
بسم اهلل الرحمن الرحیم
لوا تَبدیل َ َعلَیِه َفِمنُهم َمن َقضى نَحبَُه َوِمنُهم َمن یَنتَِظُر َوما بَدَّ ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ

شهادت سرباز پاک والیت، سردار سرافراز اسالم و یاور امت مسلمان، سردار سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
موجبات تاسف و تاثر عمیق و شدید همگان شد.

سردار قاسم سلیمانی پس سالیانی طوالنی تالش و مجاهدت در جبهه اسالم و مقاومت به یاران شهید خود، شهدای 
هشت سال دفاع مقدس پیوست.

او که با مجاهدتی بی نظیر در همه جبهه های مقاومت منطقه حضور گسترده ای داشت اینک زندگی زمینی را وداع گفته 
و حیات آسمانی خود را آغاز کرده است و از این  پس روح بلندش سرزمین های اسالمی را نگهبانی و پاسداری خواهد 

نمود.
قطعه قطعه وجود مطهر و پاک او به یقین جان تازه ای در داخل کشور به حفظ وحدت ملی و در خارج از مرزها به جبهه 

مقاومت اسالمی خواهد بخشید.
شورای اسالمی شهر و شهرداری رشت شهادت این بزرگمرد دوران را به پیشگاه حضرت امام زمان)عج( ارواحنا فداه، 
رهبر معظم انقالب اسالمی)مد ظله العالی(، مسلمانان جهان، همرزمان وفادارش در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

همه هموطنان عزیز تسلیت می گوید.

روابط عمومی و امور بین الملل
 شورای اسالمی شهر رشت

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



به مناسبت »روز رشت« برنامه های متعدد و متنوعی 
در طول چند روز  به وسیله  سازمانهای» فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی«، »سیما، منظر و فضای سبز شهری«، 
»میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی« و »مدیریت برنامه های یونسکو در شهر 

خالق خوراک شناسی رشت«با همکاری مناطق مختلف 
شهرداری  برگزار گردید که به گوشه هایی از طرحها و 
فتونیوزهای تهیه شده در این زمینه توجه می کنید. 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت







»توضیح و پوزش«
هفته گذشته به دلیل تراکم برنامه های مربوط به 

بزرگداشت »روز رشت« بسیاری از اقدامات انجام شده 
در حوزه عمرانی به خوبی در این شماره از بولتن به دلیل 
محدودیت صفحه ها بازتاب نیافته است. با پوزش از همه 
همکاران ارجمندمان که در بخشهای عمرانی همپا و 

همراه بخشهای فرهنگی همچون همیشه در خدمت به 
شهروندان فعال بوده اند، تالش شده است نقص موجود 
با انتشار فتونیوزهای مربوط به فعالیتهای عمرانی در دو 

صفحه از این بولتن جبران شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت   
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