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حدیث هفتهگفتار هفته

امسال  رشت  فهیم  شهروندان  همکاری  با 
»سیزده به در« به دلیل احتمال شیوع ویروس 
کرونا و در خانه  ماندن رشتی ها بدون دردسر 
در  رشت  شهردار  و  شد  سپری  مشکل  و 
با مسئوالن در  از همکاری مردم  گفت وگویی 

»سیزده به در« امسال قدردانی کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
حاج  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
محمدی با اشاره به اینکه شهرداری رشت ضمن 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان برای 
حضور آنها در خانه و لزوم قطع زنجیره انتقال 

ویروس کرونا، بر اساس مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونای شهرستان 
رشت اقدام  به مسدود کردن پارکها و بوستان های شهر رشت نمود.

شهردار رشت در همین زمینه افزود: پارکها و بوستان هایی که امکانش 
وجود داشت با کیسه های پالستیکی و بوستانهایی که این امکان فراهم  نبود 

با آبپاشی و خیس نمودن چمن، فضا برای پهن کردن بساط محدود شد.
وی ادامه داد: هر چند باید از اقدام آگاهانه و مسئوالنه شهروندان فهیم رشت 
تشکر و قدردانی کرد که سیزده به در را در خانه ها مانده اند و از تردد در 

سطح شهر و یا اتراق در فضاهای سبز شهری خودداری کردند.
شهردار رشت همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: اینجانب به عنوان خادم 
کوچک مردم و شهروندان شهر باران از همراهی مردم در جهت تحقق اهداف 
و برنامه های شعار "سیزده به در را در خانه می مانیم" مراتب قدردانی و 
سپاسگزاری فرماندار محترم و دیگر مسئوالن شهری و استانی را اعالم  می نمایم.

دکتر حاج محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد: با چنین آگاهی و دانشی 
که شهروندان از جدی بودن  مخاطرات در زمینه شیوع ویروس کرونا کسب 
کرده اند، جای امیدواری فراوان وجود دارد که به زودی بر این  ویروس شوم 

و منحوس فائق آییم.
گفتنی اینکه پیش از فرا رسیدن »سیزده به در« امسال شهردار رشت در 
پیامی از مردم خواسته بود تا »روز طبیعت« را در خانه بمانند و با حضور 
در خانه های خود در این روز قطع کننده زنجیره انتقال ویروس کرونا باشند. 

متن کامل پیام وی بدین شرح است:
به نام خدا

برای ما ایرانیان طبیعت همواره منشای خیر، برکت، جوشش، نشاط و منبع 
الهام بخش شادی بوده و هست و هم  از این رو روز سیزدهم فروردین "سیزده 

به در" در فرهنگ ما به عنوان روز پاسداشت 
طبیعت شناخته می شود.

طبیعت را می توان منبع الهام بخش انسانها 
و چشمه جوشان عبرت ها و پندها دانست 
که یکی از نشانه ها و آیات روشنگر الهی برای 
شناختن و دریافتن زیبایی های زندگی و راز 

خلقت است.
از آنجایی که طبیعت به ما درس زندگی، 
دوستی و زدودن دلها از غبار کینه و کدورت 
ها می دهد، ایرانیان با تاسی از نیاکان خود 
در این روز به دل طبیعت می زنند تا جلوه 

های خداوندی را بهتر و بیشتر درک کنند.
ضمن تبریک فرا رسیدن این روز به همه شهروندان شهر باران، امیدوارم 
مردم خونگرم و فهیم رشت امسال با درک حساسیت ویژه و احتمال تکثیر 
و گسترش ویروس کروها در مراودات نزدیک و ایجاد اجتماعات کوچک و 
بزرگ، با ارج گذاری به نشانه های طبیعت خداوندی سیزدهمین روز از سال 
را به جای رفتن به دامن پرمهر طبیعت، در کانون گرم خانواده خود از حضور 
گرم یکدیگر بهره ببرند و لحظاتی شادی، مفرح و روح افزا را در کنار همدیگر 

به وجود آورند.
محفل کوچک و گرم خانوادگی این روزها که خطر ابتال به ویروس کرونا از هر 
زمان بیشتر است، بهترین مامن و پناهگاه همه ما در روز سیزدهم فرودین ماه 

۱۳۹۹ و روزهای پس از آن خواهد بود.
یادمان باشد که "سیزده به در را در خانه بمانیم" تا اسیر "بیماری کرونا" 

نشویم.
این طبیعت و کوه، دشت و دریا همیشه وجود دارند اما ممکن است با سهل 
انگاری و بی توجهی به اصول و موازین بهداشتی دیگر ما نتوانیم از آن مواهب 

به خوبی بهره ببریم.
سیزده به در را در خانه بمانیم تا بتوانیم سالهای دیگر را نیز از فیض وجود 

مواهب طبیعی بهره مند شویم.
با همین کار کوچک ما می توانیم قطع کننده زنجیره ابتالی بیماری در 

شهرمان شویم.
بیاییم با در خانه ماندن به خود، خانواده خود و دیگران در تحقق فردایی بهتر 

کمک کنیم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

بـــیدردســــر در« »سیــــزدهبــــه

اقدام و عمل
محترم  شهردار  گذاشتیم  پشت  که  را  ای  هفته 
رشت در نشست معاونان و مدیران شهرداری ۳۰ 
برنامه عملیاتی را برای حوزه های مختلف تبیین 

و تشریح کرد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
حاج  دکتر  گرانه  حمایت  نگاه  از  قدردانی  ضمن 
محمدی در زمینه اجرای اقدامات عملی که گامی 
موثر و مفید درجهت اهداف توسعه ای شهر هستند، از 
آغازین لحظات برگزاری جلسه به طور جدی و فشرده 
دست به کار شده تا در اولین فرصت برنامه های 
عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در سال 
۱۳۹۹ را تهیه، تدوین و آماده نموده و برای آگاهی 

همکاران و همه شهروندان اطالع رسانی کند.
تالش می کنیم برنامه ها در طول سال در همه 
حوزه های اطالع رسانی، تبلیغی، تشریفات، امور 
لین الملل، ارتباطات عمومی، ارتباط با رسانه ها، 
انتشارات و مدیریت برنامه های یونسکو در شهر 
خالق خوراک شناسی از گستردگی و تنوع الزم 
برخوردار بوده و در هر زمینه مخاطب خاص خود 

را داشته باشد.
آشکارا می توان دریافت که تدوین برنامه ای جامع در 
این حوزه، بدون همکاری و همفکری اندیشمندان، 
صاحبان فکر و ایده و همچنین همکاران و دست 
اندرکاران رسانه های گروهی امکان پذیر نخواهد 
بود، بنا بر این امیدواریم  در روزهایی که مشغول 
تهیه و تدوین این برنامه هستیم ما را از راهنمایی ها 

و نظرات خود بهره مند سازید.
هدف مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
این است که از همه ظرفیت ها و توان  موجود شهر و 
شهروندان برای بهبود زندگی و رفاه جامعه استفاده 
کند و به سهم خود در زمینه تحقق اهداف فرهنگی 
و آگاهی بخشی دستگاه عمومی شهرداری گام های 

الزم را بردارد.
درِ دفتِر مدیِر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت همواره به روی صاحبان ایده، طرح و نظر باز 
است و همه شهروندان نیز می توانند از طریق کانال 
را  ایده و نظر خود  ارتباطی طرح،  های گوناگون 

مستقیماً با ما در میان بگذارند.
ما به سهم خود در تالشیم تا الگو و ایده شهردار 
را   ۱۳۹۹ سال  عملیاتی  برنامه  زمینه  در  رشت 
تحقق  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  در 
ببخشیم و به همین دلیل دست یاری به سوی همه 

شهروندان شهرباران دراز می کنیم.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

به مناسبت میالد باسعادت حضرت ولیعصر)عج(
امام صادق )علیه السالم( می فرمایند: إّن لصاحب هذا االمر غیبه، فلیّتق الّل عبد و لیتمّسک بدینه.
همانا برای صاحب این امر، غیبتی هست، پس بنده خدا در آن دوران باید تقوای 

الهی پیشه کند و به دینش چنگ زند. )کمال الدین و تمام النعمه جلد ۱ باب 2۹ صفحه۳۴۳(
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شهردار رشت در بازدید معاون عمرانی استاندار گیالن و فرماندار رشت 
از دفنگاه زباله سراوان: 

الزم   است در اجرای تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 
تسریع شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس علی 
اوسط اکبری مقدم با ابراز رضایت از روند اجرایی دفن و سم پاشی زباله های سراوان 
گفت: الزم است عملیات اجرایی پروژه ها تسریع شده و هر چه زودتر به بهره برداری 

برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن تاکید کرد: با توجه به اهمیت باالی 
پروژه تصفیه خانه از نظر زیست محیطی و جلوگیری از آلوده شدن آبهای سطحی و 
زیر سطحی منطقه، انتظار داریم هر چه سریعتر شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

وی افزود: رفع بخشی از مشکالت و مسائل مربوط به دفنگاه زباله های سراوان به اتمام 
عملیات اجرایی این پروژه بستگی دارد.

دکتر میر شمس مومنی زاده فرماندار شهرستان رشت نیز بر لزوم تسریع در عملیات 

اجرایی این  پروژه تاکید کرد.
دکتر ناصر حاج محمدی هم ضمن تشریح وضعیت موجود و اینکه عملیات اجرایی پروژه 
احداث تصفیه خانه شیرابه زباله ها در پایین دست دفنگاه سراوان با جدیت دنبال می 
شود، گفت: تاکیدات الزم به پیمانکار پروژه نیز انتقال داده شده و پیمانکار مربوطه هم با 

حساسیت و جدیت این موضوع را در دستور کار دارد.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: متاسفانه شیرابه دفنگاه زباله سراوان پس از طی 
مسیر، وارد رودخانه می شود که با راه اندازی پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان، 

بخش اعظمی از این مشکل برای همیشه رفع خواهد شد.
وی همچنین در بازدید این هیات از دفنگاه سراوان، توضیحات کامل در زمینه چگونگی 
دفن زباله ها، سمپاشی در جهت جلوگیری از تکثیر حشرات موذی و اجرای پوشش 

مخلوط روی زباله های دفن شده توضیحات کامل ارائه کرد.
شهردار  محمدی  حاج  ناصر  دکتر  گیالن  آلی  کود  کارخانه  از  بازدید  در  سپس 
هستیم  درصدد  ما  گفت:  کارخانه  این  فعالیت  چگونگی  درباره  توضیح  با  رشت 
آلی  کود  کارخانه  موجود  ظرفیت  به  پردازش  خط  و  جدید  سوله  دو  ایجاد  با 

بیافزاییم.

پیام شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن »روز جمهوری اسالمی«

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت به مناسبت 
فرا رسیدن دوازدهم فروردین ماه، سالروز تاسیس جمهوری اسالمی ایران پیامی صادر کرد. متن پیام 

دکتر ناصر حاج محمدی به شرح زیر است:
به نام خدا

بدون شک در تاریخ جمهوری اسالمی یوم اهلل های فراوانی به دست مردم و رهبری خردمندانه انقالب 

رقم خورده است اما در این بین یوم اهلل دوازدهم فروردین یک ویژگی بزرگ دارد و آن اینکه این روز، 
روزی بزرگ و ارزشمند برای همگان بوده و هست که به یمن پیروزی انقالب اسالمی در بیست و دوم 
بهمن ماه ۱۳۵۷ با حضور کم نظیر و بی سابقه مردم، با انجام همه پرسی عظیم تاریخی کشور، نظام 
اسالمی بنا نهاده شد و با دمیدن روحی سرزنده و خونی تازه در کالبد جامعه فصلی مهم  از تاریخ این  

مملکت آغاز گردید.
مردم رها شدن از یوغ استکبار باالخره توانستند در روز دوازدهم فروردین نظامی را پایه گذاری کنند 
که حضرت امام راحل)ره( وعده آن را داده و این نظام حاال چهل و یکمین سال حیات خود را محکم 

و استوار سپری می کند.
به یقین دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ و تشکیل نظام  جمهوری اسالمی حاصل مبارزات سخت و سالها 
تالش با مشت های گره کرده، حرکت های توفنده و ایمان و اعتقاد صادقانه بوده که با نصرت و یاری 
خداوند بزرگ این ملت به پا خواسته پس از سالها مجاهدت  و ایثار در راه شکست استبداد داخلی و 

استکبار جهانی با شعار "استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی" به دست آورده است.
اینجانب به سهم خود دوازدهم فروردین ماه، "روز جمهوری اسالمی" و روز امضا شدن سند آزادی و 
استقالل ایران را به همگان تبریک گفته و امیدوارم همه ایرانیان با تاسی و پیروی از فرامین مقام  معظم 

رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای "مد ظله العالی" تا دستیابی به آرمان های مقدس خود با مقاومت 
خستگی  ناپذیر و با الگو گیری از جانفشانی همه ایثارگران به برکت خون شهیدان زیر پرچم جمهوری 

اسالمی، همواره سرافراز و سربلند باشند.
الزم است این روز خجسته را به همگان تبریک گفته و در سال جدید که مورد هجمه خطرناک ویروس 
کرونا واقع شده ایم، همچون همیشه با حمایت مردمی، حماسه ای دیگر از مقاومت ملت ایران را به 

جهانیان نمایش دهیم. همیشه ایام شاد و خرم باشید.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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شهرداریرشتهمچنانبهعملیاتمحلولپاشی
موادضدعفونیادامهمیدهد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا در مراکز پر تردد شهر همچون بازار بزرگ رشت، پیاده راه هسته مرکزی شهر، پمپ 
بنزین ها، محدوده های حواشی بیمارستان های شهر، سرویس های بهداشتی عمومی، خیابان های 
اصلی و مناطق تجمع مردمی و محالت، عملیات محلول پاشی به طور مرتب و مداوم انجام می شود.

این عملیات به وسیله نیروهای خدمات شهری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت 
پسماند ها، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین نیروهای مناطق پنجگانه شهرداری 

رشت به انجام می رسد.
گفتنی اینکه با تدبیر و مدیریت شهردار محترم رشت ،مدیریت این عملیات بر عهده مناطق پنجگانه 
شهرداری رشت گذاشته شده تا هماهنگی های الزم برای پوشش همه مناطق و محالت شهر به 

خوبی صورت پذیرد.
در همین ارتباط معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز گفت: با تدبیر صورت گرفته به وسیله 
شهردار محترم هم اکنون کار محلول پاشی مواد ضدعفونی با مدیریت مناطق پنجگانه شهری به طور 

منظم و مداوم در همه شب ها از ساعت ۲۲۰۰ شروع می شود.
علی مقصودی افزود: همچنین شهرداری رشت کار تامین محلول ضدعفونی برای تعداد قابل توجهی 

از گروه ها و هیاتهای مذهبی و مردمی شهر را نیز بر عهده گرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت همچنین افزود: مردم می توانند با کاهش بیشتر تردد های غیر 
ضروری و جلوگیری از خارج شدن بی مورد از خانه ها، چرخه و زنجیره آلودگی ویروسی را به حداقل 

ممکن رسانیده و قطع نمایند.

پسماندهایخشکخانوارهایشهریرشتجمعآوریمیشود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شیوع ویروس کرونا و 
درگیر بودن نیروهای خدمات شهری در عملیات مختلف مقابله با این ویروس سبب نشده است که 
کار تفکیک زباله از مبدا که یکی از اصولی ترین روش های کاهش حجم و میزان زباله های تولیدی 
هر شهر است، تداوم  نیابد.برای نیل به این اهداف و به منظور کاهش زباله های شهری و همچنین 
برنامه ریزی در زمینه مدیریت دفن و امحای آنها، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت از 
همه خانوار های شهری خواسته است تا با تفکیک زباله های خشک و تر از مبداء تولید هم در زمینه 

کاهش تولید زباله ها و هم در زمینه مدیریت امحای آن همکاری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در همین زمینه اعالم کرده که کار جمع 

آوری روزانه پسماند های خشک از در خانه های مردم در محالت مختلف شهر انجام می شود.
بر پایه این گزارش روز سه شنبه دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ کار جمع آوری پسماند های خشک از 
در خانه های مردم در محدوده شهرک مفتح واقع در منطقه پنج شهرداری رشت صورت پذیرفته است.

این  گزارش حاکی است ماموران جمع آوری زباله ها و پسماند های خشک محله به محله حضور 
یافته و با مراجعه به خانه های شهروندان کار جمع آوری پسماند های خشک را انجام می دهند.

حوزهخدماتشهریروزانهعملیاتمختلفپاکسازی،
جمعآوریزبالههاوضدعفونیمعابرشهریراانجاممیدهد

به وسیله حوزه خدمات شهری شهرداری رشت به طور مرتب و همه روز عملیات مختلف 
پاکسازی، جمع آوری زباله ها و سپس ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری با جدیت تداوم 

دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای اقدامات 
پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه 
۱۳۹۹ همچون روزهای گذشته این ماه عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر و محالت شهر 

رشت توسط حوزه خدمات شهری انجام شده است.

شایان ذکر است، پاکسازی محالت نیز به طور پیوسته و روزانه با همکاری شرکت های طرف 
قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در زمینه رفت و  روب انجام می شود.



۵

لباسهای مخصوص نانو به نیروهای جمع آوری زباله 
در رشت اهدا شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اهدای این لباسها به 
نیروهای جمع آوری کننده زباله گامی در جهت بهبود شاخص های سالمتی و بهداشتی پرسنل 

شهرداری محسوب می شود.
لباسهای نانو که از پارچه های مخصوص با الیاف نانو ساخته و تهیه شده از ساختارهایی است که 

تحولی در تولید نساجی ایجاد کرده است.
کاربرد فناوری نانو در تولید نساجی منجر به تولید پارچه هایی با مقاومت شیمیایی باال، ضد آب، 
خواص ضد باکتری و ویروسی و موارد دیگر از این دست شده است که با استفاده از روشهای دیگر 

تهیه و تولید اینگونه لباسها امکانپذیر نیست.
ذرات یا الیاف نانو می توانند منجر به بهبود خواص پارچه بدون افزایش قابل توجه وزن و ضخامت 

آنها باشند.

اینگونه لباسها عالوه بر سبک وزن بودن پارچه، به حفاظت و سالمت بدن فرد استفاده کننده 
نیز کمک می  کنند.

لباسهای اهدایی هم ضد باکتری و هم ضد ویروس بوده و احتمال ابتالی افراد استفاده کننده به 
بیماریها را به شدت کاهش می دهند.

گزارش  شده،  انجام  تحقیقات  در  گویند  می  نانو  لباسهای  تولید  با  مرتبط  کارشناسان 
گردیده است که این پارچه ها همچنین ضد آلرژی و انتقال بیماری هستند و تمام افرادی 
که از آنها استفاده می کنند می توانند گامی مهم در راستای سالمتی و بهداشت فردی 

بردارند.
تحویل این لباسهای محافظ به کارگران خدمات شهری شهرداری رشت نشانگر و بیانگر 
عالقه مندی و حساسیت مدیران شهرداری نسبت به سالمت و بهداشت پرسنل شهرداری 

رشت است.

میزان تولید پسماندهای رشت افزایش یافته است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی با قدردانی و تشکر از همه پاکبانان 
و نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت 
تاکید کرد: کار این عزیزان در روزهای پس 
آنها  و  یافته  افزایش  ویروس کرونا  از شیوع 

مشکالت مضاعفی را تحمل می کنند.
شهردار رشت با اشاره به افزایش تناژ پسماند 
های تولیدی شهر رشت به ویژه در تعطیالت 
طبق  کرد:  نشان  خاطر  امسال  نوروز  عید، 

بررسی های انجام شده در اسفند ماه گذشته تقریباً حدود ۱۰۰ تن در روز به حجم و میزان تولید 
پسماند های جمع آوری شده شهر رشت افزوده شده است.

وی تاکید کرد: اگر قبالً حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن زباله و پسماند در رشت به طور روزانه جمع آوری می 
شد، حاال این  میزان به ۶۵۰تن رسیده است.

شهردار رشت همچنین دلیل افزایش زباله ها و پسماند های شهری را برنامه مبتنی بر "در_خانه_می 
مانیم" عنوان کرد و گفت: هر چند ما همواره مردم و شهروندان را به حضور در خانه و کاهش تردد های 
غیر ضروری تشویق می کنیم اما از آنجایی که مردم این روزها بیشتر در خانه هستند و از مواد بسته 
بندی هم نسبت به گذشته بیشتر استفاده می کنند به همین دلیل حجم و میزان پسماند ها در شبانه 

روز در شهر رشت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه این روزها حتی پاکبانان زحمتکش شهرداری در برخی از روزها دو بار اقدام به جمع 
آوری زباله محالت و معابر شهر می کنند، گفت: تقریباً روزانه یکهزار پاکبان در شهر در تالش هستند 
و عالوه جمع آوری زباله ها در هر شب ، در طول روز هم اقدام به رفت و روب سطح و معابر شهری 

می کنند.
دکتر حاج محمدی در پایان خاطر نشان کرد: ماحصل کار و تالش نارنجی پوشان آماده شدن معابر شهر 
برای انجام عملیات ضدعفونی و گندزدایی می شود تا با مجموعه این اقدامات محیطی امن و پاک از 

معابر شهری را تحویل شهروندان رشت بدهیم.

مرکز بهداشت برای یاری شهرداری رشت وارد میدان شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت روند 
درمانی مبتالیان و یا افراد مشکوک به 
ابتالی به ویروس کرونا در سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت 
مورد بحث و بررسی مدیران دو مجموعه 

قرار گرفت.
بین  همکاری  و  اندیشی  هم  نشست 

مدیران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت و دست اندرکاران مرکز بهداشت شهرستان 
رشت با محوریت پیشگیری از ویروس کرونا در این سازمان برگزار شد.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با اشاره به برقراری شیفت های 
مستمر کاری آتش نشانان که بدون هیچگونه وقفه انجام  می شود، تاکید کرد: این نشست با محوریت 
پیشگیری و بررسی ابتالی آتش نشانان شهر باران به ویروس کرونا برگزار شده و مقرر گردیده است 
تا از این پس طبق گفتگوهای صورت گرفته وضعیت موجود بررسی شده و انجام مراحل تشخیصی و 
درمانی احتمالی مستقیماً از طریق مرکز بهداشت شهرستان رشت و توسط پزشک معتمد انجام پذیرد.
مرکز بهداشت شهرستان رشت پذیرفته است که مدارک پزشکی افراد مشکوک به ابتال در سازمان برای 

انجام بررسی های دقیق، تشخیص وضعیت و احیاناً مراحل درمان برای این مرکز ارسال شود.



۶

شهردار رشت: 
آتش نشانان مدافعان تالشگر سالمت شهروندان هستند

به  گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی به منظور بررسی 
و نظارت بر کار خدمت رسانی به شهروندان شهر باران در روزهای شیوع ویروس کرونا امروز دوشنبه یازدهم فروردین 

ماه ۱۳۹۹ از ایستگاه شماره ۱۳ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت بازدید کرد.
در جریان این بازدید شهردار رشت با فرمانده، آتش نشانان و پرسنل این ایستگاه آتش نشانی به گفت وگو پرداخت 

و از نزدیک خواسته ها و نیازهای آنها را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: شهرداری رشت و شهروندان این شهر قدردان فرزندان خود در سازمان آتش نشانی هستند که به طور 

شبانه روزی برای سالمت، آسایش و رفاه آنها تالش می کنند.
دکتر حاج محمدی خاطر نشان کرد: در روزهایی که بسیاری از کارمندان، کارگران و مردم به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در خانه های خود هستند، آتش نشانان سختکوش عالوه بر خدمات همیشگی در زمینه ضدعفونی و گندزدایی 

شهر نیز فعالیت می کنند و خدمات این تالشگران مضاعف شده است.
وی کار طاقت فرسا و سنگین، دوری از خانواده و در معرض خطر ابتالی به ویروس بودن را از سختی های کار آتش نشان 
شهر باران دانست و گفت: شهروندان شهر باران به خوبی از خدمات رسانان بخش سالمت قدردانی و قدرشناسی می کنند.

شهردار رشت سپس دفتر یادگاری این ایستگاه آتش نشانی را به رسم یادبود امضا کرد و برای همه آتش نشان توفیق 
و سالمت در راه سخت خدمت به جامعه آرزو نمود.

به وسیله شهردار رشت؛
برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت 

اعالم شد
۳۰ برنامه عملیاتی شهرداری رشت برای سال ۱۳۹۹ با حضور شهردار، معاونان، 
مدیران ستادی و مدیران مناطق پنجگانه و روسای سازمانهای شهرداری رشت 

تبیین شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با 
حضور دکتر ناصر حاج محمدی و معاونان، مدیران ستادی، روسای سازمانهای 
تابعه و مدیران مناطق پنجگانه شهرداری، برنامه ریزی عملیاتی سال ۱۳۹۹ 

شهرداری رشت اعالم شد.
در این نشست شهردار رشت ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و تاکید بر فعالیت 
بیشتر و موثرتر در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به سال "جهش تولید" 
نامگذاری شده است، از مجموعه همکاران خود خواست تا در جهت تحقق این 

برنامه ها تالش و همت خود را مضاعف کنند.
از تالش های  با قدردانی  ناصر حاج محمدی  این جلسه دکتر  همچنین در 
روسای  ستادی،  مدیریتهای  معاونتها،  در  خود  همکاران  مجموعه  یکساله 
سازمانها و مدیران مناطق گفت: پیگیری و اجرای دقیق ۳۰ مورد از موضوعات 
و مدیران شهرداری  معاونین  بر عهده شورای  امروز  تاکید شده در جلسه 

خواهد بود.
در  همه همکاران خود  برای  نشست همچنین   این  پایان  در  شهردار رشت 
راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه های ترسیم شده در سال ۱۳۹۹ آرزوی 

موفقیت نمود.



۷

المان های شهری رشت 
مجدداً رنگ آمیزی 

شدند
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت برای ایجاد فضای 
شاداب و همچنین افزودن به زیبایی 
و بهبود چهره و سیمای شهر، این 
سردیس  و  ها  تندیس  ها،  المان 
رنگ  بهار  فصل  آغاز  با  مجدداً  ها 

آمیزی شده اند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
زیبا  شکلی  به  رشت  شهرداری 
را  شهری  نمادهای  این  جذاب  و 
مجدداً رنگ آمیزی کرده و روحی 

تازه در کالبد جامعه دمیده است.
رنگ آمیزی این المان ها در حالی 
انجام می شود که هنوز بسیاری از 
کارگران، پاکبانان، نیروهای خدمات 
شهری و فضای سبز درگیر مبارزه با 

ویروس خطرناک کرونا هستند.

علی رغم شیوع ویروس کرونا؛ سیما و منظر شهری رشت بهاری شده است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همراستا با عملیات 
گندزدایی، ضدعفونی و مبارزه با ویروس کرونا، فعالیتهای مرتبط با زیباسازی و طراوت سیما، منظر 
و فضای شهری رشت نیز انجام می شود.در همین زمینه از نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ کار استقبال 
از بهار با گل کاری میادین و بلوارهای شهر، بازپیرایی فضاهای سبز و پاکسازی فضاهای شهری و 
همچنین رنگ آمیزی جداول و المان ها و تندیس های شهری آغاز شده و تا هم اکنون ادامه دارد.
عملیات گل کاری بلوارها و میادین، آماده سازی، ترمیم و اصالح فضاهای سبز شهری، بازپیرایی و 

زیباسازی فضاهای سبز به صو ت مداوم همزمان با آغاز بهار، در رشت انجام می شود.
گفتنی اینکه عملیات آماده سازی، ترمیم و اصالح فضاهای سبز بلوار ها، گل کاری و بازپیرایی 
میادین، پارکها و بوستان های شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 

رشت انجام شده و در روزهای آینده نیز تداوم می یابد.

تداوم گل کاری ها در میادین و بلوارها 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت عملیات آماده سازی، 
کاشت گل، ترمیم و اصالح فضای سبز بهاری بلوارها، میادین، پارک ها و بوستان های شهر رشت 

همچنان ادامه دارد.
گزارش تصویری عملیات گل کاری و اصالح و بازپیرایی فضای سبز شهری به وسیله سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت که این هفته انجام شده است در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری منعکس گردیده است.
از  گزارشی  به طور هغتگی  فضای سبز شهری رشت  و  منظر  ارتباطات سازمان سیما،  واحد 

فعالیت های انجام شده در این زمینه را ارائه می دهد.

تداوم عملیات عمران شهری رشت
با وجود مشغول بودن برخی 
عملیات  اجرای  در  نیروها 
با  مقابله  برای  ضدعفونی 
عمرانی  های  فعالیت  کرونا؛ 

در شهر رشت تداوم دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت در چند روز 
اخیر به همت سازمان عمران 
و باز آفرینی فضاهای شهری 
عملیات  رشت،  شهرداری 
گیری  لکه  و  ترمیم  مرمت، 
آسفالت معابر رشت انجام شد.

بر پایه این گزارش یکی از مسیرهای اجرای عملیات آسفالت، بلوار شهید انصاری بوده که 
روز ششم فروردین ماه ۱۳۹۹ سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت 

این عملیات را به اجرا گردیده است.
این عملیات با استفاده از چندین دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و به 
انجام شده  فضاهای شهری شهرداری  آفرینی  باز  و  عمران  سازمان  نیروهای  کمک 

است.
گفتنی اینکه گزارش تصویری عملیات آسفالت بلوار شهید انصاری رشت را می توانید در 

پایگاه اطالع رسانی این شهرداری دنبال کنید.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛ 
شهرداری رشت روستای سراوان را ضدعفونی کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت عملیات 
ضدعفونی و گندزدایی روستای سراوان در 
جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به 
همت سازمان مدیریت پسماند های این 

شهرداری به طور کامل انجام شد.
اهالی  سازی  مصون  برای  اقدام  این 
روستای سراوان از خطر شیوع ویروس 
کرونا انجام شده و در آینده نیز تداوم 

خواهد یافت.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند 
که  کرد  اعالم   رشت  شهرداری  های 
عملیات ضدعفونی یاد شده روز شنبه نهم 

فروردین ماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
مدیریت  سازمان  که  است  ذکر  شایان 
همچنین  شهرداری  های  پسماند 

عملیات سمپاشی و ضدعفونی کردن دفنگاه زباله های سراوان را نیز به طور مرتب و هر روز انجام می 
دهد تا زمینه های سالمتی و بهداشت اهالی منطقه را بیش از پیش فراهم آورد.

گزارشهای تصویری مرتبط با این عملیات در پایگاه اطالع رسانی سازمان مدیریت پسماند ها برای اطالع 
و آگاهی شهروندان گرامی و اهالی منطقه بار گذاری شده است.



۸

رویداد »ساعت زمین« در رشت

ساختمان شهرداری رشت خاموش شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا 
قانع در باره »رویداد ساعت زمین« گفت:  با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 

ویروس کرونا، این برنامه امسال بدون حضور شهروندان برگزار شده است.
   وی ادامه داد: ۱۵ سال متوالی در جهان، آخرین شنبه ماه مارس به عنوان ساعت 
زمین نامگذاری شده و در این روز برای احترام به زمین در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه، 

به مدت ۶۰ دقیقه، تمامی چراغها در شهر های جهان خاموش می  گردد.
   قانع تاکید کرد: در ایران نیز تمامی نمادهای شهری، همچون برج ها، پل ها و مراکز 

معروف و مشخص، چراغها و سایر دستگاه  های الکتریکی غیرضروری خاموش می گردد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت خاطر نشان کرد:  سال ۲۰۰۷ برای 
اولین بار در استرالیا در شهر سیدنی ساکنان این شهر اقدام به خاموش کردن چراغهای 

سطح شهر کردند، سپس در سالهای بعد سایر کشورها نیز به این اقدام پیوستند.
در ایران نیز برای اولین بار در سال ۹۰ به احترام زمین، تمامی چراغهای برج میالد 

در تهران خاموش شدند.
وی افزود: در رشت نیز از سال ۹۳ این اقدام انجام  شد و تمامی برقهای ساختمان 

شهرداری و پیاده راه فرهنگی رشت خاموش شد.
قانع ادامه داد: اکنون این گام دغدغه اصلی فعاالن و دوستداران محیط زیست، به 
یک حرکت جهانی تبدیل شده است. حرکت جهانی که به منظور تغییرات اقلیمی و 

تغییر در شیوه زندگی با کاهش مصرف انرژی هر ساله انجام می  شود.

اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
در کمیسیون بهداشت تشریح شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا حاجی پور در 
این نشست به تشریح عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر، اماکن عمومی، مبلمان شهری و... 
مناطق پنجگانه شهرداری رشت به وسیله سازمان مدیریت پسماندها برای مقابله با ویروس کرونا 

در جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسالمی شهر رشت پرداخت.
در این نشست که همچنین علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز حضور 
داشت، رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری روز دهم فروردین ماه ۱۳۹۹ در جلسه 
کمیسیون و بهداشت و محیط زیست شورا گزارشی جامع و مفصل از مجموعه اقدامات این 

سازمان در جهت مقابله با ویروس کرونا را برای حاضران در جلسه ارائه کرد.
علیرضا حاجی پورگفت: عالوه بر اجرای عملیات ضدعفونی این سازمان در تجهیز کارگران خود به 

اقالم بهداشتی همچون ماسک و دستکش یکبار مصرف اقدام می کند.
وی خاطر نشان کرد: عملیات گندزدایی و سمپاشی دفنگاه سراوان رشت نیز به طور مرتب و روزانه 
انجام  می شود تا زمینه های آلودگی کاهش یافته و اهالی منطقه بیشتر در آسایش و رفاه زندگی کنند.

حاجی پور در ادامه با قدردانی از پاکبانان پر تالش شهرداری رشت گفت: این عزیزان به دلیل 
اینکه مستقیماً با آلودگی ها در تماس هستند، نیازمند توجه جدی و تامین اقالم بهداشتی هستند.
وی در پایان از نگاه حمایتی اعضای کمیسیون به ویژه دکتر بهراد ذاکری ریاست کمیسیون و 

همچنین اسماعیل حاجی پور ریاست شورا به پاکبانان شریف و زحمتکش رشت قدردانی کرد.

سازمان مدیریت پسماند های 
شهرداری رشت نسبت به ترمیم 

مخازن زباله شهری اقدام کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، تعمیر و مرمت مخازن ثابت 
زباله شهری و انتقال آنها به محدوده منطقه سه 

شهرداری رشت انجام شده است.
بر پایه این گزارش تعمیرات این  مخازن و انتقال 
آنها به محدوده منطقه سه شهرداری به وسیله 
رشت  شهرداری  های  پسماند  مدیریت  سازمان 

انجام شده است.

پس از تعمیرات الزم این مخازن رنگ آمیزی 
شده و با وضعیتی به مراتب بهتر در منطقه مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
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