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گفتار هفته

  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، شهردار این کالنشهر در جلسه پدافند بهداشتی و زیستی 
شهرداری رشت که نیمه شب دوشنبه در سالن سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی برگزار شد، با اشاره به تالش های بی وقفه تمام مجموعه 
شهرداری در جریان برف سنگین و برخی گالیه های غیرمنصفانه 
از این نهاد، اظهار کرد: شهرداری چشم امید شهروندان است و اگر 
تالش ها برای رفع مشکالت شهری ادامه نیابد بی شک گریبان تمام 

مجموعه مدیریت شهری را نیز خواهد گرفت.
دکتر ناصر حاج محمدی در جمع معاونان و مدیران شهرداری رشت 
به  تشریح موارد رعایت ایمنی در برابر ویروس کرونا پرداخت و بر 
لزوم سالمت مسئوالن خدمت رسان، تاکید کرد و گفت: برای مبارزه با 

ویروس کرونا بسیج و اتحاد همگانی الزم است.

شهردار رشت افزود: مدیریت بحران کرونا نیازمند آرامش درونی و 
صداقت با یکدیگر است. 

حاج محمدی خطاب به شهرداران مناطق و معاونان خود گفت: بر 
اساس وظیفه شرعی، عرفی، اخالقی و انسانی باید با کمک یکدیگر، 
به مدیریت این بحران بپردازیم و از این رو تشکیل یک تیم با تعیین 

جانشین، ضروری است.
شهردار کالنشهر رشت افزود: هنگامی یک مدیر می تواند به تصمیم 
درست نائل آید که در حاشیه آرامش مدیریتی قرار داشته باشدو 

وظایف،  مراتب  سلسله  اساس  بر  باید  نیز  جانشینان  و  معاونان 
پاسخگو باشند.

بهداشت  پدافند  در  مدیریتی  بهداشت  رعایت  بر  محمدی  حاج 
زیستی تاکید و تصریح کرد: کرونا همراه خود ورشکستگی های 
اقتصادی و ذهنی فراوانی به همراه دارد از این رو حفظ آرامش مردم 

و آشتی انان با مسئوالن واجب است.
وی شهرداری را یکی از آماده ترین و بهترین نهاد خواند و یادآور 
شد: برخی ها اما با نادیده گرفتن تالش های شبانه روزی مجموعه 

شهرداری، سعی در تخریب مسئوالن شهری دارند.
حاج محمدی شهرداری رشت را از لحاظ تعداد کارکنان، امکانات 
آتش نشانی وایمنی ، از شهرداری های دیگر استان ها و سه استان 
شمالی کشورقوی تر دانست و گفت: مذاکرات برای ضدعفونی کردن 
شهر، با خودروهای مخصوص شهرداری و با لباس متحدالشکل انجام 

و این مهم با دانشگاه علوم پزشکی نیز هماهنگ شده است.
وی بر لزوم اطالع رسانی این اقدام بزرگ، به مردم تاکید و خاطر 
نشان کرد: این اقدامات مدیریتی عالوه بر ایجاد آرامش روانی میان 
مردم، موجب الگو پذیری کشورهای دیگر از این شهرداری می شود.

این مسئول با اشاره به ابالغ دورکاری به کارکنان شهرداری رشت 
گفت: این مهم نه به معنای استراحت در منزل، بلکه به معنای انجام 

کار در منزل است.

شهردار رشت در جلسه فوق العاده نیمه شب دوشنبه تاکید کرد: 
برای مقابله با »کرونا« بسیج و اتحاد همگانی نیروها و امکانات ضروری است

تالش شبانه روزی ستاد مقابله با 
ویروس کرونای شهرداری رشت

سخت،  روزهای  و  بحرانی  شرایط  در  همیشه  همچون 
شهرداری رشت با تمام  نیروها و امکانات خود با تشکیل 
کنار  کرونا  ویروس  به  مقابله  درجهت  ویژه  ستاد  یک 
نخستین  از  و  بوده  رشت  شهر  آگاه  و  فهیم  شهروندان 
ساعتهای انتشار خبر همراه و همگام رشتی های خونگرم 

قرار گرفته است و این همراهی همچنان تداوم دارد.
مدیران، پرسنل و کارگران بخشهای مختلف شهرداری 
رشت که به تازگی بحران برف سنگین را پشت سر گذاشته 
بودند و هنوز عرق جبین آنها خشک نشده بود، همراستا به 
شهروندان رشت درگیر بحران جدید مقابله با ویروس کرونا 
شدند و مسئوالنه و با عالقه مندی در جهت خدمت به 

همشهریان خود مجدداً لباس رزم پوشیدند.
نیروهای  از  اعم  رشت  شهرداری  کوش  سخت  پرسنل 
صف و ستاد در بخش های مختلف و سازمان های تابعه 
با اجرای برنامه ها و عملیات ویژه دست به کار بزرگ زدند و 
شهروندان این شهر را با عملیات اجرایی خود یاری نمودند.

آتش نشانان شهرباران به عنوان قهرمانان اصلی پیکار با 
شیوع ویروس کرونا هم در زمینه اطالع رسانی و هم زمینه 
های عملیاتی همچون ضدعفونی کردن مبلمان شهری و 
خدمت رسانی به شهروندان در حوادث مختلف در صف 

نخست فعالیتها بوده اند.
در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیروهای این سازمان 
با ضدعفونی کردن وسایل و ست های ورزش، تجهیزات بازی، 
سرویس های بهداشتی، مبلمان و دیگر تاسیسات پارک ها، 
فضایی سالم تر برای بهره گیری شهروندان فراهم آورند و این 

عملیات همچنان تداوم دارد.
نیروهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری با جمع آوری 
به موقع زباله ها، شست و شوی تجهیزات جمع آوری زباله و 
گندزدایی محل دفنگاه زباله های سراوان به کمک مردم شتافتند.

خدمتگزاران مردم در سازمان حمل و نقل بار و مسافر هم 
تاکسی ها، ون ها، مینی بوس و اتوبوس ها را به طور مداوم 
و مرتب ضدعفونی می کنند تا شرایط انتقال ویروس به 

حداقل ممکن برسد.
در کارخانه کود آلی فعالیتهای گسترده برای پاک سازی و 
ضدعفونی ماشین های حمل زباله و تجهیزات این کارخانه 

همه روزه انجام  می شود.
سازمان آرامستانهای شهرداری رشت در هماهنگی با مرکز 
بهداشت و سپاه ناحیه رشت نسبت به دفن بهداشتی و اصولی 

اموات اقدام  نموده تا زمینه های انتشار آلودگی کاهش یابد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز 
همپای دیگر مراکز اطالع رسانی با انتشار مطالب آموزشی 
و بهره گیری از استندها و بیلبوردها و تلویزیون های شهری 
در راستای ترویج فرهنگ حفاظت فردی و رعایت اصول 
بهداشتی گام برداشته و در اجرای این اقدامات از ظرفیت 
و همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بهره برده و در کل همه بخشهای مختلف شهرداری رشت 
تالش کرده اند تا به سهم خود خدمتگزار شایسته برای 

شهروندان این شهر  زیبا و دوست داشتنی باشند.
امیدواریم این اقدامات و تداوم آن مورد توجه و رضایت 
بهداشت  و  زمینه های سالمت  و  باشد  بوده  شهروندان 

عمومی را هر چه بیشتر فراهم کند.        
 علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 شهرداری رشت

حدیث هفته
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی پیامی به آقایان 
مهندس جبار کوچکی نژاد، سردار سید علی آقا زاده و دکتر محمدرضا احمدی سنگری منتخبان مردم شریف شهرستان رشت در 

مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد:
)) بسمه تعالی((

آقایان مهندس جبار کوچکی نژاد، سردار سیدعلی آقا زاده و دکتر محمدرضا احمدی سنگری منتخبان مردم شریف شهرستان رشت
حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که شهروندانی فهیم، قدرشناس و بصیر را در این خطه فرهنگ پرور جای داده که همواره در طول ۴۱ سال گذشته 
در همه بزنگاه های تاریخی در صحنه های مختلف انقالب اسالمی حاضر و ناظر بوده و با حضور آگاهانه و خردمندانه خود نقش اساسی در تعیین 
سرنوشت و آینده خود، کشور، استان و شهرشان داشته اند و اینک نیز با مشارکتی گسترده و چشمگیر سه منتخب اصلی خود را راهی مجلس شورای 
اسالمی نموده تا به نمایندگی از آنها در بزرگترین پایگاه تقنینی کشور، از خواسته های به حق و قانونی آنها دفاع کرده و با تصویب قوانین و مقررات 

ویژه و جلب حمایت مسئوالن کشوری بهترین آینده را برای شهر و شهروندان رشت رقم بزنند.
ضمن اینکه به هر سه منتخب بزرگوار مردم شریف شهرستان رشت برای آغاز فصلی جدید از خدمتگزاری در خانه ملت را تبریک عرض نموده، فرصت را 
مغتنم شمرده به عنوان مدیر شهری رشت از منتخبان گرامی صمیمانه خواستار برقراری همکاری متقابل برای نیل به اهداف توسعه ای شهرمان هستم.
امیدوارم دامنه همکاریها بین مدیریت شهری و هر سه منتخب مردم شریف رشت به گونه ای ترسیم شده و گسترش یابد که با همکاری این عزیزان 

مشکالت باقی مانده از دوران گذشته یکی پس از دیگری از جامعه شهری شهر باران های نقره ای رخت بربندد.
به سهم خود برای تحقق این اهداف صمیمانه و با عالقه مندی وصف ناشدنی دست همکاری به سوی شما عزیزان دراز می کنم و همه همراهی های 

گرم شما را با مدیریت شهری ارج می نهم.
امیدوارم در کنار هم بتوانیم بهترین ها را برای شهر رشت و شهروندان ارجمندش رقم بزنیم.

با سپاس فراوان
ناصر حاج محمدی
شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به منتخبان مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی:
امیدوارم دامنه همکاریها به  حل مشکالت باقی مانده رشت از گذشته، منتهی شود

درجهت تحقق اجرای 
پروژه های گردشگری؛

همکاریهای اداره  کل 
منابع طبیعی گیالن
 با شهرداری رشت 

توسعه می یابد
در جریان بازدید مشترک دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت و دکتر محسن یوسف پور  مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن که به 
بوستان  از  تشکیالت  دو  مرتبط  مدیران  همراه 
مفاخر، بوستان دکتر جزیره ای الکان و فاز جنوبی 
سراوان سراوان انجام شد، دو طرف بر تحقق اجرای 
پروژه های گردشگری در شهر رشت تاکید کردند.

به گزارش سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
بازدید  این  جریان  در  رشت  مردمی شهرداری 
این سازمان هم حضور  مریم گل احضار رئیس 
داشت که به منظور برقراری همکاری حداکثری، 
در  موجود  مشکالت  رفع  و  دوجانبه  ارتباطات 
جهت ایجاد فضاهای تفریحی جنگلی بازدیدی 
مشترک با حضور شهردار رشت و مدیرکل منابع 
طبیعی استان گیالن به همراه مدیران مرتبط 
دکتر  بوستان  مفاخر،  بوستان  از  تشکیالت  دو 
عمل  به  سراوان  جنوبی  فاز  و  الکان  جزیره ای 

آمد.
پیرو  بازدیدها  این  جریان  در  اینکه  گفتنی 
منابع  کل  اداره   و  رشت  شهرداری  تفاهم 
اقدامات  گیالن  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
پروژه های  اجرای  و  تحقق  درجهت  الزم 
بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  گردشگری 
خصوصی  بخش  سرمایه  جذب  همچنین  و 
سازمان  ریاست  توسط  سرمایه گذاری  برای 
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری 

رشت برنامه ریزی خواهد شد.
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معضالت و مشکالت ساماندهی مشاغل خوراکی سیار
 شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت،  جلسه 
ای در دفتر ریاست سازمان با نمایندگان اداره بهداشت شهرستان رشت برگزار گردید. 

 در ابتدای جلسه محمدرضا نظری ریاست سازمان ضمن عرض خیر مقدم به دکتر بینش معاون 
بهداشت محیط و  مهندس عطار مدیریت آموزش مرکز بهداشت شهرستان رشت و تشکر از اعضاء 
جلسه اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این جلسه رسیدن به توافقاتی است که بتوان مقدمات الزم 
برای انعقاد تفاهم نامه ای در خصوص ساماندهی مشاغل خوراکی سیار )فودکارها و گاری کباب ها( 

فراهم شود.
 نظری افزود : مطمئنا شهرداری اولین و اصلی ترین متولی ساماندهی مشاغل شهری در سطح شهر 
است اما تالش ما این است که بتوانیم کلیه نهادها و ادارات مرتبط را در فازهای عملی وارد این پروژه 

نموده و از همراهی و همکاری آنان استفاده نماییم .
در ادامه دکتر بینش با اشاره به حضور کلیه همکاران و پیگیری همه جانبه سازمان ، از مهندس نظری 
تشکر نمود و افزود: این خود نشانه ای از جدیت سازمان شما برای انجام این اقدام مهم در این شهر است. 

وی گفت: برای اولین بار است طی ده سال اخیر سازمان ساماندهی مشاغل در خصوص اینگونه مشاغل 
سیار برنامه ریزی می نماید و این جای تشکر و قدردانی دارد . با توجه به اینکه در اکثر موارد شهروندان 
تمایلی به طی نمودن فرآیند دریافت مجوز از ادارات را ندارند، الزم است همینجا اعالم کنم کارشناسان 
ما تا جایی که ممکن بوده شرایط را تسهیل نموده و آیتم های الزم برای دریافت مجوز را سهل و راحت 

می باشد.
عدم وجود ضوابط مشخص ، عدم نظارت بر مسائل بهداشتی ، لزوم حمایت قضایی ، لزوم ایجاد اهرم 
های تشویقی ، به رسمیت شناختن مشاغل خورکی سیار ، دعوت از افرادی به عنوان نماینده فعاالن در 
زمینه فودکار ها و گاری کباب ها ، تشکیل کمیته ی کارشناسی با حضور کارشناسان سازمان ها و ادارات 

مرتبط و... از جمله مواردی بودند که در جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
مهندس نظری با تشکر از مباحث مطروحه گفت: هدف ما جمع آوری مشاغل سیار مرتبط با خوراک در 
سطح شهر نیست که مطمئنا این ساده ترین و راحت ترین کار خواهد بود . هدف ما ساماندهی مشاغل 
و کمک به این صنف زحتمکش است که رضایت شهروندان و پویایی و نشاط  در فضای شهری رشت 
را پدید می آورند. پس الزم است کمک کنیم تا موانع و مشکالت پیش رویشان مرتفع شود و این اقدام 

همتی می خواهد که جز با مشاکت و همکاری همه ی ادارات و نهاد های مرتبط امکان پذیر نیست .
در پایان با جمع بندی نظرات و پیشنهادهای اعضای جلسه مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه در قالب 
یک کارگروه مشترک فی مابین سازمان ساماندهی مشاغل و مرکز بهداشت شهرستان رشت تشکیل 
گردد و این جلسات به صورت هفتگی با حضور کارشناسان ، مهمانان ویژه از سایر دستگاه های اجرایی 

به کار خود ادامه دهد. 
هدف از تشکیل این کارگروه برنامه ریزی صحیح برای اجرای پروژه ساماندهی، سالم سازی و توجه ویژه 

به موضوع بهداشت محیط عرضه غذاهای سیار است.

»کرونا« سبب تشدید اقدامات گندزدایی 
دفنگاه زباله های سراوان شد

ایجاد شرایط  و همچنین درجهت  زباله های سراوان  بهبود وضعیت دفنگاه  منظور  به 
سالمت و آسایش ساکنان منطقه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدامات 
گسترده روزانه در جهت پیشگیری از زمینه های شیوع »ویروس کرونا« در دفنگاه سراوان 

انجام داده است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با توجه به شیوع 
بیماری ویروسی کرونا، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تدابیری را جهت 

مبارزه و مهار این ویروس در دفنگاه سراوان آغاز نمود. 
این تدابیر شامل سمپاشی لحظه به لحظه زباله های ورودی به محل دفنگاه سراوان، تجهیز 
دفنگاه به مواد ضدعفونی کننده، جداسازی زباله های عفونی بیمارستانها از سایر زباله ها و 

همچنین آهک پاشی است.
گفتنی است که این عملیات مختلف به طور مکرر و مداوم و همه روزه در محل دفنگاه 

زباله های سراوان انجام می شود.
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پرونده بدهی های شهرداری رشت به شورا ارسال شود
در جلسه کمیسیون عمران شورای 
اسالمی شهر رشت به ارسال پرونده 
به  رشت  شهرداری  بدهی  های 

شورای شهر تاکید شد.
  به گزارش روابط عمومی و امور 
رشت  شهر  شورای  الملل  بین 
شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
این  جلسه  در  امشب  رشت  شهر 
کمیسیون  با اشاره به اینکه ممیزی 
برای  درآمد  منبع  یک  امالک 
شهرداری رشت محسوب می شود 
اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از 

نواحی حاشیه نشین شهر رشت شاهد ساخت و سازهای فاقد پروانه هستیم و این اقدام باید با جدیت 
بررسی و راه چاره ای برای آن اندیشیده شود.احمد رمضانپور با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا 
صدور پروانه رایگان است افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا بابت صدور پروانه  هزینه ای دریافت نمی 

کنند و پس از اتمام پروژه درباره نحوه درآمد زایی از آن برنامه ای مدون دارند.
وی با تاکید بر اینکه هزینه های جاری واقعی شهرداری رشت باید مشخص شود بیان کرد: یکسری از 
هزینه های جاری شهرداری رشت در ردیف های عمرانی قرار دارد اما عمال جاری هستند  و معتقدم 
این حوزه نیازمند بازنگری است.رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت با اشاره به اینکه به دنبال 
مطرح کردن بودجه های غیر واقعی نباشیم بیان کرد: بودجه های غیر واقعی موجب افزایش و انباشت 

بدهی های شهرداری رشت می شود.
رمضانپور به ارسال پرونده های مربوط به بدهی های شهرداری رشت به شورا اشاره کرد و گفت: این 
پرونده ها باید  در یک مدت زمانی مشخص مطالعه و سپس راه حلی مشخص برای آن ها در نظر 
گرفته شود.وی با بیان اینکه کمیسیون های عمران و بودجه شورای شهر نباید از قرار داد های مربوط 
به پروژه های عمرانی شهرداری بی اطالع باشند افزود: باید تمام مباحث شفاف سازی و به اطالع 

شهروندان رسانده شود.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه افزایش بودجه با درآمد 
مشخص ارتباط دارد اظهار کرد: بسیاری از شهرداری های کشور نیز با مشکالتی مشابه مشکالت 

شهرداری رشت مواجه هستند.
میمنت سیاوش با بیان اینکه از بدهی های شهرداری رشت آمار مشخصی وجود ندارد افزود: از گذشته 

قرار دادهایی در این باره وجود دارد که باید به طور جامع بررسی و شفاف سازی شوند.
سرپرست مالی و اقتصادی شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه وضعیت برخی از قرار 
دادهای مربوط به پروژه های عمرانی شهرداری رشت باید مشخص شوند اظهار کرد: اگر برای برخی از 
قرار دادها برنامه ریزی نشود در آینده نزدیک مشکالت فراوانی برای شهرداری رشت  ایجاد می شود.

ناصر عطایی با تاکید به اینکه  بدهی های شهرداری رشت باید به درستی بررسی شود افزود: معتقدم 
با شناسایی امالک متعلق به شهرداری می توانیم با برنامه ریزی اصولی بدهی های شهرداری رشت را 
پرداخت کنیم.دبیر کمیسیون عمران شورای شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بدهی های 
شهرداری رشت در بخش عمرانی نگران کننده است اظهار کرد: پراکندگی پروژه های عمرانی نیز از 
دیگر مشکالت است و در طول سال به طور همزمان در معاونت عمرانی شهرداری و شهرداری های 
مناطق پروژه های عمرانی متعددی همچون پروژه روان آب های سطحی، آسفالت و ... منعقد می شود 
که اگر شامل مدت زمان شود ممکن است بدهی فراوانی برای شهرداری به همراه داشته باشد و این 

یک خیانت بزرگ به شهر و شهروندان است.
پور توکلی با تاکید بر اینکه پیشنهاد می کنم که فقط یک سازمان مشخص در شهرداری رشت مجری 
اجرای پروژه های عمرانی شهر باشد افزود: معتقدم بیش از نیمی از بدهی های شهرداری رشت کاذب 

است و برای اثبات این مهم حاضرم تمام وقتم را به این مهم اختصاص دهم .
با دستور رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت مقرر شد طی نامه ای به  شهرداری رشت تمامی 

پرونده های مربوط به بدهی میلیاردی شهرداری رشت به شورا ارسال شود.

برای مقابله با کرونا وسایل پارکها، سرویس های بهداشتی و 
تجهیزات بازی کودکان ضدعفونی شدند

عملیات ضدعفونی کردن پارک ها، وسایل ورزشی، سرویس های بهداشتی و مکان های 
عمومی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت انجام شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به منظور 
جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت اقدام به ضدعفونی کردن پارک ها ، وسایل ورزشی، سرویس های بهداشتی و 

مکان های عمومی نموده است.
شایان ذکر است عملیات ضدعفونی کردن پارک ها ، وسایل ورزشی، سرویس های 

بهداشتی و مکان های عمومی تا اعالم کنترل کامل ویروس، تکرار خواهد شد.

لکه گیری آسفالت معابر بعد از برف روبی
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری، پس از عملیات های 
برف روبی و کنده شدن آسفالت معابر، ترمیم 
سازمان  سوی  از  شهر  معابر  آسفالت  روکش 

عمران در دستور کار قرار گرفت.
 در همین راستا، ترمیم و روکش آسفالت، مسیر 
و محور جهاد،  به سمت یخسازی  دانای علی 
کمربندی  انصاری،  بلوار  گیری  لکه  همچنین 
خرمشهر و میدان نیروی دریایی تا میدان مصلی 

در آخرین روز بهمن ماه انجام شد.



6

کارخانه کود آلی هم برای مقابله با ویروس کرونا دست به کار شد
عملیات ضدعفونی کردن ماشین آالت حمل و نقل، محوطه اداری و خط های تفکیک 

زباله، ادوات و آالت داخلی شرکت کود آلی گیالن با جدیت انجام می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به منظور 
جلوگیری از شیوع و سرایت ویروس کرونا شرکت کود آلی اقدام به ضدعفونی کردن 
ماشین آالت حمل و نقل ، محوطه اداری و خط های تفکیک زباله ، ادوات و آالت 

داخلی نموده است.
شایان ذکر است ضدعفونی کردن ماشین و آالت و ... تا اعالم کنترل کامل ویروس، تکرار 

خواهد شد و ادامه خواهد یافت.
گزارش تصویری این عملیات ویژه در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری 

شده است.

به منظور بهسازی آسفالت رشت؛
عملیات لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک اجرا شده است

عملیات عمرانی آسفالت و لکه گیری 
یک  منطقه  محدوده  در  معابر 

شهرداری رشت اجرا شد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
و  سازی  آماده  راستای  در  رشت، 
تسهیل  منظور  به  و  معابر  بهسازی 
در عبور و مرور شهروندان، عملیات 
در  گیری  لکه  و  آسفالت  عمرانی 
محدوده منطقه یک شهرداری رشت 

اجرا شد
اجرای نهضت آسفالت در مسیر های 
 ، نماز  گلباغ  و  گلسار  بلوار  تقاطع 
ورودی بلوار سمیه ، روبروی فروشگاه 
ایرانیان دور میدان صابرین ، روبروی 
رستوران  جلوی   ، محاسبات  دیوان 

رازقی و روبروی مجتمع کادوس از جمله عملیات عمرانی آسفالت و لکه گیری عمرانی شهرداری 
رشت بود که در محدوده منطقه یک انجام شد.

گزارش تصویری اجرای عملیات عمرانی آسفالت و لکه گیری در محدوده منطقه یک شهرداری 
رشت را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت دنبال کنید.

برای دسترسی شهروندان به سوابق آرای ماده ۱۰۰
کارتابل میز خدمت در مناطق پنجگانه 

شهرداری رشت راه اندازی شد
سازمان  رییس  عسکری،  هانی 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
راه  داد؛  خبر  رشت  شهرداری 
اندازی کارتابل"میز خدمت" در 
مناطق پنجگانه جهت دسترسی 
ماده  آرای  به سوابق  شهروندان 

صد امالک
عمومی  روابط  گزارش  به 
عسکری  هانی  فاوا،  سازمان 
رییس سازمان فناوری اطالعات 
از  رشت  شهرداری  ارتباطات  و 
تشکیل و راه اندازی کارتابل "میز 
خدمت" در مناطق پنجگانه، در 

راستای دسترسی شهروندان به اطالعات و شفافیت هرچه بیشتر آرای کمیسیون ماده صد خبر داد.
عسکری با اعالم این خبر بیان داشت؛ پیرو دستور شهردار محترم در خصوص اجرای طرح دو 
فوریتی شورای محترم اسالمی شهر رشت مبنی بر "شفاف سازی آرای صادره از کمیسیون 
ماده صد"، کارتابلی با عنوان "میز خدمت" طراحی و در مناطق پنجگانه شهرداری رشت فعال و 

دسترسی های الزم اعمال گردید.
رییس سازمان فاوا افزود؛ شهروندان عزیز می توانند از طریق این کارتابل به صورت کاربر مهمان 
و با جستجو از روی نقشه ، پس از تشخیص کد نوسازی، ملک موردنظر را انتخاب و سوابق آرای 
ماده صد آن ملک را از قسمت گزارشات آماری، گزارش "مشخصات کمیسیون" مشاهده نمایند. 
همچنین در کارتابل میز خدمت، امکان مشاهده ی الیه های شبکه ی معابر، وضع موجود، اعیان، 

اصالح طرح تفصیلی و نقشه ی گوگل نیز وجود خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد؛ همچنین گزارشی با عنوان "شفافیت آرای ماده صد" در قسمت گزارشات 
آماری سیستم یکپارچه ی شهرسازی)سرا( ایجاد شده است که از طریق آن، راهبران مناطق می 
توانند خروجی کلیه ی آرای صادره ی امالک مربوط به پنج منطقه را در بازه ی زمانی یک ماهه، به 
صورت فایل Pdf و Excelاز سامانه استخراج و به منظور درج در زیر پرتال های مناطق پنجگانه، 

جهت اطالع رسانی به شهروندان بارگذاری نمایند.

دفن اموات به شکل بهداشتی و صورت می گیرد
به منظور حساسیت ویژه دفن فوت شدگان مبتال 
به ویروس کرونا و لزوم رعایت اصول و موازین 
بهداشتی و فنی در دفن این اموات اقدامات الزم 
به وسیله سازمان آرامستانهای شهرداری رشت 

انجام شده است.
بهداشتی  مرکز  با  هماهنگی  در  سازمان  این 

شهرستان رشت و سپاه ناحیه رشت نسبت به دفن بهداشتی اموات با اصول و مقررات ابالغ 
شده اقدام می نماید.

سازمان آرامستانهای شهرداری رشت در اجرای این عملیات نهایت ظرافت و دقت را به 
خرج می دهد تا از پراکنش و گسترش آلودگی ویروسی جلوگیری به عمل آید.

این سازمان اعالم کرده که شهردار رشت تاکیدی ویژه در این زمینه نسبت به رعایت اصول 
و مقررات بهداشتی داشته و نظارت می نماید.



۷

برگزاری جلسه استقبال از بهار در شهرداری رشت
»رشتبهاستقبال»بهار«میرود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدیر خدمات شهری این 
شهرداری در جلسه ستاد استقبال از بهار که صبح دوشنبه در دفتر معاونت این حوزه برگزار شد، 
اظهار کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری رشت، همچون سال های گذشته در راستای آماده 
سازی بستر های الزم برای سیمای مناسب در سطح شهر، اقدام به برگزاری جلسه ای با موضوع 

استقبال از بهار کرده است.
حامد بشر دانش گفت: در این راستا تمام سازمان های خدمت رسان و مناطق پنج گانه شهرداری 

رشت موظف به پاکسازی ورودی ها و خروجی های شهر و طراحی سیمای بصری شهر هستند.
وی افزود: پیرو برنامه ریزی های صورت گرفته، رشت، پذیرای مهمانان نوروزی می شود.

رنگ آمیزی جدول ها، ترمیم آسفالت و گل کاری سطوح شهر، محور اصلی جلسه استقبال از 
بهار بود.

شایان ذکر است در این جلسه معاونان عمرانی و خدمات شهری مناطق، مشاور عالی شهردار، 
کارشناسان حوزه خدمات شهری حضور داشتند.

اجرای عملیات عمرانی در محدوده منطقه دو 
شهرداری رشت 

با تالش معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه دو و با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری رشت عملیات عمرانی ویژه در محدوده  منطقه دو اجرا شد.

گزارش تصویری اجرای عملیات عمرانی و آسفالت و لکه گیری خیابان شهید مطهری به سمت حاجی 
آباد در محدوده منطقه دو با تالش معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه دو و با همکاری سازمان 
در راستای آماده سازی و بهسازی معابر و به منظور تسهیل  عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت  
در عبور و مرور شهروندان، عملیات عمرانی و آسفالت و لکه گیری خیابان شهید مطهری به سمت 
حاجی آباد در محدوده منطقه دو با تالش معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه دو و با همکاری 

سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت اجرا شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای آماده سازی و 
بهسازی معابر و به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان، عملیات عمرانی و آسفالت و لکه گیری 
خیابان شهید مطهری به سمت حاجی آباد در محدوده منطقه دو با تالش معاونت حمل و نقل و امور 

زیربنایی منطقه دو و با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت اجرا شد.
گزارش تصویری اجرای عملیات عمرانی و آسفالت و لکه گیری خیابان شهید مطهری به سمت حاجی 

آباد در محدوده منطقه دو در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.

در جهت محافظت شهروندان از شیوع ویروس کرونا؛
تاکسی ها، مینی بوس ها و اتوبوس های شهری ضد عفونی 

شدند
نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  اقدامات 
درخصوص  رشت  شهرداری  مسافر  و  بار 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
به  توجه  با  الملل شهرداری،  بین  امور  و 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  اعالم 
اعالم وزارت بهداشت مبنی بر انجام امور 
پیشگیرانه جهت جلوگیری از ابتال به این 
سازمان  در  اضطراری  جلسات  ویروس، 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت برگزار شد و بر اساس تاکیدات نوری 

هریس ریاست این سازمان، اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سالمت شهروندان در دستور کار 
قرار گرفت.

در همین راستا هر شب توسط پرسنل تعمیر و نگهداری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری پس از سرویس اتوبوس ها و نظافت بیرونی و داخلی آنها با مواد شوینده، با استفاده از مواد 
نظافتی ضد عفونی کننده نیز تمامی دستگیرها و صندلی ها به طور کامل نظافت و ضدعفونی می شوند.

شایان ذکر است هر روزه تاکسی های شهری ، مینی بوس های شهری و تاکسی ون ها نیز به طور 
کامل نظافت و ضدعفونی می شوند و اقدامات بهداشتی فوق به طور مستمر در پایان روز کاری در 
جهت آماده نمودن اتوبوس ها برای آغاز روز کاری جدید تا اعالم شرایط عادی ادامه خواهد داشت .



۸

ارتش دفاعی شهر برای مقابله با کرونا به کمک 
شهروندان آمد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این سازمان اعالم کرده 
که در روزهای اخیر تهیه لوازم بهداشتی حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک و مایع ضدعفونی 
کننده دست و تحویل به ایستگاه های آتش نشانی، اطالع رسانی و آگاهی بخشی در فضای مجازی و 
سایبری و رسانه های گروهی برای آمادگی هر چه بیشتر شهروندان و آموزش راه ها و عوامل سرایت 
نحوه پیشگیری از ابتال به این ویروس با بهره گیری از فضای رسانه ای و نصب بنرهای پیشگیرانه 
با محتوی آموزشی راهکارهای مقابله با کرونا ویروس مقابل ایستگاه های آتش نشانی برای افزایش 
سطح آگاهی و در راستای کاهش نگرانی مردم در دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری رشت بوده است.
بر پایه این گزارش برگزاری جلسه توجیهی با حضور مسئوالن سازمان و ارایه تاکیدات الزم در جهت 
مقابله با این ویروس و رعایت اصول بهداشتی و پیشگیرانه توسط کارکنان، شیفت بندی کارکنان 
و اجرای دور کاری و برنامه ریزی الزم در جهت عدم ثبت اثر انگشت و تسهیل در تاخیر در ورود و 
تعجیل در خروج کارکنان در شرایط کنونی، لغو تمامی جلسات و کار گروه های سازمانی به جهت 
رعایت اصول بهداشتی فردی و عمومی در محیطهای جمعی و گروهی از دیگر اقدامات سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت بوده است.
این سازمان همچنین در پایان اعالم  کرد: شماره تلفن ۱۲۵ همچون همیشه آماده خدمات رسانی در 
شرایط سخت و حوادث و رخدادها و ارائه هر گونه خدمت ویژه به شهروندان در زمینه های مختلف 

خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمـات ایمنی رشت، آتش 
نشـانان و تیم های امداد و نجات مستقر در ۱۴ ایستگاه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
رشت در یازده ماه از سال ۹۸ نسبت به پوشش ۴ هزار و ۵۵۴ مورد حریق، حادثه و همچنین خدمات 

ایمنی اقدام کردند.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت در ابتدای سخنان خود ضمن 
خدا قوت و آرزوی سالمتی برای تمامی آتش نشانان، افزود: در یازده ماه سال جاری؛ آتش نشانان با 
کاهش ۲ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته در پوشش بالغ بر دو هزار و ۸۵ مورد آتش سوزی اقدام 
کردند که از این تعداد سهم آتش سوزی منازل مسکونی ۵۹۳ مورد"۲۰ درصد افزایش" تجاری ۱۵۴ 
مورد"۲۱ درصد افزایش"، آتش سوزی خودرو ۱۹۹ "۳۴ درصد افزایش" و علفزار و ضایعات ۹۹۶ مورد 

"۱۷ درصد کاهش" نسبت به مشابه سال گذشته بوده است.
وی در ادامه به یک هزار و ۱۷۶ مورد پوشش حادثه در سطح شهر و حومه اشاره داشت و ادامه داد: 
در این میان حادثه محبوس شدن افراد در آسانسور به تعداد ۴۱۸ مورد، گیر افتادن افراد در اماکن با 
۲۵۵ مورد، گیر کردن حلقه انگشتری در دست افراد با ۱۹۳ مورد بیشترین تعداد را به خود اختصاص 

داده اند.
مومنی دیگر حوادث را بروز تصادفات و محبوس شدن افراد، نشت مایعات قابل اشتعال، سقوط و غرق 
شدن در رودخانه، سد و...، برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع، نشت گاز مایع و شهری، حوادث ناشی از 
شکستگی المک گاز، ریزش سقف و آوار، سقوط در چاه و...، سقوط وسایط نقلیه، اقدام به خودکشی، 
کشف جسد و ... دانست که آتش نشانان در کنار اطفای آتش سوزی ها در این عملیات ها نیز کوشش 

و ممارست بیش از پیشی را به انجام رساندند.
معاونت عملیات سازمان آتش نشانی رشت در کنار رخداد های فوق به پوشش یک هزار و ۲۹۳ مورد 
خدمات ایمنی توسط آتش نشانان ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت اشاره کرد و ادامه داد: بی شک در 

با تالش آتش نشانان شهرباران؛
۱۱ ماه از سال ۱۳۹۸ با چهار هزار و ۵۵۴ عملیات مختلف سپری شد

حوادثی که جان انسان در آن محبوس نبوده ولی بواسطه وجود برخی از خطرات موجبات سختی انسان 
و نیز حیوانات فراهم شود آتش نشانان آماده خدمت رسانی هستند.

وی در ادامه به عملیات های آتش نشانان در روزهای برفی بهمن ۹۸ و گشت زنی ۱۴ خودروی 
عملیاتی از دقایق آغازین بارش برف " ۲۱ لغایت ۲۳ بهمن" توسط آتش نشانان و تیم های امدادی 
اشاره داشت و گفت: تنها در این گشت زنی ها نسبت به کمک رسانی به ۱۷۳ خودروی سبک و 
سنگین که بعلت تردد در روزهای برفی دچار حادثه شده بودند اقدام شد، همچنین در زمینه برشکاری 
و انتقال ۴۷ مورد از درختان و شاخ و برگهای سقوط کرده در شارع عام اقدام گردید و نیز با توجه به 
سقوط تیر چراغ برق، تابلوی راهنمایی و رانندگی و یا پارگی کابل برق معابر ایمن سازی در ۲۱ مورد 

حادثه انجام گرفت.
مومنی علت ۵۰ درصد آتش سوزی ها را اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی دانست و 
گفت: از مجموع آتش سوزی های منازل مسکونی تنها ۲۳ درصد و آتش سوزی های تجاری تنها ۴۵ 

درصد دارای بیمه آتش سوزی و حمایت های بعدی ناشی از حوادث بوده اند.
وی به تالش های بی وقفه حوزه پیشگیری و آموزش سازمان آتش نشانی که نقش موثری در اعتالی 
فرهنگ ایمنی برای شهر و شهروندان داشته اند اشاره داشت و ادامه داد: فعالیت کارشناسان واحد 
پیشگیری در این مدت به ۶ هزار و ۲۶۱ مورد اعم از صدور طرح ایمنی ساختمان-   بازدید کارشناسی 
و صدور پایان کار ساختمان- بازدید از اماکن مختلف شامل اصناف توسط کارشناسان حوزه پیشگیری 

و بررسی علت بروز حریق بوده است.
مومنی در پایان سخنان خود به ۵۷ هزار و ۱۸۴ آموزش به شهروندان اشاره داشت که این فعالیت ها 
شامل آموزش نونهاالن و کودکان، دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، پرسنل ادارات و شرکتها ، 
کارکنان و پرسنل ادارات، دانشجویان، داوطلبین و.... بوده که قطعا این آموزش ها نقش موثر و کارسازی 

در پیشگیری از حوادث خواهند داشت.
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