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گفتار هفته

جلسه رفع موانع تولید با حضور بابک دین پرست معاون اقتصادی 
ناصر  دکتر  با شرکت  و  استان  و مسووالن  مقامات  وزیر کشور، 

حاج محمدی در استانداری گیالن برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، جلسه رفع موانع تولید با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور 
بابک دین پرست، ارسالن زارع استاندار، میر شمس مومنی زاده 
فرماندار، ناصر حاج محمدی شهردار رشت و مدیران و معاونین 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  برخی  و  و شهری  استانی  ارشد 
سالن  در  ماه ۹۸  دی  چهارشنبه ۲۵  روز  ظهر  اسالمی  شورای 

اجتماعات استانداری گیالن برگزار شد.
در این جلسه بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از 
اقدامات شهرداری رشت در خصوص ایجاد تصفیه خانه شیرابه 
گفت:  و  آورد  عمل  به  تشکر  و  تقدیر  سراوان  زباله  لندفیل  در 
امید است تا با تالش های بسیار دستگاه های ذیصالح و خصوصا 
شهرداری رشت، زباله به صورت مهندسی دفع )کمپوست ، زباله 
سوز ، تفکیک از مبدا ، بازیافت( در مهلت تعیین شده به مرحله 

اجرا درآید.
همچنین در این جلسه در خصوص تاالب انزلی و جلوگیری از 

معاون اقنصادی وزیر کشور:

اقدامات خوبی برای مناسب سازی لندفیل سراوان انجام شده است
شهردار رشت در جلسه رفع موانع تولید در استانداری  گیالن شرکت کرد

ورود آالینده های به آن مانند فاضالب خانگی و صنعتی و شهری 
زباله  دفن  از  ناشی  شیرابه  ورود  از  جلوگیری  نیز  و  روستایی  و 
در دفنگاه های حوضه آب ریز تاالب انزلی به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
کشور  وزیر  منطقه ای  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین با اشاره به بازدید میدانی خود از منطقه سراوان رشت اظهار 
کرد: نتیجه تالش ها این بوده که اعتباری برای سراوان در نظر گرفته 
از آلودگی های زیست محیطی  شود تا هر چه سریع تر این منطقه 

رهایی یابد.
محل  سازی  مناسب  و  بهسازی  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  نتیجه  هرچند  شده  انجام  خوبی  اقدامات  سروان  لندفیل 
اثربخش بودن اقدامات در این زمینه مستلزم همکاری های همه 

جانبه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور که از 
دوشنبه گذشته، برای بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی 
و مشکالت بنگاه های اقتصادی گیالن، به این استان سفر کرده بود با 
حضور در تمامی ۱۶ شهرستان گیالن، از بنگاه های اقتصادی منتخب 

استان بازدید کرد.

سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
عزیز را دریابیم

گذشته،  هفته  حوادث  دار  و  گیر  در 
موضوع سیل کم سابقه در سیستان و 
بلوچستان که از استانهای کم برخوردار 
کشور عزیزمان محسوب می شود، جامعه 

بزرگ ایران را بار دیگر اندوهگین کرد.
انتشار فیلم های مربوط به سیل زدگان و 
خرابی های این سیل ویرانگر به سرعت 
از  و  یافت  گسترده  بازتاب  کشور  در 
سراسر کشور مردم نوع دوست و خداجو 
رخداد  این  دیدگان  آسیب  کمک  به 

طبیعی شتافتند.
رشت  شهرداری  العتره  خدام  موکب 
زده  سیل  منطقه  در  حضور  تجربه  که 
ابتدای  در  را  لرستان  استان  معموالن 
امسال در کارنامه خود داشته، بی درنگ 
استان  مواکب  هماهنگی  نشست  در 
برای  را  خود  آمادگی  و  کرد  شرکت 

همکاری اعالم  نمود.
نیز  رشت  شهرداری  در  ما  همکاران 
به  و  گیالنیان  دیگر  با  همگام  و  همپا 
ویژه همشهریان عزیز و گرامی از اولین 
ساعات وقوع سیل به انحای مختلف به 

کمک و یاری سیل زدگان پرداختند.
هر یک از آحاد جامعه کوشیدند تا به هر 
طریق ممکن سهم خود را در این زمینه 
ادا کنند و مدیریت ارتباطات و امور بین 
کرد  تالش  هم  رشت  شهرداری  الملل 
تا با انتشار مطالب مرتبط توجه هر چه 
بیشتر همشهریان و شهروندان رشت را 
به این واقعه بزرگ جلب کند و آنها را به 
یاری هر چه بیشتر به آسیب دیدگان فرا 

خواند.
تجربه نشان داده که وقتی یکی از مناطق 
یا مشکل می  بزرگ دچار آسیب  ایران 
شود، سیل کمک های مردمی از سراسر 
کشور به آن نقطه سرازیر می گردد، این 
بار هم همچون همیشه شهروندان رشت 
نشان دادند با همه دشواریهای اقتصادی 
به فکر هموطنان دیگر نقاط کشور هستند.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته 
امام علي  عليه السالم :

طوبي لَِمن أحَسَن إلَي الِعباِد و تََزوََّد لِلَمعاِد
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکي کند و براي آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

غررالحكم و دررالكلم ، ح ۵۹۵۵ 
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در جلسه هماهنگی با شرکت عمران مسکن سازان گیالن؛
زمینه های اجرای پروژه های سرمایه گذاری در رشت 

بررسی شد
جلسه هماهنگی اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن 

سازان ایران برگزار شد.
امروز  الملل شهرداری رشت، صبح  امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ جلسه هماهنگی شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن سازان ایران در 
شهرداری رشت با حضور حاج محمدی شهردار ، مریم گل احضار ریاست سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکت های مردمی ، ناصر عطایی معاونت مالی و اقتصادی، علیرضا اعالیی مدیر 
حقوقی شهرداری رشت و مدیر عامل و نمایندگان شرکت عمران مسکن سازان ایران برگزار 

شد.
در این جلسه به تبادل نظر در خصوص ایجاد هماهنگی و برقراری تعامالت الزم جهت جذب 

سرمایه گذار در خصوص اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت پرداختند.
اجرای پروژه های سرمایه گذاری در زمینه توسعه شهری با بازگشایی مسیرهای دسترسی 
و تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیک درون شهری، از اولویت های برنامه های 

شهرداری رشت در زمینه سرمایه گذاری می باشد.

شهرداری رشت به زودی سامانه هوشمند 
مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا را 

راه اندازی می کند 

 

سامانه هوشمند مدیریت پسماند و اپلیکیشن جامع اطالع رسانی و راهنمای “ تفکیک 
زباله از مبدا “ توسط شهرداری رشت راه اندازی خواهد شد.

الملل شهرداری رشت، جلسه  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بررسی و بازگشایی فراخوان سرمایه گذار راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند 
و اپلیکیشن جامع اطالع رسانی و راهنمای تفکیک زباله از مبدا ، در سازمان سرمایه 
گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت با حضور حاج محمدی شهردار، احمد 
رمضانپور رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، ریاست این سازمان، معاونت 
مالی و اقتصادی شهرداری، ریاست شرکت کود آلی گیالن و دیگر مدیران و سرمایه 

گذاران مربوطه برگزار شد.
در این جلسه تمامی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص این فراخوان مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت تا با بررسی تمامی موارد و مشخصات فنی و با توجه به بهره وری 
اقتصادی و فرهنگی مطلوب، سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا 
برای رفاه حال و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان و همچنین توسعه فرهنگ 

تفکیک زباله از مبدا راه اندازی گردد.
زباله های  گام در ساماندهی  و مهمترین  ترین  اصلی  مبدا  از  زباله  تفکیک  مبحث 
شهری است که مشارکت جمعی شهروندان را می طلبد تا مجموعه مدیریت شهری 

و شهرداری را در این راه همراهی نمایند.



۴

برگزاری مراسم نکوداشت سردار 
سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی در مهدیه رشت
سردار  نکوداشت  مراسم  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 

سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مهدیه رشت را برگزار کرد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مراسم 
نکوداشت سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور فاطمه 
شیرزاد رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر، 
محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر، حمیدرضا محمدی رییس سازمان 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری، علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت و برخی از دیگر مدیران شهرداری به همت سازمان فرهنگی ، 

ورزشی و اجتماعی شهرداری در مهدیه رشت برگزار گردید.
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مجتمع خدمات رفاهی در الکان رشت 
احداث خواهد شد  

جلسه بحث و بررسی در زمینه چگونگی احداث مجتمع خدماتی رفاهی در جاده الکان رشت برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با حضور ناصر حاج 
محمدی شهردار، رمضانپور عضو شورای اسالمی شهر رشت و مشاورین و سرمایه گذاران پروژه موردنظر 

در دفتر شهردار رشت برگزار شد.
در این جلسه، مهندسین مشاور و سرمایه گذاران ضمن توضیح مشخصات فنی فاز یک پروژه موردنظر، 
به ارائه مطالعات صورت گرفته و طرح توجیهی این طرح پرداختند و خواستار انجام اقدامات مقدماتی 

شهرداری و ارائه مجوزهای الزم شدند.
پیربازاریان، سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری شهرداری رشت از دیگر اعضای 
حاضر در این جلسه بود که اقدامات صورت گرفته در قالب طرح جامع از سوی شهرداری رشت را در 
سالیان گذشته متذکر شد و در ادامه مشکالت و موانع موجود در احداث پروژه مجتمع خدماتی رفاهی 

به منظور رفع آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چگونگی ترمیم نوار حفاری فیبر نوری رشت بررسی شد

با حضور عوامل اجرایی شرکت فناپ تلکام سرمایه گذار پروژه فیبر نوری رشت؛ چگونگی اجرای مطلوب 
ترمیم آسفالت مسیرهای حفاری فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا، در راستای ارتقای کیفیت اجرای پروژه ی ترمیم آسفالت مسیرهای 
حفاری شده ی فیبر نوری، نشستی با حضور مهندس جهانگیری مسئول نظارت عملیات ترمیم آسفالت 
پروژه ی فیبر نوری، مهندس اکبری و ییالق بیگی از سازمان عمران شهرداری و نیز عوامل اجرایی 

سرمایه گذار پروژه )شرکت فناپ تلکام( در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری برگزار شد.
هانی عسکری رییس سازمان فاوا، ضمن برشمردن نواقص موجود در روند اجرای پروژه ی ترمیم 
آسفالت حفاری فیبر نوری، به ارایه ی پیشنهاداتی به منظور تحقق انتظارات شهرداری در اجرای هر 

چه بهتر و افزایش کیفی مطابق با استانداردهای الزم پرداخت.
در این نشست مقرر شد، مناطق شهرداری، سازمان عمران و معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، برنامه 
ی زمانبندی شده ی ترمیم مکانیزه و روکش آسفالت مسیرهای تعیین شده را جهت اولویت بندی 
مسیرهای حفاری پروژه ی فیبرنوری، در اختیار سازمان فاوا قرار دهند. همچنین مشکالت موجود در 
خصوص تأمین آسفالت مورد نیاز پیرو هماهنگی صورت گرفته با سازمان عمران شهرداری مرتفع گردید.
در پایان، رییس سازمان فاوا بر لزوم اعتماد سازی و جلب رضایت شهروندان از سوی مجموعه ی 

مدیریت شهری در اجرای صحیح پروژه ها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران تاکید نمود.

به ابتکار شهرداری منطقه چهار رشت؛
اولین استارت آپ مالی برای افزایش 

درآمدهای پایدار شهری برگزار می شود 
اولین استارت آپ مالی ویژه کارکنان منطقه ۴ شهرداری 

رشت در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، اولین استارت آپ مالی ویژه کارکنان 
به  زیر  های  محوریت  با  رشت  شهرداری   ۴ منطقه 
مناسبت دهه مبارک فجر از سوی واحد برنامه ریزی این 

منطقه برگزار خواهد شد.
محوریت استارت آپ:

۱- راههای شناسایی درآمدهای پنهان و آشکار منطقه 
۴ شهرداری

پایدار در منطقه ۴  افزایش درآمدهای  ۲- راهکارهای 
شهرداری

۳- شیوه های جذب سرمایه گذار و مشارکت در اجرای 
طرح های عمرانی و خدمات شهری منطقه ۴ شهرداری

۴- راهکارهای کاهش هزینه های جاری در منطقه ۴ شهرداری و نواحی ۳ گانه این منطقه
مهلت ارسال ایده ها:۱ الی ۱۰ بهمن ۹۸

داوری:۱۵ الی ۲۰ بهمن ۹۸
اختتامیه:۲۲ بهمن ۹۸ به مناسبت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

آموزش مقدماتی آتش نشانی، داوطلبان آقا و خانم در حال 
برگزاری است 

به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت- آموزش 
نکات ایمنی و آتش نشانی برای عالقمندان در حال برگزاری است.

حضور اقشار مختلف در این دوره از آموزش ها بطور رایگان می باشد و در راستای یکی از اهداف سازمان 
آتش نشانی مبنی بر توسعه و ارتقای آموزش های عمومی ایمنی به جهت باالبردن سطح اطالعات 
ایمنی شهروندان؛ دوره جدید آموزش ایمنی و آتش نشانی که شامل دروس مختلف در زمینه آشنایی 
با سازمان و اهداف آن، اصول و مبانی حریق، خاموش کننده های دستی، ایمنی گاز، لوله های نواری 
آبرسان، تجهیزات آتش نشانی، کمک های اولیه و حمل مصدوم، اطفای حریق به صورت تئوری و 

عملی آموزش داده خواهد شد.
ضمناً: اهمیت آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی بر هیچ کس پوشیده نیست و مهمترین عامل در 

پیشگیری به موقع از حوادث و وقایع ناگوار، دانش صحیح ایمنی شهروندان است.
گفتنی است: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون عملی و تئوری به افرادی که این دوره را با موفقیت 

سپری کنند گواهینامه مقدماتی آتش نشانی اهدا خواهد شد.
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توجه یونسکو به یک پروژه منحصر به فرد "شهر خالق رشت"؛ 
ویژگی های »گیل بانو« در گزارش »نواهای شهر« یونسکو تشریح شد

با  ویژه  بولتنی  در  یونسکو  سایت 
به  نگاهی  شهر"  "نواهای  عنوان 
طرحها و ایده های جذاب و جالب 
توجه شبکه شهرهای خالق افکنده 
خالق  شهر  بانو"  "گیل  پروژه  از  و 
گزارش  این  در  هم  رشت  خوراک 
در  توضیحاتی  بیان  به  و  برده  نام 
پرداخته  ابتکاری  طرح  این  باره 

است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت، در گزارش یونسکو 
در این بولتن که به تشریح وضعیت 
خالق  شهرهای  برگزیده  طرحهای 
سایت  در  و  دارد  اختصاص  جهان 
یونسکو اطالع رسانی شده، پروژه 
"گیل بانو" از شهر رشت نیز مورد 

توجه قرار گرفته است.
باره ویژگی های  این گزارش در  در 
پروژه "گیل بانو" توضیح داده شده 
سال ۹۷  در  پروژه  این  که:  آمده  و 
توسط گروه توسعه شهری شهرداری 
به کار کرد و یک مرکز  رشت آغاز 
صنایع دستی به منظور حمایت از کار 
و ایجاد اشتغال برای زنان محسوب 

می شود.
در این گزارش تاکید شده است: این 
بوستان  از  یکی  وسط  در  که  مرکز 
های شهر رشت ایجاد شده، عرضه 
خانگی  و  محلی  محصوالت  کننده 
است که اساساً از منابع محلی بهره 
می گیرند. همچنین روشهای بافت 
)بافتنی ها( و دستور پخت )خوراکی 
ها( در این مرکز به اشتراک گذاشته 
شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته 

است.
یونسکو در گزارش خود تاکید می 
کند: "گیل بانو" فراتر از یک مرکز 
صمیمی  است  فضایی  فرهنگی، 
بروز  جهت  در  آمیز  تبادل  و 
توانمندیهای زنان که از ایجاد کسب 
و کار آنان حمایت می کند و بیش 
حیات  در  زنان  مشارکت  در  آن  از 
شان  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 

تاثیرگذار است.
فروشگاه  بانو"  "گیل  اینکه  گفتنی 
بانوان سرپرست  دائمی محصوالت 
کشاورز  بوستان  در  خانوار 
دختران  و  بانوان  که  است  رشت 
می  خودسرپرست  تولیدکننده 
خود  تولیدی  محصوالت  توانند 
دستی  صنایع  ها،  خوراکی  از  اعم 
فروش  برای  را  خانگی  تولیدات  و 
هیچگونه  پرداخت  بدون  عرضه  و 
اجاره در این فروشگاه ویژه عرضه 

کنند.
آفرینی  کار  مرکز  یک  بانو"  "گیل 
امور  کل  اداره  با حمایت  اجتماعی 
که  است  گیالن  استانداری  بانوان 
با پشتیبانی و مشارکت شهرداری 
در  خیریه  موسسه  یک  و  رشت 
از  بسیاری  توجه  کشاورز  بوستان 
کرده  جلب  خود  به  را  شهروندان 

است.
عنوان  به  خالق  مرکز  این  اینک 
یکی از ویژگی های منحصر به فرد 
شهر خالق رشت به عنوان عضوی 
جهان،  خالق  شهرهای  شبکه  از 
مورد توجه یونسکو نیز قرار گرفته 

است.

»کیل بانو«که در وسط یکی از بوستان های شهر رشت ایجاد شده، عرضه کننده 
محصوالت محلی و خانگی است که اساساً از منابع محلی بهره می گیرند.
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در بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از سراوان مطرح شد؛
ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 

به مراحل نهایی نزدیک می شود 	
معاون	اقتصادی	وزیر	کشور	از	روند	اجرای	مراحل	احداث	تصفیه	خانه	شیرابه	سراوان	بازدید	کرد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	ظهر	روز	دوشنبه	۲۳	دی	
ماه	۹۸	بابک	دین	پرست	معاون	اقتصادی	وزیر	کشور	به	همراه	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت،	
علی	اوسط	مقدم	معاون	امور	عمرانی	استانداری	گیالن،	علیرضا	حاجی	پور	ریاست	سازمان	مدیریت	
پسماند	شهرداری	،	سجاد	حسینی	ریاست	شرکت	کود	آلی	گیالن،	علی	مقصودی	معاونت	خدمات	
شهری	و	فرامرز	جمشید	پور	معاونت	عمرانی	و	امور	زیر	بنایی	شهرداری،	محمد	حسن	علیپور	عضو	
شورای	اسالمی	شهر	رشت	و	جمعی	از	مدیران	و	مسوولین	ارشد	استانی	و	شهری،	از	مراحل	اجرای	

احداث	تصفیه	خانه	شیرابه	سراوان	در	محل	لندفیل	سراوان	بازدید	نمود.
در	این	بازدید	در	خصوص	شیوه	اجرای	احداث	این	تصفیه	خانه	،	همچنین	مشخصات	فنی	و	منابع	

تامین	مالی	پروژه	مورد	نظر	به	بحث	و	تبادل	نظر	پرداختند.

در فرمانداری شهرستان رشت با حضور دکتر حاج محمدی؛
نشست بررسی و تسریع در ساخت زباله سوز و تصفیه خانه شیرابه 

سراوان برگزار شد
نشست	پیگیری	و	رفع	موانع	اجرایی	احداث	دستگاه	زباله	سوز	و	تصفیه	خانه	شیرابه	سراوان	در	

فرمانداری	رشت	برگزار	شد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	نشست	بررسی	مشکالت	و	
موانع	اجرایی	پروژه	نصب	دستگاه	زباله	سوز	در	سایت	سراوان	با	حضور	مؤمنی	زاده	فرماندار	شهرستان	
رشت،	اکبر	اوسط	مقدم	معاون	هماهنگی	امور	عمرانی	استانداری	گیالن،	سید	مهدی	فالح	میری	

دادستان	استان	گیالن	و	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	در	دفتر	کار	فرماندار	رشت	برگزار	شد.
رفع	مشکالت	تأمین	زمین	و	موانع	حقوقی	اجرایی	پروژه	احداث	دستگاه	زباله	سوز	سراوان	و	تسریع	
در	روند	اجرای	احداث	تصفیه	خانه	شیرابه	سراوان	از	جمله	مباحث	این	نشست	بود	که	پس	از	
بررسی	موانع	و	مشکالت	موجود	از	سوی	اعضای	جلسه،	تصمیمات	و	راهکارهای	الزم	در	راستای	

تسریع	در	اجرای	پروژه	دستگاه	زباله	سوز	و	تصفیه	خانه	شیرابه	سراوان	اتخاذ	شد.

شیوه های تصفیه شیرابه زباله در شرکت کود آلی گیالن 
به بحث گذاشته شد 	

با	حضور	شهردار	رشت	جلسه	بحث	و	بررسی	فرایند	و	مکانیزم	عملکرد	تصفیه	خانه	شیرابه	زباله	در	شرکت	
کود	آلی	گیالن	برگزار	شد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	با	حضور	شهردار	رشت،	محمد	
حسن	علی	پور	عضو	شورای	اسالمی	رشت،	معاونت	خدمات	شهری	شهرداری،	معاونت	عمرانی	و	امور	
زیر	بنایی	شهرداری،	ریاست	سازمان	مدیریت	پسماندهای	شهری	شهرداری،	ریاست	شرکت	کود	آلی	
گیالن	و	جمعی	از	مدیران	و	مسئولین	شهرداری	رشت	و	همچنین	شهشهانی	مدیر	عامل	سازمان	مدیریت	
پسماند	استان	جلسه	بحث	و	بررسی	فرایند	و	مکانیزم	عملکرد	تصفیه	خانه	شیرابه	در	محل	شرکت	کود	

آلی	گیالن	برگزار	شد.
در	این	جلسه	در	خصوص	شناسایی	آالینده	ها،	روش	های	تصفیه	و	همچنین	مکانیزم	و	مراحل	انجام	

تصفیه	شیرابه	زباله	به	گفتگو	پرداختند.

شهردار رشت از فرآیند ساخت سوله های پردازش زباله 
شرکت کود آلی گیالن بازدید کرد 	

شهردار	رشت	از	مراحل	ساخت	سوله	های	پردازش	زباله	و	همچنین	بازگشایی	مسیر	محل	راه	اندازی	زباله	
سوز،	در	شرکت	کود	آلی	گیالن	بازدید	کرد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	بعدازظهر	روز	دوشنبه	۲۳	
دی	ماه	۹۸	شهردار	رشت	از	مراحل	ساخت	سوله	های	پردازش	زباله	و	همچنین	بازگشایی	مسیر	محل	
راه	اندازی	زباله	سوز،		در	شرکت	کود	آلی	گیالن	به	همراه	محمد	حسن	علی	پور	عضو	شورای	اسالمی	
شهر	رشت،	معاونت	خدمات	شهری	شهرداری،	معاونت	عمرانی	و	امور	زیر	بنایی	شهرداری،	رییس	سازمان	
مدیریت	پسماندهای	شهری	شهرداری،	رییس	شرکت	کود	آلی	گیالن	و	جمعی	دیگر		از	مدیران	و	

مسئولین	شهرداری	رشت	بازدید	نمود.
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