
نشریه داخلی شهرداری رشت
سال اول- شماره سوم-هفته اول خرداد  ماه ۱۳۹۹

بزرگترین پروژه سرمایه گذاری 
تاریخ رشت

سخن اول
پوزش از تاخیر دوماهه 
به دلیل »بحران کرونا«

بلدیه«  »آوای  ماهنامه  شماره  نخستین 
را دی  )نشریه ی داخلی شهرداری رشت( 
بهمن  را  آن  شماره  دومین  و  ماه ۱۳۹۸ 
ماه ۱۳۹۸ منتشر کردیم اما در اسفند ماه 
و فروردین ماه انتشار این ماهنامه به بحران 
و گیالن  ایران  در  کرونا«  »ویروس  شیوع 
برخورد و با تعطیلی چاپخنانه ها روبه رو شد.

   بر اساس پروتکلهای بهداشتی چاپخانه ها 
مشمول تعطیلی اجباری شدند و مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت هم 
نتوانست سومین شماره  این ماهنامه را در موعد 
مقرر به چاپ برساند اما حاال که قدری از بحران 
»کرونا« دور شده ایم فرصت یافته ایم تا سومین 
شماره ماهنامه  داخلی شهرداری رشت - که 
مربوط به عملکرد اردیبهشت ماه این شهرداری 
است - را در هفته اول خرداد ماه منتشر کنیم.

   امیدوار هستیم از این پس بتوانیم انتشار 
منظم این »ماهنامه« را در کارنامه  فعالیت 
خود همراه سازیم و برای جلب اعتماد بیشتر 

روز به روز به محتوا و غنای کار بیافزاییم.
   بدون شک هر نوشته و مطلبی که از طیف 
وسیع مخاطبان ماهنامه به دستمان برسد ارج 
می نهیم و و با موثر و مفید دانستن دیدگاه های 
اصالحی شما هر نقطه نظر رسیده را در بهبود 

کیفیت کار و انتشار آن دخیل خواهیم کرد.
   شما می توانید از طریق ایمیل، یا نشانی نشریه 
مکاتبات خود را به ما انتقال داده و ما هم قول 
می دهیم ضمن مطالعه  دقیق آنها هر میزان از 
مطالبی که ارسال می نمایید و قابلیت اجرایی 

داشته باشد، آن را لحاظ کنیم.
   در همین مدت کوتاه وقفه حاصل شده 
برای انتشار ماهنامه  »آوای بلدیه« شهرداری 
رشت بحرانهای بسیاری را پشت سر گذاشت 
که بحران برف در بهمن ماه، فشردگی کار 
همراه با فعالیتهای مرتبط با مقابله با »کرونا« 
در اسفند ماه و فعالیتهای مرتبط با »استقبال 
از بهار« و پروژه »در-خانه - می مانیم« در 
نوروز ۱۳۹۹ و پس از آن مجموعه اقدامات 
شهرداری رشت در اجرای رزمایش مواسات 

و همدلی را پیگیری کردیم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت 

امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به    
بین الملل شهرداری رشت در این برنامه عملیاتی 
با تشریح مقدمه ای از لزوم داشتن برنامه برای انسجام بهتر 
کارها، اهداف و مجموعه اقداماتی که قابلیت اجرایی بر اساس 
شرح وظایف این مدیریت در بخشهای مختلف را دارند، ارائه 

شد.
و  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  خبر،  تولید  و  تهیه 
برای  تالش  و همچنین  زمینه  این  در  اصلی  های  برنامه 
پیشنهادی  های  برنامه  اولین  از  شهر  خبرگزاری  ایجاد 
مدیا  مالتی  انتشار  و  تولید  همچنین  و  بود  شده  ارائه 
فعال در شبکه  ای(، مجله ویدئویی، حضور  )چندرسانه 
رشتوند،  اختصاصی  اپلیکیشن  طراحی  اجتماعی،  های 
تهیه و تدوین بولتن هفتگی، تهیه و انتشار ماهنامه آوای 

شهرداری  عملکرد  های  کتابچه  چاپ  و  طراحی  بلدیه، 
رشت، ارسال پیام کوتاه به مناسبتهای مختلف، فعالیت 
های سمعی و بصری و... از فعالیتها در این بخش عنوان 

شده است.
در زمینه ارتباط با رسانه های استان، تهیه بولتن مکتوب 
و رایانه ای از اخبار سایت ها و روزنامه ها، سامانه رصد 
ارتباط  سیما،  و  صدا  با  ارتباط  محتوا،  و  اخبار  پایش  و 
ارتباطی و...، استراتژی  با رسانه ها، شیوه های مختلف 
شهرداری رشت در برابر انواع رسانه ها، نحوه پرداختی 
پیشنهاد شده  برنامه  این  و... در  به رسانه های مختلف 

است.
و  پژوهش  انجام   مردمی،  ارتباطات  برقراری  چگونگی 
افکارسنجی، تبلیغات محیطی، بهره گیری از تلویزیون های 
شهری و... نیز از پیشنهادهای مشخص مدیریت ارتباطات 

شهرداری رشت بوده است.
برنامه های مربوط به تشریفات، بازدیدها، افتتاحیه ها، دیدار 

با مسووالن، انتشارات، نامگذاری معابر و... از دیگر بخش های 
این برنامه عملیاتی اعالم شد.

واحد امور بین الملل این مدیریت نیز اقداماتی همچون عقد 
روزها  با  مرتبط  های  برنامه  خواهرخواندگی،  قراردادهای 
و مناسبتهای بین المللی، راه ابریشم، شهر خالق خوراک 
و  خالقیت  مرکز  فعالیتهای  یونسکو،  با  ارتباط  شناسی، 
نوآوری، آکادمی خوراک، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 

و... را دنبال خواهد کرد.
های  مدیریت  ها،  معاونت  عمومی  روابط  کار  بر  نظارت 
ستادی، سازمانها و مدیریت های مناطق از دیگر برنامه های 
پیشنهادی ارائه شده با یک شیوه نامه مشخص بوده است که 

در جای خود اهمیتی فراوان دارد.
عضویت در کمیسیون ها و مجامع عمومی، برقراری ارتباطات 

الکترونیکی و برنامه ریزی برای آموزش حرفه ای مسووالن و 
کارکنان روابط عمومی ها از دیگر اقدامات اساسی این برنامه 

عملیاتی اعالم شد.
الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  مدیر  قانع  علیرضا 
رشت با تقدیم این برنامه عملیاتی در ۸۵ صفحه به دکتر 
ناصر حاج محمدی به طور مشخص در هر زمینه قابلیت های 
اجرایی این برنامه ها را تشریح کرد و در پایان نیازمندیها، 
ابزارهای الزم و امکانات اولیه مورد درخواست را نیز مطرح 

نمود.
دکتر ناصر حاج محمدی ضمن ابراز رضایت از برنامه عملیاتی 
پیشنهادی، قول همکاری مساعد با مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت را داد و از علیرضا قانع خواست 
در هر مرحله از پیشرفت کار، نتایج و بازخوردها را به آگاهی 

و اطالع وی برساند.
هم اکنون مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 

می کوشد تا با چشم انداز مشخص این برنامه را اجرا کند.

برنامه عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
تقدیم شهردار گردید

قرارداد اجرای بزرگترین پروژه سرمایه گذاری 
تاریخ رشت امضا شد 

شهردار رشت جزئیات پروژه سرمایه گذاری 
»پارک آبی گیل لند« را

 تشریح کرد
  جلسه بحث و بررسی در زمینه اجرای یکی از بزرگترین پروژه های سرمایه گذاری 
تاریخ شهر رشت که به »پارک آبی گیل لند« مشهور است برگزار گردید و دکتر ناصر 

حاج محمدی به تشریح جزئیات اجرای این پروژه پرداخت.    
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر در جلسه 
مربوط به سرمایه گذاری پروژه پارک آبی گیل لند، با اشاره به نقش بسزای توسعه ورزش و 
تفریح در رشد و اعتالی فرهنگ شهری، این مهم را از اصلی ترین نقش های دولت محلی عنوان 
و اظهار کرد: این دولت ها با توجه به مطالعات صورت گرفته و سرانه های محاسبه شده، اقدام 

به طراحی وایجاد کاربری های خدماتی برای شهروندان می نمایند.
ناصرحاج محمدی گفت: رشت نیز با توجه به پیشینه خود و پتانسیل باالی گردشگری، باید 
دارای کاربری های خدماتی، تفریحی و ورزشی باشد تا بتواند عالوه بر رفع نیاز شهروندان، نیاز 

اهالی استان را نیز پوشش دهد و به جذب گردشگر کمک کند.
 وی ادامه داد: براین اساس شهرداری رشت مطالعات خود را در زمینه احداث پارک آبی گیل 
لند آغاز کرد و بر اساس آن ۱۴ و نیم هکتار زمین با نام مجموعه پارک آبی و مجتمع تجاری، 

فرهنگی، اقامتی، تفریحی و توریستی انتخاب شد.
شهردار رشت افزود: با توجه به لزوم ایجاد کاربری های مکمل در کنار پارک آبی گیل لند و 
با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته از شهروندان و گردشگران، کاربری های فرهنگی و 
رفاهی از جمله سالن همایش، سینما، شهر سالمتی، شهربازی، فضای تجاری، رستوران، هتل، 

سالن ورزشی و پارکینگ به عنوان کاربری های کلی طرح در نظر گرفته شد.
به گفته حاج محمدی مساحت این کاربری ها ۳۰۹ هزار متر مربع است.

این مسئول با اشاره به سیاست های مدیریت عالی شهر رشت مبنی بر استفاده از توان بخش 
خصوصی در ارائه خدمات، خاطر نشان کرد: اجرای طرح پارک آبی گیل لند و مجتمع یاد 
شده در دستور کار مشارکت قرار گرفت تا بخش خصوصی با استفاده از توان و تجربیات خود 
با احداث این پارک و کاربری های مکمل براساس طرح های ارائه شده و با استانداردهای 
کیفی مورد نظر شهرداری رشت، بتواند عالوه بر خدمات رسانی با کیفیت، سود معقولی نیز 

کسب کند.
وی تاکید کرد: با عنایت به تصمیم کارفرما مبنی بر اجرای این طرح به صورت مشارکت 
عمومی- خصوصی و درقالب مشارکت مدنی، الزم است تمامی آورده ها و منافع را به دقت 
بررسی کرد تا بتوان به بهترین نحو، منافع حاصل از طرح را بین سرمایه گذار خصوصی و بخش 

عمومی تقسیم کرد.
شهردار رشت افزود: بر این اساس، مطالعات اولیه پیرامون اجرای طرح پارک آبی گیل لند و 

مجتمع رفاهی، صورت گرفت و جنبه های مختلف آن بررسی شد.
حاج محمدی نوع قرارداد با این شرکت سرمایه گذار را مشارکت مدنی عنوان کرد و بیان داشت: 
تمامی هزینه های مطالعات فازهای یک تا ۳، طراحی، مهندسی، ساخت و تجهیز در مجموع به 

ارزش تقریبی ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال  از آورده ای سرمایه گذار است.
به گفته وی عرصه و عوارض صدور پروانه به ارزش تقریبی دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز 

آورده شهرداری است. 
شهردار کالنشهر رشت همچنین مکان اجرای طرح را باالتر از میدان گیل و جنب مرزبانی واقع 

در ابتدای جاده تهران اعالم کرد.



۲
شماره ۳ -خرداد ماه ۹۹

خبر  انتشار  روزهای  نخستین  از     
شهرداری  کرونا«  »ویروس  شیوع 
رشت به کمک مردم شتافت و از دوم 
اسفند ماه ۱۳۹۸ کار خود را در زمینه 
گندزدایی و ضدعفونی شهر آغاز کرد 
و حتی به منظور جلوگیری از شیوع 
از حیطه شهر  را  پا  »ویروس کرونا« 
فراتر گذاشت و به برخی از روستای 
سراوان  همچون  مشکل  دارای 
خدمات مرتبط با ضدعفونی ارائه کرد. 
این خدمات تا هم اکنون ادامه دارد و 
شهرداری رشت همچنان به عملیات 
ادامه  ضدعفونی  مواد  محلول پاشی 

می دهد.
   برای جلوگیری از انتشار »ویروس 
پرتردد شهر  کرونا« در رشت مراکز 
پیاده راه  رشت،  بزرگ  بازار  همچون 
بنزین ها،  پمپ  مرکزی شهر،  هسته 
بیمارستانهای  حواشی  محدوده های 
بهداشتی  سرویسهای  شهر، 
مناطق  و  اصلی  خیابانهای  عمومی، 
عملیات  محالت،  و  مردمی  تجمع 
محلول پاشی به طور مرتب و مداوم 

انجام شد.
به وسیله »نیروهای  این عملیات     

»سازمان  شهری«،  خدمات 
ایمنی«،  خدمات  و  آتش نشانی 
پسماندها«،  مدیریت  »سازمان 
و فضای سبز  »سازمان سیما، منظر 
»نیروهای  همچنین  و  شهری« 
پنجگانه  مناطق  شهری  خدمات 
شهرداری رشت« به طور گسترده به 

انجام رسیده است.
   با تدبیر و مدیریت شهردار رشت، 
مدیریت عملیات ضدعفونی محالت 
پنجگانه شهرداری  مناطق  بر عهده 
رشت گذاشته شد تا هماهنگی های 
و  مناطق  همه  پوشش  برای  الزم 

محالت شهر به خوبی صورت پذیرد.
   کار محلول پاشی در دوران کرونایی 
با مواد ضدعفونی به وسیله مدیریت 
مناطق پنجگانه شهری به طور منظم 
و مداوم در همه شبها از ساعت ۲۲ 
شروع شده و تا پاسی از شب ادامه 

یافته است.
   همچنین شهرداری رشت کار تامین 
قابل  تعداد  برای  ضدعفونی  محلول 
توجهی از گروه ها و هیاتهای مذهبی 

و مردمی شهر را نیز بر عهده گرفت.
   در همین زمان از مردم خواسته شد 
و  غیرضروری  ترددهای  کاهش  با  تا 
بی مورد  شدن  خارج  از  جلوگیری 
آلودگی  زنجیره  و  خانه ها، چرخه  از 
ویروسی را به حداقل ممکن رسانیده 

و یا قطع نمایند.
فاضالب گیالن هم  و     شرکت آب 

بیرون راندن »کرونا« از »شهر« به وسیله  »شهرداری«
محلول  تهیه  برای  با شهرداری رشت 

ضدعفونی همکاری کرد.
   در نشستی که اسماعیل حاجی پور با 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اهمیت  به  اشاره  با  کرد  برگزار  گیالن 
ضدعفونی کردن معابر شهری با محلول 
از شیوع  در جهت جلوگیری  مناسب 
»ویروس کرونا« گفت: شهرداری رشت 
از نیروها و امکانات مناسب و کافی برای 

انجام این کار برخوردار است.
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت با 
سازمان  نیروهای  توانمندی  به  اشاره 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین 
نیروهای  و  شهری  خدمات  کارگران 
اگر  سازمان مدیریت پسماندها گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن در 
زمینه تامین محلول ضدعفونی کننده با 
همکاری  و  مشارکت  شهری  مدیریت 
و دقت  با سرعت عمل  کار  این  نماید 

بیشتر انجام می شود.
مهندس  همچنین  نشست  این  در     
عامل  مدیر  حسینی  سیدمحسن 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن قول 
مساعد برای تامین محلول ضدعفونی 

الزم را به اعضای حاضر در جلسه داد.

رشت  شهرداری  گفت:  وی     
محلول  لیتر  ۱۲هزار  روزانه  می تواند 
 ۷۰۰۰ ppm ضدعفونی کننده با غلظت

از این شرکت تحویل بگیرد.
   همچنین در این نشست مقرر شد 
تا سیستم ضدعفونی آب ژاول رشت 
وسیله  به  لیتر  پنج هزار  ظرفیت  با 
شرکت آب و فاضالب استان خریداری 
شده و پس از راه اندازی توسط شرکت 
سازنده دستگاه در اسرع وقت اقدامات 
به  تحویل  و  محلول  تولید  برای  الزم 
شهرداری رشت در جهت استفاده برای 

ضدعفونی صورت پذیرد.
   به دنبال این موضوع  »طرح پاکسازی 
»طرح  شکل  به  محالت«  هفتگی 
عملیات پاکسازی و ضدعفونی روزانه« 
از  شهری  خدمات  حوزه  وسیله  به 
هفته  اول فروردین ماه آغاز شد و در 
راستای اقدامات پیشگیرانه در زمینه 
کرونا«  »ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
عملیات پاکسازی و همچنین گندزدایی 
و ضدعفونی معابر و محالت شهر رشت 
را حوزه خدمات شهری متقبل گردید 
و این عملیات در محالت مختلف شهر 
همکاری  با  روزانه  و  پیوسته  طور  به 
سازمان  با  قرارداد  طرف  شرکتهای 
در  شهرداری  پسماندهای  مدیریت 

زمینه رفت و  روب انجام گردید.
اماکن  گندزدایی  و  ضدعفونی  کار     
عمومی، کیوسکها عابر بانک، مدارس، 
پمپ بنزین ها و خیابانهای شهر رشت 

به وسیله سازمان مدیریت پسماندهای 
و  شد  دنبال  هم  رشت  شهرداری 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
شهری شهرداری هم وارد عمل گردید 
و پارکها، ست های ورزشی، لوازم بازی 
و  پارکها  دستشویی های  و  کودکان 

بوستانها را ضدعفونی نمود.
   عملیات شست وشو و ضدعفونی اماکن، 
ایستگاه های  و  بانک  عابر  باجه های 
اتوبوس هم از جمله مواردی بود که با 
دستور شهردار رشت پیگیری گردید. 
رشت  شهردار  موکد  و  مجدد  دستور 
برای ضد عفونی کردن فضاها و مبلمان 
شهری و پاشیدن محلول ضدعفونی در 
سطوح مختلف در شهر و محالت سبب 
شد تا این اقدامات با حساسیت و دقت 
بیشتر انجام شود و مجموعه نیروهای 
شهرداری برای مقابله با »ویروس کرونا« 
که  کنند  فعالیت  شبانه روزی  طور  به 
البته این فعالیت با همراهی شهروندان 
نیز در روزهای تعطیالت نوروز و کاهش 
سفرهای غیرضروری شهری همراه شد.

و  گندزدایی  گرفتن  عهده  بر  اما     
ضدعفونی شهر، تنها کار شهرداری در 
این  بلکه  نبود  کرونایی  سخت  دوران 

نهاد عمومی مردمی با همکاری برخی 
سمن ها، اقدام به تولید ماسک و توزیع 

آن بین قشرهای مختلف جامعه کرد. 
   ۱۵ بانوی خیاط و پنج نیروی همکار 
آنها مجموعاً ۲۴ نفر در رشت به وسیله 
تهیه،  کار  تا  آمده  هم  گرد  شهرداری 
به  را  رایگان  ماسک  توزیع  و  تولید 
روز چهارشنبه  از  محوریت شهرداری 
چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۸ انجام دهند.

   این ماسکها بر اساس معیارها و ضوابط 
موجود به شکل کامالً بهداشتی توسط 
خیاطهای داوطلب دوخته شد و پنج نفر 
دیگر کارهای مربوط به برش پارچه ها، 
بسته بندی و حمل به مراکز توزیع را بر 

عهده گرفتند.
   روزانه این افراد یک هزار ماسک تولید 
کردند که با اولویت کار شهرداری بین 
صورت  به  مردم  و  خدماتی  نیروهای 

رایگان توزیع شده است.
شهردار  حاج محمدی  ناصر  دکتر     
رشت هم در بازدید از این مجموعه با 
قدردانی از تالشهای انجام شده گفت: 
است  خرسند  بسیار  رشت  شهرداری 
که زمینه انجام این کار انساندوستانه و 

عام المنفعه را فراهم آورده است.
همواره  شهرداری  کرد:  تاکید  وی     
رفاه  و  ایجاد آسایش  قبال  را در  خود 
و همچنین ایمنی و سالمت شهروندان 

»شهرباران« مسئول و متعهد می داند.
فرهنگی،  سازمان  آن  دنبال  به    
رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

مناطق  در  رایگان  ماسک  توزیع  هم 
کم برخوردار را انجام داد.

   حمیدرضا محمدی در این باره گفت: 
لزوم  با »ویروس کرونا« و  برای مقابله 
پیشگیری از شیوع آن بین شهروندان، 
»خانه  با  آمده  عمل  به  هماهنگی  در 
کارآفرینی این سازمان«، تولید ماسک 
در این مجموعه شروع شده و به صورت 
رایگان در اختیار شهروندان شهر رشت 

قرار گرفته است.
   وی افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی 
فضایی  در  ورزشی شهرداری رشت  و 
استفاده  با  بهداشتی  کامالً  و  ایزوله 
ماسک  تولید  به  موجود  امکانات  از 
پرداخته تا بخشی از دغدغه بهداشتی 

شهروندان، برطرف گردد.
   همچنین سازمان فرهنگی، اجتماعی 
دوران  در  رشت  شهرداری  ورزشی  و 
مسابقات  برگزاری  به  اقدام  کرونایی 
ورزشی مجازی نمود که مورد توجه و 

استقبال قرار گرفت.
   ضدعفونی کردن ماشین آالت حمل 
شهری(،  عمومی)اتوبوسهای  نقل  و 
و  اداری  محوطه   ،CNG دستگاه های 
بیرونی پایانه حمل و نقل عمومی گیل 
هم به وسیله پرسنل سازمان حمل و نقل 
و بار و مسافر شهرداری رشت انجام شد 
و در همین زمینه رئیس سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری به تشریح 

اقدامات این سازمان برای پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا پرداخت.

   محمد نوری هریس گفت: با توجه به 
اعالم شیوع »ویروس کرونا« در کشور 
و وزارت بهداشت مبنی بر انجام امور 
پیشگیرانه درجهت جلوگیری از ابتال 
اضطراری  جلسات  ویروس،  این  به 
بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  در 
شد  برگزار  رشت  شهرداری  مسافر  و 
محترم  شهردار  تاکیدات  اساس  بر  و 
حفظ  منظور  به  پیشگیرانه  اقدامات 
سالمت شهروندان در دستور کار قرار 

گرفت.
   وی گفت: در همین راستا هر شب 
سازمان  نگهداری  و  تعمیر  پرسنل 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
سرویس  انجام  از  پس  شهرداری 
داخلی  و  بیرونی  نظافت  و  اتوبوسها 
از  استفاده  با  شوینده،  مواد  با  آنها 
مواد نظافتی ضدعفونی کننده نیز همه 
دستگیره ها و صندلی ها را به طور کامل 

نظافت و ضدعفونی می کنند.
   نوری تاکید نمود: هر روز تاکسی های 
و  شهری  مینی بوس های  شهری، 
تاکسی ون ها نیز به طور کامل نظافت 
اقدامات  و  می شوند  ضدعفونی  و 
بهداشتی یاد شده به طور مستمر در 
پایان روز کاری در جهت آماده نمودن 

اتوبوسها برای فعالیت روز کاری جدید 
خواهد  ادامه  عادی  شرایط  اعالم  تا 

یافت .
   ضدعفونی کردن سالن ورزشی حجاب 
بانوان منظریه نیز به وسیله   در پارک 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
انجام شد و نشان  شهرداری    رشت 
داده شد که شهرداری رشت در مبارزه 
با »ویروس کرونا« به تمامی جامه رزم  بر 

تن کرده است.      
   حضور مستمر و ارائه خدمات پاکسازی 
عمومی  مکانهای  نمودن  ضدعفونی  و 
آتش نشانان  وسیله  به  رشت  شهر 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ارتش دفاعی  شهرداری رشت هم که 
دلگرم  شهروندان  برای  هستند  شهر 

کننده بوده و هست.
   با انتشار خبر زمزمه های بازگشایی 
مدارس، سازمان مدیریت پسماندهای 
گندزدایی  به  اقدام  رشت  شهرداری 
شهر  مدارس  گسترده  ضدعفونی  و 
آمادگی  و  آلودگی ها  رفع  برای  رشت 
احتمالی  بازگشایی  درجهت  مدارس 

آنها پرداخت. 
   نیروهای سازمان ساماندهی مشاغل 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری 
و  تره بار  میدان های  نیز  شهرداری 
بازارچه های مختلف شهر را ضدعفونی 

و گندزدایی کردند.
   به دنبال انجام اقدامات گسترده ی 
زارع  ارسالن  دکتر  رشت  شهرداری 
استاندار گیالن و هیات همراه از نحوه 
پاکسازی و خدمات رسانی شهرداری 
»ویروس  شیوع  به  مقابله  در  رشت 
در  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  کرونا« 

جریان مجموعه اقدامات قرار گرفت.
   در ادامه با دستور شهردار رشت، 
بین پاکبانان شهرداری ماسک، مایع 
نانو  مخصوص  لباس  و  ضدعفونی 
آنها  ایمنی  و  سالمت  تا  شد  توزیع 

تضمین شود.
   سازمان آرامستانها که در این مدت 
خدمات شایان توجهی و سنگینی را 
ارائه داده بود هم از شهروندان رشت 
خواست فعالً به دلیل شیوع »ویروس 
و  آرامستانها  به  مراجعه  از  کرونا« 
تجمع در این مکان خودداری کنند و 
حتی المقدور برای درگذشتگان خود 

مراسم نگیرند.
   در هفته دوم فروردین ماه به منظور 
به حداقل رساندن فعالیتهای بیرون 
پارکهای  ورودی  خانه شهروندان؛  از 
شهر رشت مسدود شد و مردم به »در 
خانه ماندن« تشویق و ترغیب شدند. 
داشتن  نگه  بسته  به  تصمیم     
به  منظور  به  رشت  شهر  پارکهای 
بیرونی  فعالیتهای  رساندن  حداقل 
شعار  تحقق  همچنین  و  شهروندان 
»در_ خانه_ بمانیم« صورت گرفت و 
برای حغظ شادابی و نشاط اجتماعی 
و همچنین ایجاد تنوع در رفتارهای 
»گروه  ظرفیت  از  شهروندان  روزانه 
موزیک« برای ایجاد شادی و نشاط در 

شهروندان بهره گرفته شد.
   »گروه موزیک« در این دوران نقشی 
با  و  داشته  مردم  برای  مهم  بسیار 
اجرای برنامه های شاد و شادی بخش 
پیام آور  شهر  مختلف  محالت  در 
شادی و نشاط برای مردم شهر رشت 

گردید.
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان     
بنرهای  نصب  با  همچنین  ایمنی 
کرد  اعالم  رشت  شهر  در  متعدد 
اقداماتی  به  اخیر  روزهای  در  که 
همچون تهیه لوازم بهداشتی حفاظت 
و  ماسک  دستکش،  مانند  فردی 
و  دست  ضدعفونی کننده  مایع 
آتش نشانی،  ایستگاه های  به  تحویل 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی در فضای 
مجازی و سایبری و رسانه های گروهی 
برای آمادگی هر چه بیشتر شهروندان 
و آموزش راه ها و عوامل سرایت نحوه 
با  ویروس  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
بهره گیری از فضای رسانه ای و نصب 
بنرهای پیشگیرانه با محتوی آموزشی 
راهکارهای مقابله با »کرونا ویروس« 
نشانی،  آتش  ایستگاه های  مقابل 

مبادرت ورزیده است.
اعالم  کرد:  این سازمان همچنین     
همیشه  همچون   ۱۲۵ تلفن  شماره 
آماده خدمات رسانی در شرایط سخت 
کرونایی و حوادث، رخدادها و ارائه هر 
در  شهروندان  به  ویژه  خدمت  گونه 

زمینه های مختلف خواهد بود.
مدیر  قانع  علیرضا  همچنین     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بر  تاکید  با  زمینه  این  در  رشت 
از  بیش  کرونایی  دوران  در  اینکه 
و  تصویری  گزارش   ۱۰۰ و  خبر   ۵۰۰
فتونیوز  وسیع  تعدادی  همچنین 
مرتبط با مقابله با »کروناویروس«  و 
و  تهیه  مرتبط  کلیپ های  و  ویدئوها 
تولید شده است گفت: اطالع رسانی 
کرونایی  دوران  در  آگاهی بخشی  و 
نقشی اساسی برای مقابله به شیوع 

این ویروس داشته است.
محیطی  تبلیغات  انجام  به  وی     
و  بیلبوردها  بنرها،  از  استفاده  و 
تلویزیونهای شهری برای آگاهی بخشی 

به افراد جامعه نیز خبر داد.
به  انجام شده  اقدامات     مجموعه 
وسیله ی شهرداری رشت در دوران 
این  اهمیت  دیگر  یکبار  کرونایی 
شهری  رسان  خدمات  تشکیالت 
و  ساخت  آشکار  همگان  برای  را 
به  را  مسئوالن  و  مردم  تحسین 

همراه داشت.

یک هزار و ۴۰۰ مخزن جدید زباله 
در مناطق پنجگانه شهرداری

 به کارگیری شد
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی با اعالم این مطلب گفت: بر 

اساس مناقصه ای که شهرداری رشت برگزار 
کرده است، ۱۴۰۰ مخزن زباله برای مناطق 
قرار  استفاده  مورد  رشت  شهر  مختلف 

می گیرد.
   شهردار رشت افزود: پیمانکار این طرح 
با  که  قراردادی  برحسب  و  شده  معین 
پیمانکار داریم در مدت زمان کمتر از سه 

ماه همه این مخازن زباله تحویل شهرداری 
رشت داده می شود.

   وی ادامه داد: بخش اول این قرارداد شامل 
۵۰ مخزن زباله تحویل شهرداری رشت شده 
که در مناطق تعیین گردیده در پنج منطقه 
و  است  شده  انجام  آنها  نصب  شهرداری 
پایان  همچنین  و  سال  پایان  تا  ان شاءاهلل 

هم  زباله  مخازن  سایر  شده  تعیین  مدت 
به ترتیب آماده و تحویل شهرداری رشت 

خواهد شد.
   دکتر حاج محمدی سپس گفت: این مخازن 
جدید با ظرفیت حدود ۶۶۰ لیتر و از جنس 
ورق گالوانیزه و از نوع مخازن مکانیزه است.

نشان  خاطر  پایان  در  رشت  شهردار     

اجرای  با  همزمان  جدید  مخازن  این  کرد: 
وسیله  به  کرونا«  »ویروس  با  مقابله  طرح 
نقشی  و  اند  شده  تهیه  رشت  شهرداری 
و  ها  آلودگی  کاهش  زمینه  در  تاثیرگذار 
جلوگیری از پراکنش ویروس در سطح معابر 
شهروندان  ابتالی  از  پیشگیری  و  شهری 

خواهد داشت.



۳
شماره ۳- بهمن ماه ۹۹

   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در دوره جدید فعالیت اقدامات زیربنایی و مهم را در حوزه های کاری خود در دست 
برنامه و اجرا دارد.

   ابتدا این مدیریت تالش به ساماندهی سایت و پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت نمود. تعدد و تنوع خبرها، گزارشها و مطالب از عملکرد 
و اقدامات انجام شده و حرکت به سمت ایجاد خبرگزاری شهر گام اولیه این اقدام بوده است.

   گزارش های متعدد خبری و تصویری سبب شد تا بینندگان پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت روز به روز افزایش یابد و همراستا با 
آن هماهنگی و همکاری موثر زیرپورتال های معاونت، مدیریت ها، سازمان و مناطق شهرداری در دستور کار قرار گرفت تا با دستورالعمل و 
شیوه نامه مشخص هماهنگ تر و حرفه ای تر از گذشته عمل شود هر چند اعتقاد داریم هنوز راهی دراز در پیش داریم و امیدواریم به اهداف 
و برنامه های ترسیم شده، دسترسی یابیم.   همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی و بهره گیری از ساخت موشن گرافی، فتونیوز، کلیپ و 
فیلم از عملکرد شهرداری رشت به ویژه در مقاطع حساس همچون »بحران برف« که در دو مقطع به تشریح آمادگی و اقدامات مبادرت گردید، 

تالشهای فشرده انجام شده در زمینه »شهادت سردار سلیمانی« و فعالیتهای سخت و طاقت فرسای »دوران کرونایی« و »تعطیالت نوروز«.
   یکی از ابتکارات ویژه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در دوره جدید فعالیت تهیه، تدوین و انتشار بولتن هفتگی عملکرد 
شهرداری با عنوان »آوای بلدیه« بوده و هست  که مورد پسند و توجه همکاران نیز قرار گرفته و هم اکنون حدود ۱۰ ماه است بدون وقفه حتی 
در شرایط دشوار همچون قطعی اینترنت که بستر اولیه این کار را فراهم می کند صبح روزهای شنبه منتشر شده و همزمان با آن ماهنامه 
داخلی شهرداری رشت با نام »آوای بلدیه« به طور ماهانه چاپ و منتشر شده و در سراسر رشت، مقامات گیالن و حتی برای شهرداران، 

روسای شوراهای اسالمی همه شهرهای بزرگ کشور نیز ارسال شده و بازخورد و بازتاب آن نیز مثبت بوده و موجباب تحسین بسیاری را به 
همراه داشته است.

   تبلیغات محیطی یکی از ارکان اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هدف است که ما از آن غافل نبوده ایم در این راستا به بهره گیری از 
واتربندها، بنرها و بیلبوردها در مناسبتهای ملی و مذهبی فعالیتهای وسیعی انجام شده و همراستا با آن در پروژه ای حساب شده با عنوان 
»دوباره رشت« با بهره گیری از تبلیغات محیطی به شکلی گسترده پروژه های اصلی و مهم شهر همچون »تحقق یک رویا« برای پاکسازی 
آلودگی روخانه ها، »مسئله سراوان« مدیریت لندفیل، ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله ها، »توسعه کارخانه کود آلی«، »هدایت آبهای سطحی«، 

»نهضت آسفالت«، »پروژه سرمایه گذاری پارک آبی«، »تراموای رشت« و دیگر پروژه های مهم و سرمایه گذاری تبلیغ و تشریح گردید.
   در زمینه تبلیغات شهری همچنین از ظرفیت تلویزیونهای شهری برای همه تولیدات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت استفاده 

شده و از نصب یک تلویزیون شهری مناسب برای انتقال پیامها و داده ها به شهروندان در پیاده راه هسته مرکزی شهر بهره گیری گردیده است.
   یکی دیگر از برنامه های مدیریت ارتباطات، توجه به موضوعات مهمی بود که مورد توجه مردم است. همچون استفاده از ظرفیت »گروه 
موزیک شهرداری رشت« که سالهای سال بی سر و صدا فعالیت می کرد که ای بار با انجام و برنامه ریزی مشخص به دل محالت رفت و دل مردم 
را شاد کرد.   این گروه که هم اکنون از یک پرستیژ مردمی برخوردار شده در جای جای شهر برنامه های جالب و جذاب اجرا کرد و با تشویق 
و ترغیب مردم به خانه ماندن و اجرای برنامه های شاد و متنوع جایگاه خود را به عنوان یک فعالیت فرهنگی - هنری نزد شهروندان ارتقا 
داد به طوری که هویتی بسیار دلگرم کننده در شهر پیدا کرده و شهروندان خادمان خود در این گروه را مورد لطف و توجه خود قرار داده اند. 
شهرداری رشت هم پس از درک اهمیت کار »گروه موزیک« در دوران کرونایی، توجهی به مراتب بیشتر به این گروه نموده  و خواهد نمود.

   تدوین برنامه عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل در سال ۱۳۹۹ که مورد توجه و امعان نظر شهردار محترم بوده این امیدواری 
را فراهم کرد که امسال با اجرای برنامه های منسجم فعالیتمان را افزونتر کنیم و تالش خواهیم کرد تا با ابتکارات نو و خالق برنامه هایی به 

مراتب بهتر را تقدیم شهر و شهروندان نماییم.
   در زمینه تشریفات با اجرای افتتاحیه ها، برنامه ها و فراهم کردن زمینه های همایش، نشست و گردهمایی و تدارک برنامه ها به بهترین شکل 
ممکن شرایط کار ایجاد شد تا در بستری آرام فعالیتهای مرتبط انجام شود که از جمله آنها می توان »اجرای مراسم بزرگ روز خبرنگار«، 

»مسابقه ها«، »نمایشگاه ها« و »جلسات متعدد« همچون دیدار با  دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و... اشاره کرد.
   بخشی از فعالیتهای مرتبط ما در کمیته نامگذاری انجام شده است. برگزاری جلسات متعدد ماهانه و گزینش و انتخاب نام کوچه ها، معابر 

و... یکی از اقدامات اساسی شهر رشت است.
   عالوه بر اینها می توان گفت که بخش روابط بین الملل و مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی را می توان از بخشهای 
فعال مرتبط دانست که به خوبی توانسته است جایگاه خود را در شهر به نمایش بگذارد و در روابط بین الملل دیدار با هیاتهای چینی، کره ای، 

آلمانی و...، نشست با روسای اتحادیه دانشگاه های دولتی کشورهای حاشیه خزر و دیدارهایی از این دست را می توان نام برد و به بازتاب 
خبرهای مرتبط با شهرداری در سایت یونسکو اشاره کرد.  هنچنین شرکت در برگزاری چندین مورد وبی نار از جمله وبی نار مجمع شهرداران 

آسیایی با حضور مدیران روابط عمومی آنها و وبی نار شهر خالق خوراک می توان اشاره نمود.
   در زمینه مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت ما تالشهای فراوانی را ساماندهی کرده ایم ابتدا با همکاری سازمان 
فاوای شهرداری سایت دو زبانه شهر خالق خوراک را طراحی کرده و به بارگذاری مطالب در این سایت پرداختیم و سعی نمودیم مطالب آن 

به گونه ای باشد که بتواند نیاز مراجعه کنندگان را به دو زبان فارسی و انگلیسی بر آورده نماید.
   همزمان با آن به عنوان شهر خالق خوراک شناسی برنامه هایی مفصل همچون »مسابقه می رشت خوشمزه خوراک« با محوریت »پخت 
میرزاقاسمی« به دو شکل خانگی و خالق مبادرت شده است که با استقبال کم نظیر شهروندان رشت رو به رو شد  و دکتر ایوبی دبیرکل 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران این واقعه را رویدادی کم نظیر و هیجان انگیز برای شهر رشت توصیف کرد.
   همچنین بخش عمده ای از فعالیتهای فرهنگی مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت در »روز رشت« تدارک دیده 
شد و شاید به جرات بتوان گفت شهروندان فرهنگ دوست رشت استقبالی بی سابقه از اجرای این برنامه کردند. استقبالی که شهر رشت کمتر 

تاکنون به خود دیده بود و نشان داد که برنامه های متنوع و جذاب شهرداری در این روز مورد پسند و رضایت مردم بوده است.
   »نخستین جشنواره گاری کباب رشتی«، »جشنواره می رشت خوشمزه خوراک« در دو بخش تولیدات سنتی و رستورانی، نمایشگاه موسسه 
آموزش آشپزی آگه، مسابقه پخت میرزا قاسمی، پالک کوبی شهر خالق خوراک شناسی رشت و پایان دادن به شایعات پس گرفتن این عنوان 

از  شهرمان که در فضای مجازی مطرح شده بود، رونمایی از سایت خالق خوراک شناسی یونسکو بخشی از فعالیتها بوده است.
   همچنین برنامه إهایی دیگر نیز در این روز تدارک دیده شد از جمله رونمایی از نقشه های قدیمی رشت، برگزاری نشست تخصصی 
رشت پژوهی در پژوهشکده گیالن شناسی، آیین تجلیل از سردار حق بین، نشست نسل ماندگار، نمایشگاه اسناد و عکس در خانه میرزا کوچک، 
برگزاری نمایشگاه بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت در گالری مارلیک، شرکت در راهپیمایی ۹ دی، توسعه پارک معلوالن و جانبازان، 
توزیع کمکهای جمع آوری شده بین سیل زدگان، آغاز طرح شهردار مدرسه، برگزاری مسابقه سیمولتانه، برگزاری مراسم »روز رشت« در تاالر 
مرکزی شهر با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، رونمایی از دو سردیس دکتر آذراندامی و دکتر ابریشم چیان، برنامه بارانی از شعر و 

ترانه و... بخشهایی از فعالیتهای انجام شده در »روز رشت« بوده اند.
   مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همچنین امیدوار است با تالش همکاران سختکوش خود در این مدیریت در سال ۹۹ 
بتواند برنامه های بدیع، نو و خالق را مطابق برنامه های عملیاتی پیشنهادی اجرایی کند و در این راستا همکاری و همراهی دوستانمان در 

شهرداری رشت در بخشهای مختلف می تواند آهنگ اجرای این فعالیتها را سریعتر نمایدد.

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار کالنشهر رشت به همراه دیگر اعضای مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران در نامه ای به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی از وی 
خواست تا برای کمک به روند حل »بحران کرونا«، گزارشهای تحلیلی و آسیبب شناسی 

»نقش شوراها و شهرداریها در مقابله با ویروس کرونا« تهیه و تنظیم شود.  
روابط عمومی  از  نقل  به  بین الملل  امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش     
مجمع  کل  دبیر  مرادی  کمال  ایران،  کالنشهرهای  مجمع شهرداران  بین الملل  امور  و 
کالنشهرهای ایران با اشاره به اهمیت مرکز پژوهش های مجلس در زمینه کارشناسی 
طرحها و لوایح در مجلس شورای اسالمی و اقدامات اخیر این مرکز در زمینه تهیه و 
انتشار گزارشهای تحلیلی و آسیب شناسی درباره مقابله با شیوع »ویروس کرونا« به 
نامه  شهرداران کالنشهرهای کشور به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اشاره 
نمود و تصریح کرد: این مجمع با توجه به اهمیت اقدامات، فعالیتها، آسیبها و چالشهای 
پیش روی شهرداریها خواستار تهیه گزارش آسیب شناسی مدیریت شهری از سوی 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی شده است.
  کمال مرادی در ادامه درباره اهمیت این موضوع تصریح کرد: به نظر می رسد پدیده 
برای  را  برای مدیریت شهری، فرصت مناسبی  ایجاد شده  »ویروس کرونا« و شرایط 
ارائه راهکارهای الزم به مدیران و نهادهای  آسیب شناسی مسایل مدیریت شهری و 
تصمیم گیر کشور و تمهیدات قانونی در موارد مواجهه با بحرانهای مشابه فراهم نموده 

است.
فعالیتهای  گستردگی  اهمیت  به  ایران  کالنشهرهای  شهرداران  مجمع  کل  دبیر     
شهرداریها اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور در یکهزار و ۳۰۰ شهر 
ساکن هستند و شهرداریها مسئولیت ارائه خدمات گسترده و متنوع شهری را در جهت 
تامین رفاه و آسایش عمومی شهروندان و اجرای برنامه های توسعه و عمران شهرها بر 

عهده دارند.
   مرادی با بیان اینکه در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محوریت 
مدیریت شهر و امور محلی با شهرداری و شورای شهر است و بخش قابل توجهی از 
اعتبارات و بودجه شهرداری از محل مالیات وصولی دولت از شهروندان تامین می شود، 

   علی رغم درگیر بودن نیروهای شهرداری رشت از روز 
دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در بحران »شیوع کرونا« و با وجود 
کاهش درآمدهای شهرداری رشت در ماه های پایانی سال و 
همچنین فشار مضاعفی که بر پرسنل و نیروهای شهرداری 
به دلیل حجم و میزان فشردگی کارها وارد شد، اما این 
تعطیل  تاکنون  نیز  را  عمرانی خود  فعالیتهای  شهرداری 
در  پرتالش  و  بی وقفه  موجود  مشکالت  همه  با  و  نکرده 

جهت اجرای پروژه های مختلف شهری فعالیت می کند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
اجرای  برای  تالش  شامل  فعالیتها  این  رشت،  شهرداری 
بزرگ  و  کوچک  پروژه های  انجام  و  آسفالت«  »نهضت 
شهری است که در راستای عمران، آبادانی و توسعه شهر 

انجام می شود.
   نیروهای تالشگر شهرداری رشت  از یک سو با بحران 
اجرای  به  و موظف  نرم می کنند  پنجه  و  »کرونا« دست 
و  اماکن  و  معابر  کردن  ضدعفونی  و  گندزدایی  عملیات 
تنگناهای  همه  با  سو  دیگر  از  و  هستند  شهری  مبلمان 
موجود فعالیتهای مرتبط با بخش عمرانی و عملیاتی خود 

را انجام می دهند.
   عملیات عمرانی شهرداری رشت به وسیله معاونت حمل 
و نقل و امور عمرانی، در مناطق پنجگانه و همچنین به 
در  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  وسیله 
ساخت  تداوم  آسفالت«،  »نهضت  همچون  زمینه هایی 
پروژه هایی  سراوان،  دفنگاه  زباله های  شیرابه   تصفیه خانه 
منهولهای  سازی  همسطح  پیاده روسازی،  همچون 

فاضالب،و... را شامل می شود.
   با شروع فصل گرم سال و تداوم روزهای هوای خوب 
پنجگانه  مناطق  در  شهرداری  عمرانی  فعالیتهای  بهاری، 
شهری نیز ادامه پیدا کرده و بسیاری از طرحها و پروژه های 
وسیله  به  رشت  شهرداری  پنجگانه  مناطق  در  شهری 

نیروهای عمرانی این مناطق اجرایی گردید.
   کار مرمت، ترمیم و لکه گیری آسفالت، ساماندهی محوطه 
مدرس،  بلوار  در  واقع  رشت  آزادی  تره بار  و  میوه  میدان 
تراش دادن آسفالت قدیمی و روکش آسفالت و... از جمله 
مورد  هر  در  که  بوده  عمرانی  با حوزه  مرتبط  فعالیتهای 
پروژه های  این  اجرای  تصویری  و  خبری  گزارش  تهیه  با 

شهری برای آگاهی شهروندان نیز درج شده است.
رشت  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت     
ادر این زمینه عالم کرد: این شهرداری با توجه به هوای 
مناسب روزهای اخیر پروژه های توسعه ای و عمرانی خود را 

با شتاب بیشتر دنبال کرده است.
   سرعت عمل و دقت نظر در لکه گیری و ترمیم آسفالت 
و  بوده  اخیر  روزهای  عمرانی  عملیات  از  پیاده روسازی  و 
با توجه به شرایط جوی مناسب همچنان در دستور کار 
در  با جدیت  و  گرفته  قرار  پنجگانه  مناطق  شهرداریهای 

حال انجام است.
   در همین راستا شهرداریهای مناطق از مجموعه فعالیتهای 
عمرانی خود گزارش تهیه کرده و این گزارشهای خبری و 

تصویری را در پایگاه اطالع رسانی خود بارگذاری کرده اند.

شهردار رشت با دیگر شهرداران مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  نامه نوشت؛

گزارشهای تحلیلی و آسیب شناسی »نقش شورا و شهرداریها در مقابله با کرونا« تهیه شود

به  اتکا  کمترین  بدون  شهرداریها  بودجه  ما،  کشور  در  موضوع  این  علی رغم  افزود: 
درآمدهای عمومی دولت و مالیات حتی در زمینه اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی و 
توسعه و عمران شهری از محل درآمد محدود هر شهرداری تامین و پرداخت می شود.

   وی در ادامه خاطر نشان کرد: از طرفی تفکر مدیریت دولتی و نگرش کارشناسی 
سازمانهای حاکم بر تصمیم سازی و تصمیم گیری امور محلی در دولت به دلیل عدم 
از جایگاه و نقش مدیریت محلی)شهرداری و شورا( موجب  شناخت و درک درست 
شده است در قانونگذاری و وضع مقررات جدید همواره اختیارات مدیریتهای محلی به 
نفع سازمانهای دولتی مصادره شود و ادامه این روند موجب کاهش نقش مشارکت مردم 
در اداره شهرها و اختیارات شوراها و شهرداریها و افزایش مشکالت دولت خواهد شد.
   مرادی به بخشی دیگر از مشکالت مورد اشاره شهرداریها در مکاتبه با رئیس مرکز 
عدم  مساله،  این  موازات  به  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهشهای 
تعریف و تبیین نحوه تامین منابع مالی شهرداریها به تفکیک سهم شهروندان و دولت 
در هزینه های شهری و به روز بودن همه خدمات و فعالیتهای شهرداری موجب شده 
است تا شهرداری و شورا برای جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات عمومی و شهری و 
نارضایتی عمومی نسبت به تامین بودجه اداره شهر به هر طریق ممکن اقدام نماید که 
به طور طبیعی، نا پایداری اینگونه درآمدها می تواند هزینه های جبران ناپذیری را برای 

آینده شهرها پدید آورد.
با شیوع »ویروس کرونا« و ایجاد شرایط ویژه در کشور،     وی در ادامه تاکید کرد: 
مدیریت شهری با دو چالش جدی در زمینه تامین منابع مالی اداره شهر، هزینه های 
جاری و حقوق کارکنان، جبران خسارت پیمانکاران بخش خصوصی از جمله حمل و 
نقل عمومی و تعهدات مالی شهرداری به بانکها و اشخاص و هزینه های مترتب بر کنترل 
ویروس و همچنین مسئولیت قانونی خود در تصمیم سازی و تصمیم گیری امور محلی 

مرتبط با بحران به وجود آمده، مواجه شده است.
پژوهشهای  مرکز  رئیس  برای  کشور  کالنشهرهای  شهرداران  نامه  است  گفتنی     
مجلس شورای اسالمی به امضای دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت هم رسیده 

است.

تداوم فعالیتهای عمرانی در روزهای خوب بهاری 

نگاهی گذرا بر 
اقدامات دوره جدید مدیریت 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

در صورت پرداخت تا پایان 
خرداد ماه امسال؛ 

عوارض سال ۹۹ 
شهروندان رشت بر اساس تعرفه 

سال ۹۸ محاسبه می گردد

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات 
رشت در یکصد و سی و ششمین جلسه 
شورای اسالمی شهر رشت پس از بحث 
حمایتی  پیشنهادی  بسته  بررسی  و 
عوارض  تعرفه  پرداخت  در   ۱۳۹۹ سال 
جامعه  بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با 

لحاظ  شهروندان  برای  تسهیالتی 
خواهد شد.

مصوبه  اساس  بر  گزارش  این  پایه  بر     
توجه  با  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
شهروندان  بهره مندی  امکان  عدم  به 
شیوع  علت  به  سال  پایانی  فرصت  از 
احقاق  راستای  در  و  کرونا«  »ویروس 

صیانت  منظور  به  و  شهروندان  حقوق 
شهرداری  درآمدی  بالقوه  منابع  از 
شهروندان  که  صورتی  در  رشت، 
تاریخ  تا  را   ۱۳۹۸ سال  عوارض  گرامی 
عوارض  نمایند،  پرداخت   ۱۳۹۹/۳/۳۱
 ۱۳۹۸ سال  تعرفه  اساس  بر  آنها 

شد. خواهد  محاسبه 



شماره۳
)هفته اول خرداد ماه۱۳۹۹(  

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

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

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

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

مطالب با امضا لزوماً دیدگاه 
مدیران  نشریه نیست.

لیتوگرافی و چاپ:
چاپخانه چاپ و نشر نوین رشت

رشت: شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حاجی پور؛  اسماعیل 
رسم و رسوم بسیار خوبی بر جا گذاشته 
به  شده است و از آدمی که نمی تواند 
زندگی برگردد اعضای بدن آن به افراد 

دیگر زندگی می بخشند.

رشت: شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  زاهد؛  فرهام 
دوباره  توانستیم  و  بود  فرصت  اگر 
پایان  در  حداقل  کنیم  خدمت 
بخشی  در  که  بگوییم  مردم  به  دوره 

ایم. بوده  صادق  آنها  با  دوره  از 

گردشگری: و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  شیرزاد؛  فاطمه 
با  اتصال مردم  روابط عمومی ها حلقه 
مسئوالن هستند و باید در راستای اطالع 
گام  جامعه  در  واقعی  و  دقیق  رسانی 

بردارند.

عمران:  و  توسعه  کمیسیون  رئیس  رمضانپور؛  احمد  دکتر 
 ۴۰ سال است که روزانه هزار تن زباله 
کسی  چه  شود،  می  ریخته  سراوان  به 
این کار را ساماندهی کرد؟ مگر شورای 

پنجم این کار پیگیری نشد؟

حقوقی: و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  جذب؛  حجت 
ما نماینده مردم هستیم و باید برای منافع 
مردم تالش کنیم. اگر اسم بنده می آید 
باید بگویم این سواالت شخصی نیست و 

مورد نظر تمامی عزیزان شوراست.

ترافیک: و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس  عبداللهی؛  دکترحامد 
که  شوراست  اعضای  مسلم  حق  این 
سوال خود را مطرح کند. اما سوال بنده 
این است که چرا برای هر شهردار تاریخ 
مصرف حدوداً ۱۰ ماهه گذاشته می شود؟

و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس  ذاکری؛  بهراد  دکتر 
شهری: خدمات 

را  طرحی  بنده  شفاف سازی  بحث  در 
 ۱۰۰ ماده  کمیسیون  آرای  اعالم  برای 
ارائه نمودم که اعضای شورا به آن رای 

دادند.

عکسها و مطالب: سایت شورای اسالمی شهر رشت

شهرداری
رشت

پیگیری تکمیل »رصدخانه کوشیار گیالنی«
   شهردار رشت و محمدحسن عاقل منش روز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در بازدید از »رصدخانه 

کوشیار گیالنی« چگونگی اجرای و تکمیل این پروژه را بررسی کردند. 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، وضعیت موجود »رصدخانه کوشیار گیالنی« 

که در صورت تکمیل بزرگترین رصدخانه و آسمان نمای شمال کشور خواهد، در جریان این بازدید بررسی شد.
   در این برنامه عنوان گردید که با توجه به عالقه مندی دکتر نوبخت معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نسبت به تکمیل این رصدخانه، شورای شهر و شهردار رشت پیگیر تکمیل و تجهیز آن خواهند بود.

   گفتنی اینکه در جریان این برنامه محمدحسن عاقل منش عضو فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت، حمیدرضا 
محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین برخی از مدیران شهری، دکتر ناصر حاج محمدی 

را همراهی می کردند.
   در صورت تکمیل و تجهیز »رصدخانه کوشیار گیالنی« این مکان می تواند به کانونی برای انجام فعالیتهای مرتبط 
با نجوم و ستاره شناسی تبدیل شود و همچنین در جذب و جلب گردشگر به رشت نیز سهیم باشد.   هم اکنون این 

رصدخانه ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرحی آماده شده که در سه فاز به سرعت تکمیل و تجهیز گردد.

بازدید سر زده رئیس کمیسیون فرهنگی از ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر
    فاطمه شیرزاد با حضور در ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر رشت از تجهیزات و امکانات موجود در این ایستگاه 

بازدید کرد و با آتش نشانان به گفت وشنود پرداخت.
   گفتنی اینکه ایستگاه ۱۱ آتش نشانی در مسکن مهر رشت روز ۱۵ مرداد ۹۴ با هدف کاهش مسافت اعزام 

آتش نشانان برای پوشش عملیات محوله در حوزه های مسکن مهر، جماران و... افتتاح شده است.
   سازمان آتش نشانی رشت هم اکنون ۱۴ ایستگاه آتش نشانی فعال دارد که سه ایستگاه آن در مرکز شهر قرار دارند.

شهردار رشت از فعالیتهای »موکب خدام العتره« در رزمایش سراسری 
مواسات بازدید کرد

   در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان »موکب خدام العتره« که در راستای فرمایش مقام معظم رهبری همراستا 
با »رزمایش سراسری مواسات« فعالیتهای خود را در ماه مبارک رمضان با عنوان »برکت سفره های سحری« 

سازماندهی کرده بود، مورد بازدید رئیس شورا و شهردار رشت قرار گرفت.
   دکتر ناصر حاج محمدی فعالیتهای زحمتکشان در این موکب را مفید و موثر ارزیابی کرد و گفت: شما مزد و 

اجر زحمات و تالشهایتان را از خداوند متعال دریافت خواهید کرد.
   دست اندرکاران »موکب خدام العتره« در جریان »رزمایش سراسری مواسات و همدلی«، در برنامه ای با عنوان 

»برکت سفره های سحری« هرشب برای پاکبانان و نیازمندان شهر رشت غذای سحری آماده و توزیع می کردند.
   فعالیتهای »موکب خدام العتره« موجبات رضایت خاطر، دلگرمی و راحتی پاکبانان شریف شهر رشت را فراهم 

آورده که در این روزهای کرونایی و شرایط سخت کار و فعالیت به ماه میهمانی خدا وارد شده اند.

خلق آثار خالقانه روی در و دیوار شهر
   این روزها با فعالیت و همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت حال و هوایی تازه به در و 

دیوارهای شهر بخشیده شده است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، برخی آثار زیبا، رنگی  و خالق با 
محوریت موضوعات آیینی، مذهبی و منظره به صورت رنگ آمیزیهای جدید، شاد و جذاب بر دیوارها و کافوهای 
مخابراتی واقع در سطح شهر رشت به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت طراحی و اجرا 

شده است. که توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند.
   گزارش تصویری خلق آثار جدید و خالقانه بر دیوارهای شهر رشت را می توانید در پایگاه اطالع رسانی سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت پیگیری و مشاهده کنید.

قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای)پارکومتر( امضا شد 
   قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای)پارکومتر( با حضور دکتر ناصر حاج محمدی، برخی از اعضای شورای شهر 

و شماری از مدیران شهری امضا شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی صبح روز چهارشنبه 
دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در برنامه  امضای قرارداد این پروژه که در دفتر سازمان سرمایه گذاری شهرداری برگزار 
شد، اظهار کرد: با تالشهای مجموعه مدیریت شهری در رابطه با اجرای قوانین، این  پروژه پس از یک دوره تالش 

مستمر هم اکنون به ثمر رسیده است.
   شهردار رشت گفت: همه شهرهای بزرگ نسبت به انجام این  پروژه اقدام کرده اند اما کالنشهر رشت از اجرای این 
پروژه بزرگ شهری تاکنون عقب مانده بود.  وی با اشاره به هدف اجرای این پروژه گفت: کنترل ترافیک شهری با 

اجرای این طرح و با حمایتهای ویژه پلیس راهور ممکن می شود.
   مریم  گل احضار هم موضوع قرارداد را سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساخت، بهره برداری، تسهیم منافع 
و انتقال در طراحی، اجرا، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین 

حساب کاربری زیرساخت این   پروژه، نگهداری، نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت عنوان کرد.
   رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت گفت: میزان این سرمایه گذاری دو میلیارد 
تومان است و مدیریت پارک حاشیه ای به تعداد چهار هزار و ۲۷۹ جایگاه پارک، ایجاد سامانه مدیریت پارک 
حاشیه ای، تامین خودرو و دوربین ثبت تخلف به تعداد سه عدد، نصب تابلو به تعداد تقریبی ۸۰۰ عدد و خط 

کشی محلهای پارک  خواهد بود.

»بوستان ملت رشت« زیباتر می شود
بومگردی،  اجرای چهار طرح »مجموعه  برای  فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار)یک مرحله ای(     آگهی 
رستوران-آکواریوم«، »ویتامین کده«، »کلبه نمایشگاهی گل و گیاه« و »سالن ورزشی« در »بوستان ملت شهر 

رشت«  منتشر شد.
   گفتنی اینکه شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و تاکید شورای 
محترم اسالمی شهر بر خدمات رسانی بیشتر و بهتر به گردشگران، در نظر دارد طرحهای »مجموعه بومگردی 
و رستوران-آکواریوم«، »ویتامین کده«، »کلبه نمایشگاهی گل و گیاه« و »سالن ورزشی« در »بوستان ملت« در 
قالب روش مشارکتی  B.O.L.T )ساخت، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال( را از طریق فراخوان عمومی به 

سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.
   پس از بازگشایی پاکتهای ارسالی و ارزیابی در کمیته فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و طی 

مراحل قانونی  نسبت به اجرای این چهار طرح در »بوستان ملت« اقدام خواهد شد.

شهرداری رشت یک گام به جلو برای ایجاد »موزه  بلدیه« و »موزه 
هنرهای معاصر«

  برای حفظ آثار، ابنیه و میراث فرهنگی شهر رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گیالن تفاهمنامه ی همکاری امضا کرد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست امضای این تفاهمنامه همکاری 
مسعود حالج پور گفت: حفظ و نگهداری ساختمانهای ثبت شده در آثار ملی نیازمند توجه و همکاری طرفین است.

   مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیالن افزود: امیدوارم با همکاری هم بتوانیم ضمن 
معرفی آثار باستانی و فرهنگ غنی رشت، در جذب گردشگر نیز تالش کنیم.

   شهردار رشت هم با تبریک فرا رسیدن »هفته میراث فرهنگی« گفت: شهر رشت یکی از شهرهایی است که 
دارای آثار تاریخی فراوان است.

   دکتر ناصر حاج محمدی گفت: رشت را به شهر اولین ها می شناسند و ساختمان اولین بلدیه همین ساختمانی 
است که در پیاده راه رشت جلوه گر بوده و شما با ایرانیان هر جای کشور درباره رشت صحبت کنید، اولین چیزی 

که از آن به ذهن افراد متبادر می شود، همین ساختمان بلدیه یا شهرداری رشت است.
   وی سپس گفت: امیدوارم با امضای این تفاهنامه بتوانیم در حفظ و حراست از بناهای تاریخی شهرمان بهتر 

و موفق تر عمل کنیم.
   شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: همچنین امیدوارم این تفاهمنامه سبب پایه گذاری فعالیتهایی شود که از 

ظرفیتها و پتانسیل ابنیه تاریخی شهرمان برای رونق صنعت گردشگری بهره ببریم.
   دکتر حاج محمدی در پایان گفت: تفاهمنامه ی امروز پیوندی است بین مسووالن امروز و مدیران دیروز که این 

میراث عظیم را برای ما به یادگار گذاشتند.
   در پایان این نشست هم تفاهمنامه همکاری بین شهردار رشت و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی استان گیالن به منظور همکاریهای مشترک در حفظ آثار باستانی و توسعه ی گردشگری به امضا رسید 
و حاضران عکس یادگاری گرفتند.

   همچنین مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان گیالن پس از عقد این تفاهمنامه با ابراز 
رضایت از امضای آن گفت: ساماندهی، مرمت، احیا،حفاظت و بهره برداری بنای تاریخی عمارت شهرداری رشت 
به منظور ایجاد »موزه  بلدیه« و »مردمشناسی« و همچنین بنای تاریخی ساختمان استانداری قدیم به عنوان 

»موزه  هنرهای معاصر« از اهداف این تفاهمنامه است. 

پسماندهای خشک شهروندان رشتی خریداری می شود
   شهرداری رشت با امضای قرارداد سرمایه گذاری برای اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک از 

مبدای تولید، گامی بلند برای جمع آوری، خرید و بازیافت پسماندهای خشک شهر رشت برداشت.  
  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در نشست امشای این قرارداد، 
مهندس سلمانی نماینده »گروه فن آوا« که مجری این پروژه است توضیحاتی کامل در باره چگونگی اجرای آن 

داد و تاکید کرد: اگر مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند، طرحی موفق خواهد بود.
   احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت هم با قدردانی از نگاه خوب 
دکتر حاج محمدی در مسائل مربوط به سرمایه گذاری گفت: منابع داخلی شهرداری هرگز جوابگوی نیازهای 
موجود نیست و حتی هزینه های جاری را پوشش نمی دهد به همین دلیل شهرداری رشت باید به سمت ایجاد 

درآمدهای پایدار پیش برود.
   سپس دکتر حاج محمدی در سخنانی با تشریح پروژه  یاد شده گفت: ما نشستهای بسیاری در شهرداری 

برگزار کردیم و این موضوع را با کیف پول الکترونیک پیوند زدیم.
   شهردار رشت گفت: هم اکنون تنها ۱۰ درصد از زباله ها تفکیک می شود و این کار را افراد حقیقی غیرمرتبط 

با شهرداری انجام  می دهند و شهرداری تنها بخشی از زباله هایی را دریافت می کند که برای او سودی ندارد.
   وی افزود: با اجرای این پروژه پیش بینی می کنیم حداقل ۲۰ درصد از زباله های خشک تفکیک شود و در 

آینده به ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.
   پس از صحبتهای مسئوالن حاضر در این جلسه قرارداد اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماندهای خشک 

از مبدای تولید به امضای شهردار رشت و نماینده »شرکت هلدینگ فن آوا« رسید.

شهردار رشت با خانواده های اهداکنندگان عضو دیدار کرد
   شهردار رشت در نشست با خانواده های اهداکننده عضو ضمن اعطای لوح شهروند مسئولیت پذیر به آنها و 

تجلیل از اقدام نیکوی آنها گفت: اهدای عضو کار انسانی و خداپسندانه است.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
دیدار با رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی رازی رشت، کادر اهدای عضو این بیمارستان و خانواده های 
اهداکنندگان عضو، تاکید کرد: این نوع فعالیت یعنی حیات بخشیدن مجدد به یک انسان و به نوعی نجات 
انسانهایی است که اعضای قابل استفاده فرد دچار مرگ مغزی، به کسانی که بیماری دارند پیوند زده می شود.

   شهردار رشت سپس گفت: خانواده های متوفی و خانواده کسانی که اهدای عضو کرده اند، همواره احساس 
نزدیک بودن می کنند و نمونه هایی از این حس عالقه و احساس نزدیکی را خودم بارها دیده ام.

   در این نشست همچنین دکتر سیامک ریماز رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی رشت با قدردانی 
از حمایتهای شهردار رشت، خانواده های اهداکننده عضو را مورد ستایش قرار داد و از آنها تشکر کرد.

روابط عمومی های مجموعه  بزرگ شهرداری ارتباط 
خود را با شهروندان بیشتر کنند

   شهردار رشت همزمان با فرا رسیدن »هفته ارتباطات و روابط عمومی« در نشست با مسئوالن روابط عمومی 
زیرمجموعه این شهرداری گفت: مسئوالن روابط عمومی ها چشم بینا و گوش شنوای مردم و شهرداری هستند 
و باید زبان  توانمند و قدرتمند هم برای انتقال اطالعات و مطالب ایجادی و ایجابی داشته باشند و اقدامات و 

عملکرد شهرداری را به مردم  منتقل کنند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این 
نشست با اشاره به اهمیت کار در روابط عمومی شهرداری گفت: روابط عمومی های مجموعه بزرگ شهرداری 

رشت باید ارتباط خود را با شهروندان بیشتر کنند.
   شهردار رشت سپس به مسئوالن روابط عمومی زیر مجموعه شهرداری رشت گفت: شما باید به طور خیلی دقیق، 

کارها و اقدامات را شفاف سازی کنید. نقطه نظرات مردم را دریافت کرده و به مسئوالن ذی ربط منعکس نمایید.
   وی ادامه داد: شما به عنوان مسئوالن روابط عمومی باید آنچه را که در حوزه کاریتان انجام  می شود را منعکس 
کنید . پیشرفت پروژه های عمرانی، عملکرد شبانه روزی سازمان عمران در خصوص آسفالت، تفاهمنامه با قرارگاه 
خاتم االنبیا، سرمایه گذاری کالن در شهر، مباحث مرتبط با سراوان، ساخت کارخانه تصفیه شیرابه، مدیریت 
لندفیل، اورهال کارخانه کود آلی، زباله سوز و موضوعات مرتبط با خدمات شهری، خرید ماشین آالت پیشرفته 
آتش نشانی، جمع آوری چندین تن زباله در شبانه روز، جمع آوری زباله های تفکیک شده از درب خانه های مردم 
و همچنین افزایش مساحت پارکها و فضای سبز و میزان گل کاری میادین و بلوارها موضوعاتی هستند که شما 

باید از آنها به خوبی مطلع باشید و سپس به مردم  منعکس کنید.
   وی در ادامه گفت: انتظار نداریم چیزهای کوچک را بزرگ  جلوه بدهید بلکه انتظار ما این است که واقعیتها 

را به جامعه به خوبی منعکس کنید.
   در این نشست همچنین علیرضا قانع سخنانی مبسوط در زمینه ارتباطات موجود بین روابط عمومی های زیر 
مجموعه شهرداری ارائه داد و افزود: برای همه همکاران ما اصل بر این بوده و هست که به شخص اول اداره 
وفادار باشیم و حواشی نباید بر عملکرد ما تاثیر بگذارد.  همچنین برخی از مسئوالن روابط عمومی حاضر در 

جلسه مطالبی بیان کردند و نقطه نظرات خود را با شهردار رشت در میان گذاشتند.

چهار ابالغ جدید شهردار رشت برای چهار مدیر شهرداری
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه احکام جدید دکتر ناصر 
حاج محمدی، طیبه بینا به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت، مرتضی عاطفی به عنوان سرپرست 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، محمدباقر بشردانش به عنوان سرپرست سازمان 
مدیریت پسماندها و مجتبی شهرستانی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 

شهرداری رشت منصوب شدند.
   شهردار رشت در احکام خود برای این چهار مدیر جدید شهرداری آرزوی موفقیت نموده و اعالم کرده که 
امیدوار است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صالح 
شهرداری رشت و همچنین با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریتهای سازمانی 

در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.

دیدار شهردار رشت با مدیر کل راه و شهرسازی گیالن
   یکی از دیدارهای کاری و برنامه ریزی شده دکتر ناصر حاج محمدی برای بررسی موضوعات مرتبط با معماری 

و شهرسازی دیدار و نشست با مدیر کل راه و شهرسازی استان گیالن بود که در این ماه انجام شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی به همراه 
دکتر رضا ویسی معاون معماری و شهرسازی شهرداری، پورشعبانعلی مدیر امالک و مستغالت شهرداری و 
اعالیی مدیر اداره حقوقی شهرداری رشت با مهندس ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن دیدار 

و گفت وگو نمود.
   در این دیدار که با حضور معاونان و کارشناسان اداره  کل راه و شهرسازی استان گیالن برگزار شد موضوعهات 

تخصصی مرتبط با شهرسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عملیات اجرایی ساخت پروژه المان شهدای گمنام مسکن مهر رشت 
آغاز شد

   با حضور شهردار رشت و برخی از اعضای شورای اسالمی این شهر عملیات اجرایی ساخت پروژه المان شهدای 
گمنام مسکن مهر رشت آغاز شد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی با اشاره به 
همزمانی این برنامه با سالروز آزادسازی خرمشهر و »روز ایثار و مقاومت« اظهار کرد: قرار است المانی به مناسبت 

حضور مهمان گرانقدری که با نام شهدای گمنام در این منطقه آرمیده اند، ساخته شود.
   وی گفت: این مهم هم برای شهدای گمنام منطقه مسکن مهر و هم بوستان ملت به همت شهرداری رشت 

و فرمانداری در هیئت امنای ساخت یادمانهای شهدای گمنام  انجام می شود.
   دکتر حاج محمدی ضمن قدردانی از تالشها و پیگیریهای تنها بانوی شورای اسالمی شهر رشت برای اجرای 

پروژه ساخت این یادمانها افزود: نتیجه این پیگیریها امروز منجر به آغاز عملیات ساخت این پروژه شده است.
   رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت هم از آغاز ساخت المان 
شهدای گمنام به عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام سال گذشته یاد کرد و از همکاری مسئوالن مرتبط در 
این زمینه قدردانی نمود.   فاطمه شیرزاد با بیان اینکه این پروژه به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری رشت انجام می شود، ادامه داد: شهردار رشت این ماموریت خطیر را به فرزند شهیدی که امروز 

ریاست این سازمان را برعهده دارد، گذاشته است.
   وی با تسریع بر اجرای پروژه از این مسئول و مدیر شهری خواست تا عملیات ساخت پروژه المان شهدای 

گمنام را تا پایان شهریور ماه امسال به پایان برساند.
   گفتنی است در این آیین عالوه بر شهردار رشت، دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران، 
محمدحسن عاقل منش و محمدحسن علیپور از اعضای شورای اسالمی شهر، عبداهلل پاکاری مدیر کل بنیاد 

شهید و سرهنگ بایرامی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیالن نیز حضور داشتند.

مروری
 بر

خبرهای
 ماه

در این بخش نگاهی گذرا به خبرهایی که کمتر به آنها 
پرداخته شده می اندازیم و شما را با برخی از رویدادهای 

مهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  شهرداری آشنا می کنیم.
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