


گفتار هفته
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حدیث هفته
یِف  سخنان گهربار موالی متقیان: »... إِنَّ أکَرَم الَموِت الَقتُل، َوالَِّذی نَفُس ابِن أبِی َطالٍِب بِیِدهِ َللُف َضربَة بِالسَّ

اهَوُن َعلَی ِمن ِمیَتة َعلَی الِفَراِش فِی َغیِر َطاَعة اهللِ«

همانا گرامی ترین مرگ کشته شدن است. سوگند به آن که جان پسر ابوطالب به دست اوست، تحمل هزار ضربت 
شمشیر بر من آسان تر از جان دادن در بستری است که در غیر طاعت خدا باشد.       )نهج البالغه؛ خطبه ۱۲۳(

شهردار رشت:

پس از تصفیه خانه سراوان در حال اجرا و راه اندازی زباله سوز رشت هستیم

اتاق  نمایندگان  با  رشت  شهردار  دیدار  در 
دکتر  شد؛  مطرح  ایران  و  سوئد  بازرگانی 
راه اندازی  برای  آمادگی  از  حاج محمدی 
نخستین آکادمی بین المللی فوتبال در رشت 

خبر داد.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، در این دیدار 
نرگسی  احمد رمضانپور  با حضور دکتر  که 
از  جمعی  و  رشت  اسالمی  شورای  رئیس 
مدیران شهرداری رشت برگزار شد مباحث 
مختلف درباره مباحث سرمایه گذاری مورد 

بررسی قرار گرفت.
دکتر حاج محمدی در این جلسه از آمادگی 
های  پروژه  اجرای  برای  رشت  شهرداری 
سوئد  کشور  با  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی 
خبر داد و اظهار کرد: رشت ظرفیت بسیار 

بکری در حوزه سرمایه گذاری دارد که کمتر شهری در 
ایران مشاهده می شود چنین ظرفیت های وسیعی را 

دارا باشد.
دکتر حاج محمدی از خریداری یک صد دستگاه اتوبوس 
دوگانه سوز با مشارکت سازمان همیاری ها و شهرداری 
های گیالن خبر داد و گفت: این اتوبوس ها با قیمت و 

کیفیت مناسب برای رشت خریداری خواهند شد.
وی با اشاره به افتتاح تصفیه خانه شیرابه سراوان بیان 
با تصفیه هر لیتر شیرابه جان چندین نفر نجات  کرد: 

می یابد.
استانهای  در  پسماند  مدیریت  و  کنترل  شهردار رشت 
شمالی را حائز اهمیت دانست و افزود: در حال اجرا و 
راه اندازی دستگاه زباله سوز هستیم که به ۱۰۰۰ میلیارد 

تومان هزینه نیازمند است.
دکتر حاج محمدی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه شهرداری 
داشت:  عنوان  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه  با  رشت 
تفاهم نامه بسیار خوبی برای اجرای چندین پروژه عمرانی 
و ساماندهی رودخانه های رشت منعقد شد و به زودی 
عملیات اجرایی پاک سازی رودخانه گوهررود رشت با 

اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز می شود.
شهردار رشت در ادامه با اشاره به اینکه از ۷۰ نقطه فاضالب 

به رودخانه گوهررود وارد می شود گفت: می خواهیم تمام 
فاضالب ورودی به رودخانه های رشت را حذف کنیم.

از  یکی  را  رشت  شهرداری  محمدی  حاج  دکتر 
و  دانست  زیست  محیط  دوستدار  های  شهرداری 
در  و  کردیم  اثبات  عمل  در  را  موضوع  این  افزود: 
تالشیم عالوه بر کاهش آلودگی محیط زیست آلودگی 

هوا را نیز کاهش دهیم.
اولین شهری در  تواند  اینکه رشت می  به  اشاره  با  وی 
کشور باشد که به تراموا مجهز شود گفت: کلیات طرح 
تراموا در وزارت کشور تصویب شده و تراموا می تواند 

نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا ایفا کند.
شهردار رشت در ادامه به دیگر ظرفیت های رشت نظیر 
از  تاالب عینک یکی  اشاره کرد و گفت:  تاالب عینک 
بهترین و زیباترین برکه های ایرانی است و دارای موقعیت 

مناسبی برای راه اندازی ورزش های آبی است.
دکتر حاج محمدی همچنین در ادامه به ثبت رشت به 
عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو گفت: رشت بیش 

از ۲۵۰ نوع تنوع غذایی داشته و برند شهر 
ایجاد  رشت  در  را  بزرگی  ظرفیت  خالق 

کرده است.
آمادگی  از  ادامه  در  رشت  شهردار 
نامه  تفاهم  انعقاد  برای  رشت  شهرداری 
خواهرخواندگی با یکی از شهرهای سوئد 

خبر داد.
کرد:  خاطرنشان  محمدی  حاج  دکتر 
شهرداری رشت این آمادگی را دارد تفاهم 
نامه های مشترکی را با اتاق بازرگانی سوئد 
و ایران در حوزه های آموزش، پژوهش و 

امکانات و تجهیزات منعقد کند.
دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای 
اسالمی رشت در این جلسه اظهار داشت: 
در  کشور  اقتصاد  نجات  برای  معتقدم 
با  دولت  تعامل  جز  راهی  کنونی  شرایط 

بخش خصوصی نیست.
وی افزود: برای کاهش فشار اقتصادی موجود باید از 

ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی بهره برد.
رضا خلیلی دیلمی رئیس اتاق بازرگانی سوئد و ایران 
در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور در رشت و 
اشاره به ظرفیت های بکر رشت گفت: اتاق بازرگانی 
نامه  تفاهم  انعقاد  برای  الزم  آمادگی  ایران  و  سوئد 
شهرداری  با  مختلف  های  حوزه  در  همکاری  های 

رشت را دارد.
ایران  و  بازرگانی سوئد  اتاق  از آمادگی  وی همچنین 
برای راه اندازی نخستین آکادمی فوتبال ایران و سوئد 

در رشت خبر داد.
سوئد  بازرگانی  اتاق  کرد:  خاطرنشان  دیلمی  خلیلی 
تهیه  آموزش،  نظیر  مختلف  های  حوزه  در  ایران  و 
اتوبوس، مبلمان شهری، نورپردازی و ... با شهرداری 

رشت همکاری کند.

دکتر حاج محمدی گفت: شهرداری رشت این آمادگی را دارد تفاهم نامه های مشترکی را با اتاق 
بازرگانی سوئد و ایران در حوزه های آموزش، پژوهش و امکانات و تجهیزات منعقد کند.

تغییر نگاه برای 
ایجاد توسعه  شهری و رفاه

در جایی خواندم که یک جهانگرد به شهری کوچک 
در قاره اروپا سفر کرد. شهری که کمتر جهانگردان 
به آن سفر می کردند و کمتر مورد توجه قرار گرفته 

بود.
در حین سفر با یکی از اهالی آن شهر کوچک آشنا و 
همکالم شد. این شهروند انقدر با جهانگرد، مهربانی 
و خوش رفتاری کرد که در طول اقامت مرد جهانگرد 

خیلی به او خوش گذشت.
شهروند مورد نظر همه جای شهر را به جهانگرد 
نشان داد و در هر نقطه توضیحات الزم را هم برای 

او تا حد امکان ارائه می کرد.
این ماجرا گذشت تا اینکه جهانگرد به کشور خود 
بازگشت. بالفاصله شروع نوشتن کتابی در باره شهر 
کوچک سفر کرده و برخورد مهربانانه ساکنانش با 

جهانگردان نوشت.
وی در کتاب خود به مواردی اشاره کرده بود که 
برخورد  حسن  و  رفتاری  خصوصیات  به  بیشتر 
شهروندان آن شهر با جهانگردان سخن گفته و کمتر 

به دیدنی ها و مناظر شهر اشاره شده بود.
طولی نکشید از از نقاط دور و نزدیک کشورهای 
دیگر جهانگردان بسیاری به شهر کوچک مورد نظر 
سفر کردند، اقتصاد شهر بهبود یافت و واحدهای 
محلی،  و  بومی  خوراکی های  فروش  بومگردی، 
حضور در اماکن دیدنی شهر و... با جمعیتی کثیر 
از جهانگردان مختلف روبه رو شد و معیشت و اقتصاد 

خانواده های آن شهر دستخوش تحول گردید.
با یک  تنها  آن جهانگرد  است که  به گفتن  الزم 
شهروند شهر کوچک صحبت کرده و هم کالم شده 

بود.
بنابر این نوع نگاه ما به شهر و اینکه چگونه آن را 
تعبیر و تفسیر می کنیم در آینده و پیشرفت شهرمان 

تاثیر دارد.
اگر ما خواهان این هستیم که شهرمان به دروازه های 
توسعه، ترقی و پیشرفت دست یابد، باید نگاه مان را 

به شهر و توسعه ی شهری تغییر دهیم.
اینکه تنها به فکر توسعه شهر باشیم اما در رفتار و 
گفتار طوری دیگر عمل کنیم نه تنها رفتاری منطقی 
نیست بلکه درست عکس برنامه های توسعه ای شهر 

خواهد بود.
یادمان باشد که اقتصاد شهرمان با ورود گردشگران 
می تواند متحول شود و حضور و ورود گردشگران هم 
به شهرمان دقیقاً به رفتارها و برخوردهای اجتماعی 

که از خود بروز می دهیم مرتبط است.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام تسلیت شهردار رشت به مناسبت شهادت یکی دیگر از 
مدافعان سالمت

شهردار رشت در پی شهادت دکتر محمدرسول حرفت کار پیام تسلیت صادر کرد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در متن این پیام 

آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن

شهید مدافع سالمت متخصص جراحی عمومی بیمارستان رازی رشت و عضو هیات علمی 
دانشگاه، پزشک خوشنام و تالشگر گیالنی دکتر محمدرسول حرفت کار هم آسمانی شد.

 او که عمر بابرکت خویش را به صادقانه و عاشقانه در خدمت به مردم گذرانید، در خط مقدم 
مبارزه با "ویروس کرونا" به خیل عظیم شهدای "مدافع سالمت" پیوست.

فقدان این پزشک خوشنام و صادق شهرمان موجبات تالم و تاثر شدید همگان را به همراه 
داشت و اینجانب و همکارانم در شهرداری رشت شهادت عاشقانه این بزرگمرد را گرامی می 
داریم. او به همه ما آموخت، کسانی که با خدا پیمان بسته اند مرز و مکان، لباس، صنف، شغل 
و موقعیت نمی شناسند و همراه در هر جایگاهی در راه نجات جان انسانها و برای پاسداری از 

آرمانها آماده هستند.بی شک از دست دادن شهدای مدافع سالمت تالشگر در صف مبارزه 
با کرونا که از سرمایه های انسانی این مرز و بوم هستند، بسیار سخت و گران خواهد بود اما 
باید دانست که این بزرگ مردان و زنان آگاهانه و عاشقانه پای در این وادی خطرناک نهاده و 

از جان عزیزشان مایه گذاشته اند.
الزم است به عنوان شهردار شهر باران تالش های ارزنده این شهید بزرگوار را ارج نهاده و  با 
تسلیت غم فراق آن عزیز سفر کرده به خانواده معظم ایشان، برای روح بلند شهید سرافراز 

مدافع سالمت دکتر محمدرسول حرفت کار علو درجات را از خدمات متعال طلب نمایم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام شهردار رشت در پی اهانت نشریه فرانسوی 
به ساحت مقدس پیامبراکرم)ص(

  شهردار رشت در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( پیام صادر 
کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در متن این پیام 
آمده است:

بسم اهلل القاصم الجبارین
نام مقدس پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( برای همه مسلمانان نه تنها یک نام بلکه 

یک مسیر، چراغ هدایت و منبع الهام الهی است.
قرنها است که مسلمانان جهان از نور هدایت این  منبع پرفروغ جهان بهره مند می شوند و 
مهربانی، رافت، بخشندگی و عطوفت را به دیگر مردمان جهان هدیه می کنند اما متاسفانه 
انسانهای تاریک ذهن و کوردل نمی توانند این نور رحمانی را به خوبی درک کنند و گهگاه با 
انگیزه های مختلف سیاسی، این نورانیت معنوی را به زعم خود مورد هجمه قرار می دهند اما 
زهی خیال باطل که نور حقانیت اسالم در پرتو درخشان نام مقدس پیامبر گرامی مسلمانان 

همواره خواهد تابید و درخشید.

این بار نیز دست جنایتکاران تاریخ از آستین یک نشریه معلوم الحال فرانسوی به در آمد و 
جسارتی نمود که نشان از عمق کینه و عداوت جهان غرب با آرمانهای اصیل اسالمی می دهد 
و همانطور که رهبر فرزانه جمهوری اسالمی ایران فرمودند: "گناه بزرگ و نابخشودنی یک 
نشریّه ی فرانسوی در اهانت به چهره  نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم)صّلی اهلل علیه و 
آله( بار دیگر عناد و کینه ی شرارت بار دستگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و 

جامعه  مسلمانان را آشکار ساخت."
اینجانب همراستا با موج حق طلبانه مسلمانان ایران و جهان جسارت بزدالنه این هتاکان را 
محکوم نموده و یقین دارم که دیر یا زود این شرارت افکنان به سزای اعمال پلید، ضدانسانی 

و خصمانه خود خواهند رسید.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت



۴

شهردار رشت در گفت وگوی زنده رادیویی با 
برنامه »شهر ما«: 

پیگیر اجرای پروژه »خرید زباله« شهروندان 
حقوق  پرداخت  در  تاخیری  هیچ  هستیم/ 
حقوق  پرداخت  موضوع  نیست/  کارگران 
زدن  برهم  برای  برخی ها  دستاویز  کارگران 

نظم مدیریت شهری شده است
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج 
محمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
هفدهم شهریور ، مدیریت پسماند را یکی از 
مهمترین اولویت های شهرداری رشت عنوان 
کرد و افزود: برای مدیریت پسماند باید ابتدا 

تولید پسماند را کاهش دهیم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه مدیریت پسماند باید از درب منازل آغاز شود افزود: مدیریت 

پسماند نیازمند فرهنگ سازی، آموزش واطالع رسانی برای خانوارها است.
وی از برنامه شهرداری رشت برای خریداری زباله خشک از درب منازل خبر داد وگفت: 
مطالعات این پروژه صورت گرفته وقرارداد با شرکت دانش بنیان منعقد شده و در حال آماده 

سازی برای اجرا است.
دکتر حاج محمدی در ادامه با اشاره به اینکه برای اجرای طرح خرید زباله از درب منازل 
نیازمند زیرساخت کیف پول الکترونیک هستیم مطرح کرد: مطابق قرارداد شرکت پیمانکار 
۹ ماه زمان دارد تا زیرساخت مورد نظر را آماده کرده و تا کنون ۶۰-۷۰ درصد زیر ساخت 

الزم آماده شده است.
شهردار رشت تصریح کرد: برای اجرای پروژه مذکور باید ایستگاه هایی در ۵۵ محله رشت 
جانمایی شده، ماشین آالت مورد نیاز برای جمع آوری زباله از درب منازل تامین شود تا 

سپس وارد مرحله پردازش شود.
دکتر حاج محمدی پروژه خریداری زباله از شهروندان را اقدامی جدید و برای نخستین بار 
در کشور دانست وابراز امیدواری کرد این طرح با موفقیت توسط شهرداری رشت اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است بتوانیم باالترین میزان درصد زباله خشک تولید شده 

در منازل را جمع آوری کنیم و به مشارکت شهروندان نیازمندیم.
وی با اشاره به جانمایی کیوسک های اطالع رسانی برای دریافت زباله خشک بیان کرد: با 
اجرای طرح خرید زباله از درب منازل نیاز شهروندان به مراجعه به ایستگاه ها کاهش می یابد.
دکتر حاج محمدی شیوع ویروس کرونا را یکی از عوامل تاخیر در تامین زیرساخت های 
الزم برای اجرای طرح مذکور عنوان کرد و گفت: همچنین به علت شیوع ویروس کرونا 
خطوط تفکیک کارخانه کود آلی به مدت ۵ ماه با مکاتبه سازمان همیاری ها و شهرداری 

های کشور تعطیل بود.
شهردار رشت مسئله پسماند را یکی از مهمترین معضالت سه استان شمالی دانست و 
افزود: فرآیند جمع آوری، بازیافت و دفع بهداشتی زباله هزینه های زیادی را به شهرداری 

ها تحمیل می کند.
دکتر حاج محمدی تاکید کرد: باید شهروندان عادت کنند زباله های تر وخشک خود را جدا 

کنند و شهرداری نیز موظف است فرهنگ سازی و آموزش های الزم را ارائه دهد.
نهادهای  و  ها  و مشارکت سایر دستگاه  به ضرورت همکاری  شهردار رشت  همچنین 
فرهنگی برای مدیریت پسماند تاکید کرد و یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

رشت برای آگاهی و اطالع شهروندان آموزش 
مدیریت پسماند را از ظریق چهره به چهره، 

انتشار بروشور و نصب بنر در دستور کار دارد.
شهردار رشت عنوان داشت: تکمیل دو خط 
کار  دستور  در  آلی  کود  کارخانه  تنی   ۲۵۰
پیمانکار  برگزاری مناقصه  با  بوده،  شهرداری 
مورد نظر تعیین شده و همچنین دولت نیز ده 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن درنظر 

گرفته است.
دکتر حاج محمدی همچنین با اشاره به سفر 
هماهنگی  معاون  اتفاق  به  خود  گذشته  روز 
وامور عمرانی استانداری گیالن به تهران گفت: 
جلسه ای در سازمان همیاری ها و شهرداری 
های کشور برگزار گردید و مبحث افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی نقش مهم شهروندان در کاهش زباله را حائز اهمیت دانست و گفت: شهروندان بدانند 
زباله تنها یک دور ریز نیست و کاهش تولید زباله و تفکیک زباله های تر و خشک باعث 
کاهش هزینه های شهرداری شده و همچنین آسیب های زیست محیطی نیز کاهش می یابد.

شهردار رشت در ادامه در پاسخ به سوال آخرین وضعیت پرداخت حقوق کارگران شهرداری 
رشت گفت: مبحث پرداخت حقوق کارگران دستاویز برخی امیال شخصی و فشار آوردن به 

مدیریت شهری شده است.
دکتر حاج محمدی افزود: مطابق اخرین صورت وضعیت ارائه شده توسط شرکت های طرف 

پیمان، حقوق کارگران شهرداری پرداخت شده و هیچ گونه عقب ماندگی وجود ندارد.
وی اذعان داشت: مطابق قرارداد منعقد شده شرکت های طرف پیمان با شهرداری موظف 

هستند دو ماه زودتر توان پرداخت حقوق کارگران را داشته باشند.
شهردار رشت بیان کرد: هم اکنون در حال آماده سازی صورت وضعیت پرداخت حقوق مرداد 
هستیم ومطابق قرارداد شرکت های پیمان موظفند دو ماه جلوتر حقوق کارگران را پرداخت 

کنند بنابراین کسی از ما طلبکار نیست.
دکتر حاج محمدی تاکید کرد: از زمانی که مسئولیت شهرداری را برعهده گرفتم تمام سعی 
خود را کردم به وظیفه ام عمل کنم تا حتی یک روز حقوق کارکنان و کارگران عقب نیفتد 
وافرادی هستند برای رسیدن به خواسته های شخصی و برهم زدن نظم مدیریت شهری به 

این مسائل دامن می زنند.
وی با اشاره به اینکه تمام سعی ما این است که مطابق قرارداد عمل کنیم و حتی یک روز 
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران نداریم گفت: صورت وضعیت ها در حوزه مالی موجود است 
و  اکنون تمام پرداختی ها تا پایان تیرماه انجام شده و شرکت های پیمانکار نیز موظفند دو 
ماه جلوتر حقوق کارگران را پرداخت کنند و بنابراین شهرداری رشت هیچ عقب ماندگی در 

پرداخت حقوق ندارد.
شهردار رشت خاطرنشان کرد: دست تمامی پاکبانان را می بوسم و از آن ها حمایت می کنم 
و تمام سعی ما این است در تامین منابع مالی طوری عمل کنیم حقوق کارگران عقب نیفتد.

شهردار رشت در گفت وگوی زنده رادیویی با برنامه »شهر ما«: 
پیگیر اجرای پروژه »خرید زباله« شهروندان هستیم/ هیچ تاخیری در پرداخت حقوق کارگران نیست/ موضوع پرداخت حقوق 

کارگران دستاویز برخی ها برای برهم زدن نظم مدیریت شهری شده است
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شهردار رشت از بررسی طرح افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن در سازمان شهرداریها و 
دهیاریهای کشور خبر داد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشستی با حضور دکتر راضی مدیر 
کل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهندس اوسط مقدم معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن، دکتر حاج محمدی شهردار رشت، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای 
گیالن، مشاور طرح و مدیر عامل شرکت کود آلی گیالن در سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور برگزار شد 
موضوعات مربوط به مسائل فنی و اعتباری طرح افزایش ظرفیت شرکت کود آلی و نیز ساخت زباله سوز رشت مورد 

بررسی قرار گرفت.
در این ارتباط شهردار رشت توضیحاتی کامل ارائه کرد و گفت: در نشست چهار ساعته یاد شده، تصمیمات خوبی 

برای موضوعات مرتبط با مدیریت پسماندهای کالنشهر رشت اتخاذ شده است.
دکتر حاج محمدی  با اشاره به بررسی و تایید نهایی روش تخمیر هوازی و بی هوازی کمپوست حاصله از پسماندهای 
تر و تغییر روش از لین ترنر به ویندروترنر، گفت: به دلیل اینکه در کشور تجربه قبلی درباره روش لین ترنر وجود 
نداشت و با ترکیب پسماندهای تولیدی در شهرهای شمالی کشور نیز همخوان نبود، روش ویندروترنر که دارای سابقه 

و تجربه کافی در اکثر کارخانجات کمپوست فعال کشور است جایگزین آن گردید .
وی ادامه داد: روش ویندرو ترنر نیازمند فضای بیشتری برای تخمیر کمپوست است زیرا در این روش ۲۱ روز فرآیند 

هوازی و ۲۸ روز فرآیندهای بی هوازی جهت فرآوری کود مرغوب کمپوست مورد نیاز است .
دکتر حاج محمدی تصریح کرد: با افزایش ظرفیت از ۵۰۰ تن جدید عالوه بر سوله های تخمیر موجود ، هشت هزار 
مترمربع سوله جدید برای فرآیند بی هوازی و شش هزار مترمربع برای سالن های کود فاین، نصب دستگاه ها و 

تجهیزاتی که باید مستقر شوند، نیاز است.
شهردار رشت سپس تاکید کرد: برای اجرای این پروژه اعتبار ۱۰۶ میلیارد تومانی مورد نیاز است که به تایید دفتر 
خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسید و امیدواریم با سیر مراحل تایید 

قانونی و جذب این اعتبار در سال ۹۹ کارخانه کود آلی به ظرفیت مورد نیاز برسد .
دکتر حاج محمدی در این نشست به نحوه تبدیل ارز نیمایی و آزاد مربوط به شرکت تی تی اس، شریک تهیه و نصب 
تجهیزات زباله سوز رشت اشاره کرد و گفت: مقرر شد با توجه به اینکه جناب آقای دکتر نوبخت قرار است این هفته 
به استان گیالن سفر کنند، اسناد و مدارک مربوطه به مهندس اوسط مقدم معاون محترم استاندار ارائه شود و با 
دستور جناب آقای نوبخت نحوه استفاده از ارز نیمایی یا آزاد مشخص شود و هر دستوری که ایشان دادند، اجرا گردد.
وی همچنین با اشاره به اینکه دودکش کارخانه زباله سوز خارج از زمین مربوط به شهرداری بوده، گفت: مقرر گردید 

با جابه جایی دودکش کارخانه زباله سوز و تغییر در نقشه، این مشکل مرتفع گردد.
شهردار رشت در پایان با مفید و ارزشمند دانستن برگزاری این جلسه از همگان خواست تا با هم افزایی و همکاری، 

مصوبات این نشست را برای پیشرفت اجرایی پروژه های مدیریت پسماندها پیگیری کنند.

طــرح  افـزایش ظـرفیت 
کـارخانـه کود آلی در 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 
بررسی شد

با حضور شهردار رشت؛

شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت تشکیل جلسه داد

با حضور  هم  مدیران شهرداری رشت  و  معاونان  هفته شورای  این  نشست 
شهرداری  روز  مسائل  بررسی  به  و  شد  برگزار  حاج محمدی  ناصر  دکتر 

پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه به 
ریاست دکتر ناصر حاج محمدی و با حضور معاونین، مدیران مناطق و برخی مدیران ستادی 

شهرداری رشت برگزار شد.
در این جلسه حاضرین بر اساس بندهای صورتجلسه جلسه های پیشین، به ارائه گزارش 
در زمینه آخرین وضعیت پروژه ها، پیگیری ها و آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص 

برنامه های مربوط به حوزه خود پرداختند.
انجام برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و پیگیری های الزم جهت اجرای پروژه های در دست 

اقدام شهرداری رشت نیز در این جلسه مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری هر هفته به طور مستمر 
جهت پیگیری و بررسی روند اجرایی برنامه ها و پروژه ها و امور جاری شهرداری برگزار 

می شود.
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مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی 
مسابقه  دبیرخانه  به  اثر  که ۵۰۰  کرد  اعالم  یونسکو 

»عکس غذا« ارسال شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، علیرضا قانع در گفت وگویی با اشاره 
به انتشار فراخوان مسابقه »عکس غذا« که در شرایط 
کرونایی انجام شده است، اظهار کرد: اقدامات مدیریت 
برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت 
در دوران شیوع کرونا به سمت برنامه های آنالین و از 

راه دور تغییر مسیر داده است.
این مدیریت در دوران کرونایی  اینکه  بیان  با     وی 

فعالیت خود را متوقف نکرد و پس از پالک کوبی »شهر خالق خوراک شناسی رشت« در »روز 
رشت« با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، فعالیتهای خود را به سمت برنامه های 
آنالین پیش برده است، گفت: یکی از این برنامه ها اجرای مسابقه »عکس غذا« بوده که با مشارکت 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اتحادیه رستوران داران و غذاهای سنتی و 

موسسه ی توسعه ی کارآفرینان دانشگاهی برگزار گردید.

   قانع از ارسال ۵۰۰ اثر به دبیرخانه ی »مسابقه عکس غذا« خبر داد و گفت: این مسابقه در سه 
بخش »رستوران دارها و کافی شاپها«، »مردمی« و »عکاسان حرفه ای« برگزار گردیده است.

   مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت سپس اعالم کرد: نتایج داوری 
روز ۲۳  آذر ماه ۱۳۹۹ اعالم خواهد شد و به سه برگزیده در هر بخش جایزه ای به رسم یادبود 

اهدا می شود.
   علیرضا قانع سپس خاطر نشان کرد: مراسم اعالم نتایج داوری و تجلیل از برگزیدگان 
هم به دلیل شرایط کرونایی به صورت »الیو اینستاگرامی« از طریق صفحات مجازی برگزار 

خواهد شد.

مدیربرنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت: 

۵۰۰ اثر به دبیرخانه مسابقه »عکس غذا« 
ارسال شد

مرکز برنامه ریزی و مطالعات 
شهرداری تهران دوازدهمین 
جشنواره  پژوهش و نوآوری 
با  را  شهری  مدیریت  در 
مشارکت سازمان شهرداریها 
برگزار  کشور  دهیاریهای  و 

می کند.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
اساس  بر  رشت،  شهرداری 
گرفته  صورت  رسانی  اطالع 
برنامه ریزی  به وسیله مرکز 
تهران  شهرداری  مطالعات  و 
جـشنواره  دوازدهـــمین 
پژوهش و نوآوری در مدیریت 
سازمان  با  شهری)مشترک 
با  دهیاریها(  و  شهرداریها 
رویکرد تاب آوری و سالمت 
شهری آذر ماه امسال به میزبانی 

شهر تهران برگزار می شود.
مطابق  گزارش  این  پایه  بر 
سال های گذشته دبیرخانه 
قالب  پنج  در  رویداد  این 
طرح  نامه،  پایان  کتاب، 
های  طرح  پژوهشی، 
نوآورانه و مقاله، آثار تولید 
را  اخیر  سال  دو  در  شده 

دریافت می نماید.
انتشار  ضمن  در 

رویداد  این  در  مشارکت  برای  محترم  همکاران  همه  از  دعوت  و  فراخوان 
مسائل  حل  در  نوآورانه  راهکارهای  و  علمی  رویکردهای  تقویت  به  منجر  که 
تولیدات علمی  و  دانشی  برتر  آثار  که  رساند  اطالع می  به  گردد،  شهری می 
اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت  به   ۳۰/۶/۹۹ تاریخ  تا  توانند  می  را  خود 
شهرداری رشت ارسال نموده تا پس از انجام اقدامات الزم به این جشنواره 

گردد. ارسال 
این  تخصصی  های  کارگاه  در  مشارکت  برای  تمایل  صورت  در  مندان  عالقه  ضمناً 
جشنواره، رزومه و سوابق علمی، تخصصی و اجرایی خود را نیز به مدیریت نوسازی 
ارسال   Rpcrasht@gmail.com ایمیل  نشانی  به  اداری شهرداری رشت  و تحول 

نمایند.

پرسنل شهرداری رشت می توانند در جشنواره 
پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 

شرکت کنند
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای این 
کالنشهر عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون 
فرهنگی که با دستور بررسی شهر دوستدار 
گزارش  شنیدن  از  پس  شد،  برگزار  کودک 
های عملکرد و توضیحات مسئوالن این امر 
این  در  باید  متعددی  جلسات  کرد:  اظهار 
ارتباط در شورا برگزار شود و نهاد های مرتبط 

نیز باید درهر جلسه حاضر شوند. 
فرهام زاهد گفت: گردش کار مربوط به این امر 

باید در کمیسیون های فرهنگی اعمال شود.
وی بر لزوم پیگیری منسجم برنامه های شهر 
کرد:  نشان  وخاطر  تاکید  کودک  دوستدار 
نتایج هر پیگیری و هر گونه نامه نگاری در 
این خصوص باید به شکل بخش به بخش به 

کمیسیون فرهنگی شورا گزارش شود.
نائب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت نیز بر 
برانگیخته کردن کودکان برای مشارکت در امورات شهری، ایجاد سیاست های مخصوص 

کودک و تامین امنیت کودکان در پارک ها تاکید کرد.
بهراد ذاکری گفت: معاونت شهرسازی باید سیاست های تشویقی را به ویژه در نواحی کم 

برخوردار اعمال کند.
وی همچنین بر لزوم ایجاد کتابخانه کودک در مناطق کم برخوردار و ایجاد انگیزه در حوزه 

هایی همچون سیما منظر، ترافیک و فضای سبز با ایجاد کارگروه های مختلف تاکید کرد.
در این جلسه همچنین عضو دیگر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت نیز ضمن قدردانی 
از مسئوالن در امر شهر دوستدار کودک اظهار کرد: اقدامات انجام شده در این زمینه موجب 

برگزاری نخستین جلسه شهر دوستدار کودک در کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت

شگفتی سایر استان ها شده است. 
محمد حسن عاقل منش گفت: گیالن تنها 

استانیست که دارای کتابخانه کودک است.
دوستدار  شهر  ایجاد  از  هدف  افزود:  وی 
کودک ارتقای سطح آگاهی کودکان و ایجاد 
استعدادهای  شکوفایی  برای  امن  فضایی 

آنان است.
شهرسازی  و  معماری  معاون  ویسی  رضا 
شهرداری رشت نیز در این جلسه از آماده 
سازی اطلس های مورد نیاز در زمینه شهر 

دوستدار کودک خبر داد.
همچنین معاون خدمات شهری شهرداری 
عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن  نیز  رشت 
پیرامون شهر دوستدار کودک از طراحی و 
ساخت پارک ایمنی به مساحت بیش از ۴۰۰ 
متر خبر داد و گفت: در این پارک رعایت 
نکات ایمنی در هنگام مقابله با آتش سوزی 

و بالیای طبیعی به کودکان آموزش داده می شود.
بابک رمضانی از این ایستگاه آتش نشانی به عنوان سیزدهمین ایستگاه آتش نشانی رشت 
یاد کرد و افزود: این طرح با برآورد مالی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در انتظار سرمایه 

گذار به سر می برد.
رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت نیز از طراحی خانه مادر و کودک خبر داد و 
اظهار کرد: تماشاخانه نارون نیز در راستای شهر دوستدار کودک ایجاد شده است و قابلیت 

استفاده دارد.
مریم گل احضار از طرح های خالقانه بازیافتی توسط کودکان در پارک آب و آسیاب نیز 

خبر داد.

حضور شهردار رشت در مراسم افتتاح قطار پنج ستاره »زندگی«
افتتاح  مراسم  در  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
رسمی قطار پنج ستاره »زندگی« در مسیر 

رشت – مشهد شرکت کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت در مراسم افتتاح رسمی 
قطار پنج ستاره زندگی در مسیر رشت-مشهد 
که با حضور دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور برگزار شد، حضور یافت.
قطار پنج ستاره زندگی عصر چهارشنبه ۱۹ 
برنامه  رئیس سازمان  با حضور  شهریورماه 
و بودجه، استاندار گیالن و جمعی دیگر از 
مسئوالن استان گیالن در ایستگاه راه آهن 
رشت به صورت رسمی افتتاح شد و به سمت 

مشهد مقدس حرکت کرد.

حضور شهردار رشت در مراسم عزاداری دهه دوم محرم 
در مجموعه ورزشی شهدای منظریه

دکتر ناصر حاج محمدی در مراسم عزاداری دهه  دوم 
رشت  منظریه  شهدای  ورزشی  مجموعه  در  محرم 
شرکت کرد و همراه جمعیت عظیم مردمی با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی به سوگواری پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
محمدی  حاج  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  الملل 
شهردار رشت شب گذشته در مراسم عزاداری دهه 
دوم محرم واقع در مجموعه ورزشی شهدای منظریه 

حضور یافت.
گفتنی است مراسم عزاداری دهه دوم محرم با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت و هیاُت ثاراهلل علیه السالم در مجموعه ی ورزشی شهدای منظریه برگزار می شود.
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به ابتکار مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و با همکاری مدیران 
بنرهای  شهرباران  مدارس  از  بسیاری  ورودی  در  کنار  شهرداری  پنجگانه   مناطق 

آموزشی برای مقابله با »کروناویروس« نصب شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداری رشت اقدام به نصب بنرهای آموزشی با توصیه 
های بهداشتی برای دانش آموزان در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا جنب 

مدارس رشت نمود.
این بنرها به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و با همکاری 
مناطق پنج گانه شهرداری جنب یکصد مدرسه در سطح شهر جانمایی و نصب گردید.

نصب بنرهای آموزشی مقابله با کرونا کنار در 
ورودی مدارس رشت

اولین جلسه حلقه صالحین 
با موضوع عفاف و حجاب و اخالق اداری برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دراین نشست 
آموزشی ، بصیرتی و صالحینی ۶ اثر بدحجابی و بی حجابی و  ۶ اثر فوائد عفاف و 
حجاب و همچنین ۱۰ اصل حاکم بر اخالق حرفه ای در اسالم توسط کبری مرادی 
مربی سرگروه های صالحین مطرح گردید. عالوه برآن نیز، ده درس و آموزه مهم قیام 
امام حسین )ع( اعم از توکل ، رضا و تسلیم ، عمل به تکلیف ، آزادگی ، اخالص ، ایثار، 
امر به معروف و نهی ازمنکر ، نفی نژادپرستی ، پایبندی به اصول انسانی و اخالقی ، رنگ 

و بویی جاودانه توسط وی تشریح گردید.
سپس هریک از اعضای حلقه صالحین حاضر درجلسه وصایای شهدای دفاع مقدس را که 
به صورت فلش کارت تهیه گردیده و سفارش به عفاف و حجاب داشتند، قرائت نمودند.

مدیریت شهری رشت پیشگام در اجرای »شهرداری الکترونیک« گیالن
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
ارتباطات  امور  از  نقل  به  رشت 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
جلسه  شهرداری،  مردمی  های 
های  شرکت  پاکات  بازگشایی 
در   ۹۹/۶/۱۶ تاریخ  در  متقاضی 
محل این سازمان برگزار گردید.  این 
جلسه که با حضور نماینده سازمان 
معاون  گیالن،  استان  بازرسی 
سرمایه  سازمان  رئیس   ، اقتصادی 
گذاری و مشارکت های مردمی  و 

حراست این شهرداری برگزار شده بود، پاکت های پیشنهادی شرکت های متقاضی بررسی شد.
در این پروژه سامانه های کاربردی اعم از جمع سپاری با قابلیت ارائه درخواست الکترونیک صدور پروانه  
و پایان کار در شهرداری نصب نقشه برداری از تمامی امالک شهر اجرا و ممیزی تمام امالک شهر 

بروزرسانی خواهد شد.
امید است تا هفته آتی قرارداد مشارکت با شرکت برنده فراخوان جهت اجرای این امر مهم منعقد و 
شهرداری رشت گامی بزرگ در جهت هوشمندسازی زیرساخت ها، جذب درآمد پایدار و ارائه خدمات 

بهینه به شهروندان برداشته شود.
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سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت 
منصوب و معارفه شد

این هفته با حضور جمعی از مدیران شهرداری، سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
رشت منصوب و معرفی شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه معارفه هاجر خرمدل 
سرپرست جدید مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت با حضور جمعی از مدیران شهرداری 

رشت برگزار گردید.
خرمدل از مدیران با تجربه شهرداری رشت بوده که پیش از این مسئولیت معاونت اداری مالی 
شهرداری منطقه سه را برعهده داشت و همچنین مدیریت دو دوره اداره درآمدهای عمومی شهرداری 

و مدیریت امور مالی شهرداری در سابقه کاری خود دارد.
پیش از این سید مجتبی خدمت بین دانا مسئولیت مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت 

را برعهده داشت که مقام بازنشستگی نائل شد.
در جلسه معارفه علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر، ناصر عطایی معاون 
مالی و اقتصادی شهرداری رشت، حامد بشر دانش رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 

حضور داشتند.

سرپرست خزانه داری شهرداری رشت منصوب و معارفه شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه معارفه مصطفی 

رحیمی به سمت سرپرستی خزانه داری شهرداری 
رشت با حضور جمعی از مدیران شهرداری رشت 

برگزار گردید.
ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت 
در جلسه معارفه اظهار داشت: باید دست به دست 
یکدیگر دهیم و با اتحاد و همدلی مسیر پیشرفت و 

ترقی را طی کنیم.
وی به ضرورت شفافیت در حوزه مالی تاکید کرد و افزود: 

با شفافیت مالی اعتماد مردم به ما بیشتر می شود.
معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت رحیمی را فردی متعهد و خالق دانست و افزود: ایشان اولین 

مدیر خزانه داری شهرداری رشت هستند و مطمئنم در مسئولیت جدید موفق خواهند بود.
علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر ضمن تبریک انتخاب سرپرست خزانه 
داری شهرداری رشت گفت: فقدان حوزه خزانه داری در شهرداری رشت ملموس بود و قطعا آقای 

رحیمی در این آزمون سربلند خواهند بود.
کریم سرپرست مدیر امور مالی شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: از یک جهت خوشحالم همکار 
خوب ما مسئولیت باالتری برعهده گرفت و از طرفی ناراحتم همکار خوب و توانمندی در مجموعه 

مالی از ما جدا شد.
وی رحیمی را فردی با اخالق، متخصص و متعهد دانست و برای او در مسئولیت جدید 

کرد. سربلندی  و  موفقیت  آرزوی 
مالی شهرداری رشت مدیریت حوزه  امور  مدیر 
خزانه داری شهرداری رشت را برگرفته از وظایف 
سه حوزه مدیریتی مالیدرآمد و اداری عنوان کرد.

رحیمی سرپرست خزانه داری شهرداری رشت نیز 
با قدردانی از حسن اعتماد شهردار رشت بیان کرد: 
اگرچه حوزه خزانه داری در شهرداری رشت نوپا 
است، امیدوارم با تجربیات گذشته در حوزه مالی 
ایزد منان و رهنمودهای  اعتبارات و توکل بر  و 
شهردار رشت و سایر همکاران در این مسئولیت 

سربلند بیرون آیم.
گفتنی است در جلسه معارفه سرپرست خزانه داری شهرداری رشت علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار 
و امور شورای اسالمی شهر، ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت، نیک فهم خوب روان 
سرپرست معاونت حمل و نقل وامور زیربنایی شهرداری رشت، کریم سرپرست مدیر امور مالی و علیرضا 

اعالیی مدیر حقوقی شهرداری رشت حضور داشتند.

مالقات مردمی شهردار 
رشت با شهروندان

هر  سه شنبه  روزهای  رشت  شهردار 
مالقات  شهر  این  شهروندان  با  هفته 

عمومی برگزار می کند.
ناصر  دکتر  مردمی  مالقات   برنامه 
هفته  هر  مرتب  طور  به  حاج محمدی  
صبح روزهای سهشنبه برگزار می شود 
جمع  با  روز  این  در  رشت  شهردار  و 
دیدار  شهر  این  شهروندان  از  کثیری 
و گفت وگو نموده و از نزدیک مسائل و 

مشکالت آنها را بررسی می نماید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، مالقات 
چهره به چهره دکتر ناصر حاج محمدی 
شهروندان  از  جمعی  با  رشت  شهردار 
رشت در روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه 
برگزار شد.در این دیدار مردمی که در دفتر 
شهردار رشت برگزار شد،  شهروندان به 

بیان مشکالت خود پرداختند.
دکتر ناصر حاج محمدی در این مالقات 
مراجعان  درخواست  چهره،  به  چهره 
و  داده  ارجاع  ذیربط  های  حوزه  به  را 
دستورات الزم جهت پاسخگویی در حل 

مشکالت و مسائل مردم را صادر نمود.
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فعالیتهای عمرانی شهرداری رشت تداوم دارد
 در ادامه فعالیتهای عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت  روزهای میانی شهریور ماه ۱۳۹۹ 

برنامه های متعددی به اجرا 
در آمد.

خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت 
ارتباطات  امور  از  نقل  به 
منطقه دو شهرداری رشت، 
برق  گذاری  کابل  عملیات 
۲۰ کیلو ولت بازار رشت از 
پروژه ساماندهی و بهسازی 
صورت  به  رشت  بازار 
مقطعی در حال اجرا بوده 
و همسطح سازی و ترمیم 
درب های منهول، ترمیم و 

بهسازی پیاده راه های منطقه و همچنین زیر سازی، ترمیم و آسفالت نواحی سه گانه مانند ماه 
های گذشته در حال انجام است.

اهم اقدامات عمرانی منطقه دو بدین شرح می باشد:
همسطح سازی و ترمیم درب منهول ها به صورت شبانه

پر کردن نوارهای حفاری و چاله های خطر افرین با شن در سطح منطقه با همکاری نواحی سه گانه
ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر اصلی منطقه

ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری در ابتدای خیابان سردار جنگل، صیقالن، بلوار شهید آیت اهلل 
احسانبخش جنب مسجد سرخبنده، کوچه های سهند، کاسپین و فلحی یک و دو در تختی، کوچه 
طلوع در پیرسرا، کوچه های هجرتی و یوسفی در دباغیان، نبش بقعه بی بی رقیه در عطاآفرین، 

کوچه خیام در خیابان محمدنژاد، کوچه ناصر خسرو در خیابان حاتم
آسفالت کوچه سمیعی در خیابان آزادگان

آسفالت تراشی حد فاصل میدان صیقالن تا زرجوب برای انجام آسفالت
کاتر زنی و آماده سازی مسیر خط لوله فاضالب برای پروژه بهسازی بازار

اقدامات هفته گذشته سازمان عمران شهرداری رشت
سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت چندین پروژه عمرانی را در دو روز اجرا کرد.

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، میثم حرفت 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  خواه،رئیس 
روکش  را  ها  پروژه  این  رشت  شهرداری 
آسفالت خیابان عاطفی، ادامه روکش آسفالت 
مسیر خیابان معلم ،میدان سرگل به معلم، 
ادامه زیرسازی و آماده سازی سایت و محوطه 
سازمان آرامستانها، ترمیم و آسفالت حفاری 
پروژه هدایت آبهای سطحی مسیر رودبارتان 

و... عنوان کرد.
 اجرای این پروژه ها تنها در دو روز به وسیله 
نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری 

رشت انجام شده و با توجه به مساعد بودن هوا در چند روز آینده نیز تداوم خواهد یافت.

ماموران ایمنی آتش نشانی از 
»بیمارستان پورسینای رشت« بازدید کردند

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت رشت اعالم کرد 
صبح روز سه شنبه گذشته ۱۸ شهریور ۹۹ جمعی از کارشناسان سازمان آتش نشانی و 
آتش نشانان در راستای حفظ ایمنی اماکن پرخطر و پرتردد از »بیمارستان پورسینای 

رشت« بازدید کردند.
همین گزارش حاکی است به دلیل وجود بیماران در این بیمارستان بازدیدهای ایمنی 
برای پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی احتمالی در بیمارستانها از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
گفتنی است از  تمامی مسیرهای ورودی و خروجی طبقات، اتاقهای عمل، بخشهای 
CCU و ICU که از اهمیتی ویژه برخوردار هستند و تابلوبرقها، فایرباکسها، کپسولهای 
آتش نشانی، اتاق حاوی سیلندرهای اکسیژن بازدید شد و ضمن ارایه هشدارهای ایمنی 
موارد پرخطر و ناایمن و یا کم ایمن برای رفع آن ارایه گردید که در پایشهای بعدی 

مجدداً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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