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حدیث هفتهگفتار هفته
»به مناسبت وفات حضرت زینب)س(«

شاید یکی از عمیق ترین جمالتی که اهل علم و قلم باید در کتاب ها درباره آن مطلب بنویسند، فرمایش خود حضرت 
زینب کبری )س( در کربال است که فرمود:

 ما رأیت اال جمیال؛ هیچ چیز جز زیبایی ندیدم.

مدیریت  خبر  واحد  به  گزارش 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
اقدامات  به  اشاره  با  گفتگویی 
جهادی نیروهای این شهرداری در 
اظهار  کرونا  ویروس  از  پیشگیری 
زمینه  در  رشت  شهرداری  کرد: 
پیشگام  کاری  دور  ابالغ  اجرای 
بوده و این اقدام مهم در نخستین 
کمیسیون  تایید  مورد  ساعات، 
بهداشت شورای اسالمی این شهر 

نیز قرار گرفته است.
وی افزود: آیین نامه دورکاری و فرم 

شیفت بندی روز و شب، به بیش از ۵۰ و تا ۸۰ درصد نیروهای ستادی 
شهرداری ابالغ شده است.

حاج محمدی اطالع رسانی و آموزش با همکاری مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
از طریق ساخت ویدئو، موشن گرافیک و پخش در تلویزیون های شهری 
و فضای مجازی، طراحی و نصب بیلبورد و استندهای اطالع رسانی و 
اصلی  معابر  ضدعفونی  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  آموزش 
و فرعی، محالت، پمپ های بنزین ، رستوران ها و ادارات را از جمله 

اقدامات شهرداری رشت در مقابله با ویروس کرونا برشمرد.
شهردار رشت سپس پیرامون ضدعفونی معابر شهری، محالت و مراکز 
تجمع مردم با اشاره به دریافت دستورالعمل الزم از شبکه بهداشت 
و درمان استان و فرموالسیون تولید انبوه مواد ضدعفونی برای سطح 
شهر، خاطر نشان کرد: این موارد با همکاری سازمان آتش نشانی و 

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت اجرایی شده است.
وی همچنین ادامه داد: ویروس کشی، ضدعفونی کردن معابر اصلی 
توسط  افراد،  با دست  تماس  مورد  های  مکان  و  مبلمان شهری  و 

شهرداری رشت به طور مرتب و مداوم انجام می شود.
حاج محمدی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون بهبود، درمان و انتقال 
بیماران به مراکز درمانی، به اهمیت امحای زباله های بیمارستانی 
توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: این مهم هم شامل امحا زباله 

تدفین  هم  و  بیمارستانی  های 
بهداشتی افراد متوفی می شود که 
بر اساس دستورالعمل و نظارت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با همکاری 
شبکه بهداشت و سازمان آرامستان 
های شهرداری رشت، در مکانی ویژه 

انجام می گردد.
به  اشاره  با  ادامه  شهردار رشت در 
باال بودن سطح آبهای زیرزمینی در 
باغ رضوان رشت افزود: با زهکشی 
بخشی از قطعات آرامستان، سطح 
نسبت  و  داده  ایستایی آب کاهش 
بیماران  مناسب  قبور  ساخت  به 

کرونایی در عمق ۲.۵ متری اقدام شده است.
کوید  ویروسی  بیماری  به شیوع  توجه  با  همچنین  محمدی  حاج 
۱۹ و افزایش مرگ و میر ناشی از آن خاطر نشان کرد: شهرداری 
توانسته است تاکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی ستاد 
پیشگیری از کرونا در استان و با همکاری نهادهای اطالع رسانی و 
دستگاه های اجرایی، در بخش های مختلف نسبت به انجام وظایف 

خود، خوب و موفق عمل کند.
وی تعطیلی شرکت کود آلی را از جمله اقدامات مهم شهرداری در این 
ایام برشمرد و افزود: عملیات پردازش زباله ها و احتمال ایجاد عفونت 
ناشی از این پردازش آنها موجب تصمیم تعطیلی این شرکت و تبدیل 

آن به مرکزی برای تهیه و تولید روزانه دو هزار ماسک شده است.
این  مدیر شهری همچنین رایگان شدن حمل اموات از بیمارستان تا 
آرامستان را از اقدامات دیگر شهرداری رشت عنوان کرد و یادآور 
شد: این اقدام به تدبیر و دستور رئیس شورای اسالمی شهر و با هدف 
پیشگیری از فعالیت افراد سود جو اتخاذ شده و بر این اساس مقرر 

گردیده است تا هزینه یاد شده از سوی شهرداری پرداخت شود.
شهردار رشت رعایت اصل قرنطینگی در مباحث اپیدمی را از همگان 
خواستار شد و با اشاره به ممنوعیت سفرهای نوروزی گفت: امسال، 
سراسر استان گیالن و به ویژه شهر رشت، امکان پذیرش میهمان را 

تا سیر نزولی اپیدمی و سرکوبی کامل ویروس کرونا ندارد.

شهردار رشت در جلسه ویدئو کنفرانسی شهرداران کالنشهرهای کشور: 

امکان پذیرش میهمانان نوروزی در رشت وجود ندارد

این روزها بیشتر به فکر 
نارنجی پوشان باشیم

پاکبانان شهرداری در هر مقطع زمانی و با بروز هر 
مشکل کوچک و بزرگ اجتماعی، آماده و مصمم در 

صف نخست خدمت به جامعه هستند.
با اعالم خبر انتشار ویروس کرونا در کشور و استان 
پوشان  نارنجی  آن شهر رشت،  تبع  به  و  گیالن 
سختکوش شهرداری بدون تعلل وارد میدان کارزار 
شده اند و هر کاری که از دستشان برآمده را نیز 

تاکنون انجام داده و می دهند.
گذشته  همچون  را  شهری  معابر  و  خیابانها  آنها 
پاکسازی می کنند، در جمع آوری زباله های شهری 
تالش می کنند، در ضدعفونی کردن و گندزدایی 
معابر در صف مقدم هستند و هر کمکی که از دست 
شان برآید انجام  می دهند تا شهروندان شهرباران 

کمتر در معرض خطر و آلودگی ویروسی باشند.
در مظلومیت این قشر زحمتکش همین بس که 
علی رغم سختی کار آنها، در طول سالیان گذشته 
حقوق  و  دستمزد  که  افتاده  اتفاق  اوقات  گاهی 
نارنجی پوشان به دلیل مشکالت مالی شهرداری با 
تاخیر به آنها پرداخت شود اما آنها هرگز شهروندان 
شهرشان را نادیده نگرفته و یا انگیزه کار خود را از 
دست نداده اند، بلکه همواره شبانه روز تالش کرده 

تا آسودگی خاطر آنها فراهم آید.
به عنوان فردی از افراد خانواده بزرگ شهرداری 
بیشتر  آنها  تنگناهای  و  مشکالت  با  که  رشت 
خواهم  می  نکته  این  به  اینجا  در  دارم،  آشنایی 
اشاره کنم که اگر ما نسبت به سالمتی و بهداشت 
فردی و عمومی عالقه  مند هستیم، می توانیم با 
توجه به اینکه پرتاب کردن ماسک ها، دستکش 
ها، دستمال های کاغذی و دیگر اقالم بهداشتی 
یکبار مصرف، هم می تواند سالمت اجتماعی و 
هم سالمت این کارگران خدمتگزار را به مخاطره 
بیندازد، با امحای درست و اصولی آنها، با پاکبانان 
شهرمان بیشتر همراهی کنیم و رنج و زحمت آنها 
را مضاعف نسازیم.یادمان باشد که نارنجی پوشان 
کمتر  شهر  در  روز  چند  اگر  شهرداری  تالشگر 
فعالیت داشته باشند، در شرایط موجود احتمال 

بحران شیوع کرونا ممکن است مضاعف شود.
آنها  زحمات  از  قدردانی  برای  بیاییم  همچنین 
کوچکترین کاری که می شود انجام داد را با نارنجی 
پوشان همراهی کنیم و در جهت کاهش زمینه های 
آلودگی آنها با جمع آوری همه زباله ها و قراردادن 
آنها پیش از ساعت ۲۱ شب پشت در خانه هایمان 
در ایجاد نظم برای جمع آوری پسماندها کمک کنیم.
علیرضا  قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام تسلیت شهردار رشت در پی درگذشت راننده شریف 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی 
پیامی درگذشت راننده شریف سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح می باشد:

))بسمه تعالی((
انا هلل و انا الیه راجعون

با کمال تاسف و تاثر مطلع شدم که امروز جناب آقای 
اتوبوسرانی  و زحمتکش  راننده شریف  نژاد  امین کریم 
شهرداری رشت جان به جان آفرین تسلیم کرده و به دیار 

باقی شتافته است.
بدون شک رانندگان شریف و خدمتگزار شهرداری 

که شبانه روز دوشادوش کارگران زحمتکش تالش و 
کوشش می نمایند، همواره در مسیر خدمت از شاخص  های ارزیابی حضور در برنامه های تجلیل و 

تقدیر، علی رغم سوابق درخشان خدمتی و سنوات طوالنی رانندگی به دور می مانند و کمتر دیده می 
شوند، هرچند که تالشها و زحمات آنها همواره مورد توجه شهروندان و مدیران شهری بوده و هست.

به هر حال اینک شاهد آسمانی شدن یکی از پدران زحمتکش خانواده بزرگ شهرداری رشت هستیم، 
از خداوند منان برای همه بازماندگان آن مرحوم صبر و اجر و برای روح بلند آن عزیز از دست رفته، 

علو درجات را آرزومند بوده و امیدوارم همواره در جوار قرب الهی در آرامش باشد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهرداری رشت در یگان ویژه نیروی انتظامی ماسک  توزیع کرد
با حضور شهردار رشت کار توزیع ماسک های 
تولید شده به وسیله شرکت کود آلی و کانون 
انتظامی  نیروی  ویژه  یگان  جوانان رضوی در 

انجام شد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
همراه  به  رشت  شهردار  حاج محمدی  ناصر 
محمدحسن علیپور عضو هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهر رشت و سجاد حسینی مدیرعامل 

شرکت کود آلی گیالن ماسک های تولید شده در شرکت کود آلی و کانون جوانان رضوی را بین اعضای 
یگان ویژه نیروی انتظامی توزیع نمودند.

شهرداری رشت در جوابیه مطلب »گیل خبر«:
شهرداری نهاد عمومی خدمات رسان است 

و درآمد دولتی ندارد

به دنبال درج مطلبی در ارتباط با »دریافت عوارض پایان سال« در پایگاه خبری »گیل خبر« 
شهرداری رشت نسبت به آن واکنش نشان داد و با ارسال جوابیه ای به این پایگاه خبری تاکید کرد: 

شهرداری نهاد عمومی خدمات رسان است و درآمد دولتی ندارد
در متن این جوابیه آمده است: طی ابالغ آقای آرش امیرلو سرپرست منطقه یک شهرداری رشت 
به واحدهای صنفی که کماکان علی رغم وضعیت موجود، مشغول فعالیت هستند از جمله مطب 
ها و... خواستار پرداخت مالیات، عوارض و بدهی پایان سال آنها به شهرداری شد که با عکس العمل 

یکی از پایگاه های خبری رشت مواجه گردید.
شهرداری منطقه یک ضمن ابراز همدردی با شهروندان رشت در این روزهای بحرانی و تعطیلی 
برخی مشاغل تاکید می نماید با توجه به شرایطی که هم اکنون بر جامعه حاکم است اما کماکان 
شاهد هستیم که برخی مشاغل از جمله مطب ها به فعالیت خود ادامه داده و به مشغول کار 

هستند.
این شهرداری تاکید می ورزد که الزم است همگان به کمپین "در خانه بمانیم" بپیوندند تا مساله 
بحران کرونا در جامعه رفع گردد اما علی رغم شرایط بحرانی موجود نهادی همچون شهرداری به 
دلیل ماهیت کار و لزوم همراهی در زمینه ضدعفونی شهر و ارائه خدمات شهری همچون جمع 
آوری زباله ها و... همچنان باید پای کار و آماده باشند و مطابق قانون وظایفی دارند که باید به انجام 
برسانند، بدیهی است با توجه به منابع درآمدی شهرداری برای تامین حقوق پرسنل زحمتکش که 
چندین  ماه است بدون حقوق فعالیت می کنند و از آنجایی که شهرداریها نهاد عمومی خدمات 
رسان هستند و بودجه و اعتبار دولتی ندارند، نیاز است دیگر اصناف هم نسبت به وظایفی که 

در قبال شهرداریها دارند از جمله پرداخت عوارض، بدهی و مالیات ِحرف و... بی توجه نباشند.
شایان ذکر است که همه پرسنل تالشگر شهرداری دوشادوش پرسنل درمانی و بخشهای خدماتی، 
تالش می کنند تا این بحران به گونه ای برنامه ریزی شده، مدیریت گردد و همگان در تالش 
هستند تا بتوانیم از این بحران سخت عبور کنیم و به خوبی می دانیم که عبور از آن هم جز با تعاون 

و همکاری همگان با نهادهای خدمات رسان میسر نخواهد شد.
به همین دلیل منطقی به نظر می رسد اگر بخشهای دیگر برای حمایت و پشتیبانی از خدمتگزاران 
شهری نسبت به بدهی ها، عوارض و مالیات ِحرف پایان سال اقدام کنند تا شهرداریها هم بتوانند با 
پرداخت بخشی از حقوق عقب مانده پرسنل و نیروهای خدمات رسان در روزهای پایان سال زمینه 

های انگیزه کاری بیشتر آنها را فراهم آورند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که از برخی رسانه هایی که حتی در چنین شرایط بحرانی 
به جای امید آفرینی در جامعه به انتشار مطالب متشنج کننده و استرس آور مبادرت می ورزند، 

پیشنهاد می کنیم اهتمام خود را برای حل مسائل اساس جامعه به کار گیرند.
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درخواست شهرداری رشت از شهروندان این شهر؛
همراهی برای جمع آوری بهتر زباله های شهری و ضدعفونی مناسب تر معابر

برای انجام بهتر ضدعفونی معابر شهری؛ شهروندان گرامی زباله های خود را سر ساعت ۲۱ شب 
بیرون منازل قرار دهند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت عملیات ضدعفونی 
کردن معابر شهری، سرویس های بهداشتی، المان ها و مبلمان های شهری در خیابان های اصلی 

و محالت مناطق پنجگانه شهرداری انجام می شود.
در اجرای این عملیات، ۲۳ دستگاه خودروی سنگین، نیمه سنگین و باری سبک مرتبط با 
عملیات به کارگیری می شوند و همچنین ۱۲۱ هزار لیتر محلول ضدعفونی مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
همچنین در این عملیات ۱۴ دستگاه پمپاژ کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد و ۹۰ نفر از 

پرسنل خدمتگزار شهرداری رشت عملیات ضدعفونی معابر شهری را انجام خواهند داد.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز با اشاره با اهمیت ضدعفونی معابر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از شهروندان فهیم 
رشت خواست تا هنگام ضد عفونی از تردد بی مورد در شهر خودداری کرده و همچنین زباله های خود را سر ساعت ۲۱ شب خارج 

منازل قرار دهند و پس از آن به هیچ عنوان زباله ها را در معابر نگذارند تا کار ضدعفونی درست و اصولی انجام شود.
علی مقصودی همچنین از شهروندان رشت درخواست کرد: برای رعایت پاکیزگی معابر هنگام ضدعفونی از پرتاب دستمال کاغذی 
آلوده، دستکش و ماسک یکبار مصرف در معابر شهری جداً خودداری کنند تا کار ضدعفونی پرسنل زحمتکش شهرداری رشت به 

درستی انجام شود.

گاری کبابی های رشت جمع آوری شدند
شهروندان رشت از خرید اغذیه از مراکز غیرمجاز در شهر 

جداً خودداری کنند
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
این  اطالعیه ای  بین الملل شهرداری رشت در 
شهرداری اعالم  کرد: با هماهنگی و همکاری 
دیگر  و  پلیس  رشت،  شهرستان  فرمانداری 
و  گاری کبابی ها  فعالیت  از  ذی صالح  مراجع 
جلوگیری  اغذیه  غیرمجاز  عرضه  مراکز  دیگر 

شده است.
بر پایه این اطالعیه مقرر شده است از عصر روز 
شنبه هفدهم اسفند ماه ۱۳۹۸ تذکرات الزم 

برای جمع کردن بساط گاری کبابی ها به آنها ابالغ گردد و از همان شب عملیات جمع آوری آنها از 
معابر شهری اجرایی شود.

در اطالعیه ای که به همین منظور به وسیله شهرداری رشت منتشر شد، تاکید گردید: این 
از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا، حفظ سالمت شهروندان و  به منظور جلوگیری  اقدام 
این گاری کبابی ها و همه  فعالیت  توقف  و  بهداشتی صورت می گیرد  موازین  و  اصول  رعایت 
ادامه  عادی  شرایط  به  بازگشت  و  اضطراری  شرایط  پایان  تا  اغذیه  عرضه  غیرمجاز  مراکز 

خواهد یافت.
در این اطالعیه همچنین تاکید شده است: هر گونه مقاومت گاری کبابی ها نسبت به این اقدام منجر به 
جمع آوری تجهیزات و ضبط گاری و بساط آنها در هماهنگی با مراجع ذی صالح خواهد بود و با کسانی 

که از این کار سرپیچی کنند نیز برخورد قانونی الزم به عمل خواهد آمد.
در پایان این اطالعیه از شهروندان فهیم رشت هم خواسته شده است تا برای حفظ سالمتی خود و 
خانواده هایشان مواد غذایی و اغذیه را از مراکز عرضه مجاز خوراکی ها تهیه کنند و بهداشت و سالمت 

خود و جامعه را به مخاطره نیاندازند.

برای ادای احترام و خواندن فاتحه؛
فعاًل شهروندان از مراجعه به آرامستان های رشت خودداری 

کنند
شهرداری رشت در اطالعیه ای از شهروندان این شهر خواسته است تا برای ادای احترام و همچنین خواندن 

فاتحه برای درگذشتگان خود فعالً از حضور در آرامستان های این شهر درجهت کاهش تجمع خودداری کنند. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در متن این اطالعیه آمده است:

با سالم و احترام
خدمت همه شهروندان گرامی 
این روزها که شهر و استان  ما 
درگیر شیوع ویروس خطرناک 
کرونا است، الزم است به طور 
جدی از میران تجمعات کاسته 
شود و سازمان آرامستان ها یکی 
همواره  که  است  مراکزی  از 
می تواند محل تجمع افراد برای 

خواندن فاتحه، اعمال دینی و ادای احترام به عزیزان از دست رفته باشد.
از شهروندانی که عزیزی از خانواده خود را از دست داده و یا می دهند، با نهایت تاسف و تاثر از وضعیت اضطراری و 
خطرناک پیش آمده و ضمن همدردی با همه خانواده های سوگوار رشتی، درخواست می شود به منظور جلوگیری 
از پراکنش آلودگی ویروسی از تجمع غیرضروری در محل سازمان آرامستان های شهرداری )باغ رضوان( در جهت 

پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر و همچنین   مقابله با ویروس کرونا، جداً خودداری کنند.
بدیهی است در شرایط بحرانی موجود روح درگذشتگان ما در آرامش بیشتری خواهند بود که ما هم از رفتارهای 

پرخطر و آسیب زا خودداری و پرهیز کنیم.
یقیقاً شهروندان گرامی نیز به خوبی درک خواهند کرد که این درخواست شهرداری به منظور تامین ایمنی و 
سالمت آنها است و حضور بی دلیل شان در محل سازمان آرامستان ها که عملیات دفن اموات بیماران مشکوک به 
کرونا نیز انجام می شود، سالمت آنها و دیگران را جداً به خطر می اندازد و پرهیز از تجمعات هم در چنین شرایطی 

مورد تاکید همه مسئوالن وزارت بهداشت و درمان است.

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

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
با  مقابله  اهمیت  به  اشاره  با  رشت  شهرداری 
ویروس کرونا و لزوم پیشگیری از شیوع آن در 
به  هماهنگی های  به  توجه  کرد:با  اظهار  جامعه 
عمل آمده با خانه کارآفرینی این سازمان، تولید 
ماسک در این مجموعه شروع شده و به حول قوه 
الهی در روزهای آتی به صورت رایگان در اختیار 

شهروندان شهر رشت قرار می گیرد.
حمیدرضا محمدی با اشاره به نیاز شهرونداِن  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.
با  مختلف  سازمانهای  و  نهادها  همکاری  وی 
شیوع  با  مقابله  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این بیماری را ضروری دانست و افزود: سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، 
با  بهداشتی  کامال  و  ایزوله  فضای  یک  در 
ماسک  تولید  به  موجود  امکانات  از  استفاده 
بهداشتی  دغدغه  از  بخشی  تا  پرداخته 

شهروندان، برطرف گردد.
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با دستور و حضور شهردار رشت؛ 
بین پاکبانان سازمان  پسماندهای شهرداری 

ماسک و مایع ضدعفونی توزیع شد

به منظور حفظ سالمت و بهداشت پاکبانان پرتالش شهرداری رشت با دستور و حضور دکتر ناصر 
حاج محمدی بین نارنجی پوشان شهرباران ماسک، مایع ضدعفونی و اقالم بهداشتی توزیع شد. 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شخصاً بر 
کار توزیع این اقالم بهداشتی بین پاکبانان نظارت کرد و به بسیاری از آنها ماسک و مایع ضدعفونی ارائه نمود.

شایان ذکر است ماسک های توزیع شده از تولیدات شرکت کود آلی شهرداری رشت با مشارکت کانون 
جوانان رضوی بود و در جریان توزیع این قالم بهداشتی علیرضا حاجی پور رئیس سازمان پسماندهای 
شهرداری رشت، سجاد حسینی مدیرعامل شرکت کوآلی و برخی دیگر از مدیران شهرداری، ناصر 

حاج محمدی را همراهی می کردند.
گفتنی اینکه پاکبانان شهرباران به دلیل ارتباط مستقیم با جمع آوری زباله ها، در معرض خطر جدی 
آلودگی قرار دارند و توزیع ماسک، مایع ضدعفونی کننده و دیگر اقالم بهداشتی می تواند تا حدود بسیاری 

تضمین کننده آسایش، رفاه و سالمتی آنها باشد.

نماینده  رشت به سازمان آرامستان های شهرداری دعوت شد
به وسیله شهرداری رشت برای پرهیز از ایجاد ترس در 
شهروندان؛ از مهندس غالمعلی جعفر زاده برای مشاهده 
همه مراحل کار کفن و دفن اموات دعوت به عمل آمد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، به دنبال اظهار نظر مهندس غالمعلی 
جعفرزاده در باره آمار بسیار زیاد فوت شدگان و دفن 
روی هم اجساد فوت شدگان کرونایی در قبرستان که 
بازتابی گسترده در رسانه ها و ایجاد ترس و وحشت بین 
مردم نیز داشته است، شهرداری این گفته ها را تکذیب 

کرد و خواستار حضور نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی در باغ رضوان شد تا همه 
مراحل کار کفن و دفن را از نزدیک مشاهده کند.

بر پایه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اظهارات مهندس جعفرزاده با 
واقعیت مطابقت ندارد و سازمان آرامستان های شهرداری نیز با نهایت دقت و رعایت همه مسائل 
شرعی و موازین بهداشتی، مطابق پروتکل موجود نسبت به دفن اجساد قربانیان کرونا در باغ رضوان 

مبادرت می ورزد.
بدیهی است هر گونه اظهار نظر غیرکارشناسانه در شرایط موجود نه تنها مشکلی از مشکالت متعدد 
این روزهای مردم حل نمی کند، بلکه می تواند بر دامنه التهابات اجتماعی بیفزاید و در جامعه ترس و 

هراس بی مورد نیز ایجاد کند.

مدیر خدمات شهری شهرداری رشت: 
طرح »هفتگی« پاکسازی محالت شهر به طور »روزانه« 

برگزار می شود 
عملیات پاکسازی هفتگی محالت مختلف شهر رشت به دلیل حساست  در زمینه پاکسازی محالت 
از این پس با جدیت به صورت روزانه به وسیله نیروهای خدمات شهری تا پایان سال اجرا می شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، حامد بشردانش مدیر 
خدمات شهری شهرداری رشت از پاکسازی هر روزه محالت شهر رشت خبر داد و اظهار کرد: 
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال این حوزه با ایجاد هماهنگی های الزم با مناطق پنجگانه و 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اقدام به پاکسازی محالت مخصوصاً محالت کم برخوردار 

خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه از اردیبهشت امسال تاکنون پاکسازی محالت به صورت هفتگی در روزهای 
جمعه انجام می شد گفت: با توجه به حساسیت های موجود و همچنین اهمیت جان و سالمت 

شهروندان این طرح به صورت روزانه و در دو شیفت صبح و عصر انجام خواهد شد. 
بشر دانش همچنین ضدعفونی و گندزدایی محالت و معابر و خیابانهای شهر رشت را از دیگر 
اقدامات این حوزه در این ایام عنوان کرد و گفت: در همین خصوص از شهروندان محترم تقاضا 
داریم مثل همیشه این حوزه را در عرصه خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند و از حضور در 
ساعاتی که ضد عفونی انجام می شود، در سطح شهر اجتناب نمایند تا شاهد شهری سالم باشیم.

طرح پاکسازی محالت رشت در ایستگاه سی و هفتم 
مرحله سی و هفتم از طرح پاکسازی محالت شهر رشت روز جمعه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ با 
همکاری شرکت های طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در زمینه رفت و 

روب و فضای سبز با هدایت و نظارت مدیریت خدمات شهری برگزار گردید.
محالتی که این هفته مورد پاکسازی قرار گرفته اند به شرح ذیل هستند:

منطقه یک: پاکسازی کامل کوی حسینی
منطقه دو: خیابان ضیابری، خیابان شهید مطهری ، خیابان جوان

منطقه  سه: پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان شهیدان مصباح و عاطفی- پاکسازی شهرک فجر 
آزادگان و کوچه های کاشفی و گل سرخ محدوده-پاکسازی پل رو گذر جانبازان

منطقه چهار: بلوار شهید افتخاری از مبل گلچین تا کوچه شهید خجسته و کوچه های همجوار-
بلوار شهید افتخاری کوچه حسن زاده به سمت باغ داودی

منطقه پنج: ضدعفونی و گند زدایی طبق برنامه ارائه شده شهرداری-الکان محالت سعادت آباد، 
شهرک پارس خزر، شهرک فومن شیمی، و شهرک الکان و مخازن محدوده-پاکسازی محالت 
و حاشیه رودخانه جماران ندایی۳-پاکسازی جاده سنگر-پاکسازی محالت بیانی کوچه بخشی 

پور-کفتراشی و پاکسازی رفیوژ میانی پل طالشان و الکان و مسکن مهر
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عملیات ضدعفونی محالت مناطق پنجگانه رشت 
به طور مستمر انجام می شود

به وسیله نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت عملیات ضدعفونی کردن محالت 
مناطق پنجگانه شهرداری به طور مستمر انجام می شود.

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور  به گزارش واحد خبر مدیریت 
جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا در تداوم عملیات ضدعفونی کردن محالت 
مناطق پنجگانه توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت این اقدام در محله های 

ایثارگران جاده تهران و ... انجام شد.
شست وشوی ورودی باغ رضوان، جایگاه CNG جنب باغ رضوان، ورودی ادارات، مراکز 
آموزشی، مراکز نظامی و بانکهای محدوده شهید چمران، سرویس بهداشتی خیابان شهید 

مصباح و ... هم در این عملیات صورت پذیرفت.
شایان ذکر است عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی محالت مناطق پنجگانه تا 
اعالم کنترل کامل ویروس، هر شب از ساعت ۲۲ تا ۴ صبح به طور مستمر تکرار 

خواهد شد.

معابر پرتردد رشت هر شب گندزدایی می شود
معابر  گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات 
نیروهای  وسیله  به  شهری  پرتردد 
خدمات شهری و آتش نشانان شهرباران 

هر شب انجام می شود.  
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد 
از  رشت  شهرداری  بین الملل  امور 
اجرایی  عملیات  استمرار  و  ادامه 
روزه  همه  گندزدایی  و  ضدعفونی 
شهر  سطح  پرتردد  و  عمومی  معابر 

رشت خبر داد.
مقصودی  علی  زمینه  همین  در 
از  استفاده  عملیات  داد:  توضیح 
گندزدایی  و  ضدعفونی  محلولهای 
حساس  نقاط  محالت،  شهری،  معابر 
شهر از جمله روبه روی بیمارستان ها، 
محل های  ادارات،  پمپ بنزین ها، 
مردم  تجمع  مراکز  آمد،  و  رفت  پر 
پیاده راه  شهر،  بزرگ  بازار  همچون 
نهایت دقت هر شب  و  با جدیت  و... 

سر ساعت ۲۲ ادامه دارد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با اجرای 
این عملیات و تمهیدات اندیشیده شده 
توسط  بهداشتی  اصول  رعایت  نیز  و 
شهروندان فهیم رشت هر چه زودتر بر 

این ویروس خطرناک فایق آییم.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت خبر داد:
ضدعفونی معابر شهری شبانه روزی شده است

بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از شبانه روزی شدن عملیات 
گندزدایی و ضدعفونی در سطح شهر رشت خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهخرداری رشت از امور ارتباطات این سازمان 
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا سازمان آتش نشانی هر شب از ساعت ۲۰ توسط ۱۴ 
تیم عملیاتی از ۱۴ ایستگاه آتش نشانی نسبت به عملیات گندزدایی، پاکسازی و ضدعفونی اقدام 
می نماید افزود: طبق دستورالعمل اعالم شده از روز ۲۰ اسفند ماه ۹۸ عملیات گندزدایی در دو بخش 

روز و شب انجام می پذیرد.
بابک رمضانی با تاکید بر اینکه در برخی موارد فروشندگان و مغازه داران کم لطف بوده و همکاریهای 
الزم را با آتش نشانان ندارند افزود: حال که عملیات باید در طول روز نیز انجام پذیرد از شهروندان 

خواستاریم به جز در مواقع بسیار ضروری از خانه های خود خارج نشوند.



۷

با وجود عملیات فشرده  ضدعفونی؛ 
فعالیت های عمرانی شهر متوقف نشده است

فعالیت های مختلف عمرانی در شهر رشت به وسیله معاونت حمل و نقل و امور زیبنایی 
و همچنین سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت با وجود اجرای عملیات 

مستمر و فشرده ضدعفونی همچنان ادامه دارد.
ادامه  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
فعالیت های مختلف عمرانی در سطح شهر رشت روز جمعه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط 

سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت انجام شده است.
اطالع رسانی شهرداری رشت  پایگاه  در  را می توانید  عملیات  این  تصویری   گزارش 

پیگیری کنید.

همچنین در گزارشی دیگر واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
از تداوم عملیات عمرانی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت در روز پنجشنبه ۲۲ اسفند 

ماه ۱۳۹۸ همزمان با اجرای برنامه های مقابله با ویروس کرونا در شهر رشت خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عملیات 
عمرانی که شامل آسفالت تراشی، روکش آسفالت، لکه گیری و پر کردن چاله های معابر 
عمومی و خیابانها در مناطق پنجگانه شهرداری رشت می شد، با وجود اینکه بسیاری از 
نیروهای شهرداری درگیر عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری بوده اند، اجرایی 

شده است.
بر پایه این گزارش پرسنل سختکوش سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
رشت در روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه امسال این عملیات عمرانی را در مناطق مختلف 

انجام داده اند.

اقدام ارزشمند مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت
مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری 
رشت پس از بحران برف اخیر در اولین فرصت 
چراغهای راهنمایی مناطق پنجگانه شهرداری 

را ترمیم و بازسازی کرد.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
محمدحسن  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
هادی زاده با اعالم این مطلب گفت: در جریان 
بارش سنگین برف بهمن ماه امسال بسیاری از 
چراغهای راهنمایی و عابر پیاده در تقاطاع های 

اصلی و فرعی شهر رشت آسیب دیده بود.
وی افزود: این چراغها که نقشی اساسی و مهم 
در کنترل ترافیک شهر رشت دارند، به همین 
اهمیت موضوع در اولین فرصت پس از بارش 
برف به وسیله مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک 

شهرداری رشت بازسازی و تعمیر شدند.
هادی زاده خاطر نشان کرد: شکسته شدن پایه 
اتصالی  فرمان،  جعبه  دیدگی  آسیب  چراغ، 

سیمها، سوختن چراغهای راهنمیی و ... از جمله خساراتی بوده که به آنها وارد شده و همه  این موارد 
دقیقاً یک هفته پس از بارش برف به شرایط عادی بازگسته اند.

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت اظهار کرد: هدف ما این است که شهروندان این شهر 
در نهایت آرامش و با ایمنی به وسیله خودروهای خود در شهر تردد کنند و به همین دلیل این مدیریت 

برای اصالح آسیب دیدگی ها با جدیت وارد عمل شده است.

تابلوهای هدایت مسیر ایستگاه راه آهن گیالن در رشت نصب شد
چندین تابلوی هدایت مسیر ایستگاه راه آهن گیالن در 
شهید  بلوار  مدرس،  شهید  بهشتی،  شهید  بزرگراه های 
افتخاری و میدان انتظام رشت برای هدایت  مسافران به 

این ایستگاه طراحی، اجرا و نصب شده اند.
محمدحسن هادی  زاده با اعالم این مطلب گفت: مدیریت 
ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
شهرداری رشت بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام  به طراحی و 
اجرای بیش از ۲۶ مترمربع تابلو هدایت مسیر ایستگاه راه آهن 
گیالن نموده است.وی افزود: این تابلوها توسط مشاور دارای 
صالحیت ساخته شده و نصب آنها پیش از پایان سال ۱۳۹۸ 

توسط پیمانکار مربوطه به انجام رسیده است.
مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی شهرداری رشت  خاطر نشان کرد: اجرای این 
طرح مورد خواسته استانداری و دیگر مسووالن استان بوده 
و امیدواریم با اجرای آن خدمتی کوچک به همه شهروندان 

رشت و مسافران محترم نموده باشیم.
هادی زاده در پایان تاکید کرد: با توجه به قابلیت جابه جایی 
مسافران بسیار از طریق حمل و نقل ریلی  بسیاری از 
سفرهای درونشهری نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
راه آهن مرتبط هستند و ایستگاه راه آهن  در همه شهرها 
به یکی از مراکز مهم مسافرتی تبدیل شده است که نیاز به 

سترسی آسان به آن همواره احساس می شود.



۸

حضور موثر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
در عملیات ضدعفونی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با نیروهای خود به طور مستمر عملیات 
ضدعفونی کردن وسایل پارک ها، ست های ورزشی، تجهیزات بازی کودکان، سرویس های بهداشتی و 

مکان های عمومی پارکها را انجام می دهد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور جلوگیری از شیوع و سرایت 
ویروس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در روزهای  ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۸ 

اقدام به ضدعفونی کردن پارک ها، وسایل ورزشی، سرویس های بهداشتی و مکانهای عمومی نموده است. 
این عملیات در پارک میثم، پارک سیمرغ، پارک کسمایی، پارک نیکمرام، پارک کودک، پارک ۱۱۸، 

جی ۵، پارک بانوان، پارک گلباغ، پارک توحید و پارکهای گیالنه انجام شده است.
این عملیات درروزهای ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ در پارک میثم، پارک سیمرغ، پارک کسمایی، 
پارک نیکمرام، پارک کودک، پارک ۱۱۸، جی ۵، پارک بانوان، پارک گلباغ، پارک توحید و پارکهای 
گیالنه، پارک مفاخر، دانشجو، میخک، بهار، گلها، کتاب، شقایق، رازی، گیاهشناسی، فرشتگان، الغدیر، 
انجام شده است.شایان ذکر است ضدعفونی کردن پارکها، وسایل ورزشی،  سمیه و ساالر مشکات 
سرویس های بهداشتی و مکانهای عمومی تا اعالم کنترل کامل ویروس کرونا همچندان تکرار خواهد شد.

برنامه »استقبال از بهار«
زیباسازی چهره و سیمای شهری همزمان با اجرای 

عملیات ضدعفونی
شهرداری رشت همزمان با اجرای عملیات ضدعفونی معابر شهری درجهت مقابله با ویروس خطرناک 

کرونا از پرداختن به زیباسازی چهره و سیمای شهری نیز غافل نبوده است.
روز  و  طبیعی  منابع  »هفته  زمان  از  رشت  فضای سبز شهری شهرداری  و  منظر  سیما،  سازمان 
درختکاری« عالوه بر توزیع نها ل بین مردم، به انتقال گلهای بهاری به میدان و بلوارهای شهر پرداخته 

و دست به اجرای عملیات زیباسازی سیما و منظر شهری زده است.
عملیات ترمیم و رنگ آمیزی المان های شهری نیز در کنار گلکاری میادین» پارک ها و بلوارهای سطح 

شهر به وسیله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در خواهد یافت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به منظور فرا رسیدن سال 
جدید و »استقبال از بهار« عملیات ترمیم و رنگ آمیزی المان های و همچنین گلکاری میادین، پارکها، 
بلوارها و در ادامه زیباسازی و بهسازی سیما و منظر شهری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری رشت در سطح شهر صورت می پذیرد.
گزارش کامل تصویری این عملیات را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت پیگیری کنید.

بازارچه های رشت به صورت روزانه ضدعفونی می شوند

محمدرضا نظری با اشاره به اینکه شست وشو و ضدعفونی بازارچه ها و هایپرهای طرف قرارداد با 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری بر اساس دستورالعمل بهداشتی و تاکیدات شهردار محترم رشت 
صورت می گیرد بیان نمود: بر اساس دستورالعمل های ابالغی کل محوطه میادین به صورت مستمر 

شست وشو و ضدعفونی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت، وی با تاکید بر لزوم حفظ بهداشت و سالمت شهروندان گفت: پیرو ابالغیه ها، کلیه فضاهای 
هر یک از بازارچه ها)از جمله کف، در و دیوار، سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی و همچنین ابزار 
و تجهیزات موجود همچون عابر بانک و ...( ضدعفونی شده و به صورت مستمر نیز این کار ادامه 

خواهد یافت.
وی ادامه داد: از آنجایی که بازارچه های میوه و تره بار به عنوان یکی از اصلی ترین کانون های تجمع 
و رفت و آمد شهروندان به حساب می آیند مبارزه و پیشگیری از بیماری کرونا باید به صورت 
جدی و مستمر پیگیری گردد و همکاران این سازمان در این زمینه با جدیت پای کار ایستاده اند.
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