


حدیث هفتهگفتار هفته

۲

  به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری 
رشت، مهندس عطایی 
شهرداری  سرپرست 
صورت  به  رشت 
وبینار)ویدئو کنفرانسی( 
با شهردار لیریا پرتغال 
پیرامون همکاری های 
مشترک گفت و گو کرد.

   مهندس عطایی با 
تشریح ویژگی ها و 
موقعیت رشت اظهار 
یکی  رشت  کرد: 
استان  شهرهای  از 
شمالی ایران و مرکز 

استان سرسبزگیالن است که به دلیل بارندگی ساالنه 
به شهر باران های نقره ای شهرت دارد.

   وی ادامه داد: کالنشهر رشت پرجمعیت ترین 
شهر شمالی ایران  و بزرگترین سکونتگاه سواحل 

جنوبی دریای خزر محسوب می شود.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به ظرفیت 
باالی رشت در جذب توریسم و گردشگر گفت: 
پذیر  رشت در سال ۹۲ سومین شهر گردشگر 

ایران شناخته شد.
   مهندس عطایی با اشاره به اینکه رشت را در 
ایران به عنوان شهر اولین ها یاد می کنند بیان 
داشت: اولین اتوبوس شهری، اولین داروخانه در 
رشت ایجاد شد و رشت اولین شهر پیشگام در 

واردات و صادرات با اتحادیه اروپا بود.
   وی بیان داشت: اولین و قدیمی ترین راه آهن ایران 
در مسیر رشت-انزلی احداث شد و اولین بلدیه، 

گفت وگوی وبیناری سرپرست شهرداری رشت با شهردار لیریا پرتغال

اولین چاپخانه و اولین روزنامه در رشت تاسیس شد 
که نشان از فرهنگ و تمدن مردم رشت دارد.

   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به ثبت رشت 
به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو اظهار کرد: 
رشت در آذر ۲۰۱۵ به عنوان شهر خالق خوراک 
در یونسکو انتخاب شد که منجر شد گردشگران 

داخلی و خارجی زیادی به رشت سفر کنند.
اینکه شهرداری  به  اشاره  با     مهندس عطایی 
رشت هرساله جشنواره های متعددی و جذابی 
برای برندسازی و جذب گردشگر برگزار می کند 
کباب  جوکول،کدو،گاری  های  جشنواره  گفت: 
رشتی،می رشت غذای خوشمزه، مسابقه پخت 
با  بود که  از جمله جشنواره هایی  میرزاقاسمی 

استقبال گردشگران روبرو شد.
   وی با اشاره به سفر شهردار و 
هیئت همراه لیریا پرتغال در چند 
سال گذشته به رشت گفت: تفاهم 
نامه هایی در سفر گذشته منعقد 
شد که امروز نیز پای بند به تفاهم 
نامه های گذشته هستیم و برای 
اجرای تک تک بندهای تفاهم نامه 

ها آمادگی کامل داریم.
رشت  شهرداری  سرپرست     
و  استقبال  به  اشاره  با  همچنین 
حمایت شهرداری رشت از سرمایه 
سازمان  داشت:  اذعان  گذاران 
رشت  شهرداری  گذاری  سرمایه 
سرمایه  به  رسیدگی  مسئولیت 

گذاران را برعهده دارد.
   مهندس عطایی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی 
رشت و لیریا از جنبه های فرهنگی،هنری،صنایع دستی و 
.می توانیم گام های موثر برای خواهرخواندگی رشت و لیریا 

برداریم و روابط دو شهر را بیش از گذشته توسعه دهیم.
   لوپز شهردار لیریا پرتغال نیز با ابراز خرسندی از 
گفت و گو با سرپرست شهرداری رشت گفت: رشت 

ظرفیت های بسیار خوبی برای همکاری دارد.
   وی افزود: کارآفرینان و سرمایه گذاران لیریا 
و رشت می توانند در راستای تعامالت بیشتر به 

صورت مجازی با یکدیگر گفت و گو کنند.
در این نشست محمد رضا داداشی رییس دفتر 
نمایندگی وزارت خارجه در گیالن نیز حضور داشت.

: با توجه به نزدیکی رشت و لیریا از جنبه های فرهنگی،هنری،صنایع دستی و می توانیم گامهای 
موثر برای خواهرخواندگی رشت و لیریا برداریم.

ِة. پیامبر گرامی اسالم فرمود: أیَُّما اْمِرٍئ َولَِی ِمْن أْمِر الُمْسلِِمیَن َولَْم یَُحْطُهم بِما یَُحوُط بِِه نَْفَسُه لَْم یََرْح رائَِحَة الَجَنّ
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی 

نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۰، ح

تالشهای شهرداری برای 
روز جهانی نابینایان

»روز  هفته  این 
جهانی نابینایان« یا 
»روز عصای سفید«  

را در پیش داریم.
یکی از اقداماتی که 
در  رشت  شهرداری 
همکاری  و  تعامل 

استان  اجرایی  های  دستگاه  دیگر  با 
سازی  مناسب  دهد،  می  انجام  گیالن 
معلوالن،  برای  که  است  شهری  فضای 
سالمندان، خردساالن، نابینایان و...مورد 

توجه قرار می گیرد.
مدیریت شهری همواره تالش می کند 
تا با اقدامات خود فضاهای شهری بهتر 
و بیشتر برای مورد استفاده این دسته از 

افراد قرار بگیرد.
بهتر  استفاده  مورد  تواند  می  شهری 
که  بگیرد  قرار  و...  معلوالن  نابینایان، 
مدیران شهری آن با بهره گیری از خرد 
مبلمان  گروهی  همکاریهای  و  جمعی 
شهری، فضاهای عمومی، مسیرهای رفت 
و آمد و سیستم حمل و نقل همگانی آن 
محیطی  به  افراد  از  دسته  این  برای 
مناسب و قابل استفاده تبدیل می کنند و 
از این طریق معلوالن هم احساس امنیت 

و آرامش خاطر می نمایند.
مدیریت شهری تاکنون در ادوار مختلف 
به سهم خود برای رسیدن به این مهم 
امیدواری  جای  اما  است  کرده  تالش 
است که با هم افزایی نیروها و امکانات 
روز  زمینه  این  در  پیشرفت  مسیرهای 
به روز بهتر از گذشته مورد توجه قرار 

بگیرند.
مناسب سازی فضای شهری  رو  این  از 
جهانی  روز  آستانه  در  نابینایان  برای 
نابینایان و عصای سفید قابل توجه است 
و امیدواریم با همراهی همگان از این پس 

نیز به خوبی پیش برود.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



3

پیام سرپرست شهرداری رشت به مناسبت اربعین حسینی)ع( 
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس ناصر عطایی به مناسبت 

فرا رسیدن اربعین حسینی پیام تسلیت صادر کرد که متن کامل این  پیام تسلیت به شرح زیر است. 

بسمه تعالی
حماسه حسینی)ع( واقعه همیشه جاوید تاریخ اسالم است که در رگ و جان مسلمانان جهان ریشه 
دارد و از این رو اربعین حسینی نیز مهم، دارای اهمیت و ماندگار خواهد بود چون خونی تازه  بر پیکره 
اجتماع برای مبارزه با مستکبران و ظالمان جهان در رگهای یکایک مسلمانان دنیای اسالم می دمد.
اعتقاد همه ما این است که سیل خروشان و مواج اربعین حسینی بنیان های کاخ ظلم و ستم را به 

لرزه در آورده و سرانجام  ویران می کند.
به واقع اربعین حسینی)ع( نه تنها روز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان واقعه کربال است بلکه 
رمز ماندگاری قیام عاشورا در طول تاریخ بوده و هست که جوشش خون آقا سیدالشهداء و هفتاد و 

دو تن از یاران باوفای آن حضرت هرگز فروکش نمی کند بلکه آزادگان و آزادیخواهان جهان را دور 
هم جمع نموده و آنها را بر مستکبران غالب می نماید.

اربعین حسینی)ع( همچنین روزی است که پرچم سرخ پیام شهادت شهیدان کربال به دست قافله 
ساالر اسراء دشت نینوا، حضرت زینب کبری)س( دوباره برافراشته می شود  و پیام قیام خونین کربال 

برای همیشه جاودانه شده است.
به عنوان خادم کوچک شهروندان رشت در مدیریت شهری فرا رسیدن اربعین حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( را به همه شیعیان به ویژه مردم دوستدار اهل بیت رشت از صمیم دل و از اعماق وجود 

تسلیت گفته و امیدوارم همه ما همواره رهرو صدیق آن امام همام باشیم.
ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت

پیام سرپرست شهرداری رشت به مناسبت هفته نیروی انتظامی
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت متن پیام مهندس ناصر 

عطایی به شرح زیر است:

به نام خدا
پیشرفت، رشد، تعالی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، همواره نیازمند ایجاد بستری امن 

و دارای آرامش است.
پیشرفت و توسعه شهری تنها در سایه تامین امنیت و مهیا کردن زمینه های اجرای فعالیتها و 
برنامه ها همواره در شرایطی در اجتماع رخ می دهد که جامعه دارای آرامش و ایمن بوده و با تمام 

توان درجهت تحقق اهداف پیش برود.
هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا از تالش و کوشش برقرارکنندگان نظم و امنیت اجتماعی و 
فراهم  کنندگان زمینه های توسعه و پیشرفت شهرمان که از خواب و آسایش خود مایه می گذارند، 

قدردانی کنیم.
باید همواره به یاد داشته باشیم که تنها و تنها به دلیل تالش ها و کوشش های صادقانه همه 
عزیزان جان بر کف نیروی انتظامی این نظم و امنیت برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای 

شهر، واقعیت می یابد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای این مرز و بوم به ویژه ایثارگران شهید نیروی 
انتظامی که جان خود را برای تامین آسایش افراد جامعه در طبق اخالص نهاده و از جان و مال 

خود مایه گذاشته اند، صمیمانه ترین تبریک خود را به منظور 
فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی به همه حافظان برقراری نظم و امنیت در استان و شهر عزیزمان 
رشت تقدیم  می کنم و امیدوارم این پیروزمردان مدافع امنیت همواره در انجام  مأموریت های خود 

پیروز و سربلند باشند.
ناصر عطایی - سرپرست شهرداری رشت



۴

   دکتر محمد احمدی شهردار منتخب رشت، مهندس 
ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران 
شهرداری رشت در اجتماع اربعین حسینی)ع( در پیاده راه 

فرهنگی شهرداری شرکت کردند.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، دکتر سید محمد احمدی شهردار منتخب 
رشت، مهندس ناصر عطایی سرپرست شهرداری و جمعی 
با  مردمی  اجتماع  این  در  رشت  شهرداری  مدیران  از 
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت فرا رسیدن اربعین 

حسینی)ع( را سوگواری کردند.
   نماز ظهر و عصر اربعین حسینی)ع( هم به امامت حضرت 
آیت اهلل رسول فالحتی نماینده محترم ولی فقیه استان 

گیالن در پیاده راه رشت اقامه شد.

شهردار منتخب و سرپرست شهرداری رشت در اجتماع اربعین حسینی)ع( 
در پیاده راه فرهنگی حضور یافتند

   موکب خدام العتره شهرداری رشت به مناسبت 
فرا رسیدن اربعین حسینی)ع( در پیاده راه فرهنگی 
شهرداری رشت برپا شد و به خدمت رسانی پرداخت.

   هرساله این موکب با حضور در کربالی معلی به 
زوار اربعین خدمت رسانی می کرد که امسال به دلیل 
»شیوع ویروس کرونا« در پیاده راه فرهنگی شهرداری 

رشت برپا شد.
   این موکب با مشارکت سازمانهای شهرداری به ویژه 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز، سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی و ستاد عتبات عالیات استان 
گیالن، نمایشگاه عکس و نمایی از ایستگاه های خدمات 

زائر موکب اجرا نمود و به شبیه سازی بین الحرمین در 
پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت پرداخت.

   ایستگاه صلواتی، کفاشی، ایستگاه امداد و سوانح، کودک 
و نوجوان، اجرای رادیو کربال و نمایش تعزیه از دیگر 

فعالیتهای موکب خدام العتره شهرداری رشت است.
   گفتنی است مراسم سوگواری و سخنرانی به مدت سه 
شب در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار می شود.

   محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی 
شهر رشت با حضور در این موکب با قدردانی از 
اقدامات موکب خدام العتره شهرداری رشت اظهار 
کرد: اگرچه امسال توفیق سفر به کربال میسر نشد 
اما با شبیه سازی بین الحرمین در پیاده راه فرهنگی 
و برپایی موکب خدام العتره گوشه ای از حال و هوای 

کربال حس گردید.
   وی افزود: موکب خدام العتره شهرداری رشت، 
به  بود که در کربال  از نخستین موکبهایی  یکی 
فعالیتهای فرهنگی و اجرای تعزیه را آغاز کرده و به 

خدمات  رسانی پرداخته است.

موکب خدام العتره شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی برپا شد

بین الحرمین در پیاده راه فرهنگی 
شهدای ذهاب شبیه سازی شد 

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
قانع  بین الملل شهرداری رشت،علیرضا  امور 
در گفت وگویی با تسلیت فرا رسیدن اربعین 
خدام العتره  موکب  کرد:  اظهار  حسینی)ع( 
شهرداری رشت از سال ۹۴ توفیق خدمت رسانی 
به زائران حسینی را در ورودی کربال داشته است.

   وی افزود: هرساله بیش از ۲۰۰ نفر از پاکبانان 
شهرداری رشت برای رفت و روب بخشهایی از مسیر 

دسترسی به حرم مطهر به کربال اعزام می شدند

با  اربعین شهرداری رشت     رئیس ستاد 
تشریح اقدامات سالهای گذشته شهرداری 
ستاد  کاروان  نمود:  بیان  کربال  در  رشت 
اربعین شهرداری رشت خدمات متنوعی در 
ابعاد خدمات شهری، فرهنگی و خدماتی به 

زوار کربال ارائه می داد.
   قانع عنوان نمود: طبخ روزانه هزار پرس غذا 
در هر وعده روزانه، استقبال از زوار ورودی به 
کربال، برپایی ایستگاه صلواتی چای و شربت، 
خیاطی، کفاشی، خدمات تلفن همراه، امداد و 
نجات و کمک برای اطفای حریق و ..از اقدامات 

موکب خدام العتره شهرداری در کربال بود.
   وی مطرح کرد: موکب خدام العتره شهرداری 
رشت نخستین موکب در کشور بود که به برگزاری 

نمایش و تعزیه در کربال اقدام کرده است.
   قانع اجرای رادیو کربال، برگزاری مراسم مداحی و 
سخنرانی را از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی ستاد 

اربعین شهرداری در کربال عنوان کرد.
   رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت اظهار 
نمود: امسال با توجه به »شیوع ویروس کرونا« و 
عدم توفیق سفر به کربال با مشارکت سازمانهای 
شهرداری به ویژه سازمان سیما، منظر، فضای 
سبز، سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و 
ستاد عتبات عالیات استان گیالن، نمایشگاه 
زائر  ایستگاه های خدمات  از  نمایی  عکس و 
در  بین الحرمین  شبیه سازی  و  اجرا  موکب 

پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت انجام شد.
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همزمان با هفته سالمندان؛ 
سرپرست شهرداری رشت و 

شماری از مدیران شهرداری از 
آسایشگاه معلولین و سالمندان 

بازدید کردند
ارتباطات و     به گزارش واحد خبر مدیریت 
امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور 
ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
جهانی  هفته  مناسبت  به  رشت،  شهرداری 
عطایی  ناصر  مهندس  سالمندان،  و  معلولین 

سرپرست شهرداری رشت به همراه با فرهام زاهد 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر رشت و حمیدرضا محمدی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
شهرداری از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت 

بازدید کردند.
   در این بازدید برخی از مدیران میانی شهرداری 

رشت نیز حضور داشتند.
   آنها در گفت وگو با مدیریت آسایشگاه معلولین 
این  در  شدگان  بستری  از  رشت  سالمندان  و 

آسایشگاه نیز عیادت کردند.

شهرداری رشت خود را برای 
فصل سرد سال آماده می کند

ماشین آالت  آماده سازی  هماهنگی  جلسه 
عمرانی شهرداری رشت با حضور مهندس ناصر 

عطایی برگزار شد.
ارتباطات و     به گزارش واحد خبر مدیریت 
امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه هماهنگی 
آماده سازی ماشین آالت عمرانی شهرداری رشت 
ریاست  به  زمستانی  بارشهای  با  مقابله  برای 
سرپرست شهرداری رشت با حضور جمعی از 
معاونان و مدیران شهرداری رشت برگزار گردید.

   بازدید مدیران شهرداری از ماشین آالت شهرداری، 
تشکیل تیم فنی برای کنترل وضعیت ماشین آالت 
و تخصیص و تزریق اعتبارات مالی الزم برای تعمیر 

ماشین آالت از موارد مطرح شده در این جلسه بود.

سرپرست  عطایی  ناصر  مهندس     
شهرداری رشت با اشاره به برگزاری جلسه 
پنج  کرد:  تاکید  استان  بازآفرینی  ستاد 
پروژه بازآفرینی شهرداری رشت در ستاد 
بازآفرینی استان گیالن به تصویب رسید.   
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
عطایی سرپرست شهرداری رشت در گفت 
دریافت  راستای  در  کرد:  اظهار  گویی  و 
جلسه  سه  بازآفرینی  حوزه  اعتبارات 
برگزار گردید که جلسه اول در شهرداری 
رشت با حضور معاونین فرماندار و روسای 

کمیته ۴ گانه برگزار شد.
   وی تصریح کرد: در این جلسه ۱۷ پروژه 
شهرداری رشت در حوزه بازآفرینی مورد 
بررسی قرار گرفت و اولویت ما انتخاب پروژه 

هایی بود که دارای قابلیت اجرایی باشند.
   سرپرست شهرداری رشت اضافه کرد: 
جلسه دوم به ریاست فرماندار شهرستان 
رشت و دبیری اداره راه و شهرسازی برگزار 

بازآفرینی  پروژه  پنج  شهرداری  و  گردید 
اولویت دار خود را پیشنهاد داد که توسط ستاد 

بازآفرینی شهرستان رشت به تصویب رسید.
به پنج پروژه  با اشاره     مهندس عطایی 
حوزه  در  رشت  شهرداری  دار  اولویت 
اول  پروژه  داشت:  اذعان  بازآفرینی 
مرمت و احیای عمارت میرزا خلیل رفیع، 
در  عینک  تاالب  ساماندهی  دوم  پروژه 
ایجاد  شامل  سالمت  و  گردشگری  مسیر 
و  طراحی  قایقرانی،  المللی  بین  پیست 
عینک،  تاالب  اول  پهنه  در  پل  اجرای 
مطالعات  بازنگری  بازآفرینی  سوم  پروژه 
و  بهسازی  نیازمند  های  پهنه  تدقیق  و 

جمع  چهارم  پروژه  رشت،  بازآفرینی 
آوری آب های سطحی محالت رودبارتان 
طراحی  پنجم  پروژه  و  ساغریسازان  و 
در  اشتغال  و  کارآفرینی  خانه  ایجاد  و 

تاالب عینک است.
اینکه شهرداری رشت  به  اشاره  با     وی 
رشت  شهرستان  بازآفرینی  ستاد  دبیری 
را عهده دار است بیان کرد: ۴ بخش خمام، 
سنگر، کوچصفهان و سنگر نیز پروژه های 
خود در حوزه بازآفرینی را ارائه دادند که 
به  بازآفرینی  پروژه  یک  بخش  هر  برای 

تصویب رسید.
   سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: 
پروژه های بازآفرینی نیز به تصویب ستاد 
استانی به ریاست استاندار محترم رسید و 
ان شاءاهلل در مرحله انعقاد موافقت نامه و آغاز 

عملیات اجرایی قرار گیرد.

پنج پروژه بازآفرینی شهرداری رشت در ستاد بازآفرینی استان گیالن به تصویب رسید

سرپرست شهرداری رشت در جلسه 
ساماندهی رودخانه های شهر:  
حل مشکالت و ساماندهی 

رودخانه های رشت تنها وظیفه 
شهرداری نیست

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
عطایی  مهندس  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
سرپرست شهرداری رشت در جلسه ساماندهی 
اجتماعات  سالن  در  که  رشت  های  رودخانه 
نجات  کرد:  اظهار  شد  برگزار  رشت  فرمانداری 
مشکالت  و  گوهررود  و  زرجوب  های  رودخانه 

شهری، نیازمند همگرایی بین دستگاهی است.
   سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: شهرداری 
رشت در سنوات گذشته بخشی از رودخانه های 
و  ساماندهی،بهسازی  را  گوهررود  و  زرجوب 

آزادسازی کرده است که هرچند کافی نیست.

و  احیا  اینکه  بر  تاکید  با  عطایی  مهندس     
زرجوب  و  گوهررود  های  رودخانه  ساماندهی 
تنها وظیفه شهرداری نیست بیان داشت: این دو 
رودخانه سرمایه استان گیالن هستند و باید با عزم 
استانی و ملی مشکل این دو رودخانه را حل کنیم.
   سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: 
ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود را 
اقدام مشترک بین دستگاهی تلقی کرده و یک 

اقدام بین دستگاهی را به نمایش بگذاریم.
   وی اظهار داشت: حل مشکل رودخانه های 
زرجوب و گوهررود اراده و عزم ملی را می طلبد و 
ان شااهلل با همدلی و تعامل دستگاه ها بتوانیم این 

رودخانه ها را احیا و ساماندهی کنیم.
   سرپرست شهرداری رشت در پایان خاطرنشان 
کرد: شهرداری رشت آمادگی کامل جهت همکاری و 
ساماندهی رودخانه های رشت را با افتخار اعالم می کند.

   دکتر رمضانپور رئیس شورای اسالمی شهر 
رشت نیز در این جلسه تاکید کرد: حل مشکل 

رودخانه های رشت نیازمند عزم ملی است.
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   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت ، مهندس عطایی در 
این جلسه با تسلیت ایام اربعین حسینی)ع( به 
مجموعه شهرداری  در  ثبات  و  همدلی  ضرورت 
تاکید کرد و افزود: باید یکصدا و متحد در کنار 

هم قرار بگیریم.
ارتباطی مردم و     وی روابط عمومی ها را پل 
مسئوالن عنوان کرد و افزود: روابط عمومی جایگاه 
و نقش مهمی برای سازمان و شهروندان دارد و نباید 

به راحتی از نقش روابط عمومی ها غافل شویم.
   سرپرست شهرداری رشت بیان داشت: روابط عمومی 
از برجسته ترین مسئولیت های مدیریت شهری است 
و روابط عمومی ها باید در راستای شفاف سازی،آگاهی 

بخشی و جلب اعتماد مردم حرکت کنند.
   مهندس عطایی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط 
ای  عمومی حرفه  روابط  کرد:  اظهار  ها  عمومی 
خاص در سازمان است که اگر درست عمل نکند 

می تواند منجر به بی اعتمادی شهروندان شود.
   مهندس عطایی به آموزش و به روز رسانی روابط 
عمومی ها تاکید کرد و افزود: روابط عمومی ها می 
توانند دیوار شکاف بی اعتمادی مردم و شهروندان 

را از بین ببرند.
اینکه  بر  تاکید  با     سرپرست شهرداری رشت 
باید اعتماد شهروندان را جلب کنیم گفت: باید 
به مردم  را  با صداقت اطالعات درست و واقعی 

منعکس کنیم.
   وی با اشاره به نقش مهم روابط عمومی ها در 
ارتباط مردم و مسئوالن خاطرنشان کرد: باید نگاه 
و تفکر جزیره ای را کنار بگذاریم و با همگرایی و 

همدلی می توانیم مشکالت را حل کنیم.
توان  می  داشت:  اذعان     سرپرست شهرداری 
بسیاری از امور را بدون منابع مالی به سرانجام 
رساند و بسیاری از مشکالت ناشی از عدم منابع 

مالی نیست.
   علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت در این جلسه گزارشی از عملکرد حوزه مدیریت 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارائه کرد.
   مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با قدردانی از بازدیدهای سرپرست شهرداری از 
مناطق، سازمانها و واحدهای مختلف شهرداری رشت گفت: بازدیدهای سرپرست شهرداری منجر به 

همدلی در بین مجموعه شده و انرژی کارکنان را افزایش می دهد.
   وی در ادامه به تشریح اقدامات حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت پرداخت.

   قانع از افزایش سه برابری تولید خبر در پرتال شهرداری رشت خبر داد و گفت: کیفیت تولید محتوا 
در کنار کمیت مورد توجه حوزه روابط عمومی قرار دارد.

   مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
تاسیس پایگاه اطالع رسانی شهر را از برنامه های 
و  اولیه  طرح  گفت:  و  برشمرد  حوزه  این  آتی 
زیرساخت های الزم برای راه اندازی پایگاه خبری 
و خبرگزاری مستقل آماده شده و در آینده نزدیک 

عملیاتی می شود.
ماهنامه  و  خبری  هفتگی  بولتن  تهیه  قانع     
مدیریت شهری را از دیگر اقدامات حوزه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل عنوان کرد و گفت: 
بیش از ۶۰ هفته است بولتن خبری شهرداری 
رشت تهیه می شود و همچنین ماهنامه مدیریت 
شهری نیز به سایر دستگاه های اجرایی استان و 

شهرداریهای کشور توزیع و ارسال می شود.
   وی خاطرنشان کرد: تولید خبر به صورت ۲۴ 
روابط  حوزه  همکاران  و  شود  می  انجام  ساعته 

عمومی شبانه روز پای کار هستند.
   مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
ادامه داد: واحد تبلیغات نیز در تمامی مناسبت ها 
ورود کرده و بنرهای تبریک و تسلیت را در سطح 

شهر جانمایی می کند.
   قانع همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت 
تلویزیون های شهری برای آگاهی و اطالع رسانی 
و  رادیو  هستیم  درصدد  کرد:  بیان  شهروندان 
تلویزیون های شهری در مراکز تفریحی،تجاری و 

گردشگری را مدیریت و راه اندازی کنیم.
   قانع دیپلماسی شهری را یکی از مقوله های 
مهم حوزه بین الملل عنوان کرد و افزود: شهرداری 

رشت با دو شهر خواهرخواندگی دارد.
   وی در ارتباط با شهر خالق خوراک توضیح داد: 
خوشبختانه گزارش عملکرد شهر خالق خوراک 
شناسی رشت به تصویب یونسکو رسید و این برند 

برای ۴ سال آینده حفظ شد.
   علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و شورای 
اسالمی شهر نیز در این جلسه اظهار کرد: روابط 
عمومی شهرداری رشت بیش از ۵۰ سال قدمت 
دارد و یکی از قدیمی ترین روابط عمومی های 

شهرداری های کشور محسوب می شود.
   گفتنی است در ادامه این دیدار هر یک از مسئوالن روابط عمومی های مناطق و سازمانهای شهرداری 

رشت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

سرپرست شهرداری رشت در نشست با مسئوالن روابط عمومی مرکز، مناطق پنجگانه و سازمانهای تابعه: 

روابط عمومی از برجسته ترین مسئولیتهای مدیریت شهری است
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در آستانه نود و نهمین سال شهادت میرزاکوچک جنگلی؛ 
بازسازی خانه موزه تاریخی میرزا کوچک

 انجام می شود
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
الملل شهرداری رشت، حمیدرضا  بین  امور 
محمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
به  اشاره  با  رشت  شهرداری  ورزشی  و 
نزدیکی نود و نهمین سال شهادت روحانی 
مبارز میرزا کوچک خان جنگلی اظهار کرد: 
میرزاکوچک خان یکی از بزرگ ترین مشاهیر 
کشور و نماد هویت سیاسی و تاریخی گیالن 
و رشت است، ازاین رو، معرفی این چهره تاریخ 
معاصر ایران و گیالن به نسل جدید در دستور 

کار سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت قرار گرفت.
   وی با اشاره به استقبال بازدیدکنندگان از موزه میرزا کوچک خان جنگلی به صورت روزانه 
گفت: از بین ابنیه  مرتبط با نهضت جنگل، موزه میرزا کوچک جنگلی تنها بنای تاریخی مرتبط 
با سردار جنگل و نهضت جنگل است که در سراسر استان پابرجا مانده و مردم سراسر کشور و 

حتی گردشگران خارجی به آن مراجعه می کنند.
   رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با تأکید بر لزوم بازسازی این 
بنای تاریخی تصریح کرد: اگرچه در سال های پیش نیز این بنای تاریخی به صورت مختصر 
موردبازسازی قرارگرفته اما با توجه به اصالت بیش از ۲۰۰ ساله این بنای تاریخی، لزوم بازسازی، 
بهسازی و ترمیم مشهود است که از ماه گذشته با استفاده از فرصت هم زمانی عملیات لوله گذاری 

در خیابان استادسرا و مسدود بودن این خیابان در حال انجام است.

   وی با بیان اینکه موزه میرزا کوچک خان جنگلی بنای ارزشمندی است که هویت دوران 
کودکی و جوانی میرزا کوچک را به یادگار گذاشته است تصریح کرد: در تالش هستیم تا پس از 
ترمیم و بهسازی و رنگ آمیزی بیرونی و داخلی دیوارها، درها، پنجره ها و کِف اتاق ها، ایوان، سالن 
و همچنین اصالح زیرساخت های عمرانی، هنری و محتوایی و نیز اصالح محوطه حیاط، این بنای 
ارزشمند را تا پیش از سالروز شهادت این روحانی مبارز در یازدهم آذرماه مجدداً بازگشایی کنیم. 
   محمدی با بیان اینکه طرح بازآفرینی محتوایی و هنری این خانه موزه، نیز با همکاری 
پژوهشگران و عالقه مندان به میرزا کوچک جنگلی و حوزه ی مطالعاتی نهضت جنگل، هم زمان 
در حال طراحی و اجرا است، تصریح کرد: در تالش هستیم تا بتوانیم در آینده ای نزدیک، در خانه 
موزه میرزا کوچک خان جنگلی، با گردآوری تصاویر، اسناد و اقالم و محتوای رسانه ای مناسب، 

این محل را به نمایشگاه دائمی مبارزات سردار جنگل و نهضت جنگل مبدل کنیم.

اقدامات سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت 
تشریح شد

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت،ابراهیم 
مدیریت  سازمان  رئیس  فطرت  خوش 
اقدامات  رشت  شهرداری  های  آرامستان 
این سازمان در سه ماه اخیر را تشریح کرد.

   خوش فطرت با اشاره به ساماندهی گلزار 
شهدای رشت اظهار کرد: احداث و افتتاح 
ساختمان اداری گلزار شهدا  با همکاری 
در  گیالن  قدس  سپاه  سازندگی  بسیج 

دست اجرا قرار دارد.
ساختمان  تخریب  کرد:  تصریح  وی     

قدیمی وادی تازه آباد رشت به جهت بافت فرسوده برای رفع مشکالت تردد صورت گرفت.
تابلوی قطعه بهشت)ویژه  از نصب  آرامستان های شهرداری رشت  رئیس سازمان مدیریت 

متوفیان کرونا( و آسفالت مسیر دسترسی به قطعه بهشت خبر داد.
   خوش فطرت اضافه کرد: طراحی نقشه راه قطعه بهشت و ساخت قبور جدید نیز در برنامه 

کاری قرار دارد.

وی ساماندهی آمبوالنس های خصوصی،ویزیت رایگان جهت سالمت پرسنل سازمان، نشست با 
کانون مداحان، تقویت چراغهای روشنایی، تعمیر و تعویض کابل های فرسوده سازمان،ساماندهی 

غرفه های تجاری انتهای وادی باغ رضوان و ...را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.
   رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت همچنین از نامگذاری خیابان های تازه 

آباد و باغ رضوان به نام شهدای گرانقدر مدافع حرم خبر داد.
   خوش فطرت بیان داشت: محوطه سازی قطعه ۱۴ باغ رضوان و جانمایی ۱۰۰۰ قبر جدید 

نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اقدام اولیه برای پروژه زیارت آنالین آغاز شده و در آینده نزدیک اجرایی 

خواهد شد.



۸

    هفتمین شماره  ماهنامه »آوای بلدیه« 
چاپ و منتشر شد

مالقات مردمی سرپرست شهرداری رشت 
برگزار شد

   طبق برنامه هفتگی، مالقات عمومی مردمی سرپرست شهرداری رشت 
روز سه شنبه گذشته پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
 ۱۵ سه شنبه  روز  رشت  شهرداری  سرپرست  مردمی  مالقات  رشت، 

مهرماه در منطقه پنج شهرداری رشت برگزار شد.
   مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این برنامه مالقات با 
تاکید بر تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شهروندان به درخواست 
مراجعه کنندگان رسیدگی نمود و دستورات الزم را به واحدهای مربوطه 

برای حل مشکالت مردمی صادر کرد.

در هفتمین شماره از ماهنامه »آوای بلدیه« )نشریه داخلی شهرداری رشت« مطالبی 
متنوع در زمینه فعالیت شهرداری رشت در طول ماه گذشته منتشر شده است.

مدن شهردار  برنامه   رشت،  برنامه ی سرپرست شهرداری  و  بازدیدها  دیدارها، 
منتخب رشت،  گزارشی از میزخدمت و انگیزه های برگزاری آن، گزارشی از بازدید 
شهرداران استان یزد از پیاده راه فرهنگی و بررسی اهمیت و ارزش این پیاده راه 
برای شهر گردشگرپذیر رشت، نگاه و نظر مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق 
خوراک شناسی رشت و فعالیتهای ماه گذشته این مدیریت، رویدادهای مرتبط با 
آتش نشانی رشت در هفته های گذشته به مناسبت »فرا رسیدن روز آتش نشانی و 

ایمنی«، سرمقاله، خبر، نقد، نظر و عکسهای مرتبط و....



۹

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سرپرست 
شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اینکه دوران سرپرستی نباید به دوران قانون 
گریزی تلقی شود گفت: این دوران متعلق به همه کارکنان و مدیران است و باید با با 

جدیت و قاطعیت از تمام ظرفیت برای پیشرفت و اداره امور استفاده کنیم.
بیان کرد: مجموعه  با اشاره به ضرورت همدلی و ثبات در مجموعه شهرداری     وی 
شهرداری نیروی انسانی توانمندی دارد و اگر خانواده بزرگ شهرداری کنار یکدگیر قرار 

گیرند می توانند بسیاری از مشکالت وموانع را برطرف کنند.
   مهندس عطایی با اشاره به بازدید از نواحی و مناطق شهرداری گفت: به دنبال ایجاد 

وحدت رویه، حفظ آرامش و نظم بخشی در مجموعه شهرداری هستیم.
   سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: شهرداری به تنهایی نمی تواند از خالف سازی 
ساختمان جلوگیری کند و بخشی از خالف سازی ها ناشی از ناکارآمدی قوانین و بخشی 

دیگر نیز به علت عدم آگاهی است.
   مهندس عطایی با تاکید بر اینکه حل بسیاری از مشکالت از حوزه و اختیارات شهرداری 
خارج است گفت: برخی آشفتگی سیمای شهری را تنها به شهرداری نسبت می دهند و 

به علت عدم شناخت قوانین شهرداری را مواخذه می کنند.
   وی در ادامه فقدان درآمد پایدار را یکی از معضالت شهرداری های کشور عنوان کرد.

   سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر شفاف سازی اظهار کرد: شفافیت به ویژه در 
حوزه مالی منجر به جلب اعتماد شهروندان می شود و باید عملکرد خود به شهروندان 

را منعکس کنیم.
   مهندس عطایی به ضرورت تقویت تیم های شناسایی برای جلوگیری از خالف سازی 

تاکید کرد و گفت: شهرداری رشت به دنبال کسب درآمد از طریق خالف سازی نیست.
   سرپرست شهرداری رشت بیان داشت: ممیزی امالک می تواند درآمد پایدار شهرداری 

تلقی شود و باید قراردادهای شهرداری با کارشناسی الزم ،تدوین شرح خدمات و نظارت 
دقیق منعقد شود.

   مهندس عطایی به رضایت و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و یادآور شد: درب اتاق 
مدیران برای ارباب رجوع باز باشد.

   ویسی معاون معماری وشهرسازی شهرداری رشت نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات 
و عملکرد این حوزه ارائه داد.

   وی اصالح ضوابط شهرسازی،اصالح نقشه منطقه پنج،تشکیل جلسات کارگروه 
های معماری وشهرسازی به صورت مستمر و ...را از جمله اقدامات انجام شده عنوان 

کرد.
ارائه خدمات     معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت بیان داشت: مستندات 
الکترونیک به شهروندان فراهم شده و در حال آماده سازی برای ارائه به سازمان فاوا 

شهرداری است.
   ویسی اذعان داشت: شهرداری رشت یکی از نخستین شهرداری های کشور بود 
که در راستای شفاف سازی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در پرتال شهرداری منتشر 

کرد.
   وی از صدور ۶۸۳ پروانه ساختمانی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: آمار صدور 

پروانه ساختمانی در مقایسه با سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.
   نینا پنجه ای مدیر نظارت بر ساخت و سازهای توسعه شهرداری رشت نیز در این جلسه 
به ضرورت فرهنگ سازی شهروندان برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد و 

گفت: جلساتی با محوریت فرهنگ سازی وآموزش شهروندی برگزار گردید.
از واحدهای زیرمجموعه حوزه     گفتنی است مهندس عطایی سرپرست شهرداری 

معاونت معماری و شهرسازی  بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

سرپرست شهرداری رشت در نشست با مدیران معماری و شهرسازی مرکز و مناطق شهرداری: 
تقویت تیمهای شناسایی خالف سازی مورد تاکید است/ برخی قوانین ناکارآمد منجر به ساخت وساز 

خالف می شود/ شهرداری به تنهایی نمی تواند از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کند

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



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

   سرپرست شهرداری رشت در جریان بازدید از 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت، گفت: خروجی اقدامات سازمان فرهنگی 

باید به افزایش مشارکت اجتماعی بیانجامد.
     به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،مهندس  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
سازمان  از  شهرداری  سرپرست  عطایی 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 

بازدید کرد.
   مهندس ناصر عطایی در این بازدید سازمان 
تاثیرگذار  های  سازمان  از  یکی  را  فرهنگی 
افزود: سازمان  شهرداری رشت عنوان کرد و 
فرهنگی شهرداری می تواند قوی تر و با برنامه 

ریزی دقیق تر به رسالت خویش عمل کند.
   وی فرهنگ سازی را یکی از رسالت های 
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری 
از  بسیاری  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان  رشت 
مشکالت و ناهنجاری ها را می توان با فرهنگ 

سازی حل کرد.
   سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه سازمان شهرداری مظلوم واقع شده است گفت: 

شهرداری از بد تولد تا مرگ بیشترین خدمات را به مردم ارائه می دهد.
   مهندس عطایی به ضرورت همدلی و ثبات در مجموعه شهرداری تاکید کرد و گفت: از اعضای 

محترم شورای شهر قدردانی می کنم که در سریع ترین زمان ممکن شهردار را انتخاب کردند.
   وی با اشاره به اینکه کار فرهنگی ظرافت خاصی نیاز دارد مطرح کرد: اگر در بسیاری از ناهنجاری 

های اجتماعی با ظرافت ورود نکنیم نتیجه عکس می دهد.
   سرپرست شهرداری رشت به ضرورت همگرایی بین دستگاهی برای برون رفت از چالش های 
موجود تاکید کرد و یادآور شد: آنچه امروز به ما آسیب می زند گسست بین دستگاهی است و باید 

تفکرات جزیره ای را کنار بگذاریم.
   مهندس عطایی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت می تواند 

با انعقاد تفاهم نامه های چند جانبه در حوزه 
های فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در راستای 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان گام 

بردارد.
   سرپرست شهرداری رشت مشارکت مردمی 
را حلقه مفقوده در مدیریت شهری دانست و 
افزود: مشارکت مردمی نیازمند فرهنگ سازی 
فرهنگی،  سازمان  اقدامات  و خروجی  است 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت باید به 

افزایش مشارکت های مردمی بیانجامد.
سازمان  رئیس  محمدی  رضا  حمید     
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
نیز گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد.

سرپرست  بازدیدهای  از  قدردانی  با  وی     
شهرداری رشت گفت: بازدیدهای سرپرست 
محترم شهرداری منجر به همدلی و تقویت 

روحیه کارکنان شهرداری می شود.
   محمدی با اشاره به مجموعه های ورزشی 
سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری رشت گفت: تجهیز و بازسازی مجموعه های ورزشی در دستور 

کار قرار گرفته و امکانات مجموعه های ورزشی تقویت شده است.
   رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت تصریح کرد: در حوزه اجتماعی نیز 
در زمینه های آسیب های اجتماعی،مواد مخدر و ..اقدامات بسیاری انجام دادیم و تعامالت الزم با 

دستگاه های مربوطه نظیر بهزیستی،کانون پرورش فکری برقرار است.
   محمدی خانه میرزاکوچک را آبروی شهرداری و گیالن عنوان کرد و افزود: تجهیز و بازسازی خانه 
میرزا در دستور کار قرار گرفته و در ۱۱ آذر سالروز شهادت میرزاکوچک خان جنگلی تکمیل خواهد شد.
   وی همچنین از احداث »خانه کتاب« در محله دیانتی رشت خبر داد و گفت: پانزده هزار جلد 

کتاب در این خانه کتاب جانمایی خواهد شد.
   گفتنی است مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت از کلیه واحدهای سازمان فرهنگی،اجتماعی 

و ورزشی شهرداری رشت بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

مهندس عطایی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بازدید کرد 
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