


گفتار هفته

۲

حدیث هفته

و  سازمانها  روسای  مدیران،  معاونان،  نشست 
روز  پنجگانه شهرداری رشت  مناطق  مدیران 
از  رشت  شهردار  متنوع  مطالب  با  پنجشنبه 
وضعیت موجود شهرداری تا اجرای پروژه های 

عقد قرارداد شده و در دست اجرا، برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
حاج  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
اتفاقات  به  اول سخنانش  بخش  در  محمدی 
چندین روز اخیر پرداخت و از بی مهری برخی از 
همکاران سخن گفت و در بخش دوم سخنانش 
به پروژه های در دست اجرای شهرداری رشت 
اشاره کرد و میزان و تعداد پروژه ها را در طول 
دوران شهرداری این شهر بی سابقه دانست و 

گفت: با همه این التهابات شهرداری رشت توانسته است 
حقوق کارکنان خود را بیست و نهم این ماه پرداخت کند 
و شما بررسی کنید در بین دستگاه های اجرایی آیا این 

اقدام، کم سابقه نیست؟ 
شهردار رشت در ادامه تاکید کرد: هیچگاه شهر رشت ۱۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا نداشته و حاال 
بی سابقه ترین تعداد و میزان اجرای پروژه های عمرانی 
 ۱۰ حدود  می کنیم.  سپری  داریم  را  رشت  تاریخ  در 
هزار میلیارد تومان اجرای پروژه های مختلف به وسیله 
مصوب  پروژه های  خاتم االنبیا)ص(،  سازندگی  قرارگاه 
شورای شهر، سازمان سرمایه گذاری، پروژه های تملک 
دارایی های سرمایه ای و سایر پروژه های شهرداری قرارداد 

منعقد شده است.
وی افزود: پنج پروژه بزرگ به وسیله قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( در رشت به اجرا در می آید که شامل 
تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی با ۱۰۵ میلیارد تومان، 
تقاطع میدان ولیعصر و گلباغ نماز ۵۰۰ میلیارد تومان، 
به  شمال  و  غرب  به  شهرداری)شرق  میدان  زیرگذر 
جنوب(، پروژه ساماندهی رودخانه زرجوب و گوهر رود 
دو هزار میلیارد تومان و تقاطع غیرهمسطح مصلی ۱۰۰ 

میلیارد تومان است.
شهردار رشت پنج پروژه بزرگ مصوب شورای اسالمی 
شهر را پروژه ژ۵ با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان، رینگ ۹۰ 
متری با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان، مسیر امام علی)ع( با 

اعتبار ۲۲ میلیارد تومان، سرچشمه با اعتبار سه میلیارد 
تومان و پروژه هشت دی با اعتبار دو میلیارد تومان است.
لند  حاج محمدی پروژه های سرمایه گذاری را گیل 
با اعتبار دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، فیبر نوری، 
تفکیک زباله از مبدا)کیف پول الکترنیک(، پارک حاشیه 
ای)پارکومتر( و... بیان کرد و گفت: پروژه های بازآفرینی 
با  عینک)خانه کودک(  تاالب  آموزشی  فضای  ساخت 
اعتبار یک میلیارد تومان، بهسازی و نوسازی روشنایی 
معابر محله عینک با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، تملک 
ملک مسیر خیابان اقتصاد با اعتبار دو میلیارد تومان، 
ساماندهی آسفالت محله عینک ۱۷۰ میلیون تومان، 
محوطه سازی تاالب عینک با اعتبار ۷۳۴ میلیون تومان، 
بهسازی محور صف سر با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، 
اعتبار ۴۰۰  با  زرجوب  رودخانه  بهسازی  برای  کمک 
میلیون تومان و ساخت بازارچه خوداشتغالی در مدرسه 

بشارت ۴۵۰ میلیون تومان هستند.
وی یکی از مهمترین پروژه های شهر را پروژه بزرگ 
تراموای رشت با اعتبار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
عنوان کرد و گفت: بهسازی میدان ۱۵ خرداد با اعتبار 
۲۰۰ میلیون تومان، بهسازی ورودی شهر از جاده تهران 
اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بهسازی  با 

آسفالت معابر منطقه دو رشت با اعتبار ۷۰۰ 
گلزار  بهسازی  و  ساماندهی  تومان،  میلیون 
شهدا با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان، باغ ژاپنی 
با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان، خرید تجهیزات 
عالئم رانندگی با اعتبار  ۸۴۳ میلیون تومان، 
پیاده روسازی محور پستک ۶۰۰  و  بهسازی 
میلیون تومان و... از سایر پروژه های اجرایی 

خواهند بود.
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  رشت  شهردار 
به  دست  که  دارد  نیاز  پروژه ها  این  اجرای 
اجرایی  را  پروژه ها  این  و  بدهیم  هم  دست 
مثل  پروژه ای  که  باشد  اینگونه  نباید  کنیم. 
پروژه سرمایه گذاری گیل لند، سرمایه گذار ۱۱ 
میلیون دالر تجهیزات از خارج از کشور برای رشت 
خریداری کرده و وارد نموده و آالن ما مشکل زمین 
داریم و زمینی را که تعرفه کردیم، می گویند دارای 
اشکال است. خب سرمایه گذار با چه انگیزه ای باید 

وارد این کار بشود؟
دکتر حاج محمدی همچنین خاطر نشان کرد: در 
اجرای این پروژه ها از همراهی همگان سپاسگزارم آالن 
قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیا)ص( آماده است در ۱۰ 
روز آینده کار را در رشت شروع کند. بقیه پروژه ها را 
هم باید کلنگ بزنیم تا همگان بدانند که کار ما جدی 
است، گویا در رشت تا کلنگ پروژه ها به زمین نخورد 
بقیه نمی پذیرند که کارهای مرتبط با پروژه انجام شده 

است.
شهردار رشت در پایان سخنانش گفت: از همراهی و 
همکاری همه افرادی که با ما همراه هستند قدردانی 
به تالطمهای احتمالی توجه  این پس  از  می کنم و 
نمی کنم و تمرکز خود را روی اجرا نمودن این پروژه ها 
می گذارم و با همکاری همه همراهانم در این مسیر 
رشت  شهر  عمران  و  توسعه  برای  بلندی  گامهای 

برمی داریم.

شهردار رشت در نشست معاونان و مدیران شهرداری:
هیچوقت شهرداری رشت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا نداشته است

اجرای پروژه های شهری؛
 همکاری جمعی

و  معاونان  شورای  جلسه  آخرین  در 
حضور  با  که  رشت  شهرداری  مدیران 
روسای  ستادی،  مدیران  معاونان، 
پنجگانه  مناطق  مدیران  و  سازمانها 
شهرداری روز پنجشنبه گذشته برگزار 
اجرای ۱۰  به  محمدی  حاج  دکتر  شد، 
هزار میلیارد تومان پروژه های مختلف 
های  پروژه  دسته  پنج  در  عمرانی 
االنبیا)ص(،  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
پروژه های مصوب شورای شهر، پروژه 
پروژه  گذاری،  سرمایه  سازمان  های 
های  پروژه  سایر  و  ها  دارایی  تملک 
شهرداری از جمله بازآفرینی اجرا می 
شوند، اشاره کرد و گفت: هیچگاه در 
رشت این میزان پروژه در دست اجرا 

نبوده است.
نکته  این  به  خواهم  می  اینجا  در  من 
بزرگ  های  پروژه  این  که  کنم  اشاره 
و  برسند  ظهور  منصه  به  اینکه  برای 
قرار  شهروندان  و  شهر  خدمت  در 
گیرند نیازمند عزم همگانی هستند، به 
همکاری موثر مسئوالن ارشد استان، 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
اسالمی، مدیران دستگاه های اجرای، 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
همکاران  و  مدیران  جدیت  ویژه  به  و 

شهرداری نیاز دارند.
کارکرد  باره  در  توانیم  می  زمانی 
موثر این پروژه ها به خوبی صحبت 
ممکن  زمان  بهترین  در  که  کنیم 
های  زمینه  همکاری،  و  همدلی  با 
فراهم  را  ها  پروژه  این  اجرای 

آوریم.
ها  پروژه  این  اجرای  با  اینکه  امید  به 
جهشی در توسعه شهر عزیزمان رشت 

ایجاد گردد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

امام باقر )ع( فرمودند:
بَرین الَوَرُع َعن الَمحارم. بُر َصبراِن: َصبٌر َعلی الَبالِء َحَسٌن َجمیٌل َو أفَضُل الصَّ الصَّ

صبر بر دو گونه است: صبر بر بال که نیکو و زیباست و برترین این دو قسم پرهیز نمودن 
از حرامهای الهی است.                                                               )جهاد با نفس ،ح ۱۶۳(
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عملکرد شهرداری رشت در حوزه مأموریتی محیط زیست 
و خدمات شهری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر توسعه 
و نگهداری فضای سبز شهری را از برنامه های ماموریتی شهرداری در 

حوزه محیط زیست و خدمات شهری عنوان کرد.
توسعه،  پارک،  احداث  طرح  توضیح  به  ادامه  در  محمدی  حاج  ناصر 

بهسازی و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری معابر پرداخت.
وی در این رابطه از ارائه طرح توسعه فضای سبز به طول ۲ کیلومتر 
در ورودی شهر از سمت جاده فومن و ارائه طرح توسعه فضای سبز 
رفیوژ میانی جاده تهران به طول ۳۲۰۰ متر خبر داد و گفت: بهسازی و 
بازپیرایی فضای سبز شهری نظیرارائه طرح بهسازی فضای سبز پارک 
شقایق، میدان شهدای گمنام در منطقه چهار و طرح بهسازی بلوار امام 
رضا)ع( در منطقه ۳ از عملکردهای حوزه ماموریتی شهرداری در زمینه 

محیط زیست و خدمات شهری است.
شهردار رشت همچنین به اقدامات مثبت انجام شده در حوزه آرامستان 
های شهر اشاره کرد و این مقوله را نیزیکی دیگر از حوزه های ماموریتی 

شهرداری در امر محیط زیست عنوان کرد

     تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر  
شهردار رشت از تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر خبر داد و گفت: این اقدامات 

در راستای ایمنی و مدیریت بحران انجام شده اند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این شهر اجرای طرح 

های ایمنی را در راستای کاهش خطر پذیری شهری عنوان کرد.
 ناصر حاج محمدی، نصب ۲۸۹۹ عدد از انواع تجهیزات ترافیکی شامل استوانه، عالئم بازتابنده، بشکه 
و جدا کننده، خط کشی ۷۶۲ متر از ایستگاه تاکسی و اتوبوس، خط کشی عابر پیاده و خط ایست به 
طول ۲۲۲۰ متر، تعمیر، اصالح و تعویض ۱۹۹ مورد از فرمانده چراغ راهنمایی و رانندگی و کلیه متعلقات، 
ساخت، جانمایی و نصب ۲۵۳ مورد از انواع تابلوهای راهنمایی را از جمله اقدامات انجام شده در اجرای 
طرح های ایمنی برشمرد و گفت: انجام ۳۰ عدد اصالح هندسی، ۱۹۹۸ متر مربع خط کشی بستر، ۴۷ 
مورد ترمیم و احداث سرعتکاه در سطح معابر منطقه، خط کشی محوری سرد به طول ۱۲۳۰۰۰ متر، 
امحای خط کشی دو جزئی به مساحت ۱۷۰ متر مربع، خط کشی محوری مکانیزه به طول ۴۳۰۰۰ متر 
و خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه اختصاصی به مساحت ۳۹۰ متر مربع از دیگر برنامه های 

عملیاتی شده در این زمینه است.

آغاز شفاف سازی های مالی در شهرداری از یکسال گذشته
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این شهر در گفتگویی 
با اشاره به هزینه های شهرداری اظهار کرد: شهرداری رشت بیش از ۴ هزار نفر پرسنل دارد و درماه بیش 

از ۲۵ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند.
ناصر حاج محمدی گفت: شهرداری رشت ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و این بدهکاری مربوط به 

سالهای گذشته است.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برون رفت از مشکالت مالی شهرداری افزود: امروز اما شهرداری، 

ساماندهی و منظم شد و روند شفاف سازی را آغاز کرد.
 این مسئول با اشاره به محوریت درآمد هزینه ای نهاد شهرداری و مردمی بودن این نهاد افزود: باید با 
توجه به تعداد کارمندان و نیروهای حجمی، منابع اقتصادی ویژه ای فراهم آورد تا بتوان به تامین هزینه 

های هرماه پرداخت

توضیحات شهردار رشت پیرامون عملکرد کالبدی شهرسازی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در گفتگویی، 
طرح های توسعه و تفضیلی شهری و زیباسازی شهری را از جمله برنامه های حوزه کالبد شهرسازی 
اعالم و اظهار کرد: در زمینه طرح های توسعه و تفضیلی شهری، برنامه های جامع و تفصیلی و طرح های 

مطالعاتی به منظور توسعه و مسائل شهری تدوین شده است.
ناصر حاج محمدی گفت: نشست مشترک با معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در 

خصوص رفع مشکالت طرح تفصیلی و احداث رینگ ۹۰ متری، برگزاری نشست مشترک با مشاور تهیه 
کننده طرح تفضیلی پیرامون انعقاد قرارداد پیوست ۶ طرح تفضیلی، راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح 
تفضیلی در مناطق، جانمایی بنا، بررسی ضوابط طرح تفضیلی، تدقیق کد پهنه ها، بررسی خط پروژه ها 

و اجرای ضوابط از جمله عملکردهای این طرح از سوی شهرداری بود.
وی افزود: زیباسازی، اجرا و نصب مبلمان شهری، ایجاد و توسعه هنرهای 
شهری، نصب و ساماندهی المان و میادین فضاهای شهری از جمله طرح 

های انجام شده درمقوله زیباسازی شهری است.
شهردار رشت، تجهیز مبلمان شهری همچون ارائه طرح توسعه سیستم 
روشنایی جاده تهران از میدان گیل به طول چهار کیلومتر به منطقه پنج 
شهرداری، گلکاری در برخی از مسیرهای اصلی، بافت های مرکزی و 
مبادی ورودی شهر به شهرداری مرکز، ارائه طرح فضای سبز به مساحت 
۱۰۰۰ متر مربع در شهرک مجتمع کوثر را از جمله اقدامات انجام شده در 

این زمینه برشمرد.
حاج محمدی اضافه کرد: نقاشی و دیوار نگاری شهری، درخت کاری و 
فضای سبز شهری، ساخت المان های مناسبتی و کاشت نهال در سطح 
شهر با همکاری و مشارکت سمن ها و شهروندان از دیگر عملکردها در 

زمینه زیباسازی شهری بود

توضیحات شهردار رشت پیرامون تالش های شهرداری
 برای توسعه و نگهداری آرامستان های شهر

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در 
توضیح عملکرد محیط زیست و خدمات شهری به مقوله توسعه و نگهداری آرامستان ها اشاره کرد.

ناصر حاج محمدی با بیان اینکه طرح احداث و توسعه آرامستان ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته 
است گفت: تولیدات سنگ لحد و بلوک، بازسازی اتاق استراحت غسالخانه، مرمت و بازسازی آرامگاه 
های خانوادگی در وادی تازه آباد، آسفالت و لکه گیری معابر ورودی دولت آباد، قبر سازی، آهک پاشی، 
ضد عفونی کردن در منطقه ویژه برای خاکسپاری اجساد کرونا، ساخت و ساز قبور در قطعات جدید، 
رنگ آمیزی جداول در تازه آباد تنها بخشی از عملکردهای شهرداری درحوزه نگهداشت و توسعه 

آرامستان ها است.
وی همچنین از خرید ۲ دستگاه خودروی کارا برای ناوگان حمل و نقل متوفی و تجهیز کابین این دو 

دستگاه خبرداد.
شهردار رشت افزود: عملیات الیروبی کانال های انتهای محوطه سازمان آرامستان نیز انجام شده است

        ارتقای زیرساختها و فن آوریهای نوین در شهرداری رشت  
شهردار رشت از ارتقای زیر ساخت ها و فن آوری های نوین در این شهرداری خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت با اعالم این 
خبر اظهار کرد: برای این منظور از شبکه شهری تمامی مناطق و سازمان های شهرداری پشتیبانی به 

عمل آمد.
ناصر حاج محمدی گفت: در این رابطه امنیت شبکه برای پیشگیری از نفوذ باج افزارها و تهدیدات 
اینترنتی ارتقا یافت و نسخه جدید نرم افزار مالی محاسبان بر اساس سیستم بودجه ریزی جدید در 

مرکز، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری رشت راه اندازی شد.
وی از بررسی پیش نویس قرارداد سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدأ تولید با محوریت 
سازمان سرمایه گذاری خبر داد و خاطر نشان کرد: نرم افزار امالک برای الکترونیکی کردن فرایندهای 

ملکی در شهرداری نیز راه اندازی شد.
شهردار رشت گفت: آماده سازی نسخه تجمیعی نرم افزار یکپارچه شهرسازی در راستای ارائه خدمات 
الکترونیکی به شهروندان برای مناطق یک، دو و سه شهرداری رشت، تحویل برنامه محاسبان جمعی 
نوسازی به همراه راهنمای نحوه انجام محاسبات به مناطق پنج گانه شهرداری به منظور فیش گیری جمعی 

نوسازی، از جمله اقدامات انجام شده در طرح توسعه زیرساخت های مورد نیاز در شهراری رشت است.
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شهردار رشت: طرحهای سرمایه گذاری 
عامل توسعه درآمدهای پایدار است

شهردار رشت طرح های سرمایه گذاری را عامل 
توسعه درآمدهای پایدار دانست و از پیگیری چند 
شهرداری  سوی  از  گذاری  سرمایه  بزرگ  طرح 

خبرداد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت توسعه 
مأموریت های شهرداری  از  را  پایدار  درآمدهای 
شهرداری  همین منظور،  به  کرد:  اظهار  و  خواند 
کرده  گذاری  سرمایه  های  طرح  به  اقدام  رشت 

است.
ناصر حاج محمدی با اشاره به اهداف درآمد زایی 
شهرداری از پیگیری طرح سرمایه گذاری پروژه 

پارک آبی گیل لند خبر داد.
مجموعه  برای  گذار  سرمایه  جذب  گفت:  وی 

چند منظوره اقامتی، آموزشی و گردشگری کوشیار گیالنی نیز از سوی شهرداری در حال 
پیگیریست.

از  شهردار رشت طرح های سرمایه گذاری را عامل توسعه درآمدهای پایدار دانست و 
برگزاری فراخوان عمومی برای طرح های سرمایه گذاری آماده مانند طرح های بوستان 
ملت، ایستگاه های اتوبوس درسطح شهر و مجموعه های گردشگری در خیابان منظریه به 

عنوان دیگر طرح های سرمایه گذاری یاد کرد.

پیشرفت فیزیکی طرح های مربوط به هدایت آب های سطحی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این شهر، 
در توضیح عملکرد مربوط به طرح های هدایت آب های سطحی، به طرح احداث و توسعه 
کانال های جمع آوری و هدایت آب های سطحی، احداث و بهسازی مسیل های داخل 

شهری اشاره کرد.
ناصر حاج محمدی گفت: پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی مسیر خیابان 
رودبارتان پس از انعقاد قرارداد تحویل زمین در دی ماه ۹۸ انجام شد و تاکنون ۱۲ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: در بهمن ماه ۹۸ پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی محوطه ورودی 

آرامستان واقع در جاده تهران آغاز شد و تاکنون به ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید.
شهردار رشت همچنین ادامه داد: پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
مسیر خیابان استادسرا در سال ۹۷ منعقد شده بود اما عملیات اجرایی آن در پایان سال 

۹۸ آغاز و تاکنون ۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حاج محمدی خاطر نشان کرد: فاز اول این پروژه در شهرک فجر مسیر خیابان سمیه، بیش 

از ۴۶ درصد پیشرفت کرد.
های  آب  مجاری  تنقیح  و  الیروبی  عملیات  پروژه  اجرایی  عملیات  وی،  گفته  به 
 ۶۰ فیزیکی  پیشرفت  تاکنون  و  آغاز  مجددا   ۹۸ ماه  تیر  از  شهر  سطح  در  سطحی 

درصدی را تجربه کرده است.

توسعه و تقویت سیستم ایمنی آتش تشانی 
با تجهیز ایستگاه های آتش نشانی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این 

کالنشهر در گفتگویی اظهار کرد: عملیات احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر پس از 
۳ سال توقف، مجددا در سال ۹۸ آغاز شد.

تاکنون ۴۲  این ساختمان  ناصر حاج محمدی گفت: 
زمان  به  توجه  با  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
بندی برنامه ریزی شده، تا عید ۱۴۰۰ به بهره برداری 

خواهد رسید.
ناصر حاج محمدی تجهیز ایستگاه های آتش نشانی 
را موجب توسعه و تقویت سیستم ایمنی آتش نشانی 
عنوان کرد و افزود: شهرداری رشت برای تحقق هرچه 
خرید  به  اقدام  نشانی،  آتش  سیستم  ایمنی  بیشتر 

تجهیزات الزم نموده است.
از  دستی  چراغ  دستگاه   ۷ نشان کرد:  خاطر  وی 
فرکانس  کننده  تقویت  دستگاه  یک  و  هایترا  نوع 
این  برای  ریال  میلیون   ۷۴۴ ارزش  به  رادیویی 

منظور خریداری شده است.
شهردار رشت همچنین از خرید ۲۰۵ دستگاه چراغ 
و  ریال  ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۱۷۷/۳  به  انفجار  دستی ضد 
تحویل آن به واحد عملیات خبر داد و گفت: تاکنون ۵ دستگاه نردبان دو تکه عملیاتی به 
ارزش ۱۷۵ میلیون ریال، ۹۵ ثوب لباس عملیاتی نومکس به ارزش ۲.۴۹۲.۷۵۰.۰۰۰  ریال، 
۱۰۰ جفت دستکش عملیاتی به ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۴۶۲/۱ ریال، ۱۷ دستگاه تنفسی به ارزش   

۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال خریداری و تحویل واحد عملیات آتش نشانی شده است.
حاج محمدی همچنین از خرید ۱۷ دستگاه تنفسی به ارزش ۳.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، خرید ۲۰ 
عدد دستگاه تنفسی به ارزش۰۰۰/۰۰۰/ ۱/۴۸۵ ریال، خرید ۳۹۳ دست لباس فرم عملیاتی 
و تحویل آن به پرسنل آتش نشانی نیز یاد کرد و ادامه داد: تعویض و خرید ۱۴ عدد تابلوی 
فلکسی به همراه نصب پروژکتور به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، بازسازی ساختمان و محوطه 
ایستگاه های ۲ و ۴ آتش نشانی رشت هرکدام به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال، ساخت و خرید 
کمد های دیواری ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی، پیگیری روند ساخت ایستگاه آتش 
نشانی بلوار خرمشهر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال، پیگیری ترخیص سه دستگاه 
خودروی نردبان خریداری شده در منطقه آزاد انزلی، پیگیری دریافت حواله تجهیز خودروی 
سازمان به سیستم مقابله با حمالت میکروبی، شیمیایی و پرتوی سی بی آر ان، تجهیز و 
آماده سازی این خودرو و تحویل به ایستگاه مربوطه برای انجام و پیگیری امور مرتبط با آرم 
گذاری خودرو به ارزش ۲۵ میلیارد ریال، تجهیز و آماده سازی خودروی پشتیبان و حمل 
دستگاه های تنفسی به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال، تجهیز و بازسازی خودروی بنز 
۱۹۲۱ اطفای حریق با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال و تجهیز یک دستگاه کابین خودروی 
کاویان برای نصب محل دستگاه های تنفسی، دستگاه شارژ تنفسی و موتوربرق به ارزش 
۴۱۵ میلیون ریال از دیگر عملکردهای شهرداری در حوزه توسعه و تقویت سیستم ایمنی 

آتش نشانی بود.
وی در ادامه به اجرای طرح خرید ماشین آالت آتش نشانی پرداخت و گفت: ترخیص سه 
خودروی اطفایی جدید و ۷ دستگاه از خودروهای آتش نشانی منطقه آزاد انزلی به ارزش 

تقریبی ۶۰۰ میلیارد ریال، پیگیری شد.
حاج محمدی افزود: از ۷ دستگاه مربوط به منطقه آزاد، یک دستگاه خودروی اسکانیا 

ترخیص و در ایستگاه آتش نشانی رشت مستقر شد.
وی همچنین از رونمایی چهار دستگاه خودروی آتش نشانی نیز خبر داد
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ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متدکیان شهری 
در دستور کار شهرداری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در 
شهرداری،  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقدامات  تشریح 
ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متدکیان، طرح های 
گردشگری و فرهنگی و توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و 

فعالیت های طرح های فرهنگی را مورد اشاره قرار داد.
همچون  حمایتی  مراکز  احداث  طرح  محمدی  حاج  ناصر 
سامانکده و گرمخانه را از برنامه های مربوط به ساماندهی 
آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان برشمرد و گفت: برای این 

منظور، ساختمان هموفیلی در دست ساخت است.
وی افزود: سازه ساختمان هموفیلی در بهمن ۹۸ افتتاح و در 
ادامه برای نصب تاسیسات برقی، مکانیکی و آسانسور نیز در 

سال ۹۹ قرارداد منعقد کرد.
درصد   ۷۰ هموفیلی،  ساختمان  رشت،  شهردار  گفته  به 

پبشرفت فیزیکی دارد.
این مسئول خاطر نشان کرد: به منظور توسعه و ایجاد امکانات گردشگری و فرهنگی، با شرکت پاک 
چرخ ایرانیان با موضوع ایجاد زیر ساخت دوچرخه های اشتراکی هوشمند نسل چهارم و پیشرفته تر، 

تفاهم نامه همکاری امضا شد.
حاج محمدی همچنین به طرح ایجاد اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به منظور توسعه زیرساخت 
ها، ظرفیت ها و طرح های فرهنگی اشاره کرد و گفت: برای پیشبرد سریع پروژه های گردشگری، با 

شرکت توسعه گردشگری گیالن تفاهم نامه امضا شده است.

                                  توسعه زیرساخت های  ترافیکی 
شهردار رشت پیرامون توسعه زیرساخت های عبور و مرور توضیح داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در گفتگویی بر 
لزوم توسعه زیر ساخت های عبور و مرور برای تسهیل در امر حمل و نقل و ترافیک تاکید و اظهار کرد: 

منظور از این مهم، تملکات معابر، توسعه و احداث است.
ناصر حاج محمدی در این راستا طراحی و احداث خیابان ها، کمربندی ها و بلوارها را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: مطالعات ترافیکی طرح بازگشایی رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا مسکن مهر، بازگشایی 

و احداث حاشیه مسیر کانال جی ۵ در حال انجام است.
وی با توجه به طرح احداث و تعمیر نگهداری تقاطع های همسطح و غیر همسطح و پل های عابر پیاده 
افزود: در حال حاضر مطالعات ترافیکی بلوارهای شهید انصاری و گلباغ نماز و میدان های ولیعصر)عج( 

و نیروی دریایی برای اجرا در سال ۹۹ تکمیل شده است.
شهردار رشت با بیان اینکه مطالعات طرح ترافیکی میدان های مصلی و امام حسین )ع(، به مشاور ابالغ 
شده است خاطر نشان کرد: طرح ترافیکی آتی میدان گیل نیز برای انجام مطالعات در مرحله ابالغ به 

مشاور قرار دارد.
حاج محمدی در مورد عملکردهای مربوط به طرح زیرسازی روکش آسفالت، لکه گیری و ترمیم معابر 
سطح شهر نیز گفت: آسفالت فرسوده بلوار شهید انصاری، تراش و دوباره روکش شد. در بلوار ولیعصر 
نیز به میزان ۵۳ هزار متر مربع روکش آسفالت صورت گرفته است و عملیات آسفالت مسیر همچنان 

ادامه دارد.
وی افزود: آسفالت الین خاکی در جاده تهران و آسفالت مسیرهای رفت و برگشت بلوار خرمشهر رو به 

روی CNG و همچنین مسکن مهر و جاده تهران انجام شده است.
شهردار رشت تصریح کرد: مساحت آسفالت اجرا شده ۵۲۲.۸۲۵ مترمربع است..

حاج محمدی همچنین به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه های توسعه و ساماندهی پارکینگ ها، 
توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل ریلی و سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر پرداخت

تشریح برنامه های خدماتی مدیریت شهری توسط شهردار رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این شهر در تشریح 
برنامه های خدماتی مدیریت شهری به طرح ساماندهی مبادی های ورودی شهر، احداث پیاده رو، 
الین کندور، فضای مکث، جدول گذاری، رفیوژ، ترمیم و بهسازی 
پیاده روها اشاره و اظهار کرد: در مجموع به طول ۳۴۶۵  متر جدول 

گذاری و ۲۵۷۸۵ مترمربع نیز کفپوش گذاری انجام شده است.
ناصر حاج محمدی به خط کشی های معابر در سطح شهر نیز 
اشاره و مساحت آسفالت اجرا شده را ۵۲۲۸۲۵ مترمربع اعالم کرد.
وی نصب ۲۷۱۲  عدد استوانه ترافیکی در سطح شهر ، نصب 
ایستگاه  منطقه ۳، خط کشی  در محدوده  ترافیکی  ۹ شبکه 
تاکسی و اتوبوس به طول ۷۴۲ متر، خط کشی عابر پیاده و 
خط ایست به طول۲۱۵۰  متر، تعمیر، اصالح و تعویض ۱۹۹ 
عدد فرمانده چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات، ساخت، جانمایی 
از  را  مربع  متر  در ۹۳  مسیر  هدایت  مسیر  تابلوهای  نصب  و 
انجام شده در طرح بهبود عبور و مرور اعالم کرد و  اقدامات 
ادامه داد: ساخت، جانمایی و نصب ۲۵۳ عدد از انواع تابلوهای 
انتظامی، هشداری و اخباری، ۲۲ عدد طرح اصالح هندسی، 
انجام ۱۹۹۸ متر مربع خط کشی بستر، ترمیم و احداث ۴۷ عدد سرعتگاه در سطح معابر، انجام 
۱۲۳ هزار متر مربع خط کشی محوری مکانیزه، ۶۷ عدد کف نوشتار، انجام ۱۷۰ متر مربع 
عملیات  امحای خط کشی دوجزئی، خط کشی محوری مکانیزه به طول ۴۳ هزار متر و انجام 
۳۹۰ متر مربع خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه اختصاصی از دیگر اقدامات انجام شده 

در طرح بهبود عبور و مرور بود.
شهردار کالنشهر رشت در ادامه تشریح برنامه های خدماتی مدیریت شهری، طراحی و احداث 
پارکینگ های طبقاتی و توسعه ظرفیت پارکینگ های عمومی را یکی از این برنامه ها عنوان کرد 
و گفت: به ۷ پارکینگ عمومی همسطح با ظرفیت ۴۰۰ خودرو مجوز اعطا شد و عالوه بر این، 
قرارداد پروژه سرمایه گذاری پارک حاشیه ای هوشمند با شرکت سرمایه گذار منعقد شده که در 
آمد حاصل از آن برای احداث پارکینگ های طبقاتی مکانیزه در نقاط مختلف شهر مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
حاج محمدی طرح احداث، توسعه و پشتیبانی از مراکز مکانیزه کنترل ترافیک را از اقدامات انجام شده 
در زمینه سامانه های هوشمند حمل و نقل ترافیک شهر برشمرد و خاطر نشان کرد: خرید و نصب 
سه دستگاه دوربین در میدان مصلی و چهار راه میکاییل با اعتبارات استانی، نصب فونداسیون، دکل و 
دوربین چراغ قرمز به تعداد ۱۰ فقره، نصب فونداسیون، دکل و دوربین کنترل سرعت به تعداد ۴ فقره 

از اقدامات انجام شده در این مورد بود.
 وی از توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی نیز خبر داد و با اشاره به طرح احداث 
خطوط قطار شهری گفت: ۱۰۰ درصد مطالعات اولیه و ۳۰ درصد مطالعات مرحله دوم انجام شد، فاز 

اجرایی حد فاصل چهار راه گلسار تا فرودگاه کلنگ زنی و نقشه های فاز اجرایی آن نیز اجرایی شد.
این مسئول ادامه داد: ردیف اعتباری سال ۹۸ به حساب شهرداری واریز و برای تغییر ردیف سرفصل 

اعتباریاد شده برای خرید زمین، رایزنی های الزم صورت گرفت.
شهردار رشت طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار و شبکه و همچنین طرح خرید نرم افزارهای 
مورد نیاز را از اقدامات انجام شده در زمینه توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقای زیرساخت ها 
و فن آوری های نوین برشمردو افزود: راه اندازی سامانه پیامک با سر شماره ۵۰۰۰۴۰۰۰۱۳۷، 
ارائه خدمات پشتیبانی به شهروندان، تهیه سامانه ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات مجازی 
و خرید و راه اندازی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از جمله برنامه های صورت گرفته شده در این 

زمینه است
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ارائه شش نامگذاری جدید کمیسیون نامگذاری 
شهرداری به شورای اسالمی شهر رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این جلسه ۹ نامه 
مختلف از شهروندان و ادارات در زمینه نامگذاری و تغییر نام برخی از معابر شهر مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظر روی شش مورد نامگذاری با اتفاق آرا موافقت شد.
گفتنی است در این نشست که علیرضا قانع دبیر کمیسیون نامگذاری، طلیسگر جانشین شهردار 
رشت، پنجه ای مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری، نمایندگان بنیاد شهید، 
اداره کل پست، دانشگاه گیالن و رؤسای نواحی شهرداری رشت نیز حضور داشتند، مقرر شد 

مصوبات جلسه در اسرع وقت به شورای شهر ارائه گردد.

ساخت مجتمع ورزش های باستانی امام علی )ع( رشت
 سرعت می گیرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این برنامه بازدید مهندس 
محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، مهندس مریم گل احضار سرپرست شهرداری 
منطقه چهار، علی واثق کارگرنیا رئیس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان گیالن و شماری 

از مدیران شهرداری از این پروژه بازدید کردند.
گفتنی است پروژه مجتمع ورزش های باستانی امام علی)ع( در مجموعه ورزشی شهدای رازی رشت 
در دست ساخت است و بازدیدکنندگان بر سرعت عمل و دقت نظر در اجرای این پروژه تاکید کردند

تکذیب خبر منتشر شده در برخی از رسانه های گیالن؛
شهردار از ساعت 17 و 45 دقیقه 

در شورا حضور داشت 
به دنبال انتشار خبری مبنی بر عدم حضور دکتر 

حاج محمدی در جلسه استیضاح، مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت اطالعیه ای صادر کرد و 

به تشریح موضوع پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

رشت، در این اطالعیه آمده است:
برخی از رسانه های خبری استان در اقدامی غیرحرفه ای در انتشار خبر لغو جلسه 

نداشته استیضاح دکتر حاج محمدی نوشتند که شهردار رشت هم در جلسه استیضاح حضور 
است که این موضوع قویاً تکذیب می شود.

با توجه به ابالغ جلسه به شهردار رشت، دکتر حاج محمدی از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه روز 
چهارشنبه ۱  مرداد ماه ۱۳۹۹ در شورا حضور داشته و برگ حضور و غیاب مرتبط را نیز امضا 
کرده است اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه و همچنین دستور ندادن ریاست شورا در 

صحن علنی نبوده است.
دکتر حاج محمدی در اتاق خود در ساختمان شورای اسالمی شهر رشت منتظر دستور اسماعیل 
حاجی پور بود تا به صحن علنی شورا دعوت شود. بدینوسیله حاضر نبودن شهردار رشت در 

جلسه استیضاح وی که برخی از رسانه ها بر آن تاکید کردند، قویاً تکذیب می شود.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

تقدیر فرماندار رشت از مشاور شهردار در امور بانوان
از مشاور شهردار رشت در امور بانوان توسط فرماندار شهرستان رشت قدردانی و تجلیل 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست کمیسیون 
امور بانوان و خانواده فرمانداری که با حضور مهندس فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت و 
مهندس سعیدی کیا معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رشت برگزار شد، از نرجس شیخ شعبانی 
مشاور امور بانوان شهرداری رشت و سایر مشاورین به منظور تالش ها و زحماتشان در حوزه ی 

بانوان در سال ۹۸ تقدیر به عمل آمد.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
الملل شهرداری رشت، شهردار  بین  امور 
این کالنشهر در گفتگویی، با اشاره به جلسه 
استیضاح پیش رو، با بیان اینکه شهرداری 
و شورای رشت سابقه اجرایی طوالنی دارد 
اظهار کرد: این شهر تاکنون از تجربه ده ها 

شهردار بهره برده است.
بر  شهرداری  گفت:  محمدی  حاج  ناصر 
نظرات  نقطه  اجرایی،  های  برنامه  اساس 
شورای شهر را در برنامه و بودجه هر سال 

اعمال می کند و مکلف است طبق برنامه نسبت به اجرای آن ها اقدام کند.
وی با اشاره به جلسه استیضاح پیش رو توسط اعضای شورای شهر، ضمن محترم بر شمردن نقطه 
نظرات تمام اعضای شورا اظهار کرد: طرح سوال از شهرداران از اختیارات اعضای شورای هر شهر است.

این مسئول، طرح سوال را نوعی شفاف سازی در عملکرد شهردار و مجموعه شهرداری اعالم 
کرد و گفت: این مسئله به هیچ عنوان به معنای عناد و دشمنی اعضای شورا با شهردار نیست 
اماگاهی بر اساس میزان اطالعات مختلفی که دریافت می کنند، شهردار مکلف است به منظور 
شفاف سازی، طبق قانون و در مهلت تعیین شده، به سواالت مطرح شده از سوی شورا پاسخ 
دهد که درصورت قانع نشدن، استیضاح شهردار رقم می خورد که این امر نیز طبق قوانین 

قانونگذار انجام می شود.
وی افزود: هرچند طرح سوال از شهردار و استیضاح وی، حق مسلم اعضای شورای شهر است 

اما موجب فشارهای روانی هم در مجموعه مدیریت شهری و هم در میان شهروندان می شود.
شهردار رشت ادامه داد: به طبع، هر پرسشی که از شهردار می شود، بر مجموعه تحت امر آن اثر 

می گذارد به طوری که در انتظار نتیجه ی ماندن یا رفتن وی می نشینند.
حاج محمدی با بیان اینکه خسارت چنین برخوردهایی در گام نخست متوجه شهرداری می شود 
تصریح کرد: در برخی موارد حتی موجب می شود که کارکنان شهرداری انگیزه واقعی کار را نیز از 

دست بدهند و این مساله حتی می تواند بر میزان درآمد شهرداری نیز تاثیر بگذارد.
وی گفت: این امر همچنین می تواند بر مردم نیز تاثیرات منفی بگذارد زیرا دست کم عمران 

کاران، سازه سازان و سرمایه گذاران خرد و کالن را سرگردان می کند.
شهردار رشت با اشاره به پروژه های تمام و نیمه تمام صورت گرفته در سطح شهر، بیان داشت: 
اگر اقدامات شهرداری بنابه دالیل مختلفی متوقف نشود و اجازه داده شود با سرعت بیشتری کار 
کنیم، به طور حتم هم شهروندان و کارمندان شهرداری رضایتمند تر خواهند بود و هم شهرداری 

می تواند در قبال وعده های داده شده به مردم پاسخگو باشد.
این مسئول ضمن ابراز رضایتمندی از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری رشت، همکاری 

شورای شهر را در این اقدامات، بی نهایت مطلوب توصیف کرد.
وی با اشاره به جلسه استیضاح  پیش رو گفت: بی شک با تصمیم صحیح اعضای شورا، پشتیبانی 

شورا از شهر و شهروندان یکبار دیگر برعموم ثابت خواهد شد.
شهردار رشت سپس از شورای شهر بابت تمام حمایت ها قدردانی کرد و گفت: انتظار می رود 

موجبات ثبات مدیریتی در شهر نخستین ها فراهم شود.
حاج محمدی گفت: طرح ها و برنامه های شهرداری باید با صدور مجوزهای الزم از سوی شورا 
عملیاتی شود و درغیر اینصورت نه تنها مجاز نبوده بلکه مورد ایراد نیز قرار می گیرد. بنابراین 

تمام تالش شهرداری، انجام امورات مورد مصوب شورا است.

شهردار رشت: 
تمام تالش شهرداری، انجام امور مرتبط با مصوبات 

شورا است

شهردار رشت از پروژه در دست اجرای هشت دی 
بازدید کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این پروژه یکی از پروژه 
های مهم عمرانی شهرداری رشت محسوب می شود که تاکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته 

است.
شهردار رشت همزمان با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه خیابان ۸ دی، در بازدید از این پروژه، 

دستورات الزم مبنی بر سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی آن را صادر کرد.
زیربنایی  امور  و  نقل  و  معاون حمل  رسولیان  مهندس  بازدید  برنامه  این  در  است  گفتنی 
شهرداری، هانی عسکری رئیس سازمان فاوای شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت و برخی دیگر از مدیران شهرداری دکتر حاج محمدی را 

همراهی کردند.
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و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
این  رشت، شهردار  الملل شهرداری  بین  امور 
شدن پنج  اجرایی  از  گفتگویی  در  کالنشهر 
پروژه بزرگ و اساسی در سال جاری خبر داد 
و اظهار کرد: پروژه ۸ دی از جمله این پروژه ها 
است و تالش می شود تا فاز دوم این پروژه هرچه 
سریعتر اجرایی شود که بخشی از آن مربوط به 

اجرا و بخشی دیگر مربوط به تملک است.
ناصر حاج محمدی گفت: در حال حاضرتشریفات 
قانونی مربوط به تعیین پیمانکار پروژه ۸ دی در 
به  نیز  اجرایی آن  و عملیات  انجام است  حال 

زودی آغاز می شود.
وی از پروژه امام علی )ع( که از میدان ولی عصر 
به بلوار دیلمان منتهی می شود به عنوان یکی 
افزود:  و  برد  نام  یاد شده،  پروژه  پنج  از  دیگر 
تعدادی معارض ملکی در این رابطه وجود داشت 
که در ابتدا می باید تملکاتی در این زمینه از 
سوی شهرداری صورت می گرفت. ضمن اینکه 
خط پروژه در سال های پیش جابه جا شده بود 
که اخیرا آخرین خط پروژه مورد تایید مشترک 
شهرداری و شورای شهر به کمیسیون ماده پنج 
ارسال شد و به محض آماده شدن خط پروژه 
نهایی و مشخص شدن تملکات، نسبت به اجرای 

پروژه اقدام خواهد شد.
شهردار رشت از پروژه دیگری به نام سرچشمه 
نیز یاد کرد و ادامه داد: یک باند این پروزه نیز به 
طور کامل اجرا شد و باند دیگر هنوز نیمه کاره 

است.
حاج محمدی خاطر نشان کرد: بخشی از مسیر 
تملک شده و بخش دیگر با دستور شورای شهر، 

در حال تملک است.
وی افزود: مالک زمین مورد تملک، مقداری از 
مبلغ ملک را به صورت نقد از شهرداری مطالبه 
کرد و اقدامات کارشناسی نیز در این باره انجام 
 و بازگشایی مسیر در زمره برنامه های امسال 

شهرداری قرار دارد.
متری  رینگ ۹۰  پروژه  به  ادامه  در  این مسئول 
طول  به  پروژه  این  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
۱۰ کیلومتر از میدان گیل به سمت جاده فومن 
اجرایی می شود که قرار است ۳ کیلومتر آن در 

فاز اول و به سمت مسکن مهر اجرایی شود.
حاج محمدی با بیان اینکه با اجرایی شدن این  
پروژه، میدان گیل به مسکن مهر متصل می شود، 
گفت: بخشی از زمین های مربوط به این پروژه 
تملک شده و بخش دیگر در حال تملک است 
و در زمره پروژه های مورد نظر اعضای شورای 

اسالمی شهر قرار دارد.
وی از پروژه جی ۵ نیز نام برد و افزود: این پروژه 
با  و  ای  های سرمایه  دارایی  تملک  به صورت 
همکاری سازمان آب منطقه ای گیالن در حال 

انجام است.
است  قرار  کرد:  نشان  خاطر  رشت  شهردار 
این پروژه، از سمت الهیجان به رشت وارد شود و 
در سه فاز و به صورت رینگ میان بر ادامه پیدا 
کند و جاده انزلی تا گلسار و گلسار تا پیربازار را 

شامل شود.
حاج محمدی ادامه داد: در حال حاضر پروژه جی 
۵ در مسیرهای یاد شده به صورت خاکی وجود 
دارد و به دلیل اینکه تاکنون در اختیار آب منطفه 
نداشت  عملیات  اجازه  رشت  بود، شهرداری  ای 
با تدابیر رییس شورای اسالمی شهر، توافق  اما 
نامه مربوط میان شهرداری و شرکت سهامی آب 
منطقه ای منعقد شد تا از طریق سرمایه گذاری 

به سر انجام برسد.
به گفته وی سرمایه گذار ژ۵ در سازمان سرمایه 
نهایی کردن  گذاری معین شد و در حال حاضر 

فراخوان آن در حال انجام شدن است.
شهردار رشت با بیان اینکه مجوزهای الزم در این 
خصوص دریافت شده است تصریح کرد: انتظار می 

رود عملیات اجرایی آن نیز به زودی آغاز شود.
حاج محمدی گفت: شورای پنجم شهر رشت بر 

این پروژه ۵ گانه همواره اصرار داشت.
بیان داشت:  نیز  نیمه کاره  پیرامون  پروژه های  وی 
این پروژه ها نیز به طور مستمر درحال انجام بوده و 
براساس آخرین آمار دریافتی، بیشتر از ۱۹۰ پروژه کوچک 

و بزرگ در نقاط مختلف شهر در حال اجرا هستند.
شهردار کالنشهر رشت، ساختمان فرهنگی جنب 
ساختمان مرکزی شهرداری، مرکز کنترل ترافیک 
برای مدیریت بحران، سازه منطقه ۳ شهرداری، 
حشمت،  دکتر  آرامگاه  هموفیلی،  ساختمان 
به  را  شهر  میدان  سه  در  شهری  مبلمان  نصب 
عنوان پروژه های در حال تکمیل شهرداری عنوان 
کرد و یاد آور شد: از یکسال پیش تاکنون اقدامات 
بسیار مطلوب و مفیدی از سوی شهرداری و به دور 

از چشم شهروندان انجام شده است.
حاج محمدی، مدیریت پسماند و بهسازی محیط 
شهری را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود: 
در این رابطه با بهره گیری از دانش تخصصی خود 
و مراجعه بیش از ۲۰۰ بار به منطقه سراوان، امروز 
تصفیه خانه شیرابه زباله به عنوان پاالیشگاه بسیار 
بزرگ در حال راه اندازی است در حالیکه بر اساس 
اسناد موجود، در اوایل بازدید ها هیچ سازه ای در 
آن منطقه با عنوان تصفیه خانه وجود نداشت امروز 

اما از ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار شد.
وی گفت: این پروژه از جمله پروژه های مغفول 
شهرداری رشت بود که امروز بصورت پاالیشگاه 

صنعتی ساخته شده و آماده به کار است.
نصب  با  ارتباط  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
دستگاه زباله سوز در منطقه الکان نیز خاطر نشان 
کرد: در این پروژه برای افزایش ظرفیت، دو سالن 
۶ هزار متر مربعی ساخته شده که یکی ۶۵ درصد 

و دیگری ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی شروع عملیات اجرایی زباله سوز را مهمترین 
اقدامات اجرایی صورت گرفته از سوی شهرداری 
قلمداد کرد و گفت: این زباله سوز بزرگترین زباله 
سوز کشور است زیرا در تهران پلنت زباله سوز 
۲۰۰ تنی، در ساری پلنت ۴۰۰ تنی و در نوشهر 
پلنت ۲۰۰ تنی وجود دارد اما زباله سوز رشت ۶۰۰ 

تنی است.
به گفته شهردار رشت، عملیات اجرایی پلنت ۶۰۰ 
تنی زباله سوز رشت آغاز شده و در مرحله شمع 

کوبی قرار دارد.
حاج محمدی در ادامه اظهار کرد: دریافت مصوبات 
محیط زیستی زباله سوز از سال ۹۲ تا ۹۶ به طول 

انجامید و از سال ۹۶ تا ۹۸ با مشکل زمین مواجه 
شد که از زمان ورود بنده به شهرداری رشت این 
مشکل نیز مرتفع شد و درحال حاضر عملیات 

اجرایی آن در حال انجام است.
با سازمان سرمایه گذاری  قراردادی  وی گفت: 
منعقد شد و طی آن مقرر شد تا زباله خشک 
از شهروندان خریداری شود اما به دلیل ویروس 
های  شرکت  توسط  دستی  تفکیک  کرونا، 
تفکیک رسمی هنوز صادر نشده و با فروکش 
کرونا، امورات اجرایی به سرانجام خواهند رسید.

 شهردار کالنشهر رشت با اشاره به حضور ۱۳ 
ماهه خود در شهرداری رشت افزود: اجرای ۶۵ 
هزار تن آسفالت در سطح شهر و انجام بیش از 
۱۵۰ هزارمتر خط کشی های مختلف سرد و گرم 
و عابر پیاده، نقاشی و سفالکاری ده ها هزار متر 
مربع، طراحی میدان های شهر در نقاط مختلف 
و رفع هزاران مشکل در نقاط مختلف شهر، از 

جمله هزاران پروژه انجام شده در این مدت بود.
گیل  میدان  طرح  اینکه  بیان  با  محمدی  حاج 
کمتر از یک ماه دیگر رونمایی می شود اضافه 
کرد: عملیات المان های داخلی میدان های امام 
نیز در دست  امام حسین)ع( و جهاد  علی)ع(، 

اجرا قرار دارند.
میلیارد   ۸۰۰ بدهی  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
مربوط  بدهکاری  این  گفت:  شهرداری  تومانی 
به سال های گذشته است امروز اما شهرداری، 
ساماندهی و منظم شد و روند شفاف سازی را 

آغاز کرده است.
 این مسئول اضافه کرد: باید بتوان منابع اقتصادی 
ویژه ای فراهم آورد تا هزینه های هرماه تامین 
شود و شهرداری این مهم را در دستور کار قرار 

داده است.
این  دنبال  به  گفت:  همچنین  حاج محمدی 
در   ۱۰۰ کمیسیون ماده  آرای  تمام  که  هستیم 

اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
دنبال کردن تمام سامانه های شهر الکترونیک، 
نصب  نوری،  فیبر  کیلومتر  از ۱۰۰  بیش  اجرای 
بیش از ۱۳۰ دوربین نظارتی در سطح شهر، بیش 
کیف  پارک سوار،  گذاری،  پروژه سرمایه  از ۱۰ 
برای  شهروندی  کارت  ایجاد  برای  الکترونیک 
هر شهروند، ده ها برنامه فرهنگی و مذهبی و 
اجتماعی، از دیگر برنامه هایی بود که شهردار 
بیان داشت: در زمینه  از آنها یاد کرد و  رشت 
شهرسازی اقدامات مطلوبی در حال انجام است 

و تراموا نیز در حال پیگریست.

شهرداررشتخبرداد:امسالچندینپروژهدررشتاجراییمیشود
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شهرداریهای مناطق پنجگانه رشت همچنان فعال هستند؛
این بار گزارشی از فعالیتهای شهرداری منطقه سه

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت فعالیت های 
وسیع عمرانی منطقه سه شهرداری برای آگاهی شهروندان رشت تشریح و بیان گردید.

بر پایه این گزارش عملیات عمرانی در منطقه سه شهرداری رشت هم اکنون در حال 
انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد یافت.

این عملیات شامل موارد زیر است:
عملیات تسطیح و زیرسازی بلوار کاج واقع در کمربندی خرمشهر

عملیات بیس ریزی و تسطیح الین کندروی کمربندی خرمشهر حد فاصل سی ان جی 
تا بلوار شهدای گمنام

رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه ۳
ترمیم نوار حفاری کوچه ژاله واقع در خیابان شهدا

ادامه اجرای دیوار گذاری و نرده های بتنی بلوار مصباح )حاشیه رودخانه(
ادامه اجرای پروژه اصالح هندسی بلوار امام علی)یوترن(

ادامه فعالیت های وسیع عمرانی منطقه دو شهرداری رشت
 در روزهای پایانی تیر ماه

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عملیات عمرانی 
به شرح ذیل می باشد:

اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو در محدوده منطقه دو
زیرسازی، ترمیم و آسفالت نوار حفاری محدوده منطقه دو )نواحی سه گانه(

لکه گیری و ترمیم آسفالت روبروی بیمارستان حشمت، خیابان ولیعصر و کوچه های بنفشه یک 
و دو در منظریه

لکه گیری آسفالت داخل بازار، ورودی پاساژ ساالر
شروع زیر سازی نوار حفاری مسیر بازار راسته مسگران و توربافان بطرف مسجد صفی

بتن ریزی نوار حفاری بازار مسگران
برداشت خاک اضافی، ریختن بیس، کوبیدگی و بتن ریزی کوچه خیام )هجرتی( در دباغیان

زیر سازی و آماده سازی نوارحفاری شامل کوچه شهید اسالم پرست در سبزه میدان، بن بست 
ارشد در بیستون، مسیر اصلی پوریای ولی و کوچه بهاری، کوچه باستان در آفخرا و کوچه جاویدان 
در سید ابوالقاسم، پیرسرا باالتر از مسجد مالعلی محمد، کوچه ویشگاهی در گذر فرخ خیابان 

مطهری
جمع آوری نخاله در نواحی سه گانه

 نصب ۵ عدد سردر چاهچه بتونی بجای درب های آهنی سرقت شده در مسیر اصلی خیابان 
شریعتی با همکاری اداره آب و فاضالب

آسفالت میدان جهاد و مسیرهای اطراف در چند روز پی در پی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بامداد روز شنبه ۲۸ تیرماه 

و در چهارمین شب کاری، مسیر میدان جهاد به سمت بلوار قلی پور آسفالت شد.
بر پایه این گزارش اقدام به آسفالت این مسیر به همت نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

شهری رشت انجام گردیده است.
سازمان عمران همچنین از فرصت وضعیت جوی مناسب برای بهبود آسفالت مسیرها و معابر مختلف 

شهر رشت استفاده می کند.
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اجرای ۱۲۲ مورد عملیات به وسیله آتش نشانی رشت 
در طول یک هفته

آتش نشانی رشت ۱۲۲ مورد آتش سوزی، حادثه و خدمات ایمنی را در طول هفته 
گذشته پوشش داد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل به نقل از روابط عمومی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، شهرام مومنی سرپرست سازمان آتش نشانی رشت در 
این باره گفت: ۸۲ مورد اطفای آتش سوزی ها، ۲۸ مورد عملیات امداد رسانی در حوادث و ۲۲ 

مورد ارایه خدمات ایمنی از تالش های آتش نشانان در ۷ روز گذشته بوده است.
وی با اشاره به ۲۶ مورد آتش سوزی منزل مسکونی و ۸ مورد آتش سوزی تجاری، ادامه داد: 
در این مدت ۴۱ عملیات مهار و اطفای آتش سوزی علفزارها و ضایعات رخ داد که متاسفانه 
خسارات مالی نیز در برداشت که بطور مثال می توان به آتش گرفتن یک دستگاه سازه 
ویالیی در یکی از شهرک های شهر رشت اشاره کـرد که بـر اثر بی احتیـاطی در آتـش زدن 

ضـایعات دچار حادثه و خسارت شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی رشت با تاکید بر ادامه طرح نظارت و پایش ایمنی اماکن 
پرتردد همچون پاساژها، کارخانجات، مجتمع های تجاری، مسکونی و... توسط تیم پیشگیری 

آتش نشانان رشت، گفت: تذکرات ایمنی الزم توسط کارشناسان پیشگیری آتش نشانی به 
منظور ایمن سازی بیشتر این اماکن، به مسئولین آن مکان ها ارائه می شود که می بایست 
ملزم به پیش بینی و ایجاد ایمنی الزم درمحیط باشند و این امر در بازدیدهای مجدد بار 
دیگر کنترل و پایش خواهد شد. گفتنی است: در ۱۲ مورد محبوس شدن در آسانسور، ۱۰ 
مورد محبوس شدن در منازل مسکونی یا بسته شدن ناگهانی درب منزل مسکونی، ۵ حادثه 

گیر کردن انگشتری و... بالغ بر ۲۳ تن نجات یافتند.
وی در پایان ضمن خدا قوت به تمامی آتش نشانان و کادر اداری و... به تالش شبانه روزی 
حوزه فنی خودرویی سازمان آتش نشانی رشت اشاره کرد و ادامه داد: این تالش ها قابل 
ستایش است چرا که به پشتوانه حضور پررنگ و بی وقفه کادر فنی و خودرویی این سازمان، 
خوشبختانه توانستیم با داشتن ناوگان خودرویی سالمت در حین اعزام به عملیات های اطفا 

و امداد و نجات نسبت به ارائه خدمات پیش قدم باشیم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
به نقل از امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت، نصب بنرهای اطالع رسانی با موضوع 
قرار دادن زباله ها در بیرون خانه سر ساعت مشخص 

انجام شده است.
پسماندهای  مدیریت  سازمان  گزارش  این  برپایه 
شهرداری رشت و شرکتهای رفت و روب محالت شهر 
از چهارشنبه ۲۵ تیر ماه اقدام به نصب بنرهای اطالع 
پنجگانه شهرداری رشت  مناطق  در محالت  رسانی 

کرده اند.
تا  شده  خواسته  رشت  شهروندان  از  بنرها  این  در 
پسماندها و زباله های خود را سر ساعت ۲۱ شب پشت 
در خانه ها قرار دهند تا عملیات رفت و روب با سرعت 

و دقت بیشتر انجام شود.
باره  در  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
این اقدام اعالم کرده است که برای آگاهی شهروندان و 
فرهنگسازی در این زمینه تالش و برنامه ریزی خواهد کرد. 

بنرهای اطالع رسانی در محالت شهر رشت 
نصب شد

به منظور آگاهی بخشی به شهروندان برای قرار دادن زباله های 
خانگی سر ساعت ۲۱ شب پشت در منازل، به وسیله سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محالت مختلف بنرهایی 

نصب شده است.

قرار است جلسه استیضاح شهردار رشت شنبه برگزار شود
پس از آنکه دوباره جلسه استیضاح شهردار رشت به 
تعویق افتاد، رئیس شورای اسالمی اعالم کرد قرار 
است این جلسه روز شنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ 

برگزار شود..
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، یکصد و پنجاه و سومین 
جلسه شورای اسالمی شهر رشت که با دستور 
استیضاح شهردار برگزار شد دوباره به دلیل به حد 

نصاب نرسیدن اعضا، از رسمیت خارج شد و ختم جلسه توسط رئیس شورای شهر اعالم گردید.
با وجود اینکه شهردار رشت در ساختمان شورای اسالمی شهر حضور داشت، اما جلسه تشکیل نشد 
و مقرر گردید که رئیس شورا در اسرع وقت حداکثر تا روز شنبه نسبت به برگزاری جلسه استیضاح 

اقدام کند که وی هم روز شنبه را برای برگزاری این جلسه اعالم نمود.
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