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رسيدن  فرا  مناسبت  به  رشت  شهردار 
ها  شهرداری  روز  به  كه  ماه  تير  چهاردهم 

نامگذاری شده، پيامى صادر كرد.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بين الملل شهرداری رشت، در متن این 

پيام آمده است:
به نام خدا

ها  شهرداری  روز  به  كه  ماه  تير  چهاردهم 
است  نمادی  نامگذاری شده،  ها  دهياری  و 
برای قدردانى از تالش های ارزنده مدیریت 
شهری و فرصتى است مغتنم تا قدردانى و 
تجليل از فعاليت های شبانه روزی خادمان 

مردم در مدیریت شهری انجام شود.
ارزیابى  به  مبارک  هفته  این  در  اميدوارم 

رسان  خدمات  عمومى  نهاد  این  عملکرد 
ارتقای  سبب  تا  شده  پرداخته  غيردولتى 
آینده  در  مردم  به  رسانى  خدمات  سطح 

گردد.
مدیریت  در  مردم  به  خدمتگزاران  همه 
از شهرداری و شورای اسالمى  اعم  شهری 
شهر شبانه روزی تالش مى كنند تا با برنامه 
های گوناگون و اجرای این برنامه ها متناسب 
با زندگى و نياز شهروندان با افزایش همدلى 

و همکاری، رفاه و آسایش را به شهروندان 
هدیه كنند.

آنچه برای مجموعه مدیریت شهری مهم 
ميزان  و  شهر  توسعه  و  پيشرفت  است، 
خدمتگزاری به شهروندان و همچنين جلب 
مشاركت های اجتماعى در اجرای برنامه ها 

است.
افزون  روز  توفيق  آرزوی  ضمن  اینجانب 
و  تالشگران  همه  برای  سالمتى  با  توأم 
بخش  در  شهرداری  عزیز  كشان  زحمت 
همه  همواره  اميدوارم  مختلف  های 
و  شهر  به  خدمت  صف  در  عزیزان  این 

شهروندان موفق و مؤید باشند.
ناصر حاج محمدی -  شهردار رشت

شهردار رشت:
روز »شهرداریها و دهیاریها«

نمادی از تالشگری مدیریت شهری است		

همکاری با شهرداری؛ 
شتاب در توسعه شهری

و  شهرداریها  هفته  و  روز  رسيدن  فرا 
دهياریها  فرصت مغتنمي است تا توجه 
آحاد گوناگون جامعه را به اهميت كار 
كنيم  جلب  پيش  از  بيش  شهرداریها 
براي  روشنگری  و  بخشى  آگاهى  با  و 
اجتماعى  مشاركتهای  سطح  ارتقاي 
آحاد گوناگون جامعه با مدیریت شهری، 
در هم افزایى نيروها و امکانات و  برنامه 
توسعه  و  مختلف شهری شاداب  های 

یافته داشته باشيم.
امسال  كه  اميدبخش  و  زیبا  چقدر  و 
روز شهرداریها با دهه كرامت و سالروز 
ميالد حضرت على بن موسى الرضا)ع( 
مصادف شده و نور والیت در این هفته 

در جامعه تابيدن گرفته است.
به  الزم  بين  این  در  كه  ای  نکته 
شهرداران  اختيارات  است  توضيح 
یکپارچه  مدیریت  به  توجه  لزوم  و 
در  است  ساليانى  كه  است  شهری 
اميدواریم  و  شود  مى  بحث  آن  باره 
روزهایى  چنين  در  صاحبنظران 
مختلف  فعاليتهای  انجام  با  بتوانند 
بر این موضوع تاكيد كرده و این مهم 
های  برنامه  اجرای  با  تا  شود  محقق 
موثر  اقدامات  و  تالشها  هماهنگ، 

شهری منسجم تر شوند.
در پایان الزم به تاكيد است كه با شکل 
اسالمى  شوراهای  مردمى  نهاد  گيری 
و  شهرداران  انتخاب  روستا،  و  شهر 
دهياران نيز به وسيله شوراها انجام مى 
شود یعنى شهرداران و دهياران هم به 
نوعى به طور غيرمستقيم با رای مردم 
مشغول به كار مى شوند و از این نظر 
شهرداری تنها نهاد عمومى غيردولتى 
است كه ارتباط مستقيم با زندگى مردم 
دارد و برای آسایش و رفاه شهروندان 

تالش مى كند. 
عليرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری رشت
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شهردار رشت در بازدید از مراحل پایانی پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان از پیشرفت فیزیکی 
۹۹ درصدی این پروژه خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در 
جریان بازدید از مراحل پایانی پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان که با حضور استاندار گیالن 
صورت گرفت اظهار کرد: این تصفیه خانه طبق وعده هایی که داده شده بود، امروز با پیشرفت 

۹۹ درصدی همراه شد.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه قرارداد پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان در پایان سال ۹۵ 
منعقد شده بود گفت: یکبار در نقطه ای دیگر عملیات ساخت تصفیه خانه آغاز شده بود اما به دلیل 
رانشی که در دپوی پسماند ۴۵ ساله زباله در سراوان پیش آمده بود، زیر زباله مدفون شدکه البته 
سازه مربوط دوباره جانمایی و از آغاز فعالیت بنده در شهرداری رشت، این پروژه از صفر آغاز به کار 
کرد.وی افزود: این پروژه از زمان آغاز بکار مجدد، با مشکالت فراوانی همچون برف و کرونا همراه شد 

و همین دالیل موجب تعویق در پیشرفت عملیات سازه شد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: پایان خرداد ماه امسال، تاریخ پیش بینی شده برای اتمام پروژه 
تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان بود اما با مشکالت پیش آمده یاد شده، پس از دو هفته از تاریخ 
پیش بینی شده، با پیشرفت فیزیکی۹۹ درصدی همراه شد و تمام تاسیسات و تجهیزات الزم نیز 

خریداری و نصب شده است.
حاج محمدی گفت: تنها مشکل موجود، ساخت حوضچه های مربوط به رسوب گیری و حوضچه 

آرامش با سرعت الزمه است که البته تاکنون فونداسیون آن نیز اجرا شد. وی ادامه داد: ساخت 
این حوضچه ها به دلیل تخصصی بودن باید توسط پیمانکار و متخصص مربوطه انجام شود که این 
اقدام نیز توسط مناقصه باید صورت  بگیرد و اجرای این مهم منتظر موافقت استاندار گیالن است.

شهردار رشت افزود: این پروژه به صورت مستمر فعالیت می کند و هیچگاه نباید متوقف شود. این 
طرح از مهمترین و تنهاترین طرح بی نظیر تصفیه خانه شیرابه زباله در کشور است که می تواند به 

عنوان  طرح بسیار ارزشمند در منطقه شمال کشور مورد بهره برداری قرار بگیرد.
این مسئول همچنین خاطر نشان کرد: براساس قراداهای منعقد شده  پیشین در سال ۹۵، ظرفیت 
تصفیه شرابه در این تصفیه خانه برای ۳ لیتر بر ثانیه طراحی شد اما اگر برنامه ریزی برای کاور کامل 
و جلوگیری از نفوذ بارش در شیرابه انجام شود حجم خروجی شیرابه کاهش می یابد. هرچند که 
این سیستم قادر است با اعمال تغییرات بسیار کمی به ظرفیت ۶ لیتر بر ثانیه نیز افزایش پیدا کند 

اما پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری، با توجه به قرداد قبلی، ۳ لیتر برثانیه را تحویل خواهد داد.
وی با اشاره به تغییرات حجم شیرابه بر اساس میزان بارش در فصل های مختلف سال، گفت: این 

میزان می تواند از یک لیتر تا ۶ لیتر و بیشتر نیز متغیر باشد.

شهردار رشت افزود: قرارداد دستگاه زباله سوز از سال ۹۲ بسته شد اما به دالیل مختلفی همچون 
ناتوانی در امر مکان گزینی، سال ها به تاخیر افتاد . با این حال، در اواخر سال ۹۶ مکان مورد نظر 

برای دستگاه مشخص شد که البته این مکان نیز با معارضان زیادی همراه بود.
حاج محمدی افزود: با همکاری نهاد دادگستری و دادستان گیالن، زمین یادشده از معارضان 

تحویل و مقرر شد با قید فوریت عملیات اجرایی آن نیز آغاز شود.
به گفته وی در حال حاضربا تعیین پیمانکار، عملیات شمع کوبی زباله سوز نیز در حال اجرا است و 

اگر مشکل دیگری پیش نیاید در پایان سال ۱۴۰۱، زباله سوز نیز راه اندازی خواهد شد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: تاکنون از سوی دولت ۷۰ میلیارد تومان برای تاسیسات و تجهیزاب 
به شرکت تی تی اس پرداخت شده است و ۱۵ میلیارد تومان نیز در مرحله نخست برای ساختمان 

سازی این پروژه پرداخت شد.
حاج محمدی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۸ تخصیص یافته است و قول اجرایی شدن آن 

در سال ۹۹ از سوی استاندار گیالن و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد.
وی گفت: مردم باید بدانند که اجرای زباله سوز  با توجه به فیلتراسیون و موقعیت قرارگیری در منطقه 
الکان، مشکالت زیست محیطی به همراه نخواهد داشت.استاندار گیالن نیز در این بازدید موضوع پسماند را 
همچنان از مهمترین مسائل و مشکالت استان عنوان و اظهار کرد: در سال های گذشته برای اجرای پروژه 

های حوزه پسماند و تسریع در روند تکمیل آن، پیگیری های مستمری صورت گرفته است.
دکتر ارسالن زارع گفت: هم اکنون پروژه های مرتبط با پسماند در نقاط مختلف استان بین ۲۰ تا 
۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.به گفته وی، به طور تقریبی، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آالت 
این پروژه کامل است و تنها بخشی از کوره جانبی این تاسیسات نیازمند اقدامات تکمیلی بوده و 
برای احداث حوضچه نیز فرصت یک ماهه الزم است.استاندار گیالن با ابراز امیدواری برای بهره 
برداری تصفیه خانه سراوان تا دو ماه آینده بر اساس وعده پیمانکار این پروژه و نیز شهرداری رشت، 

از مردم سراوان بابت صبوری و همکاری الزم در این زمینه قدردانی کرد.
نماینده عالی دولت در گیالن به نیروگاه زباله سوز رشت که بر اساس برنامه ریزی ها سال ۱۴۰۱ به بهره 
برداری می رسد نیز اشاره و اضافه کرد: این پروژه با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی تکمیل می 
شود و طبق برآورد صورت گرفته تا زمان حاضر، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد.

زارع، اعتباری که سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور به پروژه های 
پسماند گیالن اختصاص یافت را بی سابقه خواند و گفت: اعتبارات ماه های گذشته نیز افزون بر 

یکصد میلیارد تومان است که انتظار می رود این اعتبار تا پایان سال مالی جذب شود.

شهردار رشت در جریان بازدید مسووالن استان از تصفیه خانه سراوان خبر داد؛ 

پیشرفت 99 درصدی تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان
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بهسازی و کاور لندفیل سراوان از برنامه های مهم 
شهرداری رشت است

شهردار رشت در جریان بازدید از محل دفنگاه زباله های سراوان گفت: بهسازی و کاور لندفیل سراوان 
از برنامه های مهم در دست اقدام شهرداری رشت است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در گفتگویی پیرامون  
زنجیره تولید تا امحای پسماند اظهار کرد: بخشی از این موضوع 
به اجرای عملیات جداسازی و تفکیک زباله مربوط می شود.

ناصر حاج محمدی با اشاره به نابودی تقریبی خطوط یک 
و دو با ظرفیت ۵۰۰ تن اسمی و آتش سوزی خط دیگر با 
ظرفیت کمتر از ۱۰۰ تن در روز گفت: امروز یکی از این دو 
خط با هزینه های شهرداری بازسازی شده است و درحال 
حاضر عملیات تفکیک پردازش زباله و ساخت کمپوست با 

ظرفیت ۳۰۰ تن در این خط صورت می گیرد.
وی افزود: این خطوط نیازمند بازسازی بوده و بهسازی 

خطوط یک و دو با مبلغ تقریبی نه و نیم میلیارد تومان در زمره برنامه های شهرداری قرار دارد.
شهردار رشت در ارتباط با افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن اسمی به ۱۰۰۰تن اسمی 

خاطر نشان کرد: برای این مهم، باید خطوط سه و چهار نیز خریداری شوند.
حاج محمدی گفت: برآوردهای الزم در این باره انجام شده و با توجه به تأمین بخشی از این امکانات 
از خارج از کشور، یکبار به مناقصه گذاشته شد و به علت مبلغ باالی مناقصه دهنده، این مناقصه 

دوباره برگزار می شود.
وی افزود: انتظار می رود که قرارداد یادشده هرچه سریع 
تر منعقد شود تا از انجام هزینه های مازاد جلوگیری شود.
شهردار رشت ادامه داد: اگر بتوانیم خطوط زباله یک و دو 
را بازسازی و خطوط ۳ و ۴ را خریداری و نصب کنیم، دو 
سوله ۶ هزار متر مربعی در حال ساخت نیز با اعتبار دولتی 

تکمیل می شود.
حاج محمدی گفت: به این ترتیب از سال ۱۴۰۱ هیچ زباله 

ای در سروان تخلیه نمی شود.
وی بهسازی لندفیل را از برنامه های شهرداری رشت اعالم 
و خاطر نشان کرد: در رابطه با تأمین اعتبار کاور و بستن 
لندفیل نیز مکاتباتی با مقام عالی استان و معاون عمرانی 

وزیر کشور انجام شده است.
طول  سال  لندفیل ۲  کاور  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
می کشد گفت: طبق برآورد دانشگاه گیالن، این اقدام به اعتبار تقریبی ۳۵ میلیارد تومانی نیاز دارد که در 
صورت تخصیص اعتبار، لندفیل بسته شده و مشکالت زیست محیطی منطقه به حداقل ممکن می رسد.

همکاری مدیریت شهری با سازمان همیاری 
شهرداریهای گیالن توسعه می یابد  

در دیدار شهردار رشت با سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیالن بر لزوم 
و توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح امروز 
پنجشنبه دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۹ شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش عضو 
شورای اسالمی شهر رشت و بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت با 
دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیالن دیدار و گفت 

و گو کردند.
در این نشست به هم افزایی نیروها و امکانات در جهت برقراری و توسعه همکاریهای 

متقابل تاکید شد.
دو طرف در این نشست خواستار تداوم جلسات تا حصول نتیجه شدند.

شهردار رشت با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیالن
 دیدار کرد  

و  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
شهرداری  مدیران  از  برخی 
به  امر  ستاد  دبیر  با  رشت 
معروف و نهی از منکر استان 
گو  و  گفت  و  دیدار  گیالن 

کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت، در این دیدار 
والمسلمین  االسالم  حجت 
اهمیت  به  سرافراز  سجاد 

فریضه امر به معروف و نهی از منکر و لزوم توجه به آن تاکید کرد.
شهردار رشت هم گفت: رشد و شکوفایی جمهوری اسالمی بر پایه شعائر خردگرایی و عقالنیت بر گرفته 

از تعالیم واالی اسالمی همچون احیای امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد.
وی ادامه داد: با انجام فعالیت های زیرساختی و سخت افزاری که مبنای ظهور و بروز مباحث روبنایی و 
نرم افزاری در مهندسی فرهنگی است باید در جهت اجرایی نمودن درست فریضه امر به معروف و نهی 

از منکر و همچنین ترویج آن در جامعه گام برداشت.
دکتر حاج محمدی در پایان انتصاب حجت االسالم سرافراز را به سمت دبیری ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر استان گیالن تبریک گفت و برای وی و مجموعه همکارانش آرزوی 

موفقیت نمود.
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پیام تبریک دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت
 به مناسبت میالد هشتمین گوهر تابناک امامت و والیت 

امام رضا)ع( 

شهردار رشت در پیامی به مناسبت فرا رسیدن ۱۱ ذیقعده، میالد باسعادت هشتمین گوهر 
تابناک امامت و والیت امام رضا )ع( را تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام تبریک دکتر 
ناصر حاج محمدی بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
طلوع خورشید والیت و امامت از افق شهر مقدس مشهد در »ذیقعده امسال« همچون سال های 
گذشته سبب نورانیت سرزمین ایران در جهان و درخشش و نورانیت مسیر و خط والیت در این 

خطه از جهان شده است.
امامت از دیدگاه اهل بیت)ع( مانند حرکت کاروانی است که باری از معرفت، شناخت، تقوا و 
اخالص را حمل کرده تا در راه هدایت و ارشاد امت اسالمی به کار گرفته شود و به یقین مقصد 
اصلی این کاروان فالح و رستگاری امت و خوشنودی امام امت به عنوان منبع نور، هدایت، تعهد، 

مسئولیت و شهادت است.
امیدوارم همه شیعیان آن حضرت از راه نورانی امام هشتم شیعیان به قدر کافی بهره برده و در 
زالل اندیشه های ناب اسالمی اهل بیت )ع( تن و جان خود را به انوار نور و کالم دقیق و عمیق 

آن حضرت صیقل ببخشند. باشد تا همگی رستگار شویم.
اینک با قلبی آکنده از مهر و محبت اهل بیت)ع( میالد با سعادت علی بن موسی الرضا)ع( را به 

همه شیعیان ایران و جهان تبریک و تهنیت می گویم.
همچنین امیدوارم آیین های جشن و سرور ۱۰ روزه دهه کرامت مورد پسند و رضایت خاطر 

شهروندان فهیم رشت که عرض ارادتی به خاندان شریف اهل بیت)ع( بوده، قرار گرفته باشد.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

جلسات ماهانه با محوریت پروژه های پنجگانه 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( برگزار می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست 
دکتر حاج محمدی با تاکید بر ظرفیتهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برای فراهم 
کردن بسترهای توسعه و سازندگی در رشت و ارتقای سطح رفاه شهروندان، خاطر 
نشان کرد: با توجه به گستردگی فعالیتهای این قرارگاه در کشور و به ویژه پایتخت، باید 
با تدبیر، برنامه ریزی و تالش مضاعف در جهت تسریع سازندگی در خور شان مردم این 

سامان، اقدام شود.
شهردار رشت با اشاره به همراهی نماینده محترم ولی فقیه در استان، مدیران ارشد 
گیالن و اعضای شورای اسالمی شهر رشت در راستای بهبود فعالیتهای عمرانی در شهر 

گفت: این همدلی را به فال نیک می گیریم.
وی همچنین ابراز امیدواری نمود که در سالهای پیش رو اتفاقات خوب و خوشایند برای 

شهر رشت و شهروندان این شهر روی دهد.

در این نشست سردار عبداهلل پور نیز با تاکید بر ضرورت اجرایی نمودن پروژه های 
بزرگ شهری در جهت خدمت به شهروندان، گفت: بی تردید قرارگاه سازندگی خاتم 

االنبیا)ص( نقش خود را در طول سالهای گذشته به خوبی ایفا کرده است.
فرمانده سپاه قدس گیالن ادامه داد: باید از فرصت ایجاد شده و حضور متخصصان 
و نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( استفاده کرد و با بهره گیری نیروها و 

امکانات برای توسعه شهرمان به کارگیری شود.
نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در رشت سپس گفت: اجرایی شدن پروژه 
های پنجگانه عقد قرارداد شده با این قرارگاه سازندگی سبب توسعه و پیشرفت شهر 

رشت می شود.
وی گفت: برای شتاب دادن به عملیات اجرایی این پروژه ها ماهانه باید ریاست شورا، 
شهردار و مدیران مرتبط شهری جلسه برگزار کنند و همچنین گزارشهای هفتگی 

پیشرفت اجرای پروژه ها ارائه گردد.
سردار عبداهلل پور در پایان این نشست همچنین اعالم آمادگی نمود تا از طریق بسیج 
انقالب  مزار شهدای  قبور  اجرایی همسطح سازی  عملیات  گیالن  استان  سازندگی 
اسالمی طبق نقشه های تایید شده بنیاد شهید با شهرداری رشت همکاری الزم به             

عمل آید.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن از اقدامات شهرداری 
رشت قدردانی کرد  

کل  مدیر  با  رشت  شهردار  نشست  در 
خدمات  از  گیالن،  استان  بحران  مدیدیت 
ویروس  شیوع  دوران  در  رشت  شهرداری 

کرونا قدردانی شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
در  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
مدیر  مرادی  امیر  ابتدا  نشست  این 
گیالن  استانداری  بحران  مدیریت  کل 

آنها  فعالیت  تداوم  بر  به میزان گسترده خدمات شهرداریها در دوران کرونایی  اشاره  با 
کرد. تاکید 

امیر مرادی با تشکر از همه شهرداری ها به ویژه شهرداری رشت که بار اصلی این مشکل را به 
دوش کشیده، خواستار استفاده از ظرفیت همه دستگاه های مختلف همچون نیروی مقامت بسیج، 

NGOها، دهیاران و نیروهای مردمی در زمان بروز حادثه شد.
وی گفت: حاال با گرم شدن هوا مسئله مهم این روزها حفاظت از منابع طبیعی و مراتع استان است 
که خوشبختانه شهرداری رشت در این زمینه نیز با انجام ماموریت هایی در زمینه مقابله با آتش 

سوزی نقشی مهم ایفا می کند.
شهردار رشت هم تاکید کرد: ارائه خدمات مختلف شهری از پاکیزگی معابر عمومی گرفته تا 
خدمات مرتبط با آتش نشانی جزء وظایف شهرداری رشت است و ما با افتخار اعالم می کنیم که 

همراه و همپای شهروندان در روزهای سخت و دشوار هستیم.
دکتر ناصر حاج محمدی از نگاه دقیق و حمایتگر مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیالن تشکر 
کرد و گفت: حمایت مسئوالن بهترین دلگرمی برای نیروهای عملیاتی و خدماتی شهرداری رشت 

است که در گرما و سرما، به ارائه این خدمت می پردازند.

توافق شهرداری رشت و دانشگاه آزاد الهیجان در زمینه انجام یک 
طرح مطالعاتی در تاالب عینک  

استان  ای  منطقه  آب  شرکت  همکاری  از  پس 
گیالن در زمینه واگذاری تاالب عینک به شهرداری 
برای اجرای پروژه های تفریحی - گردشگری، این 
هفته شهردار رشت با محققان و مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد الهیجان برای پیگیری اجرای 
یک طرح مطالعاتی به بحث و تبادل نظر پرداخت.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، برای انجام یک کار 

پژوهشی و مطالعاتی در تاالب عینک، شهرداری رشت وارد گفت وگو با دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد الهیجان شده است.

در این نشست شهرداری رشت به عنوان کارفرما از دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان به عنوان 
مشاور پروژه تاالب عینک خواسته تا کار پژوهش، مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط 

زیست تاالب عینک را به عنوان یک طرح مورد بررسی قرار دهد.
در نشست هماهنگی برای اجرای این پروژه مطالعاتی دو طرف بر ظرفیت ها و توانمندی های 
تاالب عینک برای جذب و جلب گردشگر تاکید نمودند و اعالم شد که: تاالب عینک یکی از 
مناطق دیدنی و جزء جاذبه های شهر رشت است که باید با اجرای پروژه مرتبط با گردشگری از 

این اکوسیستم طبیعی و پراهمیت برای توسعه و پیشرفت شهر بهره جست.

میزبانی منطقه چهار شهرداری رشت از
 مدیران مناطق پنجگانه  

صبح روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ منطقه چهار شهرداری رشت از مدیران مناطق پنجگانه 
شهرداری میزبانی کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که با حضور 
دکتر ناصر حاج محمدی و برخی از مدیران شهرداری رشت برگزار شد، هر یک از مدیران مناطق 

پنجگانه مسائل و موضوعات مرتبط با منطقه خود را بیان کردند.
کمبود ماشین آالت و امکانات، حمایت قضایی از شهرداری های مناطق در اجرای آرای کمیسیون 
ماده ۱۰۰ و جلوگیری از فک پلمب، نحوه دریافت مجوز جمع آوری مصالح از دادستانی محترم، 
چگونگی مقابله با پیمانکاران و بساز و بفروش ها که بیشتر نسق سازان را تشکیل می دهند، لزوم توجه 
پیمانکاران فضای سبز در مناطق پنجگانه به دلیل تمرکز آنها در شهرداری مرکز، نحوه استفاده از نرم 
افزار حسابداری که هم اکنون امکان بهره برداری آن در مناطق وجود ندارد و بسیاری از موضوعات 

اداری، مالی و اجرایی به وسیله مدیران مناطق بیان شد که مورد توجه شهردار رشت قرار گرفت.
دکتر حاج محمدی در این نشست مطالب بسیاری در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز و لزوم توجه 
به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین  نحوه دریافت مجوز های الزم به منظور جلوگیری از 
تخلفات ساختمان از طریق دادستانی محترم بیان  کرد.وی افزود: در کالنشهرهای بزرگ با هماهنگی 

دادگستری نسبت به بازگشت آرای تخریب به جریمه به شرط استحکام بنا اقدام  می شود.
شهردار رشت همچنین  مسئله ممیزی امالک را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در اقدامی مثبت 

منطقه چهار خودش این کار را شروع کرده است و این اقدام باید در مناطق دیگر هم تسری یابد.
شهردار رشت همچنین در این جلسه بر لزوم همکاری های بین همه مدیران شهرداری تاکید کرد.
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قدردانی شهردار از مدیران شهرداری برای 
پرداخت به موقع حقوق پرسنل

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی 
در این نشست گفت: از امروز بنا به دستور ریاست جمهوری زدن ماسک اجباری شده و کارکنان 
هر اداره ای باید برای انجام کارهای روزانه، از ماسک استفاده کنند و شهرداری رشت هم باید به 

این دستور عمل نماید.
وی بر پیگیری اجرای پروژه های شهرداری تاکید ورزید و افزود: پنج پروژه بزرگ با قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( منعقد گردیده است و ما باید یک دبیر پیگیری برای این پروژه ها انتخاب کنیم که 

دائما پیگیر کارهای این پروژه ها باشد.
شهردار رشت همچنین گفت: باید از همه ظرفیت ها برای تأمین منابع مالی اجرای این پروژه ها 
استفاده کنیم و باید حداقل۲۵ درصد از چهار هزار میلیارد تومان تامین گردد. در همین زمینه 

جناب آقای دکتر نوبخت می توانند به ما کمک کنند.
وی افزود: برای تأمین درآمد پایدار برای شهرداری می توان موضوع واگذاری دریافت عوارض با 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار دارد.
گفتنی است در این نشست برخی از معاونان و مدیران دیدگاه خود را در ارتباط با موضوعات 

مطرح شده، بیان کردند

به وسیله سه مسئول کشوری صوت پذیرفت؛
قدردانی از شهردار رشت

رئیس مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران، سرپرست فدراسیون همگانی 
و معاون وزارت ورزش و جوانان از دکتر حاج محمدی قدردانی کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
متن این لوح سپاس آمده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ناصر حاج محمدی

شهردار محترم کالنشهر رشت
باسالم

یقیناً توسعه و پیشرفت ورزش شهروندی و کارمندی در کالنشهرهای کشور 
همواره  که  باشد  می  دلسوزی  و  خدوم  مسئولین  دریغ  بی  تالش  مرهون 
در جهت رشد و تعالی آن قدم برداشته و خدمتگذاری را افتخاری بزرگ 
و پاسخگویی را وظیفه ای مهم برای خویشتن میدانند؛ لذا الزم میدانیم از 
حمایت های ارزنده جنابعالی؛ در توسعه ورزش همگانی در کالنشهرهای ایران 

قدردانی نماییم.
امید است با مدیریت هوشمند اجرای برنامه های جذاب و مخاطب محور شاهد 

ارتقاء سطح سالمتی در ایران فعال باشیم.

این لوح سپاس به امضای پیروز حناچی، احمد گواری و عبدالحمید احمدی 
رسیده است.

گفتنی است همچنین این سه مقام مسئول با ارسال لوح سپاس مشابه از دکتر 
محمدرضا فروحی رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران 

کالنشهرهای ایران قدردانی کردند.

یک اقدام ارزشمند در شهرداری رشت
الکترونیک  حقوقی  فیش  سامانه 
توسط  رشت  شهرداری  کارکنان 
و  اطالعات  فناوری  سازمان 

ارتباطات شهرداری راه اندازی شد
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
از  نقل  به  رشت  شهرداری 
روابط عمومی سازمان فاوا، هانی 
عسکری با اعالم این خبر افزود؛ 
سامانه  فیش حقوقی کارکنان 
در راستای تسریع و تسهیل در 
نیز صیانت  و  ارائه ی خدمات 
از اطالعات شخصی پرسنل، با 

هدف کاهش هزینه های ماهانه چاپ فیش های حقوقی، راه اندازی گردیده است. 
لذا کلیه ی همکاران محترم می توانند جهت مشاهده و دسترسی به فیش حقوقی ماهانه خود، با 
fava.( مراجعه به بخش خدمات الکترونیک پرتال سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات به آدرس

rasht.ir(، مراجعه نمایند.
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به مناسبت فرا رسیدن »دهه کرامت«؛
جشنواره محله ای "نسیم کرامت" در رشت 

برگزار شد

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، حمیدرضا محمدی 
سپس گفت: این جشنواره در تماشاخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، 
بوستان توحید، بوستان قدس، سبزه میدان، بوستان ملت  و بوستان شهیدان نهی قناد برگزار شده 
و در روزهای آینده در مسکن مهر، بوستان دانشجو، بوستان مفاخر و بوستان میخک و مسکن 

مهر نیز برگزار می شود.
وی با اشاره به فرا رسیدن میالد حضرت معصومه)س( به برگزاری جشن بزرگ میالد حضرت 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( در مناطق مختلف شهر رشت اشاره کرد و گفت: جشن های 
نسیم کرامت عالوه بر تماشاخانه سازمان فرهنگی، سوم تیر ماه در بوستان توحید، چهارم تیر ماه 
در پارک قدس، پنجم تیر ماه در سبزه میدان، ششم تیر ماه در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب، 
هفتم تیر ماه در بوستان ملت، هشتم تیر ماه در بوستان شهیدان نهی قناد، نهم تیر ماه در مسکن 

مهر و دهم تیر ماه در بوستان دانشجو اجرا شده است.
حمیدرضا محمدی افزود: همچنین این جشن یازدهم تیر ماه در بوستان مفاخر و دوازدهم تیر ماه 

در بوستان میخک از ساعت ۱۸ تا ۲۰ شب برگزار می شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سپس تاکید کرد: استان گیالن به 
دلیل برکت وجود خواهر و برادر امام رضا)ع( پناهگاه امنی برای عاشقان و دلباختگان حریم اهل 

بیت)ع( است.
وی افزود: مردم ایران اسالمی و شهروندان گرامی رشت، ارادتی ویژه به خاندان اهل بیت)ع( از 
جمله حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( داشته و دارند و این عالقه مندی را به اشکال 

گوناگون نشان داده اند.
محمدی خاطر نشان کرد: "دهه کرامت" فرصتی ارزشمند و مغتنم برای نشان دادن عشق و عالقه 

و عرض ارادت به خاندان موسی بن جعفر)ع( می دانند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در پایان خاطر نشان کرد: جشنهای 

محله ای "نسیم کرامت" نمونه ای از نشانه های ارادت به این خاندان مکرم و معظم است.

برنامه های هفته نکوداشت شهرداریها در رشت 
تشریح شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عنوان روزهای این هفته  عبارتند از:
۱۴ تیر ماه: شهرداری و دهیاری؛ جهش تولید و اقتصاد مقاومتی

۱۵ تیر: شهرداری و دهیاری؛ صیانت از حقوق شهروندی، اعتالی سرمایه اجتماعی و قانون مداری
 ۱۶ تیر: شهرداری و دهیاری؛ سکونتگاه زیست پذیر و ارتقای کیفیت زندگی

 ۱۷ تیر: شهرداری و دهیاری؛ آموزش، توانمند سازی و فناوری های نوین
۱۸ تیر: شهرداری و دهیاری؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادی

۱۹ تیر: شهرداری و دهیاری؛ صیانت از هویت، کالبد، دانش بومی و میراث شهر و روستا
۲۰ تیر: شهرداری و دهیاری؛ پویشی به سوی گام دوم انقالب

همچنین برخی از واحدها و سازمانهای شهرداری رشت برنامه هایی را برای این هفته تدارک دیده اند 
و دبیری برنامه های این هفته نیز بر عهده مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت است.
در این ارتباط علیرضا قانع برنامه های هفته گرامیداشت شهرداریها و دهیاریها در رشت را تشریح و اعالم کرد.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری نشست مطبوعاتی شهردار محترم با حضور خبرنگاران استان، حضور 
شهردار و مدیران شهرداری در آرامگاه میرزاکوچک خان جنگلی در محله سلیمانداراب و تجدید 
میثاق با شهدا و گرامیداشت مشاهیر و مفاخر استان در وادی سلیمانداراب و همچنین دیدار با 

نماینده محترم ولی فقیه در استان گیالن برخی از برنامه های این هفته هستند.
قانع گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نیز در همین راستا برنامه هایی 
همچون برگزاری نمایشگاه اسناد و تصاویر رشت قدیم، بداهه نویسی خوشنویسان شهر رشت به 
مناسبت روز قلم و هفته شهرداری ها، هنرنمایی نقاشان رشتی در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب 

و برگزاری تئاتر خیابانی در قالب آموزش شهروندی را اجرا خواهد کرد.
وی گفت: سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و حوزه معاونت خدمات شهری نیز به مناسبت این 
هفته آغاز عملیات پاکسازی محالت شهر رشت را به وسیله نیروهای خدمات شهر در برخی از محالت کم 
برخوردار  برپا می کند.مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سپس گفت: برنامه هایی نیز به وسیله 
مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری همچون برگزاری فراخوان مقاله با موضوع مدیریت شهری، خدمات 
و وظایف شهری)موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداریها( و همچنین برگزاری مسابقه "شهروند آگاه" اجرا می شود.

وی ادامه داد: مراسم تجلیل از شهدای آتش نشان و شهدای شهرداری رشت و همچنین برنامه هایی 
که گروه موزیک شهرداری رشت در مناطق مختلف اجرا می کنند، دیگر اقدامات این هفته خواهند بود.

قانع با بیان اینکه برنامه هایی توسط مدیریت ارتباطات و امور بین الملل برای این مناسبت تدارک 
دیده شده اند، افزود: برگزاری برنامه رادیویی "آوای بلدیه" در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب از 
شام والدت امام رضا)ع( به مدت یک هفته با حضور معاونان، مدیران مناطق و روسای سازمانهای 
شهرداری رشت به منظور ارائه گزارش عملکرد و فعالیتهای حوزه های مختلف شهرداری، برپایی 
تریبون آزاد شهروندان در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب برای بیان پاسخ شهروندان به پرسش 
"اگر شهردار بودید برای توسعه شهر چه می کردید؟" و برگزاری نمایشگاه "میدان شهرداری از 
گذشته تا حال" )نمایش کالبد میدان شهرداری در سه دوره زمانی قاجار، پهلول اول و دوم و دوره 

پس از پیروزی انقالب( از جمله این برنامه ها خواهند بود



۹

حضور علیرضا قانع در وبینار شهرهای یونسکو
 با مشارکت بیش از ۱۵۰ شهر از کشورهای مختلف جهان

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت شیوع بیماری همه گیر 
کووید-۱۹ که به شدت شهرهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و پرسشهای اساسی درباره توسعه شهری 

ایجاد کرده، یکی از موضوعات این وبینار بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
در این وبینار تاکید شد: شهرها جزء اولین موارد ابتال به کویید-۱۹ بودند و نیز جزو نخستین واحدهای 
پاسخگو در مواجه با آن هستند. در چنین شرایطی شهرها با داشتن جمیعت فراوان، حیات متزلزل 
اقتصادی و فرهنگی در برابر مصائب تاب آوری کامل ندارند و از این رو است که شهرها همان جاهایی 
هستند که راه حل های خالقانه فراوان در آنها برای حل این مسائل دیده می شود. شهرها با اتخاذ 
تصمیمات سریع محلی و نیز تفکر مجدد و بازآفرینی ساختارها و بسترهای شهری، پایدارتر شده و نشان 

دادند که ظرفیت انطباق شرایط تغییرپذیر جهانی را دارند.
در وبینار یاد شده تاکید گردید: سازمان یونسکو در این جایگاه بایسته قرار دارد تا به دولتها و دیگر 
ذینفعان در سطوح ملی و محلی در مرحله احیا و نیز جستن راه حلهای آینده نگرانه یاری برساند. از 
طریق بستر شهرهای یونسکو که گردآورنده هشت شبکه و برنامه یونسکو از همه زمینه های خالقیت - 
آموزش، فرهنگ، علوم و ارتباطات است، از موقعیت برجسته خود برای حمایت از تصمیم گیران شهری 

در کاستن از بحران کویید-۱۹ حمایت می کند.
این برنامه که از سه جلسه مرتبط به هم و یک جلسه ویژه تشکیل شده، با کمک بستر شهرهای یونسکو 
فرصتی مغتنم است تا برای گرد هم آوردن ذینفعان و متولیان مربوطه برای مباحثه درباره چگونگی 
یکپارچه ساختن سیاستها و برنامه های شهری و همچنین توسعه فعالیتهای نوآورانه محلی در راستای 

شهرهای پایدار فردا در مرحله احیای پس از کووید-۱۹ و فراتر از آن  پیش برود. 
گفتنی اینکه در این وبینار سه مباحثه موضوعی و یک جلسه ویژه)هر کدام ۴۵ دقیقه( و یک مقدمه)۱۰ 

دقیقه( و جلسه پایانی)۲۰ دقیقه( برگزار شد و کل برنامه نیز سه ساعت و نیم به طول انجامید.
هر پنل از افرادی تشکیل شده بود که عضو شبکه شهرها و برنامه های یونسکو و یا متخصصان مرتبط با آن بوده اند.

 بنرهای آموزشی مدیریت پسماندها در معابر عمومی رشت نصب می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت محمدباقر بشردانش در 
این زمینه توضیح داد: فرهنگسازی اجتماعی و باال بردن آگاهی های فردی می تواند نقشی بسیار 
موثر در حفاظت محیط زیست شهری، تفکیک زباله از مبدا، مدیریت پسماندها و موضوعاتی از این 

قبیل ایفا نماید.
وی ادامه داد: مسئولیت پذیری افراد جامعه می تواند همه ارگانهای خدمات رسان به ویژه سازمان 

مدیریت پسماندهای شهرداری را در ساختن شهری آباد و شایسته شهروندان رشت یاری نماید.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در پایان از شهروندان فهیم و مسئولیت پذیر 
رشت خواست تا زباله های خود را سر ساعت مقرر در جلو در خانه هایشان قرار دهند تا ماموران 

جمع آوری دچار مشکل نشوند و همچنین کار نظافت شهری بهتر و با کیفیت تر صورت پذیرد.

مانور مشترک راه آهن و آتش نشانی رشت برگزار می شود
عمومی  روابط  گزارش  به 
و  نشانی  آتش  سازمان 
پیش  رشت،  ایمنی  خدمات 
از ظهر روز پنجشنبه ۱۲ تیر 
آتش  سازمان  سرپرست   ۹۹
راه  مدیرکل  و  رشت  نشانی 
آهن شمال ۲  با یکدیگر دیدار 

داشتند.
در این جلسه مشترک که تنی 
چند از مدیران هر دو مجموعه 
برنامه  بر  داشتند  حضور  نیز 

ریزی جهت بازدید از طول خطوط و ایستگاه های راه آهن شمال ۲ تاکید شد تا برای آمادگی و 
هماهنگی بیشتر، برگزاری مانور مشترک میان دو دستگاه در دستور کار قرار گیرد.

شهرام مومنی سرپرست سازمان آتش نشانی رشت در سخنان خود ضمن تاکید بر تجارب حوادث 
مختلف در سنوات گذشته ادامه داد: در هر برهه برای مواجهه با هر حادثه ای باید آماده باشیم.

وی با اشاره به ۱۴ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر رشت که در راستای اطفای حریق، رسیدگی 
به حوادث، پیشگیری و آموزش فعالیت دارند، افزود: با توجه به اینکه قدمت شیوه حمل و نقل ریلی 
در استان گیالن پایین است و دستگاه های امدادی آشنایی کمتری با راه آهن دارند، اقدامات ایمنی 

و شناختی در این حوزه حائز اهمیت است.
غالمحسین ولدی مدیرکل راه آهن شمال ۲ در سخنان خود با بیان اینکه می بایستی برای بازدید 
میدانی مدیران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از طول خطوط برنامه ریزی 
شود و برای آمادگی و هماهنگی بیشتر برگزاری مانور مشترک میان دو دستگاه در دستور کار قرار 
گیرد ادامه داد: اطالع رسانی به موقع و آموزش؛  موارد مهمی است که باید در راستای پیشگیری 

و مهار سوانح به آن توجه داشت.
این مدیر کل بر افزایش آگاهی و دانش همکاران، ایجاد فضای روانی الزم، بستر سازی فرهنگی 
جهت مقابله با حوادث، نهادینه کردن ایمنی، ایجاد سرعت عمل در امداد رسانی در نقاط صعب 
العبور منطقه و تحصیل نقاط قوت و ضعف تاکید کرد و ادامه داد: این موارد نکاتی است که باید به 
آن توجه جدی داشت و فرصتی است تا از ظرفیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

رشت برای آموزش پرسنل  بهره جست.

پس از اجرای موفق آسفالت »لب آب« به سمت »میدان صیقالن«؛
عملیات اجرایی آسفالت بلوار معلم دنبال شد

و  عمران  سازمان  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ترمیم  تیرماه،  هشتم  روز  عصر  شهری،  فضاهای  بازآفرینی 
صیقالن  میدان  سمت  به  )زرجوب(  آب  لب  مسیر  آسفالت 
)بسیج(  به وسیله نیروهای  سازمان عمران و بازآفرینی انجام 

گردید.
اجرای آسفالت بلوار معلم در دومین شب متوالی نیز انجام شد.

و  عمران  سازمان  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ادامه پروژه نهضت  بامداد  ۱۱تیرماه و در  بازآفرینی شهری، 
آسفالت معابر اصلی و ترمیم نوارهای حفاری، آسفالت بلوار معلم 

به وسیله نیروهای  سازمان عمران بصورت مکانیزه انجام شد.
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت  سازمان عمران و 
همزمان با گرم شدن هوا و مساعد شدن شرایط برای انجام 
آسفالت معابر ، بر میزان فعالیت خود در این زمینه افزوده است.



۱۰

پاکسازی روزانه گیاه مهاجم سنبل آبی 
از تاالب عینک به وسیله شهرداری رشت

محمدباقر  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بشردانش رییس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان مضرات گیاه سنبل 
آبی در محدوده های تاالبی اظهار کرد: سنبل آبی مهمترین علف هرز آبی و پرهزینه ترین 
علف هرز جهان است که به علت زیبایی و معرفی آن به عنوان گیاه زینتی به سرعت در حال 

تکثیر بوده و بسیاری از مردم از مضرات و خطرات آن آگاهی ندارند.
وی ادامه داد: این گیاه مهاجم زمانی که وارد اکوسیستم آبی می شود در مدت دو هفته 
می تواند جمعیت خود را به میزان دو برابر افزایش دهد و یک بوته با ۲۰ گل می تواند 
سه هزار دانه تولید کرده و هر دانه ی این گیاه مهاجم بین ۵ تا ۲۷ سال قابلیت زنده 

ماندن دارد.
وی با بیان اینکه رشد و تکثیر این گیاه موجب تخریب اکوسیستم تاالب و جلوگیری 
از رشد و نمو دیگر گیاهان و خشک شدن پهنه های آبی می شود، تاکید کرد: به دلیل 
مضرات فراوان این گیاه پاکسازی سنبل آبی از سال های گذشته به طور جدی در دستور 

کار قرار گرفت و هم اکنون به صورت روزانه جمع آوری آن از تاالب عینک به وسیله 
تیم های حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام 

می شود.
بشردانش سپس تصریح کرد: برای ریشه کنی این گیاه باید به طور مستمر عملیات پاکسازی 

انجام شود تا از تکثیر آن به دیگر قسمت های تاالب جلوگیری گردد.
گفتنی است تاالب عینک رشت با وجود پاکسازی دوره ای این تاالب از گیاه سنبل آبی 
مجدداً با رشد این گیاه مهاجم روبه رو شده که به همین دلیل برنامه ی روزانه پاکسازی آن 

در تاالب عینک در دستور کار قرار گرفته است.

در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت؛
 ابهامات طرح تفصیلی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این 
نشست با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیر شهرسازی و طرح های توسعه 
شهری و برخی از مدیران و کارشناسان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت 

در دفتر معاونت معماری و شهرسازی برگزار گردید.
در نشست یاد شده که با حضور رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
رشت برگزار شد در زمینه رفع ابهام مناطق پنجگانه برای صدور پروانه ساختمانی 
در قطعات کمتر از ۱۲۰ مترمربع و همچنین چگونگی برخورداری مالکان از ضوابط 
تشویقی تجمیع، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و بر ایجاد وحدت رویه در 

مناطق پنجگانه نیز تاکید گردید

آغاز به کار خط تفکیک دستی کارخانه کود آلی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، با توجه به شیوع 
بیماری کرونا از اوایل اسفندماه کارخانه کود 
آلی تعطیل شد و پس از انجام مراحل اداری 
و دریافت مجوز الزم از ستاد مقابله با کرونا و 
دانشگاه علوم پزشکی و اخذ کد رهگیری در 
تاریخ ۸ تیرماه خط تفکیک دستی و پردازش 
مکانیکی شروع به کار کرد. خط تولید کود نرم 
به واسطه مواد اولیه قبلی با ۱۵۰ تن در روز در 

حال فعالیت می باشد .
چهار  از  روزانه  آلی  کود  کارخانه  در 

شهرستان رشت، صومعه سرا، شفت و فومن به میزان تقریبی ۳۰۰ تن زباله تجمیع و تخلیه 
می گردد .

مواد آلی جدا شده بعد از طی مدت ۹۰ روز در فرایندهای علمی تبدیل به کود می شود و به جهت 
حفظ سالمتی نیروهای کارخانه کود آلی امکانات و وسایل بهداشتی شامل ماسک، دستکش، مواد 

ضدعفونی لباس کار به آنها واگذار گردید.
 به گفته سجاد حسینی مدیرعامل کارخانه کود آلی در صورت تکمیل فاز دوم می توان بخش عمده 
زباله های ارسالی به سراوان را جهت تفکیک به این کارخانه انتقال داد و با تبدیل پسماند نسبت به 

تامین نیازهای کود استان اقدام مناسبی انجام داد.
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