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شهرداری  رشت مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

آرامش پس از بارش

شهردار رشت: همکاری مثبت شورا و شهرداری 
نتایج خوبی برای شهر رشت به دنبال دارد



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

۲

حدیث هفته

بحث  در  وی  اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
عقد  احدی  هیچ  با  مردم  برای  کار  و  مدیریت 
اخوت ندارد گفت: هیچ وقت منافع شهر را با منافع 
شخصی خود و هیچ شخص دیگری معاوضه نکرده 

و نمی کنم.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
احمدی  محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل 
در  آذر۱۳۹۹   ۱۸ سه شنبه  روز  رشت  شهردار 
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری اظهار داشت: 
پاسخ به مطالبات مردم برایم در اولویت قرار دارد 
بنابراین هیچ وقت منافع شهر و مردم را با منافع 
شخصی خود و هیچ شخص دیگری معاوضه نکرده 

و نمی کنم.
شهردار رشت فرصت محدود مدیرانی که اخیرا حکم 
سرپرستی آنان از سوی شهرداری صادر شده است را 
مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: انجام هر چه بهتر 
کارها و مسئولیت ها موضوعی است که ما از این مدیران 
انتظار داریم و بدون شک اگر فردی در جایگاه خود 
نتواند در حد انتظارات عمل کند نسبت به تغییر آن 

اقدام می کنیم.
احمدی این مطلب را که به هیچ عنوان یک جایگاه 
مدیریتی در مجموعه شهرداری فدای یک شخص 
شاخص های  کرد:  تصریح  و  شد  متذکر  نمی شود 
عملکردی و استانداردها برای بنده بسیار ارزشمند 
که  زمان هایی  لحظه  به  لحظه  بنابراین  است 
خود  وظایف  انجام  مشغول  جدید  سرپرست های 
قرار  مدنظر  آنان  عملکرد  سنجش  برای  هستند 

می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این مدیریت ها هیچ وقت دائمی 
نیستند خاطرنشان کرد: اگر کسی در زمان قبول 
مسئولیت نتواند در جهت کسب رضایت مردم تالش 
کند طبعا باید جای خود را به شخص دیگری بدهد تا 
بتوانیم حداکثر مطلوبیت را در ارائه خدمت به مردم 

داشته باشیم.
و  رشت  شهرداری  مناطق  مدیران  همکاری  احمدی 
به روند هر  روانی مخرب که  ایجاد یک جو  از  پرهیز 
چه بهتر کارها آسیب وارد می کند را هم متذکر شد و 
اذعان کرد: مدیران تا زمانی که در چهارچوب و اصولی 
که برایشان تعریف شده کار کنند کامال مورد حمایت 

من قرار می گیرند.
شهردار رشت در ادامه مدیریت بحران را هم مدیریتی 
بسیار شاخص و مهم قلمداد کرد و با بیان اینکه باید یک 
صدای واحد در شهرداری شنیده شود عنوان کرد: در 
زمان وقوع بحران صدای واحد شهرداری صدای شهردار 
است و تمامی مدیران موظف به تابعیت تمام و کمال از 

شهردار هستند.
احمدی با تاکید بر اینکه در مواقع وقوع بحران مسئول و 
فرمانده عملیات در شهرداری شهردار است و هر کدام از 

مدیران هم مسئولیت خاصی در منطقه تحت مدیریت 
انتظار دارم برای رضایت مندی  خود دارند تصریح کرد: 
هرچه بیشتر شهروندان ضمن انسجام و حفظ اتحاد برای 
بهتر شدن انجام امور در روند کارها هم تداخلی ایجاد نشود.
وی تجمیع ماشین آالت برف روبی در یک مکان واحد و 
اعمال مدیریت بهتر و اثربخش تر در زمان وقوع بحران و 
بارش سنگین برف را موضوعی که شهرداری روی آن 
تمرکز دارد اعالم کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی هم امری است که بدون شک در چنین شرایطی 

کمک بزرگی برای مجموعه شهرداری خواهد بود.
به  منتهی  معابر  سریع تر  بازگشایی  رشت  شهردار 

در  را  اضطراری  و  حساس  مراکز  بیمارستان ها، 
زمان بارش برف الزم و ضروری اعالم کرد و یادآور 
شد: جلوگیری از انسداد چنین مسیرهایی از جمله 
اولویت هایی محسوب می شود که باید در مواقع بحرانی 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
قرار  مدیران  دست  در  که  امانتی  را  مسئولیت   وی 
داشته و باید از آن در جهت خدمت صادقانه به مردم 
و شهروندان استفاده شود تلقی کرد و ضمن اشاره به 
بارش های روز گذشته افزود: بارش صد میلیمتر باران 
در شهر رشت آن هم در مدت کوتاهی که چند شب 
قبل شاهد آن بودیم تنها با اقدامات درست و انسجام 
رشت  شهرداری  مختلف  واحدهای  تمامتر  هرچه 

مدیریت شد.
و  مردم  مطالبات  شدن  برآورده  رشت  شهردار 
شهروندان را امری که باید مدیران مناطق شهرداری 
نسبت به آن اهتمام داشته باشند خواند و تصریح کرد: 
بارش باران، برف، وزش باد و حوادث غیرمترقبه ای 
نظیر آن را همیشه داشته ایم و نباید اینگونه باشد که 
در صورت وقوع هر کدام از این اتفاقات، بحرانی در 

شهر رشت ایجاد شود.
احمدی مسئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری 
رشت را در مواقع بحران ویژه و مهم ارزیابی کرد و 
با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی مدیران سایر 
قسمت ها هم باید برای کمک به این بخش آمادگی 
گزارشات  انتقال  روند  داشت:  ابراز  باشند  داشته 
شهرداری  مناطق  مدیران  به  سامانه ۱۳۷  مردمی 
بتوانیم  آن  موجب  به  تا  شود  اصالح  باید  رشت 
مطالبات شهروندان را به شکل حداکثری پاسخگو 

باشیم.

شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت بحران عنوان کرد:

منافع شهر را با منافع هیچ کسی معاوضه نمی کنم 

؛  َمْهً ٍ و َفِهَمْهًٌ َغْیُر ُمَفَهّ )به مناسبت در پیش بودن والدت حضرت زینب)س(؛ امام زین العابدین)ع( می فرماید: »أنِْت بَِحْمِدالَلّ عالَِمٌة َغْیُر ُمَعلَّمْهً

به حمداهلل تو دانشمند معلم ندیده و فهمیده ای فهم نیاموخته هستی«.
طبرسی، اإلحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضی، چ اول، 1403ق، ج2، ص35



3

شهردار رشت برنامه های شهرداری در هفته پژوهش
 را تشریح کرد: 

از برگزاری اولین کنفرانس 
»شهرهایی برای مردم« تا برگزاری 

»جشنواره های مجازی پژوهش« 
 

سید محمد احمدی شهردار رشت برنامه های شهرداری رشت در هفته پژوهش را 
تشریح کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت برنامه های شهرداری در هفته پژوهش را تشریح کرد.

شهردار رشت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به علم و پژوهش اظهار کرد: 

مقام معظم رهبری می فرمایند "علم و پژوهش را باید به عنوان یک باور عمومی 
دربیاوریم تا یک همت همگانی برای این کار گماشته شود."

و  نوین  های  به روش  ای  ویژه  توجه  اینکه شهرداری رشت  به  اشاره  با  احمدی 
پژوهشی دارد بیان کرد: توسط مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت 
برنامه های متعددی در هفته پژوهش تدوین شده که با توجه به شیوع ویروس کرونا 

این برنامه ها به صورت مجازی برگزار می شود.
هفته  در  مردم"  برای  "شهرهایی  کنفرانس  نخستین  برگزاری  از  شهردار رشت 
پژوهش خبر داد و افزود: این کنفرانس با محوریت کرونا شامل مقاله، طرح های 

پژوهشی و پایان نامه برگزار می شود.
وی برگزاری جشنواره های پروپزال برتر، پژوهش برتر)ویژه کارکنان شهرداری 
ها  طرح  مجازی)خالصه  جشنواره  خالق،  شهروند  استارتاپ،  های  ایده  رشت(، 
و کتاب ها(، نشانه های تخصصی مجازی، پرسشنامه سنجش میزان مطلوبیت 
برندینگ شهر رشت با نگاه عضویت در شبکه شهرهای خالق یونسکو را از دیگر 

برنامه های هفته پژوهش عنوان کرد.

پروژه نصب دوربین های ترافیکی و نظارتی شهر 
رشت در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد 

	

شهردار	رشت	از	نصب	دوربین	های	ترافیکی	و	نظارتی	در	این	شهر	خبر	داد	و	گفت:	این	پروژه	هم	اینک	
در	دست	اجرا	است	و	انتظار	داریم	در	دهه	فجر	امسال	به	بهره	برداری	برسد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	سید	محمد	احمدی	شهردار	
رشت	امروز	)چهارشنبه	۱۹	آذر(	در	جلسه	با	مدیرعامل	شرکت	فناپ	تلکام	اظهار	داشت:	پروژه	نصب	

دوربین	های	ترافیکی	و	نظارتی	شهر	رشت	در	دهه	مبارک	فجر	امسال	به	بهره	برداری	می	رسد.
شهردار	رشت	بهره	برداری	از	دوربین	های	ترافیکی	و	نظارتی	را	گامی	بسیار	ارزشمند	در	این	شهر	خواند	و	
اذعان	کرد:	فرآیند	نصب	دوربین	های	ترافیکی	و	نظارتی	در	سطح	شهر	رشت	با	سرعت	خوبی	در	دست	

انجام	است	و	انتظار	داریم	این	طرح	در	موعد	مقرر	تکمیل	شود.
احمدی	نصب	دوربین		های	نظارتی	و	ثبت	تخلفات	را	از	جمله	نیازهای	بسیار	اساسی	این	کالنشهر	اعالم	
کرد	و	بیان	داشت:	راه	اندازی	چنین	فناوری	هایی	عالوه	بر	ارتقاء	شاخص	های	توسعه	یافتگی	شهر	رشت،	

مزایای	بسیار	فراوانی	هم	در	حوزه	های	مختلف	دارد.
وی	با	تاکید	بر	اینکه	شرکت	فناپ	تلکام	تاکنون	کارهای	بزرگی	در	سطح	ملی	انجام	داده	است	عنوان	
کرد:	روند	نصب	دوربین	های	ترافیکی	و	سامانه	های	ثبت	تخلف	در	سطح	کالنشهر	رشت	تاکنون	مطلوب	

نبوده	است	و	امیدواریم	این	روند	با	مشارکت	همه	بخش	های	مرتبط	سرعت	بگیرد.
شهردار	رشت	در	ادامه	ضمن	اشاره	به	کارنامه	موفق	و	تجربیات	خوب	شرکت	فناپ	تلکام	تصریح	کرد:	با	
این	همکاری	مطلوبی	که	بین	شهرداری	و	شرکت	فناپ	تلکام	شکل	گرفته	امیدواریم	بتوانیم	در	کوتاه	ترین	

زمان	ممکن	به	تعهدات	طرفین	جامه	عمل	
عرصه	های	 در	 خدمات	 این	 از	 و	 بپوشانیم	

مختلف	نهایت	استفاده	را	ببریم.
مربوط	 موضوعات	 پیگیری	 رشت	 شهردار	
پایش	 و	 نوری	 فیبر	 پروژه	های	 پیشبرد	 به	
و	 توجه	 مورد	 هم	 را	 رشت	 شهر	 تصویری	
بررسی	قرار	داد	و	عنوان	کرد:	حداکثر	طی	دو	
هفته	آینده	فرآیند	تجهیز	کانال	های	ارتباطی	
به	فیبر	نوری	توسط	شرکت	فناپ	تلکام	انجام	

می	شود.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	

بین	الملل	شهرداری	رشت،	در	این	جلسه	مدیرکل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	استان	گیالن	به	عنوان	
نماینده	عالی	وزارت	ارتباطات	شرکت	داشت.

الزم	به	ذکر	است؛	عالوه	بر	همکاری	های	مشترک	و	دو	جانبه	ای	که	هم	اینک	بین	شهرداری	رشت	و	
شرکت	فناپ	تلکام	شکل	گرفته	و	در	حال	پیگیری	است	این	شرکت	برای	سرمایه	گذاری	در	پروژه	تجهیز	

مرکز	کنترل	ترافیک	شهرداری	رشت	نیز	اعالم	آمادگی	کرده	است.
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شهردار رشت با بیان اینکه همکاری 
شهرداری  بین  سازنده ای  و  خوب 
دارد  وجود  شهر  شورای  اعضای  و 
گفت: توزیع عادالنه خدمات و توسعه 
در  که  است  امری  شهری  متوازن 

دستور کار شهرداری قرار دارد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت روز چهارشنبه ۱۹ آذر۹۹ در 
جلسه امضای قرارداد ممیزی نوین 
همکاری  اینکه  بر  تاکید  با  امالک 
خوب و سازنده ای بین شهرداری و 
اعضای شورای شهر وجود دارد اظهار 
داشت: این همکاری های سازنده و دو 
طرفه بدون شک نتایج خوبی را برای 

شهر رشت به دنبال خواهد داشت.
شهردار رشت با اشاره به اینکه اجرای 
منابع  ایجاد  باعث  هوشمندسازی 
ابراز  می شود  شهرداری  برای  پایدار 
و  متوازن  توسعه  ضرورت  داشت: 

عادالنه مناطق مختلف شهر رشت امری است که در اولویت برنامه های شهرداری رشت قرار دارد.
احمدی ضمن قدردانی از حمایت های اعضای شورا در تمام زمینه ها با مجموعه شهرداری از همکاری 
سازنده بین این دو مجموعه سخن گفت و عنوان کرد: از جمله برنامه هایی که بنده به اعضای شورای 

شهر ارائه دادم بحث هوشمندسازی بود که اولین گام آن هم ممیزی نوین امالک است.
وی با بیان اینکه همکاری های مثبت بین شورا و شهرداری قطعا نتایج بسیار خوبی برای شهر رشت 
به همراه خواهد داشت افزود: شهرداری همواره از نظرات اعضای شورا به عنوان بازوهای مشورتی خود 

استفاده می کند و اعضای شورا بهترین مشاوران ما محسوب می شوند.
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری خود را مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر می داند اضافه کرد: 
پیگیری و اجرای مباحثی مانند هوشمندسازی نیز در راستای سیاست های شورای شهر و برنامه هایی 

محسوب می شود که از طرف شهرداری ارائه شده است.
شهردار رشت اجرای هوشمندسازی و کارکردهای ده گانه آن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این 
حرکت از سال های قبل در مجموعه شهرداری رشت شروع و نیازهای آن هم شناسایی شده بود و ما 

هم در همین مدت کوتاه اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادیم.
از تالش  نتیجه رساندن کامل هوشمندسازی دست  به  تا  اینکه شهرداری رشت  بر  تاکید  با  وی 
برنمی دارد و نسبت به آن اهتمامی جدی دارد تصریح کرد: هوشمندسازی برای تمام خدماتی که 
قرار است شهروندان دریافت کنند امری است که در تمام دنیا رواج دارد بنابراین ما نیز باید به همین 

سمت و سو حرکت کنیم.
شهردار رشت بهره گیری از شیوه های سنتی و اصرار بر ادامه چنین رویکردهایی را امری که کامال 
منسوخ و با رویه های نوین جایگزین شده است خواند و افزود: جلوگیری از بروز هرگونه انحراف، 
صرفه جویی در وقت و هزینه، ممانعت از اتالف انرژی، سرعت در ارائه خدمات و مواردی نظیر این 

خوب  بسیار  مزیت های  جمله  از 
هوشمندسازی محسوب می شود.

در  مختلف  دولت های  نگاه  احمدی 
بحث الکترونیکی کردن ارائه خدمات 
به مردم را هم نگاهی پیشرو و مثبت 
ارزیابی کرد و یادآور شد: استفاده از 
سامانه و ارائه خدمات نرم افزاری به 
شهروندان، بدون شک رضایت مندی 
گیرندگان  خدمت  بین  در  بیشتری 

ایجاد می کند.
توسعه یافتگی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در کشورهای پیشرفته امری تصادفی 
موضوع  این  شک  بدون  و  نیست 
می شود  شامل  را  زیادی  مؤلفه های 
این است  ما  تمام تالش  اذعان کرد: 
که در برنامه های عملیاتی شهرداری 
از مزیت های ممیزی امالک به شکل 

مناسبی استفاده کنیم.
اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
هوشمندسازی در بحث ممیزی، برای 
برقراری عدالت در ارائه خدمات شهری 
و توسعه متوازن کمک بزرگی می کند ابراز داشت: بدون تردید هوشمندسازی با تدوین یک نوع آمایش 

منطقه ای به ما در برقراری تعادل و توازن شهری کمک شایان توجهی می کند.
احمدی یکی دیگر از پیامدهای اجرای این پروژه را ایجاد یک درآمد پایدار برای شهرداری اعالم کرد و 
افزود: اعتمادسازی و ایجاد انگیزه در پرداخت عوارض شهرداری از جمله دیگر اهدافی است که دنبال 

می شود.
وی ضرورت امکان سنجی ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری را در شهر رشت مورد تاکید قرار داد 
و عنوان کرد: در بحث سرمایه گذاری هم باید از اطالعات حاصل شده جهت شناسایی ظرفیت های شهر 

رشت استفاده کنیم.
شهردار رشت ایجاد تعادل مناسب در منابع، درآمدها و مصارف شهرداری را امری الزم و ضروری دانست 

و گفت: رویکرد و هدف شهرداری رشت این است که به سمت تدوین بودجه عملیاتی حرکت کند.
احمدی استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها برای عمران و آبادانی هرچه بیشتر شهر رشت را مورد تاکید 
قرار داد و بیان داشت: هوشمندسازی می تواند در تحقق منابع پایدار برای شهرداری مؤثر واقع شود تا 

بعد از آن منابع را به شکل متوازن در نواحی مختلف شهر رشت توزیع کنیم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه طرح هوشمندسازی در سه فاز تقسیم بندی شده است عنوان کرد: برای 
انجام کامل این طرح به سه سال زمان نیاز داریم و انتظار داریم در عرض یکسال به اهداف اولیه آن 

دست پیدا کنیم.

شهردار رشت: 
همکاری مثبت شورا و شهرداری نتایج خوبی برای شهر رشت به دنبال دارد
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»شهردار رشت نگاه 
دلسوزانه ای نسبت به شهر 

دارد«
هم  رشت  شهر  شورای  رئیس 
با  داشت:  اظهار  جلسه  این  در 
توجه به پیچیدگی و گستردگی 
وجود  شهری  مدیریت  در  که 
از  که  است  ضروری  دارد 
پتانسیل های موجود برای کاهش 
و  بهتر  ارائه  و  پیچیدگی ها  این 
شهروندان  به  خدمات  سریع تر 

استفاده کنیم.
احمد رمضانپور نرگسی ممیزی 
نوین امالک را از جمله اقدامات 
و  خواند  شهری  مدیریت  مهم 

ضمن اشاره به تصمیماتی که در باب انتخابات 
شوراهای شهر و روستا گرفته شده است تصریح 
کرد: با قانون فعلی، شورای شهر فقط شورای 
باید  که  آنچنان  نمی تواند  و  است  شهرداری 

مردم  مطالبات  برآوردن  جهت  در 
حرکت کند.

بیان  با  رشت  شهر  شورای  رئیس 
اینکه ایجاد درآمد پایدار برای شهر 
مردم  وقت  اتالف  از  جلوگیری  و 
مورد  برنامه های  جمله  از  همواره 
داشت:  ابراز  است  بوده  وی  تاکید 
با اجرای هوشمندسازی رویه انجام 
از  بسیاری  جلوی  و  شفاف  کارها 

ناکارآمدی ها گرفته می شود.
رمضانپور نرگسی شهردار رشت را 
یکی از مدیران باسابقه و از افتخارات 
افزود:  و  دانست  گیالن  استان 
شهردار رشت عالوه بر داشتن یک 

تجربه مدیریتی بسیار طوالنی، نگاه دلسوزانه ای 
هم نسبت به شهر دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت به مدت 
۳۰ سال عوارض نوسازی طلبکار است یادآور 
از ۶ درصد  آمارهای موجود کمتر  شد: طبق 
مردم عوارض نوسازی خود را پرداخت می کنند 
و ۹۴ درصد آن ها به دالیل مختلفی نسبت به 

انجام این امر اقدام نمی کنند.
طرح  اجرای  رشت  شهر  شورای  رئیس 

     رمضانپور: »شهردار رشت نگاه دلسوزانه ای نسبت به شهر دارد«
    علوی: »هوشمندسازی موجب چابک تر شدن هر چه بیشتر شهرداری می شود«

هوشمندسازی را کاری ماندگار و بزرگ از سوی 
مجموعه فعلی شهرداری خواند و اذعان کرد: این 
کار باعث کاهش بار ترافیک رشت می شود و در 
کنار کاهش اتالف وقت موجبات اعتمادسازی بین 

شهروندان و مجموعه شهرداری را فراهم می کند.

»هوشمندسازی موجب چابک تر شدن هر 
چه بیشتر شهرداری می شود«

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت هم 
در این جلسه با بیان اینکه شهردار رشت امروز 
می تواند منشاء تحوالت عمیقی در حوزه مدیریت 
نه  گذشته  در  رشت  کرد:  عنوان  باشد  شهری 
چندان دور در حوزه های مختلفی پیشتاز بود و 

امیدواریم مجدد به همان جایگاه خود برگردد.
سید امیر حسین علوی اثرگذاری مجموعه فن آوا 

شهری  خدمات  ارائه  در 
مورد  را  رشت  شهرداری 
تصریح  و  داد  قرار  توجه 
کرد: پکیج و مجموعه ای 
بحث  در  امروز  که 
خدمات  هوشمندسازی 
بسته شد حاصل تالشی 
۵ ساله است و مجموعه 
شهرداری  سازمان های 
آن  مختلف  حوزه های  و 
دخیل  بخش ها  این  در 

بوده اند.
از  مردم  استفاده  وی 
طرح  اجرای  برآیند 
چابک  و  هوشمندسازی 
مورد  هم  را  شهرداری  بیشتر  چه  هر  شدن 
اشاره قرار داد و گفت: جوامع محلی می توانند 
در مدیریت و توسعه پایدار پویاتر و بهتر عمل 
کنند و تمرکززدایی موضوعی است که از دولت 

و مجلس یازدهم انتظار داریم.
شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
و  دولت  اینکه  بیان  با  رشت  شهر 
مجلس به نهادهای محلی آن چنان 
این  از  ندارند  کافی  توجه  باید  که 
رویکرد انتقاد کرد و یادآور شد: برای 
مجلسی که پس از چهار دهه داعیه 
و  رویه  چنین  دارد  بودن  انقالبی 

رویکردی زیبنده نیست.
علوی تالش مجموعه شورای شهر 
به مردم  برای خدمت گذاری  رشت 
و شهروندان را هم مورد تاکید قرار 
داد و تصریح کرد: اگر قرار باشد که 
کشور به سمت توسعه پایدار حرکت 
با مشارکت حداکثری  این موضوع  قطعا  کند 

مردم، نهادها و جوامع محلی میسر می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، در پایان این جلسه 
طرفین  بین  امالک  نوین  ممیزی  قرارداد  هم 

مبادله شد.

تاکید شهردار رشت بر 
بازگشایی کمربندی ۹۰ متری 

حد فاصل میدان گیل تا 
شمال مسکن مهر

ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
رشت  شهردار  احمدی  سیدمحمد 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  با  دیدار  در 
گیالن که به منظور توافقات اولیه جهت 
بازگشایی کمربندی ۹۰ متری میدان گیل 
تا شمال مسکن مهر انجام شد، بر ایجاد 
فضای تعاملی میان این دو  نهاد در راستای 
کیفیت بخشی خدمات رسانی به مردم، 

تاکید کرد.
لزوم  به  اشاره  با  جلسه  این  در  وی 
بازگشایی کمربندی ۹۰ متری حد فاصل 
میدان گیل تا شمال مسکن مهر به طول 
۲ هزار و ۶۰۰ متر اظهار داشت: بازگشایی 
این کمربندی و خیابان منشعب از آن با 
برآورد سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد تومان 
و  منطقه  به  دسترسی  سهولت  موجب 

کاهش بار ترافیکی می شود.
احمدی با بیان اینکه در صدد اجرای چند 
پروژه بزرگ و قابل توجه در این منطقه 
هستیم، خواستار همکاری های الزم اداره 
راه و شهرسازی با شهرداری در این راستا 

شد.
همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف 
قدر السهم ۱۰ درصدی شهرداری رشت از 

اراضی مسکن مهر تاکید شد.
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به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ سید 
محمد احمدی در راستای توسعه شهر رشت و به منظور پیگیری مسائل شهری با حضور در تهران، 
با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر ارشاد و برخی دیگر از مسئوالن ارشد 

دیدار و گفتگو کرد.

*پیگیری جذب اعتبارات ساماندهی پسماند رشت در دیدار با دکتر نوبخت

 سید محمد احمدی، شهردار رشت با محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در راستای رفع مشکالت زیست محیطی و پسماند شهر رشت دیدار کرد.

در این دیدار که به منظور پیگیری جذب اعتبارات مربوط به ساماندهی پسماندهای شهر رشت برگزار 
شد، بر راه اندازی زباله سوز سراوان و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی تاکید شد.

شهردار رشت در این نشست ضمن تقدیر از پیگیری های دکتر نوبخت، با بیان اینکه شورا و شهرداری 
مصمم به حل مشکل پسماند هستند 
اعتبارات  باقیمانده  جذب  خواستار 

مربوط به زباله سوز شد.

وزیر  با  رشت  شهردار  دیدار   *
سرانه  افزایش  منظور  به  ارشاد 

فضای فرهنگی
سید محمد احمدی در بخش دیگری از 
سفر کاری یک روزه خود به تهران، با صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دیدار کرد.
پیرامون  مذاکره  با  که  دیدار  این  در 

افزایش سرانه فضای فرهنگی شهر رشت همراه بود، پس از بیان نظرات و پیشنهادات طرفین، توافق 
هایی در خصوص چگونگی انجام فعالیت ها و بهره برداری از اماکن فرهنگی صورت گرفت.

 * پیگیری جذب اعتبار افزایش اتوبوس های شهری رشت از طریق سازمان شهرداریهاو 
دهیاری های کشور

نوسازی  و  رشت  شهر  عمومی  نقل  و  ناوگان حمل  ظرفیت  افزایش  راستای  در  رشت  شهردار 
اتوبوس های موردنیاز، جذب اعتبارات مربوط به این بخش را از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری 

های کشور پیگیری کرد.
سید محمد احمدی در دیدار با مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 

روز پرکار شهردار رشت در پایتخت با برگزاری پنج دیدار مهم
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر 
و  افزایش ظرفیت حمل  دهیاری های کشور، 
نقل عمومی را ضرورت امروز شهر رشت دانست 
و بر جذب به موقع اعتبارات مربوطه تاکید کرد.
مجموعه شهرداری رشت از مدتها قبل نوسازی 
و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق 
افزودن اتوبوس های جدید و بازسازی و نوسازی 

اتوبوس های قدیمی را در دستور کار دارد.

محور  خارجی؛  گذاران  سرمایه  *جذب 
رایزنی های احمدی در وزارت امور خارجه
با  مذاکراتی  همچنین  احمدی  محمد  سید 

مدیرکل سرمایه گذاری وزارت امور خارجه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی برای پروژه های 
شهری در وزارت امور خارجه انجام داد.

مجموعه شهرداری رشت با رویکرد تسهیل روند سرمایه گذاری در این شهر و بهره مندی از ظرفیت 
ها و ارتباطات موجود، به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی و ورود ارز به کشور است و در همین 
راستا شهردار رشت رایزنی هایی را در 
سفر یک روزه خود به تهران در وزارت 

امور خارجه داشته است.
به وجود  اقتصادی  به شرایط  توجه  با 
خارجی  گذاران  سرمایه  جذب  آمده، 
بسیاری  اجرای  روند  تسریع  بر  عالوه 
مدنظر  گذاری  سرمایه  های  پروژه  از 
مدیریت شهری رشت، که اغلب پروژه 
می  شمار  به  مهمی  و  زیربنایی  های 
روند، می تواند قطار توسعه رشت را نیز 

با سرعت بیشتری به حرکت درآورد. 
*راه اندازی شهرک صنوف؛ محور 
مذاکرات شهردار رشت و معاون توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

کشور
سید محمد احمدی همچنین در راستای توسعه و ارتقای شهر رشت با معاون توسعه سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی کشور دیدار کرده و در خصوص راه اندازی شهرک صنوف در رشت 

گفتگو و تبادل نظر کرد.
نقش شهرک صنوف در بهبود سیمای شهری، کاهش مشکالت ترافیکی و ساماندهی برخی مشاغل 
جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری از محورهای سخنان شهردار رشت در این دیدار بود که در 

نهایت منجر به موافقت اولیه میان طرفین مذاکره گردید.
میادین میوه و تره بار، مصالح ساختمانی، فروش آهن آالت، نمایشگاه خودرو و فروش دام 
و محصوالت دامی از جمله صنوفی هستند که در این توافق نامه به آنها اشاره شده است.

دیدگاه ها و نظرات خود را با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت مطرح کنید.
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دیدار شهردار رشت با معاون توسعه و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک 
های صنعتی در خصوص ایجاد شهرک صنوف در رشت برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در دیدار 
سیدمحمد احمدی شهردار رشت با معاون توسعه و عضو هیئت مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به نقش شهرک صنوف در توسعه 
شرکت  و  رشت  شهرداری  بین  خصوص  این  در  اولیه  موافقت  شهری، 

شهرک های صنعتی انجام شد.
بر اساس این گزارش مقرر گردید که به منظور ایجاد شهرک و سامان دهی 
صنوف که می تواند تاثیر شایانی در توسعه شهری داشته باشد، تفاهم نامه 

ای تنظیم شود.
میادین میوه و تره بار، مصالح ساختمانی، آهن فروشی، بنگاه های ماشین، 
فروش دام و محصوالت دامی و تعمیرکاران خودرو از جمله صنوفی هستند 

که در این موافقت نامه به آنها اشاره شده است.
تمرکز مشاغل در یک مکان و تسهیل دسترسی به آنها و همچنین بهبود 

سیستم انتقال از مزایای این تفاهم نامه است.
به متراژ ۲۰۰ هکتار در فاز سه شهرک صنعتی،  گفتنی است، زمینی 
پشت ایستگاه راه آهن برای احداث شهرک صنوف در نظر گرفته شده 

است.

شهردار رشت با عضو هیئت مدیره شرکت 
شهرکهای صنعتی در باره ایجاد شهرک صنوف 

گفت وگو کرد

تجمیع دکلهای مخابراتی رشت در مرحله اجرا
اپراتورهای تلفن  با مشارکت  از سوی سازمان فاوای شهرداری رشت و 

همراه انجام شد؛ 
اجرای طرح ساماندهی و تجمیع دکل های مخابراتی طرح ریزی شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
رئیس سازمان فاوای شهرداری این  شهر در حاشیه اجرای این طرح، اظهار 
کرد: قرارداد واگذاری ۹ نقطه تجمیعی با شرکت ایرانسل پس از طی مراحل 

قانونی و دریافت مصوبه شورای اسالمی رشت منعقد شده است.
هانی عسکری گفت: قرارداد سایت های شرکت مخابرات گیالن نیز پس از 

گذشت بیش از یک دهه تعیین تکلیف شده اند.
به گفته وی در این قرارداد ۲ سایت جدید نیز در خیابان های ۱۷۶ و ۱۷۹ 

گلسار به منظور بهبود پوشش آنتن دهی در نظر گرفته شده است.
عسکری با اشاره به امکان بروز مشکالت قانونی آتی در فرآیندهای قانونی 
و صدور مجوز در این امر، تاکید کرد: شهروندان می توانند قبل از امضای 
هرگونه قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه برای نصب دکل های مخابراتی، به 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مراجعه کنند.

وی همچنین بی توجهی به ارائه آموزش های شهروندی به منظور برطرف 
کردن مشکالتی همچون ممانعت های مردمی در نصب سایت های مخابراتی 
را نقطه ضعف اپراتورهای تلفن همراه عنوان کرد و گفت: الزم است شرکت 

های یاد شده، تالش های بیشتر و مؤثرتری در این زمینه داشته باشند.
رئیس سازمان فاوا در پایان خواستار همکاری شهروندان با شهرداری به 

منظور اجرای طرح ساماندهی و تجمیع دکل های مخابراتی شد.
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پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 
مرجع رسمی انتشار اخبار 

شهرداری است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، در این اطالعیه آمده است: برخی اخبار و مصاحبه هایی 
که طی ۴۸ ساعت گذشته در خصوص بارندگی اخیر از قول سید 
می  تکذیب  است،  شده  منتشر  رشت  شهردار  احمدی،  محمد 
گردد و نباید مورد استناد، اعتماد، نشر و یا بازنشر رسانه ها قرار 

گیرند.
بنابراین ضمن تشکر از همکاری و تعامل رسانه ها، به اطالع اصحاب 
رسانه و شهروندان می رساند؛ پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 
به نشانی www.rasht.ir مرجع اصلی انتشار اخبار رسمی شهرداری 
خبر،  قالب  در  مربوطه  مصاحبه های  و  اخبار  تمامی  و  است  رشت 
تصویر، گزارش و ... از طریق روابط عمومی و پایگاه اطالع رسانی یاد 

شده، منتشر می گردد.

شهردار رشت از باغ ۴۵۰ هکتاری الکان 
بازدید کرد

شهردار رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری از باغ ۴۵۰ هکتاری الکان 
بازدید کرد و مسائل و موضوعات مرتبط با این بوستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت از پارک ۴۵۰ هکتاری الکان که در راستای 
گسترش و افزایش سرانه فضای سبز شهری در حال احداث است، بازدید کرد.

در این بازدید همچنین روند چگونگی سرمایه گذاری در این پارک جهت تامین 
رفاه و آسایش مردم با بهره گیری ازسرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد 

بررسی قرار گرفت.
اجرای پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری الکان، عالوه بر ایجاد فضایی مفرح برای 

شهروندان، موجب اشتغالزایی قابل توجهی خواهد شد.

بازدید 
شهردار رشت از 

منطقه چهار
سیدمحمد  گذشته  هفته 
احمدی شهردار رشت به طور 
سرزده از منطقه چهار بازدید 
مدیر  با  گفت وگو  در  و  کرد 
امور  انجام  تسریع  بر  منطقه 
شهروندان  به  پاسخگویی  در 

تاکید کرد.



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

بازدیدهای شبانه  و روزانه شهردار رشت هنگام 
بارندگی های اخیر

در پی شروع و تداوم بارش باران، بازدیدهای شبانه و روزانه شهردار رشت از سطح 
شهر انجام شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از نخستین 
ساعت های بارش سیدمحمد احمدی به بازدید میدانی از سطح شهر پرداخت و مناطق 

آب گرفته را مورد بررسی قرار داد.

بازدید شبانه

بازدید روزانه

سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری رشت 
منصوب شد

سرپرست  حکمی  در  رشت  شهردار 
مدیریت برنامه و بودجه این شهرداری را 

منصوب نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه 
عنوان  به  چراغی  اسماعیل  حکم  این 
بودجه  و  برنامه  مدیریت  سرپرست 

شهرداری رشت منصوب شد.
این  برای  خود  حکم  در  رشت  شهردار 
آرزوی  شهرداری  جدید  سرپرست 
امیدوار  که  کرد  اعالم  و  نمود  موفقیت 
است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره 
و  و صالح شهرداری رشت  رعایت صرفه  با  رهبری  معظم  مقام  منویات  از  گیری 
همچنین با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریت های 

سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.
شایان ذکر است که اسماعیل چراغی پیش از این، مدیریت حسابرسی شهرداری 

رشت را بر عهده داشت.

بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت 
تصفیه خانه شیرابه سراوان  

سید محمد احمدی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان 
بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت عصر روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ از روند فعالیت و 

چگونگی کار تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید کرد.
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به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، با مشارکت بخش خصوصی 
و نظارت این سازمان، بازارچه ای با قابلیت فروش آنالین در راستای سهولت دسترسی 

شهروندان به مایحتاج عمومی با قیمت مناسب به بهره برداری رسید.
در حاشیه بهره برداری از این بازارچه سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری رشت ضمن تاکید بر توسعه بازارچه های محلی با مشارکت بخش 
خصوصی در سطح شهر اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی تالش مجموعه سازمان بر این است تا در جهت ارائه خدمات فروش اینترنتی 

اقدامات مناسبی در شهر رشت انجام پذیرد.

علیرضا حسنی ایجاد رضایت مندی مشتریان و نظارت بر نرخ قیمت ها در بازارچه های 
تحت نظارت سازمان را از دیگر برنامه های پیش رو عنوان کرد.

الزم به ذکر است در مراسم افتتاح این بازارچه واقع در بلوار دیلمان، خیابان میرابوالقاسمی 
بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر رشت و ناظر سازمان به همراه امیر حسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه 

شهری شورای اسالمی شهر رشت نیز حضور داشتند.

بازارچه فروش آنالین میوه و تره بار در 
بلوار دیلمان رشت 

جلسه هم اندیشی و بررسی وضعیت تجهیزات و ماشین آالت 
ایستگاه های آتش نشانی برگزار شد

روسای  عملیات،  معاونت  رئیس،  با حضور  آذر ۹۹  پنجشنبه ۲۰  روز  عصر     
ایستگاه های آتش نشانی و تنی چند از معاونان این سازمان جلسه هم اندیشی با 
محوریت بررسی وضعیت کنونی از تجهیزات، ماشین آالت ایستگاه ها و... در دفتر 

رئیس این سازمان برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت شهرام 
مومنی در این جلسه با تاکید بر اینکه جهت رفاه حال ارباب رجوع؛ زین پس سعی 
بر این خواهد بود که جلسات پس از ساعات اداری برگزار شود، تاکید داشت: با توجه 
به فصل بارانی شهر؛ امید است کما فی سابق با تالش، همدلی و پشتکار مضاعف در 
بهبود شرایط و ایجاد وضعیت مطلوب در راستای رفاه بیشتر شهروندان و نیز کاهش 

مشکالت آبگرفتگی در شهر تالش کنیم.
   رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت ضمن قدردانی از همه  
پرسنل جهت همکاریها و فعالیتهای صورت گرفته در روزهای گذشته ادامه داد: 
انتظار داریم همچنان با توجه به حساسیت کار آتش نشانان مواردی همچون »بررسی 
و شناسایی حوزه های عملیاتی، بررسی صحت شیرهای آتش نشانی، بررسی نقاط پر 
خطر در شهر، کسب اطالعات الزم در خصوص بررسی کوچه های تنگ و باریک، 

بررسی و افزایش توانمندی عملیاتی پرسنل با برگزاری آموزش های مستمرتئوری 
و عملی و...« انجام پذیرد.

ایستگاه های  روسای  جلسه  این  ادامه  در  است:  حاکی  گزارش  همین     
موجود   نیازهای  و  کمبودها  بر  اجمالی  توضیحی  در  نیز  رشت  آتش نشانی 

اشاره کردند.
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