
سال دوم، شماره هشتاد و یک هفته چهارم بهمن  ۹۹

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

سه دستگاه خودروی آتش نشانی پیشرفته به ناوگان آتش نشانی رشت اضافه شد

افتتاح چندین پروژه 
مدیریت شهری در
 »دهه مبارک فجر«



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

۲

شهردار رشت در دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیالن عنوان کرد؛
۹۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مدیریت پسماند اختصاص یافته است

حدیث هفته

شهردار رشت در دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیالن عنوان کرد؛ اختصاص 93 میلیارد 
اجرای  برای  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار  تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مدیریت پسماند  
پروژه های پسماند به حمایت های همه جانبه سازمان برنامه و بودجه نیاز داریم، گفت: شهرداری رشت 
93 میلیارد تومان اعتبار از سوی این سازمان بابت اجرای پروژه های پسماند در سال 99 دریافت 

می کند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
روز )سه شنبه ۲۱ بهمن( در دهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیالن که با حضور 
استانداری  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  محمدباقر 
به تشریح آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های پسماند شهر رشت  گیالن برگزار شد، 
پرداخت و اظهار داشت: شهرداری برای اجرای پروژه های پسماند به حمایت سازمان برنامه و 

بودجه نیاز دارد.
احمدی ساخت دو سالن سوله تخمیر برای افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی الکان را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: امیدواریم که با تکمیل یکی از سالن ها که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
اختصاص آن برای اورهال کردن تجهیزات در حال تهیه، بتوانیم تا پایان سال مالی کارخانه کود آلی را 

به ظرفیت ۵۰۰ تن برسانیم.
وی افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی از ۵۰۰ تن به هزار تن را بخش دیگری از برنامه های شهرداری 

رشت عنوان کرد و گفت: روزانه هزار و ۲۰۰ تن زباله در سراوان دفن می شود که از این مقدار زباله، 
۶۰۰ تن آن متعلق به شهر رشت است.

شهردار رشت با بیان اینکه در حال حاضر زباله های ۵۰ روستا و بسیاری از شهرهای اطراف به سراوان 
آورده می شود، افزود: برای پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی از ۵۰۰ به هزار تن حدود 3۴ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که راه اندازی این خط از پروژه میتواند گام مهمی برای 

کاهش ورودی زباله به محل دفن زباله در سراوان باشد.
سید محمد احمدی به تولید برق از زباله پس از نصب دستگاه زباله سوز اشاره کرد و گفت: تمام تالش 
شهرداری این است که بتواند پروژه های حوزه پسماند خود را در موعد مقرر به سرانجام برساند و در این 

مسیر از سازمان برنامه، بودجه هم تقاضای حمایت و تأمین اعتبارات الزم را داریم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری رشت با عنایت و با دستور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
93 میلیارد تومان بابت پروژه های پسماند در سال 99 دریافت خواهد کرد، بیان داشت: امیدواریم 
برای استمرار اجرای پروژه های پسماند در سال ۱۴۰۰ نیز از حمایت های سازمان برنامه و بودجه 

بهره مند باشیم.

نْیا ُسوٌق َربَح فیها َقْوٌم َوَخِسَر آَخُروَن. ]أعیان الّشیعة: ج 2، ص 39[ قاَل اإلماُم علی بن محمد النقی الهادی: الُدّ
 فرمود: دنیا همانند بازاری است که عّده ای در آن ]برای آخرت[ سود می برند و عّده ای دیگر ضرر و خسارت 

متحّمل می شوند.
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شهردار و عضو شورای اسالمی شهر رشت با خانواده شهید محمد صادق بیابانگردی از شهدای انقالب 
دیدار کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت به اتفاق فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت امروز )سه شنبه، ۲۱ بهمن( با خانواده 
شهید »محمدصادق بیابانگردی« از شهدای انقالب دیدار و با اهدای لوح از خانواده معظم شهید تجلیل 

کردند.
شهردار رشت در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز چهل و دومین پیروزی انقالب اظهار 
داشت: شهدای ما جان خود را برای پیروزی انقالب اسالمی فدا کردند و اکنون حفظ و صیانت از آن 

بر عهده ماست.
سید محمد احمدی با بیان اینکه انقالب اسالمی با خون شهدا به ثمر رسید افزود: اقتدار امروز نظام 
اسالمی و امنیتی که داریم را مرهون شهدایی هستیم که جانشان را در طبق اخالص گذاشتند و امروز 

وظیفه ما زنده نگهداشتن یاد و خاطره این بزرگمردان است.
وی در ادامه به تالش مدیریت شهری رشت برای ارتقای خدمات اشاره کرد و گفت: شهرداری رشت در 
راستای مناسب سازی معابر برای تردد جانبازان و معلولین اقداماتی را انجام داده است و در تالش است 

تا در اجرای پروژه ها استانداردها را رعایت کند.

به مناسبت فرا رسیدن چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی؛ 
دیدار شهردار و عضو شورای اسالمی شهر رشت با خانواده شهید محمد صادق بیابانگردی  

وی به لزوم نصب دستگاه های ورزشی در پارک ها برای جانبازان و معلولین اشاره کرد و تصریح کرد: 
ایجاد فضای مناسب برای تفریح و ورزش معلولین و جانبازان یک وظیفه است که باید برای آن برنامه 

ریزی کنیم.
فاطمه شیرزاد نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام گفت: شهرداری رشت 
پیگیر چاپ یک کتاب با محتوای زندگینامه مادران شهید است که امیدوارم این مهم با همکاری و 

دستور شهردار رشت تحقق یابد.
عضو شورای اسالمی شهر رشت نقش شهدا در امنیت و استقالل امروز کشور را با اهمیت خواند و افزود: 
امیدوارم با پیروی از راه امام راحل، از مسیر تحقق آرمان های انقالب منحرف نشویم و با جدیت در 

مسیر حق و عدالت حرکت کنیم.
الزم به ذکر است که شهید »محمدصادق بیابانگردی« در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ روز پیروزی انقالب 

اسالمی در رشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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شهردار رشت با بیان اینکه تفکر و مدیریت جهادی در مجموعه شهرداری شکل گرفته 
است گفت: باید موانع را کم و فرآیند انجام کارها را کوتاه کنیم و این از مهم ترین مسائلی 

است که ما در شهرداری به دنبال آن هستیم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی امروز )سه شنبه ۲۱ بهمن( در مراسم گشایش خانه میرزا که با حضور فرماندار 
شهرستان رشت، اعضای شورای شهر، جمعی از محققان و پژوهشگران گیالن و دیگر 
مدیران سازمان های تابعه شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: تفکر جهادی در مجموعه 

شهرداری رشت شکل گرفته است.
شهردار رشت پیشاپیش فرا رسیدن ۲۲ بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت و 
ابراز داشت: از حضور و همراهی اعضای شورای شهر به جهت به ثمر رساندن پروژه هایی که 
به هر دلیلی در موعد مقرر نمی توانست مورد بهره برداری قرار گیرد تشکر و قدردانی می کنم.
سید محمد احمدی ضمن قدردانی از حضور فرماندار شهرستان رشت در این مراسم تصریح 
کرد: قطعا با تالش ها و حمایت های اعضای شورای شهر بود که شاهد بازگشایی  طرح های 

فرهنگی ورزشی و افتتاح سایر پروژه ها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: محدودیت های کرونایی باعث شد که ما نتوانیم در خانه میرزا از وجود 
محققان و دلسوزانی که برای استان گیالن و شهر رشت دغدغه دارند دعوت به عمل آوریم 
و از راهنمایی های آنان و تجاربشان استفاده کنیم.شهردار رشت با بیان اینکه چند کار بزرگ 
در شهرداری انجام شده است افزود: شاید اگر می خواستیم بسیاری از کارهای انجام شده در 
دوران شورای پنجم را به منصه ظهور برسانیم و به مردم عرضه کنیم خیلی بیشتر از این ها بود 

ولی ما آمدیم تنها چکیده این کارها را در ایام مبارک دهه فجر به اطالع شهروندان رساندیم.
سید محمد احمدی پرداختن به امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را از جمله رسالت های اصلی 
شهرداری ها خواند و اظهار داشت: کار شهرداری فقط به حوزه خدمات شهری مربوط نمی شود 

و در قبال موضوعات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم وظایفی دارد که باید انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه سالن ورزشی شهید ملک پور واقع در باقرآباد رشت با همت سازمان 
فرهنگی و ورزشی شهرداری بازسازی و مرمت شده و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت 
افزود: برای این پروژه معادل ۱۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شد و در کمتر از ۴۰ روز هم 

عملیات اجرایی آن به پایان رسید.
شهردار رشت با بیان اینکه تفکر و مدیریت جهادی در مجموعه شهرداری به خوبی شکل 
گرفته است و روند رو به جلویی هم دارد، تصریح کرد: بر اساس این راهبرد باید موانع را کم 
و فرآیند انجام کارها را کوتاه کنیم و این موضوع یکی از مهم ترین مسائلی است که ما در 

شهرداری به دنبال آن هستیم.
وی گشایش خانه میرزا پس از مرمت عمرانی و بازآفرینی محتوایی آن را هم مورد اشاره 

قرار داد و گفت: برای این پروژه هم بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.
وی از استمرار اجرای پروژه هدایت آب های سطحی در سطح شهر رشت توسط شهرداری 
خبر داد و با تاکید بر اینکه تا به امروز حدود ۱۰ هزار متر لوله گذاری با صرف اعتباری معادل 
۴۵۰ میلیارد ریال انجام شده اذعان کرد: با تکمیل این طرح ها شهروندان برای همیشه از 

مشکل جمع شدن آب های سطحی و معضل آبگرفتگی نجات پیدا می کنند.
شهردار رشت خاطرنشان کرد: پروژه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی در محله های 
رودبارتان، استادسرا، خیابان معلم، خیابان شهید قلی پور، جاده تهران، پارک سمیه در 
شهرک فجر و بعضی از دیگر محالت اجرایی شده و برای تکمیل این طرح ها هم اعتباراتی 

در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
وی از احداث دیوار حفاظتی رودخانه های سطح شهر خبر داد و گفت: برای این طرح ها هم 

حدود ۳۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شهردار رشت در مراسم بازگشایی خانه میرزا:
تفکر و مدیریت جهادی در مجموعه شهرداری رشت شکل گرفته است
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بازگشایی خانه میرزا پس از مرمت عمرانی و بازآفرینی محتوایی
خانه میرزا پس از مرمت عمرانی و بازآفرینی محتوایی روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ بازگشایی شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، خانه میرزا پس از مرمت 
عمرانی و بازآفرینی محتوایی امروز )سه شنبه ۲۱ بهمن( در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان رشت، 
شهردار رشت، اعضای شورای شهر، جمعی از محققان و پژوهشگران گیالن و مدیران شهرداری با صرف 

اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال گشایش یافت.
فرماندار شهرستان رشت در این مراسم با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر مهیا ساختن امکانات 
فرهنگی، رفاهی و ورزشی را از نیازهای اساسی یک شهر دانست و عنوان کرد: جا دارد از زحماتی که 
شهردار پرتالش و زحمتکش رشت و اعضای شورای شهر در این زمینه انجام دادند تشکر و قدردانی کنم.

علی فتح اللهی اضافه کرد: یقینا برای توسعه هر مجموعه، شهر، استان و کشوری باید توسعه همه جانبه 
را مدنظر قرار داد از طرفی در داخل شهرها عملکرد تمام مسئوالن شهر زیر ذره بین مردم قرار دارد و 

ارزیابی می شود بنابراین مجموعه اقدامات مدیریت شهری اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی یکی از ارکان مهم توسعه هر شهر و جامعه ای را نگاه فرهنگی و فراهم آوردن زیرساخت های 
فرهنگی در آن اعالم کرد و گفت: باید ساختار یک شهر را به صورت همه جانبه توسعه بدهیم و در این 

میان به مسائل حوزه فرهنگی و صیانت از داشته های قدیمی نیز توجه ویژه داشته باشیم.

شهردار رشت فردی باذوق، خالق و پیگیر است
فرماندار شهرستان رشت انتقال فرهنگ به نسل های جدید را الزم و ضروری خواند و با بیان اینکه برای 
انجام این کار باید برنامه ریزی مدون انجام شود اظهار داشت: در جامعه ما فرهنگ، هنر، موسیقی و 
ورزش الزمه مهمی برای توسعه و خدمت به مردم است و باید در این بخش ها هم مانند اجرای کارهای 

عمران و آبادانی اهتمام داشته باشیم.
فتح اللهی در پایان خاطرنشان کرد: شهردار رشت فردی باذوق، خالق و پیگیر است و امیدواریم با 
همکاری شهرداری و شورا شاهد توسعه هر چه بیشتر فضاهای فرهنگی و ورزشی در شهر رشت باشیم.

میرزا کوچک جنگلی هویت سیاسی استان گیالن است
رئیس شورای شهر رشت نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال هویت سازی برای 
خود هستند عنوان کرد: ما در همین گیالن هویت های سیاسی بسیار فراوانی داریم و اعتقاد دارم خانه 

میرزا می تواند هویت سیاسی استان گیالن، مبارزان آن و مردمش باشد.
احمد رمضانپور نرگسی با تاکید بر اینکه در تاریخ مشروطه دو استان مبارزان زیادی داشتند تصریح 
کرد: نقش لرهای بختیاری و مشروطه طلبان استان گیالن در این مبارزات بسیار چشمگیر بوده به 
طوری که میرزا خلیل رفیع به عنوان نخستین شهردار رشت به همراه یاران خود رفتند و تهران را در 

آن زمان فتح کردند.
وی میرزا کوچک جنگلی را هویت سیاسی استان گیالن ارزیابی کرد و گفت: ما به هر طریق ممکن باید 
این فرهنگ را حفظ کنیم و از تمام مسئوالن به ویژه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت می خواهیم که همچنان به تالش های خود برای تحقق این اهداف ادامه دهند.

عرضه صنایع دستی رشت نظیر هنر رشتی دوزی در خانه میرزا
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نیز در این مراسم اینکه خانه میرزا در طی 
۹۰ روز کاری آماده شد را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: برای مرمت و به بازسازی خانه میرزا از 

شرایط کرونایی بهترین استفاده را کردیم و در حدود سه ماه کار آن را به انجام رساندیم.
حمیدرضا محمدی از عرضه محصوالت صنایع دستی رشت نظیر هنر رشتی دوزی در خانه میرزا سخن 
گفت و اظهار داشت: مجموعه خانه میرزا در ذیل حوزه معاونت اجتماعی سازمان فعالیت می کند و 

مسئولیت مجموعه ورزشی باقرآباد هم بر عهده معاونت ورزشی این سازمان است.

از همت انقالبی شهرداری رشت برای گشایش خانه میرزا تشکر می کنم
محقق و پژوهشگر گیالنی نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی یادآور شد: ما در چلچه انقالب در خانه میرزا که مهد اندیشه، اسالم خواهی، استقالل طلبی و 

آزادی خواهی است جمع شده ایم و این تقارن بسیار مبارک است.
دکتر رحمانی خانه میرزا را نگین انگشتری گیالن و شهر رشت خواند و تصریح کرد: از همت انقالبی 

شهرداری رشت برای اجرای این طرح ارزشمند تشکر و قدردانی می کنم.
وی میرزا کوچک جنگلی را شخصیتی که به همه نسل ها تعلق دارد، دانست و اضافه کرد: میرزا کوچک 
حیثیت ملی ما را در دوره ای که تمام ایران در خفقان و ترس بودند و در زیر چمکه های روس ها و 

انگلیسی ها در شمال و جنوب لگدمال می شدند اعاده کرد و باید به آن افتخار کنیم.
گفتنی است خانه میرزا کوچک خان جنگلی نیز ظرف مدت ۹۰ روز کاری مرمت و بازآفرینی محتوایی 

شده است.
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صبح روز دوشنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۹۹ پروژه 
بهسازی آرامگاه دکتر حشمت با حضور شهردار، 
از  تعدادی  و  اعضای شورای اسالمی شهر رشت 

مدیران استانی به بهره برداری رسید.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
احمدی  بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
شهردار رشت امروز )دوشنبه ۲۰ بهمن( در آئین 

بهره برداری از پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت که 
با حضور جمعی از مدیران استانی و اعضای شورای شهر 
برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم باز هم شاهد اجرای 
پروژه های فرهنگی در سطح شهر رشت باشیم و این 

روند استمرار پیدا کند.
پروژه  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  رشت  شهردار 
شاهد  امروز  که  حشمت  دکتر  آرامگاه  بهسازی 
افتتاح آن هستیم با تالش شبانه روزی همه عوامل و 
دست اندرکاران و تک تک اعضای شورای شهر رشت 

محقق شد.
سید محمد احمدی با بیان اینکه اجرای یادمان آرامگاه 
دکتر حشمت در سال ۹۷ آغاز شد، خاطرنشان کرد: 
طرح این یادمان برگزیده مسابقه سال ۹۱ و برگرفته 

از نمادهای بومی گیالن بوده است.
شهردار رشت بر اجرای بیشتر پروژه های فرهنگی 
آرامگاه  بهسازی  پروژه  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید 
دکتر حشمت در دو فاز توسط سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری و منطقه دو شهرداری رشت با 
صرف ۱۲ میلیارد ریال اجرایی شد که از این عزیزان 

و تمام کسانی که در پیشبرد پروژه تالش کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت نیز در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر 
ابراز داشت: شهردار رشت برای رونمایی از یادمان آرامگاه دکتر حشمت پیگیری های زیادی انجام 

داده است.
فرهام زاهد ضمن تشکر از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن و همچنین 
اداره کل ارشاد اسالمی گفت: شهرداری در کنار وظیفه های عمرانی و ذاتی خود مثل رفت و روب، 
بحث فضای سبز و مدیریت شهر رسالتی هم در حوزه فرهنگی و کارهای عام المنفعه دارد که البته 
به دلیل شرایط بد اقتصادی ما از این موضوع کمی فاصله گرفتیم اما سعی می کنیم کارهای خوبی 

را به انجام برسانیم.
همه ما به میراث معنوی گیالن می بالیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن نیز در این 
مراسم با بیان اینکه میراث معنوی و بزرگان علمی، 
دینی و فرهنگی ریشه های ما هستند اذعان کرد: 
در گیالن ریشه های ما، مفاخرمان میرزا کوچک 
جنگلی، دکتر حشمت، پروفسور رضا و پرفسور 
سعیمی و شیون فومنی و صدها چهره شاخص و 

برتر دیگر هستند.
فیروز فاضلی میراث معنوی استان گیالن را بسیار 
اینکه همه ما به این  با تاکید بر  ارزشمند خواند و 
میراث بزرگ می  بالیم اضافه کرد: شمار آثار و میراث 

ناملموس گیالن بسیار زیاد است که اگر بخواهیم آنان را طبقه بندی کرده و تجلیل کنیم به سال ها 

زمان نیاز داریم.
یوسف یزدانی شهردار منطقه دو رشت نیز در این مراسم ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و 
فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، از حضور شهردار پرتالش، اعضای شورای شهر رشت و 
مدیران استانی و شهرستانی به ویژه دکتر فاضلی مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن در مراسم افتتاح پروژه 

بهسازی آرامگاه دکتر حشمت تشکر و قدردانی کرد.

با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر رشت و جمعی از مدیران استانی؛ 

پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت به بهره برداری رسید 



۷

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، سید محمد احمدی امروز )دوشنبه ۲۰ 
بهمن( در مراسم رونمایی از دستگاه های جدید سازمان 
حضور  با  که  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
اعضای شورا و مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن 
برگزار شد اظهار داشت: سه دستگاه خودرو آتشنشانی 
پیشرفته به مجموعه ناوگان آتش نشانی رشت اضافه شد.

شهردار رشت ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر، 
و  انقالب  معظم  رهبر  برای  سالمتی  و  آرزوی صحت 
توفیق خدمت گذاری برای همه خدمتگزاران واقعی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی افزود: بهترین اتفاق در عمر فعالیت های اداری من امروز با پوشیدن لباس 

مقدس آتش نشانی رقم خورد.
احمدی تالش و پیگیری های مستمر رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت برای 
تکمیل تجهیزات این سازمان را قابل تقدیر ذکر کرد و گفت: امروز از ۳ دستگاه خودروی نردبان پلتفرم شامل 
یک دستگاه نردبان ۴۲ متری، یک دستگاه پلتفرم ۴۴ متری و یک پلتفرم ۵۵ متری رونمایی می کنیم که از 

برندهای معتبر دنیا برای امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان های بلندمرتبه خریداری شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بی شک با احداث ساختمان های بلندمرتبه نیاز به این خودروها بیش از پیش 
احساس می شود و البته امیدواریم که هیچ وقت در شرایطی قرار نگیریم که از این خودروها استفاده کنیم.

شهردار رشت تصریح کرد: قرارداد خرید سه خودرو آتشنشانی پیشرفته با مایان فوالد در سال ۹۵ بسته 
شد که نماینده انحصاری زیگلر آلمان در ایران است.

سید محمد احمدی ضمن تشکر از دلگرمی های اعضای شورای شهر رشت اضافه کرد: این خودروها از 
طریق منطقه آزاد و پس از یکسال بالتکلیفی در این منطقه برای بهره برداری وارد رشت شد.

شهردار رشت ضمن تشکر از کسانی که پایه گذار تفکر تجهیز و ارتقای تجهیزات آتش نشانی رشت 
بودند از استمرار چنین رویکردی در شهرداری خبر داد و اضافه کرد: ما در مقابل حوادثی مانند بروز 
آتش سوزی نمی توانیم بی تفاوت باشیم و بدون شک فقط نیروی انسانی نمی تواند به صحنه وارد شود 

بنابراین قطعا تجهیزات پیشرفته آتش نشانی به ما کمک می کند.
وی با بیان اینکه پرسنل آتش نشانی از جان خود مایه می گذارند و با قداست خود در مقابل بحران  ها 

حضور پیدا می کنند اظهار داشت: ما هم باید حداقل تجهیزات را برای آتش نشانان عزیز فراهم کنیم.

در مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و 
شهردار  شد؛  عنوان  نشانی  آتش  پلتفرم 

رشت 
در همین چند ماهه اخیر گره های کوری را با 

پیگیری های مستمر خود باز کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، رئیس شورای شهر رشت در مراسم 
رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم آتش نشانی ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر اذعان کرد: واقعا به آقای احمدی شهردار محترم شهر رشت تبریک 
عرض کرده و تشکر می کنم که توانستند در همین چند ماهه گره های کوری که در ارتباط با ورود این 

دستگاه های مدرن آتش نشانی ایجاد شده بود را حل کنند.
احمد رمضانپور نرگسی افزود: امروز ناوگان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به مجهزترین 

دستگاه های مقابله با حریق مجهز است و این موضوع را به فال نیک می گیریم زیرا چنین اقدامات 
ارزشمندی می تواند برای شهر رشت بسیار مفید باشد.

وی با اشاره به اینکه ۱۷۳ روز تا پایان کار شورای پنجم باقی مانده است اضافه کرد: امیدواریم در این 
ایام بتوانیم کارهای نیمه تمام را هم با همت، توانمندی و تدبیر شهردار رشت، معاون عمرانی استاندار 

گیالن و دیگر دستگاه های ذیربط به سرانجام برسانیم.

ضرورت افزایش حفاظت و ایمنی هرچه
 بیشتر شهر رشت

عضو دیگر شورای شهر رشت نیز در این مراسم ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه فجر عنوان کرد: خوشحالم که 
انقالب شکوهمند  در چهل و دومین سال پیروزی 
اسالمی در راستای افزایش ایمنی شهر رشت گام های 
بزرگی در دوره مدیریت شورای پنجم برداشته شده 

است.
فاطمه شیرزاد با تاکید بر اینکه در دوره پنجم شورای 
شهر رشت نیز اقدامات خوبی برای افزایش زیرساخت ها و ردیف اعتبارات انجام شد افزود: امیدواریم 
برای سال های آتی هم با کمک همه همکاران خوبمان در شورای شهر بتوانیم در افزایش حفاظت و 

ایمنی شهر قدرتمندتر از گذشته گام برداریم.
وی رونمایی از سه دستگاه خودروی نردبان پلتفرم و به موجب آن کاهش مشکالت امدادرسانی به 
ساختمان های بلندمرتبه شهر رشت را مورد توجه قرار داد و گفت: باید با کمک همدیگر بستری را 

فراهم کنیم تا همچنان اتفاقات خوبی برای شهر رشت بیافتد.

از شهردار رشت برای رفع توقیف
دستگاه های آتش نشانی در منطقه آزاد

 انزلی تشکر می کنیم
شهر  شورای  دیگر  عضو  منش  عاقل  محمدحسن 
داشت  بیان  را  مطالبی  مراسم  این  در  نیز  رشت 
و  آتش نشانی  سازمان  سابق  مدیران  به  گفت:  و 
ایمنی شهرداری رشت نیز خسته نباشید  خدمات 
عرض می کنم، زیرا همه تالش کردند تا امروز این 

امکانات ایمنی و حفاظتی در شهر فراهم شود.
توقیف  رفع  برای  رشت  شهردار  از  تشکر  وی ضمن 

دستگاه های آتش نشانی در منطقه آزاد انزلی ابراز داشت: پرسنل خدوم آتش نشانی برای حفظ آسایش 
و ایمنی شهرمان و کلیه شهروندان رسالتی خطیر بر عهده دارند و برای آنان آرزوی سالمتی دارم.

محمد حسن علیپور دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این مراسم ضمن تشکر از شهردار رشت و 
سازمان آتش نشانی ابراز داشت: نیروهای آتش نشانی برای کمک و امدادرسانی به مردم واقعا جانفشانی 

می کنند و دعا می کنیم خداوند متعال در تمام احوال همواره یار و یاور آنان باشد.

شهردار رشت: سه دستگاه خودروی آتش نشانی پیشرفته به ناوگان آتش نشانی 
رشت اضافه شد
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شهردار رشت شبانه روز در حال فعالیت هستند و هماهنگی بسیار 
سازنده ای ایجاد کرده اند

نیز  گیالن  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در این مراسم با بیان اینکه واحد آتش نشانی و 
مهم  اعضای  از  رشت  شهرداری  ایمنی  خدمات 
گفت:  می شوند  محسوب  بحران  مدیریت  ستاد 
جانفشانی های پرسنل آتش نشانی شهرداری رشت 
بی نظیر است و تاکنون فداکاری های زیادی از آنان 

دیده ایم.
امیر مرادی ضمن تشکر از اعضای شورای شهر 
به خاطر انتخاب سید محمد احمدی به عنوان 

شهردار رشت ابراز داشت: واقعا مدتی که اقای احمدی به عنوان شهردار رشت انتخاب شوند به شخصه 
شاهدم که شبانه روز در حال فعالیت هستند و با مدیریت خوبشان هماهنگی بسیار سازنده ای را هم در 

مجموعه ایجاد کرده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن خاطرنشان کرد: مدیریت بحران برای مقابله با انواع بحران ها 
برنامه های کامل و جامع تدوین کرده از طرفی در چند ماهه اخیر اعتبارات خوبی برای شهرداری ها 

جهت مهار آب های سطحی در نظر گرفته شده است.

میانگین عمر تجهیزات آتش نشانی و خودرویی شهرداری رشت به ۱۴ سال 
کاهش یافته است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری رشت عنوان کرد: خرسندیم که در 
چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
از سه دستگاه خودروی نردبان پلتفرم شامل یک 
دستگاه نردبان ۴۲ متری، یک دستگاه پلتفرم ۴۴ 
متری و یک پلتفرم ۵۵ متری رونمایی می کنیم.

شهرام مؤمنی با بیان اینکه رونمایی همزمان این 
خودروها اتفاق مهمی است که در شمال کشور 
و در استان های همجوار گیالن رخ داده است 
تصریح کرد: سالهاست که آتش نشانان و پرسنل 

خدوم آتش نشانی منتظر چنین اتفاقی بودند که مطمئنا با توجه به رشد شهرنشینی و توسعه شهری، 
چنین تجهیزاتی بسیار مثمرثمر خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه با همت بلند مجموعه مدیریت شهری و اعضای شورای شهر خودروهای نردبان 
پلتفرم برای واحد آتش نشانی خریداری شدند افزود: در همین جا از زحمات تمام کسانی که برای تحقق 

این کار تالش کردند به ویژه شهردار رشت تشکر و قدردانی به عمل آورم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به موضوع توقیف خودروهای نردبان 
پلتفرم ۵۵ متری این سازمان در منطقه آزاد انزلی به دلیل بدهی سنگین اشاره کرد و گفت: از شهردار 
رشت سپاسگزاریم که با توجه به وعده ای که داده بودند با درایتی که به خرج دادند خودروهای مذکور 

رفع توقیف و به چرخه عملیات سازمان آتش نشانی اضافه شد.
مؤمنی کاهش میانگین عمر تجهیزات آتش نشانی و خودرویی از ۲۰ سال به ۱۴ سال را هم متذکر 
شد و گفت: باید تالش کنیم عمر مفید خودروهای آتش نشانی مطابق با استانداردهای جهانی به ۵ تا 

۸ سال کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون معادل ۴ هزار حریق و آتش توسط سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری رشت پوشش داده شده است یادآور شد: از این تعداد ۳۶۲ مورد فقط حریق 
مسکونی بوده است و آتش نشانان ما توانستند حدود ۷۰ نفر از شهروندانی که در ساختمان های بلندمرتبه 
و در آتش و دود گرفتار شده بودند را فقط با یک نردبان ۳۲ متری که ۲۸ سال قدمت دارد نجات دهند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در پایان این مراسم پرسنل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت به صورت نمادین عملیات امداد و نجات را با 

استفاده از نردبان های پلتفرم خریداری شده اجرا کردند.



۹

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
امروز )دوشنبه ۲۰ بهمن( با حضور اعضای شورای شهر رشت، عضو انجمن 
حمایت از بیماران هموفیلی و دیگر مدعوین، ساختمان درمانگاه بیماران 
هموفیلی رشت که عملیات اجرایی آن از سال ۹۵ آغاز شده بود، امروز به 

بهره برداری رسید.
شایسته  رشت  شهر  مردم  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  رشت  شهردار 
بهترین ها هستند ابراز داشت: همه ما در مجموعه شهرداری و شورای شهر 

تالشمان در شبانه روز این است که خدمات کیفی به مردم ارائه شود.
سید محمد احمدی افتتاح دو پروژه فرهنگی و درمانی در شهر رشت را 
مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بنای ما در شهرداری رشت این نیست 

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر رشت؛ 

ساختمان درمانگاه بیماران هموفیلی رشت به بهره برداری رسید

که پروژه ای را افتتاح کنیم و موانع موجود در مسیر آن را به فراموشی 
بسپاریم و من به جد این موضوع را عرض می کنم و به شدت هم پیگیر 

موضوعات هستم.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه برای پروژه درمانگاه بیماران هموفیلی 
حدود ۱۱ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است افزود: امیدواریم دعای 
خیر بیماران بدرقه راه تمام کسانی باشد که در به ثمر رسیدن این پروژه 

خداپسندانه تالش کردند.
وی اذعان کرد: هنوز کارهای ما در پروژه درمانگاه بیماران هموفیلی صد 
در صد به پایان نرسیده است و تجهیزات و سایر موارد هم باید با کمک 

دستگاه های متولی به آن اضافه شود.



۱۰

شهردار رشت در مراسم افتتاح »نخستین پست موزه مدرسه کشور«:
بناهای تاریخی رشت هویت شهر هستند

 باید برای حفظ میراث فرهنگی تالش کنیم

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت امروز )شنبه ۱۸ بهمن( در مراسم افتتاح "نخستین پست موزه مدرسه کشور" 

که با حضور رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، نمایندگان مردم گیالن در مجلس، کیمیا تنهایی معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن و مدیرکل پست گیالن برگزار شد، اظهار داشت: 

حفظ بناهای تاریخی مرکز شهر بسیار با اهمیت است و باید برای آن تالش کرد.
شهردار رشت در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر عنوان کرد: 
امیدواریم در سایه تعامالت بسیار خوبی که در استان گیالن در حال شکل گرفتن است بتوانیم 

مشکالت مردم را به ویژه در شهر رشت با اولویت بندی که انجام گرفته حل و فصل کنیم.
سید محمد احمدی ساختمان های 
قدیمی بافت پیاده راه، را به نوعی 
بیان  با  و  این شهر خواند  هویت 
زنده   جهت  در  شهرداری  اینکه 
و  تالش  هویت  این  نگهداشتن 
همه  افزود:  می کند،  برنامه ریزی 
شهروندان به این داشته ها افتخار 
می کنند و تمام هدف ما این است 
ملی  ظرفیت های  از  بتوانیم  که 
این  از  نگهداری  برای  استانی  و 

ساختمان ها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده به زودی بناهای تاریخی مرکز شهر رشت یعنی 

ساختمان برج ساعت و ساختمان سازمان فرهنگی و ورزشی تبدیل به موزه می شوند.
شهردار رشت یادآور شد: حفظ و حراست از بناهای تاریخی و ارج نهادن به میراث باقی مانده از 
گذشتگان و رفع مشکالت موجود در این بخش ها را از وظایف خود می دانیم و در همین راستا 
جهت ایجاد جاذبه های بیشتر برای جذب گردشگر و داشتن شهری توسعه یافته نیز تالش می کنیم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این مراسم رمضانعلی 
سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی 
پست ایران و مدیرکل پست گیالن ضمن ابراز خرسندی از افتتاح نخستین پست موزه مدرسه 

کشور در شهر رشت از زحماتی که شهردار رشت در این مدت انجام داده است تشکر کردند.

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر رشت؛
سالن ورزشی شهید کامران ملک پور بازگشایی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،سالن ورزشی شهید 
کامران ملک پور پس از چهار سال به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت بازگشایی شد.
در آیین افتتاح این سالن ورزشی شهردار، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر رشت حضور 

داشتند.
الزم به ذکر است سالن ورزشی شهید کامران ملک پور با مساحت ۷۰۰ مترمربع پس از چهار 

سال تعطیلی در مدت ۴۰ روز کاری تعمیر، مرمت و آماده بهره برداری شده است.



۱۱

انتصاب سرپرست سازمان آرامستانها و سرپرست مدیریت 
مطالعات فنی و عمرانی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
به سمت سرپرست سازمان مدیریت  را  احکام جداگانه ای جواد شهند  شهردار رشت طی 
آرامستان های شهرداری و سید سجاد رضایی نسب را به سمت مدیریت مطالعات فنی و 

عمرانی و ترافیک شهری شهرداری رشت منصوب کرد.

شهردار رشت در احکام انتصاب خود برای این مدیران اظهار امیدواری کرده است که با توکل به خداوند 
منان و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره 

مندی از کلیه ظرفیت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و پیروز باشند.

انتصاب سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه این حکم 

مجتبی ماه پسند به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری منصوب شد.
شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست 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.

گفتنی  است  مصطفی گلشنی پیش از این، مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت.

در راستای درخواست های مردم؛ 
نرده های خط ویژه اتوبوس خیابان امام خمینی)ره( رشت 

جمع آوری شد 
شهرداری  زیربنایی  امور  و  نقل  و  حمل  معاون 
رشت از جمع آوری نرده های خط ویژه اتوبوس 
خیابان امام خمینی )ره( بر اساس درخواست های 

شهروندان خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، غالمعلی نیک فهم اظهار 
شهروندان  های  درخواست  راستای  در  داشت: 
نرده های خط ویژه اتوبوس خیابان امام خمینی 

)ره( به طور کامل جمع آوری شد.
شهرداری  زیربنایی  امور  و  نقل  و  حمل  معاون 

رشت با اشاره به جمع آوری بخشی از نرده های خط ویژه در سال ۹۶ گفت: بخشی از این نرده ها از 
میدان دکتر حشمت تا میدان فرهنگ در سال ۹۶  جمع آوری شد و اکنون با توجه به نزدیک شدن 
به سال جدید و درخواست های مکرر شهروندان، شهرداری رشت اقدام به جمع آوری بقیه این نرده 

ها کرده است.
وی با تاکید بر لزوم حفاظت از بیت المال افزود: قطعا شهرداری رشت از این نرده ها در جای مناسب 

استفاده خواهد کرد تا از هدر رفت بیت المال جلوگیری نماید.

تولید و بارگیری روزانه آسفالت به مناطق پنجگانه 
شهرداری رشت

سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت از تولید و بارگیری روزانه آسفالت به 
مناطق پنجگانه شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
رشت، تولید آسفالت با کیفیت در دو کارخانه آسفالت این سازمان واقع در جاده 
امامزاده هاشم به صورت روزانه انجام شده و برای توزیع در سطح پنج منطقه 

شهرداری رشت، با فالکس های گرم نگهدارنده آسفالت ارسال می گردد.
شایان گفتن است که درجه آسفالت در زمان بارگیری و خروج از کارخانه به 
وسیله  آزمایشگاه مستقر در کارخانه آسفالت، نمونه گیری و اندازه گیری می شود.
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