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امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت، در جلسه هم اندیشی 
سرپرست شهرداری رشت با مدیرعامل سازمان 
مدیران  از  جمعی  حضور  با  که  گیالن  پسماند 
شهرداری این شهر نیز برگزار شد، مهندس ناصر 
عطایی تاکید کرد که با کار و تالش شهر رشت را 
به یک کارگاه فعالیتهای عمرانی تبدیل می کنیم. 

اظهار  این جلسه  سرپرست شهرداری رشت در 
کرد: پروژه های پسماند تنها مختص شهرداری 

نیست و متعلق به کل استان است.
وی با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات در حوزه 
های تملک، پسماند و بازآفرینی بیان داشت: شرح 
خدمات پروژه ها در سه حوزه تهیه شده و باید 
برنامه ریزی الزم صورت گیرد که دغدغه برگشت 

اعتبار نداشته باشیم.

سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: ضروری 
است برای پروژه های بزرگ پسماند نظیر زباله 

سوز اعتبارات استانی و کشوری تخصیص یابد.
مهندس عطایی همچنین تصفیه خانه سراوان 
را آبروی گیالن دانست و افزود: سایر دستگاه 
با  خانه  تصفیه  نگهداری  برای  متولی  های 
افزایش  و  کنند  مشارکت  رشت  شهرداری 
مطالعاتی  برنامه  در  خانه  تصفیه  ظرفیت 

شهرداری قرار دارد.
اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهرداری  سرپرست 
شهرداری در دوران سرپرستی به کارگاه عمرانی 

سرپرست شهرداری رشت: 
رشتبهکارگاهعمرانیتبدیلمیشود

با  که  گیالن  پسماند  سازمان  عامل  مدیر  با  هم اندیشی  نشست  در  عطایی  ناصر  مهندس   
حضور برخی مدیران شهرداری همراه بود، تاکید کرد که با کار و تالش شهر رشت را به یک 

کارگاه فعالیتهای عمرانی تبدیل می کنیم. 

اکثر  به  مالی  تزریقات  تبدیل می شود گفت: 
پیمانکاران شهرداری صورت گرفته و تکمیل و 
فعالیت پروژه ها باید به صورت جدی ادامه یابد.

پسماند  سازمان  مدیرعامل  شهشهانی  پویا 
استانداری گیالن نیز در این جلسه به اهمیت 
موضوع پسماند تأکید کرد و خواستار توجه ویژه 

به تصفیه خانه سراوان شد.
در ادامه جلسه نیز مواردی نظیر احداث سوله 
حوضچه  آلی،  کود  کارخانه  برای  جدید  های 
آرامش برای تصفیه خانه سراوان و ... نیز مورد 

بررسی قرار گرفت.

شهرمان را چگونه آباد کنیم؟
در جایی خواندم دو شهر در دو طرف کوهی 
بزرگ قرار داشته که از نظر جغرافیایی و آب و 
هوایی شباهتهای بسیاری با هم داشته اند اما 
یکی از شهرها بسیار پیشرفته و آباد بود و شهر 

دیگر به شدت آشفته و دارای مشکل.
در این مطلب نوشته شده بود که مدیریت 
شهری یکی از این شهرها هنگام ارائه برنامه 
های خود توسعه شهری، برنامه ریزی برای 
حمل و نقل درون شهری و اخذ عوارض از 
شهروندان را مبنای کار خود قرار داده بود و 
مدیر شهری، شهر دیگر برنامه های خود را 
حول محور فرهنگسازی برای تفکیک زباله ها 
از مبدا، آموزش حقوق شهروندی و توسعه و 

نگهداری فضای سبز بنا می نهاد.
حاال فکر می کنید چه اتفاقی افتاده بود؟

داشت  تمرکز  فرهنگسازی  روی  که  شهری 
مشارکت  با  آگاه،  مردمانی  دهه  یک  پس 
اموال عمومی را  افرادی که  باال و  اجتماعی 
تخریب نمی کردند و از فضای سبز نگهداری 
می کردند و شهرشان تمیز و آباد بود. مردم 
این شهر روزهای تعطیل به کوه و صحرا می 
رفتند، از طبیعت لذت می برند و حمل و نقل 
همگانی شهر نیز بسیار مناسب بود و شهر 
هم عاری از زباله و روحیه و روان شهروندان 
هم در حد ایده آل، اما شهر دیگر وضعیتی 
اسفبار داشت، ترافیک سنگین، سر و صدای 
زیاد شهری، زباله هایی که از سر و روی شهر 
می روند و مردمانی که با مدیریت شهری خود 
همراه نبودند از این شهر به مکانی سخت و 

دشوار برای زندگی ساخته بود.
به نظر می رسد شاه بیت کالم همه مدیران 
شهری پیش از ارائه یا انجام هر برنامه بهتر 

است موضوع و مقوله های فرهنگی باشد.
اگر شهری بتواند شهروندانی آگاه، مسئولیت 
یقین  به  باشد  داشته  جو  مشارکت  و  پذیر 
به سرعت می تواند به دروازه های توسعه و 
پیشرفت هم برسد و گرنه با تزریق اعتبار یا 
اخذ عوارض و یا اجرای برنامه های توسعه ای 

به تنهایی یک شهر آباد نمی شود.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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مهندس عطایی در جلسه ستاد بزرگداشت یوم اهلل 13 
آبان مطرح کرد: شهرداری رشت با تمام ظرفیت برای 

برگزاری مراسم یوم اهلل 13 آبان پای کار خواهد بود  
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سرپرست شهرداری 
رشت در جلسه ستاد بزرگداشت یوم اهلل 13 
آبان که به ریاست حضرت آیت اهلل فالحتی 
نماینده محترم ولی فقیه استان گیالن در سالن 
اجتماعات مصلی رشت برگزار شد، حضور یافت.

جلسه پیگیری وصول مطالبات شهرداری رشت 
در دفتر سرپرست مدیریت تشخیص و وصول 

درآمد شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، این جلسه با حضور رییس 
و معاونین سازمان همیاری شهرداری های تابعه 
استان گیالن در دفتر سرپرست مدیریت تشخیص 

و وصول درآمد شهرداری رشت برگزار گردید

سرپرست  مقدس؛  دفاع  هفته  مناسبت  به 
شهرداری رشت در »میز خدمت دستگاه های 
ولوکس  محله  در  رشت«  شهرستان  اجرایی 

حضور یافت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
عطایی  مهندس  الملل شهرداری رشت،  بین 
هفته  تبریک  با  رشت  شهرداری  سرپرست 
دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، 
اظهار کرد: تمام تالش ما این است که دوران 
سرپرستی دوران گذر نباشد و فعالیت ها به 

صورت جدی ادامه یابد.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به بازدیدهای 
مستمر از مناطق و سازمان های شهرداری در 
به  ویژه  تأکیدات  گفت:  سرپرستی  دوران 
پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژه های 

عمرانی انجام شده است.
محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی 
شهر رشت نیز در این میز خدمت با اشاره به اینکه 
شهرداری رشت اقدامات زیادی در محله ولوکس 
پروژه  آسفالت،  روکش  گفت:  است،  داده  انجام 
اقدامات  از جمله  جمع آوری آب های سطحی 

شهری در محله ولوکس است.
عاقل منش همچنین به ظرفیت تاالب عینک برای 
توسعه و رونق ورزش های آبی اشاره کرد و افزود: 
راه اندازی پیست قایقرانی می تواند این منطقه را 
به قطب گردشگری ورزشی تبدیل کند و منجر به 

تحول اقتصادی در این منطقه شود.
 گفتنی است مشکالت محله ولوکس و ساکنین 
این محله با حضور مدیران دستگاه های اجرایی 

استان مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفت.

حضور سرپرست شهرداری رشت در »میزخدمت« محله ولوکس

در این جلسه موضوعاتی از قبیل وصول مطالبات 
از محل ظرفیت ایجاد شده در تبصره ۵ قانون 
بودجه سال ۹۸ و ۹۹ کل کشور، وصول عوارض، 
بهای خدمات و سایر درآمدها و مطالبات شهرداری 
از ادارات و سازمانهای دولتی، شناسایی و تشخیص 
و وصول عوارض های ملی، همچنین مطالبات 
و  بررسی  مورد  و سوخت شده  نشده  شناسایی 

پیگیری قرار گرفت.

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این 
جلسه اظهار کرد: مجموعه شهرداری و شورای 
شهر رشت با تمام توان و ظرفیت برای برگزاری 

مراسم یوم اهلل 13 آبان پای کار خواهد بود.
شورای  و  شهرداری  مجموعه  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی رشت به بهترین شکل وظیفه خود را در 
برگزاری مراسم 13 آبان انجام می دهد و ان شاهلل 
امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم 13 

آبان را بهتر از سال های گذشته برگزار کنیم.

شهرداری رشت با تمام توان و ظرفیت برای برگزاری مراسم یوم اهلل ۱۳ آبان پای کار است

جلسه پیگیری وصول مطالبات شهرداری رشت برگزار شد

  به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ سرپرست شهرداری رشت در »میز خدمت
          دستگاه های اجرایی شهرستان رشت« در محله ولوکس حضور یافت.

مهندس عطایی:
پرسنل شهرداری رشت 
جزو سرمایه های این 

شهرداری هستند

سرپرست شهرداری رشت در دیدار با رئیس و 
کارکنان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
گفت:  سخنانی  در  رشت  شهرداری  مردمی 
پرسنل شهرداری، سرمایه های اصلی شهرداری 
رشت و من روی انجام نظارت های بیشتر در 

دوران سرپرستی تاکید دارم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی 
سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی رشت 
به  سازمان  این  کارکنان  و  رئیس  با  دیدار  و 
ضرورت ثبات و همدلی در کارکنان شهرداری 

تاکید کرد.
وی تصریح کرد: خانواده بزرگ شهرداری در 
کنار یکدیگر می توانند بهترین ها را رقم بزنند.
وی با اشاره به اینکه در اداره امور شهر نباید 
منتظر معجزه بمانیم، گفت: پرسنل شهرداری 
و  هستند  بزرگ  دستگاه  این  سرمایه  خود 
دوران سرپرستی متعلق به همه بوده و دوران 
اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری 

است.
اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهرداری  سرپرست 
انجام  به پیمانکاران شهرداری  تزریقات مالی 
شده است گفت: هیچ پروژه ای نباید به علت 

مشکالت مالی متوقف بماند.
مهندس با اشاره به اینکه امید مردم به مجموعه 
بزرگ شهرداری است، خاطرنشان کرد: باید با 
تالش،نظارت و فعالیت بیشتر، مردم را به آینده 

امیدوار کنیم.
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سرپرست شهرداری رشت در بازدید از ناحیه یک 
شهرداری منطقه یک رشت گفت: نواحی شهرداری، 
نباید  نواحی  نقش  و  هستند  شهرداری  پیشانی 
نیروهای  است  بلکه ضروری  تلقی شود  کمرنگ 
متخصص در نواحی شهرداری فعالیت  داشته باشند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست 
شهرداری رشت از ناحیه یک شهرداری منطقه 

یک رشت بازدید کرد.
سرپرست شهرداری رشت نقش نواحی در خدمت 
رسانی به شهروندان را مؤثر دانست و به تجهیز و حضور 

نیروهای متخصص در نواحی شهرداری تاکید کرد.
نواحی  بازدید  این  در  عطایی  ناصر  مهندس 

نواحی  افزود:  و  دانست  شهرداری  پیشانی  را 
نیروهای  و  بیشتر  امکانات  با  باید  شهرداری 

متخصص تجهیز و اداره شود.
وی با اشاره به اینکه مطالبه گری ها از نواحی زیاد 
است افزود: نقش نواحی نباید کمرنگ تلقی شود.

مهندس عطایی به ضرورت انضباط اداری و مالی 
در کارکنان تأکید کرد و خواستار همدلی و فعالیت 

دوچندان در دوران سرپرستی شد.
سرپرست شهرداری رشت به ضرورت مشارکت 
همه دستگاه های متولی در حل مشکالت شهر 
تاکید کرد و گفت: شهرداری رشت به تنهایی نمی 
تواند همه مشکالت شهری را حل کند و زمانی 
شهر ما به جایگاه واقعی می رسد که همه دستگاه 

ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
مهندس عطایی همچنین به نظارت بیشتر در 
نواحی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در 

شهر تاکید کرد.

مهندس عطایی از ناحیه یک شهرداری منطقه یک بازدید کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست 
منطقه  شهرداری  از  بازدید  در  رشت  شهرداری 
چهار رشت و دیدار با مدیر و کارکنان این منطقه به 
ضرورت تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود: درب 

اتاق مدیران باید همواره بر روی مردم باز باشد.
وی به نقش مهم مردم در توسعه شهری و حل 
مشکالت اشاره کرد و افزود: شهرداری به تنهایی 
قادر به حل همه مشکالت نیست و باید از ظرفیت 

بخش خصوصی و نهادهای مردمی استفاده شود.

مهندس عطایی نقش سه نهاد مهم در مساعدت به 
مدیریت شهری را مهم دانست و افزود: این نهادها 
دولت، مجلس و مردم هستند و نهاد مردم در قالب 
شورا شکل گرفته است.سرپرست شهرداری رشت 
خاطرنشان کرد: هنر مدیریت باید این باشد که در 
اداره امور از ظرفیت و مشارکت مردم استفاده کند.
سازمانی  رکن  مهمترین  را  انسانی  نیروی  وی 
انسانی  نیروی  رشت  شهرداری  افزود:  و  دانست 
توانمندی دارد و باید در دوران سرپرستی با همدلی 

و جدیت بیشتر فعالیت ها را ادامه دهیم.

گفتنی است سرپرست شهرداری رشت از کلیه 
با  و  بازدید  منطقه چهار  واحدهای شهرداری 

پرسنل این شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.

باید از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در اداره شهر استفاده شود

منطقه  از شهرداری  بازدید  در  عطایی  مهندس 
یک مجدداً تاکید کرد که دوران سرپرستی، دوران 
اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی در جریان 
این بازدید با اشاره به اینکه شروع کارم در شهرداری 
رشت از منطقه یک بود، گفت: خاطرات خوبی در 
شهرداری منطقه یک داشتم و توانستیم به اتفاق 

همکاران رضایت نسبی شهروندان را جلب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی نباید به 
عنوان دوران بی ثباتی و بی نظمی تعبیر شود 
بیان کرد: دوران سرپرستی دوران اثبات توانمندی 

مدیران و کارکنان شهرداری است.
سرپرست شهرداری رشت به ضرورت تکریم ارباب 
رجوع تاکید کرد و گفت: درب اتاق مدیران باید 

همواره به روی مردم باز باشد.
مهندس عطایی با اشاره به تدوین سیاست های 
جدید در حوزه مالی و اقتصادی مطرح کرد: با تدوین 
حقوق  هماهنگ  پرداخت  جدید،  های  سیاست 

کارکنان شهرداری رشت در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: مردم رشت شایسته بهترین ها هستند و باید 
با همدلی و اتحاد بهترین خدمات به مردم را ارائه دهیم.

مهیار برنجی مدیر شهرداری منطقه یک رشت نیز 
در این دیدار با تبریک انتخاب مهندس عطایی به 

سرپرستی شهرداری رشت بیان داشت: مجموعه 
شهرداری منطقه یک با تمام ظرفیت و توان از 
هیچ تالشی برای خدمت رسانی به شهروندان 

دریغ نمی کند.

درب اتاق مدیران همواره باید به روی مردم باز باشد

هیچ پروژه ای نباید به خاطر 
مشکالت مالی نیمه کاره رها شود

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
مهندس  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت در 
نخستین روز کاری هفته به صورت سر زده 

از شهرداری منطقه پنج رشت بازدید کرد.
و  مدیران  با  دیدار  در  عطایی  مهندس 
به  اشاره  با  پنج  منطقه  کارکنان شهرداری 
برای  شهرداری  مناطق  از  بازدیدها  اینکه 
با  ما  همه  باید  کرد:  اظهار  نیست،  نمایش 
همدلی و تمام ظرفیت برای خدمت رسانی 

به مردم تالش کنیم.
وی افزود: باید با تالش مضاعف کارهای عقب 
مانده و پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم.

اینکه  بیان  با  رشت  شهرداری  سرپرست 
گذار  دوران  من  برای  سرپرستی  دوران 
نیست، مطرح کرد: نباید تصمیمات هیجانی 
در مجموعه  ثبات  و  آرامش  باید  و  بگیریم 

شهرداری ایجاد شود.
پروژه  تکمیل  ضرورت  به  عطایی  مهندس 
های نیمه تمام منطقه پنج تاکید کرد و افزود: 
هیچ پروژه ای نباید به واسطه مشکالت مالی 

نیمه کاره رها شود.
را  محالت  سازی  پاک  طرح  همچنین  وی 
یکی از اقدامات خوب حوزه خدمات شهری 
شهرداری دانست و خواستار استمرار طرح 

پاک سازی محالت شد.
سرپرست شهرداری رشت در ادامه به انضباط 
برگزاری  و  ارباب رجوع  تکریم  اداری،  مالی، 
جلسات درآمدی به صورت مستمر تاکید کرد.

دوران  کرد:  خاطرنشان  عطایی  مهندس 
سرپرستی، دوران رعایت قانون و نظارت دقیق 

است و باید بهترین ها را به مردم ارائه دهیم.
وی همچنین از برگزاری دیدارهای هفتگی 

مردمی در مناطق شهرداری خبر داد.
گفتنی است مهندس عطایی سرپرست شهرداری 
رشت از کلیه واحدهای شهرداری منطقه پنج 

بازدید و با کارکنان به گفت و گو پرداخت.

توضیح: هفته آینده هفتمین شماره ماهنامه »آوای بلدیه« نشریه داخلی شهرداری 
رشت منتشر می شود.        مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
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باید تالش کنیم فرهنگ دفاع مقدس 
در جامعه نهادینه شود

 سرپرست شهرداری رشت در دیدار 
با خانواده شهید پاکزاد گفت: فرهنگ 
نهادینه  باید در جامعه  دفاع مقدس 

شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
ناصر  مهندس  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
عطایی سرپرست شهرداری رشت به مناسبت 
هفته دفاع مقدس به همراه فاطمه شیرزاد عضو 

شورای اسالمی شهر رشت، سرهنگ داعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری، کارگری شهرستان 
رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت با خانواده شهید پاکزاد دیدار کرد.

مهندس عطایی در این دیدار با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر اظهار کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس اوج فداکاری و ایثارگری فرزندان پاک ایران 

اسالمی بود و زیباترین ایثارگری ها را در این دوران مشاهده کردیم.
وی با اشاره به اینکه شهدا به دنبال جایگاه و مقام دنیوی نبودند افزود: شهدا خالصانه و صادقانه در 

جبهه حق علیه باطل حاضر شدند.
سرپرست شهرداری رشت آرامش و امنیت امروز جامعه را مرهون خون شهدا دانست و تاکید کرد: 

باید فرهنگ دفاع مقدس در جامعه نهادینه شود.
مهندس عطایی خاطرنشان کرد: شهدا شفیع ما در آخرت هستتد و به عنوان خدمتگزار مردم ان 

شااهلل عملکرد ما به گونه ای باشد که شرمنده شهدا نشویم.
عضو شورای شهر رشت: تنها مطالبه خانواده های شهدا عزت و سربلندی نظام انقالب اسالمی 

است
فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت در این دیدار با اشاره به اینکه خانواده های شهدا عزت و 
آبروی کشور هستند گفت: خانواده های شهدا هیچ خواسته ای ندارند و تنها خواسته و مطالبه آن 

ها عزت انقالب اسالمی است.
شیرزاد دوران هشت سال دفاع مقدس را مایه مباهات و عزت دانست و افزود: به همسران و مادران 

شهدا افتخار می کنیم.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه باید فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان معرفی شود 
خاطرنشان کرد: باید خاطرات شهدا و مادران شهدا را مستندسازی کرده و به نسل جوان معرفی 

کنیم.
سرهنگ داعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری کارگری شهرستان رشت در این دیدار اظهار 

کرد: شهدا مختص به قشر خاصی نیستند و همه ما باید از شهدا درس بگیریم.
وی افزود: مقام معظم رهبری می فرمایند دوران دفاع مقدس یک گنجینه تمام نشدنی است و 

همه باید از این گنجینه در تمام مراحل زندگی بهره مند شویم.

پیام سرپرست شهرداری رشت: 
هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و از خودگذشتگی مردم عزتمند 

ایران اسالمی است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام مهندس ناصر 

عطایی سرپرست شهرداری رشت به شرح زیر است:
بسمه تعالی

ان تنصرواهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم
خداوند بزرگ وعده داده است، آنهایی که برای خدا فعالیت می کنند و ثابت قدم و استوار هستند، 

پیروزند و موفقیت واقعی را به دست می آورند.
به سالگشت یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ قرن بیستم رسیدیم. رویدادی که نشان داد اگر ملتی 

به پاخاسته ید واحده باشند و با توان و امکانات خود مقابل بیگانگان بایستند قطعاً پیروز و سرافراز 
خواهند بود. هفته دفاع مقدس یادآور همین ایثار و از خودگذشتگی مردم عزتمند ایران اسالمی است.
هر چند در دوران هشت سال دفاع مقدس شهیدان بسیاری تقدیم انقالب اسالمی شده اما همین 
رشادتها و ایثارگریها سبب آبیاری نهال جوان انقالب اسالمی گردیده که اینک پس از چهل و یک سال از 
وقوع انقالب بزرگ اسالمی به درخت تنومند در جهان اسالم مبدل شده است که حتی استکبار جهانی 

به سرکردگی آمریکای جنایتکار نمی تواند ریشه های این انقالب را مورد هجوم و هجمه قرار دهد.
اینک به یمن برکت خون های جوانان این مملکت، ایران اسالمی قویتر و مستحکم تر از هر زمان 
دیگر راه خود را در جهان می گشاید و با سرکردگان نفاق، ظلم، ستم و بیدادگری در هر نقطه از 

جهان به مقابله می پردازد.
اگر امروز جبهه مقاومت علیه استکبار این همه قدرتمندانه و شرافتمندانه مقابل دنیای وحشی گری 
ها و بدعهدی های غرب ایستاده است به مدد درسهایی بوده که این ملت بزرگ در هشت سال دفاع 

مقدس گرفته و حاال دارد ثمره جانفشانی ها و ایثارگری های خود را به خوبی می بیند.
بار دیگر ضمن ارج نهادن به مجاهدت های بی مانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با آرمان های آنها 
پیوندی دوباره می بندیم و امیدواریم با رهبری مقام معظم رهبری به زودی شاهد پیروزی کامل جبهه مقاومت 

اسالمی علیه دنیای استکباری باشیم و جهان اسالم را از لوث وجود اشرار و انسان های بدطینت پاک کنیم.
ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت

حضور سرپرست شهرداری رشت در 
مراسم گلباران گلزار 

شهدای رشت  
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، صبح امروز ۳ مهر ماه مراسم 
گلباران گلزار شهدای رشت و تجدید میثاق با آرمان 
های شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور 

مدیران شهری و استانی برگزار شد.
مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت هم در این مراسم حضور یافت.  
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سرپرست شهرداری رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی 
شهرداری بازدید کرد

سرپرست شهرداری رشت در بازدید از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری این شهر گفت:اقدامات 
جزیره ای و بی توجهی به همفکری منتج به نتایج نامناسب می شود و در این جهت نقدهای رسانه ها را می پذیرم 

و از نظر من تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و قراردادهای باز ضروری است.
سرپرست شهرداری رشت گفت: اقدامات جزیره ای و بی توجهی به هم فکری به نتایج نامناسب منتج خواهد شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست شهرداری 
رشت از حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت بازدید و با کارکنان این حوزه دیدار و 

گفت و گو کرد.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه خانواده بزرگ شهرداری رشت یکی از قوی ترین منابع انسانی 
استان گیالن را دارا است گفت: شهرداری متعلق به یک میلیون جمعیت رشت است و چشم و امید مردم رشت 
به شهرداری است.مهندس عطایی با اشاره به خدمات گسترده شهرداری در سطح شهر بیان داشت: شهرداری 
در اکثر فعالیت های شهری به صورت کامل پای کار است و با مشارکت و پای کار بودن سایر دستگاه های 

متولی می توانیم بیش از گذشته مطالبات مردم را محقق کنیم.
سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: اقدامات جزیره ای و بی توجهی به هم فکری به نتایج نامناسب منتج 

خواهد شد و باید از اقدامات جزیره ای و فعالیت های موازی کاری بپرهیزیم.
وی کارکنان و مدیران شهرداری را به همدلی و فعالیت بیشتر تشویق کرد و افزود: نباید تحت هیچ شرایطی 

وارد مباحث حاشیه ای شویم و باید با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر شهر را اداره کنیم.
سرپرست شهرداری رشت به ضرورت تهیه شرح خدمات پروژه ها تاکید کرد و گفت: همچنین وضعیت پروژه 

های نیمه تمام و قراردادهای باز تعیین تکلیف شوند.
مهندس عطایی با اشاره به تزریقات مالی به پیمانکاران شهرداری بیان داشت: هیچ پروژه ای نباید به خاطر مشکالت 

مالی متوقف بماند و توقف پروژه قطعا به علت عدم پیگیری و نظارت مسئوالن حوزه مربوطه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برخی پروژه ها با مقیاس کوچک آبروی شهر هستند، مطرح کرد: آین آمادگی را داریم 

برای پروژه های حساس با مقیاس کوچک مطالبات پیمانکاران را به صورت کامل پرداخت کنیم.
سرپرست شهرداری رشت همچنین به نظم بخشی و هماهنگی معاونت عمرانی مرکز و معاونت های عمرانی 

مناطق تاکید کرد و افزود: حوزه معاونت عمرانی مسئولیت نظارت عالی پروژه ها را برعهده دارد.
مهندس عطایی انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا را اقدامی بزرگ دانست و گفت: شهرداری با اندک اعتبارات نمی 
تواند پروژه های بزرگ اجرا کند و شهرهای موفق همواره از ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی بهره می برند.
وی تاالب عینک را ظرفیتی بکر برای سرمایه گذاری عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با ورود سرمایه گذار در 

کوتاه ترین زمان ممکن این منطقه رونق یابد.
سرپرست شهرداری رشت به نقش مهم رسانه ها در توسعه شهر اشاره کرد و گفت: اگر رسانه ها در زمان 
حضورم در تصدی سرپرستی هرنقدی را وارد نمایند، خواهم پذیرفت و سکوت خواهم کرد چون کم کاری ها 

در پاره ای از موارد محسوس است.
مهندس نیک فهم خوب روان معاون حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز به ضرورت نظارت و مطالعه 

دقیق بر اجرای پروژه ها تاکید کرد و گفت: باید نظارت دقیق بر مشاوران پروژه ها صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد پروژه های بالتکلیف در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و روند اجرای آن ها تسریع یابد.
گفتنی است در این جلسه جمعی از مدیران حوزه معاونت حمل و نقل امور زیربنایی و معاون عمرانی مناطق 

پنج گانه شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

باید تکلیف وضعیت ۱۰۲ دستگاه اتوبوس شهرداری که برای 
بازسازی در قزوین هستند، مشخص شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر عطایی 
سرپرست شهرداری رشت از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت بازدید و با 

رئیس و کارکان این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس عطایی در این دیدار با اشاره به اینکه دوران سرپرستی نباید به دوران قانون گریزی تعبیر 

شود، اظهار کرد: دوران سرپرستی دوران اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری است.
وی به ضرورت همدلی و اتحاد در مجموعه مدیریت شهری تاکید کرد و افزود: باید با جدیت و تالش 

به خوبی دوران سرپرستی را پشت سر بگذاریم.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه شهرداری رشت متعلق به خانواده بزرگ ۴ هزار نفره و 
یک میلیون جمعیت رشت است، مطرح کرد: ما بدهکار مردم هستیم و امید مردم به مجموعه بزرگ 

شهرداری است بنابراین باید خدمات شایسته به مردم ارائه دهیم.
مهندس عطایی با بیان اینکه شهرداری به تنهایی قادر به حل همه مشکالت شهری نیست اذعان 

داشت: نیاز است سایر دستگاه های متولی برای حل مشکالت در کنار شهرداری قرار گیرند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری بیان کرد: بسیاری از مطالبه گری های 
مردم از شهرداری در حوزه اختیارات شهرداری نیست و مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه برخی از مشکالت و بی نظمی های موجود در شهرها از 
عدم اصالح قانون شهرداری ها ناشی می شود، گفت: از استاندار محترم گیالن استدعا دارم جلسه 

مشترک مجمع نمایندگان با حضور شهرداران گیالن برگزار نماید.
مهندس عطایی به نظارت دقیق بر ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی سطح شهر تاکید کرد وخواستار 

رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل ونقل شهری شد.
سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: وضعیت ۱۰۲ دستگاه اتوبوس شهرداری رشت که سال های 

گذشته جهت بازسازی به قزوین ارسال شده اند در دوران سرپرستی تعیین تکلیف شود.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف و رسیدگی به قرارداد CNG   شد.

حاج محمد نوری هریس رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در این 
دیدار با اشاره به اینکه خدمت به مردم سعادت می خواهد اظهار کرد: آقای عطایی از افتخارات 

شهرداری رشت است و نیت پاک برای خدمت رسانی به مردم دارند.
وی تصریح کرد: ان شاهلل با همدلی و تالش فراوان مدیران و کارکنان شهرداری به اولویت های سرپرست 
شهرداری رشت در این دوران جامعه عمل بپوشانیم.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر 

شهرداری رشت از ارائه گزارش عملکرد گام به گام این سازمان در دوران سرپرستی خبر داد.
نوری هریس تاکید کرد: وضعیت ۱۰۲ اتوبوس شهرداری رشت جهت بازسازی در قزوین، به صورت جدی توسط 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در دوران سرپرستی پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.
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حضور برخی شهرداران استان یزد در پیاده راه رشت
پیاده راه فرهنگی  از  بازدید  را در  یزد  استان  از شهرداران  برخی  مهندس عطایی 

شهرداری رشت همراهی کرد
بازدید جمعی از شهرداران یزد و مدیرکل دفتر امور شهری یزد از پیاده راه فرهنگی 

»شهدای إهاب رشت« انجام شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
عطایی سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی از شهرداران یزد و مدیرکل دفتر 

امور شهری استانداری یزد از پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت بازدید کردند.
ساحره میرسیدی مدیرکل فنی استانداری گیالن و پویا شهشهانی مدیرعامل سازمان 

پسماند استانداری گیالن در این بازدید حضور داشتند.

مالقات مردمی سرپرست شهرداری رشت برگزار شد

رسم مالقات مردمی شهرداری رشت حتی در دوران سرپرستی نیز به جا ماند و این هفته مهندس 
ناصر عطایی با چندین تن از شهروندان رشت برای بررسی و حل مسائل و مشکالتشان دیدار و گفت 

و گو کرد.
روز سه شنبه یکم مهر ماه ۱۳۹۹ مالقات مردمی سرپرست شهرداری رشت با جمعی از شهروندان 

این شهر برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، برنامه این مالقات مردمی 

هفتگی سرپرست شهرداری رشت در محل شهرداری منطقه چهار انجام شده است.
مهندس عطایی به درخواست های همه مراجعه کنندگان رسیدگی و دستورات الزم را به واحدهای 

مربوطه ارجاع داد.

سرپرست شهرداری رشت قرارداد پروژه »دوچرخه 
اشتراکی« را امضا و اجرایی نمود

پروژه  قرارداد  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
»دوچرخه اشتراکی« با حضور سرپرست شهرداری رشت و سرمایه گذار این پروژه در دفتر سازمان 

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت منعقد و امضا شد.
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس 
و یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امروزه توسعه شهرها بدون 

مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: قطعا شهرداری به تنهایی نمی تواند همه مشکالت شهری را حل کند و حضور 
سرمایه گذاران در اجرای پروژه ها ضروری است.

مهندس عطایی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را سازمان مهم و 
تاثیرگذار دانست و افزود: تمام تالش ما این است موانع و تشریفات اداری سرمایه گذاران به حداقل برسد.
سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه دوران سرپرستی دوران گذر نیست مطرح کرد: هیچ 

پروژه ای نباید به واسطه مشکالت مالی در شهرداری نیمه کاره رها شود.
مهندس عطایی اذعان داشت: پیام من به سرمایه گذاران این است که با یک مجموعه سر و کار خواهند 

داشت و قرارداد آن ها با شخص سرپرست و یا شهردار نیست و نگران تغییرات مدیریت نباشند.
وی انعقاد قرارداد "دوچرخه اشتراکی" را گامی موثر برای کاهش ترافیک دانست و خاطرنشان 

کرد: امیدواریم پروژه های سرمایه گذاری بیشتری در شهرداری رشت منعقد شود.
مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت نیز در این 
جلسه پروژه دوچرخه اشتراکی را پروژه ای شاخص دانست و گفت: برای نخستین بار است این 

پروژه به صورت سرمایه گذاری در یکی از شهرداری های کشور اجرا می شود.
وی هدف از اجرای این پروژه را ترویج فرهنگ حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی سطح 
شهر عنوان کرد.رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت با اشاره به 
اینکه دوچرخه های استفاده شده در این طرح بیمه می شوند، افزود: هرکس در هر نقطه از شهر 

می تواند از دوچرخه ها استفاده کند و Gps نیز بر روی دوچرخه نصب خواهد شد.
گل احضار خاطرنشان کرد: این پروژه در سه فاز اجرایی می شود و پیش بینی می شود ظرف یک 

سال آینده هزار عدد دوچرخه تهیه و دراختیار مردم قرار گیرد.
روحانی سرمایه گذار پروژه »دوچرخه اشتراکی« نیز در این جلسه با قدردانی از مساعدت و 
همکاری مجموعه شهرداری رشت، اظهار داشت: این پروژه متعلق به مردم است و امیدواریم 

خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.
سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور استان گیالن نیز در این جلسه از آمادگی کامل پلیس در 

ساماندهی ترافیک شهر با مشارکت شهرداری رشت خبر داد.
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بر  با مدیرعامل شرکت عمران مسکن سازان گیالن  در نشست سرپرست شهرداری رشت 
مشارکت در اجرای پروژه های سرمایه گذاری با قابلیت بازگشایی معابر در رشت تاکید شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست مهندس عطایی 
سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری با مهندس شعبانپور مدیرعامل شرکت 

عمران مسکن سازان گیالن برگزار شد.
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به سهام ۱۵ درصدی شهرداری 
رشت در شرکت عمران مسکن سازان گیالن گفت: اراده ما استفاده از ظرفیت شرکت هایی است 

که شهرداری در آنجا سهام دار است.
وی با اشاره به اینکه دوران سرپرستی دوران گذار نیست افزود: می توانیم دوران سرپرستی را به 

دوران اجرای منظم قانون و اجرای تفاهم نامه ها تبدیل کنیم.
سرپرست شهرداری رشت دوران سرپرستی را دوران اثبات توانمندی مدیران و کارکنان شهرداری 

رشت عنوان کرد و افزود: هیچ پروژه ای به واسطه مشکالت مالی متوقف نخواهد شد.
مهندس عطایی خاطرنشان کرد: می توانیم از ظرفیت شرکت عمران مسکن سازان گیالن در 

اجرای پروژه های سرمایه گذاری نیز بهره مند شویم.
مهندس شعبانپور مدیرعامل شرکت عمران مسکن سازان گیالن نیز در این جلسه با اشاره به 

تجربه این شرکت در بازگشایی معابر 
رشت  با شهرداری  توانیم  می  گفت: 
در اجرای پروژه های بازگشایی معابر 

مشارکت کنیم.
وی همچنین از آمادگی شرکت عمران 
مسکن سازان گیالن برای مشارکت با 
شهرداری رشت در اجرای پروژه های 

سرمایه گذاری خبر داد.
در ادامه جلسه مواردی نظیر استفاده 
پروژه  اجرای  در  طرفین  ظرفیت  از 
قابلیت  با  گذاری  سرمایه  های 
ساختمان  تأمین  معابر،  بازگشایی 
اداری شهرداری منطقه دو، مشارکت 
... مورد  و  تاریخی  بناهای  در مرمت 

بررسی قرار گرفت

سرپرست شهرداری رشت با مدیر عامل شرکت عمران 
مسکن سازان گیالن دیدار و گفت وگو کرد

نتایج داوری مسابقه »عکس غذا« اعالم شد
آیین اعالم نتایج مسابقه »عکس غذا« به صورت زنده در اینستاگرام پخش گردید.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مراسم اعالم نتایج داوری 
آثار رسیدن به دبیرخانه مسابقه »عکس از غذا« به صورت زنده اینستاگرامی در تاالر گفت وگوی 

شهرداری رشت برگزار شد.
حدود ۵۰۰ اثر در سه حوزه مردمی، عکاسان حرفه ای و رستوران به دبیرخانه جشنواره ارسال 

گردید که ۲۰۰ اثر به مرحله نهایی راه یافت.
سه نفر برگزیده در حوزه های مردمی، حرفه ای و عکاسان رستوران نیز معرفی شدند.

جلسه مجمع شرکت کود آلی گیالن به ریاست سرپرست شهرداری 
رشت برگزار شد

مهندس ناصر عطایی به عنوان رئیس جلسه مجمع شرکت کود آلی گیالن بر ضروری پیگیری جدی 
برنامه های اجرایی این شرکت تاکید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه مجمع شرکت کود آلی 
گیالن به ریاست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با حضور شهرداران شهرداری های سهام 

دار در شرکت کود آلی برگزار شد.
سرپرست شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی تنها مختص 

شهرداری رشت نیست.
مهندس عطایی تصریح کرد: افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی در برنامه کاری شهرداری رشت قرار دارد 

و امیدواریم اعتبار مناسب برای آن جذب شود.
در این جلسه مباحثی نظیر واگذاری سهام برخی شهرداری ها، ارزش گذاری سهام برخی شهرداری ها 
به نرخ روز، پرداخت دیون شهرداری های سهام دار شرکت کود آلی به شهرداری رشت و انتخاب بازرس 

مجمع کود آلی گیالن مورد بررسی قرار گرفت.
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سومین جلسه حلقه سرگروه های صالحین با موضوع 
»عفاف و حجاب و سالمت اداری« برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، کبری مرادی فرمانده 
پایگاه مقاومت حضرت رقیه)س( شهرداری رشت و مربی حلقه سرگروه های صالحین بسیج 
کارمندان، ضمن برشمردن توطئه های دشمنان اسالم مبنی بر ترویج بی عفتی و بدحجابی برای 
زنان مسلمان چه ازطریق ماهواره ها و چه از طریق شبکه های معاند فضای مجازی که درصددند 
ارزش زن را در حد وسیله ابزاری تنزل دهند، گفت: قدر و منزلت زن در هرشرایطی که باشد، فقط 

با رعایت عفاف و حجاب محفوظ می ماند.
وی افزود: نگاهی به وصیت نامه شهداء نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق شهدای گرانقدر 
دفاع مقدس در وصایای ارزشمندشان، بر روی دو موضوع تأکید داشتند. ۱- پیروی از فرامین 

رهبری و والیت مطلقه فقیه و ۲- رعایت عفاف و حجاب.
کبری مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبرمعظم انقالب اسالمی در 
پیامی به کنگره ملی ۷۰۰۰ شهید زن کشور در سال ۹۱، با اشاره به نقش آفرینی زنان مسلمان 
ایرانی در ۸ سال دفاع مقدس در عرصه های گوناگون، فرمودند شیرزنان انقالب و دفاع مقدس 
نشان دادند که "الگوی سوم"، "زن نه شرقی و نه غربی" است و تا آفتاب درخشان خدیجه کبری 
)س(، فاطمه زهرا )س( و زینب کبری )س( می درخشد ، طرح های کهنه و نو "ضد زن" به نتیجه 

نخواهد رسید.
وی افزود: یکی از راه های حفظ سالمت اداری و ارتقاء فرهنگ سازمانی حضور مؤثر زنان است که 
در عرصه های گوناگون نقش آفرینی می کنند. تأثیر حضور زنان در دستگاه های اجرایی درصورتی 
مفید و ارزشمند خواهد بود که شأن ومنزلت خود را قدر بدانند وضمن رعایت کامل شئونات 
اسالمی، مراقب رفتار و گفتار خود باشند. زیرا الزمه حضور مؤثر زن در اداره و جامعه رعایت کامل 

عفاف و حجاب است تا هم خود مصون باشد و هم محیط پیرامون وی سالمت بماند.
 مربی حلقه سرگروه های صالحین تأکید کرد: یکی از مهم ترین ویژگی ها برای رسیدن به سالمت 
اداری توجه عمیق به ارزش های اسالمی است و برای رسیدن به جایگاه فرهنگ سازمانی و سالمت 
اداری الزم است تا همه کارکنان و مدیران نسبت به اصول اخالق اداری، خدمت گذاری ، امانت 
داری، مسئولیت پذیری، گشاده رویی و فروتنی و انضباط کاری پایبند باشند و فریضه واجب امر به 

معروف و نهی ازمنکر را سرلوحه امورات خود قراردهند .
در پایان این نشست، سرگروه های حلقه صالحین با تأیید ارائه راهکارهایی مبنی برمقابله با 
مفاسد اداری و ارتقاء سالمت اداری از سوی مربی سرگروهها؛ گزینش صحیح مدیران و کارکنان 
و بکارگیری افراد صالح و سالم و دارای تعهد و تخصص درجایگاه اصلی خود؛ بهبود وضع معیشتی 
کارکنان؛ رعایت عدالت و انصاف و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران را مطالبه 
جدی بسیجیان دانستند تا بامد نظر قراردادن این مطالبات، گام مؤثری برای ایجاد انگیزه و تداوم 

حرکت صحیح در جهت ارتقاء سالمت اداری فراهم گردد.

اجرای مسابقه کتابخوانی با محوریت سیره حاج 
پرسنل  برای  مجازی  صورت  به  سلیمانی  قاسم 
فرهنگی،  سازمان  برنامه های  از  رشت  شهرداری 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در هفته دفاع 

مقدس عنوان شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، حمیدرضا محمدی با اشاره به 
اینکه چهل سال از حماسه ایثار و شهادت رزمندگان 
اسالم در جبهه حق علیه باطل گذشته است، گفت: 
انتقال مفاهیم دفاع مقدس به کودکان و نوجوانان از 
حساسیت و ارزش ویژه ای برخوردار است، چرا که 
انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر باید با ظرافت و 

کیفیت مناسب صورت بگیرد.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
شهرداری رشت، با اشاره به برنامه های این سازمان 
در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: اجرای ایستگاه 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  پاتوقی  فرهنگی 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شامل گالری، 
نقاشی ورنگ آمیزی با محوریت آثار دفاع مقدس، 
ویژه کودکان و نوجوانان از برنامه های این ایستگاه 

فرهنگی است.
محمدی توزیع اقالم فرهنگی شامل سربند ، جانماز 
را  مقدس  دفاع  عملیات  اطالعات  کارت  فلش  و 
از دیگر برنامه های این ایستگاه فرهنگی دانست 
با  آتلیه عکس کودکان  پایانی  افزود: در بخش  و 
جهت  به  مقدس  دفاع  هفته  مناسب  لباسهای 
برای  مهم  رویداد  این  خاطره  ثبت  و  یادگاری 
کودکان شهر باران های نقره ای، در نظر گرفته 

شده است.
 وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در 
هفته دفاع مقدس، افزود: مشارکت در شانزدهمین 
روایتگری  آوای  پخش  مقاومت،  فیلم  جشنواره 
در  واقع  مزار شهدای گمنام  آوینی جنب  شهید 
بوستان ها به جهت فضاسازی محیطی این ایام، 
و  بازیگران  با حضور  مقدس  دفاع  کتاب  خوانش 
ایستگاه  محل  در  بومی  خوش الحن  هنرمندان 
رادیویی ترنم مقاومت، از دیگر برنامه های سازمان 

در هفته دفاع مقدس است.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
عاشقی،  نگارگذر  اینکه  بیان  با  شهرداری رشت 
چاپ آثار عکاسان و طراحان حوزه روایتگری دفاع 
مقدس در ابعاد بزرگ در محل پیاده راه فرهنگی 
برنامه های  دیگر  از  شهر  سطح  های  بوستان  و 
و  پیگیری  گفت:  باشد،  می  مقدس  دفاع  هفته 
اجرای طرح اطالعات کیو ار کد شهیدان در کنار 
مسیر  هدایت  تابلوهای  برای  بزرگواران  آن  نام 
کوچه ها و المانهای شهری در دستور کار سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت قرار 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به مناسبت 
»هفته دفاع مقدس« مسابقه کتابخوانی برگزار کرد

گرفته است.
محمدی از طراحی و باز پیرایی عکس های شهدای 
دفاع مقدس در تابلوها و استندهای ثابت شهری در 
هفته دفاع مقدس خبرداد و تصریح کرد: تجلیل از 
شهرداری  در  شاغل  شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان 
اهل  نام  به  متبرک  هدایا  و  تندیس  اهدای  رشت، 
بیت)ع( برای خانواده شهیدان با محوریت روز تولد 
مقدس،  دفاع  هفته  ایام  در  شهید  چند  و  شهید 
بدون حضورمسئولین به جهت رعایت پروتکل های 

بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برپایی ایستگاهی با نام شهدای دفاع 
مقدس با محوریت توزیع اقالم بهداشتی از جمله مواد 
ضدعفونی و ماسک با مشارکت گروه های جهادی 
فعال در سطح مناطق شهری کم برخوردار، گفت: 
برپایی شب خاطره توسط یادگاران دفاع مقدس در 
نشست صمیمی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در محل حسینیه هنر با 
مشارکت بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس از دیگر 
برنامه های مشخص شده  در هفته دفاع مقدس است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت از برگزاری همایش دوچرخه سواری با همکاری 
هیأت دوچرخه سواری سازمان تربیت بدنی خبرداد 
آوری  اجرای طرح جمع  و  پیگیری  و تصریح کرد: 
وصیت نامه و آثار شهدای جنگ تحمیلی منتسب به 
شهرداری رشت، اجرای مسابقه کتابخوانی با محوریت 
سیره حاج قاسم سلیمانی بصورت مجازی ویژه پرسنل 
شهرداری )کارتابل( و مسابقه "عروسک محجبه  من " 
بصورت مجازی ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت 
رزمندگان  ایثارگری  نگاری  تصویر  و  ترویج حجاب 

دفاع مقدس در نظرگرفته شده است .
فرهنگی،  سازمان  برنامه  ویژه  به  اشاره  با  محمدی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای بانوان، گفت: 
برگزاری مسابقه دو ویژه بانوان در پارک بانوان واقع در 
برنامه های سازمان فرهنگی،  از ویژه  منظریه رشت 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای بانوان می باشد.



۱۰

شهرداری رشت در اجرای پروژه جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی تاکید دارد

شهرداری  سرپرست  بازدید  جریان  در     
آبهای  هدایت  پروژه های  برخی  از  رشت 
سطحی، مهندس ناصر عطایی تاکید کرد که 
تکمیل پروژه جمع آوری آبهای سطحی محله 

استادسرا از اهمیت فراوان برخوردار است.
و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
مهندس  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت در 
بازدید از پروژه جمع آوری آب های سطحی 
محله استادسرا به ضرورت تکمیل این پروژه 

در اسرع وقت تاکید کرد.
سرپرست شهرداری اذعان داشت: هیچ پروژه 
واسطه  به  سرپرستی  دوران  در  نباید  ای 

مشکالت مالی متوقف بماند.
مهندس عطایی با اشاره به اینکه تزریق مالی 
به پیمانکار پروژه جمع آوری آب های سطحی 
محله استادسرا انجام شده، گفت: با تأکیدات 
انجام شده بر پیمانکار و پیگیری حوزه معاونت 
حمل و نقل و امور زیربنایی و شهرداری منطقه 

یک امیدواریم این پروژه به زودی پیش از آغاز بارندگی ها تکمیل و به بهره برداری برسد.
گفتنی است مهندس نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز 

سرپرست شهرداری رشت را در این بازدید همراهی کرد.

اطالعیه
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری رشت در اطالعیه ای اعالم کرد: 
انتصابات ۴۸ ساعت آخر شهردار پیشین 

رشت لغو شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، انتصابات انجام 
شده توسط شهردار پیشین رشت در ۴۸ 

ساعت پیش از جلسه استیضاح لغو گردید.
در این اطالعیه تاکید شده که با توجه به اینکه انتصابات انجام شده فرآیند قانونی 
مناسب را طی نکرده اند به مصالحی کلیه احکام صادر شده لغو گردید و پست های 

سازمانی با مسئول قبلی اداره خواهد شد.

بازدید سرزده سرپرست شهرداری رشت از ایستگاه 
شماره ۱۳ آتش نشانی 

مهندس عطایی به مناسبت نزدیک شدن به هفتم مهر ماه »روز آتش نشانی و ایمنی« 
به طور سرزده از ایستگاه ۱۳ آتش نشانی رشت بازدید کرد و با آتش نشانان این ایستگاه 

گفت وگویی صمیمانه  انجام داد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
عطایی سرپرست شهرداری رشت از ایستگاه شماره ۱۳ آتش نشانی بازدید و با آتش 

نشانان دیدار و گفت و گو کرد.
سرپرست شهرداری رشت همچنین در تماس تلفنی با رئیس سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری ضمن تبریک هفتم مهر ماه »روز آتش نشانی« از زحمات 

شبانه روزی آتش نشانان قدردانی و سپاسگزاری نمود.

شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری رشت برنامه های هفتم مهرماه روز 

آتش نشانی و خدمات ایمنی را تشریح کرد.
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل شهرداری رشت، شهرام مومنی رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از اجرای 
بیش از ۴۱ برنامه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

در هفته آتش نشانی خبر داد.
وی افزود: حضور در گلزار شهدای رشت و تجدید میثاق 
با آرمان های شهدا، دیدار با مسئوالن استانی و شهری، 

دیدار با نماینده محترم ولی فقیه استان گیالن از جمله برنامه های هفته آتش نشانی است.
ناوگان  ایمنی شهرداری رشت تصریح کرد: رژه لجستیک  رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 

خودرویی آتش نشانی با حضور مسئوالن شهری و استانی در مسکن مهر رشت برگزار می شود.
مومنی از نواختن زنگ ایمنی در ایستگاه های آتش نشانی و مدارس رشت در صورت بازگشایی خبر داد.

وی مطرح کرد: آموزش همگانی آتش نشانی و ایمنی در سطح مجتمع های مسکونی در فضای باز با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت برگزاری کارگاه های آموزشی، مانورهای 
امداد و نجات، اهدای خون، بازدید ایمنی از بیمارستان ها و اماکن پرخطر، حضور در صدا و سیما و ... 

را دیگر برنامه های هفته آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان کرد.

در هفته آتش نشانی بیش از ۴۱ برنامه اجرا می شود
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