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پیام تسلیت شهردار رشت



حدیث هفته

۲

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت امروز )پنج شنبه ۲ اردیبهشت( در جریان بازدید از خبرگزاری فارس اظهار داشت: شهر رشت 
ارائه  این مشکالت  از  برون رفت  راه  تردید  مشکالت عدیده ای در حوزه های مختلف دارد و بدون 

راهکارهای عملیاتی است.
بین  یکپارچه  مدیریت  عدم  دلیل  به  رشت  شهر  مشکالت  از  بسیاری  کرد:  عنوان  رشت  شهردار 
دستگاه های مختلف حادث شده و الینحل باقی مانده است در حالیکه شهرداری از تمام توان خود در 

بخش های مختلف برای عبور از این چالش ها و مشکالت استفاده می کند.
احمدی با بیان اینکه نباید از تالش هایی که در گذشته در شهر رشت انجام شده است غافل شویم، 
ابراز داشت: از نخستین دوره آغاز فعالیت شورای اسالمی شهر رشت تا به امروز که پنجمین دوره آن را 
پشت سر می گذاریم وقتی سوابق را نگاه می کنیم می بینیم همه آنان با وجود تمام فرازونشیب ها زحمات 

زیادی را برای اعتالی شهر کشیدند.
وی تصریح کرد: بنده از زمانی که به شهرداری رشت آمدم برنامه کاری خود را به صورت شفاف و 
عملیاتی و به دور از شعارزدگی به شورای اسالمی شهر ارائه دادم و این برنامه بر ظرفیت های شهر رشت 

و استفاده از پتانسیل شورای شهر تکیه دارد.
شهردار رشت افزود: یکی از مهم ترین علل تحقق نیافتن تمام و کمال برنامه های توسعه ای تغییر 
رویکردهایی است که پس از جابه جایی دولت  ها و به تبع آن تغییر مدیران اتفاق افتاد در حالیکه چنین 

اتفاقی در کشورهای دیگر رخ نمی دهد.
احمدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شهرداری رشت در اجرای بسیاری از پروژه های خود با موانع اداری 
مواجه است گفت: به طور مثال ما برای برون رفت از معضل ترافیک در شهر رشت، برنامه های متنوعی 
داریم اما این طرح ها توسط سازمان هایی متوقف می شوند بنابراین نیازمند اصالح بازنگری در قوانین هستیم.

وی اجرای چندین پروژه بزرگ در حوزه پسماند توسط شهرداری رشت و با استفاده از منابع ملی را هم 
مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: قرارداد راه اندازی پروژه زباله سوز سراوان به ظرفیت ۶۰۰ تن در سال 

۹۲ منعقد شد اما پیشرفت فیزیکی خوبی نداشت.
شهردار رشت با بیان اینکه ۲۵ درصد مبلغ قرارداد شرکت تی تی اس چند ماه قبل و با پیگیری های 
مستمر شهرداری باالخره تامین و پرداخت شد، افزود: دفن زباله موجب تولید شیرابه های سمی می شود 
بنابراین راه اندازی دستگاه های زباله سوز راهکار خوبی برای ساماندهی پسماند در شهرهای شمالی است.

احمدی بازگشایی مسیرها را از مهم ترین برنامه های شهرداری برای حل معضل ترافیک شهر رشت 
خواند و اذعان کرد: بحث راه اندازی تراموا در شهر رشت چند سالی است که مطرح است اما هنوز 

نتوانسته ایم شورای عالی ترافیک کشور را در مورد مؤثر بودن اجرای این پروژه قانع کنیم.
وی کسب رضایت و نظر مردم را هدف و رویکرد اساسی شهرداری رشت دانست و عنوان کرد: بنده 

همیشه نقدهایی که سازنده و صادقانه بوده و راهکار هم در کنار آن تعریف شده باشد را پذیرفته ام.
شهردار رشت با بیان اینکه هنر مدیران امروزی به ویژه در شرایط کرونایی افزایش سطح امیدواری در 
مردم است اظهار داشت: مردم ما بسیار نجیب هستند و با وجود همه مشکالتی که وجود دارد اگر ببینند 

مدیری با آنان صادق است حتما با وی همراهی می کنند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل حال حاضر ما در سطح کشور نظام اداری است و بدون شک 

داشتن یک نظام اداری چابک موجب می شود روند اجرای بسیاری از فرآیندها و برنامه ها را سرعت ببخشد.

شهرداررشت:حلمشکالتشهررشتباارائهراهکارهایعملیاتی؛پذیراینقدهایسازندهوصادقانهام

امام حسن مجتبی)ع( فرمود: »المسؤول حر حتی یعد، ومسترق المسؤول حتی ینجز«
 انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده می دهد، زیر بار مسئولیت می رود و تا به وعده 
هایش عمل نکند، رها نخواهد شد.                                                                                بحاراالنوار، ج78، ص113



3 با ما در »آوای بلدیه« همراه شوید. 
نظرات خود را به مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت انتقال دهید.

امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
احمدی  محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل 
شهردار رشت امروز )دوشنبه ۳۰ فروردین( در دیدار 
با اعضای شورای اسالمی و نمایندگانی از مردم سراوان 
و بخشدار سنگر که جلسه آن در محل کارخانه کود 
از دغدغه های مردم  اظهار داشت:  برگزار شد،  آلی 
سراوان آگاهیم و برای حل مشکالت سراوان از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنیم.
شهردار رشت با بیان اینکه روزانه چیزی حدود هزار و 
۱۰۰ تن زباله به سراوان منتقل می شود عنوان کرد: از 
این مقدار زباله حدود ۵۰۰ تن متعلق به شهر رشت و 
مابقی متعلق به سایر شهرها و روستاهای اطراف است.

و  مردم  همکاری  قطعا  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی 
سراوان  لندفیل  مشکالت  حل  جهت  مسئوالن 
اثربخش خواهد بود، تصریح کرد: راه اندازی دستگاه 
و  کودآلی  کارخانه  ظرفیت  افزایش  زباله سوز، 

بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه مطالبه عموم مردم به ویژه ساکنان منطقه سراوان است و همه متعهد 
به اجرایی کردن آن هستیم.

وی با بیان اینکه پروژه های زباله سوز برخالف گیالن در شهرهای نوشهر و تهران به بهره برداری رسیده 
و در ساری هم پیشرفت خوبی داشت، افزود: بنده از زمان ورودم به شهرداری به عینه مشاهده کردم که 

روند راه اندازی دستگاه زباله سوز سراوان تا چه اندازه کند پیش می رود.
شهردار رشت انعقاد قرارداد با شرکت تی تی اس به مبلغ ۴۰ میلیون دالر در سال ۹۲جهت راه اندازی 
دستگاه زباله سوز سراوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این قرارداد قید شده بود که ۵ درصد مبلغ 

بعنوان پیش پرداخت باید به شرکت چینی پرداخت شود.
احمدی از رایزنی های خود به همراه اعضای مجمع نمایندگان استان گیالن در تهران با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور سخن گفت و یادآور شد: در دیدار چند روز گذشته ای هم که با ایشان داشتیم 
تقاضای تخصیص اعتباراتی ویژه برای اجرای پروژه های پسماند را مطرح کردیم که امیدواریم با حمایت 

و پیگیری های نمایندگان گیالن تحقق پیدا کند.
وی ضمن قدردانی از پشتیبانی های دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری و دادستان گیالن برای حل 

و فصل مشکالت موجود در منطقه سراوان ابراز داشت: 
باید زباله در استان های شمالی از جمله گیالن سوزانده 

شود و ما نمی توانیم آن را دفن کنیم.
و  زباله  بهداشتی  دفن  طرح  افزود:  رشت  شهردار 
ساماندهی لندفیل سراوان از جمله پروژه هایی است 
که قصد داریم با حمایت دستگاه های اجرای و قضایی 

استان نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.
احمدی با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت کارخانه کود 
آلی دیگر پروژه ای است که اجرای آن در دستور کار 
شهرداری قرار گرفته ، اذعان کرد: ظرفیت این کارخانه 
در حال حاضر روزانه کمتر از ۲۰۰ تن است که باید به 

۱۰۰۰تن افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: از مردم سراوان در درجه نخست خواستاریم 
که به ما و برنامه هایی که در دست اجرا داریم اعتماد کنند 
البته این کار، کار سختی است اما برای حل معضالت سراوان 

باید این انسجام و همدلی ها ایجاد و تقویت شود.
شهردار رشت عنوان کرد: در قدم اول پیشنهاد می کنم یک نماینده تام االختیار برای پیگیری مشکالت 
مردم منطقه سراوان انتخاب و برای شرکت در جلسات ما و جهت رصد اقدامات در حال انجام، به 

شهرداری معرفی شود.
احمدی خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم سراوان هر جا که کاستی در کارها مشاهده نمودند به ویژه 
در حوزه دفن اصولی زباله  ها باید با ذکر مستندات الزم، مصادیق آن را به شهرداری اعالم کنند تا ما هم 

در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکاالت اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه شهرداری برای پوشاندن زباله  ها در سراوان و تامین شن و ماسه مورد نیاز هر از گاهی 
با موانعی جدی مواجه می شود، تصریح کرد: اگر گاهی اوقات فرآیند پوشاندن و کاور زباله با شن و 
ماسه به خوبی انجام نمی شود به خاطر این است که مجوز الزم جهت برداشت مصالح داده نشده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جلسه نمایندگان 
مردم و اعضای شورای شهر سراوان نیز نکاتی را در مورد دفن اصولی زباله، اهمیت پوشاندن زباله ها با 
شن و ماسه و موضوعاتی از این دست مطرح کرده و در پایان از روند ساخت سوله ها و افزایش ظرفیت 

کارخانه کودآلی بازدید به عمل آوردند.

شهردار رشت در دیدار با نمایندگانی از روستای سراوان: 
ازدغدغههایمردمسراوانآگاهیم؛برایحلمشکالتسراوانازهیچکوششیدریغنمیکنیم



۴

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرتضی عاطفی با بیان اینکه جلسه روز گذشته)یکم اردیبهشت( شورای 
معاونین شهرداری رشت به ریاست شهردار با هدف بررسی برنامه ها و پروژه های در دست اقدام شهرداری و ارائه راهکار جهت رفع موانع و مشکالت 
برگزار شد، اظهارکرد: دراین نشست، مشکالت، پیشنهادات و مصوبات معاونت ها و حوزه های مختلف مطرح و مورد تحلیل قرار گرفت و راهکارهای 

مفیدی به جهت رفع موانع و سرعت در پیشرفت پروژه های فعلی ارائه شد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در ادامه موضوعات ممنوعیت تردد خودرو در پیاده راه، توجه به فضای سبز شهری، حذف زواید بصری 
درسیما و منظر شهر ، توجه به محالت در مناطق پنجگانه را از جمله موارد مورد تأکید شهردار در این جلسه برشمرد و توضیح داد: با توجه به ممنوعیت 
تردد خودروها و موتورسیکلت ها در بافت پیاده راه، شهردار رشت بر عدم تردد خودروهای مدیران شهرداری در این منطقه تاکید ویژه داشت و به حوزه 
های مربوطه دستور داد از ورود خودروهای شهرداری ممانعت بعمل آورند تا شهروندان از فضای پیاده راه که متعلق به آنان است با امنیت استفاده کنند.

عاطفی توجه به فضای سبز، نگهداری و توسعه سرانه فضای سبز در سطح شهر را یکی دیگر از موضوعاتی برشمرد که در جلسه روز گذشته مورد تاکید 
شهردار قرار گرفت و برای حذف زواید بصری در سیما، منظر و مبلمان شهری دستورات مهمی صادر کرد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پایان اذعان کرد: شهردار رشت به مدیران مناطق پنجگانه اعالم کرد؛ تا نگاه ویژه ای به محالت 
 SWOT مناطق خود و رسیدگی به نواقص و مشکالت محالت به ترتیب اولویت ها داشته باشند و در برنامه ریزی ها و اقدامات خود از تحلیل استراتژیک

جهت شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف محالت بهره ببرند.

برقراری هر چه بیشتر توسعه، رفاه و آرامش شهروندی مهمترین دستور شهردار رشت



۵

شهردار رشت این هفته بازدید صبحگاهی از محله آب آسیاب انجام داد و برای 
رفع مشکالت شهری با رویکرد محله محوری در این محله دستورات الزم را صادر 

کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این اقدام 
در راستای رویکرد محله محوری و مدیریت مطلوب شهری با هدف تمرکز زدایی، 
افزایش بهره وری، رضایتمندی شهروندان و افزایش خدمات و رفع مشکالت مردم 

صورت گرفت.
در این بازدید مشکالت عمرانی و خدمات شهری این محله مورد بررسی قرار 
گرفت و دستوراتی در خصوص رفع نواقص موجود صادر شد و همچنین فرصت ها 

و پتانسیل های سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

بازدید صبحگاهی شهردار 
رشت از محله آب آسیاب؛

رفع مشکالت شهری با رویکرد 
محله محوری



۶

پیام تسلیت شهردار رشت در پی ارتحال 
سردار محمد علی حق بین

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
متن این پیام آمده است.

انا هلل و انا الیه راجعون
عروج شهادت گونه و خسارت بار سردار رشید اسالم، سردار محمد علی حق 
بین که بر اثر بیماری منحوس کرونا به دیدار حق شتافت، موجب تأسف و اندوه 

بسیار عموم مردم گیالن و دوستداران وی گردید.
سردار حق بین که کارنامه درخشان ایشان مملو از رشادت ها و ایثارگری 
های خالصانه و مزین به همراهی و همرزمی با سردار دلها، شهید حاج 
فاتحان  لشکر  خود،  خاص  شجاعت  و  دلیری  با  است،  سلیمانی  قاسم 
نزد  خاص  جایگاهی  یقینا  و  نمود  فرماندهی  را  الزهرا  و  نبل  گیالنی 

پروردگار خواهد داشت.

اینجانب این ضایعه اندوهبار را به تمامی ملت ایران، علی الخصوص گیالنیان 
ایشان  برای  یکتا  ایزد  از درگاه  نموده  تعزیت عرض  حق شناس تسلیت و 

همنشینی با اولیاء و اوصیاء الهی مسألت می نمایم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت ۲۹ فروردین 
روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
متن این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آزادگی، بالندگی و شکوه ایران بزرگ بی تردید مدیون توانمندی غیورمردان 
و دالورمردانی است که از آغاز انقالب تاکنون در تمامی صحنه های تاثیرگذار 
و مهم پیوند و همراهی خود را با ملّت حفظ کرده و همواره چون دژی 

مستحکم از کیان و تمامیت ارضی این مرز و بوم دفاع کرده است.

ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسالمی و 
پاسداشت رشادت های بزرگ مردان ارتش؛ این روز را به فرمانده کل قوا و 
به ارتشیان جان بر کف تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش 
به ویژه سرداران و امیران سرافراز نیروی مسلح را گرامی داشته و از خداوند 
متعال آرزوی سربلندی و عزت با شکوه ارتش جمهوری اسالمی ایران را دارم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت با اعالم این 
خبر گفت: در سال ۱۳۹۵ بر مبنای انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداری های کشور، تعداد ۱۰۲ دستگاه از ۱۲۰ دستگاه 
اتوبوس مورد توافق جهت بازسازی بدنی و فنی به سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین منتقل گردید.

سید محمد احمدی افزود: بر اساس این توافق می بایست هر ماه ۲۰ دستگاه اتوبوس بازسازی و به 
شهرداری رشت تحویل داده می شدکه این امر متاسفانه بدلیل عدم پیگیری و همکاری های الزم 

محقق نگردید.
وی با بیان اینکه تنها ۱۵ دستگاه از اتوبوس های بازسازی شده مذکور، در طول مدت زمان طی شده 
تا کنون از سوی سازمان اتوبوسرانی قزوین به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت 
باز گردانده شد و مابقی اتوبوس ها بدون تعیین تکلیف در قزوین باقی مانده بود، اذعان داشت: اکنون 
با گذشت ۵ سال از تفاهم نامه مورد نظر با پیگیری های صورت گرفته تعداد ۵۲ دستگاه اتوبوس که 
قابلیت بازسازی دارند، طی دو روز گذشته و امروز به شهر رشت باز گردانده شد و ۳۵ دستگاه اتوبوسی 
که مطابق گزارش و نظریه کارشناسان متخصص امر و طبق صورتجلسات الزم قابلیت بازسازی ندارند، 
در قزوین جهت تعیین قیمت و فروش باقی ماند که درآمد حاصل از فروش این اتوبوس ها به نوسازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص خواهد یافت.
شهردار رشت در پایان بودجه و تامین اعتبار تخصیص یافته برای انجام این امر را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: به میزان ۵/۴ میلیارد تومان وام بالعوض از سوی سازمان همیاری های کشور تامین گردید و مابقی 

هزینه های پیش بینی شده با دریافت تسهیالت کم بهره از صندوق کار آفرین امید محقق می گردد.

استرداد اتوبوس های توقیف شده شهرداری 
رشت از قزوین

بهره برداری از ۴ کنترلر هوشمند ) چراغ زمان دار هوشمند( 
در تقاطع های رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ۷ مورد کنترلر هوشمند 
توسط مهندسی ایمنی و کنترل ترافیک شهرداری در سطح شهر رشت با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد 
ریال پیش بینی شده است که ۴ مورد آن در تقاطع های توتونکاران، سه راه حافظ -پرستار، سه راه 

حافظ - ملت و چهار راه میکاییل صبح امروز همزمان به بهره برداری رسید.

گفتنی است هدف از نصب سیستم های هوشمند مذکور کمک به بهینه سازی تقاطع های یاد شده 
در شرایط ترافیکی است، این سیستم ها قابلیت این را دارند تا بر اساس شدت و کاهش ترافیک زمان 

توقف در پشت چراغ قرمز را کنترل نمایند.
شایان ذکر است تا پایان خرداد ماه سال جاری میدان دفاع مقدس، تقاطع دیلمان – گلسار، تقاطع 

دیلمان – سمیه به این سیستم مجهز می شوند.

به دلیل شرایط حاد شیوع ویروس کرونا؛ 
لغو مالقات مردمی شهردار رشت در 

هفته جاری
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مرتضی عاطفی مدیر امور 
ارتباطات و بین الملل شهرداری با اعالم لغو مالقات 
مردمی تا اطالع ثانوی در دفتر شهردار رشت، اظهار 
داشت: به دلیل خیز موج چهارم ویروس کرونا و 
زنجیره  قطع  منظور  به  مبتالیان،  تعداد  افزایش 
با  شهروندان  و حفظ سالمت  بیماری  این  انتقال 
مالقات  ادارات،  در  مردم  حضور  و  تردد  کاهش 
مردمی شهردار رشت فردا )سه شنبه ۳۱ فروردین( 

برگزار نخواهد شد.
وی افزود: این امر تا بهبود شرایط و تغییر وضعیت 

قرمز در شهر رشت پابرجا خواهد بود.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، شهرام 
مومنی رییس سازمان آتش نشانی رشت 
در توضیح رخداد ها و وقایع سال گذشته 
هزار  بر ۲  بالغ  در سال گذشته  گفت: 
نسبت  که  رخداد  سوزی  آتش  حادثه 
درصد   ۹   ،۹۸ سال  مشابه  مدت  به 
افزایش داشت. در این میان ۶۲۹ مورد 
آتش سوزی منزل مسکونی، ۱۶۴ مورد 
مورد   ۲۹ صنعتی،  مورد   ۱۶ تجاری، 
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.

شهرام مومنی با اشاره به مهمترین علت آتش سوزی منازل مسکونی در سال 
گذشته، گفت: ۵۳ درصد آتش سوزی ها بعلت اتصال در سیستم سیم کشی برق و 

وسایل برقی بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت بیمه آتش سوزی و لزوم توجه شهروندان به این امر گفت: تنها 
۲۳ درصد از خانه های آتش گرفته و ۴۲ درصد از حریق های تجاری دارای بیمه 
آتش سوزی بوده اند که این امر جبران خسارات وارده به شهروندان پس از بـروز 

حوادث و سوانح را بسیار دشوار ساخته است.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اینکه حادثه 
محبوس شدن در آسانسور رتبه نخست حوادث در سال ۹۹ را داشته است، اظهار 
داشت: سازمان آتش نشانی بالغ بر ۳۱ نوع حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان ارایه 
می نماید که در همین راستا در سال گذشته یک هزار و ۱۲۴ مورد حادثه و یک 

هزار و ۱۵۸ مورد خدمات ایمنی را پوشش داده است.
شهرام مؤمنی در ادامه به ۴۱۶ مورد محبوس شدن شهروندان در آسانسور و ۲۳۱ 
مورد محبوس شدن افراد در اماکن مختلف اشاره داشت و گفت: می بایست ایمنی 
و سرویس تجهیزاتی 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.
رییس سازمان آتش نشانی رشت با توجه به ضرورت و اهمیت وجود تجهیزات حرفه 
ای با کاهش میانگین عمر تجهیزات آتش نشانی و خودرویی از ۲۰ سال به ۱۴ سال 
اشاره داشت و افزود: و بـرای رسیدن به مراحل ایده آل تر جهت خدمت رسانی به 

شهروندان، خوشبختانه با پیگیری های 
صورت گرفته از ۳ خودروی سنگین 
"زیگلر  اسکانیا ۳۲۰   ( اطفای حریق 
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 از سه دستگاه خودروی 
دستگاه  یک  شـامل  پلتفرم  نردبان 
نردبان ۴۲ متری، یک دستگاه پلتفرم 
متری   ۵۵ پلتفرم  یک  و  متری   ۴۴

رونمایی شد.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ترافیک خودرویی در حین اعزام به محل حوادث را یکی از مشکالت و دغدغه 
های آتش نشانان عنوان نمود و گفت: در زمان بروز حوادث، زمان یک عامل مهم 
برای هر امدادگر، بخصوص آتش نشانان است که متاسفانه همچنان توجه به آژیر 
خودروهای امدادی و بازگشایی مسیرهای منتهی به محل حادثه واژه ای است 

بیگانه و غریب که نیازمند فرهنگ سازی بیش از پیش است.
شهرام مؤمنی در ادامه به وجود برخی سیستم های سیم کشی تار عنکبوتی در 
مرکز و بازار شهر و برخی محالت رشت اشاره داشت و افزود: وجود سایبان های 
گشوده و قرار دادن گاری های زنجیر شده در شب و در میانه بازار یکی دیگر از 
دغدغه ها و مشکالت آتش نشانان در زمان بروز حوادث بخصوص بازار رشت است 
که از همین جا از بازاریان ارجمند خواستاریم تا نسبت به رعایت این نکات که 
رابطه مستقیم در حفظ اموال و کاهش خسارات در زمان بروز حوادث دارد دقت 

بیشتری داشته باشند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در پایان با اشاره به 
عدم رعایت برخی از شهروندان در زمینه حفظ حریم ایمنی در محل حـوادث، 
افزود: متاسفانه آتش نشانان در تمامی حـریق ها و حـوادث از هر نوعی که باشد 
با مشکل تجمع بیش از حد شهروندان برای تماشای حوادث بخصوص تصادفات و 
آتش سوزی ها روبرو هستند که می تواند یکی از موانع بسیار جدی در امر امداد 
رسانی باشد. از این رو به تمامی شهروندان و نهادهای مرتبط با فرهنگ سازی 

توصیه خواهیم کرد در این زمینه بیش از پیش همت داشته باشند.

پوشش بالغ بر چهار هزار عملیات آتش نشانی در سال ۹۹  
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شهردار رشت در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن؛ 
ایجاد زیرساخت های الزم جهت ترویج کتاب و کتابخوانی از 

دغدغه های اصلی و مهم شهرداری است
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
و  مطالعه  با  جز  شهرنشینی  امر  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  رشت  شهردار 
مقوله  به  توجه  داشت:  اذعان   ، نیست  امکانپذیر  عمومی  های  آگاهی  افزایش 
ترویج و گسترش متوازن فرهنگ مطالعه دارای مزایای فراوانی در مقوله اداره 

امور شهری است.
سید محمد احمدی مقوله شهرنشینی بدون رعایت قوانین و فرهنگ مناسب این حوزه 
را بزرگترین تهدید برای جامعه برشمرد و گفت: برخورداری همگانی از امکانات شهری 
و رعایت قوانین در حوزه شهرنشینی جز با مطالعه و افزایش آگاهی های عمومی میسر 

نخواهد بود.

ایجاد کتابخانه های مناسب در مناطق  بر ضرورت  تاکید  با  شهردار رشت همچنین 
کمتر توسعه یافته که فاقد کتابخانه می باشد، تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم این 
مجموعه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد زیرساخت های الزم در  محالت کم 

برخودار شهر است.
در این نشست  پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیالن نیز در خصوص 
اداره کل کتابخانه های  لزوم گسترش همکاری های دو مجموعه شهرداری رشت و 
عمومی  به تبادل نظر پرداخت و گفت: توسعه فضای مطالعاتی در همه مناطق شهر رشت 

در دستور کار است.
کرمی همچنین شهر رشت را نیازمند وجود کتابخانه های عمومی در نقاط مختلف شهر 
دانست و با بیان اینکه بهره برداری از کتابخانه بزرگ مرکزی رشت می تواند بخشی 
از نیازها در این حوزه را رفع کند، به برنامه ریزی های این نهاد برای توسعه فضاهای 

مطالعاتی در همه مناطق شهر رشت اشاره کرد.
وی همچنین راه اندازی کتابخانه عمومی سیار قاصدک جهت ارائه خدمات مطالعاتی در 

مناطق فاقد کتابخانه شهر رشت را با این هدف و برنامه ریزی عنوان کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیالن در پایان صحبت های خود با قدردانی 
تجربیات  و  شهرستان  این  در  فرهنگی  مسائل  به  رشت  شهردار  روشن  نگاه  از 
و  کتابخانه های عمومی شهرستان های الهیجان  انجمن  ریاست  در  او  ارزشمند 
اهداف مجموعه کتابخانه  برای پیشبرد  را  این جایگاه مهم  رشت، حضور وی در 

ها مهم برشمرد.

انجام فعالیت های عمرانی در سطح شهر 
با اولویت محالت کم برخودار

الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
اینکه مشکالت عدیده ای در  از  ابراز تاسف  با  رشت، شهردار رشت 
مسیر توسعه شهر وجود دارد و شرایط ایده الی برای شهروندان فراهم 
نیست، گفت: در راستای خدمت رسانی در جهت بهسازی معابر سطح 

شهر ، در سال گذشته از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه بیش از 
۲۸ هزار تن آسفالت به متراژ  بیش از ۱۷۸ هزار متر مربع در سطح معابر 

شهر توزیع و اجرا شد.
سید محمد احمدی با بیان اینکه این حجم از آسفالت در حالی اجرا شد 
که شهرداری رشت با بودجه مصوب ثابت خود به دلیل افزایش ۸ برابری 
قیمت قیر و همچنین افزایش بهای سایر خدمات با تنگناهای مالی مواجه 
بود، خاطر نشان کرد: در سال گذشته تمام تالش خود را بکار بستیم تا با 
تامین این حجم از آسفالت نسبت به مناسب سازی محیط و روان سازی 

تردد شهروندان اقدام نماییم.
وی ادامه داد:  در تالش هستیم با رایزنی های بیشتر و در اختیار گرفتن 
سهمیه قیر از محل اعتبارات بازآفرینی شهری، اجرای طرح بهسازی 
معابر را به عنوان یک فعالیت مستمر عمرانی و با نگاه عدالت محور 

پیگیری کنیم.
دادن  قرار  اولویت  ما   اهداف  از  پایان گفت:  یکی  در  شهردار رشت 
محالت کم برخوردار، در سال ۱۴۰۰ می باشد و  در نظر داریم با افزایش 
کیفی ارائه خدمات، رضایتمندی شهروندان از فعالیت های عمرانی را 

شاهد باشیم.
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رشد ۷۵ درصدی وصولی درآمد منطقه پنج در سال ۹۹ 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، علی 
مقصودی مدیر منطقه پنج شهرداری 
رشت با بیان این موضوع اظهار داشت: 
بودجه  در  شده  تعیین  درآمد  میزان 
رشت  شهرداری  منطقه۵  سال۹۹ 
بیست و دو میلیارد و چهارصد و  نود 
و پنج میلیون تومان بوده که با تالش 
مضاعف عوامل منطقه ۵ سی و نه میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و 

دویست وسی و سه هزار تومان وصول گردید.
علی مقصودی با بیان اینکه عمده تمرکز در منطقه۵ تحقق کد درآمدی، وصول 
مطالبات شهرداری از مودیان بدهکار درسطح منطقه بوده است، افزود: منطقه 
پنج شهرداری رشت ضمن تحقق کامل تعهدات درآمدی، نسبت به میزان 
درآمد پیش بینی شده در بودجه، حدود ۷۵  درصد رشد درآمدی را پشت 
سر گذاشت که نسبت به عملکرد ۵ منطقه شهرداری، رتبه اول را کسب نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تناژ و متراژ آسفالت اجرا شده 
در سال گذشته، توضیح داد: متراژ آسفالت انجام شده در سال ۹۹ در سطح 
منطقه ۵ شهرداری رشت ۳۴۳۴ متر مربع و وزن آسفالت اجرا شده در این 

منطقه ۵۹۸۵ تن بوده است.
مدیر منطقه پنج شهرداری رشت همچنین روند صدور پروانه های ساختمانی 
در این منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۷۰ پروانه 
ساختمانی صادر شد  که این آمار در مدت مشابه سال ۹۸، ۱۴۴ مورد بوده 

است  که شاهد رشد ۵/۸۷ درصدی در این حوزه هستیم.
وی در ادامه برخی از پروژه های عمرانی شاخص این منطقه را برشمرد و 
افزود: پیاده رو سازی معابر محدوده منطقه پنچ، جدولگذاری، بهسازی، مرمت، 
تعویض و آماده سازی جداول در مسیرهای مختلف این منطقه، اجرای عملیات 
احداث سرویس بهداشتی در مسکن مهر، عملیات الیروبی و همسطح سازی 
منهول های شبکه فاضالب معابر محدوده منطقه، زیرسازی، آسفالت، لکه 
گیری و روکش آسفالت و ترمیم نوار حفاری خیابان ها و کوچه های محدوده 

منطقه از جمله پروژه های اجرا شده در سال ۹۹ بوده است.
علی مقصودی در پایان گفت: رفع آبگرفتگی، ترمیم، ساخت و نصب چاهچه آب 
های سطحی مسیرهای مختلف، رگالژ معابر و کوچه ها، شن ریزی و تسطیح 
بلوارها، رنگ آمیزی جداول، نرده ها، خط کشی عابر پیاده، خط کشی محل پارک 
معلولین و جانبازان، نصب سرعتکاه و نصب عالئم ترافیکی، اصالح هندسی، اصالح 

و ترمیم سرعتکاه ها از دیگر پروژه های مورد اجرا در این منطقه بود.

رشد ۷۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی شهرداری 
منطقه سه در سال ۹۹   

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
به  منطقه  این  اینکه  بیان  با  رشت،  شهرداری  سه  منطقه  مدیر  بینا  طیبه 
برای  ساز  و  ساخت  و  گذاری  سرمایه  برای  استراتژیک  ای  منطقه  عنوان 
فعاالن عرصه ساختمان می باشد، اظهار داشت: در سال ۹۹ بیش از ۲۸۸ 
پروانه ساختمانی صادر گردید در حالی که آمار صدور پروانه ساختمانی در 
سال ۹۸ حدود ۱۶۷ مورد بود که نشان دهنده رشد ۷۲ درصدی در این 

حوزه است.
وی همچنین رشد ۱۲۴ درصدی وصولی شهرداری منطقه سه در سال ۹۹ را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: وصولی شهرداری منطقه سه در سال ۹۹ در مقایسه با سال 
۹۸ بیش از ۱۲۴ درصد رشد داشته است و این امر مرهون تالش های بی وقفه 

حوزه های مالی و درآمد منطقه سه است.
مدیر منطقه سه شهرداری رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم 
و تناژ آسفالت اجرا شده در مقایسه با سال ۹۸، تصریح کرد: در راستای خدمت 
رسانی به شهروندان بیش از ۶۳ هزار متر مربع از معابر محدوده منطقه سه در سال 

۹۹ آسفالت گردید.
وی انعقاد۳۰ قرارداد پروژه های عمرانی و ترافیکی در سال ۹۹ را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: این پروژه ها شامل لکه گیری، روکش و زیرسازی ترمیم نوار حفاری، 
ترمیم جداول و کفپوش، ساخت و نصب و هم سطح سازی منهول ها، نرده گذاری 

و فنس کشی، لوله گذاری و هدایت آب های سطحی و ... بوده است.
مدیر منطقه سه شهرداری رشت در پایان پروژه های عمرانی شاخص این منطقه را 
برشمرد و افزود: پروژه احداث الین کندروی کمربندی خرمشهر و پروژه لوله گذاری 
و هدایت آب های سطحی کمربندی خرمشهر از جمله پروژه های اجرا شده در 

سال ۹۹ در محدوده این منطقه بوده است.



۱۱

مسابقه عکاسی موبایلی با عنوان 
»پاکبانان مدافعان نظافت« برگزار می  شود

مدیریت  سازمان  رئیس 
پسماندهای شهرداری رشت 
دوم  گرامیداشت  ضمن 
پاک  زمین  روز  اردیبهشت 
عکاسی  مسابقه  برگزاری  از 
پاکبانان  عنوان  با  موبایلی 

مدافعان نظافت خبر داد
ارتباطات  امور  گزارش  به 
پسماند  مدیریت  سازمان 
محمد   : رشت  شهرداری 
مدیرعامل  دانش  بشر  باقر 

فراخوان  اولین  برگزاری  اعالم  با  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان 
مسابقه عکاسی با عنوان پاکبانان مدافعان نظافت به مناسبت دوم اردیبهشت روز 
زمین پاک عنوان نمود : خداوند رحمان ، زمین را به عنوان ودیعه و میراث مشترک 
در اختیار بشریت قرار داده است تا با استقرار بر روی آن، بتواند از مواهب طبیعی و 
سرشار آن بهره جسته و با رسیدن به آرامش، ثبات و امنیت در زندگی صلح آمیز با 
طبیعت و محیط زیست خود به سر برد لیکن ناآگاهی و غفلت بزرگ ترین مانع بر سر 
راه بهره مندی صحیح از منابع طبیعی موجود در این کره خاکی شده و عده ای با سهل 

انگاری و ناآگاهی محیط زیست خود را آلوده می نمایند .
ایشان به مناسبت این روز بیان داشت : در راستای اشاعه فرهنگ تکریم زمین از 
سوی یونسکو ، روز ۲۲آوریل )۲ اردیبهشت ماه ( به عنوان یکی از بزرگترین رویداد 
های اجتماعی و مدنی جهان به نام »روز جهانی زمین پاک « نام گذاری گردیده تا 
دوستداران و فعاالن محیط  زیست با جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد نفر در بیش از 19۲ 
کشور در جهان بدین مناسبت ، هر سال با صدایی رساتر ضرورت توجه به زمین که 
حیات و ممات بشریت به آن وابسته است، را با انجام فعالیت های مختلفی یادآوری 

نمایند و همراهی ساکنانش را طلب نمایند .
وی در ادامه افزود : با توجه به انتشار ویروس کرونا وجلوگیري از شیوع این بیماري 
و  فرهنگی  هاي  برنامه  اجراي  ،امکان  بهداشتي  هاي  پروتکل  رعایت  وهمچنین 
مدیریت  سازمان  لذا   ، نبوده  پذیر  امکان  روز  این  در  میدانی  و  عملي  آموزشی 
پسماندهای شهرداری رشت در راستای رسالت فرهنگی خود ، اقدام به برگزاری 

اولین دوره مسابقه عکاسی موبایلی با عنوان پاکبانان مدافعان نظافت نموده است .
حامد بشردانش در پایان با بیان این نکته که پاکبانان عهده دار یکی از حساس ترین 
مشاغل در کشور هستند که بی شک یکی از اصلی ترین مدافعان پاکیزگی زمین 
می باشند ، افزود : در شرایط حساس گسترش ویروس کرونا ، پاکبانان شهر در خط 
مقدم مقابله با این ویروس منحوس ، حفظ سالمت شهروندان را مقدم بر سالمت 
خود و خانوادخود دانسته و بصورت شبانه روز مشغول نظافت ، پاکیزگی و ضدعفونی 

شهرهستند و با توجه به این شرایط حساس ، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری گزارش داد: 
بیش از ۱۱ هزار تن تولید آسفالت پخش شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، رئیس 
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
معابر  مکانیزه  آسفالت  اجرای  شهری، 
شهر، ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری 
معابر فرعی را از اولویت های کاری این 
گذشته  سال  افزود:   و  خواند  سازمان 
توسط  آسفالت  تن   ۲۱۶۰۳ میزان 
کارخانه آسفالت تولید شده و عالوه بر 
اجرا توسط سازمان عمران، برای اجرا در 
اختیار ۵منطقه شهرداری رشت نیز قرار 

گرفته است.
میثم حرفت خواه افزود: طی سال گذشته بیش از ۱۱ هزار تن آسفالت برای اجرای پروژه های عمرانی توسط 

سازمان عمران پخش و اجرا شده است.
وی، اضافه کرد: یکی از مهمترین پروژه های آسفالت در سال گذشته، زیرسازی و آسفالت خیابان درحال 
احداث ۸دی و همچنین آماده سازی الین کندروهای کمربندی خرمشهر حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان 

امام حسین توسط سازمان عمران بوده است .
حرفت خواه با بیان اینکه تکمیل این خیابان مورد تاکید شهردار رشت بوده است، ابراز کرد: پس از زیرسازی و 
آسفالت فاز نخست این خیابان در دی ماه سال گذشته، فاز دوم این خیابان نیز از بهمن ماه سال پیش پیگیری 
شد و با اجرای فیبرنوری و پروژه لوله گذاری برای هدایت آبهای سطحی از سوی منطقه یک، زیرسازی و 

آسفالت فاز دوم این خیابان در فروردین ماه سال جاری به پایان رسید.
حرفت خواه با اشاره به جمع آوری میله های مسیر بی آرتی در خیابان امام عنوان کرد: با دستور شهردار رشت، 
میله های بی آرتی توسط سازمان عمران جمع آوری گردید. و عملیات تراش آسفالت قدیمی و اجرای آسفالت 
مکانیزه  این خیابان طی چند شب متوالی در اسفندماه سال گذشته از میدان فرهنگ تا میدان مصلی توسط 

اکیپ سازمان عمران انجام شد.
میثم حرفت خواه، ارسال روزانه شن مخلوط برای پوشش زباله های سراوان را از دیگر فعالیت های سازمان 
عمران خواند و افزود: سال ۹۹، بیش از ۶۹ هزار تن شن و ماسه مخلوط رودخانه ای از محل معدن شن و ماسه 

اداره پشتیبانی سازمان عمران بارگیری و در محل سایت زباله سراوان تخلیه شده است.
حرفت خواه کاهش حجم ورودی زباله به سایت سراوان را منوط به توسعه سایت های تخمیر در شرکت 
کودآلی عنوان کرد و افزود: ایجاد دو سوله تخمیر در کارخانه کود آلی توسط سازمان عمران در حال انجام 
می باشد که سوله شماره یک با ۴۶درصد پیشرفت فیزیکی و سوله شماره دو با ۷۶درصد پیشرفت فیزیکی در 
حال اجراست و بهمن ماه سال گذشته محل احداث سوله های در حال احداث کود آلی ، توسط ماشین آالت 

سازمان عمران تسطیح شد.
وی تولید فرآورده های بتنی را از دیگر فعالیت های سازمان عمران خواند و افزود: سال گذشته، بیش از ۵۸ هزار 
تن انواع مصالح سنگی به سازمان پسماند تحویل داده شده است. همچنین بنا به درخواست مناطق پنجگانه 

شهرداری، بیش از ۴ هزار تن انواع مصالح سنگی نیز در اختیار مناطق قرار گرفته است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، مطالعات انجام شده در حوزه بازآفرینی را مطلوب 
ارزیابی نمود و ابراز کرد: در حوزه بازآفرینی ۴پروژه در حال اجراست که ۳پروژه، اجرای مرمت ۳بنای 
میراثی در مالکیت شهرداری رشت است که مطالعه فاز اول و دوم پروژه مرمت و احیای خانه میرزا خلیل 
رفیع و تغییر کاربری به خانه موزه مشروطه، مطالعه و پروژه مرمت عمارت بلدیه و تغییر کاربری به »خانه 
رشت«، مطالعات بازنگری شناخت آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای ساختمان استانداری قدیم و 
تغییرکاربری به »موزه هنرهای معاصر« و پروژه بهسازی محله صف سر در حوزه بازآفرینی از جمله این 

پروژه ها است.
رئیس سازمان عمران با اشاره به بودجه مصوب این سازمان در سال ۹۹ اظهار کرد: بودجه مصوب سال 
گذشته سازمان عمران بیش از ۴۵ میلیارد ریال پیش بینی شده بود که خوشبختانه سازمان عمران 
۲درصد رشد درآمدی نسبت به پیش بینی داشته است. همچنین بررسی بیالن مالی سازمان عمران و 
مقایسه منابع درآمدی سازمان عمران در دو سال اخیر نشان می دهد در سال ۹۸، رقم منفی ۶۲ درصد 

کاهش داشته است.



فضاسازی شهری در ماه مبارک رمضان
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