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حدیث هفته
امام حسن مجتبی)ع( فرمود: »المسؤول حر حتی یعد، ومسترق المسؤول حتی ینجز« 
»انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده می دهد، زیر بار مسئولیت 

می رود و تا به وعده هایش عمل نکند، رها نخواهد شد«.1
    بحاراالنوار، ج78، ص113.

شورای  اعضای  رای   1۰ با 
اسالمی شهر رشت، غروب 
و  بیست  دوشنبه  روز 
 1۳۹۹ ماه  شهریور  چهارم 
عطایی  ناصر  مهندس 
سرپرست شهرداری رشت 

شد.
خبر  واحد  گزارش  به 
و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری  بین الملل  امور 
علنی  جلسه  در  رشت، 
رشت  شهر  شورای 
دکتر  استیضاح  از  پس 
حاج محمدی  ناصر 

سمت  از  او  برکناری  و  رشت  شهردار 
ناصر  مهندس  رشت،  شهرداری 
شورا  این  اعضای  رای   1۰ با  عطایی 
شهرداری  جدید  سرپرست  عنوان  به 

گردید. انتخاب  رشت 
معاون  عطایی  مهندس  است  گفتنی     
رشت  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  کنونی 
است که سابقه مدیریت شهرداری منطقه 
یک رشت، شهرداری رودبار و شهرداری 
خود  کاری  کارنامه  در  نیز  را  رستم آباد 

دارد.
   وی در آغاز به کارش در سمت سرپرست 
شهرداری رشت در پیامی کوتاه بر استفاده 

از همه ظرفیتها و پتانسیل موجود برای شهر 
رشت تاکید کرد.

   متن پیام کوتاه مهندس  ناصر عطایی که در 
پایگاه  اطالع رسانی شهرداری رشت نیز درج 

شده، به شرح زیر است:
»به نام خدا

   توفیق خدمتگزاری به مردم رشت سعادت 
و  فهیم  مردمی  رشت  مردم  است.  بزرگی 
ژرف اندیش بوده و امید است با تکیه بر کلیه 

پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
شهر  توسعه  برای  موجود 
تالش کنیم تا شرمنده مردم 

نشویم.«
که  است  گفتن  شایان     
آیین  در  همچنین  وی 
روز  چند  که  خود  معارفه 
همایشهای  تاالر  در  پیش 
و  آتش نشانی  سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات 
اعضای  و  رئیس  حضور  با 
شهر  اسالمی  شورای 
مدیران شهرداری  و  رشت 
در  شد،  برگزار  شهر  این 
اعتماد  حسن  از  قدردانی  با  سخنانی 
خود،  به  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
باید  سرپرستی اش  دوران  کرد:  تاکید 
رشت  شهرداری  شکوفایی  دوران 

باشد.
وی خاطر نشان نمود: دوران سرپرستی 
دوران گذار نیست بلکه مرحله ای از کار 
شهروندان  به  خدمت رسانی  و  تالش  و 

است که باید با جدیت عمل گردد.

مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت شد

دوران  باید  سرپرستی   دوران  کرد:  نشان  خاطر  عطایی  ناصر  مهندس   
باشد. شکوفایی شهرداری رشت 

شهر همواره راه توسعه 
پیش می گیرد

هشت  رای  با  گذشت  که  هفته ای     
دکتر  رشت،  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
حاج محمدی از سمت شهرداری رشت برکنار 
شد و با رای 1۰ عضو شورا هم، مهندس ناصر 
عطایی به عنوان سرپرست شهرداری رشت 

انتخاب گردید.
سالیان  طول  در  اینکه  است  مهم  آنچه    
تحول  و  تغییر  موضوع  که  بار  هر  گذشته 
اساسی در راس هرم مدیریت شهری رخ داده 
بدنه و کارکنان شهرداری رشت همواره ثابت 
و پابرجا به انجام خدمت خود به شهروندان 
به طور مستمر پرداخته اند و لحظه ای از کار 
تشکیالت  ساختار  و  مجموعه  در  تالش  و 

مدیریت شهری، باز نایستاده اند.
رشت  شهرداری  زحمتکش  کارکنان     
کاهش  برای  خود  سهم  به  که  آموخته اند 
خدمت رسانی  در  ثبات  ایجاد  و  التهابات 
به شهروندان همواره با راس هرم مدیریت 
چه  و  باشد  شهردار  که  زمانی  چه  شهری 
همراه  و  هماهنگ  سرپرست،  که  زمانی 
باشند تا مجموعه شهروندان بتوانند مستمر 
مختلف  بخشهای  خدمات  از  مداوم  و 
ساز،  و  ساخت  عمرانی،  از  اعم  شهرداری 
خدمات شهری، اداری، فرهنگی، اجتماعی، 

ورزشی و... بهره مند شوند.
   خدا را شکر می کنیم امروز که شهرداری 
اداره  عطایی  مهندس  سرپرستی  با  رشت 
این  در  را  خود  فعالیت  ایشان  هم  می شود 
هر  امیدوارند  هم  و  می دهند  تداوم  جهت 
چه زودتر شورای اسالمی شهر رشت، تکلیف 
تا  و  نماید  مشخص  را  شهرداری  کرسی 
آن زمان همانطور که خود وی گفته است، 
تالش می کنند تا دوران سرپرستی به دوران 

شکوفایی شهری تبدیل شود.
   این یعنی اینکه همه در مجموعه مدیریت 
شهری با انگیزه بوده و همواره برای توسعه و 

پیشرفت شهر، همگام و همراه هستند.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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پیام قدردانی دکتر ناصر حاج محمدی از مردم رشت و مسئولین شهر و استان
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پس از پایان کار دکتر ناصر 
حاج محمدی در سمت شهرداری رشت وی در پیامی از همه شهروندان و مسئوالن این شهر قدردانی 

و تشکر کرد. در متن این پیام آمده است:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

فرصت  که  بوده  شکرگزار  را  بزرگ  پروردگار 
خدمت به شهروندان فرهنگدوست و سخاوتمند 
شهرباران را در حدود پانزده ماه داشته و در این 
مدت با خدمت بی منت، تالش کردم تا آنچه 
که از دستم برمی آید را برای پیشرفت و توسعه 

کالنشهر رشت به انجام برسانم.
هر چند فرصت خدمت به رشت و شهروندان 
آن برایم محدود بود اما پس از این دوران که 
واقعاً به سختی گذشت و هر روز آن با تالش 

اینجانب و مجموعه همکارانم برای اعتالی نام این سرزمین سپری شد، برایم لذتبخش و شیرین و 
جذاب بوده و هست.

توفیق بودن در کنار همه بزرگان این دیار، بزرگانی که در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، علمی و... که هر یک برای خود یلی در کشور محسوب می شوند و حتی نام و آوازه بسیاری از 
آنها در جهان پیچیده است و برای افراد غیربومی کمتر پیش می آید برایم شیرین بود و خداوند بزرگ 
را شکرگزار هستم که در این مدت شهروندان فهیم و شریف رشت با محبتهای بسیار، من و شهرداری 

را مورد لطف و عنایت خود قرار داده اند.
اینک که پس از حدود پانزده ماه کار و تالش بی وقفه خود و همکارانم توانسته ایم سندهای افتخاری 
را برای شهربارانهای نقره ای به یادگار بگذاریم قدردان همه بزرگوارانی هستم که مرا در این راه دشوار 

یاری نموده و یاریگرم بوده اند.
خدمت رسانی به شهروندان فهیم رشت را به عنوان برگی زرین در دفتر خاطرات خود می نویسم و برای 
همه اعضای شورای اسالمی شهر رشت که در طول این دوران پرفراز و نشیب با هم و در کنار هم بوده 
ایم آرزوی موفقیت و سربلندی می نمایم و با درایتی که از تک تک آنها سراغ دارم امیدوارم در ادامه 
مسیر با انتخاب فردی واجد شرایط بتوانند در جهت تحقق بخشیدن به خواسته های شهروندان برای 

داشتن شهری توسعه یافته، آباد و زیبا، گامهای ارزشمندی دیگر را یک به یک بردارند.
 بر خود الزم می دانم تا بدینوسیله از همراهی های مرد بزرگ دیار باران جناب آقای دکتر نوبخت 
معاون محترم ریاست جمهوری، نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار گیالن، نمایندگان محترم 
شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی، فرماندار محترم و همه مدیران کل و مسئوالن اجرایی 

قضایی انتظامی و نظامی قدردانی و تشکر کنم.
همواره امید داشته و دارم که شهری با این پتانسیل ارزشمند نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات و 

توانایی باید خیلی بیش از اینها توسعه یافته و به عمران و آبادانی هر چه بیشتر برسد.
همه  و  مسئوالن  و  مقامات  استان،  گروهی  های  رسانه  که  مختلفی  حمایتهای  مدیون  را  خود 
نیک اندیشانی که همراهم بوده اند می دانم و امیدوارم شهروندان عزتمند رشت خادم کوچک خود را در 
مدیریت شهری، به دلیل همه ضعفها و نقصهای موجود ببخشایند و دعای خیرشان را بدرقه راهم کنند.
در پایان ضروری می دانم از کارکنان زحمتکش، ایثارگر و خدمتگزار شهرداری رشت که در سختی های 
متعدد مرتبط با گرانی بنزین، بحران برف، کرونا و... همراهم بوده قدردانی نمایم و دست تک تکشان را 

برای همت و تالش جانانه شان در توسعه و پیشرفت شهر رشت به گرمی بفشارم.
خداوند یار و یاور همگی شما باشد.

ناصر حاج محمدی -  ۲۴ شهریور ۹۹

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت: 

شهرداری سال گذشته ۲۵۵ متکدی را جمع آوری 
کرده است

فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  معاون 
رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
 ۲۵۵ گذشته  سال  شهرداری  گفت: 
و   است  کرده  جمع آوری  را  متکدی 
مردم باید بدانند بسیاری از متکدیان،  

نیازمند واقعی نیستند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، وی 
وزارت  دستورالعمل  با  کرد:  تصریح 
شهرداری  برای   ۷۸ سال  در  کشور 
جمعیت،  نفر  هزار   ۲۰۰ از  بیش  های 

شهرداری ها موظف شدند مجتمع اردوگاهی برای جمع آوری و ساماندهی متکدیان 
ایجاد کنند.

علیزاده ادامه داد: شهرداری رشت سال ۸۲ سامانکده را برای جمع آوری و ساماندهی 
متکدیان احداث کرد و دستگاه های اجرایی متولی نظیر بهزیستی،کمیته امداد و نیروی 

انتظامی نیز با شهرداری مشارکت می کنند.
به  اشاره  با  رشت  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی،اجتماعی  سازمان  اجتماعی  معاون 
اینکه بسیاری از متکدیان در سطح شهر نیازمند واقعی نیستند مطرح کرد: بسیاری 
از متکدیان به صورت سازمان یافته در سطح شهر حضور دارند و اغلب متکدیان نیز از 

خارج از شهر و استان برای تکدی گری به رشت می آیند.
علیزاده به نقش مهم مردم در جلوگیری از پدیده تکدی گری اشاره کرد و افزود: مردم 
بدانند بسیاری از متکدیان نیازمند واقعی نیستند و آن ها از سادگی مردم سواستفاده 

می کنند.
وی با اشاره به کودکان حاضر در سطح شهر اظهار کرد: تعدادی از کودکان کودکان کار، 
عده ای دیگر کودکان خیابانی بی سرپرست و یا بدسرپرست و عده ای دیگر متکدی 

هستند.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با اشاره به اینکه 
۱۲۰ کودک کار توسط بهزیستی در سطح شهر شناسایی وجمع آوری شده است گفت: 

بیشتر کودکان کار از شهرستان ها و استان های دیگر به رشت وارد می شوند.
علیزاده بیان داشت: گشت فوریت های اجتماعی شهرداری رشت به صورت شبانه روزی 

در سطح شهر فعال بوده و به شناسایی وجمع آوری متکدیان اقدام می کند.
برای  بزرگ  اردوگاهی  مجتمع  ساخت  برای  رشت  شهرداری  برنامه  به  اشاره  با  وی 
ساماندهی و توانمندسازی متکدیان گفت: با توجه به کمبود منابع مالی این امر تا کنون 

میسر نشده و ان شاهلل با مساعدت مسئوالن عالی رتبه این مهم محقق شود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از جمع آوری 
۲۵۵ متکدی در سال گذشته توسط شهرداری رشت خبر داد و گفت: ۲۰۸ نفر از این 

افراد مرد و۴۷ نفر زن بودند و ۲۵ نفر نیز غیر گیالنی بودند.
علیزاده در پایان به نقش مهم سازمان های مردم نهاد و خیرین برای ساماندهی متکدیان 
اشاره کرد و گفت: ان شاهلل بتوانیم روزی برسیم که شهر رشت به شهر بدون متکدی 

تبدیل شود.
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معارفه  محوریت  با  رشت  شهرداری  اداری  شورای  جلسه 
سرپرست جدید شهرداری رشت در سالن اجتماعات سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت،در آیین معارفه سرپرست جدید شهرداری رشت احمد 
رمضانپور نرگسی رئیس شورای شهر رشت، اسماعیل حاجی پور، 
محمد حسن علیپور از اعضای شورای اسالمی رشت و مدیران 

شهرداری رشت حضور داشتند.
دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت در 
این مراسم اظهار کرد: امروز از یک جهت از معارفه آقای عطایی 
خوشحالم و از طرفی ناراحتم که نتوانستیم آقای حاج محمدی 

را تا پایان دوره شورای پنجم حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه دکتر حاج محمدی تجربه ۱۶ ماه در شهرداری 
مناصب  در  خوبی  تجارب  ایشان  افزود:  برد  خود  با  را  رشت 

مدیریتی داشتند و ان شااهلل در مناصب دیگر به نظام و کشور خدمت کنند.رئیس شورای شهر 
رشت ادامه داد: در اوایل آغاز شورای پنجم همکاران شورا هر هفته به میزبانی یک نفر دور هم 

جمع می شدیم تا شهرداری کارآمد انتخاب کنیم که برای ۴ سال ما را همراهی کند.
دکتر رمضانپور  عدم ثبات مدیریت را مهمترین علت عقب ماندگی زیرساخت ها در شهر 
دانست و افزود: بسیاری از شهرها نظیر شیراز،مشهد،تبریز دارای ثبات مدیریت بوده و طول 
مدیریت شهرداران به بیش از ۴ سال رسیده است.وی تاکید کرد: شورای پنجم همواره تالش 
کرده شهرداری کارآمد و با تجربه انتخاب کند و تفکرات جناحی و سیاسی را در مدیریت 
شهری دخالت ندهد.رئیس شورای شهر رشت دخالت تفکرات سیاسی در امور اجرایی را 
خیانت به آرمان های نظام و شهدا دانست و گفت: هرگز تفکرات سیاسی خود را در امور 
مدیریت شهری دخالت نداد.رمضانپور  با اشاره به اینکه عزل آقای حاج محمدی اتفاقی 
ناخوشایند بود گفت: اعضای شورا به دنبال ثبات مدیریت شهری بودند و ان شاهلل در جلسه 

روز چهارشنبه در صحن شورا شهرداری توانمند و بومی انتخاب می کنیم.
وی همچنین در ادامه توضیحاتی درباره روند انتخاب گزینه های شهرداری رشت از ابتدای 
شورای پنجم ارائه داد.رئیس شورای شهر رشت سرپرست جدید شهرداری رشت را فردی 
خوشنام، باتجربه و اخالق مدار دانست و افزود: ایشان در شهرداری رودبار و شهرداری 

منطقه یک رشت خاطرات خوبی از خود به جا گذاشت.

 دکتر رمضانپور  تاکید کرد: از سرپرست شهرداری انتظار دارم 
آرامش را در کارکنان شهرداری برقرار کند، به ثبات مدیریت 

توجه کرده و در انتصابات شایسته ساالری را مدنظر قرار دهد.
وی همچنین به اهمیت ممیزی امالک و حفظ منابع مالی تاکید 
کرد و گفت: با افزایش منابع مالی، تقویت زیرساخت و ایجاد 

امکانات رفاهی می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
به  سرپرستی  دوران  امیدواریم  رشت:  شهرداری  سرپرست 

دوران شکوفایی تبدیل شود
مهندس ناصر عطایی سرپرست جدید شهرداری رشت در این 
مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تشکر از 
زحمات دکتر حاج محمدی شهردار پیشین رشت اظهار کرد: از 
حسن اعتماد اعضای محترم شورا قدردانی می کنم و بزرگان 
زیادی در شهرداری شایسته این مسئولیت بودند و ان شاهلل 
بتوانیم در زمان کوتاه سرپرستی به بهترین شکل اداره امور را 
انجام دهیم.سرپرست شهرداری رشت از اعضای شورای شهر رشت تقاضا کرد شهردار رشت 

در کوتاه ترین زمان ممکن انتخاب شود.
مهندس عطایی با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی نباید به دوران قانون گریزی و بی ثباتی 

تعبیر شود گفت: دوران سرپرستی باید دوران ثبات، آرامش و رعایت اخالقیات باشد.
وی به نقش سه نهاد مهم برای مساعدت به شهرها اشاره کرد وافزود: نهاد اول مجلس،نهاد 
دوم دولت ونهاد سوم مشارکت مردم بوده که تجلی اراده مردم در شوراها متبلور شده است.

به تنهایی نمی تواند همه  اینکه مدیریت شهری  به  با اشاره  سرپرست شهرداری رشت 
مشکالت شهر را حل کند تاکید کرد: شهرداری به مشارکت و تعامل سایر دستگاه های 
اجرایی نیازمند است.مهندس عطایی با اشاره به اینکه یک میلیون نفر به شهرداری رشت 

امیدوار هستند بیان کرد: برای توسعه و آبادانی شهر از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.
سرپرست شهرداری رشت از تدوین برنامه های کوتاه مدت در دوران سرپرستی خبر داد و 

گفت: با اتحاد و همدلیامیدواریم دوران سرپرستی به دوران شکوفایی تبدیل شود.

مهندس ناصر عطایی در آیین معارفه خود در سالن اجتماعات آتش نشانی و خدمات ایمنی سخنانی تاکید نمود:  دوران سرپرستی باید دوران ثبات، آرامش و رعایت اخالقیات باشد

با حضور ریاست شورای اسالمی شهر رشت؛
آیین معارفه سرپرست جدید شهرداری رشت برگزار شد
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شهر  در  یونسکو  برنامه های  مدیر 
خالق خوراک  رشت در سومین برنامه 
شهر  توسعه  و  شهری  »برندسازی 
خالق« خبر داد؛ تثبیت و حفظ برند 
شهر خالق خوراک شناسی رشت برای 
چهار سال آینده/ گزارش چهار ساله 
با  رشت  خوراک شناسی  خالق  شهر 

درجه خوب پذیرفته شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک رشت در ابتدای 
نشست »برندسازی شهری و توسعه شهر خالق« با تاکید بر اهمیت تثبیت برند شهر خالق اظهار کرد: کسب 
برند شهر خالق خوراک اقدام مهم و بزرگی بود و اما حفظ و تثبیت برند از کسب عنوان برند سخت تر است.

وی افزود: باید برای حفظ برند شهر خالق گزارش ۴ ساله ارائه داد و همچنین سه شهر خالق در یونسکو 
نیز گزارش عملکرد را تایید کنند.قانع با اشاره به اینکه برای تثبیت برند شهر خالق به اعتمادسازی 
عمومی نیاز داشتیم مطرح کرد: متاسفانه در فضای عمومی جامعه مطرح شده بود شهر خالق هزینه 

مازاد برای مدیریت شهری ایجاد می کند و این موضوع بارها از تریبون های رسمی بازنشر شده بود.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت تصریح کرد: در راستای تثبیت برند شهر 
خالق جلسات متعددی را در فاصله پنج الی شش ماه با کارگزاران تاثیرگذار برگزار کردیم و همچنین 

رویدادها و جشنواره های متعدد برگزار گردید.
وی ادامه داد: برای نخستین بار خبر برگزاری جشنواره کدو در سایت یونسکو منتشر گردید که نقطه 

عطفی برای برند شهر خالق خوراک بود.
قانع با اشاره به اینکه برای اولین بار در هفته رشت پالک کوبی شهر خالق خوراک شناسی انجام شد 
بیان کرد: برنامه های متعددی در هفته رشت پیش از شهادت حاج قاسم سلیمانی نظیر جشنواره 

"گاری کباب رشتی و می رشت خوشمزه غذا" برگزار شد که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفت.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت عنوان داشت: برای حفظ برند شهر خالق 

باید گزارش عملکرد مبنی بر موضوعات درخواستی یونسکو ارائه می شد.
قانع با اشاره به اینکه گزارش تمامی موضوعات و اقدامات انجام شده در حوزه شهر خالق خوراک به 

یونسکو ارسال گردید گفت: حدود ۱۵ الی ۲۰ گزارش شهرهای خالق دنیا مطالعه و ترجمه گردید.
وی از تثبیت و حفظ برند شهر خالق خوراک شناسی رشت در یونسکو خبر داد و گفت: خوشبختانه 
مدیران شهری سه شهر خالق شوند چین،مریدای مکزیک و سن آنتونیوی تگزاس پس از ارزیابی 
گزارش چهارساله شهر خالق خوراک شناسی رشت آن را با درجه ارزیابی خوب پذیرفتند و بنابراین 

 سومین برنامه »برندسازی شهری و توسعه شهر خالق« برگزار شد

فاطمه شیرزاد، 
عضو شورای اسالمی شهر رشت: 

برندسازی خوراکی های رشت و ترویج
 صنعت غذای حالل ضروری است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت،فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر 
رشت در جلسه هم اندیشی شهر خالق خوراک شناسی با 

موضوع"برندسازی شهری و توسعه شهر خالق" به ضرورت برند سازی شهر و توسعه شهر خالق خوراک 
تاکید کرد.

شیرزاد با اشاره اینکه صنعت غذای حالل در ایران به نام رشت ثبت شده است گفت: برند صنعت غذای 
حالل را در دنیا رونق دهیم تا منجر به رونق اقتصاد شهر شود.عضو شورای اسالمی شهر رشت بیان کرد: 

می توان از ظرفیت صنعت غذای حالل در راستای اشتغال زایی بهره برد.
شیرزاد خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری به تنهایی نمی تواند شهر خالق را مدیریت کند و باید 

با مشارکت سایر نهادها در راستای حفظ این برند تالش کنیم.
عاقل منش، 

عضو شورای اسالمی شهر رشت: 
متعلق  تنها  خوراک  خالق  شهر  برند 
همه  مشارکت  نیست/  شهرداری  به 
خالق  شهر  برند  حفظ  برای  دستگاه ها 

خوراک ضرورت دارد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای 
اندیشی شهر خالق  اسالمی شهر رشت در جلسه هم 
خوراک با موضوع" برندسازی شهری و توسعه شهر خالق"، حفظ و تثبیت برند شهرخالق خوراک را اتفاقی 
مبارک دانست و افزود: از هم اکنون باید برای ۴ سال آینده در حوزه شهر خالق خوراک برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: برند شهر خالق خوراک باید اقتصاد شهر را متحول کند و سرمایه گذاران را به شهر جذب کند. 
عضو شورای اسالمی شهر رشت با تأکید بر اینکه شهر خالق خوراک تنها متعلق به شهرداری نیست 
گفت: این برند متعلق به همه مردم است و باید با تعامل بین بخش ها و مشارکت مردم برای حفظ این 

برند تالش کنیم.

برند شهر خالق خوراک رشت برای چهارسال آینده حفظ و تثبیت شد.
قانع همچنین مشارکت در برنامه های جهانی و ساالنه شهرهای خالق خوراک را جزو تعهدات شهر 
خالق خوراک رشت عنوان کرد و افزود: با شیوع ویروس کرونا نشست های شهرهای خالق به صورت 
وبینار برگزار می شود.مدیر برنامه های شهر یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت همچنین 
مراوده با سایر شهرهای خالق را از برنامه های آتی برشمرد.وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم از 

ظرفیت صنایع خالق و شرکت های دانش بنیان برای برندسازی بهره مند شویم.

در این همایش همچنین پنل گفت و گو پیرامون برندسازی شهری و توسعه شهر خالق با 
حضور دکتر طاهره صابری و عرفان فکری از فعاالن حوزه گردشگری برگزار گردید.
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نشست سرپرست شهرداری رشت با دست اندرکاران شرکت مشاور پروژه قطار 
شهری برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
این جلسه روند مطالعات پروژه قطار شهری مورد بحث، بررسی و ارزیابی قرار 

گرفت.
مشاور  محبتی  رشت،  شهرداری  حراست  مدیر  نعمت پور  است  گفتنی 
پروژه قطار شهری، نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی 
ترافیک  و مهندسی  ایمنی  شهرداری رشت، محمدحسن هادی زاده مدیر 
این جلسه  نیز در  شهرداری رشت و حق بین ذی حساب شهرداری رشت 

حضور داشتند.

سرپرست شهرداری رشت چگونگی 
اجرای قطارشهری را بررسی کرد

مهندس ناصر عطایی در دومین روز کاری خود در نشست مدیر، معاونان، مسئوالن و کارکنان 
شهرداری منطقه سه رشت گفت: دوران سرپرستی دوران شکوفایی است. مدیریت شهری یکی 
از حائز اهمیت ترین نهادهای عمومی است و نظارت بر پروژه های عمرانی با جدیت بیشتری انجام 

و دنبال می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات 
منطقه سه شهرداری رشت، در این نشست سرپرست شهرداری رشت با بیان ضرورت ایجاد نگرشی 
متفاوت در دوره سرپرستی اظهار داشت: در روزهایی که شهرداری رشت نیازمند ایجاد و ثبات 

درآمد پایدار شهری است، انتظار ویژه ای از بحث درآمدزایی شهرداری خواهیم داشت.
ناصر عطایی با تاکید بر جدیت بیشتر در پروژه های عمرانی ، اذعان داشت : اداره امور سرپرستی 
تنها مربوط به بنده نیست و تک تک همکاران شهرداری در آن دخیل هستند و می بایست با کار 

عاشقانه و همدلی دوران سرپرستی را دوران شکوفایی شهرداری رشت رقم بزنیم.
سرپرست شهرداری رشت در ادامه اضافه نمود: پیام من، آبرو و عزت است و از خدا می خواهم 

آنهایی که جلوی کار شهرداری را می گیرند، به راه راست هدایت شوند.
ناصر عطایی افزود: شهرداری رشت باید با توجه به شناسایی ظرفیت های جدید و به سرانجام 
رساندن پروژه های متوقف شده، تمام تالش خود را در راستای رفع موانع مالی پیش رو نسبت به 
حل و فصل اختالفات پروژه های قدیمی به کار گیرد و شخصا قول خواهم داد که هیچ پروژه ای 

با مشکل مالی مواجه نگردد.
وی در پایان از طیبه بینا مدیر منطقه سه شهرداری رشت، معاونان و مسئوالن منطقه نیز تشکر 

و قدردانی ویژه کرد و تحقق  مثبت ۵۷ درصدی بودجه منطقه را هم کاری بزرگ توصیف نمود.
مدیر منطقه سه شهرداری رشت نیز وضعیت درآمدی مناطق را یکی از مهمترین چالشهای پیش 

رو دانست و افزود: در این برهه زمانی باید با 
همدلی از کوچکترین فرصتها جهت پیشبرد 

اهداف مدیریت شهری استفاده کنیم.
طیبه بینا اولویت تولید را درآمد پایدار قلمداد 
کرد و افزود : بنده و زیرمجموعه منطقه سه 
گرفت  خواهیم  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
شتابزدگی  و  روزمرگی  از  دوری  ضمن  تا 
خطاها،  درصد  آوردن  پایین  همینطور  و 
حضرتعالی را در این مسئولیت خطیر یاری 

رسانیم.

در دومین روز کاری سرپرست شهرداری رشت؛
نشست مدیر، معاونان، مسئوالن و کارکنان منطقه 

سه شهرداری برگزار شد
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سرپرست شهرداری رشت: 
تصفیه خانه سراوان تنها متعلق به شهرداری رشت نیست

 مشارکت دستگاه های متولی برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه ضروری است

همه  همکاری  و  مشارکت  بودن  ضروری  بر  نشستی  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
دستگاه های مرتبط برای حفظ و نگهداری تصفیه خانه شیرابه  زبااله های  سراوان تاکید کرد.
الملل شهرداری رشت، نشست  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
پیرامون  شهرداری  مدیران  از  جمعی  با  رشت  شهرداری  سرپرست  عطایی  مهندس 

موضوع مدیریت پسماندها برگزار شد.
سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی دوران گذار و رکود نیست 
گفت: دوران سرپرستی دوران شکوفایی و متعلق به همه همکاران است و باید خودمان 

را ثابت کنیم.
مهندس عطایی با اشاره به اینکه فعالیت پروژه ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود بیان 

کرد: همه باید با تقسیم کار و انرژی بیشتر فعالیت کنیم.
وی همچنین خواستار برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر ویژه برای فصل سرما شد.

سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه تصفیه خانه سراوان تنها متعلق به شهرداری رشت 
نیست گفت: همه دستگاه های متولی باید در حفظ و نگهداری آن با شهرداری مشارکت کنند.

مهندس عطایی اضافه کرد: نگهداری تصفیه خانه سراوان به هشت میلیارد تومان اعتبار 
تا پایان سال نیاز دارد و نمی توانیم از اعتبارات جاری برای نگهداری تصفیه خانه هزینه 

کنیم.
برای  اعتبار در حوزه پسماند  تومان  میلیارد  به تخصیص ۲۰۰  اشاره  با  وی همچنین 
شهرداری رشت تا پایان سال بیان داشت: باید برای تخصیص اعتبارات برنامه ریزی الزم 

صورت گیرد و اولویت بندی ها مشخص شود.

عدم فعالیت تصفیه خانه سراوان کذب محض است/ تصفیه خانه 
با تمام ظرفیت در حال فعالیت است

هفته گذشته برخی از سایتها در فضای مجازی 
زباله های  شیرابه  تصفیه خانه  فعالیت  عدم  از 
سراوان نوشتند که بدینوسیله کذب بودن این 

مطلب را یادآور می شویم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، مدیر پروژه تصفیه خانه 
سراوان با اعالم این مطلب تاکید کرد: کسانی که 
به فعالیت تصفیه خانه سراوان شک دارند می توانند 
به محل تصفیه خانه مراجعه کرده و فعالیت آن را 

از نزدیک مشاهده کنند.
افشین پورعلی تصریح کرد: صبح امروز نیز نمونه 
برداری توسط کارشناسان اداره آب و فاضالب 

برای انجام پاره ای از آزمایشات صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد با مطرح کردن 
شایعات بی اساس دنبال حاشیه سازی و برهم 

زدن آرامش مدیریت شهری هستند، خاطر نشان کرد: به این افراد توصیه می کنم با ارائه پیشنهاد 
صادقانه و فنی به توسعه و پیشرفت شهر کمک کنند.

جاده دسترسی به تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 
آسفالت شد

هفته های گذشته مسیر دسترسی به تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان که 
پیش از این زیرسازی شده بود آسفالت گردید.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با آسفالت 
مسیر دسترسی به تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان، رفت و آمد به این تصفیه خانه 

به سهولت انجام می شود.

چند خبر در باره تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان
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پروژه تعریض و آزادسازی بلوار سرچشمه در دستور کار شهرداری رشت قرار 
دارد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پروژه 
تعریض خیابان سرچمشه توسط شهرداری رشت در دست اجرا است.

شهرداری رشت با تملک ملکی واقع در حاشیه خیابان سرچشمه و تخریب آن، 
آزادسازی مسیر را آغاز کرد.

روشنایی  گذاری،  جدول  روسازی،  پیاده  رفوژ،  است  شده  مقرر  همچنین 
با مشارکت معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری،  و آسفالت مسیر 

شهرداری منطقه سه و سازمان عمران شهرداری رشت انجام شود.
گفتنی است پیش بینی می شود تعریض و آزادسازی خیابان سرچمشه رشت 

ظرف دو ماه آینده انجام شود.

پروژه »بلوار سرچشمه رشت« 
در دست اجرا است

فعالیت شبانه روزی شهرداری رشت برای اجرای فاز دوم »بلوار هشت دی« در 
حال انجام است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
تکمیل و احداث فاز دوم »بلوار هشت دی رشت« به صورت جدی دستور کار و 

برنامه شهرداری رشت قرار دارد.
زحمتکش  نیروهای  فعالیت  و  رشت  شهر  اسالمی  شورای  تأکیدات  با     
شهرداری این شهر که به صورت شبانه روزی برای تکمیل فاز دوم »بلوار هشت 
دی رشت« تالش می کنند، جای امیدواری است که این پروپه هر چه سریعتر 

به انجام برسد.

»هشت دی« به سرعت تکمیل 
می شود
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برگزاری اولین نشست مجازی کمیسیون فناوری اطالعات 
و شهر هوشمند کالنشهرهای کشور

سازمان فاوای شهرداری رشت از برپایی اولین نشست مجازی کمیسیون فناوری اطالعات و شهر 
هوشمند کالنشهرهای کشور با حضور شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
بررسی متن مصوبات پیشنهادی  ترین موضوعات،  از مهم  این نشست، یکی  فاوا، در  سازمان 
کمیسیون به منظور طرح در شورای اجرایی فناوری اطالعات ایران بود که مورد بحث و بررسی اعضا 
قرار گرفت. از جمله مهم ترین بندهای مصوبات پیشنهادی می توان به تهیه ی برنامه ی عملیاتی 
از سوی وزارت کشور در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای مرتبط با ساخت و سازها و صدور 
مجوز پایان کار ساختمانی، تهیه نقشه های پایه ی رقومی بهنگام، تمام الکترونیکی کردن خدمات 
شهرسازی و حذف فرآیندهای زائد و همچنین ایجاد درگاه واحد خدمات شهر هوشمند، اشاره کرد.

در پایان این نشست مقرر شد، متن مصوبات پیشنهادی پس از بررسی و اعالم نظر رؤسای فاوای 
کالنشهرها به شورای اجرایی فناوری اطالعات ایران که به ریاست دکتر روحانی رییس محترم 

جمهور برگزار می شود، ارائه گردد.
شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقوله ی شهر هوشمند و مأموریت کالن و استراتژیک در حوزه 
ی فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش محوری فاوای کالنشهرها در مدیریت شهری، در یکصد و 
هشتمین نشست ادواری مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران، طی پیشنهادی از سوی دبیر کل این 
مجمع، ارتقای کمیته ی فناوری اطالعات و شهر هوشمند به کمیسیونی مستقل با عنوان فناوری 

اطالعات و شهر هوشمند، مورد تصویب اعضای مجمع شهرداران کالنشهرها قرار گرفت.

آتش نشانان شهرباران در ۱۰ روز گذشته ۱۴۱ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی 
را پوشش دادند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، شهرام مؤمنی با بیان 
اینکه در این مدت ۶۴ مورد آتش سوزی به این مرکز اعالم شد، افزود: از این بین 
۱۵ حادثه آتش سوزی منزل مسکونی، ۵ مورد اعالم آتش سوزی تجاری بوده 
است که متاسفانه با توجه به خسارات شدید؛ نداشتن بیمه آتش سوزی بسیار 

محسوس و قابل تامل می باشد.
وی به ۳۷ مورد خدمات رسانی آتش نشانان در حوادث مختلف اشاره کرد و ادامه 
داد: گیر افتادن در آسانسور، محبوس شدن افراد به علت خرابی قفل های درب، 
گیر کردن انگشتری در دست شهروندان از پرتکرار ترین حوادث در این روزهاست.

مومنی به تالش برای نجات ۲۴ شهروند در عملیات های مختلف و آتش سوزی ها 
اشاره کرد و ادامه داد: ارائه خدمات ایمنی از دیگر فعالیت های شهروندان است که 

در این مدت به ۴۰ مورد رسید.
همین گزارش حاکی است، نجات حیوانات، رفع مشکالت آبرفتگی، بازدید به 
جهت حفظ ایمنی به واسطه نشت گاز و احتمال آتش سوزی و...لیستی کوتاه از ۱۴ 

نوع عملیات خدمات رسانی به شهروندان است.
شایان ذکر است، آتش نشانان و کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
رشت در راستای حفظ ایمنی همه روزه و به طور مستمر از اماکن پر خطر، نا ایمن 

و یا کم ایمنپایش و بازدید ایمنی بعمل می آورند.

آتش نشانان رشت ظرف ۱۰ روز ۱۴۱ آتش سوزی، حادثه و خدمات ایمنی
 را پوشش دادند

      نجات حیوانات، رفع مشکالت آبرفتگی، بازدید به جهت حفظ 
ایمنی به واسطه نشت گاز و احتمال آتش سوزی و...لیستی کوتاه از 

۱۴ نوع عملیات خدمات رسانی به شهروندان است.
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 شهرداری رشت آموزش شهروندان را برای جلوگیری
سرپرست شهرداری رشت و دادستان مرکز گیالن  از تخلفات ساختمانی دنبال می کند

از پروژه هدایت آبهای سطحی بازدید کردند
سرپرست شهرداری رشت همراه با دادستان مرکز استان گیالن از پروژه  جمع آوری 

آبهای سطحی بازدید کردند
روز پنجشنبه گذشته بیست و هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹ برنامه  بازدید دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان گیالن و سرپرست شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آبهای 

سطحی بلوار شهید قلی پور انجام شد.
مهدی  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
عطایی  ناصر  مهندس  و  گیالن  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  فالح میری 
سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی دیگر از مدیران شهرداری این شهر از روند 

اجرایی پروژه جمع آوری آبهای سطحی در »بلوار شهید قلی پور« بازدید کردند.
در این برنامه بازدید، مدیران شرکت کننده در جریان آخرین اقدامات انجام شده در 

زمینه هدایت آبهای سطحی در »بلوار شهید قلی پور رشت« قرار گرفتند.
گزارش تصویری بازدید دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن و سرپرست 
شهرداری رشت از پروژه جمع آوری آبهای سطحی »بلوار شهید قلی پور« در پایگاه 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت، آموزش شهروندی در زمینه جلوگیری از تخلفات 
ساختمانی را دنبال می کند

جلسه آموزش شهروندی در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی در تاریخ ۱۲ شهریور با حضور 
کارشناسان مرتبط معاونت شهرسازی و معماری، سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منطقه 
۴، معاونت خدمات شهر و ارتباطات و امور بین الملل در دفتر مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت 

و سازهای شهرداری رشت برگزار گردید.
هدف از برگزاری این جلسه، بررسی روند تخلفات ساختمانی در شهر رشت و لزوم آسیب شناسی 
و ارزیابی جامع ساز و کارهای موجود با در نظر گرفتن رویکردهای جدید، شامل آموزش شهروندی 
و فرهنگ سازی به منظور مسولیت پذیری شهروندان در خصوص تبعات گسترده ساخت و ساز 

غیر مجاز بوده است.
تخلفات شهری می تواند عالوه بر نقض حقوق شهروندی، سالمت روان و زیبایی شهر را دچار 
اختالل و موجب آسیب رسانی به شهر و تهدید سالمت اجتماعی شود و مشکالت عدیده ای را نیز 

در بازه ی زمانی بلند مدت پدید آورد.
در واقع ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر موجب عدم تحقق طرح های توسعه شهری شده و 
با این حجم از آشوب در وضعیت کالبدی شهر، تامین سرانه های خدماتی در محدوده محالت 

شهری امکان پذیر نخواهد بود.
فرهنگ سازی درحوزه مشارکت مردمی، برای برنامه های مدیریت شهری شهرداری و مشارکت 
مردم ضروری است و آموزش شهروندان نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد زیرا تا 

زمانی که مردم در اجرای طرحی یاری نکنند، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.
در این راستا، می بایست حقوق شهروندی به معنای رعایت قانون به مردم اطالع رسانی شود 
تا شهروندان نسبت به حقوق خود آگاه شوند و با توجه به اهمیت موضوع، شهرداری وظیفه 
دارد نسبت به تدوین سازو کارهای کارآمد جدید در خصوص موارد فوق اقدامات اساسی را 

بعمل آورد.
در پایان جلسه مقرر گردید؛ درخصوص محورهایی که در آموزش شهروندی قابلیت تولید محتوی 
دارند با محوریت اجرایی سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اداره نوسازی و تحول اداری، 
معاونت خدمات شهر، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و مناطق با همکاری معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری درخصوص شناسایی محورها و ارائه راهکار به جهت کاهش و جلوگیری از 

تخلفات ساختمانی اقدامات اساسی به عمل آید.

ایجاد بازارچه صنایع دستی 
در محله پیرسرا بررسی شد

و  عمران  سازمان  کارشناسان  حضور  با 
بازآفرینی فضاهای  شهری زمینه های ایجاد 
بازارچه صنایع دستی در محله پیرسرای رشت 

بررسی  گردید. 
عمران  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته  روز  شهری،  فضاهای  بازآفرینی  و 
سازمان  بازآفرینی  معاون  ماه،  ۲۶شهریور 

عمران به منظور احداث بازارچه دائمی صنایع دستی ، از محله پیرسرا بازدید کرد.
در این بازدید که کارشناسان حوزه بازآفرینی و رئیس اداره ساماندهی مشاغل آالینده سازمان مشاغل 
شهری نیز حضور داشتند، آماده سازی برای جذب اعتبار دولتی در سال ۱۴۰۰ برای احداث بازارچه 

دائمی صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور امکان سنجی بازارچه دائمی صنایع دستی در یکی از امالک شهرداری رشت واقع در محله 

پیرسرا مورد  بررسی قرار گرفت.
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