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عملیات  آغاز  از  رشت  شهردار 
مشترک  پروژه های  اجرایی 
شهرداری رشت و قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( تا پایان امسال خبر 

داده است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهردار  احمدی،  محمد  سید  رشت، 
ماه  بهمن  اول  چهارشنبه  روز  رشت 
عبداهلل  سردار  همراهی  با   ۱۳۹۹
و  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  پور 
با سردار  از معاونین شهرداری  برخی 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  محمد 

و  دیدار  تهران  در  خاتم االنبیاء)ص(، 
مختلفی  موضوعات  و  کرد  گفت وگو 
بررسی  و  توسط دو طرف مورد بحث 

قرار گرفت.
محوریت  با  که  جلسه  این  در 
دو  بین  مشترک  پروژه های  بررسی 
تفاهمنامه های  اجرای  و  مجموعه 
گردید  مقرر  شد،  برگزار  همکاری 
پروژه های  این  اجرایی  عملیات 
آغاز  جاری  سال  پایان  تا  مشترک 

شهردار رشت از آغاز عملیات پروژه های قرارگاه خاتم االنبیا 
تا پایان امسال خبر داد

به  همکاری  ها  این  نتیجه  تا  شود 
بنشیند. ثمر 

تفاهم  پیش  چندی  است،  گفتنی 
طرح  چندین  عملیات  اجرای  نامه 
بخش های  در  عمرانی  پروژه  و 
دو  ساخت  پروژه  چون  مختلف 
امام  و  دریایی  نیروی  تقاطع 
رشت  شهرداری  بین  )ع(  حسین 
خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  و 

شد. منعقد 

آماده باش نیروهای 
شهرداری رشت 

پیش از بارش
پس از گزارش اداره کل هواشناسی استان 
و  بارشی  سامانه  یا  ورود  بر  مبنی  گیالن 
در  گیالن  استان  در  برف  بارش  احتمال 
اولین فرصت شهرداری رشت با آماده باش 
نیروها و امکانات خود را مهیای این بارش 

نمود.
نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری 
رشت و مناطق پنجگانه و سازمانهای مرتبط 
با شهرداری همه بسیج شدند تا هر یک 
نقش خود را برای مقابله با عوارض حاصل 

از بارش ایفا کنند.
نیروهای خدمات شهری با بازنگه داشتن 
و  رفت  اصلی   مسیرهای  و  پیاده روها 
آمد بیماراستانها و  مراکز درمانی شهر و 
شهرداری  سنگین  ماشین آالت  همچنین 
رشت نیز با بازنگه داشتن مسیرهای تردد 
خودروها اجازه ندادند تا بارش این برف به 
معضلی برای تردد  در شهر تبدیل شده و 
همشهریان بتوانند از مواهب آن لذت ببرند.

دقایق  آخرین  تا  امکانات  و  نیروها  این 
روز جمعه  در  آن   از  و پس  برف  بارش 
شهروندان  به  دهی  به خدمات  همچنان 

مشغول بوده اند.
شهردار رشت و مدیران شهری و مناطق 
یک  هر  نیز  تابعه  سازمانهای  روسای  و 
کارها  پیگیری  و  بازدید  با  به سهم خود 
تالش کردند که بارش این رحمت الهی 
و  نشود  شهروندان  خاطر  آزردگی  سبب 
نقش  در ذهن شهروندان  زیبا  خاطره ای 

ببنند.

حدیث هفته
ِة. پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: أیَُّما اْمِرٍئ َولَِی ِمْن أْمِر الُمْسِلِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة الَجَنّ

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی 
بهشت را استشمام نخواهد کرد.

 کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۰، ح ۱۴۶۵۴



  

3

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت روز 
پنجشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور در صحن علنی 
پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری  بودجه  شورا الیحه 
را تقدیم شورا کرد و در سخنانی اظهار داشت: یکی از 
اولویت های ما در سال آینده تعیین تکلیف پروژه های 

نیمه تمام شهرداری رشت است.
شهردار رشت رقم کلی بودجه سال آینده شهرداری را 
هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشت: در 
الیحه بودجه ای که تنظیم شده و امروز تقدیم شورای 
شهر شد برای هزینه های جاری شهرداری ۵۹۰ میلیارد 
تومان و برای پروژه های عمرانی هم ۶۱۵ میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص داده شده است.
احمدی از افزایش ۳۷ درصدی بودجه شهرداری رشت 

در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته نگاه من به عنوان شهردار رشت این بود که افزایش 
بیش از ۲۵۰ درصدی بودجه را برای شورای شهر مطالبه کنم که البته برای آن منطق تئوری 

و عملی هم داشتم.
وی از کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
شهرداری رشت خبر داد و گفت: کاهش وابستگی بودجه شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ 

امری است که باید در طول سنوات به صورت تدریجی نسبت به انجام آن اقدام شود.
احمدی وابستگی بیش از حد بودجه شهرداری ها به منابع حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ 
را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه برای تهیه بودجه عملیاتی باید از این وابستگی خارج 
شویم افزود: شهرداری هایی نظیر تهران و اصفهان از این وابستگی خارج شده اند و به سمت 

کسب درآمدهای پایدار پیش رفته اند.
شهردار رشت بودجه سال ۹۹ شهرداری را حدود ۹۰۵ میلیارد تومان اعالم کرد و یادآور شد: رویکرد 

شهرداری رشت در بودجه سال ۱۴۰۰ تمرکز بر کسب و تولید درآمدهای پایدار در شهرداری است.

شهردار رشت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورای شهر کرد

از جمله  را  نوین امالک  احمدی اجرای طرح ممیزی 
بخش های مهم کسب درآمدهای پایدار در الیحه بودجه 
سال آینده اعالم کرد و افزود: قرارداد ممیزی نوین امالک 
منعقد و تمام مقدمات و مراحل آن هم فراهم شده است 

و تا دو ماه دیگر عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
شهردار رشت حمایت از طرح های درآمدزا و مشارکت 
از  را  معابر  بازگشایی  پروژه های  در  خصوصی  بخش 
بخش های مهم الیحه بودجه سال آینده شهرداری رشت 
خواند و اضافه کرد: اجرای اقدامات ویژه جهت افزایش 
درآمد هم از مواردی است که تاکنون توجه خاصی به آن 

نشده و باید این رویکرد در شهرداری تغییر کند.
احمدی در ادامه با تاکید بر اینکه پارک ۴۵۰هکتاری 
از جمله پروژه های ارزشمند شهرداری رشت محسوب 
می شود و برای آن حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است تصریح کرد: با در اختیار گرفتن این پارک سرانه فضای سبز شهر رشت به 

مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند.
رئیس شورای شهر رشت نیز در این جلسه ضمن تشکر از شهردار رشت بدلیل تسلیم به 
موقع بودجه سال آتی به شورای اسالمی شهر عنوان کرد: شهردار رشت در بحث های مربوط 
به بودجه دیدگاه هایی بسیار تخصصی دارد که این امر می تواند برای شهرمان بسیار کمک 

کننده و سازنده باشد.
احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به اینکه ۱۹۱ روز تا پایان کار شورای شهر رشت زمان باقی 
مانده است اذعان کرد: از رؤسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر تقاضا دارم الیحه 

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری را با یک نگاه کارشناسانه در موعد مقررمورد بررسی قرار دهند.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، سیدمحمد احمدی در حاشیه برگزاری 
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر 
بارش برف در شهر رشت اظهار داشت: تمامی نیروهای 
شهرداری در آماده باش کامل هستند تا از انسداد معابر 

جلوگیری شود.
شهردار رشت به برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران 
در سازمان ها و مناطق پنجگانه شهرداری رشت اشاره 
کرد و افزود: تمهیدات الزم در حوزه نیروی انسانی و 

تجهیزات برای مواجهه با بارش برف انجام شده است.
رشت  شهرداری  اولویت  را  اصلی  معابر  بازگشایی  وی 
عنوان کرد و گفت: ۸۰۰ نفر از نیروهای شهرداری در 
و  نفر در حوزه لجستیکی  از۴۰۰  و بیش  سطح شهر 
۶۴دستگاه ماشین آالت عمرانی از لحظه آغاز بارش برف 
به ارائه خدمات می پردازند تا مردم بتوانند از این نعمت 

الهی لذت ببرند.
احمدی با بیان اینکه بارش برف نعمت الهی است که با 
مدیریت درست منجر به شور و نشاط بین شهروندان می 
شود ادامه داد: شهرداری در پاکسازی شهر از برف، پس 
از بازگشایی معابر اصلی، اقدام به برف روبی در خیابان 

های فرعی می کند.
اعالمی  های  توصیه  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
روابط عمومی شهرداری  و  دستگاه های خدمت رسان 

رشت توسط شهروندان گفت: شهروندان برف های منازل خود را تا جاییکه امکان دارد به کوچه ها 
منتقل نکنند تا در صورت بروز مشکالت احتمالی خدمات رسانی با سهولت بیشتری انجام شود.

شهردار رشت با اشاره به هرس درختان در معابر سطح شهر، اظهار داشت: 
طی ماه های گذشته و با شروع فصل خواب درختان، عملیات هرس برای 

رفع خطر انجام شده است.
وی با بیان اینکه پارک خودروها در معابر، کاهش سرعت برفروبی را 
به همراه دارد گفت: پارک خودروها در معابر عالوه بر اینکه خساراتی 
را برای مالک خودرو ایجاد می کند موجب اخالل در عملیات برفروبی 

نیز می شود.
شهردار رشت بر لزوم تسریع در خدمت رسانی به شهروندان تاکید 
کرد و گفت: شهروندان درخواست ها و مشکالت خود را در ارتباط با 
برف روبی معابر اصلی و فرعی از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اعالم 
احتمالی  رفع مشکل  به  نسبت  عوامل ش مدیریت شهری  تا  کنند 

اقدام کنند.
احمدی با بیان اینکه از طریق سامانه اطالع رسانی شهرداری آخرین 
وضعیت معابر شهری به اطالع شهروندان می رسد اعالم کرد: شهرداری 
رشت با آغاز بارش برف اقدام به شن ریزی و نمک پاشی معابر شهری می 

کند تا تردد خودروها به سهولت انجام شود .
وی اعالم کرد: همچنین ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین از جمله 
اتوبوس های شهری امشب در خیابان های شهر تردد می کنند تا حتی 

المقدورمانع از نشستن برف و یخ زدگی خیابان ها شوند.
احمدی در پایان مشارکت مردم را برای پاکسازی کوچه ها با اهمیت 
خواند و ابراز امیدواری کرد تا با تدابیر اندیشیده شده شهروندان نهایت 

لذت را از بارش برف ببرند.

شهردار رشت پیش از بارش از آمادگی کامل مدیریت شهری با آغاز برف خبر داد
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نیروهای معاونت خدمات شهری و خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری 
رشت از نخستین لحظات بارش برف برای بازنگه داشتن مسیرها و معابر تردد 

در شهر آماده خدمت بوده اند.
عملیات برف روبی معابر شهر از همان دقایق اول بارش آغاز شد و مسیرها 

همواره در طول بارش برف برای عبور و مرور خودروها باز بوده است.

عملیاتبرفروبی
نیروهایخدماتشهریدرسطحشهر

حضور شهردار در دقایق اولیه بارش برف و 
بازدید از معابر شهری

بازدید  از معابر عمومی شهر  بارش برف  اولیه  از دقایق  سیدمحمد احمدی 
کرد و دستورات الزم را به همه نیروها برای باز نگهداشتن مسیرهای تردد 

داد.
رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
سیدمحمد احمدی حضوری پررنگ و موثر از همان دقایق اولیه بارش در رشت در 

معابر شهر داشت و همراه کارگران زحمتکش خدمات شهری بود.
گزار تصویری حشور شهردار رشت که به همراه مدیران و پرسنل این شهرداری 
در معابر عمومی حضور داشته اند در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذار 

شده است.
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الملل شهرداری  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
با  احمدی شهردار رشت  به چهره سید محمد  رشت، مالقات چهره 

جمعی از شهروندان روز سه شنبه ۳۰ دی ماه برگزار شد.
در این دیدار مردمی که در ساختمان تاریخی شهرداری رشت برگزار 

شد، شهروندان به بیان مشکالت خود پرداختند.
درخواست  قانونی،  راهکارهای  ارائه  ضمن  نیز  احمدی  محمد  سید 
مراجعین را به حوزه های ذیربط ارجاع و دستورات الزم جهت حل 

مشکالت و مسائل مردم را صادر نمود.

در ساختمان تاریخی شهرداری رشت 
برگزار شد؛ 

مالقات مردمی شهردار رشت با شهروندان

نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را با ما در مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در میان بگذارید.

شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از آماده باش 
آتش نشانان ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، با 
باران  و  برف  بارش  دما،  بر کاهش  مبنی  بینی سازمان هواشناسی  به پیش  توجه 
)گاهی شدید( تمامی ناوگان خودرویی این سازمان بهمراه  نیرو، بکسل، زنجیر چرخ 
و تجهیزات اولیه امداد در آماده باش کامل بوده و ۲۲ خودروی عملیاتی بهمراه ۴۷ 
آتش نشان از اوایل زمان بارش برف تا پایان بارش در مسیرهای معین شده در حال 

گشت زنی خواهند بود.
وی در ادامه افزود: به منظور خدمات رسانی مطلوب تر نیروهای گشت زنی در شیفت 
های ۳ ساعته سازماندهی شده اند و در زمان استراحت نیروهای سازمان به ایستگاه های 

آتش نشانی فراخوان می شوند.
روب  برف  و  نمکپاش  خودروهای  برای  شن  و  نمک  اینکه  بر  تاکید  با  مومنی   
تهیه شده ادامه داد: دو اکیپ سیار تعمیرات ماشین های آتش نشانی به همراه 
شده  گرفته  نظر  در  احتمالی  تعمیرات  و  اشکاالت  رفع  جهت  یدکی  تجهیزات 

است.
رییس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به ستاد فرماندهی و مرکز کنترل ۱۲۵ آتش 
نشانی رشت برای پاسخگویی شبانه روزی به شهروندان با ۱۰ خط تلفن،گفت: در آماده 
به همراه نیروهای عملیاتی   باش فوق افسران ارشد"روسای ایستگاههای ۱۴ گانه"  

مستقر و فراخوان شده و نیروهای ستادی نیز آماده باش هستند.

آماده باش کامل نیروهای آتش نشانی 
در روزهای بارش برفی



۷

به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
سید  رشت،  شهرداری 
محمد احمدی شهردار رشت 
در  دی   ۲۷ شنبه  شامگاه 
جلسه ستاد مدیریت بحران 
شهرداری که با حضور اعضای 
این ستاد و دو تن از اعضای 
برگزار  رشت  شهر  شورای 
نیروهای  داشت:  اظهار  شد 

شهرداری در بخش های مختلف سازمانی تالش می کنند با کمترین امکانات بهترین 
خدمت را به شهروندان ارائه بدهند.

شهردار رشت حادثه اخیر آتش سوزی ساختمان شهرداری را مورد اشاره قرار داد 
و عنوان کرد: با وجود اینکه چنین اتفاقی رخ داده بود اما در روند خدمت رسانی 
به شهروندان حتی دقیقه ای تاخیر ایجاد نشد و تاکنون هم این فرآیند با قوت و 

قدرت ادامه پیدا کرده است.
احمدی با بیان اینکه پس از بروز آتش سوزی در ساختمان شهرداری و با استقرار 
به موقع واحدهای مختلف، از هرگونه ایجاد مشکل برای شهروندان و مراجعه 
کنندگان جلوگیری به عمل آمد اذعان کرد: کارها و امورات جاری شهرداری رشت 
مانند روال سابق و به ترتیب همیشگی در حال انجام است و اجازه ندادیم امورات 

مردم روی زمین بماند.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه وحدت و یکپارچکی خوبی بین کارکنان و مدیران 
شهرداری وجود دارد ابراز داشت: اولویت ما در شهرداری فراهم آوردن زمینه برای 
کسب رضایت شهروندان است و مصداق بارز این وحدت و همدلی بین اعضاء این 
مجموعه هم در همین حادثه آتش سوزی ساختمان شهرداری به خوبی نمایان شد.

شهردار رشت: با وجود آتش سوزی در ساختمان شهرداری اجازه ندادیم خللی در خدمت رسانی به شهروندان ایجاد شود

وی در ادامه بر لزوم آمادگی 
برای  شهرداری  لجستیکی 
احتمالی  حوادث  با  مقابله 
باران  و  برف  بارش  از  ناشی 
نیز تاکید کرد و افزود: با توجه 
سازمان  جدید  اطالعیه  به 
احتمال  بر  مبنی  هواشناسی 
هفته،  آخر  در  برف  بارش 
تالش می کنیم با تجمیع توان 
شهرداری  پرسنل  و  عوامل 

هماهنگی های الزم را از قبل به عمل آوریم.
احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت به جای نگرانی از بارش برف هوشیار است 
و به موقع تقسیم کار می کند یادآور شد: خیابان ها و معابر سطح شهر به منظور 
تأمین ایمنی شهروندان و رانندگان توسط اکیپ های خدمات شهری و اجرایی 

محلول پاشی و برف روبی می شود.
»سید امیر حسین علوی« عضو شورای شهر رشت نیز در این جلسه به بارش برف 
سال های گذشته اشاره کرد و تصریح کرد: باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم تا 

در صورت بارش برف سنگین از بروز بحران جلوگیری به عمل آید.
»فرهام زاهد« دیگر عضو شورای شهر رشت هم که در این جلسه حضور داشت بر 
آمادگی و همدلی همه همکاران در زمان بروز بحران تاکید کرد و ابراز داشت: بدون 
شک اگر هماهنگی های الزم از قبل به خوبی انجام شود حوادث و مخاطرات ناشی 

از بارش برف هم کاهش پیدا می کند.



۸

اسکان افراد بی خانمان در سامانکده شهرداری رشت
مساله اسکان افراد بی خانمان در روزهای برفی یکی از مواردی بوده که شهرداری رشت هنگان 

بارش به آن توجه داشته است.
در همین زمینه در آغازین ساعات بارش برف با شناسایی و اسکان افراد بی خانمان در سامانکده شهرداری رشت، 

این اقدام به سرعت انجام شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری رشت در این 
باره توضیح داد: با توجه به آغاز 
افراد  رشت،  در  برف  بارش 
شهر  معابر  سطح  از  بی خانمان 
سامانکده  به  و  شده  جمع آوری 
فرهنگی،  سازمان  گرمخانه  و 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

رشت منتقل گردیدند.  
حمیدرضا محمدی پیش از بارش 
در زمینه ی تمهیدات این سازمان 
گفته بود: با توجه به پیش بینی 
احتمال  بر  مبنی  هواشناسی 

بارش برف جلسه ستاد بحران سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.
رئیس این سازمان درجلسه یاد شده هم با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته در زمان بارش 
برف اظهار کرد: پرسنل سازمان در تمام حوزه ها در آماده باش کامل هستند و شرح وظایف هر 

حوزه تشریح شده است.
وی با اشاره به اماکن ورزشی سازمان گفت: اولین مکان برای اسکان افراد در راه ماندگان در صورت 
ایجاد وضعیت بحرانی بارش برف  مجموعه های ورزشی هستند.رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری رشت تجهیز  مجموعه چند منظوره  سردار شهید سپهبد سلیمانی  به سیستم 
گرمایشی و سایر موارد  اسکان را مورد تأکید قرارداد و افزود: در صورت ایجاد وضعیت بحرانی در 
زمان بارش برف با توجه به بحران کرونا  اسکان افراد در راه مانده شرایط ویژه ای را می طلبد و 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در این خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی 
را مدنظر قرار داده است و تدابیر الزم در این خصوص اندیشیده شده است. محمدی با اشاره به  
آمادگی کامل ظرفیت های گرم خانه و سامانکده سازمان با رعایت پروتکلهای بهداشتی خاطرنشان 
کرد: تیم های گشت این سازمان برای ساماندهی افراد بی خانمان با توجه به ظرفیت های سازمان  

در زمان بارش برف فعال و فعالیت های خود را افزایش خواهند داد.
محمدی با تاکید بر ایجاد نشاط اجتماعی در زمان بارش موهبت الهی برف در کنار توجه به بحران 
کرونا گفت: باید روحیه نشاط برای شهروندان حفظ شود بدین منظور برگزاری مسابقه عکاسی 
از سازه های دست ساز شهروندان با عنوان هر خانه یک مجسمه برفی از سوی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود و به برترین عکسهای ارسالی جوایزی به رسم 
یادبود اهدا می شود و همچنین در صورت موافقت و اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح جهت 
برگزاری جشنواره  در محیط رو باز ساخت مجسمه های برفی با دعوت از هنرمندان انجام و کلیپ 

آن تهیه و در فضای مجازی منتشر می شود.
 محمدی در خصوص برنامه های آموزشی سازمان در زمان بارش برف افزود: ترویج شهروندان به 
فرهنگ برف روبی، برف تکانی درختان، عدم پارک خودرو در کنار خیابانها، استفاده از زنجیر چرخ 
و کاهش ترددهای غیرضروری از جمله موارد تولید محتوای سازمان در زمان بارش برف است.وی 
خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در کنار مجموعه مدیریت 
شهری تمام توان خود را برای بهره مندی شهروندان از موهبت الهی برف به کار می گیرد تا خاطرات 

و لحظات زیبایی  از بارش برف ۹۹ برای شهروندان به یادگار بماند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت همزمان با بارش 
برف اخیر عملیات برف تکانی درختان و درختچه های شهر را انجام 

داد.
و فضای سبز شهری  ارتباطات سازمان سیما، مظر  واحد  به گزارش 
شهرداری رشت این عملیات به منظور حفاظت از درختان و جلوگیری  

از کمرشکنی آنها انجام شده است.
بر پایه این گزارش سبزپوشان این سازمان تا لحظه تنظیم خبر و انعکاس 
آن. این عملیات را ادامه داده و کار پاکسازی فضای سبز و همه بلوارها و 

بوستانها را دنبال می کنند.

عملیات برف تکانی درختان رشت انجام شد



۹

پوشش۵۷ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی 
در ۴۸ ساعت پیش از بارش

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان و تیم های 
امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت در ۴۸ ساعت پیش از بارش نسبت به پوشش 

۵۷ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی اقدام کردند.
شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی این سازمان در این باره گفت: ۵۷ مـورد عملیات 
آتش نشانان جهت پوشش ۳۴ مورد حریق علفزار و ضایعات ، ۴ مورد حریق منزل مسکونی، 
۲ مورد رها سازی محبوسین از آسانسور ، ۸ مورد خدمات ایمنی و  ۹ مورد دیگر شامل: 
حریق آسایشگاه، سقوط نمای ساختمان بعلت وزش باد شدید، اعالم آژیر حریق، بازدید 
ایمنی از حریق منزل مسکونی، تصادف خودرو، استقرار خودروئی، گیر کردن انگشت کودک 
الی درب، حریق خودرو و رها سازی حیوان محبوس شده از دیگر عملیات آتش نشانان 

بوده است
مومنی در ادامه افزود: در ۴۸ ساعت گذشته از ۵۷ مورد حریق ، حادثه و خدمات ایمنی ۶۱ 

تن نجات یافته ، ۷ تن مصدوم و یک فوتی اعالم شد.

سازمان عمران شهرداری رشت در عملیات برف روبی معابر 
همکاری داشته است

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از پاکسازی معابر توسط ماشین های 
برف روب این سازمان همزمان با آغاز بارش برف خبر داد و گفت: پاکسازی معابر توسط ماشین های 

برف روب سازمان عمران با آغاز بارش برف شروع گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، همزمان با شروع 
برف در شب چهارشنبه، ماشین های برف روب اداره فنی و اجرایی سازمان عمران، نسبت به پاکسازی 

معابر از برف اقدام کردند. 
گفتنی است ماشین های برف روب این سازمان تا آخرین لحظات در سطح معابر مناطق پنجگانه 

مشغول خدمت رسانی بوده اند.

شهرداری رشت به سامانه 
پژوهشیار)شبکه یکپارچه مطالعات شهری کالنشهرها( 

پیوست
اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت روز شنبه ۲۷ دی ماه ۹۹ میزبان 
مسئول سامانه پژوهشیار و نماینده مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری 

تهران در دفتر سازمان فاوای این شهرداری بود.
در این جلسه خانم دکتر مقدم نژاد به بیان شرایط و امکانات این سامانه پرداخت 

و به سئواالت مربوط به سامانه یاد شده پاسخ گفت. 
همچنین خانم دکتر محجوب مدیر نوسازی و تحول اداری با ضروری دانستن 
ایجاد چنین پایگاه های استنادی در شهرداریها بر لزوم تبادل اطالعات بین 

شهرداریها جهت کاهش موازی کاریها و حتی کاهش هزینه ها اشاره نمود.
شایان گفتن است این سامانه بستر اشتراک مطالعات صورت گرفته را به صورت 
پایلوت در شهرداریهای زاهدان، قزوین، اصفهان، رشت و اراک به مدیریت 

شهرداری تهران فراهم نموده است.

در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت 
بررسی شد؛

پیشبرد جدی طرح ساماندهی تاالب عینک
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، نشست 
هم اندیشی با هدف تهیه برنامه و طرح عملیاتی تاالب عینک با حضور معاونت حمل نقل و امور 
زیربنایی شهرداری، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، مدیر 
منطقه چهار، معاونت بازآفرینی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، مدیر اداره نوسازی و 
تحول اداری و  دبیر ستاد گردشگری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 

شهرداری رشت برگزار شد.
در این نشست در راستای موضوعاتی همچون تشکیل کمیته راهبری تاالب، جمعبندی همه مطالعات 
انجام شده در این زمینه، تهیه طرح ساماندهی تاالب، مشخص شدن اقدامات و وظایف حوزه های 

داخلی شهرداری و ارگانهای مرتبط برون سازمانی و اولویت بندی آنها بحث و تبادل نظر گردید.



۱۰

نشست شهردار رشت 
با اعضای هیات امنای میدان بار آزادی

به  آزادی  بار  میدان  امنای  اعضای هیات  با  احمدی شهردار رشت  نشست دکتر 
گذشته  چهارشنبه  برف  بارش  از  پیش  موجود  مشکالت  بررسی  و  بحث  منظور 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری رشت در این نشست که با حضور فرهام زاهد نائب رییس شورای اسالمی 
شهر رشت، حسنی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری، جالل الدین شکریه 
رئیس اتاق اصناف استان گیالن، برخی از مدیران شهری و اعضای هیات امنای میدان 
بار آزادی رشت برگزار شد، پیرامون رفع مشکالت کسبه این میدان بار و چگونگی 

انتقال میدان بار به مکان جدید بحث، گفتگو و تبادل نظر شد.

انظارت شبانه روزی بر عملکرد نیروهای عملیاتی 
و شرکتهای رفت و روب توسط سازمان مدیریت 

پسماندهای شهرداری رشت انجام شد
با درنظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های احتمالی در روزهای بارانی و برفی ، اقدامات 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت هر چه بیشتر خدمت رسانی و فراهم نمودن 

رفاه و آسایش شهروندان بابت تردد در خیابان ها و معابر شهری بدین شرح می باشد :
- نظافت و روفت روب شهری بصورت شبانه روزی

- الیروبی و رفع آبگرفتگی در سطح شهر
- نظارت بر شرکت های رفت روب جهت جمع آوری بموقع و منظم زباله ها در سطح شهر

- جمع آوری شاخ های شکسته درختان و برگ روبی در معابر و خیابان های سطح شهر
- نظارت بر دریچه های ورودی آب های سطحی و در صورت نیاز بازگشایی دریچه ها

- جمع آوری زباله های رها شده که باعث آبگرفتگی در سطح شهر می گردند
- استقرار نیروهای کشیک در مکان های حساس و مشکوک به آبگرفتگی

- نظارت بر تجهیزات شرکت های رفت روب
- نظارت بر عملکرد نیروهای عملیاتی و شرکت های رفت و روب صورت شبانه روزی

- آماده باش کامل پرسنل
راه های ارتباطی با ناظرین سازمان جهت رفع آبگرفتگی و بروز هر گونه نفص و کوتاهی در خدمت 

رسانی:
شماره تلفن: 33242121 - 33241770 .

شماره پیامک: 30007098
pasmandrasht:اینستاگرام

www.rasht-bazyaft.ir:پرتال اطالع رسانی سازمان
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