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هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.
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   در جلسه ستاد ساماندهی گلزار شهدای 
ساختمان  تکمیل  روند  بررسی  بر  رشت 
انقالب  شهدای  مزار  ساماندهی  اداری، 
اسالمی و بازسازی سقف گلزار شهدا تاکید 

شد.
  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
الملل شهرداری رشت، جلسه  و امور بین 
ستاد بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای 
رشت با حضور سرپرست شهرداری رشت، 
فرمانده سپاه قدس گیالن، مدیرکل بنیاد 
دیگر  و  گیالن  ایثارگران  امور  و  شهید 
برگزار  رشت  شهدای  گلزار  در  مسئوالن 

شد.
   در این جلسه روند احداث ساختمان اداری 
مورد  شهدا  گلزار  بازسازی  و  شهدا  گلزار 

بررسی قرار گرفت.
بازسازی سقف  این جلسه     همچنین در 
هم  و  جدید  سردرب  نصب  شهدا،  گلزار 
اسالمی  انقالب  شهدای  مزار  سازی  سطح 
نیز از دیگر محورهای بررسی شده در این 

جلسه بود.
شهرداری  سرپرست  عطایی  مهندس     
ایام  تسلیت  با  جلسه  این  در  رشت 
سوگواری ۲۸ صفر اظهار کرد: تالش کردیم 
دوران سرپرستی دوران گذر و رکود تلقی 
بیشتر  جدیت  و  فعالیت  با  امور  و  نشود 

دنبال شود.
قدردانی  با  رشت  شهرداری  سرپرست     
از زحمات سپاه قدس گیالن بیان کرد: ان 
ساماندهی  مناسب  مالی  تزریق  با  شاءاهلل 
اجرایی  سرعت  به  رشت  شهدای  گلزار 

شود.
قدس  سپاه  فرمانده  عبداهلل پور  سردار     
گیالن در این جلسه با اشاره به اینکه خدمت 
لیاقت می خواهد گفت:  به شهدا توفیق و 
هرگاه در راه شهدا قدم برداریم، شهدا کارها 

را به پیش خواهند برد.
   وی تاکید کرد: باید از تشریفات اداری 
خودداری کنیم و با روحیه جهادی امور را 

به پیش ببریم.
مهندس  جلسه  این  در  است  گفتنی     
رشت،  شهرداری  سرپرست  عطایی 
فرمانده سپاه قدس  پور  عبداهلل  سردار 
بنیاد  مدیرکل  پاکاری  عبداهلل  گیالن، 
عباس  گیالن،  ایثارگران  امور  و  شهید 
شهدای  گلزار  امنای  هیئت  عضو  موید 
اهل  عاشقان  هیئت  رئیس  و  رشت 
ابراهیم خوش فطرت  گلزار شهدا،  بیت 
شهرداری  آرامستانهای  سازمان  رئیس 
و  ارتباطات  مدیر  قانع  علیرضا  و  رشت 
الملل شهرداری رشت حضور  بین  امور 

داشتند.

سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد ساماندهی گلزار شهدای رشت:
فعالیتها و خدمات شهرداری رشت با جدیت در حال پیگیری و انجام است 

روزهای پایانی ماه صفر؛ 
نمایشگر محبت قلبی
 به اهل بیت پیامبر

مــذهب  در 
مـا یکــی از 
هایی  برنامه 
که دوستــی 
محـــت  و 
را  شیعیــان 
اولیای  بـــا 
دیــن نشان 
 ، هــد می د

یا  رحلت  یاد  که  هستند  »عزاداریها« 
می  نگه  زنده  دلها  در  را  آنان  شهادت 

داریم.
از  اند که عزاداریها  علمای دین گفته 
ـ  پیامبر خدا  تأکید  و  با دستور  آغاز 
امامان شکل  صلهّی اهللهّ علیه وآله ـ و 
بیت  اهل  عاشق  امهّت  بین  و  گرفته 

پیامبر به سنت تبدیل شده اند.
حضرت  برای  ویژه  به  عزاداریها  این 
ریشه  و  تر  عمیق  سیدالشهداء)ع( 

دارتر است.
تاسوعا،  و صفر،  محرم  های  ماه  در  و 
قلبی  محبت  بیانگر  اربعین  و  عاشورا 

شیعیان به امامان معصوم.
و در دهه آخر صفر هم که به رحلت 
پیامبر گرامی اسالم متصل می شود، 
بیانگر فلسفه عمیق این ارتباط قلبی 

و محبت واقعی است.
این روزها که دهه آخر صفر و رحلت 
شهادت  و  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر 
حضرت امام حسن)ع( و حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( را سپری می کنیم از 
خداوند بزرگ می خواهیم که عزاداری 
همه عزاداران در ماه های محرم و صفر 
مورد قبول حق تعالی، حضرت ختمی 
و طهارت  بیت عصمت  اهل  و  مرتبت 
قرار بگیرد و زمینه ای برای شفاعت ما 

در فردای قیامت باشد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام سرپرست 
شهرداری رشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی
روزهای غمبار و مصیبت دهه آخر صفر که مصادف با رحلت پیامبر گرامی اسالم و دو تن از سالله 
پاک و پرثمر ایشان حضرت امام حسن)ع( و حضرت امام رضا)ع( همراه است را به همه دوستداران 

والیت و شهروندان مسلمان و مؤمن شهرمان از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم.
امیدوارم عزاداری های امسال که با شرایط ویژه کرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی نوع جدیدی 
از عزاداری ها و ارادت قلبی شهروندان را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش گذاشت در پایان 
دو ماه سوگواری مورد قبول حق تعالی و حضرت ختمی مرتب و اهل بیت پاک و مطهر ایشان قرار 

گرفته و شفیع و ضامن ما در فردای محشر قرار بگیرد.
پایداری، شکیبایی و استواری شهروندان در ماه های محرم و صفر با برگزاری مراسم سوگواری 
در شرایط ویژه، نشان از عزم و اراده قوی شیعیان ایران و جهان در پاسداری از حریم والیت دارد. 
اینجانب به عنوان خادم شهروندان شهرباران در شهرداری رشت بر خود الزم می دانم در پایان، دهه 
آخر ماه صفر را به همه شیعیان و به ویژه شهروندان والیتمدار رشت تسلیت عرض نموده و امیدوار 
باشم که همه عزاداری ها و سوگواری های خالصانه آنها موجبات شفاعت اهل بیت در روز قیامت از 

آنها را فراهم آورد.
ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت

پیام تسلیت سرپرست شهرداری رشت به مناسبت 
دهه آخر ماه صفر

آیین خاکسپاری پدر شهردار منتخب رشت 
در وادی تازه آباد انجام شد

   با حضور اعضای شورای اسالمی، مسئوالن و مدیران شهرداری و خانواده دکتر سیدمحمد 
احمدی آیین خاکسپاری پدر گرامی شهردار منتخب رشت برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مراسم خاکسپاری پدر 
گرامی سید محمد احمدی شهردار منتخب رشت در تازه آباد برگزار گردید.

 مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، اعضای شورای اسالمی رشت و جمع کثیری از مدیران 
و کارکنان شهرداری رشت در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوار سید محمد احمدی شهردار منتخب 

رشت شرکت کردند.
گزارش تصویری این مراسم در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

پیش از این مراسم سرپرست شهرداری رشت درپی درگذشت پدر گرامی سیدمحمد احمدی 
شهردار منتخب رشت پیامی صادر کرده بود.

 ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت در پیام خود درگذشت پدر سیدمحمد احمدی شهردار 
منتخب رشت را به ایشان تسلیت گفته است.

َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن( ِ َوإِن َّا ِلَّ در متن این پیام آمده است: بسمه تعالی)إِن
جناب آقای احمدی شهردار منتخب  رشت؛

شنیدن خبر درگذشت پدر گرمیتان، موجب تاسف و تاثر اینجانب و مجموعه مدیریت شهری 
گشت.

این مصیبت را به حضرتعالی و خانواده محترمان تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای آن 
مرحوم، رحمت الهی و برای همه بازماندگان صبری جزیل مسئلت دارم.)ناصر عطایی - سرپرست 

شهرداری رشت(
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مراسم عزدارای  دهه آخر 
صفر شهرداری رشت

مراسم عزاداری و فعالیتهای فرهنگی موکب 
شهرداری  اربعین  ستاد  خدام العتره  مردمی 
رشت به مناسبت ایام سوگواری دهه آخر صفر

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، موکب خدام 
العتره شهرداری رشت به همت ستاد اربعین 
شهرداری رشت و مشارکت های مردمی در 
پیاده راه فرهنگی شهرداری با شبیه سازی 

فضای بین الحرمین برپا شد.

  غرفه های خیاطی،کفاشی،خطاطی،زیارت 
مجازی،پاسخگویی به سواالت شرعی،کودک 
و نوجوان،پخش چای تبرک و.. در موکب 

خدام العتره شهرداری رشت برپا شد.
ویژه برنامه های رادیو کربال،اجرای نمایش 
همراه  عزاداری  شعر،مراسم  تعزیه،شب 
دیگر  از  مذهبی  سخنرانی  و  مداحی  با 
العتره  موکب خدام  فرهنگی  فعالیت های 
شهرداری رشت به مناسبت ایام سوگواری 
رحلت پیامبر اکرم)ص(، شهادت امام حسن 

متجتبی)ع(، شهادت امام رضا)ع( است.

مراسم  و  فرهنگی  های  فعالیت  کلیه 
سوگواری با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
پایگاه  در  مراسم  این  تصویری  گزارش 
اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.

هفته  گذشته سرپرست شهرداری رشت 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  از 
شهری این شهرداری بازدید کرد و در 
کارکنان  و  سازمان  رئیس  با  گفت وگو 
بررسی  را  موجود  مشکالت  و  مسائل 

نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت 
به صورت سرزده از سازمان سیما، منظر 
رشت  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 
این  کارکنان  و  رئیس  با  و  کرد  بازدید 

سازمان دیدار و گفت وگو نمود.
   وی از بخشهای مختلف سازمان بازدید 
نموده و با کارکنان به گفت وگو و تبادل 

نظر پرداخت.

سرپرست شهرداری رشت از سازمان سیما، منظر بازدید کرد

هفته ی گذشته مهندس ناصر عطایی از 
رشت  آرامستانهای شهرداری  سازمان 

بازدید کرد. 
در  رشت  شهرداری  سرپرست     
قطعه  از  آرامستانها  سازمان  از  بازدید 
بهشت)متوفیان کرونا( نیز بازدید نمود 
و وضعیت این قطعه را مورد بررسی قرار 

داد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات 
را  بازدید  این  عطایی  مهندس  رشت، 
از سازمان مدیریت  به صورت سرزده 
انجام  رشت  شهرداری  آرامستانهای 

داده است.
سرپرست شهرداری رشت  در جریان 
این بازدید با رئیس و کارکنان سازمان 
و  دیدار  رشت  آرامستانهای شهرداری 
گفت وگو نمود و مسائل و مشکالت آنها 

را بررسی کرد..

سرپرست شهرداری رشت از قطعه بهشت سازمان آرامستانها بازدید کرد
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بازدید  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
سرزده از کارخانه آسفالت شهرداری رشت 
شهرداری  آسفالت  کارخانه های  گفت: 
هستند  فعالیت  حال  در  ظرفیت  تمام  با 
می توانند  شهرداری  پنجگانه  مناطق  و 
آسفالت مورد نیاز خود را از سازمان عمران 
و بازآفرینی شهری شهرداری رشت مطالبه 

کنند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت،به گزارش 
ارتباطات و امور بین  واحد خبر مدیریت 
عطایی  مهندس  رشت.  شهرداری  الملل 
صورت  به  رشت  شهرداری  سرپرست 
سرزده از کارخانه آسفالت شهرداری رشت 

بازدید کرد.
 مهندس عطایی در جریان این بازدید 
مناسب  شرایط  از  باید  کرد:  اظهار 
های  پروژه  تکمیل  برای  هوایی  و  آب 
استفاده  خوبی  به  آسفالت  و  عمرانی 

شود.
های  کارخانه  دو  کرد:  تصریح  وی 

مناطق پنجگانه آسفالت مورد نیاز را از سازمان عمران شهرداری رشت مطالبه کنند
آسفالت سازمان عمران شهرداری با تمام 
مقدار  به  و  بوده  فعالیت  حال  در  ظرفیت 
نیاز تامین شده  کافی قیر و مصالح مورد 

است.
سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: 
مناطق شهرداری می توانند آسفالت مورد 
شهرداری  عمران  سازمان  از  را  خود  نیاز 
نیز  عمران  سازمان  و  کنند  درخواست 
آمادگی الزم را برای اجرای آسفالت کافی در 

سطح شهر دارد.
جریان  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
مدیران  با  تلفنی  تماس  طی  بازدید  این 
کرد:  تاکید  شهرداری  گانه  پنج  مناطق 
سازمان  از  را  خود  نیاز  مورد  آسفالت 
در  و  کنند  مطالبه  شهرداری  عمران 
پذیرفتنی  عذری  هیچ  کوتاهی  صورت 

نیست.
گفتنی است مهندس عطایی همچنین در 
نیز  تصفیه خانه شیرابه سراوان  از  روز  این 
این  از نزدیک در جریان کار  بازدید کرد و 

تصفیه خانه قرار گرفت.

شهرداری  سرپرست  گذشته  هفته 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  از  رشت 
این  فرآورده های کشاورزی  و  شهری 

شهرداری بازدید نمود.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، مهندس ناصر عطایی سرپرست 

مهندس عطایی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بازدید کرد

از  سرزده  صورت  به  رشت  شهرداری 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
این  کارکنان  و  رئیس  با  و  کرد  بازدید 

سازمان دیدار و گفت وگو نمود.
در جریان این برنامه ی بازدید مهندس 
مشکالت  و  مسائل  عاطفی  مرتضی 

شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و 
را مصرح کرد و سرپرست شهرداری 

رشت هم قول پیگیری داد.

سرپرست شهرداری رشت:
برای رفع آلودگیهای 

رودخانه های رشت دستگاه های 
اجرایی باید کمک کنند

    سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد 
ساماندهی رودخانه های این شهر همگرایی و 
همکاری همه دستگاه های اجرایی و. تخصیص 
رودخانه های  ساماندهی  الزمه   را  الزم  اعتبار 

»زرجوب« و »گوهررود دانست.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی در 
این نشست مطرح کرد: ضرورت دارد تا اعتبارات 
ملی مناسب برای ساماندهی رودخانه های رشت 

اختصاص یابد.
جلسه  در  رشت  شهرداری  سرپرست     
که  رشت  رودخانه های  ساماندهی  ستاد 
بر  شد  برگزار  شهرستان  این  فرمانداری  در 
همراهی و همگامی همه دستگاه های اجرایی 
تاکید  شهر  رودخانه های  مشکل  حل  برای 

کرد.
   مهندس عطایی در این جلسه اظهار کرد: حل 
اقدام  نیازمند یک  معضل رودخانه های رشت 
مشترک بین دستگاهی است و باید مسئولیت 

هر دستگاه نیز مشخص شود.
   وی با تاکید بر اینکه شهرداری تنها متولی 
ساماندهی رودخانه های شهر نیست بیان کرد: 
دستگاهی،  بین  همدلی  و  همگرایی  یا  باید 
سرانجامی  به  را  رودخانه ها  این  ساماندهی 

مشخص رسانیم.
   سرپرست شهرداری رشت به ضرورت تخصیص 
رودخانه های  ساماندهی  برای  ملی  اعتبارات 

»زرجوب و گوهررود« نیز تاکید کرد.
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شهرداری رشت برای توسعه فضاهای کتابخوانی شهر 
آمادگی کامل دارد

در نشست سرپرست شهرداری رشت با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن و مدیرعامل انجمن 
خیرین کتابخانه ساز گیالن بر آمادگی کامل شهرداری رشت برای توسعه فضاهای کتابخوانی تاکید شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست مهندس عطایی 
عاقل منش  و محمد حسن  کتابخانه های عمومی گیالن  مدیرکل  با  سرپرست شهرداری رشت 

مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز گیالن برگزار شد.
مهندس عطایی در این جلسه با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی اظهار کرد: هرگز فضای 

مجازی نمی تواند جایگزین کتاب شود.
وی با اشاره به حمایت های شهرداری رشت از ترویج فرهنگ کتابخوانی بیان کرد: شهرداری رشت 

همواره از فرهنگ کتاب و کتابخوانی حمایت می کند.
سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: مطالبات کتابخانه های عمومی گیالن از سهم نیم درصدی 

شهرداری نیز با اولویت بندی و رژیم هماهنگ پرداخت خواهد شد.
محمد حسن عاقل منش مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز گیالن در این جلسه ضمن قدردانی از 
اقدامات اداره کل کتابخانه ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش فضای مطالعه اظهار کرد: اداره 
کل کتابخانه ها و مدیریت شهری می توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به احداث فضاهای جدید برای 

توسعه و ترویج فرهنگ کتاب اقدام کنند.
وی در ادامه با قدردانی از سرپرست شهرداری رشت مطرح کرد: سرپرست شهرداری رشت بارها تاکید 

کرد دوران گذار نبوده و بلکه دوران فعالیت بیشتر است.
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز به ضرورت تعریف و اولیت بندی پروژه های فرهنگی تاکید کرد.

عاقل منش با اشاره به اینکه ساختمان های با قدمت فراوان در محله خواهر امام قرار دارند بیان کرد: می 
توان بخشی از فضای موجود را به حوزه فرهنگ به ویژه کتابخوانی اختصاص داد.

وی اذعان داشت: سرای محله واقع در محله دیانتی می تواند به عنوان یک کتابخانه تبدیل شود و 
شهرداری رشت می تواند در کنار خانه کارآفرینی و خانه سالمت نخستین خانه کتاب را راه اندازی کند.

عضو شورای اسالمی رشت در ادامه اذعان داشت: شهرداری می تواند مطالبات ناشی از سهم نیم 
درصدی کتابخانه ها را در قالب احداث کتابخانه و یا تهجیز و بازسازی کتابخانه ها پرداخت کند.

عاقل منش خاطرنشان کرد: امیدواریم با مجموعه مدیریت شهری و اداره کل کتابخانه های گیالن 
بتوانیم منشا خدمات موثر برای مردم باشیم.

پریسا کرمی مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن نیز در این جلسه خواستار پرداخت سهم نیم 
درصدی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی گیالن شد.

وی تصریح کرد: بازسازی و تجهیز کتابخانه امام رضا و احداث خانه کتاب در محله دیانتی نیز می تواند 
با مشارکت شهرداری رشت در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

سرپرست شهرداری رشت از کودکان بخش خون
 بیمارستان هفده شهریور عیادت کرد

   به مناسبت هفته ملی کودک برنامه عیادت سرپرست شهرداری رشت و عضو شورای شهر رشت از 
کودکان بخش خون بیمارستان هفده شهریور انجام شد.

    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به همت مشاور شهردار 
در امور بانوان و  مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و محمد حسن عاقل منش عضو شورای 
اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت به مناسبت هفته ملی کودک از کودکان سرطانی 

بخش خون بیمارستان هفده شهریور عیادت کردند.
    این بازدید که به مناسبت هفته ی ملی کودک توسط مشاور شهردار در امور بانوان و با مشارکت 
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، دبیرخانه شهر دوستدار کودک و همکاری موسسه مردم نهاد 

طنین شادی برگزار شد با اهدای گل و هدیه از کودکان بخش خون قدردانی شد .
    در این بازدید علیرضا حسنی مدیر حوزه دفتر شهردار و امور شورای اسالمی شهر،علیرضا قانع 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان، خدیجه 
پاوند مهر معاون فرهنگی سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری و علیزاده معاون اجتماعی سازمان 

فرهنگی،ورزشی شهرداری و جمعی از مدیران شهرداری نیز حضور داشتند.
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از نخستن نقاشی دیواری »شهر دوستدار کودک رشت« 
رونمایی شد

با حضور سرپرست شهرداری رشت، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور و رییس مجامع 
در رشت  شهر دوستدار کودک"  امور بین الملل وزارت کشور؛ از نخستین نقاشی دیواری" 

رونمایی شد )عکسهای ۵۸ و ۵۹ و ۶۰(
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با حضور مهندس 
عطایی سرپرست شهرداری رشت، خانم دکتر جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، 
دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، محمد حسن عاقل منش عضو شورای 
اسالمی شهر رشت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری رشت از نقاشی دیواری "شهر دوستدار 

کودک" در رشت رونمایی شد.
در جریان این بازدید مطرح شد نقاشی دیواری شهر دوستدار کودک می تواند به عنوان نخستین 

فعالیت کودکان رشتی در شهر دوستدار کودک ثبت شود.
گفتنی است نقاشی دیواری شهر دوستدار کودک با موضوع" شهری که دوست دارم" توسط 

جمعی از کودکان و نوجوانان طراحی شد.

برنامه بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست رشت 
انجام شد

سرپرست شهرداری رشت، رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه شهرهای 
دوستدار کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی 
سرپرست شهرداری رشت، دکتر فاطمه جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، دکتر 
پژوهان نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار 
کودک کشور، فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت از 

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رشت بازدید کردند.
دکتر پژوهان نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور اظهار کرد: مسئولیت رسیدگی 
به کودکان بدسرپرست و کودکان کار تنها مربوط به شهرداری ها و بهزیستی نیست و باید سایر 

دستگاه های اجرایی متولی نیز مشارکت ورزند.
دکتر پژوهان همچنین راه اندازی کلینیک حقوقی کودک را از جمله برنامه های در دست اقدام 
شهر دوستدار کودک عنوان کرد و افزود: کلینیک حقوقی کودک می تواند محل مناسبی برای 

حل و فصل دعاوی حقوقی باشد.
نماینده سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک 
کشور اضافه کرد: بخشی از بودجه حوزه بازآفرینی می تواند به حوزه کودکان کار و کودکان بی 

سرپرست اختصاص یابد.
فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی رشت با اشاره به اینکه به این مرکز تنها مرکز نگهداری 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست است ، خواستار توجه و رسیدگی بیشتر مسئوالن به مرکز 

نگهداری کودکان بی سرپرست شد.
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سرپرست شهرداری رشت به همراه رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، 
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، عضو شورای اسالمی شهر رشت 

و شماری از مدیران شهرداری از بوستان کتاب بازدید کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، رئیس مجامع امور بین الملل 
دوستدار کودک کشور،  پروژه شهرهای  مدیر  پژوهان  دکتر  وزارت کشور، 
فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت 

از بوستان کتاب رشت بازدید کردند.

بازدید هیات بررسی شهر دوستدار کودک 
از بوستان کتاب رشت

بازدید مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، رئیس مجامع 
امور بین الملل وزارت کشور و سرپرست شهرداری رشت از 

کتابخانه عمومی شهر باران 
رشت، مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، خانم دکتر جوانی رئیس مجامع امور بین 
الملل وزارت کشور، دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، محمد حسن عاقل 
منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای اسالمی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری 

رشت از کتابخانه عمومی شهرباران رشت ویژه کودکان بازدید کردند.
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این بازدید با تاکید بر اهمیت و توجه به کودکان 
اظهار کرد: می توان با برنامه ریزی از سنین پایه برای کودکان از بسیاری از ناهنجاری ها در 
بزرگسالی جلوگیری کرد.وی با تاکید بر همدلی و تعامل بین دستگاه ها بیان داشت: می توان 

بسیاری از مشکالت را بدون منابع مالی مرتفع کرد.
دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور با قدردانی از عملکرد شهرداری و 
شورای شهر رشت در زمینه شهر دوستدار کودک بیان کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در 

هماهنگی سایر دستگاه ها برای تحقق شهر دوستدار کودک موفق عمل کردند.
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور اضافه کرد: کتابخانه عمومی شهر باران نیز می تواند 
مستندسازی شده و به عنوان سندی برای رشت در راستای برند شهر دوستدار کودک ثبت شود.

 دکتر پژوهان با اشاره به ظرفیت شهرهای ایران برای تحقق برند شهر دوستدار کودک خاطرنشان 
کرد: می توانیم برند شهر دوستدار کودک ایرانی را به تمام دنیا معرفی کنیم.

فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی رشت اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در چند 
سال گذشته اقدامات خوبی برای ایجاد زیرساخت های شهر دوستدار کودک انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه کودکان به عنوان شهروند کوچک از شهرداری و شورا مطالبه دارند افزود: 
شهرداری رشت در سال های اخیر در راستای تحقق حقوق کودکان اقدامات مختلفی نظیر 
احداث پارک کودک و ... را اجرایی کرد.محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت 
نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت و توجه به کودکان اظهار کرد: کودکان نیاز به توجه دارند و 

بسیاری از ارزش ها و فرهنگ صحیح  باید از دوران کودکی منتقل شود.
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بازدید هیات شهر دوستدار کودک از تماشاخانه هامون
بازدید رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور و دو عضو 

شورای اسالمی رشت از نخستین موسسه فرهنگی، هنری فعال در حوزه شهر دوستدار کودک  
رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور و دو عضو 
شورای اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری از اولین موسسه فرهنگی، هنری فعال در 
حوزه شهر دوستدار کودک بازدید کردند.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک 
در کشور، محمد حسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای اسالمی رشت و جمعی از 

مدیران شهرداری رشت از تماشاخانه هامون بازدید کردند.
تماشاخانه هامون اولین موسسه فرهنگی، هنری است که در حوزه شهر دوستدار کودک فعالیت دارد.

افتتاح اولین مرکز کودکان اوتیسم شمال کشور در رشت 
  با حضور رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور و مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک 

کشور؛ اولین مرکز کودکان اوتیسم در شمال کشور افتتاح شد 
  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با حضور رئیس مجامع 
امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، محمد حسن عاقل 
منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری اولین مرکز 

کودکان اوتیسم در شمال کشور افتتاح شد.

با حضور سرپرست شهرداری رشت، رئیس مجامع امور بین الملل وزارت 
کشور، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک و جمعی از اعضای شورا؛

                     ایستگاه مشاوره پایش سالمت افتتاح شد 
   با حضور سرپرست شهرداری رشت، رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، مدیر پروژه 

شهرهای دوستدار کودک و جمعی از اعضای شورا ایستگاه مشاوره پایش سالمت افتتاح شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با حضور ناصر عطایی 
سرپرست شهرداری رشت، دکتر جوانی رئیس اداره مجامع بین الملل وزارت کشور، دکتر پژوهان 
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور،  فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت ایستگاه مشاوره پایش سالمت در پیاده راه 

فرهنگی شهرداری رشت افتتاح شد.
   ایستگاه مشاوره رایگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت 
اداره کل بهزیستی، جمعیت هالل احمر استان گیالن و جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی 

برپا گردید.
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   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
دوستدار  شهر  اجرایی  شورای  نشست  رشت،  شهرداری 

کودک در تاالر گفت و گوی شهرداری رشت برگزار شد.
سرپرست شهرداری رشت:

 اراده شهرداری رشت برای تحقق شهر دوستدار 
کودک با تمام ظرفیت

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با 
قدردانی از کمیته شهرهای دوستدار کودک اظهار کرد: باید 
با مشارکت همه دستگاه های اجرایی تالش کنیم رشت در 

بین پنج شهر اول دوستدار کودک قرار گیرد.
در  رشت  شهرداری  میزبانی  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
برگزاری جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک بیان 
از تمام ظرفیت خود برای احقاق  کرد: شهرداری رشت 

حقوق کودکان استفاده می کند.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه یونیسف تنها نهاد سازمان ملل است که برای بهبود و رفاه کودکان 
سیاست گذاری می کند افزود: چشم انداز شهر دوستدار کودک این است که همه کودکان و نوجوانان بتوانند از 

زندگی خود لذت ببرند.
مهندس عطایی به ضرورت همدلی و همگرایی بین دستگاهی تاکید کرد: شهر دوستدار کودک بدون همدلی و 

همگرایی بین دستگاهی و مشارکت مردم محقق نخواهد شد.
وی اضافه کرد: امروزه چالش اصلی و عمده بشریت از جمله آلودگی ها، ناهنجاری های اجتماعی، ضرورت شکل 

گیری شهر دوستدار کودک را دو چندان کرده است.
مهندس عطایی کودکان را عامل پیوند نسل آینده و گذشته دانست و افزود: مهمترین دوران زندگی هر انسانی دوران 

کودکی است و شخصیت انسان در کودکی شکل می گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی رشت: 

ضرورت توجه به مولفه های کودکان در شهر دوستدار کودک
فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی رشت در این نشست اظهار کرد: شهر دوستدار کودک شهری 

است که مولفه های کودک در آن درنظر گرفته شود.
وی با تاکید بر توجه و اهمیت حقوق کودکان گفت: باید به ابعاد معنوی و اجتماعی کودکان توجه کافی کنیم

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت با اشاره به اهمیت دوران کودکی تصریح کرد: شخصیت انسان در 
دوران کودکی شکل می گیرد.

زاهد به همدلی و همگرایی دستگاه های اجرایی برای تحقق شهر دوستدار کودک و استفاده از تجربیات شهرهای 
بزرگ برای دستیابی به برند شهر دوستدار کودک تاکید کرد.

عاقل منش، عضو شورای شهر رشت: 
بسیاری از ارزشها و فرهنگ صحیح باید از دوران کودکی منتقل شود

محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت در این نشست تحقق شهر دوستدار کودک را یکی از اهداف 
مهم شهرداری و شورای اسالمی رشت دانست.

عاقل منش تاکید بر آموزش کودکان اظهار کرد: کودکان نیاز به توجه دارند و بسیاری از ارزش ها و فرهنگ های 
درست جامعه باید از دوران کودکی در فکر و ذهن اشخاص نقش ببندد.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق برند شهر دوستدار کودک،شهر باید در جهت مناسب سازی و بسترسازی برای 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، نشاط، امنیت و سالمت برای کودکان اقدام نماید.

اداره  نظیر  اجرایی  های  دستگاه  سایر  مشارکت  و  همدلی  با  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  منش  عاقل 
کتابخانه ها،بهزیستی و ...گام عملیاتی بزرگ برای دستیابی به شهر دوستدار کودک برداریم.

فاطمه شیرزاد، عضو شورای شهر رشت: 
ضرورت راه اندازی مجتمع تفریحی ویژه کودکان

فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی رشت در این نشست اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در سال های 
اخیر اقدامات زیادی را برای ایجاد زیرساخت های مناسب برای تحقق شهر دوستدار کودک اجرایی کرده است.

وی به ظرفیت های مناسب رشت در حوزه های مختلف به ویژه حوزه فرهنگی برای کودکان اشاره کرد و گفت: مراکز 
مختلفی برای کودکان نظیر مرکز درمانی کودکان گیل و یا بیمارستان هفده شهریور وجود دارد.

عضو شورای اسالمی رشت اذعان داشت: می توان مجتمع تفریحی ویژه کودکان با استفاده از بستر سرمایه گذاری 
راه اندازی کرد.

شیرزاد خاطرنشان کرد: امیدواریم گام عملیاتی بلندتری با مشارکت سایر مسئوالن برای تحقق بیشتر حقوق کودکان 

برداشته شود.
شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون  ویسی؛ 

رشت: 
دو سال و نیم پیش دستورالعمل شهر دوستدار 

کودک به شهرداریها ابالغ شده است
ویسی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت 
این نشست اظهار داشت: دو سال و نیم گذشته  در 
دستورالعمل شهردوستدار کودک به شهرداری ها ابالغ 
شد و اکنون بعد از دو سال و نیم فعالیت رشت جزو ۱۲ 

شهر پایلوت دوستدار کودک انتخاب شد.
وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت شهرداری و سایر 
دستگاه های اجرایی رشت بتواند برند شهر دوستدار 

کودک را اخذ کند.
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک در کشور:  شهر 

دوستدار کودک رشت می تواند چون نگینی در ایران بدرخشد/ معرفی برند شهر دوستدار کودک به تمام دنیا
پژوهان؛ مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک:

تحقق این برند می تواند به بهبود بسیاری از شاخصها کمک کند
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک در کشور در این نشست اظهار کرد: تحقق شهر دوستدار کودک می تواند 

بسیاری از شاخص های شهر دوستدار سالمند،خانواده، شهر دوستدار بانوان را محقق کند.
وی با قدردانی از انسجام و هماهنگی مجموعه شهرداری،شورای اسالمی رشت و سایر دستگاه های اجرایی در 

راستای برند شهر دوستدار کودک اظهار کرد: شهر دوستدار کودک تنها یک پروژه و دستاورد کوتاه مدت نیست.
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک در کشور با اشاره به اینکه شهر دوستدار کودک تنها مربوط به شهرداری و 

شورای شهر نیست تاکید کرد: تمام فعاالن شهری،کنشگران برای رسیدن به این هدف باید مشارکت کنند.
پژوهان به ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و افزود: با تصویب مدیریت یکپارچه شهری تمام 

دستگاه ها تحت یک مدیریت واحد و سازمان یافته در شهر فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه ۲۴ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند مطرح کرد: ۱۹ میلیون جمعیت کشور را 

کودکان شامل می شوند که جمعیت کودکان ایران از جمعیت چندین کشور اروپایی باالتر است.
مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک در کشور تصریح کرد: برای تبیین سیاست ویژه در راستای تحقق حقوق کودکان 

برای نخستین بار در تاریخ بلدیه تصمیم گرفتیم واحد و اداره ای در شهرداری ها مخصوص کودکان ایجاد شود.
رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور بر مناسب سازی فضای شهری تاکید کرد

فاطمه جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور در این نشست دوران کودکی را مهمترین دوران زندگی هر 
شخص عنوان نمود و برمناسب سازی فضای شهری تاکید کرد.

وی به مناسب سازی فضای شهری و ایجاد شهری امن برای کودکان تاکید کرد و افزود: باید فضاهای مناسب،شاد 
و خالق برای کودکان ایجاد کنیم.

رئیس مجمع امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به انتخاب رشت به عنوان ۱۲ شهر پایلوت دوستدار کودک در 
کشور ابراز امیدواری کرد رشت بتواند به عنوان شهر دوستدار کودک در یونیسف بپیوندد.

کیمیا تنهایی؛  معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن:
رشت به عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت شهر دوستدار کودک انتخاب شده است

 کیمیا تنهایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن در این نشست انتخاب رشت به عنوان ۱۲ شهر پایلوت 
دوستدار کودک را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی برند شهر دوستدار کودک 

در رشت محقق شود.وی سرای محالت رشت را ظرفیت مناسب برای آموزش و توجه به نیازهای کودکان عنوان کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن با اشاره به اینکه باید توسعه را از کودکان آغاز کنیم خاطرنشان 
کرد: با همدلی و هماهنگی شهرداری و سایر دستگاه های متولی می توانیم گامی بزرگ برای رسیدن به هدف شهر 

دوستدار کودک برداشت.
 در این نشست همچنین مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
گیالن، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گیالن و مدیران برخی دستگاه های اجرایی دیگر نیز 

گزارشی از اقدامات حوزه خویش در راستای تحقق شهردوستدار کودک ارائه دادند.

در نشست شورای اجرایی شهر دوستدار کودک مطرح شد؛ شهر دوستدار کودک رشت می تواند چون نگینی در ایران بدرخشد 
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سیدمحمد احمدی شهردار منتخب رشت از همدردی مسئوالن، شهروندان و تمامی همراهی ها و 
پیامهای تسلیت قدردانی کرد.

   شهردار منتخب رشت در پیامی با قدردانی از همه مسئوالن و شهروندانی که به انحای مختلف 
در غم از دست دادن پدر خود با وی و خانواده مصیبت دیده همراهی و همدردی کرده اند، اعالم 
کرد: مراسم هفتمین روز به دلیل شرایط کرونایی به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی عمومی 

برگزار نمی شود.
پیام قدردانی سید محمد احمدی شهردار منتخب رشت از همدردی مسئوالن و شهروندان به 

شرح زیر است:

بسمه تعالی
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

با عرض تسلیت سالروز ارتحال جانسوز پیامبر مکرم اسالم )ص( و نیز شهادت امام حسن مجتبی 
)ع( و امام الرئوف علی بن موسی الرضا )ع( پروردگار متعال را شکر می گوییم که محبت سرشار از 
لطف بزرگوارانی را نصیب مان فرمود که ما را در مصیبت درگذشت مرحوم  مغفور شادروان سید 

معروف احمدی تنها نگذاشتند.
به رسم ادب و قدرشناسی؛ بدینوسیله از همه علما و روحانیون معزز، مسئوالن، دوستان، آشنایان و 
نیز اقوام که ما را در تحمل این مصیبت یاری بخشیدند و با حضور ارزشمند و آرامش بخش خویش 
در مراسم خاکسپاری و همچنین سومین روز درگذشت آن مرحوم، به نحوی از انحاء، خانواده معزی 

را مورد تفقد قرار دادند، نهایت سپاسگزاری و امتنان را داریم.
ویروس  شیوع  از  ناشی  آمده  بوجود  شرایط  به  نظر  رسانیم  می  آگاهی  به  همچنین 
برگزار  عمومی  صورت  به  شادروان  آن  درگذشت  روز  هفتمین  مراسم   ، کرونا 

. نمی شود
در پایان از درگاه حضرت باریتعالی، برای همگان، طول عمر و سالمتی و برای درگذشتگان مغفرت 

الهی آرزومندیم.
سیدمحمداحمدی

 پیام قدردانی شهردار منتخب رشت
 از همدردی مسئوالن و شهروندان 

مراسم سومین روز درگذشت پدر شهردار منتخب رشت برگزار شد
   مراسم سومین روز درگذشت پدر گرامی سید محمد احمدی شهردار منتخب رشت در مزار وی 

واقع در وادی تازه آباد رشت برگزار شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،در این مراسم  مقامات، 

مسئوالن و اعضای شورای اسالمی شهر رشت بر مزار ایشان واقع در وادی تازه آباد گرد آمدند.
   در این مراسم مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، اعضای شورای اسالمی رشت، جمع 
پرشماری از مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، مدیران و 

کارکنان شهرداری رشت حضور یافتندد.
   گزارش تصویری مراسم سومین روز درگذشت پدر گرامی سیدمحمد احمدی شهردار منتخب 

رشت را در زیر مشاهده می کنید.
   پیشاپیش از محدودیت فضا و امکان برای انعکاس همه  عکسها پوزش می طلبیم.
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