


۲

حدیث هفتهگفتار هفته
حسن بن کثیر می گوید: در محضر امام باقر)علیه السالم( از نداری خویش و بی توجهی برادران 
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به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین  امور  و  ارتباطات  امور 
الملل شهرداری  رشت، در این 
استاندار  معاونان  که  نشست 
استان  کل  مدیران  و  گیالن 
استاندار  داشتند،  حضور 
در  اینکه  بیان  با  گیالن 
نیازمند  کنونی  زمانی  مقطع 
تالش مضاعف همه مسئوالن 
بودن  پیش  در  به  هستیم، 
فصل کشاورزی اشاره نمود و 
بر لزوم اتخاذ تدابیری اصولی 
کشاورزان  کار  تسهیل  برای 

تأکید کرد.
جلسه  در  زارع  ارسالن  دکتر 
کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد 
استان گیالن تاکید کرد: طبق 
جهانی  سازمان  های  گزارش 
جمهوری  عملکرد  بهداشت، 
این  مهار  و  کنترل  اسالمی در 
انشاءاهلل  و  بوده  مثبت  بیماری 
کنترل  دوره  مردم  همکاری  با 
ایران  در  بیماری  این  رهایی  و 
نسبت به بسیاری از کشورهای 

دیگر کوتاه تر خواهد بود.
سخنانش  ادامه  در  سپس  وی 
اظهار امیدواری کرد:  در آینده 

ای نزدیک بتوانیم پایان این بیماری در ایران را جشن بگیریم.
دکتر زارع همکاری مردم در مدیریت و مهار این بیماری را شایسته 
قدردانی دانست و گفت: مردم ایران اسالمی عموماً به توصیه های 
بهداشتی پزشکان توجه کرده و با وجود همه تنگناها و مشکالت، 
بخش اعظمی از اصناف به تصمیمات ستاد مدیریت کرونای استان 

حضور شهردار رشت و رئیس شورای اسالمی شهر در نشست ستاد مدیریت 
بیماری کرونای استان گیالن

تمکین نموده اند.
مردم  از  قدردانی  ضمن  وی 
با  همکاری  برای  استان 
مسئوالن در جهت مهار بیماری 
سبب  به  کرد:  تصریح  کرونا 
اجتماعات،  حذف  باالی  تاثیر 
تردد  کاهش  و  تماس ها  رفع 
گسترش  زنجیره  قطع  در  ها 
خواهم  می  مردم  از  ویروس، 
همچنان به روند خود مراقبتی 

و دیگر مراقبتی ادامه دهند.
داد:  ادامه  گیالن  استاندار 
که  کسانی  همه  قدردان 
دغدغه سالمت مردم را دارند 
های  برنامه  تحقق  برای  و 
شعار  تحقق  استان،  توسعه 
بیماری  بر  پیروزی  و  سال 
هستم  کنند،  می  همت  کرونا 
اجرای  در  مدیران  برخی  اما 
برنامه ها کند عمل کرده  این 
و چنین می پندارند که روال 
امور، همچنان عادی و طبیعی 

است.
وی همچنین در پایان سخنانش 
مضاعف  تالش  خواستار 
و  توسعه  برای  مسئوالن 

پیشرفت گیالن شد.
رئیس  پور  حاجی  اسماعیل  نشست  این  در  است  گفتنی 
محمدی  حاج  ناصر  دکتر  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
و  سخنان  به  و  داشتند  حضور  نیز  شهر  این  شهردار 
کرونا  ویروس  به  مقابله  زمینه  در  گیالن  استاندار  دستورات 

کردند. توجه 

همدلی و همکاری در روزهای کرونایی
بشری  مختلف  جوامع  که  مسائلی  از  یکی 
طبقاتی  فاصله  برند  می  رنج  آن  از  همواره 

موجود بین افراد و اعضای آن جامعه است.
بدیهی است که هیچگاه نمی توان جامعه ای 
یکدست و همسان که همگان از امکانات الزم 
و کافی برخوردار باشند ایجاد کرد و همواره در 
جامعه هستند افرادی که ممکن است به چیز 

یا چیزهایی محتاج باشند.
احتیاجات انسانها در جوامع مختلف متفاوت است 
از احتیاجات اولیه زندگی گرفته همچون امکانات 

بهداشتی، نیاز به تعلیم و یا مایحتاج زندگی.
اسالم به عنوان یک آیین الهی کامل همواره 
به زندگی انسانها در جوامع مختلف نیز توجه 
داشته و این موضوع در قرآن کریم، پیامهای 
نبی مکرم اسالم)ص( و روایات ائمه اطهار)ع( 

بارها و بارها تکرار شده است.
رسیده  ما  به  اطهار  ائمه  از  که  احادیثی  از 
همواره توجه به فقرا، تهیدستان و محرومان 
جامعه مورد تاکید بوده و پیام اخیر مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای مد ظله 
العالی هم مبنی بر "رزمایش همدلی" ریشه در 

همین اعتقادات و مبانی اصیل اسالمی دارد.
تاکید به جا و سازنده مقام معظم رهبری در 
روزهای کرونایی که بسیاری از هموطنان ما 
از نظر تامین منابع مالی دچار مشکل شدند 
و بسیاری ها هم از تامین معاش باز مانده اند، 
زمینه  و  رهبری  مقام  بینی  روشن  از  نشان 
سازی برای ایجاد وفاق و همدلی بیشتر  در 

جامعه برای کمک به نیازمندان دارد.
از  یکی  عنوان  به  اول  درجه  در  خودم  به 
مخاطبان این پیام، به مجموعه همکارانمان در 
شهرداری به عنوان خادمان اصلی شهروندان 
شهرباران و به همه آحاد جامعه یادآوری می 
کنم که اگر دست مستمندی را بگیریم یقین 
بدانیم که در جایی دیگر که نیاز است، دست 

ما هم گرفته می شود.
دستگیر هم در روزهای سخت کرونایی باشیم 
همچون زمانی که در زمان سیل سال گذشته 
شهرداری،  همکاران  و  رشت  شهروندان 
دستگیر مردمان شهرهای سیل زده بوده اند.

به کسانی که  باشد که خداوند  یادمان  باید 
را می گیرد، در  و محتاجی  دست مستمند 
جای خود توجه خواهد کرد. این قانون الهی 

است.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام شهردار رشت به مناسبت میالد حضرت 
علی اکبر )ع( و روز جوان

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت طی پیامی میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد.

به نام خداوند جان خرد
پیامبر گرامی اسالم، حضرت محمد)ص(می فرمایند: "خداوند جوانی که جوانی خویش را در راه 

اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد."
دوران جوانی دوران سازندگی انسان است. دوران کسب علم دانش، تقوا و معرفت. دوران سربلندی و 

عظمت هر فرد.
جوانان  کشور ما همواره مایه سربلندی و افتخار خانواده و جامعه خود بوده و هستند و می توانند بهترین 

با اقدامات خود، سرنوشت را برای سرزمین شان رقم بزنند.
بدینوسیله فرا رسیدن میالد با سعادت سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر)ع( که به "روز جوان" 
نامگذاری شده است را به همه شیعیان به ویژه جوانان پاک و پاکدامن ایران اسالمی که بهترین ها را 

برای کشور خود در عرصه های مختلف رقم می زنند، تبریک و تهنیت می گویم.

امام  روز یازدهم شعبان روز والدت حضرت علی اکبر)ع( فرزند برومند حضر سید الشهداء 
حسین)ع( در مکتب انسان ساز پدر بزرگوار خود شیوه های درست زندگی، موفقیت، دفاع 
اسالمی  ایران  جوانان  سرمشق  الگو  بهترین  و  اند  آموخته  را  امامت  از  اطاعت  و  مکتب  از 

هستند.
آرزو می کنم همه جوانان این مرز و بوم بتوانند با سعی و تالش خود و با پشتکار و توانمندی 
ایران اسالمی  بلند و رفیع در جهت پیشرفت و توسعه  بزرگوار، گامهایی  از آن  با تاسی  شان 

بردارند.
برای همه جوانان شهرمان نیز بهترین ها را آرزو می کنم.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن 
میالد با سعادت حضرت صاحب الزمان )عج(

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت طی پیامی میالد با سعادت حضرت صاحب الزمان )عج( را تبریک گفت. متن پیام 

تبریک به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی
ًة َونَجَعلَُهُم الوارِثیَن. َونُریُد أَن نَُمنَّ َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا فِی األَرِض َونَجَعلَُهم أَئِمَّ

ما می  خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
)سوره مبارکه قصص آیه ۵(

این کالم الهی که خداوند عالم وعده داده که استکبار و مستکبرین جهان از روی زمین محو 
خواهند شد، سلطه گری فرعون و فرعونیان روی زمین از بین خواهد رفت و مستضعفان عالم 

وارثان واقعی زمین خواهند بود.
نیمه شعبان جشن میالد یگانه منجی عالم بشریت است که خداوند متعال وعده داده با دست 
مبارک حضرت ولیعصر )عج( زمین از لوث وجود خونخواران، ناپاکان و ظالمان پاک خواهد شد و 

حکومت عدل و عدالت برقرار می گردد.
اینجانب به سهم خود فرا رسیدن نیمه شعبان جشن بزرگ روز میالد با سعادت ناجی بزرگ 
بشریت حضرت مهدی موعود عج اهلل تعالی فرجه الشریف را به همه شیعیان و به ویژه شهروندان 
فهیم و بیدار دل رشت تبریک و تنهیت عرض نموده و امیدوارم هر چه زودتر وعده الهی حکومت 

عدل و عدالت روی کره زمین محقق و پایدار شود.
همچنین نیمه شعبان، آغاز هفته سربازان گمنام  امام زمان )عج( است که این مناسبت را به همه 
این عزیزان شاد باش می گویم و برای آنها آرزوی موفقیت و بهروزی در انجام وظایف سنگین و 

ماموریت های مهم امنیتی می نمایم.
ناصر حاج  محمدی - شهردار رشت
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شهردار رشت بر پرداخت حقوق فروردین ماه ۹۹ 
پرسنل شهرداری رشت تاکید کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح روز 
شنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 

برگزار شد.

بر پایه این گزارش دکتر ناصر حاج محمدی ضمن تاکید مجدد بر کار و تالش برای 
اجرای برنامه های عملیاتی بخشهای مختلف شهرداری رشت بر لزوم پیگیری جدی 
برنامه های هر معاونت و مدیریت ستادی و روسای سازمانها و مدیران مناطق شهرداری 

تاکید کرد.
دکتر ناصر حاج  محمدی همچنین گفت: یکی از دغدغه هایی که وجود دارد پرداخت 
به موقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری رشت است که معاونت مالی و اقتصادی و 
مدیریت مالی باید به طور جدی مورد توجه قرار دهند تا در روزهای کرونایی پرسنل 

شهرداری رشت از این نظر مشکل نداشته باشند.
روسای  ستادی،  مدیران  و  ها  معاونت  همه  توجه  خواستار  همچنین  وی 
پیشین  جلسه  در  شده  ترسیم  عملیاتی  برنامه  به  مناطق  مدیران  و  سازمانها 
شد و گفت: یکی از مالک ها و آیتم های ارزیابی فعالیتهای مدیران شهرداری 
عملیاتی  برنامه  این  نمودن  اجرایی  و  پایبندی  میزان   ۱۳۹۹ سال  طول  در 

بود. خواهد 

صدور چهار حکم جدید به وسیله شهردار رشت

با صدور احکام جداگانه؛ شهردار رشت چهار سمت جدید را به چهار تن از همکاران این 
شهرداری ابالغ کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این احکام 
سید مجتبی خدمت بین دانا به عنوان سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد 
رشت،  شهرداری  حسابرسی  مدیریت  سرپرست  چراغی  اسماعیل  رشت،  شهرداری 
مسعود آرستن به عنوان سرپرست جدید اداره حسابرسی شهرداری رشت و مونا شفیع 
نژاد به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری رشت منصوب شدند.
شهردار رشت در احکام  جداگانه خود خطاب به این مدیران اعالم کرد: با عنایت به تعهد، 
تخصص و تجربیات ارزشمند خود به سمت های یاد شده منصوب می شوید و امید است 
با اتکال به خداوند یکتا و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صالح 
شهرداری و همچنین با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای موجود، در خصوص پیشبرد اهداف 

و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و پیروز باشید.
این احکام روز شنبه شانزدهم فروردین  ماه ۱۳۹۹ به امضای دکتر ناصر حاج محمدی 

شهردار رشت رسیده و به نامبردگان ابالغ گردیده است.

نشست شهردار رشت با منتخب مجلس شورای اسالمی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی در دیدار با سیدعلی آقا زاده بر لزوم تعامل و همکاری با منتخبان مجلس شورای 

اسالمی تاکید کرد.

وی گفت: بسیاری از مسائل و مشکالت شهری در گفت وگو و همچنین تعامل و تبادل نظر 
بین مدیریت شهری و نمایندگان  مجلس شورای اسالمی قابل حل هستند.

شهردار رشت در پایان از نگاه حمایتی و عالقه مندی نماینده منتخب شهرستان رشت آقای 
سید علی آقا زاده قدردانی و تشکر کرد.

منتخب مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت هم قول همکاری و مساعدت الزم را برای 
رفع مشکالت شهری به دکتر ناصر حاج محمدی داد.
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آتش نشانی رشت هر شب ۱۰۰ هزار لیتر
 مواد ضدعفونی کننده استفاده می کند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در رشت آتش نشانان شهر باران و تیمهای امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی 
همه روزه با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود نسبت به عملیات پاکسازی، گندزدایی و 

ضدعفونی معابر و کوچه های شهر رشت می پردازند.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در این باره 
توضیح داد: تمام تالشها مبنی بر تهیه افزون بر ۱۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در هر شبانه 

روز برای اجرای عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر است.
وی افزود: ضمن به کارگیری از هشت دستگاه خودروی سنگین عملیاتی، چهار دستگاه 
خودروی سبک عملیاتی، یک دستگاه خودروی نیمه سنگین عملیاتی، یک دستگاه پیکاب 
و ۱۴ دستگاه سم پاش دستی و AFT همه روزه نسبت به شارژ مواد ضد عفونی دیگر 
خودرو هایی که از طریق برخی نهادها و سازمانها برای گندزدایی استفاده می شوند، نیز 

اقدام می گردد.
مومنی در ادامه با بیان اینکه مثالً ظرف ۷۲ ساعت گذشته عالوه بر شرکت آتش نشانان در ۲۶ 
عملیات آتش سوزی، نجات و خدمات ایمنی آنها در عملیات ضدعفونی و گندزدایی شهر شرکت 

و حضور فعال داشته اند.

چهارده تیم از آتش نشانی کار ضدعفونی شهر را 
انجام  می دهند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت هم اکنون هر شب ۱۴ 
تیم عملیاتی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کار محلول پاشی، ضدعفونی و گندزدایی 
معابر اصلی و پر تردد شهری، پیاده راه هسته مرکزی شهر، بازار بزرگ رشت و دیگر مراکز شهری 

را انجام می دهند.
بسیاری از آتش نشانان چندین روز است که حتی به مرخصی نرفته اند و به عشق مردم و شوق 

خدمت برای رفاه و آسایش شهروندان شبانه روز تالش می کنند.
تیمهای عملیاتی همچنین از خودروهای آتش نشانی برای اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی 

معابر شهری استفاده می کنند.

همکاری شهروندان در روزهای کرونایی؛
لطفاً روی چمن ها، گلها و فضای سبز راه نروید

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت در کنار همه عملیات سنگین 
و مداومی که سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری رشت در زمینه گندزدایی و ضدعفونی 
کردن فضای پارک ها و بوستان ها اعم از مبلمان 
و نیمکت ها، سرویس های بهداشتی، ست های 
ورزشی، وسایل و تجهیزات بازی کودکان و... انجام 
می دهد، کار باز پیرایی و اصالح فضای سبز شهری 
و پارکی و گلکاری و چمن کاری را نیز به طور مداوم 

انجام  می دهد.
این سازمان همچنین از شهروندان گرامی رشت 
و  نتیجه رسیدن حاصل کار  به  تا  خواسته است 
زیبایی هر چه  زمینه های  آنها در  نتیجه تالش 
بیشتر سیمای شهری از راه رفتن، لگد کردن و قدم 
زدن روی سبزه ها، چمن ها و گلهای کاشته شده، 
جداً خودداری کنند تا سیما و چهره بهاری رشت 

بیشتر از گذشته جلوه گر شود. 
در  شهروندان  توجه  جلب  برای  هم  تابلوهایی 
فضاهای سبز ایجاد شده در شهر نصب گردیده که 
در آنها از مردم خواسته اند تا برای احترام گذاشتن 

به تالش و کوشش کارگران سخت کوش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت از قدم زدن 
روی فضای سبز خودداری کنند.

روی این تابلوها به نقل از فضاهای سبز ایجاد شده، نوشته اند: "من دارم سخت تالش می کنم تا رشد 
کنم؛ پس لطفاً روی من قدم نزنید. با سپاس فراوان."

گفتنی اینکه در چند هفته منتهی به بهار و سه هفته سپری شده از بهار سال ۱۳۹۹ سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری رشت سخت در تالش است تا چهره و ظاهر بهاری به شهر رشت بدهد و همزمان 

با اجرای عملیات مقابله با ویروس کرونا، بر زیبایی بصری شهر برای افزایش نشاط شهری بیافزاید.

عملیات سمپاشی درختچه های 
شهر رشت

و  بازپیرایی  گل کاری،  انجام  با  همزمان 
زیباسازی فضای سبز به وسیله سازمان سیما، 
رشت  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر 
گندزدایی  و  سمپاشی  ضدعفونی،  عملیات 
درختچه های بلوارها و خیابانهای شهر رشت 

انجام شد.
به گزارش واحد خد مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت عملیات ضدعفونی و 
سمپاشی درخچه های شهر در پیاده راه هسته 

مرکزی شهر رشت نیز دنبال شده است.
این عملیات برای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا و همچنین جلوگیری از آسیب به فضای 

سبز شهری انجام می شود.
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سراسر آرامستان دولت آباد رشت هر شب ضدعفونی می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این مطلب را سهراب راستگو عنوان کرد و افزود: شهروندان 
گرامی رشت یقین داشته باشند که در دفن اموات کرونایی همه پروتکل های بهداشتی و همچنین اصول و مقررات شرعی رعایت می شود.

رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت با رد ایجاد گورهای دسته جمعی در این آرامستان تاکید کرد: هر گور ساخته شده که با 
عمق بیش از دو متر آماده می شود، تنها برای دفن یک میت کرونایی مورد استفاده قرار می گیرد و شایعاتی را که در زمینه دفن دسته 

جمعی اموات کرونایی پخش شده را به شدت تکذیب می کنم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: اموات کرونایی در قطعه ای مجزا و مشخص در آرامستان رشت دفن می شوند و خانواده ها هم فعاًل 
هزینه ای برای دفن اموات خود پرداخت نمی کنند تا این موضوع پس از فروکش کردن بحران از شورای شهر رشت در قالب ارسال 

یک الیحه تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت به خانواده های درگذشتگان کرونایی نیز تاکید کرد: دستکم بیش از ۲۰ روز پس از سپری 
شدن از زمان دفن اموات خود، به صورت غیرتجمعی و ترجیحاً فرد به فرد برای ادای احترام به عزیزان از دست رفته شان به وادی 

آرامستان دولت آباد مراجعه کنند تا خدای ناکرده به طور ناخواسته به دلیل تجمع دچار آلودگی ویروسی نشوند.
وی در عین حال تاکید کرد: همه اصول ایمنی، بهداشتی و شرعی در تمام  مراحل دفن اموات کرونایی انجام می شود و خادمان مردم در سازمان 

آرامستانها اجازه نمی دهند که خانواده ها عالوه بر غم از دست دادن عزیزان خود، رنج و مشقت های دیگر را نیز اضافه بر آن متحمل شوند.
راستگو خاطر نشان کرد: با ضد عفونی کردن شبانه محوطه آرامستان نیز، هر شب این فضا و مکان برای ارائه خدمات بهتر به مردم برای 

روز آینده آماده می شود.  

تداوم عملیات محلول پاشی مواد ضدعفونی
 به وسیله شهرداری رشت

شهرداری رشت همچنان به طور مرتب و شبانه روزی عملیات ضدعفونی و محلول پاشی را ادامه 
می دهد.

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

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.
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ساختمان های شهرداری های مناطق پنجگانه رشت 
ضدعفونی شدند

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت بخشهای 
مختلف ساختمان های اداری مناطق پنجگانه به وسیله سازمان مدیریت پسماند های 

شهرداری رشت ضدعفونی شده است.
این  گزارش حاکی است این عملیات ضدعفونی و گندزدایی در مناطق پنجگانه 
شهرداری رشت به وسیله محلول های تولید شده ضد ویروس به منظور جلوگیری 

از شیوع و پراکنش ویروس کرونا انجام شده است.
نیاز جدی و گسترده به ضدعفونی کردن و گندزدایی در شهرداری های منطقه۱، 
منطقه۲، منطقه۳، منطقه۴، منطقه۵ و همچنین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت، ساختمان اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و 

سازمان درآمدهای عمومی و امالک سبب شد تا این عملیات صورت پذیرد.
گفتنی اینکه برای مطالعه این خبر و مشاهده گزارش تصویری می توانید به سایت 
www. :اطالع رسانی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت به نشانی اینترنتی

rasht-bazyaft.ir مراجعه کنید.

پروژه ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان
 با سرعت دنبال می شود

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت پروژه تصفیه خانه شیرابه 
زباله در لندفیل سراوان هم اکنون با سرعت در حال اجرا است.

الزم به ذکر است در صورت تکمیل شدن این پروژه بسیاری از مسائل مرتبط با شیرابه های این لندفیل 
مرتفع خواهد شد. این  پروژه هم اکنون در مراحل پایانی کار خود قرار دارد.

متن کامل خبر و گزارش تصویری مرتبط را می توانید در پایگاه اطالع رسانی سازمان  مدیریت پسماند 
های شهرداری رشت به نشانی اینترنتی: www.rasht-bazyaft.ir دنبال کنید.

شهرداری رشت به وسیله سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
»مسابقه دل نگار«  را برگزار می کند

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت »مسابقه دل نگار« را برگزار می کند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت این مسابقه با عنوان "وقتی 
غزل به نام تو آغاز می شود" اختصاص به نوشتن 

نامه ای برای حضرت مهدی امام زمان )عج( دارد.
همه شهروندان رشت می توانند در این مسابقه 
به  را  خود  های  نوشته  دل  و  کنند  شرکت 
سامانه های ارتباطی پیام رسان های مختلف 
این سازمان به شماره ۰۹۱۱۸۰۹۲۹۰۲ ارسال 

کنند.
تا پایان روز دوشنبه  مهلت ارسال آثار هم 

۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ اعالم شده است.
گفتنی اینکه به برخی از بهترین آثار رسیده جوایز 

نقدی اهدا خواهد شد.

جشن نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار شد
جشن نیمه شعبان به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به صورت مجازی و با 

حضور هنرمندان  گیالنی برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رییس شورای اسالمی این  
کالنشهر در جشن نیمه شعبان مجازی که با رعایت نکات بهداشتی و با حضور هنرمندان مطرح گیالن در 
تاالر گفتگو برگزار شد، ضمن قدردانی از هنرمندان حاضر در مراسم اظهار کرد: این افراد برای ایجاد شادی 

و نشاط در جامعه از جان مایه می گذارند و برای این مهم، آالم خود را پنهان می کنند.
اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه این جشن در وضعیت غیر کرونایی باید صدها بیننده می داشت گفت: 

هنرمندان گیالنی حتی در چنین شرایطی نیز از مفرح کردن مردم غافل نشده اند.
وی ضمن دعوت مردم به رعایت کامل نکات بهداشتی، برای همگان آرزوی سالمتی کرد.

رییس شورای اسالمی شهر رشت افزود: شهرداری رشت از دوم اسفندماه همزمان با استارت این بیماری 
بالفاصله وارد عمل شد و به کمک آتش نشانان، سپاه، ارتش و بسیج، اقدامات بی نظیری در زمینه های 

مختلف بهداشتی و امنیتی انجام داده است.
به گفته حاجی پور، رشت از نخستین شهرهایی بود که ضدعفونی شهر را از دوم اسفندماه آغاز 

کرد.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای بارانی عملیات ضدعفونی شهر به شکل دیگری اجرایی می شود.

این مسئول با اشاره به وجه تمایز ایران و سایر کشورها، همدلی مردم و حضور جوانان در عرصه های کمک 
رسانی را علت اصلی موفقیت ایران در مدیریت کرونا دانست و گفت: چنین مردمی در هیچ کجای دنیا 

وجود ندارد.
حاجی پور از تمام گروه های مردم نهاد و گروه های خودجوش برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

قدردانی کرد و افزود: گیالن به داشتن چنین مردمی به خود می بالد.
وی همچنین ضمن تسلیت به خانواده های داغدار ناشی از کرونا، برای ایجاد نشاط و خوشحالی میان 

شهروندان، به هنرمندان شهر، قول مساعدت داد.
شایان ذکر است که اجرای نمایش کمدی، شعبده بازی و موسیقی زنده از جمله برنامه های این  جشن 

مجازی بود.
در جشن نیمه شعبان مجازی، عالوه بر رییس شورای اسالمی شهر رشت، حمید رضا محمدی رییس 

سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری نیز حضور داشت.
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برنامه ای جدی برای اصالح هندسی، نصب عالئم 
ترافیکی و مدیریت ایمنی در رشت تدارک دیده شد

مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت 
حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
رشت از اجرای برنامه ای جدی، منظم 
نصب  هندسی،  اصالح  برای  دقیق  و 
عالئم ترافیکی و مدیریت ایمنی رفت 

و آمدها در شهر رشت خبر داد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری 
در  هادی زاده   محمدحسن  رشت، 
توضیح این خبر گفت: ایمنی از اجزای 
اساسی و مهم حمل و نقل در شهرها 
محسوب می شود و همه فعالیت ها در 
زمینه حمل و نقل به گونه ای به حوزه 
ایمنی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم  

دارد.
وی تاکید کرد: در راستای تامین ایمنی 
و  ایمنی  مدیریت  شهر  در  ترافیک 
و  حمل  معاونت  ترافیک  مهندسی 
نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 
ویژه  طرح های  اجرای  با   ۹۹ سال  در 
ایمن سازی نقاط پرحادثه و حادثه خیز 
را طبق مطالعات ایمنی مشاوران دارای 
این مدیریت  صالحیت و کارشناسان 
در دستور کار  و برنامه خود قرار داده 

است.
کرد:  نشان  خاصر  سپس   هادی زاده 
مرحله اول اجرای این سازی به وسیله 
سال  در  ترافیکی  عالئم  و  تجهیزات 
معبر  دوربرگردان  و  آغاز شده   ۱۳۹۹
نقطه  اولین  عنوان  به  بلوار خرمشهر 
شهر به گل میخ های شبرنگ دار برای 
آشکارسازی وضعیت حرکت  خودروها 

مجهز شده است.
ترافیک  مهندسی  و  ایمنی  مدیر 
اجرای  گفت:  سپس  رشت  شهرداری 
ادامه   ۱۳۹۹ سال  طول  در  طرح  این 
خواهد یافت و به امید خدا این طرح 
در نقاط مختلف شهر رشت در طول 
امسال به اشکال و برنامه های مختلف 

اجرا می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با اجرای 

طرح ایمن سازی نقاط پرحادثه امیدواریم در سال ۱۳۹۹ بسیاری از مشکالت و گره های 
ترافیکی شهر رفع گردد.

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه؛ 
گروه سرود منادیان بصیرت در شهرک های مسکونی رشت 

برنامه اجرا کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این برنامه مناسبتی برای 
شهروندان فهیم شهر باران که با حضور و ماندن در خانه به ریشه کن کردن شیوع ویروس کرونا کمک 

می کنند، اجرایی شده است.
در همین ارتباط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اعالم کرد گروه سرود منادیان 
بصیرت در قالب کاروان نسیم انتظار روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجتمع های مسکونی رشت به 

اجرای برنامه پرداختند.
این گروه که متشکل از جوانان هنرمند و با استعداد بوده که روز یکشنبه در شهرک الکانشهر، شهرک 
احمد خمینی، شهرک مهر و... و روز دوشنبه در دیگر شهرک ها و مجتمع های مسکونی رشت برنامه 

اجرا کرده اند، تا مردم در خانه های خود بمانند و از حضور در کوچه ها و خیابانها خودداری کنند.
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برنامه "کاروان نسیم انتظار" را با شعار "در،_ 

خانه_ می مانیم" برای ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی اجرایی نموده است.

آموزش اصول بهداشتی برای کارکنان شهرداری
رعایت اصول و موازین بهداشتی به کارکنان سازمان مدیریت پسماندهای رشت آموزش داده می شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با توجه به شیوع بیماری 
کرونا در کشور و به تبع آن انتشار ویروس در شهر رشت، مدیریت فنی سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت اقدامات پیشگیرانه را به عنوان اولویت اصلی فعالیت های خود مد نظر قرار داده و در این 

زمینه اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی در اولویت بوده است.
محسنی همچنین در این زمینه افزود: بر این اساس به طور مستمر این سازمان هر روز در یک نوبت 
تمامی مراکز اطالع رسانی، آموزش و دریافت پسماندهای خشک را کامالً ضد عفونی کرده و عالوه بر 

آن خودروهای جمع آوری پسماندهای خشک را گندزدایی می کند.
وی با اشاره به اجرای عملیات ضدعفونی و گندزدایی روزانه در پنج منطقه شهری رشت اضافه کرد: 
تمامی اقدامات شامل ضدعفونی و گندزدایی مکانهای تحت نظارت و مدیریت این سازمان، به وسیله 
معاونت فنی نظارت شده و با هدف حفظ سالمتی پاکبانان و مأموران جمع آوری پسماند و همچنین 

چگونگی جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری انجام می شود.
محسنی در ادامه در باره تجهیزات و امکانات توزیع شده درجهت پیشگیری از شیوع این بیماری نیز 
گفت: به میزان کافی دستکش های یکبار مصرف، ماسک بهداشتی و محلول ضدعفونی کننده سطوح 
بین متصدیان و مأموران جمع آوری توزیع شده است تا بتوانند با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی از 

سالمتی خود در برابر بیماری محافظت کنند.
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