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گفتار هفته

شهردار رشت در گفت وگو با برخی از خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه هم اکنون همه معابر اصلی شهر باز 
هستند و مشکلی برای تردد در شهر نیست، گفت: در 
۷۰ درصد معابر فرعی رشت عملیات برف روبی انجام 

شده و همه کوچه ها تا فردا بازگشایی خواهند شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با 

وجود اینکه در جریان هدایت عملیات برف روبی شهر دچار مصدومیت شده 
بود اما همچنان به وظیفه خود عمل نموده و نیروهای عملیاتی را با جدیت در 

این روزها رصد و هدایت کرده است.
وی همچنین در اولین فرصت در گفت وگو با خبرنگاران به تشریح اقدامات 
شهرداری رشت در جریان مقابله با بحران برف در شهر پرداخت و در این 
باره توضیح داد: از لحظات اولیه بارش نیروهای زحمتکش شهرداری با حضور 
جناب آقای حاجی پور رئیس، جناب آقای زاهد نایب رئیس، آقای علیپور، 
آقای عاقل منش و آقای دکتر رمضانپور در ستاد مدیریت بحران شهرداری 
و نظارت شهردار و معاونت خدمات شهری به عنوان جانشین این ستاد، کار 
برف روبی را آغاز کردند و با حضور خود در ۲۴ساعت اول نگذاشتند برف روی 
زمین بنشیند، خب به دلیل فرسودگی و آسیب دیدگی برخی از ماشین آالت و 
همچنین خستگی نیروهای عملیاتی و سرعت گرفتن بارش، در ۲۴ساعت دوم 
با توجه به دستور ستاد مدیریت بحران استان که بایستی مسیرهای اصلی باز 
نگه داشته می شدند تا برای حضور مردم در راهپیمایی روز ۲۲بهمن سالگرد 
انقالب شکوهمند اسالمی شرایط مهیا می شد، با تمرکز روی مسیرهای اصلی، 

برخی مشکالت در دیگر مسیرها بیشتر خود را نشان داد.
وی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران استان ساعت ۱۱دیشب با ریاست استاندار 
محترم و با حضور جناب آقای دکتر نوبخت، جناب آقای مهندس اسماعیل 
نجار ریاست ستاد مدیریت بحران کشور، معاون وزیر راه و ترابری، معاون 
وزیر نیرو و... تشکیل شد و در این جلسه با درخواست اینجانب مقرر شد تا 
۳۰دستگاه کمپرسی برای حمل برف دپو شده از معابر شهر به رودخانه ها 
و ۳۰دستگاه بکولودر به شهرداری اختصاص داده شود تا مسیرها بازگشایی 
شوند. که متعاقب آن با دستور جناب آقای دکتر نوبخت امروز ۳۰دستگاه 
کمپرسی و چهار دستگاه بکولودر از دیگر دستگاه های اجرایی در اختیار 
شهرداری رشت قرار گرفت و ما قرار بود با این امکانات ۵۰درصد معابر را 
بازگشایی کنیم که تا االن با وجود باز بودن همه معابر اصلی، ۷۰درصد معابر 
فرعی را نیز بازگشایی کردیم و در حال حاضر تمام معابر اصلی شهر به طور 

کامل بازگشایی شده اند و تردد خودروها با ترافیک 
روان در آنها انجام می شود. وی در ادامه گفت: با 
توجه به وجود بیش از دو میلیون مترمربع برف در 
شریانهای اصلی و فرعی در شهر رشت و بارش ۶۰ 
تا ۸۰ سانتیمتری برف در نقاط مختلف شهر، حدود 
یک تا یک و نیم میلیون مترمکعب برف در سطح 
معابر شهر رشت باریده و شهرداری با این حجم 
وسیع از نزوالت آسمانی با تمام توان فعالیت کرده است تا جایی که نیروهای 
عملیاتی شهرداری در طول چهار روز گذشته کمتر از چند ساعت استراحت 
نموده اند و در روزهای پیش رو هم باید همچنان فعال باشند تا دیگر معابر 
فرعی بازگشایی شوند. شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: جا دارد ضمن 
اینکه می پذیرم شهروندان گرامی رشت در مدت زمان بارش سختی بسیاری 
تحمل کرده و از این بابت عذرخواه هستم، برای کمک به شهرداری در روزهای 
پیش رو، هر شهروند جلوی خانه و هر مغازه دار جلوی مغازه خود را برف روبی 
کند تا شهرداری هم بتواند برای خدمات رسانی بهتر در محله هایی همچون 
حمیدیان، مسکن مهر، جماران، معلولین، مهدی زاده، کوی بیانی و... به فعالیت 
بپردازد.حاج محمدی با اشاره به تالشهای شبانه روزی خدمتگزاران مردم در 
شهرداری رشت گفت: با وجود اینکه ریاست و برخی از اعضای شورای اسالمی 
همچون آقایان زاهد، رمضانپور، علیپور و عاقل منش هر چهار روز با حضور 
داوطلبانه در ستاد مدیریت بحران شهرداری پای کار بوده اند اما برخی هم با 
گرفتن عکس سلفی و استوری، شخص شهردار و نیروهای زحمتکش شهرداری 
را مورد کم لطفی قرار دادند و علی رغم اینکه کمبودها و ضعفها را می پذیرم اما 
برخی ها هم در فضای مجازی مطالب خالف واقع را با بی انصافی تمام نسبت 
به شهردار و پرسنل شهرداری مطرح کردند که در جای خود رسیدگی خواهد 
شد.وی در پایان گفت: به عنوان شهردار رشت ضعف های موجود را می پذیرم 
و بار دیگر از همه شهروندان محترم رشت که در چند روز گذشته متحمل 
مشکالت فراوان شدند، عذرخواهی کرده و از استاندار محترم و دادستان گرامی 
مرکز استان هم که مسئوالنه پیگیر اقدامات انجام بوده اند، قدردانی می کنم و از 
رسانه های استان هم می خواهم کمک کنند تا عرق جبین کارگران زحمتکش 
خشک نشده، با همراهی آنها تالش کنند تا در روزهای آینده هم کار تداوم یابد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
در طول عملیات برف روبی ۴۸ دستگاه ماشین سنگین برف روب و لودر در 
بحران برف در ۵۵محله، ۱۵ناحیه و پنج منطقه شهرداری رشت به خدمات 

دهی مشغول بوده اند.

برای ایجاد انگیزه در کارگران شهرداری در جهت تداوم عملیات در روزهای آینده؛ 
شهردار از رسانه ها کمک خواست تا عرق جبین کارگران خشک نشده، همراهی کنند

حدیث هفته
به مناسبت میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( 

قال النبی - صلّی اهلل علیه و آله - : اِنَّ فاطمَة ِمّنی َو هی نُوُر َعینی و ثَمرُة فؤادی یَُسوؤنی ما ساَءها و یَُسرُّنی ما َسرَّها.
پیامبر اکرم - صلّی اهلل علیه و آله - فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من 

است، آنچه او را بیازارد مرا آزار می دهد و آنچه او را خوشحال کند مرا خوشحال می کند.
»بحار االنوار، ج 43، ص 24«

نسبت به پرسنل شهرداری رشت بی انصافی 
شده است

فعالیت  و  حضور  جریان  در  که  فردی  عنوان  به 
مسئوالنه نیروهای پرتالش شهرداری رشت اعم از 
شهردار محترم، معاونان و مدیران ستادی، مدیران 
مناطق و حتی روسای سازمانها و به ویژه پرسنل و 
نیروهای خدمات شهری و شهرداریهای مناطق و با 
هدایت و حمایت اعضای محترم شورای شهر -که 
در گرما و سرما پای کارند- در جریان بارش اخیر 
هستم، دیده ام که حتی بسیاری از آنها ۴۸ ساعت 
نخوابیده و برای فراهم کردن آسایش و رفاه مردم 
تالش کرده اند. آنهم در شرایطی که در بسیاری از 
مناطق شهر رشت به علت قطع برق خانواده پرسنل 
خدوم شهرداری تنها مانده و این نیروها در میان 

میدان مشغول به خدمت رسانی بودند.
این روزها واقعاً به مردم نیز سخت گذشته است، 
به دلیل برخی نارسایی ها باید به آنها حق نیز داد، 
با  اما احساس می کنم در طول روزهای گذشته 
فضاسازی در شبکه های اجتماعی به شکلی دور 
از انصاف به شهرداری تاخته شده که در این زمینه 

ذکر چند نکته را مهم می دانم:
۱( باید بدانیم که همه مسیرهای اصلی و فرعی شهر 
تا روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه با تالش پرسنل باز بوده 
اند و بارش بی سابقه دوشنبه شب، سبب شد تا 
علی رغم حضور نیروهای شهرداری برخی مسیرها با 
توجه به حجم وسیع بارش در اولویتهای بعدی برف 
روبی قرار گرفته و با تالش فراگیر تا سه شنبه شب 

همه مسیرها اصلی بازگشایی شوند.
۲( اینکه بدون در نظر گرفتن خدمات شهرداری 
با رفتاری بدون انصاف، به آنها هجمه وارد شود که 
چنین نیز شده، به نوعی سبب می شود که پرسنل 
اجحاف  آنها  به  نسبت  کنند  احساس  شهرداری 
صورت گرفته و در آینده نیز روی انگیزه فعالیت 

آنها بی تاثیر نباشد.
۳( در این بین حتی بعضی از دستگاه های اجرایی 
به  را  موجود  های  نارسایی  برخی  کردند،  تالش 
شهرداری رشت نسبت دهند از جمله شرکت برق که 
ضعف فرسودگی موجود را به باز نبودن برخی معابر 

نسبت داد و همین موضوع بر دامنه حمالت افزود.
۴( برف سنگین اخیر همچنین نشان داد که مسئوالن 
استان هم باید به اهمیت کار و فعالیت شهرداری بیشتر 
توجه کنند و از همین آالن در فکر تقویت ناوگان ماشین 
آالت سنگین شهر باشند تا بتوان همزمان به همه 
شهری به بزرگی و وسعت رشت که از محالت بسیاری 

تشکیل شده خدمات ارائه کرد.
حادثه  هر  از  همیشه  همچون  امیدوارم  پایان  در 
تجربه ای برای ارائه خدمات بهتر در آینده  کسب گردد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



3

رمضانپور: شهردار و پرسنل شهرداری همه تالش خود را برای 
تامین آسایش و رفاه مردم انجام دادند

دکتر احمد رمضانپور گفت: خوشحالیم که در ایام اهلل 
رشت  در  را  برف  پربرکت  وجود  امسال  فجر  دهه 
داشته ایم. نمایندگان مردم در پارلمان شهری و مدیران 
خوب امور شهری از مدتها پیش خود را برای چنین 
روزی آماده کرده تا آسایش و رفاه شهروندان را فراهم 
کنند و مردم رشت بتوانند از نعمت برف لذت ببرند اما 
علی رغم اینکه ما زیرساخت لجستیکی کافی نداشتیم 
تجهیزات  و  خصوصی  بخش  از  گیری  بهره  با  اما 
شهرداری توانستیم ۴۳ دستگاه ماشین آالت الزم را در 
دو روز و دو شب به کار بگیریم و بدون شد در این کار 

نواقصی هم بوده هم در نظارت و هم در اجرا که ما در جلسات مختلف ستاد مدیریت بحران با حضور رئیس 
شورا، شهردار محترم و دیگر دوستان در زمینه محورهای مختلف داشتیم تا معابر، خیابانها و کوچه ها را 

پاکسازی کنیم و به شکل اولیه درآوریم.
وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با امکاناتی که داریم ما در ۴۸ ساعت آینده هیچ معبری مشکل 

رفت و آمد نداشته باشد. عملیات پخش مخلوط شن و نمک را هم داریم انجام می دهیم.
رمضانپور گفت: آنچه که موجبات مشکل شد این بود که به طور دقیق ماشین آالت عملیات برف روبی را 
مدیریت کنیم و هم خستگی نیروها بود که من شهادت می دهم که ۴۸ ساعت همه نیروها و حتی مدیران 
نخوابیدند و حتی برادران سپاه که داوطلبانه با ما همراهی کردند و ما در مسیر سراوان تا امامزاده هاشم که 
در حوزه  کاری ما نبود به کمک این عزیزان توانستیم حدود ۱۰۰ ماشین را که در برف گرفتار شده بودند، 

نجات دهیم.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران افزود: از همه شهروندان تقاضا می کنم زحمات دوستانمان را نادیده نگیرید. با 
نداشتن امکانات این برف سنگین را مدیریت کردیم و کار را به اینجا رساندیم از تالشهای استاندار گیالن هم که 

همواره کار را رصد می کردند سپاسگزارم و امیدوارم با تالشهای بیشتر رضایت خاطر شهروندان حاصل گردد.

عبداللهی:  تالش بی وقفه شهردار و مجموعه شهرداری
 در بحران برف ستودنی است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر رشت ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری که در پی 
بارش برف سنگین در استان تالش هایی فراتر از امکانات 
ارائه دادند، گفت: پرسنل زحمتکش شهرداری  موجود 
بیشتر از توان خود توانستند به شهروندان خدمات رسانی 

کنند و این امر جای تقدیر فراوان دارد.
حامد عبداللهی با اشاره به تماس های مکردد خود در نیه 
شب برفی و روزهای سرد با شهردار رشت، معاونان وی 
و شهرداران مناطق گفت: همه پای کار بودند و از جان 

مایه گذاشتند.
نیز  امروز  گفت:  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
همگان شاهد تالش مضاعف  مجموعه شهرداری و به 

ویژه پاکبانان و نیروها و شرکتهای خدماتی فضای سبز  برای پاکسازی معابر شهری در هوای بارانی هستند.
وی با بیان اینکه به عنوان یک عضو شورا دست تک تک تالشگران شهرداری و پرسنل زحمتکش را می بوسد، 
گفت: شایسته نیست که کم کاری و غفلت برخی دستگاه های خدمات رسان را در بازگشایی معابر به مجموعه 

شهرداری نسبت دهیم.
حامکد عبداللهی ضمن ابراز دلخوری از مطالب منتشر  شده درفضای مجازی خاطر نشان کرد: باید در میدان 

عمل به حرف ها جامه عمل پوشاند  زیرا امروزه سخن راندن به ویژه در فضاهای مجازی بسیار آسان است.
این عضو شورای اسالمی شهر رشت در پایان از شهردار این شهر، معاونان وی، شهرداران مناطق، پاکبانان 
پرتالش، نیروهای  شرکتهای خدماتی فضای سبز و سایر نیروهای شهرداری برای خدمات دهی  به شهروندان 
در روزهای برفی قدردانی کرد و افزود: تالشهای بی وقفه شهردار و مجموعه شهرداری رشت در این بحران 

ستودنی است.

حاجی پور: در این برف شاهکار نکردیم اما کسی هم کم فروشی نکرد 
و  بیست   . یکصد  در  رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
هشتمین جلسه علنی این شورا  اظهار کرد: بنده به عنوان 
یک شاهد عینی به همراهی برخی از عزیزان شورایی همچون 
آقایان رمضانپور، زاهد، علیپور، عاقل منش و علوی از نزدیک 

اقدامات را مشاهده نمودیم.
حاجی پور ادامه داد: البته سایر همکاران نیز به هر طریق پیگیر 
امور بودند؛ اما آنچه که در میدان اتفاق افتاد این است که 
با ۴۳  را  ماشین آالت ما فرسوده است. شهرداری کار خود 
درصد  از ۴۰  بیش  ساعت  سه  ظرف  و  کرد  آغاز  دستگاه 
ماشین آالت ما از گردونه خدمت خارج شدند، اما کارکنان 

شهرداری از کار ننشستند. این بی انصافی است که بگوییم مجموعه شهرداری کاری نکرد. بنده شاهد عینی همه چیز 
بودم.رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تقدیر از دادستان و استاندار گیالن، گفت: بنده نمی گویم عالی بودیم اما همه 
کار و تالش کردند و در حد توانشان زحمت کشیدند. عذرخواهی چیزی از ما کسر نمی کند. عذرخواهی کردن شجاعت 

می خواهد اما اگر از قصد کاری انجام  شده باشد، عذرخواهی معنایی ندارد.
حاجی پور افزود: برخی از نیروهای ما بسیار تخصصی بودند و امکان استراحت دادن به آن ها وجود نداشت و این نیروها 
بسیار تحت  فشار قرار گرفتند، اما اینکه برق و آب قطع می شود نباید یقه شهرداری گرفته شود. بنده با مسئولین 
برق استان گفتگو کرده ام. در گذشته همواره زمان بحران از استان های همجوار به گیالن می آمدند اما تعدادی از این 
نیروها آمدند و در ترافیک سراوان گرفتار شدند. با توجه به اهمیت موضوع قطعاً می توانستند با استفاده از تشکیالت 

امداد و نجات کشور نیروها منتقل شوند اما با نیروهای اندک برق امکان رفع مشکل وجود نداشت.
وی اضافه کرد: در سطح شهر رشت ۱۶ مورد آتش سوزی داشتیم که کابل بر روی بام خانه قرار گرفته بود اما نیروهای 
آتش نشانی نمی توانستند اطفای حریق کرده و با استفاده از شلنگ آب پاش آتش را خاموش کنند. دوستان اداره برق 
مدعی بودند راه بسته است! خانه بنده ۴۸ ساعت برق نداشت آن هم به خاطر اینکه ۳۰ متر راه فرعی بسته بود. آیا 
حاضر نیستند ۳۰ متر پیاده بیایند تا مشکل ۱۰۰ خانوار با وصل کردن یک سیم حل شود؟! ما قصد نداریم توپ را 

به زمین کسی بیندازیم؛ اما واقعیت این است که نیروهای برق و اکیپ های امدادی بسیار کم بودند.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت خاطر نشان کرد: در بازدید از محدوده جماران، معلولین و پاره بیجار شاهد بودیم 
که اهالی منطقه از مشکل برق رنج می برند. در بازدید از محله جماران که با همراهی دادستان محترم صورت پذیرفت 

شاهد ناراحتی و عصبانیت مردم از این مشکالت بودیم.
حاجی پور اذعان داشت: ما زیرساخت های الزم را نداریم. ما باید خدا را شکر  کنیم که زلزله، حادثه ای به همراه نداشت و 
گرنه چه بر سر این استان می آمد؟ آقای استاندار به ما اعالم کرد که دوهزار نفر در امامزاده هاشم محبوس هستند و مجبور 
شدیم با توجه به شرایط حاد مردم گرفتار در منطقه، بخشی از ماشین آالت و نیروهای شهرداری به این منطقه اعزام شدند 

و در حد توان کمک کردیم تا مشکل رفع شود.
وی تاکید کرد: تمام تالش ما انجام شد و باید با خویشتن داری به شهرمان کمک کنیم. ما در این برف شاهکار 
نکردیم اما کسی هم کم فروشی نکرد. سِرنخی نیز به دست آمده است که به زودی در خصوص آن بررسی و صحبت 

خواهد شد.

علیپور: از عملکرد کارگران شهرداری رضایت کامل دارم
محمدحسن علیپور هم  با بیان اینکه باید به نیروهای 
شهرداری با توجه به فشاری که وجود داشت حق داد، 
گفت: مردم گالیه داشتند اما ما نیز زمان خواستیم تا 
شهروندان  همه  به  بتوانند  شهرداری  در  همکارانمان 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  کنند.عضو  خدمت رسانی 
افزود: بنده نمی خواهم از شهردار تعریف کنم، اما زمانی 
بود و حاال که  نداشتیم یکسری مشکالت  که شهردار 
است.  آمده  وجود  به  مسائل  یکسری  داریم  شهردار 
اما تالش  با مشکل مالی مواجه است  شهرداری رشت 
نیروهای شهرداری رشت برای انجام هرچه بهتر امورات 

و رفع مشکل شهروندان بود.
علیپور با تشکر از ریاست سازمان مدیریت پسماندهای 

شهرداری رشت، تصریح کرد: با فشار و پیگیری ریاست سازمان پیمانکاران حقوق کارگران را پرداخت کردند تا در این 
شرایط بحرانی این دلخوشی برای آنها به وجود بیاید. همچنین باید از زحمات تمامی کارگران شهرداری رشت تشکر 
کرد که با تمام توان تالش خود را انجام دادند و ما نیز از آن ها ممنون هستیم و رضایت کامل از عملکرد آنان داریم.
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مهندس نجار، رییس ستاد مدیریت 
بحران کشور پس از بازدید از عملیات 

برف روبی: 
خوشبختانه آرامش و تردد 

در شهر برقرار بود
رییس ستاد مدیریت بحران کشور پس از بازدید 
از عملیات برف روبی گفت: خوشبختانه آرامش و 

تردد در شهر برقرار بود.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، رئیس ستاد 
مدیریت بحران کشور که برای بررسی وضعیت 
اخیر  برف  بارش  جریان  در  گیالن  شهرهای 
وارد گیالن شده بود پس از بازدید از شهرهای 
معابر عمومی شهر رشت،  ویژه  به  و  مختلف 
گفت: برخی تصور می کنند که یه حادثه ای 
برگردد  باید  بعد  ساعت  یک  آید  می  بوجود 
به روز اول ، اینطور نیست نیاز به زمان ،کار 

،زحمت، تالش ،همت و همکاری دارد.
و  آرامش  دیدم  گیالن  استان  در  افزود:  وی   
ایمنی حاکم بر فضای عمومی، داشتن برنامه و 
تالش و همت برای کار بوده و در بازدیدی که از 
معابر شهر رشت داشتم هر چند شریانهای اصلی 
شهر از روز گذشته باز شده بود اما قدری حرکت 
و تردد کند بود که خوشبختانه امروز رفت و آمد 

به خوبی جریان داشت.
اسماعیل نجار در ادامه سخنانش گفت: قاعده و 
اصول هم این است که ابتدا شریانهای اصلی باز 
شوند و سپس به مسیرهای فرعی سوم و چهارم 

و... پرداخته شود.
خب  مواردی  چنین  در  افزود:  سپس  وی  
دارها هم  مغازه  و  است  نیاز  همکاری همگان 
همکاری کرده و هر یک جلوی مغازه خود را 

پاکسازی کردند و مسیرهایی را گشودند.
همچنین  کشور  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
گفت: چنین برف هایی را هر یک از ما در طول 
عمر خود، خیلی دیده ایم و قطعاً باید همه در 
چنین مواردی همکاری کنند تا بحران ایجاد 
نگردد و خوشبختانه من در شهر دیدم زندگی 

برقرار بود و تردد جریان داشت.

در حین بارش برف؛
استاندار گیالن از مرکز مدیریت بحران شهرداری رشت بازدید کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در بازدید استاندار گیالن به همراه رییس و نایب رییس شورا، شهردار، معاونین 
و مدیران شهرداری از ستاد مدیریت بحران شهرداری، ابتدا شهردار رشت توضیحاتی در خصوص نحوه برنامه ریزی های منسجم و عملکرد مجموعه 

شهرداری و نیروهای عملیاتی از زمان آغاز بارش برف تا کنون را بیان کرد .
وی در ادامه گفت: از نخستین ساعات آغاز بارش برف تاکنون مجموعه شهرداری و کلیه نیروهای عملیاتی در آماده باش کامل بوده و نسبت به بازگشایی 

معابر و تسهیل در امر عبور و مرور در سطح شهر اقدام نمودند.
استاندار گیالن ضمن تقدیر از تالش های فراوان مجموعه شهرداری بر ادامه این روند اجرایی تا زمان پایان بحران بارش برف تاکید کرد.

سپس استاندار گیالن به همراه رییس و نایب رییس شورا، شهردار و  معاونین و مدیران شهرداری از نحوه عملکرد شهرداری در بازگشایی معابر اصلی شهر 
بازدید به عمل آوردند و با رانندگان ماشین آالت عملیاتی نظیر دستگاه های برف روب، لودر، بابکت، بیل و ... دیدار و گفتگو نمودند.

تالش شهرداری برای خلق حماسه 
مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  برگزاری  از  پس 
نیروهای زحمتکش در بخشهای مختلف با انجام عملیات 
میدان  فرهنگی  پیاده راه  معابر  بازگشایی  و  پاکسازی 
شهدای ذهاب فضا و شرایط را برای برگزاری راهپیمایی 

باشکوه یوم اهلل ۲۲ بهمن مهیا کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
معابر  بازگشایی  و  پاکسازی  عملیات  رشت،  شهرداری 
برگزاری  راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب جهت  پیاده 
مردم  برای حضور  بهمن  اهلل ۲۲  یوم  باشکوه  راهپیمایی 
نظارت  با  رشت،  سپیدپوش  شهر  صحنه  در  همیشه 
مستقیم رییس شورای اسالمی و شهردار رشت و با تالش 

خستگی ناپذیر کارگران سختکوش انجام شد.
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ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت حتی در نخستین 
ساعتهای صبح ۲۲ بهمن تشکیل جلسه داد

همزمان با فرا رسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تشکیل ستاد 
مدیریت بحران شهرداری رشت در نخستین ساعات روز ۲۲ بهمن در تاالر گفت وگوی شهرداری 

در ساختمان ساعت تشکیل جلسه داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت جلسه مدیریت ستاد 
بحران شهرداری رشت با حضور اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد رییس و نایب رییس شورا، 
احمد رمضانپور، سیدامیرحسین علوی و محمدحسن علیپور از اعضای شورای اسالمی شهر رشت، 
شهردار و معاونان و مدیران مناطق و روسای سازمانها و دیگر مدیران ستادی شهرداری رشت در 
ساعت یک بامداد روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ به منظور ایجاد هماهنگی های مجدد الزم در 
خصوص ادامه خدمت رسانی به شهروندان  و اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران 

شهرداری رشت، تشکیل شد.
در این جلسه آخرین تصمیمات و برنامه ریزی پس از بحث و تبادل نظر برای مقابله با بحران 

اتخاذ گردید.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد؛
نیروهای خدمت رسان شهرداری رشت زمان بارش برف 

در آماده باش کامل بودند
افراد بی خانمان به سامانکده و گرمخانه شهرداری هدایت شدند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
با  معاون خدمات شهری  الملل شهرداری رشت، 
اشاره به شروع بارش برف طبق پیش بینی های 
هواشناسی در شهر رشت اظهار داشت؛ بر همین 
اساس حوزه خدمات شهری از چند روز قبل با برنامه 
ریزی و هماهنگی های الزم با مناطق پنجگانه و 
سازمان های شهرداری در حالت آماده باش کامل 
و جهت کنترل و مدیریت بحران در صورت وقوع 
حوادث احتمالی در ستاد بحران مستقر می باشند .

خودروهای  استقرار  از  همچنین  مقصودی  علی 
مرتبط با عملیات برف روبی در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت؛ نیروهای خدمات شهری هم زمان با 
افزایش شدت بارش برف نسبت به پاکسازی معابر اقدام خواهند نمود و این نیروها و واحدهای خدمات 

رسان تا مساعد شدن شرایط جوی در حالت آماده باش کامل خواهند بود.
وی عنوان کرد؛ این حوزه تمام تالش خود را در راستای رفاه حال شهروندان به کار خواهد گرفت تا 

شهروندان عزیز بدون هیچ نگرانی از این نعمت الهی لذت ببرند.
مقصودی همچنین از آماده باش گشت فوریت های اجتماعی خبر داد و گفت؛ با توجه به اینکه سامانه 
۱۳۷ شهرداری نیز به صورت ۲۴ ساعته جوابگوی مشکالت مردم هستند، شهروندان عزیز نیز می توانند 
در صورت مشاهده افراد بی خانمان، با این سامانه تماس بگیرند تا گشت های شهرداری نسبت به انتقال 

این افراد به سامانکده و گرمخانه شهرداری اقدام نمایند.

شهردار رشت نظارت کامل روی عملیات برف روبی داشته است
شهردار رشت از عملکرد ماشین آالت و دستگاه های برف روب، بیل بکهو، لودر، گریدر، بابکت و ... در سطح 

شهر از جریان برف روبی معابر بازدید و نظارت می کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت همواره از عملکرد 

ماشین آالت و دستگاه های برف روب، بیل بکهو ، لودر، گریدر، بابکت و ... در سطح شهر بازدید کرد. 
گزارش تصویری نظارت مستقیم و بازدید میدانی شهردار رشت از عملکرد ماشین آالت و دستگاه های 
برف روب ، بیل بکهو، لودر، گریدر، بابکت و ... در سطح شهر در پایگاه اطالع رسانی شهرداری منعکس 

شده است.
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بازگشایی مسیرهای منتهی به بیمارستانها 
در اولویت کار شهرداری رشت بوده است

بازگشایی مسیرهای منتهی به بیمارستانها و مراکز درمانی شهر رشت به دلیل اهمیت موضوع در 
اولویت اقدامات و عملیات برف روبی شهرداری بوده است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به دنبال بارش برف، 
شهرداری رشت از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی 
ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص بازگشایی مسیر و معابر ورودی بیمارستان های 

شهر رشت در مناطق پنجگانه نموده است.
گزارش تصویری بازگشایی مسیر و معابر ورودی بیمارستان های شهر رشت در مناطق پنجگانه 

شهری نیز در سایت اطالع رسانی شهرداری به تفکیک مناطق پنجگانه بارگذاری شده است.

رئیس شورا و شهردار رشت بر جریان بازگشایی معابر 
منتهی به بیمارستانها نظارت مستقیم داشتند

اسماعیل  بیمارستانهای شهر رشت،  به  منتهی  بودن مسیرهای  باز  اهمیت موضوع  دلیل  به 
حاجی پور رئیس شورا و دکتر ناصر حاج محمدی شهرداری رشت با حضور میدانی در جریان 
عملیات برف روبی این مسیرها و حضور در برخی از مراکز درمانی بر حسن انجام کار نظارت 

مستقیم داشتند. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اسماعیل حاجی پور 
رییس شورای اسالمی شهر و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در زمان بارش برف از 
بیمارستانهای شهر بازدید کردند و نظارت مستقیم بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستانها و 

مراکز اورژانس داشتند..
گزارش تصویری بازدید رییس شورا و شهردار رشت از برخی بیمارستانهای شهر و نظارت مستقیم 
آنها بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستانها و مراکز اورژانس را می توتانید در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری رشت پیگیری کنید.

هنگام بارش دسترسی به بازارچه های شهری امکان پذیر شد
با تالش نیروهای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
در زمان بارشهای سنگین اخیر امکان برخورداری شهروندان از بازارچه های شهر و خرید میوه و تره بار 

و ارزاق عمومی فراهم و مهیا شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به دنبال بارش برف، سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت از اولین ساعات شروع 
بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در 

خصوص بازگشایی معابر، برف روبی بازارچه ها و ... نموده است.
گزارش تصویری عملیات اجرایی و اقدامات نیروهای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت حین بارش برف نیز در پایگاه اطالع رسانی شهرداری بازتاب 

یافته است.



۷

اتوبوس ها و تاکسی های رشت در اولین فرصت ممکن 
خدمات دهی کردند

با بازنگه داشتن شریانهای اصلی شهر رشت با 
هدایت و نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری  در اولین فرصت ممکن 
اتوبوسها و تاکسی های شهر مشغول خدمات 

دهی به شهروندان محترم این شهر گردیدند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، به دنبال بارش برف، 
مسافر  و  بار  و  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 
بارش  شروع  ساعات  اولین  از  رشت  شهرداری 

برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص 
بازگشایی حضور بازرسان و تاکید بر حضور تاکسی ها و اتوبوس های شهری جهت استفاده مردم 

شریف شهر رشت نموده است.
همچنین نوری هریس رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت عملیات 

اجرایی و اقدامات نیروهای این سازمان در حین بارش برف را تشریح کرد:
 با آغاز بارش برف این سازمان همسو با کلیه حوزه های شهرداری رشت و در راستای اجرای 
دستورالعمل زمستانی شهرداری به صورت آماده باش و در شیفت های ۲۴ ساعته و ۱۲ ساعته در 

حال مقابله با بحران و ارائه خدمات به شهروندان به شرح زیر پرداخته است
۱-اتوبوسرانی: دارای تعداد ۴ محور و ۲۲ ایستگاه بوده که در هر خط تعداد ۱۰ دستگاه و در کل 

تعداد ۳۴ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعالیت دارند.
۲- تاکسیرانی: تعداد ۶۲ محور تاکسی در شهر رشت که در هر محور به تعداد تقریبی ۴۰ الی ۴۰۰ 

دستگاه تاکسی با توجه به ظرفیت خط در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشند.
۳- مینی بوسرانی: تعداد ۱۱ محور مینی بوس در سطح شهر که در حال حاضر در هر محور تعداد ۱۵ الی 
۲۵ دستگاه در حال فعالیت بوده که مجموعا تعداد ۱۷۰ دستگاه مینی بوس در حال فعالیت می باشند.

۴- پایانه مسافربری میدان گیل جهت خدمت رسانی به مسافران آمادگی کامل داشته و نمازخانه 
و اتاق استراحت رانندگان جهت اسکان 
مسافران جا مانده تجهیز گردیده است.

قالب  در  خودرو  دستگاه  تعداد ۵   -۵
۱۰ اکیپ جهت نظم دهی و نظارت بر 
عملکرد رانندگان تاکسی، مینی بوس، 
اتوبوس و نظارت بر عملکرد پایانه های 
شهر رشت و جایگاه های سوختگیری 
CNG حضور ۲۴ ساعته داشته و تا 
پایان بارش برف و اتمام بحران حضور 

فعال در سطح شهر دارند.
 ۱۰:۴۵ ساعت  رشت  آهن  راه  در   -۶
صبح و ۱۲:۱۵ ظهر دو قطار ورود به 
 ۶۰ حاضر  حال  در  که  داشته  رشت 
باش  آماده  به صورت  تاکسی  دستگاه 
جهت خدمات رسانی به مسافران حضور 

دارند. ضمنا یک دستگاه مینی بوس به صورت گشت شبانه روزی با همکاری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت جهت جمع آوری متکدیان، بی خانمان ها و بی سرپرست 

سرگردان اختصاص دارد.
گزارش تصویری عملیات اجرایی و اقدامات سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری در 

حین بارش برف را می توانید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری دنبال کنید.

عملیات برف روبی در هر پنج منطقه شهرداری رشت
 بی وقفه ادامه داشته است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به دنبال بارش برف سنگین، از 
همان ساعتهای اولیه بارش عملیات برف روبی به وسیله پرسنل زحمتکش شهرداری و با نظارت مدیران 

مناطق پنجگانه آغاز شده و ادامه داده داشته است.
بر پایه این گزارش همه مناطق یک، دو، سه، چهار و پنج شهرداری رشت از اولین ساعات شروع بارش 
برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص 

برف روبی کرده و با بازگشایی معابر و کلیه اقدامات الزم را انجام داده اند.
گزارش تصویری عملیات اجرایی و اقدامات نیروهای مناطق پنجگانه به تفکیک در چندین بخش در 

پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت منعکس شده است.

نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری در برف فعال بودند

به دنبال بارش برف، سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری رشت از اولین ساعات شروع 

بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل 
زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در 
خصوص برف روبی و بازگشایی معابر نموده است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری و روابط عمومی سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری، به دنبال بارش برف، 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون 

اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت 
بحران شهرداری رشت در خصوص برف روبی و 
بازگشایی معابر و کلیه اقدامات الزم نموده است.



۸

تنها در ۲۴ ساعت برفی انجام شد؛
یک هزار و ۹۸۴ تماس مردمی با آتش نشانی

آتش نشانان شهرباران در روزهای برفی هر کاری می توانستند انجام دادند تا گرهی از مشکالت مردم 
باز شود.

آنها درختان سقوط کرده را جمع آوری کردند، پشت ماشین های گرفتار در برف را هل دادند، در 
عملیات اطفاری حریق شرکت کردند، به مصدومان کمک رسانی نمودند، حوادث مختلف روزهای برفی 
را پوشش دادند و تالش کردند به هر طریق ممکن لبخند رضایت را بر لبان همشهریان خود بنشانند.

به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، ستاد 
فرماندهی و مرکز کنترل آتش نشانی رشت تنها در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی افزون بر یک هزار و 

۹۸۴ تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی بوده است.
از این تعداد تماس حاصله ۳۷ مورد عملیات اطفای آتش سوزی، تمهیدات ایمنی و خدمات به آتش 

نشانان محول گردید.
گفتنی است: ۴ مورد اطفای آتش سوزی منزل مسکونی و تجاری، ۱۱ مورد اجرای تمهیدات ایمنی 
بواسطه سقوط کابل برق، ۴ مورد قفل درب و رها سازی شهروندان محبوس شده، یک مورد اطفای 
آتش سوزی کانکس، دو مورد بازدید ایمنی و پیشگیری از کمپرسور کولر منزل مسکونی، ۴ مورد 
تمهیدات ایمنی بعلت سقوط درخت، ۲ مورد اجرای ایمنی در محل سقوط تیر چراغ برق و ۹ مورد 

ارایه خدمات و بازدید ایمنی بوده است.
این خدمات در روزهای دبگر نیز تداوم یافت.

تداوم کار جمع آوری زباله ها هنگام بارش برف در رشت
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از ساعتهای اولیه بارش برف در شهر کار جمع آوری 
زباله های شهری را با دقت و جدیت دنبال کرده است.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت این سازمان با نظارت بر عملکرد نیروهای عملیاتی و شرکت های رفت و 

روب به صورت شبانه روزی از جمع شدن زباله ها در معابر جلوگیری نمود.
نظارت بر تجهیزات زمستانی شرکت های رفت و روب،هماهنگی اجرای مانورشهری شرکت های رفت 
و روب، برگزاری جلسات هماهنگی مواجهه با بحران با شرکت های رفت روب به صورت منطقه ای، 
هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک، به روز رسانی آخرین لیست و شماره تماس نیروهای آماده باش، 
الیروبی و رفع آبکرفتگی در سطح شهر، نظارت بر کار شرکت های رفت روب جهت جمع آوری به 
موقع و منظم زباله ها در سطح شهر و حفظ آمادگی کامل پرسنل سازمان از جمله موارد بوده که در 

سازمان مدیریت پسماندها دنبال شده است.

برای بهره  گیری از موهبت الهی بارش برف؛
سازمان فرهنگی شهرداری رشت جشنواره مجسمه های برفی برگزار کرد

به منظور ایجاد شادی و نشاط بین شهروندان در روزهای برفی و همچنین بهره گیری هر چه بیشتر از 
موهبت الهی بارش بارش به مت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت جشنواره ساخت 

کسجمه های برفی به وسیله شهروندان این شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این سازمان جشنواره مجسمه های برفی در پارک قدس رشت)باغ محتشم 
رشت( با حضور دکتر احمد رمضانپور، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان و برخی از مدیران این سازمان 

برگزار شد.
گزارش تصویری ازجشنواره مجسمه های برفی به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت  در سایت این سازمان درج شده است.

فعالیت چشمگیر سازمان عمران 

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  برف،  بارش  دنبال  به 
شهری شهرداری رشت از اولین ساعات شروع بارش 
برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی 
ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص 

برف روبی و بازگشایی معابر نموده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری و روابط عمومی سازمان عمران و 
بازآفرینی شهری، به دنبال بارش برف، این سازمان 
از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به 
اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران 
شهرداری رشت در خصوص برف روبی و  بازگشایی 

معابر و کلیه اقدامات الزم نموده است.

به وسیله مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت همزمان با آغاز بارش برف؛

راه های ارتباطی شهروندان رشت 
با مراکز امدادی اطالع رسانی شد

و  سازمانها  امدادی،  مراکز  تلفن های  شماره 
نهادها خدمات رسان شهری برای برای ارتباط 
شهروندان در مواقع ضروری به طرق مختلف 

اطالع رسانی شد.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطی  پل  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
شهروندان با شهرداری رشت سامانه پاسخگوی 
۱۳۷ می باشد. همچنین این مدیریت اعالم کرد 
در صورت بروز مشکل در روزهای برفی مردم 
می توانند با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

فرمایند:
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