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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

شهردار رشت با حضور در آرامگاه میرزاکوچک جنگلی با ادای احترام 
به این شهید واالمقام تاکید کرد؛

میرزاکوچک نماد مقاومت و ایستادگی است



بر گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و تامین اجتماعی تاکید شد

۲

حدیث هفته

 بر گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت 
در تعامل بین شهرداری و تامین اجتماعی 

تاکید شد.
بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر 
احمدی  رشت،سیدمحمد  شهرداری  الملل 
تعامل میان  لزوم  بر  تاکید  با  این دیدار  در 
از  اجرایی،  های  دستگاه  و  ها  سازمان 
با  رشت  شهرداری  همکاری  گسترش 
توسعه  در  گیالن  اجتماعی  تامین  سازمان 
مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان در 

سطح شهر خبر داد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی، 
انجام  به  و موسسات دولتی موظف  نهادها 
وظایف سازمانی خود در زمان تعیین شده 
هستند، افزود: این مسئولیت پذیری موجب 
رفع مشکالت و موانع در صورت بروز بحران 

و ارائه خدمات رسانی مطلوب می شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری و تعامل دستگاه 
شهری  مدیریت  مجموعه  با  دولتی  های 
شهر  تاسیساتی  های  زیرساخت  ایجاد  در 
اظهار کرد: متاسفانه برخی وظایف و تعهدات 
دستگاه های خدمات رسان در زمان تعیین 

شده انجام نمی شود.
بین  هماهنگی  عدم  کرد:  اضافه  احمدی 
نظیر  مشکالتی  موجب   ، ها  دستگاه  این 
های  بارش  پی  در  معابر  برخی  آبگرفتگی 
آن  از  ناشی  مشکالت  بروز  و  باران  شدید 
به  رسانی  خدمت  مسیر  در  که  شود  می 

شهروندان اختالل ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه شهرداری رشت در مواقع 
بحران تنهاست، تاکید کرد: متاسفانه هنگام 

بحران و بروز مشکالت، شهرداری رشت به 
تنهایی بار بسیاری از دستگاه های متولی 

را بر دوش می کشد.
مدیریت  گیری  شکل  ضرورت  احمدی 
واحد شهری را مورد اشاره قرار داد و خاطر 
زمینه  در  کرد: عدم همکاری الزم  نشان 
افزایش ظرفیت های زیرساختی منجر به 
وضعیت نامطلوب هنگام بارندگی می شود.
   در این نشست دکتر حسین نژاد مدیر 
کل تامین اجتماعی استان گیالن و دکتر 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  قنبرپور 
و همکاری  تعامل  راه های  استان هر یک 
هر چه بیشتر با شهرداری رشت را مطرح 

کردند.

در گفت وگوی شهردار رشت و مدیران اداره ی کل تامین اجتماعی گیالن؛
بر گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و 

تامین اجتماعی تاکید شد

دبیرخانه سومین ساالنه 
شهرپژوهی شهرداری رشت

 آغاز به کار کرد.

شهرپژوهی  ساالنه  سومین  دبیرخانه 
»جشنوار  بخشهای  در  رشت  شهرداری 
شهرداری  کارکنان  ویژه  برتر  پژوهشگر 
برتر«،  پروپوزال  »جشنواه  رشت«، 
»جشنواره  خالق«،  شهروند  »جشنواره 
برند  »پرسشنامه  استارتاپی«،  ایده های 
»نمایشگاه  همچنین  و  خالق«  شهر 
رشت«  شهرداری  پژوهشی  دستاوردهای 
به مناسبت فرا رسیدن »هفته پژوهش و 
فناوری« به وسیله  اداره مطالعات و پژوهش 

آغاز به کار نمود. 
عالقه مندان برای شرکت در جشنواره های 
در  امتیازات شرکت  از  بهره مندی  و  فوق 
این ساالنه می توانند از طریق منوی ورود 
www. سایت  در  شهرپژوهی  ساالنه  به 

را  بیشتر  اطالعات   rpcfest.rasht.ir
کسب نمایند.

رسول گرامی اسالم می فرماید: »َخیُر األصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقُه و َکُثَر ِوفاُقُه.«
بهترین یاران کسی است که ناسازگاری اش اندک باشد و سازگاری اش بسیار.
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پیامتسلیتشهرداررشتدرپیشهادتدانشمندهستهای
بهنامخدا

َوال تَْحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اللِهّ اَمواتاْ بَْل اَْحیاَء ِعنَد َربِّهْم 
یُْرَزقوْن

ردای فاخر شهادت برازنده بندگانی است که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند و 
هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. 

ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و بزرگ هسته ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری زاده 
به دست ایادی استکبار جهانی مهر تاییدی بود بر شقاوت و عداوت بزدالنی که پیشرفت های 
کم نظیر نظام مقدس جمهوری اسالمی را تاب نمی آورند و با خیال خام خود وقفه در این 

عرصه بی پایان می افکنند.
بی شک ملت ایران و رهروان راه سرخ شهادت با عزمی راسخ و استوارتر از گذشته در راه اعتال 

و پیشرفت گام خواهند برداشت.

اینجانب ضمن محکوم نمودن مجدد این ترور خصمانه، برای این شهید بزرگوار علو درجات و 
همنشینی با اولیا و اوصیاء الهی مسئلت می نمایم.

سید محمد احمدی
شهردار رشت

ادای احترام شهردار رشت به مقام واالی مبارز شهید 
میرزاکوچک خان جنگلی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت در مراسم بزرگداشت نود و نهمین سالروز شهادت میرزاکوچک 

جنگلی و گلباران مزار او حضور یافت و به این روحانی مبارز ادای احترام کرد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه ابعاد نهضت جنگل برای نسل جوان تبیین شود گفت: 

میرزاکوچک نماد مقاومت و ایستادگی است.
کرد:  بیان  و  دانست  ملی  مبارز  نمونه  های  شخصیت  از  یکی  را  میرزاکوچک  احمدی 
میرزاکوچک فردی شجاع و مظلوم بود که با برپایی نهضت جنگل و مقابله با استعمار در راه 

عزت و اقتدار ملی گام برداشت.
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امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
دکتر  با  آذر(  )دوشنبه ۱۰  امروز  رشت  شهردار 
تامین  سازمان  عامل  مدیر  ساالری  مصطفی 

اجتماعی کشور دیدار و گفت و گو کرد.
تعامل  این دیدار در راستای گسترش و توسعه 
میان مجموعه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی 
و ارائه راهکاری مناسب برای رفع برخی از مسائل 

برگزار شد.
به  اشاره  با  احمدی، شهردار رشت  سید محمد 
نقش مهم این دو سازمان جهت ایجاد رفاه برای 
مردم افزود: شهرداری و تامین اجتماعی سازمان 
هایی خدمات رسان بوده که بیشترین مراجعات 

مردمی را دارا هستند.
وی با اشاره به تاثیر سازمان تامین اجتماعی در 
تامین آتیه خانواده ها و توجه به وسعت فعالیت 
بیشتر  تعامل  و خدمات شهرداری، خواستار  ها 
خدوم  پرسنل  به  بهتر  خدمات  ارائه  منظور  به 

در نشست شهردار رشت با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور مطرح شد؛ 
گسترش همکاریهای شهرداری و سازمان تامین اجتماعی

شهرداری شد.
دکتر مصطفی ساالری، مدیر عامل سازمان تامین 
اجتماعی کشور نیز در این دیدار با اشاره به حمایت این 
سازمان از مدیریت شهری در راستای توسعه شهر از 

افزایش همکاری ها با شهرداری رشت خبر داد.

گفتنی است، در این دیدار با رایزنی های صورت 
اجتماعی  تامین  سازمان  عامل  مدیر  گرفته، 
را جهت مساعدت های  کشور دستورات الزم 
ویژه در حل مشکالت بیمه ای شهرداری رشت 

را صادر کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت با آیت اهلل 
رودباری از روحانیون معزز گیالن دیدار 

و گفت و گو کرد.
بر  دیدار  این  در  رودباری  اهلل  آیت 
شهروندان  به  عادالنه  رسانی  خدمات 
متوازن  توسعه  خواستار  و  کرد  تاکید 

همه نقاط شهر شد.
وی ارائه خدمات مناسب در شأن مردم 
اساسی  اصلی  را  شهرداری  توسط 
برشمرد و بیان کرد: آنچه که می تواند 
رضایت مردم را جلب کند، ارائه خدمات 

با کیفیت مطلوب و مناسب است.
در این دیدار احمدی گزارشی از اقدامات 
انجام شده و برنامه های در دست اجرای 

شهرداری رشت ارائه کرد.

دیدار صمیمانه شهردار رشت با آیت اهلل رودباری

مسابقات الکتروکاپ پاییزه 
در رشت 

اجرا می شود
مجازی  مسابقات  دوره  نخستین 
ورزشهای الکترونیک در استان گیالن با 
برگزاری مسابقات الکتروکاپ پاییزه در 

رشت اجرا می شود.
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
کمیته  مشارکت  با  رشت  شهرداری 
ورزش  هیات  الکترونیک  ورزش های 
های همگانی گیالن نخستین مسابقات 

الکتروکاپ رشت را برگزار می کند.

الکتروکاپ  مسابقات  به  مندان  عالقه 
به  آذر   ۱۵ الی   ۵ تاریخ  از  می توانند 
سایت https://gesc.ir/ جهت ثبت نام 

مراجعه نمایند . 
شرکت برای عموم رایگان اعالم شده 

است.
بعد از انجام ثبت نام با انجام مراسم 
بازیکن  هر  رقیب  کشی  قرعه 
به  بازیکنان  و  شود  می  مشخص 
از  داوران  نظارت  با  مجازی  صورت 
به  هم  با  ماه  آذر   ۳۰ الی   ۲۰ تاریخ 

رقابت می پردازند.
 از بین نفرات برتر هر رشته در روز ۱۲ 
دی ماه که مصادف با »روز رشت« است 
به صورت حضوری با شرکت مقامات و 
مسووالن با اهدای جوایز ارزنده تجلیل 

می شود.
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در بازدید از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت؛   

شهردار رشت بر توسعه ورزش در محالت کم برخوردار تاکید 
کرد.

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت،   سید محمد احمدی صبح امروز شنبه ۸ آذر 
ماه طی بازدیدی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نسبت 
به  توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزش همگانی بویژه درمحالت 

کم برخوردار تاکید کرد.
  شهردار رشت در این بازدید نسبت به ایجاد نشاط در جامعه 
و همچنین روحیه همدلی در ایام شیوع ویروس کرونا توصیه 

نمود و خواستار برنامه ریزی ویژه در این زمینه شد.

رشت؛شهرداریورزشیواجتماعی،فرهنگیسازمانازبازدیددر
شهرداررشتبرتوسعهورزشدرمحالتکمبرخوردارتاکیدکرد

برنامه  اجرای  و  وبینار  برگزاری  ضرورت  به  همچنین  وی 
اظهار داشت  و  نمود  اشاره  بصورت مجازی  فرهنگی  های 
ریزی شده  برنامه  و  مدون  بصورت  اگر  ها  برنامه  اینگونه 
منتهی خواهد شد  فرهنگی  اهداف  پیشبرد  به  اجرا شود 
و به ایجاد تعامالت مجازی اجتماعی در دورانی که اقشار 
خواهد  شایانی  کمک  میبرند،  بسر  قرنطینه  در  جامعه 

نمود. 
  در این بازدید محمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی ضمن تشریح برنامه های درحال اجرابه ارائه گزارش 
در خصوص برنامه های آتی سازمان پرداخت و به پویش هایی 
ابتدای شیوع کرونا تا اکنون برگزار شده است اشاره  از  که 

نمود.

زیرسازی و اصالح هندسی ورودی 
محله صفه سر

و  عمران  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازآفرینی شهری شهرداری رشت، صبح روز 
سه شنبه۱۱آذرماه امسال، زیرسازی، تسطیح 
به  صفه سر  محله  ورودی  هندسی  اصالح  و 
نیروهای  وسیله   به  حمیدیان  محله  سمت 
انجام  شهری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 

شده است.
پیش از این، ساماندهی ورودی محله صفه سر 
روشنایی  و  پیاده روسازی  کف سازی،  شامل 
حوزه  وسیله  به  نیز  کم برخوردار،  محله  این 
اجرا  و  این سازمان پیگری  بازآفرینی شهری 

شده بود.
تابلوی  تعمیر  و  جابه جایی  راستا،  همین  در 
این  ورودی  در  صفه سر  شهدای  یادمان 
محله نیز در دستور کار سازمان قرار گرفت 
تعمیر مجدد، نصب  و  با مکانیابی مناسب   و 

گردید.

برگزاری اولین جلسه 
کمیته بهره برداری 

شبکه فیبرنوری
 

اولین جلسه کمیته بهره برداری پروژه 
شبکه فیبر نوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان     
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 
شهرداری رشت اولین جلسه کمیته 
بهره برداری پروژه شبکه فیبر نوری 

برگزار شد.
اعضای  حضور  با  جلسه  این     
کمیــتــه یـــاد شده در محل 

سرمایه گذاری  سازمان  جلسات 
شهرداری  مردمی  مشارکتهای  و 

برگزار شده است. رشت 
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نجات ۲۵ شهروند درعملیات فوق سنگین 
آتش نشانان در مسکن مهر رشت

سه شهروند و یک آتش نشان به بیمارستان اعزام  شدند

آتش سوزی  ایمنی رشت،  حادثه  و خدمات  آتش نشانی  روابط عمومی سازمان  به گزارش 
خودروی سواری پژو ۲۰۶ در پارکینگ آپارتمان به ساعت ۲۳:۲۷ چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ به 

آتش نشانان اطالع داده شد.
رییس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه سریعا آتش نشانان مستقر در ایستگاه مسکن 
مهر خبر از دود گرفتگی شدید آپارتمان ۲۰ واحده را داشتند، ادامه داد: در مجموع ۴۸ آتش 
نشان بهمراه ۱۴ دستگاه خودروی اطفایی، آبرسان، نردبان و خودروی پشتیبان دستگاه تنفسی 

به محل آتش سوزی واقع در مسکن مهر کوچه ۶۶ اعزام شدند.
مومنی که خود در این حادثه حضور داشت با اشاره به مهار آتش توسط تیم نخست عملیاتی، 
افزود: بالفاصله تیم های نجات بهمراه تجهیزات نسبت به تخلیه کامل اهالی آپارتمان اقدام 

کردند.
وی با تاکید بر دودگرفتگی شدید و محبوس شدن ساکنین، ادامه داد: ۵ کد اورژانس و یک 

دستگاه اتوبوس اورژانس جهت همکاری حضور یافتند.
مومنی  رییس  سازمان آتش نشانی  رشت با بیان اینکه بالغ بر ۲۵ تن از ساکنین آپارتمان به 
مکان امن انتقال یافتند ادامه داد: ۳ تن از شهروندان و یک تن از آتش نشانان بواسطه شدت دود 

گرفتگی به بیمارستان اعزام شدند.
وی با تاکید بر اینکه علت حادثه در 
یکی  داد:  ادامه  است  بررسی  دست 
ناحیه  از  که  نشانان  آتش  از  دیگر 
پیشانی دچار شکستگی جزیی شده 
حال  و  شد  مداوا  سرپایی  بطور  بود 

عمومی اش خوب است.
سوزی،  آتش  این  در  است:  گفتنی 
آتش  حادثه  دچار  ساختمانی  هیچ 
سوزی نشد گفتنی است: در این آتش 

سوزی، هیچ ساختمانی دچار حادثه آتش سوزی نشد و متاسفانه تجمیع بیش از حد شهروندان 
در محل حادثه؛ یکی از پر تکرار ترین دقدقه های آتش نشانان بار دیگر در این حادثه بسیار 

قابل مشاهده بود.

قدردانی شهردار رشت از اقدام نیروهای آتش نشانی 
در پی آتش سوزی مهیب در مسکن مهر 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت در پی عملیات موفقیت آمیز آتش نشانان در آتش سوزی مهیبی که شب 
گذشته در مجتمع ۲۰ واحدی مسکن مهر رخ داد، به منظور تشکر و ادای احترام به مجموعه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، از این نهاد بازدید و از تالش های بی 

وقفه این قشر پرتالش قدردانی کرد.
احمدی در این دیدار صمیمانه با بیان اینکه استاندارد جهانی خدمات رسانی آتش نشانی ۴ 
دقیقه و ۱۱ ثانیه است، اظهار کرد: در این آتش سوزی مهیب، آتش نشانی رشت توانست طبق 
زمان بندی استاندارد  در محل حادثه حضور یافته و با عکس العمل سریع و هوشمندانه حریق 

را اطفاء و از سرایت به سایر طبقات جلوگیری کند.
وی با اشاره به اهمیت سرعت عمل و توجه به ثانیه ها در نهاد آتش نشانی گفت: انضباط کاری 
و سنجش چگونگی عملکرد در ثانیه ها نشان از موفقیت مجموعه و خودساختگی نیروهای 

خدمات رسان دارد.
شهردار رشت عملکرد به هنگام و موفقیت آمیز نیروهای آتش نشانی را به ویژه در آتش سوزی 
شب گذشته که منجر به نجات جان بیش از ۲۵ نفر از شهروندان شد بسیار بااهمیت خواند و 
افزود: حضور به موقع آتش نشانان مانع بروز حادثه ای بزرگ شد، که این مایه مباهات شهر 

و شهرداری است.
احمدی با تاکید بر رضایتمندی روزافزون شهروندان گفت: باید برای نیل به این هدف، تالش 

های بیشتری کنیم.
تاکید  برای شهروندان  لزوم ملموس بودن تالش های مجموعه مدیریت شهری  بر  وی 
و خاطر نشان کرد: این هدف با ارائه خدمات کیفی، رفع نقایص ساختاری و عملکردی 

امکانپذیر می شود.



۷

شهردار رشت در بازدید از سازمان مدیریت آرامستانها مطرح کرد:
خدمات سازمان آرامستانها باید بیشتر به مردم منعکس شود

شهردار رشت در بازدید از سازمان مدیریت آرامستانها در سخنانی گفت: خدمات سازمان 
آرامستانها باید بیشتر به مردم منعکس شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
با  و  بازدید  از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت  احمدی شهردار رشت 

کارکنان و مراجعین این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.
احمدی سازمان آرامستان را یک سازمان معنوی دانست و گفت: کار و خدمت رسانی در 

سازمان آرامستان بسیار دشوار است و باید دلی باشد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه نگاه ما به سازمان آرامستان تنها درآمدزایی نیست، 
با توجه  بیان کرد: سازمان آرامستان یک سازمان خدمت رسان است و کارکنان آن 
به خدماتی که به خانواده های متوفیان ارائه می دهند از سعه صدر باالیی برخوردار 

هستند.
سید محمد احمدی به خدمات سازمان آرامستان ها در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و 
افزود: کارکنان این سازمان در خط مقدم خدمت رسانی در بحران شیوع کرونا بودند و با 

وجود تمام سختی ها و خطرها، به خدمات رسانی پرداختند.
احمدی تاکید کرد: باید خدمات شهرداری به ویژه سازمان آرامستان ها بیشتر برای مردم 

منعکس شود.
ارباب رجوع و حفظ شأن و منزلت مردم به هنگام مراجعه  شهردار رشت بر تکریم 
به سازمان تاکید کرد و افزود: مراجعان به سازمان آرامستان ها به دلیل غم از دست 

هر  تحت  دلیل،  همین  به  نیستند.  مناسبی  روحی  شرایط  در  خود،  نزدیکان  دادن 
شرایطی باید با احترام با آن ها برخورد شود. ضمن اینکه آسایش و آرامش کارکنان 

نیز تامین شود.
احمدی با اشاره به اینکه مراجعین و خانواده های متوفیان نباید در بروکراسی اداری گرفتار 
شوند، گفت: بستگان متوفی به هنگام مراجعه به سازمان آرامستان ها انتظار دارند که 
کارکنان با رفتار مناسب از آن ها دلجویی کنند و کارشان با سرعت انجام شود و این نکته ای 

است که باید به آن توجه ویژه داشت.
وی تاکید کرد: موظفیم به تمامی افرادی که به سازمان مراجعه می کنند، خدمات ارائه 
دهیم و به کسانی که از بضاعت مالی مناسب نیز برخوردار نیستند، خدمات مناسب ارائه 

شود.
ابراهیم خوش فطرت رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت نیز گزارشی 
از اقدامات این سازمان ارائه داد و بازدید شهردار رشت را موجب دلگرمی کارکنان و انگیزه 

بیشتر برای فعالیت برشمرد.
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت به برنامه این سازمان برای کسب 
آینده  برای سال  این سازمان  بودجه  افزایش  افزود: درصدد  و  اشاره کرد  پایدار  درآمد 
هستیم. تالش کردیم از ظرفیت های داخلی بهره گیریم و کارگاه احداث بلوک و سنگ لحد 

را راه اندازی کردیم.
گفتنی است سید محمد احمدی شهردار رشت از بخش های مختلف باغ رضوان رشت، 
بازدید  به ویژه قطعه بهشت )ویژه متوفیان کرونا(  واحد عروجیان، قطعات متوفیان 

کرد.



۸

با حضور شهردار رشت؛ 
قرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی)ع( و 

احداث تقاطع ولیعصر)عج( منعقد شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه انعقاد 
قرارداد سرمایه گذاری بازگشایی خیابان امام علی)ع( و احداث تقاطع ولیعصر)عج( 
امروز)سه شنبه،۱۱آذر( با حضور سیدمحمد احمدی شهردار رشت، سید امیرحسین 
علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی رشت و سرمایه گذاران 

پروژه برگزار شد.
سید محمد احمدی شهردار رشت در این جلسه ساماندهی ترافیک را یکی از مطالبات 
اساسی شهروندان عنوان کرد و گفت: رفع گره های ترافیکی محورها و معابر شهری و 
بازگشایی محورهای مختلف از اولویت های مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از پروژه های عمرانی شهر ماهیت ترافیکی دارند 
بیان کرد: در این راستا با ابالغ سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور، معاونت های 

عمرانی و ترافیک ادغام شده است.
احمدی با اشاره به توجه شهرداری بر اجرای پروژه های بازگشایی محورها و معابر شهری 
اظهار کرد: بازگشایی محورها و گره های ترافیکی، کاهش ترافیک سطح معابر، سهولت در 
حرکت وسایل نقلیه، دسترسی بهتر و آسان به خیابان های اصلی و افزایش ایمنی عابران 
پیاده را موجب می شود.شهردار رشت بر بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه 
گذاران جهت بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و یادآور شد: شهرداری رشت بستر 

الزم را برای ورود سرمایه گذاران را فراهم می کند.
وی در پایان با اشاره به مفاد قرارداد منعقد شده جهت احداث خیابان امام علی به 
طول ۵۰۰ متر در منطقه یک و احداث تقاطع ولیعصر)عج( گفت: بر اساس این قرارداد 

سرمایه گذار عهده دار تامین صددرصد منابع مالی و جانبی پروژه است.
سید امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی رشت در 
این جلسه با ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد این پروژه تاکید کرد: منابع عمرانی به دست 

آمده از پروژه های سرمایه گذاری صرف هزینه های عمرانی شود.
علوی خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده شاهد بهره برداری از پروژه های عمرانی 

بیشتری در رشت باشیم.

آشنایی با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ 
»تاریخچه - وظایف – اهداف«

سازمان مدیریت پسماند یکی از مراکز مهم شهرداری رشت است که روزانه نظافت و رفت و 
روب معابر، جمع آوری و انتقال پسماندها، دفع و مراقبت های پس از آن و احداث واحدهای 
جدید پردازش پسماندها را برعهده دارد. در آغاز سال ۱384 سازمان بازیافت با اهداف مدیریت 
سیستمهای جمع آوری، حمل، تخلیه، دفع، تبدیل و بازیافت بهداشتی زباله ها و نخاله و فضوالت 
ساختمانی و مواد رسوبی شبکه های دفع آبهای سطحی شهر و ضایعات و دورریزهای تولیدی در 
شهر اعم از خانگی، اداری، صنفی و تجاری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و غیره از طریق تهیه 
طرح جامع بهداشت شهری و برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی و سازماندهی و هماهنگی و نظارت 
و کنترل امور فوق در سطح شهر، هماهنگ با سایر مراجع مسئول در امر بهداشت شروع بکار 
نمود و در بهمن ماه 87 به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تغییر نام یافت و شرح 

وظایفی که در اساس نامه سازمان بر عهده داشت نیز مورد تغییر قرار گرفت.
»تعریف پسماند - مدیریت پسماند - مدیریت پسماندهای شهری«

پسماند عبارت است از موادی اجتناب ناپذیر ناشی از فعالیتهای انسانی، که در حال حاضر 
و در آینده نزدیک نیازی به آن نیست و پردازش و یا دفع آن ضروری است. زندگی اجتماعی 
کنونی ایجاب می کند که برای پسماهدهای تولید شده تصمیماتی گرفته شده و مدیریتی بر 

آن اعمال شود.
می گردد.  محسوب  پایدار  توسعه  محورهای  ضروری ترین  از  یکی  پسماند  مدیریت  امروزه 
شاخصه های توسعه پایدار را می توان در چهار گروه اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیست محیطی 
مطرح و بررسی نمود. تولید انواع پسماند در زندگی انسان ها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی 
شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت 

داشته باشد.
مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله 
و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای 
چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. خوش بختانه این امر مهم 
به خوبی مورد توجه قرار گرفته است و انسان روز به روز گام جدیدتری در مدیریت پسماند 

تولیدی برمی دارد.



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

آغاز به کار دبیرخانه اولین کنفرانس
 »شهرهایی برای مردم«

دبیرخانه اولین کنفرانس »شهرهایی برای مردم« در بخشهای ارسال مقاله، 
پژوهش  مطالعات  اداره  توسط  اجرایی  و  پژوهشی  طرحهای  و  پایان نامه 
شهرداری رشت آغاز به کار نمود. عالقه مندان برای شرکت در این کنفرانس و 
نشستها و کارگاه های آموزشی و همچنین بهره مندی از امتیازات شرکت در آن 

می توانند به نشانی اینترنتی: www.rpcfest.rasht.ir  مراجعه نمایند.
همچنین دبیرخانه سومین ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت نیز آغاز به کار کرد.

دبیرخانه سومین ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت در بخشهای »جشنوار 
پژوهشگر برتر ویژه کارکنان شهرداری رشت«، »جشنواه پروپوزال برتر«، 
»جشنواره شهروند خالق«، »جشنواره ایده های استارتاپی«، »پرسشنامه برند 
شهر خالق« و همچنین »نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرداری رشت« 
به مناسبت فرا رسیدن »هفته پژوهش و فناوری« به وسیله  اداره مطالعات و 

پژوهش آغاز به کار نمود. 
امتیازات  از  بهره مندی  و  فوق  جشنواره های  در  شرکت  برای  عالقه مندان 
شرکت در این ساالنه می توانند از طریق منوی ورود به ساالنه شهرپژوهی در 

سایت www.rpcfest.rasht.ir اطالعات بیشتر را کسب نمایند.

عضو شورای اسالمی شهر رشت
 با مدیر منطقه پنج شهرداری دیدار و گفت وگو کرد

پنج  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
شهرداری رشت از دیدار، نشست هم اندیشی 
محمدحسن  مهندس  گفت وگوی  و 
عاقل منش عضو  شورای اسالمی شهر رشت 
با مدیریت منطقه  پنج این شهرداری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
پنج رشت  در جریان این بازدید مهندس 
عاقل منش از قسمتهای مختلف منطقه پنج 
شهرداری رشت دیدن کرد و در نشستی با 
مهندس علی مقصودی به بررسی مسائل و 

مشکالت این منطقه پرداخت.
وی با بازدید میدانی از منطقه و نواحی مرتبط با حضوردر دفتر مدیریت منطقه پنج موضوعات 
مطرح شده را مورد بحث و بررسی قرار داد و قول مساعد برای رفع برخی از مشکالت ارائه کرد 
و پیشنهادهای هم برای توسعه و ترویج فعالیتهای فرهنگی در منطقه پنج شهرداری رشت 

مطرح نمود.

یک اقدام اجرایی در منطقه یک شهرداری 
در انجام یک عملیات سریع در منطقه یک شهرداری رشت حفره خطرناک پیاده رو ترمیم 

شد.
رفع خطر حفره ایجاد شده بر اثر شکستگی لوله آب و فاضالب به وسیله نیروهای ناحیه 

یک شهرداری منطقه یک انجام شد.
   این عملیات هفته گذشته در »خیابان ۱۷۶ ارکیده« به اجرا در آمد.
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شهردار رشت در جلسه شورای اداری بر مبارزه همه جانبه 
با مفاسد اداری و حمایت از مدیران پاکدست تاکید کرد

شهردار رشت ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اداری و استفاده از مدیران پاکدست گفت: موارد فساد اداری در 
شهرداری قلیل است اما این موضوع از خطوط قرمز من بوده و بدون شک با مصادیق آن به شدت برخورد می کنم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز 
در نشست شورای اداری که با حضور دو نفر از نمایندگان مردم رشت در مجلس برگزار شد با تاکید بر اینکه حفظ 
نیروها و تثبیت مدیریت رویکرد اصلی شهرداری رشت است، اظهار داشت: انگیزه باال و پاک دستی از جمله مهم ترین 

مؤلفه هایی است که در انتصابات شهرداری به آن توجه دارم.
شهردار رشت شفاف سازی فرآیندها، نظارت بیشتر و انتخاب مدیران پاکدست، دلسوز، کاری و با انگیزه باالی خدمت 
را رویکرد اصلی مجموعه مدیریت شهری خواند و تصریح کرد: فساد اداری از جمله خطوط قرمز ما در مجموعه 

شهرداری است و بدون شک در برخورد با آن و ریشه کنی مصادیقش درنگ نمی کنیم.
شهردار رشت استفاده حداکثری از ظرفیت های ملی و استانی نمایندگان برای پیشبرد برنامه ها را مورد تاکید قرار 
داد و عنوان کرد: در طول مدت حضور درشهرداری، جلسات و مالقات هایی را در وزارتخانه های مختلف داشتیم تا با 

رایزنی و طرح موضوعات و برنامه ها بتوانیم اعتبارات ملی را با واسطه نمایندگان رشت جذب کنیم.
احمدی هدف از برگزاری جلسات شورای اداری را مرور مهم ترین موضوعات شهرداری از جمله برنامه هایی که بر 
روی آن تمرکز شده است خواند و تصریح کرد: نگاه افکار عمومی و شهروندان در مورد مطالبه خدمات با بهترین 

کیفیت از شهرداری، به حق و موجه است و ما مکلف به انجام آن هستیم.
شهردار رشت مدیریت یکپارچه و ارتباط زنجیروار تمام دستگاه ها و ادارات در راستای حل و فصل مشکالت شهری 
را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: حدود دو یا سه هفته  است که برای عملیات شن ریزی سراوان درگیر یک مجوز 

هستیم. به بیان دیگر این دست بوروکراسی های اداری روند انجام بسیاری از کارها را مختل می کند.
احمدی حل مشکل دفنگاه سراوان را از جمله مهم ترین موضوعات شهرداری رشت دانست و یادآور شد: برای اینکه 
مردم سراوان بیش از این دچار مشکل نشوند باید ضمن پیگیری پروژه های مرتبط با ساماندهی سراوان عملیات 

روزمره از قبیل شن ریزی روی زباله ها انجام شود و وقفه در روند اجرای آن منطقی نیست.
وی نگاه دستگاه های دیگر به شهرداری را هم مورد اشاره قرار داد و با انتقاد از برخی مسائلی که در حق شهرداری 
رشت اتفاق افتاده است افزود: چند روز پیش و بدون هیچ منطقی توسط اداره امور مالیاتی معادل یک میلیارد 
تومان از حساب شهرداری کسر شده است و این اتفاق در شرایطی افتاده است که حتی کوچکترین اطالعی هم 

به ما داده نشد.
شهردار رشت ضمن انتقاد از چنین رویکردهایی با تاکید بر اینکه در هیچ سازمان و اداره ای چنین چیزی دیده نشده 

است عنوان کرد: اداره امورمالیاتی امانت دار ما محسوب می شود که برخالف توافق قبلی اقدام نمودند.
احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت روی اصل بدهی ایراد قانونی دارد، هماهنگی با شهرداری قبل از برداشت 
مبلغ یک میلیارد تومان توسط اداره امور مالیاتی را در چنین شرایطی ضروری خواند و گفت: همین وجهی که از 
حساب شهرداری برداشت شده را قصد داشتیم برای حقوق کارگران زحمتکشی کنار بگذاریم که همواره در مورد 

معوقات خود گله مند هستند.
وی ایجاد جو آرام در فضای شهر با وجود مشکالت و موانعی که شهرداری رشت با آن مواجه است را هنر مدیریتی 
که هم اینک با مشقت تمام در حال اجرا است ذکر کرد و گفت: تمام مدیران ما با جان و دل و با کمترین حقوق 
و مزایا مشغول تالش و کار هستند و انتظار داریم این موضوعات هم در سطح ملی و هم در سطح استانی به ویژه 

توسط نمایندگان منعکس شود.
شهردار رشت با اشاره به اینکه در برخی از جلسات، بسیاری از تکالیف را برای شهرداری قائل می شوند هماهنگی با 
شهردار را قبل از قبول هر تعهدی الزم و ضروری دانست و اظهار داشت: اینکه شهرداری به محلی برای رفع تکلیف 
سایر دستگاه ها تبدیل شود را به هیچ عنوان قبول نداریم و گاها دیده می شود که در جلسات و بدون دعوت از ما 

تکالیفی را برای شهرداری تعیین می کنند.
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری رشت برای اداره خود و پرداخت هزینه ها و فعالیتهای عمران تا پایان سال به 
۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد عنوان کرد: همه ما با تمام توان در خدمت مردم و شهروندان هستیم و باید 

نگاه ها نسبت به شهرداری کمی تلطیف شود.
وی با بیان این مطلب که زمان برای جبران عقب ماندگی ها در شهر رشت بسیار کم است، انسجام بیشتر در انجام 
کارها را در مدیریت شهری امری مهم ارزیابی کرد و گفت: وقتی شخصی مسئولیتی را قبول می کند و به وی اعتماد 
می شود دیگر ایستایی و سکون معنا ندارد و باید تمام اقدامات برای توسعه، عمران و رفع مشکالت رو به جلو باشد.

شهردار رشت شرایط فعلی را بهترین زمان برای تعمیق تعامالت بین شهرداری و سایر دستگاه ها خواند و با بیان 
اینکه ارتباط خوبی بین مجمع نمایندگان گیالن و شهرداری رشت ایجاد شده است افزود: نهادهای نظارتی ضمن 
انجام وظایف خود، با شهرداری رشت تعامالت خوبی داشته و به عقیده بنده حاال که شرایط فراهم است باید 

بیشترین خدمت را به مردم انجام دهیم.
احمدی سرعت انجام کارها و برنامه ریزی ها در مجموعه شهرداری رشت را کند ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه باید به 

هر شکل ممکن موانع برداشته شوند، تصریح کرد: قانونمند بودن، تسریع در انجام کارها و متعهد بودن به وعده هایی 
که حتی توسط شهردار قبل داده شده از جمله اموری است که به آن تاکید ویژه دارم.

وی هوشمندسازی، ایجاد سیستم یکپارچه امالک، نظام مند کردن انجام کارها و حضور فعال در محل خدمت را از 
جمله اموری که باید در شهرداری رشت مورد توجه بیشتری قرار گیرد اعالم کرد و گفت: استفاده از فضای نرم افزاری 
و سیستم کنترل پروژه از دیگر الزاماتی است که برای انجام بهتر و سریع تر اقدامات مان در شهر رشت به آن نیاز داریم.

شهردار رشت تجهیز و تقویت امکانات و آمادگی قبل از بروز هر بحرانی را امری ضروری دانست که باید معاونت های 
مربوطه نظیر خدمات شهری نسبت به آن اهتمام داشته باشند و افزود: حوزه معاونت خدمات شهری باید ضمن 

برگزاری جلسات مدیریت بحران نسبت به ارتقاء آمادگی  شهرداری اهتمام بورزد.
احمدی جابه جایی برخی نیروها که بعضا از واحدهای خدماتی به اداری انجام می شود را مورد انتقاد قرار داد و با بیان 
اینکه بروز یکسری از مسائل در گذشته موجب کاهش اعتماد به شهرداری شده است اذعان کرد: برجسته تر شدن 

نقش حراست و بازرسی و وسعت حوزه فعالیت این نهادها امری است که به آن معتقد هستم.
وی بازدید مستمر از پروژه های سطح شهر رشت را الزم و ضروری خواند و با اشاره به اینکه تمام سازمانهای تحت 
مدیریت باید روی درآمدزایی خود تمرکز بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: وظیفه شهرداران مناطق در مورد 
برخورد قاطع بانسق سازان کامال روشن و معلوم است. از طرفی مدیران مناطق، بازرسی و حراست باید برای جلوگیری 

از تخلفات ساخت و ساز هوشیار باشند.
شهردار رشت با بیان اینکه به سیستم شفافیت مالی معتقد است ایجاد شفافیت، عدالت در پرداخت ها و نظام پرداخت 
عادالنه بر اساس اولویت ها را از جمله مزیت های آن خواند و گفت: بودجه امسال باید بر اساس نگاه واقع بینانه و 

عملیاتی تنظیم شود. البته همه می دانیم که تحقق بودجه در سطح ملی هم با موانع بسیار سختی مواجه است.
احمدی با تاکید بر اینکه با اجرای پروژه هوشمندسازی، عدالت و اولویت بندی در پرداخت ها هیچ شائبه ای در مورد 
عملکرد شهرداری رشت باقی نمی ماند، تصریح کرد: تعیین تکلیف پروژه جمع آوری آب های سطحی و تالش برای 

وصول هر چه بیشتر مطالبات موضوعی است که تحقق آن را از مدیران و دست اندرکاران شهرداری انتظار دارم.
وی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد شرکت های خدماتی که با شهرداری رشت کار می کنند و با اشاره به اینکه 
شرکت های بسیاری تمایل دارند با شهرداری همکاری کنند، افزود: به اعتقاد بنده جابه جایی نیروها باید بر اساس 

دلیل و منطق و خارج از احساسات باشد زیرا برای عزل و نصب ها باید منطقی بسیار قوی وجود داشته باشد.
شهردار رشت استفاده از نیروهای توانمند و خوش فکر در مدیریت های شهرداری و سازمان های تابعه را مورد توجه 
قرار داد و گفت: تثبیت مدیریت و رفع دغدغه از یک مدیر عقیده من است و بدون شک اگر عملکرد مدیران جدیدی 

که منصوب شده اند در طول یک یا دو ماه آینده مطلوب باشد ادامه همکاری با آنان هم فراهم می شود.
احمدی تعامل باال، قدرت و سرعت در عملکرد، پاک دستی، انگیزه باال، لزوم احترام و تکریم مراجعین و مواردی از 
این دست را از جمله مؤلفه هایی که در انتصابات مجموعه مدیریت شهری مدنظر قرار می گیرد خواند و عنوان کرد: 
باور ما این است که حذف کردن نیروها هنر نیست اما اگر جایی به این نتیجه رسیدیم که با روی کار آوردن نیرویی 

جدید کارها سرعت می گیرد نسبت به انجام آن اقدام می کنیم.










	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9-1
	9-2
	9-3
	9-4
	9-5

