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ازسخنانگهربارحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(
پنهان  كننده  كار نيك  ) پاداشش  ( برابر هفتاد حسنه  است  و آشكار كننده كار بد 

سرافكنده  است  ، و پنهان  كننده  كار بد آمرزيده  است 
)اصولكافی،ج4،ص160(

به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل شهرداری رشت پس از 
سخنان دكتر كيوان محمدی درباره ويژگی 
های منحصر به فرد تاالب عينك رشت و 
مقايسه آن با نمونه هايی در الهيجان و 
تبريز و همچنين تاكيد بر استفاده بهينه از 
آن و همچنين صحبت های مهندس علی 
اوسط اكبری مقدم معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری گيالن مبنی بر اجرای 
برنامه ها و اقدامات جدی در ساماندهی 
اين تاالب ارزشمند رشت، دكتر ناصر حاج 

محمدی مطالبی بيان نمود.
و  احيا  كار  ما  گفت:  رشت  شهردار 
كرده  شروع  را  تاالب  اين  ساماندهی 
ايم و هم اكنون با دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد الهيجان بر روی انجام مطالعات به 

تفاهم رسيده ايم.
استاد  دهداری  دكتر  نشست  اين  در 
پژوهش،  درباره  الهيجان  دانشگاه 
آموزشی  مركز  اندازی  راه  و  مطالعات 

رشت  عينك  تاالب  زيست  محيط 
همچنين  و  كرد  ارائه  را  موضوعاتی 
مهندس وحيد خرمی مديرعامل شركت 
آب منطقه ای گيالن، مهندس حسينی 
مدير عامل شركت آب و فاضالب استان، 
زيست  محيط  مديركل  كفايی  ساسان 
استان گيالن، رضا رسولی عضو شورای 
تاالب  اين  باره  در  مطالبی  شهر رشت 

زيبا بيان كردند.
تاكيد  با  همچنين  محمدی  حاج  دكتر 
خود  كاری  حوزه  در  مرتبط  قوانين  بر 
در زمينه رفع موانع توسعه و پيشرفت 

تاالب عينك به نكاتی اشاره كرد. 
توافق صورت  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
مطالعات  پژوهش،  خصوص  در  گرفته 
محيط  آموزشی  مركز  اندازی  راه  و 

زيست تاالب عينك، افزود: كارفرمای 
مشاور  و  رشت  شهرداری  طرح  اين 

دانشگاه آزاد اسالمی الهيجان است.
توجهی،  كم  دليل  به  است  گفتنی 
كنون  تا   ۴۶ سال  از  عينك  تاالب 
را  خود  سطح  از  درصد   ۷۰ از  بيش 
و  ساخت  خواری،  زمين  واسطه  به 
تعويض  مراكز  غيرقانونی،  سازهای 
از دست  و...  روغن، ريختن نخاله ها 
داده و گونه های نادر جانوری و گياهی 
اين تاالب در معرض خطر قرار گرفته 
اند. از سوی ديگر جايگاه اين تاالب 
به عنوان يك فرصت بزرگ سرمايه 
گذاری در بخش گردشگری و اشتغال 
زايی مغفول باقی مانده كه شهرداری 
رشت تالش می كند آن را احيا كند.

شهردار رشت در نشست ساماندهی تاالب عینک: 

مرکز آموزشی تاالب عینک رشت راه اندازی می شود

شهر خالق خوراک؛ اولویت 
اصلی توسعه اقتصادی رشت

پسازاینکهعنوانشهرخالقخوراکبرایرشت
چهارسالسخترادرزمینهتثبیتبرندپشت
سرگذاشتووضعیتمتزلزلاینبرندباحضور
دبیركلكمیسیونملییونسکو،دررشتباپالک
كوبیشهرخالقخوراکثبیتشدواینموضوع
بابرنامههایپراستقبالروزرشتپیوندخوردو
همچنیناستقبالكمنظیرشهروندانمهرتاییدبر
فعالیتهایارزشمندشهرخالقخوراکزد،برآن
شدیمتابرندموثرشهرخالقخوراکرابیشاز
پیشموردتوجهقراردهیمامامتاسفانهدرمیانه
راهبهبحرانكرونابرخوردیموبسیاریازبرنامه
ویروس شیوع دلیل به دیدهشده تدارک های

كرونالغوشد.
بههرحال،هماكنونكهقدریازاینمسئله
فاصلهگرفتهایمنیازاستكهمسئوالناستان
گیالنوشهررشتبیشازپیشبهاهمیتبرند
شهرخالقخوراکتوجهكنندوازآنبرایتوسعه

شهربیشازپیشبهرهببرند.
لزومتوجهبهصنایعخالق،بهرهگیریازنمادهاو
المانهایمرتبطباشهرخالقخوراکدرفضاهای
شهر با مرتبط نمادهای به توجه لزوم شهری،
تولید همچنین و شهری های سازه در خالق
محصوالتفرهنگیخوراکمحورمیتوانندسبب
خالق شهر موضوع به شهری مسئوالن توجه

خوراکشوند.
الزماستبرایموفقیت،وحدتنظرورفتاردر
مدیرانمابهوجودآیدتابرندشهرخالقخوراک
بتواندبهعنوانیکعاملموثردرتوسعهاقتصادی
شهر،بهتقویتجنبههایاقتصادشهریوبهبود

معیشتخانوارهامنجرشود.
بایدبپذیریمكهاینبرندارزشمندمیتواندشهر
رشترامتحولكند،اگرهمهدستبهدستهم
بدهیموشهرخالقخوراکاولویتاصلیمادر

زمینهگردشگریباشد.
هرچندگردشگریمیتواندجنبههایگوناگونی
ازبومگردی،طبیعتگردی،سالمت،گردشگری
خالقو...داشتهباشدامابرندارزشمندشهرخالق
خوراکمیتواندبرایشهرمانعاملاصلیجذب
گردشگروتوسعهاقتصادیباشد.تنهابایدبهاین

موضوعباورداشتهباشیموواردعملشویم.

عليرضا قانع
مدير برنامه های يونسكو در 
شهر خالق خوداک شناسی 
رشت
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به مناسبت فرا رسیدن هفته شهرداریها و دهیاریها، فرماندار رشت از شهرداران 
شهرهای مختلف این شهرستان تجلیل و قدردانی کرد.

الملل شهرداری رشت،  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
مهندس علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت در آیینی ویژه که عصر روز 
چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹ به مناسبت فرا رسیدن هفته شهرداری ها و دهیاری 
ها در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، از تالش ها و زحمات دکتر حاج 

محمدی و دیگر شهرداران شهرهای این شهرستان تجلیل کرد.
در این همایش عالوه بر دکتر حاج محمدی شهردار رشت، شهرداران شهرهای 
خمام، خشکبیجار، لشت نشا، کوچصفهان، سنگر و لولمان از دست فرماندار 

شهرستان رشت لوح سپاس دریافت کردند.
مسائل  درباره  حاضران  برای  دقایقی  برنامه  این  در  همچنین  رشت  شهردار 
و مشکالت مرکز استان گیالن و طرح ها و برنامه های مدیریت شهری برای 

پیشرفت توسعه شهر رشت صحبت نمود.

فرماندار شهرستان رشت از دکتر حاج محمدی 
تجلیل و قدردانی کرد  

الملل شهرداری رشت،  ارتباطات و امور بین  به گزارش واحد خبر مدیریت 
شهردار این کالنشهر، در حاشیه بازدید از محل احداث کارخانه زباله سوز ۶۰۰ 
تنی، در گفتگویی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون پروژه و شرکت طرف قراداد با 
شهرداری، اظهار کرد: قرار است ۴۰ درصد از منابع اقتصادی این پروژه توسط 

بخش خصوصی و بقیه توسط دولت تأمین شود.
ناصر حاج محمدی با اشاره به حل مشکالت موجود پیرامون زمین پروژه گفت: با 
تدوین برنامه های الزم برای معارضان زمین از سوی دادگستری گیالن، مشکالت 
موجود مرتفع و عملیات اجرایی، ادامه یافت. وی با بیان اینکه سازه ساختمان 
مرکزی بویلر زباله سوز در حال ساخت است افزود: عملیات شمع کوبی نیز آغاز 

شده و انتظار می رود طی دو سال و نیم این نیروگاه به بهره برداری برسد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: با احداث کارخانه زباله سوز و سوزاندن ۶۰۰ 

تن زباله خشک در روز، یکی از مهمترین مشکالت این شهر برطرف می شود.
به گفته وی، فعالیت کارخانه زباله سوز هیچگونه آثار مخرب زیست محیطی به 

دنبال نخواهد داشت.

رفع مهمترین مشکل شهر با احداث 
کارخانه زباله سوز

شهردار رشت از پروژه آسفالت در دست اجرای »بلوار نماز« رشت بازدید کرد و 
از نزدیک در جریان کارها قرار گرفت.

الملل شهرداری رشت،  ارتباطات و امور بین  به گزارش واحد خبر مدیریت 
شهری،  خدمات  معاون  رمضانی  بابک  همراه  به  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
مجتبی شهرستانی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، علیرضا قانع 
الملل، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه  بین  امور  و  ارتباطات  مدیر 
دفتر شهردار، مهیار برنجی سرپرست شهرداری منطقه یک و برخی از مدیران 

شهرداری از پروژه در دست اجرای بلوار نماز بازدید کرد.
در جریان این بازدید، شهردار رشت از نزدیک در جریان چگونگی اجرای پروژه 

قرار گرفت و بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
   این پروژه آسفالت به همت و تالش نیروهای زحمتکش شهرداری منطقه یک 

رشت هم اکنون دنبال می شود.

در دست  پروژه  از  شهردار رشت  بازدید 
اجرای بلواز نماز

توضیح: ماهنامه  »آوای بلدیه« نشریه داخلی شهرداری رشت هفته  اول مرداد ماه ۱۳۹۹ 
منتشر می شود. می توانید با ارسال مطالب آن را غنی تر سازید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

آرامگاه پروفسور 
بهزاد در سلیمانداراب 

مرمت شد

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بازدید  پی  در  اقدام  این  رشت 
منش  عاقل  محمدحسن  مهندس 
رشت،  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
سرپرست  احضار  گل  مریم  مهندس 
از  برخی  و  شهرداری  چهار  منطقه 
صورت  رشت  شهرداری  مدیران 

گرفت.
وادی  در  بهزاد  محمود  پروفسور  مزار 
سلیمانداراب رشت که به وادی مفاخر و 
مشاهیر گیالن شهرت دارد، واقع شده 

است.
چهره های  از  بهزاد  محمود  دکتر 
به  گیالنیها  محبوب  و  شده  شناخته 
و  است  رشت  گرامی  شهروندان  ویژه 
حلقه  می تواند  اقداماتی  چنین  انجام 
را  با مدیران شهری  اتصال شهروندان 
اطمینان  و  اعتماد  قویتر کرده و حس 
شهروندان  نسبت به مدیریت شهری 

را افزایش دهد.

یک کار 
ارزشمند
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پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن »روز قلم«:
قلمها و اندیشه های الهی راهی جز سعادت و نیکبختی

 برای مردم نمی خواهند
 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام دکتر 

حاج محمدی به مناسبت "روز قلم" بدین 
شرح است:
به نام خدا

افکار  که  دستان  به  قلم  و  نویسندگان 
شک  بدون  دهند  می  شکل  را  جامعه 
آن  سعادت  و  نیکبختی  آوران  پیغام 
جامعه هستند. فرهیختگان و فرهنگیانی 
که با نگارش واژگان جاودانگی یک ملت 
را در طول تاریخ رقم می زنند و آینده و 

سرنوشت آنها را می سازند.
اینجانب فرا رسیدن چهاردهم تیر ماه "روز قلم" را که نشانه ای از پاسداشت و ارزش قلم 
در سرزمین باستانی ایران است را به همه نویسندگان و صاحبان قلم شادباش می گویم 
و حرمت قلم را به همگان یادآوری کرده و امیدوارم همه قلم به دستان شهرمان با بهره 
گیری از نیروی تفکر و قدرت قلمشان گامی درجهت پیشرفت، توسعه و آبادانی شهر 
و رفاه و آسایش شهروندان خوب رشت بردارند و با تراوش قلمی خود در زمینه های 
گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی، هنری و... یک دنیا موفقیت، شادابی و نشاط 

را به شهروندان شهرباران هدیه دهند.

یقین دارم که اندیشه های الهی راهی جز سعادت و نیکبختی را برای مردم نمی خواهند و 
هر قلمی که می زنند برای بهبود وضعیت همشهریان گرامی خود که موجبات خشنودی 

خداوند متعال نیز هست، خواهد بود.
در پایان فرا رسیدن "روز قلم" را به همه نویسندگان و اهالی قلم تبریک می گویم و برای 
آنها آرزوی سالمت و پویایی تولیدات فکری و قلمی می نمایم و امیدوارم همه کسانی که 

با قلم به جنگ دشمنان این مرز و بوم می روند، همواره موفق و مؤید باشند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهردار رشت از شهرداری منطقه یک بازدید کرد
 

دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت به طور سرزده از شهرداری 

منطقه یک بازدید کرد.
مدبریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
منطقه  مدیر  با  محمدی  حاج 
کرد  وگو  گفت  شهرداری  یک 
بازدید  مختلف  قسمتهای  از  و 

نمود.
رشت  شهردار  نشست  این  در 
فعالیتهای  با  مرتبط  موضوعات 
را  شهرداری  از  منطقه  این 

بررسی کرد و دستورات الزم را در هر زمینه صادر نمود.
مهیار برنجی مدیر منطقه یک شهرداری رشت هم با تشکر از حضور دکتر حاج محمدی از 

توجه و عنایت شهردار به مناطق قدردانی نمود.

ناصر حاج محمدی شهردار رشت  دکتر 
این روزها با افزایش فعالیت های مختلف 
پارسایی  علیرضا  مهندس  با  شهرداری 

دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
در  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
این نشست دکتر حاج محمدی به طرح 

مباحثی همچون ترمیم نوار حفاری های آسفالت معابر، تجمیع دکل های مخابراتی برای 
زیباسازی سیما و منظر شهری و مطالبات شهرداری صحبت کرد.

مهندس علیرضا پارسایی هم قول همکاری برای پیگیری مباحث مطرح شده داد و گفت: 
مخابرات منطقه گیالن همه تالش خود را برای نیل به اهداف ترسیم شده به کار خواهد 

گرفت.
دو طرف در این دیدار به برگزاری نشست های مشترک و تداوم جلسات و همچنین پیگیری 

مباحث مطرح شده در آینده تا رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کردند.

شهردار رشت با مدیر عامل مخابرات منطقه گیالن 
دیدار  و گفت وگو کرد

در این نشست به همکاریهای دو جانبه بین شهرداری رشت
 و مخاطرات منطقه گیالن

 تاکید شد
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شبهای پرکار سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت 
در هفته سوم تیرماه 	

عوامل	سازمان	عمران	و	بازآفرینی	فضاهای	شهری	شهرداری	رشت	در	سومین	هفته	تیر	ماه،	شب	
های	پرکاری	را	سپری	کردند.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهردار	رشت	و	به	نقل	از	روابط	عمومی	سازمان	
عمران	و	بازآفرینی	فضاهای	شهری،	این	هفته	نیز	اجرای	آسفالت	مکانیزه	و	ترمیم	روکش	آسفالت	معابر	

سطح	شهر،	از	نیمه	شب	تا	سحرگاه	توسط	عوامل	پرتالش	سازمان	عمران	و	بازآفرینی	انجام	گردید.
با	دستور	شهردار	محترم	و	تالش	های	رئیس	سازمان	عمران	و	بازآفرینی	در	تهیه	مجدد	قیر	،	اجرای	
آسفالت	مکانیزه	و	ترمیم	نوارهای	حفاری،	شب	هنگام	اجرا	شد	تا	بارترافیکی	معابر	اصلی	کاهش	یابد.
این	سازمان	با	تولید	و	پخش	آسفالت	در	هفته	اخیر،	آسفالت	مبادی	ورودی	و	خروجی	شهر	رشت	
را	انجام	داد.	آسفالت	مکانیزه	خیابان	شهدا	به	سمت	پل	جانبازان،	ادامه	مسیر	از	جانبازان	به	سمت	
بلوار	خرمشهر،	همچنین	تداوم	مسیر	بلوار	خرمشهر	به	سمت	بلوار	فرزانه،	چهارراه	ولیعصر	به	سمت	

جاده	انزلی	در	شب	های	متوالی	اجرا	گردید.
اجرای	آسفالت	مکانیزه	بلوار	معلم،	معلم	به	سمت	بیستون،	چهارراه	شهید	انصاری	به	سمت	تختی،	لب	آب	

به	سمت	صیقالن،	ادامه	صیقالن	به	سمت	خیابان	شریعتی	نیز	از	دیگر	اقدامات	شبانه	این	سازمان	بود.

تسطیح	و	آماده	سازی	محله	نخودچر	در	محدوده	تاالب	عینک	و	تسطیح	بخشی	از	محله	جماران	
توسط	اداره	فنی	و	اجرایی	نیز	برای	اجرای	آسفالت،	انجام	شد.

از	فعالیت	های	دیگر	این	سازمان،	دیدار	و	گفتگوی	رئیس	سازمان	عمران		و	بازآفرینی	با	فرماندار	
جدید	شهرستان	رشت	به	منظور	دریافت	تسهیالت	برای	نوسازی	و	بهسازی	ماشین	آالت	خدمت	
رسان	این	سازمان	برای	مقابله	با	بحران	های	احتمالی	و	همچنین	الیروبی	رودخانه	های	رشت	بود.
گفتنی	است	در	هفته	جاری	رئیس	سازمان	صنعت،	معدن	و	تجارت	استان	گیالن	نیز	از	مجموعه	
کارخانه	آسفالت	و	معدن	شن	و	ماسه	اداره	پشتیبانی	سازمان	واقع	در	محدوده	امامزاده	هاشم	بازدید	
نمود.	این	بازدید	به	منظور	بررسی	وضعیت	معدن	و	صدور	مجوز	برای	برداشت	شن	و	ماسه	جهت	

تولید	مصالح	دانه	بندی	برای	اجرای	پروژه	های	عمرانی	و	تولید	آسفالت	جدید	صورت	گرفت.

میزان انجام انواع خط کشی آسفالت معابر شهر
 افزایش یافته است

مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت اعالم کرد: با توجه به شرایط 
آب و هوایی مناسب و در راستای افزایش اجرای روکش آسفالت معابر و در 
جهت استفاده حداکثری از توان اجرایی پیمانکاران موجود انواع خط کشی 

معابر شهر افزایش یافته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
محمدحسن هادی زاده در این باره توضیح داد: خط کشی های عرضی شامل 
آشکارسازی سرعتکاه، بلوک عابرپیاده و خط ایست، خط کشی ایستگاه و 

کف نوشتار در سطح شهر از جمله این خط کشی ها بوده است.
امام رضا)ع(، شهید احسانبخش، تختی،  معابر  اقدامات در  این  افزود:  وی 

شریعتی و استقامت اجرا شده است.
اجرای عملیات انواع خط کشی های طولی و عرضی در راستای خدمت رسانی 

به شهروندان گرامی با توجه به وضعیت جوی ادامه خواهد یافت.



۶

عملیات روکش آسفالت خیابان یاس اول در گلسار 
رشت انجام شد

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت این عملیات به وسیله شهرداری 
رو  روبه  کوچه  در  یک  ی  منطقه 
ساختمان صفا، خیابان یاس اول انجام 

شده است.
گفتنی اینکه آسفالت توپکا آخرین الیه 
آسفالتی است که در تماس مستقیم با 
بارهای وارده از ترافیک و عوامل جوی 

محیط قرار می گیرد.
آسفالت باید طوری طراحی و اجرا شود 
که در برابر فرسایش، یخبندان و تغییرات 
و دستخوش  باشد  داشته  مقاومت  دما 

تغییرات نشود.
به  نسبت  معموالً  آسفالت  رویه  قشر 
دانه بندی  دارای  آستر)بیندر(  قشرهای 

ریزتر و در نتیجه قیر بیشتر است.

چهارراه گلسار رشت مکانیزه آسفالت شد

از  به نقل  الملل شهرداری رشت و  بین  امور  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
روابط عمومی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری ، آسفالت مکانیزه میدان شهید 
انصاری)چهارراه گلسار( به سمت خیابان تختی به وسیله نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری انجام گردیده است.
گفتنی است پیش از اجرای آسفالت جدید، آسفالت فرسوده قبلی نیز به وسیله خودروی 

آسفالت تراش برداشته شد.

شهردار رشت از فعالیتهای زیست محیطی موسسه سبزکاران باالن 
قدردانی کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در جریان این 
بازدید، دست اندرکاران این موسسه به شهردار رشت توضیح دادند که موسسه سبزکاران 
باالن از سال ۱۳۸۰ به طور رسمی کار خود را در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط 

زیست آغاز نموده است.
شهردار رشت نیز از خدمات و فعالیت های این موسسه که در نهایت به پایداری محیط 
زیست منجر می گردد، قدردانی کرد و گفت: تشکل های مردم نهادی که برای خدمات 

عام المنفعه تالش می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی خواستار همکاری مشترک در زمینه فرهنگ سازی مدیریت پسماندها به ویژه 

آموزش خردساالن در ارتباط با حفاظت محیط زیست شهری شد.

مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان مدیریت آرامستانهای 
شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
سرپرست  رمضانی  بابک  برنامه  این 
معاونت خدمات شهری، علیرضا حسنی، 
سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور 
شورای اسالمی شهر، علیرضا قانع، مدیر 
الملل شهرداری  بین  امور  ارتباطات و 
کارکنان  و  مدیران  از  برخی  و  رشت 

شهرداری حضور داشتند.
 در این مراسم ضمن معارفه ابراهیم خوش فطرت به عنوان سرپرست سازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری از زحمات و تالش های مدیر اسبق این سازمان در طول مدت 

خدمت تشکر و قدردانی شد



۷

شهرداری رشت از شهروندان خواست برای استفاده از اتوبوس 
ماسک بزنند

بهداشتی  ویژه  تدابیر  رشت  شهرداری 
از  همگانی  نقل  و  حمل  وسایل  برای 
تاکسیها، ون ها و اتوبوسها برای مقابله 

با شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت با توجه 
از  از شهروندان  بسیاری  اینکه عده  به 
اتوبوس برای رفت و آمد خود استفاده 
تا  شده  خواسته  آنها  از  کنند،  می 

پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت نیز در این زمینه تاکید کرده 
است به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی از امروز رانندگان اتوبوس به ماسک، 
دستکش و مواد ضد عفونی کننده تجهیز شده اند تا از انتقال آلودگی های ویروسی 

تا حد امکان کاسته شود.
این سازمان از شهروندان فهیم رشت هم خواسته است ضمن رعایت پروتکلهای 

بهداشتی در استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی، حتماً ماسک بزنند.

رعایت پروتکل های بهداشتی به وسیله رانندگان تاکسی رشت

همچنین به دنبال اتوبوسها  تاکسی های شهر رشت نیز مشمول اجرای برنامه های 
بهداشتی شده اند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به منظور 
رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت حفاظت از سالمتی و تندرستی رانندگان 
تاکسی و شهروندان، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همه رانندگان 

تاکسی را ملزم به استفاده از ماسک کرد.
بر پایه این گزارش بازرسان و رانندگان تاکسی از امروز به ماسک، دستکش و 

وسایل ضدعفونی کننده تجهیز شدند.
همچنین بازرسان این سازمان بر نحوه و چگونگی اجرای این کار نظارت کامل می 

نمایند.

شهرداری منطقه دو هفته گذشته روزهای پرکار را سپری کرد
فعالیتهای وسیع عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در هفته دوم تیر ماه وسعت و دامنه 

یافته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، برخی از این 

عملیات عمرانی به شرح زیر است :

                           اجرای عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درب های 
سه  نواحی  محدوده  در  فاضالب(   و  سطحی  آبهای  خروج  منهول)سرچاهچه های 

دو منطقه  گانه 
اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو در محدوده منطقه دو
ادامه اجرای عملیات ترمیم کفپوش ها و بوالردهای پیاده راه علم الهدی

زیر سازی، ترمیم و آسفالت نوار حفاری محدوده منطقه دو )نواحی سه گانه(
کوچه توانبخشی در خیابان تختی

خیابان مرادی و کوچه نوین در باقرآباد
مسیر های اصلی خمیران زاهدان و ساغریسازان

صیقالن، کوچه شهید صادقی
مسیرهای اصلی چله خانه

مسیرهای اصلی خیابان حافظ
ترمیم نوار حفاری بن بست ناصر خسرو و کوچه مسعود مقدم در خیابان حاتم،

کوچه حریریان در خیابان هفده شهریور
کوچه های ولی عصر و بنفشه در منظریه

کوچه ۲۱ عطاآفرین
کوچه فرقان بین در خیابان سعدی

خیابان ضیابری جنب آموزش وپرورش
نصب سطل زباله در فضای مکث چهل تن

جمع آوری نوخاله در نواحی سه گانه
 نصب عالئم ترافیکی چله خانه، جنب دادگستری



۸

دیدارمدیران شهرداری و اعضای شورای شهر 
 با سالمندان آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
این برنامه که با همکاری پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری رشت برگزار 

شد، 
گردشگری،  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  شیزراد  فاطمه 
محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، حمیدرضامحمدی 
سرهنگ  رشت،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
مرکزی  ناحیه  سپاه  کارگری  و  اداری  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده  داعی 

رشت حضور داشتند.
با سالمندان آسایشگاه معلولین رشت از مدیران و  در این برنامه ضمن دیدار 

کارکنان این آسایشگاه تشکر و قدردانی بعمل آمد.

جلسه شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 
برگزار شد

مطابق هفته های گذشته سلسله نشستها شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت با 
حضور دکتر ناصر حاج محمدی برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای 
برگزاری سلسله جلسات هفتگی، جلسه شورای معاونین شهرداری رشت روز شنبه ۱۴ 
تیرماه  ۱۳۹۹ با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، معاونان، مدیران ستادی، 

روسای سازمانها و مدیران مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد.

در این نشست مباحث مختلف روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گزارش تصویری جلسه شورای معاونان شهرداری با حضور شهردار این شهر در پایگاه 

اطالع رسانی شهرداری رشت بازتاب یافته است.

حرفت خواه با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، عصر روز چهارشنبه اول 
آبان ماه، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری با فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گیالن، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به منظور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر 

رودخانه سپیدرود با توجه به پروانه بهره برداری صادر شده صورت گرفت.
رئیس سازمان عمران در این دیدار با تاکید بر حل مشکل محل دفن زباله سراوان، خواستار گسترش 

حوزه برداشت برای پوشش زباله های سراوان و تولید شن و ماسه الزم برای تولید آسفالت شد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری، با اشاره به فاز نخست اجرای ترمیم نوارهای حفاری و روکش 
آسفالت معابر اصلی رشت اظهار کرد: رشت بعنوان مرکز گیالن در کانون توجه همه مردم استان و مسافران 

است. بنابراین انتظار داریم دیگر دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری در ارایه خدمات همکاری نمایند.
 میثم حرفت خواه، خواستار گسترش مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه سفید رود شد و 
ابراز کرد: سازمان عمران با لحاظ نمودن ضوابط زیست محیطی، نیازمند گسترش حوزه برداشت شن 

و ماسه به منظور آسفالت جدید برای ترمیم آسفالت معابر رشت است.
وی، افزود: رایزنی های الزم برای خرید قیر و همچنین دریافت سهمیه جدید قیر با اداره مسکن و 
شهرسازی صورت گرفته و بمنظور تولید آسفالت برای محالت کم برخوردار و سکونتگاه های غیر 

رسمی، نیازمند گسترش برداشت شن و ماسه هستیم.
حرفت خواه همچنین با اشاره به مشکالت محل دفن زباله سراوان گفت: با تاکیدات استاندار گیالن و 
شهردار رشت، برای محل دپوی زباله سراوان نیز نیازمند گسترش حوزه برداشت شن و ماسه هستیم.



۹

آتش نشانی رشت ۱۷۰ عملیات مختلف 
را در یک هفته پوشش داد

، شهرام  الملل شهرداری رشت  بین  امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  گزارش  به 
در یک  ایمنی  و خدمات  مورد حریق، حادثه   ۱۷۰ افزود:  مطلب  این  اعالم  با  مومنی 
هفته گذشته به وسیله تیمهای امداد و نجات و آتش نشانی۱۴ ایستگاه رشت پوشش 

داده شده است.
شهرام مومنی با اشاره به اینکه ۱۲۱ مورد آتش سوزی، ۱۷ حادثه و ۳۲ مورد ارائه خدمات 
ایمنی بوده، ادامه داد: آتش سوزی جمعه ۱۳ تیر ۹۹ در فروشگاه و انبار لوله و اتصاالت 
ساختمانی و نیز انبار ضایعات)پرس کاغذ و آسیاب سبد پالستیکی( در زمینی بیش از 
یکهزار مترمربع که شامل محتویات قابل اشتعال همچون پالستیک و کاغذ بوده؛ یکی از 

بزرگترین آتش سوزیها با حجم وسیع بوده است.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با تاکید بر آتش گرفتن 
هشت مورد منزل مسکونی و چهار مورد واحد تجاری ادامه داد: متاسفانه خسارات ناشی 
از این آتش سوزیها و نبود بیمه آتش سوزی در بسیاری از موارد یکی از دغدغه ها است.
وی افزود: همچنین نجات شهروندان در پنج مورد حادثه آسانسور، شش مورد محبوس 
شدن در اتاق خواب، شش مورد گیر کردن حلقه انگشتری و ۱۶ مورد نجات حیوانات گیر 

افتاده از دیگر عملیاتها بوده است.

تدابیر ویژه برای ایمنی 
ترافیک در خیابان 
سردار جنگل رشت

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
هادی  محمدحسن  رشت،  شهرداری 
یکی  افزود:  مطلب  این   اعالم  با  زاده 
تاخیر  زمان  کاهش  راهکارهای  از 
میزان  دارای  همسوی  جریانات 
تداخالت  از  جلوگیری  باال،  ترافیک 
و  دهی  نظام  با  ها  حرکت  انواع 

است. مسیرها  کردن  کانالیزه 
وی ادامه داد: از این رو برای حل مشکالت 
تردد و ارتقای کیفیت عبور و مرور وسایل 
نقلیه عمومی و خودروها و عابران پیاده 
در مسیر سردار جنگل رشت با نصب گل 
میخ در سراسر این مسیر نسبت به نظم 

دهی حرکت ها اقدام گردید.
ترافیک  مهندسی  و  ایمنی  مدیر 
شهرداری رشت سپس افزود: نصب گل 
تقاطع سردار جنگل - طالقانی  از  میخ 
تا تقاطع سردار جنگل - ضیابری انجام 

شده است.
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  زاده  هادی 
هدف اصلی مدیریت ایمنی و مهندسی 
و  آمد  و  رفت  ترافیک شهرداری رشت 
همچنین تردد خودروها و عابران با ایمنی 

و آرامش کامل است.

پاکسازی مستمر زمین های بایر در رشت 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اعالم کرد که به صورت روزانه به وسیله  نیروهای 

معاونت فنی و اجرایی این سازمان پاکسازی مستمر زمین  های بایر در رشت انجام می شود..
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت تخلیه خاک و نخاله 
و ریختن زباله در زمین های بایر از جمله مشکالتی است که شهروندان با آن دست به گریبان 
هستند. برای رفع این مشکل و ایجاد زیبایی بصری در محله ها، پاکسازی زمین های بایر در 
دستور کار معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت قرار گرفته است.

   براساس قانون شهرداری، رفت و روب و نظافت زمین های بایر جزو وظایف نیروهای خدمات 
شهری است. با توجه به گستردگی زمین های بایر سطج پنج منطقه شهری که تخلیه خاک 
و نخاله و ریختن زباله در آنها موجب نارضایتی شهروندان و زشت شدن منظر شهری می شود. 
بنابراین در چارچوب وظایف تعریف شده، نظافت و رفت و روب مستمر این زمین ها توسط 

نیروهای حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان انجام می شود.
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