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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت

مدیریت شهری در هفته ای که گذشت تالش شهرداری رشت 

در بارشهای اخیر

همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت میرزا کوچک خان؛
همکاری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری رشت با  »پویش فرهنگی - هنری میرزا«
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حدیث هفته

با  صنوف  سامامدهی  
مشاغل آالینده  اولویت 
قرار  برنامه  در  مزاحم  و 

گیرد
از  بازدید  در  رشت  شهردار 
مشاغل  ساماندهی  سازمان 
فرآورده های  و  شهری 
این  شهرداری  کشاورزی 
ساماندهی  گفت:  شهر 
مشاغل  اولویت  با  صنوف 
در  باید  مزاحم  و  آالینده 
سازمان  این  کاری  برنامه 

قرار گیرد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و 
از  گذشته  هفته  احمدی  سیدمحمد 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
بازدید  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
سازمان  این  کارکنان  و  رئیس  با  و  نمود 

دیدار و گفت وگو کرد.
ساماندهی  سازمان  رشت  شهردار 
فرآورده های  و  شهری  مشاغل 
تاثیرگذارترین  از  یکی  را  کشاورزی 
افزود:  و  دانست  شهرداری  سازمانهای 
سازمانی،  وظایف  شرح  به  توجه  با 
مشاغل  اولویت  با  صنوف  ساماندهی 

اصلی  برنامه های  جزو  مزاحم  و  آالینده 
بگیرد. قرار  باید  این سازمان  کار 

شهری  مشاغل  ساماندهی  اهمیت  به  وی 
اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی ایجاد 

»شهرک صنوف« شد.
شهردار رشت خاطر نشان کرد: بسیاری از 
مشاغل شهری هستند که برای شهروندان 
این  که  می کنند  مشکل  و  دردسر  ایجاد 
مشاغل در اسرع وقت باید به خارج از شهر 

انتقال داده شوند.

احمدی  سیدمحمد 
تالشهای  از  همچنین 
این  در  گرفته  صورت 
و  کرد  قدردانی  سازمان 
در  آن  تداوم  خواستار 
مدیریتی  جدید  دوره 
ساماندهی  سازمان  در 
و  شهری  مشاغل 
کشاورزی  فرآورده های 

شهرداری رشت شد.
حسنی  علیرضا 
سازمان  سرپرست 
مشاغل  ساماندهی 
فرآورده های  و  شهری 
کشاورزی شهرداری رشت نیز در این 
گزارشی  ارائه   به  گفت وگو  و  دیدار 
شده  انجام  فعالیتهای  مجموعه  از 
تالشگران  همه  گفت:  و  پرداخت 
فعالیت  گونه ای  به  سازمان  این 
را  شهری  مزاحم  مشاغل  که  می کنند 
ساماندهی و به خارج از هدایت کنند.
وی از راهنماییو هدایت شهردار رشت در 

این زمینه قدردانی کرد.

سامامدهی  صنوف با اولویت مشاغل آالینده و مزاحم 
در برنامه قرار گیرد

پیام تبریک به گروه های 
نمایشی راه یافته به مرحله 

نهایی نخستین »جشنواره ملی 
تئاتر مجازی نینوایان«

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
راه  نمایشی  های  گروه  به  رشت  شهرداری 
ملی  نخستین جشنواره  نهایی  مرحله  به  یافته 
تئاتر مجازی »نینوایان« در پیامی به شرح زیر 

تبریک گفت. 
بر مبنای یک  ارتقاء و توسعه هنرهای نمایشی 
و  فرهنگ  ارتقای  برای  پایدار  و  منظم  برنامه 
آموزش نیاز اساسی هر جامعه ای است چرا که 
تئاتر هنری است با قابلیت ها و توانمندی های 
متفاوت که می تواند در حوزه های مختلف نقش 
آفرین باشد. بنابراین ساز و کار مدیریت تئاتر و 
توجه  به هنرمندان این حوزه امری بسیار مهم 

و تخصصی است.
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
که  شرایطی  در  و  مهم  این  به  توجه  با  رشت 
ویروس کرونا باعث بسته شدن سالن های تئاتر 
در سراسر کشور شد اقدام به برگزاری  نخستین 
جشنواره ملی تئاتر مجازی "نینوایان"  کرد  که 
جشنواره  این  خانه  دبیر  به  اثر    ۴۶ نهایت  در 
راه  در  نمایشی  گروه   ۱۱ .موفقیت   شد  ارسال 
یابی به مرحله نهایی نخستین جشنواره ملی تئاتر 
را به همه هنرمندان و گروه  مجازی "نینوایان" 
های نمایشی برگزیده تبریک عرض می نمایم و با 
اعتقاد راسخ بر این که تئاتر خدمتی از جنس شور 
، عشق ، نشاط، تحول و فرهنگ سازی است؛از 
روزافزون  سالمتی  و  موفقیت  منان  ایزد  درگاه 
هنرمندان را خواستارم و از همه هنرمندانی که 
سرزمین  این  تئاتر  هنر  شکوفایی  و  رشد  برای 
قدردانی می  و  تشکر  خالصانه تالش می کنند 

نمایم.
حمید رضا محمدی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت

ِتی بُِقمَّ َفلَُه الَْجنَُّة؛  حضرت جواد)ع( امام محمد تقی)ع( فرمودند: »َمْن َزاَر َعمَّ
هر کس عمه ام فاطمه)ع( را در قم زیارت کند، برای او بهشت خواهد بود.«

بحار االنوار، ج ۴8، ص 3۱۶
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به'گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در دیدار سید محمد احمدی شهردار 
رشت با مدیرکل اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری استان گیالن در زمینه حفظ و مرمت بناهای 
تاریخی شهر که نشانگر هویت و اصالت مردمان آن است، 

بحث و تبادل نظر شد.
ما  اینکه همه  بیان  با  دیدار شهردار رشت  این  در 
 ، هستیم  رشت  شهر  به  نسبت  خاطر  تعلق  دارای 
گفت : فارغ از جایگاه حقوقی که عهده دار اجرای 
ای  به عنوان شهروند وظیفه   ، تکالیف آن هستیم 

در قبال فرهنگ و هنر شهرمان داریم و باید برای پویایی هر چه بیشتر آن تالش کنیم.
وی با اشاره به مشکالت موجود در نگهداری از ابنیه تاریخی شهر ، تصریح کرد : نباید برای کمبودها و مشکالت 
موجود ، به دنبال مقصر باشیم بلکه هر کدام بنا به وظیفه ای که بر عهده داریم باید برای رفع موانع همت کنیم.

شهردار رشت با یادآوری پیشینه فرهنگی غنی شهر تاکید کرد : قطعا شهرداری رشت در کنار خدمت 
رسانی به شهروندان وظیفه ایجاد نشاط، ارتقا فرهنگ و هنر و توسعه گردشگری را بر نیز عهده دارد.

احمدی با اشاره به اینکه شهرداری با جدیت گام های موثری در زمینه تعامل با سازمان میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی بر خواهد داشت ، اعالم کرد: در اولین گام و در کوتاهترین 

شهردار رشت در نشست با مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن مطرح کرد: 

عمارت تاریخی شهرداری رشت مرمت می شود

زمان ممکن عملیات مرمت و بهسازی عمارت شهرداری 
رشت و همچنین ساختمان تاریخی سازمان فرهنگی 

مجاور مجتمع خاتم االنبیا)ص( آغاز می شود.
وی همچنین از تشکیل ستاد گردشگری در شهرداری 

رشت با هدف توسعه گردشگری در این شهر خبر داد.
رضا رسولی عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز در این 
نشست با اشاره به تمام تالش ها و اقدامات انجام شده 
در حوزه گردشگری و ارتقا فرهنگ این شهر ، خواستار 
توجه بیشتر به جهت گیری های صحیح با دیدگاه علمی 

و تخصصی به این موضوع شد.
وی در ادامه توسعه فعالیتهای شهر خالق و برندسازی در این زمینه را عاملی مهم در توسعه 
گردشگری برشمرد و خاطر نشان کرد : با تشکیل کارگروه های تخصصی و بهره مندی از توان 

علمی افراد متخصص ، می توان به دستاوردهای بیشتر و موثرتری دست یافت.
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الملل شهرداری رشت،  امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با مسئوالن نواحی مناطق پنج گانه 

شهرداری روز گذشته )شنبه، اول آذر( برگزار شد.
شهردار رشت در این جلسه مسئوالن نواحی را خط مقدم خدمت رسانی در 
شهرداری دانست و گفت: بسیاری از خدمات شهرداری برعهده نواحی است و 

اکثریت موضوعات شهری بر محور ناحیه متمرکز است.
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد با فعالیت های گسترده است تصریح 
کرد: ما موظفیم وظایف و رسالتی که قانون بر عهده ما گذاشته است را به بهترین 

نحو ممکن انجام دهیم.
شهردار رشت به نقش مهم رؤسای نواحی در تحقق توسعه شهری و کسب 
رضایتمندی مردم اشاره کرد و گفت: مسئوالن نواحی نماینده تام االختیار 

شهردار در ناحیه محسوب می شوند.
احمدی بر ضرورت جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد و متذکر شد: 
نواحی باید با گزارش به موقع از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر 

جلوگیری کنند.
وی در پایان با تاکید بر حفظ کرامت انسانی خواستار برخورد مودبانه و تکریم 
ارباب رجوع شد و اظهار کرد: تحت هر شرایطی باید اخالق را اولویت قرار داده و 

با مردم رفتار مناسب داشته باشیم.

شهردار رشت در نشست با مسئوالن نواحی: 
نواحی خط مقدم خدمت رسانی شهرداری هستند

مالقات هفتگی شهردار 
رشت با شهروندان 

انجام شد
سه شنبه  روز  هفتگی،  برنامه  مطابق 
از  برخی  با  رشت  شهردار  گذشته 
مسائلی  که  رجوع  ارباب  و  شهروندان 
و  دیدار  داشتند،  شهرداری  با  مرتبط 

گفت وگو کرد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
در  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
هفتگی  مالقاتهای  برنامه  اجرای  راستای 
شهروندان،  با  رشت  شهردار  مردمی  و 
به چهره  دیدار چهره  روز سه شنبه  صبح 
سیدمحمد احمدی با مردم به منظور حل 
مسائل و مشکالت مراجعه کنندگان برگزار 

شد.
در این دیدار سیدمحمدی احمدی دستورات 
الزم را برای رفع و رجوع مسائل مطرح شده 

صادر کرد

لزوم پیگیری اختصاص اعتبار 
برای اجرای طرحهای باز 

آفرینی شهری
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
سید  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
ماکان  با  رشت  شهردار  احمدی  محمد 
پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن دیدار 
و در موضوعات مختلف شهری به گفتگو 

پرداختند.

مناطق  به  رسیدگی  جلسه  این  در 
حاشیه نشین، توجه به بافت فرسوده شهری در 
قالب ستاد بازآفرینی و پروژه های مرتبط با 
این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

احمدی در این جلسه توسعه شهر را نیازمند 
تعامل و همکاری اداره کل راه و شهرسازی، 
سازمان نظام  مهندسی و شهرداری به  عنوان 
سه رکن اصلی دانست و گفت: بی توجهی به 
نظام مندی ساخت و سازهای شهری هزینه 
های جبران ناپذیری برای شهرداری خواهد 

داشت.
وی تاکید کرد: باید همه در کنار هم با بهره 
گیری از ظرفیت ها و منابع ملی به تعالی 

رشت کمک کنیم.
بر اساس این گزارش، مقرر شد، پروژه های 
ستاد  محل  از  آن  اعتبار  که  شده  تعیین 
با جدیت  ابالغ می شود  تامین و  بازآفرینی 
بیشتر پیگیری شود تا با حداکثر بهره مندی از 
این اعتبارات، نقاط شناسایی شده در محدوده 
بازآفرینی از نظر سطح کیفی خدمات شهری 

ارتقاء یابند.
نظر  در  قیر  سهمیه  از  مطلوب  استفاده 
خیابان ها،  آسفالت  روکش  و  شده  گرفته 
جمع آوری آبهای سطحی، اجرای دیوارهای 
به حوزه  حفاظتی و سایر مباحث مربوط 
مطرح شده  موضوعات  دیگر  از  بازآفرینی 
در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
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به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج؛
شهردار رشت با فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت دیدار و گفت وگو کرد

در دیدار شهردار رشت با فرمانده سپاه ناحیه 
مرکزی رشت به مناسبت هفته بسیج عنوان 

شد: لزوم ترویج تفکر بسیجی در جامعه
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
به مناسبت  الملل شهرداری رشت،  بین  امور 
گرامیداشت هفته بسیج، سید محمد احمدی 
شهردار رشت با سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه 

ناحیه مرکزی رشت دیدار کرد.
سید محمد احمدی در این دیدار ضمن تبریک 
گرامیداشت هفته بسیج گفت: متاسفانه امسال 
شیوع ویروس همه گیر کرونا و الزام به رعایت 
فاصله  حفظ  نظیر  بهداشتی  های  پروتکل 
اجتماعی، منجر به عدم  برگزاری مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی همانند سالهای گذشته 
شد اما هیچگاه از توجه و اهمیت به نقش موثر 
بسیج در جامعه کاسته نشد، بلکه در این شرایط 
مردم  تامین سالمت  در  پررنگی  نقش  بسیج 

داشته است.
شهردار رشت به فرمایش حضرت امام خمینی 
)ره( که "بسیج لشکر مخلص خداست"  اشاره 
کرد  و افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم 
انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای که فرمودند 
: »تا بسیج هست، نظام اسالمی و جمهوری 
اسالمی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد و 
این یک رکن اساسی است« باید تفکر بسیجی 
بر جامعه حاکم شود تا بتوانیم بخشی از وظیفه 

خود در دفاع از انقالب اسالمی را ایفا کنیم.
احمدی خاطر نشان کرد: با تعامل های خوبی 

که  بین دستگاه های اجرایی، قضایی و نظارتی 
وجود دارد همه تالش خود را می کنیم تا در حوزه 
خدمت رسانی عملکردی صحیح و مطلوب داشته 

باشیم.
وی با بیان اینکه بسیج نقش پررنگی در تأمین 
امنیت و خدمت رسانی به مردم دارد بر تعامل 
بیشتر بین شهرداری و سپاه ناحیه مرکزی رشت 
تاکید کرد و اذعان داشت: بسیج در تمامی بحران 

ها حضور فعال داشته و ثابت کرده است 
که همواره در کنار مردم خواهد بود.

در ادامه این جلسه قاسمی فرمانده سپاه 
ناحیه مرکزی رشت با تبریک هفته بسیج 
به تشریح طرح »حاج قاسم سلیمانی« 
مشارکت  با  کرونا  با  مقابله  به منظور 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و شهرداری 

رشت پرداخت.

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج؛ 
آغاز عملیات احداث یادمان شهدای 

گمنام مسکن مهر رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
اجرایی  عملیات  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
احداث یادمان شهدای گمنام مسکن مهر رشت 
بنا به تاکید سید محمد احمدی شهردار رشت 
های  پروژه  به  شهرداری  ویژه  توجه  لزوم  بر 
مرتبط با حوزه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، از صبح روز چهارشنبه )۵ آذر( آغاز 
شد و طبق برنامه ریزی پیش بینی شده، مقرر 

گردید ظرف چند ماه آینده به اتمام برسد.
اعتبار اجرایی این پروژه با بهره گیری از اعتبارات 
استانی، توسط شهرداری رشت تأمین می شود.

گفتنی است، طرح اجرایی یادمان شهدای گمنام 
مسکن مهر رشت به وسیله بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس تهیه و به تایید هیأت 

امنای شهدای گمنام رشت رسیده است.

تاکید شهردار رشت بر 
تسریع در بازگشایی فاز دوم 

خیابان هشت دی

امور بین  ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت در بازدید از پروژه های عمرانی بر ضرورت تسریع 
در تکمیل و بازگشایی فاز دوم خیابان هشت دی تاکید 

کرد.
مدیریت  مجموعه  تالش  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
شهری در بازگشایی این معبر تصریح کرد: لوله گذاری، 
گازکشی، فیبرنوری، تعریض، آسفالت، جدول گذاری، 
نصب روشنایی و همسطح سازی فاز دوم خیابان هشت 

دی در حال انجام است.
باقیمانده  امالک  تملک  اینکه  به  اشاره  با  احمدی 
درمسیر خیابان هشت دی در دستور کار شهرداری 
قرار دارد، خاطر نشان کرد: انتظار داریم این تملک ها 

به زودی انجام شده و شاهد بازگشایی خیابان باشیم.
هشت  خیابان  دوم  فاز  بازگشایی  کرد:  تاکید  وی 
دی نقش مؤثری در کاهش ترافیک و تسهیل تردد 
خودروها در یکی از مهمترین معابر شهر دارد و از بار 

ترافیکی خیابان معلم می کاهد.
شهردار رشت با تاکید بر عدم توقف فعالیتهای عمرانی 
حتی در شرایط بارندگی بیان کرد: تالش می کنیم این 
پروژه در سریع ترین زمان ممکن به شهروندان فهیم 

رشت تقدیم شود.
گفتنی است، خیابان ۸ دی متصل کننده خیابان شهید 
رجایی به خیابان معلم است که فاز اول آن ماه های 
گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم آن بزودی به 

بهره برداری می رسد.
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شهردار رشت در نشست با نائب رئیس اتاق اصناف کشور:
 نگاه شهرداری به اصناف کسب درآمد نیست

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
نشست سید محمد احمدی شهردار رشت با جالل الدین محمد شکریه رئیس 

اتاق اصناف گیالن و نائب رئیس اتاق اصناف کشور برگزار شد.
شهردار رشت در این جلسه با تاکید بر نقش مهم اصناف در توسعه و 
رونق اقتصادی شهر گفت: شیوع کرونا و تورم موجب خسارت و آسیب 
باید توجه بیشتری به این  بازاریان شده است و  زیادی به کسب و کار 

قشر شود.
احمدی با بیان اینکه نگاه شهرداری به اصناف کسب درآمد نیست، بیان کرد: 

خدمت به اصناف خدمت به شهروندان است.
احمدی در ادامه به برنامه شهرداری در ممیزی امالک اشاره کرد و عنوان 
با  اصناف  و  امالک  ممیزی  ای در خصوص  نامه  موافقت  مقرر شد  داشت: 
شهرداری تنظیم تا اطالعات موجود در این زمینه جهت ارائه خدمات شهری 

مناسبتر و یکپارچه سازی سیستم شهرسازی، بروز رسانی شود.
وی در پایان توسعه شهر را نیازمند تعامل و مشارکت همگان دانست و 
بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد: زمانی شهر 
توسعه می یابد که همه دستگاه ها در پیشرفت و توسعه شهر سهـــیم

  باشند.

شهردار رشت:

 بارش برف نباید شهرداری را غافلگیر کند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
رشت  شهردار  احمدی  محمد  سید 
بحران  مدیریت  ستاد  نشست  در 
بررسی  محوریت  با  رشت  شهرداری 
وضعیت موجود ماشین آالت برف روبی 

برنامه  لزوم  بر 
شهری  ریزی 
مدیریت  در 
بحران، مشارکت 
بین  همکاری  و 
واحدهای مختلف 
ی  ر ا د شهر
با  تعامل  و 
ی  هها ستگا د
ویژه  به  اجرایی 

بخش خصوصی و پیمانکاران شهرداری 
هنگام بارش برف تاکید کرد.

 وی با اشاره به اینکه برف و باران از 
آن  از  نباید  و  بوده  الهی  های  نعمت 
ها به بحران یاد کنیم گفت: عملکرد 
نامناسب ما مسئوالن منجر به ایجاد 
مردم  برای  مشکالت  وقوع  و  بحران 

می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
شویم  غافلگیر  برف  بارش  در  نباید 
مطرح کرد: در گذشته مردم از بارش 
همکاریها  زیرا  بردند  می  لذت  برف 
بود.  بیشتر  مشکالت  رفع  جهت 

برنامه  و  افزایی  هم  هوشیاری،  با  باید 
از  گیری  بهره  با  توام  مناسب  ریزی 
ظرفیتهای بخش خصوصی، بارش برف 
را به خاطره ای خوش برای شهروندان 

تبدیل کنیم.
مدیریت  با  ها  برنامه  تمرکز  بر  احمدی 
مرکز  شهرداری 
تاکید کرد و یادآور 
شهرداری  شد: 
نباید  مناطق  های 
جزیره ای و مستقل 
از شهرداری مرکز 
با  و  کنند  عمل 
مناسب  توزیع 
برف  آالت  ماشین 
روب در سطح شهر 
نسبت به بازگشایی همزمان معابر شهری 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی و مدیریت 
بحران شهری جایگاه ویژه ای در حوزه 
تدوین  ضرورت  بر  دارد  شهری  مسائل 
هنگام  یکپارچه  و  منسجم  ای  برنامه 
کاهش  و  مدیریت  جهت  بحران  وقوع 

آسیب ها تاکید کرد.
احمدی سپس در پایان سخنانش خاطر 
نشان ساخت: شهرداران مناطق و سایر 
مدیران مرتبط موظف هستند طبق برنامه 
ریزی انجام شده، عمل کنند تا نتایج این 

مشارکت در شهر محسوس باشد.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت صبح اوز پنجشنبه، ششم آذر ماه ۹۹ در پی بارش 

شدید باران در رشت از نقاط آبگیر سطح شهر بازدید کرد.
شهردار رشت با اعتقاد به اینکه شهروندان نباید هنگام بارندگی با مشکالت عبور 
و مرور مواجه شوند بر ضرورت شناسایی نقاط آبگیر سطح شهر و رفع آبگرفتگی 

تاکید کرد.
گفتنی است، با توجه به بازدیدهای انجام شده خوشبختانه هیچ نقطه ای از سطح 

شهر در پی حجم بارندگی اخیر، دچار آبگرفتگی نشد

شهردار رشت از نقاط آبگیر سطح شهر 
بازدید کرد

در هشت ماه  گذشته؛ 
بیش از سه هزار عملیات به وسیله تیمهای آتش نشانی رشت 

انجام شد
به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان 

و تیم های امداد و نجات سازمان آتش نشانی در هشت ماهه سال ۹۹ نسبت به پوشش سه هزار و ۳۷۸ 
مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان اقدام نمودند.

شهـرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت در ابتدای سخنان خود با اشاره به پاسخگویی شبانه 
روزی مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت با ۱۰ خط ثابت ادامه داد: آتش نشانان مستقر در ستاد 
فرماندهی و مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت اولین و نخستین افرادی هستند که از رخداد حوادث 
اعالم شده توسط شهروندان مطلع و می بایست با هوشمندی نسبت به اعزام نیروهای امدادی، تجهیزات 
اطفایی، نجات و...در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.وی با اشاره به یک هزار و ۷۶۲ مورد رخداد آتش 
سوزی، ادامه داد: ۴۴۴ مورد آتش سوزی منزل مسکونی ، ۱۱۲ مورد آتش سوزی تجاری در هشت ماه 

سال جاری رخ داد. تنها ۲۵ درصد خانه های آتش گرفته بیمه آتش سوزی بوده اند
مومنی علت ۵۲ درصد آتش سوزی های منزل مسکونی را بر اثر اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل 
برقی دانست و گفت: از مجموع حریق های مسکونی تنها ۲۵ درصد و حریق های تجاری تنها ۳۴ درصد 
دارای بیمه آتش سوزی بوده اند.همین گزارش حاکی است: رخداد ۱۱۹ مورد آتش سوزی خودرو و ۹۸۸ 

مورد پوشش آتش سـوزی علفـزارها و ضایعـات از دیگـر عملیات های پر تکرار در هشت ماهه ۹۹ بود.
وی با اشاره به ۷۶۱ مورد پوشش حادثه و ۸۵۵ مورد ارایه خدمات ایمنی به شهروندان در این مدت، 
افزود: بالغ بر ۲۹ عملیات تعریف شده در این دو حوزه انجام می پذیرد که بیشترین حوادث و خدمات 
مربوط به گیر کردن افراد در آسانسور، اماکن تجاری و مسکونی و گیر کردن اعضای بدن افراد است که 

بیشترین علت بر اثر نقص فنی در قفل ها و یا تجهیزات و نیز بی احتیاطی هاست.
رییس سازمان آتش نشانی رشت در ادامه با اشاره به فعالیت کارشناسان واحد پیشگیری این سازمان که 
فعالیت آن نسبت به هشت ماهه سال گذشته با افزایش ۱۹ درصدی مواجه بود، ادامه داد: از مجموعه  ۵ 
هزار و ۲۶۷ مورد فعالیت؛ ۳ هزار و ۳۵۵ مورد مربوط به صدور طرح ایمنی ساختمان، یک هزار و ۴۸۰ 
مورد بازدید کارشناسی و صدور پایان کار ساختمان، ۲۱۹ مورد بازدید از اماکن مختلف شامل اصناف 

توسط کارشناسان حوزه پیشگیری و ۲۱۳ مورد بررسی علت بروز حادثه بود.
این مسوول با اشاره به بروز ویروس کرونا که به شدت فعالیت حوزه آموزش این سازمان را تحت تاثیر قرار 
داده و با حذف آموزش ها در مقاطع مختلف روبرو هستیم، ادامه داد: هم اینک آموزش ها محدود در حوزه 
ادارات و با رعایت پرتکل های بهداشتی انجام می گیرد، همچنین تولید محتوای آموزشی به صورت " 
فیلم، موشن گرافی، بـرنامه های تلوزیونی و... با همکاری حوزه آموزش و روابط عمومی در حال انجام است

همین گزارش حاکی است: در ادامه شما می توانید؛ جهت کسب اطالعات تکمیلی شرح مختصری از  
ارایه خدمات آتش نشانان را در رخداد آتش سوزی، حوادث و خدمات ایمنی ببینید.

در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ آتش نشانان و تیم های امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری رشت  ۳۳۷۸ مورد حریق، حادثه و همچنین خدمات ایمنی به شهروندان ارائه داشته است.
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رئیس شورای اسالمی شهر رشت
 با رئیس سازمان مدیریت پسماندها

 دیدار و گفت وگو کرد

نشست مشترک دکتر رمضانپور ریاست شورای اسالمی شهررشت 
پسماندهای  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  محمدباقربشردانش  با 

شهرداری رشت  برگزار شد.
پسماندهای  مدیریت  سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به 
سوم  دوشنبه  صبح روز  که  نشست  این  در  ؛  رشت  شهرداری 
آذر ماه در دفتر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 

رشت برگزار شد.
زباله  دفنگاه  با  مرتبط  مسائل  پیگیری  به  رمضانپور  احمد   دکتر 
سراوان، فعالیت تصفیه خانه سراوان، پروژه زباله سوز و اهمیت رفت و 

روب معابر شهری پرداخت.
بیان  ضمن  نیز  محمدباقربشردانش  نشست  این  ادامه  در 
پسماندهای  مدیریت  سازمان  فعالیتهای  روند  از  توضیحاتی 
 ، ها  پروژه  احداث  روند  در  تسریع  پیرامون  را  مباحثی  رشت، 

راهکارها و مشکالت و موانع پیش رو ارائه کرد.
با سازمان مدیریت  به نق ش کلیدی شهروندان در همکاری  وی 
پسماندهای شهرداری رشت برای پاکسازی و بهبود  ارائه خدمات 

شهری به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا پرداخت. 

زمینه های ایجاد شهرک صنوف مورد بررسی 
قرار گرفت

صبح روز پنج شنبه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
با رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیالن در زمینه چگونگی ایجاد شهرک صنوف 

برای اولین بار در شهر رشت بحث و تبادل نظر کرد .
  به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
در این نشست علیرضا حسنی ضمن ارائه برنامه ها و تبیین سیاست های سازمان متبوع خود ، 
خواستار حمایت مدیران ارشد استان برای ایجاد شهرک صنوف که می تواند مزایای بسیاری برای 
شهر و شهروندان داشته باشد ، شدوی تاکید نمود : ساماندهی مشاغل ناسازگار که موجب به 
وجود آمدن شرایط نا ایمن برای زندگی شهری از یک سو و برهم خوردن سیما و منظر شهری از 
سوی دیگر می شود ،داشتن طرحی کالن برای انتقال این مشاغل به خارج از شهر ضروری است

علیرضا حسنی با اشاره به تاکید شهردار و اعضای شورای اسالمی رشت به ساماندهی مشاغل و 
راه اندازی شهرک صنوف خاطر نشان کرد : عالوه بر این ، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی 
مشاغل ، ساماندهی کارگران فصلی و خدماتی و همچنین دیگر اقدامات در این زمینه سبب آرامش 

کارگران و بهره مندی از توان نیروی آنها در جهت حرفه مورد نظر از اقدامات پیش رو است .
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت با توجه به در پیش 
بودن شب یلدا تاکید کرد : انتظار داریم در بازارچه های تحت نظارت، محصوالت و فرآورده های 
کشاورزی با قیمت مناسب عرضه و در اختیار شهروندان رشت قرار گیرد و در این زمینه قطعا نگاه 

حمایتی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیالن بسیار موثر و مفید خواهد بود
در ادامه این نشست فرهاد دلق پوش ضمن خوش آمدگویی به نمایندگان سازمان ساماندهی 
مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت گفت : مطمئنا ساماندهی صنوف شهری از 
مباحث مهمی است که باید با برنامه ریزی و ارائه طرح های دقیق و کارشناسی دنبال شود و این 
قول را می دهم که در کمیسیون نظارت استان هر آنچه که از دست من بر آید دریغ نخواهم کرد .

وی افزود : انشاءاهلل با تصویب طرح در کمیسیون یاد شده ، در مرحله اجرا با دعوت از همه 
مسئوالن دستگاه های مرتبط به سرعت کار افزوده شود.

دلق پوش گفت : حتی اگر جایی ساماندهی در کسب و کارهای جدید اتفاق افتاده باشد ، این قول را 
می دهم که در صورت نیاز در جهت ایجاد اتحادیه و صنف مرتبط تمام تالش خود را به کار گیرم .

وی در پایان خاطر نشان کرد : آنچه در حیطه کاری ما باشد در جهت حمایت از صنوف دریغ نخواهیم 
کرد و قطعا شما هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود با دعوت روزانه از نمایندگان هر صنف و اتحادیه 

با توجه به جمیع شرایط تسهیالت الزم برای فعالیت صنوف مرتبط را فراهم خواهید آورد.
گفتنی است در این جلسه مقرر گردید با توجه به نقش محوری سازمان ساماندهی مشاغل و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در توزیع میوه و تره بار ، از این پس به طور مستمر در 

همه جلسات ستاد تنظیم بازار نمایندگانی از سازمان حضور یابند.



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

له گیری آسفالت خیابان االمپ سازی رشت به وسیله سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری انجام شد.

بازآفرینی فضاهای  و  اطالع رسانی سازمان عمران  و  روابط عمومی  به گزارش 
شهری، صبح روز چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۹ با مساعد شدن نسبی هوا، 
آسفالت خیابان المپ سازی رشت به وسیله ی نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی 

شهری لکه گیری گردید.
این سازمان همچنین در روزهای پیش رو از هر فرصتی برای ترمیم و مرمت 

آسفالت  معابر شهر استفاده می کند.

لکه گیری آسفالت خیابان المپ سازی انجام شد ترمیم آسفالت معابر
 با استفاده از »آسفالت سرد«

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک از ترمیم و پخش 
آسفالت سرد آماده مصرف برای اولین بار در مسیر 
خیابانهای اصلی محدوده منطقه یک توسط واحد 

امانی شهرداری این منطقه خبر داد.
همچنین اعالم شده است که آسفالت و ترمیم نوار 
حفاری و چاله های واقع در بلوار نماز، خیابان مهارت، 
خیابان عرفان، خیابان سعدی، بلوار قلیپور و کوی 
فالحتی به وسیله  واحد امانی شهرداری منطقه یک 

انجام شده است.

موافقتنامه پروژه بازگشایی محور امام علی)ع( 
انجام شد

جلسه تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت التوم جهت پروژه بازگشایی محور امام علی 
)ع( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت 
، ظهر امروز جلسه تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت التوم جهت پروژه سرمایه گذاری 
بازگشایی محور امام علی )ع( با حضور نمایندگان شرکت مذکور و مدیران شهرداری رشت 
در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت برگزار 

گردید.



۱۰

سید محمد احمدی شهردار رشت با وحید خرمی مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت با وحید خرمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 

گیالن دیدار و گفتگو کرد.
این نشست به منظور رفع موانع پروژه اجرایی محور شرقی - غربی رشت در 
مسیر کانال ژ-۵ )از بلوار امام رضا به جاده انزلی( که نقش بسیار پر رنگی در 

کاهش بار ترافیکی معابر اصلی شهر دارد، برگزار شد.
شهردار رشت بر تعامل و مشارکت بیشتر شرکت آب منطقه ای در اجرای این 
پروژه که اولویت شهرداری بوده و با ایجاد تحولی بزرگ، موجب کاهش زمان 

سفر و ترافیک می شود، تاکید کرد.
جاده  و  انزلی  جاده  محور  دو  در  رشت  ترافیک  به  اشاره  با  احمدی 
عملیات محور شرقی  تسریع  در جهت  موانع  رفع  الهیجان، خواستار 
امام  بلوار  حدفاصل  از  نخست  فاز  در  ژ-۵  پروژه  افزود:  و  شد  شهر 
از  گذر  با  دوم  فاز  در  و  شود  می  آغاز  دارسازی  محله  در  )ع(  رضا 
پستک  محله  به  را  گلسار  شهرک  احمر(  هالل  )نزدیک  انزلی  جاده 

کند. می  متصل 
وی ادامه داد: با تکمیل این پروژه و اتصال به میدان جهاد، بخش اعظم 
خودروها از مرکز شهر به پیرامون هدایت شده و از ترافیک کاسته می 

شود.
شهردار رشت تاکید کرد: این پروژه به طول ۱۲ کیلومتر و عرض ۲۰ تا ۴۰ متر، 

بار ترافیکی محور شرقی شهر رشت را کاهش می دهد.

در دیدار شهردار رشت با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن مطرح شد؛ 
در بازگشایی محور شرقی - غربی رشت 

تسریع می شود  

تالش شهرداری رشت در پی بارندگی شب 
جمعه گذشته

شهرداری رشت در پی بارندگی شدید شب جمعه گذشته به طور مستمر و دائم به 
خدمات رسانی مشغول بود.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پی 
بارندگی شب جمعه گذشته نیروهای شهرداری رشت که در حال آماده باش بودند به 

شهروندان این شهر خدمات رسانی کردند.
مدیریت  سازمان  شهری،  خدمات  معاونت  نیروهای  تالش  بین  این  در     
همه  از  بیش  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  و  شهری  پسماندهای 

برجسته تر بوده است.
سیدمحمد احمدی شهردار رشت نیز در پی بارندگی جمعه شب گذشته در محلهای 
نیروهای زحمتکش  به  را  میدانی دستورات الزم  با حضور  و  آبگرفته حاضر شد 

شهرداری داد.
وی از نزدیک فعالیتهای نیروهای عملیاتی شهرداری رشت را مورد بررسی و ارزیابی 

قرار داد.
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