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شهرداری  سرپرست 
رشت:

و  انتظامی  نیروی 
پلیس مقتدر نمایشگر 
اقتدار نظام و حافظان 
امنیت اجتماعی است
پیام تبریک سرپرست 
به  رشت  شهرداری 
مناسبت هفته نیروی 
سرپرست  انتظامی  
با  رشت  شهرداری 
هفته  پیامی  انتشار 
به  را  انتظامی  نیروی 

و  نظام  تامین  تالشگران  همه 
امنیت جامعه تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
پیام  متن  رشت،  شهرداری 
شهرداری  سرپرست  تبریک 

رشت به شرح زیر است.
به نام خدا

نیروی انتظامی و پلیس مقتدر 
نمایشگر اقتدار نظام و حافظان 

امنیت اجتماعی است.
پیشرفت،  که  دانند  می  همه  یقین  به 

توسعه و ترقی جامعه بدون نظم و امنیت 

سرپرست شهرداری رشت:
نیروی انتظامی و پلیس مقتدر نمایشگر اقتدار نظام و حافظان امنیت 

اجتماعی است
حاصل نخواهد شد و جامعه 
فعال و پویا در بستری امن و 

ایمن شکل خواهد گرفت.
وجود نیروی انتظامی مقتدر 
و منظم از این جهت دارای 
بسترهای  که  است  اهمیت 
این پیشرفت و پویایی جامعه 

را فراهم می کند.
خادم  عنوان  به  اینجانب 
شریف  مردم  کوچک 
می  الزم   خود  بر  شهرباران 
و  یاد  گرامیداشت  با  دانم 
خاطره همه شهیدان و مدافعان 
امنیت جامعه، فرا رسیدن هفته 
نیروی انتظامی را به این تالشگران 
و  گفته  تبریک  وفادار  و  صدیق 
ماموریتهای  انجام   در  آنها  برای 
برقراری نظم  حساس و ویژه در 
و امنیت جامعه آرزوی موفقیت و 

پیروزی نمایم.
ناصر عطایی 
 سرپرست شهرداری رشت

شهرداری برای 
مسئولیت پذیری شهروندان 

تالش می کند
که  است  بدیهی     
ی  یر لیت پذ مسئو
در  می تواند  شهروندان 
توسعه و پیشرفت یک شهر 

بسیار موثر و مفید باشد.
   دامنه مسئولیت پذیری 

شهروندان از آشنایی با حقوق شهروندی آغاز شده 
برنامه های   اجتماعی در  به مشارکت  نهایت  و در 

شهری منتهی می شود.
   شهروند مسئولیت پذیر شهروندی است که اوالً با قوانین و 
مقررات شهری کامالً  آشنا باشد و در مرحله ی بعد حقوق 
خود را به عنوان یک شهروند در شهر به خوبی بشناسد و در 
مرحله  بعد نیز برای پیشرفت اهداف و برنامه های توسعه ای 

شهر همگام با مدیران شهری گام بردارد.
   چنین شهروندی حقوق دیگران را نیز محترم 
و  سالمندان  به  می نهد،  احترام  و  می شمارد 
سالخوردگان شهر احترام می گذارد،  در کار دیگر 
بحرانی  شرایط  در  نمی کند،  تجسس  شهروندان 
مانند آنچه امروز به دلیل شیوع ویروس کرونا با آن 
روبه رو هستیم، بهداشت فردی را رعایت می کند و 
اصول، مقررات و پروتکلهای بهداشتی را ارج می نهد. 
چنین شهروندی نمی تواند در قبال نظافت، بهداشت 
و حفاظت محیط زیست شهری خود بی اعتنا باشد. 
   شهروندان مسئولیت پذیر در شرایط بحران انرژی 
بهینه ی برق و آب را در دستور کار قرار  مصرف 
می دهند و با صرفه جویی تالش می کنند، شهرشان 

به توسعه بیشتر برسد.
   امروزه که در هر گوشه از شهر آپارتمانهایی بزرگ 
فرهنگ  مسئولیت پذیر  شهروند  برآورده اند،  سر 
آپارتمان نشینی را به خوبی رعایت می کند و با تالش 
در  موجود  تنش های  بر  خود  رفتارهای  با  می کند 

واحدهای آپارتمانی نیافزاید.
   به همین دلیل  می توان به خوبی نتیجه گرفته 
که با حضور در صحنه شهروندان مسئولیت پذیر 
بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه ی شهری حل 
و فصل می شود و نتایج مطالعات گوناگون در این 
زمینه هم نشان می دهد که هر چه مسئولیت پذیری 
در افراد یک جامعه بیشتر باشد، آن جامعه از آرامش 
و اسایش بیشتر برخوردار است و زمینه های توسعه 

و پیشرفت هم بیشتر مهیا است.
   بیاییم در هر سمت، موقعیت و جایگاهی 
که هستیم تالش کنیم شهروند مسئولیت 
پذیر باشیم.                    علیرضا قانع

مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت،جشنواره روز جهانی غذا با 
حضور نمایندگان شهرهای خالق خوراک 
شناسی در یونسکو و سرآشپزهای ایرانی و 

بین المللی به صورت وبینار برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، به مناسبت 
روز جهانی غذا، به همت مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت جشنواره 
روز جهانی غذا به صورت ارتباط زنده ویدئو 
خالق  شهرهای  نمایندگان  با  کنفرانسی 
حضور  با  و  یونسکو  در  شناسی  خوراک 
سرآشپزهای ایرانی و بین المللی برگزار شد.

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت 
در این جلسه با تبریک روز جهانی غذا و 
خوش آمدگویی به مهمانان شهرهای خالق 
در یونسکو اظهار کرد: شهر رشت در سال 
در  خوراک  خالق  شهر  عنوان  به   ۲۰۱۵

یونسکو ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه رشت به عنوان یک برند در حوزه تنوع 
غذایی و ارائه غذاهای حالل در دنیا مطرح است گفت: رشت 

جزو ۳۶ شهری است که برند شهر خالق خوراک را دارا است.
سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: برند شهر خالق خوراک 
شناسی می تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و اقتصادی 
منطقه ایفا کند و این مهم به اراده و هنر ما بستگی دارد و باید با 

همدلی و همگرایی اتفاقات مهم را رقم بزنیم.
مهندس عطایی اظهار داشت: یکی از اهداف شهرهای خالق، 
ترویج همکاری میان شهرهایی است که خالقیت خاصی دارند 
که می توان به عنوان راهبردی برای پیشرفت شهر استفاده کرد.

در صنعت  آن  آسیب  و  کرونا  ویروس  به شیوع  اشاره  با  وی 
خوبی  های  برنامه  رشت  شهرداری  داشت:  بیان  گردشگری 

در حوزه گردشگری در دست اجرا دارد و پیشنهاد می شود اداره صنایع دستی،میراث فرهنگی و 
گردشگری برنامه مدون در این ایام برای جذب گردشگر تدوین کند.

سرپرست شهرداری رشت پیشنهاد داد: بازاریابی شبکه ای برای رونق گردشگری راه اندازی شود و صنف 
پزندگان می تواند کلیپ هایی از نحوه ضدعفونی و رعایت پروتکل های بهداشتی در زنجیره خدمات 

گردشگری شامل حمل نقل، پذیرایی و اقامت تهیه و منتشر کند تا اعتماد گردشگران جلب شود.
مهندس عطایی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت و ظرفیت شهر خالق خوراک شناسی برای 
تولید ثروت و رونق اقتصادی خاطرنشان کرد: باید تغذیه سالم و پاک ایرانی را در سراسر جهان 

ترویج دهیم.
علیرضا قانع مدیر برنامه های یونسکو در 
شهر خالق خوراک شناسی رشت نیز در 
به  غذا  جهانی  روز  تبریک  با  جلسه  این 
ضرورت توجه به گردشگری خوراک تاکید 
کرد و یادآور شد: برند شهر خالق خوراک 
شناسی فرصتی مناسب برای توسعه رونق 

گردشگری و اقتصادی است.
دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
کرد:  اظهار  زنده  ارتباط  این  در  ایران  در 
در  ایران  پیشتاز  شهرهای  از  یکی  رشت 

عرصه های فرهنگی و هنری است.
وی با اشاره به تنوع غذایی رشت بیان کرد: 
رشت یکی از شهرهایی است که بیشترین 
و  طبیعت  به  این  و  دارد  را  غذایی  تنوع 
فرهنگ خوب مردم رشت مربوط می شود.
در  یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل 
ها  پژوهشکده  کرد  امیدواری  ابراز  ایران 
شود  تر  فعال  رشت  در  غذا  موسسات  و 
و رشت بتواند تجربه خوب خود را به عنوان شهر خالق 

خوراک شناسی در یونسکو به دنیا معرفی کند.
دکتر ایوبی در این ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با شهرهای 
خالق خوراک شناسی دنیا به گردشگران توصیه کرد بعد 
از آمدن به ایران حتما به رشت سفر کنند، شهری که 
مردمانی مهمان نواز، با فرهنگ و خوشمزه ترین غذای 

ایرانی را دارا است.
دکتر مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران نیز در این ارتباط زنده به مقوله 

امنیت غذایی تاکید کرد.
وی تصریح کرد:  اندیشه و فکری در پخت غذای ایرانی 

نهفته و فرهنگ غذای ایرانی بسیار غنی است.
پورمحمدی رئیس اتحادیه صنف پزندگان رشت نیز در این مراسم اظهار کرد: می توانیم اسناد 
غذاهای متنوع رشتی را تدوین و آماده سازی کرده تا نقش کوچکی در ترویج فرهنگ و اصالت غذای 

گیالنی ایفا کنیم.
در ادامه پنل نیز سرآشپزان گیالنی خانم ها نجاتی و رهبر نیز به معرفی و نحوه طبخ غذاهای اصیل 

گیالنی پرداختند.
گفتنی است در این سیمنار، نمایندگان شهرهای خالق دنیا در کشورهایی  نظیر  هلند، ایتالیا، 

بلغارستان، بلژیک و ..حضور داشتند.  

با حضور نمایندگان شهرهای خالق خوراک شناسی یونسکو؛

وبینار »جشنواره روز جهانی غذا« برگزار شد

توضیح: هفته آینده هشتمین شماره ماهنامه داخلی شهرداری رشت»آوای بلدیه« 
منتشر می شود.
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هانی عسکری رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
از برپایی نشستی در این سازمان با پیمانکار اجرایی شرکت 

همراه اول در استان گیالن خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
فاوا،  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  رشت  شهرداری 
عسکری در این زمینه توضیح داد؛  با پیگیری های به عمل 
آمده از سوی سازمان فاوا و مجموعه ی شهرداری، قرارداد 
اجاره ی دکل های موجود شرکت مخابرات پس از گذشت 
بیش از یک دهه بالتکلیفی تمدید شد. در همین راستا 
جلسه ای با پیمانکار اجرایی شرکت همراه اول در استان 
گیالن برگزار شد و در خصوص مسائل مالی و اجرایی این 

قرارداد بحث وتبادل نظر شد.
شرکت  نیاز  اعالم  به  توجه  با  افزود؛  فاوا  سازمان  رییس 
مخابرات جهت توسعه ی شبکه و احداث سایت های جدید، 
این سازمان برای ایجاد سایت های اشتراکی با رویکرد حفظ 
منظر شهری، تمامی مساعی خود را در تعامل با اپراتور های 

تلفن همراه به کار خواهد بست.
کار  و  ساز  ایجاد  به  توجه  با  نمود  امیدواری  اظهار  وی 
مشخص در شهرداری، از این پس تعامالت مؤثری با شرکت 

مخابرات در این خصوص صورت پذیرد.

تعیین تکلیف قرارداد اجاره ی دکل های مخابراتی پس از یک دهه اجرای حفاظ بتنی مینی 
نیوجرسی در برخی 

معابر رشت

توسط مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 
زیربنایی  امور  و  نقل  و  حمل  معاونت 
مینی  نوع  از  بتنی  شهرداری رشت حفاظ 
نیوجرسی در تقاطع معابر "شهید عاشری" 

و "فرجام" اجرا شد.
و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
مدیریت  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت 
اعالم کرد: در راستای ایجاد انضباط ترافیکی 
و روان سازی جریان تردد در تقاطع معابر 
حفاظ بتنی از  و "فرجام"  "شهید عاشری" 
نوع مینی نیوجرسی در دو رویکرد "خیابان 
فرجام" به وسیله مدیریت ایمنی و مهندسی 
ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
شهرداری رشت و با حضور دست اندرکاران 
و  رشت  شهرداری  پنج  منطقه  یک  ناحیه 

پلیس راهور اجرا شد.

این  فراوان  تردد  به  توجه  با  موضوع  این 
محدوده به ویژه در ساعت های اوج تردد در 
عصر از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است. 
به هین دلیل پس از بررسی های متعدد و 
ترافیک  کارگروه  فنی  کمیته  در  تصویب 
دارای  پیمانکار  وسیله  به  رشت  شهرداری 

صالحیت اجرا شده است.
و  ایمنی  مدیر  زاده  هادی  محمدحسن 
مهندسی ترافیک شهرداری رشت در پایان 
این تالش  امیدواری کرد: ان شاءاهلل  اظهار 
واقع  گرامی  قبول شهروندان  مورد  مجدانه 

گردیده باشد

تراموا یکی از پروژه های مهم شهر رشت است که شهرداری با جدیت کارهای مربوط 
به آن را دنبال می کند.

چگونگی اجرای این پروژه مهم شهر رشت در هفته گذشته با حضور جمعی از مدیران 
شهرداری و با حمایت مهندس ناصر عطایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان 

مربوطه توضیحاتی کامل در باره چگونگی پیگیری آن در این نشست ارائه دادند. 
جلسه کمیته فنی پروژه تراموا به صورت وبینار در دفتر معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
شهرداری رشت با حضور رییس و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه کمیته 
فنی پروژه تراموا با حضور دکتر رمضانپور رییس شورا اسالمی شهر رشت ، دکتر امیر 
حسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، دکتر رضا رسولی عضو 
شورای اسالمی شهر رشت و مشاورین پروژه به صورت وبینار در دفتر معاونت حمل و 

نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت برگزار شد.

جلسه کمیته فنی پروژه تراموا برگزار شد
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به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی 
رشت،  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
پیش از ظهر ۳۰ مهر ۹۹ ریاست شورای اسالمی 
شهر رشت ضمن حضور در سازمان آتش نشانی 
با رییس، معاونین، مدیران ارشد و جمعی از آتش 

نشانان این سازمان دیدار کرد.
احمد رمضانپور نرگسی ریاست  شورای اسالمی 
گفتگوی  ضمن  دیدار  این  در  رشت  شهر 
صمیمانه با آتش نشانان به لزوم پیشگیری از 
وقوع حوادث در مناطق پر تراکم و بافت های 
فرسوده شهری اشاره کرد و افزود: می بایست 
زمینه  در  الزم  راهکارهای  یکدیگر  همت  با 
پیشگیری از وقوع حوادث بکار بندیم و آمادگی 

الزم برای مقابله با حوادث را حفظ کنیم.
اشاره  رشت  بازار  ایمنی  تامین  لزوم  به  وی 
کرد و ادامه داد؛ ضرورت دارد تا برنامه ریزی 

حضور رئیس شورای اسالمی شهر رشت در جمع آتش نشانان شهر باران 

های الزم با مشارکت دستگاه های مختلف برای 
افزایش ایمنی در بازار رشت صورت پذیرد. 

رییس سازمان آتش نشانی نیز در این دیدار ضمن 
خیر مقدم به ریاست شورای اسالمی شهر رشت 
گزارش جامعی از وضعیت فعلی این سازمان ارائه 

کرد و برنامه های هفته ی پیش رو تحت عنوان 
هفته ی پدافند غیر عامل را تبیین کرد.

شهرام مومنی در ادامه به ضمن اشاره به خودروی 
نردبان آتش نشانی رشت که در گمرک منطقه 
آزاد انزلی در انتظار ترخیص است از رییس شورا 

درخواست کرد تا تاکیدات الزم را برای تخصیص 
خودروی  این  ترخیص  جهت  الزم  اعتبارات 

عملیاتی صورت دهند.
مومنی در پایان این دیدار گفت: آتش نشانان تمام 
تالششان را بکار می بندد تا مطلوب ترین خدمات 
را به شهروندان ارائه دهند و در این زمینه حمایت 
مدیریت  مجموعه  و  اسالمی  شورای  اعضای 

شهری برایمان راهگشا بوده است.

بازدید اعضای شورا 
از پروژه های اقدام 

مشترک سازمان عمران
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری،  در 

نخستین روز از آبان ماه، 

بهراد ذاکری و محمدحسن عاقل منش، دو تن 
از اعضای شورای شهر رشت،  از روند پیشرفت 
خانه سالمت محله سلیماندارب و محله عینک 
بازدید  عینک  محله  توسعه  نهاد  و همچنین 

کردند.

در این بازدید، متین عاشوری، معاون سازمان 
نیرومند، کارشناس معماری   عمران و فاطمه 
حوزه بازآفرینی و نماینده بازآفرینی اداره کل راه 

و شهرسازی گیالن نیز حضور داشتند.
گفتنی است، پروژه های یاد شده، از جمله پروژه 
های اقدام مشترک مابین سازمان عمران  و ادار 

کل راه و شهرسازی در حال اجراست.



۶

سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی 
از اعضای شورای اسالمی رشت با فرمانده 

انتظامی گیالن دیدار و گفت و گو کردند.
ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
امور بین الملل شهرداری رشت، به مناسبت 
هفته نیروی انتظامی، سرپرست شهرداری 
رشت، رئیس شورای اسالمی رشت، جمعی 
از اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت با 
فرمانده نیروی انتظامی گیالن دیدار و گفت 

و گو کردند.
 ۷۰ از  بیش  رشت:  شهرداری  سرپرست 
است/  فعال  در سطح شهر  عمرانی  پروژه 
های  گره  کاهش  در  های شهرداری  تالش 

ترافیکی و بازگشایی معابر
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت ضمن 
نیروی  همراهی  از  انتظامی  نیروی  هفته  تبریک 
و  تشکر  شهری  مدیریت  مجموعه  با  انتظامی 

قدردانی کرد.
بین  همگرایی  و  همدلی  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
بین  هماهنگی  و  همدلی  داشت:  بیان  دستگاهی 
و  اجتماعی  انضباط  افزایش  موجب  ها  دستگاه 

امنیت در جامعه می شود.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه تالش 

کردیم دوران سرپرستی دورانی گذار تلقی نشود مطرح کرد: تالش کردیم فعالیت ها با 
جدیت بیشتر در دوران سرپرستی دنبال شود و این دوران را به دوران شکوفایی تبدیل 

کنیم.
 مهندس عطایی با اشاره به اولویت شهرداری در تکمیل پروژه های نیمه تمام اظهار کرد: 

بیش از ۷۰ پروژه عمرانی در سطح شهر فعال است.
 سرپرست شهرداری رشت به ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و افزود: گسست 

بین نهادی و تفکر جزیره ای موجب عقب ماندگی می شود.
 وی همچنین از تجهیز و جانمایی ۱۱۰ دستگاه دوربین برای کنترل و نظارت ترافیک خبر داد 

و گفت: قرارداد الزم با بخش خصوصی و پیمانکار مربوطه منعقد شده است.
 مهندس عطایی با اشاره به تالش های شهرداری در کاهش گره های ترافیکی عنوان کرد: 

بخشی از اعتبارات و بودجه شهرداری برای بازگشایی معابر تخصیص یافته است.
اجراییات  اداره  در  انتظامی  نیروی  ظرفیت  از  استفاده  رشت:  اسالمی  شورای  رئیس   

شهرداری برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی
 دکتر رمضانپور  رئیس شورای اسالمی رشت در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی 

انتظامی، از ایثارگری ها و همراهی های مجموعه نیروی انتظامی قدردانی کرد.
 رئیس شورای اسالمی رشت با اشاره به اینکه آرامشی در شهر برقرار است گفت: تمایل 
قلبی به تعویض شهردار نداشتیم ولی شرایطی پیش آمد ناگزیر شدیم شهردار را تغییر 
دهیم و مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت نیز در این مدت کوتاه خالء شهردار را 

پرکرده است.
 وی با اشاره به انتخاب سید محمد احمدی 
آقای  کرد:  بیان  رشت  شهردار  عنوان  به 
احمدی سوابق اجرایی خوبی دارد و ساختار 

شهرداری را به خوبی می شناسد.
ضرورت  به  رشت  اسالمی  شورای  رئیس 
با  ها  دستگاه  سایر  همکاری  و  همراهی 
شهرداری رشت تاکید کرد و یادآور شد: گاها 
عدم همراهی و هماهنگی برخی دستگاه ها با 
مجموعه شهرداری باعث عقب ماندگی کارها 

می شود.
غیر  سازهای  و  ساخت  به  رمضانپور  دکتر 
مجاز در حاشیه شهر اشاره کرد و گفت: می 
توان از ظرفیت نیروی انتظامی در اداره اجراییات 
شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی 

بهره برد.
برای  ادامه  در  رشت  اسالمی  شورای  رئیس 
پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجازپیشنهاد داد: 
می توان کمیته ای برای صدور پروانه برای زمین 
های نسقی تشکیل داد که ساخت و ساز براساس 
اصول شهرسازی صورت گیرد و شهرداری دبیری 

این کمیته را برعهده گیرد.
فرمانده انتظامی گیالن: امنیت ایران در دنیا مثال 

زدنی است
سردار ملکی فرمانده نیروی انتظامی در این جلسه اظهار کرد: خون شهدا کشور را بیمه کرده 

و امروز امنیت کشور ما در دنیا مثال زدنی است.
وی مردم گیالن را مردمی آرام و مطالبه گر یاد کرد و افزود: استان گیالن هشت هزار شهید 
در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده و روحیه شهادت و ایثار در رگ های مردم گیالن جاری 

است.
با  مشارکت  برای  انتظامی  نیروی  آمادگی  از  ادامه  در  گیالن  انتظامی  فرمانده  
خبر  اجتماعی  های  آسیب  و  پلیس ساختمان  مبحث  در  رشت  مجموعه شهرداری 

داد.
سید امیرحسین علوی، فاطمه شیرزاد،محمد حسن عاقل منش و دکتر بهراد ذاکری از 
اعضای محترم شورای اسالمی رشت نیز در ادامه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی از تالش 

های شبانه روزی مجموعه نیروی انتظامی قدردانی کردند.
در ادامه نیز با اهدای لوح و هدایایی از فرمانده نیروی انتظامی گیالن با حضور سرپرست 

شهرداری رشت،رئیس و اعضای شورای حاضر  قدردانی به عمل آمد.

دیدار سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
با فرمانده انتظامی گیالن



۷

هفتمین بازارچه میوه و تره بار شهرداری رشت 
با مشارکت بخش خصوصی افتتاح شد

با مشارکت بخش خصوصی در راستای  بار شهرداری رشت  تره  و  بازارچه میوه  هفتمین 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان و پاسخگویی به مطالبات آنها در خیابان پاسداران افتتاح 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط 
عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، بازارچه 
معاون خدمات شهری  رمضانی  مهندس  با حضور  »پارک«  تره بار شهرداری رشت  و  میوه 
شهرداری رشت و مهندس عاطفی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری، توسط پدر شهید 

محنا افتتاح شد.
 بازارچه »پارک« با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت و نظارت سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت هفتمین بازارچه خصوصی شهرداری 
رشت است که در راستای دسترسی آسان شهروندان به مایحتاج عمومی با قیمت مناسب به 

بهره برداری رسید.
ارتقای کیفی خدمات و جلب  این سازمان درمسیر تحقق  رویکرد  از  بازارچه مصداقی  این 

رضایتمندی حداکثری شهروندان است

مالقات مردمی سرپرست شهرداری رشت با شهروندان

همچون هفته های گذشته این هفته نیز برنامه  مالقات مردمی سرپرست شهردار رشت به 
منظور رفع مشکالت شهروندان برگزار شد و مهندس ناصر عطایی با جمعی از شهروندان 
رشت دیدار و گفت وگو کرد و مسائل و مشکالت آنها را پیگیری کرده و دستورات الزم را 

صادر نمود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مالقات چهره به چهره 
ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت با جمعی از شهروندان رشت در روز سه شنبه ۲۹ مهر 

ماه برگزار شد.
این دیدار مردمی در دفتر سرپرست شهرداری برگزار شد و شهروندان به بیان مشکالت خود 

پرداختند.
ناصر عطایی در این مالقات چهره به چهره، درخواست مراجعین را به حوزه های ذیربط 
ارجاع داده و دستورات الزم جهت پاسخگویی در حل مشکالت و مسائل مردم را صادر 

نمود.



۸

با حضور اعضای شورای اسالمی و جمعی از مدیران 
شهرداری انجام شد؛  

 بررسی وضعیت »خیابان خوراک« رشت
سرپرست شهرداری رشت از پروژه های 

عمرانی بازدید کرد
بازدید سرپرست شهرداری رشت، رئیس شورای اسالمی رشت و جمعی از مدیران 

شهرداری از روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
عطایی سرپرست شهرداری رشت به همراه دکتر رمضانپور رئیس شورای اسالمی 
رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت از روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح 

شهر بازدید کردند.
سرپرست شهرداری رشت و رئیس شورای اسالمی رشت از پروژه های پیاده روسازی 

جاده تهران حد فاصل دانشگاه امام حسین)ع( تا کارخانه ایران پوپلین به طول ۶۰۰ متر، 
پروژه جمع آوری آب های سطحی در میدان گیل و رودبارتان، پروژه کانال ژ پنج، بازگشایی 

شهرک امام علی)ع(، پروژه عملیات ساماندهی مسیر پیربازار و ...بازدید کردند.
تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی مورد تاکید ویژه سرپرست شهرداری و 

رئیس شورای اسالمی رشت قرار گرفت.
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت ضمن تاکید به مدیران شهرداری برای 
تسریع و تکمیل پروژه های نیمه تمام اظهار کرد: هیچ پروژه ای نباید به واسطه 

مشکالت مالی نیمه کاره رها شود.
دکتر رمضانپور رئیس شورای اسالمی رشت نیز به توجه ویژه به مبادی ورودی رشت 
تاکید کرد و خواستار جانمایی نماد و المان ویژه متناسب با فرهنگ و تمدن رشت در 

مبادی ورودی رشت شد

جمعی از اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت از روند نامگذاری و جانمایی 
خیابان خوراک در رشت بازدید کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
جمعی از اعضای شورای اسالمی و مدیران شهرداری رشت از روند نامگذاری 

خیابان خوراک در رشت بازدید کردند.
در این بازدید فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی 

رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.



۹

سرپرست شهرداری رشت با معاون مالیاتی 
استان گیالن دیدار و گفت وگو کرد

نشست سرپرست شهرداری رشت با معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی 
گیالن برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
نشست سرپرست شهرداری رشت با معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی 
گیالن پیرامون تعامالت مابین شهرداری رشت و اداره کل امور مالیاتی برگزار 

شد.
مالی شهرداری، خرمدل مدیر  امور  این جلسه کریم سرپرست مدیر  در 
حساب  ذی  بین  حق  حقوقی،  مدیر  اعالیی  درآمد،  و  وصول  تشخیص 
شهرداری رشت، رحیمی سرپرست خزانه داری شهرداری رشت نیز حضور 

داشتند.

حاشیه رودخانه های رشت پاکسازی شد
عملیات پاکسازی و بهسازی حاشیه رودخانه های رشت به همت و تالش سازمان 

مدیریت پسماندهای شهرداری اجرایی شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به همت 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت، پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت 

انجام شد.
گزارش تصویری این عملیات در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت درج شده است.
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