی پیش از این در باره  حل مسئله به اهالی سراوان گفته 
بود که اگر یک روزی شهرداری رشت، سراوان را به حال خود رها کند، 

مشکالت آالن دفنگاه زباله ها صد چندان خواهد شد. 
   وی تاکید کرده بود: شهرداری طبق قانون مصوب مجلس باید جایی 
را که دولت اعم از وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و جهاد 
استفاده  مورد  زباله  دفن  برای  می کنند،  تعرفه  شهرداری  به  کشاورزی 
قرار می داد و اهالی سراوان خود شاهد هستند که ۳۴ سال بوده که در 
سراوان به همین روال کار شده و شهردار کنونی وارث این معضل بزرگ 

بوده است.
آالن  که  بود  کرده  نشان  خاطر  سخنانش  در  رشت  شهردار     

مریضی  حکم  سراوان  وضعیت 
را دارد که اگر اجازه داده نشود 
به  را  کارش  متخصص  پزشک 
گذشته  در  مثاًل  اینکه  دلیل 
انجام  داشته،  وجود  ضعفهایی 
حادتر  وضعیتش  مریض  دهد، 

می شود.
   دکتر حاج محمدی اعتقاد دارد: 
دست  از  را  فرصت  این  امروز  اگر 
سراوان  مشکالت  فردا  بدهیم 
افسوس  و  شد  خواهد  افزونتر 
خواهیم خورد چون معلوم نیست 
امروز  مانند  مسئوالن  زمانی  چه 
روی حل مسئله سراوان هماهنگ 

و همراه شوند.
باره  در     سخنان شهردار رشت 
تا ساخت  که  است  اهمیت  دارای  بیشتر  آن جهت  از  سراوان  دفنگاه 
و وضعیت  بدون شک چند سالی طول خواهد کشید  زباله سوز رشت 
کنونی دفنگاه هم روز به روز ظرفیت پذیرش زباله های جدید را از دست 
با  که همراستا  داده  تشخیص  به درستی  او  دلیل  به همین   می دهد 
بهبود وضعیت این دفنگاه باید ظرفیت کارخانه کود آلی رشت افزایش 

یابد.
   با تالشهای حاج محمدی و هماهنگیهای کشوری و استانی وی عملیات 
اجرای دو سوله جدید برای راه اندازی دو خط پردازش زباله در کارخانه کود 
آلی رشت به خوبی پیش می رود و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصد 

با سرعت دنبال می شود.
  همچنین در این زمینه با بازدیدهای مکرر شهردار رشت از کارخانه 
جدید  پردازش  خطوط  ایجاد  و  ساخت  اجرایی  عملیات  آلی  کود 
زباله در این کارخانه نیز به طور شبانه روزی پیگیری می شود و همه 
رشت  پسماندهای  مدیریت  آینده  به  می توان  که  می دهد  نوید  اینها 

امیدوارتر بود.

باتدابیرشهرداریاهالیسراوانازمعضلزبالههایمنطقهرهاییمییابند
عزم جدی شهردار رشت برای حل مسئله دفنگاه زباله های سراوان

لیلهالمبیت
شب  اول ربیع االول به نام »لیله المبیت« مزیّن است، در این شب یک حادثه مهّم تاریخی واقع شد و آن این که در 
سال سیزدهم بعثت، رسول خدا)ص( از مّکه به قصد هجرت به سوی مدینه، از شهر خارج شد و در »غار ثور« پنهان 
گردید و  امیر مومنان علی)ع( برای اغفال دشمنان، فداکارانه در بستر رسول خدا)ص( خوابید آیه شریفه »َو ِمَن الّناِس 
َمْن یَْشِری نَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللِهّ َو اللُهّ َرُءوٌف بِالِْعباِد؛ بعضی از مردِم )با ایمان و فداکار( جان خود را در برابر خشنودی 

خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است«در حّق آن حضرت نازل شد.

توجه به آرامش روحی پرسنل؛ افزایش 
بازدهی کاری

بر  عالوه  اداری  کار  بازدهی  افزایش  برای     
وجدان کاری پرسنل، آرامش روحی و روانی آنها 

نیز بسیار حائز اهمیت است.
   بدون شک تنها داشتن قدرت تفکر، خالقیت 
و ابتکار نمی تواند میزان بهره وری کارمندان 
یک تشکیالت را باال ببرد بلکه باید عالوه بر 
آن با فراهم کردن شرایط، امکانات و بسترهای 
الزم به سالمت جسمی و روحی کارکنان نیز 

در جهت افزایش راندمان کاری توجه کرد.
    اگر این موضوع در محیط کاری تشکیالتی 
همچون شهرداری مورد توجه قرار بگیرد نه 
تنها می تواند در بازدهی آن موثر باشد بلکه 
می تواند تاثیراتی عمیق بر میزان رضایتمندی 

ارباب رجوع نیز داشته باشد.
دانست  مولفه ای  را  بهره وری  نمی توان     
به کارکنان یک تشکیالت کوچک  تنها  که 
می توان  زمانی  بلکه  برمی گردد  بزرگ  یا  و 
و  مدیران  که  یافت  بهره وری الزم دست  به 
مسووالن نیز به فکر کارمندان بوده و امنیت 

روانی آنها را در محل کار فراهم آورند.
   بی تردید هر مشکل و مسئله ای که برای 
حتی بخشی از کارکنان یک واحد پدید آید؛ 
می تواند تاثیراتی مستقیم و غیرمستقیم روی 
بخشهای دیگر داشته و بازدهی را کاهش داده 

و زمینه های بی انگیزگی را باال ببرد.
   شهردار محترم رشت نشان داده که فراهم کردن 
محیط کاری دارای آرامش برای پرسنل را همیشه 
مورد توجه دارد و به همین دلیل با پیگیری ایشان 
عزم جدی مسووالن برای حل مسئله ۸26 نیروی 

شهرداری رشت نیز جزم شده است.
   خوشبختانه اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر رشت و همه مسئوالن استان نیز برای 
برطرف کردن این مسئله جدی هستند که 

جای تقدیر و تشکر دارد.
   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت نیز امیدوار است تالشها نتیجه بخش باشد و 
نگرانی این دسته از پرسنل شهرداری برای همیشه 
رفع گردد تا با خاطری آسوده  تر به خدمت بپردازند.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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به دنبال بارشهای شدید لحظه ای چهارشنبه گذشته؛ 
نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت به موقع 

برای رفع آبگرفتگی معابر اقدام کردند 
همزمان  گذشته  چهارشنبه  روز  صبح     
که  شد  اعالم  رشت  در  بارشها  شروع  با 
کل  اداره  اعالم  حسب  بر  دوشنبه  روز  از 
هواشناسی استان گیالن، هشدارهای الزم به 
داده  معابر  آبگرفتگی  زمینه  در  همشهریان 
شده و نیروهای خدمات رسان شهرداری هم 
در آماده باش کامل برای کمک به شهروندان 

هستند.
ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
مهندس  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
علیرضا مقصودی در این باره گفت: با توجه 
اولیه،  لحظات  از  بارشهای شدید  به شروع 
رشت  شهرداری  شهری  خدمات  نیروهای 
برای رفع آبگرفتگی های جزئی و مقطعی وارد 

عمل شده اند.
شهرداری  شهری  خدمات  معاون     
اداره  اعالم  حسب  بر  کرد:  تاکید  رشت 
روز  از  گیالن  استان  هواشناسی  کل 
بوده  آماده  معاونت  این  نیروهای  دوشنبه 
در  ویژه  به  قبل  لحظاتی  بارشهای  با  و 
منطقه های ۲ و ۳ و ۵ این نیروها با جدیت 
در حال رفع آبگرفتگی های مقطعی و جزئی 

هستند.
نیروهای خدمات رسان  کرد:  تاکید  وی     

همچنین همکاری الزم را با شهروندان رشتی 
برای سهولت در رفت و آمد به عمل می آورند 

و همراه آنها هستند.
مقطعی  آبگرفتگی  گفت:  مقصودی     
و  مقطعی  سیل آسای  بارشهای  دنبال  به 
نیروهای  اما  بوده  اجتناب ناپذیر  لحظه ای 
خدمات شهری نهایت تالش خود را برای 

آبگرفتگی ها مبذول می دارند. این  رفع 
رشت  معاون خدمات شهری شهرداری     
اشاره  با  همچنین  سخنانش  ادامه  در 
این  انجام  زمان  در  خدمات رسانی  به 
هم اکنون  کرد:  نشان  خاطر  نیز  گفت وگو 
نیروهای  می شود  انجام  گفت وگو  این  که 
از  بسیار  در  رشت  شهرداری  خدمات رسان 
و  آبگرفته  مناطق  رفع  حال  در  شهر  نقاط 
و  شهروندان  شد  و  آمد  در  سهولت  ایجاد 

خودروها هستند.

شهردار رشت خبر داد: 
در صورت تصویب شورای عالی ترافیک کشور

 پروژه تراموای کالنشهر رشت بهمن ماه 
کلنگ زنی می شود

  
 دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت گفت: در صورت صدور مجوز نهایی شورای عالی ترافیک کشور 
در خصوص پروژه   تراموای کالنشهر رشت در سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران)۲۲ بهمن 
ماه( کلنگ زنی خواهد شد وی همچنین اعالم کرد که اجرای طرح از طریق سرمایه گذاری به روش 

فاینانس پیشنهاد به صرفه تری است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
جلسه مشترک کمیسیون های »توسعه و عمران« و »حمل و نقل و ترافیک« شورای اسالمی شهر رشت 
که حول محور پروژه تراموا با حضور نماینده یک شرکت چینی در محل شورای اسالمی شهر برگزار 
گردید، افزود: با توجه به نتایج حاصل از مطالعات مهندسین مشاور پروژه)شرکت بهروی تهران( استفاده 
از تراموا به سایر گزینه ها مانند مترو، مونوریل، اتوبوس برقی،BRT  LRT و یا سایر وسایل حمل و نقل 

عمومی جمعی ترجیح داده شده است و به عنوان گزینه برتر طراحی انتخاب گردید.
   شهردار رشت تصریح کرد: پس از تصویب طرح تراموای ریلی در شورای عالی ترافیک کشور، فاز اول 

پروژه اجرایی تراموا در شهر رشت کلنگ زنی خواهد شد.
   وی افزود: اساسنامه سازمان حمل و نقل ریلی کالنشهر رشت که در سالهای قبل به تصویب شورای 
اسالمی شهر رسیده است در انتظار تصویب نهایی وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 

می باشد.
   وی همچنین بیان نمود: اوراق مشارکت با سود بیش از بیست درصد برای پروژه های خدماتی و حمل 

و نقل توجیه اقتصادی ندارد اما  در پروژه های درآمدزا کاربرد بیشتری دارد.
   شهردار رشت افزود: جذب منابع اعتباری دولت در ردیفهای اعتباری مورد تاکید جدی است که 

نیازمند شروع هرچه سریعتر پروژه است که باید فوراً اقدام گردد.
   وی بیان نمود: خط یک تراموای رشت ۱۶ کیلومتر مسیر رفت و ۱۶ کیلومتر مسیر برگشت 
است و دارای ۲۰ ایستگاه می باشد و شروع عملیات اجرایی می تواند شهرداری رشت را در ردیف 

دریافت کنندگان اعتبار ملی در بودجه کل کشور نگه دارد.  
   دکتر حاج محمدی سپس بیان نمود: اجرای پروژه تراموا عالوه بر توسعه ناوگان حمل و نقل می تواند 
به جاذبه های توریستی و گردشگری شهر کمک نماید. امروزه بیشتر شهرهای اروپا به این سیستم حمل 

و نقل روی آورده اند.
   وی افزود: مهندسین مشاور بهروی تهران یکی از مشاوران سرشناس و با تجربه، متخصص و کارآزموده 

است که باید نظارت مستمر و مداوم بر روی اجرای پروژه داشته باشد.
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مراسم سوم همسر مدیر 
منطقه دو شهرداری رشت 

برگزار شد

منطقه  مدیر  همسر  سوم  مراسم     
فرماندار  با حضور  دو شهرداری رشت 
شورای  اعضای  رشت،  شهرستان 
از  جمعی  و  مدیران  شهر،  اسالمی 
کارکنان و پرسنل شهرداری رشت در 

مهدیه رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
آیین  بین الملل شهرداری رشت  امور  و 
والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی  با 

جمال یاری همراه بود.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت     
شهرداری رشت همراه با دیگر همکاران 
دست  از  غم  شهرداری  این  کارکنان  و 
دادن همسر را به مدیر محترم منطقه دو 
شهرداری رشت تسلیت گفته و برای آن 
مرحومه غفران الهی و برای همه بازماندگان 
صبر جمیل و اجز جزیل مسئلت می نماید.

   گفتنی است گزارش تصویری کامل این 
مراسم را نیز می توانید در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری رشت دنبال نمایید.  

ناصر  دکتر     
شهردار  حاج محمدی 
نشستی  در  رشت 
پارسایی  علیرضا  با 
مخابرات  سرپرست 
منطقه گیالن و هیات 
و  دیدار  وی  همراه 

گفت وگو نمود.
واحد  گزارش  به     
خبر مدیریت ارتباطات 
بین الملل  امور  و 
شهرداری رشت، دکتر 
حاج محمدی  ناصر 
این  شهردار رشت در 
نشست ضمن تبریک 

به علیرضا پارسایی به مناسبت انتصابش به عنوان سرپرست مخابرات 
منطقه گیالن و همچنین خوشآمدگویی به هیات همراه وی، تعامل 

شهردار رشت با سرپرست مخابرات منطقه  گیالن دیدار و گفت وگو کرد
و همکاری دوجانبه 
از  بسیاری  در  را 
مسائل شهری مورد 

تاکید قرار داد.
اجرای  نحوه      
از  بسیاری 
شهری  پروژه های 
و همچنین موضوع 
حفاریها و ترمیم آنها 
از مسائلی است که 
مورد توجه طرفین 

بوده است.
   گزارش تصوبری 
شهردار  نشست 
سرپرست  با  رشت 
رشت  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  در  گیالن  منطقه  مخابرات 

بارگذاری شده است.

همزمان با شهادت حضرت امام رضا)ع(؛
موکب خدام العتره حاضر در 
خدمت رسانی به شهروندان

   به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
موکب خدام العتره شهرداری رشت اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی 

نمود.
   برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت امام رضا)ع( به 
پیاده راه  در  رشت  شهرداری  خدام العتره  مردمی  موکب  وسیله 
فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت با استقبال شهروندان روبه رو 

شد.  
را  ایستگاه صلواتی صلواتی  این  برپایی  تصویری  گزارش      
پیگیری  رشت  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  در  می توانید 

نمایید.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت     
خدام العتره  مردمی  موکب  صلواتی  ایستگاه  رشت،  شهرداری 
در  رضا)ع(  امام  شهادت  مناسبت  به  که  رشت  شهرداری 
مورد  شد،  برگزار  ذهاب  شهدای  میدان  فرهنگی  پیاده راه 
استقبال قرار گرفت و بار دیگر خدمات این موکب کانون توجه 

واقع شد. 



۵

باتاکیدشهرداررشتانجاممیشود؛
تالش شبانه روزی برای ساخت سوله های جدید 

کارخانه کود آلی 
تاکید شهردار  با  امور بین الملل شهرداری رشت،  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت     
رشت دکتر ناصر حاج محمدی روند سریع و متداوم اجرای ساخت سوله های جدید پردازش زباله 
در کارخانه کود آلی رشت همزمان با پیشرفت عملیات راه اندازی تصفیه خانه شیرابه سراوان در 

حال انجام است.
   بر پایه  این گزارش دکتر ناصر حاج محمدی با جدیت مساله مربوط به پردازش زباله ها در کارخانه 
کود آلی رشت و بهبود وضعیت دفنگاه زباله سراوان را پیگیری می کند و روزی نیست که پیگیر این 

موضوع نباشد. 
   گزارش تصویری پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت نیز حاکی از اجرای عملیات شبانه روزی ساخت 
سوله های جدید پردازش زباله در کارخانه کود آلی همزمان با پیشرفت عملیات راه اندازی تصفیه خانه 

شیرابه سراوان است.

درنشستمعاونانومدیرانشهرداریرشت؛
موضوعات مهم هفته مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت
   جلسه شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، 
معاونین شهرداری، مدیران مناطق، مدیران میانی و مسووالن واحدهای مختلف شهرداری رشت و 
همچنین روسای سازمانهای شهرداری برای برگزاری آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری و همچنین مشاور 

امور بانوان و مسئول پیگیری امورات ادارای و مکاتبات با وزارت کشور برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست با حضور 
دکتر ناصر حاج محمدی، معاونان و مدیران شهرداری، مدیران مناطق پنجگانه و روسای سازمانهای 
شهرداری رشت ضمن بحث و بررسی در زمینه  موضوعات مهم هفته آیین تودیع و معارفه مسووالن 

جدید شهری انجام شد.
   گزارش تصویری جلسه شورای معاونان و مدیران شهرداری در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

بارگذاری شده است.



۶

طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت در ایستگاه 
بیست و هشتم

	 
			پس	از	آنکه	روز	جمعه	هفته	گذشته	سوم	آبانماه	۱۳۹۸	مرحله	بیست	و	هفتم	از	طرح	پاکسازی	
محالت	شهر	رشت	با	همکاری	شرکتهای	طرف	قرارداد	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهرداری	در	
زمینه	رفت	و	روب	و	فضای	سبز	برگزار	گردید،	روز	جمعه	این	هفته	دهم	آبانماه	۱۳۹۸	نیز	این	طرح	

تداوم	یافت.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	مرحله	بیست	و	هفتم	
از	طرح	پاکسازی	محالت	شهر	رشت	در	روز	جمعه	سوم	آبانماه	با	همکاری	شرکتهای	طرف	قرارداد	
سازمان	مدیریت	پسماندها	در	زمینه	رفت	و	روب	و	فضای	سبز	به	شرح	مسیرهای	ذیل	برگزار	گردید:

منطقه	یک؛	اسماعیل	آباد	و	کوچه	های	مجاور-	پاکسازی	ورودی	شهر	از	سمت	جاده	پیربازار
منطقه	دو؛	پاکسازی	دو	طرف	ضیابری-پاکسازی	خیابان	شریعتی	داخل	بازار-پاکسازی	دباغیان	

حاشیه	رود	خانه
منطقه	سه؛	بلوار	امام	رضا)ع(	پاکسازی	خروجی	و	ورودی	شهر-	پل	رو	گذر	جانبازان)پاکسازی،	رفت	
و	روب،	کفتراشی	خاک	و	علفهای	هرز،	شستشوی	گاردریل	و	نرده	ها(-پارک	شهید	نهی	قناد	)هرس	
علفهای	هرز	حاشیه	دیوار(-	برداشت	جداول	شکسته	شده	به	دلیل	برخورد	خودروها	از	داخل	جوی	
آب	خیابان	امام	خمینی)ره(-پاکسازی،	رفت	و	روب	و	کف	تراشی	کنار	دیوارها	و	پای	درختان	و	
کندن	علفهای	هرزه	بلوار	امام	علی)ع(-	پاکسازی،	کفتراشی	خاک	و	علفهای	هرز	حاشیه	دیوار	و	پای	
درختان	ابتدایی	خیابان	شهدا-پاکسازی	علفهای	هرز	زمینهای	بایر	و	کف	تراشی	کانیوی	و	کفتراشی	
خاک	و	علفهای	هرز	پیاده	رو	و	حاشیه	دیوارهای	خیابان	عاطفی-پاکسازی	زمین	بایر	و	جمع	آوری	

ضایعات	محله	دیانتی	پشت	کانکس	بازیافت
منطقه	چهار؛	شهرک	فجر	و	کوچه	های	منشعب

منطقه	پنج؛	هرس	علف	جاده	تهران	جنب	پمپ	بنزین	دولت	آباد،	کوچه	نور-مسکن	مهر،	محالت	
محسن	عاشوری	و	ملدینگ-پاکسازی	محالت	و	زمین	بایرها	کوچه	آزرون-	کفتراشی	بلوار	الکان-

ملدینگ	مسکن	مهر
			گزارش	تصویری	این	فعالیت	را	می	توانید	در	پایگاه	اطالع	رسانی	شهرداری	رشت	ببینید.

خدمتی به تازگی هر هفته؛
برگزاری »میز خدمت« شهرداری رشت 

در مصلی امام خمینی)ره(
			برپایی	»میز	خدمت«	شهرداری	رشت	در	مصلی	امام	خمینی)ره(	این	شهر	که	با	دستور	دکتر	ناصر	
حاج	محمدی	هر	هفته	با	محوریت	شهرداری	یک	منطقه	از	مناطق	پنجگانه	برگزار	می	شود	اینک	به	عنوان	

یک	خدمت	شناخته	شده	به	شهروندان	در	این	مصلی	از	آن	یاد	می	شود.		
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	در	راستای	اجرای	دستورات	
شهردار	رشت	مبنی	بر	ارائه	خدمت	به	شهروندان	هر	منطقه	در	روزهای	جمعه	هر	هفته،	صبح	روز	
جمعه	دهم	آبانماه	۱۳۹۸		»میز	خدمت«	در	مصلی	امام	خمینی)ره(	رشت	با	محوریت	شهرداری	
منطقه	سه	و	با	حضور	یک	عضو	از	اعضای	شورای	اسالمی	شهر	رشت	برگزار	شد	و	پاسخگوی	بسیار	از	

مراجعه	کنندگان	بود..
			همچنین	بر	پایه	این	گزارش	»میز	خدمت«	یاد	شده		در	راستای	اجرای	دستور	شهردار	رشت	صبح	
روز	جمعه	هفته	گذشته	سوم	آبانماه	نیز	در	مصلی	امام	خمینی	)ره(رشت	با	محوریت	شهرداری	منطقه	

چهار	برگزار	شده	بود.
			گزارش	تصویری	برگزاری	»میز	خدمت	شهرداری	رشت«	با	محوریت	شهرداری	مناطق	پنجگانه	را	

می	توانید	در	پایگاه	اطالع	رسانی	شهرداری	رشت	دنبال	کنید.



۷

ساخت سوله های جدید در کارخانه کودآلی ۳۸ درصد 
پیشرفت دارد

   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت از پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصدی ساخت 
سوله های جدید در کارخانه کودآلی خبر داد.

   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت، 
ایجاد دو سوله ی جدید در شرکت کود آلی به منظور ارتقای ظرفیت تولید در کارخانه با نظارت 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  تاکنون ۳۸ درصد  و  است  انجام  بازآفرینی در حال  و  سازمان عمران 

است.
   میثم حرفت خواه با اعالم این خبر افزود: با اتمام عملیات بتن ریزی و فنداسیون سوله های کارخانه کود 
آلی، تکمیل این پروژه با سرعت در حال انجام است و درحال حاضر اجرا و نصب ستونهای آکس محور 

A , C به طور کامل انجام شده است.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری همچنین افزود: اجرا و نصب ستونهای آکس محور B نیز به 

تعداد شش عدد انجام شده و نصب تیرها از محور ۱ تا ۶ نیز به صورت کامل اجرا گردیده است.
در  کمپوست  تولید  ظرفیت  ارتقای  موجب   - جدید  سوله های  این  شد:  یادآور  حرفت خواه     
قبولی  قابل  پیشرفت  تاکنون  زمانبندی  به  توجه  با  پروژه  اجرای  و  می شود  آلی  کود  کارخانه 

داشته است.
   گفتنی است با اختصاص اسناد خزانه برای ساخت سوله های تخمیر و سوله نرم در کارخانه کود آلی، 
در ماه اسفند سال گذشته، زمین اجرای پروژه  تحویل کارخانه کود آلی شد و با انعقاد قرارداد، پروژه 
ساخت سوله های تخمیر با نظارت سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در دست اجرا 

است.

آموزش حقوق شهروندی
از »بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون 
شهرداریها« چه می دانیم؟ 
   متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها 
را برای آگاهی هر چه بیشتر شهروندان 

اطالع رسانی می کنیم:
   »جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه 
اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز 
مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول 
بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف 
کارگاه ها،  کارخانه ها،  تاسیس  از  است 
گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها و دکان ها 
محترقه  مواد  که  مرکزی  همچنین  و 
مراکز  و  اصطبل چهارپایان  و  می سازند 
دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و 
کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا 
یا  و  عفونت  یا  و  دود  تولید  یا  و  کنند 
تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری 
کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و 
عمومی  گرمابه های  خزینه  و  آهک پزی 
که مخالف بهداشت است اقدام نمایند و 
با نظارت و مراقبت در وضع دوکش های 
اماکن و کارخانه و وسائط نقلیه که کار 
آلوده  از  می کند  ایجاد  دود  آنها  کردن 
شدن هوا شهر جلوگیری نماید و هرگاه 
تأسیسات فوق قبل از تصویب این قانون 
به وجود آمده باشد آنها را تعطیل و اگر 
الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال 

دهد.« 
   

   »تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و 
تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف 
است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی 
به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب 
باشد  معترض  شهرداری  نظر  به  ملک 
به  را  خود  اعتراض  روز   ۱۰ ظرف  باید 
ازطرف  که  نفر   ۳ از  مرکب  کمیسیون 
شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم 
کند. رأی کمیسیون قطعی و الزم االجرا 
است، هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تائید 
نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در 
موقع، اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر 
وسیله  به  شهرداری  نکند  اقدام  شخصاً 

مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.«

خدمات رسانی گسترده آتش نشانی 
رشت در هفته ای که گذشت

هفته ها  دیگر  همچون  گذشته  هفته     
در  خدماتی  »شهرباران«  آتش نشانان 
به  رویدادها  و  حوادث  مختلف  زمینه های 

شهروندان رشت ارائه دادند.
محبوس  و  سمند  خودروی  واژگونی     
راه  چهار  در  آن  ساله   ۲۱ راننده  شدن 
ساعت  در  که  زمانی  تهران  جاده  کانال 
۷.۲۰ روز پنجشنبه نهم آبان به سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
سازمان  این  تالشگران  شد،  اعالم  رشت 
آتش نشانان  و  به محل حادثه کشانید  را 
خودروی  دو  تصادف  محل  در  حضور  با 
خدمات رسانی  به  مینی بوس  و  سمند 

پرداختند.
خیابان  در  درخت  اصله  یک  سقوط     
آبانماه  هفتم  روز  در  هم  رشت  فلسطین 
نیز آتش نشان شهرباران را به محل حادثه 
برگ  و  شاخ  از  را  محوطه  آنها  و  کشانید 
بودن سقوط  فرسوده  به علت  درختی که 

کرده بود، پاکسازی کردند.
   خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی 

وارد نشد.
هفتم  روز  شهرباران  آتش نشاننان     
خانه  آتش سوزی  همچنین  آبانماه 
رشت  شهدای  خیابان  در  را  مسکونی 

خاموش کردند.
در این حادثه نیز به کسی آسیب وارد نشد و 
آتش نشانان با حضور به موقع از سرایت آتش 

به اطراف جاوگیری کردند.
میزان  و  آتش سوزی  این  وقوع  علت     

خسارت آن در دست بررسی است.
   روز سوم آبانماه نیز حادثه سقوط کمپرسور 
کولر اسپیلت به آتش نشانان اطالع داده شد 
که تالشگران این سازمان با حضور در محل 
آن  تثبیت  و  ایمن سازی  به  نسبت  حادثه 

اقدام کردند.
   در این حادثه نیز به کسی آسیب وارد نشد.

شهرباران  آتش نشانان  که  خدماتی  با     
را  آنها  شهروندان  اینک  می دهند،  ارائه 
بلکه  نمی بینند  آتش نشانی  ماموران  تنها 
در  که  می دانند  شهری  خدمات رسانان 
زمینه های مختلف حوادث شهری به مردم 

کمک می کنند.
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