
 سخن نخست

 علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

نشریه داخلی شهرداری رشت
سال اول- شماره هفتم - هفته اول مهر  ماه ۱۳۹۹

در  رشت  شهرداری  سرپرست   
مالی  حوزه های  مدیران  با  نشست 
بر  تاکید  با  شهر  این  شهرداری  درآمدی  و 
تالش مضاعف برای تحقق بودجه شهرداری 
در طول امسال گفت: همه باید تالش کنیم 
تا بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت محقق 

شود.
ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت     
بین الملل شهرداری رشت، مهندس  امور  و 
عطایی هفته  گذشته در برنامه های گوناگون 
و نشستهای ویژه متعدد شرکت کرد که یکی 
با حضور  برگزار شده  از مهمترین جلسات 
با  وی  جلسه   رشت،  شهرداری  سرپرست 
مدیران حوزه های مالی و درآمدی شهرداری 
رشت بود که مباحث مهمی در زمینه تحقق 
مطرح  رشت  شهرداری   ۱۳۹۹ سال  بودجه 

گردید.
مدیریت  دفتر  در  که  نشست  این  در     
شهرداری  درآمدهای  وصول  و  تشخیص 
و  مالی  حوزه های  مدیران  حضور  با  رشت 
درآمدی شهرداری مرکز و مناطق پنجگانه ی 
شهرداری برگزار شد بر ضرورت شناسایی 
راهکارهای ویژه برای افزایش درآمد و منابع 

جدید مالی تاکید گردید.
با  این جلسه  در  ناصر عطایی  مهندس      
قدردانی از حوزه مدیریت تشخیص وصول 
کرد:  اظهار  رشت  شهرداری  درآمدهای  و 
حقوق  پرداخت  هماهنگ  نظام  به  توجه  با 
پرسنل، هنوز به ثبات درآمدی نرسیدیم و 
شکننده  حالت  هنوز  نیز  شهرداری  درآمد 
نتیجه  به  وکوشش  تالش  با  باید  که  دارد 

مطلوب دست پیدا کنیم.
منابع  به ضرورت شناسایی و جذب     وی 
جدید درآمدی برای شهرداری رشت تاکید 
جلسات  برگزاری  گفت:  همچنین  و  کرد 
وصول  چگونگی  برای  مستمر  و  هفتگی 
مطالبات شهرداری باید در برنامه و دستور 

کاری قرار بگیرد.
   سرپرست شهرداری رشت سپس ممیزی 
امالک را جزو کارهای اساسی حوزه درآمدی 
شهرداری عنوان کرد و افزود: باید در ممیزی 
امالک نگاهی کارشناسی و شهرسازی مورد 

توجه قرار بگیرد.
   مهندس ناصر عطایی همچنین خواستار 
تشکیل کمیته  درآمدی نوین شد و مطرح 
کرد: روشهای کسب درآمد و وصول باید بر 

مبنای عدالت پایه ریزی گردد.

سرپرست شهرداری رشت:  همگان تالش کنند تا بودجه  سال ۹۹ شهرداری رشت محقق شود
   

سرپرست شهرداری  رشت در ادامه سخنانش 
تاکید کرد: باید با تالش مضاعف در راستای 
تحقق بودجه امسال شهرداری رشت)۱۳۹۹(  
عمل کنیم و برای تحقق بودجه باید از ظرفیت 

تبصره ۵ به خوبی استفاده نماییم.
رشت  شهرداری  مطالبات  به  اشاره  با  وی     
نشان  خاطر  اجرایی  دستگاه های  دیگر  از 
خود  حقوق  از  اقتدار  با  باید  شهرداری  کرد: 

مطالبه گری کند.
خواستار  ادامه  در  عطایی  ناصر  مهندس     
همیاری  سازمان  مطلوب  رسیدگی 
وصول  درجهت  گیالن  استان  شهرداریهای 

مطالبات از تبصره ۵ شد.
این نشست همچنین علیرضا حسنی  در     
مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر 
نیز به ضرورت ایجاد اهرمهای انگیزشی برای 
شهروندان درجهت پرداخت به موقع عوارض 

نوسازی تاکید کرد.
   وی تصریح کرد: در گذشته شهرداری با ایجاد 
به  هدایا  اهدای  همچون  انگیزشی  اهرمهای 
خوش حسابان اقدام کرده و می توان با استفاده 
از چنین روشهایی مردم را به پرداخت به موقع 

عوارض تشویق کنیم.
   گفتنی است این جلسه که با حضور مدیران 
مرکز  شهرداری  مالی  و  درآمد  حوزه های 
شد،  برگزار  شهرداری  پنجگانه  مناطق  و 
راهکارهای افزایش درآمد، وصول مطالبات و 
تحقق بودجه شهرداری مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
در  رشت  شهرداری  سرپرست  همچنین     
زیربنایی  امور  و  نقل  معاونت حمل  از  بازدید 
و  جزیره ای  اقدامات  شهر  این  شهرداری 
بی توجهی به همفکری را عاملی برای به نتیجه 
نرسیدن در کارها دانست و بر ضرورت تعیین 
تکلیف پروژه های نیمه تمام و قراردادهای باز 

تاکید کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر 
امور  و  نقل  و  حمل  معاونت  حوزه  از  عطایی 
با  و  کرد  بازدید  رشت  شهرداری  زیربنایی 

کارکنان این بخش دیدار و گفت وگو نمود.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه 
خانواده بزرگ شهرداری رشت یکی از قویترین 
منابع انسانی استان گیالن را دارا است، گفت: 

جمعیت  میلیون  یک  به  متعلق  شهرداری 
رشت است و چشم و امید مردم این شهر به 

شهرداری است.
   مهندس عطایی با اشاره به خدمات گسترده 
شهرداری در شهر بیان نمود: شهرداری در اکثر 
فعالیتهای شهری به صورت کامل پای کار است 
دستگاه های  دیگر  همکاری  و  مشارکت  با  و 
متولی می توانیم بیش از گذشته مطالبات مردم 

را محقق کنیم.
   سرپرست شهرداری رشت سپس تصریح 
به  بی توجهی  و  جزیره ای  اقدامات  کرد: 
همفکری به نتایج نامناسب می دهد به همین 
فعالیتهای  و  جزیره ای  اقدامات  از  باید  دلیل 

موازی کاری بپرهیزیم.
   وی کارکنان و مدیران شهرداری را به همدلی 
نباید  افزود:  و  کرد  تشویق  بیشتر  فعالیت  و 
حاشیه ای  مباحث  وارد  شرایطی  هیچ  تحت 
کنار  در  همدلی  و  وحدت  با  باید  و  شویم 

یکدیگر شهر را اداره کنیم.
   سرپرست شهرداری رشت به ضرورت تهیه 
گفت:  و  کرد  تاکید  پروژه ها  خدمات  شرح 
و  تمام  نیمه  پروژه های  وضعیت  همچنین 

قراردادهای باز باید تعیین تکلیف شوند.
تزریقات  به  اشاره  با  عطایی  مهندس     
نمود:  بیان  شهرداری  پیمانکاران  به  مالی 
هیچ پروژه ای نباید به خاطر مشکالت مالی 
به علت  قطعاً  پروژه  توقف  و  بماند  متوقف 
حوزه  مسئوالن  نظارت  و  پیگیری  عدم 

مربوطه خواهد بود.
   وی با اشاره به اینکه برخی پروژه ها با مقیاس 
کوچک آبروی شهر هستند، مطرح کرد: این 
آمادگی را داریم برای پروژه های حساس با 
به  را  پیمانکاران  مطالبات  کوچک  مقیاس 

صورت کامل پرداخت کنیم.
   سرپرست شهرداری رشت همچنین به نظم 
بخشی و هماهنگی معاونت عمرانی مرکز و 
معاونتهای عمرانی مناطق تاکید کرد و افزود: 
حوزه معاونت عمرانی مسئولیت نظارت عالی 

پروژه ها را برعهده دارد.
   مهندس عطایی انعقاد قرارداد با قرارگاه 
خاتم االنبیا را اقدامی بزرگ دانست و گفت: 
نمی تواند  اعتبارات  اندک  با  شهرداری 
پروژه های بزرگ اجرا کند و شهرهای موفق 
بخش  و  سرمایه گذاران  ظرفیت  از  همواره 

خصوصی بهره می برند.
   وی تاالب عینک را نیز ظرفیتی بکر برای 
سرمایه گذاری عنوان کرد و ابراز امیدواری 
کوتاهترین  در  سرمایه گذار  ورود  با  نمود: 
پیدا  خوبی  رونق  منطقه  این  ممکن  زمان 

کند.
   سرپرست شهرداری رشت به نقش مهم 
رسانه های گروهی در توسعه شهر نیز اشاره 
کرد و گفت: اگر رسانه ها در زمان حضورم در 
تصدی سرپرستی شهرداری هر نقد و نظری 
سکوت  و  پذیرفت  خواهم  نمایند،  وارد  را 
از  پاره ای  در  کم کاریها  چون  کرد  خواهم 

موارد محسوس است.
   مهندس نیک فهم خوب روان معاون حمل 
نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز به 
اجرای  بر  دقیق  مطالعه  و  نظارت  ضرورت 
پروژه ها تاکید کرد و گفت: باید نظارت دقیق 

بر مشاوران پروژه ها صورت بگیرد.
پروژه های  کرد:  امیدواری  ابراز  وی     
بالتکلیف در اسرع وقت تعیین تکلیف شده 

و روند اجرای آنها تسریع یابد.
   گفتنی است در این جلسه جمعی از مدیران 
حوزه معاونت حمل و نقل امور زیربنایی و 
معاونان عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری 

رشت نیز حضور داشتند.

فرا  رسیدن اربعین حسینی)ع( 
را به همگان تسلیت می گوییم

شهردار منتخب رشت به چه می اندیشد؟!

»روز آتش نشانی« در رشت چگونه گذشت؟برنامه های شهر خالق  آنالین شدند!

سرپرست شهرداری همچنان فعال است

تبریکی که باید 
به شهر و شهردار گفت

اسالمی شهر  اعضای شورای  اکثریت  رای  با 
قوی  رزومه  از  که  فردی  خوشبختانه  رشت 
مدیریتی و اجرایی برخوردار است، بومی بوده 
و با مسائل و مشکالت شهری دردآشنا است، 

به عنوان شهردار رشت برگزیده شد.
دکتر  به  ویژه  تبریکی  سخن  آغاز  در  ابتدا 
آرای  کسب  خاطر  به  احمدی  سیدمحمد 
عرض  رشت  شهرداری  برای  اعضا  اکثریت 
شهرداری  مسند  در  امیدواریم  و  کنیم  می 
رشت بتوانند منشای اثر خیر، برکت، توسعه 

و پیشرفت شهر شوند.
بدون شک اینکه شورای شهر رشت توانسته 
شهردار  ممکن  زمان  کوتاهترین  در  تقریباً 
احراز  قانونی  کارهای  روند  و  کرده  انتخاب 
صالحیت وی نیز آغاز شود، کار شایسته ای 

صورت پذیرفته است.
در  همکارانمان  دیگر  همپای  مشتاقانه 
فرهنگی،  مالی،  عمرانی،  مختلف  بخشهای 
و...  سبز  فضای  شهری،  خدمات  اجرایی، 
کنیم  می  تالش  سرپرستی  دوران  همانند 
برنامه ریزی شهردار منتخب  و  با هدایت  تا 
فعالیتهای مختلف و متنوع شهرداری رشت 
زمین نمانند و کارها همچنان بر مدار نظم و 

ترتیب دنبال شوند.
که شهردار  خرسندیم  بسیار  دیگر  از سوی 
از  شده  تنظیم  و  مدون  ای  برنامه  با  رشت 
شورای اسالمی شهر رشت رای اعتماد گرفته 
برنامه مدون را در  از این  است و خالصه ای 
ماهنامه هفتم "آوای بلدیه" که این هفته چاپ 
می شود، پیش روی مخاطبان خواهیم گذاشت 
تا همگان از آن بهره برده و شهردار منتخب را 

نیز در اجرای آنها یاری دهند.
بی شک بدون همراهی، همگامی و مشارکت 
شهروندان حتی بهترین برنامه ها نمی تواند 
آنطور که باید و شاید موثر باشد پس ضمن 
تبریک به شهردار منتخب به دلیل مسئولیت 
شهروندان  از  گرفتند،  عهده  بر  که  بزرگی 
صمیمانه  شهرباران  جوی  مشارکت  و  فهیم 
اجرای  در  را  احمدی  دکتر  تا  خواهیم  می 
یاریگر  شده  تدوین  و  نظر  مد  های  برنامه 

باشند.
یکپارچه  مدیریت  با  رشت  شهر  امیدواریم 
ارزنده  نتایج درخشان و  به  شهردار منتخب 
دست یابد و این برنامه ها بتواند نظر، رای و 
توجه شهروندان شهر باران را بیش از پیش 

جلب کند.



۲
شماره۷-مهر ماه ۹۹

نگاهی به اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری رشت
از جمع آوری زباله ها و پاکسازی شهر تا فرهنگسازی و تفکیک زباله ها از مبدا

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به منظور فرهنگسازی برای تفکیک  زباله ها از 
مبدا، در ماه گذشته اقدامات اساسی و زیربنایی انجام داده است.

این اقدامات طیفی وسیع از فعالیتها از طراحی و نصب بنرهای آموزشی و اهدای بسته های فرهنگی  
گرفته تا انتخاب جمعی از هعنرمندان به عنوان »سفیر ترویج فرهنگ مدیریت پسماندها« را شامل 

می شود.
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در هفته های گذشته در دیدار با جمعی از 
هنرمندان مطرح گیالن و در احکامی جداگانه برای این هنرمندان از آنها به عنوان »سفیر ترویج 

فرهنگ مدیریت پسماندها« بین شهروندان بهره می گیرد.
   محمدباقر بشردانش در دیدار با جمعی از هنرمندان گیالنی در باره ی لزوم توجه به مدیریت پسماندها 
و عملکرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اظهار کرد: وظیفه این سازمان جمع آوری و 
امحای زباله ها و پسماندهای شهر رشت است که همواره در طول سال و در شرایط مختلف  با همه  توان 

و امکانات به انجام وظیفه خود می پردازد.
   وی به شرایط ویژه دوران بحران »شیوع کرونا« در اواخر سال ۹8 اشاره کرد و گفت: از روزهای آغازین 
اوج گرفتن کرونا در استان گیالن، سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری رشت به مدت 100 شب به 
ضدعفونی کردن شهر از ساعت 12 تا 5 صبح اقدام نمود تا از شیوع بیشتر »ویروس کرونا« که از طریق 
اشیا به انسان و همچنین فرد به فرد می شد، پیشگیری نماید و بر این اساس تیم عملیاتی این سازمان 
با همکاری آتش نشانی همه معابر و شارع عمومی همچون پمپ بنزین ها، داروخانه ها، خیابانهای اصلی و 

فرعی شهر، عابربانکها، نانوایی ها و ... را هر شب به مدت هفت ساعت ضدعفونی می کردند.
   وی افزود: از آنجایی که شهرداری متولی بسیاری از فعالیتها و خدمات روزمره در شهر است مطمئنًا 
مردم انتظاراتی به مراتب بیشتر از این نهاد عمومی خدمتگزار دارند و همین موضوع، وظیفه ما را به 
عنوان سازمانهای خدمات رسان بیشتر می کند و در دوره شیوع »ویروس کرونا« نیز این وظیفه بسیار 

بیشتر مورد انتظار و توقع شهروندان بوده است.
    بشردانش در دیدار با هنرمندان با آرزوی صحت و سالمتی برای شهروندان رشت گفت: با توجه به 
اینکه موضوع »ویروس کرونا« همچنان ادامه دارد و رعایت پروتکلهای بهداشتی به وسیله  شهروندان 
گرامی ضروری است، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به خدمات خود در این زمینه نیز 

ادامه می دهد.
   وی در بخشی دیگر از سخنانش بر لزوم فرهنگسازی برای تفکیک زباله ها از مبدا 

و کاهش میزان تولید زباله اشاره کرد و گفت: متاسفانه روزی 600 تن زباله در رشت 
تولید می شود که به دلیل تفکیک نامناسب از در خانه بیشتر این پسماندها به مرکز 
دفن زباله های سراوان منتقل می گردد. این موضوع هم موجب آسیبهای جدی به 

طبیعت خواهد شد و هم فرآیند جمع آوری زباله ها را مشکل می سازد.
   بشردانش سپس ادامه داد: هم اکنون توسعه ی ظرفیت کارخانه کمپوست رشت 

و پروژه ایجاد زباله سوز در دست اجرا است و ان شاءاهلل ظرف سه 
سال آینده این دو پروژه وارد مدار کار خواهند شد اما ما باید با 

فرهنگسازی،  از تولید زباله بیشتر در شهر جلوگیری کنیم .
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همچنین 
اضافه کرد: این سازمان برای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا 
تاکنون با تهیه تیزرها و انیمیشن های مختلف فعالیتهای خوبی 
انجام داده اما این میزان کار برای فرهنگسازی کافی نیست و بر 
همین اساس دست نیاز به سوی هنرمندان گیالنی دراز کرده ایم 
تا از طریق شما عزیزان که جایگاهی ویژه بین مردم دارید بتوانیم 

فرهنگسازی در زمینه ی مدیریت پسماندها را ترویج دهیم.
تاکید کرد: مطمئناً موضوعات فرهنگی و     بشردانش سپس 
حتی نمادین بیشتر از فعالیتهای عمرانی در ذهن مخاطب تاثیر 
چنین  نشر  برای  هنری  ظرفیتهای  از  بهره گیری  و  می گذارند 
موضوعاتی نیز در بیشتر کشورهای جهان مرسوم و متداول است.
   وی همچنین خاطر نشان کرد: تفکیک از مبدا می تواند موجب 
تاثیر  زباله کمتر  تولید  به  و تشویق مردم  پایدار شود  اقتصاد 

بسیاری برای کنترل این وضعیت خواهد داشت.
   وی در پایان گفت: زبان هنرمندان و چهره و بیان موثر آنان 
زمینه  این  در  شهروندی  مشارکت  به  را  شهروندان  می تواند 

ترغیب و تشویق نماید.
   گفتنی است در ادامه نشست مجید پتکی، مهرداد آبساالن، 
عشقی، بیژن رحمتی لرد و نسرین بابایی از هنرمندان گیالنی 
»سفیران  عنوان  به  آمادگی  اعالم  با  موسیقی  و  تئاتر  سینما، 
ترویج فرهنگ مدیریت پسماندها« نظرات و پیشنهادهای خود 
را برای کمک به این مسئله مطرح کردند و در پایان حکم این 

هنرمندان نیز به آنان اعطا شد.
   همچنین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت  برنامه های متنوعی برای تشویق و ترغیب 
شهروندان به مقوله ی مدیریت پسماندها و تفکیک زباله ها از مبدا دارد. این برنامه ها از نصب بنرهای 

اطالع رسانی گرفته تا تهیه تیزرها و انیمیشن ها و ... را شامل می شود.
   نصب بنرهای مرتبط با مدیریت پسماندها با محوریت پیامهای آموزش عمومی در معابر شهر که 
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم انجام شد و توزیع بسته های فرهنگی و آموزشی در ازای دریافت 
زباله های خشک در محالت شهر رشت و اجرای دیوارنگاری در محالت رشت با موضوعات زیست 

محیطی، نظافت شهری، بازیافت و تفکیک از مبدا گوشه هایی از این فعالیتها است.
   اجرای دیوارنگاری در محالت رشت با موضوعات زیست محیطی، نظافت شهری، بازیافت و تفکیک از 
مبدا آنچنان که محمد باقربشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری می گوید با استقبال 
و توجه شهروندان روبه رو شده است. آنها به اجرای دیوارنگاری با این موضوعات و مقوله ها توجه نشان 

داده اند. 
   وی اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هدف از اجرای این فعالیت را آموزش 
شهروندی، آگاهی و تشویق شهروندان برای پاکیزه نگه داشتن فضاهای شهری و همچنین ارزشمند 

بودن برخی زباله ها و سوق دادن شهروندان به  تفکیک از مبدا و بازیافت عنوان نموده است.
   توزیع کیسه های پارچه ای زباله خودرو بین رانندگان تاکسی در شهر رشت  و همچنین توزیع سطلهای 
مخصوص پسماندهای خشک به ویژه کاغذ در ادارات رشت و نیز تجهیزمراکز دریافت پسماندهای 

خشک به جوایز فرهنگی از دیگر اقدامات این سازمان است.
   محمدباقر بشردانش در این باره با بیان اینکه هم اکنون روزانه بیش از 450 تن پسماند از محالت 
مختلف شهر رشت جمع آوری می شود، تصریح کرد: مدیریت پسماندها از جمله مسائلی است که 
تأثیری مستقیم در محیط زیست دارد، یعنی اگر در زمینه پسماندها، مدیریت صحیحی انجام نشود 

مخاطرات زیست  محیطی بسیاری برای مردم و شهر به وجود می آید.
از  را  پاکیزگی شهری  برای  فرهنگسازی  پسماندهای شهرداری رشت  مدیریت  رئیس سازمان     
دغدغه های این سازمان می داند و می گوید: برای عملیاتی کردن این اقدام نیازمند مشارکت همه  
شهروندان هستیم چون مقوله فرهنگسازی در این زمینه هم از اهمیتی فراوان برخوردار است و هم 

یک کنش و حرکت دستجمعی است.
   وی تفکیک زباله ها از مبدا و بازیافت را مولفه های اصلی در مدیریت صحیح پسماندها ارزیابی می کند 
و می افزاید: برای آنکه بتوان این تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کرد سه اصل مهِم کاهش تولید زباله، 
استفاده مجدد و بازیافت را باید همواره در مدیریت پسماندها در نظر گرفت و بر روی این مسائل باید 
به طور ویژه فرهنگ سازی شود تا همه شهروندان خود را ملزم به رعایت آن بدانند.

و آموزشی سازمان متبوع  فعالیتهای فرهنگی  اجرای     بشردانش در راستای 
خود بیان نمود: سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به صورت رایگان 
کیسه های پارچه ای زباله مخصوص خودرو را در اختیار همه  رانندگان تاکسی شهر 
رشت قرار می دهد و آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان خود با حضور در 

ایستگاه های تاکسی، اهمیت تفکیک زباله را به رانندگان آموزش دهد.
   وی در ادامه بیان می کند: بر اساس آنالیز انجام شده کارشناسان 
این سازمان، کاغذ بخشی وسیع از زباله ها خشک شهر رشت را 
تشکیل می دهد که مدیریت این حجم از زباله تولیدی می تواند 
اقدام مفید و سازنده  برای شهر باشد. در همین راستا در نظر 
گرفته شده که ساختمانهای ادارات رشت به سطلهای مخصوص 

کاغذهای باطله تجهیز شود.
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت  درجهت 
اجرای طرح فرهنگی توزیع رایگان محصوالت فرهنگی و آموزشی 
در مراکز دریافت پسماندهای خشک گفت: در همین راستا نیز با 
هدف اطالع رسانی و جلب مشارکت شهروندان همه 16 ایستگاه 
ثابت دریافت پسماندهای خشک مجهز به محصوالت فرهنگی 
پسماندهای  دادن  تحویل  با  می توانند  شهروندان  که  شده اند 
خشک، عالوه بر دریافت هدایای موجود در ایستگاه، از هدایای 
فرهنگی و زیست محیطی سازمان همچون کیسه پسماند خودرو، 

کتاب داستان، دفتر رنگ آمیزی، بازی و ... نیز برخوردار شوند.
   وی از شهروندان درخواست کرد تا مدیریت زباله های خانگی 
و تفکیک پسماندهای تر و خشک را جدی بگیرند و سازمان 
مدیریت پسماندها را در بهتر اجرا شدن این طرح همراهی کنند.
   اما یکی دیگر از اقدامات مفید سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت برای فرهنگسازی و آموزش شهروندی نصب 

بنرهای اطالع رسانی در محالت مختلف شهر رشت است.
   نصب این بنرها با موضوع قرار دادن زباله ها بیرون خانه ها در سر 
ساعت مشخص برای همراهی با ماموران جمع آوری زباله ها از تیر 
ماه 1۳۹۹ آغاز شد و همراستا با آن طرح ضربتی پاکسازی محالت 

شهر رشت نیز دنبال گردید.
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت می گوید که طرح ضربتی پاکسازی محالت شهر 
رشت روزانه به وسیله  معاونت فنی و اجرایی این سازمان در هر پنج منطقه شهری صورت می گیرد که 

تاکنون بازخورد مثبت نیز داشته است.

شهردار منتخب رشت
 به چه می اندیشد؟!

تمرکز شهردار منتخب رشت 
روی اجرای برنامه های »کوتاه 

مدت« و »پروژه محور« با »راهبرد 
هوشمندسازی«  است

   
مهندس سیدمحمد احمدی در نشست شورای اسالمی شهر رشت برنامه ای مدون که 
متکی بر اجرای برنامه های کوتاه مدت و پروژه محور در افق سال ۱۴۰۰ و برنامه های 

میان مدت در افق سال ۱۴۰۴ بود، ارائه کرد.
و  اقتصادی  »مالی،  زیربنایی«،  امور  و  نقل  و  برنامه شامل »حمل  این  گوناگون  محورهای     
سرمایه گذاری«، »شهرسازی و معماری«، »خدمات شهری«، »برنامه ریزی با نگاهی به مدیریت 
منابع انسانی و ساختار اداری«، »فرهنگی، اجتماعی و ورزشی«، »بحران و ایمنی« و »فناوری 

اطالعات« است.
   مطابق این برنامه مهندس احمدی شهردار منتخب رشت در بخش حمل و نقل و امور زیربنایی 
به پیاده سازی و راه اندازی سامانه مدیریت کنترل پروژه ها و قراردادها، پیگیری پروژه های قرارگاه 
 – عمرانی  پروژه های  اجرای  عمرانی،  نیمه تمام  پروژه های  رساندن  پایان  به  خاتم،  سازندگی 
سرمایه گذاری همچون پروژه ژ۵، رینگ ۹۰ متری، پروژه های بازآفرینی و… توجهی ویژه خواهد 

نمود.

   شهردار منتخب رشت همچنین در زمینه توسعه حمل و نقل پاک، ایجاد مسیر اختصاصی 
دوچرخه، پیاده مداری و حمل و نقل همگانی تمرکز می کند و پروژه هایی همچون اجرای قطار 
شهری)تراموا(، سرمایه گذاری در اجرای پارکینگهای طبقاتی مکانیزه، هوشمندسازی تقاطعها، 
به روزرسانی طرح جامع حمل و نقل شهر رشت، مناسب سازی معابر شهری و… را مورد توجه 

قرار می دهد.
   برنامه های مالی و اقتصادی وی با تاکید بر سرمایه گذاریها، ممیزی امالک، طرح تحول نظام 
مالی، ایجاد سیستم بکپارچه سازی امالک شهرداری، حل مشکالت موجود در پروژه های باغ ۴۵۰ 

هکتاری، زمینهای مسکن مهر و زمین ورزشی سلیمانداراب اجرایی می شوند.
   وی در زمینه برنامه های کوتاه مدت شهرسازی و معماری اصالح ضوابط طرح تفصیلی، پیگیری 
به  روز هفته  ارائه ۲۴ ساعته در هفت  و  الکترونیک  ارائه خدمات شهرسازی  راه اندازی سامانه 
شهروندان، ایجاد سامانه خدمات اینترنتی سیستم یکپارچه شهرسازی را در دستور برنامه های کاری 

خود خواهد داشت.
اینترنتی سیستم     دکتر سیدمحمد احمدی تاکید می کند که برای ایجاد سامانه خدمات 
و  صنفی  بدهی های  ساز،  و  ساخت  ضوابط  اعالم  همچون  موضوعاتی  شهرسازی  یکپارچه 
عوارضی، محاسبه زیربنای خدمات، محاسبه تراکم ساختمان، سوابق پرداختی عوارض، محاسبه 
عوارض و صدور پروانه و… مد نظر خواهند بود و در سه مرحله خودکارسازی، پویاسازی و 
ناحیه محوری همه مراحل با تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله سیستم و بدون دخالت نیروی 

انسانی انجام خواهد شد.
   شهردار منتخب ناحیه محوری را یکی از برنامه های اصلی خود عنوان کرده و می گوید: با الگوی 
تمرکززدایی و افزایش سرعت دسترسی به خدمات در جهت بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان 

محترم، موضوع ناحیه محوری را دنبال می کنم.
   وی در ادامه به فعالیتهای معاونت خدمات شهری اشاره می نماید که: ارائه خدمات الکترونیکی 
با بهره گیری از اپلیکیشن های مناسب درجهت اعالم داوطلبانه مشکالت شهری، توسعه اماکن 
بهداشتی، ساماندهی مشاغل مزاحم با ایجاد شهرک صنوف، مناسب سازی فضای شهری برای افراد 
خاص، تهیه طرح جامع سیما، منظر و فضای سبز شهری، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی، پیگیری 
اعتبارات برای اجرای زباله سوز، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا با هدف کاهش زباله، اجرای طرح 

ساماندهی نخاله های ساختمانی و… از جمله این برنامه ها است.
   شهردار منتخب رشت در بخشی از برنامه مدون ارائه شده تحول ساختاری – سازمانی در 
شهرداری رشت را به منظور تبدیل آن به یک نهاد اجتماعی ارائه کرد و اعالم نمود: حوزه برنامه ریزی 
و مدیریت منابع انسانی در ارتباط مستقیم با استقرار نظام شایسته ساالری و ایجاد ثبات در چرخه 
فرآیند مدیریت منابع انسانی در مجموعه شهرداری و همچنین تامین زیرساختهای مورد نیاز برای 
بهره برداری از خدمات شهر هوشمند در راستای بهبود روشها و ارتقای سطح کیفی محیط کاری 

پرسنل خواهد بود.
  وی در ادامه در یازده بند برنامه های مهم خود در زمینه مدیریت منابع انسانی و ساختار اداری 
را برمی شمارد که راه اندازی نرم افزار جامع منابع انسانی که برطرف کننده بسیاری از مشکالت در 

سیستم سنتی اداری و حقوق و دستمزد خواهد بود، از جمله برنامه های او است.
   مهندس احمدی همچنین به برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود در ۱۰ مورد اشاره 
کرده و اعالم می کند: هدف اساسی ارتقای سطح رضایتمندی و اعتمادسازی شهروندان است که 
با برنامه ریزی و مشارکت و تعامل با سازمانها و نهادهای مسوول در زمینه های فرهنگی و اجتماعی 

محقق می شود.
   تدوین برنامه عملیاتی شهر خالق خوراک شناسی رشت با حفظ این برند ارزشمند جهانی برای 
شهرباران، فرهنگسازی و آموزش شهروندی و آگاهسازی شهروندان از حقوق و تکالیف فردی و 
اجتماعی خود، برنامه ریزی برای کاهش معضالت اجتماعی بافتهای حاشیه شهر و سکونتگاه های 
غیررسمی، ایجاد زمینهای ورزشی در محالت رشت و… از جمله برنامه های مهندس احمدی در 

زمینه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اعالم شده است.
   وی در ادامه در ۱۰ بند برنامه های کوتاه مدت خود را در افق سال ۱۴۰۰ در زمینه مقابله با بحران 
و ایجاد ایمنی در شهر بیان می کند که جانمایی مکانهای امن برای مواقع اضطراری، طرح جامع 
کاهش خطرپذیری، انجام مانورهای مناسب درجهت باال بردن میزان آمادگی نیروها، پایش مداوم 
تغییرات بافت فرسوده، پلها و سازه ها، آموزش شهروندان برای مواجهه با بحران و اقدامات مناسب، 

توانمندسازی سیستم مدیریت بحران و… از آن جمله هستند.
   آخرین بخش از برنامه مدون دکتر سیدمحمد احمدی به شهرداری هوشمند و مزایای ایجاد 
شهرداری هوشمند اختصاص داشته که در چندین صفحه به این موضوع پرداخته شده است.
   وی می گوید یکی از مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ، ازدحام جمعیت و ناتوانی زیرساختهای 
شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان است و چاره ای جز حرکت به سمت ایجاد شهرداری 

هوشمند وجود ندارد.
   دکتر احمدی چشم انداز دستیابی به شهر هوشمند را ارائه خدمات مطلوبتر در زمان کمتر و با 
هزینه نازل تر عنوان می کند و به طور مفصل مزایای شهرداری هوشمند را توضیح می دهد و در 
پایان تاکید می کند که ضمانت اجرایی برنامه همان باورها هستند. اگر همه با هم مشارکت کنیم و 

تصمیم گیری نماییم، بدون شک می توانیم این تغییرات را به وجود آوریم.

شهردار منتخب رشت:
از تمام ظرفیتها برای 

توسعه  شهر رشت 
استفاده می کنم

رشت  کرد:  مطرح  رشت  منتخب  شهردار 

تمام  از  من  و  است  خدمات  بهترین  الیق 
ظرفیتها برای توسعه و اعتالی رشت بهره مند 

خواهم شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
انتخاب از سوی اعضای شورا به عنوان  از  پس 
شهردار رشت در گفت و گویی از اعتماد اعضای 

شورا قدردانی کرد.
شهردار منتخب رشت تصریح کرد: خدا را شاکرم 
توفیق خدمت به مردم رشت را نصیبم کرد و 
امیدوارم بتوانم خدمتگزاری کوچک برای مردم 

بزرگ رشت باشم.
احمدی رشت را الیق بهترین خدمات دانست و 
افزود: باید از همه ظرفیتها برای توسعه و اعتالی 

شهر استفاده کنیم.
گفتنی است دکتر سیدمحمد احمدی روز چهارشنبه 
گذشته با ۹ رای اعضای شورای اسالمی شهر رشت، 

به عنوان شهردار رشت انتخاب شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، غروب چهارشنبه در 
جلسه علنی شورای اسالمی رشت، سیدمحمد 

احمدی با ۹ رای اعضای شورا به عنوان شهردار 
رشت انتخاب شد.

سیدمحمد احمدی فرماندار پیشین شهرستانهای 
کارنامه  در  که  بوده  رشت  و  الهیجان  رودبار، 
مدیریتی خود معاونت توسعه منابع استانداری 

گیالن را نیز ثبت شده دارد.
شهردار منتخب رشت همچنین در پیامی کوتاه 

با تشکر از رای اعضای شورای شهر رشت 
ابراز نمود: امیدواریم این رای موجب حرکت 

جدیدی برای توسعه شهر شود.
در پایان با تشکر از همشهریان و دوستان 
عزیز، استدعا دارم از هر گونه نصب بنر و یا 
اطالعیه تبریک خودداری شود و هزینه های 

آن صرف امور خیریه شود.



۳
شماره۷-مهر ماه ۹۹

   یکی از برنامه هایی که دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمت بهتر و پاسخگویی به 
ارباب رجوع انجام می دهند، برپایی »میزخدمت« است که شهرداری رشت هم در 

این زمینه فعاالنه اقدام و عمل می کند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر 
اجرایی  دستگاه های  »میزخدمت«  برنامه   در  شرکت  با  رشت  شهرداری  سرپرست  عطایی 
با  مراجعه کنندگان  به  پاسخگویی  برگزار شد، ضمن  ولوکس  محله  در  که  شهرستان رشت 
تبریک فرا رسیدن »هفته دفاع مقدس« و »گرامیداشت یاد و خاطره شهدا« اظهار کرد: تمام 
تالش ما این است که دوران سرپرستی دوران گذر نباشد و فعالیتها و اقدامات به طور جدی و 

به صورت کامل ادامه یابد.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به بازدیدهای مستمر خود از مناطق پنجگانه  شهرداری 

به  ویژه  تأکیدات  گفت:  سرپرستی  دوران  در  رشت  شهرداری  تابعه  سازمانهای  همچنین  و 
پیمانکاران نیز برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی شده است.

   در این برنامه مهندس محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت نیز که در این 
»میز خدمت« برپا شده شرکت کرده  بود در سخنانی با اشاره به اینکه شهرداری رشت اقدامات 
بسیاری در محله ولوکس انجام داده است، گفت: روکش آسفالت، پروژه جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی، جمع آوری زباله ها و پسماندهای شهری و همکاری با دستگاه های اجرایی از 

جمله اقدامات شهرداری رشت در محله ولوکس است.
   عاقل منش همچنین به ظرفیت مهم و اساسی تاالب عینک برای توسعه و رونق ورزشهای آبی 
اشاره کرد و افزود: راه اندازی پیست قایقرانی می تواند این منطقه را به قطب گردشگری ورزشی 

تبدیل کند و منجر به تحول اقتصادی در این منطقه شود.
    گفتنی است در برنامه »میزخدمت« یاد شده مشکالت محله ولوکس و ساکنان این محله 
با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان گیالن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای حل 

و فصل مشکالت نیز ارائه شد.
به انگیزه  برگزاری »میزخدمت« یاد شده نگاهی گذرا به 

»دستورالعمل میز خدمت« می افکنیم:
به استناد بند ٢ ماده )١٨( و در اجرای ماده )١٧( تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان 
»حقوق شهروندی در نظام اداری« به شماره ١١٢٧١٢٨ مورخ ١۳۹۵/١٢/٢٨ و به منظور  ارائه 
خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی آنان از عملکرد 
دستگاه های اجرایی، آن دسته از دستگاه های اجرایی )اعم از ملی و استانی( که عهده دار ارائه 

خدمات به مردم هستند، همه دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
قالب  در  میزخدمت  استقرار  به  نسبت  رجوع،  ارباب  مراجعه حضوری  کاهش  منظور  به   .١
میزخدمت الکترونیکی حداکثر طی مدت یک سال و میزخدمت حضوری حداکثر طی مدت ۶ 

ماه از زمان ابالغ این دستورالعمل در چهارچوب ذیل اقدام نمایند:
الف: میزخدمت الکترونیکی تحت سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه 

های ارتباطی قابل حمل هوشمند با قابلیت های ذیل:
• اطالع رسانی شفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه شده در میز خدمت الکترونیکی و میز 
نیاز، قوانین و مقررات، سواالت  خدمت حضوری شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد 
متداول، مدت زمان انجام خدمت، هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت، رویه ارائه شکایت 

و پیگیری و مسئول اصلی ارائه خدمت.
• امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم های الکترونیکی و بارگذاری و ارسال. 

الکترونیکی مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت خدمت توسط ارباب رجوع.
• انجام کلیه استعالمات و انجام فرآیندهای بین دستگاهی مورد نیاز برای ارائه خدمت.

• قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی.
• ارائه کد رهگیری منحصربه فرد به درخواست خدمت به منظور ردگیری مراحل اجرای فرآیند 

پردازش درخواست خدمت و بازیابی و رجوع به سوابق اطالعات خدمت ارائه شده.
• امکان ارسال پیامک به منظور اطالع رسانی مراحل  پردازش درخواست خدمت به ارباب رجوع.
• نظر سنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت.

ب: میزخدمت حضوری: برای آن دسته از خدمات که به موجب قوانین و مقررات یا شرایط 
خاص خدمت، امکان ارائه در میز خدمت الکترونیکی را ندارند و بایستی به صورت حضوری 
ارائه شوند یا هنوز به صورت الکترونیکی پیاده سازی نشده اند و همچنین فرآیند ارائه خدمت 
به صورت کامل در محدوده اختیارات دستگاه انجام می شود و نیازی به تعامالت بین دستگاهی 

برای ارائه خدمت نیست، با مشخصات ذیل:
• تخصیص فضایی مناسب برای مراجعه ارباب رجوع با رعایت موارد مندرج در مصوبه " حقوق 
شهروندی در نظام اداری " به نحوی که ارباب رجوع  بتواند بدون نیاز به مراجعه و پیگیری از واحدهای 

مختلف دستگاه اجرایی و تنها از طریق میز مذکور، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت نماید.
• ارائه خدمات در همه روزهای کاری و در طول ساعات اداری به طور پیوسته.

• سازماندهی تعدادی از کارکنان شایسته، ماهر، پاسخگو و آموزش دیده و مطلع نسبت به 
فرایندهای اداری مرتبط با ارائه خدمات )با توجه به تعداد ارباب رجوع و حجم خدمات مورد نیاز 

آنها(، از میان کارکنان موجود برای انجام وظایف ذیل:
- ارایه اطالعات و راهنمایی الزم به ارباب رجوع در ارتباط با فرایند دریافت خدمت. 

- در صورت عدم امکان ارائه الکترونیکی مدارک در میز خدمت الکترونیکی، دریافت درخواست 
های حضوری  ارباب رجوع  و مدارک و مستندات مربوطه برای ارائه خدمت به گونه ای که 

ارباب رجوع حتی المقدور تنها طی یک مرحله کلیه مدارک مورد نیاز درخواست را ارائه کند.
- پاسخ به درخواست ارباب رجوع بر اساس اطالع رسانی دستگاه و اعالم زمان ارائه خدمت و 

اعالم نتیجه در زمان دریافت درخواست از ارباب رجوع.
- آغاز اجرای جریان و گردش کار در واحدهای داخلی سازمان و دریافت نتایج اقدامات انجام 

شده از واحدهای ذیربط.
- هدایت و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از هماهنگی با واحدهای ذیربط.
تبصره: سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای دستورالعمل شماره ٢۰۰/۵۰٧۹۵ مورخ 
٨۹/١۰/۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، با هماهنگی دستگاه های اجرایی نسبت به 

تعیین امتیاز سختی شرایط کار شاغلین واجد شرایط در میزخدمت اقدام خواهد کرد.
٢. دستگاه های اجرایی مکلفند در هنگام درخواست خدمت توسط ارباب رجوع از طریق میز 
خدمت، از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه شده توسط ارباب رجوع برای دریافت خدمت، 
اطمینان حاصل نموده و هرگونه نقص در درخواست، مدارک یا مستندات مربوطه را در زمان 

درخواست خدمت، به اطالع ارباب رجوع برسانند.
۳. دستگاه های اجرایی مکلفند پس از دریافت درخواست خدمت از ارباب رجوع، زمان ارائه 
خدمت و صدور پاسخ نهایی را به صورت مشخص و دقیق در قالب فرم خدمت، به وی اعالم 
کنند و کلیه فعالیت ها و فرآیندهای ارائه خدمت به گونه ای انجام گیرد که ارباب رجوع بتواند 

خدمت مورد نظر را در زمان مشخص شده در فرم خدمت دریافت کند.
۴. سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه خدمت 
رسانی بهتر از طریق میزخدمت اقدام نموده و هرساله دستگاه ها و استان های برتر را تعیین و 

در جشنواره شهیدرجایی معرفی خواهد نمود.
۵. باالترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این دستورالعمل در دستگاه و فراهم نمودن 
مکان، تجهیزات و تمهیدات اجرایی الزم، تنظیم گردش کار، نظارت بر اجرای وظایف، تامین و 
آموزش متصدیان میزهای خدمت و ایجاد هماهنگی و سازماندهی بین واحدهای اداری مراجعه 

شونده برای ایجاد میز خدمت مناسب در دستگاه اجرایی است.
تبصره: دستگاه اجرایی مکلف است به منظور مدیریت اجرای این طرح در دستگاه، نماینده تام 
االختیار خود را حداکثر طی مدت یک ماه از ابالغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ 

سرپرست شهرداری رشت در »میز خدمت« 
دستگاه های اجرایی شهرستان رشت در محله 

ولوکس حضور یافت

    مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت بازدید کرد و با رئیس و کارکان این سازمان دیدار و گفت وگو نمود.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر عطایی در این دیدار 
با اشاره به اینکه دوران سرپرستی نباید به دوران قانون گریزی تعبیر شود، اظهار کرد: دوران سرپرستی 

دوران اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری است.
   وی به ضرورت همدلی و اتحاد در مجموعه مدیریت شهری تاکید کرد و افزود: باید با جدیت و تالش به خوبی 

دوران سرپرستی را پشت سر بگذاریم.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه شهرداری رشت متعلق به خانواده بزرگ ۴ هزار نفره و یک 
میلیون جمعیت رشت است، مطرح کرد: ما بدهکار مردم هستیم و امید مردم به مجموعه بزرگ شهرداری 

است بنابراین باید خدمات شایسته به مردم ارائه دهیم.
   مهندس عطایی با بیان اینکه شهرداری به تنهایی قادر به حل همه مشکالت شهری نیست اذعان داشت: 

نیاز است سایر دستگاه های متولی برای حل مشکالت در کنار شهرداری قرار گیرند.
   وی با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری بیان کرد: بسیاری از مطالبه گری های مردم از 

شهرداری در حوزه اختیارات شهرداری نیست و مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه برخی از مشکالت و بی نظمی های موجود در شهرها از عدم 
اصالح قانون شهرداری ها ناشی می شود، گفت: از استاندار محترم گیالن استدعا دارم جلسه مشترک مجمع 

نمایندگان با حضور شهرداران گیالن برگزار نماید.
   مهندس عطایی به نظارت دقیق بر ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی سطح شهر تاکید کرد وخواستار رعایت 

بیشتر پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل ونقل شهری شد.
   سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: وضعیت ۱۰۲ دستگاه اتوبوس شهرداری رشت که سال های گذشته 

جهت بازسازی به قزوین ارسال شده اند در دوران سرپرستی تعیین تکلیف شود.
   وی همچنین خواستار تعیین تکلیف و رسیدگی به قرارداد CNG   شد.

   حاج محمد نوری هریس رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در این دیدار 
با اشاره به اینکه خدمت به مردم سعادت می خواهد اظهار کرد: آقای عطایی از افتخارات شهرداری رشت 

است و نیت پاک برای خدمت رسانی به مردم دارند.
   وی تصریح کرد: ان شاهلل با همدلی و تالش فراوان مدیران و کارکنان شهرداری به اولویت های سرپرست 

شهرداری رشت در این دوران جامعه عمل بپوشانیم.
   رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت از ارائه گزارش عملکرد گام به گام این 

سازمان در دوران سرپرستی خبر داد.
   نوری هریس تاکید کرد: وضعیت ۱۰۲ اتوبوس شهرداری رشت جهت بازسازی در قزوین، به صورت جدی 
توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در دوران سرپرستی پیگیری و تعیین تکلیف 

خواهد شد.

به وسیله ی سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر؛

بر ضرورت نظارت دقیق بر ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی رشت تاکید شد

جمعی     گذشته  هفته های  در 
و  یزد  استان  شهرداران  از 
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری این 
شهرداری  فرهنگی  راه  پیاده  از  استان 

رشت بازدید کردند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
رشت  شهرداری  سرپرست  عطایی  ناصر 
شهرداری  مدیران  از  جمعی  همراه  به 

میهمانان را در بازدید از پیاده راه فرهنگی 
همراهی  رشت  شهر  مرکزی  هسته ی 

کردند.
فنی  مدیرکل  میرسیدی  ساحره     
شهشهانی  پویا  و  گیالن  استانداری 
استانداری  پسماند  سازمان  مدیرعامل 
حضور  بازدید  این  در  هم  گیالن 

داشتند.
به  می کنیم  نگاهی  مناسبت  همین  به     
و  رشت  شهر  فرهنگی  پیاده راه  وضعیت 
جایگاه این پیاده راه را در زمینه ی توسعه 
بررسی  گردشگری  فرهنگ  ترویج  و 

می نماییم.
از  بیش  افزایش  دلیل  به  رشت     
از  یکی  عنوان  به  جمعیت اش  حد 
شناخته  کشور  شهرهای  پرتراکم ترین 
گاهی  جمعیتی  تراکم  این  و  می شود 
مشکالت  و  ترافیک  همچون  مشکالتی 
و  هوا  آلودگی  شهری،  نقل  و  حمل 
فضاهای  در  شهروندان  سردرگمی 
شهر  منظر  و  سیما  در  تغییر   شهری و 

پدید می آورد.
بسیار  تاحدود  که  پروژه هایی  از  یکی     
ترافیکی  مشکالت  از  است  توانسته 
دلپذیر  فضایی  بکاهی،  رشت  مرکز شهر 
کند  ایجاد  رشت  شهر  برای  شاداب  و 
شهر  سرزندگی  و  نشاط  حس  بر  و 
بیافزاید ساخت پیاده راه فرهنگی هسته 
هر  توجه  که  بوده  رشت  شهر  مرکزی 
بازدیدکننده ای را در شهر رشت به خود 

جلب می کند.
در دل شهر رشت  پیاده راه  این  ایجاد     
محاسن بسیاری داشته که به عنوان نمونه 
می توان عنوان کرد مرکز شهر رشت را از 
سنگین  ترافیک  و  ماشین ها  از  شدن  پر 

رهایی بخشیده است.
آوریم  می  خاطر  به  ما  همه   حتمًا      
را  رشت  شهرداری  تاریخی  میدان  که 

بهبهانهبازدیدشهردارانیزدازپیادهراه

پیادهراهمیتواندبرایرشتمزیتتوسعهباشد

ساخته  پیاده راه  هنوز  که  زمانی  در 
از  نقطه  این  ترافیک  و  بود  نشده 
از  که  بود  سنگین  حدی  به  شهر 
شهری،  ترافیک  ناگشودنی  گره های 
شهری  بی نظمی  و  صوتی  آلودگی های 
از آن یاد می شد اما امروز این پیاده راه 
زیباییهای  از  ظرفیتهایی  ایجاد  سبب 
شهری و حفظ بناهای تاریخی در بافت 
معضالت  آن  و  است  شده  شهر  مرکزی 
گم  زیباییها  این  الی  البه  در  گذشته 

شده است.
اطراف  ساختمانهای  کاربردهای     
مرکزی  هسته   فرهنگی  پیاده راه 
و  تجاری  بیشتر  رشت  شهر 

ساختمان  وجود  اما  است  اقتصادی 
به  که  رشت  شهرداری  تاریخی 
است،  مشهور  ساعت  ساختمان 
تاریخی  ساختمان  ایران،  هتل 
ساختمان  و  گیالن  استان  پست 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  قدیمی 
فرهنگی  راه  پیاده  به  ورزشی  و 
و  داده اند  فرهنگی  هویتی  رشت 
فروشگاه های  و  مغازه ها  آن  کنار  در 
فرهنگی  هویت  این  از  هم  مختلف 

می برند. سود 
   این پیاده راه هم اکنون به دلیل سهولت 
در رفت  و آمد عابران پیاده روزهای محل 
و  شهروندان  از  تن  هزاران  مرور  و  عبور 

مسافران است که کارهای مرتبط با خرید 
این محل  را در  وگردش و سرگرمی خود 

دنبال می کنند.
جنب وجوشهای  و  فعالیتها  همه ی     
هسته  فرهنگی  پیاده راه  در  مردمی 
پیدا  دوچندان  رونق  رشت  شهر  مرکزی 
کرده و عناصر دیدنی و جذاب این منطقه 
خود  به  را  بیننده ای  هر  توجه  شهر  از 

جلب می کند.
برگزاری  بصری  این جاذبه های  به  باید     
شایان  استقبال  و  مختلف  جشنواره های 

توجه مردم را نیز جلب کنیم.
»روز  برنامه   در   ۱۳۹۸ ماه  دی     
»گاری  جشنواره  اجرای  و  رشت« 

هسته  پیاده راه  رشتی«  کباب 
عظیم  جمعیتی  رشت  شهر  مرکزی 
دبیر  توجه  حتی  که  دید  خود  به  را 
در  یونسکو  ملی  کمیسیون  کل 
شهر  پالک کوبی  هنگام  را  ایران 
خود  به  رشت،  خالق خوراک شناسی 
کمتر  در  گفت:  وی  و  کرد  جلب 
هیجان  و  نشاط  شور،  چنین  شهری 

است. کرده  مشاهده  را 

پروژه   که  حاال  می رسد  نظر  به     
پیاده راه رشت پروژه ای موفق و قابل 
شرایط  باید  بوده  رشت  برای  توجه 
در  مکانهایی  ایجاد  برای  را  امکان  و 
محصوالت  عرضه   برای  پیاده راه  این 
خوراکیهای  ویژه  به  و  دستی  صنایع 
شهر  برند  حافظ  که  رشت  متنوع 
باشند  رشت  خوراک شناسی  خالق 

از پیش فراهم شود. بیش  
به  تبدیل شده  ظرفیت  پیاده راه  این     
قطب گردشگری را را دارد و می توان با 
اندکی توجه و برنامه ریزی این فرصت را 

برای رشت پدید آورد.
در  می تواند  که  مواردی  از  برخی 
شهری  مدیریت  توجه  مورد  آینده 
برای بهره گیری بهتر از این مکان قرار 

گیرد:
-فراهم کردن امکان نوپردازی بهتر

و  موسیقی  پخش  امکان  کردن  -فراهم 
ترانه های محلی

-توجه به مبلمان شهری در پیاده راه
-افزایش میزان فضای سبز این محوده

-حضور برنامه ریزی شده ی دستفروشان 
با یک برنامه ی مدون و چرخ دستی های 

استاندارد
هنری  فرهنگی،  برنامه های  -اجرای 
و  پتانسیل  به  توجه  با  جشنواره ها  و 

ظرفیت پیاده راه
- ساماندهی نوازندگان و اجرای کنندگان 

موسیقی های خیابانی
- رنگ آمیزی و طراحیفضاهای موجود

و  فرسوده  ساختمانهای  به  توجه   -
دستکم مرمت نمای آنها 

از  به خوبی  می توان  پیاده راه  این  در     
مشارکت و همراهی بخش خصوصی بهره 
برد و امکان توسعه ی فعالیتهای مرتبط 
فراهم  محدوده  این  در  را  گردشگری  با 

نمود.

ارائه خدمات بهتر شهری در گروه 
تحقق منابع درآمدی شهرداری

پرداخت  ضرورت  به  می توان  منظر  دو  از 
افکند،  نظر  شهروندان  وسیله  به  عوارض 
نخست اینکه قوانین و مقرراتی است که به 
کار  این  به  موظف  شهروندان  موجب  آن  

هستند تا برای اداره شهر و تأمین هزینه های 
شهرداری مشارکت کنند و شهرداری را برای 
ایجاد یک منبع مهم درآمد ثابت و پایدار یاری 

رسانند.
   و دوم اینکه شهروندان می توانند با پرداخت 
عوارض خود امیدوار باشند که شهری به مراتب 
بهتر، زیباتر و آبادتر از گذشته خواهند داشت 

آبادانی  اینکه عوارض آنها صرف عمران و  چه 
به  شهری  نعمت  از  همگان  و  می شود  شهر 

مراتب بهتر بهره  مند می شوند.
   شهروندانی که در پرداخت عوارض خود با 
باید  می کنند  همکاری  و  مشارکت  شهرداری 
بدانند که به نوعی به طور مستقیم در آبادانی و 

توسعه شهرشان مشارکت کرده اند.

به  آگاه  و  وظیفه شناس  مسوول،     شهروندان 
مسائل و مشکالت شهری هیچگاه مدیران شهر 
را در انبوهی از مسائل و مشکالت تنها نمی گذارند 
و با پرداخت عوارض خود زمینه های پیشرفت و 

توسعه شهرشان را فراهم می آورند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



شماره ۷
)هفته اول مهر ماه ۱۳۹۹(  

www.rasht.ir ماهنامه »آوای بلدیه«)نشریه داخلی شهرداری رشت(
صاحب امتیاز: شهرداری رشت

مدیر مسئول: علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
سردبیر: الهام مرادی پور

همکاران این شماره: حسین فالح کدوسرایی، حامد امام دوست، حسین قهرمانی و پریسا رستگار
عکاسان: دانیال شفیعی  و سعید ابراهیم خانی

عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: رشت – میدان گیل – ساختمان اداری شهرداری رشت – طبقه پنجم 
– مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  تحویل دهند.

مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت: 
با »شیوع کروناویروس« اقدامات شهر خالق خوراک رشت به سمت فعالیتهای آنالین 

سوق پیدا کرد
مروری

 بر
خبرهای

 ماه

این شماره »مروری بر خبرهای ماه« را با مناسبت فرا رسیدن هفتم مهر 
ماه به فعالیتهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اختصاص داده ایم.

   با گسترش و شیوع 
ناویروس«  »کرو
شهر  برنامه های  مدیریت 
خالق خوراک شناسی رشت 
به سمت فعالیتهای آنالین 

سوق پیدا کرده است.
رعایت  منظور  به     
و  بهداشتی  پروتکلهای 
از  پیشگیری  همچنین 
دامنه شیوع »کروناویروس« 
خالق  شهر  برنامه های 
خوراک شناسی یونسکو در 
فعالیتهای  سمت  به  رشت 
آنالین و مجازی پیش رفته 

است.
   تهیه  برنامه هایی از پخت 
خوراکی های محلی و بومی 

و بارگذاری آن در شبکه های اجتماعی، شرکت در وبینارهای 
بین المللی، اجرای مسابقه ی عکس غذا در بستر آنالین و... 

گوشه هایی از این سیاست اجرایی است.
   خرداد ماه ۱۳۹۹ بود که مدیریت برنامه های یونسکو در شهر 
خالق خوراک شناسی رشت فراخوان مسابقه  »عکس غذا« را 

در رشت منتشر کرد.
   مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی 
و  اهداف  تحقق  راستای  در  گفت:  زمینه  این  در  رشت 

برنامه های خود، فراخوان »عکس غذا« را منتشر کرده است.
   علیرضا قانع تاکید کرد: در این فراخوان از همه فعاالن و 
تالشگران بخشهایی همچون عکاسی، هنرمندان و فعاالن 
طراحان  رستوران داران،  آشپزی،  خوراک،  تهیه  و  تولید 
و… خواسته شده است تا تصاویر خود از غذاهای بومی و 
محلی و همچنین سفره های خوراکیهای رشتی را در قالب 
فایل اصلی برای انعکاس در پورتال اطالع رسانی شهر خالق 

خوراک شناسی رشت به نشانی: info@rasht.ir با نوشتن 
نام و نام خانوادگی خود برای این مدیریت ارسال نمایند.

   گفته شده است که عکسهای منتخب ارسالی با نام صاحب 
اثر در این پایگاه اطالع رسانی بارگذاری خواهد شد.

   اعالم شده بود که عالقه مندان برای دریافت آگهی های 
بیشتر می توانند به ساختمان مرکزی شهرداری رشت واقع در 

میدان گیل، طبقه  پنجم، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت مراجعه کنند.

به گزارش واحد  آثار  ارسال  یافتن مهلت  پایان  از     پس 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
به  غذا«  از  »عکس  فراخوان  داوری  نتایج  اعالم  برنامه ی 
شهرداری  گفت وگوی  تاالر  در  اینستاگرامی  زنده  صورت 

رشت برگزار شد.
از برگزاری این آیین مدیربرنامه های یونسکو در     پیش 
شهر خالق خوراک شناسی رشت اعالم کرده بود که: پس 
از انتشار فراخوان مسابقه 
به  اثر   ۵۰۰ غذا«  »عکس 
این مدیریت رسیده است.

در  قانع  علیرضا     
به  اشاره  با  گفت وگویی 
مسابقه ی  فراخوان  انتشار 
»عکس غذا« اظهار کرد: این 
مسابقه به وسیله مدیریت 
در  یونسکو  برنامه های 
شهر خالق خوراک شناسی 
مشارکت  با  و  رشت 
و  رستوران داران  اتحادیه 
غذاهای سنتی و همکاری 
موسسه  توسعه کارآفرینان 
گردیده  برگزار  دانشگاهی 

است.
   وی همچنین خاطر نشان 
مسابقه  این  که:  بود  کرده 
در سه بخش »رستوران دارها و کافی شاپ ها«، »مردمی« و 

»عکاسان حرفه ای« برگزار گردیده است.
   مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی 
طور  به  مسابقه  این  داوری  نتایج  کرد:  اعالم  رشت سپس 
مجازی انجام می شود و به سه برگزیده این مسابقه در هر 

بخش جایزه ای به رسم یادبود اهدا می شود.
   علیرضا قانع در پایان خاطرنشان کرد: آیین اعالم نتایج 

داوری و تجلیل از برگزیدگان هم به صورت الیو اینستاگرامی 
از طریق صفحات مجازی برگزار خواهد شد.

   وعده ای که هفته گذشته محقق شد و تکلیف این مسابقه 
نیز معلوم گردید.

پس از اینکه برند شهر خالق برای چهار سال دیگر در رشت تثبیت 
شد، با وجود شرایط کرونایی برنامه های متنوع و  جذاب در زمینه  
دلیل  به  اما  شد.  دیده  تدارک  دوم  سال  چهار  در  برند  این  حفظ 
شرایط موجود بیشتر این برنامه ها به طور آنالین و مجازی تدارک 
محلی،   – بومی  خوراکیهای  پخت  نحوه  جمله  از  می شوند  دیده 
مسابقه عکس غذا، شرکت در وبینارهای بین المللی شبکه  شهرهای 
خالق، ایجاد روابط با دیگر شهرهای خالق خوراک و تهیه و تنظیم 
کتابچه شهر خالق خوراک شناسی رشت که در دست تدوین است و 

ان شاءاهلل به زودی چاپ می شود.

رئیس پیشین آتش  نشانی به دماوند صعود کرد  
   به مناسبت فرا رسیدن هفتم مهر ماه مهندس علی مقصودی آتش نشان شهرباران به 

قله دماوند صعود کرد.
   وی این صعود را به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت انفرادی انجام داد و 
تقدیم خانواده بزرگ آتش نشانان شهرباران نمود و برایشان دعای خیر سالمتی و آرزوی 

تندرستی نمود .
   همین گزارش حاکی است: مهندس مقصودی در شهریور ۹۹ نیز به یاد شهدای 

آتش نشان به قله ۴۸۱۱ متری سبالن که باز هم انفرادی بود، صعود داشته است.

و  دیدار  آتش نشانان  با  رشت  شهرستان  مجلس  نماینده ی 
گفت وگو کرد

   صبح روز پنجم مهر ماه ۹۹ سیدعلی آقازاده نماینده شهرستان رشت و هیات 
در  واقع  رشت  آتش نشانی  سازمان  مرکزی  ساختمان  در  حضور  با  وی  همراه 
میدان رازی و ایستگاه ۵ آتش نشانی با تنی چند از مدیران و آتش نشانان دیدار 

و گفت وگو کرد.
   نماینده شهرستان رشت در این دیدار که به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر »روز 
آتش نشانی و ایمنی« انجام شد ضمن تشبیه آتش نشانان به رزمندگان خط مقدم ایمنی 
شهر، گفت: از دیدار شما آتش نشانان بسیار خوشحال و خرسند هستم چرا که باعث 
ایجاد امنیت روانی شهروندان هستید و در شرایط خطر و دشواری شما را به عنوان 

نجاتگر در کنار خود می بینند.
   وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه اخبار خوبی مبنی بر رضایتمندی شهروندان از 
عملکرد شما آتش نشانان به گوش می رسد، ادامه داد: به عنوان شهروند رشت مفتخرم و 
به خود می بالم که در کنار آتش نشانانی جوان، موفق، پای کار، ورزشکار و... حضور دارم 

که بسیار دارای قابلیتهای موثر هستید.
   سیدعلی آقازاده با اشاره به اینکه یک آتش نشان زمانی می تواند در قبال شهر 
خود موثر واقع شود که دارای تخصص، دانش و تعهد باشد، ادامه داد: امروزه جامعه 
شهرنشینی و نیز گسترش بیش از پیش فضای شهری و تراکم موجود مسئولیت را بر 
دوش آتش نشانان سنگین تر می نماید که ما نیز در جهت رفع موانع در کنارتان هستیم.

   شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی رشت  هم با خوش آمدگویی به توضیح 
مختصر و جامع از عملیات آتش نشانان در ششماهه نخست سال ۹۹ پرداخت و گفت: 
از بین دو هزار و ۷۶۱ مورد عملیات حریق، حادثه و خدمات ایمنی یک هزار و ۵۱۲ 
مورد آن مربوط به آتش سوزی بوده که سهم آتش سوزی منزل مسکونی ۳۵۴ مورد 

بوده است.
   وی ضمن اشاره به این مهم که در همه زمانها خودمان را در جایگاه یک شهروند 
می بینیم، ادامه داد: درست است که با توجه به گسترش شهر و تنوع در حوادث دچار 
کمبودهایی هستیم اما این امرگامهایمان را به سمت خدمت به شهر سست نخواهد کرد.

   مومنی با  تاکید بر اینکه مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت به همراه ۱۰ خط ۱۲۵ 
و دو خط ثابت در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی تماس شهروندان است، ادامه داد: 
میانگین تماسهای شهروندان در هر روز از شبانه روز  به طور میانگین افزون بر ۶۳۰ مورد 
است که در مواقع بحران و یا رخداد مکرر حوادث در برخی از روزها این تماسها به دو 

یا سه برابر نیز خواهد رسید.

آتش نشان  شهدای  خانواده های  با  آتش نشانی  مسئوالن  دیدار 
شهر باران 

عصر روز پنجم مهر ماه ۹۹ رئیس سازمان آتش نشانی رشت به همراه، نماینده ایثارگران 
سازمان آتش نشانی و  تنی چند از آتش نشانان شهر باران به پاسداشت زحمات و 
جانفشانی های شهدای آتش نشان و به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر »روز آتش نشانی 
و ایمنی« با حضور در منزل خانواده شهیدان؛ مهدی مرادی، بهمن عبدی و احمد 

نعمت طلب  یاد و خاطره  آنها  را گرامی داشتند.
اطفای  اینکه آتش نشان احمد نعمت طلب ۱۵ شهریور ۱۳۴۸ در حین     گفتنی 
انجام وظیفه دچار  باقرآباد رشت و در حین  آتش سوزی منزل مسکونی  در محله 
حادثه شد که با توجه به شدت صدمات وارده پس از سه روز بستری بودن در یکی از 

بیمارستانهای رشت به ندای حق لبیک گفت و جان به جان آفرین سپرد.
   همچنین در ساعت۲:۵۸ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۵ تماس 
در محله  آتش سوزی مسجدی  نشانی خبراز حادثه  آتش  مرکز ۱۲۵  با  شهروندان 
نخودچر می دهد که به دلیل گسترش آتش و درخواست کمک و همیاری؛ خودرویی 
به محل حادثه  آتش نشانی  ایستگاه ۲  از  مرادی  و  آتش نشانان شهیدعبدی  حامل 
فراخوانده شدند و در پی آن رخداد و پر کشیدن دو آتش نشان؛ ثانیه های پرالتهابی را در 

ذهن و جان آتش نشانان شهرباران حک نموده است. 

حضور آتش نشانان در نماز جمعه رشت
   روز جمعه چهارم مهر ماه ۹۹ در آستانه فرا رسیدن هفتم مهر »روز ملی آتش نشانی« 
آتش نشانان رشتی ملبس به لباس فرم آتش نشانی در نماز جمعه  رشت حضور یافتند.

   آتش نشانان رشتی با حضور حداکثری در نماز جمعه این هفته رشت که به واسطه 
»شیوع کرونا« با رعایت پروتکل بهداشتی صورت گرفته بود، همسویی و وحدت خود را 
بار دیگر با دیگر قشرهای جامعه به نمایش گذاشته و همراه با مردم شهیدپرور رشت به 

اقامه نماز جمعه پرداختند.

گلباران گلزار شهدای رشت
باران به مناسبت     گلباران گلزار شهدای شهر رشت به وسیله آتش نشانان شهر 
بزرگداشت »هفته دفاع  و  و آتش نشانی«  ایمنی  گرامیداشت هفتم مهر »روز ملی 

مقدس« انجام شد.
   صبح روز سوم مهر ۹۹ آتش نشانان شهر باران به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر 
»روز ملی ایمنی و آتش نشانی« و بزرگداشت »هفته دفاع مقدس« با حضور در گلزار 
شهدا واقع در وادی تازه آباد رشت با تالوت قرآن و خواندن فاتحه نسبت به مقام 
شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرده و به رسم ادب مزارشان را 

گلباران نمودند.
   گفتنی است این مراسم با حضور حجت جذب عضو شورای اسالمی، رئیس سازمان 
آتش نشانی، معاونان، مسئوالن ایستگاه های آتش نشانی و تنی چند از آتش نشانان انجام 

گرفت.

آتش نشانان رشت در دو هزار عملیات در شش ماهه نخست سال 
۹۹ شرکت کردند 

    شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: مدت زمانی که 
آتش سوزی به یک مکان آسیب می رساند می تواند بسیار کمتر از پنج دقیقه باشد و این 
در حالی است که در سال ۹۸ میانگین رسیدن به محل حادثه داخل شهر چهار دقیقه 
و سه ثانیه بود و این عدد در شش ماهه نخست امسال به طور متوسط چهار  دقیقه و 

۱۸ ثانیه است.
   وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال ۹۹ آتش نشانان و تیمهای امداد و نجات 
در مجموع دو هزار و ۷۶۱ مورد حریق، حادثه و همچنین خدمات ایمنی به شهروندان 
ارائه دادند، افزود: تعداد حوادث و خدمات ایمنی  سال ۹۹ نسبت به شش ماهه سال ۹۸ 
در مجموع  ۱۸  درصد کاهش داشته که این یقیناً می تواند ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با 
فعالیتهای آتش نشانان در زمینه آموزش نکات ایمنی و آتش نشانی در سالهای گذشته 
در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه مهدکودک و دبستانها داشته باشد که حاال این مهم 
می تواند با حضور کارشناسان این سازمان در شبکه تلویزیونی باران و اجرای آموزشهای 

مستمر در فضای مجازی موثرتر باشد.
   شهرام مومنی افزود: اتصال در سیستم سیم کشی برق علت ۵۶ درصد آتش سوزی منازل 

مسکونی در این مدت بوده است.
   وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بیمه آتش سوزی خانه های شهروندان رشت گفت: تنها 

۲۷ درصـد خانه های آتش گـرفته شده در این مدت بیمه آتش سوزی بوده اند.
   وی در ادامه به دیگر ماموریتهای سازمان آتش نشانی همانند حوادث درآسانسور، 
تصادفات خودرویی، سوانح غرق شدن در رودخانه، برق گرفتگی، خارج کردن حلقه 
انگشتری از دست، سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و...  اشاره کرد و گفت: پس از آتش سوزی 
علفزارها و ضایعات به تعداد ۹۰۴  مورد و منزل مسکونی به تعداد ۳۵۴ مورد، به ترتیب در 
میان حوادث؛ آسانسور با ۲۱۷ مورد، گیر کردن حلقه انگشتری و اعضای بدن ۹۲ مورد، 
صید و نجات حیوانات ۳۱۸ مورد و محبوس شدن افراد در اماکن ۱۳۴ مورد بیشترین 

تعداد ماموریتها را شامل شد.

برنامه های مختلف بازدید از سازمان آتش نشانی رشت 
   رئیس سازمان فاوا شهرداری رشت،  رئیس مرکز اورژانس استان گیالن، سرهنگ رضا 
باباپور فرمانده یگان ویژه استان گیالن،  معاون خدمات شهری شهرداری رشت و بسیاری 
دیگر از مسووالن و مقامات شهری و مسئوالن اداری و اجرای شهرستان رشت به مناسبت 
فرا رسیدن هفتم مهر ماه »روز آتش نشانی و ایمنی« با حضور در سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری رشت این روز را به آتش نشانان شهر باران تبریک گفتند و با آنها 

دیدار و گفت وگو نمودند.

آیین »روز آتش نشانی« برگزار شد 
   روز هفتم مهر ماه امسال با حضور مهندس علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، 
دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور، رضا 
رسولی، فاطمه شیرزاد، محمد حسن علیپور و محمدحسن عاقل منش از اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت، مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت و شماری از مدیران 

شهرداری و فرمانداری و جمعی از آتش نشانان »آیین روز آتش نشانی« برگزار شد.
   رونمایی از سه خودروی جدید اطفایی »اسکانیا« با مخزن شش هزار لیتری آب،  ۶۰۰ 

لیتری کف و هوزریل ۳۰ متری، رژه ناوگان خودرویی و... از برنامه های این آیین بود.

آتش نشانان مزار شهدای گمنام رشت را گلباران کردند
   با حضور رئیس شورای اسالمی شهر رشت، سرپرست شهرداری رشت، تنی چند از 
اعضای شورای اسالمی، مسئوالن و  آتش نشانان شهرباران به مناسبت گرامیداشت هفتم 

مهر آیین گلباران مزار شهدای گمنام رشت انجام شد.

بحران  مدیریت  کل   مدیر  توسط   آتش نشانان  از  قدردانی 
استانداری گیالن 

   به مناسبت فرا رسیدن هفتم مهر ماه »روز آتش نشانی و ایمنی« امیر مرادی مدیر 
کل مدیریت بحران استانداری گیالن با اهدای گل از آتش نشانان شهرباران تجلیل  کرد. 
همچنین آیین تجلیل از آتش نشانان در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات 

شهری شورای اسالمی شهر رشت برگزار شد.

دیدار آتش نشانان با جمعی از مسئوالن
   به مناسبت فرا رسیدن روز هفتم مهر ماه رئیس هیات ورزشهای همگانی استان گیالن، 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان گیالن، مدیر شعب بانک مسکن استان گیالن و برخی 

دیگر از مسئوالن استان با آتش نشانان شهرباران دیدار و گفت وگو کردند.

پیوستن به پویش آتش نشان خون بخش
   آتش نشانان رشت هم به پویش آتش نشان خون بخش پیوستند تا در این کار انساندوستانه 

و خداپسندانه مشارکت جویند.   
   آتش نشانان شهرباران در یکی از روزهای پنجم تا نهم مهرماه برای اهدای خون در 

پایگاه های انتقال خون گیالن حضور یافتند.

آتش نشانان شهرباران در کمیسیون فرهنگی حضور یافتند
   همزمان با فرا رسیدن »روز آتش نشانی و ایمنی« معاونان و تنی چند از مسئوالن و 
آتش نشانان شهر باران در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت رشت 

حضور یافتند.
   در این نشست از آتش نشانان شهرباران تقدیرو تجلیل شد و به  مناسبیت گرامیداشت 

هفتم مهر »روز آتش نشانی« به آنها لوح سپاس اهدا گردید.

دیدار با نماینده شهرستان رشت
   همزمان با فرا رسیدن هفتم مهر ماه امسال که به »روز آتش نشانی و ایمنی« نامید 
شده، احمدی سنگری نماینده مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت به منظور قدردانی 
و تشکر از تالشهای آتش نشانان شهر باران با آنها در این سازمان دیدار و گفت وگو کرد و 

از خدماتشان تجلیل نمود.
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