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رایزنی شهردار رشت با رئیس سازمان برنامه و بودجه
برای تخصیص اعتبارات الزم به پروژ ه های پسماندها



حدیث هفته

۲

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت امروز )پنج شنبه ۲۶ فروردین( در جلسه معارفه معاونت حمل و نقل 
و امور زیربنایی شهرداری اظهار داشت: مطالبات زیادی در این معاونت مغفول مانده که باید 

برای تحقق آن به شکل جدی برنامه ریزی شود.
شهردار رشت حوزه حمل و نقل، ترافیک و امور زیربنایی را موتور محرک و زمینه ساز 
توسعه شهرداری خواند و عنوان کرد: یکی از رویکردهایی که تحقق آن به شدت مورد 
توجه شهرداری قرار دارد ارتقاء جایگاه و کارکردهای مهم مربوط به این معاونت است.
احمدی استفاده از توان و ظرفیت مدیران متعهد و متخصص در بخش های مختلف شهرداری 
رشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: جایگاه های مدیریتی همیشگی نیستند بنابراین باید 
تالش کنیم در همین زمان محدودی که فرصت ارائه خدمت صادقانه به مردم و شهروندان 

برایمان مهیا شده بهترین استفاده ممکن را ببریم.
به مانند شهرداری ها خدمات  وی تصریح کرد: هیچ مجموعه و دستگاهی نیست که 
متنوع و گسترده را به مردم ارائه دهد و این از جایگاه و اهمیت باالی شهرداری حکایت 

دارد.
شهردار رشت اضافه کرد: تمام تالش و سعی ما این است که برخالف گذشته نگاه  
و  است  کار سختی  هم  کار  این  و  باشد  متفاوتی  نگاه  به شهرداری  نسبت  سایرین 

شهردار رشت: 
حوزه حمل و نقل و امور زیربنایی موتور محرک و توسعه شهرداری رشت است

محقق  شهرداری  مختلف  بخش های  و  معاونت ها  تمام  مشارکت  بدون  و  تنهایی  به 
نمی شود.

وی ابراز داشت: اجرای سیستم کنترل پروژه، ساماندهی طرح ها و پرو ژه ها و تعیین تکلیف 
نصب سامانه های پایش تصویری و ترافیکی از جمله مطالبات مهمی است که مغفول مانده و 
عملیاتی شدن آن ها را از معاونت جدید حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت انتظار 

دارم.
احمدی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تالش ها و زحمات مدیران گذشته معاونت حمل 
و نقل و امور زیربنایی خاطرنشان کرد: باید روح تازه ای هم از لحاظ تفکر و هم از حیث 
ساختاری به این معاونت تزریق شود و امیدواریم معاونت جدید با یک رویکرد جدید نسبت 

به انجام وظایف و امورات محوله تالش کند.
شایان ذکر است در این جلسه شهردار رشت از زحمات سید سجاد رضایی نسب که پیش از 

این عهده دار این مسئولیت بودند تشکر و قدردانی کرد.

 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود:
 هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از 
آتش جهنم.                                                                                                                                           )بحار االنوار، ج 93، ص 34۲(
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وعده دیگری که جامه عمل پوشید؛ 
به کارگیری بهینه نرده های جمع آوری شده

 از بلوار امام خمینی )ره( رشت 
در نقاط پر مخاطره رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، امروز ) 
چهارشنبه ۲۵ فروردین( شهردار رشت در حاشیه بازدید از محل نصب نرده های جمع 
آوری شده از بلوار امام خمینی )ره( در محالت ولکس و پل طالشان، اذعان نمود: نرده 
های خط ویژه اتوبوس در خیابان امام خمینی در بهمن ماه سال گذشته در راستای 
درخواست های مکرر شهروندان با تاکیدات پلیس راهور و مقامات قضایی شهر به صورت 
کامل جمع آوری شد و امروز، همانطور که از ابتدا قول داده شد، برای جلوگیری از اتالف 
منابع عمومی و تضییع بیت المال، نرده های جمع اوری شده در مکان های مناسب 

دیگری در سطح شهر نصب گردید.
سید محمد احمدی با بیان اینکه نسبت به مطالبات شهروندان و انتظاراتی که از 
شهرداری رشت وجود دارد بی تفاوت نیستیم، خاطر نشان کرد: بر اساس وعده ای که 
در زمان جمع آوری نرده های بلوار امام خمینی )ره( به مردم عزیزمان داده شد و بنا به 
تاکیدات مدیرکل دادگستری و دادستان استان گیالن، شهرداری رشت اقدام به نصب 

بهینه نرده های جمع آوری شده در نقاط پرمخاطره شهر رشت نمود.
سید محمد احمدی در ادامه گفت: تاکنون قریب به ۵۰۰ متر از این نرده ها در نقاط پر 
خطر شهر به کارگیری و نصب شده است که ۳۰۰ متر از آن ها در محله ولکس و ۱۵۰ 

متر نیز در دانشگاه آزاد، جنب شهرک گلها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه نصب ۱۰۰۰ متر نرده باقیمانده دیگر در دستور کار شهرداری رشت 
قراردارد، خاطر نشان کرد: با اعالم نقاط پر مخاطره شهر رشت توسط مدیران مناطق 
پنجگانه شهرداری، این نرده ها جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در این بازدید مدیرکل دادگستری و دادستان استان از روند اجرای 
این کار اظهار رضایت نمودند و حمایت خود را از چنین عملکرد شهرداری اعالم 

نمودند.

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان؛

شهرداری رشت 
»طرح استقبال از بهار قرآن« را کلید زد

شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
»فرهنگی،  شهری«،  سبز  فضای  و  منظر  »سیما،  سازمانهای  رشت، 
همزمان  پسماندهای« شهرداری رشت  »مدیریت  و  ورزشی«  و  اجتماعی 
شهردار  احمدی  سیدمحمد  حضور  با  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  با 
ولی  نماینده  به  مبارک رمضان  ماه  بسته فرهنگی   اولین  اهدای  با  رشت 
را  قرآن«  بهار  از  »استقبال  رمضانی  اجرای طرح  گیالن،  استان  در  فقیه 

کردند. آغاز 
   در اجرای این طرح که با حضور شهردار رشت، جمعی از مدیران شهرداری و 
روسای سازمانهای یاد شده در مصلی رشت آغاز شد حاضران به مامت آیت اهلل 
اولین بسته فرهنگی به صورت  اقامه کردند و  رسول فالحتی نماز جماعت را 

نمادین به  ایشان به وسیله سیدمحمد احمدی اهدا شد.
   در اجرای این طرح رفت و روب خیابانها و معابر شهری، غبارروبی مساجد، 
و  گیاه  و  گل  کاشت  و چهره شهر،  از سیما  بصری  نواقص  رفع  و  رنگ آمیزی 
بازپیرایی فضای سبز شهری، نصب بنر، پرده و المانهای مرتبط با ماه میهمانی 
انجام  و...  به مساجد شهر  اهدای ۵۰ بسته فرهنگی  پاکسازی محالت،  خدا،  

می شود.
   گفتنی است این طرح با حضور شهردار رشت در مسجد بزرگ مصلی حضرت 
فالحتی  آیت اهلل  حضرت  به  فرهنگی  بسته  اولین  نمادین  اهدای  و  امام)ره( 
امام جمعه رشت، آغاز شده  و  نماینده محترم مقام معظم رهبری در گیالن 

است.
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رایزنی شهردار رشت با رئیس سازمان برنامه و بودجه 
برای تخصیص اعتبارات الزم به

 پروژه های پسماندها
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت امروز )سه شنبه ۲۴ فروردین( در جلسه با محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع تخصیص 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های پسماند و سایر طرح های مرتبط 

در همین زمینه را مورد پیگیری قرار داد.
شهردار رشت در این دیدار ابتدا در خصوص مشکالت دفن زباله و روند اجرای 
خواستار  سپس  و  داد  ارائه  را  گزارشی  شهرداری  پسماند  حوزه  پروژه های 
مساعدت ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص اعتبار برای سروسامان 

دادن به پروژه های حوزه پسماند شد.
الزم به ذکر است، تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری رشت برای 
اجرای پروژه های پسماند و سایر موضوعات حول این محور مطابق با تبصره 
۱۹ از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در جلسه با رئیس سازمان برنامه و 
بودجه توسط سید محمد احمدی مطرح شد و به شکل ویژه مورد پیگیری 

قرار گرفت.

انتصاب جدید در

 شهرداری رشت

خبر  واحد  گزارش  به 
و  ارتباطات  مدیریت 
امور بین الملل شهرداری 
سید  حکم  با  رشت، 
شهردار  احمدی  محمد 
حسین  محمد  رشت، 
سمت  به  خیابانی 

سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 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.

آغاز به کار رفع خطر از بام عمارت قدیمی میرزا خلیل رفیع 
در رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، میثم 
حرفت خواه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، با اشاره به قدمت 
یکصدساله عمارت نخستین شهردار رشت، میرزا خلیل رفیع اظهار داشت: با پیگیری 
های حوزه بازآفرینی این سازمان و دستور شهردار رشت، مرمت این بنای میراثی 
که در مالکیت شهرداری رشت می باشد با نظارت اداره کل میراث فرهنگی گیالن، 

در دستور کار قرار گرفت.
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مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت امروز )سه شنبه ۲۴ فروردین( 
تهران  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  با 
دیدار کرد و در جلسه ای که برگزار 
شد وزیر راه و شهرسازی به صورت 
ویژه دستور داد تا نسبت به واگذاری 
مهر  مسکن  اراضی  از  هکتار   ۲۵
و  اراضی  از  درصد   ۱۰ اختصاص  و 
واحدهای قابل واگذاری به شهرداری 

رشت اقدامات الزم انجام شود.
الزم به ذکر است؛ طبق مصوبه ۲۵ 
مهر ماه سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران 
تفاهم نامه  یک  ماده  از  الف  بند  و 
اداره  و  رشت  شهرداری  تنظیمی 
گیالن  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
مرداد   ۵ تاریخ  در  نامه ای  طی  که 
۱۳۸۸ به شهرداری رشت ابالغ شد 
مقرر گردیده بود ۴۰ هکتار از اراضی 
شهرداری  به  رشت  مهر  مسکن 
رشت واگذار تا در اجرای پروژه های 

عمرانی هزینه شود که متعاقبا به موجب صورتجلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ و 
به دلیل کمبود زمین این مقدار به ۲۵ هکتار تغییر یافت.

از سویی تاکنون با گذشت بیش از ۴ سال از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری 
قطعی، اداره کل راه و شهرسازی گیالن از انتقال سند رسمی اراضی مورد نظر 

به نام شهرداری رشت خودداری می کرد.
با توجه به ضرورت و فوریت اجرای پروژه های نیمه کاره، شهرداری رشت 
به  نظر  مورد  اراضی  رسمی  سند  انتقال  و  مساعد  دستور  صدور  تقاضای 
استان  در  تابعه  کل  اداره  و  و شهرسازی  راه  وزارت  از سوی  را  شهرداری 
خواستار شد که این مهم امروز با پیگیری های مستمر سید محمد احمدی و با 

دستور ویژه وزیر به نتیجه رسید.
موضوع دومی که در جلسه امروز شهردار رشت و وزیر راه و شهرسازی مورد 
اراضی و واحدهای قابل  از  بحث و بررسی قرار گرفت اختصاص ۱۰ درصد 
واگذاری به شهرداری رشت جهت اجرای پروژه های عمرانی بود که وزیر راه 

و شهرسازی در این مورد هم جهت 
اجرای  شهرداری،  حقوق  احقاق 
و  مانده  معطل  مصوبات  و  قوانین 
ذکر شده، دستور  اراضی  واگذاری 

ویژه ای را صادر نمودند.
تبصره  استناد  به  است  گفتنی 
تقویم  نحوه  قانون  واحده  ماده   ۶
نیاز  مورد  اراضی  و  امالک  ابنیه، 
 ۱۳۷۰ سال  مصوب  شهرداری ها 
دولت  اسالمی،  شورای  مجلس 
و  اراضی  از  است ۱۰ درصد  موظف 
واحدهای قابل واگذاری را با قیمت 
تمام شده به شهرداری ها اختصاص 
دهد تا پس از توافق بین مالکین و 
شهرداری ها به عنوان معوض واگذار 

گردد.
استان  راه و شهرسازی  اداره کل 
از  تاکنون   ۱۳۷۰ سال  از  گیالن 
قدرالسهم  انتقال  و  محاسبه 
خودداری  رشت  شهرداری 
اجرای  حالی که  در  است  کرده 
در  استان  مواصالتی  شبکه های 
و  راه  وزارتخانه  مساعدت  به  نیاز  شهری  درون  شبکه  و  شهر  محدوده 
با توجه به مضایق و محدودیت های منابع مالی و فقر  شهرسازی دارد و 
زمین و باال بودن بهای اراضی اجرای پروژه ها از جمله اتصال میدان گیل 
تا شمال مسکن مهر، میدان ولیعصر)عج( تا میدان امام علی)ع(، خیابان 
تختی به خیابان سعدی، خیابان سعدی به میدان سرگل، بازگشایی حریم 
و  نبوده  میسر  رشت  شهرداری  برای  گوهررود  و  زرجوب  رودخانه های 

بهره مندی از ظرفیت های قانونی می تواند راهگشا باشد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
این جلسه گزارشی هم در خصوص معضالت و مشکالت موجود در مسکن 
مهر رشت و احداث پروژه رینگ ۹۰ متری توسط سید محمد احمدی ارائه 
در  دادند  مساعد  قول  و شهرسازی  راه  وزیر  اسالمی  آن  پی  در  که  شد 
انجام  موانع  و  مشکالت  این  رفع  جهت  ویژه ای  بررسی های  وقت  اسرع 

شود.

احقاق حقوق شهرداری رشت با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت حلول ماه مبارک رمضان را 
تبریک می گوید



۶

اعطای گواهی مدیریت سبز برای ۲۱ دستگاه 
اجرایی و ادارات کل شهر رشت

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
باقر  محمد   ، رشت  شهرداری 
بشردانش  با اعالم این خبر افزود 
: بر اساس ماده ۳۸ قانون ششم 
توسعه ، اجرای برنامه مدیریت سبز 
در شش شاخص پسماند، انرژی، 
آب، خودرو، ساختمان  در دستور 
قرار  اندرکار  دست  ادارات  کار 

گرفته است.
وی گفت: در این طرح که هدف 

از اجرای آن استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سوء فعالیت ادارات 
و دستگاه های اجرایی مختلف بر منابع زیست محیطی است، یک درصد 
از اعتبارات این دستگاه ها جهت پیاده سازی نظام مدیریت سبز هزینه 

می گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳ برنامه ششم توسعه ، دستگاه های 
اجرایی موظفند پسماند را بصورت تفکیک شده سه گانه به سازمان مدیریت 
با تهیه  ادامه اجرای این طرح  پسماند شهرداری رشت تحویل داده و در 
باکس های چهارگانه تفکیک پسماند از جمله کاغذ، پالستیک، شیشه، فلزات 
و سایر موارد نسبت به اخذ گواهی مدیریت پسماند در قالب طرح مدیریت 

سبز اقدام نمایند.
بشردانش تصریح کرد: بررسی میزان مصرف کاغذ و چگونگی کاهش آن نسبت 
به سال های قبل، بررسی فنی ملزومات چاپ و پرینت جهت کاهش استفاده از 
کاغذ، بررسی سیستم امحاء کاغذهای محرمانه و اقدامات فرهنگی در راستای 
کاهش مصرف و نیز تفکیک پسماند و ارزیابی پیمانکاران خریدار پسماند 
خشک طرف همکار از جمله اصلی ترین شاخصه های ارزیابی کارشناسان 

سازمان در بازدیدهای ادواری از دستگاه های اجرایی است.
الزم به ذکر است در حال حاضر ۳۳ دستگاه  اجرایی متقاضی اخذ گواهی 
سبز هستند که از این تعداد ۲۱ مورد موفق به اخذ گواهینامه شده و مابقی 
ادارات نیز در دست بررسی و تکمیل زیرساخت های الزم برای اجرای این 

طرح می باشد.

حال و هوای رمضان در رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
علیرضا قانع رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت 
با اشاره به اینکه هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان المان های مرتبط 
با این ماه در سطح شهر ایجاد می شود، اظهار داشت : امسال با دعوت از 
هنرمندان بومی تعداد ۶ باکس صفحه ای طرح محراب جهت نصب در 
میادین و تعداد ۱۵ المان حجمی نوری جهت نصب در بلوارهای سطح شهر 

طراحی گردیده است.



۷

اعالم برنامه های فرهنگی در ماه مبارک رمضان 
توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری رشت
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
علی  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست  محجوب 
رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
میهمانی  ماه  با  همزمان  داشت:  اظهار 
ترویج  جهت  هدفمندی  های  برنامه  خدا 
اجرا در  به  قرآنی در شهر رشت  فرهنگ 

می آید.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
برنامه  برگزاری  رشت  شهرداری  ورزشی 
قرآن،  با  انس  محفل  شامل:  قرآنی  های 

برنامه شهر باران شهر قران، برنامه جزء خوانی قرآن با حضور ۹۰ قاری 
به صورت زنده، مسابقه مجازی قاریان نوجوان قرآن کریم در سه سطح، 
مسابقه ی کتابخوانی ویژه پرسنل شهرداری رشت در دستور کار سازمان 

قرار دارد .
محجوب با اشاره به تولید برنامه آموزش شهروندی با موضوعات ماه رمضان جهت 
پخش در فضای مجازی عنوان کرد: آیه گرافی به صورت طراحی آیات قرآن کریم 
در استندها و تلویزیون های شهری از دیگر برنامه های سازمان در ماه مبارک 

رمضان است.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
کرد:  نشان  خاطر  رشت  شهرداری  ورزشی 
بسیاری  موجود  کرونایی  شرایط  دلیل  به 
از برنامه ها با بهره گیری از فضای مجازی 
تدارک دیده شده و برنامه های حضوری هم 
پروتکلهای  با  مرتبط  موارد  همه  رعایت  با 
اجرا  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 

خواهند شد.
در  پایان  در  سپس  محجوب  خانواده  علی 
کاروان  اندازی  راه  کرد:  عنوان  رابطه  همین 
شادی کریم اهل بیت، مستند روایی با عنوان 
میهمانی دل، برنامه سحر دوخان، جشنواره استانی نور امید، پخش دعای هر روز 
ماه رمضان به صورت استوری موشن در لیست برنامه های سازمان قرار گرفته 

است.

  بارگذاری الیه ی ارزش قیمت منطقه ای در سال ۱۴۰۰ 
فاوا،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
عوارض  محاسبات  ای  منطقه  قیمت  ارزش 
توسط   ۱۴۰۰ سال  در  رشت  شهرداری 
به  درآمد  وصول  و  تشخیص  مدیریت 
ابالغ  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 

گردید.
و  بلوک   ۸۰ قالب  در  مستند  این  است؛  گفتنی 
شهر  امالک  کل  ای  منطقه  ارزش  ردیف   ۸۰۹
رشت را شامل می شود که نسبت به سال ۱۳۹۹ 
تغییرات زیادی داشته و در سطح مناطق پنج گانه 

شهرداری گسترش خواهد یافت.
 GIS الزم به ذکر است؛ طی روزهای ۱۲،۱۱،۱۰فروردین ، در دو شیفت کاری توسط واحد
سازمان فاوا ، یک الیه جدید نقشه به نام الیه درآمد۱۴۰۰ در نرم افزار سرا پیاده سازی 
شد و در حال حاضر به مجموع حدودا۲۰۰۰۰۰ ملک شهر رشت ارزش منطقه ای سال 
۱۴۰۰ اختصاص پیدا کرده که این قیمت در محاسبات درآمد و اصناف مالک عمل قرار 

می گیرد.

در راستای فضاسازی شهری در ماه 
مبارک رمضان؛

المانهای نوری در 
میدانهای اصلی رشت 

نصب شد
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
رسیدن  فرا  با  همزمان  رشت  شهرداری 
با  همراهی  منظور  به  رمضان  مبارک  ماه 
اقدام  رشت  متدین  و  خدادوست  مردم 
به فضاسازیهای معنوی با المانهای نوری 

نمود.
ارتباطات سازمان سیما،  امور  گزارش  به 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر 
رشت، شهروندان این شهر ضمن استقبال 
از نصب این المانهای نوری مرتبط با ماه 
رمضان و جلوه های معنوی و مذهبی در 
میدانها و بلوارهای شهر رشت، از دست 
قدردانی  پروژه  این  اجرای  اندرکاران 

کردند.



۸

همزمان با روز سالمت اجرای دیوار نگاری مدافعان سالمت 
توسط سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت علیرضا 
قانع رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت از انجام دو دیوارنگاری 
خبر داد و اظهار داشت : دیوار نگاریهای یاد شده با عنوان مدافعان سالمت با هدف 
زحمات و جان فشانی های کادر درمان منقش به تصاویر مدافعان سالمت در خیابان 

آیت اهلل ضیابری به اجرا در امده است.
وی ادامه داد: همچنین دیوارنگاری کتابخانه ای محله سلیمانداراب نیز با بهره گیری 
از طرح کتابهای مرتبط با گیالنشناسی و با هدف معرفی آثار مرتبط با این حوزه بر 

روی دیوار پژوهشکده گیالن شناسی به تصویر کشیده شده است.

شهردار رشت از آغاز به کار عملیات پروژه آسفالت و 
اجرای روشنایی معابر مسکن مهر خبر داد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت دکتر سید محمد 
احمدی شهردار رشت با بیان اینکه این پروژه با برآورد هزینه ۹۰ میلیارد ریال 
شروع به کار خواهد نمود، ادامه داد : ۸۰ درصد از این مبلغ اختصاص به عملیات 
آسفالت و ۲۰ درصد از ان مربوط به اجرای روشنایی خواهد بود که تالش خواهد 

شد از اردیبهشت ماه اجرای آن عملی گردد.



۹

پوشش افزون بر چهار هزار عملیات آتش نشانان 
در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آتش نشانان ۱۴ 
به  نسبت  سال ۹۹  در  رشت  نشانی  آتش  ایستگاه 
پوشش ۴ هزار و ۷۰۹ مورد حریق، حادثه و خدمات 

ایمنی اقدام کردند.
شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت در 
گفتگو با روابط عمومی این سازمان؛ ضمن خداقوت و 
دعای خیر و سالمتی برای جامعه پرتالش آتش نشانان 
و خانواده های محترمشان به شرح مختصری از رخداد 

ها و وقایع سال گذشته پرداخت.

پاسخگویی به ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ تماس شهروندان
نشانی  آتش   ۱۲۵ کنترل  مرکز  و  فرماندهی  ستاد 
رشت با ۱۰ خط مستقیم ۱۲۵ پاسخگوی تماس های 

شهروندان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز است.

رخداد بالغ بر ۲ هزار آتش سوزی
وی با بیان اینکه رخداد حادثه آتش سوزی ۲ هزار و 
۴۲۷ مورد با افزایش ۹ درصدی نسبت به مشابه سال 
گذشته بوده ادامه داد: ۶۲۹ مورد آتش سوزی منزل 
مسکونی، ۱۶۴ مورد تجاری، ۱۶ مورد صنعتی، ۲۹ 
مورد انباری، ۴۴ مورد اداری، یک هزار و ۳۰۲ مورد 
آتش سوزی علفزارها، ضایعات و جنگل ، ۱۸۸ مورد 
آتش سوزی خودرو، ۲۳ مورد حادثه آتش گرفتن کابل 

و پست برق و ۳۸ مورد از دیگر آتش سوزی ها بوده است.

در یک سال گذشته بیشترین علت آتش سوزی منازل مسکونی چه بود؟
مومنی در این باره گفت: با توجه به ۶۲۹ مورد آتش سوزی منزل مسکونی؛ ۵۳ درصد آتش سوزی ها 

بعلت اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی اعالم شد.

آیا اهمیـت بیمـه آتش سوزی همچنان ضعیف است؟
وی با تاکید بر اینکه تنها ۲۳ درصد خانه های آتش گرفته و ۴۲ درصد از حریق های تجاری دارای 
بیمه آتش سوزی بوده اند، افزود: جبران خسارات وارده به شهروندان پس از بـروز حوادث و سوانح؛ 

بسیار تامل برانگیز و تاسف بار است.

سرمایه ای که جبران خسارتش بدون پشتیبانی بیمه بسیار سخت است...
این مسـوول به قدرت آتش که در چشم بر هم زدنی برای از بین رفتن سرمایه یک عمر تالش کافی 
است اشاره داشت و افزود: با توجه به شغلی که داریم بارها شاهد از بین رفتن تمام سرمایه یک شهروند 
بواسطه یک حادثه هستیم که متاسفانه مشاهده درد و آالم شهروندان بسیار سخت و تاسف بار است.

حادثه محبوس شدن در آسانسور رتبه نخست حوادث در سال ۹۹
این مسوول با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۱ نوع حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان ارایه می شود، افزود: 

یک هزار و ۱۲۴ مورد حادثه و یک هزار و ۱۵۸ مورد خدمات ایمنی پوشش داده شد.

وی در ادامه به ۴۱۶ مورد گیر افتادن شهروندان در آسانسور، ۲۳۱ مورد محبوس شدن افراد در اماکن 
مختلف اشاره داشت و گفت: می بایست ایمنی و سرویس تجهیزات همچون آسانسورها، درب های 
خروجی منازل، اتاق خواب ها، سرویس های بهداشتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا بواسطه نقص 

در تجهیزات؛ شاهد حوادث ناگوار برای محبوس شدگان بخصوص کودکان و افراد میانسال نباشیم.
همین گزارش حاکی است: در میان خدمات ایمنی 
نشانان، عملیات بسته  انجام گرفته توسط آتش 
تعداد  به  افراد  شدن  محبوس  بدون  درب  شدن 
۲۸۵ مورد و ۵۹۵ مورد عملیات نجات حیوانات و 
یا رفع خطر حیوانات مزاحم یکی دیگر از پر تردد 

ترین عملیات ها است.
اهداف سازمان  ترین  مهم  از  یکی  است:  گفتنی 
حوادث  از  پیشگیری  جهت  در  نشانی  آتش 
همانا آموزش و نقش فرهنگ سازی ایمنی برای 
شیوع  به  توجه  با  متاسفانه  که  است  شهروندان 
های  آموزش  مدارس  تعطیلی  و  کرونا  ویروس 
حضوری ایمنی و آتش نشانی توسط آتش نشانان 
حذف شد که با توجه به اهمیت فراگیر شدن دانش 
ایمنی این آموزش ها به سمت و سوی تهیه کلیپ 
های آموزشی، موشن گرافی، پوستر و... و انتشار 

آن موکول شد.
شایان ذکراست: دیگر مجموعه فعالیت های حوزه 
آموزش و پیشگیری صدور مجوز ایمنی، ارایه پایان 
و  علل  بررسی  و  ها  ایمنی ساختمان  کار، طرح 
انگیزه بروز آتش سوزی ها ست که در سال ۹۹ با 
افزایش ۲۱ درصدی بوده که در مجموع به ۸ هزار 

و ۱۴۲ مورد رسید.

رونمایی از ۶ دستگاه خودروی سنگین عملیاتی و 
کاهش میانگین عمر ناوگان خودرویی

مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت با توجه به ضرورت و اهمیت وجود تجهیزات حرفه ای به 
کاهش میانگین عمر تجهیزات آتش نشانی و خودرویی از ۲۰ سال به ۱۴ سال اشاره داشت و بـرای 
رسیدن به مراحل ایده آل تر جهت خدمت رسانی به شهروندان ادامه داد: خوشبختانه با تالش و همت 
مدیران شهری و پی گیری های صورت گرفته ۳ خودروی سنگین اطفای حریق ) اسکانیا ۳۲۰ "زیگلر 
آلمان"( با قدرت حداکثری پرتاب آب "مانیتور ۶ هزار لیتر آب در دقیقه" با منبع آب ۶ هزار لیتری و 
کف ۶۰۰ لیتری و نیز رونمایی از سه دستگاه خودروی نردبان پلتفرم شـامل یک دستگاه نردبان ۴۲ 

متری، یک دستگاه پلتفرم ۴۴ متری و یک پلتفرم ۵۵ متری رونمایی شد.

وی در پایان به برخی از مشکالت و دغدغه های موجود اشاره کرد و افزود: ضرورت آمادگی کامل آتش 
نشانان در شیفت های کاری از نظر جسمانی، عملیاتی و علمی مورد تاکید است.

مومنی در این باره گفت: بـواسطه غیر قابل پیش بینی بودن رخداد حریق و حوادث و در مقابل 
لزوم عکس العمل سریع آتش نشانان و تیم های امدادی؛ برنامه های روزانه مبنی بر انجام تمرینات 
ورزشی، عملیاتی و آموزش های تئوری زیر نظر مسوولین و فرماندهان ایستگاه های آتش نشانی 

انجام می گیرد.



۱۰

بازدید شهردار رشت از سامانکده و گرمخانه 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی

شهرداری رشت

سید محمد احمدی شهردار رشت با حضور در سامانکده و گرمخانه شهرداری رشت از روند 
فعالیتها و نحوه ی ارائه ی خدمات در این مرکز بازدید کرد.

علی خانواده محجوب سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و 
مروت علی خدایاری مسئول سامانکده و گرمخانه در این بازدید به ارائه ی گزارش از 

مجموعه اقدامات و فعالیتهای انجام شده در این مرکز پرداختند.
شهردار رشت در این بازدید، بررسی بیشتر جهت رفع نواقص موجود و افزایش خدمات کمی 

و کیفی در این مرکز را مورد تأکید قرار داد.
احمدی با تاکید بر تامین غذای مناسب و خدمات بهداشتی درمانی در این مرکز افزود: 
با توجه به شدت یافتن شیوع ویروس کرونا پروتکل های بهداشتی به طور دقیق و ویژه 

رعایت شود.
کنترل  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  هدف  با  رشت  شهرداری  گرمخانه  و  سامانکده 
ناهنجاری ها و در راستای حمایت از افراد بی بضاعت و بی خانمان تحت نظارت سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت راه اندازی شده است.

آسفالت خیابان هشت دی رشت آغاز شد
پس از انجام زیرسازی مناسب خیابان ۸ دی، عملیات آسفالت این پروژه در 

دست اجرا است.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
رشت، عصر روز ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای فاز دوم خیابان ۸دی، 
زیرسازی و قیرپاشی مسیر یاد شده توسط اکیپ سازمان عمران و بازآفرینی 
فضای شهری شهرداری رشت، انجام شد و عملیات آسفالت این مسیر نیز آغاز 

گردید.
گفتنی است شهردار رشت نیز با بازدید از این پروژه از نزدیک بر حسن اجرای 

کار نظارت داشته است.



۱۱

شهردار رشت از سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بازدید و با ریاست و کارکنان این سازمان 

دیدار و گفت و گو کرد.
برای  با موفقیت وسالمت  توام  آرزوی سالی  بازدید ضمن  این   شهردار رشت در 
همکاران، گفت : امیدوارم با همت شما عزیزان شاهد آن باشیم تا شهرداری رشت  به 

اهداف و جایگاه واقعی دست یابد.
 سید محمد احمدی ، با اشاره به اینکه انتظارات مردم از شهرداری   متفاوت از  سایر  
نهادهای شهری است تاکید  کرد: الزم است ضمن انجام وظایف محوله بر اساس قانون 

، آرامش مردم را نیز درالویت امورات  درنظر بگیرید.

رشت به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده 
می پیوندد

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت از برگزاری وبینار تبیین ساز وکار 
پیوستن رشت به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو در سال 2021  خبر 

داد.
وبینار تبیین ساز وکار پیوستن شهر رشت به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده 
یونسکو در سال 2021 در دفتر اداره مطالعات  و پژوهِش مدیریت نوسازی و تحول 

اداری شهرداری رشت، مورخ 1400/1/24   برگزار گردید. 
در این وبینار شهرداریهای تهران، مشهد، کاشان و یزد حضور داشتند و شهرداریهای 

مشهد و کاشان تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند. 

رشت،  شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیر  وبینار  ابتدای  در 
شهرهای  شبکه   در  رشت  عضویت  به  اشاره  با  محجوب  نرجس  دکتر 
علل  و  انگیزه ها   ،2015 سال  از  یونسکو  خوراک)گسترونومی(  خالق 
تبیین  را  یونسکو  یادگیرنده  شهرهای  جهانی  شبکه  به  رشت  پیوستن 

 . نمود
در ادامه نیز یک پاور پوینت از اقدامات شهرداری رشت در زمینه آموزش 
و  شد  ارائه  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیریت  کارشناس  توسط  شهروندی 
سند در حال تدوین میان مدت و راهبردی – عملیاتی آموزش شهروندی 

شهرداری رشت تشریح شد.  
در  نیز  کاشان  شهرداری  از  نوری  خانم  و  مشهد  شهرداری  از  صفریان 
مطرح  را  یادگیرنده  شهرهای  جهانی  شبکه  به  پیوستن  نحوه  وبینار  این 

نمودند. 
همچنین نماینده شهرداری بندرخمیر )عضو شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو از 
ایران( نیز در ارتباطی تلفنی نحوه عضویت به این شبکه جهانی را برای شهرداری 

رشت بیان نمود.
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