
 سخن نخست

 علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

به انگیزه  »روز خبرنگار« 
که گذشت؛

آنچه از رسانه ها مورد 
انتظار است

   سازمانها و ادارات مختلف شهرداری از زمان 
»شیوع ویروس کرونا« تا به امرو مسئولیت 
سنگین تری را بر عهده گرفته اند که این بار 
سنگین مسئولیت در شرایط دشوار اقتصادی، 
و  دشوار  سخت،  دیگر،  زمان  هر  از  بیش 

آزاردهنده است.
   بدون شک همه می پذیرند که اداره یک شهر 
موضوعی مختص به یک نهاد، سازمان یا اداره 
نیست بلکه همراهی و تعامل همه دستگاه ها و 

شهروندان با این ادارات را می طلبد.
مشکالتی  با  سالم  شهری  در  همزیستی     
موثر همه  فعالیت  کمتر، مستلزم  مراتب  به 
رسانه های  جمله  از  اجتماعی  کنشگران 

گروهی است.
پیشکسوتان  با  رشت  شهردار  نشست     
شهرداری  که  داد  نشان  استان  مطبوعات 
که  نقدهایی  همه  کنار  در  است  نیازمند 
که  کاستی هایی  و  کمبودها  می بیند، 
است  عالقه مند  می شود،  تاکید  آنها  روی 
زحمات  و  تالشها  حاصل  مطلوب  انعکاس 
رسانه ها  در  گونه ای  به  نیز  را  پرسنل خود 

شاهد باشد.
   شهرداری امیدوار است به گونه ای منصفانه 
جهت  در  آنها  زایدالوصف  کوشش  و  تالش 
طریق  از  شهر  آبادانی  و  عمران  توسعه، 
و  مردم  چشم  پیش  گروهی  رسانه های 

شهروندان قرار بگیرد.
یا  و  نباشید  خسته  یک  گفتن  بی تردید     
دست مریزاد در کنار انتقادات و نقدهایی که 
صورت می گیرد، می تواند روح و انرژی تازه ای 
در تک تک همکاران شهرداری بدمد و آنها 
را برای ارائه خدمات بهتر، با انگیزه ای بیشتر، 

آماده کند.
دارد  انتظار  مطبوعات  از  آنچه شهرداری     
این است که نمایانگر منصفانه خدمات باشند 
کار  هر  ایرادات  بیان  و  خرده گیری  گرنه  و 

کوچک و بزرگ به واقع کاری دشوار نیست.
   اگر ما می خواهیم شهری به مراتب آبادتر 
و توسعه یافته تر داشته باشیم بهتر است نوع 
شهروندان  و  شهر  شهرداری،  به  نگاهمان 
را عوض کنیم و بیشتر به منافع شهر توجه 

داشته باشیم.

   شهردار این کالنشهر در گفتگویی از 
اجرایی شدن  پنج پروژه بزرگ و اساسی 
در طول امسال خبر داد و اظهار کرد: پروژه هشت 
دی از جمله این پروژه ها است و تالش می شود تا 
فاز دوم این  پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود که 
بخشی از آن مربوط به اجرا و بخشی دیگر مربوط 

به تملک است.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
تشریفات  حاضر  حال  در  گفت:  حاج محمدی 
قانونی مربوط به تعیین پیمانکار پروژه هشت دی 
در حال انجام است و عملیات اجرایی آن نیز به 

زودی آغاز می شود.
   وی از پروژه امام علی )ع( که از میدان ولیعصر 
یکی  عنوان  به  می شود  منتهی  دیلمان  بلوار  به 
افزود:  و  برد  نام  شده،  یاد  پروژه  پنج  از  دیگر 
تعدادی معارض ملکی در این رابطه وجود داشت 
که در ابتدا باید تملکاتی در این زمینه از سوی 
خط  اینکه  ضمن  می گرفت.  صورت  شهرداری 
پروژه در سالهای پیش جابه جا شده بود که اخیراً 
آخرین خط پروژه مورد تایید مشترک شهرداری 
ارسال  پنج  ماده  کمیسیون  به  شهر  شورای  و 
و  نهایی  پروژه  آماده شدن خط  به محض  و  شد 
پروژه  اجرای  به  نسبت  تملکات،  شدن  مشخص 

اقدام خواهد شد.
   شهردار رشت از پروژه دیگری به نام سرچشمه 
نیز یاد کرد و ادامه داد: یک باند این  پروزه نیز به 
طور کامل اجرا شد و باند دیگر هنوز نیمه کاره است.
   حاج محمدی خاطر نشان کرد: بخشی از مسیر 
تملک شده و بخش دیگر با دستور شورای شهر، در 

حال تملک است.
   وی افزود: مالک زمین مورد تملک، مقداری از 
مطالبه  از شهرداری  نقد  به صورت  را  ملک  مبلغ 
انجام  باره  این  در  نیز  کارشناسی  اقدامات  و  کرد 
شده  و بازگشایی مسیر در زمره برنامه های امسال 

شهرداری قرار دارد.
   این  مدیر شهری رشت در ادامه به پروژه رینگ ۹۰ 
متری اشاره کرد و بیان نمود: این پروژه به طول ۱۰ 
کیلومتر از میدان گیل به سمت جاده فومن اجرایی 
می شود که قرار است سه کیلومتر آن در فاز اول و 

به سمت »مسکن مهر« اجرایی شود.
   حاج محمدی با بیان اینکه با اجرایی شدن این  
می شود،  متصل  مسکن مهر  به  میدان گیل  پروژه، 
گفت: بخشی از زمین های مربوط به این  پروژه تملک 
شده و بخش دیگر در حال تملک است و در زمره 
پروژه های مورد نظر اعضای شورای اسالمی شهر 

قرار دارد.
   وی از پروژه ژ۵ نیز نام برد و افزود: این پروژه 
با  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  صورت  به 
حال  در  گیالن  منطقه ای  آب  سازمان  همکاری 

انجام است.
   شهردار رشت خاطر نشان کرد: قرار است این 

 پروژه، از سمت الهیجان به رشت وارد شود و در 
سه فاز و به صورت رینگ میانبر ادامه پیدا کند و 
جاده انزلی تا گلسار و گلسار تا پیربازار را شامل 

شود.
   حاج محمدی ادامه داد: در حال حاضر پروژه ژ۵ 
در مسیرهای یاد شده به صورت خاکی وجود دارد 
و به دلیل اینکه تاکنون در اختیار آب منطفه ای بود، 
شهرداری رشت اجازه عملیات نداشت اما با تدابیر 
رئیس شورای اسالمی شهر، توافقنامه مربوط بین 
گیالن  منطقه ای  آب  سهامی  شرکت  و  شهرداری 
منعقد شد تا از طریق سرمایه گذاری به سرانجام 

برسد.
سازمان  در  ژ۵  سرمایه گذار  وی  گفته  به     
سرمایه گذاری معین شده و در حال حاضر نهایی 

کردن فراخوان آن در حال انجام شدن است.
الزم  مجوزهای  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار     
در این خصوص دریافت شده است تصریح کرد: 
انتظار داریم عملیات اجرایی آن نیز به زودی آغاز 

شود.
   حاج محمدی گفت: شورای پنجم شهر رشت بر این 

پروژه پنجگانه همواره اصرار داشته و دارد.
   وی پیرامون  پروژه های نیمه کاره نیز بیان نمود: 
این  پروژه ها نیز به طور مستمر درحال انجام بوده و 
بر اساس آخرین آمار دریافتی، بیشتر از ۱۹۰ پروژه 
کوچک و بزرگ در نقاط مختلف شهر در حال اجرا 

هستند.
فرهنگی  ساختمان  رشت،  کالنشهر  شهردار     
جنب ساختمان مرکزی شهرداری، مرکز کنترل 
 ۳ منطقه  سازه  بحران،  مدیریت  برای  ترافیک 
دکتر  آرامگاه  هموفیلی،  ساختمان  شهرداری، 
میدان  سه  در  شهری  مبلمان  نصب  حشمت، 
تکمیل  حال  در  پروژه های  عنوان   به  را  شهر 
یکسال  از  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  شهرداری 
مفیدی  و  مطلوب  بسیار  اقدامات  تاکنون  پیش 
از سوی شهرداری و به دور از چشم شهروندان 

انجام شده است.
   حاج محمدی مدیریت پسماند و بهسازی محیط 
شهری را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود: 
در این رابطه با بهره گیری از دانش تخصصی خود 
و مراجعه بیش از ۲۰۰ بار به منطقه سراوان، امروز 
پاالیشگاه  عنوان  به  زباله  شیرابه  تصفیه خانه 
بسیار بزرگ در حال راه اندازی است در حالی که 
هیچ  بازدیدها  اوایل  در  موجود،  اسناد  اساس  بر 
سازه ای در آن  منطقه با عنوان تصفیه خانه وجود 
نداشت اما امروز از ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

برخوردار شد.
   وی گفت: این پروژه از جمله پروژه های مغفول 
شهرداری رشت بود که امروز به صورت پاالیشگاه 

صنعتی ساخته شده و آماده به کار است.
با نصب  ارتباط  این مدیر شهری همچنین در     

خاطر  نیز  الکان  منطقه  در  زباله سوز  دستگاه 
افزایش ظرفیت،  برای  پروژه  این  در  کرد:  نشان 
دو سالن شش هزار متر مربعی ساخته شده که 
پیشرفت  درصد   ۲۰ دیگری  و  درصد   ۶۵ یکی 

فیزیکی دارد.
را  زباله سوز  اجرایی  عملیات  شروع  وی     
از سوی  اجرایی صورت  گرفته  اقدامات  مهمترین 
زباله سوز  این  گفت:  و  کرد  قلمداد  شهرداری 
بزرگترین زباله سوز کشور است زیرا در تهران پلنت 
زباله سوز ۲۰۰ تنی، در ساری پلنت ۴۰۰ تنی و در 
نوشهر پلنت ۲۰۰ تنی وجود دارد اما زباله سوز رشت 

۶۰۰ تنی است.
پلنت  اجرایی  به گفته شهردار رشت، عملیات     
مرحله  در  و  شده  آغاز  رشت  زباله سوز  تنی   ۶۰۰

شمع کوبی قرار دارد.
   حاج محمدی در ادامه سخان خود  اظهار کرد: 
دریافت مصوبات محیط زیستی زباله سوز از سال 
۹۲ تا ۹۶ به طول انجامید و از سال ۹۶ تا ۹۸ با 
بنده  ورود  زمان  از  که  شد  مواجه  زمین  مشکل 
نیز مرتفع شد و  این مشکل  به شهرداری رشت 
انجام  درحال حاضر عملیات اجرایی آن در حال 

است.
سرمایه گذاری  سازمان  با  قراردادی  گفت:  وی     
از  تا زباله خشک  منعقد شد و طی آن مقرر شد 
»ویروس  دلیل  به  اما  شود  خریداری  شهروندان 

کرونا«، تفکیک دستی توسط شرکتهای تفکیک 
فروکش »کرونا«،  با  و  نشده  رسمی هنوز صادر 

امورات اجرایی به سرانجام خواهند رسید.
   شهردار کالنشهر رشت با اشاره به حضور ۱۳ 
ماهه خود در شهرداری رشت افزود: اجرای ۶۵ 
بیش  انجام  و  هزار تن آسفالت در سطح شهر 
سرد  مختلف  کشی های  خط  متر  هزار   ۱۵۰ از 
ده ها  و سفالکاری  نقاشی  پیاده،  عابر  و  و  گرم 
هزار مترمربع، طراحی میدانهای شهر در نقاط 
مختلف و رفع هزاران مشکل در نقاط مختلف 
شهر، از جمله هزاران  پروژه انجام شده در این 

مدت بود.
اینکه طرح میدان گیل  بیان  با     حاج محمدی 
کمتر از یکماه دیگر رونمایی می شود اضافه کرد: 
عملیات المانهای داخلی میدانهای امام علی)ع(، 
قرار  اجرا  دست  در  نیز  جهاد  و  امام حسین)ع( 

دارند.
   شهردار رشت با اشاره به بدهی ۸۰۰ میلیارد 
مربوط  بدهکاری  این  گفت:  شهرداری  تومانی 
شهرداری،  اما  امروز  است  گذشته  سالهای  به 
ساماندهی و منظم شد و روند شفاف سازی را آغاز 

کرده است.
    این مقام مسئول  اضافه کرد: باید بتوان منابع 
اقتصادی ویژه ای فراهم آورد تا هزینه های هر ماه 
تامین شود و شهرداری این  مهم را در دستور کار 

قرار داده است.
این  دنبال  به  گفت:  همچنین  حاج محمدی     
در   ۱۰۰ کمیسیون  ماده  آرای  تمام  که  هستیم 

اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
   دنبال کردن تمام سامانه های شهر الکترونیک، 
نصب  نوری،  فیبر  کیلومتر   ۱۰۰ از  بیش  اجرای 
شهر،  سطح  در  نظارتی  دوربین   ۱۳۰ از  بیش 
سوار،  پارک  سرمایه گذاری،  پروژه   ۱۰ از  بیش 
کیف الکترونیک درجهت ایجاد کارت شهروندی 
برای هر شهروند، ده ها برنامه فرهنگی و مذهبی 
و اجتماعی، از دیگر برنامه هایی بود که شهردار 
زمینه  در  نمود:  بیان  و  کرد  یاد  آنها  از  رشت 
شهرسازی اقدامات مطلوبی در حال انجام است 

و تراموا نیز در حال پیگری است.
همچون  اتفاقاتی  به  اشاره  با  رشت  شهردار     
یکسال  در  »کرونا«  و  »انتخابات«  »برف«، 
حضور خود در شهرداری گفت: با این  وجود اما 
شهرداری در مبارزه با دشواریها سربلند شد و 
اگر روی ریلی که قرار گرفته به مسیر خود ادامه 
دست  نیز  مطلوبتری  نتایج  به  بی شک  دهد، 

خواهد یافت.
   وی با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته 
کافی  اطالع رسانی  عدم  شهرداری،  سوی  از 
بی اطالعی  از عوامل  را یکی  از سوی رسانه ها 
و  دانست  شده  انجام  اقدامات  این  از  مردم 
رسانه ها  از  را  شهروندان  بیشتر  روشنگری 

خواستار شد.
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ارائه خدمات بهتر شهری در گروه 
تحقق منابع درآمدی شهرداری

پرداخت  ضرورت  به  می توان  منظر  دو  از 
افکند،  نظر  شهروندان  وسیله  به  عوارض 
نخست اینکه قوانین و مقرراتی است که به 
کار  این  به  موظف  شهروندان  موجب  آن  

هستند تا برای اداره شهر و تأمین هزینه های 
شهرداری مشارکت کنند و شهرداری را برای 
ایجاد یک منبع مهم درآمد ثابت و پایدار یاری 

رسانند.
   و دوم اینکه شهروندان می توانند با پرداخت 
عوارض خود امیدوار باشند که شهری به مراتب 
بهتر، زیباتر و آبادتر از گذشته خواهند داشت 

آبادانی  اینکه عوارض آنها صرف عمران و  چه 
به  شهری  نعمت  از  همگان  و  می شود  شهر 

مراتب بهتر بهره  مند می شوند.
   شهروندانی که در پرداخت عوارض خود با 
باید  می کنند  همکاری  و  مشارکت  شهرداری 
بدانند که به نوعی به طور مستقیم در آبادانی و 

توسعه شهرشان مشارکت کرده اند.

به  آگاه  و  وظیفه شناس  مسوول،     شهروندان 
مسائل و مشکالت شهری هیچگاه مدیران شهر 
را در انبوهی از مسائل و مشکالت تنها نمی گذارند 
و با پرداخت عوارض خود زمینه های پیشرفت و 

توسعه شهرشان را فراهم می آورند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

در »هفته  دولت« امسال با حضور    
نماینده ولی فقیه در استان گیالن، 
دو نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای 
از  برخی  رشت،  شهرستان  فرماندار  اسالمی، 
و  شهرداری  مدیران  اسالمی،  شورای  اعضای 
دست اندرکاران رسانه های گروهی »تصفیه خانه 
شیرابه  زباله های سراوان« به بهره برداری رسید.   

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
حاج محمدی در آیین افتتاح این تصفیه خانه با 
قدردانی از مسئوالن، مدیران و همه حاضران در 
برنامه اظهار کرد: شاید اجرای تصفیه سه  این 
لیتر بر ثانیه شیرابه زباله ها بخشی از کار باشد 
اما تالشهای بسیاری به طور مداوم برای اجرای 

همین بخش از تصفیه خانه صورت گرفته است.
   شهردار رشت با اشاره به افتتاح فاز نخست 
این تصفیه خانه در »هفته دولت« گفت: بسیاری 
از بدخواهان، از افتتاح این فاز نیز ناامید بوده و 
رفتارهای دلسردکننده بروز می دادند، اما به لطف 

خدا این کار پایان پذیرفته است.
   وی با قدردانی از حمایتهای وزیر کشور از این 
پروژه مهم شهر رشت خاطر نشان کرد: مسئوالن 
مربوطه در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 
نیز تالشهای بی دریغی برای به ثمر رسیدن پروژه 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان انجام داده اند 

که جای قدردانی از آنها نیز وجود دارد.
آالم  و  سختیها  بیان  ضمن  رشت  شهردار     
برای تحمل تخلیه  چندین ساله مردم سراوان 
درصد  از ۵۰  بیش  افزود:  منطقه  این  در  زباله 
مشکالت  حل  برای  رشت  شهردار  فعالیتهای 
مربوط به زباله های سراوان  گذشت و اگر حضور 
مستمر و شبانه روزی نبود، شاید امروز این پروژه 

به بهره برداری نمی رسید.
   حاج محمدی با بر شمردن مشکالت  موجود در 
ساخت این تصفیه خانه گفت: برف، بارندگی های 
شدید و حتی ویروس منحوس کرونا هم مانع 
و  کارگران  شبانه روزی  فعالیتهای  و  تالشها  از 

مسئوالن مجموعه مدیریت شهری نشد.
   گفتنی است آیت اهلل رسول فالحتی نماینده 
ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه رشت، 
مهندس علی فتح الهی فرماندار شهرستان رشت، 
محمدرضا احمدی سنگری و سردار علی آقازاده 
نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، 
فاطمه شیرزاد و محمدحسن عاقل منش دو تن از 
اعضای شورای اسالمی شهر، جمعی از مسئوالن 
استان، شهرستان، بخش سنگر و سراوان، معاونان 
از مدیران شهرداری در  شهردار رشت و برخی 
شیرابه  تصفیه خانه  بزرگ  پروژه  افتتاح  آیین 
زباله های سراوان و هدیه سبز شهرداری رشت به 

شهروندان این شهر حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان گیالن: 
بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه 

پسماندهای سراوان اقدامی مبارک 
و شایسته است

افتتاح  آیین  در  فالحتی  رسول  آیت اهلل     
به  سراوان  پسماندهای  شیرابه  تصفیه خانه 
مسئوالن و مدیران شهرداری رشت سخته نباشید 
گفت و اظهار کرد: پس از ساله ها امروز شاهد 
پسماندهای  شیرابه  تصفیه خانه  از  بهره برداری 

سراوان رشت هستیم.
   وی محیط زیست پاک را مهمترین نیاز انسان 
زیست  محیط  پاکیزگی  افزود:  و  کرد  عنوان 

موجب سالمت جسم و روان انسان می شود.
   امام جمعه رشت با بیان اینکه یکی از مراکزی 
در ۴۰ سال  را  ویژه رشت  به  مردم گیالن  که 
و  سراوان  پسماندهای  می دهد  آزار  گذشته 
»گوهررود«  و  »زرجوب«  رودخانه های  آلودگی 
است، تصریح کرد: پسماندها تنها معضل استان 
گیالن نیست بلکه مشکل کشوری و بلکه جهانی 
محسوب می شود و کارشناسان و متخصصان در 

این باره تالش می کنند.
   آیت اهلل فالحتی محیط زیست سالم را سبب 
ایجاد فضای مناسب برای زندگی مردم دانست و 
تصریح کرد: اینکه به مرور همه متولیان برای رفع 
معضل پسماند قیام می کنند، امیدوارکننده است 
و امیدواریم در آینده شاهد رفع کامل این معضل 

در استان باشیم.
   وی با اشاره به اینکه بهره برداری از تصفیه خانه 
شیرابه با ظرفیت سه لیتر در ثانیه بسیار قابل 
قبول است اما مورد قبول تام نیست، بیان کرد: 
سراوان  شیرابه  تصفیه خانه  ظرفیت  مسئوالن 
را به ۱۲ لیتر در ثانیه برسانند البته از متولیان 
در بهره برداری از تصفیه خانه تشکر می کنم زیرا 
میدان خوبی محسوب می شود که مردم بدانند 
پسماندهای چه ویرانه ای در حال برطرف شدن 

است.
   نماینده ولی فقیه در استان گیالن بهره برداری 
از تصفیه خانه شیرابه پسماندهای سراوان رشت را 
مبارک دانست و گفت: امیدواریم که با کمک همه 
مسئوالن بتوانیم به ظرفیت واقعی برسیم تا این 

گامی دیگر در جهت »تحقق یک رویا«
با انجام آیینی ویژه؛ 

تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان رشت به بهره برداری رسید

فاجعه بزرگ که پسماندهای سراوان برای مردم 
گیالن به ویژه مردم منطقه ایجاد کرده از بین 
برود، اگر چه کافی نیست اما همین قدر خدا را 
شاکریم و متولیان تالش کنند تصفیه شیرابه ها به 

حد کافی و ظرفیت اسمی خود برسد.

نماینده شهرستان رشت در مجلس 
شورای اسالمی: 

بهره برداری از فاز نخست 
تصفیه خانه شیرابه پسماندهای 

سراوان ستودنی است
   محمدرضا احمدی سنگری در آیین بهره برداری 
از تصفیه خانه شیرابه پسماندهای سراوان برای به 
از  انتظار  سالها  از  پس  پروژه  این  رسیدن  ثمر 

شهردار رشت قدردانی و تشکر کرد.
   وی خواستار رسیدگی بیشتر به منطقه سراوان 
شد و اظهار کرد: مردم این منطقه صبوری های 
امروز رسیدگی به مطالبات  بسیاری کرده اند و 

آنان نیز به حق خواهد بود.
   احمدی سنگری سپس افزود: ساکنان مناطق 
و  شیرابه ها  از  سراوان  زباله های  سایت  اطراف 
پسماندها، آسیب فراوانی دیده و حتی برخی ها 

ترک دیار کرده اند.
    نماینده مردم رشت  در مجلس  شورای اسالمی 
سپس ادامه داد: منطقه ای که می توانست یکی 
از مقاصد گردشگری باشد و سبب آسایش اهالی 
تهدید،  مورد  متمادی  سالیان   طول  در  گردد 

ناامنی و تخریب قرار گرفته است.
   احمدی با تاکید بر اینکه هیچ زباله ای نباید 
وارد منطقه سراوان شود، خاطر نشان  کرد: هیچ 
عقل سلیمی نمی پذیرد که منطقه بکر طبیعی که 
می توانست منشای درآمدزایی از راه گردشگری 
به  تبدیل  زباله ها  دپوی  دلیل  به  تنها  باشد، 

منطقه ای آسیب پذیر شود.
   وی گفت: هجوم حیوانات وحشی و حشرات 
موذی موجب نگرانی جدی مردم سراوان بود و 
رسیدگی به این مطالبات نیز در دستور کار قرار 
گرفت و از این  پس هم از مسئوالن امر انتظار 

تداوم همکاری با مردم منطقه را داریم.
   این نماینده مجلس شورای اسالمی بهره برداری 
تصفیه خانه با ظرفیت سه لیتر در ثانیه از شیرابه 
اقدامی شایسته و مفید  پسماندهای سراوان را 
توصیف کرد اما در عین حال انجام آن را ناکافی 
دانست و بر ادامه روند تا حصول نتایج بهتر تاکید 

کرد.

فرماندار شهرستان رشت در آیین 
افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله های 

سراوان: 
حل معضالت شهری نیازمند کمک 

همه مسئوالن است
   مهندس علی فتح اللهی هم در این آیین تاکید 
کرد: پسماندها معضل بزرگی برای جوامع بشری 
محسوب می شوند و عملکرد نادرست مسئوالن 
در این زمینه نیز سبب می شود تبعات آن دوباره 

به چرخه طبیعت برگردد.
   وی با اشاره به اهمیت مقوله زیست محیط و 
پاکیزگی آن در تداوم حیات موجودات زنده گفت: 
حفظ محیط زیست و مدیریت زباله ها مختص به 
گروه و یا قشر خاصی نیست، هم از این رو همگان 

باید در این مقوله کوشا باشند.
لیتر  سه  تصفیه  رشت  شهرستان  فرماندار     
درثانیه شیرابه پسماندهای سراوان را بسیار مهم 
و ارزشمند خواند و افزود: انتظار داریم با ادامه 
روند فعالیتها، همه شیرابه های موجود در آینده 

تصفیه شوند.
تالشهای  از  قدردانی  با  فتح اللهی  مهندس     
شهردار رشت در این زمینه و همچنین همراهی 
دیگر مسئوالن مرتبط خاطر نشان کرد: افتتاح فاز 
نخست این تصفیه خانه به معنای پایان کار نبوده 

بلکه معنی آغاز کار می دهد.
   وی همچنین بر لزوم  پیگیری افزایش ظرفیت 
کارخانه کود آلی نیز تاکید کرد و گفت: این مهم 
نیازمند کمک همه مسئوالن است و شهرداری به 
تنهایی قادر به حل تمام  معضالت شهری نخواهد بود.

فاطمه شیرزاد؛ عضو شورای اسالمی 
شهر رشت تاکید کرد؛ 

الزم است اعتبارات کالنشهر رشت 
در بخشهای مختلف افزایش یابد

   تنها بانوی عضو شورای اسالمی شهر رشت در 
آیین افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 
در »هفته دولت« اظهار کرد: با افتتاح این پروژه 
زیست  آلودگی های  کاهش  برای  نخست  گام 

محیطی در این کالنشهر برداشته شده است.
   فاطمه شیرزاد این گام را بسیار مفید، موثر و 
مثبت توصیف کرد و خطاب به دولتمردان تاکید 
نمود: دولتمردان باید کمکها و حمایتهای مربوط 
برای پیشرفت فازهای بعدی این پروژه را افزایش 

دهند.
نماینده  سه  بیشتر  تالشهای  خواستار  وی     
اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان 
در این زمینه شد و گفت: این نمایندگان باید 
درجهت جذب اعتبارات ملی و دولتی برای رشت 
گام بردارند تا طرحهای دیگری که در بستر آماده 
دارند،  قرار  سراوان  آلودگی  کاهش  برای  شدن 

اجرایی شوند.
   عضو شورای اسالمی شهر رشت سپس تاکید 
کرد: سهم اعتبارات رشت در بخشهای عمرانی، 
بهداشتی و سالمت نیز باید افزایش داده شود، تا 
شهرداری بتواند پروژه های مرتبط با این بخش را 

با سرعت و شتاب بیشتر اجرایی کند.

سعید کشتی آرا،  مدیرعامل شرکت  
گیل پاالیش گستر:

تصفیه خانه سراوان پروژه ای 
بی نظیر برای رشت است

   مدیر عامل شرکت گیل پاالیش گستر به عنوان 
مجری این طرح گفت: پروژه تصفیه خانه شیرابه 
زباله های سراوان که در نوع خود بی نظیر است 
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ عقد قرار داد شد اما زمین اجرای 
پروژه ۱۳۹۸/۵/۲۸ تحویل گردید که مدت زمان 
اجرای پروژه طبق قراردارد یکسال بوده است و ما 
توانستیم عملیات اجرایی آن را در ۱۳۹۹/۴/۲۵ 

به پایان برسانیم.
   سعید کشتی آرا افزود: ظرفیت این پروژه سه 
لیتر در ثانیه است که معادل ۲۵۹ هزار لیتر در 

۲۴ ساعت می شود.
   وی گفت: همه قطعات مصرفی این تصفیه خانه 
ایرانی بوده و مواد اولیه برای انجام فرآیند تصفیه 

نیز ساخت داخل کشور است.
   مجری این پروژه تاکید کرد: در تصفیه خانه 
از  استفاده  علت  به  سراوان   زباله های  شیرابه  
عنوان  به  شیرابه ها  تصفیه   در  آهن  نانواکسید 
پروژه ای منحصر به فرد در ایران و جهان شناخته 
می شود  که برای اولین بار در رشت اجرایی شده 

است.
دولت  توسط  آن  پتنت  افزود:  ادامه  در     وی 
جمهوری اسالمی ایران در آمریکا به ثبت رسیده 
و هزینه ای افزون بر ۲۵ هزار دالر توسط حمایت 

از نخبگان برای آن پرداخت شده است.
   کشتی آرا میزان آالیندگی در فصل تابستان 
حدود ۱۷ هزار و خروجی سیستم زیر ۲۰۰ اعالم 

کرد.
ورود  می دانیم  که  همانطور   داد:  ادامه  وی     
شیرابه ها به آبهای سطحی و زیرزمینی موجب  
مرگهای خاموش در اکوسیستم شده و خطراتی 
برای موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوان و حتی 
انسان دارد و از سوی دیگر اکوسیستم دریای خزر 
قرار  مهلک  سم  این  مسیر  در  که  آنچه  هر  و 
سبب  می کند.بدین  نابود  ریشه  از  را  می گیرد 
حفظ  درجهت  موثر  اقدامی  پروژه  این  اجرای 

اکوسیستم منطقه خواهد بود.
   کشتی آرا خاطر نشان کرد: اعتبار اجرای این 
پروژه ۷.۸ میلیارد بوده که طبق کارشناسی های 
سال ۱۳۹۵ برآورد شده اما ما با پایان کار بدون 
تنها به دلیل اجرای یک  افزایش قیمت  هیچ  
پروژه حفاظت محیط زیست در جهت خدمت به 
اکوسیستم طبیعی کشور، آن را به انجام رساندیم.

زباله های  شیرابه  تصفیه خانه  پروژه  مجری     
سراوان ویژگی های این تصفیه خانه که از دیگر 
تصفیه خانه ها متمایز می کند، به شرح زیر اعالم 

کرد:
۱- لجن بسیار کم.
۲- مصرف کم برق.

۳- مواد اولیه مصرفی ایرانی که مشکلی در جهت 
تامین آن در شرایط بحرانی نیست.

استاندارد  طبق  شده  تصفیه  آب  خروجی   -۴
جهانی و سازمان محیط زیست.

۵ - نیروی انسانی در هر شیفت کاری شش نفر.
۶- شوک ناپذیری دستگاه های ساخته شده.

۷- قابلیت دائم کاری تمام سیستم.
۸- استفاده از اکسید آهن و اکسید تیتانیوم و 

اکسید آلومینیوم در مراحل تصفیه.
۹- کنترل تمام اتوماتیک به وسیله اتاق فرمان.

۱۰- بی خطرسازی لجن حاصله به وسیله کوره 
و متعلقات آن.

۱۱- استفاده از فیلتر منحصر به فرد کوره که با 
استفاده از نانو اکسید آهن تمام آالیندگی های آنرا 

نابود می کند.
۱۲- استفاده از سیستم Ec برای بی رنگ کردن 
آب و گرفتن فلزات سنگین که برای اولین بار 
در این تصفیه خانه جهت شیرابه زباله ها استفاده 

گردیده است.
۱۳- قابلیت جابه جایی همه دستگاه های ساخته 

شده که مهمترین برتری این پروژه است.
۱۴- همه مخازن و دستگاه ها و اتصاالت از جنس 
پلی اتیلن و استیل و آلومینیوم ساخته شده اند که 
قابلیت بهره برداری تا ۵۰ سال را درصورت تامین 

و نگهداری درست دارا هستند.

    در تصفیه خانه شیرابه  زباله های سراوان  به علت استفاده از نانواکسید آهن در تصفیه  شیرابه ها به عنوان پروژه ای منحصر به 
فرد در ایران و جهان شناخته می شود  که برای اولین بار در رشت اجرایی شده است.

متمایز  ها  تصفیه خانه  دیگر  از  که  را  تصفیه خانه  این  ویژگی های  زباله های سراوان  تصفیه خانه شیرابه  پروژه    مجری 
می کند، تشریح کرد

   دکتر ناصر حاج محمدی با تخصص حفاظت از محیط زیست شهردار رشت شد او که 
لیسانس مهندسی عمران را در دانشگاه نوشیروانی بابل گرفته بود و پس از کارشناسی 
ارشد و دکترا در رشته محیط زیست در پسادکترا در رشته اکولوژی در دانشگاه تهران تحصیل 
کرد، شخصی متخصص در حوزه فعالیتهای محیط زیست محسوب می شود و بر اساس همین 
تخصص و عالقه فردی به محض آغاز به کارش در شهردار رشت مسئله محیط زیست بحرانی 

شهر رشت را مورد توجه قرار داد.  
   در حالی که کارشناسان می گویند »مدیریت پسماندها در شمال کشور به مرز بحرانی رسیده 
است« اما در شهر رشت با توجه به عالقه مندی و تالش دکتر حاج محمدی روز به روز از نظر 

وضعیت مدیریت پسماندها بهتر می شویم.
   یکی از موضوعاتی که حاج محمدی از زمان به دست گرفتن سکان هدایت مدیریت شهری 

رشت، توجهی ویژه به آن نموده موضوع و مقوله مدیریت پسماندها بوده است.
   وی ابتدا کار تصفیه خانه  شیرابه  زباله های سراوان را کلید زد – پروژه ای که هفته  گذشته به 
بهره برداری رسید – و سپس روی کارخانه کود آلی تمرکز کرد و زمینه های بهبود پردازش زباله ها 

را در این کارخانه فراهم نمود و ظرفیت این کارخانه را نیز افزایش داد.
   همچنین همراستا با این دو کار ویژه زمینه های اجرای پروژه زباله سوز را که سالیان سال به حال 

خود رها شده بود، فراهم نمود که آالن این پروژه در دست اجرا است و با سرعت پیش می رود.
   بدون شک در حالی که در بیشتر شهرهای شمالی زباله ها به معضلی اساسی در شهر تبدیل 
شده اند اما در رشت وضعیت زباله ها روز به روز در حال بهبود بوده و برنامه ریزی خوبی برای آن 

انجام می شود.

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نیز با دستور مستقیم شهردار رشت با برنامه های 
متنوع خود زمینه های آموزش شهروندی را برای بهبود فضای شهری فراهم نموده از یکسو با 
نصب بنر و تبلیغات محیطی در ایستگاه های اتوبوس و معابر شهری، شهروندان را دعوت به رعایت 
نظافت و بهداشت محیط شهری می نماید و از دیگر سو زمینه های تشویق و ترغیب شهروندان را 
برای تفکیک زباله ها  از مبدا با توزیع اقالم تشویقی و بسته های فرهنگی – آموزشی فراهم می کند.

   این سازمان همچنین با تقویت و توسعه  فعالیت مراکز اطالع رسانی آموزش و دریافت پسماندهای 
خشک زمینه های کار را برای فرهنگسازی در ارتباط با تفکیک زباله ها از مبدا دنبال می کند.

   همه این اقدامات در حالی در رشت صورت می گیرد که  مدیر کل دفتر مدیریت پسماندهای 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه برنامه مدیریت پسماندها در استانهای شمالی 
کشور برنامه  ای ۱۰ ساله است، تصریح می کند: موضوعات مرتبط با مدیریت پسماندها به ویژه 
در استانهای شمالی کشور تبدیل به پدیده ای حاد شده و در شرایطی بحرانی است بنا بر این در 

برخی نقاط از جمله استانهای گیالن و مازندران باید در این زمینه سرعت عمل داشته باشیم.
   حسن پسندیده با اشاره به اینکه مدیریت پسماندها در استانهای شمالی کشور یکی از اولویتهای 
دولت است، اظهار کرد: در سال گذشته برنامه مدیریت پسماندها در استانهای شمالی با همکاری 
وزارت کشور، شهرداریها و استانداریها تهیه شد و هم اکنون موضوع تامین منابع مالی برای اجرای 

این برنامه بسیار مهم است.
   به گفته  پسندیده روزانه حدود شش هزار تن پسماندهای مختلف در استانهای ساحلی شمالی 
با سرانه  هر فرد بیش از ۹۰۰ گرم در روز تولید می شود و سهمی قابل توجه از پسماندهای عادی 

این استانها مربوط به گردشگران است.
   مدیر کل دفتر مدیریت پسماندهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این 
پرسش »ایسنا« که آیا اعتبارات الزم برای اجرای این برنامه تامین شده است یا خیر؟ توضیح 
می دهد: امسال سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی ویژه را برای مدیریت پسماندها در اختیار وزارت 
کشور قرار داده است تا اقدامات عملیاتی برای اجرای مهندسی مدیریت پسماندها در کشور به ویژه 

استانهای شمالی انجام شود.
   مدیر کل دفتر مدیریت پسماندهای سازمان حفاظت محیط زیست سپس تاکید کرد: رویکرد 
اصلی ما حمایت از طرحها و پروژه های مرتبط با تبدیل پسماند به انرژی است. اجرای اقداماتی 

همچون بازیافت، تولید کمپوست و تاسیس نیروگاه های زباله سوز در اولویت قرار دارند.
   با چنین نگاهی و همچنین عالقه مندی دکتر حاج محمدی به حل این معضل اساسی رشت و 
نیز حمایت دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار داریم که ظرف چند 

سال آینده مسئله زباله ها و پسماندها در شهر رشت به خوبی مدیریت گردد.
   دکتر حاج محمدی نشان داده که برای  مدیریت پسماندها برنامه ریزی قابل توجهی دارد. او ابتدا 
استارت پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان را زد و با دستور ساخت سوله و نصب تجهیزات 
باالخره با سرکشی مداوم اجرای این پروژه را به پایان رساند و »هفته دولت« امسال این پروژه 
بزرگ با حضور نماینده  ولی فقیه در استان گیالن، دو تن از نماینگان شهرستان رشت در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار شهرستان رشت، چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت، برخی از 

مدیران شهرداری و مقامات بخش سنگر و... افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
   با افتتاح این پروژه گامی مهم برای تحقق رویای دیرین داشتن رودخانه های پاک و پاکیزه 

برداشته شده است.
   هر چند این پروژه همه آلودگی رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود« را رفع نمی کند اما شهردار 

رشت با جدیت تالش می کند تا رودخانه های رشت از خطر آلودگیها دور بمانند.
   او با شرکت آب و فاضالب استان گیالن و شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن وارد مذاکراتی 
جدی شده و آنها را به دنبال کردن ایجاد تصفیه خانه های مسیر رودخانه های رشت تشویق و 

ترغیب نموده است.
   همراستا با این اقدامات ظرفیت کارخانه  کود آلی افزایش یافته و نحوه پردازش زباله ها در این 
کارخانه روندی صعودی دارد. و جای این امیدواری نیز هست که با تکمیل سوله های جدید، 

ظرفیت کارخانه از ۳۰۰ تن به ۵۰۰ تن و از ۵۰۰ تن به یک هزار تن برسد.
   شهردار رشت همراستا با این اقدامات پروژه معطل مانده زباله سوز شهر رشت را نیز کلید زد. 
این پروژه هم اکنون با مشخص شدن وضعیت پیمانکار و مجری طرح با سرعت پیش می رود. 
سیستم زباله سوز رشت ظرفیت ۶۰۰ تن زباله در روز را دارد و طی فرآیندی از امحای زباله ها در 

این نیروگاه انرژی برق تولید می شود.
   مجموعه  اقدامات دکتر ناصر حاج محمدی در زمینه مدیریت پسماندهای شهر رشت و کنترل 
پراکنش آلودگی ها در دفنگاه زباله های سراوان با فعالیتهایی که برای بهسازی فضای رودخانه های 
رشت دنبال می کند، این نوید را به شهروندان رشت می دهد که در آینده ای نزدیک مسئله 

پسماندها در شهر رشت به پایان خط خود برسد.
   آنگاه باید دانست که پیش از هر چیز کاهش سرانه  تولید زباله خانوارهای شهری رشت مهم است 

و شهروندان باید به دنبال تفکیک زباله ها از مبدا باشند.
   شهردار رشت برای اینکه کار تفکیک زباله ها از مبدا از طرف شهروندان جدی گرفته شود و 
آنها به انجام این کار رغبت داشته باشند، پروژه »جمع آوری پسماندهای خشک از مبدا و کیف 

پول الکترونیک« را با عقد قرارداد با یک شرکت بخش خصوصی به نام »فن آوا« کلید زده است.
   قرار است این شرکت به ازای تحویل پسماندهای خشک خانوار شهری مبلغی را در کیف 
پول الکترونیک این خانوارها شارژ کنند و آنها بتوانند با کارتی که در اختیارشان قرار می گیرد از 

فروشگاه های طرف قرارداد خرید نمایند.
   به نظر می رسد اقداماتی که در زمینه مدیریت پسماندهای شهر رشت در طول یکسال گذشته 
دنبال گیری شده، با جدیت شهردار رشت به نتیجه مطلوب می رسد اگر فضای آرامش و ثبات در 
شهر حاکم گردد و حاج محمدی فرصت و امکان انجام این طرحهای زیربنایی برای حل یکی از 

بنیادی ترین مسائل شهر رشت را داشته باشد.

در شرایط بحرانی مدیریت پسماندها در شمال کشور؛ 
رشت به سمت کنترل پسماندها 

پیش می رود



۳
شماره۶-شهریورماه ۹۹

اشاره:
   ماه گذشته »روز خبرنگار« را پشت سر گذاشتیم. هر چند برنامه های »روز خبرنگار« به دلیل شیوه »ویروس کرونا« لغو شده و به صورت تک تک 
از خبرنگاران تجلیل و قدردانی شد اما شهردار رشت در نشستی با پیشکسوتان جامعه مطبوعاتی استان گیالن به مناسبت هفدهم مرداد ماه »روز 

خبرنگار« با آنها دیدار و گفت وگو کرد.
   در این دیدار که چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت نیز حضور داشتند، مطالبی متنوع در باره ی فعالیتهای خبرنگاری مطرح شد. 

شهردار رشت در دیدار با پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن: 

بهعنوانشهرداررشتبیشازهمهبهسالمتشهروندانمیاندیشم 
جمله ای که شهردار رشت همیشه آن را به یاد دارد!

به عنوان شهردار رشت بیش 
از همه به سالمت شهروندان 

می اندیشم 
از  تجلیل  آیین  در  رشت  شهردار     
پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن با تاکید 
و عمران شهر  توسعه  برای  اقداماتی که  بر 
انجام می دهد، گفت: آنچه به عنوان شهردار 
رشت بیش از همه به آن می اندیشم، سالمت 
و تندرستی شهروندان این شهر است و به 
همین دلیل پیگیر اجرای پروژه های مرتبط 

با مدیریت پسماندها هستم.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
این  در  رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و 
نشست دکتر احمدرمضانپور رئیس شورای 
محمدحسن  مهندس  رشت،  شهر  اسالمی 
محمدحسن  و  شیرزاد  فاطمه  عاقل منش، 
علیپور از اعضای شورای اسالمی شهر رشت، 

دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.
   شهردار رشت در جلسه یاد شده با اشاره 
به مجموعه اقدامات شهرداری در زمینه های 
به  که  چیزی  اصلی ترین  به  گفت:  مختلف 
عنوان شهردار رشت می اندیشم، سالمتی و 
تندرستی شهروندان است و به همین دلیل 
از ابتدای فعالیتم در این شهر تمرکز خودم 

را روی مدیریت پسماندها گذاشتم.
   وی گفت: بهسازی دفنگاه زباله های سراوان، 
پیگیری اجرای تصفیه خانه شیرابه زباله ها، دیوار 
محافظتی تصفیه خانه، افزایش ظرفیت کارخانه 
عمده  از  زباله سوز  پروژه  اجرای  و  آلی  کود 
پروژه های ما در حوزه حفاظت محیط زیست 
عنوان  به  من  عالقه  نشان  که  بوده  شهری 

شهردار رشت به این موضوعات دارد.
   دکتر ناصر حاج محمدی سپس از خبرنگاران 
خواست تا به بازدید از این پروژه ها بروند و 
ادامه داد: قرارداد تصفیه خانه سال ۹۵ امضا 
شده بود اما جدی گرفته نشد و با پیگیریهای 
شبانه روزی من به نتیجه رسید و حاال قرار 

است در »هفته دولت« افتتاح شود.
   وی افزود: در طول ۴۰۰ روز خدمتم در 
شهر رشت ۲۱۳ بار به سراوان رفتم و حضور 
من در هربار در دفاتر آنها ثبت شده است 
و بسیاری از مقامات را برای پیگیری پروژه 

برای بازدید به سراوان دعوت کردم.
کرد:  نشان  خاطر  سپس  رشت  شهردار     
»بی.  با  زباله ها  شیرابه  پروژه  این  اجرای  با 
او. دی« و »سی. او. دی« هفتاد به زیر پنج 
اصلی  آالیندگی  منابع  از  یکی  و  می رسد 

رودخانه های رشت رفع می شود.
زباله سوز رشت که  پروژه  ادامه داد:     وی 
قراردادش در سال ۹۲ امضا شده بود خدا را 
شکر در دوره شهرداری من اجرایی شده و 
ان شاءاهلل ظرف دو سال نیز ساخته می شود.

گفت:  رشت     شهردار 
برای  آرامش  و  ثبات 
سرمایه گذار  جذب 
ما  است.  مهم  بسیار 
سرمایه گذار برای اجرای 
پروژه بزرگ »گیل لند« 
از  باید  آوردیم حاال چرا 

رشت فراری شود؟
المان  به ساخت     وی 
و  گیل«  »میدان  برای 
حسین«  امام  »میدان 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم 
المانها  این  زودی  به 
نصب  میدان  دو  این  در 
به  شما  اما  می شوند، 
رسانه ای  جامعه  عنوان 
چرا تا حاال در این زمینه 
پیشین  شهرداران  از 

مطالبه گری نکرده اید؟
به  رشت  شهردار     
نوبخت  دکتر  همراهی 
با تخصیص اعتبار ۱۰۰ 
برای  تومانی  میلیارد 
رشت اشاره کرد و گفت: 

۹۱ میلیارد تومان از این اعتبار برای مدیریت 
پسماندها بوده و همچنین اظهار امیدواری کرد 

تا همکاری ایشان امسال هم تداوم یابد.
   وی سپس به اجرای برخی پروژه های مهم از 
جمله درمانگاه هموفیلی، هدایت آبهای سطحی 
در مسیرهای باقیمانده، آسفالت معابر، اجرای 
یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چله خانه 
و ... اشاره کرد و گفت: بی سابقه ترین پروژه ها در 

رشت هم اکنون در دست اجرا است.
   شهردار رشت در تشریح این  پروژه ها خاطر 
نشان کرد: یکسری پروژه هایی هستند که شورا 
ژ۵،  پروژه  مثل  شود،  انجام  باید  دارد  اصرار 
با  و...، یکسری پروژه ها  سرچشمه، هشت دی 
اجرا  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(  حضور 
می شود که حضور این قرارگاه سازندگی برای 
بسیاری  و  است  برکت  و  خیر  منشأی  رشت 
گریخته  و  جسته  شما  که  دیگر  پروژه های  از 
همه  که  تراموا  پروژه  مثل  هستید  جریان  در 
مصوبه  منتظر  تنها  و  شده  انجام  آن  کارهای 

شورای عالی ترافیک هستیم.
»روز  مناسبت  به  پایان  در  رشت  شهردار     
خبرنگار« یادی از روزنامه نگار برجسته گیالن 
از  پیش  روز  چند  گفت:  و  نمود  فائق  دکتر 
فوت ایشان، وقتی که در »بیمارستان گلسار« 
بستری بودند به عیادت ایشان رفتیم. ایشان در 
بود  حالی که چندین سُرم به دستشان وصل 
بلند شدند و به من گفتند: »شما شهردار رشت 
هستید؟« گفتم: بله. با نگاهی بسیار ملتمسانه 
برای شهر رشت کار کن«. من  گفتند: »فقط 

این جمله را همیشه به یاد دارم.

مطبوعات پل میان مردم با دولت و 
حاکمیت هستند 

   دکتر احمد رمضانپور در نشست شهردار رشت 
با جمعی از پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن با 
اشاره به اینکه بسیار خوشحال است که در جمع 
دست اندرکاران رسانه های گروهی که انسانهایی 
و  دارد، گفت: حضور  فرهیخته هستند، حضور 

فعالیت شما برای شهر بسیار موثر و مفید است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، رئیس شورای اسالمی 
شهر رشت ادامه داد: رسانه ها پل ارتباطی مردم 
با دولت و حاکمیت هستند و افرادی که در این 
زمینه فعالیت می کنند جزو سرمایه های اجتماعی 

کشور، استان و شهرمان محسوب می شوند.
   وی خاطر نشان کرد: هنر مدیریت شهری باید 
این باشد که از ظرفیت و توانمندی این افراد بهره 

ببرد و شهر را به توسعه و آبادانی بیشتر برساند.
   دکتر احمد رمضانپور در پایان از فرهیختگان 
تا  خواست  استان  مطبوعات  پیشکسوتان  و 
آموزش  به  و  دهند  تشکیل  کنسرسیومی 
خبرنگاران بپردازند تا تجارب ارزشمند آنها به 

نسلهای جوانتر نیز انتقال یابد.

رسانه ها نقد منصفانه انجام دهند  
»روز  نشست  در  علیپور  محمدحسن     
خبرنگار« که با حضور شماری از پیشکسوتان 
مطبوعات استان گیالن، شهردار رشت و رئیس 

شورای اسالمی شهر برگزار 
بر  اینکه  به  اشاره  با  شد، 
تندی  بسیار  نقدهای  وی 
شده  رسانه ها  در  تاکنون 
باید  رسانه ها  گفت:  است 

منصافه نقد کنند.
خبر  واحد  گزارش  به     
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
رشت،  شهرداری  بین الملل 
این عضو شورای اسالمی شهر 
رشت گفت: نوشته ها نباید به 
گونه ای باشد که زندگی و کار 
ما را تحت الشعاع قرار دهد. 
مدیریت شهری حاال نیاز به 

آرامش و ثبات دارد.
   وی همچنین از مطبوعات 
بیکاری،  درباره  تا  خواست 
وضعیت  جوانان،  اعتیاد 
معیشت مردم و مسائل اصلی 

جامعه مطلب نوشته شود.
   علیپور گفت: پرداختن به 
مهم  نباید  اشخاص  زندگی 
این عملکردها و  بلکه  باشد 
مسائل جامعه هستند که باید 

مورد توجه قرار گیرند.

می پذیرم که نقدهایی بر شورا و 
شهرداری وجود دارد  

   فاطمه شیرزاد عضو رسانه ای شورای اسالمی 
شهر رشت در نشست پیشکسوتان مطبوعات 
استان گیالن با شهردار رشت که به مناسبت 
»روز خبرنگار« برگزار شد، گفت: می پذیرم که 
به شورا و شهرداری رشت نقدهایی وارد است 
اما اگر کسانی که برای شهرشان دل می سوزانند 
بزنند،  قلم  شهر  توسعه  و  پیشرفت  جهت  در 

نتیجه ای به مراتب بهتر گرفته می شود.
و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت     
امور بین الملل شهرداری رشت این عضو شورای 
اسالمی شهر با اشاره به اینکه کم پیش می آید 
تا این همه انسانهای فرهیخته و فرهنگی یکجا 
جمع شوند و تبادل نظر کنند، گفت: در این 
جلسه باید بیشتر به دوستان مطبوعاتی فرصت 
و  کنند  مطرح  را  خود  سخنان  تا  شود  داده 

پاسخهای الزم را دریافت نمایند.
   وی سپس خواست صحبتهای خود را پس از 
سخنان حاضران ادامه دهد و در پایان سخنان مدیران 
مطبوعات استان گیالن به برخی موارد نیز اشاره کرد.
برای  الزم  هماهنگی های  لزوم  بر  شیرزاد     
اجرای برنامه های منسجم تر در »بوستان بانوان 
رشت« اشاره کرد و گفت: یک بوستان بانوان 
که از شورای اول هست و جا نمایی آن چندان 
مناسب نبود، یک بوستان بانوان هم در شورای 

را  بانوان  سوم  بوستان  و  شد  ساخته  چهارم 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در »مسکن 

مهر رشت« مطابق استانداردها می سازد.
همدلی  و  مشارکت  با  اینکه  بیان  با  وی     
قطعاً کارها بهتر به پیش می رود، تاکید کرد: 
فردی  و  منافع جمعی  بر  منافع شهری  اگر 
ارجحیت پیدا کند بسیاری از مسائل شهری 

حل و فصل خواهد شد. 
   این عضو شورای اسالمی شهر رشت سپس 
گفت: باید فضای رسانه ای ایجابی ایجاد شود 
و میدان از رسانه های زرد گرفته شده و میدان 
امتداد  در  که  رسانه هایی  به  مطالبه گری 
وظیفه و رسالت خویش عمل می کنند، برسد.

روزنامه نگاران وظیفه ای خطیر در 
جامعه بر عهده دارند  

   مهندس محمدحسن عاقل منش به عنوان 
آخرین عضو شورای اسالمی شهر رشت که در 
نشست پیشکسوتان مطبوعات استان گیالن 
با شهردار رشت سخن می گفت؛ کار رسانه ها 

را بسیار مهم، حساس و خطیر توصیف کرد.
ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
عضو  این  رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون 
امروز  گفت:  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
و  فرهنگیان  جمع  در  که  خوشحالم  بسیار 
آنها  تک  تک  با  که  شهرمان  فرهیختگان 
خاطرات خوبی به یاد دارم هستم و باید یادی 
باید در  از عزیزانی که امروز  کنم از سه تن 
جمع ما بودند اما فقدان آنها احساس می شود.

حجت االسالم  را  روزنامه نگار  سه  این  او     
نقش  مسئول  مدیر  رضایی راد  والمسلمین 
قلم، علی طاهری و سید احمد قمی عنوان 

کرد و برای شادی روح آنها صلوات فرستاد.
با  پنجم  شورای  خوب  رابطه  به  وی     
مطبوعات اشاره کرد و گفت: حاال که جناب 
آقای حاج محمدی بیش از ۱۳ ماه است در 
است  ما هم الزم  بر  فعالیت می کنند  رشت 
مدیریتی  ثبات  و  ایشان  فعالیت  تداوم  برای 

برای انجام کارها تالش کنیم.
   وی به اجرای چند پروژه فرهنگی از جمله 
المان خیرالکالم، یادمان مزار دکتر حشمت، 
اشاره   ... و  بهزاد  بهسازی مزار دکتر محمود 
کرد و گفت: برخی پروژه ها هم مورد تاکید 
شورای اسالمی است که قطعاً آقای شهردار 

به آنها توجه خواهند داشت.
   عاقل منش در پایان سخنانش خواستار همکاری 
بیش از پیش رسانه ها و به ویژه روزنامه نگاران 

متعهد و مسئول با مدیریت شهری شد.
 در این نشست از پیشکسوتان مطبوعات گیالن 
با اهدای لوح سپاس، هدیه و در یک اقدام جالب 
توجه اهدای یک گلدان گل قدردانی و تجلیل شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی ابتدا در پاسخ به پرسش خبرنگار از محل تولد و تحصیالت وی گفت: 
من متولد شاهرود هستم و تحصیالت خود را تا مقطع دبیرستان در این شهر به پایان رساندم 
لیسانس مهندسی عمران را در دانشگاه نوشیروانی بابل گرفتم و پس از کارشناسی ارشد و دکترا 

در رشته محیط زیست در پسادکترا در رشته اکولوژی در دانشگاه تهران تحصیل کردم.
از نظر سابقه کاری ابتدا در شهرداری تهران فعالیت کردم و ۲۳ سال پیش شهردار رامسر شدم 
و بعد از آن به شهرداری اهواز رفتم و در پست معاونت فعالیت می کردم، چهار سال شهردار 
شاهرود بودم و بعد از تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران حدود ۱۴ 

ماه است که در خدمت شهروندان شریف رشت در شهرداری این شهر هستم.
وی ادامه داد: واقعیت امر این است که همواره دوست داشتم و دارم که در شهرهای شمالی به 
ویژه رشت زندگی و فعالیت کنم.همگان وقتی تعطیالتی فرا می رسد به شمال و به ویژه رشت 
می آیند و امروز من بسیار خوشحالم که پس از ۲۶ سال فعالیت خداوند توفیق خدمتگزاری 

به رشت و مردم شریف آن را به من داده است.

 اجرای برنامه های موفق شهری نیازمند ثبات و آرامش است
 دکتر حاج محمدی درر پاسخ به این سوال گفت: چنانچه اعضای شورای شهر که با آرای مردم 
انتخاب شده اند، سواالتی داشته باشند، یعنی دارند دغدغه های مردم را مطرح و پیگیری می 

کنند، یعنی مردم سوال دارند که برای شورا هم این سواالت مطرح می شود.
وی ادامه داد: وقتی سوالی مطرح می شود به عنوان شهردار پاسخگو خواهم بود هر چند پاسخ 
به این سواالت وقت گیر است و عده ای را هم درگیر جمع آوری اطالعات می کند اما این حق 
مسلم اعضای شورا است و بعد اگر اعضا قانع نشدند به فرآیند استیضاح می رسیم. همه اینها 
را گفتم که تاکید کنم شهردار و شهر برای انجام پروژه ها نیازمند آرامش است. هرقدر تنش و 

درگیری بیشتر باشد ثبات کمتر است و وقت برای اجرای برنامه ها نیست.
اما نهایتاً شهرداری پس از بررسی این مشکالت و مسائل باید کار را در قالب طرح، برنامه و یا 
پروژه اجرا کند. بالطبع اگر شورا برنامه هایی ارائه دهد و برای برنامه ها بودجه مصوب کند، 
شهرداری هم موظف به اجرا است. همه شهرهای موفق از جمله اصفهان، مشهد و شیراز برنامه 
های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داشته اند و ما هم اگر بخواهیم موفق شویم باید 
برنامه داشته باشیم. گذشته از برنامه پنج ساله ای که دانشگاه گیالن مطالعات آن را انجام داده 
و تهیه و تدوین کرده حداقل باید برنامه یکساله داشته باشیم و این برنامه یکساله باید دی 
ماه هر سال به شورا ارائه شود و پس از بررسی در شورای شهر مصوب گردد. موقعی که من 
شهردار رشت شدم برنامه شهردار پیشین را باید اجرا می کردم که مصوب شورا بود و پس از 
اجرای آن، برنامه امسال را به شورا ارائه کردم و عالوه بر طرحها و پروژه های پیشین یک سری 

طرحها و برنامه های جدید نیز ارائه شده است.
وی ادامه داد: انصاف نیست که در اینجا به تالش شهرداران پیشین اشاره نکنم مثاًل کار تصفیه 
خانه سراوان در زمان شهردار پیشین آغاز شده بود و حاال بنده آن را اجرایی کردم و خیلی 
طرحها و برنامه های دیگر.دکتر حاج محمدی سپس مشکل اصلی شهر را تامین منابع مالی 
و اقتصادی برای اجرای پروژه ها دانست  و گفت: شهرداری خدماتش مستمر است مدیریت 
پسماندها، هدایت آبهای سطحی، آسفالت معابر و خدمات شهری همه نیاز به منابع مالی دارند. 
من سوالم این است که چند درصد مردم در اجرای این پروژه ها مشارکت داشته و دارند. 
مخارج و هزینه ها روز به روز بیشتر می شود و درآمدها کاهش می یابد. مثاًل افزایش قیمت 
بنزین مشکالتی را برای ما به وجود آورد یا افزایش حقوق ها یا همین ویروس کرونا همگی 

فشار اقتصادی به شهرداری رشت تحمیل کردند

برنامه های توسعه ای شهر با شتاب در رشت پیگیری می شوند 
تومان اجرای پروژه های  ادامه گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد  ناصر حاج محمدی در  دکتر 
مختلف در پنج دسته به وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، پروژه های مصوب شورای 
شهر، سازمان سرمایه گذاری، پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و سایر پروژه های 

شهرداری قرارداد منعقد شده است.
پنج پروژه بزرگ به وسیله قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت به اجرا در می آید 
شامل تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی با ۱۰۵ میلیارد تومان، تقاطع میدان ولیعصر و گلباغ 
نماز ۵۰۰ میلیارد تومان زیرگذر میدان شهرداری)شرق به غرب و شمال به جنوب(، پروژه 
ساماندهی رودخانه زرجوب و گوهر رود دو هزار میلیارد تومان و تقاطع غیرهمسطح مصلی 
۱۰۰ میلیارد تومان است.پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی شهر رشت پروژه ژ۵ که شرق 
رشت را به غرب آن متصل می کند با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان، رینگ ۹۰ متری با اعتبار ۲۳۰ 
میلیارد تومان، مسیر امام علی)ع( با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان، پروژه سرچشمه با اعتبار سه 

میلیارد تومان و پروژه هشت دی با اعتبار دو میلیارد تومان است.
پروژه های سرمایه گذاری گیل لند با اعتبار دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، فیبر نوری، 
تفکیک زباله از مبدا)کیف پول الکترنیک( و پارک حاشیه ای)پارکومتر(، پروژه های بازآفرینی 
اعتبار یک میلیارد تومان، بهسازی و  با  ساخت فضای آموزشی تاالب عینک)خانه کودک( 
نوسازی روشنایی معابر محله عینک با اعتبار ۴۰۰ ملیلون تومان، تملک ملک مسیر خیابان 
اقتصاد با اعتبار دو میلیارد تومان، ساماندهی آسفالت محله عینک ۱۷۰ میلیون تومان، محوطه 
سازی تاالب عینک با اعتبار ۷۳۴ میلیون تومان، بهسازی محور صف سر با اعتبار ۴۰۰ میلیون 
تومان، کمک برای بهسازی رودخانه زرجوب با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و ساخت بازارچه 
خوداشتغالی در مدرسه بشارت ۴۵۰ میلیون تومان همچنین سایر پروژه های شهرداری رشت 
پروژه بزرگ تراموای رشت با اعتبار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، بهسازی میدان ۱۵ خرداد 
با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان، بهسازی ورودی شهر از جاده تهران با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان، بهسازی آسفالت معابر منطقه دو رشت با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان، ساماندهی 
و بهسازی گلزار شهدا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان،باغ ژاپنی با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان و 
خرید تجهیزات عالئم رانندگی با اعتبار ۸۴۳ میلیون تومان هستند که برای انجام این میزان 
پروژه های مختلف که در بخشهای گوناگون عمران شهری در دست اقدام است شهرداری 
رشت نیاز به همراهی و همکاری همه مسئوالن استان دارد و جا دارد من اینجا از همکاری 
نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار گیالن، رئیس کل دادگستری استان، دادستان 
محترم، مدیران دستگاه های اجرایی و به ویژه ریاست و اعضای شورای محترم شهر تشکر کنم.
آرامش، ثبات مدیریت و همگامی همگان تنها راهی است که می تواند زمینه های اجرای این 
فعالیتهای وسیع را فراهم آورد و در روزهای پیش رو برای اجرای پروژه های مختلف شهر 

نیازمند آرامش و ثبات است، باید کارهایی انجام شود تا شهر دچار التهاب نگردد

 امیدوارم امسال نیز از همکاریهای موثر و مفید دکتر نوبخت بهره مند شویم
 دکتر ناصر حاج محمدی در این رابطه توضیح داد: امسال ما حتی یک ماه در پرداخت حقوق 
پرسنل تأخیر نداشته ایم اما نکته ای که هست ارتباطات برخی از نیروها است که بعضی 
ها چون قراردادی هستند نمی توانند پست مسئولیتی بگیرند اما رایزنی هایی می شود که 
شایسته نیست. در مجموع از نیروهای شهرداری رشت راضی هستم. هر چند هستند افرادی 
که به ارتباطات خود دل بسته اند که به یقین این موضوع چندان خوشایند نیست. نیروها نباید 

به سبب ارتباطاتی که دارند، متوقع باشند. من راضی نیستم که وارد اینگونه ارتباطات شوم.
شهردار رشت در پایان سخنانش از همکاری های موثر و مفید دکتر نوبخت تشکر کرد و 
گفت: سال گذشته ایشان ۹۱ میلیارد تومان برای پروژه های مدیریت پسماند اعتبار گذاشتند 
و امیدوارم امسال نیز با ما در این زمینه همکاری کنند و همچنین برای اجرای تراموا که هم 
اکنون منتظر تصویب شورای عالی ترافیک کشور است، دست ما را بگیرند. مساله ی دیگر این 
است که شهرداری از دستگاه های اجرایی مطالباتی دارد که امیدواریم جناب آقای نوبخت در 

دریافت این مبالغ یاریگر ما باشند

شهردار رشت در برنامه الیو اینستاگرام 
به مناسبت »روزخبرنگار« شرکت کرد 

مدیران  با  نشست  در  رشت  شهردار     
»شرکت فن آوا« و شهرداران مناطق که در 
جمع آوری  »طرح  اجرای  چگونگی  زمینه  
الکترونیک«  پول  کیف  و  خشک  زباله های 
در  بیشتر شهر  پویایی  لزوم  بر  برگزار شد، 
پسماندها  مدیریت  به  مربوط  زمینه های 

تاکید کرد.
و  قدرت  به  اشاره  با  حاج محمدی  ناصر     
توانایی استارت آپ ها و ظرفیت جوانان نخبه 
در ساخت اپلیکیشن های مختلف یاری رسان 
امروز  کرد:  اظهار  آگاهی بخشی،  زمینه  در 
بسیار  اطالعات  فناوری  موضوعات  دانش 
کمک  به  باید  دانش  این  و  کرده  پیشرفت 

شهرداریها نیز بیاید.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، وی با اشاره 
به هدف مثبت »طرح جمع آوری پسماندهای 
گفت:  الکترونیک«  پول  کیف  و  خشک 
سرمایه گذاران  با  همکاری  برای  شهرداری 

مربوطه آمادگی کامل دارد.
به  اشاره  با  ادامه  در  حاج محمدی  ناصر     
خطاب  شده،  یاد  طرح  ماهه   ۹ تنفس 
کرد:  تاکید  طرح  این  سرمایه گذاران  به 
سرمایه گذار پروژه باید هر چه سریعتر نسبت 

به آغاز عملیات اجرایی آن اقدام کند.
    مجری طرح و سرمایه گذار سامانه »خرید 
و جمع آوری پسماندهای خشک و کیف پول 
الکترونیک« نیز در این  نشست اظهار کرد: 
این دو پروژه حجم باالی عملیاتی را شامل 
مجموعه های  همکاری  نیازمند  و  می شود 

طرف معامله است.
   سلمانی تغییر نگاه شهردار به مسائل را از 
اتفاقات مطلوب شهرداری عنوان کرد و گفت: 
میدان دادن به بخش خصوصی، فرصت دانستن 
پسماندها به جای تهدید دانستن آنها، مشارکت 
مردم در اموری همچون مدیریت پسماندها از 
جمله نگاه های مثبت شهردار است که بی شک 

به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.
   وی با اشاره به تاکید شهردار رشت در زمینه 
این طرح  اجرایی  عملیات  برای  سرعت بخشی 
آمادگی  مستلزم  این  مهم  کرد:  تصریح  نیز 

حداقلی پیش نیازها است.
   مجری طرح و سرمایه گذار پروژه »خرید و 
پول  کیف  و  خشک  پسماندهای  جمع آوری 
الکترونیک« با اشاره به ظرفیتهای رشت قول داد: 
در کوتاهترین زمان ممکن رشت را در مسئله 

کیف پول به شهر نخست کشور تبدیل کند.
   سلمانی همچنین بر لزوم افزایش همکاری 
کردن  همراه  شهرداری،  و  سرمایه گذار  بین 
برای  زمینه سازی  و  طرح  بیرونی  ذینفعان 
استفاده حداکثری از ظرفیتهای شهری از سوی 

شهرداری تاکید کرد.
   در این نشست همچنین محمدی یکی دیگر 
از مسئوالن »شرکت فن آوا« به ارائه توضیحاتی 
پیرامون اپلیکیشن دوباره و مطالعات انجام شده 
در خصوص میزان زباله خشک، ارزیابی بازار و 
پسماندهای  جمع آوری  »طرح  اجرایی  فرآیند 

خشک و کیف پول الکترونیک« پرداخت.
   گفتنی است قرارداد سرمایه گذاری در زمینه  
»خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از مبدأ 

فن آوا«  »شرکت  با  الکترونیک«  پول  کیف  و 
خرداد ماه امسال امضا شده است.

رشت  شهرداری  فاوای  سازمان  همچنین     
اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای 

خشک از مبدای تولید را بررسی کرد.
مشارکت،  قرارداد  ابالغ  پیرو  سازمان  این     
برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری 
با  نشستی  مبدا،  از  خشک  پسماندهای 
نمایندگان »شرکت فن آوا« به منظور راه اندازی 
کیف پول موبایلی شهرداری رشت برگزار کرد.

   هانی عسکری رئیس سازمان فاوای شهرداری 
رشت در این نشست با تاکید بر لزوم بررسی 
دقیق و کارشناسانه قابلیتهای نرم افزاری کیف 
موبایل الکترونیکی گفت: یکی از خدمات مهم 
این قرارداد، راه اندازی کیف پول موبایلی است 
برعهده  پروژه در بخش مذکور،  این  نظارت  و 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات است.
   عسکری افزود: با توجه به میزان دسترسی 
باالی مردم به اپلیکیشنهای مشابه، سعی ما بر 
این است که این پروژه در اسرع وقت و با کیفیت 

هر چه بیشتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
بر  عالوه  پروژه  این  در  است  گفتن  شایان     
شارژ کیف پول شهروندان در ازای تحویل هر 
کیلو زباله خشک، در فاز اول امکانات دیگری 
خدمات  ارائه  قبوض،  انواع  پرداخت  مانند 
پرداخت  شهری)شامل  خدمات  شهروندی، 
اتوبوس  تاکسی،  حاشیه ای،  پارک  هزینه های 
و...( و خدمات اطالع رسانی)شامل فراخوانهای 
شهری، روزنامه های آنالین و ...( به شهروندان 

ارائه می گردد.

شهردار رشت بر تسریع در اجرای »طرح جمع آوری پسماندهای خشک و کیف پول الکترونیک« تاکید دارد
سازمانفاوازمینههایاجرایاینطرحرابررسیکرد

پیام تبریک شهردار رشت برای هیات 
رئیسه جدید شورا

سال آخر فعالیت شورا می تواند 
سالی خوشایند در فکر و ذهن 

شهروندان باشد
شهردار رشت با صدور پیامی انتخاب هیئت رئیسه 

جدید شورای اسالمی شهر را تبریک گفت.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، وی در این پیام بدوا 
از هیات رییسه سال سوم دوره پنجم تقدیر و 
تشکر نمود و اعالم کرد: شهرداری به همکاری 
و تعامل با شورا برای انجام و اجرای پروژه های 
عمرانی و توسعه ای شهر نیاز مبرم دارد و با توجه 
از پروژه ها در  به وضعیت موجود که بسیاری 

دست اجرا هستند، این تعامل و همکاری به ویژه 
در زمینه رفع مشکالت مالی، تصویب سیاست 
هایی که بتواند برای جذب سرمایه گذار درجهت 

توسعه شهر باشد، موثر و مفید خواهد بود.
   حاج محمدی در پیام خود افزود: یکی از مسایل 
مهم امروزین شهرداریها توسعه شهری متناسب 
با الگوهای جدید اقتصاد شهری است، استفاده از 

ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در تمامی 
عرصه های مدیریت شهری کلید واژه موفقیت 
مدیریت شهری می باشد که امیدوارم با تدبیر و 
همکاری تمامی اعضای محترم به ویژه هیات رئیسه 

محترم جدید شورا، این مسیر دشوار هموار گردد. 
   وی ادامه داد: اینجانب به عنوان شهردار رشت 
همچون گذشته تمام تالش و کوشش خود را 

برای ایجاد انگیزه کار و تالش پرسنل شهرداری 
به کار می گیرم و امیدوارم با درایتی که هیئت 
سال  دهند،  می  خرج  به  شورا  محترم  رئیسه 
پایانی فعالیت شورای اسالمی شهر رشت در دوره 
پنجم به سالی ماندگار در فکر و ذهن شهروندان 

با اجرای پروژه های بزرگ در شهر نقش ببندد.
   حاج محمدی در ادامه تاکید کرد: رجای واثق دارم 

که در یکسال پیش رو با همکاری، هماهنگی، 
وحدت نظر و همچنین ایجاد ثبات و آرامش می 
توان سالی به مراتب بهتر و خوشایندتر را برای 
شهرداری و شهروندان شهربارانهای نقره ای رقم 
زد و در زمینه های مختلف فرهنگی، عمرانی، 
اقتصادی و توسعه شهری و... گام هایی استوار 

برای کالنشهر رشت برداشت.



شماره ۶
)هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۹(  

www.rasht.ir ماهنامه »آوای بلدیه«)نشریه داخلی شهرداری رشت(
صاحب امتیاز: شهرداری رشت

مدیر مسئول: علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
سردبیر: الهام مرادی پور

همکاران این شماره: حسین فالح کدوسرایی، حامد امام دوست، حسین قهرمانی و پریسا رستگار
عکاسان: دانیال شفیعی  و سعید ابراهیم خانی

عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: رشت – میدان گیل – ساختمان اداری شهرداری رشت – طبقه پنجم 
– مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  تحویل دهند.

مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

مروری
 بر

خبرهای
 ماه

در این بخش به برخی خبرهای مرداد ماه ۱۳۹۹ که کمتر دیده یا خوانده 
شده اند،  نگاهی گذرا  می اندازیم  و شما را بیشتر با آنها  آشنا می کنیم.

رئیس     مومنی  شهرام 
و  آتش نشانی  سازمان 
خدمات ایمنی شهرداری رشت به فعالیت 
و تالش آتش نشان که به طور مستمر در 
حال خدمات دهی به شهروندان هستند، در 
مرداد ماه ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: فعالیت 
آتش نشانان »شهرباران« مداوم و بی وقفه 
و  آتش نشانان  عملیاتی  تیمهای  و  است 
کادر اداری این سازمان همواره در تالش 

هستند.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به     
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
تیمهای  و  آتش نشانان  افزود:  رشت، وی 
و  آتش نشانی  سازمان  نجات  و  امداد 
خدمات ایمنی شهرداری در ماه گذشته 
نسبت به پوشش 4۹0 مورد آتش سوزی، 
اقدام  ایمنی  همچنین خدمات  و  حادثه 

کردند.
   مومنی ادامه داد: این تعداد عملیات شامل 
258 مورد عملیات خاموش کردن آتش سوزی 
بوده که نسبت به همین مدت در سال ۹8  

حدود 20 درصد کاهش داشته است.
   وی به شرح مختصری از رخداد مرتبط 
با آتش سوزی ها در رشت در مرداد ۹۹ اشاره 
کرد و تاکید نمود: بیمه خانه های مسکونی 
نامی آشنا اما همچنان غریب در جامعه است.

بین  از  اینکه  بیان  با  مومنی  شهرام     
خانه های آتش گرفته در رشت در مرداد 
ماه امسال تنها 22 درصد بیمه آتش سوزی 
عملیات  مدت  این  گفت:در  داشته اند، 
 6۹ خانه ها،  آتش سوزی  کردن  خاموش 
مورد بود که اتصال در سیستم سیم کشی 
برق و وسایل برقی علت 5۱ درصد این 

آتش سوزی ها بوده است.
   این مقام مسوول در ادامه به قدرت آتش 
در چشم بر هم زدنی برای از بین بردن 

سرمایه یک عمر تالش افراد جامعه اشاره نمود و تاکید کرد: با توجه به شغلی که داریم 
بارها شاهد از بین رفتن تمام سرمایه یک شهروند به دلیل وقوع یک حادثه هستیم که 
متاسفانه مشاهده درد و آالم شهروندان برای آتش نشانان بسیار سخت و تاسفبار است.

   همچنین آتش نشانان »شهرباران افزون بر ۳0 نوع عملیات مبتنی بر حوادث و خدمات 
ایمنی را پوشش می دهند که از بین این حوادث همچنان حادثه محبوس شدن و گیر 

افتادن افراد در آسانسورها رتبه نخست حوادث را به خود اختصاص داده است.
   وی در ادامه به پوشش 4۹  مورد گیر افتادن شهروندان در آسانسور و 2۳ مورد 
محبوس شدن افراد در اماکن مختلف در مدت زمان یاد شده اشاره کرد و گفت: باید 

ایمنی و سرویس تجهیزات همچون آسانسورها، درهای خروجی خانه ها، اتاق خوابها، 
سرویسهای بهداشتی و... مورد توجه بیشتر شهروندان قرار بگیرد تا به دلیل نقص در 
تجهیزات، شاهد حوادث ناگوار ناشی از محبوس شدن کودکان و افراد سالمند نباشیم.
   روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت همچنین از 
پوشش ۱25 مورد خدمات ایمنی به شهروندان در رشت در طول مرداد ماه ۹۹ خبر 
داد و اعالم کرد که شهرام مومنی 
خدمات  بین  در  است:  گفته 
وسیله   به  گرفته  انجام  ایمنی 
آتش نشانان، عملیات بسته شدن 
افراد  شدن  محبوس  بدون  در 
کاهش  با  مورد   2۱ تعداد  به 
همین  به  نسبت  درصدی   2۱
مدت در سال گذشته یکی از پر 
آتش نشانان  عملیات  تعدادترین 

بوده است.
کرد:  نشان  خاطر  وی     
یا  و  نجات  برای  کمک رسانی 
هم  گرفتار  حیوانات  رهاسازی 
سازمان  خدمات  از  دیگر  یکی 
آتش نشانی و خدمات ایمنی که 
در مرداد ماه گذشته 6۱  مورد 

اعالم می شود.
   گذشته از فعالیتهای مرتبط 
با آتش سوزی و حوادث مختلف 
آتش نشــــانان »شـــهرباران« 
گوشه ای از اقدامات خود را برای 
آموزشهای ایمنی و آتش نشانی به 

شهروندان دنبال می کنند.

   در این زمینه شهرام مومنی خاطر 
اهداف  مهمترین  از  یکی  کرد:  نشان 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
پیشگیری از حوادث با ارائه آموزشهای 
شهروندی و نقش فرهنگسازی ایمنی 
متاسفانه  که  است  شهروندان  برای 
این  کرونا«  ویروس  »شیوع  دلیل  به 
در  آموزشی  فعالیتهای  از  بخش 
شده  محدود  بسیار  امسال  ماه  مرداد 
همت  به  توانستیم  خوشبختانه  اما 
حوزه های مختلف این سازمان بعه ویژه 
روابط عمومی و آموزش نسبت به تهیه 
و انتشار بیش از ۱0 مورد فیلم و کلیپ 
برنامه های  نیز ضبط  و  کوتاه آموزشی 
آموزشی در صدا و سیمای مرکز گیالن 
اقدام کنیم  که بحمداهلل همه این موارد 

شامل هزینه نشده است.
   این مقام مسوول به دیگر مجموعه 
فعالیتهای سازمان آتش نشانی همچون 
صدور مجوز ایمنی، ارائه پایان کار، طرح 
ایمنی ساختمانها و بررسی علل و انگیزه 
بروز آتش سوزیها در حوزه های مختلف 
و  کرد  اشاره  کارشناسان  و  پیشگیری 
ادامه داد: در این مدت 45۳ مورد صدور 
طرح ایمنی ساختمانها، یک هزار و ۱78 
مورد بازدید کارشناسی و صدور پایان 
کار ساختمان، ۳0 مورد بازدید از اماکن 

مختلف انجام شده است.
در  گرفتن  قرار  به  مومنی  شهرام     
آستانه هفتم مهر ماه که به »روز ایمنی 
است  شده  نامگذاری  آتش نشانی«  و 
خیر،  دعای  با  پایان  در  و  نمود  اشاره 
سالمتی و توفیق گفت: هفتم مهر ماه 
»روز ایمنی و آتش نشانی« را پیش رو 
داریم. در سالهای گذشته افزون بر ۳0 
مورد برنامه مختلف همچون مانورهای 
تخصصی، برگزاری نمایشگاه، انجام برنامه های آموزشی گسترده، برگزاری مسابقات 
متعدد و ...  انجام می پذیرفت که متاسفانه امسال به دلیل »شیوع ویروس کرونا« 
و اهمیت پیشگیری از آن، بسیاری از برنامه ها را لغو کرده ایم که برنامه ها با رعایت 
موازین بهداشتی در طول امسال کماکان پیگیری و اجرا خواهند شد اما در همه 

برنامه ها تالش می شود تا دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی رعایت شوند.
   وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد که ضمن ریشه کن شدن »ویروس 

کرونا« همه شهروندان لحظاتی خوب و بدون حادثه را پیش رو داشته باشند.
   اما گذشته از عملیات مختلفی که آتش نشانان با حضور خود سبب کمک به 
افراد جامعه می شوند، همواره در اجرای برنامه های خود نگرانی ها و دغدغه هایی 
دارند که بهتر است افراد جامعه به خوبی به آنها توجه کرده و مورد نظر قرار 
دهند. گوشه ای از دغـدغه های آتش نشانان را می توان به شرح زیر اعالم کرد: 

محل وقوع حـوادث
   آتش نشانان درعملیات اعزامی با مشکالت و دغدغه های مختلفی همچون عبور 
از مسیرهای شلوغ و پرترافیک، کوچه ها و معابر تنگ و باریک به همراه پارک شدن 

خودروهای شخصی به ویژه در بافتهای فرسوده شهر مواجه هستند.
   شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت 
در این باره با تاکید بر دغدغه های آتش نشانان در مسیر منتهی به محل حوادث 
می گوید: یکی از مشکالت اصلی آتش نشانان در محل وقوع حادثه، دخالت برخی 
از حاضران در اجرای عملیات بوده که به دلیل ایجاد تداخل در کار آتش نشانان و یا 
حتی برداشتن خودسرانه تجهیزات اعم از لوله های نواری که باید با اصولی از پیش 
طراحی شده در محل حادثه استفاده گردد؛ موجبات آسیب و خسارات بعدی را 

فراهم می کنند.

   وی در ادامه به طور مثال به اعزام آتش نشانان به حوادث مربوط به تصادفات 
جاده ای اشاره کرد و افزود: در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که به دلیل 
محبوس شدن سرنشینان خودروهای تصادفی، افراد حاضر در محل حادثه پیش از 
رسیدن خودروهای امدادی، عجوالنه و بدون اطالعات کافی از شرایط مصدوم، اقدام 

به خارج کردن افراد از داخل آهن پاره های خودرو نموده اند.
    مومنی با تاکید بر آموزشهای تخصصی و همه روزه آتش نشانان در زمینه های 
مختلف امداد، نجات و خاموش کردن آتش در جهت اجرای هر چه سریعتر و 
دقیق ترعملیات به شهروندان توصیه می کند: شهروندان در زمان حادثه خونسردی 
و آرامش خود را حفظ کنند و سریعاً با ارگانهای امدادی تماس بگیرند  و به شدت 

از اقدامات خودسرانه و غیرتخصصی نیز پرهیز کنند. 
   به نظر می رسد دغدغه های آتش نشانان در انجام خودسرانه اقدامات و تداخل در 
کار عملیات اجرایی آتش نشانان به فرهنگسازی و آموزش شهروندان نیاز دارد که 
بهره گیری از ظرفیت رسانه های گروهی می تواند نقشی موثر و مفید در کاستن این 

مداخالت شهروندی داشته باشد.

نگاهی به فعالیت و تالش مستمر آتش نشانان سختکوش 
»شهرباران« 

آتش نشانان شهرباران به ۴۶۰ هزار عملیات مختلف در مرداد ماه 99 اعزام شدند

اشاره:
این شماره از ماهنامه »آوای بلدیه« که منتشر می شود به »روز آتش نشان« نزدیک می ِشویم. به همت و 
تالش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گزارشی جامع از نیازها، دغدغه ها، 
فعالیتها و اقدامات آتش نشانان »شهرباران« در یک ماه گذشته)مرداد ماه ۱۳۹۹( تهیه و تنظیم شده که برای 

آگاهی بیشتر در زیر درج می شود.

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم؛
شهرداری رشت، شهر را سیاهپوش کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با فرا رسیدن 
ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالحسین)ع( برای نشان دادن ارادت 
قلبی شهروندان مومن و خداجو در آستانه ماه محرم این سازمان با نصب المانهای 
مرتبط با ماه محرم، پرده های سیاه مزین به نام مبارک حضرت سیدالشهدا)ع( و 
پرچمهای عزاداری با شعار "این شهر عزادار حسین)ع( است" فضای عمومی شهر را 

معنوی نمود.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در ابتکاری ویژه طراحی صحنه ظهر 
عاشورا را به همت هنرمندان این شهر انجام داد که سوم ماه محرم به نمایش در می آید.
در این مجموعه که"روضه مصور" نامیده شده صحنه هایی از گودی قتلگاه، تل زینبیه، 
امام حسین)ع(، گهواره  امام حسین)ع(، خیمه های  وفای حضرت عباس، شهادت 
حضرت علی اصغر و... طراحی شده که در جنب درمانگاه صابربن گلسار اجرا خواهد شد.
مجموعه همکاران شهرداری رشت در سازمان سیما، منظر تالش می کنند تا در فضای 
معنوی ماه محرم که امسال متأثر از شیوع ویروس کرونا با شرایطی ویژه برگزار می 
شود، حال و هوای عزاداری واقعی را ایجاد و ارادت قلبی شهروندان را به نمایش بگذارد.

برای جذب سرمایه گذار پروژه بازگشایی مسیر G۵ فراخوان 
عمومی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، فراخوان 
عمومی اجرای این پروژه و جذب سرمایه گذاران واجد شرایط از طریق سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری انجام شده است.
همچنین مهلت دریافت اسناد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از زمان انتشار نوبت دوم 
این فراخوان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/6/۱۱ اعالم شده است.
اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت ۱4:۳0 روز سه شنبه مورخ 

۹۹/6/25 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری گردد.
اعالم شده که بازگشایی و ارزیابی پاکات در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 

سر ساعت ۱2:۳0 روز چهارشنبه ۹۹/6/26 برنامه ریزی و انجام خواهد شد.
نحوه دریافت اسناد:

اولیه پروژه به صورت  متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطالعات 
حضوری با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را از 
دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به نشانی: رشت، گلباغ نماز، کوچه مهرآئین، ساختمان 
تندیس)نبش انصاری به بلوار نماز( طبقه 8 دریافت نمایند و یا به طور غیرحضوری 
اسناد و اطالعات اولیه پروژه را پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به نشانی 

ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت کنند.

اجرای آسفالت محوطه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری،  
روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه به همت نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی شهری 

شهرداری رشت، محوطه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان آسفالت گردید.
گفتنی است این عملیات پیش از افتتاح پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان که 

روز پنجشنبه به بهره برداری رسید، اجرا شده است. 
پیش از این نیز زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی به تصفیه خانه سراوان و لوله گذاری 

هدایت شیرابه زباله ها توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری انجام شده بود.

آیین اختتامیه یک پویش فرهنگی برگزار شد
به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی جامعه؛ آیین اختتامیه پویش فرهنگی)بیایید از 

خودمان شروع کنیم( در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از 
امور ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت این برنامه با حضور 
حمیدرضا محمدی ریاست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و 
سیدهومن میرمعنوی هنرمند تئاتر کشور در محل پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب 

برگزار گردید.
محمدی هدف از اجرای این طرح را ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش مسائل و رفع 

معضالت ترافیکی عنوان نمود.
 وی با تأکید بر نقش موثر شهروندان در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره 
انتقال افزود: 5 گروه هنری با همراهی ماموران پلیس راهور شهرستان رشت نحوه 
صحیح رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را به مدت 

۱0 شب از تاریخ ۱8 لغایت 28 مرداد به نمایش گذاشتند.
محمدی در پایان ضمن پاسداشت فداکاری و ایثار کادر درمانی و مدافعان سالمت 
کشور، از کلیه عوامل اجرایی این طرح به خصوص محمد حسن هادی زاده مدیریت 
ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت تشکر 

و قدردانی نمود.

طراحی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین)ع( بررسی شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست 
که محمدحسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت نیز حضور 
داشت، توضیحاتی درباره طرح ارائه نمود و مهندس مشاور ترافیکی شرکت مهندسین 

مشاور پرداراز درباره ویژگی های این پروژه توضیح داد.
همچنین شهردار رشت نیز گفت: در راستای تحقق اهداف و افق های وسیع برنامه های 
بلندمدت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت، موضوع ساخت و ایجاد 

تقاطع های غیرهمسطح در مسیر کمربندی های شهر رشت بررسی می شود.
دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: در راستای تحقق این اهداف، در نشست یاد شده 
با حضور دست اندرکاران شرکت مهندسین مشاور پرداراز که مشاور ترافیکی است، 

موضوع طراحی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین)ع( بررسی می گردد.
همچنین در این جلسه پس از بحث، تبادل نظر و بررسی همه گزینه های موجود و 
تایید مقدمات اولیه کار، مقرر شد تا طرح یاد شده برای تصویب نهایی به شورای ترافیک 

استان گیالن ارسال شود.
شهردار رشت از همه دست اندرکاران ارائه این طرح قدردانی و تشکر کرد.

عملیات ضدعفونی معابر شهری ادامه دارد
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت گزارش داد که سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در عملیات شبانه خود کار ضدعفونی و گندزدایی 

معابر شهری را همچنان دنبال می کند.
بر پایه این گزارش عملیات یاد شده به وسیله حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای رفع آلودگی های شهری، حفظ سالمت 

شهروندان و پاکیزه کردن معابر شهر انجام می شود.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از تداوم عملیات ضد عفونی 
و گندزدایی معابر شهری در جهت مقابله با ویروس کرونا در شب های آینده نیز خبر 

داد.
معابر،  ضدعفونی  بر  عالوه  کرونا  ویروس  حذف  برای  رشت  شهرداری  همچنین 

فرهنگسازی می کند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری بر اساس تمهیدات و برنامه های این سازمان در راستای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با بهره گیری معاونت فنی و اجرایی این سازمان از 
نخستین ساعتهای هر روز همچون روزهای گذشته کار گندزدایی و ضد عفونی معابر 

را انجام می دهد.

تالش برای ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی گیالن
برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن؛ شهرداری رشت و سازمان 

همیاری شهرداری های گیالن تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این تفاهمنامه 
برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن در رشت به امضای طرفین 

رسیده است.
بر پایه این  گزارش در تفاهمنامه آمده که با اختصاص یک قطعه زمین حدود پنج هکتار 
در جاده جیرده برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن، شهرداری 

رشت و سازمان همیاری شهرداریها مشارکت خواهند نمود.
همچنین یکی از مفاد تفاهمنامه یاد شده دریافت قدرالسهم شهرداری برای اختصاص 
زمین، ارائه خدمات عمومی و عمرانی برای ساخت و دریافت قدرالسهم سازمان همیاری 
شهرداریهای گیالن برای برند نمایشگاه بین المللی و هزینه های ساخت و تامین تجهیزات 

نمایشگاهی خواهد بود.
طرفین امضا کننده این تفاهمنامه مکلف شده اند تا مجوزهای الزم را از شورای اسالمی 

شهر رشت دریافت کرده و نسبت به تهیه و تدوین طرح سایت اقدام نمایند.
گفتنی است این تفاهمنامه همکاری به امضای دکتر حاج محمدی شهردار رشت و دکتر 

آیت کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن رسیده است. 

از احداث ساختمانهای سازگار با محیط زیست حمایت می شود
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت طرح حمایت از ساختمانهای سازگار با 

محیط زیست را بررسی کرد.
بررسی طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست توسط 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت انجام شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با 
هدف بررسی طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست 

برگزار شد.
در این راستا، دکتر ویسی معاون شهر سازی و معماری بیان داشت؛ شهرداری رشت 
ازاحداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست توسط شهروندان حمایت خواهد 
کرد و تا کنون اقدامات مناسبی را در راستای انجام هماهنگی های الزم و پیش بینی 

مشوق های خاص برای گسترش این موضوع انجام داده است.
مدیر شرکت تپش سبز در این جلسه با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته جهان، سیستم های متنوعی جهت ارزیابی و حمایت از ساختمان های سازگار با 
محیطزیست یا سبز وجود دارد که در کنار مدیریت محلی و یا مدیریت کالن کشور 

فعالیت می نمایند.
وی هدف از این فعالیت ها را حمایت از شهروندانی دانست که ساختمان های خود را بر 

اساس دستورالعمل هایی با رویکردهای محیط زیستی احداث می نمایند.

شهردار رشت از خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی بانوان 
بازدید کرد

   به ابتکار مشاور شهردار در امور بانوان و با حضور و همراهی دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت از خانه کارآفرینی و مهارت صنایع دستی بانوان بازدید، به عمل آمد. 

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج 
محمدی ضمن تقدیر از مدیر این مجموعه که بانوی کارآفرین نمونه کشوری است، بر 
لزوم توسعه و گسترش هنرهای صنایع دستی رشت از قالب سنتی به صنعتی و معرفی 
آن به سطوح ملی و بین المللی تاکید و آمادگی خود را جهت حمایت و همکاری در این 

راستا اعالم نمود .
   در پایان با اهدای گل از بانوان مشغول فعالیت در خانه ی کارآفرینی نیز تجلیل به 

عمل آمد.
   گفتنی است در این بازدید نرجس شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان، حمیدرضا 

محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و معاونان وی حضور داشتند.

چهار عضو شورای شهر از تصفیه خانه سراوان بازدید کردند
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت روز یکشنبه 
دوازدهم مردادماه ۱۳۹۹ چهار تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت به همراه دکتر 
حاج محمدی از پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کردند و از نزدیک در 

جریان روند اجرای کارها قرار گرفتند.
   در این برنامه بازدید مهندس محمدحسن عاقل منش، دکتر رضا رسولی، دکتر حامد 

عبداللهی و فاطمه شیرزاد شهردار رشت را همراهی می کردند.
   اعضای شرکت کننده در این برنامه پس از بازدید در سخنانی دیدگاهشان را در باره آنچه 

مشاهده کردند، بیان نمودند.
در پایان این برنامه بازدید هم شهردار رشت با قدردانی از اعضای شورا برای شرکت در این 
برنامه گفت: برای تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان کار خوب و دقیق انجام شده است.

   دکتر ناصر حاج محمدی افزود: شیرابه ها در یک فرآیند مشخص در ۱0 مرحله تصفیه 
می شوند و خروجی آب آن بدون آلودگی عالوه بر اینکه می تواند به عنوان آب باتری و 
آب رادیاتور مورد استفاده قرار گیرد به رودخانه وارد شده و پسماند آن برای استفاده در 

بلوکهای ساختمانی به کار می رود.
   وی گفت: یکی از کارهایی را که با عالقه مندی و جدیت دنبال کرده است ایجاد این 

تصفیه خانه بود.

مجازات استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز بررسی شد
   معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز 

از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز را مورد بررسی قرار داد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ویسی 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت با بیان اینکه با ورود به موقع و برخورد قاطع 
در مراحل اولیه ساخت و سازهای غیر مجاز، می توان تخلفات ناشی از آن را کاهش داد 
گفت: مدیران و مسئوالن خدمات رسان هم با افزایش تعامل و همکاری با شهرداری می 

توانند نقش کلیدی در پیشگیری از تخلفات ساختمانی داشته باشند.
   در این راستا مقرر شد در اجرای قانون مربوطه، استعالم از شهرداری با دو موضوع تحت 
عنوان سال ساخت و سابقه طرح در کمیسیون  ماده صد و رای کمیسیون صورت پذیرد.

   همچنین لیستی از مجوزهای صادر شده شرکت ها به شهرداری اعالم شود که  این لیست 
شامل بندهایی است که به توافق طرفین خواهد رسید و قابل ردیابی در هر دو دستگاه است.

   در پایان این نشست هر یک از حاضران در جلسه با ارائه نقطه نظرات خود به بحث و 
تبادل نظر در این زمینه پرداختند.

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت:
رشت آمادگی برای اجرای تورهای گردشگری خوراک محور را دارد

   علیرضا قانع  گفت: شهر رشت آمادگی دارد تا در راستای شناساندن ظرفیتهای شهر خالق 
خوراک شناسی یونسکو تورهای گردشگری خوراک محور برگزار کند.

   وی گفت: مقرر شد تا مزرعه ای تهیه شود و گردشگران از نزدیک شاهد طرح ازمزرعه 
تا سفره شوند.

  وی با بیان اینکه در زمینه خوراک، آموزشگاهی با عنوان مدرسه آشپزی دایر شده است 
افزود: در این راستا قرار است آکادمی خوراک نیز تاسیس شود.

   مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک رشت در یونسکو خاطر نشان کرد: رشت 
در کنار گردشگری طبیعت و تاریخی، جز ۳6 شهر دنیا است که در زمینه شهر خالق 

خوراک نیز فعالیت می کند.
   قانع گفت: ظرفیت فراوانی در این زمینه در رشت وجود دارد به شرط آنکه بتوان از 

ظرفیت های دیپلماسی شهری درست بهره برد.
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