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گفتار هفته

با امضای موافقتنامه همکاری بین شهرداری رشت و قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا؛ چندین پروژه بزرگ عمرانی در رشت 

اجرا می شود.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
شهرداری  متعدد  جلسات  برگزاری  پیرو  رشت،  شهرداری 
اسماعیل  االنبیا،  قرارگاه سازندگی خاتم  با مجموعه  رشت 
حاج  ناصر  دکتر  شهر،  اسالمی  شورای  رئیس  پور  حاجی 
رییس  رمضانپور  احمد  دکتر  رشت،  شهردار  محمدی 
عبدالهی  حامد  دکتر  شهری،  توسعه  و  عمران  کمیسیون 
رییس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورا، محمد حسن 
عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت و دکتر فرامرز 
جمشید پور معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری، 
با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا دیدار و گفت و گو 

کردند.
در این دیدار پس از بحث و مذاکره در باره موضوعات از پیش 

امضای موافقتنامه شهرداری رشت با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
برای اجرای پروژه های عمرانی 

و  رشت  شهرداری  بین  همکاری  موافقتنامه  شده،  تعیین 
پروژه  چندین  اجرای  برای  االنبیا  خاتم  سازندگی  قرارگاه 

بزرگ توسعه و عمران شهری در رشت، منعقد و امضا شد.
این موافقتنامه به امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 
رشت و دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا رسیده و پس از آن مقدمات اجرای کار هم فراهم 

شده است.
پیرو امضای این موافقتنامه هیات مدیریت شهری رشت با 
دست اندرکاران شرکت تخصصی شهید رجایی که هلدینگ 
تخصصی راه سازی و ابنیه است، نشست کاری برگزار کردند 
و فرآیندها و چگونگی اجرای مفاد آن مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
برای آغاز عملیات  این نشست همچنین مقدمات کار  در 
اجرایی پروژه های مورد موافقت به بحث گذاشته شد و پس 

از تبادل نظر، در هر زمینه تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

ایام اهلل را همواره گرامی بداریم

روزهایی در طول سال داشته و داریم 
اهلل  ایام  از  و  بوده  الهی  نور  تجلی  که 

هستند.
در تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی ایام 
به  اند که هر یک  اهلل بسیاری رقم خورده 
همدلی  و  وحدت  اراده،  تجلی  خود  سهم 
ملت بزرگ ایران بوده و نور خداوند را می 
حس  خوبی  به  روزها  این  ورای  از  توانیم 

کنیم.
دی ماه گذشته یکی از این ایام اهلل رقم خورده 
سپهبد  شهید  ناجوانمردانه  ترور  که  است 
آمریکای  وسیله  به  سیلمانی  قاسم  سردار 
جنایتکار موجی از دریای خروشان ملت در 
تشییع پیکر پاک این سردار دلها را به خیابانها 
کشاند و بار دیگر تجلی وحدت، یکپارچگی و 
همدلی مردم را که در تاریخ انقالب اسالمی 

کم نبوده اند، رقم زد.
رسیدن  فرا  برکت  به  اخیر  اهلل  یوم  این 
سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی به ایام اهلل 
دهه فجر  و ۲۲ بهمن  متصل می گردد که 
و  روزهای حماسه  یادآور  ایران  مردم  برای 
شهادت است و به دنبال آن مردم با همدلی 
قسم  دشمنان  دیگر  بار  خود  هماهنگی  و 
خورده انقالب، اسالم و مملکت را ان شاءاهلل 
با حضور حداکثری خود در انتخابات پیش 

رو، ناامید خواهند کرد.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که 
ایام اهلل انقالب اسالمی همواره تجلی اراده 
این همبستگی  و  بوده  و همبستگی مردم 
مردمی است که انقالب اسالمی را در طول 
سالهای گذشته و همچنین سالهای پیش 
رو بیمه کرده و مملکت را از گزند تندباد 
حوادث مصون نگه می دارد. به همین دلیل 
مردم  و  اسالمی  انقالب  دوستداران  همه 
را  لزوم همدلی بیشتر   همیشه در صحنه 
نخواهند  فراموش  تاریخی  های  بزنگاه  در 

کرد.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته
قال االمام الباقر ) علیه السالم(: ألمؤمنون فی تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد، إذا اشتکی تداعی له سائره 

بالسهر و الحمی.
امام باقر)علیه السالم( فرمود: مؤمنان در نیکی و شفقت و مهربانی به یکدیگر مانند یک پیکرند که اگر به عضوی از 

آن آسیبی برسد تمام اعضاء در تب و بیخوابی گرفتار آیند.
بحار االنوار، جلد 71، ص .۲34
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کلنگ عملیات اجرایی تراموای رشت »دهه فجر« 
به زمین زده می شود

با حضور جمعی از مقامات کشوری، استانی، شهری و اعضای شورای اسالمی شهر رشت »دهه 
فجر« امسال کلنگ عملیات اجرایی تراموای رشت به زمین زده می شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت فاز اول تراموای رشت از 
فرودگاه بین المللی سردار جنگل  تا میدان شهید انصاری در چهارراه گلسار اجرایی خواهد شد.

این پروژه با نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 
اجرا خواهد شد.

پروژه تراموای رشت  با اعتبار ۳۸ میلیون یورو  با امضای تفاهمنامه همکاری بین شهرداری رشت 
و شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه اجرایی خواهد شد.

کلنگ آغاز عملیات این پروژه کلیدی شهر رشت که در کاهش بار ترافیکی  شهر بسیار موثر است، 
با برگزاری آیینی ویژه به زمین زده خواهد شد.

شهرداری رشت با جدیت برگزاری »میزخدمت« را دنبال می کند
خدمتی شفاف برای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم

بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر 
فعالیت  این  باره ی  در  رشت  شهرداری 
شعار  با  خدمت،  میز  گفت:  شهرداری 
با  پاسخگویی«  و  شفافیت  »تکریم، 
جدیت و عالقه مندی بخشهای مختلف 
شهرداری رشت هر هفته دنبال می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا 
قانع در این باره توضیح داد: این خدمت 
ویژه شهرداری رشت در اولین جمعه هر 
ماه در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( رشت از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور شهردار، 
اعضای محترم شورای  از  برخی  با شرکت  و  پنجگانه  مناطق  معاونان، مدیران 

اسالمی شهر رشت برگزار می گردد.
وی ادامه داد: تالش مجموعه شهرداری رشت در برپایی میز خدمت بر پایه موارد 
همچون »افزایش میزان رضایت شهروندان«، »ارائه خدمات مطلوب و شایسته 
در دیدارهای چهره به چهره«، »تعامل و ارتباط دو سویه بین مدیران شهری و 
شهروندان« و »کاهش زمان در چرخه رسیدگی و ثبت الکترونیکی درخواست های 

شهروندان« و... استوار است.
و  مناسب  راهکارهای  پیشنهاد  میز خدمت  اجرای  در  داد:  ادامه  قانع  علیرضا 
مشاوره به شهروندان با حضور همه مدیران مجموعه شهرداری انجام می شود و 
بسیاری از مسائل و مشکالت شهروندان در دیدار چهره به چهره و پیگیری مسائل 

حل و فصل می گردد.
مدیرارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همچنین عنوان کرد: با اهداف 
ترسیم شده و به جهت تحقق یکی از خدمات بارز و مهم شهرداری رشت برای 
خدمتگزاری بهتر به شهروندان »میز خدمت« به طور ماهانه در مصلی بزرگ رشت 

دنبال می شود.

تداوم اجرای پروژه »نهضت آسفالت« 
با وجود فرا رسیدن فصل سرما

علی رغم فرا رسیدن فصل 
به  رشت  شهرداری  سرما 
بهتر  خدمت  ارائه  منطور 
همچنان  شهروندان  به 
»تداوم اجرای پروژه نهضت 
آسفالت« را در دستور کار 

دارد.
خبر  واحد  گزارش  به 
و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور 
تداوم  راستای  در  رشت، 

نهضت آسفالت در معابر سطح شهر رشت، عملیات آسفالت »بلوار شهید انصاری« در محدوده شهرداری 
منطقه یک هفته گذشته انجام شد.

یز پایه این گزارش در راستای اجرای »پروژه نهضت آسفالت« در معابر و خیابانهای شهر رشت، عملیات 
آسفالت »بلوار شهید انصاری« هم انجام شد.

گزارش تصویری روند اجرای »پروژه نهضت آسفالت« بلوار شهید انصاری در محدوده شهرداری منطقه 
یک را در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.
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جمعی از مدیران شهری رشت از پروژه های عمرانی
 شرکت شهید رجایی بازدید کردند

به منظور آشنایی هر چه بیشتر با توانمندیهای شرکت شهید رجایی رئیس شورای اسالمی و برخی از 
اعضای شورای شهر رشت، شهردار و برخی از مدیران شهری رشت از پروژه های عمرانی در دست اجرای 

شرکت شهید رجایی بازدید کردند و از نزدیک در جریان کارها و اقدامات این شرکت قرار گرفتند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس 
شورای اسالمی شهر رشت  به همراه دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، دکتر احمد رمضانپور رئیس 
کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، دکتر حامد عبداللهی ردیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورا، محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، مهندس  فرامرز جمشیدپور معاونت 
حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، و برخی از مدیران ارشد استانی و شهری از پروژه های 
در دست اجرای شرکت شهید رجایی که مجری پروژه های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا است، 
بازدید کردند. گزارش تصویری این بازدید و دیدار را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

مشاهده کنید.

شهردار رشت با شهردار زاهدان
دیدار و گفت وگو کرد 

 

دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در نشستی با عبدالقادر پربار شهردار 
زاهدان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این 
نشست با هدف هم افزایی، تعامل و افزایش همکاریهای دو جانبه بین شهرهای 

رشت و زاهدان برگزار شد.
باره طرحها و پروژه های  در این نشست شهردار دو شهر رشت و زاهدان در 
مختلف شهری بحث و تبادل نظر کردند و راه های همکاری متقابل طرفین را در 

اجرای این برنامه ها بررسی نمودند.
گزارش تصویری این دیدار که در دفتر شهردار رشت برگزار شده است، در پایگاه 

اطالع رسانی شهرداری نیز بارگذاری شده است.

ساخت و تجهیز سوله های تصفیه خانه شیرابه 
سراوان به سرعت پیش می رود  

 

در راستای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان، عملیات ساخت و تجهیز سوله 
های تصفیه خانه در حال اجراست.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
راستای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان، عملیات ساخت و تجهیز سوله 

های تصفیه خانه در حال اجرا است.
این پروژه از سرعت اجرای قابل قبولی برخوردار است و به نظر کارشناسان به 

زودی به پایان کار اجرای خود می رسد.
تصفیه خانه  سوله های  تجهیز  و  ساخت  مراحل  از  کاملی  تصویری  گزارش 
شیرابه زباله های دفنگاه سراوان در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج 

شده است.
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برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در »دهه فجر« تشریح شد
حمیدرضا محمدی برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت به مناسبت ایام اهلل دهه فجر را 

تشریح کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، حمیدرضا محمدی با گرامیداشت دهه فجر 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: دهه فجر آئینه درخشانی است 
که نور اسالم در آن متبلور شده است، از این رو،به قول 
فرمایش معمار کبیر انقالب اسالمی، انقالب اسالمی ایران 

انفجار نور بوده است.
فرهنگی،اجتماعی  سازمان  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  فجر،  دهه  اهلل  ایام  در  رشت  شهرداری  ورزشی  و 
نخستین دوره مسابقات ورزشی »جام فجر« از ۱۲ بهمن 
لغایت ۱۲ اسفند در سطح شهر با همکاری هیئت های 

مذهبی، امور مساجد و پایگاه های بسیج برگزار می شود.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت از برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی هنری و قرآنی فجر در مجتمع خاتم االنبیاء )ص( رشت خبر داد و افزود: این 
جشنواره هنری و قرآنی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از ۱۰ لغایت ۲۲ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه رادیویی »رادیو انقالب« در بالکن سازمان فرهنگی با سه برنامه از ۱۲ تا ۲۲ بهمن اجرا می شود، 
تصریح کرد: »تئاتر خیابانی« هر روز با دو اجرا در پیاده راه فرهنگی رشت با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ساعات ۱۶:۳۰ و ۱۷:۳۰ اجرا و برپایی نمایشگاه »عکس انقالب« در خانه میرزاکوچک خان در ده روز ایام اهلل فجر در ساعات 

۱۶ تا ۲۰ از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، می باشد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
اداره آموزش و پرورش با برنامه ای تحت عنوان»سردار دلها« با محوریت نامه ای به سردار شهید سلیمانی خبر داد و افزود: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان مسابقه »جدول فجر« را 
ویژه کودکان طراحی کرده و برگزاری مسابقه نقاشی و داستان نویسی تحت عنوان »دفتر انقالب« را در دستور کار خود 

قرار داده است. 
محمدی با اشاره به حضور حماسی مردم رشت همگام با مردم انقالبی سراسر کشور در یوم اهلل ۲۲ بهمن اظهار کرد: با 
توجه به حضور حماسی مردم و خلق آثار فاخراز حضور چشم نواز مردم، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت در نظر دارد تا با برگزاری مسابقه عکاسی »حماسه حضور« خلق آثار هنری این حماسه مردمی را به رقابت گذاشته 

تا هنرمندان با ثبت حماسه مردم، هنر خود را به رقابت بگذارند.
وی با بیان اینکه دومین نشست »نسل ماندگار« با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در تاالر گفتمان 
شهرداری رشت برگزار می شود، گفت: شب شعر انقالب در شامگاه چهاردهمین روز از بهمن ماه سال جاری بعد از نماز 

مغرب و عشا در مجتمع خاتم االنبیاء )سالن رحمدل( با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با تاکید برلزوم گرامیداشت مقام شامخ خانواده های معزز 
شهدا و قدردانی از آنان، تصریح کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با همکاری بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، دیدار با خانواده های شهدا را برحسب وظیفه و ارادت به ساحت این عزیزان در دستور کار خود قرار داده است.
محمدی با اشاره به برگزاری محفل انس با قرآن کریم در دهه مبارک فجر خاطر نشان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری رشت با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه در مسجد امام جعفر صادق)ع( خیابان فلسطین محفل انس 

با قرآن کریم را بعد از نماز مغرب و عشا در ۱۷ بهمن سال جاری برگزار خواهد کرد.
وی با تشریح برنامه های ورزشی این سازمان در دهه مبارک فجر، بیان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت با همکاری هیئت دوچرخه سواری، برنامه ای تحت عنوان »همایش دوچرخه سواری« در مسکن مهر تدارک دیده 

که به حول قوه الهی این برنامه در روز ۱۸ بهمن ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.
سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، از برگزاری مسابقه دو و میدانی با همکاری هیئت دو و 
میدانی در بیست و یکمین روز از بهمن ماه سال جاری ساعت ۹ صبح از فرودگاه رشت تا بوستان ملت خبر داد و گفت: 
برگزاری مسابقه شطرنج در تاالر گفتمان شهرداری رشت با همکاری هیئت شطرنج از برنامه های پیش روی سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت خواهد بود.

خدمتی دیگر از »موکب خدام العتره شهرداری 
رشت« به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(

»موکب خدام العتره شهرداری رشت« به مناسبت فرا رسیدن 
با عنوان  شهادت حصرت فاطمه زهرا)س( ایستگاه صلواتی 
»یاس کبود« را پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت برپا کرد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
وسیله  به  کبود«  »یاس  صلواتی  ایستگاه  رشت،  شهرداری 
موکب »خدام العتره شهرداری« به مناسبت شهادت حضرت 

فاطمه)س( بر پاشد.
گزارش تصویری برپایی ایستگاه صلواتی »یاس کبود« می توانید 

در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال  کنید.
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در شهرداری رشت؛ محفل انس با قرآن 
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( برگزار شد  

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( محفل انس با قرآن ویژه خواهران 
در شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به 
همت پایگاه مقاومت بسیج حضرت رقیه)س( شهرداری رشت محفل انس با 
قرآن ویژه خواهران روز سه شنبه ۸ بهمن ماه در نمازخانه شهرداری رشت با 

حضور بانوان شاغل در شهرداری رشت برگزار شد.
در این مراسم ضمن قرائت قرآن کریم، در رثای دخت نبی مکرم اسالم)ص( 
سخنرانی و مرثیه سرایی شد و در پایان مراسم از حاضرین با برپایی سفره 

نذورات و خیرات پذیرایی گردید.

برخی فرآیندها و عملیات دفنگاه زباله  سراوان 
الکترونیکی می شود  

با راه اندازی سامانه توزین هوشمند همه فرآیندهای مربوط به نظارت، توزین ، تهیه و تایید صورت 
وضعیت خدمات مذکور در سراوان به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، دکتر ناصر حاج محمدی در تشریح این 
خبر گفت: همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، سامانه جامع توزین هوشمند و نرم افزار نظارت 
بر امور خدمات شهری به همراه باسکول ۶۰ تنی تمام بتون با ابعاد ۳*۱۶ متر که قابل جابجایی 

بوده و امکان اتصال به نرم افزار یاد شده را دارد در ورودی لندفیل سراوان نصب می شود.
شهردار رشت همچنین ادامه داد: سامانه توزین هوشمند فوق الذکر هم اکنون در سراوان در حال 
نصب است و با استقرار آن همه فرآیندهای مرتبط با نظارت، اعمال جرایم ، تهیه و تایید صورت 

وضعیت ها کامالً سیستمی و الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: با آغاز به کار این سامانه نرم افزاری هوشمند عالوه بر اینکه امکان دسترسی به امار 
و اطالعات بروز رسانی شده که الزمه ی مدیریت صحیح و کارامد است به مراتب سهل الوصول 
تر از قبل خواهد بود ، فعالیتهای روزانه در محل دفنگاه سراوان نیز با سرعت عمل بیشتر و منظم 
تری انجام خواهد شد.در پایان از زحمات مدیریت و  مجموعه سازمان پسماند و دستگاه نظارت و 

نیروهای اجرایی این پروژه تشکر نمود.

شهردار رشت از کارخانه کودآلی دیدار کرد
روند  از  رشت  شهردار  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
اجرای احداث سوله های پردازش زباله در کارخانه 
کود آلی دیدار کرد و در جلسه ای ویژه چگونگی 
نیروگاه  ساخت  برای  دولتی  اعتبارات  دریافت 

زباله سوز را مورد بررسی قرار داد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت با همراهی فرامرز جمشیدپور معاون 
حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری این شهر از 

روند اجرای احداث سوله های پردازش زباله در کارخانه کود آلی دیدار کرد و جلسه بررسی اعتبارات 
دولتی در بخش ساخت نیروگاه زباله سوز را برگزار نمود.

همچنین گزارش تصویری بازدید از روند اجرای احداث سوله های پردازش زباله در کارخانه کود آلی و 
شرکت در این جلسه را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت پیگیری کنید.

فرآیند الکترونیکی صدور مجوز حفاری بررسی شد

در نشستی ویژه با حضور رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت و برخی از معاونان 
شهرداری فرآیند صدور الکتروینی مجوز حفاریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
به گزارش سازمان فاوای شهرداری رشت این نشست با حضور معاونان عمران 
و خدمات شهری و مدیران مناطق پنجگانه شهرداری رشت در زمینه بحث و 

بررسی فرآیندهای صدورالکترونیکی مجوز حفاریهای در شهر برگزار شد.
گزارش تصویری این نشست در پایگاه اطالع رسانی سازمان فاوای شهرداری 

رشت درج شده است.
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تداوم آموزشهای ایمنی و آتش نشانی برای کودکان
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در تداوم آموزشهای الزم برای کودکان از برگزاری 

کالس آموزش ایمنی و آتش نشانی برای کودکان مهد گام اول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ۲۶ تن از کودکان مهد گام اول 
به همراه چهار مربی آنها با حضور در ایستگاه شماره ۱۳ سازمان آتش نشانی ضمن فراگیری اصول 
ایمنی با بهره مندی از وسایل کمک آموزشی توسط کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی با انواع 
خاموش کننده های دستی، شناخت انواع مواد سوختنی، گاز مونواکسیدکربن و خطرات این گاز سمی و 

نحوه اتصاالت وسایل گازسوز آشنا شدند.
در این آموزشها دانش آموزان به فراگیری نکات ایمنی و آتش نشانی پرداختند و از نزدیک با برخی از 

تجهیزات متعلق به اطفای آتش و نحوه کارکرد آن آشنا شدند.

اجرای چند پروژه به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی شهری

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری هفته گذشته چند 
پروژه به وسیله این سازمان در مناطق مختلف رشت اجرا شد.

روکش آسفالت خیابان ۱۲۳گلسار)پشت بیمارستان رازقی(» زیرسازی الین کندروی بلوار مدرس از 
مسیر پل جانبازان به سمت میدان امام حسین)ع(، آماده سازی مسیر دیانتی – ماهی رودخان برای 
اجرای آسفالت و برداشت آسفالت قدیمی این محور با ماشین آسفالت تراش، اجرای آسفالت چهارراه 

دکتر حشمت و اجرای عملیات آسفالت بلوار انصاری به سمت گلباغ نماز از جمله این پروژه بوده اند.
   به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، شب ششم بهمن 
ماه امسال پس از تراش آسفالت پیشین در محور بلوار انصاری به سمت گلباغ نماز، اجرای عملیات 
روکش آسفالت در این محور به همت نیروهای اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

انجام شده است

برخی مدیران میانی شهرداری رشت 
در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر چه گفتند؟

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت بر 
لزوم افزایش آگاهی در زمینه حقوق شهروندی با هدف کاهش مشکالت اجتماعی 

تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، رئیس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا در یکصد و پنجمین نشست این کمیسیون اظهار 

کرد:  افزایش آگاهی ها در زمینه آشنایی با حقوق شهروندی از الزامات است.
در این نشست که برخی از مدیران میانی شهرداری رشت نیز حضور داشتند، مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با اشاره به اهمیت فرهنگسازی برای آشنایی 
با حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن به وسیله همگان گفت: این موضوع در قالب 

تبلیغات محیطی در شهرداری رشت دستور کار قرار دارد.
علیرضا قانع با بیان اینکه  مباحث فرهنگی به صورت تخصصی واسپاری شود افزود: 
در بحث تولید محتوا باید واحدهای تخصصی به عنوان مسوول و مابقی دلسوزان در 

این باره همراهی کنند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نیز در این 
جلسه با اشاره به اینکه موضوع فرهنگ شوخی بردار نیست اظهار کرد: باید از موازی 

کاری پیرامون مباحث فرهنگی پرهیز شود.
محمدرضا علیزاده با بیان اینکه در وقوع طالق  عوامل متعددی نقش دارند افزود: از 

جمله این عوامل  می توان به اعتیاد، مباحث اجتماعی و غیره اشاره کرد .
وی به مقوله آپارتمان نشینی اشاره کرد و گفت: در گذشته ارتباطات تنگاتنگی ما  بین 
همسایه ها وجود داشت اما امروز همسایه ها در یک آپارتمان  از شرایط یکدیگر کامال 

بی اطالع هستند .
علیزاده با اشاره به نقش تاثیرگذار صدا و سیما در ارتقای حقوق شهروندی بیان کرد:  
یکی از اقدامات خوب شهرداری رشت در این باره اجرای طرح شهردار مدرسه است و 
امیدواریم از این طریق  مباحث حقوق شهروندی به خوبی به نسل آینده منتقل شود و 

نقش صدا و سیما نیز در این باره بسیار حائز اهمیت است.
بابک بهاری معاون سیما و منظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت 
نیز در این جلسه  با اشاره به اینکه رشت همواره شهر اولین ها است اظهار کرد: نباید 
مباحث حقوق شهروندی را فقط به سمت شهرداری ها هدایت کرد و این اقدام موجب 

تک بعدی شدن آن می شود.








	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9-1

