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شهرداری  رشت

مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

شهردار رشت در دیدار با دکتر نوبخت آخرین وضعیت 
ساماندهی رودخانه های »زرجوب« و »گوهررود«

 را پیگیری کرد

ظرفیت کارخانه کمپوست الکان به هزار تن 
افزایش پیدا می کند



بر گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و تامین اجتماعی تاکید شد
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حدیث هفته

شهردار رشت در دیدار با دکتر نوبخت آخرین وضعیت ساماندهی رودخانه های 
»زرجوب« و »گوهررود« را پیگیری کرد

شهردار رشت در دیدار 
با دکتر نوبخت آخرین 
ساماندهی  وضعیت 
رودخانه های »زرجوب« 
را  »گوهررود«  و 

پیگیری کرد
دیدار  در  هفته  این 
دکتر  با  رشت  شهردار 
رئیس  معاون  نوبخت 
رئیس  و  جمهوری 
و.  برنامه  سازمان 
آخرین  کشور  بودجه 
»طرح  اجرای  وضعیت 
ساماندهی رودخانه های 
و  بحث  مورد  رشت« 

بررسی قرار گرفت.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
راهکارهای  بررسی  جلسه  رشت، 
سازمان  تر  سریع  و  بیشتر  کمک 
قرارگاه سازندگی  و  بودجه  و  برنامه 
خاتم االنبیا)ص( به منظور ساماندهی 
زرجوب  و  گوهررود  های  رودخانه 
محمد  سردار  حضور  با  رشت 
)ص(،  االنبیا  خاتم  قرارگاه  فرمانده 
رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 

دکتر  دفتر  در  مجلس  نمایندگان  و 
رییس  معاون  نوبخت  محمدباقر 
و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهوری 

بودجه برگزار شد.
در این دیدار شهردار رشت با بیان اینکه 
نبض  گوهررود  و  زرجوب  رودخانه  دو 
توسعه شهر هستند که رفع مشکالت 
بر  است،  همگانی  عزم  نیازمند  آن 
لزوم اجرای دقیق طرح ساماندهی این 
ملی  اعتبارات  با تخصیص  ها  رودخانه 

تاکید کرد.

احمدی خطاب به نمایندگان مردم رشت 
الیحه  بررسی  به  اشاره  با  مجلس  در 
خواستار  ملت،  خانه  در   ۱۴۰۰ بودجه 
تخصیص ردیف بودجه برای ساماندهی 
زرجوب و گوهر رود با همت نمایندگان 
تخصصی  های  کمیسیون  توجیه  در 
قول  نیز  نمایندگان  که  شد  مربوطه 
مهم  این  تحقق  راستای  در  مساعد 

دادند.
دکتر نوبخت، معاون رییس 
به  اشاره  با  نیز  جمهور 
دو  این  ساماندهی  اهمیت 
شهری  توسعه  در  رودخانه 
رشت، در خصوص تخصیص 
به موقع بودجه بعد از پایدار 
الیحه  در  آن  ردیف  کردن 
آمادگی  اعالم   ۱۴۰۰ بودجه 

کرد.
محمد  سردار  همچنین 
خاتم  قرارگاه  فرمانده 
اعالم  با  نیز  االنبیا)ص( 
پروژه  اجرای  در  آمادگی 
های  رودخانه  ساماندهی 
رشت از اجرای این طرح به 

شیوه تهاتر خبر داد.
گفتنی است جای امیدواری است که 
دیدار  این  در  شده  انجام  توافقات  با 
آن  اعتبار  شدن  پایدار  و  جانبه  سه 
ساماندهی  عملیات   ،۱۴۰۰ بودجه  در 
آینده  سال  در  رشت  های  رودخانه 

آغاز شود.

رِّ ِعقابا الَبْغُى؛ پيامبر صلى هلل عليه و آله :اِنَّ اَْسَرَع الَْخْيِر ثَوابا الِبرُّ َو اِنَّ اَْسَرَع الشَّ
پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر ستم و تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری 

گریبان می گیرد.
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با سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به رشت؛

تخصیص اعتبارات ویژه برای بازآفرینی 
محله خواهر امام رشت صورت گرفت 

معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به گیالن از تخصیص اعتبارات ویژه برای پروژه های بازآفرینی محله 
خواهر امام، احیای تاالب عینک و بازگشایی خیابان اقتصاد خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهدی عبوری معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور در حاشیه سفر به استان گیالن با همراهی جبار 
کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس، سید محمد احمدی شهردار رشت، اکبری مقدم معاون 
عمرانی استانداری گیالن و پدرام مدیرکل راه و شهرسازی از تاالب عینک، خواهر امام، خیابان اقتصاد و 
برخی دیگر از پروژه های مهم بازآفرینی شهری بازدید کرده و با حضور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری 

رشت در فرمانداری در جریان مشکالت اجرای این پروژه ها قرار گرفت.
احمدی در این جلسه شهر رشت را جزء شهرهای پیشرو در مطالعه و اجرای پروژه های بازآفرینی عنوان کرد 
که هدف از اجرای این پروژه ها، ارتقای کیفیت زندگی در محالت دارای بافت های تاریخی و با هویت شهر و 

همچنین محالت حاشیه نشین که فاقد کارایی الزم برای ساکنان محل می باشند، است.
وی با بیان اینکه شهرداری رشت از سال ۹۴ مطالعات هدفمند پروژه های بازآفرینی را به منظور تصویب در 
ستاد ملی و تخصیص اعتبارات ملی آغاز کرد گفت: این پروژه ها در شهر رشت دربرگیرنده محالت بین دو 
رودخانه است که از شرقی ترین نقطه شهر یعنی زرجوب آغاز و با دربرگیری گردشگری مذهبی با محوریت 
بقعه خواهر امام و گذر از محله ساغریسازان، بازار رشت، پیاده راه مرکز شهر، سبزه میدان، پیرسرا، سام و 

چمارسرا، در نهایت به تاالب عینک با گردشگری طبیعت در غربی ترین نقطه شهر ختم می شود.
شهردار رشت با بیان اینکه پروژه های بازآفرینی احیای تک بناهای تاریخی و خدمات رسانی به محالت 
کم برخوردار را نیز شامل می شود، گام نخست این مطالعات را پروژه های پیاده راه مرکز شهر، خیابان 
اعلم الهدی، بازآفرینی سبزه میدان و ساماندهی حریم بقعه خواهر امام اعالم کرد که ۳۹ درصد اعتبارات 

مورد نیاز آن از سوی شهرداری تامین شد.
احمدی بازگشایی محور اقتصاد را یکی از مهمترین اقدامات حوزه بازآفرینی دانست که با تملک یک 

واحد تجاری در میدان شهرداری، به زودی راه دسترسی پیاده راه و بازار در آن ایجاد می شود.
وی با تاکید بر لزوم احیای تاالب عینک که می تواند به قطب گردشگری شهر رشت تبدیل شود اذعان 
کرد: تاالب عینک یک فرصت بزرگ سرمایه گذاری در بخش گردشگری است که تاکنون مغفول باقی 
مانده و شهرداری رشت تالش می کند آن را احیا کند تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، در اقتصاد شهری 

نیز موثر باشد.
شهردار رشت پروژه بازآفرینی خواهر امام رشت را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه این بقعه متبرکه 

قلب تپنده شهر و قطب گردشگری مذهبی است بر لزوم رفع مشکالت مردم با محوریت این پروژه و 
تسریع در اجرایی کردن آن تاکید کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد ستاد ملی بازآفرینی در تخصیص اعتبار برای محالت کم برخوردار اذعان 
کرد: در این راستا شهرداری رشت پروژه های خدماتی به محالتی که در محور بازآفرینی هستند را 
مورد بررسی قرار داده و در قالب پروژه های اقدام مشترک با دیگر ادارات از جمله راه و شهرسازی آن 

را اجرایی کرده است.
به گفته احمدی احداث خانه سالمت محله سلیمانداراب، احداث خانه سالمت عینک، احداث نهاد 
توسعه محله عینک، احداث پل عابر پیاده و آسفالت محله پاسکیاب، بهسازی محدوده حرم خواهر امام 
و احداث پیست دوچرخه سواری و مسیر پیاده از جمله این پروژه های مشترک است که برخی نظیر 

پروژه های پاسکیاب اجرا شده است.
وی اعالم کرد: خانه های سالمت سلیمانداراب و عینک و نهاد توسعه محله نیز ۹۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته و دهه فجر امسال قابل بهره برداری است.

ساماندهی جداره رودخانه زرجوب و آسفالت محله عینک از دیگر پروژه های بازآفرینی مورد اشاره 
شهردار رشت بود که سال گذشته با اعتبارات دولتی اجرا شد.

آزادسازی حاشیه تاالب عینک و ایجاد مسیر گردشگری و سالمت با ایجاد پیست قایقرانی در حاشیه 
تاالب، همچنین طراحی و ایجاد خانه کارآفرینی و اشتغال در حاشیه آن، اجرای فاز دوم ساماندهی 
جداره رودخانه زرجوب، مرمت و احیای عمارت میرزا خلیل رفیع، جمع آوری آب های سطحی محله 
رودبارتان و ساغریسازان، از پروژه های بازآفرینی مطالعه شده است که به گفته احمدی در ستاد 
شهرستانی و استانی تصویب شده و امید است به زودی با تصویب در ستاد ملی بتوان از اعتبارات ملی 

برای اجرای آنها بهره برد.
در ادامه عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکیدات شهردار رشت بر ضرورت تسریع پروژه 
های بازآفرینی شهری، جهت تخصیص اعتبار ویژه برای اجرای سه پروژه تاالب عینک، خیابان اقتصاد 
و محله خواهر امام اعالم آمادگی کرد و گفت: طرح احیای تاالب عینک که متاسفانه منجر به شکل 
گیری فضایی نامناسب در شهر شده، مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و اعتبار ویژه جهت 
اجرای آن اختصاص می باید.مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور از اختصاص اعتبار به منظور 
تکمیل طرح بهسازی محدوده بقعه متبرکه خواهر امام خبرداد و خاطر نشان ساخت: بازآفرینی بافت 
قدیمی خواهر امام و رفع مشکالت مردم این منطقه که می تواند عاملی مهم در رونق گردشگری مذهبی 

باشد نیز با حمایت وزارت آغاز می شود.
عبوری تاکید کرد: همچنین اعتبارات الزم جهت بازگشایی خیابان اقتصاد نیز در بودجه ۱۴۰۰ تامین می شود.
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شهردار رشت عنوان کرد: شهرداری برای آسفالت کوچه ها و 
معابر، محالت محروم را در اولویت قرار می دهد.  

شهردار رشت برنامه شهرداری را ارائه خدمات کیفی 
و گفت:  اعالم کرد  به شهروندان  تبعیض  بدون  و 
معابر، محالت  و  آسفالت کوچه ها  برای  شهرداری 

محروم را در اولویت قرار می دهد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
احمدی  محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل 
شهردار رشت امروز )پنج شنبه ۱۸ دی( در حاشیه 
بازدید از محله فخب و نشست صمیمی با اهالی آن در 
مسجد آقاسید خلیل برنامه شهرداری را ارائه خدمات 
کیفی و بدون تبعیض به تمام محالت اعالم کرد و 
اظهار داشت: شهرداری برای آسفالت کوچه ها و معابر 
سطح شهر، محالت محروم را در اولویت قرار می دهد.

شهردار رشت با بیان اینکه بسیاری از محالت رشت 
کم برخوردار هستند عنوان کرد: معضل فاضالب، کمبود 
فضای سبز و آسفالت کوچه ها و معابر از جمله مهم ترین 
مشکالتی است که در محالت کمتربرخوردار مشاهده 

می شود و مردم از آن گله مند هستند.
احمدی ایجاد فضای سبز در محالت کم برخورداری 
مانند فخب بر اساس طرح تفصیلی را هم از دیگر 
برنامه های شهرداری خواند و یادآور شد: محله فخب 
حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و وجود فضای سبز 
مناسب از جمله ضروریات این منطقه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برخی از نقدهای مطرح شده از 
سوی اهالی محله فخب نشان دهنده این است که 
داشته  پررنگ تری  حضور  باید  منطقه  شهرداری 
افزود: شهر رشت بر اساس سرشماری سال  باشد 
۹۵ حدود ۶۷۰ هزار نفر جمعیت دارد که میزان 

فعلی آن نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برآورد می شود 
بنابراین فرآیند اجرای خدمات شهری در آن از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در  مدون  برنامه  یک  تدوین  از  رشت  شهردار 
خصوص آسفالت کوچه ها و معابر توسط شهرداری 
خبر داد و یادآور شد: برای حل مشکالت محالت 
تشکیل  را  کارگروهی  داریم  قصد  کم برخوردار 
دهیم تا به موجب آن فرآیند انجام اقدامات هم 

تسریع شود.
ترمیم  برای  شهرداری  اینکه  بیان  با  احمدی 
ویژه  به  شهر  سطح  معابر  و  کوچه ها  آسفالت 
محالت کم برخوردار پیگیری الزم را انجام داده و 
پس از دریافت قیر کار را آغاز می کند ابراز داشت: 
امیدواریم عزمی  فاضالب هم  برای حل مشکل 
جدی در کل استان گیالن ایجاد شود از طرفی 
شهرداری هم در این میان با جدیت به تکالیف 

خود عمل می کند.
از  را  شهری  یکپارچه  جامع  مدیریت  نبود  وی 
جمله دالیل کندی کار در برخی پروژه ها اعالم 
کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی بین دستگاه ها، 
مدیران شهری هم بتوانند با اختیارات بیشتر و در 
زمان کوتاه تری خدمات الزم را به شهروندان ارائه 

دهند.
جلسه  جریان  در  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
اخیرش با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور مسأله آلودگی رودخانه هاو 
ضرورت ساماندهی آنان از سوی شهرداری باز 
هم مورد تاکید قرار گرفت افزود: بدون شک حل 
ریشه ای این مشکالت بدون ایجاد یک سیستم 

تصفیه فاضالب امکان پذیر نیست.
را  زرجوب  و  گوهررود  رودخانه  دو  طول  وی 
حدود ۳۲ کیلومتر اعالم کرد و با بیان اینکه برای 
ساماندهی ابتدا باید این دو رودخانه قطعه بندی 
شوند عنوان کرد: اعضای محترم شورای شهر 
برای رفع دغدغه مردم در این حوزه پیگیری های 
و  کمک  بدون  بی تردید  و  دارند  خوبی  بسیار 
مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  سه  همراهی 

کارها از سرعت الزم برخوردار نمی شوند.
در  ما  تالش  کرد:  خاطرنشان  رشت  شهردار 
مجموعه شهرداری این است که در کنار رعایت 
عدالت، خدمات کیفی هم بدون هیچ تبعیضی در 

اختیار شهروندان فهیم رشت قرار بگیرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت امروز پس از دیدار و گفت وگو با 
منظر«  مدیران »سیما،  به  مردم محله فخب، 
رشت  شهرداری  پسماندهای«  »مدیریت  و 
مأموریت داد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی 
منطقه ای برای احداث پارک در این محله و حل 

مشکالت زباله آن اقدامات الزم را انجام دهند.

شهردار رشت عنوان کرد:
شهرداری برای آسفالت کوچه ها و معابر، محالت محروم را 

در اولویت قرار می دهد

خودروهای عرضه کننده 
فرآورده های غذایی رشت 

ساماندهی می شوند
عرضه کننده  خودروهای  ساماندهی  طرح 
فرآورده های غذایی در سطح شهر رشت توسط 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری رشت اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی 
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل 
عرضه  خودروهای  کلیه  رشت،  شهرداری 
کننده فرآورده های غذایی سطح شهر رشت 

ساماندهی شدند.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
رشت  شهرداری  کشاورزی  های  فرآورده  و 
ضمن اعالم این خبر افزود: پیرو تفاهم نامه 
با مرکز بهداشت شهرستان رشت، فاز اجرایی 
شکل  بهترین  به  و  آغاز  ساماندهی  طرح 

ممکن انجام پذیرفت.
شیوع  به  توجه  با  گفت:  حسنی  علیرضا 
وجود  به  های  حساسیت  و  کرونا  ویروس 
آمده در زمینه بهداشت مواد غذایی، سازمان 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی شهرداری رشت اقدام به دعوت از 
کلیه خودروهای عرضه کننده فرآورده های 
غذایی )ون کافه ها( نمود تا ضمن تشکیل 
پرونده، عقد قرارداد و شناسنامه دار شدن، 
با مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان رشت 
نسبت به دریافت کارت سالمت اقدام نمایند.

وی افزود: در این راستا با توجه به همکاری 
بهداشت  مرکز  همدالنه  و  ارزشمند  های 
مشارکت  همچنین  و  رشت  شهرستان 
فرآورده  کننده  عرضه  صنف  فعاالن  باالی 
های غذایی سیار ، اکثریت خودروها مراحل 
مربوطه را تکمیل و روند الزم را انجام دادند. 
مطمئنا اجرای این طرح می تواند موجبات 
اطمینان خاطر و آسودگی شهروندان را جهت 
این خودروها،  از  تهیه فرآورده های غذایی 

فراهم آورد.
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در شورای  با حضور  احمدی  محمد  سید 
عملکرد  گزارش  ارائه  به  رشت  شهر 
شهرداری در دو ماه مسئولیتش در مسند 

شهردار پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، سیدمحمد 
امروز)چهارشنبه،  رشت  شهردار  احمدی 
در شورای شهر رشت  با حضور  ۱۷ دی( 
با ارائه گزارش عملکرد دو ماهه خود، در 
شهرداری  عمرانی  های  پروژه  خصوص 
 ۷۵ رشد  به  اشاره  با  داد.وی  توضیح 
درصدی درآمد شهرداری رشت در ۲ ماه 
آبان وآذر گفت: با وجود تحقق درآمد ۱۱۳ 
میلیارد تومانی اما هنوز حدود ۶درصد از 

تحقق بودجه عقب هستیم.
شهردار رشت با اشاره به پروژه جمع آوری 
از  یکی  بعنوان  سطحی  آبهای  هدایت  و 
پروژه های مهم شهر از پیشرفت فیزیکی 
۷۰ درصدی این پروژه طی ۲ ماه گذشته 
خبر داد و افزود: برای تکمیل این پروژه به 

۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیازداریم.
وی ساماندهی لندفیل سراوان را از دیگر 
پروژه های مهم شهرداری دانست و گفت: 
اقدام،  مهمترین  سراوان،  لندفیل  برای 
اورهال کارخانه کود آلی است که در حال 
اجراست زیرا در حال حاضر روزانه ۲۰۰تن 
زباله در کارخانه کود آلی تبدیل می شود که 

باید این ظرفیت را افزایش دهیم.
احمدی با اشاره به نصب تجهیزات کارخانه 
زباله سوز از رایزنی برای جذب اعتبارات 
مورد نیاز در زمینه زباله سراوان در سطح 

ملی خبرداد.
وی در ادامه محوطه سازی تاالب عینک را 

مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه این پروژه 
۳۰درصد پیشرفت دارد گفت: در حال انعقاد 
تفاهمنامه با شرکت آب منطقه ای هستیم تا 
بتوانیم پهنه ۲۲هکتاری تاالب را به مدت ۱۵ 

سال اجاره کنیم.
شهردار رشت همچنین از اتمام پروژه آرامگاه دکتر 
حشمت و محوطه سازی آرامگاه میرزاکوچک 
خان به عنوان مطالبه فرهنگی شهروندان خبر 
داد و بازگشایی بلوار ۸ دی در دهه فجر را یکی 

از پروژه های شهرداری برشمرد.
احمدی با اشاره به پارک ۴۵۰ هکتاری الکان 
که پروژه ای مهم در افزایش سرانه فضای سبز 
اجاره  کرد:  بیان  است  متر   ۹ به  رشت  شهر 
پارک به مدت ۱۵ سال دیگر تمدید خواهد شد 
تا با آماده سازی زیرساخت ها، حضور مردم به 

زودی در پارک الکان محقق شود.
موزیکال  آبنمای  باقیمانده  عملیات  اتمام 
اندازی آن،  راه  و  پایان سال  تا  بوستان ملت 
درخواست ۵ هزار تن قیر رایگان برای پروژه 
های بازآفرینی و ساماندهی مدیریت و کنترل 
پروژه های شهرداری به منظور شفاف سازی 
ظرف ۱۰ روز آینده از دیگر موضوعات مطرح 

شده توسط شهردار بود.
وی به تداوم رایزنی با قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا)ص( برای ساماندهی رودخانه های رشت 
اشاره کرد و از انعقاد قرارداد با قرارگاه جهت 
امام  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  دو  اجرای 
برآورد  با  نیروی دریایی  میدان  و  حسین)ع( 

هزینه ۱۷۰ میلیاردی خبرداد.
وی در پایان تاکید کرد: پروژه های متعددی 
در شهرداری در حوزه های مختلف در دست 
اجرا است که همگی نیازمند پیگیری و توجه 

ویژه هستند.

شهردار رشت در صحن شورای شهر آخرین 
وضعیت پروژه های شهری را تشریح کرد

رایزنی های شهردار رشت در تهران 
برای جذب اعتبارات ملی پروژه های 

بازآفرینی و پسماندها

شهرداررشتبرایجذباعتباراتملیپروژههایبازآفرینیومدریتپسماندهادرتهرانرایزنیمیکند.
بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،سیدمحمداحمدی
شهرداررشتامروز)دوشنبه۱۵دی(درراستایانجامیکسریرایزنیهاجهتجذباعتبارات
ملیبرایپروژههایبازآفرینیوپسمانددرتهرانبامسئوالنمربوطهدروزارتراهوشهرسازی

وسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشوردیداروگفتوگوکرد.
شهرداررشتدرنخستینجلسهخودباسیدحبیبراضیمدیرکلدفترهماهنگیعمرانیو

خدماتشهریسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشوردیدارکرد.
دراینجلسه،دوطرفدرموردموضوعاتیشاملتخصیصاعتباربرایراهاندازیدستگاه
زبالهسوزسایتسراوانوپروژهافزایشظرفیتکارخانهکودآلیالکانمذاکراتیراانجامدادند.
درهمینراستاوبادعوتشهرداررشت،قرارشدسیدحبیبراضیمدیرکلدفترهماهنگی
عمرانیوخدماتشهریسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشورهفتهآیندهجهتبازدیداز

پروژههایمرتبطباپسماندباتیمهمراهخودبهرشتسفرکند.
سیدمحمداحمدیشهرداررشتهمچنینرایزنیهاییهمبابرخیمدیرانوزارتراهو
شهرسازیداشتودرخاللآنقرارشدمهدیعبوریمعاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعامل

شرکتبازآفرینیشهریایراننیزاواخرهمینهفتهازرشتبازدیدبهعملآورد.
بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،جذباعتباراتملی
وبررسیپروژههایبازآفرینیشهریازجملهمهمترینبرنامههایسفرکاریمعاونوزیرراه

وشهرسازیبهرشتاست.



۶ نظرها، پیشنهادها و انتقادات خود را با ما در مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت در میان بگذارید.

پژوهش  هفته  در  رشت  شهرداری  شهرپژوهی  ساالنه  سومین  در 
سال 1399، سه نشست تخصصی با موضوعات نقش استارتاپ ها 
در پروژه های شهری، تاب آوری شهری در وضعیت کرونا، و ارتقاء 
امنیت شهری در  فضاهای بی دفاع و جرم خیز، توسط اداره مطالعات 
و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت برگزار 

گردید.
در اولین نشست با عنوان: »نقش استارتاپ ها برای پیشبرد پروژه

های شهری، تحقیق و توسعه به جهت کاهش هزینه ها«در تاریخ ۲۵ 
آذرماه، ابتدا مهندس احمد یگانه به تعریف و بیان جایگاه استارتاپ ها و 
شتاب دهنده ها پرداخت. همچنین در خصوص چرخه های استارتاپی، 
تفاوت کسب و کار و استارتاپ، جایگاه تحقیق و توسعه و آینده پژوهی 
نیز صحبت نمود و پس از بررسی نوع کارکرد استارتاپ ها و نحوه 
مشارکت پذیری آنها در پروژه های شهری، جایگاه و چارچوب حقوقی 
واگذاری پروژه های شهری، تحقیق و توسعه، طرح های امکان سنجی و 
مطالعاتی به استارتاپ های زیر مجموعه توسط شهرداری ها را مورد بحث 
قرار داد. مهندس یگانه از شهرداری ها به عنوان شتاب دهنده ایده های 
استارتاپی در حوزه شهری یاد نمود و مصداق هایی برای آن بیان کرد. 
در ادامه نیز مهندس قریشی به ساز و کارهای مالی کسب و کارهای 
استارتاپی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای مالی که در بحران های 
اقتصادی اخیر وجود دارد پرداخت. دبیر این نشست مهندس علیرضا 

عزیزی بود.
دومین نشست  با عنوان »تاب آوری شهری در مواجهه با بیماری های پاندمیک« در تاریخ ۲7 آذرماه 
99 برگزار گردید. در این ویبنار  دکتر نادر زالی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی 
دانشگاه گیالن، درباره تداخل فرهنگی در شهرهای بزرگ، تشدید بحران های شهری در سه دهه 
آینده به ویژه با حضور مهاجران اقلیمی، نتایج 70 سال برنامه ریزی در ایران که با تورم شهرنشینی 
و تشدید روستاگرایی، برنامه ریزی ماشین محور و غیراجتماعی توأمان بوده اظهار نظر کرد. دکتر 
زالی در زمینه ی آینده  نگاری،  به اهمیت سرمایه گذاری در اینترنت اشیاء، جایگاه ساختمان های 
هوشمند و نقش انرژی های پاک و هوش مصنوعی در توسعه فناوری  های شهری اشاره نمود و  
درباره ربات هایی که جای انسان ها را خواهند گرفت و در حال حاضر به عنوان نمونه شناسنامه دارند 
صحبت کرد و نقش پرینترهای سه بعدی غول پیکر که تولیدگر ساختمان های بزرگ هستند را در 
آینده پررنگ تر نمود. زالی اهمیت فناوری در توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های 
هایپرلوپ را تبیین نمود. این عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیالن، نیاز به سه تغییر 
اساسی تاب آوری شهری در کشورمان را با این موارد مطرح نمود: 1. تغییر در شیوه تأمین و توزیع 

انرژی، ۲. تغییر در شیوه جابجایی و دسترسی به خدمات، 3. تغییر 
در ساخت و سازهای شهری. زالی در پایان، نمونه ای از مخاطرات 
توسعه ی شتابان فناوری در آینده را »مرگ فاصله« و »بی هویتی 

مکان« دانست و در این باره بحث نمود.  
در بخش دوم نشست دوم، دکتر رضا رسولی عضو محترم شورای 
شهری  بازآفرینی  چون  موضوعاتی  درباره  رشت،  شهر  اسالمی 
در  خوانایی  پایین  سطح  محله ای،  هویت  شاخص های  بازیابی  و 
محیط های شهری رشت، از دست رفتن نگاه محله محور در طول 
تحقق شهر هوشمند،  در  مؤثر  گام های  برداشتن  زمان، ضرورت 
شکل گیری نهادهای اجتماعی در مدیریت بحران و کمپین های 

فعال در مناطق حاشیه نشین بحث نمود.  
در بخش سوم نشست دوم، دکتر صابر محمدپور، عضو هیئت علمی 
گروه شهرسازی دانشگاه گیالن پس از بیان تعاریف تاب آوری و 
انطباق آن با مفهوم پایداری، به الگوهای سکونت، محالت خودکفا 
و اتصال از طریق پیاده راهای سبز که موجب قطع زنجیره ویروس 
می شوند اشاره کرد و بحث توسعه حمل و نقل غیرموتوری، گسترش 
مسیرهای دوچرخه، تعریض پیاده رو ها و اهمیت عرصه فضاهای 
همگانی در افزایش تاب آوری شهری در وضعیت کرونایی را مطرح 
نمود. دکتر محمدپور نقش حائز اهمیت نرم افزار تحلیل گر  جی آی 
اس جهت پیش بینی های نحوه گسترش ویروس کرونا را بیان کرد 
و ساختار چندمرکزی شهرهای تاب آور، تقویت اقتصاد محلی، ترویج 
بام سبزها و حمایت از سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین در این وضعیت را مورد بحث 

قرار داد. دبیر این نشست مهندس مانی طالبی بود.
در سومین نشست تخصصی ساالنه شهر پژوهی با عنوان »بازشناسی فضاهای بی دفاع و جرم خیز 
در راستای ارتقاء امنیت شهر رشت« ، ابتدا دکتر علی اکبر ساالری پور از اعضای هیئت علمی گروه 
شهرسازی دانشگاه گیالن به تبیین مفاهیم موضوع و تعاریف موجود در این حوزه پرداخت. سپس 
دکتر رضا علیزاده این موضوع را از منظر اجتماعی و حقوق شهروندی بررسی نمود و ابعاد گوناگون 
آن را در شهرهای توسعه یافته مطرح کرد. علیزاده رابطه ی حاشیه نشینی و امنیت شهری را نیز 
مورد نظر قرار داد. در بخش سوم نشست دکتر رضا ویسی معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
رشت از اقدامات این شهرداری جهت رفع نقاط مخاطره آمیز و همچنین برنامه ریزی برای شناسایی 
بیشتر نقاط و پهنه های جرم خیز در سطح شهر رشت گزارشی ارائه نمود و برنامه های آتی شهرداری 

را در این زمینه عنوان کرد. دبیر این نشست دکتر علی اکبر ساالری پور بود.
در پایان هر سه وبینار، بخش پرسش و پاسخ با مشارکت کاربران مجازی و نظرات اعضای نشست به انجام رسید.

گزارش سه وبینار تخصصی سومین ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت در هفته پژوهش سال 1399
در سومین ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت در هفته پژوهش سال 1399، سه نشست تخصصی با موضوعات نقش استارتاپ ها در پروژه های شهری، 
تاب آوری شهری در وضعیت کرونا، و ارتقاء امنیت شهری در  فضاهای بی دفاع و جرم خیز، توسط اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری 

شهرداری رشت برگزار گردید.
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شهردار رشت عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد.
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
نژاد،  جمالی  مهدی  سوی  از  حکمی  طی  رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سید عبدالحمید 
به  احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان 

عنوان عضو شورای سیاسگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد.
در متن این ابالغیه آمده است:

و  اهتمام جنابعالی در جهت توسعه ورزش شهروندی  و  تعهد، تخصص  به  نظر 
همچنین به منظور اجرای موفق طرح ملی شهرهای فعال ایران »شفا« به موجب 
این حکم به عنوان »عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران« منصوب 

می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال همواره در امر خدمتگزاری به ملت 
شریف ایران اسالمی و تحقق جامعه سالمت محور با همکاری فدراسیون ورزش 

های همگانی مؤفق و مؤید باشید.
شایان ذکر است، طرح ملی شهر فعال از زمره برنامه های راهبردی فدراسیون 
ورزش های همگانی برای ایجاد شهری دوستدار ورزش، دوستدار بازی کودکان، 
دوستدار پیاده روی، شهر دوستدار دوچرخه و شهر دوستدار تناسب و آمادگی 

جسمانی است.

انتخاب شهردار رشت به عنوان عضو شورای 
سیاستگذاری شهرهای فعال ایران

مالقات مردمی شهردار رشت با شهروندان 
در منطقه یک شهرداری برگزار شد

هفته  گدشته برنامه مالقات مردمی شهردار رشت با شهروندان این شهر در منطقه یک شهرداری 
رشت انجام شد.

صبح مروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ جلسه مالقات مردمی سیدمحمد احمدی شهردار رشت 
به درخواستها، مسائل و  پاسخگویی شهرداری و رسیدگی  استای  همچون هفته های گذشته در 
مشکالت شهروندان با حضور محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر رشت در شهرداری منطقه 

یک رشت برگزار شد.
در این برنامه بسیاری از مراجعه کنندگان مسائل خود را با شهردار رشت در میان گذاشتند و سیدمحمد 

احمدی هم دستورات الزم را بررسی بررسی و  اقدام مناسب صادر کرد.
گزارش تصویری این دیدار را هم می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.
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اجرای پروژه تعریض خیابان الکان 
تسریع می شود

نقل جاده ای کشور  و  به همراه معاون سازمان حمل  شهردار رشت 
و نماینده  رشت در مجلس شورای اسالمی از پروژه تعریض خیابان 
الکان بازدید کرد و بر اجرای پروژه تعریض خیابان الکان رشت تشریع 

گردید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )شنبه ۱۳ دی( به اتفاق 
مهندس جبار کوچکی نژاد یکی از نمایندگان مردم رشت در مجلس، 
و  کشور  جاده ای  نقل  و  راهداری سازمان حمل  معاون  اکبری  دکتر 
محور  تعریض  پروژه  اجرای  محدوده  از  شهری  مدیران  از  تعدادی 

مواصالتی الکان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید که در استمرار پیگیری های شهردار رشت برای اجرای 
در  تسریع  لزوم  رشت  شهردار  شد  انجام  شهر  عمرانی  پروژه های 
و  مالی  حمایت های  با  شهری  مدیریت  طرح های  اجرایی  عملیات 
اعتباری و با استفاده حداکثری از ظرفیت های استانی و ملی در این 

زمینه را مورد توجه قرار داد.
پروژه  رشت  شهرداری  برنامه ریزی  با  امروز  است  ذکر  به  الزم 
اجرای  عملیات تعریض جاده الکان از محدوده شهری آن تا میدان 
پروفسور سمیعی واقع در محله پل طالشان توسط بازدیدکنندگان 
این  مقرر شد بسترهای الزم  و  قرار گرفت  بررسی  به دقت مورد 
با  با حمایت های قانونی سه نماینده مردم رشت در مجلس و  کار 
مساعدت سازمان حمل و نقل جاده ای کشور در اسرع وقت فراهم 

شود.

افزون بر سه هزارعملیات توسط آتش نشانان در ۹ ماهه ی گذشته 
انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری رشت بر اساس گزارش ارائه شده 
توسط حوزه آمار و اطالعات این  سازمان، آتش نشانان و تیم های امداد و نجات سازمان آتش نشانی 
رشت نسبت به ارایه خدمات در زمینه پوشش ۳ هزار و ۶۳۰ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به 

شهروندان فعالیت داشتند.
شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت در ابتدای سخنان خود ضمن خدا قوت به آتش نشانان 
و تیم های امداد و نجات به شرح کوتاهی از خدمات آتش نشانان در حوزه عملیات ، آموزش و پیشگیری 
و.. اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۸۵۳ مورد حادثه آتش سوزی در نه ماهه سال ۹۹ به سامانه ۱۲۵ اعالم 
شد که در این میان سهم آتش سوزی منزل مسکونی ۴۸۵ مورد، تجاری۱۱۹ مورد، خودرو ۱۳۲و آتش 

سوزی  علفزار و ضایعات یک هزار و ۱۰ مورد بوده است.
بیشترین علت آتش سوزی منازل مسکونی چه بود؟

این مسوول در پاسخ به بیشترین علت آتش سوزی منازل مسکونی در رشت گفت: ۵۱ درصد آتش 
سوزی منازل مسکونی بر اثر اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی بوده است.

وضعیت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و تجاری چگونه است؟
وی با تاکید بر اهمیت ویژه بیمه آتش سوزی در جبران خسارات ناشی از بروز حوادث، ادامه داد: طبق 
اطالعات کسب شده از مجموع حریق های مسکونی فقط ۲۴ درصد و از مجموع آتش سوزی های 

تجاری تنها ۴۲ درصد دارای بیمه آتش سوزی بوده اند.
همین گزارش حاکی است: از دیگر آتش سوزی ها ۱۲ مورد مربوط به حریق صنعتی، ۲۰ مورد انباری، 

۳۲ مورد اداری، ۴ مورد جنگل و ۳۹ مورد به سایر موارد بوده است.
یک هزار و ۷۷۷ مورد پوشش رخداد حوادث و خدمات ایمنی

وی در ادامه به ۸۴۰ مورد پوشش رخداد حوادث و ۹۳۷ مورد خدمات ایمنی در نه ماه سال جاری اشاره 
کرد و افزود: در مجموع این حوادث و خدمات ارایه شده به شهروندان ۶۳۰ نفر نجات یافته، ۱۵۶ نفر 

مجروح و ۱۷ نفر فوتی اعالم شد.
بالغ بر ۳۱ نوع عملیات در حوزه های مختلف حوادث و خدمات

۸۴۰ مورد حادثه، ۹۳۷ مورد خدمات ایمنی به غیر آتش سوزی به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که تیم های 
امداد و نجات بی درنگ به محل حادثه اعزام شده اند که بـررسی این آمارها نشان می دهد؛ محبوس 
شدن در آسانسور با ۳۰۰ مورد- نجات حیوانات با ۴۳۳ مورد- بسته شدن درب بدون محبوس شدن افراد 
با ۲۰۱  مورد و گیر کردن افراد در منزل مسکونی و دیگر اماکن با ۱۳۹ مورد بیشترین سهم را داشته اند.

مومنی با اشاره به ۵ هزار و ۷۴۷ مورد از فعالیت های حوزه پیشگیری این سازمان افزود: از مجموع این 
فعالیت ها ۳ هزار و ۶۱۹  مورد بازدید و صدور طرح ایمنی ساختمان های در حال احداث، یک هزار و 
۶۶۷ مورد بازدید و صدور پایان کار ساختمان، ۲۳۰ مورد بازدید و صدور طرح ایمنی برای ساختمان و 

۲۳۱ مورد بررسی علت یابی آتش سوزی ها بوده است.
توجه ویژه به اهمیت بازدید های ایمنی از ساختمان ها ...

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بازدید ایمنی از ساختمان ها، گفت: هدف از بازدید ایمنی از اماکن تجاری، 
بیمارستان ها، کارخانجات به جهت پیشگیری از بروز خطـرات، آسیب ها و آتش سوزی ها و نیز حوادث 

برای شهروندان است که این مهم در طول سال و بطور برنامه ریزی شده و مدون در حال انجام است.
همچنان فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ ایمنی در الویت کار آتش نشانان

مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به شیوع ویروس کرونا که تاثیر بسیار مستقیمی بر 
کاهش آموزش های حضوری این سازمان داشته، ادامه داد: قطعا اهمیت آموزش در پیشگیری از بروز 
حوادث بر کسی پوشیده نیست لذا با توجه به وضعیت پیش آمده بسیاری از آموزش های شهروندی 
و یا حتی آموزش آتش نشانان شهر رشت و شهرستان ها از طریق فضای مجازی، ساخت فیلم، کلیپ، 

موشن گرافی، اینفوگرافی و... به شهروندان ارایه می گردد.
همین گزارش حاکی است: شهروندان و عالقمندان به دریافت مطالب آموزشی تهیه شده توسط این 

سازمان می توانند از طریق منابع ذیل نسبت به دریافت و یا مشاهده نکات آموزشی اقدام نمایند.
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طرح پاکسازی حاشیه رودخانه های شهر رشت اجرا شد
محمد باقر بشر دانش رئیس سازمان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طی مصاحبه 
ای با تحریریه خبر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت بیان کرد:  زرجوب 
و گوهر رود ، دو رود قدیمی رشت که زمانی نبض شهر باوجود آن ها می زد و طی سال ها، نقش 
غیرقابل انکاری در شکل گیری رشت و تاریخ و فرهنگ مردمانش دارند. رودهایی که به شهر زندگی 
بخشیدند زمانی چنان پر آب و زالل بودند که عالوه بر مکانی مناسب برای تفریح و شنا، بخشی از 
نیازهای زندگی روزانه مردم را هم تامین می کردند. نیازهایی مانند صید، شست و شو و ... مواردی 

که شاید امروزه تصورش برای افرادی که از کنار این رودها می گذرند سخت و باورنکردنی باشد.
وی گفت: تخلیه نخاله های ساختمانی و ریختن زباله های خانگی در حاشیه رودخانه های شهر از جمله 
مشکالتی است که شهروندان با آن دست به گریبان هستند و نظافت و پاکسازی حاشیه رودخانه های شهر 
توسط شهرداری رشت در اولویت  است . این گله مندی در شرایطی ابراز می شود که بخش وسیعی از 
این مشکالت و نازیبایی ها، ناشی از رفتار خود شهروندان در خصوص عدم رعایت نظافت عمومی وریختن 
زباله ها و نخاله های خود در حاشیه رودخانه های شهر می باشد .محمد باقر بشردانش با اشاره به نگاه ویژه 
شهردار محترم رشت در راستای پاکسازی روزانه حاشیه رودخانه های شهر اظهار داشت: براساس قانون 

شهرداری، این سازمان سال هاست که توسط شرکت های رفت روب اقدام به پاکسازی حاشیه رودخانه ها 
می نماید . با توجه به گستردگی حواشی رودخانه های زرجوب و گوهر رود در سطح پنج منطقه شهری ، 
تخلیه نخاله و ریختن زباله توسط عده محدودی ، موجب زشتی سیما و منظر شهری و نارضایتی شهروندان 
شده است ، که چند روزیست با دستور ویژه شهردار رشت در راستای ایجاد زیبایی بصری در شهر به صورت 

ویژه در برنامه کاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداري رشت با اشاره به تالش روزانه پاکبانان  جهت پاکسازی 
حاشیه رودخانه های شهر ، افزود : در روزهاي سرد و بارانی زمستان و همچنین شیوع گسترده 
ویروس کرونا ، نیروهاي پاکبان با تالش روزانه و در شرایط سخت براي پاکسازي حاشیه رودخانه ها 
و کانال ها اقدام می نمایند.  متاسفانه بسیاري از زباله ها توسط برخي از کسبه و یا ساکنان منطقه در 
حاشیه رودخانه و یا داخل کانال ها رها مي شود که کار پاکسازي را با سختي بیشتر همراه مي کند . 
بشردانش با بیان اینکه شهروندان نیز مي توانند به سهم خود، با اصالح برخي عادت ها و نهادینه 
کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در راستای بهبود وضعیت فعلي رودخانه ها گام بردارند 
، گفت : فرهنگ غني رشت که ریشه در تاریخ پرافتخار این شهر و مردمانش دارد باید در حفظ 
نظافت محیط زیست نیز نمایان شود و با رودخانه هاي رشت که سالها مورد بي مهري قرار گرفته 
اند، برخورد مسئوالنه تري انجام گیرد. چنین اقداماتي مي تواند از تشدید وضعیت بحراني رودخانه 

ها و همچنین ایجاد زحمت مضاعف براي پاکبانان جلوگیري کند.
وي در پایان خواستار همکاري شهروندان براي داشتن شهري پاکیزه تر شد و ادامه داد: همه ما در 
برابر محیط زیست، آیندگان و شهرمان مسئولیم و به یاد داشته باشیم که رها کردن زباله، عالوه بر 
گام برداشتن در مسیر نابودي محیط زیست، منجر به ایجاد شرایط کاري سخت تر و حتی به خطر 

انداختن جان نیروهاي زحمتکش پاکبان نیز مي شود.

برنامه رشت گردی ویژه کودکان و مادران برگزار شد
به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت برنامه رشت گردی ویژه 

کودکان و مادران به اجرا در آمد.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران  و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت به مناسبت 
فرا رسیدن دوازدهم دی ماه »روز رشت« برنامه رشت گردی پیاده ویژه کودکان و مادران روز 

جمعه ۱۲دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
گلدسته  علوی، مسجد  خانه  اعظم سمیعی،  نصرت  تاریخی  خانه های  از  پیاده،  تور  این  در 
ساغریسازان، حمام حاجی و خانه طیبی- که به عنوان کافه چرخ تغییر کاربری یافته- بازدید 

گردید.
میثم حرفتخواه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از استقبال و 
رضایتمندی شرکت کنندگان در این برنامه خبر داد و تاکید کرد:  تداوم اجرای برنامه رشت گردی 
پیاده برای قشرهای مختلف جامعه می تواتد به معرفی  و حفظ بناهای تاریخی شهرمان کمک 

کند.
وی گفتک این برنامه ها می تواند انگیزه ای برای مالکان و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در 

حفظ، احیا و مرمت تک بناهای تاریخی موجود در شهر باشد.



۱۰

شهردار رشت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از کارخانه کودآلی بازدید کردند

روز جمعه گذشته نوزدهم دی ماه ۱۳۹۹ شهردار رشت، رئیس شورای اسالمی شهر رشت، برخی از اعضای شورا با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت از کارخانه کودآلی بازدید کردند و در جریان مسائل و تنگناهای 

این کارخانه قرار گرفتند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت صبح مروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ 
سیدمحمد احمدی شهردار رشت همراه با سیدعلی آقازاده، جبار کوچکی نژاد، محمدرضا احمدی سنگری نمایندگان 
مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی، علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، احمد رمضانپور رئیس 
شورای اسالمی شهر رشت، بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر رشت و برخی از مدیران شهری از کارخانه کودآلی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ساخت پروژه 
زباله سوز رشت نیز قرار گرفتند.   گفتنی است گزارش تصویری این برنامه بازدید شهردار رشت و دیگر مقامات 

شهرستان در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

ظرفیتکارخانهکمپوستالکانبههزارتنافزایشپیدامیکند
شهردار رشت با بیان اینکه روند اجرای پروژه زباله سوز سراوان کند است و پیشرفت فیزیکی مطلوبی ندارد گفت: 

ظرفیت کارخانه کمپوست الکان به هزار تن افزایش پیدا می کند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز 
)جمعه ۱۹ دی( به اتفاق سه نماینده مردم رشت در مجلس، فرماندار رشت، رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر 
و برخی از مدیران شهری از کارخانه کودآلی رشت و روند ساخت زباله سوز بازدید به عمل آورد و در جلسه ای 
که در حاشیه این بازدید برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر سهم زیادی از ظرفیت کارخانه کودآلی الکان 

بالاستفاده مانده است.
شهردار رشت ظرفیت اسمی کارخانه کودآلی الکان را ۵۰۰ تن اعالم کرد و افزود: در حال حاضر بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ 

تن زباله در این کارخانه تبدیل می شود و سهم زیادی از ظرفیت آن بالاستفاده مانده است.
احمدی عنوان کرد: نخستین هدف ما این است که ظرفیت ۵۰۰ تنی کارخانه کودآلی را به شکل کامل فعال کرده 
و سپس در گام دوم برای افزایش ظرفیت آن تا هزار تن اقدام کنیم.وی ابراز داشت: در حال حاضر ۶ هزار متر سوله 

در کارخانه کودآلی احداث شده است که این عدد باید به ۱۴ هزار متر برسد.
شهردار رشت با بیان اینکه پروژه زباله سوز سراوان به کندی در حال اجرا است ابراز داشت: برای ساخت ابنیه فنی 
این طرح هم اعتباری حدود ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت و یکسری تجهیزات هم خریداری شد.
احمدی از همراهی و پیگیری سه نماینده مردم شهر رشت برای اجرای پروژه های شهری قدردانی کرد و گفت: 
فردا با نمایندگان شرکت تی تی اس جلسه ای  برگزار خواهیم کرد و از نمایندگان مردم رشت در مجلس هم دعوت 
به عمل می آوریم تا حضور داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه زمان برای اجرای پروژه زباله سوز سراوان با اعتبار ۴۰ 
میلیون دالر محدود است تصریح کرد: هنوز ما نتوانسته ایم ۲۵ درصد این مبلغ را از دولت دریافت کنیم اما قصد 
داریم با حمایت های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با جدیت و اهتمام ویژه تری این موضوع را پیگیری کنیم.

برایاجرایپروژههاییمانندزبالهسوزحتمابایدپیوستسالمتآنهمتدوینشود
احمد رمضانپور نرگسی نیز در این جلسه یادآور شد: شرکت تی تی اس شرکت قدرتمندی است و در زمان شهردار 

سابق رشت هم پیگیری های زیادی برای بحث زباله سوز سایت سراوان انجام شد.
رئیس شورای شهر رشت رایزنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تشکیل یک کارگروه را از جمله اقدامات 
خوبی که در گذشته انجام شد خواند و گفت: موضوع تحویل زمین برای احداث زباله سوز نیز از دیگر بحث هایی بود 

که با هماهنگی قوه قضائیه، استانداری و منابع طبیعی به سرانجام رسید.
وی اظهار داشت: برای بهره برداری از پروژه هایی مانند زباله سوز حتما باید پیوست سالمت آن هم تدوین و اجرایی 

شود تا کامال با نگاه علمی جلو برویم و معضل دیگری حادث نشود.

مدیریتجامعپسمانددرکشورمانبهخوبینهادینهنشدهاست
رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت نیز در این جلسه مدیریت پسماند را یکی از شاخصه های اصلی سنجش 
توسعه و سالمت در جوامع مختلف دانست و عنوان کرد: یکی از معضالتی که در بحث پسماند وجود دارد اثرات 

مخربی است که به واسطه این معضل بر سالمت مردم وارد می شود.
بهراد ذاکری با بیان اینکه تمام فرآیندهای مربوط به پسماند در کشورمان باید حتما پیوست سالمت داشته باشند 
خاطرنشان کرد: بر اساس این پیوست ها بر روی رویدادهایی که بر روی سالمت مردم اثر می گذارند مانند اجرای 

پروژه ها و طرح ها اقدامات کنترلی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه در فرآیند دفع زباله آخرین گزینه احداث دستگاه زباله سوز است عنوان کرد: مدیریت پسماند به یک 

مدیریت جامع نیاز دارد در حالی که بحث مدیریت جامع هنوز در کشورمان به خوبی جا نیافتاده و نهادینه نشده است.

تشکیلکارگروهیبرایپیگیریروندانجاماقداماتدرسایتسراوان
محمدرضا احمدی سنگری نیز در این جلسه مازندران، گیالن و گلستان را سه استان شمالی که با معضل پسماند 
و زباله مواجه اند اعالم کرد و افزود: مردم در سراوان واقعا با مشکالت جدی مواجه اند بنابراین برای حل معضل این 

منطقه قبل از اجرای اقداماتی در حوزه نصب دستگاه زباله سوز و نظایر آن باید جوانب امر سنجیده شود.
نماینده مردم رشت در مجلس تفکیک زباله از مبدأ و جلوگیری از ایجاد سراوانی دیگر با انجام مطالعات علمی را مورد 
تاکید قرار داد و ابراز داشت: روند پیشرفت نصب دستگاه زباله سوز سراوان به حدی نیست که تا پایان اسفند امسال 
به پایان برسد.وی تشکیل یک کارگروه برای پیگیری روند انجام اقدامات در سایت سراوان را اقدامی اثربخش خواند 
و تصریح کرد: پروژه های ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت هنوز کددار نشده اند که باید در این باره 

هم اقدامات الزم انجام شود.

ازتمامظرفیتهابرایپیشبردپروژهسایتسراواناستفادهمیکنیم
جبار کوچکی نژاد نیز در این جلسه اجرای تمام پروژه ها در صورت تدوین یک پیوست زیست محیطی و بهداشتی 
برای آن ها را مورد تاکید قرار داد و اذعان کرد: این موضوع هنوز به شکل قانونی در نیامده است که تالش داریم با 

پیگیری های نمایندگان در مجلس آن را عملیاتی کنیم.
نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه در راستای ساماندهی کامل بحث زباله و پسماند داشتن پیوست 
پدافند غیرعامل برای پروژه ها هم مفید خواهد بود افزود: همه جای دنیا از زباله سوز استفاده می کنند البته این فرآیند 
برای ساماندهی زباله های تر مناسب نیست.کوچکی نژاد تولید روزانه ۸۰۰ تن زباله در رشت را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: بیشتر این زباله ها به صورت تر هستند بنابراین دستگاه زباله سوز در اینجا نمی تواند آن چنان به ما کمک کند.

وی با بیان اینکه برای احداث زباله سوز سراوان تاکنون اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است و بنابراین باید روند 
اجرایی این پروژه ادامه پیدا کند عنوان کرد: ما نیز به عنوان نماینده سعی می کنیم از تمام ظرفیت ها برای پیشبرد 

روند پروژه های سایت سراوان استفاده کنیم.

بایدپروژهجامعتریرابراینجاتسراواناجراییکنیم
سید علی آقازاده نیز در این جلسه با اشاره به اینکه عزم خوبی برای حل و فصل معضل زباله و پسماند سراوان ایجاد 

شده است اذعان کرد: برگزاری چنین جلساتی موجب می شود که کارها نیز با سرعت و روند بهتری اجرایی شود.
نماینده مردم رشت در مجلس ساماندهی فاضالب ها، پسماند و زباله را از جمله نیازهای اساسی استان گیالن دانست 
و ابراز داشت: پروژه تصفیه  شیرابه در سایت سراوان با هزینه های بسیار باالیی نهایتا احداث شد که اقدامی بسیار 

بزرگ محسوب می شود.
وی فعال کردن تصفیه خانه شیرابه سایت سراوان را الزم و ضروری ارزیابی کرد و بیان داشت: باید نهایت دقت را 

داشته باشیم و با جلوگیری از ضرر و خسارت پروژه جامع تری را برای نجات سراوان اجرایی کنیم.
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