
شهرداری رشت در هفته یی که گذشت

)هفته دوم مرداد ۱۳98(

شماره ۱

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت



یک اتفاق خوب در نیمه  تیر ماه امسال
شهردار رشت عضو کارگروه ویژه مدیریت پسماندها شد

برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  نوبخت  محمدباقر  دکتر  ابالغ  با     
به عضویت کارگروه ویژه  ناصر حاج محمدی شهردار رشت  بودجه کشور، دکتر  و 

پسماندها و صیانت از محیط زیست انتخاب شد.
   شهردار رشت به عنوان تنها شهردار کشور است که به عضویت این کارگروه در 
آمده و این موقعیت می تواند برای شهر رشت که سالیان متمادی است از معضل 
پسماندها رنج می برد و دارای آلوده ترین رودهای کشور است، اتفاقی مثبت و مبارک 

ارزیابی شود. 

شهرداری رشت در آیینه  رسانه های گیالن

)هفته ی دوم مرداد ماه ۱۳۹۸(

بازرس کل استان گیالن می گوید تجمع پاکبانان 
شهرداری رشت عادی نبود

   به گزارش سایت »دیارمیرزا« سیف هللا مسرور روز دوشنبه در بخشی از سخنانش 
با خبرنگاران در باره ی تحصن کارگران و پاکبانهای شهرداری رشت گفت: این اتفاق 

طبیعی نیست و قطعاً دستهای 
ماجرا  این  در  پرده ای  پشت 

وجود دارد.
استان  بازرسی  کل  رئیس     
گیالن با هشدار به همه کسانی 
که می خواهند آرامش شهر را 
شدت  به  گفت:  بزنند،  برهم 
افراد،  این  رفتار  مراقب 
اعضای شورا و کسانی که به 
دنبال منافع شخصی خودشان 

بوده اند، هستیم.
   وی همچنین افزود: اعضای 
ندارند  به هیچوجه حق  شورا 
در عزل و نصبهای شهرداری 

دخالت کنند.
   خبر تجمع و تحصن عده ای 
از پاکبانان برای نخستین بار 

به وسیله ی سرپرستی خبرگزاری  »فارس« در استان گیالن منتشر شده بود.

حضور شهردار رشت در صدا و سیمای گیالن
   دومین حضور ناصر حاج محمدی در صدا و سیمای مرکز گیالن به نام برنامه  »خانه 

مهر« رقم خورد.
   شهردار رشت با حضور در این برنامه زنده خبر داد که بزرگترین نیروگاه زباله سوز 

کشور در رشت راه اندازی می شود.
   وی سپس در دیدار با مدیران ارشد سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور 
و رایزنیهای متعدد و نشستهای پی درپی توانست گامهای اولیه را برای اجرایی شدن 

این پروژه بردارد.
   گفتنی است بحث ایجاد نیروگاه زباله سوز در رشت از شورای سوم این شهر مطرح 

بوده اما تا شورای پنجم فقط بحث و بررسی در این زمینه صورت گرفته است.
   به نظر می رسد با جدیت شهردار رشت و با قولهای مساعد گرفته شده قرار است 

قفل این معضل بزرگ و قدیمی شهر رشت با کلید ناصر حاج محمدی باز شود.



بمب خبری شهردار رشت
   پس از آنکه واحد خبر مدیریت ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری 
محمدی شهردار  حاج  دکتر  و جدیت  پیگیری  با  که  داد  خبر  رشت 
رشت از محل اعتبارات ویژه وزارت کشور ۱۸ میلیارد 
تومان برای بهبود زیرساختهای پردازش و تبدیل مواد 
به  است،  یافته  تخصیص  رشت  کالنشهر  پسماندهای 
سرعت خبرگزاریها،سایتهای خبری، برخی از نشریات 
و  دادند  بازتاب  را  خبر  این  تلگرامی  کانلهای  و حتی 

خبر یاد شده به سرعت در شهر پیچید. 
   مدیریت ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری رشت 
در یک نظرسنجی در هفته ی گذشته از ۵۰ نفر به طور 
کارگر،  کارمند،  از  اعم  متفاوت  شغلهای  در  تصادفی 
باره ی  در  تا  خواست  آنها  از  و...  شورا  عضو  دانشجو، 
سخن  گذشته  هفته  در  رشت  شهر  رویداد  مهمترین 
بگویند که ۳۵ نفر از آنها به خبر تخصیص ۱۸ میلیارد 

ریال اعتبار ویژه برای مدیریت پسماندهای رشت اشاره کردند.
 این موضوع نشان می دهد که شهروندان روی مساله  مدیریت زباله ها 
حساس هستند و مدیریت پسماندها جزو اولویت اصلی آنها در شهر 

رشت محسوب می شود.
    این خبر را حتی سایتهای خبری و اطالع رسانی کشوری نیز بازتاب 

داده اند.

بازتاب خوب 
رسانه یی 

تصمیم »روز خبرنگار« 
شهردار رشت

پویش#روز_خبرنگار_ به  پیوستن  به  رشت  تصمیم شهردار     
روز_نشست_خبری_نیست با واکنش خوب رسانه ها همراه شد.

آنکه سایت شهرداری رشت خبر داد که در راستای  از     پس 
ارج نهادن به مقام خبرنگار؛ شهردار رشت در »روز خبرنگار« به 
جای نشست خبری از آنان تجلیل می کند، رسانه ها نسبت به این 

رخداد واکنش نشان دادند.
   ناصر حاج محمدی در این خبر اعالم کرد: برای احترام و ارج 
نهادن هر چه بیشتر به کارو فعالیت خبرنگاران اینجانب در روز 
خبرنگار از برگزاری نشست خبری پرهیز نموده و آن را به  روزی 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  از  همچنین  و  می کنم  موکول  دیگر 
ویژه  آیینی  برگزاری  با  تا  می خواهم  رشت  شهرداری  بین الملل 
در شأن خبرنگاران، ضمن قدردانی و تالش یک ساله این عزیزان، 

برنامه  ای شاد و خاطره  انگیز را برای آنان تدارک ببیند.
برای  نامه  ارسال  با  قانع هم  علیرضا  نظر  اظهار  این  متعاقب     
مدیران رسانه های گروهی از آنها خواست تا یک خبرنگار را برای 

حضور در برنامه »روز خبرنگار« شهرداری رشت معرفی کنند.
   گفتنی اینکه شهردار رشت جزو نخستین شهردارانی در استان 

گیالن است که به این پویش پیوست.

میز خدمت ابتکاری نه 
چندان جدید

   قرار است از این پس هر هفته روزهای 
با  میزخدمت   ۱۱ تا   ۹ ساعت  از  جمعه  
رشت  مصلی  در  مناطق  از  یکی  محوریت 

برگزار شود.
منطقه  محوریت  با  میزخدمت  هفته  این     
چهار شهرداری رشت و با بررسی مشکالت 
نخودچر،  آباد،  حافظ  یخسازی،  محالت 
ولکس،  عینک،  پاسکیاب،  صف سر، 
حمیدیان، سلیمانداراب، الکتریک و شهرک 

قدس به طور ویژه برگزار شد.

علیرضا قانع و خبرنگاران
بین الملل  روابط  و  ارتباطات  مدیریت  سرپرست     
خبرنگار«  »روز  آیین  برگزاری  برای  رشت  شهرداری 
و  خالقانه  پیشنهادهای  و  طرحها  از  که  کرد  اعالم 

نوآوری در این برنامه استقبال می کند.
   وی در نامه یی به رسانه های گروهی از همه  فعاالن 
رسانه ای خواسته است تا دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادها، 
و  بررسی  برای  را  و... خود  نوآوری  ابتکاری،  طرحهای 

اجرا به این روابط عمومی ارائه کنند.
   هدف علیرضا قانع فراهم کردن بستری مناسب برای 
ایجاد دوسویه بین شهرداری و جامعه  رسانه ای استان 

گیالن است.
   هر چند راضی نگه داشتن همگان کاری دشوار است اما مدیریت روابط 
عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت نشان داده که با اطالع رسانی به 

هنگام می تواند توجه و نظر رسانه های گروهی را جلب کند.



درآمد شهرداری رشت کم  است
   خبرگزاری مهر به نقل از شهردار رشت اعالم کرده 
تومانی  میلیارد   ۱۲۱ مطالبات  به  اشاره  با  وی  که 
شهرداری رشت از دستگاه های اجرایی، گفته است: 
نبود درآمد الزم سرعت اجرای بسیاری از پروژه ها 

و طرحهای شهری را با کندی مواجه کرده است.
    بر پایه  این گزارش ناصر حاج محمدی در نشست 
هم اکنون  کرد:  اظهار  رشت  شهرستان  فرمانداری 
موضوع   ۱۴ پیگیری  حال  در  همزمان  صورت  به 
اعم تأمین اعتبار، ساخت و ساز، مشاوره، مدیریت 

پسماند و... هستیم.
رشت  شهردار  مهر«  »خبرگزاری  گزارش  به     
همچنین گفته است: درآمد بسیار اندک، مطالبات 
سبب  رشت  شهرداری  فراوان  بدهکاریهای  و  زیاد 
کندی و یا توقف پروژه و طرحهای مختلف شهری 

شده است.

پیشنهاد جالب توجه
 یک شهروند

یکی از شهروندان شهرهای شرق گیالن پیشنهاد جالب 
توجهی داده است.

   وی در پیامی برای شهرداری شهر خود نوشته که: 
شهرداری گرگان ایستگاه های اتوبوس شهر را به شکل 
رادیوی قدیمی طراحی و درست کرده که البته آهنگ 
هم پخش می کند و مورد استقبال مردم این شهر نیز 

قرار گرفته است.
   این شهروند خطاب به شهردار شهر خود نوشته که 

چقدر خوب است شهردار ما هم چنین ایده هایی را برای 
شهر به کار گیرد که هم شهر را زیبا می کند و هم روحیه  

شهروندان را افزایش می دهد.
   چنین ایده های خالق در فضاسازی شهری برای رشت 

که مرکز استان گیالن نیز هست بسیار حیاتی است.

قدردانی از جوان رشتی 
والیبالیست قهرمان جهان 

فیض  مهران     
به  که  امام دوست 
بازیکتان  دیگر  همراه 
جوانان  والیبال  تیم 
به  گذشته  هفته   ایران 
نایل  جهان  قهرمانی 
آمدند با حضور شماری 
استان،  مسووالن  از 
کمیسیون  رئیس 

تجلیل شهردار  مورد  و...  شورا   گردشگری   و  اجتماعی  فرهنگی، 
رشت قرار گرفت.

   ناصر حاج محمدی با اهدای هدیه به این والیبالیست رشتی نشان 
داد که حساسیتهای شهروندان رشت را به خوبی درک می کند.

   این خبر نیز مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت و سایت 
رشت  شهردار  از  نقل  به  گیالن  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
ملی  تیم  گیالنی  ورزشکار  از  استقبال  مراسم  در  »وی  که  نوشت 
والیبال جوانان گفت: افتخار می کنم که به عنوان شهردار این شهر 
و  امام دوست هستم  فیض  مهران  ورزشکارانی همچون  در خدمت 
برپا  را  استقبالی  مراسم  چنین  که  می کنم  تشکر  نیز  مسئوالن  از 
کرده اند.ناصر حاج محمدی افزود: با داشتن چنین قهرمانان بسیار 
خرسندم و به طور حتم شهرداری رشت خود را مکلف می داند که 
در خدمت ورزش گیالن باشد به خصوص در ورزش پایه و همگانی 
که ورزش همگانی در نهایت منجر به ورزش قهرمانی خواهد شد. 
شهردار رشت ادامه داد: باید با سرمایه گذاری مناسب در ورزش های 
پایه، تعداد ورزشکاران نخبه و برجسته را در گیالن و به خصوص 
در شهر رشت افزایش دهیم و در این زمینه شهرداری همه گونه 

همکاری را با جامعه ورزش انجام خواهد داد.«



»جوکول« به چهارمین جشنواره رسید
از  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس     
برگزاری چهارمین جشنواره جوکول)نوبرانه برنج( در پیاده راه فرهنگی 

این شهر خبر داد.
با  اینکه سه جشنواره پیشین همزمان  به  اشاره  با     علیرضا حسنی 
برداشت محصول برنج برگزار شده اند، گفت: این جشنواره شنبه ساعت 

۱۹ در پیاده راه افتتاح شده و چهار روز ادامه می یابد.
انتقال داشته  های فرهنگی به     حفظ و احیای آداب و رسوم بومی، 
نسل جوان از اهداف این جشنواره اعالم شده و ارائه محصوالت فرآوری 
شده جوکول، نشان دادن ادوات سنتی محصول برنج همچون پادنگ 
و آبدنگ، اجرای موسیقی محلی، آیینهای سنتی، عرضه صنایع دستی 

و... از بخشهای آن است.
   جوکول واژه ای گیلکی به معنای خوشه نارس برنج است.

   جوکول را به مقدار کم می چینند و دود می دهند یا خام می خورند. 
جوکول نوبرانه برنج است و هرچه تازه تر باشد، نرمتر و خوش طعم تر 

است.
همکاری با سازندگان »نماهنگ پرچم«

فضای سبز  و  منظر  برنامه های خوب سازمان سیما،  از  یکی     
سازندگان  با  سازمان  این  همکاری  رشت  شهرداری  شهری 

»نماهنگ پرچم« در هفته  گذشته بود.
تا  ایرانیان موجب شد     احترام به پرچم به عنوان میثاق ملی 
این سازمان نسبت به آذین بندی شهر و پیاده راه فرهنگی رشت با 

پرچمهای ایران اقدام کند.
   هر چند سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همواره 
در طول سال برای میدانها و بلوارها و تقاطعهای غیرهمسطح از 
قامت  تا  این موضوع سبب شد  اما  استفاده می کند  ایران  پرچم 
ساختمان ساعت شهرداری رشت نیز بر پرچم ایران استوار گردد.

   سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با همکاری اداره شهر دوستدار کودک این شهرداری و 
مشارکت سازمانهای مردم نهاد، جشنواره »محله من محله پاک« را به مناسبت »روز جهانی پالستیک« 

با محوریت برنامه های کودک و نوجوان در »بوستان ملت رشت« برگزار کرد.
   پیگیری برنامه های شهر دوستدار کودک که یکی از اقدامات جدی شهرداری رشت است سبب شده 

تا بسیاری از برنامه های آموزشی مرتبط با کودکان در رشت ساماندهی شود.
   در این برنامه نیز انجام برنامه های شاد و متنوع در کنار بازیهای محیط زیستی با محوریت تفکیک 

زباله از مبدا و جایگزین کردن مواد تجدیدپذیر به جای پالستیک مورد توجه بود.

ویژه برنامه »روز جهانی بدون پالستیک« با نگاه به کودک و نوجوان

برخورد »خبرساز«
   برخورد شدید خودرو با دیوار یک خانه  مسکونی  خبرساز شد

رسانه های  از  بسیاری     
از  نقل  به  استان  گروهی 
سازمان  عمومی  روابط 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
حادثه  این  رشت  شهرداری 
این  و حتی  دادند  بازتاب  را 
خبر در شبکه های اجتماعی 

نیز راه یافت.
   سازمان آتش نشانی اعالم 
کرد که به محض آگاه شدن 
خودروی  یکدستگاه  سریعاً 

مدرسه  جنب  دیانتی  کوی  در  حادثه  محل  به  را  آتش نشان  سه  همراه  به  اطفایی 
عبدی نژاد اعزام کرده است.

با دیوار سبب برخورد  از آن جهت خبرساز شد که برخورد خودرو  این حادثه      
شدید با جعبه حاوی مواد شوینده و پاشیدن آن بر سر و صورت یک بانوی ۲۰ ساله 

را فراهم آورده است.
امیرالمومنین)ع(  بیمارستان  به  و چشم سریعاً  ناحیه صورت  از  آسیب دیده  فرد     

منتقل شد و مورد مداوا و درمان قرار گرفت.
   آتش نشانان رشت هم در اقدامی تحسین برانگیز پس از اینکه محل حادثه را از مواد 

شوینده پاکسازی و ایمن سازی کردند به ایستگاه خود بازگشتند.



دستاورد نخستین نشست ستاد اربعین شهرداری رشت
  در نخستین نشست ستاد اربعین شهردار رشت در سال ۱۳۹۸ بر حرکت 
به سمت کیفی شدن خدمات، ارتقای خدمات شهری، بهره مندی از کمکهای 
کربالی  در  نذری  توزیع  برای  همکاران  و  مردمی 

معلی تاکید شد.
تشکیالتی  که  رشت  شهرداری  اربعین  ستاد     
مورد حمایت مردمی و وابسته شهرداری است این 
نشست را برای بررسی وضعیت موجود و همچنین 
به  زائران  به  رسانی  خدمات  برای  برنامه ریزی 

کربالی معلی برگزار کرده است.
   علیرضا قانع رئیس این ستاد اربعین به فعالیتهای 
کرد  اشاره  رشت  شهرداری  اربعین  ستاد  ساالنه 
به  سال  طول  در  همچنین  ستاد  این  گفت:  و 
مناسبتهای مختلف ایستگاه صلواتی برپا می کند و 
حوادث  و  بحرانها  در  کمک رسانی  ثابت  پای  یک 

مختلف است.
در  که  کرده اند  ثابت  ستاد  اعضای  افزود:  وی     
بحرانها می توانند در کنار مردم و مسووالن باشند و 

این همکاری را در جریان حوادث مناطق سیل زده نشان داده اند.
مسوول  تعیین  اعزامی،  نیروهای  آموزش  ستاد،  اعضای  وظایف  تقسیم     
خدمات شهری، ایجاد کمیته های فنی و اجرایی، تغییر نوع وظایف به سمت 
ارائه خدمات، چگونگی برپایی ایستگاه های صلواتی، پخت نان و توزیع بین 
زوار، کمک رسانی، ارائه خدمات پزشکی و درمانی، ایجاد رادیو کربال و... از 

مباحث مطرح شده در این نشست بود.
   پیش بینی می شود با هدایت و حمایت شهردار رشت ستاد اربعین شهرداری 
بهتری  برنامه ریزی  دارد،  نیز  را  گذشته  سالهای  فعالیت  تجربه   که  امسال 

خواهد داشت.

خبری مسرت بخش در باره  
وضعیت آسفالت رشت

نامناسب  آسفالت     
شهر  معابر  و  خیابانها 
سالهای  طول  در  رشت 
گذشته مورد انتقاد شدید 
و  مسووالن  شهروندان، 
و  بوده  رسانه های گروهی 
سوژه   موضوع  این  گهگاه 

هفته  این  است،  شده  واقع  نیز  کشور  رسانه های  از  برخی 
شهرداری  زیربنایی  امور  و  نقل  و  حمل  معاونت  سرپرست 
رشت خبری در باره ی اجرای نهضت آسفالت عنوان کرد که 

به سرعت در رسانه های مختلف استان بازتاب یافت.
   مهندس فرامرز جمشیدپور از افزایش ۱۲۰ درصدی میزان 
سه  به  نسبت  امسال  ماه  تیر  در  رشت  معابر شهر  آسفالت 
ماهه فصل بهار خبر داد و گفت: در تیر ماه امسال مجموعاً 
معابر  در  آسفالت  تن   ۱۱۴۶۳ میزان  به  مترمربع   ۹۳۷۵۷
شهر رشت ریخته شده که این میزان در طول سه ماهه بهار 
امسال مجموعاً ۸۴۰۸۲ مترمربع به میزان ۷۷۶۷ تن بوده و 
اعداد و ارقام نشان از افزایش چشمگیر آسفالت معابر در تیر 
اراده جدی شهرداری رشت در اجرای نهضت  ماه امسال و 

آسفالت دارد.
ارقام آسفالت ریزی مناطق     وی سپس به تفکیک عدد و 
پنجگانه شهرداری رشت را در تیر ماه امسال و مقایسه آنها 

با سه ماهه فصل بهار ۱۳۹۸ ارائه نمود.
   وی یک حرکت پسنیده هم انجام داد و از صبر و حوصله 
شهروندانی که مسیر رفت و آمد آنها به دلیل قرارگیری در 
بوده، تشکر و  برنامه  های روکش آسفالت و لکه گیری معابر 
قدردانی کرد و گفت: ما در اجرای پروژه های زیربنایی شهر 

نیازمند همکاری و مساعدت شهروندان هستیم.

برگزاری نشست کمیته پژوهش و مطالعات در 
دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
و  برنامه ریزی  معاونت  مطالعات  و  پژوهش  کمیته  نشست     
و  شد  برگزار  امسال  ماه  تیر  اواخر  رشت  شهرداری  انسانی  ی 

موضوعات مهم و قابل توجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   در این کمیته »طرح جامع سیما و منظر شهر رشت«، »طرح 
در  شهری  منظر  »طراحی  رشت«،،  شهر  سبز  فضای  جامع 
عنوان  با  پژوهشی  طرح  و  علی«  امام  تاثیرگذارمیدان  محدوده 
اطراف  ساکنین  با سالمتی  آن  ارتباط  و  بو  ایجاد  »تعیین عوامل 
رودخانه های زرجوب و گوهررود و راهکارهای رفع آن« مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
   در این نشست در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری رشت در باره موضوعات یاد شده تصمیم گیری 

صورت گرفت و پیگیرهای الزم به عمل آمد.



شهرداری رشت 
در هفته یی که 

گذشت
می فرمایید  مالحظه  که  بولتنی 
و  ارتباطات  مدیریت  از  کاری 
رشت  شهرداری  بین الملل  امور 
زوایای  به  دارد  قصد  که  است 
این  فعالیتهای  شده  دیده  کمتر 
گذشته  هفته  یک  در  شهرداری 

نظر و گذری بنماید.
و  اطالعات  با  بولتن  این     
مختلف  حوزه های  که  خبرهایی 
مناطق  معاونتها،  عمومی  روابط 
مدیریتهای  و  سازمانها  پنجگانه، 
می دهند،  ما  به  رشت  شهرداری 
می تواند غنی تر و بهتر ارائه شود.
در  گام  نخستین  حرکت  این     
سیستم  از  بهره گیری  جهت 
برای همگام نمودن همه  ارتباطی 
واحدهای مختلف شهرداری رشت 
و نیز انسجام بخشی هر چه بیشتر 
رو  پیش  هفتگی  برنامه های  به 
بی نقص  اقدامات  نخستین  است. 
نیستند اما می توانند موثر باشند. 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
این  دارد  قصد  رشت  شهرداری 
بولتن را هر هفته بهتر از گذشته به 

مدیران شهرداری ارائه دهد.
مخاطبان  همه  اصالحی  دیدگاه 
راه  ادامه  در  ما  یاریگر  می تواند 

باشد.

علیرضا قانع
امور  و  ارتباطات  مدیریت 

بین الملل شهرداری رشت
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