


گفتار هفته

۲

حدیث هفته
به مناسبت فرا رسیدن »هفته وحدت«

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:
ِ َعَلى الُْفْسَطاط -  به جماعت )يكپارچگى( روى آريد  َعَلْیُكْم بِالَْجَماَعِة؛ َفإِنهَّ يََد اللهَّ

همانا دست خدا با جماعات است.
مجازات النبويه

روز  بازدید  در  رشت  شهردار     
چهارشنبه نماینده ولی فقیه در استان 
گیالن به تشریح وضعیت پردازش زباله 

در این کارخانه پرداخت.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات 
در  محمدی  حاج  ناصر  دکتر  رشت، 
با  یاد شده  کارخانه  دیدار گفت:  این 
توجه به قدمت ۲۲ ساله فرسوده شده 
و هم اکنون یک خط تولید آن بهسازی 

گردیده است.
از  تن  روزانه ۳۰۰  انتقال  به  وی     

از  افزود: بخشی  پسماند و زباله به شرکت کود آلی گیالن اشاره کرد و 
این پسماندها تبدیل به کمپوست شده و بخشی دیگر به صورت سوخت 
باید سوزانده  راه اندازی کارخانه  با  و  نگهداری می شود  زباله سوز  کارخانه 

شود.
   شهردار رشت با اشاره به همکاری دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور و همچنین کارگروه پسماندهای گیالن برای برطرف 
کردن معضل پسماندهای رشت، خاطر نشان کرد: ظرفیت اسمی کارخانه 

بازیافت رشت از ۵۰۰ تن به یک 
هزار تن افزایش پیدا می کند و 
فرآیند پردازش زباله های رشت 
حداکثر  با  کارخانه  این  در 

ظرفیت انجام می شود.
   وی از تولید روزانه پنج تن 
کود  شرکت  در  کمپوست 
تصریح  و  داد  آلی گیالن خبر 
کرد: در آینده تولید کمپوست 
تن   ۲۰ روزانه  به  می تواند 

افزایش یابد.
   حاج محمدی با بیان اینکه 
کارخانه  هکتاری  پنج  زمین 

زباله سوز به شرکت توسعه تدبیر 
تاکید  است،  شده  واگذار  سالمت 

شرکت  این  با  قرارداد  سال ۹۲  کرد: 
منعقد شد اما به دلیل مشکالتی که در 
واگذاری زمین وجود داشت، هم اکنون 

زمین واگذار شده است.
   وی به تصمیم جدی دولت مبنی 
رشت  زباله سوز  کارخانه  راه اندازی  بر 
نیز اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ۳۸ 
میلیارد تومان به شرکت طرف قرارداد 
پرداخت شده و باید ۲۵ درصد از مبلغ 
این  به  قرارداد  کل  دالر  میلیون   ۲۶

شرکت پرداخت شود تا طبق قرارداد، کار را آغاز کند.
   شهردار رشت تصریح کرد: تمهیدات الزم برای تجهیز کارگاه کارخانه 
زباله سوز رشت اندیشیده شده و یک سوله برای آن در نظر گرفته شده است.

   حاج محمدی در ادامه به ساخت تصفیه خانه شیرابه پسماندهای دفنگاه 
سراوان نیز اشاره کرد و گفت: مردم سراوان به حق ناراحت هستند و ورود 

شیرابه به رودخانه های اطراف مردم را نگران کرده است.
تصفیه خانه  ساختمانی  عملیات  اتمام  با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی     
پسماندهای  شیرابه 
وارد  تمیز  آب  سراوان، 

رودخانه ها شود.
اقدامات  به     شهردار رشت 
انجام شده در زمینه بهسازی 
سراوان،  پسماندهای  دفنگاه 
زباله سوز  کارخانه کود آلی و 
اشاره  کوتاه  مدت  در  رشت 
کرد و افزود: دولت با جدیت 
مسئوالن  و  است  پیگیر 
نیز پای کار هستند  مربوطه 
تا امور به سرعت به سرانجام 

برسد.

شهردار رشت در جريان بازديد نماينده ولى فقیه در گیالن از کارخانه کود آلى: 
ظرفیتکارخانهکودآلیرشتبهیکهزارتنافزایشمییابد

تالششهردارو
افزایشتابآوریسراوان

   مسئله مدیریت پسماندها و دفع اصولی آنها 
نه تنها در رشت بلکه در همه استانهای شمالی 
به دلیل تراکم جمعیتی این مناطق، کم بودن 
عرصه دفن، باال بودن سطح آبهای زیرزمینی 
و میزان فراوان زباله های تولیدی مسئله ای 

بغرنج و جدی است.
   شهر رشت از سالیانی دور حجم وسیعی از 
زباله های خود را در دفنگاه زباله های سراوان 
امروز شرایط  انباشتگی  این  و  است  انباشته 
نموده  زا  آسیب  و  حساس  بسیار  را  دفنگاه 
و برای اهالی منطقه هم دردسر تولید کرده 

است.
   دکتر حاج محمدی از زمانی که به سمت 
و  مسئله  درستی  به  رسید  شهرداری رشت 
زباله های آن  را  اساسی شهر رشت  مشکل 
تشخیص داد و از آنجایی که کارشناس محیط 
زیست بوده به فکر چاره افتاد تا هم رشتیها و 

هم اهالی سراوان را از این خطر نجات دهد.
مدیریت  زمینه  در  را  اساسی  کار  او سه     
پسماندهای رشت با جدیت دنبال کرد: "بهبود 
وضعیت دفنگاه و ساخت تصفیه خانه شیرابه 
های سراوان"، "افزایش ظرفیت کارخانه کود 
آلی" و "پیگیری ساخت کارخانه زباله سوز" 
هر سه موضوع مورد نظر شهردار در جای خود 

دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.
   اما همراستا با این موارد اهالی منطقه سراوان  هم 
باید با درک توجه جدی شهردار رشت به مسئله 
مدیریت پسماندها با باال بردن توان تاب آوری خود 
این امکان و فرصت را به شهردار رشت بدهند تا با 
اقدامات اساسی و اصالحی مسئله زباله ها را برای 

همیشه از چهره شهر پاک کند.
   اهالی خونگرم منطقه توجه داشته باشند 
که شهردار تقریباً هر روزه از سراوان و روند 
بازدید  ساخت تصفیه خانه شیرابه های آن 
می کند و پیگیر این موضوع هست بنا بر این 
دغدغه ارزشمند شهردار رشت باید مورد توجه 

قرار گیرد.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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			پیام	تسلیت	شهردار	رشت	در	پی	درگذشت	مادر	شهیدان	سیدجوادی		
   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در پیامی درگذشت مادر شهیدان سیدجوادی را تسلیت گفت.

   متن پیام تسلیت بدین شرح استا:
»بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم
انا	هلل	و	نا	الیه	راجعون

   با کمال تاسف و تاثر پرواز روح بلند مادر معظم و معزز شهیدان بزرگوار سیدجوادی که صبح امروز 
به ملکوت اعلی پیوست را به خانواده گرامی آن شهید قهرمان دفاع مقدس و همه یادگاران هشت سال 
مقاومت دالورمردانه ملت رشید ایران به ویژه گیالنیان همیشه در صحنه تسلیت و تعزیت عرض می 

کنم.
   بدون شک مادران شهدا حقی عظیم به گردن همه ما دارند که از دامن پاک و مطهر آنها شهیدان 

آسمانی تقدیم این مرز و بوم شده است.
   آنها اسوه های صبر، استقامت و از خودگذشتگی هستند که سالیانی غم فراق عزیزان خود را در سینه 

ها پنهان کردند تا دشمنان این آب و خاک از تاثر و تالم شان، سوءاستفاده نکنند.
   امیدارم روح آسمانی آن بانوی گرانقدر با اولیاءاهلل و همه شهیدان محشور گردد.

ناصر	حاج	محمدی	-	شهردار	رشت«

حضور شهردار رشت در آیین افتتاح 
ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن

   شهردار رشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار و رئیس دانشگاه گیالن را در آیین افتتاح 
ساختمان علوم کشاورزی دانشگاه گیالن همراهی کرد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با حضور دکتر محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، دکتر احمد رضی رئیس 
دانشگاه گیالن، دکتر کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت و شماری دیگر از مسئوالن ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه 

گیالن افتتاح شده و به بهره برداری رسید.
   گفتنی است مساحت این ساختمان پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع اعالم شده است.

با حضور سرمایه گذار داخلی در دفتر شهردار رشت؛ 
زمینه های انجام یک سرمایه گذاری جدید فراهم شد

   با حضور شهردار رشت، رئیس شورای اسالمی شهر و با حضور سرمایه گذار داخلی، زمینه های 
اجرای یک پروژه سرمایه گذاری در شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این جلسه صبح روز 
پنجشنبه در دفتر شهردار رشت با حضور آقای محمدخانی سرمایه گذار داخلی برگزار شد.

   در این نشست که معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت نیز حضور داشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
از ابراز عالقه آقای محمدخانی در اجرای یک پروژه سرمایه گذاری در رشت قدردانی کرد.

   شهردار رشت گفت: شورا و شهرداری این شهر از هر گونه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف زیرساختی، 
عمرانی، گردشگری و... در شهر رشت استقبال می کنند و زمینه ها و بسترهای الزم کار را فراهم می آورند.

   اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز به نگاه مثبت و موثر شورا در زمینه 
سرمایه گذاری در این شهر تاکید کرد.

مشاور اجرایی شهردار رشت معرفی شد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در مراسمی با حضور شماری از مدیران شهردار، محمود باقری خطیبانی را به عنوان مشاور اجرایی 

خود معرفی کرد.
   در حکم انتصاب شهردار رشت خطاب به محمود باقری خطیبانی آمده است که: با عنایت به تعهد، 
تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی و به لحاظ ایجاد روابط دوسویه بین وظایف شهرداری و توسعه همه 
جانبه شهر رشت به موجب این حکم به عنوان »مشاور اجرایی شهردار رشت« منصوب می گردید، امید 
است با استعانت از پروردگار متعال و نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و بهره گیری از 
تجارب سالهای متمادی خدمت در حوزه های مختلف و استفاده از ظرفیتها و استعدادهای موجود با 
هدف ارتقای بسترهای الزم جهت کارآمدسازی شهرداری و تعامل دو سویه با سایر دستگاه های اجرایی 

و دولتی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان فرهیخته و شریف را فراهم آورید.
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   شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت پسماند و ساماندهی سایت 
سراوان که در فرمانداری رشت برگزار شد، تعداد عملیات مربوط به 
منطقه سراوان، کود آلی و امورات مربوط به سطح شهر را بسیار زیاد 
عنوان نمود و اظهار کرد: شهرداری رشت فشار فراوانی را متحمل 

می شود به طوری که زیر بار این فشارها در حال له شدن است.
   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
ناصر حاج محمدی درباره تامین برق تصفیه خانه سراوان نیز با بیان 
اینکه این عمل، در تخصص اداره توزیع برق است، گفت: از این رو 
اجرای شبکه توزیع برق در منطقه سراوان توسط شهرداری امکانپذیر 

نیست مگر آنکه بودجه آن در شهرداری تعریف شده باشد.
   وی از افتتاح تصفیه خانه شیرابه در ۵۰ روز آینده خبر داد و خاطر 
نشان کرد: تعداد زیادی از نیروهای شهرداری به طور شبانه روز در 
منطقه سراوان مشغول به کار هستند و عملیات مختلفی همچون 
عمران و راهسازی بر عهده شهرداری گذاشته شده و به دلیل فشار 
کاری و نبود بودجه های الزم شهرداری قادر به راه اندازی برق در این 

منطقه نیست بنا براین اداره برق در این زمینه باید همکاری الزم را اعمال کند.
   شهردار رشت با بیان اینکه در زمینه مدیریت پسماندها برنامه های آنی و آتی در دستور کار 
شهرداری قرار دارد افزود: تکمیل و ساخت تصفیه خانه شیرابه از برنامه های آنی بوده و تاکنون صد 

درصد سوله مربوط ساخته شده و به زودی عملیات نصب آن نیز انجام می شود.
   دکتر حاج محمدی گفت: عملیات ساخت مخازن پروژه نیز در دست اجرا بوده و پیمانکار با تمام قوا 

مشغول به کار است و هیچ  مشکلی میان پیمانکار و شهرداری وجود ندارد.
   وی در مورد بخشی دیگر از برنامه های آنی نیز گفت: جلسات متعددی با حضور رئیس سازمان برنامه 

و بودجه کشور درمورد تصویب اعتبارات در حوزه پسماند انجام شد.
   شهردار رشت از راه اندازی دو خط کارخانه کود آلی الکان علی رغم استهالکات فراوان خبر داد و 
افزود: خط یک این کارخانه پس از بهسازی آغاز به کار کرد و حاال روزانه ۲۵۰ تن زباله را پوشش 

می دهد و خط دوم  نیز در دست تعمیر و 
راه اندازی است.

   حاج محمدی خاطر نشان کرد: با وجود 
سوم  خطهای  اعتبار  اما  فراوان  تالشهای 
و چهارم از جدول بودجه حذف شده که 
امیدواریم با همکاری مسئوالن مربوط در 
این  به  الزم  اعتبارات  گیالن،  استانداری 

خطها بازگردد.
   به گفته وی با خریداری دو خط سوم و 
چهارم می توان یک هزار تن زباله را در این 

کارخانه بازیافت کرد.
   این مدیر شهری ساخت زباله سوز را از 
برنامه های آتی شهرداری رشت اعالم کرد 
و گفت: ساختمان زباله سوز ۱۰۰ میلیارد و 
تجهیزات مربوط به آن نیز به ۳۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
   شهردار رشت همچنین دربخشی دیگر از 

برنامه های آتی نیز گفت: پردازش مربوط به دستگاه زباله سوز و رفع 
مشکالت مربوط به شرکت تی.تی. اس از جمله این برنامه ها است.

   حاج محمدی همچنین پس از شنیدن گالیه های مردم سراوان 
حاضر در این جلسه اظهار کرد: تخلیه زباله بیش از ۳۰ سال در سراوان 
انجام می شود و انصاف نیست که تمام مسائل این  منطقه فقط به چهار 

ماه حضور شهردار فعلی ختم شود.
   وی با اشاره به قراردادن روزشمار عملیات سراوان توسط مردم این 
منطقه نیز گفت: در هر صورت عملیات بی خطرسازی زباله ها در سایت 
سراوان باید انجام شود و چه روزشمار تمام  شود و چه نشود کار باید 

براساس روال انجام  گیرد.
خود  تجربه  و  دانش  تخصص،  به  اشاره  با  رشت  شهردار     
حل  برای  کرد:  تصریح  پسماندها  و  زیست  محیط  زمینه  در 
مشکالت محیط زیستی کشور، حد و مرز قائل نیستم و درحالی 
می کنند،  مراجعه  متخصص  به  مشکالت  برای حل  همگان  که 
رفع  جهت  در  و  خودم  رغبت  با  عنوان  متخصص،  به  بنده 

مشکالت این منطقه، به رشت و سراوان آمده ام.
   حاج محمدی گفت: اگر از دو سال پیش با جدیت امروز، کار انجام می شد، شاید تاکنون مشکل 

سراوان برطرف می شد.
   فرماندار شهرستان رشت نیز در این نشست از آهنگ پیشرفت عملیات سراوان قدردانی و اظهار کرد: 
مشکل انباشت زباله از سال ۶۹ آغاز شده و امروز به تهدیدی جدی تبدیل گردیده است. هیچکدام از 

مسئوالن فعلی نیز در این رابطه نقشی نداشته اند.
   دکتر میرشمس مومنی زاده گفت: مسئوالن نیز همانند مردم وارثان این معضل هستند و اگر زباله ها 

از ابتدا به صورت بهداشتی دفن می شد، چنین شرایط بغرنجی ایجاد نمی گردید.
   وی افزود: مسئوالن ادوار گذشته باید در جلسات امروز حضور می یافتند تا از معذوریات دوران خود 

سخن می گفتند.
   فرماندار رشت خاطر نشان کرد: مشکل زمانی حل می شود که راه فنی را یافته و هر کدام به وظیفه 

خود درست عمل نماییم.
   مومنی زاده گفت: در ۳۰ سال گذشته هیچ 
مسئله ای به اندازه سراوان در مسئولین به این 
اندازه حساسیت ایجاد نکرده و پای کار آمدن 
تمام مسئوالن کشوری و استانی، اساسی ترین 
کاری است که قرار بود برای حل مشکل زباله 

سراوان انجام شود.
   به گفته وی۳۱۴ میلیارد تومان در سفر پیشین 
رئیس جمهور به گیالن به حل مسئله پسماند 
سراوان اختصاص داده شد و این نشان از اهمیت 
حل معضل سراوان است و چنین اعتباری در 
سفر هیچ هیئت دولتی به هیچ پروژه پسماندی 

اختصاص نیفتاده است.
اشتباه  افزود: مسئوالن گذشته  مومنی زاده     
کرده اند اما امروز باید برای حل مطالبه به حق 

مردم، با شهرداری رشت هماهنگ باشیم.

شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت پسماند و ساماندهی دفنگاه سراوان: 
مشکالتسایتزبالهسراوانحلمیشداگرازدوسالپیشهمانندامروزکارمیشد



۵

شهردار رشت از چند پروژه عمرانی در دشت اجرا 
بازدید کرد

   واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از بازدید شهردار رشت از اجرای 
پروژه آسفالت مسیر کندروی »میدان جهاد« به سمت »بلوار شهدای گمنام«، اجرای عملیات 

آسفالت »خیابان 8 دی« و اجرای عملیات آسفالت در »محدوده منظریه« خبر داد.  
   دکتر ناصر حاج محمدی در بازدیدهایی از پروژه های در دست انجام »آسفالت مسیر کندروی 
میدان جهاد به سمت بلوار شهدای گمنام«، اجرای »عملیات آسفالت خیابان 8 دی« و اجرای 

عملیات »آسفالت در محدوده منظریه« بازدید نمود.
   شایان گفتن است در این بازدیدها مهندس فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی 
شهرداری، مهندس ناصر عطایی مدیر منطقه یک شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری، میثم حرفت خواه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری و 

برخی از روسای نواحی و مدیران شهرداری مناطق و روسای سازمانها حضور 
داشتند.

   گزارش تصویری این برنامه بازدید را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.

اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت با خانواده شهید مدافع 
حرم اسماعیل سیرت نیا دیدار کردند

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به مناسبت فرا رسیدن 
چهارمین سالگرد شهادت علمدار جبهه فرهنگی شهید مدافع حرم سید اسماعیل سیرت نیا، اسماعیل 
حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت، فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری شورا، محمدحسن عاقل منش و سیدامیرحسین علوی اعضای شورای اسالمی شهر، 
همچنین اصغر کامران راد مدیر شهرداری منطقه دو، علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری، علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری، مجتبی شهرستانی 
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، امیر ترومیده مدیر امور ایثارگران، نرجس شیخ شعبانی 

مشاور شهردار در امور بانوان با خانواده آن شهید بزرگوار دیدار نمودند.
   گزارش تصویری کامل این دیدار در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذار شده است.



۶

شهردار رشت با مدیر عامل شرکت گاز گیالن 
دیدار و گفت وگو کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در دیدار با مهندس حسین اکبر راه های همکاری متقابل را بررسی کرد.

   در این دیدار که دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر 
زیربنایی شهرداری رشت  امور  و  نقل  و  معاون حمل  فرامرز جمشیدپور  مهندس  و همچنین 
حضور داشتند، دو طرف در زمینه بررسی ترمیم نوار حفاریهای شرکت گاز استان و لزوم برقراری 

همکاریهای متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
  دکتر ناصر حاج محمدی در سخنانی خاطر نشان کرد: برای عبور و مرور عابران و خودروها در شهر 
ضرورت دارد که پس از اجرای هر عملیات حفاری در معابر شهری، در اسرع وقت نوار حفاریها ترمیم 

گردد تا برای شهروندان مشکل ساز و دردسرآفرین نشود.
   مهندس حسین اکبر هم در این نشست با استقبال از طرح این موضوع قول مساعدت و همکاری 

در زمینه ترمیم نوار حفاریها را با شهرداری رشت داد.

در نشست شهردار رشت با مدیر کل آموزش و پرورش گیالن؛ 
بر لزوم اجرای طرح »شهردار مدرسه« در رشت تاکید شد

   شهردار رشت در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن گفت: یکی از اقدامات مشترک 
می تواند برگزاری و اجرای »طرح انتخاب شهردار مدرسه« باشد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در این دیدار تاکید کرد: برگزاری این طرح به دانش آموزان امکان می دهد تا برای چگونگی زندگی 

اجتماعی خود و مدیریت درست آن در آینده از هم اکنون به مشق و تمرین بپردازند.
و حس  روحیه  همچنین  مدرسه  شهردار  طرح  اجرای  کرد:  تاکید  ادامه  در  رشت  شهردار     

مسئولیت پذیری را در دانش آموزان ما تقویت می کند.
   نادر جهان آرای مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن نیز از عالقه مندی و جدیت شهرداری 

رشت در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی مشترک استقبال کرد.
   در این نشست که مریم گل احضار معاون مالی و اقتصادی، مهندس علی مقصودی معاون خدمات 
شهری و محمدعلی پورشعبانعلی مدیر امالک شهرداری رشت نیز حضور داشتند، دو طرف در باره 
لزوم همکاریهای فرهنگی و اجرای برنامه های مشترک در زمینه آموزش حقوق شهروندی به بحث و 

تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

با حضور شهردار رشت؛ 
فاز یک کارخانه کود آلی گیالن مجدداً آغاز به کار کرد

    به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری رشت، کارخانه کود آلی گیالن 
که به دلیل برخی نقایص فنی به مدت یک ماه تعطیل شده بود، پس از بهسازی از محل 

اعتبارات داخلی این کارخانه مجدداً آغاز به کار کرد.
   فاز اول این کارخانه با ظرفیت اسمی تفکیک روزانه ۲۵۰ تن زباله از هفته گذشته با حضور 

دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت مجدداًً آغاز به کار کرد.
   همچنین پس از آغاز به کار فاز اول، زمینه برای اورهال فاز دو با استفاده از تکنولوژی 

داخلی و فعالیت فاز دوم فراهم خواهد شد.
   گفتنی است در صورت تامین اعتبار با هدف خرید و راه اندازی دو خط ۳ و۴ با ظرفیت 
۵۰۰ تنی در سوله های جدید ظرفیت کارخانه کود آلی به یک هزار تن در روز خواهد رسید.
   همچنین بخشی از این زباله هایی که در کارخانه کود آلی گیالن پردازش می شود  به 
RDF و سوخت زباله سوز تبدیل شده و بخشی دیگر  از زباله ها نیز تبدیل به کود کمپوست 

خواهد شد.



۷

برنامه ای به مناسبت »هفته ملی سالمت بانوان«
   پویش ملی »ارتقای نشاط و سالمت زنان با ورزش« به مناسبت فرا رسیدن »هفته ملی سالمت 

بانوان ایران« در رشت اجرا شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به مناسبت »هفته ملی 
سالمت بانوان ایران«، پویش ملی »ارتقای نشاط و سالمت زنان با ورزش« با حضور خانم نعمت زاده 
معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیالن و با مشارکت امور بانوان شهرداری رشت در »بوستان 

بانوان منظریه« این شهر برگزار شد.
   در جریان برگزاری این برنامه نرجس شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان، شماری از زنان 

شاغل در شهرداری رشت و جمعی از بانوان شهروند رشتی حضور داشتند.   

سازمان عمران شهرداری رشت در پروژه مهم در شهر اجرا کرد
   روابط عمومی  و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت از اجرای 
آسفالت مکانیزه »میدان فرهنگ تا مصلی« خبر داد و گزارش تصویری این پروژه را در پایگاه 

اطالع رسانی این سازمان بارگذاری کرد.
شب ۱۳آبان و در ادامه اجرای  پروژه نهضت آسفالت معابر اصلی و ترمیم نوارهای حفاری، آسفالت 

میدان فرهنگ و خیابان امام خمینی به صورت مکانیزه انجام شد.
   میثم حرفت خواه با اعالم این خبر افزود: اجرای آسفالت مکانیزه محور یاد شده »میدان فرهنگ 
تا میدان مصلی« به طور مکانیزه انجام می شود و نیروهای اجرایی سازمانعمران و بازآفرینی شهری 

برای جلوگیری از ایجاد بار ترافیکی در این محور  کار آسفالت را شبانه انجام می دهند.
   رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت همچنین تصریح کرد: در اجرای این 
پروژه به منظور جلوگیری از خستگی آسفالت، دستگاه آسفالت تراش، با تراشیدن آسفالت قدیمی 

اقدام به زیرسازی مناسب برای انجام آسفالت جدید نموده است.

جشنواره نمایشگاهی عفاف و حجاب در رشت 
برگزار شد

   سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان گیالن جشنواره نمایشگاهی عفاف و حجاب را در رشت برگزار کرد.

   به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، این نمایشگاه با 
طرح ویژه »تعویض چادر« و با حضور خالقانه طراحان مد و لبای استان گیالن در مجتمع فرهنگی 

- هنری خاتم االنبیا)ص( رشت برگزار شد.
   عالقه مندان می توانند از۱۶ آبان ماه امسال بین ساعتهای ۹ صبح تا ۱۹عصر از این نمایشگاه 

بازدید نمایند.
   گفتنی جشنواره نمایشگاهی عفاف و حجاب تا روز ۲۳ آبان ماه امسال در مجتمع فرهنگی – 

هنری خاتم االنبیا)ص( رشت پذیرای عالقه مندان است.

   گفتنی است به مناسبت فرا رسیدن »هفته ملی سالمت بانوان« به طور همزمان 
در سراسر کشور »پویش ملی ارتقای سالمت بانوان با ورزش« با شعار »ورزش؛ 

شادابی و آرامش« برگزار شده است.
   در اجرای این پوش ملی برنامه هایی متنوع در شهرهای مختلف برگزار شد که 

در شهر رشت نیز این پویش با همکاری امور بانوان شهرداری رشت اجرا گردید.
   ورزش صبحگاهی، میان وعده سالمت، تست سنجش سالمت زنان، پیاده روی، 
نرمش و آموزش حرکات ورزشی، توزیع بروشورهای اطالعاتی و میز امدادی شامل 
سنجش فشارخون، قند و وزن است و اجرای مسابقه از برنامه های این پویش ملی 

بوده است.



۸

سازمان آتش نشانی رشت یک اقدام ارزشمند 
آموزشی را برای کودکان اجرا کرد 

   جشنواره نقاشی با محوریت پدافند غیرعامل و توجه به مفاهیم و اصول ایمنی برای 
کودکان  »شهرباران« برگزار شد.

ایمنی شهرداری رشت،  و خدمات  نشانی  آتش  روابط عمومی سازمان  گزارش  به     
جشنواره نقاشی با محوریت پدافند غیرعامل با حضور ۱۴۰ کودک از مهدهای کودک 
»فرشته ها«، »گلواره«، »دنیای شیرین« در دو نوبت در ایستگاه ۱۳ آتش نشانی رشت 

برگزار شد.
   این گزارش حاکی است آموزشهای یاد شده به مناسبت »هفته پدافند غیرعامل« با 
هدف فراگیری کودکان با مفهوم پدافند غیرعامل انجام شده است و در این جشنواره 
کارشناسان آموزش اصول ایمنی از طریق بازی و نمایشهای کودکانه به آموزش مفاهیم 

پدافندی اعم از استتار، اختفا، استحکامات و ... به کودکان پرداختند.
   سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در کنار ارائه ی خدمات ایمنی، 
فعالیتهایی  مختلف،  حوادث  بروز  زمان  در  رشت  به شهروندان  کمک  و  آتش نشانی 
گسترده  در زمینه آموزش اصول و قوانین ایمنی به ویژه برای کودکان و نوجوانان را 
دنبال می کند و به همین منظور برنامه های فراگیر برای مهدکوکودکها، دبستانها، مدارس، 

اصناف، ادارات و دستگاه های اجرایی مختلف دارد.

طرح »پاکسازی محالت رشت« در ایستگاه بیست و نهم
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرحله ی بیست و هشتم از 
طرح »پاکسازی محالت شهر رشت« روز جمعه ۱۰ آبانماه  برگزار شد و این جمعه ۱۷ آبانماه نیز هفته 

بیست و نهم طرح یاد شده پیگیری گردید.
   اجرای این طرح با همکاری شرکتهای طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت که 

در زمینه »رفت و روب« و »فضای سبز« فعالیت می کنند تحقق می یابد.
   جمعه هفته گذشته این طرح در مسیرهای ذیل برگزار گردید:

منطقه یک؛ پاکسازی صابرین تا سرای گالیل و تمامی کوچه های مجاور و ورودی شهر
منطقه دو؛ پاکسازی خیابان جوان حاشیه رود خانه-پاکسازی پل عراق به سمت رودبارتان حاشیه رود 

خانه-پاکسازی موال باغ
بلوار  شهر  خروجی  جانبازان-پاکسازی  پل  شستشوی  و  تراشی  کف  و  روب  و  رفت  سه؛  منطقه 
ولیعصر)عج( )جاده انزلی(-پاکسازی خروج شهر بلوار امام رضا)ع( )جاده الهیجان(-پاکسازی و زدن 
علفهای هرز حاشیه بلوار شهرک فجر آزادگان و کاشفی و کوچه گل سرخ -شستشوی محل دپوی 
زباله میدان زرجوب جلوی بازارچه لب آب-رفت و روب و شن گیری بلوار مدرس ، کوچه گل سرخ 
و کوچهای منشعب-زدن علفهای هرز حاشیه میدان باب الحوائج)میدان پاس سه(-تعمیر و تعویض 
مخازن ۶۶۰لیتری و شستشوی مخازن-پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان های شهید مصباح و شهید 

عاطفی
منطقه چهار؛ پاکسازی خیابان حمیدیان، خیابان گلستان ، پاربیجار تا خیابان ایران

منطقه پنج؛ پاکسازی جاده تهران تمامی محالت قلعه سرای-پاکسازی تمامی حاشیه رود خانه از اول 
جماران الی انتهای پل پوراسماعیلی-پاکسازی محالت پل تالشان-پاکسازی مسکن مهرکوچه های 

خیابان نوری-الیروبی جوبهای مسکن مهر-پاکسازی بلوارسمیعی الکان
   گفتنی است گزارش تصویری فعالیت مدیریت خدمات شهری از هفته بیست و هشتم طرح پاکسازی 

هفتگی محالت شهر رشت در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.
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