


  

۲

گفتار هفته

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، در یکصد و سی و سومین جلسه شورای 
اسالمی شهر رشت، شهردار رشت گفت: برای درختکاری 
۱۵ هزار نهال از منابع طبیعی دریافت شده که تمامی 
این تعداد نهال به سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری تحویل داده شده است که پنج هزار 
نهال در منطقه یک و مابقی در ورودی  های سطح شهر 
کاشته خواهد شد و از روز ۱۵ اسفند کاشت آن انجام 

خواهد شد.
دکتر ناصر حاج محمدی ادامه داد: دو هزار نهال نیز جهت 
قرص در اختیار مردم گذاشته شود. بر اساس هماهنگی 

 هایی که انجام  شده است پنجاه درصد هزینه کاشت توسط 
شهرداری و مابقی توسط منابع طبیعی پرداخت خواهد شد. در 
خصوص خرید گل و گیاه در هر پنج منطقه اقدامات الزم انجام 

شد و گل و گیاه خریداری  شده نیز تحویل داده شده است.
شهردار رشت در خصوص برنامه  ریزی های انجام شده اظهار 
داشت: از بدو ورود به شهر رشت با مشکالت مختلف و عدیده 
 ای مواجه بودیم. جلسه متعدد در استانداری، فرمانداری و شورای 
تأمین برای معضل سراوان داشتیم و ما اجبار داشتیم در یک 

زمان اندک آنجا را ساماندهی کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص تصفیه  خانه شیرابه سراوان متاسفانه با پیمانکاری که قبالً با آن 
قرارداد بسته  شده بود، دچار مشکل هستیم ، پیمانکار به دلیل طلب  هایی که از قبل و 
برای پروژه های دیگر از شهرداری دارد این پروژه را گروگان گرفته است. فارغ از موضوع 
سراوان در مواردی همچون برف، انتخابات و سپس شیوع ویروس کرونا با درگیری  هایی 

مواجه بوده و هستیم که البته با وجود این مشکالت برنامه  ریزی شده است.
حاج  محمدی اضافه کرد: بنده از وسط بودجه  ای آمدم که قبل از حضور بنده در خصوص 
آن تدبیر شده بود. بسیاری از پروژه  های عمرانی شهر رشت در آن زمان غیر فعال بود 
و اکثریت آنها نیز ماده ۴۸ شده بودند و بر اساس مشکالت عمیقی که در شهر وجود 
داشت و در کنار آن عدم داشتن شهردار به مدت ۱۰ ماه و ۲۰روز، قطعاً جمع  کردن 

چنین شرایطی نیازمند یک برنامه بود تا به روال عادی برگردد.
وی افزود: در خصوص برنامه بلند مدت نیز اقداماتی صورت گرفت. برای مثال در بحث تراموا 
مصوبه شورای عالی ترافیک استان اخذ شد اما به بهانه جمعیت شهر رشت این مصوبه در 
کمیته فنی با مشکل مواجه شد ولی با صحبت هایی که ما کردیم و کمک یکی از نمایندگان 
محترم مجلس این موضوع پیگیری شد. همچنین مسائل مالی این پروژه با بانک شهر عقد 
تفاهم  نامه شد و همچنین قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء منعقد شد و امروز 
نیز آخرین امضا های قرارگاه انجام شد تا در بحث زیر گذر، میدان مصلی، نیروی دریایی 
و خیابان دو طبقه در فلکه فرزانه، به ما اعالم شد که با در اختیار گذاشتن زمین تجهیز 
کارگاه آغاز خواهد شد.شهردار رشت در خصوص ورود نیرو به شهرداری رشت، تأکید کرد: 
بنده در خصوص این افراد نامه های متعددی نوشته  ام که به آنها نیازی نداریم. بعضی از این 

افراد به دنبال رأی دائم هستند. ما به هیچ  کدام از این 
افراد نیاز نداریم.

حاج  محمدی با بیان اینکه در خصوص بودجه ارائه  
به عدد فوق، چند راهکار  شده و چگونگی رسیدن 
نوشته  شده است، گفت: یکی از کارها تبصره بند "و" 
بوده است. با عبور از مشکالت و اجرایی شدن این بند 
تا کنون مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در حال طی مراحل 
مبلغ ۱۰۹۰  ،همچنین  هستیم  اوراق  اخذ  و  نهایی 
میلیارد ریال از آموزش  و پرورش احصا شده که پس 

از تائید ذی حساب مراحل خود را طی خواهد کرد.
در  احضار  گل  خانم  حضور  زمان  تا  داد:  ادامه  وی 
معاونت مالی و اقتصادی حدود ۲۶۱ میلیارد تومان از بند 
برود،  به  درستی پیش  اگر شرایط  و  بود  احصا شده  "و" 
بخشی از مبلغ پیش از سال و بخشی دیگر پس از سال به  
حساب شهرداری می  نشیند. اگر این اتفاق رخ بدهد برای 

اولین بار بودجه شهرداری رشت پایدار خواهد شد.
شهردار رشت در خصوص بحث سرمایه  گذاری شهرداری 
که  داریم  پروژه  حدود ۱۵  ما  گفت:  سال ۹۹  در  رشت 
اگر به ثمر بنشیند، درآمد زایی حاصل خواهد شد. پروژه  
هایی مانند گیل لند که اگر دوستان مصوب کنند برای آن 
فراخوان انجام خواهد شد. از جمله دیگر کارهایی که برای درآمد زایی در نظر گرفته  
شده است، بخش ممیزی درآمد می  باشد. تعداد برگه  های عوارض نوسازی که ابالغ 
می  شود بسیار کم است و درآمد حاصل از آن برای شهر رشت بسیار ناچیز است، این 
نشان می  دهد کسانی که از خدمات شهرداری استفاده می  کنند و هزینه آن را پرداخت 

نمی  کنند زیاد هستند.
حاج  محمدی با بیان اینکه شهرداری رشت یکی از سنگین  ترین شهرداری  های کشور 
از لحاظ نیروی انسانی است، اذعان داشت: ما می  توانیم در بخش راننده  ها کاهش نیرو 
داشته باشیم. در حوزه نگهبانان و نیروهای خدماتی می  توانیم به سطح مورد نیاز کاهش 
نیرو داشته باشیم که خود یک نوع درآمد محسوب می  شود. ما برخالف سال  های 
گذشته فروش ملک به  صورت خام فروشی نداشته  ایم. ملکی که کاربری خدماتی دارد 
را می  توان با کاربری مسکونی با تراکم به فروش رساند تا امالک خودمان را به  راحتی از 

دست ندهیم و برای آن بتوانیم درآمد زایی کنیم.
وی با اشاره به وجود کمیسیون توافقات در شهرداری  های دیگر شهرها، عنوان کرد: مبنا 
در شهرداری  های بزرگ بر این است که باید پروژه به جلو حرکت کند زیرا هر چقدر 
که زمان می  گذرد مصالح ساختمانی گران  تر می  شود. یکی از ظرفیت  هایی که اضافه 
خواهد شد بند ب، ث ، ه و م در قانون بودجه سال ۹۹ به شهرداری  ها کمک می  کند 

که می  تواند در ادامه بند "و" باشد که درآمد خوبی را نصیب شهرداری  ها می  کند.
وی افزود ؛ ما می  بایست سازمان  های خود را درآمدزا کنیم. امروز سازمان  های ما هزینه ای  

هستند، نه درآمدزا، در بخش پسماند بحث تفکیک از مبدأ می  تواند درآمدزا باشد.

شهردار رشت در جلسه شورای شهر: پروژه گیل لند آماده فراخوان است

خدمت به جامعه با تاسی از
 امام اول شیعیان

سیزدهم رجب سالروز والدت بزرگمردی است 
که به اسوه عدالت و جوانمردی در جهان اسالم 

شناخته می شود.
بزرگمرد، روزی است که  این  سالروز والدت 
مامن و ملجا همه مردان و دالورمردان مسلمان 
و به ویژه شیعیان است و این روز از آن بابت 
گرامی داشته می شود که آن حضرت نه تنها 
در وادی عمل بلکه در جهان علم و دانش و 
عرصه کالم و معرفت از خود آثاری ماندگار بر 
جای گذاشته است.نهج البالغه کتابی ماندگار از 
این ابرمرد تاریخ است که هر نکته و نوشته آن 

چراغ راه و هدایت شیعیان خواهد بود.
آسیبی  شاهد  ما  استان  و  کشور  روزها  این 
جدی در زمینه زندگی مردم با حمله ویروس 
کرونا به سالمتی افراد جامعه بوده که این فشار 
بهداشتی و درمانی جامعه ما را سخت متاثر 
کرده است. بسیاری از تالشگران در زمینه های 
مختلف از جمله دکترها، پرستارها، کارگران 
خدمات شهری و فضای سبز، آتش نشانان و 
پاکبانان بیش از پیش سخت تالش می کنند 
تا محیطی امن برای مردم فراهم آورند و در این 
تالش مردانه و استوار گام بر می دارند گویی که 
جا پای مردانی بزرگ همچون امام و مقتدای 

خود حضرت علی)ع( می گذارند.
اول  امام  از   گهربار  حدیثی  به  غررالحکم  در 
شیعیان حضرت علی)ع( اشاره شده که این روزها 
باید بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. حضرت می 
فرماید: "خوشا به حال آنکه به بندگان خدا نیکي 

کند و براي آخرت خود زاد و توشه برگیرد."
این روزها مردان و زنان بسیاری از شهر و دیار 
ما گام در راه خدمت و نیکی به بندگان خدا 
نهاده اند که راه آخرت خود را هموار می سازند.

خیلی از آنها حتی جانشان را در این راه نهاده 
اند و خیلی دیگر زندگی، خانواده، قوای جسمانی 

و توانایی خود را در طبق اخالص گذاشته اند.
برای همه این مردان و زنان که با تاسی از امام 
و پیشوای اول شیعیان گام های استوار بر می 
دارند و برای سالمتی افراد جامعه تالش می 

کنند، آرزوی سالمتی و بهروزی می نماییم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت

حدیث هفته
 قاَل)علیه السالم(: إتَُّقوا َمَعاِصَی اللِهّ فِی الَْخلَواِت َفإنَّ الّشاِهَد ُهَو الْحاِکم.

فرمود: دوری و اجتناب کنید از معصیت های إلهى، حّتى در پنهانى، پس به 
درستى که خداوند شاهد اعمال و نّیات است; و نیز او حاکم و قاضى خواهد بود. 
شرح نهج البالغه ابن عبده: ج 3، ص 3۲۴
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پیام تسلیت شهردار رشت در پی درگذشت ابوالشهید 
حجت االسالم و المسلمین منعم

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت طی پیامی درگذشت ابوالشهید حجت االسالم و المسلمین منعم را 

تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
))انا هلل و انا الیه راجعون((
»مرد نکونام  نمیرد هرگز«

با نهایت تاسف و تاثر مطلع شدم که حجت االسالم و المسلمین حاج عبدالحسین منعم از روحانیون 
خوش نام، پرهیزگار و اسوه اخالق گیالن به دلیل نارسایی کلیوی و ایست قلبی دار فانی را وداع 

گفته و به دیار باقی شتافته اند.
ابوالشهید حجت االسالم منعم که یکی از علمای برجسته استان بوده، نه تنها در جبهه وعظ و 
خطابه بلکه در مسلک خدمت به جامعه و مردم در استان گیالن شناخته می شد و فرزند گرانقدر 

خود، پاسدار شهید علیرضا منعم را هم تقدیم انقالب، اسالم و میهن اسالمی کرده است.
این مبارز نستوه پس از عمری مجاهدت و تالش در راه خدا و خدمت به آرمان های واالی اسالم و 
انقالب امروز آسمانی شد و روح بلندش آرام گرفت. شهروندان رشت و به ویژه اهالی محله بادی اهلل 
از آنجایی که ایشان به عنوان امام جماعت مسجد بادی اهلل رشت نیز خدمت می کردند، خاطرات 

بسیار زیبا و به یادماندنی از این مرد بزرگ دارند.
اینجانب غم فقدان جانگداز این انسان وارسته را به خانواده معظم ایشان، همه داغداران و گیالنیان 
عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، علو درجات 

را آرزومندم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

۱۴۰۰ مخزن جدید زباله در مناطق پنجگانه شهرداری 
به کارگیری می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با 
اعالم این مطلب گفت: بر اساس مناقصه ای که 
شهرداری رشت برگزار کرده است، ۱۴۰۰ مخزن 
زباله برای مناطق مختلف شهر رشت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
شهردار رشت افزود: پیمانکار این طرح معین شده 
و برحسب قراردادی که با پیمانکار داریم در مدت 
زمان کمتر از سه ماه همه این مخازن زباله تحویل 

شهرداری رشت داده می شود.
وی ادامه داد: بخش اول این قرارداد شامل ۵۰ 
مخزن زباله تحویل شهرداری رشت شده که در 
مناطق تعیین گردیده در پنج منطقه شهرداری 
نصب آنها انجام شده است و انشاءاهلل تا پایان سال 
و همچنین پایان مدت تعیین شده سایر مخازن 

زباله هم به ترتیب آماده و تحویل شهرداری رشت خواهد شد.
دکتر حاج محمدی سپس گفت: این مخازن جدید با ظرفیت حدود ۶۶۰ لیتر و از جنس ورق گالوانیزه 

و از نوع مخازن مکانیزه است.
شهردار رشت در پایان خاطر نشان کرد: این مخازن جدید همزمان با اجرای طرح مقابله با ویروس کرونا 
به وسیله شهرداری رشت تهیه شده اند و نقشی تاثیرگذار در زمینه کاهش آلودگی ها و جلوگیری از 

پراکنش ویروس در سطح معابر شهری و پیشگیری از ابتالی شهروندان خواهد داشت.

با همکاری برخی سمن ها؛
شهرداری رشت، ماسک تولید و توزیع می کند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
بانو  الملل شهرداری رشت، ۱۵  بین  امور 
خیاط و پنج نیروی همکار آنها مجموعاً ۲۴ 
نفر در رشت را گرد هم آورده تا کار تهیه، 
تولید و توزیع ماسک رایگان را به محوریت 
شهرداری از روز چهارشنبه چهاردهم اسفند 

ماه ۱۳۹۸ انجام دهند.
این ماسک ها بر اساس معیارها و ضوابط 
توسط  بهداشتی  کامالً  شکل  به  موجود 
خیاط های داوطلب دوخته می شود و پنج 
نفر دیگر کارهای مربوط به برش پارچه ها، 

بسته بندی و حمل به مراکز توزیع را بر عهده دارند.
روزانه این افراد یک هزار ماسک تولید می کنند که با اولویت کار شهرداری بین نیروهای خدماتی و 

مردم به صورت رایگان توزیع می شود.
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت ضمن بازدید از این مجموعه با قدردانی از تالش های انجام 
شده در این زمینه گفت: شهرداری رشت بسیار خرسند است که زمینه انجام این کار انسان دوستانه و 

عام المنفعه را فراهم آورده است.
وی تاکید کرد: شهرداری همواره خود را در قبال ایجاد آسایش و رفاه شهروندان شهر باران مسئول و 

متعهد می داند.

بازدید نماینده رشت از عملیات  ضدعفونی معابر شهر
شریف  مردم  نماینده  حضور 
راه  پیاده  در  رشت  شهرستان 
و  ذهاب  شهدای  میدان  فرهنگی 
پرسنل  و  اندرکاران  با دست  دیدار 
شهرداری رشت قبل از آغاز عملیات 
ضدعفونی کردن اماکن عمومی و پر 

تردد سطح شهر رشت
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نژاد  کوچکی  جبار  دکتر  رشت، 
شریف  مردم  منتخب  نماینده 
با  گذشته  شب  رشت  شهرستان 

حضور در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب با دست اندرکاران و پرسنل شهرداری رشت قبل از 
آغاز عملیات ضدعفونی کردن اماکن عمومی و پر تردد سطح شهر رشت دیدار و گفتگو کرد.



۴

شهردار رشت بر لزوم اتخاذ سیاست های درآمدزا برای 
شهرداری تاکید کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
شهردار این کالنشهر ظهر یکشنبه در 
جلسه ی درآمدی شهرداری ، با اشاره 
به مدیریت مالی در بحران های مربوط 
کشف  لزوم   بر  شهروندان،  سالمت  به 
شهرداری  برای  پایدار  درآمد  منابع 
منابع  زمانیکه  تا  کرد:  اظهار  و  تاکید 

پایدار برای شهرداری ها در مجلس به تصویب نرسد، در عمل شهرداری نمی 
تواند به درجه باالی خودکفایی برسد.

ناصر حاج محمدی گفت: امروز، اقتصاد شهری به فروش امالک، صدور پروانه و 
دریافت عوارض ناچیز نوسازی از شهروندان وابسته است.

وی با بیان اینکه شهرداری نمی تواند مانند دستگاه های خدمت رسانی همچون 
ادارات آب، برق و گاز، در مقاطعی، خدمت رسانی به شهروندان را قطع کند 
افزود: باید از طریق جی آی اس به شناسایی شهروندانی که در پرداخت عوارض 

خوش حساب و بد حساب هستند پرداخت.
شهردار رشت بر لزوم طراحی پروتکل دریافت و پرداخت عوارض، با همکاری 
شورای شهر تا کید و خاطر نشان کرد: این مهم می تواند با تعامل سایر دستگاه 

های خدمت رسان عملیاتی شود.
حاج محمدی گفت: حوزه درآمدی شهرداری باید بر نکات درآمد زایی و سیاست 

های مربوط به آن اندیشه کند.
شهردار رشت افزود: عدالت اجتماعی ایجاب می کند که شهروندان نیز نسبت 

به وظیفه اجتماعی خود اقدام کنند.
وی همچنین خواستار پرداخت مبلغ عادالنه بابت مالیات بر ارزش افزوده به 

شهرداری ها شود.
در این جلسه، فرهام زاهد نائب رییس شورای شهر رشت و جمعی از معاونان 

شهردار و شهرداران مناطق نیز حضور داشتند.

۱۰ هزار اصله نهال بین شهروندان رشت توزیع شد
فرا رسیدن »روز  با     شهردار رشت همزمان 
درختکاری« از توزیع ۱۰ هزار اصله نهال رایگان 

بین  شهروندان این شهر خبر داد.
   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
در  حاج محمدی  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
آیین »روز درختکاری« که در »باغ محتشم« 
رشت برگزار شد، اظهار کرد: امسال شهرداری 
رشت ۱۵ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر با 
همکاری اداره ی کل  منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گیالن فراهم کرده و سپس توزیع و غرس 

نموده است.
   وی با اشاره به اهمیت »آیین درختکاری« 
و با غرس چندین اصله نهال در »باغ محتشم« 
رشت گفت: ۱۰هزار نهال مثمر نیز به صورت 
رایگان از طریق سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری رشت در اختیار شهروندان قرار 

داده شده است.
   دکتر حاج محمدی افزود: تالش شده است 
تا این نهالها در مبادی ورودی شهر به ویژه در 
به  مسیرهای رفت و برگشت »امامزاده هاشم« 
»میدان گیل«، فومن، الهیجان و بندرانزلی به 

رشت کاشته شوند.
   شهردار رشت سپس خاطر نشان  کرد: بقیه ی 
نهالها نیز در بوستانهای مختلف شهر رشت غرس 

خواهند شد.
   حاج محمدی با دعوت از شهروندان به سنت 
زیبای درختکاری، مشارکت آنان را با شهرداری 
رشت برای ایجاد شهری سرسبز و زیبا خواستار 
شد.پیش از این سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری رشت اعالم کرده بود که 

نهال رایگان توزیع می کند.
 این سازمان گزارش داده بود که در نظر دارد 
به  نسبت  طبیعی«  منابع  »هفته  مناسبت  به 
توزیع رایگان نهال درختان مثمر و غیرمثمر بین 

شهروندان گرامی اقدام کند.
نهالها از گونه های مختلف درختان میوه، زینتی 

و غیر مثمر خواهند بود.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت اعالم کرده بود که امسال به منظور جلوگیری 

از تجمع شهروندان در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عالقه مندان می توانند با شماره تلفن های 
این سازمان ۳۳۳۲۴۹۶۰ و ۳۳۳۳۲۳۵۳ تماس گرفته و در هماهنگی با دست اندرکاران مرتبط به محل 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خیابان پرستار رشت مراجعه کنند و نهال خود را دریافت نمایند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت همچنین تاکید نمود: سنت زیبا و حسنه نهال و 
درختکاری در راستای توسعه و گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ نهالکاری به هیچ وجه نباید تعطیل 
شود و با رعایت اصول و موازین بهداشتی می توان با نهالکاری بر سرانه فضای سبز شهری در رشت افزود.
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شرکت آب و فاضالب گیالن با شهرداری رشت
 برای تهیه  محلول ضدعفونی همکاری می کند 	

	در	نشستی	با	حضور	مدیر	عامل	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	گیالن	و	رئیس	شورای	اسالمی	شهر	
رشت	و	جمعی	از	مدیران	شهری،	طرفین	توافق	کردند	که	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	در	تامین	

محلول	ضدعفونی	کننده	ی	معابر	شهری	با	شهرداری	رشت	همکاری	و	تعامل	کند.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	در	این	نشست	اسماعیل	حاجی	پور	
با	اشاره	به	اهمیت	ضدعفونی	کردن	معابر	شهری	با	محلول	مناسب	در	جهت	جلوگیری	از	شیوع	»ویروس	کرونا«	

گفت:	شهرداری	رشت	از	نیروها	و	امکانات	مناسب	و	کافی	برای	انجام	این	کار	برخوردار	است.
			رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	با	اشاره	به	توانمندی	نیروهای	سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	
ایمنی	شهرداری	و	کارگران	خدمات	شهری	این	شهرداری	و	همچنین	سازمان	مدیریت	پسماندها	
گفت:	اگر	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	گیالن	در	زمینه	ی	تامین	محلول	ضدعفونی	کننده	با	مدیریت	

شهری	مشارکت	و	همکاری	نمایند	این	کار	با	سرعت	عمل	و	دقت	بیشتر	انجام	می	شود.
			گفتنی	اینکه	در	این	نشست	همچنین	مهندس	سیدمحسن	حسینی	مدیر	عامل	شرکت	آب	و	فاضالب	

استان	گیالن	قول	مساعد	برای	تامین	محلول	ضدعفونی	الزم	را	به	اعضای	حاضر	در	جلسه	داد.
			وی	گفت:	شهرداری	رشت	می	تواند	روزانه	۱۲	هزار	لیتر	محلول	ضدعفونی	کننده	با	غلظت	

ppm	۷۰۰۰	از	این	شرکت	تحویل	بگیرد.
			همچنین	در	این	نشست	مقرر	شد	تا	سیستم	ضدعفونی	آب	ژاول	رشت	با	ظرفیت	پنجهزار	لیتر	
به	وسیله	ی	شرکت	آب	و	فاضالب	استان	خریداری	شده	و	پس	از	راه	اندازی	آن	به	وسیله	ی	شرکت	
سازنده	ی	دستگاه	در	اسرع	وقت	اقدامات	الزم	برای	تولید	محلول	و	تحویل	به	شهرداری	رشت	در	

جهت	استفاده	برای	ضدعفونی	صورت	پذیرد.
			شایان	گفتن	است	در	این	نشست	همچنین	محمدحسن	علیپور	عضو	هیات	رئیسه	ی	شورای	اسالمی	
شهر	رشت،	علیرضا	حاجی	پور	رئیس	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهرداری	رشت،	بابک	رمضانی	رئیس	

سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی	شهرداری	رشت	و	برخی	دیگر	از	مدیران	شهری	حضور	داشتند.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت:
از تردد غیرضروری در معابر شهری بپرهیزید

شهرداری	 بین	الملل	 امور	 و	 ارتباطات	 مدیریت	 	 	 	
رشت	با	صدور	اطالعیه	یی	که	در	پایگاه	اطالع	رسانی	
از	 یافت	 بازتاب	 استان	 رسانه	های	 و	 شهرداری	 این	
شهروندان	رشت	خواست	تا	برای	انجام	بهتر	و	دقیق	تر	
عملیات	ضدعفونی	و	پاکسازی	فضای	شهر	از	آلودگیها	
در	 غیرضروری	 مرور	 و	 عبور	 همچنین	 و	 تردد	 از	

معابری	خودداری	کنند.
بین	الملل	 امور	 و	 ارتباطات	 مدیر	 قانع	 علیرضا	 	 	 	
از	 است:	 نوشته		 اطالعیه	 این	 در	 رشت	 شهرداری	
شهروندان	فهیم	شهر	رشت	در	خصوص	تردد	غیرضروری	در	معابر	شهری	به	جهت	ضدعفونی	نمودن	و	

پاکسازی	معابر	سطح	شهر	رشت	درخواست	همکاری	می	نماییم.
			وی	در	این	اطالعیه	تاکید	نموده	که	به	اطالع	شهروندان	فهیم	شهر	رشت	می	رساند	که	شهرداری	
رشت	طبق	روال	شبهای	گذشته	جهت	پیشگری	از	شیوع	»ویروس	کرونا«	نسبت	به	ضدعفونی	نمودن	
و	پاکسازی	معابر	در	سطح	مناطق	و	محالت	اقدام	می	نماید،	لذا	از	کلیه	شهروندان	درخواست	می	گردد	از	

تردد	غیرضروری	در	معابر	و	خیابانها	از	ساعت	۲۰.۳۰	شب	تا	۴	صبح	خودداری	نمایند.

  ساعت عملیات ضدعفونی معابر عمومی رشت تغییر کرد  
شهرداری  شهری  خدمات  معاون     
رشت از تغییر ساعت ضدعفونی معابر 
عمومی این شهر از ساعت ۲۰ به ساعت 

۲۲ خبر داد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، علی 
مقصودی در تشریح این خبر گفت: به 
منظور انجام بهتر عملیات ضدعفونی و 
جلوگیری از اختالل فعالیت شهروندان 
از پنجشنبه شب )۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸( 
و  عمومی  معابر  ضدعفونی  عملیات 
به  ساعت ۲۰  از  رشت  شهر  خیابانهای 

ساعت ۲۲ شب تغییر یافته است.
   وی ادامه داد: تغییر ساعت ضدعفونی 
نوع  و  میزان  در  تغییری  شهری  معابر 

ضدعفونی نخواهد داشت و به طور معمول هر شب ۱۰۰ هزار لیتر مخلوط محلول ضدعفونی 
مورد استفاده قرار می گیرد.

   مقصودی تاکید کرد: حسب دستور شهردار محترم عملیات ضدعفونی معابر در همه ی 
محالت ۵۵ گانه ی شهر رشت با اولویت بندی محالت انجام  می شود.

نقاط  ادامه دارد و  با قوت  نیز  پارکها و بوستانها  ادامه داد: عملیات ضدعفونی در     وی 
پراستفاده ی پارکها و بوستانهای شهر همچون سرویسهای بهداشتی، نیمکتها، مبلمان پارکی 

و ... در اولویت هستند.
   معاون خدمات شهری شهرداری رشت در پایان تاکید کرد: عملیات ضدعفونی معابر زمانی 
موفق و موثر خواهد بود که زنجیره ی رعایت اصول و موازین بهداشتی به وسیله ی شهروندان 
مراعات شود و ضمن کاهش تردد شهری، نهایت دقت برای ماندن در خانه و جلوگیری در 
خروج از خانه ها مگر در مواقع ضروری مورد توجه قرار گیرد و بهداشت فردی و عمومی بیش 

از پیش مورد توجه باشد.

ضدعفونی خیابانهای رشت توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری
امور	 و	 ارتباطات	 مدیریت	 خبر	 واحد	 گزارش	 به	
سازمان	 همت	 به	 رشت،	 شهرداری	 الملل	 بین	
مدیریت	پسماندهای	شهرداری	رشت،	ضدعفونی	و	
گندزدایی	اماکن	عمومی	و	خیابانهای	شهر	رشت	به	
جهت	جلوگیری	از	شیوع	ویروس	کرونا	و	در	راستای	

حفظ	سالمتی	شهروندان	انجام	گردید.
شایان	ذکر	است	که	همه	عابر	بانک		ها،	ایستگاه		های	تاکسی،	سرویس	های	بهداشتی	عمومی	و	

پارک		ها	که	نقاط	پرخطر	محسوب	می		شدند	نیز	در	جریان	این	عملیات	ضدعفونی	شدند.
همچنین	محلول	ضد	عفونی	کننده	استفاده	شده	در	این	عملیات	مطابق	دستورالعمل	وزارت	بهداشت	می	باشد.
در	طی	این	عملیات	اسماعیل	حاجی	پور	رئیس	شورای	اسالمی	شهر	رشت	،	محمد	حسن	علی	پور	
عضو	هیئت	رئیسه	شورای	اسالمی	شهر	رشت	و	علیرضا	حاجی	پور	مدیر	عامل	سازمان	مدیریت	

پسماند	های	شهرداری	رشت	نیز	حضور	داشتند.
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استاندار گیالن و هیات همراه از نحوه پاکسازی و خدمات رسانی 
شهرداری رشت در مقابله به شیوع کرونا بازدید کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
جریان این بازدید دکتر ارسالن زارع و دکتر مهدی شادنوش خواستار توضیح 
درباره اقدامات شهرداری رشت و ستاد مدیریت مبارزه با کرونای این شهرداری 

در زمینه پاکسازی فضای شهری شدند.
اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت و دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار این شهر هم در تشریح فعالیتها و اقدامات انجام شده خطاب به استاندار 
گیالن و نماینده تام االختیار وزیر بهداشت گزارش مفصل و جامع از مجموعه 
اقدامات سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، سیما، منظر و فضای سبز 
شهری، مدیریت پسماند ها، حمل و نقل بار و مسافر، میادین و ساماندهی مشاغل 

شهری، آرامستان ها و مجموعه خدمات شهری و مدیران مناطق ارائه دادند.
همچنین بازدیدکنندگان با حضور در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت 
با تیم خدمات رسان مدیریت بحران کرونا شهرداری رشت به گفتگو پرداختند و 
از تجهیزات و ماشین آالت ضدعفونی کننده که برای پاکسازی و گندزدایی شهر و 

محیط های عمومی شهری به خدمت گرفته می شود، دیدن کردند.
شایان ذکر است اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت، فرهام 
زاهد نایب رئیس شورا، دکتر احمد رمضانپور، دکتر سید امیرحسین علوی و 
محمدحسن علیپور از اعضای شورای اسالمی شهر رشت نیز در این برنامه بازدید 
حاضر بودند و شهردار رشت را هم بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و برخی 
دیگر از مدیران شهرداری در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب همراهی 

می کردند.

مجموعه شهرداری برای مقابله با ویروس کرونا شبانه روز فعالیت می کند
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علی مقصودی با اعالم 
این مطلب گفت: تالشگران شهرداری رشت بر اساس این دستورالعمل ها که برای واحدها و دوایر 
مختلف شهرداری ترسیم شده در مواجهه با این مسئله مجموعه اقداماتی را چه در زمینه اجرایی 
و چه آموزشی و چه خدماتی دنبال کرده اند که هم اکنون نیز در حال اجرا بوده و این قول را 
به شهروندان محترم شهرمان می دهیم که تا پایان به انجام وظیفه خود و تا آخرین لحظه کنار 

شهروندان باشیم.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت سپس افزود: 
انجام  با  خود  وظیفه  اساس  بر  شهرداری  تالشگران 
اقداماتی نسبت به پیشگیری از شیوع این بیماری و مقابله 
با ویروس کرونا با جدیت وارد عمل شده اند و برای تامین 

رفاه شهروندان به طور شبانه روزی فعالیت می کنند.
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  داد:  ادامه  وی 
سرویس   ضدعفونی  و  نظافت  با  رشت  شهرداری 
های بهداشتی بوستانها، ضدعفونی کردن وسایل و 
تجهیزات بازی کودکان و همچنین ست های ورزشی 

و نصب نوار خطر برای ممانعت در استفاده از آنها تا اطالع ثانوی، ضدعفونی نمودن مبلمان و دیگر 
تاسیسات بوستانها اقدام  نموده است.

مقصودی ادامه داد: ضدعفونی کردن  مبلمان شهری، عابر بانک ها، ایستگاه های اتوبوس و... هم 
به وسیله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دنبال می گردد که این فعالیتها در کنار 

حضور به موقع و همیشگی آتش نشان ها در حوادث مختلف صورت می گیرد.
وی افزود: ارائه خدمات شهری به وسیله ناوگان حمل  و نقل عمومی ازجمله تاکسی، ون، مینی 
بوس و اتوبوس  های شهری و همچنین ضد عفونی کردن داخل آنها به طور مرتب با مواد شوینده 
و گندزدایی از این ناوگان، در کنار آن ارائه برنامه های آموزشی به رانندگان سیستم  حمل و نقل 
عمومی در جهت انجام عملیات ضدعفونی که سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری انجام  
می دهد، در نوع خود ارزشمند است.معاون خدمات شهری شهرداری رشت سپس گفت: سازمان 
میادین و مشاغل شهری هم در این مدت تالشهای قابل توجهی داشته و با نصب بنرهای آموزشی 

در بازارچه های مختلف میوه و تره بار نسبت به آگاهی بخشی به جامعه اقدام کرده است.
مقصودی همچنین خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت هم نسبت به 
جمع آوری به موقع زباله ها از معابر شهری به منظور پاکیزه نگه داشتن شهر و همچنین جمع 
آوری زباله های بیمارستانی که فرآیند بی خطر سازی آنها قبالً انجام شده باشد و حمل و انتقال 
آن به دفنگاه سراوان اقدام  می نماید  و تقریباً در طول ۲۴ ساعت سه بار این فعالیت انجام  می 
شود. همچنین ضدعفونی کردن دفنگاه زباله سراوان و دفن اصولی زباله ها و نیز شست و شوی 
مخازن زباله و سرویس های بهداشتی سطح شهر از دیگر اقدامات سازمان مدیریت پسماند ها است.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مبادی خروجی از 
بیمارستانها مربوط به اموات است، سازمان آرامستان های شهرداری ابتدا نسبت به آموزش نکات فنی 
و ایمنی همه رانندگان خودروهای حمل متوفی اقدام کرده و پس از حمل اجساد برای دفن اصولی و 
بهداشتی، مطابق دستورالعمل های موجود با نظارت مرکز بهداشت و سپاه ناحیه رشت اقدام می نماید.

مقصودی همچنین اظهار کرد: بسیاری از فعالیتهای اطالع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 
در زمینه رعایت اصول و مقررات بهداشتی، حفظ بهداشت فردی و اجتماعی، کاهش تردد و کم  
کردن سفرهای غیر ضروری شهری و... به چگونگی اطالع رسانی مناسبی بر می گردد که به همت 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در 
کنار فعالیتهای جاری و عمرانی به انجام رسیده است.وی ادامه داد: در این زمینه مدیریت ارتباطات 
شهرداری با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با بهره گیری ۱۴ بیلبورد ۶۸ 
استند، بیش از ۱۰۰ واتر بند و ۹ تلویزیون شهری در سطح شهر، همچنین با عرضه کاتالوگ ها، 
اطالعیه ها و پمفلنت های مختلف، رعایت اصول و موازین بهداشتی را به همگان یادآور گردیدند.
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شهرداری رشت از 
سفید پوشان خدمتگزار 

جامعه قدردانی کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، طی روزهای گذشته بنرهایی با عنوان "قهرمانانی که روی 
سکو نرفتند" و با مضمون قدردانی و تجلیل از پرستاران، دکترها 
و کادر درمانی بیمارستانها که در صف مقدم مبارزه با کرونا شبانه 
روز فعالیت می کنند، تهیه شده و در ورودیهای بیمارستانها و مراکز 

درمانی دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی نصب شده اند.
این اقدام به منظور روحیه دادن و ایجاد دلگرمی بین این سختکوشان 

انجام شده و بازتابی گسترده و مثبت هم داشته است.
تصاویری از این بنرهای نصب شده را در ورودی بیمارستانهایی از 
جمله رازی، بعثت، پورسینا، الزهرا، گلسار، قائم، آریا، پلی کلینیک 

شماره یک رشت، حضرت رسول اکرم)ص( و... مشاهده می کنید.

رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت: اجساد بیماران 
کرونایی با رعایت دقیق اصول بهداشتی تدفین می شوند  

آرامستانهای  سازمان  رئیس      
شهرداری رشت گفت: نحوه ی تدفین 
اجساد بیماران کرونایی دقیقاً بر اساس 
پروتکل ابالغی، در رشت انجام  می شود 
که در آن حتی جنس تابوت، چگونگی 
شست وشو، موادی که باید روی جسد 
ریخته شود، عمق دفن جسد و خاک 

دور قبر مشخص شده است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات 
رشت، سهراب راستگو در ادامه افزود: 

قبرهایی که برای اجساد افراد متوفی مبتالی به »کرونا« تهیه می شوند باید عمقی بیش از دو و نیم 
متر داشته باشند و یکی از اعضای خانواده متوفی هم در محل حاضر بوده و کامالً ناظر روند اجرای 

کارها خواهد بود.
   رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت سپس تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم 
پیشگیری از گسترش آلودگیها، همه ی مراحل تدفین فوتی های ناشی از بیماری »کرونا«، با نهایت دقت 

و ظرافت انجام می شود.
   وی گفت: مراسم تدفین اجساد افرادی که بر اثر بیماری »کرونا« فوت شده باشند نیز، پس از صدور 
گواهی فوت پزشکی، با نظارت مرکز بهداشت شهرستان رشت و با حضور و همکاری نماینده ی سپاه 

مرکزی ناحیه ی رشت و نماینده ی نیروی انتظامی انجام  می شود.
   رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت سپس ادامه داد: فوتیهایی که مربوط به دیگر شهرستانهای 
استان باشند نیز با رعایت قانون و اصول بهداشتی و با نظارت مرکز بهداشت و سپاه ناحیه ی رشت و 

نیروی انتظامی به شهرستان مربوطه انتقال داده می شوند.
   وی در پایان از حضور موثر و شفافسازی رسانه ها در زمینه ی عملیات تدفین اجساد بیماران کرونایی 
تشکر کرد و گفت: اصحاب رسانه با انجام هماهنگی می توانند از همه ی مراحل تدفین گزارش تهیه کرده 

و شفافسازی نمایند.

سازمان فرهنگی شهرداری رشت؛
ماسک رایگان در مناطق کم برخوردار رشت توزیع می کند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، حمیدرضا محمدی با اشاره به اهمیت 
مقابله با ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از شیوع آن در 
میان شهروندان، اظهار کرد: با توجه به هماهنگی های به 
عمل آمده با خانه کار آفرینی این سازمان، تولید ماسک در 
این مجموعه شروع و به حول قوه الهی در روزهای آتی 
به صورت رایگان در اختیار شهروندان شهر رشت قرار 

می گیرد.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
شهرداری رشت، با اشاره به نیاز شهرونداِن عزیِز شهر 
رشت، به لوازم بهداشتی از جمله ماسک و دستکش، گفت: دغدغه بهداشتی شهروندان شهر رشت، 
برای مقابله با ویروس کرونا و ممانعت از شیوع آن، موجب شد تا این سازمان تولید تعداد قابل 

توجهی از ماسک را در دستور کار خود قرار دهد.
وی همکاری نهادها و سازمانهای مختلف با دانشگاه علوم پزشکی برای مقابله با شیوع این بیماری را ضروری 
دانست و افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت،در یک فضای ایزوله و کامال بهداشتی 
با استفاده از امکانات موجود به تولید ماسک پرداخته تا بخشی از دغدغه بهداشتی شهروندان، برطرف گردد.

محمدی با تاکید بر لزوم توجه به مناطق کم برخوردار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بیان 
کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، پس از تولید ماسک، آنها را با اولویت 

محالت کم برخوردار شهر رشت بین مردم به صورت رایگان توزیع می کند.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با بیان اینکه مردم با همراهی 
و همدلی خود، ویروس کرونا را شکست داده و به مقابله با آن می پردازند، تصریح کرد: سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، عالوه بر تولید و توزیع ماسک، با فعالیت فرهنگی و 
اجتماعی، نکات بهداشتی را یادآوری کرده و با تولید محتوا، گام مهمی در راستای آگاهی بخشی 
میان مردم برداشته است.وی با ابراز امیدواری از پیروزی مردم شریف رشت در مقابله با این میهمان 
ناخوانده، افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، در مقابله با این بیماری، خود 
را کنار مردم دانسته و از هیچ تالشی برای شادی و سالمتی شهروندان عزیز رشت دریغ نمی کند.

 دستکش ها، ماسک ها و دستمال کاغذی مصرف شده را 
در معابر شهری رها نکنید

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علی مقصودی در 
تشریح این خبر گفت: با توجه به خطرات ناشی از پراکنش ویروس کرونا و لزوم رعایت بهداشت 
فردی و عمومی به وسیله شهروندان، شاهد استفاده گسترده و پر تعداد از دستکش ها و ماسک 
های یکبار مصرف و همچنین دستمال کاغذی و پد الکلی هستیم که الزم است شهروندان گرامی 

نسبت به نحوه دور انداختن آنها موضوعاتی را مورد توجه قرار داده و رعایت کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت سپس افزود: شهروندان فهیم رشت برای اینکه بتوانند هم 
از پراکنش آلودگی ها جلوگیری کنند و هم با رعایت اصول بهداشتی خود به سالمت و بهداشت 
دیگران و جامعه نیز احترام بگذارند، الزم است پس از استفاده از این اقالم بهداشتی آنها را در یک 

پالستیک فریزر انداخته و سر پالستیک را محکم گره بزنند و سپس داخل سطل زباله بیندازند.
وی ادامه داد: شهروندان گرامی همچنین الزم است برای رعایت بهداشت عمومی این اقالم را پس 
از استفاده به هیچ وجه در معابر و یا حتی به صورت مجزا در سطل های زباله رها نکنند تا از میزان 

آلودگی های شهری کاسته شود.
مقصودی ادامه داد: از همشهریان مان درخواست می کنیم تا با رعایت این موارد، محیطی امن و 

عاری از آلودگی و همچنین کاهش زمینه های ابتال به ویروس، فراهم آورند.



۸

همه مجموعه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت مستمراً ضدعفونی می شوند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، حمید رضا محمدی با اشاره 
به هماهنگی به عمل آمده و دستور شهردار محترم در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ 
سالمت شهروندان، اظهار کرد: تمامی مجموعه های ورزشی، اقامتی و اداری سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری رشت به صورت مستمر ضدعفونی خواهند شد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با تاکید بر لزوم پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا در راستای دستورالعملهای پیش بینی شده، بیان کرد: تمامی اماکن ورزشی، فرهنگی و 

آموزشی شهرداری رشت نیز تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند بود.
محمدی توجه به هشدارهای بهداشتی، و فعال کردن ظرفیت استند ها و بیلبورد های تبلیغاتی مجموعه 
شهرداری رشت در راستای آموزش شهروندان برای پیشگیری از این بیماری را ضروری دانست و تصریح 
کرد: مطمئنا شهروندان شریف شهر رشت، با توکل بر خدا، حفظ آرامش، و توجه جدی به توصیه های 

بهداشتی، این موضوع را به خوبی مدیریت کرده و آن را پشت سر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به روحیه مقاوم و شکست ناپذیر مردم بزرگ  ایران اسالمی، گفت: قطعا با رشادت و ایثار گری 
کادر محترم درمانی، همدلی و همیاری مردم عزیز و به حول قوه الهی، مبارزه با این بیماری به نتیجه 

خواهد رسید و سالمتی و نشاط میهمان هم وطنان و شهروندان خواهد شد.
شایان ذکر است چاپ و نصب بنرهای پیشگیری از بیماری کرونا در راستای آگاهی بخشی بین شهروندان 
توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از دیگر اقدامات این سازمان در خصوص 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا می باشد.

ضدعفونی مجتمع های مسکونی رشت
   به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا به طور مستمر هر شب نقاط پرتردد، عمومی شهرکها و 

مجتمع های مسکونی شهر رشت ضدعفونی و گندزدایی می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور جلوگیری از شیوع 
و سرایت ویروس کرونا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان مدیریت پسماند های شهری 
شهرداری رشت اقدام به ضدعفونی کردن نقاط پر تردد و عمومی شهرک ها و مجتمع های مسکونی 

شهر رشت نمودند.
شایان ذکر است عملیات ضدعفونی کردن و گند زدایی خیابان ها و مکان های عمومی سطح شهر تا 

اعالم کنترل کامل ویروس، هر شب از ساعت ۲۲ الی ۴ صبح تکرار خواهد شد.

ضدعفونی مناطق پنجگانه 
شهر رشت؛

به طور مستمر از ساعت 
۲۲ شب تا ۴ صبح

 
به عنوان یک روش جدی و اصولی برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا عملیات ضدعفونی کردن 
محالت مناطق پنجگانه، توسط نیروهای خدمات 
شهری شهرداری رشت به طور مستمر هر شب 

انجام می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، به منظور جلوگیری 
از شیوع و سرایت ویروس کرونا ادامه عملیات 
پنجگانه  مناطق  محالت  کردن  ضدعفونی 
شهرداری  شهری  خدمات  نیروهای  ،توسط 
رشت هر شب انجام می شود به طوری که شب 
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ در محله های آزاد و ... ، 
خیابانهای شهدا، فلسطین و ... صورت پذیرفته 

است.
شایان ذکر است عملیات ضدعفونی کردن و گند 
کنترل  اعالم  تا  پنجگانه  مناطق  زدایی محالت 
کامل ویروس، هر شب از ساعت ۲۲ شب تا ۴ 

صبح تکرار خواهد شد.
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