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شهردار رشت در نشست با فرماندار شهرستان:
حل مشکالت شهری در گرو همکاری دستگاه های اجرایی 

با شهرداری است

حل مشکالت شهری در گرو مشارکت و همدلی 
شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت در این جلسه با اشاره به اینکه شهرداری به 
مشارکت و کمک همه دستگاه های اجرایی نیازمند 
همدلی  و  مشارکت  سایه  در  کرد:  اظهار  است، 
شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی بسیاری از 

مشکالت و مباحث شهری حل می شود.
وی با اشاره به جمعیت ۸۰۰ هزار نفری رشت بیان 
داشت: اداره یک شهر با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت با 
سالیق مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... کار آسانی 

نیست.
شهردار رشت به ضرورت مشارکت و تعامل سایر 
دستگاه های اجرایی با شهرداری رشت تاکید کرد 
و یادآور شد: نباید همه تقصیرها را بر سر شهرداری 

گذاشت.
احمدی با اشاره به پروژه احداث دستگاه زباله سوز 
بیان کرد: این پروژه متعلق به کل استان گیالن 

است و نیازمند مساعدت ویژه دولت برای تأمین 
اعتبار مورد نیاز برای احداث این پروژه هستیم.

سایه  در  بتوانیم  شاهلل  ان  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  گذاشته  برجای  خوب  آثار  همدلی  و  تعامل 

بهترین ها را برای مردم رقم زنیم.
علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت با تبریک 
شهردار  عنوان  به  احمدی  محمد  سید  انتخاب 
توانمند،  فردی  خوشحالیم  کرد:  اظهار  رشت 
باتجربه و بومی به عنوان شهردار رشت انتخاب 

شد و ان شاءاهلل منشأ خیر برای شهروندان باشد.
وی به ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تأکید 
کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
همه دستگاه ها زیر مجموعه شهرداری هستند و 
اگر مدیریت یکپارچه شهری مصوب شود، بسیاری 
از مشکالت شهری و ناهماهنگی بین دستگاه ها 

حل خواهد شد.
اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهرستان  فرماندار 
خدمات شهرداری برای مردم قابل لمس است، 
بیان کرد: اگر یک روز شهرداری پای کار نباشد و 
به عنوان مثال زباله سطح شهر جمع آوری نشود 

برای مردم ملموس خواهد بود.
برای  مکان  بهترین  را  شهرداری  اللهی  فتح 
خدمت دانست و افزود: هدف از خلقت انسان 
زندگی اجتماعی و خدمت است و باید با تمام 

ظرفیت در خدمت مردم باشیم.
وی خاطرنشان کرد: باید با کمک دستگاه های 
شهرداری  در  ها  پروژه  اجرای  هزینه  اجرایی 
کاهش یابد و همچنین از ظرفیت های مختلف 
شهرداری  برای  پایدار  اعتبارات  تامین  برای 

استفاده شود.

هفته  »کتاب و کتابخوانی« گرامی 

کتاب  هفته  دوره  هشتمین  و  بیست     
جمهوری اسالمی ایران از 24 تا 3۰ آبان 
ماه ۱3۹۹ با شعار »دانایی؛ مانایی« برگزار 

می شود.
   روز بیست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته 
با  کتاب و کتابخوانی است. در این هفته، 
اجرای برنامه هایی که به بوی معرفت، دانایی 
و توانایی می دهد دریایی از دانش و دانستن 
اندیشه های  ناب  معانی  و  کتاب  طریق  از 
همه  و  می زند  موج  جامعه  در  همگانی 
بهره گیران از این دریای معرفی به تقویت 
و توسعه فرهنگ مطالعه و گسترش سطح 

آگاهی های جامعه کمک می کند.
   کتاب به یقین دروازه  جهان گسترده دانش 
و معرفت است و آنهایی که از این فرصت و 
امکان بهره می برند با مطالعه  کتابهای  مفید 
و ارزشمند بر دامنه و وسعت دانایی خود 
می افزایند و از قدیم هم گفته اند توانا بود 
آنکه دانا بود. این افراد انسانهایی توانمند و 

توانا در جامعه خواهند بود.
   می توان نتیجه گرفت که یکی از بهترین 
ابزارهای توانایی هر فرد »کتاب« است و ما 
ولو  از هر فرصت ممکن  باید تالش کنیم 
و. کتابخوانی  از کتاب  و  ببریم  بهره  اندک 

دور نمانیم.
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مدیران ارشد استان گیالن و شهردار رشت با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری دیدار کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست که با 
حضور دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، دکتر کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان گیالن، مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای 
اسالمی، مهندس علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت و معاونان وی برگزار شد، سیدمحمد 
احمدی شهردار رشت ضمن قدردانی از نگاه مثبت و همراهی دکتر نوبخت به منظور حل مسائل 
و مشکالت شهر رشت، خواستار تامین اعتبارات الزم پروژه های مدیریت پسماندها از جمله زباله 
سوز، تصفیه خانه، توسعه کارخانه کود آلی و رفع آلودگیهای رودخانه های رشت و همچنین تامین 
اعتبارات الزم برای اجرای پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و همکاری الزم برای حل 

تخصیص اعتبار بند واو تبصره پنج قانون بودجه شد.
شهردار رشت تاکید کرد: مشکالت این کالنشهر در طول سالهای گذشته روی هم انباشته شده 
و حال نیازمند این است با تخصیص اعتبارات ویژه، خونی تازه در رگهای این شهر برای اجرای 

پروژه های مختلف دمیده شود.
در این نشست دکتر نوبخت با استقبال از هیات گیالنی تاکید کرد: نهایت تالش و همکاری را برای 

حل مسائل اساسی کالنشهر رشت به عمل خواهد آورد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ساخت زباله سوز را برای کالنشهر رشت موثر، مفید و ضروری 

دانست و بر انجام پیگیریهای الزم برای سرعت بخشیدن به این پروژه تاکید کرد.
همچنین موضوع رفع آلودگی از رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت مورد تاکید قرار گرفت و 

همه حاضران بر لزوم پروژه های اصالحی در این زمینه تاکید کردند.

شهردار رشت در جلسه شورای معاونین در باره انتصابات اخیر گفت: 
چرخش نخبگان مبنای انتصابات بوده است/ هنر ما پرورش نیروهای 

جدید در زمان مسئولیت باشد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه شورای معاونین 
شهرداری رشت به ریاست سید محمد احمدی شهردار رشت برگزار شد.

در این جلسه پروژه ها با اعتبارات ملی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در انتهای جلسه شهردار احکام مدیران  جدید شهرداری رشت را اهدا کرد.

شهردار رشت با اشاره به انتصابات انجام شده اظهار کرد: شهرداری رشت نیروهای توانمندی دارد 
و  نگاه من این است از ظرفیت نیروهای داخلی شهرداری استفاده کنیم.

وی با تاکید بر پرورش نیروهای جدید و توانمند بیان کرد: باید هنر ما این باشد در زمانی که 
مسئول هستیم مسئوالن جدیدی پرورش دهیم.

احمدی با اشاره به اینکه انتصابات انجام شده خطی و سیاسی نیست عنوان داشت: انتصابات 
برمنبای گردش نخبگان صورت گرفت.

شهردار رشت با آرزوی موفقیت و توفیق برای مدیران  شهرداری در منصب های جدید، بر 
رسیدگی  مطالبات مردمی تاکید کرد.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و احترام به شهروندان اظهار کرد: درب اتاق مدیران باید برای 
شهروندان باز باشد.

شهردار رشت با اشاره به اینکه مدیران شهرداری تعامل الزم با اعضای شورا را داشته باشند گفت: 
اعضای شورا منتخب مردم هستند و احترام به اعضای شورا، احترام به مردم است و باید در 

چارچوب قوانین از ظرفیت اعضای محترم شورا به خوبی استفاده شود.
توضیح اینکه شهردار رشت در هفته ای که گذشت پنج انتصاب جدید انجام داد. مرتضی 
عاطفی را به سمت سرپرستی حوزه شهردار و  ارتباطات و امور بین الملل، علیرضا قانع 
را به سمت سرپرستی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، علیرضا حسنی را به 
سمت سرپرستی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، یوسف 
یزدانی را به سمت سرپرستی شهرداری منطقه دو و محمدعلی پورشعبانعلی را به سمت 

سرپرست مدیریت امالک و مستغالت شهرداری رشت   منصوب نمود.

شهردار رشت در نشست مدیران ارشد گیالن با معاون ریاست جمهوری: 
رشت نیازمند اعتبارات ویژه 

برای رفع مشکالت زیربنایی و زیرساختهای شهری است
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شهردار رشت به همراه فرمانده سپاه ناحیه مرکزی 
رشت و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در 
محله سلیمانداراب به مشکالت اهالی این محله 

رسیدگی کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
سپاه  فرمانده  قاسمی  سرهنگ  همراه  به  رشت 
ناحیه مرکزی شهرستان رشت و جمعی از مدیران 
شهرداری رشت عصر روز گذشته)پنجشنبه ۲۲ 
آبان( با حضور در محله سلیمانداراب به مشکالت 

اهالی این محله رسیدگی کردند.
شهید  مزار  در  حضور  از  پس  رشت  شهردار 
میرزاکوچک جنگلی و تجدید میثاق با آرمان های 
شهدا در مسجد سلیمانداراب با اهالی این محله 
به گفت و گو پرداخت و ضمن بررسی مشکالت 
دستورات الزم را برای برطرف نمودن آن صادر کرد.

احمدی حضور مستمر در محالت کم برخوردار را 
از برنامه های کاری شهرداری عنوان کرد و افزود: 
در  عادالنه  به صورت  شهری  خدمات  ارائه  باید 
مناطق پنج گانه توزیع شود تاشاهد توسعه متوازن 

شهری باشیم .
شهردار رشت با اشاره به اینکه حضور میدانی در 
محالت و درمیان مردم در دستور کار شهرداری 
ویژه  به  محالت  در  حضور  با  گفت:  دارد  قرار 
محالت کم برخوردار مشکالت مردم را رسیدگی 

کرده و برای رفع آن تالش می کنیم.
وی همچنین فقدان مدیریت یکپارچه شهری را 
یکی از مشکالت بزرگ عنوان کرد و گفت: بسیاری 
شهرداری  اختیارات  حوزه  در  مردم  مطالبات  از 
نیست و به سایر دستگاه های اجرایی مربوط می 
شود و در صورت اجرای مدیریت یکپارچه شهری 

می توان بسیاری از مشکالت را مرتفع کرد.

مشکالت محله سلیمانداراب رشت بررسی شد

از این پس ترمیم چاله های معابر حتی در هوای 
بارانی هم انجام می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
سازمان  عمومی  روابط  و  الملل شهرداری رشت 
عمران و بازآفرینی شهرداری، شهردار رشت با بیان 
اینکه کنده کاری شرکت های حفار همواره موجب 
نارضایتی  و  چاله  ایجاد  معابر،  آسفالت  تخریب 
اقلیم  دلیل  به  کرد:  اظهار  شود،  می  شهروندان 
بارانی گیالن، پیش از این، سازمان عمران تنها می 
توانست در زمان مساعد بودن هوا نسبت به ترمیم 

چاله ها اقدام نماید.
وی افزود: آسفالت سرد محصول جدیدی است که 
برای ترمیم چاله ها بدون نیاز به قیراندود نمودن 
Kandopatch مکان مورد اجرا، توسط شرکت
تولید شده و حتی در زمان بارندگی و بدون نیاز به 

گرم کردن، قابل اجراست.
هم  را  آسفالت  نوع  این  مزایای  دیگر  احمدی، 
نام برد و تصریح کرد: پرکردن چاله ها به روش 
به شرایط خاص، همواره  نیاز  بر  سنتی، عالوه 
موجب ایجاد خطر برای کارگران اجرای آسفالت 
ماشین  نیازمند  انسانی،  نیروی  بجز  و  می شد 

آالت و تجهیزات ویژه اجرای آسفالت بودیم. اما 
در این روش، در هزینه های اجرا اعم از نیروی 
جویی  صرفه  آالت ۵۰درصد  ماشین  و  انسانی 

می شود.
با تاکید بر دوام این نوع آسفالت  شهرار رشت، 
این شیوه جدید ترمیم چاله ها در  اظهار کرد: 
سیستم جاده ای هموچون؛ آزاد راه ها و اتوبان 
ها نیز به کار گرفته می شود و به دلیل سرعت 

باالی اجرا و عدم نیاز به تجهیزات خاص، موجب 
ایجاد ترافیک در معابر در حال اجرا نمی گردد. 
از آن ساده بوده، بدون قیر به سطح  استفاده 
اندازه روسازی  به  چاله می چسبد و عمر آن 

های اطراف معبر می باشد.
احمدی تصریح کرد: با توجه به فصل بارندگی 
آسفالت  کارخانه  در  آسفالت  پخت  امکان  که 
شهرداری ممکن نیست و برای اجرا نیز همواره 
های  کیسه  داشتیم،  چالش  بارانی  هوای  در 
آسفالت سرد، به صورت آماده تهیه شده و برای 
رفع چاله های معابر و ترمیم نوارهای حفاری و 
اطراف چاهک های فاضالب به طور مساوی در 

اختیار مناطق قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: مدیران مناطق می توانند برای 
موارد اضطراری به ویژه برای معابر اصلی شهر 
که چاله ها باعث ایجاد حادثه برای رانندگان می 

شود،  از این روش استفاده کنند.

با دستور شهردار رشت از آسفالت سرد برای ترمیم چاله های معابر 
استفاده شد

مطب ها و کلینیک های 
پزشکی زباله های عفونی 
خود را در معابر عمومی 

قرار ندهند
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
رشت خاطر نشان کرد: مطب ها و کلینیک های 
پزشکی شهر نباید زباله های عفونی خود را در معابر 

عمومی قرار دهند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
امور  از  نقل  به  و  بین الملل شهرداری رشت 
ارتباطات سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
رشت، حامد بشردانش رئیس سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری در گفت و گویی اظهار کرد: 
برخی از درمانگاه ها، مطب ها و کلینیک های 
پزشکی خارج از ضوابط بهداشتی اقدام به قرار 
دادن زباله های عفونی در معابر کرده که این 

اقدام سالمت عمومی را به خطر می اندازد.
ویروس  شیوع  دوران  در  کرد:  تصریح  وی 

کرونا قرار دادن زباله های عفونی در معابر 
داریم  انتظار  و  نیست  ای  پسندیده  اقدام 
مطب ها و کلینیک های پزشکی نسبت به 

این موضوع دقت نظر بیشتر کنند.
بشردانش با اشاره به اینکه قرار دادن زباله های 
عفونی در سطح شهر منجر به شیوع بیشتر 
بیماری ها به ویژه ویروس کرونا می شود گفت: 
از مطب ها و کلینیک های پزشکی عاجزانه 

تقاضا داریم از این اقدام اجتناب کنند.
وی با اشاره به اینکه جمع آوری زباله های عفونی 
از سطح شهر سالمتی پاکبانان را به خطر می 
اندازد تاکید کرد: خواهشمندیم کلینیک ها و 
مطب های پزشکی زباله های عفونی خود را در 
کیسه ای جداگانه قرار داده و از رهاسازی در 

سطح معابر و کوچه ها خودداری کنند.



شهردار رشت با 
مدیر کل منابع طبیعی گیالن 

دیدار و گفتگو کرد

ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
صبح  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
حضور  با  که  دیدار  این  در  چهارشنبه  روز 
در  همراه  هیات  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
موضوعات  شد،  برگزار  رشت  شهردار  دفتر 
و  الکان  هکتاری   ۴۵۰ باغ  با  مرتبط  حقوقی 
بوستان مفاخر رشت مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
سیدمحمد احمدی در این دیدار از نگاه مثبت 
و سازنده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
این  با  مرتبط  رفع مشکالت  استان گیالن در 
تالش  باید  گفت:  و  کرد  قدردانی  ها  زمین 
افزایش  درجهت  مسائل  این  حل  با  تا  کنیم 
فضای سبز شهر رشت گامهای موثر و عملی 

برداریم.
فضای  و گسترش سرانه  توسعه  شهردار رشت 
سبز شهر رشت را یکی از برنامه های راهبردی 
این شهرداری در دوره کنونی عنوان کرد و گفت: 
هر قدر به سمت توسعه فضای سبز شهری پیش 
برویم بر ایجاد آرامش روحی و روانی شهروندان 

افزوده ایم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن 
نیز از عالقه مندی خود برای رفع موانع موجود بر 
سر راه این مهم سخن گفت و تاکید کرد: برای 
با  بحث  مورد  های  زمین  حقوقی  مشکل  رفع 
شهرداری رشت نهایت همکاری را به کار خواهیم 

گرفت.
میر حامد اختری از پیگیری شهردار رشت هم در 

این زمینه نیز قدردانی کرد.

شهردار رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی 
بازدید کرد

سیدمحمد احمدی هفته گذشته از بخشهای مختلف معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی شهرداری بازدید کرد و با همکاران خود در این معاونت گفت وگو کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 

بازدید کرد.
امور  و  نقل  حمل  معاونت  حوزه  واحدهای  کلیه  از  بازدید  ضمن  رشت  شهردار 

زیربنایی شهرداری رشت به اولویت بندی پروژه های عمرانی تاکید کرد.
شهردار رشت همچنین از مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت نیز بازدید کرد.

شهردار رشت از شرکت کود آلی گیالن 
دیدار و بازدید کرد

از  و  کرد  بازدید  گیالن  آلی  کود  شرکت  از  گذشته  هفته   رشت  شهردار 
بخشهای مختلف این شرکت دیدن نمود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت از شرکت کود آلی گیالن بازدید کرد.

شهردار رشت همچنین از روند پروژه احداث زباله سوز بازدید کرد.
ریاست  به  گیالن  آلی  کود  شرکت  مدیره  هیأت  جلسه  است،  گفتنی 
به بحث و تبادل  برگزار شد و  بازدید  این  نیز در جریان  شهردار رشت 
نظر در باره موضوعات مختلف مرتبط با کارخانه کود آلی گیالن مبادرت 

گردید.

شهردار رشت بر سرعت عمل 
پروژه »هشت دی« تاکید کرد

بازدید شهردار رشت از روند احداث خیابان ۸ دی رشت و در جریان 
پیشرفت کارها و امور قرار گرفت.

سیدمحمد احمدی در این بازدید دستورات الزم را برای سرعت 
عمل و دقت نظر در اجرای این پروژه مهم که مورد تاکید شورای 
اسالمی شهر رشت نیز هست ارائه کرد و خواستار پیگیری جدی 

اجرای این پروژه شد. 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، شهردار رشت در این بازدید بر روند اجرای این 
اقدامات  پیگیری  و  پروژه  اجرای  در  تسریع  بر  و  نظارت  پروژه 

اجرایی تاکید کرد.
و  نقل  و  حمل  معاون  روان  خوب  فهم  نیک  بازدید  این  در 
یک  منطقه  سرپرست  برنجی  مهیار  شهرداری،  زیربنایی  امور 
شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری و علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای 
اسالمی شهر و برخی از مدیران و کارشناسان شهرداری رشت 

حضور داشتند.
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در بارشهای اخیر؛
نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت آماده باش 
کامل بودند/ خدمات شهری بی وقفه هنگام بارش 

ادامه یافت
شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
پیش بینی  دنبال  به  گفت:  رشت 
هواشناسی همه نیروهای خدمات 
شهروندان  به  کمک  برای  شهری 
از شب پیش از بارندگی در حالت 
اکنون  هم  تا  بوده،  آماده باش 
مشغول فعالیت هستند و تا پایان 
بارش ها نیز آماده خدمت خواهند 

بود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بابک 
رمضانی ادامه داد: این نیروها با جمع آوری برگهای درختان مسیرهای خروجی آب 

را باز نگه داشتند و مانع از خسارت شدید به شهروندان شدند.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به اینکه به دنبال وزش باد از شب 
از  به پاکسازی معابر عمومی شهر  اقدام  نیروهای زحمتکش شهرداری  گذشته 
برگهای به زمین ریخته نمودند و با توجه به تداوم برگریزان در صبح امروز، این 
عملیات تا پیش از بارندگی هم ادامه داشته است تا مسیرهای خروج آب باز باشند.

وی ادامه داد: به دلیل بارش شدید در ۱۵ نقطه شهر آبگرفتگی مقطعی بین ۵ تا ۱۵ 
سانتیمتر داشته ایم که با فروکش کردن بارندگی و باز شدن کامل مسیرهای خروج 

آب این آبگرفتگی ها کاهش پیدا می کرد.
رمضانی خاطر نشان کرد: علت آبگرفتگی به دلیل ابعاد خروجی های آب معابر 
شهری بوده که با شدت بارش کم سابقه تناسب نداشته اند به طوری که هر زمان 

که از موج بارشها کاسته می شد، آبگرفتگی هم کاهش می یافت.
نیروهای شهرداری  اقدامات  به  معاون خدمات شهری شهرداری رشت سپس 
مرکز  نیروهای خدمات شهری  و گفت:  اشاره کرد  بارندگی هم  آغاز  از  پیش 
و مناطق در طول شبانه روز گذشته بارها و بارها به پاکسازی برگریزان معابر 
پرداخته اند و اوایل صبح امروز هم که با شدت وزش باد پنج تنه درخت به 
زمین افتاد و در یک مورد یک خودرو آسیب دید و همچنین یک تیر برق نیز در 
خیابان رسالت به زمین افتاد نیروهای شهرداری به پاکسازی محل می پرداختند 
و به شرکت برق هم برای انجام اقدامات اصالحی در زمینه سقوط تیر برق اطالع 

داده شد.
رمضانی خاطر نشان کرد: نیروهای زحمتکش شهرداری رشت همچنان تا پایان 
بارندگی برای آسایش و رفاه شهروندان در حالت آماده باش و خدمت رسانی 

خواهند بود.

حضور میدانی شهردار رشت در معابر شهر 
هنگام بارشهای اخیر

شهردار رشت از نخستین دقایق بارندگی به بازدید میدانی معابر عمومی شهر 
پرداخت

از نخستین دقایق شروع بارندگی شهردار رشت از معابر سطح شهر در پی بارش 
شدید، بازدید به عمل آورد.

رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
سیدمحمد احمدی به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت در پی بارش شدید 

باران از معابر شهری بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید دستورات الزم برای رفع آبگرفتگی برخی از معابر شهر 

رشت را صادر نمود.
گزارش تصویری این بازدید از پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.



۷

با دستور شهردار رشت؛ 
طرح »هرس و ایمن سازی درختان خطرآفرین سطح 

شهر« اجرا شد

 سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت 
و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در سطح شهر از روند اجرای طرح ضربتی هرس و ایمن 

سازی درختان بازدید کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با دستور موکد شهردار رشت 

طرح هرس و ایمن سازی درختان خطرآفرین صبح امروز جمعه ۲۳ آبان در سطح شهر آغاز شد.
با توجه به بارندگی های شدید چند روز گذشته و ریزش برگ درختان موجب انسداد منهول 
های سطح شهر شده بود، طرح ضربتی هرس درختان به منظور جلوگیری از آب گرفتی با دستور 

شهردار رشت آغاز شد.
سید محمد احمدی شهردار 
احمد  همراه  به  رشت 
رئیس  نرگسی  رمضانپور 
و  رشت  اسالمی  شورای 
جمعی از مدیران شهرداری 
با حضور در سطح شهر از 
ضربتی  طرح  اجرای  روند 
سازی  ایمن  و  هرس 

درختان بازدید کردند.
شهرداری  است  گفتنی 
رشت به منظور تسریع در 

انجام عملیات رفع خطر درختان و ایمن سازی آن ها با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، امکانات 
و تجهیزات موجود و بسیج عوامل در سطح مناطق پنج گانه و با افزایش اکیپ های ویژه انجام 

عملیات ایمن سازی درختان رشت را آغاز کرده است.
در همین ارتباط با توجه به برخی مشکالت ترافیکی و موانع موجود در جهت انجام عملیات مورد 
اشاره به ویژه در بافت های مرکزی و خیابان های پرتردد به منظور سرعت بخشیدن به این امر و 
استفاده بهینه از امکانات و مدیریت بهتر زمان، این عملیات در ساعات خارج از پیک ترافیک و در 

ایام تعطیل انجام می شود تا مشکالت و پیامدهای ناشی از این امر به حداقل برسد.

شهردار رشت به طور سرزده از منطقه سه شهرداری 
بازدید کرد 

سیدمحمد احمدی شهردار رشت به صورت سرزده از منطقه سه شهرداری رشت بازدید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت هفته گذشته به طور سرزده در آغازین ساعات اداری به صورت سرزده از منطقه 
سه شهرداری رشت بازدید نمود و با کارکنان و مراجعان به این منطقه از شهرداری دیدار و گفت 

و گو کرد.
شهردار رشت در این دیدار به خدمت رسانی به موقع شهروندان و همچنین تکریم ارباب رجوع 

تاکید نمود.

شهردار رشت از سازمان عمران بازدید کرد
شهردار رشت در بازدید از سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری گفت:  آسفالت مناسب معابر 

حق قانونی مردم است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت از سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت بازدید و با کارکنان این سازمان دیدار و گفت و 

گو کرد.
شهردار رشت سازمان عمران شهرداری را یک سازمان محرک دانست و گفت: سازمان عمران می تواند 
در تصمیمات شهرداری تاثیرگذار باشد و این سازمان می تواند قوی تر، فنی تر و حرفه ای تر عمل کند.

احمدی با اشاره به اینکه چشم و امید مردم شهر به شهرداری است، بیان کرد: ما موظفیم برای مردم 
آرامش ایجاد کنیم و آسفالت مناسب حق قانونی و مطالبه اصلی مردم است.



۸

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
رشت  شهردار  رشت،  شهرداری 
راهور  پلیس  رئیس  با  نشست  در 
های  ایستگاه  فرماندهان  و  گیالن 
راهور با قدردانی از زحمات پلیس 
پلیس  کرد:  اظهار  گیالن  راهور 
آرامش  و  امنیت  در  مهمی  نقش 
متخلف  که  هایی  آن  و  دارد  شهر 
هستند پلیس را در مقابل خود می 

بینند.
و  تفکر  عدم  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  بیان  ای  جزیره  های  نگاه 
می  شهری  یکپارچه  مدیریت 
را  مشکالت  از  بسیاری  تواند 

مرتفع کند.
ضرورت  به  رشت  شهردار 
دستگاه  همه  تعامل  و  مشارکت 

ها متضرر  تعامل دستگاه  از عدم  افزود: مردم  و  کرد  تاکید  اجرایی  های 
می شوند.

احمدی با قدردانی از تالش های پلیس راهور بیان داشت: اگر مشارکت پلیس 
راهور نباشد بسیاری از خدمات شهرداری کیفی نخواهد بود و مردم خدمات را 

لمس نمی کنند.
شهردار رشت همچنین خواستار مشارکت بیشتر پلیس راهور با شهرداری رشت 

در راستای اجرای پروژه های شهری شد.
وی با اشاره به آغاز فصل مشترک همکاری های شهرداری و پلیس راهور عنوان 
داشت: ان شاءاهلل در سایه تعامل دو سویه شهرداری و پلیس راهور خدمات خوبی 

به مردم ارائه دهیم.
سرهنگ طالبی رئیس پلیس راهور گیالن با تبریک انتخاب سید محمد احمدی 
به عنوان شهردار رشت ابراز امیدوار کرد اتفاقات خوب برای رشت وشهروندان با 

حضور شهردار جدید رقم بخورد.
انجام  برای  شدن  پیمان  هم  را  دیدار  این  از  هدف  طالبی  سرهنگ 
در  شهرداری  اگر  افزود:  و  کرد  عنوان  ذاتی  های  مسئولیت  و  تکالیف 
عمل  خود  وظایف  به  درستی  به  توانیم  نمی  نباشد  راهور  پلیس  کنار 

شهردار رشت:

فصلی جدید از همکاریهای مشترک شهرداری و پلیس راهور آغاز شده است
. کنیم

با  گیالن  راهور  پلیس  رئیس 
از  بیش  روزانه  تردد  به  اشاره 
خودرو  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک 
در سطح شهر رشت اظهار کرد: 
جمعیت  این  از  نیمی  از  بیش 
در  کار  برای  که  هستند  شناور 
رشت تردد می کنند و این تردد 
در  ترافیکی  های  گره  به  منجر 
سطح  در  خاص  ساعات  برخی 

شهر رشت می شود.
به  اشاره  با  طالبی  سرهنگ 
بیان  استان  رانندگی  تصادفات 
به  مربوط  تصادفات  بیشتر  کرد: 
سیکلت  موتور  و  پیاده  عابرین 

است.
فرهنگ  ترویج  ضرورت  به  وی 
ایمنی و ترافیک تاکید کرد و افزود: 
اگر در حوزه فرهنگ سازی جدی تر ورود شود بسیاری از تصادفات و حوادث 

رانندگی کاهش می یابد.
رئیس پلیس راهور گیالن همچنین از طرح هوشمندسازی چراغ های راهنمایی 

سطح شهر خبر داد.
نیک فهم خوب روان معاون حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز در 
این جلسه با قدردانی همراهی و تالش های پلیس راهور اظهار کرد: امیدواریم 
با مشارکت و تعامل با پلیس راهور بتوانیم آمار تصادفات در رشت را کاهش 

دهیم.
به تالش های شهرداری  اشاره  با  این نشست  ادامه سخنانش در  وی در 
نشان  خاطر  نوری  فیبر  پروژه  و  های سطح شهر  دوربین  اندازی  راه  در 
نمود: از ظرفیت بخش خصوصی برای راه اندازی دوربین ها استفاده می 

کنیم.
معاون حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با اشاره به برگزاری مناقصه 
پروژه چراغ های هوشمند بیان کرد : پیمانکار این پروژه تعیین شده و کارهای 
اداری آن در دست انجام است و ظرف چند هفته آینده وارد فاز عملیاتی 

می شود.

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت



۹ دیدگاه های خود را با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در میان بگذارید.

شهردار رشت در نشست شورای معاونین هفته گذشته  بر اتخاذ تدابیر 
رو  پیش  ماه های  در  افزایش درآمدهای شهرداری رشت  برای  ویژه 

تاکید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
شهردار  ریاست  به  رشت  شهرداری  معاونین  شورای  جلسه  رشت، 

رشت برگزار شد.
این جلسه که با حضور معاونین شهردار و مدیران درآمدی مرکز و 
مناطق شهرداری همراه بود مباحث حوزه درآمدی شهرداری مورد 

بررسی قرار گرفت.
سید محمد احمدی شهردار رشت در این جلسه با تاکید بر اهمیت 
حوزه های درآمدی شهرداری اظهار کرد: درآمد و خدمات با هم ارتباط 
مستقیم دارند و برای ارائه خدمات مناسب باید درآمد کافی کسب 

کنیم.
شهردار تصریح کرد: باید از افراد متخصص،متعهد و با اخالق در حوزه 
افزایش  به  الزم  تدابیر  با  تا  شود  استفاده  شهرداری  درآمدی  های 

درآمدزایی شهرداری کمک کنند.
اشاره  شهرداری  مناطق  درآمدی  مسئوالن  مهم  نقش  به  احمدی 
کرد و افزود: باید تمام ظرفیت ها و شیوه های درآمدزایی شهرداری 
شناسایی شود و نقش مدیران و کارشناسان درآمد مناطق بسیار حائز 

اهمیت است.
این  در  نیز  رشت  شهرداری  اقتصادی  مالی،  معاون  عطایی  ناصر 
گذشته،  سال  با  مقایسه  در  شهرداری  مناطق  کرد:  اظهار  جلسه 
شده  مصوب  بودجه  و  درآمد  تحقق   در  توجهی  قابل  پیشرفت 

دارند.
وی به فعال شدن تیم های شناسایی درآمدی در مناطق شهرداری 

تاکید کرد.
در ادامه جلسه مدیران درآمدی مرکز و مناطق شهرداری به ارائه نقطه 

نظرات و راهکارها برای افزایش درآمد شهرداری پرداختند.

به وسیله ی شهردار رشت در جلسه شورای معاونین شهرداری؛
بر اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش درآمدهای شهرداری تاکید شد



۱۰

شهردار رشت در دیدار با اعضای تشکل فرزنذان فرهیخته شاهد گیالن: 
هنگام بروز بحران شهرداری با تمام ظرفیت 

در حال فعالیت و خدمت به مردم است
سیدمحمد احمدی شهردار رشت با اعضای تشکل فرزندان فرهیخته شاهد گیالن دیدار و 

گقت و گو کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 

شهردار رشت با اعضای تشکل فرزندان فرهیخته شاهد گیالن دیدار و گفت و گو کرد.
شهردار رشت در این جلسه حضور در جمع فرزندان شهدا را توفیق و افتخار برای خود دانست 

و افزود: نیازمند دعای خیر خانواده های شهدا هستیم.

وی با اشاره به شجاعت و ایثارگری های شهدای گرانقدر اظهار کرد: مسئولیت و جایگاه امروز 
ما مرهون خون شهدا است و آن ها جان خود را برای نظام و انقالب اسالمی از دست دادند.

احمدی تکمیل و اتمام پروژه های یادمان شهدای گمنام پارک ملت و مسکن مهر را از اولویت 
های شهرداری عنوان کرد و تاکید نمود: پروژه های مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت نباید 

هرگز متوقف بماند.
شهردار رشت با اشاره به بارندگی روز گذشته رشت بیان داشت: پرسنل خدمات شهری، نواحی 

و پاکبانان شهرداری جهت رفع مشکالت به وجود آمده زحمات زیادی کشیدند.
وی با تاکید بر توجه به زیرساخت ها اظهار کرد: بسیاری از مشکالت از عدم ایجاد زیرساخت 

مناسب ایجاد می شود.
شهردار رشت با اشاره به اینکه موظفیم شبانه روزی به مردم خدمات دهیم و در کنار مردم باشیم 
مطرح کرد: البته حل بسیاری از مشکالت در حوزه اختیارات شهرداری نیست و نیازمند تعامل 

و همدلی سایر نهادها و دستگاه های اجرایی است.
احمدی ضمن استقبال از نقدهای سازنده اذعان داشت: باید در نقدها منصفانه عمل کنیم و در 

کنار انتقاد راهکار نیز ارائه دهیم.
وی با اشاره به ساماندهی رودخانه های رشت اظهار کرد: خوشبختانه تفاهم نامه ای با قرارگاه 
سازندگی سپاه برای رودخانه ها منعقد گردید و برای اجرای دیگر پروژه های شهری نیز باید از 

ظرفیت سرمایه گذاران استفاده شود.
فرهاد شوقی عضو تشکل فرزندان فرهیخته شاهد گیالن و عضو چهارمین دوره شورای اسالمی 
رشت نیز در این دیدار ضمن تبریک انتخاب سید محمد احمدی به عنوان شهردار رشت به بیان 

دغدغه های خانواده های معظم شهدا در خصوص مدیریت شهری پرداخت.

آیین معارفه چهار مدیر جدید شهرداری رشت
 برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مراسم معارفه چهار 
مدیر جدید شهرداری رشت با حضور بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهرداری رشت، ناصر عطایی معاون مالی، اقتصادی شهرداری رشت، بابک رمضانی معاون 

خدمات شهری شهرداری رشت برگزار شد
طی احکامی از سوی شهردار رشت علیرضا حسنی به سمت سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، مرتضی عاطفی به سمت سرپرست حوزه شهردار 
و ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع به سمت سرپرست سازمان سیما،منظر و 

فضای سبز شهری و یوسف یزدانی به سمت سرپرست منطقه دو شهرداری رشت منصوب شدند.
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