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با حضور نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمى ،فرماندار و شهردار املش انجام شد:

افتتاح  9پروژه شهرداری املش

آب و برق محروم بودند.
 - 16توسعه راه ارتباطی به مجتمع گردشگری لوزان و انجام روکش آسفالت توسط
مالک مجتمع با نظارت شهرداری
 - 17آسفالت کوچه های شهید رحیمی و شورا که منتهی به محالت کند سر و نرکه می
شود از ردیف اعتبارات دولتی با کارفرمایی راه و شهرسازی.
 - 18لکه گیری و ترمیم پیاده روهای سطح شهر اعم از خیابان های شهید نامجو ،شهید
مفتح ،شهید بهشتی و امام خمینی (ره) و خیابان آزادگان
 - 19تخریب جدول کوچه میهن از کمربندی آیت اله طالقانی جهت تعریض و بازگشایی
کوچه مذکور
 - 20تخریب و دیوارچینی محوطه آرامستان شهرداری املش
گیالن امروز – علیرضا خانی
با حضور دکتر عباسی نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش ،حجت االسالم
صفری امام جمعه شهرستان املش ،دکتر محمودی فرماندار شهرستان املش ،مهندس
ناصر رنجبر شهردار املش ،اعضای شورای شهر وجمعی از مسووالن شهرستان املش
بهربرداری از  9پروژه شهرداری همزمان با نهمین روز از ایام ا...دهه فجر انقالب اسالمی
به طور تجمیع در استخر تفریحی توریستی زربیجار به بهربرداری رسید .در این مراسم
ابتدا مهندس رنجبر با تبریک ایام ا...دهه فجر این دهه را سرآغاز طلوع دوباره اسالم،
خاستگاه ارزشهای اسالمی و مقطع رهایی ملت ایران ارزیابی کرد که گذشته را از آینده
جدا ساخت .وی دهه فجر را نقطه عطف تاریخ و تبلور اراده امتی مومن و مجاهد برای
حاکمیت ارزشهای الهی ازیابی کرد و افزود :روز پیروزی انقالب اسالمی به عنوان روزی
ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ایران ثبت شد انقالبی که رساترین فریاد
تاریخ بوده که امام امت آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن با تمام وجود
تالش کرد .شهردار املش به پروژههای قابل افتتاح شهرداری املش در ایام ا...دهه فجر
اشاره کرد و گفت  9پروژه شهرداری در نهمین روز دهه مبارک فجر آماده بهرهبرداری
شده است که شامل ساماندهی محل دپوی زباله قبلی منطقه کیازنیک ،اعم از تسطیح
خاکبرداری و کشت درختان توسکا جهت ایجاد فضای سبز در خیابان شهید چمران با
اعتبار  500میلیون ریال ،بازگشایی خیابان منتهی به مسجد پنج تن آلعبا کیازنیک ،با
اعتبار 100میلیون ریال ،تعریض پل و بازگشایی کوچههای الله  1و  2در خیابان شهید
آیت ا ...غفاری با اعتبار 200میلیون ریال ،تعریض پل بتنی خیابان شهید دکتر شریعتی
با اعتبار 150میلیون ریال ساماندهی بازار هفتگی اعم از جانمایی محل کسب و احداث
پارکینگ در سطح شهر با اعتبار  150میلیون ریال ،شروع فرش موزاییک ضلع جنوبی
پیاده رو خیابان شهید چمران روبروی دانشگاه پیام نور در خیابان شهید چمران با اعتبار
 200میلیون ریال ،فاز اول بهسازی پارک کودک در خیابان میرزا کوچکخان با اعتبار
1میلیارد ریال ،اجرای سرعتگیر آسفالتی سطح شهر براساس مصوبه شورای ترافیک در
سطح شهر با اعتبار  150میلیون ریال همگی از محل درآمدهای شهرداری از مهمترین
پروژههای شهرداری در ایام ا...دهه فجر بوده است .وی در ادامه خاطرنشان کرد :در طول
این سه ماه حضور اینجانب شهرداری حدود  1میلیارد و  700میلیون تومان درآمد داشته
است .در ادامه این مراسم دکتر عباسی با اشاره به اینکه استخر زربیجار خوشبختانه بعد
از مدتها با همت شهردار این شهر الیروبی میشود خاطرنشان ساخت با آمادهسازی این
استخر شرایط خوبی برای جذب توریست در املش ایجاد میشود .وی در ادامه با ابراز
نگرانی از کمربندی املش لزوم ساماندهی این کمربندی را خواستار شد .الزم به یادآوری
است مهندس رنجبر در طول سه ماه فعالیت در مدیریت شهرداری املش پروژههای
زیادی را اجرا کرده است که اهم این این پروژها به شرح زیر است:
مهندس ناصر رنجبر ،شهردار املش :در طول سه ماه شهرداری املش بیش از
 1میلیارد و 700میلیون تومان درآمد کسب کرده است که برابر با دوره هشت
ماه گذشته بوده است
 - 1سروسامان دادن مدیریت
پسماند در حوزه شهری که
جمع آوری زباله و تحویل زباله به
کارخانه کمپوست رودسر یکی از
دغدغه های مردم عزیزمان بوده
است.
 - 2بهبود وضعیت ماشین آالت
شهرداری اعم از اداری  -خدمات
شهر و حمل و نقل ،که نیازمند
تعمیرات اساسی است.
 - 3ساماندهی بازار هفتگی
شامل جانمایی محل کسب بازار
و احداث پارکینگ و انشااهلل تا ماه
دیگر به اتمام خواهد رسید.
 - 4بهبود وضعیت بدهی های
شهرداری در امور جاری  -بیمه
و تامین اجتماعی در قالب توافق
با ادارات مربوطه.
 - 5سروسامان بخشیدن به
وضعیت فضاهای عمومی اعم از
پیاده روها که از حقوق به حق شهروندان است.
 - 6مکاتبات با تمامی ادارات کل همچون ادارات کل استانداری ،راه و شهرسازی ،سازمان
امالک و تملیک استان ،سازمان شهرداری های کشور و مدیریت برنامه ریزی استان و
کشور در جهت برآورد نیازمندی های شهرداری
 - 7راه اندازی گشت تاکسیرانی برای سرویس دهی بهتر تاکسیرانی به شهروندان عزیز
و درخواست اخذ مجوز تاکسی بی سیم برای شهرداری به عنوان یک منابع درآمدی
پایدار  -و همچنین درخواست ایجاد سازمان حمل و نقل برای واحد تاکسیرانی شهرداری.
 - 8مکاتبه با آب منطقه ای برای تعیین تکلیف محل دفن زباله شهرداری و تهیه طرح
اولیه توسط شهرداری برای ایجاد محل تفریحی و توریستی برای ساکنان منطقه کیازنیک
و همچنین تصویب نمودن منطقه زربیجار در کمیته برنامه ریزی شهرستان با حمایت
و کمک فرماندار محترم برای ایجاد یک منطقه و مجتمع تفریحی و توریستی در حوزه
شهری املش
 - 9پیگیری برای دریافت سند مالکیت امالکی که در اختیار شهرداری بوده و سندش
تحت بنیاد علوی است از طریق بنیاد علوی شهرستان رودسر
 - 10سروسامان دادن به وضعیت آرامستان شهر املش و توافق با اوقاف شهرستان در
جهت هرچه بهتر اداره کردن آرامستان و همچنین در مورد ایجاد مکانی برای اداره اوقاف
و امور خیریه با توافق شهرداری در جلوی آرامستان جهت استقرار این اداره.
 - 11بررسی کارشناسی طرح جامع شهری که به دلیل مشکالت در بسیاری موارد
که در خدمت رسانی به شهروندان شهرداری با مشکل مواجه بود و همچنین مکاتبه با
فرماندار محترم و معاون محترم امور عمرانی استانداری در جهت رفع نواقص از طریق
حوزه مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری.
 - 12اجراء مصوبات شورای ترافیک شهرستان در مورد سرعت گیرها و عالیم رانندگی
در حوزه شهری توسط شهرداری
 - 13آماده کردن اسناد و اوراق در مورد اجراء پروژه های شهری اعم از روکش آسفالت،
و کمربندی حوزه شهری براساس مقررات مالی شهرداری
 - 14سروسامان دادن به کوچه ها و معابر شهری و شناسایی نقاط حادثه شهری
 - 15ایجاد راه ارتباطی برای  5خانوار جنب مسجد پنج تن آل عبا کیازنیک که از نعمت

مذکور
 - 52شروع تهیه نقشه های تفضیلی برای حوزه شهری در جهت تسهیل کردن انجام
امورات مربوطه به شهروندان در حوزه شهرداری
 - 53سیاست گذاری برای بودجه ورزشی در حوزه شهرداری و اختصاص آن به کلیه
رشته های ورزشی براساس تحقق بودجه و همچنین تقدیر و تشکر از نوجوانان و نونهاالن
املش به عنوان سفیران املش در مسابقات استانی و کشوری.
 - 54ایجاد تلفن  137به عنوان پل ارتباطی شهروندان با شهرداری بدون واسطه در قالب
انتقاد ،شکایت ،پیشنهاد و تقدیر و تشکر
 - 55گزارش برنامه لوجنک از حوزه شهری و پاسخگویی اینجانب از طریق رسانه ملی
به صورت تلفنی

 - 21ترمیم و بازسازی عابر پیاده بلوار سفیر امید
 - 56بازدید از ساختمان های قدیمی تاریخی میراث فرهنگی شهر املش و دعوت از
 - 22تعریض پل و لوله گذاری کوچه های الله  1و  2از خیابان شهید آیت اله غفاری
دکتر طالع از صاحب نظران حوزه میراث و گردشگری برای ارایه طریق در جهت استفاده
 - 23تعریض پل خیابان شهید دکتر شریعتی کیازنیک اعم از خاکبرداری ،دیوارسازی بهینه از این بناهای تاریخی و نشست با افراد متقاضی سرمایه گذاری در این بخش
و اجرای دال بتنی و جابجایی نرده حفاظتی آهنی پل خیابان شریعتی جنب منزل آقای  - 57اجرای جنگ شادی به مناسبت شب یلدا در کانون معصومیه املش
قرباندوست
 - 58تجلیل از قهرمانان کاراته و پینگ پنگ و قهرمان دوی استقامت کشوری
 - 24کندن درخت های حاشیه پارک گلستان و جابجایی و کاشت در معدن زباله قبلی
 - 25لوله گذاری کمربندی آیت اله طالقانی با لوله بتنی نمره  60جنب مسجد امام جعفر
صادق (ع) در منطقه سرچور
 - 26اخذ مجوز ساخت رایگان از شورای محترم شهر برای خیابان شهید چمران
کیازنیک از سه راه بستنی عباسی تا پل کیازنیک برای ترغیب در سرمایه گذاری جهت
توسعه شهری
 - 27اجرای مقدمات برگزاری مناقصه محدود پروژه های تعریض کمربندی آیت اله
طالقانی و روکش آسفالت معابر شهری
 - 28ساخت و نصب دریچه های فلزی لوله گذاری خیابان آیت اله طالقانی (ورودی
کوچه های اتکاء ،آزاده و طبیعت به تعداد  4عدد)
 - 29ساخت دریچه های بتنی در کشتارگاه جهت استفاده در مواقع ضروری ( 2عدد)
 - 30ترمیم و بازسازی لوله گذاری خیابان شهید منتظری روبروی نانوایی
 - 31تسطیح ،ساماندهی و کاشت درختان توسکا جهت ایجاد فضای سبز جایگاه قبلی
زباله در کیازنیک

 - 32تسطیح خیابان  20متری پشت شفیعی نسب
 - 33الیروبی انهار سطح شهر اعم از کوچه های جویبار ،سرو ،شریعتی ،دربندی ،مهر،
سام ،پل کیازنیک کمربندی سه راه تابستان نشین ،خیابان  20متری و ...
 - 34اجرای آسفالت نوار حفاری خیابان آزادگان
 - 35شن ریزی و نصب دریچه لوله گذاری کمربندی آیت اله طالقانی (جنب مسجد
امام جعفر صادق (ع) سرچور)
 - 36اصالح دریچه های خیابان شهدای لطیفی و مفتح
 - 37اصالح سرعت گیر آسفالت بلوار شهدای منا واقع در جلوی آرامستان
 - 38لکه گیری و روکش آسفالت خیابان ورودی شهر
 - 39تخریب دیوار عقب نشینی شبکه بهداشت واقع در خیابان شهید آیت اله ربانی
 - 40جلسه با کشاورزان منطقه باال زربیجار جهت تعریض جاده استخر
 - 41لوله گذاری جاده احداثی خیابان  20متری مسجد پنج تن آل عبا کیازنیک
 - 42تعویض دریچه بتنی کوچه مولوی از خیابان آیت اله طالقانی
 - 43نصب تابلوی یادمان شهدای بسیجی در ورودی شهر
 - 44لوله گذاری کوچه های شهید ابوالقاسمی از بلوار میرزا حبیب اله املشی با لوله پلی
اتیلن نمره  250میلی متر و شهید حسن پناه از میدان شهدا با لوله بتنی نمره 1000
میلی متر جهت هدایت آبهای سطحی
 - 45شروع موزاییک فرش ضلع جنوبی پیاده رو خیابان شهید چمران روبروی دانشگاه
پیام نور
 - 46شروع پروژه تکمیل سرویس بهداشتی پارک کودک
 - 47شروع پروژه الیروبی استخر زربیجار
 - 48اصالح دریچه های بتنی کوچه صنعت از کمربندی آیت اله طالقانی
 - 49شن ریزی کوچه های سطح شهر اعم از شهید داداشی ،شهید موسوی ،الله ،2
وصال ،کمربندی روبروی مدرسه نرجسیه و روبروی مغازه رحمانی و ...
 - 50خرید شن رودخانه ای و شن ریزی معابر خاکی سطح شهر
 - 51نقشه برداری خیابان  20متری مدرس به پنج تن آل عبا محدوده خیابان شهید
قنبری تا کمربندی آیت اله طالقانی و جلسه با کشاورزان منطقه جهت بازگشایی خیابان

 - 59جلسه هم اندیشی با اعضای محترم نظام مهندسی ،معاونت محترم عمرانی استان،
امام جمعه محترم شهرستان ،انبوه سازان محترم و روسای محترم صنعت و معدن و
تجارت ،اتاق اصناف ،مشاورین امالک و مسئولین سایت ها و گروه های مجازی
 - 60حضور شهردار و شورای محترم شهر املش در مناسبتهای ملی و مذهبی
 - 61مقدمات ایجاد دولت الکترونیک در حوزه شهری در قالب طرح سیماک و عقد
قرارداد با اداره کل پست استان در جهت شفاف سازی و جلوگیری از رانت و رعایت
حقوق شهروندی شهروندان عزیز
 - 62قرارداد با مشاور تحصیلکرده املشی در حوزه میراث برای اجراء پارک میرزاکوچک
خان املش بر بصورت بافت قدیمی تاریخی
 - 63گزارش بیالن عملکرد شهرداری به شورای شهر به جهت پاسخ گویی به شورای
و نیز حضور مستمر در جلسات شورای محترم شهر جهت پاسخ گویی به نظرات آنها.
 - 64پیگیری اخذ سند مالکیت امالک شهرداری  -پیگیری مطالبات معوقه شهرداری
از طریق دایره اجرائیات ثبت اسناد و امالک  -پیگیری پروندهها و تنظیم لوایح دفاعی
و ارایه آن به مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی  -حضور مستمر در جلسات
شورای محترم شهر جهت پاسخ گویی به نظرات آنها.
 - 65اصالح و رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر
 - 66نصب تابلوهای ترافیکی هشداردهنده سرعت گیر در بلوار شهدای منا
 - 67نصب استوانه ترافیکی جهت امتداد ایستگاه تاکسی خیابان امام (ره)
 - 68اطالع رسانی و اخطار به مالکین نمایشگاه های موتورسیکلت و اتومبیل
 - 69آموزش اطفاء حریق در مدارس سطح شهر
 - 70نصب شیر هیدرانت آتش نشانی خیابانی در سطح شهر
 - 71نظافت ،پاکسازی و شن ریزی محوطه کشتارگاه
 - 72هرس و چمن زنی درختچه های سطح شهر و کاشت درختچه های ماکلونیا
و برگ نو و گونه ای گیاهی (یال اسبی)  -یاس هلندی ،ورجینیا ،نادینا و کنف ابلق
 - 73پاکسازی و نظافت روزانه پیاده روها و خیابان های سطح شهر
 - 74جمع آوری نخاله های سطح شهر
 - 75نظافت کانیو جداول پیاده رو سطح شهر
 - 76نصب سطل های زباله جدید به تعداد  160عدد در معابر اصلی شهر
 - 77اخطار به مالکین تابلوهایی که بدون مجوز اقدام به نصب کردند.
 - 78شروع پروژه های پارک میرزاکوچک خان و میدان آیت اله ربانی
 - 79حمایت و مساعدت مالی از قهرمانان ورزشی شهرستان به مبلغ  16/000/000ریال
 - 80ایجاد واحد نقشه برداری در شهرداری توسط بخش خصوصی
 - 81عملکرد درآمدی شهرداری در سه ماه اخیر به مبلغ  11/187/000/000ریال و
هزینه های انجام شده به مبلغ  12/048/000/000ریال می باشد.

