 4ابالغ جدید شهردار رشت برای 4مدیر شهرداری

ایجاد سد معبر ،نادیده گرفتن حق شهروندان است

شهردار رشت در احکامی جداگانه طی اردیبهشتماه  ۱۳۹۹چهار مدیر جدید این شهرداری را منصوب کرد .برپایه احکام جدید
شهردار رشت ،طیبه بینا به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت ،مرتضی عاطفی به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی ،محمدباقربشردانش به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماندها ،مجتبی شهرستانی
به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت منصوب شدند .شهردار رشت در احکام خود
برای این چهار مدیر اظهار امیدواری کرد :با اتکا به خداوند یکتا و با بهرهگیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صالح
شهرداری رشت ،همچنین با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریتهای سازمانی در راستای شرح
وظایف مصوب ،موفق و پیروز باشند.

فرماندار شفت با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار روز از سوی شهرداری این شــهر گفت :ایجاد سدمعبر از سوی دستفروشان به
معنای نادیده گرفتن حق شهروندان است .سیدمحسن موسوی ،با اشاره به لزوم همکاری دستگاهها خدماترسان برای کاهش
حجم مشکالت شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم ،اظهار کرد :تشریک مساعی برای حل مشکالت الزم و ضروری است.
وی به وجود سدمعبر در پیادهرو و فضای عمومی شفت ،گفت :ایجاد ســد معبر به معنای نادیده گرفتن حق شهروندان بوده و
فضای عمومی شهر برای همه شهروندان است .فرماندار شفت با بیان اینکه باید ابتدا مکان مناسبی برای بازار روز تهیه و سپس
اقدام به جمعآوری دستفروشان و ســد معبر کنیم ،افزود :شورای شهر شفت باید به شهرداری برای ســاماندهی به بازار روز
کمک کند.

خبر ویژه


برگزاری کمیته سالمت
در شرکت گاز گیالن

Provinces

naslefardanews
naslfarda

اجراي عملیات وصلی گرم خط
تغذیه در شهرستان شفت

ایسنا :عملیات وصلی گرم خط تغذیه  12اینچ
برای نصب یک مورد خرپای جدید به طول 116
متررویرودخانهمنطقهجیردهشفتباموفقیت
انجام شد .الزم به ذکر است که اين خرپا جایگزین
كانکريت بستر رودخانه میشود.

شهرداری رشت مدارس
را ضدعفونی کرد

9

مهر :جهت پیشگیری از شــیوع کرونا ،حوزه
معاونت فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریت
پسماندهای شهرداری رشت برای رفع آلودگی
مدارس عملیات ضدعفونی و گندزدایی مدارس
را در دستور کار خود قرار داد.
گفتنی اســت؛ این اقدام برای آماده ســاختن
مدارس شــهر در جهــت پذیــرش احتمالی
دانشآموزان صورت پذیرفته است.
الزم به ذکر است که گزارش عملیات گندزدایی و
ضدعفونی مدارس رشت به وسیله امور ارتباطات
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در
پایگاه اطالعرسانی این سازمان همراه عکس و
تصویر درج شده است.

شهردار رشت در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت

محرومیت از۲۵درصد درآمد شهرداری در ماه اسفند۹۸
گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

شهردار رشت در شورای گفتوگوی بخش
خصوصی و دولتکه در تاالرغدیر استانداری
گیالن با حضور دکتر ارسالن زارع و معاونان،
مدیران دولتی و بخش خصوصی برگزار شد،
تاکید کرد :چون شــهرداری رشت هر ماه
باید حقوق بیش از چهار هزار پرسنل خود
را تامین و پرداخت کنــد ،بنابراین کاهش
درآمدهای شــهرداری ضربهای محکم بر
پیکره کار و توان این مجموعه خدماترسان
شهری وارد میکند .دکتر حاجمحمدی از
کاهش  ۸۸درصدی درآمد شهرداری رشت
در دوران شیوع کرونا خبر داد و افزود :با وجود
این کاهش درآمد هزینهها و مسئولیتهای
مربوط به ضدعفونــی و گندزدایی معابر،

اماکن ،بوستانها ،مبلمان شهری ،مدارس،
ادارات و ...هم به شهرداری رشت افزوده شد.
وی با اشاره به اینکه علیرغم کاهش شدید
درآمد شهرداری ما تالش کردیم خدمات،
عملیات عمرانی و فعالیتهای فرهنگی و...
شهرداریبهخوبیتداومداشتهباشد،تصریح
کرد :درآمد شــهرداری رشت هم اکنون به
کمتر از حقوق پایان ماه پرسنل و کارکنان
شهرداری رســیده است .شــهردار رشت
خواستار پرداخت بدهی دولت و دستگاههای
اجرایی استان به شهرداری رشت شد .دکتر
حاجمحمدی اظهار امیدواری کرد :بدهی
شهرداری تهاتر شود .گفتنی است در این
همایش موضوعات مهم شــهری همچون
جذب ســرمایهگذار ،مدیریت پسماندها،
حمل و نقل شهری ،بافت فرسوده شهر و...
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین

ترویج فرهنگ اهدای عضو
در جامعه ضروری است

عکسایرنا

پنجمين جلسه كميته سالمت در سال99
به رياســت مديرعامل و با حضــور اعضا در
سالن كنفرانس مديريت عامل شرکت گاز
برگزار شد .در اين جلســه اکبر ،مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان گیالن ضمن تبریک
فرارســیدن ســالروز میــاد امام حســن
مجتبی(ع) برادامه دستورالعملهای ایمنی
و بهداشتی کرونا در سطح ادارات گاز تاکید
کرد .وی با قدردانی از هماهنگی و همدلی
همه واحدها به جهت خدمترسانی به مردم
و مشترکان در ایام شیوع کرونا اظهار داشت:
ضدعفونی و گندزدایی ادارات و واحدها باید
به صورت مســتمر ادامه یابــد .مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن از واحدهای مرتبط
درخواســت کرد تا نســبت به مدونسازی
اقدامات صورت گرفته در ایام شیوع ویروس
کرونــا اقدام کننــد .مهنــدس اکبر ضمن
ابراز تاســف بابت درگذشت یکی از پرسنل
گاز بر اثر کرونا بیان کــرد :محدودیتهای
اعمال شــده در راســتای کنتــرل کرونا
باید بــه تدریج و طی هماهنگی با ســتاد و
براساس دســتورالعملهای ســتاد مقابله
با کرونا کاهش یابد .وی با توجه به شــروع
مجدد کنتورخوانی از اواخر اردیبهشتماه
بر تهیه لــوازم بهداشــتی و حفاظتی برای
کنتورخوانان تاکید کرد .ادامه روند کنترل
سالمتی کارکنان ،تهیه گزارش هزینههای
انجام شــده برای تهیه لوازم و کلیه موارد
مربوط به پیشــگیری از انتشــار و ابتالی
کارکنان به ویروس کرونــا و تهیه کتابچه
اقدامات انجام شده در شــرکت گاز استان
گیالن در ایام ویروس کرونا از دیگر مصوبات
این جلسه بود.

استان ها
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کوتاه از گیالن

اســتاندار گیالن در جمعبنــدی مطالب
گفته شده بر سیاســت جذب سرمایهگذار
برای خروج از بحران و اجــرای برنامهها و

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد:

ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان شرکت گاز استان
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن از انجام بیش
از 125هزار خدمت در این شــرکت در سال گذشته
خبر داد و تصریح کرد :با اجرای آموزشها و جلســات
توجیهی توانستیم به درخواستها و نیازهای مشترکان
رسیدگی کنیم .حسین اکبر افزود :بیشترین خدمات
انجام شده در ســال  98متعلق به دفاتر پیشخوان با
انجام بیش از 85هزار خدمت بــود و پس از آن بخش

حضوری با بیش از  30هزار و بخش الكترونيك با انجام
بیش از  9هزار خدمت در ردههای بعدی قرار دارند .وی
یادآور شد :این شرکت پس از شیوع ویروس کرونا به
علت فراهم ساختن زیرساختهای الزم ،کلیه خدمات
خود را به سمت خدمات غیرحضوری و مجازی منتقل
کرد و در این راســتا با اطالعرسانی گسترده از طریق
صدا و سیما و رســانههای مکتوب و مجازی از مردم و

طرحهای شــهری تاکید کرد .دکتر زارع
افزود :بسیاری از اقدامات شهری میتواند
با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اســناد

مشترکان درخواست شــده تا از این درگاهها استفاده
کنند .مهندس اکبر خاطرنشــان کرد :این شــرکت
اقدام به گســترش خدمات خط تلفنی  3414کرده
و مشــترکان پس از تماس با این شماره عالوه بر ثبت
نظرات ،درخواستها و شکایات میتوانند با کارشناسان
امور مشترکان ارتباط برقرار سازند یا کارکرد کنتور خود
را ثبت و قبــض آن را پرداخت کنند .وی افزود :بخش
ارتباط با کارشناســان امور مشترکان  3414مختص
به شهرستان رشت است که در حال آمادهسازی این
خدمت برای سراســر استان هســتیم .مهندس اکبر

باالدستی و حمایت بخش خصوصی و جذب
سرمایهگذار حل و فصل شود.

اظهار داشــت :ســامانههای تلفنی  3414و ،3415
سایت اینترنتی گاز گیالن به آدرس ،www.nigc-gl.ir
سامانه  ،20006194نرمافزار موبایلی و دفاتر منتخب
پیشخوان شش درگاهی است که آماده خدمترسانی
به مردم و مشــترکان گرامی است .مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن ،از مردم فهیم استان درخواست کرد
به منظور پیشگیری از شیوع بیشــتر ویروس کرونا از
مراجعه حضوری به ادارات گاز خــودداری و خدمات
مورد نیــاز را از طریق درگاه هــای ارتباطی مطرح و
پیگیری کنند.

فارس :رئیس شورای عالی پیوند اعضای گیالن،
با تأکید بر لزوم ترویــج فرهنگ اهدای عضو در
جامعه گفت :رســانه ،تربیونهای نمازجمعه و
دانشگاهها در این زمینه نقش مهمی دارند.
علی منفرد ،با اشاره به پذیرفته شدن پیوند عضو
در استان گیالن اظهارکرد :گیالنیان به واسطه
فرهنگ باالی خود پیوند عضو را پذیرفته و آن را
یک وظیفه انسانی میدانند.
وی با اشاره به اینکه اهداکنندگان اعضا و نسوج
به افرادی که کبد ،قلب ،پانکراس و سایر اندامهای
حیاتی خود را از دســت دادهاند ،حیاتی دوباره
میبخشــند افزود :ترویج اهدای عضو عالوه بر
اهدای زندگی به نیازمندان ،از تحمیل هزینههای
گزاف درمان بــه خانوادهها و حتــی دولت نیز
جلوگیریمیکند.
منفرد ،به مرگ مغزی تعداد زیــادی از افراد در
سوانح و حوادث در طول سال اشاره کرد و ادامه
داد :این افراد حیات واقعــی و مؤثری ندارند در
حالی که اعضای بدن آنها ازجمله کلیه ،کبد و
قلب فعال است.

