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۱۲ فروردین ماه یادآور اتحاد و همبستگی تاریخی و پرشکوه ملت بزرگ و 
انقالبی ایران است

حدیث هفته 

شهردار  احمدی  محمد  سید 
رشت با صدور پیامی فرا رسیدن 
جمهوری  روز  فروردین   ۱۲

اسالمی را گرامی داشت.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهردار رشت، در متن این پیام 

آمده است:
از  ۱۲ فروردین ماه برگ زرینی 
اسالمی  ایران  افتخار  پر  تاریخ 
است. در این روز تاریخی مردم 
با حضور با بصیرت خود در پای 
اکثریت  با  و  رأی  صندوق  های 
به  را  کشور  سیاسی  نظام  آرا 
جمهوری  و  مردمی  حکومت 

اسالمی تغییر دادند.
یعنی  اسالمی  انقالب  متعالی  و  واال  آرمان  های  تحقق  روز  روز،  این 
اتحاد و همبستگی  یادآور  و  استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی است 
استقرار  برای  ایران است که  انقالبی  و  بزرگ  و پرشکوه ملت  تاریخی 
و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت 
مسیر  همچنان  و  داشتند  تاثیرگذار  و  فعال  مشارکت  همواره  خویش 

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت روز جمهوری اسالمی ایران

و  استقالل  شکوه،  اقتدار، 
پیشرفت را عزتمندانه طی می 

نمایند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد 
جمهوری  گذار  بنیان  خاطر  و 
امام  حضرت  ایران  اسالمی 
از  پاسداشت  و  )ره(  خمینی 
خودگذشتگی ها و رشادت های 
انقالب  واالمقام   شهدای 
بلند  های  آرمان  با  اسالمی، 
بیعت  تجدید  اسالمی  انقالب 
و در سالی که حکیمانه  نموده 
از سوی رهبر معظم انقالب سال 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
منویات  تحقق  گرفته،  نام  ها 
معظم له و دوام انقالب اسالمی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج(، 

از خداوند مسئلت می نمایم.
سیدمحمد احمدی – شهردار رشت

قال النبی ) صلی اهلل علیه و آله و سلم(:إسمعوا و أطیعوا لمن واله اهلل األمر، فإنه نظام اإلسالم.
پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان باشید زیرا 

اطاعت از رهبری مایه »وحدت امت اسالم« است.
امالی مفید، جلد ۱ ص ۱4 مجلس ۲ حدیث ۲
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رفع  و  عدالت  دقیق  اجرای  رشت  شهردار 
تبعیض را رویکرد خود در شهرداری اعالم کرد 
و گفت: فرهنگ جهادی باید در سطح مدیران و 
سازمان های وابسته به شهرداری بیشتر از گذشته 

ترویج شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت در دیدار با اعضای مرکز نیکوکاری 
رشت ضمن  برای  چتری  جهادی  گروه های  و 
تبریک سال نو و فرا رسیدن نیمه شعبان اظهار 
باید در سطح مدیران  داشت: فرهنگ جهادی 

شهرداری بیشتر از گذشته ترویج شود.
مهم ترین  از  یکی  کرد:  عنوان  رشت  شهردار 
رسالت ما اجرای عدالت در حوزه های مختلف 
و رفع تبعیض است و شهرداری رشت از زمان 

حضور بنده در رویکرد جدیدش در جهت اجرای رسالت هایش تمام سعی خود را برای تحقق این امر 
به کار بسته است.

احمدی با بیان اینکه نسل جوان نسلی پویا بوده و خواستار پیشرفت و توسعه کشور، شهر و منطقه محل 
سکونت خود است تصریح کرد: ایده های جوانان نخبه در حوزه های مدیریت شهری به شرط عملیاتی 

بودن می تواند بسیار راهگشا باشد و بنده به عنوان شهردار رشت از چنین ایده هایی حمایت می کنم.
وی خدمت صادقانه به مردم شهر رشت را هدف خود خواند و ابراز داشت: احساس می کنم با آمدن 
به مجموعه مدیریت شهری و شهرداری رشت خداوند متعال توفیقی بزرگ به من عطا کرد تا بتوانم 

به مردم شهرم خدمت کنم.
شهردار رشت مشارکت مردم در امور را برای توسعه اجتماع تعیین کننده و مهم خواند و یادآور 
شد: انتخابات صحنه بی بدیل مشارکت و مردم ساالری است و به عقیده من قهر کردن با انتخابات و 

صندوق های رأی به ویژه برای جوانان کاری اشتباه است.
احمدی مطالبه گری مردم و جوانان از مسئوالن را الزم و ضروری دانست و گفت: اگر خواهان توسعه 

و پیشرفت کشورمان و شهرمان هستیم نباید به 
سادگی از کنار چنین موضوعاتی رد شویم.

وی ضمن برشمردن مهم ترین اقدامات شهرداری 
رشت برای حل معضل پسماند سایت سراوان با 
تاکید بر اینکه کارها در این بخش با شتاب در 
حال انجام است اذعان کرد: وقتی ۴۰ سال است 
که زباله ها به سراوان انتقال داده می شود واقعا 
جفا است که از ما خواسته شود در عرض چهار 

ماه معضل پسماند را حل کنیم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه در شرایط کنونی موانع 
و مشکالت نمی تواند سد راه فعالیت های جهادی 
شود لزوم ترویج فرهنگ جهادی در سطح مدیران 
شهرداری را خواستار شد و افزود: هر وقت توانستیم 
در مدیریت ها و سازمان هایمان تفکر جهادی را حاکم 

کنیم می توانیم بر مشکالت فائق شویم.
احمدی مدیریت یکپارچه شهری را امری که در بسیاری از کشورهای جهان پیاده سازی شده است 
دانست و گفت: متاسفانه در شهرداری های ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد به همین دلیل 
مجموعه مدیریت شهری برای انجام بسیاری از امورات باید منتظر اقدام سایر سازمان های متولی بماند.

وی در پایان از آمادگی شهرداری رشت برای تعامل مثبت و سازنده با جوانان در راستای بررسی و 
رفع مشکالت شهری سخن گفت و اظهار داشت: امیدوارم چنین نشست هایی استمرار داشته باشد و 
بتوانیم از نظرات، ایده ها و پیشنهادات جوانان در بخش زیباسازی شهر، المان سازی و سایر بخش ها 

بهره مند شویم.
الزم به ذکر است در این نشست جوانان در فضای صمیمی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود 

پیرامون موضوعات شهری پرداختند.

شهردار رشت: فرهنگ جهادی باید در سطح مدیران شهرداری ترویج شود
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صبح امروز )سه شنبه۱۰ فروردین( شهردار رشت به همراه حجت االسالم حمزه خلیلی 
مدیرکل دادگستری، سید مهدی فالح میری دادستان استان گیالن و علی اکبر اوسط مقدم 

معاون عمرانی استانداری از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید نمودند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در جریان این 
بازدید مسائل و مشکالت مربوط به لندفیل و پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد به منظور رفع مشکالت و برای هماهنگی و همکاری دستگاه ها، 

جلساتی به طور منظم برگزار گردد تا دغدغه شهروندان در این موضوع مرتفع گردد.

بازدید شهردار رشت، مدیرکل دادگستری و دادستان 
استان گیالن از لندفیل و تصفیه خانه شیرابه سراوان

شهردار رشت امروز )دوشنبه ۹ فروردین( در مراسم کلنگ زنی مسجد امام محمد باقر )ع( واقع در محله 
کوی ارشاد، جنب مجتمع پردیسان حضور یافت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی در این 
مراسم با بیان اینکه اهالی محالت به شدت تشنه کار فرهنگی هستند، از بانیان احداث این مسجد، 
پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت و عضو شورای اسالمی شهر رشت که در اجرای این طرح پیشقدم 

شدند قدردانی و آن را امری ارزشمند عنوان نمود.
شهردار رشت مشارکت تمام دستگاه های اجرایی در گرامیداشت جشن ها، اعیاد و مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی را مورد انتظار خواند و افزود: ما به عنوان یک مسلمان به غیر از وظایف اداری، 

خود را موظف می دانیم در این امر شرکت نموده و آن را یک تکلیف شرعی میدانیم.
شهردار رشت برطرف نمودن سایر موضوعات مورد درخواست متولیان این امر را وظیفه خود عنوان نمود 
و گفت: شهرداری رشت با در اختیار قراردادن امکانات خود در برنامه های فرهنگی در نقاط مختلف 

مشارکت خواهد نمود.
سید محمد احمدی در پایان از مدیران مسئول درخواست کرد تا تمام دستگاه های اجرایی را پای 
کارآورده تا در احداث مساجد که تنها متعلق به محله ای خاص نیست بلکه مکانی مقدس برای استفاده 

همگان است، مشارکت و مساعدت نمایند.

حضور شهردار رشت در مراسم کلنگ زنی مسجد 
امام محمد باقر)ع( محله کوی ارشاد
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با پیگیری های مستمر شهردار رشت و نگاه مثبت 
مسئوالن ستاد استانی مقابله با کرونا و دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، وعده ای دیگر محقق گردید 
و مرحله اول واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت در 

برابر کرونا ویروس آغاز شد.
امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
)یکشنبه، ۸  امروز  رشت،   بین الملل شهرداری 
پیگیری های  و  هماهنگی ها  از  پس  فروردین( 
صورت گرفته توسط سید محمد احمدی، شهردار 
با بیماری کرونا و  با ستاد استانی مقابله  رشت 
همچنین دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مرحله اول 
طرح واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت در مقابل 

بیماری کووید ۱۹ آغاز شد.
شهردار رشت در این خصوص گفت: بدون شک 
پاکبانان جزو اقشار زحمت کش و خدوم جامعه 
محسوب می شوند که به جهت نوع خدمت خود، 
بیش تر در معرض پسماندهای عفونی و آلوده قرار 

دارند، اما با تمام این ها، لحظه ای فعالیت این عزیزان متوقف نشد.احمدی با بیان اینکه از زمان شیوع 
ویروس کرونا تاکنون شاهد خدمات بی دریغ پاکبانان در سطح شهر رشت بوده ایم عنوان کرد: خوشحالم 
که پیگیری هایم جهت در اولویت قرار دادن واکسیناسیون پاکبانان نتیجه داد و در همین جا الزم 

می دانم از مسئوالن استانی ستاد مقابله با کرونا و دانشگاه علوم پزشکی گیالن قدردانی کنم.
شهردار رشت در پایان ضمن تشکر از مساعدت های ستاد مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: امیدوارم با اجرای مرحله 
نخست  واکسیناسیون، خطر ابتالء به ویروس کرونا از قشر خدوم پاکبانان رخت ببندد و با گسترده تر شدن اجرای 

این طرح در سطح جامعه، شهروندان نیز بتوانند مجددا به زندگی عادی خود و روزهای خوب برگردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرحله اول واکسیناسیون پاکبانان 

تحقق وعده ای دیگر: مرحله اول واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت آغاز شد

شهر رشت امروز در مرکز بهداشت شماره ۶ شهید 
ابراهیم نژاد واقع در خیابان توحید آغاز شد.

این اقدام یک روز پس از آن رخ داد که مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت اعالم کرده بود که پیگیریهای 
مستمر شهردار رشت نتیجه داده است و واکسیناسیون 

پاکبانان شهر رشت به زودی آغاز می شود.  
بر پایه ی این خبر با پیگیری های مستمر شهردار 
رشت و تصویب امروز ستاد استانی مقابله با کرونا 
پاکبانان شهر در اولویت دریافت واکسن قرار گرفتند.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، پیگیری های مستمر سید 
محمد احمدی شهردار رشت باالخره نتیجه داد و 
امروز )شنبه، ۷ فروردین( با تصویب ستاد استانی 
مقابله با کرونا پاکبانان شهر رشت در اولویت دریافت 
واکسن قرار گرفتند.طبق اعالم ستاد استانی مقابله با 
کرونا مقرر شد تا واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت 

به زودی و طی چند روز آینده آغاز شود.
گفتنی است، سید محمد احمدی شهردار رشت رایزنی های زیادی را با مسئوالن ستاد مقابله با کرونا 
برای اولویت قرار دادن تزریق واکسن به برخی از گروه های در خطر ابتال به بیماری کووید ۱۹ مانند 
پاکبانان انجام داده است و چندی پیش هم در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرده 

بود تا واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت در اولویت قرار بگیرد.
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سید محمد احمدی شهردار رشت صبح امروز )شنبه ۷ فروردین( از پروژه های عمرانی در حال اجرا بازدید میدانی نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی در بازدید از پروژه در حال احداث خیابان ۸ دی، 

موانع و مشکالت موجود را مورد بازبینی میدانی قرار داد.
شهردار رشت مراحل پیشرفت این پروژه را مورد بررسی قرار داد و بر رفع مشکالت و موانع و لزوم اهتمام کلیه واحدهای ذیربط جهت تسریع در 

اجرا و اتمام پروژه ها در اسرع وقت تاکید کرد.
در ادامه، سید محمد احمدی ضمن بازدید از منطقه سه شهرداری و دیدار و گفتگو با کارکنان، در جلسه ای که با حضور پیمانکار پروژه آبنمای 

بوستان ملت برگزار شد، شرکت کرد.
شهردار رشت در این جلسه وضعیت پروژه آبنمای بوستان ملت، راهکارها و پیشنهادات الزم جهت رفع موانع برای راه اندازی مجدد این پروژه را 

بررسی و تصمیماتی در خصوص تجهیز، تکمیل و اجرای مجدد آن اتخاذ نمود.

بازدید میدانی شهردار رشت از برخی پروژه های عمرانی شهر
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اجرای طرح عیدانه بیمه نامه 
آتش سوزی رایگان

آتش گرفتن خانه ویالیی در خیابان 
باهنر رشت؛ حادثه مصدومی نداشت

کنترل ۱۲۵  مرکز  به  فروردین ۱۴۰۰  یکشنبه هشتم  روز  در ساعت ۲۱:۰۲  آتش سوزی 
آتش نشانی رشت اطالع داده شد.

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت از اعزام ۳۳ آتش نشان بهمراه ۱۲ دستگاه 
خودروی اطفایی، آبرسان و پشتیبان دستگاه تنفسی به محل حادثه خبر داد.

وی با بیان اینکه به محض رسیدن شعله های سرکش آتش از پشت بام و داخل منزل 
مشاهده می شد، ادامه داد: با توجه به احتمال سرایت آتش از یک طرف به منزل مسکونی 

نسبت به مهار و اطفای آتش اقدام شد.
مومنی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید گفت: تمامی اهالی منزل به 

سالمت بدون هیچ آسیبی به بیرون از خانه منتقل شدند

پی نوشت:
متاسفانه با توجه به اینکه مستاجر بودند هیچ چیز از زندگی باقی نمونده

و تاسف بیشتر که خانه و اثاثیه هیچ کدام بیمه آتش سوزی نداشت
لطفا لطفا ما نه دنبال تبلیغ هستیم نه دنبال پول در آوردن از این راه فقط اطالع رسانی 

کنید بگذارید همه بدونن؛
نگذارید همه ببازند؛نگذارید تلخ بشه داستان

لطفا لطفا تا میتونید برای دوستانتون منتشر کنید.

بارو مسافر شهرداری  نقل  به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و 
رشت، تفاهم نامه همکاری فی ما بین شرکت بیمه دانا و سازمان مدیریت حمل و 
نقل بارو مسافر شهرداری رشت به نمایندگی شرکت طلوع شمس دانا به عنوان 
مجری طرح، در راستای ارائه خدمات بیمه ای نوین به رانندگان ناوگان حمل و نقل 

عمومی درون شهری منعقد شد .
این تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه گر، بیمه گزار و مجری به منظور تجمیع امور 
بیمه ای ) اشخاص ، اموال و مسوولیت ( به شرح بیمه های : درمان تکمیلی، بیمه 
های اتومبیل ) سازمان و اشخاص(، انواع بیمه های مسوولیت مدنی کارفرما و 
سایر منعقد گردیده که خدمتی نو در ارائه خدمات رفاهی به رانندگان ناوگان 

حمل و نقل عمومی درون شهری است .
مراجعه  بدون  توانند  می  شهری  درون  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  رانندگان 
حضوری به بانک، این تسهیالت قرض الحسنه ۱۲ ماهه در این زمینه بهره مند 

گردند.
در این خدمت بیمه ای بیمه های شخص ثالث تا ۴۰ درصد تخفیف مازاد ، بیمه 
بدنه تا ۷۰ درصد تخفیف، بیمه درمان تکمیلی و آتش سوزی )مسکونی و تجاری 

( تا ۷۵ درصد تخفیف ارائه میگردد.
عیدانه  طرح  اجرای  با  رفاهی،  خدمات  ارائه  توسعه  راستای  در  همچنین 
سقف  تا  رایگان  سوزی  آتش  نامه  بیمه  نو  سال  فرارسیدن  مناسبت  به 
خواهد  انجام  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  رانندگان  برای  ریال   ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پذیرفت.



۸

اقدامات روزانه سازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری رشت

 در لندفیل سراوان
دفنگاه  به  ورودی  های  زباله  تن   1000 حدود  روزانه  سمپاشی 
هدف  با  سازی  همسطح  و  ریزی  شن  بهمراه  سراوان  زباله 
قبیل  از  موذی  حشرات  تکثیر  و  ریزی  تخم  از  پیشگیری 
بیماریهای  و  ها  آلودگی  جلوگیری  و  ،پشه  سوسک  مگس، 
ناشی از انباشت زباله  و در نهایت رفع دغدغه و ایجاد رضایت 

منطقه در  ساکن  اهالی 
زمان چهارشنبه یازدهم فروردین ماه 1400

معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

بتنی که از مواد بازیافتی ساخته می شود
یک شرکت دانش  بنیان، موفق به تولید محصوالت بتنی متعدد از جمله بلوک 
نیوجرسی، بتن غلتکی، بلوک سبک بتنی، کفپوش  های نانویی ،پانل های بتنی 
خود تمیز شونده، بتن سبک سازه ای، دیوار و جدول پیش  ساخته بتنی با 
فناوری نانو شد. در تولید این محصوالت سازگار با محیط زیست، از مواد 
بازیافتی به ویژه پت و ضایعات شیشه استفاده شده است. با توجه به کاربرد نانو 

ذرات سیلیس و تیتانیوم در ترکیب آنها، مقاومت باالیی دارند.
شاهین ظهوری، مدیر عامل شرکت مذکور، ضمن اشاره به اهداف آتی خود در 
زمینه تولید چنین محصوالتی بیان کرد کفپوش های تولید شده، در مقایسه 
با نمونه های مشابه مقاومت فشاری، کششی و خمشی باالتری دارند. از طرفی 
سولفات ها و آبهای اسیدی نیز ساختار آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهند. به 
حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی و کاهش ترک  های ایجاد شده 
در سطح آنها به خاطر هیدراتاسیون سیمان نیز از دیگر مزایای محصوالت مورد 

بحث می باشد.
عالوه بر این، در معابر، تقاطع  ها، پیاده روها، سیستم های روسازی کف و 
ضد سرخوردگی، بندرگاه ها، پارکینگ  ها، انبارها و کف  سازی های تزئینی 
و صنعتی و شیب  ها و پیچ  ها، کف های هشدار دهنده و سرعت گیر های 
حاشیه ای و عرضی جاده ها و اتوبان ها و بسیاری از موارد دیگر قابلیت استفاده 

دارند.



۹

لکه گیری آسفالت خیابان فلسطین توسط 
سازمان عمران

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت لکه گیری 
آسفالت خیابان فلسطین را انجام داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، امروز 
۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، آسفالت کوچه زربافی در خیابان فلسطین  توسط 
اکیپ سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری رشت، لکه گیری 

شد.

آسفالت خیابان ۸ دی توسط سازمان عمران 
انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، ظهر روز ۶ 
فروردین ماه ۱۴۰۰،  آسفالت خیابان هشت دی توسط اکیپ سازمان عمران و بازآفرینی فضای 

شهری شهرداری رشت، انجام شد.
بر پایه  این گزارش عملیات ادامه آسفالت خیابان ۸ دی توسط سازمان عمران در روز هفتم 

فروردین ماه نیز تداوم یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، در ادامه زیرسازی و آسفالت 
خیابان ۸ دی، روز هفتم فروردین، بخش دیگری از خیابان هشت دی توسط اکیپ سازمان عمران 

و بازآفرینی فضای شهری شهرداری رشت، به انجام رسید.



۱۰

بازدید ریاست سازمان از بازارچه ها و جایگاه های موقت 
عرضه میوه و گل و گیاه در ایام نوروز

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری رشت ، حسب برنامه ریزی های انجام پذیرفته ریاست 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
از کلیه بازارچه های تحت نظارت و همچنین جایگاه های موقت عرضه میوه و 

گل و گیاه بازدید به عمل آورد. 
علیرضا حسنی در این بازدید ها ضمن بررسی و تاکید بر جلوگیری از هرگونه 
اخالل در روند توزیع عادالنه میوه و گل و گیاه با قیمت های مناسب در بازارچه 
ها ی موقت ، خواستار رساندن محصوالت با کیفیت به شهروندان و جلب 

رضایت آنان گردید.

جلسه ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی 
شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 
رشت  جلسه ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی شهرداری رشت با حضور 
ریاست سازمان سرمایه گذاری، ریاست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری رشت و نمایندگان شرکت فن آوا )سرمایه گذار( در محل جلسات 

سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .
این جلسه در خصوص راه اندازی کیف پول الکترونیکی شهرداری و نحوه اجرای 
ساز و کار آن، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر گردید در اسرع وقت 

نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدامات اجرایی صورت پذیرد.
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