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شهردار منتخب رشت مطرح 
بهترین  الیق  رشت  کرد: 
تمام  از  من  و  است  خدمات 
ظرفیتها برای توسعه و اعتالی 

رشت بهره مند خواهم شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت، سید محمد 
از  انتخاب  از  پس  احمدی 
عنوان  به  شورا  اعضای  سوی 
شهردار رشت در گفت و گویی 
از اعتماد اعضای شورا قدردانی 

کرد.
شهردار منتخب رشت تصریح 
توفیق  شاکرم  را  خدا  کرد: 

خدمت به مردم رشت را نصیبم کرد و امیدوارم 
بتوانم خدمتگزاری کوچک برای مردم بزرگ رشت 

باشم.
احمدی رشت را الیق بهترین خدمات دانست و 
افزود: باید از همه ظرفیتها برای توسعه و اعتالی 

شهر استفاده کنیم.
روز  احمدی  سیدمحمد  دکتر  است  گفتنی 
چهارشنبه گذشته با ۹ رای اعضای شورای اسالمی 
شهر رشت، به عنوان شهردار رشت انتخاب شده 

است.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  به گزارش 
بین الملل شهرداری رشت، غروب چهارشنبه در 

اسالمی رشت، سیدمحمد  علنی شورای  جلسه 
احمدی با ۹ رای اعضای شورا به عنوان شهردار 

رشت انتخاب شد.
سیدمحمد احمدی فرماندار پیشین شهرستانهای 
کارنامه  در  که  بوده  رشت  و  الهیجان  رودبار، 
استانداری  منابع  توسعه  معاونت  مدیریتی خود 

گیالن را نیز ثبت شده دارد.
شهردار منتخب رشت همچنین در پیامی کوتاه با 
تشکر از رای اعضای شورای شهر رشت ابراز نمود: 

حرکت  موجب  رای  این  امیدواریم 
جدیدی برای توسعه شهر شود.

این  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 
برای  رای موجب حرکت جدیدی 
توسعه رشت محروم و مظلوم شود. 
می گویم  سپاس  را  متعال  خداوند 
فراهم  را  فرصت  این  دیگر  بار  که 
آورد تا با رای اعضای محترم شورا 
شهر  خادم  و  شهردار  عنوان  به 
مسندی  در  و  شوم  انتخاب  رشت 
جدید افتخار خدمتگذاری مردم را 

بر عهده بگیرم.
امیدوارم در سایه تعامل و همراهی 
شورای  محترم  اعضای  با  متقابل 
و  توسعه  در  بتوانیم  پنجم  دوره 
آبادانی همه جانبه شهر گام برداریم و منشاء 
شهر  عزیز  همشهریان  برای  ماندگار  تحوالت 
اولین ها باشیم که این شهر زیبا و قهرمان پرور، 

شایسته بهترینهاست.
در پایان با تشکر از همشهریان و دوستان عزیز، 
استدعا دارم از هر گونه نصب بنر و یا اطالعیه 
تبریک خودداری شود و هزینه های آن صرف 

امور خیریه شود.

شهردار منتخب رشت:
از تمام ظرفیتها برای توسعه  شهر رشت استفاده می کنم

 با تشکر از همشهریان و دوستان عزیز، استدعا دارم از هر گونه نصب بنر و یا اطالعیه 
تبریک خودداری شود و هزینه های آن صرف امور خیریه شود.

تبریکی که باید به 
شهر و شهردار گفت

با رای اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر 
رشت خوشبختانه فردی که از رزومه قوی 
بومی  است،  برخوردار  اجرایی  و  مدیریتی 
بوده و با مسائل و مشکالت شهری دردآشنا 
است، به عنوان شهردار رشت برگزیده شد.

ابتدا در آغاز سخن تبریکی ویژه به دکتر سیدمحمد 
احمدی به خاطر کسب آرای اکثریت اعضا برای 
شهرداری رشت عرض می کنیم و امیدواریم در 
مسند شهرداری رشت بتوانند منشای اثر خیر، 

برکت، توسعه و پیشرفت شهر شوند.
رشت  شهر  شورای  اینکه  شک  بدون 
توانسته تقریباً در کوتاهترین زمان ممکن 
شهردار انتخاب کرده و روند کارهای قانونی 
کار  شود،  آغاز  نیز  وی  صالحیت  احراز 

شایسته ای صورت پذیرفته است.
در  همکارانمان  دیگر  همپای  مشتاقانه 
بخشهای مختلف عمرانی، مالی، فرهنگی، 
و...  سبز  فضای  شهری،  خدمات  اجرایی، 
کنیم  می  تالش  دوران سرپرستی  همانند 
تا با هدایت و برنامه ریزی شهردار منتخب 
فعالیتهای مختلف و متنوع شهرداری رشت 
زمین نمانند و کارها همچنان بر مدار نظم و 

ترتیب دنبال شوند.
از سوی دیگر بسیار خرسندیم که شهردار 
از  تنظیم شده  و  ای مدون  برنامه  با  رشت 
شورای اسالمی شهر رشت رای اعتماد گرفته 
است و خالصه ای از این برنامه مدون را در 
هفته  این  که  بلدیه"  "آوای  هفتم  ماهنامه 
چاپ می شود، پیش روی مخاطبان خواهیم 
گذاشت تا همگان از آن بهره برده و شهردار 

منتخب را نیز در اجرای آنها یاری دهند.
بی شک بدون همراهی، همگامی و مشارکت 
شهروندان حتی بهترین برنامه ها نمی تواند 
آنطور که باید و شاید موثر باشد پس ضمن 
تبریک به شهردار منتخب به دلیل مسئولیت 
بزرگی که بر عهده گرفتند، از شهروندان فهیم 
می  صمیمانه  شهرباران  جوی  مشارکت  و 
خواهیم تا دکتر احمدی را در اجرای برنامه 

های مد نظر و تدوین شده یاریگر باشند.
یکپارچه  مدیریت  با  رشت  شهر  امیدواریم 
شهردار منتخب به نتایج درخشان و ارزنده 
دست یابد و این برنامه ها بتواند نظر، رای و توجه 
شهروندان شهر باران را بیش،از پیش جلب کند.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت
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سرپرست شهرداری رشت با چندین تن از 
شهروندان در برنامه  مالقات مردمی دیدار 

کرد.
برنامه مالقات مردمی سرپرست شهرداری 
رشت با جمعی از شهروندان در منطقه یک 

شهرداری رشت برگزار شد.
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
و امور بین الملل شهرداری رشت، مالقات 
مردمی هفتگی سرپرست شهرداری رشت 

اینبار در شهرداری منطقه یک برگزار شد.
مهندس ناصر عطایی در این برنامه با چندین 
تن از شهروندان رشت دیدار و گفت وگو کرد 
و به مسائل و مشکالت آنها رسیدگی نمود و 
مراجعه کنندگان  درخواستهای  به  پاسخ  در 
دستورات الزم را به واحدهای مربوطه ارجاع داد
این برنامه روز سه شنبه هشتم مهر ماه ۱۳۹۹ 
در محل شهرداری منطقه یک رشت برگزار 

شد.

برنامه مالقات مردمی سرپرست شهرداری رشت برگزار شد

مهندس عطایی تاکید کرد: پروژه های تعریف 
شده در زمینه بازآفرینی فضاهای شهری باید 

دارای قابلیت اجرایی باشند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، سرپرست شهرداری رشت 
در نشست بازآفرینی که با حضور معاون عمرانی 
فرمانداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری 
رشت برگزار شد به ضرورت هماهنگی دستگاه 

های اجرایی و حوزه مدیریت شهری تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه پروژه های تعریف شده باید 
قابلیت اجرایی داشته باشند گفت: پروژه ها باید 

در موعد مقرر به اتمام برسند.
سرپرست شهرداری رشت اولویت شهرداری را 

تکمیل پروژه های نیمه تمام عنوان کرد.
مهندس عطایی با اشاره به اینکه تکمیل و مرمت 
عمارت میرزاخلیل و سایر بناهای میراثی تنها 

پروژه های تعریف شده بازآفرینی شهری باید دارای قابلیت اجرایی باشند

مربوط به شهرداری نیست گفت: باید با مشارکت 
و تعامل یکدیگر نسبت به مرمت و احیای بناهای 

میراثی گام برداریم.
وی همچنین تاالب عینک را جزو سرمایه های 
استان و کشور عنوان کرد و گفت: تاالب عینک 
و  توسعه  و  برای سرمایه گذاری  بکری  ظرفیت 

رونق گردشگری دارد.
خواستار  ادامه  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
افزایش تخصیص اعتبارات در اجرای پروژه ها به 

شهرداری رشت شد.
شهرستان  فرمانداری  عمرانی  معاون  ویشکایی 
رشت نیز رسیدگی به تاالب عینک را مقوله ای 
مهم عنوان کرد و خواستار پیگیری مصوبات ستاد 
بازآفرینی شد.در ادامه جلسه تعدادی از پروژه های 
مورد  تاریخی  بناهای  مرمت  و  بازآفرینی  حوزه 

بررسی قرار گرفت.

سرپرست شهرداری رشت در نشست بازآفرینی فضاتهای شهری خاطر نشان کرد که  اولویت 
اصلی شهرداری این شهر تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد بود.

شهردار منتخب رشت به 
شهدای انقالب و دفاع مقدس 

ادای احترام کرد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر سیدمحمد 
احمدی شهردار منتخب رشت با حضور در گلزار 
شهدای رشت با آرمانهای شهدا تجدید میثاق 

کرد.
   در این مراسم دکتر احمد رمضانپور نرگسی 
رئیس شورای اسالمی شهر رشت، مهندس ناصر 
عطایی سرپرست شهرداری رشت و شماری از 

مدیران شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

   شرکت کنندگان در این برنامه با نثار گل و 
خواندن فاتحه به شهدای انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس ادای احترام کردند.
  گزارش تصویری تجدید میثاق شهردار منتخب 
رشت با آرمانهای شهدا در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری رشت درج شده است.

برنامه بازدید سرزده سرپرست شهرداری 
رشت از شهرداری منطقه دو انجام شد

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

شهرداری منطقه دو رشت بازدید کرد.
کارکنان  با  دیدار  در  عطایی  مهندس 
شهرداری منطقه دو به ضرورت هم دلی 

و فعالیت بیشتر در دوران سرپرستی تاکید 
کرد و افزود: دوران سرپرستی دوران اثبات 
شهرداری  کارکنان  و  مدیران  توانمندی 
تلقی  رکود  به عنوان دوران  نباید  و  است 

شود.
گفتنی است سرپرست شهرداری رشت از 
کلیه واحدهای شهرداری منطقه دو بازدید 

و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

سرپرست شهرداری رشت از شهرداری منطقه دو بازدید کرد



۴ توضیح: این هفته  هفتمین شماره ماهنامه »آوای بلدیه« نشریه داخلی شهرداری 
رشت منتشر می شود.        مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

سرپرست شهرداری رشت بر تالش مضاعف 
برای تحقق بودجه شهرداری امسال تاکید کرد

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
مهندس  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
عطایی سرپرست شهرداری رشت در نشستی 
که در مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای 
شهرداری رشت با حضور مدیران حوزه های 
مالی و درآمدی شهرداری مرکز و مناطق برگزار 
برای  راهکارهایی  شناسایی  ضرورت  به  شد 

افزایش درآمد و منابع جدید مالی تاکید کرد.
مهندس عطایی در این جلسه با قدردانی از 
حوزه مدیریت تشخیص وصول و درآمدهای 
شهرداری رشت اظهار کرد: با توجه به نظام 
هماهنگ پرداخت حقوق پرسنل، هنوز به 
ثبات درآمدی نرسیدیم و درآمد شهرداری 

حالت شکننده دارد.
وی به ضرورت شناسایی و جذب منابع جدید 
درآمدی تاکید کرد و افزود: برگزاری جلسات 
هفتگی و مستمر بابت وصول مطالبات در 

برنامه کاری قرار گیرد.
امالک  ممیزی  رشت  شهرداری  سرپرست 

را جزو کارهای اساسی حوزه درآمدی شهرداری 
عنوان کرد و افززود: باید در ممیزی امالک نگاه 

کارشناسی و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

مهندس عطایی خواستار تشکیل کمیته درآمدی 
نوین شد و مطرح کرد: روش های کسب درآمد و 

وصول باید بر مبنای عدالت پایه ریزی گردد.
سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: باید با تالش 

مضاعف در راستای تحقق بودجه شهرداری در 
سال جاری عمل کنیم و برای تحقق بودجه 
باید از ظرفیت تبصره ۵ به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به مطالبات شهرداری رشت از 
سایر دستگاه های اجرایی بیان کرد: شهرداری 
باید با اقتدار از حقوق خود مطالبه گری کند.

مهندس عطایی در ادامه خواستار رسیدگی 
مطلوب از سوی سازمان همیاری و شهرداری 
های گیالن جهت وصول مطالبات از تبصره 

۵ شد.
امور  و  شهردار  حوزه  مدیر  علیرضا حسنی 
ایجاد  به ضرورت  نیز  اسالمی شهر  شورای 
برای  شهروندان  به  انگیزشی  های  اهرم 
پرداحت به موقع عوارض نوسازی تاکید کرد.

با  شهرداری  گذشته  در  کرد:  تصریح  وی 
ایجاد اهرم های انگیزشی نظیر اهدای هدایا 
توان  می  و  کرده  اقدام  حسابان  خوش  به 
با استفاده از چنین روش هایی مردم را به 

پرداحت به موقع عوارض تشویق کنیم.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیران حوزه 
های درآمد و مالی شهرداری مرکز و مناطق 
راهکارهای  و  شد  برگزار  شهرداری  گانه  پنج 
افزایش درآمد،وصول مطالبات و تحقق بودجه 

شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست شهرداری رشت با مدیران حوزه های مالی و درآمدی شهرداری جلسه برگزار کرد 

سرپرست شهرداری رشت بر ضرورت تسریع در 
دی،  هشت  خیابان  پروژه های  اجرای  و  تکمیل 
جمع آوری آبهای سطحی بلوار شهید قلی پور و 

خیابان استادسرا تاکید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت،مهندس عطایی سرپرست 
و  مدیران  با  که  نشستی  در  رشت  شهرداری 
برگزار  رشت  یک  منطقه  شهرداری  پیمانکاران 
شد به ضرورت تکمیل و تسریع در اجرای پروژه 
شهرداری  کردسرپرست  تاکید  تمام  نیمه  های 
رشت تاکید کرد: هیچ پروژه ای نباید در دوران 

سرپرستی به علت مشکالت مالی متوقف بماند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل 

پروژه خیابان هشت دی گفت: ان شااهلل با تالش 
بتوان خیابان هشت دی را در یوم اهلل  مضاعف 

هشت دی امسال به بهره برداری رساند.
مهندس عطایی همچنین به ضرورت تکمیل پروژه 
جمع آوری آب های سطحی بلوار شهید قلیپور و 

خیابان استادسرا تاکید کرد.
این تاکید پس از بازدید سرپرست شهرداری رشت 
آبهای سطحی  جمع آوری  پروژه  تکمیل  روند  از 
استادسرا و خیابان هشت دی رشت انجام شده است.
پیش از این مهندس عطایی از روند تکمیل پروژه 
خیابان  و  استادسرا  سطحی  آبهای  جمع آوری 

هشت دی رشت بازدید کرده بود.
سرپرست شهرداری رشت در جریان این بازدید بر 

ضرورت تسریع در اجرای هر دو پروژه تاکید کرد.
گفتنی است در این بازدید مهیار برنجی مدیر 
علیرضا حسنی مدیر  شهرداری منطقه یک، 
و  اسالمی شهر  امور شورای  و  حوزه شهردار 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

مهندس عطایی بر تسریع در اجرای در چند پروژه تاکید کرد

بهره گیری مدیریت ایمنی و 
مهندس ترافیک شهرداری 

رشت از وضعیت مناسب جوی 
هفته ی گذشته

مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری 
رشت از وضعیت مناسب جوی برای انجام 

خط کشی طولی نهایت بهره را برده است.
ارتباطات و  به گزارش واحد خبر مدیریت 
امور بین الملل شهرداری رشت، وی خاطر 
نشان کرد: در همین زمینه این مدیریت در 
راستای انجام وظیفه ذاتی خود برای اجرای 
عالیم افقی، در طول هفته گذشته با استفاده 
حداکثری از وضعیت جوی مناسب اقدام به 
اجرای بیش از ۲۰ هزار متر خط کشی طولی 
مکانیره با رنگ سرد و بیش از ۷۰۰ متر خط 
کشی عابر پیاده با رنگ دوجزئی نموده است.

معاونت  ترافیک  مهندسی  و  ایمنی  مدیر 
حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 
تاکید کرد: این خط کشی ها در معابر شهید 
مدرس، خرمشهر، پاسداران، پرفسور سمیعی 

و... انجام شده است.
هادی زاده خاطر نشان کرد: امیدواریم انجام این 
قبیل اقدامات منجر به افزایش ایمنی و انضباط 

ترافیکی هر چه بیشتر در شهر رشت گردد
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مهندس عطایی از سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت 
بازدید کرد

سرپرست شهرداری رشت در جریان بازدید از سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری گفت: سازمان عمران می تواند شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل 

کند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر عطایی 
از سازمان عمران و  از مدیران شهرداری رشت  سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی 

بازآفرینی شهرداری رشت به صورت سرزده بازدید کرد.
مهندس عطایی در جریان این بازدید به ضرورت هم دلی در مجموعه شهرداری تاکید کرد 
و یادآور شد: دوران سرپرستی تنها متعلق به سرپرست شهرداری نیست و تک تک کارکنان 

سرپرست شهرداری هستند.
وی با قدردانی از عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری اظهار کرد:  با پیگیری های رئیس 
سازمان عمران و با تامین قیر مورد نیاز از یک سو و داشتن ۲ کارخانه آسفالت و معدن شن و 
ماسه، امروز مجموعه بزرگ سازمان عمران می تواند عالوه بر تولید آسفالت، از ناحیه فرآورده های 

بتنی و فروش آن درآمدزایی نماید.
سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: سازمان عمران می تواند شهر را به کارگاه عمرانی تبدیل 

کند.
مهندس عطایی با تاکید بر حفظ آرامش در دوران سرپرستی تصریح کرد: امروز توانسته ایم به 
یک ثبات مالی در شهرداری برسیم و در همین دوران سرپرستی هم می توان اجرای پروژه های 

عمرانی بزرگ را آغاز نمود.
وی همچنین به ضرورت هماهنگی سازمان عمران شهرداری و حوزه معاونت عمرانی در اجرای 

پروژه ها تاکید کرد.
گفتنی است سرپرست شهرداری رشت از کلیه واحدهای سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری 

بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.
گفتنی است در جریان این بازدید نیک فهم خوب روان معاون حمل نقل وامور زیربنایی 
شهرداری رشت و علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر نیز حضور 

داشتند.

سرپرست شهرداری رشت در دیدار با خانواده شهید دجپور: 
باید در راستای سیره شهدا گام برداریم

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست 
عضو  شیرزاد  فاطمه  همراه  به  رشت  شهرداری 
شورای اسالمی رشت، سرهنگ جعفری جانشین 
سپاه ناحیه مرکزی رشت، سرهنگ داعی فرمانده 
شهرستان  اداری،کارگری  بسیج  مقاومت  حوزه 
رشت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری با خانواده 

شهید دجپور دیدار و گفت و گو کردند.
سرپرست شهرداری رشت: باید به وصیت شهدا عمل کرده و در راستای سیره شهدا گام برداریم

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تنها به دیدار با خانواده های شهدا 
بسنده کنیم گفت: باید به وصیت شهدا عمل کنیم و در راستای سیره شهدا گام برداریم.

مهندس عطایی خاطرنشان کرد: همه مسئوالن باید نسبت به تکلیف و وظایف خود به درستی 
عمل کنند و ان شااهلل عملکرد ما به گونه ای باشد که شرمنده شهدا نشویم.

عضو شورای اسالمی شهر رشت: خانواده های شهدا ستون اصلی انقالب اسالمی هستند
فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت در این دیدار اظهار کرد: خانواده های شهدا ستون 

اصلی انقالب اسالمی هستند.
شیرزاد با تاکید بر تکریم خانواده های شهدا بیان کرد: دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا و 

رسیدگی به مشکالت آنان، باید همواره مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی رشت با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه ترویج یابد گفت: 

همه ما موظفیم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان معرفی کنیم.

جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت: فرهنگ دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا است
سرهنگ جعفری جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این دیدار بیان داشت: شهدا با خدا 

معامله کردند و برای رسیدن به خدا از موقعیت های دنیوی گذشتند.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا است گفت: فرهنگ دفاع 

مقدس باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت امنیت جامعه امروز را مرهون خون شهدا دانست و یادآور شد: 

انقالب اسالمی با خون شهدا بیمه شده است.
سرهنگ جعفری خاطرنشان کرد: شهدا با گذشتن از جان خود برای ما امنیت و آسایش رقم زدند 

و ان شااهلل بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

 فرمانده پایگاه مقاومت حضرت رقیه)س( شهرداری رشت: باید در مسیر آرمانهای شهدا گام برداریم
کبری مرادی فرمانده پایگاه مقاومت حضرت رقیه)س( شهرداری رشت نیز هدف از دیدار با خانواده 

های شهدا را تجدید میثاق با آرمان های شهدا عنوان کرد.
وی تاکید کرد: راه شهدا همواره ادامه دارد و باید در مسیر آرمان های شهدا گام برداریم

مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت: دوران دفاع مقدس یادآور رشادتهای دلیرمردان است
گلستانی مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت در این دیدار اظهار کرد: دوران دفاع مقدس یادآور 

رشادت ها و ایثارگری های فرزندان غیور ایران اسالمی است.
وی خاطرنشان کرد: مادران شهدا فرزندانی تربیت کردند که در مسیر والیت گام برداشتند و ان 

شااهلل ما نیز بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
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سرپرست شهرداری رشت در نشست با مدیران 
خدمات شهری شهرداری مرکز و مناطق پنجگانه: 
خدمات شهری از ارکان مهم و اصلی مدیریت شهر 
است/ بازسازی ماشین آالت شهرداری باید اولویت 

خدمات شهری باشد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نشست 
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با مدیران حوزه خدمات شهری مرکز و 

مناطق شهرداری رشت در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این جلسه حوزه خدمات شهری را 
یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری دانست و افزود: خدمات شهری یکی از ۵۱ 
وظیفه حوزه مدیریت شهری است و نگاه اصلی مردم به حوزه مدیریت شهری، 

مباحث خدمات شهری است.
وی با اشاره به خدمات شهرداری رشت به جمعیت یک میلیون نفری رشت بیان کرد: 
شهرداری به تنهایی نمی تواند همه مشکالت را حل کند و به مشارکت و حمایت 
مردم نیاز دارد.سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر ضرورت نظام مالی شفاف گفت: 

با شفافیت نظام مالی و حضور در کنار مردم می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
مهندس عطایی بخشی از مشکالت شهرها را ناشی از خالء قوانین در حوزه مدیریت 
شهری عنوان کرد و خواستار برگزاری نشست مشترک مجمع نمایندگان گیالن با 

شهرداران گیالن شد.
وی با اشاره به معضل ساخت و سازهای خالف در سطح شهرها بیان داشت: گاها مالکان با 
هدف کسب انتفاع فراوان به خالف اقدام کرده و این موضوع باید به صورت جدی و ریشه 
ای مورد بررسی قرار گیرد.سرپرست شهرداری رشت به ضرورت ثبات مدیریت تاکید کرد 
و افزود: اولین شرط خدمت رسانی در هر حوزه ای استمرار مدیریت و امنیت شغلی است.
مهندس عطایی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی فعلی رشت 

گفت: طرح تفصیلی موجود پاسخگوی نیازمندی های شهروندان نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید تفکر جزیره ای داشته باشیم مطرح کرد: امید مردم به 
مجموعه مدیریت شهری است و باید در قبال هرچیز خود را مسئول بدانیم و با 

همدلی و همگرایی مشکالت را حل کنیم.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه مسئله سراوان تنها مربوط به شهرداری نیست 

اذعان داشت: سراوان یک موضوع ملی است و حل مشکل آن همت عالی می طلبد.
وی در ادامه از مساعدت های ویژه دکتر نوبخت، مجموعه وزارت کشور و استاندار 
گیالن قدردانی کرد و خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر به شهرداری رشت برای 

اجرای پروژه ها به ویژه پروژه های محیط زیستی شد.
مهندس عطایی با تاکید بر هنر مدیریت بدون پول اظهار کرد: بسیاری از اقدامات را 

می توان بدون منابع مالی به سرانجام مطلوب رساند.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه بازسازی ماشین آالت شهرداری در اولویت 
خدمات شهری قرار گیرد خاطرنشان کرد: بسیاری از ماشین آالت را می توان بدون 
هزینه های فراوان بازسازی و مورد استفاده قرار دارد و یک تیم کارشناسی قوی باید 

نظارت بر ماشین آالت را برعهده گیرد.
بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت در این جلسه فرسودگی 
ماشین آالت شهرداری را یکی از مهمترین مشکالت شهرداری در بحران عنوان کرد 

وخواستار افزایش اعتبارات برای تعمیر و نوسازی ناوگان شهرداری شد.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰۰ مخزن جدید زباله ۶۰۰ لیتری در چند ماه اخیر در 
مناطق پنج گانه رشت جانمایی شده و البته نیازمند جانمایی مخازن بیشتری در 

سطح شهر هستیم.
مجتبی شهرستانی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت نیز در 
این جلسه به بازسازی و احیای ماشین آالت شهرداری برای مواقع ضروری تاکید کرد.
عقیل سرافراز مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت در این جلسه 
دستفروشی را یکی از معضالت مهم عنوان کرد و افزود: مسئله دستفروشی باید به 

صورت ریشه ای و هم افزایی دستگاه های متولی حل شود.
علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر در این جلسه حوزه خدمات 
شهری را راس هرم خدمت رسانی به مردم دانست.وی بیان کرد: در اکثر اتفاقات در سطح 

شهر نظیر اعیاد،سوگواری و بحران مردم به حوزه خدمات شهری نگاه می کنند.
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: 
با توجه به اینکه اربعین امسال در فضای متفاوت نسبت به سال های گذشته برگزار می 

شود، باید با فضاسازی و برنامه های فرهنگی مناسب شهر را برای اربعین آماده کنیم.
وی تصریح کرد: حوزه های خدمات شهری ونواحی مناطق شهرداری می توانند در 

حوزه فضاسازی شهر در مناسبت ها با سازمان متولی مشارکت کنند.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیران خدمات شهری مرکز و مناطق پنچ گانه شهرداری 

برگزار گردید ومشکالت و راهکاری حوزه خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.
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پیام تبریک سرپرست شهرداری رشت به مناسبت گرامیداشت
» روز آتش نشانی و ایمنی«

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر عطایی 
سرپرست شهرداری رشت طی پیامی فرا رسیدن ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفت. 

متن پیام بشرح ذیل می باشد:

به نام خدا
هفتم مهر ماه روز تالشگران و خدمتگزاران مردم در سازمان آتش نشانی و خدمات است.

این روز نمایشگر میدانی است که مردان شجاع و دلیر این سرزمین، هر روز بارها و بارها جان خود 
را در مواجه شدن با تند باد حوادث به خطر می اندازند و از خود رشادت، ایثار و دالوری نشان 
می دهند و با دل سپردن به دریای حوادث از جان و مال همشهریان خود دفاع و پاسداری می 
کنند. چنین انسانهای شرافتمند و دلیر به حق الیق سزاوار ترین درود ها و قدردانی ها هستند.

اینجانب به سهم خود با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان آتش نشان که در طول سالیان 

گذشته با ایثارگری و فداکاری از شهروندان خود در برابر حوادث دفاع کرده اند، امیدوارم این 
سربازان رشید مدیریت شهری همواره در انجام  ماموریت های خود پیروز، سالمت و سعادتمند 

باشند.
روز آتش نشانی و ایمنی را روز قدردانی از تالش شبانه روزی آتش نشانان پر تالش و سختکوش 

می دانم و امیدوارم جوانمردی و ایثارگری آتش نشانان همچنان تداوم داشته باشد.
این روز باشکوه را اوالً به آتش نشانان شهر باران و خانواده های گرامی آنها و سپس به همه 
شهروندان و مدیران شهری و اعضای محترم شورای اسالمی تبریک و تهنیت می گویم و امیدوارم 

همواره این دلیر مردان در اجرای اقدامات خود استوار و پابرجا باشند.
ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت

آیین گرامیداشت »روز آتش نشانی و ایمنی« در رشت 
برگزار شد

با حضور فرماندار شهرستان رشت، سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت؛ آیین گرامیداشت »روز آتش نشانی و ایمنی«برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این مراسم فتح اللهی 
فرماندار شهرستان رشت، احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل 
حاجی پور، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، محمد حسن علیپور و محمد حسن عاقل منش از اعضای 
شورای اسالمی شهر رشت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری و فرمانداری رشت حضور داشتند.

مهندس عطایی در این مراسم با تبریک روز آتش نشانی و خدمات ایمنی اظهار کرد: آتش 
نشانی برای نخستین بار در تبریز راه اندازی شد و در رشت نیز آتش نشانی ۹۵ سال پیش راه 
اندازی گردید.سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: امروز شهرداری رشت افتخار دارد با ۱۴ 
ایستگاه آتش نشانی، ۴۰۰ نیروی آتش نشان خبره و متخصص و ۷۰ ماشین سنگین و سبک 

به شهروندان خدمت رسانی کند.
مهندس عطایی بیان داشت: امروز نیز از ۳ خودروی جدید سازمان آتش نشانی رشت رونمایی می شود.

وی تقارن روز آتش نشانی با هفته دفاع مقدس و ایام اربعین حسینی)ع( را اتفاقی مبارک دانست 
و افزود: آتش نشانان از جان خود می گذرند تا از جان و مال مردم دفاع کنند.

سرپرست شهرداری رشت ۵۶ درصد از عوامل آتش سوزی را در فرسودگی و اتصاالت کابل برق 
عنوان کرد و افزود: شهروندان می توانند با یک بازدید ساده از حریق جلوگیری کنند.

مهندس عطایی تاکید کرد: واحد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت  پروانه پایان کار 
برای هیچ ساختمانی بدون رعایت ضوابط ایمنی صادر نخواهد کرد.

وی به ضرورت بیمه آتش سوزی و مدنی برای منازل تاکید کرد و افزود: ۲۳۵ هزار واحد 
مسکونی در سطح شهر تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار دارند و ان شااهلل با فرهنگ سازی و 

کمک رسانه ها خانوارهای بیشتری تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گیرند.
مهندس علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت در این مراسم با تبریک روز آتش نشانی و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای آتش نشان اظهار کرد: بعد از حادثه 

پالسکو نقش و ایثارگری آتش نشانان بیش از گذشته آشکار شد.
وی با اشاره به اینکه هر جامعه برای توسعه به یک محور و شاخص نیاز دارد، مطرح کرد: امنیت 
یکی از مقوله های توسعه است و مردم با دیدن آتش نشانان و لباس متحدالشکل احساس 
امنیت و آرامش می کنند.فرماندار شهرستان رشت آتش نشانی شهرداری رشت را مجموعه ای 
توانمند عنوان کرد و خاطرنشان کرد: آتش نشانان شهرداری رشت به شهرها و روستاهای اطراف 

رشت نیز خدمت رسانی می کنند.
دکتر احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز طی سخنانی از زحمات 
شبانه روزی آتش نشانان قدردانی کرد. رئیس شورای اسالمی شهر رشت آتش نشانان را 

ایثارگرانی دانست که از جان خود می گذرند تا جان و مال مردم نجات یابد.
در ادامه نیز اعطای درجه به سه تن از آتش نشانان و تجلیل از چهار مدیر ارشد سازمان 
آتش نشانی انجام شد.همچنین در ادامه این برنامه از سه خودروی جدید سازمان آتش نشانی 

رونمایی شد و همچنین رژه ناوگان خودرویی آتش نشانی نیز برگزار گردید.



۸

دیدار و گفتگوی فرمانده پایگاه مقاومت حضرت رقیه
 با خانواده شهید اسماعیل هشتویس

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، کبری مرادی فرمانده 
پایگاه مقاومت حضرت رقیه )س( شهرداری رشت در دیدار با خانواده شهید اسماعیل هشتویس، 
ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هدف از دیدار خانواده معظم شهدا را بیعت مجدد با 
شهدا و تداوم راه پربرکتشان عنوان کرد و افزود: هشت سال دفاع مقدس، آزمونی بزرگ برای اثبات 
قدرت ایمان، حقانّیت و پایداری ملت ایران و یادآور روزهای حساس و سرنوشت سازیست که سرشار 
از حماسه آفرینی ها و سلحشوری های بهترین و دالورترین فرزندان این امت است که با ایثارگری ها 
و جانفشانی های خود؛ امنیت را برای کشور اسالمی ما به ارمغان آوردند و امروز نیز امنیت و اقتدار 

کشورمان مرهون همین مجاهدت هاست.
وی افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس را گرامی می داریم. ان شاءاهلل که بانّیت 

خالصانه، اقدام و عمل شایسته؛ تداوم دهنده راه پربرکت شان باشیم.

در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت که در تاالر مرکزی شهرداری 
رشت برگزار شد، سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری حضور 

یافتند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر 
عطایی سرپرست شهرداری رشت در اختتامیه بخش استانی شانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت که با حضور مهمانان کشوری و استانی در تاالر مرکزی شهر رشت برگزار شد، 

حضور یافت.
در این آیین چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت و برخی از مدیران شهرداری 

این شهر نیز حضور داشتند.
گفتنی است برگزیدگان این دوره از جشنواره در بخش فیلمسازان بسیجی تجلیل 

شدند.

از کتاب عکس »رشت در دفاع مقدس« رونمایی شد
با حضور برخی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت و با همکاری و مشارکت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از کتاب »رشت در دفاع 

مقدس« رونمایی گردید.
آیین رونمایی از کتاب عکس رشت در دفاع مقدس با همکاری و مشارکت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزشهای دفاع مقدس در تاالر گفتگوی شهرداری رشت برگزار گردید.

حضور سرپرست شهرداری رشت در اختتامیه 
شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت



۹

بازدید سرپرست شهرداری رشت از روند احداث پروژه 
یادمان دکتر حشمت

سرپرست شهرداری رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری این شهر از چگونگی اجرای پروژه 
یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چهلتن رشت بازدید کرد.

  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی 
سرپرست شهرداری رشت از روند احداث پروژه یادمان دکتر حشمت طالقانی بازدید کرد.

مهندس عطایی در جریان این بازدید در تماسی با دست اندرکاران این پروژه خواستار تسریع در 
روند تکمیل و احداث یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چهلتن شد.

بازدید سرپرست شهرداری رشت از روند تکمیل 
پروژه جمع آوری آب های سطحی استادسرا 

و خیابان هشت دی رشت

سرپرست شهرداری رشت از روند تکمیل پروژه جمع آوری آب های سطحی 
استادسرا و خیابان هشت دی رشت بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت از روند تکمیل پروژه جمع آوری 

آب های سطحی استادسرا و خیابان هشت دی رشت بازدید کرد.
سرپرست شهرداری رشت در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای 

هر دو پروژه تاکید کرد.
گفتنی است در این بازدید مهیار برنجی مدیر شهرداری منطقه یک، علیرضا 
حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر و علیرضا قانع مدیر 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز حضور داشتند.
پیگیری این پروژه ها همواره مورد تاکید اعضای شورای اسالمی شهر رشت 
بوده و حاال سرپرست شهرداری رشت نیز در راستای تاکیدات شورای شهر بر 

روند اجرای این پروژه ها دقت نظر بیشتر اعمال می کند.



۱۰ دیدگاه های خود را با ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در میان بگذارید.

نظری بر فعالیتهای ستاد اربعین شهرداری و موکب مردمی خدام العتره

مدیر موکب مردمی خدام العتره در آستانه فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان توضیحاتی را 
در ارتباط با فعالیت این موکب و همچنین ستاد اربعین شهرداری رشت ارائه داد.

علیرضا قانع در این زمینه توضیح داد: در ارتباط با تشکیل موکب خدام العتره باید توضیح بدهم 
که در سال ۱۳۹۴ با توجه به ابالغیه وزارت کشور کمیته ای در ستاد اربعین کشور تشکیل گردید با 
عنوان کمیته خدمات شهری که مسئولیت این کمیته  در کشور را شهرداری تهران بر عهده گرفت 

و در رشت هم جلسه ای را شهردار وقت برگزار کرد و بنده را به جلسه تهران فرستادند.
وی ادامه داد: در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح شد و  از خدمات شهرداریها برای زائران 
مطالبی عنوان گردید و اعالم شد که هر شهرداری خدماتی ارائه می دهند اعم از اعزام نیروهای 

پاکبان، جمع آوری زباله و...  از شهرداری رشت هم خواسته شد در این اقدامات مشارکت کنند.
قانع سپس گفت: شهردار وقت در آن زمان تصمیم گرفت که مسئولیت اداره شهر سامرا را بر عهده 
بگیرد و ما به سامرا اعزام شدیم و در سامرا کار رفت و روب شهر را بر عهده گرفتیم و ابالغی هم 
برای بنده صادر شد به عنوان رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت و ما هم این افتخار را پیدا کردیم 

تا این خدمات را ارائه دهیم.
رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت سپس ادامه داد: از آن به بعد ما به سامرا سفری داشتیم و با 
گروهی از دوستان خود، ستادی را تشکیل دادیم  و از کسانی که در سفر اربعین تجاربی داشتند نیز 
بهره مند شدیم و از همه عاشقان و دلدادگان آقا اباعبداهلل استفاده کردیم و این کار را ساماندهی 
نمودیم. آن زمان من رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری بودم و از افرادی که در زمینه 
خدمات شهری تجربه ای داشتند نیز استفاده کردم و در سفری که به سامرا  داشتیم در آنجا با 
سفیر فرهنگی ایران در عراق دیدار کردیم و چون اولین سالی بود که در سامرا خدمات به زائران 
ارائه می شد و هنوز فضای رعب و وحشت داعش وجود داشت، اما کار را شروع کردیم و اگر 
مخاطبان یادشان باشد شهردار وقت در مصاحبه ای گفته بود که شهرداری رشت، شهردار سامرا 

شده است.
قانع همچنین ادامه داد: همراستا با این اقدامات ما از پاکبانان ثبت نام کردیم و مقدمات کار هم 
فراهم شد و کارها داشت خوب پیش می رفت که متاسفانه در همان مکانی که ما قرار بود مستقر 

شویم بمب گذاری انجام شد و راه سامرا بسته شد و سپس قرار شد ما در کربال مستقر شویم.
وی ادامه داد: در آن زمان ما موکبی را به صورت افتخاری تدارک دیدیم و از توان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی بهره گرفتیم و  هنرمندانی هم که از عاشقان آقا اباعبداهلل بودند با ما همراه شدند و برای 

اولین بار ما در آنجا تعزیه اجرا کردیم  و در فضایی که از دوستان عراقی گرفتیم قرار شد این 
موکب مستقر شود و به همین دلیل در سال اول خدمات ما آنچنان سازمان یافته نبود. موکب 
فرهنگی در عمود ۱۳۹۲ و ستاد اربعین شهرداری در شارع قزوینیه مستقر شدند و خدمات خود 

را ارائه دادند.
با همراهی همان دوستان و همکاری مجموعه  برگشتیم  از کربال که  ادامه داد:  قانع  علیرضا 
شهرداری و همه کسانی که از عاشقان آقا اباعبداهلل الحسین بودند تصمیم گرفتیم موکبی را به 
ثبت برسانیم و فضایی را ایجاد کنیم که خدمات بهتر ارائه دهیم و خدا را شکر که این اتفاق هم 
افتاد و ما اوالً موکب مردمی را ذیل ستاد اربعین شهرداری رشت به نام موکب خدام العتره ثبت 
کردیم و از کمکهای مردمی نیز بهره بردیم و همچنین از کلیه سازمانهای شهرداری کمک گرفتیم 
و امکانات خیمه هایی را طراحی کردیم و در زمینی که گرفتیم در سال بعد سوله ها را نصب کردیم 

و به خدمات رسانی پرداختیم.
وی سپس خاطر نشان کرد: از آن موقع موکب خدام العتره به خوبی جان گرفت و ما توانستیم  
خدمات فرهنگی و خدمات شهری شایان توجه ارائه دهیم و خاک پای زائران کربال توتیای 

چشمهای خود کرده و به عنوان خادمی کوچک دین خود را نیز ادا کنیم.
رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت در ادامه افزود: ما هر سال حدود ۲۰۰ نفر را زائر کربال کردیم 
که بیشتر آنها پاکبانها بودند که امکان سفر برایشان کمتر مقدور بود و این موکب مردمی با کمک 
و هدایت و همچنین حمایت و پشتیبانی همه دلدادگان حضرت سیدالشهداء تاکنون فعالیتهای 

موثر و مفیدی داشته است.
وی افزود: پس در زمینه فعالیتهای مرتبط با اربعین دو مسئولیت وجود دارد یکی مسئولیت 
ویژه ای که  کشور به استان گیالن و رشت محول می کند و آن به ستاد اربعین برمی گرد و 
فعالیتهایی که مطابق برنامه پاکبانان و خدمات شهری ارائه می دهند و بخش دوم یک کار 
دلی است که به موضوعات فرهنگی، اجتماعی برمی گردد و همه دوستانمان در موکب که از 
دلدادگان آقا سیدالشهداء هستند به ارائه بهترین برنامه های فرهنگی مبادرت می ورزند. 
این موکب متعلق به فرد یا گروه خواصی نیست و متعلق به همه دلدادگان و عاشقان حضرت 

اباعبداهلل هست.
قانع در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه امسال به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا این توفیق 

را نداریم موکبی در کربال دایر کنیم و بیشتر فعالیتها در رشت به شکل نمادین دنبال می شود.
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