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گفتار هفته

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تنظیم  نحوه  باره  در  نشست  این  در  محمدی  حاج  ناصر  رشت، 
نویسی  بودجه  نحوه  امسال  گفت:  شهرداری   ۹۹ سال  بودجه 
به صورت عملیاتی بوده و در قالب اقدامات برنامه محور، ساز و 
کارهای خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مالی تدوین 

شده است.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: بودجه سال ۱۳۹۹ با ۲۰ درصد 

افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ تقدیم می شود.
وی گفت: از بودجه ۸۷۵ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت 
سهم اعتبارات بخش هزینه ای یا جاری ۴۳ درصد یعنی ۳۷۴ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان، سهم تملک و دارایی سرمایه ای ۵۵ درصد 
یعنی ۴۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سهم اعتبارات تملک و 
داریی های مالی هم که قبالً در بودجه نویسی نبود ۲ درصد بودجه 

یعنی ۲۰ میلیارد تومان است.
حاج محمدی سپس خاطر نشان کرد: در بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۷۸ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای دیون پیش بینی شده که شامل 
جاری، تملک دارایی های سرمایه ای، پروژه های عمرانی و پروژه های 

ترافیکی است.
وی با اشاره به اینکه از امسال بودجه بر اساس عملیات تدوین شده، 
به  باید  کشور  وزارت  ابالغیه  در  هم  شهرداری  سازمانهای  گفت: 
واحدهای اداری شهرداری تبدیل شوند و اگر نیاز به وجود ساختار 

سازمانی آنها باشد با مصوبه شورای شهر باید به شرکت یا موسسه 
تغییر نام دهند.

حاج محمدی به اولین برنامه راهبردی شهرداری رشت نیز اشاره کرد 
و گفت: در قراردادی با دانشگاه گیالن برنامه اول شهرداری رشت در 

دست تهیه است.
وی همچنین گفت: اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری 
رشت شامل حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی ۲۰۰ میلیارد 
تومان است و حقوق نیروهای حجمی، رفت و روب، فضای سبز، 
خدماتی، امامان جماعت، راننده ها و... ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان است.
درآمدهای  شاخه  چهار  در  هم  شهرداری  عمومی  درآمدهای 
های  دارایی  از  ناشی  درآمدهای  تومان،  میلیارد   ۶۸۷ عمومی 
سرمایه ای، امالک و اموال غیرمنقول ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
 ۲۰ وام  تومان،  میلیارد   ۴۰ مالی  درآمدهای  واگذاری  تومان، 
میلیارد تومان، اوراق مشارکت۳۰ میلیارد تومان شامل صکوک و 
حسابداری و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
۴۱۹ میلیارد تومان غیرنقد و ۷۷ میلیارد تومان نقدی برنامه ریزی 

شده است.
برای  امسال  که  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  محمدی  حاج 
کامل  طور  به  رشت  شهرداری   ۱۳۹۸ سال  بودجه  بار  اولین 

محقق شود.

شهردار رشت بودجه ۸۷۵ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت 
را  به شورای شهر تقدیم کرد

شوق خدمت در روزهای سخت
برفی  روزهای  هواشناسی،  اعالم  اساس  بر 
برای استان گیالن و به تبع آن شهر رشت 
پیش بینی شده است، روزهایی که می تواند 

سخت هم تلقی شود.
شهر رشت هر چند سال به چند سال، بارش 
برف های سنگین را تجربه کرده، برای بیان 
روزهای سخت برفی نیاز نیست به تاریخ های 
دور رشت بازگردیم بلکه یادآوری روزهای برفی 
سنگین شهرمان در همین چندین سال گذشته 

برای جوانترها نیز ملموس تر است.
برف های سنگین سال های ۸۳ و ۸۶ روزهایی 
همان  در  اما  آورد  می  یادمان  به  را  سخت 
روزهای سخت تالش همکارانمان در شهرداری 
رشت و سازمانهای تابعه برای شهروندان این 

شهر قابل لمس و ستودنی بود.
شوق و اشتیاق همکاران شهرداری برای خدمت 
رسانی به مردم در روزهای برفی و تالش برای 
آسودگی خاطر مردم با هر توان و امکاناتی که 
موجود بود، برای شهروندان شهرباران یادآور 
همراهی خدمت گزاران آنها در مدیریت شهری 
است. از تالش برای بازگشایی معابر گرفته تا 
حمل و نقل رایگان در روزهای برفی، از حضور 
آتش نشان در حوادث تا برنامه های تفریحی 
ساخت تندیس های برفی برای باال بردن روحیه 
شهروندان و بهره گیری بیشتر از این موهبت 
الهی، از یاری رساندن به بیماران برای انتقال 
به مراکز درمانی گرفته تا جمع آوری زباله ها با 

وجود بارش ممتد و فراوان.
این روزها که در تدارک آماده سازی نیروها و 
امکانات برای مقابله با بارش احتمالی بودیم، شوق 
عالقه و برق اشتیاق را در چشمان همکارانم می 
دیدم و اینکه یقین دارم آنها هم اکنون با بهره 

گیری از تجربه های گذشته توانمندتر شده اند.
نکته آخر اینکه مدیریت شهری همواره روی 
مشارکتهای مردمی در اجرای برنامه ها تاکید 

دارد و بر آن امیدوار است.
ضمن اینکه باید عنوان شود صفحات ششم 
به بعد این بولتن به آمادگی همکارانمان در 
شهرداری برای بارش احتمالی اختصاص دارد

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته
قال ابو عبداهلل - علیه الّسالم - : ... اتدری ایَّ شیءٍ تفسیُر فاطمَة قلت: اخبرنی یا سیدی قال ُفِطَمْت ِمْن 

رِ. الشَّ
امام صادق - علیه الّسالم - فرمود: آیا می دانی معنی و مفهوم فاطمه چیست؟ گفتم آقای من 

شما مرا آگاه کنید، حضرت فرمود: یعنی که از بدی ها دور شده است.
»بحار االنوار، ج 4۳، ص 10« 
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»دهه فجر« امسال؛ 
تراموای رشت وارد فاز اجرایی می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در نشستی با حضور 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت، رضا رسولی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر، 
محمد محبتی مدیر پروژه تراموای رشت و مهندس اسفندیار دهقانیان مدیر عامل و دیگر مدیران 
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه ، دو طرف در زمینه اجرای تراموای شهر رشت به توافق رسیدند.
در این نشست ابتدا شهردار رشت با اشاره به اینکه شهر رشت، به شهر اولین ها در کشور معروف 
و مشهور است گفت: قصد داریم اولین شهر کشور باشیم که کلنگ اجرایی عملیات تراموا در آن به 

زمین زده می شود و از شبکه حمل و نقل ریلی قطار شهری بر خوردار خواهد شد.
در ادامه ناصر حاج محمدی به عالقه مندی نمایندگان محترم شهرستان رشت در مجلس شورای 
اسالمی، اعضای محترم شورای اسالمی شهر و مساعدت های محمد باقر نوبخت معاون ریاست 
جمهوری در اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود در دهه مبارک فجر کلنگ آغاز عملیات اجرایی 

این پروژه به زمین خواهد خورد.
همچنین تاکید کرد: ما قصد داریم برند اولین ها را برای شهر رشت حفظ کنیم و امیدواریم 

عملیات اجرایی اولین تراموای کشور هم، از رشت آغاز گردد.
در ادامه اسفندیار دهقانیان گفت :این آمادگی در شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه وجود دارد که 

توافق حاصل شده را در اسرع وقت برای تکمیل پروژه به انجام برساند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه گفت: از آنجایی که تراموا از وسط شهر و از حساس 
ترین نقاط شهری می گذرد از زمان کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی می بایست در کوتاهترین 

زمان ممکن اجرا گردد، به همین دلیل ما با تمام توان و امکانات وارد عمل خواهیم شد.
 دهقانیان با تشکر از حسن اعتماد شهرداری رشت به مجموعه بانک شهر و شرکت شهرآتیه و نیز 
برشمردن مزایای راه اندازی تراموا در کالنشهرها همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی، 
صرفه جویی در مصرف انرژی و جذابیت گردشگری گفت: کنسرسیومی در این رابطه متشکل از 
شرکت چیلکو، شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه و بانک شهر تشکیل گردیده و مصوبات الزم در 
این زمینه اخذ شده و این شرکت آمادگی دارد که پروژه تراموای رشت را با حداکثر کیفیت و در 

کمترین زمان ممکن اجرایی نماید.
در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری بین شهرداری رشت و شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه به 

امضای ناصر حاج محمدی و اسفندیار دهقانیان به امضا رسید.

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۲ پروژه شهری 
در دهه فجر سالجاری توسط شهرداری رشت

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در نشست کمیته فضاسازی 
و تزئینات شهری ستاد دهه فجر انقالب اسالمی مرکز استان گیالن که توسط شهرداری رشت برگزار 
گردید، پس از بررسی پروژه های مختلف شهری اعالم شد که در این دهه ۲۲ پروژه بزرگ و کوچک 

شهری در رشت افتتاح شده یا کلنگ زنی می شود.
در این نشست که با حضور شهردار و معاونان و مدیران و روسای شهرداری برگزار گردید ، ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت ابتدا با اشاره به در پیش بودن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: با توجه به اینکه امسال چهل و یکمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی را پاس می داریم و 
با در نظر گرفتن شرایط حساس موجود، فضاسازی شهری بیش از پیش دارای اهمیت خواهد بود و 
به همین دلیل سازمانهای مربوطه از جمله سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهری، سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل حضوری فعال و پرجنب و جوش در این زمینه 

خواهند داشت.
حاج محمدی تاکید کرد: فرا رسیدن سالگرد انقالب اسالمی فرصتی است که هر دستگاه خدمات و 

اقدامات خود را به مردم گزارش کند و شهرداری رشت هم  می کوشد از این فرصت و امکان بهترین 
بهره را در زمینه ایجاد شرایط تبلیغات محیطی، زیباسازی سیما و چهره شهر و همچنین تدارک برنامه 

های متناسب با این دهه را ببرد.
شهردار رشت گفت: در دهه فجر امسال به مناسبت فرا رسیدن سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی ان 
شاءاهلل ۲۲ پروژه مختلف سرمایه گذاری، عمرانی و شهری تا روز ۲۲ بهمن ماه امسال افتتاح شده یا 

کلنگ زنی می شوند.
در ادامه نیز کلیه مدیران و روسای سازمان های حاضر به تشریح پروژه های گوناگون مرتبط با حوزه 

فعالیت خود جهت آغاز اجرای پروژه و یا بهره برداری آنها پرداختند.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ناصر حاج محمدی در جمع معاونان و مدیران این 
شهرداری گفت: همه باید تالش کنیم تا با ایجاد شهرک بزرگ صنوف زمینه های درآمد پایدار برای شهرداری رشت فراهم شود.

وی گفت: این شهرک می تواند شامل شهر خودرو، شهر فرش، شهر گل و گیاه، شهر مصالح ساختمانی و شهر مبل باشد که 
مجموعه این صنوف و مشاغل می توانند در شهرک مورد نظر ساماندهی گردند.

شهردار رشت خاطر نشان کرد: همچنین شهرک یاد شده می تواند دارای هتل، مدرسه، خوابگاه، پارکینگ، بانک، آمفی تئاتر، 
مجتمع نمایشگاهی، دیگر تاسیسات الزم و مرتبط حتی باند فرودگاهی و دیگر امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات و کسب 

درآمدهای پایدار باشد.
ناصر حاج محمدی در این خصوص افزود: جهت برنامه ریزی های الزم برای احداث شهرک صنوف موردنظر و طبق هماهنگی 
با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن و شرکت شهرک های صنعتی استان، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰ هکتار در 

نزدیکی های ایستگاه راه آهن گیالن برای این امر تعرفه شده است.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان  همچنین  و  مردمی  های  مشاکت  و  گذاری  سرمایه  سازمان  از  وی 
فرآورده های کشاورزی خواست تا جهت مطالعات اولیه، بررسی و انعقاد قراردادهای الزم پیگیر مرحله اجرایی این 

باشند. طرح 
حاج محمدی افزود: اگر این طرح در رشت عملی شود به جهت کسب درآمد پایدار از این شهرک، شهرداری رشت به یک منبع 

مالی مطلوبی دست خواهد یافت.
وی گفت: اجرای این طرح بزرگ بسیاری از مشکالت شهری از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین و پراکندگی مشاغل شهری 

را کم خواهد نمود.

چگونگی ایجاد شهرک 
صنوف در رشت 

بررسی شد

نشست بررسی 
راه های همکاری متقابل 

شهرداری رشت با 
نیروی انتظامی گیالن 

برگزار شد
بین  تعامل  و  هماهنگی  نشست  در 
نیروی  فرماندهی  و  رشت  شهرداری 
انتظامی استان گیالن، راه های برقراری 
و  بحث  مورد  دوجانبه  همکاریهای 

بررسی قرار گرفت. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، این 
نشست هماهنگی در ستاد فرماندهی 
نیروی انتظامی استان گیالن با حضور 
و  معاونان  از  برخی  و  رشت  شهردار 
مدیران شهرداری و سردار عزاله ملکی 
فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن 

برگزار شد.
در این نشست که روز شنبه ۲۸ دی 
برقراری  راه های  شد  برگزار   ۹۸ ماه 
تعامالت هر چه بیشتر بین این دو نهاد 

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار رشت در افتتاحیه 
دبیرستان پروفسور سمیعی  

سخنرانی کرد

با  رشت  سمعیی  پروفسور  دبیرستان 
حضور دکتر ارساالن زارع استاندار گیالن، 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و 

برخی از مقامات و مسئوالن افتتاح شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، در برنامه 
افتتاحیه این دبیرستان دکتر حاج محمدی 
حاضران  برای  دقایقی  رشت  شهردار 

سخنرانی کرد.
افتتاحیه  برنامه  تصویری  گزارش     
پایگاه  در  سمعیی  پروفسور  دبیرستان 
بارگذاری  رشت  شهرداری  اطالع رسانی 

شده است.
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بازدید شهردار رشت از روند ساخت سوله های پردازش 
زباله در شرکت کود آلی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ظهر امروز مورخ 
۹۸/۱۰/۳۰ ناصر حاج محمدی شهردار رشت از روند اجرای ساخت دو سوله ۶۰۰۰متر مربعی 
پردازش زباله در شرکت کود آلی و افزایش ظرفیت این کارخانه به روزی ۱۰۰۰ تن ، با همراهی 

مدیران، مسئولین و کارشناسان پروژه مذکور و مشاوران و پیمانکار مربوطه ،بازدید به عمل آورد.

بازدید شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه 
شیرابه سراوان

شهردار رشت به همراه جمعی از مدیران شهری  در آخرین روز دی ماه ۹۸ از مراحل آماده سازی 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای کارها قرار گرفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح امروز مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی مدیران و کارشناسان مربوطه، ناظرین و پیمانکار پروژه مورد 

نظر، از روند احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید به عمل آورد.

»روایت بانوی بی نشان« 
به نمایش در آمد

سازمان  رئیس  محمدی  حمیدرضا 
فرهـــنگی، اجــتماعی و ورزشـی 
خیابانی  تئاتر  گفت:  شهرداری رشت 
»روایت بانوی بی نشان« به مناسبت فرا 
برگزار  فاطمیه در رشت  ایام  رسیدن 

می شود.
سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به     
فرهـــنگی، اجــتماعی و ورزشـی 
شهرداری رشت تئاتر خیابانی »روایت 
بانوی بی نشان« به مناسبت ایام فاطمیه 
در  ماه  بهمن  دوم  چهارشنبه  روز  از 
پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت 
اجرا شده و اجرای این نمایش خیابانی 
تا روز چهارشنبه آینده نهم بهمن ماه 

ادامه دارد.
 ۱۷ ساعت  نمایش  این  است  گفتنی 
شهدای  فرهنگی  راه  پیاده  در  عصر 

ذهاب اجرا می شود.

مشاور شهردار در امور بانوان کتاب و لوح سپاس به بانوان شهرداری 
منطقه دو اهدا کرد

نرجس شیخ شعبانی در نشستی صمیمانه در دفتر 
علیرضا کامران راد مدیر منطقه دو شهرداری رشت با 

بانوان شاغل در این منطقه دیدار و گفت وگو کرد.
کامران راد مدیر منطقه دو در این نشست ضمن 
قدردانی از زحمات کارکنان شهرداری منطقه اظهار 
داشت: آمار و ارقام از درخشش عملکرد کارکنان این 

منطقه خبر می دهد
و  گرفته  صورت  های  تالش  با  امسال  افزود:  وی 
همت کلیه کارکنان مجموعه و بانوان محترم شاغل 
در منطقه وصولی های نقدی و غیر نقدی مناسبی 

داشته ایم و توانستیم با این عملکرد به بخش های دیگر شهرداری هم کمک کنیم.
کامران راد ضمن تشکر از مشاور شهردار در امور بانوان برای برگزاری نشست گفت: بانوان شهرداری 
منطقه دو رشت نقش بسزایی در پیشبرد اهداف ما داشته اند که با استفاده از این فرصت ایجاد 
شده مراتب قدردانی خویش را اعالم می کنم و امیدوارم همواره در زندگی کاری و خانوادگی خود 

موفق و موید باشند.
در ادامه این نشست مشاور شهردار در امور بانوان اظهار داشت: برنامه ریزی کرده ایم تا با بازدیدهای فصلی از 
مناطق و سازمان ها با مشکالت بانوان آشنا شویم تا با شناخت بیشتر در راستای بهبود وضعیت بانوان گام برداریم.

نرجس شیخ شعبانی توجه به توانمندی های بانوان را با اهمیت دانست و افزود: بانوان مسئولیت پذیری 
باالیی دارند و باید از ظرفیت ها و استعداد هایشان به نحو مطلوبی استفاده شود.

در پایان این جلسه کتاب »اثر مرکب« به همراه یک لوح سپاس از سوی شهردار رشت توسط کامران راد 
مدیر منطقه دو و شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان به بانوان حاضر تقدیم شد.
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توضیح: از این صفحه به بعد به مطالب مرتبط با آمادگی شهرداری رشت 
برای مقابله با بارش احتمالی برف اختصاص دارد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
در  رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
محمدی  حاج  ناصر  ابتدا  نشست  این 
در سخنانی با اشاره به اینکه بر اساس 
گزارش هواشناسی بارش برف را در پیش 
و  نیروها  کامل  آمادگی  لزوم  بر  داریم 

امکانات شهرداری رشت تاکید کرد.
شهردار رشت گفت: با بهره گیری از همه 
اجازه  باید  ابتدا  نیروها  و  آالت  ماشین 
ندهیم تا مشکلی از نظر تردد برای مردم 
به وجود آید و سپس شرایطی را فراهم 
کنیم تا شهروندان بتوانند از این موهبت 

الهی بهره ببرند.
همه  آمادگی  لزوم  بر  محمدی  حاج 
بخشها و سازمانهای شهرداری بر اساس 

دستورالعمل تهیه شده تاکید کرد.
با اشاره به  سپس اسماعیل حاجی پور 
جهت  در  باید  اقدامات  مجموعه  اینکه 
باشد،  شهروندان  روانی  امنیت  تامین 
گفت: حضور نیروهای شهرداری در شهر 
می تواند زمینه های آرامش مردم شریف 

را فراهم آورد.
رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
همچنین گفت: ما با حضور خودمان به 
مردم این پیام را می رسانیم که شورا و 
شهرداری همواره در خدمت شهروندان 

هستند.
اصلی،  معابر  داشتن  نگه  باز  به  وی 
مسیرهای منتهی به مراکز درمانی و محل 
های خرید مردم تاکید کرد و گفت: باید 
با مجموعه اقداماتی که انجام می شود، 
از  سبب ساز شادی و خوشحالی مردم 

نزول رحمت الهی شویم.
حامد عبداللهی رئیس کمیسیون حمل 
شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  نقل  و 
رشت نیز با قدردانی از مجموعه اقدامات 
کرد:  نشان  خاطر  شده  ریزی  برنامه 
بسیاری از درختان شهر تنومند، قدیمی 
و پوسیده هستند و ممکن است با سقوط 
هایشان  شاخه  شدن  شکسته  یا  آنها 
خدای  یا  ها  ماشین  به  خسارت  سبب 

ناکرده عابران شوند که باید برای این مورد 
تدابیری اندیشیده شود.

آالت  ماشین  آمادگی  بر  همچنین  وی 
موجود و بهره گیری از توان ماشین آالت 
پیمانکاران مرتبط با شهرداری رشت تاکید 

کرد.
شهری  خدمات  معاون  مقصودی  علی 
همه  اینکه  بیان  با  هم  رشت  شهرداری 

دستورالعمل  مطابق  مختلف  بخشهای 
تهیه شده به وظایف خود آشنایی دارند، 
گفت: هر گونه اختالل در برنامه ریزی از 
پیش تعیین شده، می تواند مسیر خدمات 

رسانی را با مشکل روبه رو کند.
وی تهیه لباس متحدالشکل برای نیروهای 
روانی  امنیت  ایجاد  در  را  شهرداری 
شهروندان موثر و مفید دانست و بر آن 

در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت؛ 
دستورالعمل مقابله با بارش احتمالی برف تشریح و بررسی شد

تاکید کرد.
در ادامه نیز فرامرز جمشید پور معاون 
حمل و نقل و امور زیربنایی با تشریح 
گفت:  موجود،  آالت  ماشین  آمادگی 
مرکز کنترل ترافیک با ۳۹ دوربین نیز 
بحران  مدیریت  ستاد  استقرار  آماده 

شهرداری رشت است.
سپس روسای سازمانهای آتش نشانی، 
و  منظر  و  سیما  ها،  پسماند  مدیریت 
فضای سبز شهری و همچنین مدیران 
رشت  شهرداری  پنجگانه  مناطق 
خود  وظایف  حوزه  درباره  توضیحاتی 

ارائه کردند.
همچنین علیرضا قانع در زمینه اطالع 
رسانی و فرهنگ سازی شهروندان برای 
مقابله با شرایط بحرانی توضیحاتی برای 

حاضران داد.
با  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیر 
پنجشنبه  روز  ظهر  جلسه  به  اشاره 
روابط عمومی ها برای هماهنگی بیشتر، 
گفت: پنج تیم پشتیبان شامل عکاس 
و خبرنگار و روابط عمومی های مناطق 
پنجگانه برای پوشش فعالیتهای مرتبط، 

آماده کار شده اند.
وی ادامه داد: قرار بر این شده است تا 
به طور  ها  رسانی  اطالع  و  ها  اطالعیه 
ارتباطات  مدیریت  طریق  از  متمرکز 
مرکز با هماهنگی شخص آقای شهردار 

انجام شود.
علیرضا قانع در پایان خاطر نشان کرد: 
از هفته گذشته با ورود موج اولیه سرما 
به گیالن فرهنگ سازی برای موضوعات 
مرتبط با مقابله با برف و بارش به وسیله 
این مدیریت در دستور کار قرار گرفت. 

در پایان این نشست هم شهردار رشت با 
قدردانی از مجموعه تالشهای همکاران 
شهرداری  مختلف  بخشهای  در  خود 
احتمالی  بارش  در  امیدواری کرد:  ابراز 
با آمادگی همه نیروها زمینه هایی برای 
بیشتر  چه  هر  سرزندگی  و  شادابی 

شهروندان فراهم شود.
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در نشست مسئوالن روابط عمومی سازمانها و مناطق شهرداری رشت؛ 
هماهنگی ها و برنامه ریزی برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 

هنگام بارش برف صورت پذیرفت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
قانع  این نشست علیرضا  الملل شهرداری رشت در 
گفت: در هر برنامه و موضوع، داشتن ارتباطات مستقیم 
و برقراری هماهنگی می تواند سبب بهبود عملکرد ها 

شود.
وی افزود: ما باید یک گروه هماهنگ باشیم که در 
زمینه این موضوع خاص می خواهیم به شهروندان 
اطالع رسانی کرده و آگاهی های الزم را در حوزه های 
تخصصی سازمانهای شهرداری مثالً زمان و مکانهای 
تحویل زباله، وجود ارزاق عمومی در میادین میوه و تره 
بار، حفاظت از فضای سبز و جلوگیری از خطر سقوط درختان، عملکرد مناطق پنجگانه، باز بودن 

شریان های اصلی عبور و مرور شهر و... به آنها انتقال دهیم.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سپس خاطر نشان کرد: روابط عمومی 
با حضور در صحنه  بارش  اولین ساعات  های همه مناطق و سازمانها موظف هستند در 
ارسال  مرکز  ارتباطات  مدیریت  به  و  اقدام  اقدامات  تصویری  و  خبری  پوشش  نسبت 

نمایند.
قانع گفت: عالوه بر اینکه برخی مطالب از طریق روابط عمومی سازمانها و مناطق اطالع رسانی 
می شود، اطالعیه های رسمی به صورت متمرکز و از طریق پورتال شهرداری رشت اطالع رسانی 

می کند.

وی ادامه داد: مسیرهای اطالع رسانی از طریق بهره گیری از فضای مجازی، پورتال شهرداری مرکز 
و استفاده از ظرفیت خبرگزاریها و پایگاه های خبری است.

شود،  فراهم  شهروندان  خاطر  آرامش  اینکه  برای  کرد:  تاکید  پایان  در  قانع  علیرضا 
ارائه می دهند،  اطالع خدمات و تالشهایی که همکاران شهرداری در بخشهای مختلف 
افکار  اطالع  به  و  آوری شده  مناطق جمع  و  سازمانها  در  پشتیبان  گروه  یک  وسیله  به 

می رسد. عمومی 
مناطق  و  روابط عمومی هر سازمان  این نشست مسئوالن  در  است  گفتنی 
پنجگانه در زمینه آمادگی خود برای ایجاد هماهنگی های الزم در زمان بارش 

صحبت کردند.

آتش نشانی رشت در روزهای برفی احتمالی 
چه می کند؟

آماده باش نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اقدامات 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در راستای اجرای دستورالعمل 
زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش 

برف و باران شدید به شرح زیر می باشد :
۱-گشت زنی ۱۴ دستگاه خودرو آتش نشانی در سطح شهر به همراه تجهیزات 

اولیه امداد
۲-گشت زنی نیروهای آتش نشانی بطور منظم در سه شیفت در سطح شهر

۳-تهیه نمک و شن برای خودروهای نمک پاش و برف روب
۴-گشت زنی دو اکیپ سیار تعمیرات ماشین های آتش نشانی

به  همانند همیشه  نشانی  آتش  کنترل ۱۲۵  مرکز  روزی  ۵-پاسخگویی شبانه 
شهروندان

تمهیدات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                     در روزهای برفی  

تمهیدات و اقدامات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت قبل از 
بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اقدامات سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و 
در نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به 

شرح زیر می باشد:
۱-هماهنگی با اعالم دستورالعمل هیات امنای بازارچه های خصوصی و تحت نظارت سازمان 

در خصوص لزوم باز بودن بازارچه ها در زمان بارش برف و باران
۲-هماهنگی در خصوص نمک پاشی و برف روبی ورودی و فضای داخلی)حیاط( بازارچه ها 

در زمان بارش برف
۳-اجاره یک دستگاه بیل بکو توسط سازمان جهت برف روبی مسیر های منتهی به بازارچه 

های بخش خصوص و تحت نظارت در زمان بارش برف
۴-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک نظارتی
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گزارش های رسیده از مناطق پنجگانه شهرداری 
رشت حاکی از آمادگی نیروها و امکانات بر اساس 
دستورالعمل ابالغی شهردار رشت برای مقابله با 

بارش احتمالی برف در روزهای پیش رو ا ست.

آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه 
یک شهرداری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری 
دستورالعمل  اجرای  راستای  در  یک  منطقه 
زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل 
از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران 

شدید به شرح زیر می باشد :
روبی  برف  مسیرهای  چارت  و  لیست  ۱-تهیه 

A,B,C منطقه در سطوح
۲-تهیه ،خرید و مخلوط شن و نمک و دپوی آن 

در مکان های مناسب
معاونت  حوزه  و  بحران  ستاد  با  ۳-هماهنگی 

خدمات شهری شهرداری مرکز
۴-هماهنگی با کارپردازی و حوزه مالی منطقه به 
جهت تهیه جیره خشک و هماهنگی با رستورانها 

جهت تهیه غذا برای مواقع آماده باش
۵-اورهال نمودن خودروهای سنگین و سبک ) 

تهیه الستیک ، زنجیر چرخ و ....(
۶- نصب تیغه های برف روب بر روی خودروهای 

فالسک آسفالت و مایلر منطقه
سازمان  و  عمران  سازمان  با  ۷-هماهنگی 
آرامستان به منظور اعزام خودروهای سنگین آنها 

به محل های اعزامی در محدوده منطقه یک
۸-هماهنگی با روسای نواحی و جلسات مرتبط 
با موضوع برف روبی در منطقه و نواحی سه گانه

و  لیست  روبی طبق  برف  ۹-بازدید مسیرهای 
چارت منطقه توسط اعضای ستاد و مسئولین 

مسیرها
۱۰-جمع آوری نخاله ها .... در مسیرهای شماره 

۱و ۲
سطح  در  ها  درختچه  و  درختان  ۱۱-هرس 

محدوده و پارک های منطقه
۱۲-نصب قیم و بستن درختچه هایی که بر اثر 

بارش برف دچار آسیب میشوند
سوخت  تامین  منظور  به  گازوئیل  ۱۳-خرید 

خودروهای سنگین
گانه  نواحی ۳  در  مکانهایی  سازی  آماده   -۱۴

منطقه یک جهت استراحت رانندگان و مسئولین 
مسیرها

۱۵-جانمایی کیسه های شن و نمک در مکانهای 
از قبل تعیین شده در محدوده منطقه

۱۶-هماهنگی با شرکت های پسماند و فضای سبز 
منطقه و آمادگی کامل آنها

۱۷-آمادگی پرسنل حوزه خدمات شهری و نواحی 
و اعضای ستاد بحران و روابط عمومی در منطقه

۱۸-استقرار پرسنل و تجهیزات و ماشین آالت در 
نواحی سه گانه

۱۹- تهیه لیست کشیک کلیه نیروهای نواحی و 
شرکت های مرتبط ) پسماند و فضای سبز (

۲۰-هماهنگی با واحد عمران منطقه به منظور 
اطالع رسانی به شرکت های عمرانی طرف قرار 
داد با شهرداری منطقه جهت اعزام خودروهای 

سنگین آنها در صورت نیاز
۲۱-هماهنگی با بخش خصوصی به جهت تهیه 

ماشین آالت سنگین در صورت نیاز

آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه دو 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری منطقه 
دو در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در 
نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های 
احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می 

باشد:
۱-خرید و تهیه نمک و شن ۰۶

۲-خرید و تهیه جیره خشک
۳-آماده باش و استقرار خودروهای عملیاتی در 
سطح منطقه )چهار دستگاه بابکت، سه دستگاه 
لودر، دو دستگاه برف روب، دو دستگاه بیل بکهو و 

یک دستگاه گریدر(
۴-تقسیم کار در بین سه ناحیه منطقه
۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

تماس  شماره  و  لیست  آخرین  رسانی  ۶-بروز 
نیروهای آماده باش

۷-آخرین بازدید تعمیرات ماشین آالت سبک و 
سنگین منطقه و رفع موانع و تامین موارد مورد 

نیاز
۸- ذخیره کردن ۲۰۰۰ لیتر گازوییل در تانکرها

۹-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان
۱۰-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۱۱-بستن درختچه ها و درختان
۱۲-آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و مجموعه 

پرسنل منطقه دو

آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه سه 
شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری منطقه 
سه در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در 
نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های 
احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می 

باشد:
۱-خرید و تهیه نمک و شن ۰۶

۲-خرید و تهیه جیره خشک
۳-ماشین آالت اعزامی از سازمان عمران و ... تا 
ظهر جمعه در محل ناحیه یک آماده خواهند بود

۴-نصب تیغه برف روب بر روی آمیکوی فالسک 
ناحیه یک

۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک
تماس  شماره  و  لیست  آخرین  رسانی  ۶-بروز 

نیروهای آماده باش
۷-آخرین بازدید تعمیرات ماشین آالت سبک و 
سنگین منطقه و رفع موانع و تامین موارد مورد 

نیاز
۸-خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوییل جهت شارژ تانکرها

۹-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان
۱۰-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۱۱-بستن درختچه ها و درختان
۱۲-آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و مجموعه 

پرسنل منطقه سه

آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه 
چهار شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری منطقه چهار 
در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در نظر 
گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های احتمالی 

بارش برف و باران شدید به شرح زیر می باشد:

۱-تهیه ۲۰۰ گونی کیسه های مخلوط نمک و 
شن و جانمایی در میادین محدوده منطقه

۲-آماده باش و استقرار خودروهای عملیاتی در 
سطح منطقه

۳-تقسیم کار در بین سه ناحیه منطقه
۴-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

۵-آخرین بازدید تعمیرات ماشین آالت سبک 
و سنگین منطقه

۶-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان
۷-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۸-بستن درختچه ها و درختان

آماده باش نیروهای عملیاتی منطقه 
پنج شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری 
دستورالعمل  اجرای  راستای  در  پنج  منطقه 
زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل 
از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران 

شدید به شرح زیر می باشد:
۱-خرید و تهیه نمک و شن

۲-استقرار کیسه های مخلوط نمک و شن در 
میادین

۳- استقرار ماشین آالت اعزامی از سازمان های 
عمران و آتشنشانی و پسماند در نواحی و امانی

۴-نصب تیغه برف روب بر روی آمیکوی فالسک
۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

تماس  و شماره  لیست  آخرین  ۶-بروز رسانی 
نیروهای آماده باش و مسیرهای برف روبی

۷-سوخت گیری و تکمیل سوخت خودروهای 
سبک و سنگین

۸-خرید و ذخیره سازی گازوییل جهت شارژ 
تانکرها

۹-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان
۱۰-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۱۱-بستن درختچه ها و درختان
۱۲-آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و مجموعه 
پرسنل منطقه پنج و شرکت های فضای سبز 

و پسماند

اعالم آمادگی مناطق پنجگانه شهرداری رشت
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