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

شهرداری رشت از هر فرصت برای انجام 
فعالیتهای عمرانی استفاده می کند

شهردار رشت: 

به توانایی نیروهای فعال در 

مجموعه شهرداری رشت باور دارم



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

۲

حدیث هفته

خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات  مدیریت 
الملل  بین  امور  و 
شهرداری رشت، سید 
روز  احمدی،  محمد 
آذر(   ۲۶ )چهارشنبه، 
جلسه  چهارمین  در 
پیشگیری،  ستاد 
هماهنگی و فرماندهی 
به  پاسخ  عملیات 
در  که  گیالن  بحران 
برگزار  استانداری 
بروز  پیشینه  به  شد 

برف  شدید  بارش  از  ناشی  بحران های 
دو  تجربه  گفت:  و  پرداخت  گیالن  در 
می دهد  نشان  وضوح  به   گذشته  دهه 
بی برنامگی  و  ناهماهنگی  هرگونه  که 
می تواند دست اندرکاران را برای مقابله 
به  هنگام و کارآمد با بحران بارش شدید 

برف غافلگیر کند.
مدیریت  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
است  مهم  و  شاخص  مدیریتی  بحران 
و همه باید یکصدا حرکت کنند، افزود: 
مسئوالن باید در بستر تعامل و همدلی 
و مدیریت واحد به ایفای وظایف محوله 

بپردازند.

در  برف روبی  ماشین آالت  تجمیع  وی 
و  بهتر  مدیریت  اعمال  و  واحد  مکان 
اثربخش تر در زمان وقوع بحران و بارش 
سنگین برف را اولویت شهرداری عنوان 
بیان داشت: در حال حاضر ۳۷  و  کرد 
دستگاه از مجموع ۵۴ دستگاه ماشین 
آماده  رشت  شهرداری  راهداری  آالت 
ارائه خدمات در هنگام بروز بحران است.
و  بهسازی  لزوم  بر  تاکید  با  احمدی 
به   شهرداری  ماشین آالت  نوسازی 
منظور ارائه خدمات بهتر به مردم هنگام 

بروز بحران خواستار کمک 
راستا  این  در  دولت  مالی 
در  کرد:  تصریح  و  شد 
میلیارد  یک  کمک  صورت 
تومانی دولت به شهرداری، 
ماشین  دستگاه   ۵۴ تمامی 
آالت سنگین شهرداری در 
می شوند  مهیا  استان  مرکز 
حداکثر  بتوانیم  تا 
ارائه  در  را  مطلوبیت 
داشته  مردم  به  خدمت 

باشیم.
مسدود  از  جلوگیری  وی 
بیمارستان ها  به  منتهی  معابر  شدن 
و مراکز حساس و اضطراری در زمان 
بارش برف را اولویت شهرداری اعالم 
و بر ضرورت تدوین برنامه ای منسجم 
و یکپارچه هنگام وقوع بحران جهت 
مدیریت و کاهش آسیب ها تاکید کرد.

با  ساخت:  خاطرنشان  احمدی 
مسئوالن  و  مناطق  مدیران  همکاری 
دستگاه های ذی ربط تالش می کنیم تا 

بحرانی در شهر رشت ایجاد نشود.

شهردار رشت در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران استانداری گیالن:

شهرداری رشت برای مقابله با حوادث زمستانی تالش می کند
تداوم فعالیت 

دبیرخانه سومین 
ساالنه شهرپژوهی 

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

و پژوهش آغاز به کار نمود. 
شرکت  برای  عالقه مندان 
و  شده  یاد  جشنواره های  در 
بهره مندی از امتیازات شرکت 
از  می توانند  ساالنه  این  در 
ساالنه  به  ورود  منوی  طریق 
سایت  در  شهرپژوهی 
http://rpcfest.rasht.ir/
fa/ اطالعات بیشتر را کسب 

نمایند.

محمد بن زکریا، جعفر بن محمد بن عماره  کندی، پدرش، حسین بن صالح، دو مرد از بنی هاشم، از حضرت  زینب)علیهاالسالم( دختر علی )علیه السالم( روایت 
کرد که زینب علیهاالسالم فرمود: »قالت فاطمه علیهاالسالم: … و نحُن وسیلتُه فی  خلقِه و نحُن خاصته و محل  قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه 

انبیائه…«؛
 »ما وسیله  ارتباط خدا با مخلوق های او هستیم. ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما راهنماهای روشن خداییم و وارث پیامبران او هستیم .«.
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شهردار رشت: 
حمل و نقل، عامل تحرک بخشی اقتصاد است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، شهردار رشت 
با حضور در سطح شهر فرا رسیدن ۲۶ آذر روز حمل و نقل را به رانندگان سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت تبریک و با اهداء گل از آنان تقدیر و قدردانی کرد.

شهردار رشت با بیان اینکه حمل و نقل، عامل تحرک بخشی اقتصاد است و با توانمندی آن 
توسعه کشور محقق می گردد، خاطر نشان کرد: روز حمل و نقل روز قدردانی از خدمات 

ارزشمند تمامی دست اندرکاران و شاغالن بخش حمل و نقل کشور است.

افزایش نرخ ۲۰ درصدی کرایه تاکسی در رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمد نوری هریس 
اظهار داشت: در الیحه بودجه سال ۹۹ شهرداری رشت افزایش نرخ تاکسی به مبلغ ۲۰ درصد 
در نظر گرفته شده بود که در صحن شورا تصویب به فرمانداری ارایه و بعد از طی مراحلی در 

"ستاد تنظیم  بازار" استانداری در نهایت ماه گذشته ابالغ و اجرایی شد.
وی با بیان اینکه ابالغ جدید افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی برای اولین بار در سال جاری 
انجام گرفته و قبل از آن افزایشی ابالغ نشد، افزود: مردم در صورت بروز هر گونه افزایش 
کرایه تاکسی "جز ۲۰ درصد جدید" می توانند به معتمدین و بازرسان خط های ویژه تاکسی 

اعالم کنند.
رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خاطر نشان کرد: ۷۴ خط 
معتمدین  ها  خط  این  از  یک  هر  در  که  است  فعال  کالنشهر  این  در  تاکسی  ویژه 
حضور دارند ضمن اینکه حدود ۵۰ نیروی بازرسی و گشت در این خط ها فعالیت 

کنند. می 

وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از انتشار ویروس 
کرونا اضافه کرد: سوارکردن سه مسافر در عقب تاکسی ها ممنوع است لذا رانندگان تاکسی 

ملزم به رعایت این پروتکل هستند.
وی با بیان اینکه ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به 
رانندگان تاکسی ارایه شده و از آموزش های الزم در این باره برخوردار شدند، خاطرنشان کرد: 
شهروندان در صورت تخلف سوارکردن سه مسافر در عقب خودرو می توانند به معتمدین و 

بازرسان خط اعالم کنند.
رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خاطر نشان کرد: اگر راننده تاکسی 
تخلفی در این زمینه مرتکب شود بار اول به او تذکر داده می شود در صورت تکرار به کمیته 

انضباطی معرفی می شود.
هم اکنون ۶ هزار و ۵۰ راننده تاکسی با کمک راننده ۹ هزار نفر در کالنشهر رشت فعالیت 
دارند. رشت، دارای حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت است که در طول روز به یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار نفر می  رسد.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری منصوب شد
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت در احکامی جداگانه متین عاشوری 
به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و  را 
مشارکت های مردمی شهرداری و خاطره محجوب 
بازآفرینی  معاونت  سرپرست  سمت  به  را  متقی 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  شهری  فضاهای 

فضاهای شهری شهرداری منصوب نمود.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری 
کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری 
و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود 
در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و 

پیروز باشند.



۴

با  رشت  شهردار  سه شنبه  روز  مردمی  مالقات 
شهروندان در شهرداری منطقه دو برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، در برنامه مالقات مردمی 
این هفته که در منطقه دو شهرداری برگزار شد، 
های  درخواست  و  مشکالت  مسائل،  شهروندان 
به  توجه  با  نیز  و شهردار  نمودند  را مطرح  خود 
موضوعات و درخواست های مردم، دستورات الزم 
را جهت پیگیری و رسیدگی به حوزه های مربوطه 

صادر نمود.
گفتنی است دیدارهای مردمی سه شنبه هر هفته 

برگزار می شود.

مالقات مردمی شهردار رشت 
با شهروندان در شهرداری 

منطقه دو

هفته  در  شهرداری  های  برنامه  رشت  شهردار 
اولین  برگزاری  از  کرد:  تشریح  را  پژوهش 
برگزاری  تا  مردم"  برای  شهرهایی  کنفرانس" 

جشنواره های مجازی پژوهش
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
هفته  در  شهرداری  های  برنامه  رشت  شهردار 

پژوهش را تشریح کرد.
معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
رهبری به علم و پژوهش اظهار کرد: مقام معظم 
به  باید  را  پژوهش  و  "علم  فرمایند  می  رهبری 
باور عمومی دربیاوریم تا یک همت  عنوان یک 

همگانی برای این کار گماشته شود."
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری رشت توجه ویژه 
ای به روش های نوین و 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.
کنفرانس  نخستین  برگزاری  از  رشت  شهردار 
"شهرهایی برای مردم" در هفته پژوهش خبر داد و 
افزود: این کنفرانس با محوریت کرونا شامل مقاله، 

شهردار رشت برنامه های شهرداری در هفته پژوهش را تشریح کرد

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

های هفته پژوهش عنوان کرد.

دبیر ستاد توسعه و 
مدیریت گردشگری 

شهرداری رشت
 منصوب شد

با حکم سید محمد احمدی شهردار 
رشت سمیرا اکبرپور به عنوان "دبیر 
ستاد توسعه و مدیریت گردشگری 

شهرداری رشت" منصوب گردید
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، این ستاد به ریاست شهردار 
رشت و با هدف ایجاد درآمد پایدار 
از  استفاده  با  گردشگر  جذب  و 
پتانسیل های موجود در حوزه های 
مختلف و نیز معرفی رشت به عنوان 
مقصد گردشگری با معرفی میراث 
طبیعی، فرهنگی و معنوی )ملموس 
و غیر ملموس( و فراهم آوردن رونق 
اقتصادی و کمک به گردش چرخه 
با  تولید و خدمات در شهر رشت 
بخش  های  توانمندی  از  استفاده 
و  اشتغالزایی  دولتی،  و  خصوصی 
هدایت ذینفعان صنعت گردشگری 
توسعه  و  پایدار  درآمد  ایجاد  به 
فضای کسب و کار در شهر تشکیل 
گردید و با ارائه برنامه های مدون 
جهت برندسازی و جذب گردشگر 
شهری و نگهداشت گردشگران غیر 
بومی در شهر رشت فعالیت خواهد 

نمود.
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  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت عصر روز گذشته)دوشنبه ۲۴ 
آذر( در جلسه مدیران مناطق و سازمانهای 
شهرداری اظهار داشت: به توانایی تمام مدیران 
و نیروهای فعال در مجموعه شهرداری رشت 
باور دارم و در راستای پیشرفت هرچه بیشتر 
طرح ها و پروژه ها حتما از توانمندی های آنان 

استفاده خواهم کرد.
شهردار رشت با بیان اینکه در مقاطعی و به 
هر دلیلی برخی نیروها مسئولیت هایی را به 
شکل مستقیم در مجموعه شهرداری بر عهده 
می گیرند و برخی هم ممکن است مسئولیت 
رویکرد  افزود:  باشند  نداشته  مستقیمی 
اینجانب استفاده از تمام ظرفیت ها و نیروهای 

فعال شهرداری است.
احمدی با بیان اینکه وی به تمام نیروهای فعال و 
توانمندی های آنان باور دارد تصریح کرد: در همین 
مدت کوتاهی که بنده در مجموعه شهرداری 
حضور یافتم ظرفیت ها را شناسایی کردم و درصدد 

استفاده حداکثری از نیروهای فعال هستم.
در  جدیداالحداث  ساختمان  تکمیل  از  وی 
حوزه منطقه سه شهرداری رشت سخن گفت و 
در ادامه با بیان اینکه پسماند از جمله مهم ترین 
دغدغه های شهرهای شمالی کشور محسوب 
می شود تصریح کرد: پسماند از جمله معضالتی 
آن  رفع  و  داشته  گیالن  وجود  در  که  است 

نیازمند پیگیری های مداوم و مستمر است.
بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 

شهردار رشت عنوان کرد: 
به توانایی نیروهای فعال در مجموعه شهرداری رشت باور دارم

طرح های پسماند سه پروژه اجرایی می شود ابراز 
داشت: نصب دستگاه زباله سوز، احداث تصفیه خانه 
شیرابه و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ 
به هزار تن سه پروژه ای است که شهرداری بر روی 

اجرای سریع تر آن اصرار دارد.
احمدی اجرای پروژه ممیزی نوین امالک را هم 
از جمله تاکیدات و دغدغه های شهرداری رشت 
که  تعاملی  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  و  خواند 
مدیران مربوطه این حوزه با معاونان سایر بخش ها 
برقرار می کنند عملیاتی کردن ممیزی نوین امالک 

سرعت بگیرد.
که  اهدافی  از جمله  را  پایدار  درآمد  وی کسب 
دنبال  امالک  نوین  ممیزی  اجرای  با  شهرداری 
می کند اعالم کرد و بیان داشت: اگر بتوانیم به 
تمام اهداف این پروژه برسیم بحث افزایش درآمد 
شهرداری هم به شکل قابل انتظاری تحقق پیدا 

می کند.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه شهرداری در بحث 
افزود:  است  زیرسؤال  و خدمات دهی  شهرسازی 
باید یک نقشه مشخص و مدون تهیه و تدوین 
شود تا در کنار انجام بهینه تر کارها خدمات هم به 

خوبی به شهروندان ارائه شود.
احمدی ارائه خدمات بهینه در کنار فعالیت های 
زیربنایی را رسالت شهرداری رشت دانست و عنوان 
کرد: از جمله سازمان هایی که می تواند نگاه مردم 
را نسبت به شهرداری متحول کند سازمان سیما 
منظر و سازمان حمل و نقل شهرداری رشت است.

وی اجرا و تقویت مدل های سرمایه گذاری در شهر 
رشت را ضروری دانست و با تاکید بر لزوم اجرای 

کمربندی شهر با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
گفت: در شهر رشت کمربندی وجود ندارد بنابراین 
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری در این بخش 

می تواند به ما کمک کند.
ملموس تر  حضور  ضرورت  از  رشت  شهردار 
شهرداری در پارک ۴۵۰ هکتاری الکان و پارک 
آماده سازی  داشت:  ابراز  و  گفت  سخن  سراوان 
این دو پارک برای استفاده مردم امری است که 
برنامه ریزی  و  تالش  آن  تحقق  برای  شهرداری 

می کند.
وی با بیان اینکه از ظرفیت دستگاه قضایی برای 
وصول مطالبات شهرداری رشت استفاده خواهد 
شد خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان مطالبات 
شهرداری رشت از سایر دستگاه ها بسیار زیاد است 
بنابراین برای وصول این مطالبات تعارفات را کنار 

می گذاریم.
احمدی تشکیل کمیته وصول مطالبات شهرداری 
رشت و سازمان های تابعه آن را مورد تاکید قرار داد 
و در مورد اقدامات شهرداری در زمان بارش برف 
هم عنوان کرد: تجهیز ماشین آالت و آماده سازی 
آن ها امری است که انتظار دارم توسط بخش های 

ذیربط شهرداری به دقت اجرایی شود.
الزم به ذکر است در این جلسه احکامی هم برای 
برخی از پرسنل شهرداری رشت جهت پیگیری 
اجرای تعدادی از طرح ها و پروژه های شهرداری 

صادر و ابالغ شد.

سازمان فرهنگی 
شهرداری رشت 
برنامه ریزی برای 

اقدامان »روز رشت« 
را کلید زد 

روابط عمومی سازمان فرهنگی. 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
سلسله  برگزاری  از  رشت 
نشستهای هم اندیشی با نخبگان 
شهر پیرامون انجام برنامه ریزیهای 
الزم در جهت »هفته گرامیداشت 

رشت« خبر داد.

این گزارش حاکی است سلسله 
نشستهای هم اندیشی با نخبگان، 
امر  مسووالن  و  صاحبنظران 
پیرامون برنامه ریزیهای »هفته ی 
توسط  رشت«  گرامیداشت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
آغاز  رشت  شهرداری  ورزشی 
شده و تا رسیدن به نتیجه کامل 

ادامه خواهد یافت.



۶

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
در  و نوآوری  پژوهش  جشنواره  دوازدهمین  در  رشت  شهردار  احمدی  محمد 
مدیریت شهری به عنوان یکی از اعضای اصلی این پنل تخصصی، حضور پیدا کرد.
وی در این وبینار که با محوریت “دورکاری در شرایط بحران در شهرداری ها “ 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه مهمترین هدف شهرداری رشت خدمت رسانی مطلوب 
به شهروندان با رعایت تمامی دستورات ستاد مبارزه با کرونا است، گفت: شهرداری 
رشت در شرایط کنونی و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و ارائه خدمات به 
شهروندان، تالش کرده تا بسترهای هوشمندسازی شهر رشت را به جهت رعایت 

پروتکل های بهداشتی و به ویژه کاهش تجمع افراد با سرعت بیشتری فراهم کند.
شهردار رشت به مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: 
راه اندازی سامانه های خدمات آنالین خدمات شهروندی یکی از مهمترین این 
اقدامات است که شامل راه اندازی سامانه های نظارتی هوشمند ترافیکی، تجهیز 
زیرساخت های فیبر نوری در شهر رشت با بیش از هزار کیلومتر، راه اندازی 
سامانه  اندازی  راه  پسماند خشک،  آوری  جمع  به منظور  دوباره«  »اپلیکیشن 
پیامکی حوزه فنی و شهرسازی مناطق ۵ گانه شهرداری جهت اطالع رسانی 
فرایند پرونده از زمان تشکیل تا انتها، راه اندازی فروشگاه آنالین میوه و تره بار در 

راستای سهولت دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و راه اندازی سامانه کیف 
پول حمل و نقل عمومی برای شهروندان در آینده بسیار نزدیک است.

 وی به روند دورکاری نیروهای شهرداری در بحران کنونی اشاره کرد وگفت: با توجه 
به اینکه شهرداری، سازمانی عمومی و غیردولتی است و وظیفه عملیاتی و اداری 
خدمت رسانی در حوزه های بسیاری نظیر خدمات شهری، پسماند، آرامستان 
و ضدعفونی معابر و اماکن و ... را بر عهده دارد، تعطیلی ادارات و واحدهای زیر 

مجموعه آن و همچنین کاهش نیروی انسانی در آن امکان پذیر نیست.
احمدی ادامه داد: با توجه به لزوم کاهش حضور افراد جهت کنترل بیماری و 
کاهش آسیب ها، در آیین نامه و بخشنامه های داخلی، کارکنان دارای بیماری، 
بانوان باردار، افراد باالی ۵۰ سال، افراد کم توان جسمی و بانوان دارای فرزند کمتر 
از ۶ سال در اولویت قرار گرفته و به تناسب شیفت کاری آنان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش شیفت کاری به معنای کاهش خدمات رسانی و یا تعلل 
در ارائه خدمات نیست افزود: ایجاد میز کار مجازی پرسنل، برگزاری جلسات 
اداری بصورت ویدئو کنفرانس، راه اندازی سامانه شهرسازی و مالی و دسترسی 
به سامانه سرا از منزل برای کارکنان از اقدامات مهم شهرداری رشت در انجام 

دورکاری در شرایط بحرانی است.

گام جدی شهرداری رشت در راستای تحقق شهر هوشمند
ایجاد میز کار مجازی پرسنل، برگزاری جلسات اداری بصورت ویدئو کنفرانس، راه اندازی سامانه شهرسازی و مالی و دسترسی به 

سامانه سرا از منزل برای کارکنان از اقدامات مهم شهرداری رشت در انجام دورکاری در شرایط بحرانی است.

نظرها، پیشنهادها و انتقادات خود را با ما در مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت در میان بگذارید.



۷

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با بهبود وضعیت 
جوی، عملیات اجرایی زیرسازی و ترمیم آسفالت خیابان استادسرا جهت تسهیل عبور و 

مرور و رفاه شهروندان، انجام شد.
گفتنی است، عملیات حفاری و لوله گذاری پروژه هدایت و جمع آوری آب های سطحی در 
مسیر استادسرا، سبب ترافیک و کندی تردد در این مسیر شده بود که بارش های مداوم 
روزهای گذشته عملیات ترمیم مسیر را متوقف کرد و امروز با مساعد شدن آب و هوا، توسط 

سازمان عمران شهرداری رشت ترمیم و آسفالت شد.
امور ارتباطات و بین الملل شهرداری رشت از شهروندان و ساکنین این محله به دلیل تاخیر 
در عملیات آسفالت این مسیر که در پی بارندگی های مداوم ایجاد شد، عذرخواهی و از صبر 

و شکیبایی آنها تشکر کرد.

اجرای زیرسازی و ترمیم آسفالت
 خیابان استادسرا با مساعد شدن آب و هوا

حضور آتش نشانان در رزمایش طرح زمستانی پلیس راه و راهور فرماندهی انتظامی استان 
گیالن

ایمنی  و خدمات  نشانی  روابط عمومی سازمان آتش  به گزارش خبرنگار تحریریه خبر 
رشت- صبح امروز یک شنبه ۲۳ آذر ۹۹ رزمایش طرح زمستانه پلیس راهور در مرکز ستاد 
فرماندهی انتظامی با هدف ارائه خدمات مطلوب در شرایط بحران و کاهش تلفات جاده ای 
در فصل زمستان در مرکز ستاد فرماندهی انتظامی واقع در جاده تهران جنب بیمارستان 

رسول اکرم )ص(برگزار شد.
 طرح امداد زمستانه با مدیریت پلیس راه فرماندهی انتظامی و مشارکت اورژانس و فوریت 
های پزشکی، نیروی انتظامی، هالل احمر، پلیس راهور، مدیریت بحران، راه و ترابری و 

سازمان آتش نشانی رشت اجرا شد.

آتش نشانان شهرداری رشت در رزمایش پلیس گیالن 
شرکت کردند



۸

شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری به محالت کم برخوردار رشت توجه ویژه ای دارد 
گفت: مشکالتی که در برخی از محالت کم برخوردار وجود دارد را کتمان نمی کنیم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی عصر روز )پنج شنبه ۲۷ آذر( در حاشیه بازدید از محالت دخانیات 
و ولکس اظهار داشت: مشکالتی که در برخی از محالت کم برخوردار وجود دارد را 
کتمان نمی کنیم از طرفی شهرداری برای رفع این نواقص به صورت برنامه محور 

حرکت می کند.
شهردار رشت با بیان اینکه بازدیدهای میدانی و دیدار چهره به چهره با مردم بدون 
شک آثار و تبعات بسیار خوبی برای شهر رشت و رفع مشکالت آن به دنبال دارد 
عنوان کرد: ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر و باخبر شدن از مطالبات به حق مردم و 
شهروندان رویکردی است که بنده به آن اعتقاد داشته و نتایج آن را بسیار مثبت 

می دانم.
احمدی حضور خود در دو محله دخانیات و ولکس و گفت وگو با برخی از اهالی این 
مناطق را سازنده و بسیار راهگشا خواند و تصریح کرد: بازدیدهای میدانی، سنجش 
عملکرد، شناسایی ضعف ها و اطالع از کمبود امکانات از جمله اهداف اصلی مقوله 

مدیریت شهری محسوب می شوند.
وی توزیع مناسب اعتبارات و بودجه در کل شهر را از دیگر تبعات مثبت بازدیدهای 
میدانی دانست و یادآور شد: ۵۵ محله در سطح شهر رشت وجود دارد بنابراین ما در 
مجموعه مدیریت شهری خود را موظف می دانیم که بر اساس اعتبارات، اولویت ها و 

با هدف رفع کاستی های موجود به این دسته از محالت توجه کنیم.
شهردار رشت مشکالتی که در بازدیدهای میدانی توسط شهروندان به مدیریت 
شهری منعکس می شود را زیاد و در عین حال متنوع دانست و با بیان اینکه برآوردن 
تمامی مطالبات کمی زمانبر است اذعان کرد: شهرداری تمام تالش خود را می کند 
تا ضمن تشخیص اولویت ها و ضرورت ها خواسته شهروندان را در کمترین زمان 

ممکن اجابت کند.
احمدی با اشاره به اینکه مشکالت احصاء شده هر کدام از محالت شهر با کمک مردم، 
مجموعه مدیریت شهری، هیئت های امناء، روحانیون و سپاه و بسیج اولویت بندی 
می شوند افزود: شهرداری رشت برای توسعه متوازن و بردن هرچه بیشتر امکانات به 

سمت محالت کم برخوردار تمام تالش خود را انجام می دهد.
شهردار رشت اولویت بندی کردن مشکالت با هدف حل و فصل سریع تر آن ها را 
ضروری خواند و ضمن اشاره به محدودیت هایی که به سبب تحریم های ظالمانه 

دشمن در بخش بودجه برای کشورمان حادث شده اذعان کرد: هدف ما در مجموعه 
شهرداری این است که متناسب با اعتبارات موجودمان، در وهله نخست به مشکالت 

اساسی شهر بپردازیم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار 
رشت در ادامه بازدیدهای میدانی خود امروز پس از ادای احترام به مقام شهدای 
واالمقام محالت دخانیات و ولکس، برای دیدار چهره به چهره با مردم در مسجد 
باب الحوائج)ع( حاضر شد و ضمن آشنایی بیشتر با مشکالتشان، با آنان صمیمانه 

گفت وگو کرد.

شهردار رشت در حاشیه بازدید از 
محالت دخانیات و ولکس: 

شهرداری به محالت کم برخوردار رشت 
توجهی ویژه دارد



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

نشست هم اندیشی علیرضا حسنی با نمایندگان 
بازارچه های تحت نظارت سازمان برگزار شد

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
زمینه مشکالت  در  نظارت سازمان  بازارچه های تحت  نمایندگان  با  رشت 

موجود و برنامه های پیش رو تبادل نظر نمود .
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری رشت در این نشست علیرضا حسنی اظهار داشت : برگزاری منظم 

این نشست ها گام مؤثری در افزایش کیفیت خدمات به همشهریان عزیز 
خواهد بود .

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت با تاکید به نزدیکی شب یلدا خاطرنشان کرد : شب یلدا از مناسبت 
هایی است که همیشه مجموعه ای از خاطرات شیرین را در ذهن هر ایرانی 

متبادر می نماید .
وی افزود : شیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی این رویداد را تحت تاثیر 
قرار داده است و بر این اساس با توجه به محدودیت حضور خانواده ها در کنار 
یکدیگر می بایست با مشارکت شما تالش کنیم حداقل محصوالت بازارچه ها 

با قیمت مناسب به همشهریان ارائه گردد.
در ادامه علیرضا حسنی تاکید نمود : با توجه به در پیش بودن فصل زمستان 
انتظار داریم در بازارچه های تحت نظارت کلیه اقدامات برای آمادسازی و 
تجهیز جهت بارش برف احتمالی انجام پذیرد تا شهروندان با سهولت و آرامش 

خاطر نسبت به تهیه ارزاق عمومی اقدام نمایند .
در این دیدار هر یک از نمایندگان بازارچه ها به بیان مسائل مورد نظر خود 
پرداختند و تصمیم گرفته شد جلسات به صورت ماهانه و منسجم جهت بیان 

مطالب و پیگیری مطالبات برگزار گردد.

سرپرست سازمان مدیریت سرمایه گذاری شهرداری رشا 
معرفی شد

آیین معارفه سرپرست سازمان مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت با 
حضور معاون مالی و اقتصادی شهرداری برگزار شد.

با حکمی از سوی سید محمد احمدی ، شهردار رشت، متین عاشوری  به عنوان سرپرست 
سازمان سرمایه گذاری منصوب و در آیینی با حضور مهندس ناصر عطایی معاون مالی و 

اقتصادی شهرداری  و کارکنان این سازمان معارفه شد.
مهندس متین عاشوری که پیش از این  سابقه خدمت به عنوان ریاست دفتر سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی ، مدیریت منطقه چهار ، نوسازی و تحول اداری ، معاونت بازآ فرینی 

سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت را در کارنامه دارد.
در این آئین همچنین از زحمات سرکار خانم مریم گل احضار  به عنوان رئیس پیشین این 

سازمان تقدیر شد.

لکه گیری آسفالت محله حمیدیان انجام شد
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری صبح روز سه شنبه 
۲۵ آذر ماه امسال عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت کوچه ششم محله حمیدیان رشت انجام گردید.

این عملیات له گیری در مسیر نزدیک به بوستان دانشجو به وسیله  نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری رشت انجام شده است.
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