


گفتار هفته

۲

حدیث هفته

پروژه های  مهمترین  از  یکی 
گیالن »هفته دولت« امسال در 

رشت به بهره برداری می رسد.
خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت 
امسال  دولت"  "هفته  در 
با  ویژه  ای  برنامه  انجام  با 
گیالن،  استاندار  حضور 
رشت،  شهرستان  فرماندار 
شورای  اعضای  و  ریاست 
اسالمی شهر، شهردار رشت 
و  استانی  مقامات  دیگر  و 
بزرگ  پروژه  شهرستانی 
زباله  شیرابه  خانه  تصفیه 

های سراوان به بهره برداری خواهد رسید.
داد:  توضیح  باره  این  در  رشت  شهردار 
آخرین اقدامات الزم نیز برای بهره برداری از 
این تصفیه خانه انجام شده و هماهنگی های 
الزم برای آغاز به کار آن با پیمانکار پروژه 

صورت پذیرفته است.
دکتر ناصر حاج محمدی خاطر نشان کرد: 
کاماًل  خانه  تصفیه  این  اجرای  تکنولوژی 

داخلی بوده و در نوع خود بی نظیر است.
وی ادامه داد: شیرابه کوه زباله های سراوان 
انجام  با  که وارد این تصفیه خانه می شود 
آلودگی  از  عاری  کامالً  آب  به  فرایندهایی 
تبدیل شده و آب تصفیه شده وارد رودخانه 

می شود.

ابتدای  از  کرد:  نشان  خاطر  رشت  شهردار 
حضورم در شهرداری رشت با جدیت پیگیر 
اجرای این پروژه بودم و خداوند را شکرگزار 
ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  که  هستم 
شهروندان رشت و به ویژه اهالی سراوان می 

توانند از مزایای این پروژه بهره مند شوند.
دکتر حاج محمدی سپس خاطر نشان کرد: 
با آغاز به کار این تصفیه خانه نخستین گام 
های  رودخانه  از  آلودگی  رفع  برای  بزرگ 
رشت برداشته می شود و اقدامات دیگر به 
ترتیب با افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی 

و ساخت زباله سوز به امید 
آینده  سال  دو  ظرف  خدا 
سراوان  در  ای  زباله  هیچ 
دفن نخواهد شد و اگر کار 
انجام شود،  روال  همین  به 
در دو سال آینده شهروندان 
رشت و به ویژه اهالی منطقه 
های  آلودگی  از  سراوان 
خواهند  خالصی  موجود 

یافت.
از  حفاظت  کرد:  تاکید  وی 
محیط زیست شهری با رفع 
آن  های  رودخانه  آلودگی 
همواره یکی از دغدغه های 
اعضای شورا و به ویژه خود 
من به عنوان کسی که تخصص و رشته اصلی 
ام محیط زیست هست، بوده و به همین دلیل 
برای رفع معضالت و مسائل زیست محیطی 
که قطعاً تبعات اجتماعی هم داشته، تالش می 

کنم تا دفنگاه زباله های سراوان تعطیل شود.
این  با  چند  هر  گفت:  رشت  شهردار 
تصفیه خانه کار سراوان تمام نیست اما 
بخش عمده ای از مشکالت و آثار منفی 
زیست محیطی دفنگاه زباله سراوان حل 

خواهد شد.

شهردار رشت: 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان "هفته دولت" به بهره برداری می رسد
پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان پروژه ای بی نظیر است که شیرابه های آلوده کوه زباله های سراوان را به آب تمیز 

و پاکیزه تبدیل می کند و آب تصفیه شده به رودخانه می ریزد که بدین ترتیب آلودگی رودخانه های رشت کاهش می یابد.

»َمْن َعَبَد اللَهّ َحّق ِعَباَدتِِه آتاُه اللُهّ َفْوَق اََمانِیِه َو ِکَفایَِتِه«.
امام حسین )ع( فرمود: »هرکس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حّد انتظار 

و کفایتش به او عطا می  کند«.
)بحار االنوار، ج ۶۸ ص ۱۸۴ ح۴۴ (

پروژه ای برای آسایش و 
رفاه شهروندان رشت

پیگیرانه  و  خوشبختانه تالشهای مداوم 
پروژه  اجرای  زمینه  در  رشت  شهردار 
تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان به ثمر 
نشست و هفته دولت امسال بنا به برنامه 
ریزیهای انجام شده این پروژه بزرگ در 
جهت ایجاد آسایش و رفاه عمومی تقدیم 

شهروندان شریف شهرمان می شود.
این تصفیه خانه قادر خواهد بود شیرابه 
زباله های سراوان را کامالً تصفیه کرده و 
به آب زالل و شفاف تبدیل کند و این آب 

وارد رودخانه شود.
عالقه مندی دکتر حاج محمدی از نخستین 
روزهای فعالیت و کارش در شهرداری رشت 
به این پروژه، سبب شد تا خدمتی ماندگار 
برای این شهر رقم بخورد و زمینه های رفع 
آلودگی رودخانه های رشت بیش از پیش به 

وسیله شهرداری فراهم شود.
بین  امور  و  ارتباطات  مدیر  عنوان  به 
طول  در  که  رشت  شهرداری  الملل 
تالشهای  وی  فعالیت  ماه   ۱۳ از  بیش 
شاهد  پروژه  این  از  پیگیری  در  را  او 
که  است  امیدواری  جای  ام،  بوده 
و  سوز  زباله  های  پروژه  جدیت  با 
های  زباله  پردازش  ظرفیت  افزایش 
سطح  ارتقای  برای  آلی  کود  کارخانه 
اجرایی  رشت  پسماندهای  مدیریت 
دفنگاه  مشکل  خدا  امید  به  و  شده 
زباله سراوان برای همیشه از فهرست 
و  گردد  خارج  رشت  شهر  مشکالت 
ای  توسعه  و  فعالیتهای عمرانی  دیگر 

در شهر نیز با قوت تداوم یابند.
بدون شک حاال که این تصفیه خانه تحویل 
مردم رشت داده می شود، روزی خجسته 
و مبارک است و امروز ما خداوند بزرگ را 
شاکریم که آلودگی رودخانه ها به عنوان 
یکی از عمده ترین مسئله شهر رشت در 

مسیر مرتفع شدن، قرار می گیرد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت



3

شهرداری رشت، شهر را سیاهپوش کرد
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
عزاداری  ماه  رسیدن  فرا  با  رشت 
حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور 
دادن  نشان  برای  اباعبدالحسین)ع( 
و  مومن  شهروندان  قلبی  ارادت 
این  محرم  ماه  آستانه  در  خداجو 
سازمان با نصب المانهای مرتبط با ماه 

محرم، پرده های سیاه مزین به نام مبارک حضرت سیدالشهدا)ع( و پرچمهای عزاداری با شعار "این 
شهر عزادار حسین)ع( است" فضای عمومی شهر را معنوی نمود.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در ابتکاری ویژه طراحی صحنه ظهر عاشورا را به همت 
هنرمندان این شهر انجام داد که سوم ماه محرم به نمایش در می آید.در این مجموعه که"روضه مصور" نامیده 
شده صحنه هایی از گودی قتلگاه، تل زینبیه، وفای حضرت عباس، شهادت امام حسین)ع(، خیمه های امام 
حسین)ع(، گهواره حضرت علی اصغر و... طراحی شده که در جنب درمانگاه صابربن گلسار اجرا خواهد شد.
مجموعه همکاران شهرداری رشت در سازمان سیما، منظر تالش می کنند تا در فضای معنوی ماه 
محرم که امسال متأثر از شیوع ویروس کرونا با شرایطی ویژه برگزار می شود، حال و هوای عزاداری 

واقعی را ایجاد و ارادت قلبی شهروندان را به نمایش بگذارد.

لزوم اهتمام ویژه خدمات شهری مناطق شهرداری رشت 
برای آراستگی و پیراستگی شهر

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، در این جلسه که در منطقه 
یک شهرداری رشت برگزار شد، شهردار رشت با 
گفت:  شهر  نگهداشت  موضوع  اهمیت  بر  تاکید 
رسیدگی امور مربوط به خدمات شهری و آراستگی 
و پیراستگی شهر در سطح مناطق باید در اولویت 
های کاری قرار گیرد و برنامه ریزی های الزم در 

این زمینه بعمل آید.
وی افزود: شهرداران مناطق و حوزه خدمات شهری به منظور آراستگی شهر باید اهتمام ویژه ای 
برای رنگ آمیزی، تجهیز و تعبیه مبلمان شهری، نیمکت ها و سطل های زباله داشته باشد و در 
موضوع پیراستگی شهر می بایست اقدامات و فعالیت های الزم برای حذف زوائد بصری را انجام دهد.
وی دست یابی ساکنین محالت مختلف در مناطق به خدمات شهری را یکی از اهداف مهم کاری 
عنوان نمود و گفت: رسیدگی به سیمای ظاهری و بصری شهر از جمله اقداماتی است که باید به 
طور ویژه توسط حوزه خدمات شهری مناطق در دستور کار قرار گیرد و درهمین راستا برنامه ریزی 
های الزم بعمل آید تا در هر منطقه حداقل یک خیابان استاندارد به لحاظ دارا بودن مبلمان شهری 

و حذف زوائد بصری وجود داشته باشد.
در ادامه این جلسه شهردار رشت با تشریح وضعیت پروژه های در دست اقدام شهرداری رشت از 
جمله پروژه های شورای اسالمی شهر رشت و پروژه های مورد توافق با قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( از مسئولین حاضر در جلسه خواستار انجام اقدامات و پیگیری های الزم جهت تسریع 

در تعیین تکلیف و اجرای پروژه ها شد.

در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان
شهردار رشت به مناسبت »روز جهانی مسجد« پیام صادر کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در آستانه فرا رسیدن ماه 
محرم که ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( است، شهردار رشت به 

مناسبت  »روز جهانی مسجد« پیامی صادر کرد که  در متن این پیام آمده است:

بسمه تعالی
ِّی بِالِْقْسِط َوأَِقیُموا ُوُجوَهُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد« »ُقْل أََمَر َرب

هر دین، مذهب و آیینی نمادها و نشانه  هایی دارد و اسالم که آخرین دین آسمانی ا ست نیز دارای نمادها، 
نشانه ها و شعائر ظاهری و مکانی است. یکی از مهمترین این نمادها مساجد هستند که در آیات و روایات 

بسیاری به جایگاه  مساجد توجه شده و در روایات نیز به این مکان مقدس بسیار پرداخته شده است.
روز ۲۱ اوت که مصادف با ۳۱ مرداد ماه است به "روز جهانی مسجد" نامگذاری شد و ارج و اهمیت این 
مکان مقدس امسال دارای ویژگی خاصی است چون "روز جهانی مسجد" با آغاز سال ۱۴۴۲ هجری 

قمری و فرا رسیدن ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان برابر شده است.

در تاکید و بیان قران کریم از ارزش و جایگاه مسجد همین بس که واژه مسجد در این کتاب الهی ۲۸ 
ِّی بِالِْقْسِط َوأَقِیُموا  بار تکرار شده و در یکی از این آیات روشن پروردگار تاکید گردیده است: »ُقْل أََمَر َرب
ُوُجوَهُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسِجٍد«، بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خویش را در هر مسجدی 

به سوی او کنید.
به سهم خود ضمن ارج نهادن به جایگاه مقدس مساجد امیدوارم در ماه عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
شهروندان شریف و مومن رشت با رعایت همه موازین و اصول بهداشتی، به گونه ای عزاداری نمایند 
که مانع از شیوع ویروس منحوس کرونا در جامعه شده و اجر و مزد خود را از سرورشان آقا عبداهلل 

الحسین)ع( دریافت نمایند.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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برگزاری مراسم »سیاهپوشان محرم« در پیاده راه فرهنگی 
شهدای ذهاب

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در آستانه ماه 
محرم، ماه عزا و سوگواری سید و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین )ع( و ۷۲ تن از یاران 
باوفای آن حضرت، آیین »سیاهپوشان محرم« شامگاه چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه برگزار شد.
در این مراسم ذاکران اهل بیت )ع( به نوحه سرایی پرداختند و به طور نمادین ساختمان 

تاریخی شهرداری رشت سیاه پوش شد.
این مراسم به همت موکب مردمی خدام العتره و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و  همچنین مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، همراه با اجرای 
دستورالعمل و ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا با ظرفیت 

محدود برگزار شد.

به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی جامعه؛
آیین اختتامیه پویش فرهنگی) بیایید از خودمان شروع کنیم( 

در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت این برنامه با حضور حمیدرضا محمدی ریاست سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و سیدهومن میرمعنوی هنرمند تئاتر کشور در محل پیاده 

راه فرهنگی شهدای ذهاب برگزار گردید.
محمدی هدف از اجرای این طرح را ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش مسائل و رفع معضالت ترافیکی 

عنوان نمود.
 وی با تأکید بر نقش موثر شهروندان در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال افزود: 
۵ گروه هنری با همراهی ماموران پلیس راهور شهرستان رشت نحوه صحیح رعایت پروتکل های 
بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی را به مدت ۱۰ شب از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۸ مرداد به 

نمایش گذاشتند.
محمدی در پایان ضمن پاسداشت فداکاری و ایثار کادر درمانی و مدافعان سالمت کشور، از کلیه عوامل 
اجرایی این طرح به خصوص محمد حسن هادی زاده مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل 

و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت تشکر و قدردانی نمود.

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
جلسه  این  در  رشت،  شهرداری 
حاشیه  پارک  مدیریت  پروژه 
تالش های  با  که  )پارکومتر(  ای 
مجموعه مدیریت شهری در رابطه 
با اجرای قوانین پیگیری می شود 
به  نیز قرارداد آن  و چندی پیش 
امضا شد،  گذاری  صورت سرمایه 

مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با هدف بررسی و رفع موانع موجود در این پروژه برگزار شد و شهردار رشت 
از مدیران مربوطه خواست تا نسبت به انجام هماهنگی ها الزم با نیروی انتظامی و 
استانداری گیالن برای اخذ مجوزهای الزم و موضوع قیمت گذاری اهتمام الزم را بعمل 
آورده و در بحث درآمدی، پیگیری ها و برنامه ریزی های الزم برای تخصیص اعتبارات 

الزم را انجام دهند.
شهردار رشت در پایان با اشاره به اینکه مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه می تواند 
در هفته دولت برگزار گردد، گفت: می بایست تبلیغات و اطالع رسانی الزم به منظور 

معرفی دقیق این پروژه به شهروندان انجام شود.

جلسه رفع موانع پروژه مدیریت پارک حاشیه ای )پارکومتر( 
رشت برگزار شد
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر روز 
سه شنبه ۲۸ مرداد ماه پس از بازدید و تجلیل از تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز گیالن با مدیر 

کل این نهاد دیدار و گفتگو کرد.
 ناصر حاج محمدی اظهار کرد: پنج پروژه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیای رشت شامل بهسازی 

رودخانه ها، ساخت زیر گذر و رو گذرو سطوح غیرهمسطح در دست اقدام است.
وی گفت: نقشه های مربوط به قرارگاه تهیه و منابع اقتصادی آن نیز ملی شده است.

شهردار رشت با بیان اینکه پس از اجرای طرح خاتم االنبیا شکل شهر تغییر خواهد کرد افزود: این 
شهر در آینده ای نزدیک از لحاظ حمل و نقل، کیفیت آب و هوا و کیفیت زندگی نیز ارتقا پیدا 

می کند.
وی به اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مرتبط با محیط زیست اشاره و خبر از افتتاح تصفیه 

خانه شیرابه زباله سراوان در هفته دولت داد.
عاقل منش یکی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت نیز در این دیدارضمن گرامیداشت یاد شهدای 

خبرنگار با اشاره به فرافکنی های منفی رسانه های بیگانه و ایجاد نا امیدی و دلسردی میان مردم 
جهان اظهار کرد: هرگونه خبر مثبت و دلگرمی و شادابی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

محمد حسن عاقل منش با اشاره به انتخابات سال آینده شوراهای شهر و ریاست جمهوری، این 
رویداد را رخداد بزرگ خواند و گفت: جهان نظاره گر این رخداد در ایران است.

وی افزود: روابط عمومی شهرداری رشت باید با انجام برنامه ریزی های الزم، پیرامون احیای پروژهای 
عقب مانده و نیمه کاره شهر گزارش تهیه نموده و در اختیار صدا و سیمای گیالن قراردهد تا مردم 

در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.
این عضو شورای شهر با رد هرگونه اقدامات شعارگونه ادامه داد: اقدامات انجام شده باید با قلم حقیقت 

گو و رسای اصحاب خبر به اطالع مردم رسانده شود.
تنها بانوی عضو شورای شهر رشت نیز واحد مرکزی خبر را رو به رشد ارزیابی و اظهار کرد: این 
مهم نشان از فعالیت مدبرانه تیم رسانه ای سازمان صدا وسیمای مرکز گیالن دارد.فاطمه شیرزاد 
همچنین با اشاره به آخرین سال فعالیت شورای پنجم گفت: شورای پنجم بر اتمام پروژه های نیمه 

کاره تاکید دارد و این مهم در سایه انسجام شورا انجام خواهد گرفت تا بتوان پاسخگوی مردم بود.
وی تهیه گزارش از عملکرد شورا در حوزه هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، عمرانی، بهداشت 
و سالمت را از معاونت خبر صدا و سیمای گیالن خواستار شد و تصریح کرد: در ۵ منطقه و ۱۵ ناحیه 
رشت اتفاقات مفیدی در حال انجام است اما حاشیه های نابجا، مانع از اطالع مردم از اقدامات می شود.

این عضو شورای شهر رشت ادامه داد: اعضای شورا با حضور در محالت رشت و دیدار چهره به چهره 
با مردم محالت، آنان را درجریان اقدامات قرار می دهند.

شیرزاد با بیان اینکه اتمام پروژه های نیمه کاره در دستور کار شورا قرار دارد گفت: حضور و ورود 
قرار گاه سازندگی خاتم االنبیا در بحث ساماندهی دو رودخانه رشت اتفاق مبارکی برای این شهر 

محسوب می شود.
وی افزود: دولت نیز باید در یکسال باقیمانده به قول های خود درزمینه تخصیص اعتبارات پسماند، 

رودخانه های زرجوب و گوهر رود، تراموا و بسیاری از پروژه های دیگر عمل کند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیالن نیز اظهار کرد: اگر شهرداری و مدیریت شهری مهم نبود، در 

کشورهای پیشرفته، مدیریت را به شهردار نمی دادند.
باقر زاده شهرداران را متولیان نظم و نشاط و خدمات اجتماعی خواند و به اهمیت جایگاه شهرداران 

در کشورهای پیشرفته پرداخت.

وی گفت: بسیاری از اقدامات مدیریت شهری نیاز به پردازش رسانه ای دارد تا به بهترین شکل به 
اطالع مردم رسانده شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیالن با اشاره به تاثیرگذاری رسانه ها افزود: واحد خبر صدا و سیمای 
مرگز گیالن همواره همراه با شهرداری بوده و به انعکاس فعالیت های مختلف آن می پردازد.

در این نشست دکتر رضاپور معاون واحد اطالعات و خبر ، محبی مدیر روابط عمومی صداوسیما ، 
نعمت پور مدیر حراست ، حسنی مدیر حوزه دفتر شهردار و قانع مدیر ارتباطات و امور بین المل 

شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

دیدار شهردار رشت با مدیرکل صدا وسیمای گیالن

توضیح و اطالع: همزمان با آغاز بهره برداری از پروژه بزرگ تصفیه خانه شیرابه 
زباله های سراوان ویژه نامه ای در اختیار حاضران در برنامه  قرار می گیرد
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست 
در زمینه پروژه های متعددی در شهر تصمیم گرفته شد.

پروژه هایی که در این نشست چگونگی اجرای آنها مورد توافق بوده عبارتند از: یادمان 
شهدای گمنام بوستان ملت، یادمان دکتر حشمت در محله چله خانه و مناسب سازی 
مزار آن، اتمام احداث دوربرگردان بلوار امام علی)ع(حد فاصل نیروی دریایی تا میدان 
امام علی)ع(، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری همچون نمایشگاه های خودرو که پیاده 
رو ها را اشغال می کنند و عبور و مرور عابران را مشکل و همچنین احداث الین کندروی 

مسیر نیروی دریایی به ولیعصر)عج( بحث و تبادل نظر شد.
شایان ذکر است عالوه بر شهردار رشت دکتر حامد عبداللهی عضو شورای اسالمی شهر 
رشت، مدیران مناطق سه و چهار ، رئیس سازمان سیما، منظر، برخی مدیران شهرداری 

حضور داشتند.

نشست بررسی برخی پروژه های در دست اقدام 
شهرداری رشت برگزار شد

به مناسبت روزخبرنگار شهرداری رشت از کارکنان 
و  تجلیل  مرکز گیالن  و سیمای  واحد خبر صدا 

قدردانی کرد.  
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
دکتر  برنامه  این  در  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت، فاطمه شیرزاد و 
محمد حسن عاقل منش از اعضای شورای اسالمی 
شهر رشت، قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، حسنی مدیر حوزه شهردار و امور 

شورای اسالمی شهر و نعمت پور رییس حراست شهرداری رشت در واحد خبر صدا و سیمای 
مرکز گیالن حضور یافتند و ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالین این حوزه، از تالش ها و زحمات 

آن ها تقدیر و قدردانی و برای کارکنان این واحد آرزوی موفقیت نمودند.

تجلیل شهردار رشت از کارکنان واحد خبر صدا و سیمای 
مرکز گیالن

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست ابهاماتی 
در زمینه این پروژه مطرح شد که قرار است ظرف دو هفته آینده این ابهامات رفع گردد تا پس از 

آن در شورای عالی ترافیک مورد تایید قرار گرفته و کار در روال قانونی پیش برود.
بر پایه این گزارش در این جلسه دکتر محمدیان دبیر شورای عالی ترافیک کشور، دکتر نصرتی 
قائم مقام سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریها، مهندس کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت 
در مجلس شورای اسالمی، دکتر رضا رسولی عضو شورای اسالمی شهر رشت و دکتر ناصر حاج 

محمدی شهردار رشت حضور داشتند.
شهردار رشت در این جلسه توضیحات کاملی در باره این پروژه ارائه داد و از همکاری اعضای 
شورای اسالمی شهر و مسئوالن استان در تصویب این پروژه در شورای عالی ترافیک استان 

قدردانی کرد و خواستار همکاری برای تصویب نهایی آن در شورای عالی ترافیک کشور شد.
گفتنی است، در جلسه کمیته فنی شورای عالی ترافیک کشور کارشناسان حفاظت محیط زیست، 

راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس و... حضور داشتند.
شایان ذکر است پس از رفع ابهامات مطرح شده در این جلسه در دو هفته آینده پروژه تراموای 

رشت برای تصویب در شورای عالی ترافیک مطرح می شود.

شهردار رشت در کمیته فنی شورای عالی ترافیک 
کشور شرکت کرد

سازمان عمران و بازآفرینی 
برای  شهری  فضاهای 
سراوان  زباله های  دفنگاه 
و  سیمانی  بلوک  سنگ 
ارسال  جدول  سنگهای 

کرد.
مدیریت  واحد  گزارش  به 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
روابط  از  رشت  شهرداری 
رسانی  اطالع  و  عمومی 
سازمان عمران و بازآفرینی 
هفته  در  شهری،  فضاهای 

ای که گذشت، سازمان عمران و بازآفرینی تعداد ۶۰۰عدد سنگ بلوک و ۱۰۰عدد جدول 
تولید شده در اداره فنی و اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی، بارگیری و در جایگاه 

دپوی زباله سراوان تخلیه شد.

ارسال سنگ بلوک و جدول به سایت زباله سراوان
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امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل شهرداری رشت، این نشست با حضور 
جمعی از آزادگان بازنشسته و شاغل در بخشهای 
مختلف شهرداری رشت به منظور تجلیل از مقام 

شامخ و واالی آنها برگزار شد.
شهردار رشت در این  جلسه گفت: امروز دقیقاً ۳۰ 
سال از ورود افتخار آفرین آزادگان به میهن اسالمی 
می گذرد و یقیناً این عزیزان همانطور که در زندان 
نیروهای بعثی مقاومت کردند، با همان اعتقاد و 

ایمان راسخ امروز در خدمت مردم هستند.
دکتر ناصر حاج محمدی در ادامه گفت: بیست 
افتخارآفرین  بازگشت  یادآور  ماه  مرداد  و ششم 

آزادگان به میهن اسالمی در سال ۱۳۶۹ است که این روز ضمن اینکه فرصتی برای مرور 
رشادتهای این دالور مردان است، زمینه ای است تا بر لزوم توجه به آنها تاکید شود.

شهردار رشت گفت: باالخره روز ۲۶ مرداد ماه ۶۹ جمهوری اسالمی ایران توانست با سربلندی 
بسیار رزمندگانی را که مجاهدانه و با اخالص از دین و میهن خود دفاع کرده بودند و در دست 

دشمن اسیر شده بودند، را به وطن باز گرداند.
وی ادامه داد: این افراد کسانی هستند که صاحبان اصلی این انقالبند و بر ما الزم است هر کاری 

می توانیم برای حفظ آبرو، مجاهدت و حقوق قانونی آنها انجام دهیم.
وی به آمار حضور و فعالیت بیش از پانصد ایثارگر در بین کارکنان شهرداری رشت اشاره کرد و 
گفت: این آمار نشان می دهد که خانواده شهرداری رشت در کمک به جبهه و حضور در همه 
عرصه های انقالب اسالمی فعاالنه وارد عمل گردیده و حاال هم همین مردان بزرگ در خدمت 

رسانی به شهروندان ایثارگرانه فعالیت می کنند.
دکتر حاج محمدی با اشاره به کار بزرگ آزادگان در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در رنج 
اسارت گفت: انسانها می آیند و می روند اما نام کسانی در تاریخ باقی می ماند که کاری بزرگ 

انجام داده باشند و نام شما همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.
عبداللهی؛ عضو شورای اسالمی شهر رشت: گرامیداشت تالشهای آزادگان 

شهرداری حداقل کاری است که انجام می شود
این مطلب را حامد عبداللهی در این نشست عنوان کرد و گفت: سالروز ورود آزادگان سرافراز 
را به میهن اسالمی صادقانه و خالصانه تبریک می گویم و فعالیت و تالش همه شما را در طول 
هشت سال دفاع مقدس و به دنبال آن سختی هایی که در دوران اسارات متحمل شده اید را 

گرامی می دارم.
این  عضو شورای اسالمی شهر رشت عنوان  کرد: به عنوان فرزند یک شهید بر خود الزم می دانم 

که پیگیر کارها، برنامه ها و مشکالت شما باشم.
وی گفت: هیچکس نمی تواند به خوبی درد و رنج طاقت فرسای شما در زندان اسارت بعثی ها 
را درک  کند، مگر اینکه خودش این مشقت را لمس کرده باشد و من امیدوارم همه ما به عنوان 
کسانی که وظایفی در شهر داریم به خوبی از پس خواسته های شما بر آییم و زمینه های آسایش 

و آرامش شما را بیش از پیش فراهم کنیم.

رسولی: یکسری مطالبات آزادگان هنوز 
هم وجود دارد

شما در شرایط سخت به عنوان انسانهایی که از 
جان و مال خود گذشتید و خود را برای رزم آماده 
کردید، دارای ارزش و احترام هستید و یکسری 
مطالبات و خواسته های شما هنوز پس از ۳۰ 
سال از بازگشت به میهن اسالمی همچنان باقی 

است.
شورای  عضو  رسولی  رضا  دکتر  را  مطلب  این 
اسالمی شهر رشت در این نشست عنوان کرد 
و افزود: مسئله بازنشستگی برخی از همکاران و 
پرداخت مطالبات مربوط به تامین اجتماعی شما مسئله ای است که از شهردار محترم می خواهم آنها 
را به زودی حل کنند.وی تاکید کرد: یقین دارم که با حل این مسئله یکی از دغدغه های شما رفع 
خواهد شد چون امروز سی سال پس از ورود شما به کشور، خیلی از آزادگان در شرف بازنشستگی 

هستند و باید این موضوع آنها حل و فصل شود.
رسولی گفت: مسئله ای که در این زمینه برای شما وجود دارد ناشی از همان نگاه ایثارگرانه و تفکر 
انقالبی شما است که یک روز سالح به دست گرفتید و رشادتها به خرج دادید و امروز هم با صبوری و 

متانت، مقاومت می کنید و بر ما الزم و ضروری است که به فکر حل مشکالت شما باشیم.
شیرزاد: آزادگان نماد ایثارگری و از خودگذشتگی در جامعه ما هستند

چه عزیزانی که از جامعه ایثارگری هستند و چه آنهایی که از جامعه آزادگان، امیدوارم همواره در 
صحت و سالمت باشند و به خدمات شایان توجه خود به نظام و انقالب بپردازند.

این مطلب را فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت در نشست تجلیل از آزادگان شهرداری 
عنوان کرد و گفت: باید از آقای ترومیده مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت برای برگزاری این 

نشست قدردانی و تشکر کنم.
وی ادامه داد: وجود ۵۲۰ نفر از ایثارگران در بدنه شهرداری رشت نشان می دهد که این عزیزان هم 

در جبهه خدمت به مردم و هم در جبهه جنگ و دفاع مقدس فعال بوده و افتخارآفرینی کرده اند.
وی ادامه داد: بایستی امروز ما از بیان خاطرات آنها در دوران اسارت استفاده می کردیم هر چند که 
ممکن است یادآوری آن روزهای سخت و دشوار برای آنها ناراحت کننده باشد، اما بدون شک این  

مطالب و خاطرات درسی بزرگ برای جوانان امروز است.
وی خطاب به ایثارگران شهرداری رشت گفت: شما اسوه های ایثار، مقاومت و صبر هستید و مسئوالن 

به هر طریق ممکن باید مسائل و مشکالت مرتبط با شما را حل و فصل کنند.
شیرزاد با اشاره به حضور یکی از آزادگان سرافراز رشت در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: شما باید از وجود آقای احمدی خیلی بهره ببرید چون بدون شک ایشان از جنس شما هستند 

و مسائل و مشکالت شما را به خوبی درک می کنند.
این عضو شورای اسالمی در پایان سخنانش گفت: امیدواریم مدیران ارزشی تالشها و زحمات شما را 

که برکت و نعمت جامعه هستید بدانند و به مسائل مرتبط با شما بیشتر رسیدگی کنند.
گفتنی است در این آیین با لوح سپاس و هدیه از آزادگان شهرداری رشت به پاس سالها مجاهدت، 

صبوری و خدمت، قدردانی شد.

شهردار رشت: شهرداری قدردان زحمات و تالشهای آزادگان است

توضیح: هفته  آینده ششمین شماره ماهنامه »آوای بلدیه« 
نشریه داخلی شهرداری رشت منتشر می شود
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صبح یکشنبه برگزار شد؛
 آیین معارفه مدیرعامل کود آلی گیالن

به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  امور بین  ارتباطات و 
معاون  رشت،  شهرداری 
خدمات شهر شهرداری این 
آیین معارفه  در  کالنشهر 
آلی  کود  سرپرست شرکت 
مدیر  از  قدردانی  ضمن 
پیشین این نهاد اظهار کرد: 
با رای اعضای هیئت مدیره، 
از امروز مدیرعاملی کود الی 
واگذار  دیگری  شخص  به 

می شود.
 بابک رمضانی ضمن برشمردن تجربیات مفید سعید بشری در شهرداری، وی را به عنوان مدیرعامل 

جدید شرکت یاد شده اعالم کرد.
وی تالش های شبانه روزی در کود الی را از مدیر جدید، خواستار شد و گفت: در این رابطه باید از 

تجربیات و اهداف مدیر پیشین بهره جست تا چشم انداز مورد نظر کود الی قابل دسترسی باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت همچنین درآمد زایی در شرکت یاد شده را مورد تاکید قرار 

داد و افزود: روند روبه رشد این شرکت باید چشمگیر باشد.
بابک رمضانی خاطر نشان کرد: باید با کمک مدیریت پسماند شهرداری رشت و دو پروژه در دست 

اقدام در کود آلی، کمک قابل توجهی به پسماند این شهر شود.
در این آیین، رییس بازرسی شهرداری رشت نیز موضوع کود آلی و پسماند را سیاسی، اجتماعی 
و امنیتی خواند و تاکید کرد: تعامل با دستگاه های مربوط و دقت در همکاری با این دستگاه ها 

همواره رعایت شود.
رحمتی گفت: مدیرعامل جدید 
باید مصوبات هیئت مدیره را مد 
مواد  براساس  و  داده  قرار  نظر 
فعالیت  اساسنامه  در  مندرج 

کند.
حسنی رییس حوزه شهردار و 
قانع مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت و شهند 
شهرداری  کار  شورای  رئیس 
نیز در این آیین تودیع و معارفه 

حضور داشتند.
مدیره  هیئت  است  گفتنی     

شرکت کود آلی روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ سعید بشری را جایگزین سجاد حسینی کرد.
و  سازمان حمل  اموال  ریاست  خود  کاری  کارنامه  در  بشری  سعید  است  گفتن  شایان     
اموال  اداره  نقل و ترافیک را به مدت هفت سال، ریاست ناحیه یک منطقه چهار، ریاست 
شهرداری رشت و نمایندگی ویژه شهردار را در پروژه های زباله سوز و تصفیه خانه سراوان بر 

عهده داشته است.

در راستای تحقق تاکیدات شورای اسالمی شهر رشت؛
پروژه »هشت دی« با سرعت در دست اجرا است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این پروژه که 
میدان معلم را به کوی شهید رجایی)رشتیان( متصل می کند هم اکنون با سرعت در دست 

اجرا است.
نیروهای عملیاتی واحد عمران شهرداری منطقه و پیمانکار مرتبط با جدیت اجرای این پروژه 

را دنبال می کنند.
با بهره برداری این پروژه از بار ترافیکی خیابان های اطراف تا حدود بسیاری کاسته خواهد 

شد.
دکتر ناصر حاج محمدی در طول هفته های گذشته چندین بار از چگونگی اجرای این پروژه 

بازدید کرده و دستورات الزم را به نیروهای عملیاتی داده است.
شهردار رشت عنوان می کند که روی پروژه هایی که مورد تاکید شورای اسالمی شهر است 

حساسیت ویژه دارد.
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جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری رشت 
برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه 
به ریاست مهندس بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و با 

حضور معاونین و مدیران ستادی شهرداری رشت برگزار شد.
در این جلسه حاضرین بر اساس بندهای صورتجلسه جلسه های پیشین، به ارائه 
گزارش در زمینه آخرین وضعیت پروژه ها، مراحل اداری و قانونی طی شده، پیگیری 
به حوزه خود  مربوط  های  برنامه  در خصوص  گرفته  اقدامات صورت  آخرین  و  ها 

پرداختند.
انجام برنامه ریزی ها، هماهنگی ها و پیگیری های الزم جهت اجرای پروژه هایی 
از قبیل بهسازی محور صف سر )انتهای حمیدیان(، تأسیسات آتش نشانی، تجهیز 
مرکز کنترل ترافیک، تجهیز رصد خانه نجوم در بوستان ملت، بهسازی میدان ۱۵ 
گلزار  بهسازی  و  ساماندهی  تهران،  جاده  از  رشت  ورودی شهر  بهسازی  خرداد، 
ظرفیت  افزایش  تراموا،  پروژه  مهر،  مسکن  آسفالت  بهسازی  ژاپنی،  باغ  شهدا، 
کارخانه کود آلی و اورهال خط ۱ و ۲ کارخانه کود آلی از موضوعات مطرح شده 

در این جلسه بود.
همچنین پیگیری مکاتبات با دکتر نوبخت جهت تخصیص اعتبار تجهیز، تکمیل 
روند  پیرامون  مالی  و  حقوقی  عمرانی،  های  پیگیری  انجام  رصدخانه،  خرید  و 
اجرای پروژه های عمرانی مربوط به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء ، ارائه گزارش 
شورای  تایید  مورد  گانه  پنج  های  پروژه  خصوص  در  پذیرفته  انجام  اقدامات 
منظور  به  فرمانداری  با  جلسه  برگزاری  پیگیری  آتی،  جلسه  در  شهر  اسالمی 
بدون  از حفاری های  و جلوگیری  تلفن  و  گاز   ، برق، آب  انشعاب  رفع مشکالت 
مربوطه  مدیران  به  ها  آن  انجام  وظیفه  که  بود  موضوعاتی  جمله  از  هماهنگی 

محول گردید.
شایان ذکر است جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری هر هفته به طور مستمر 
جهت پیگیری و بررسی روند اجرایی برنامه ها و پروژه ها و کارهای جاری شهرداری 

برگزار می شود.

دیدار رییس و اعضای کانون مداحان استان گیالن
 با رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات 
سازمان مدیریت آرامستان ها، در این جلسه دکتر ابراهیم خوش فطرت در سخنانی با اشاره به 
جایگاه واالی مداحان استان گیالن در بین شیفتگان اهل بیت علیهم السالم و اقشار مختلف مردم 
، اظهار داشت: مداحی کاری ذوقی و هنری است که می بایست عنایت اهل بیت شامل حال این 

عزیزان گردد.
رییس سازمان مدیریت آرامستان ها با بیان اینکه در مداحی حفظ کرامت انسانی حائز اهمیت می 

باشد، نسبت به حفظ شأنیت و انسانیت مداحان تاکید نمود.
خوش فطرت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص 
آموزه های دینی، تصریح کرد : مداحان و شعرا بازوان توانمند نظام اسالمی و دولت به شمار می 
روند و می توانند در زمینه ایجاد وحدت در جامعه که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، 

نقش موثری ایفا کنند.
در پایان رییس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت از رییس کانون مداحان استان 
گیالن درخواست نمود تا تمامی مداحان دارای شناسنامه و کارت ویژه ای گردند و نسبت به عقد 

تفاهم نامه ای با کانون تاکید نمود. 
همچنین در این جلسه حجة االسالم و المسلمین رفعتی معاون سازمان و رئیس و اعضای کانون 

مداحان استان گیالن، دغدغه ها و دیدگاه های خود را بیان کردند.

شتاب فعالیتهای عمرانی در منطقه سه شهرداری
فعالیتهای عمرانی منطقه سه شهرداری رشت در روزهای 
اخیر با توجه به شرایط جوی شتابی گسترده تر به خود 

گرفته است.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد  گزارش  به 
تالش  جوی  شرایط  شدن  مساعد  با  رشت،  شهرداری 
پرسنل منطقه ۳ در جهت تکمیل پروژه ها و به منظور 

تسریع روند کارها دو چندان خواهد شد.
گزیده ای از تالش پرسنل خدمتگزار شهرداری منطقه ۳ در 

روزهایی که گذشت به شرح ذیل است:
اتمام جدول گذاری و تکمیل یوترن در بلوار امام علی )ع( 

و اجرای عملیات خاکریزی در این بلوار
اتمام رنگ آمیزی و بهسازی ساختمان شهرداری منطقه 

۳ که در حال حاضر نورپردازی آن در مراحل پایانی است.
زیرسازی قسمتی از الین کندرو بلوار مدرس مقابل آب منطقه ای

الیروبی در محدوده منطقه ۳
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روایت دو هفته تالش آتش نشانان »شهرباران«

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور 
ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی 
رشت با اشاره به ۲۱۱ مورد عملیات مهار و اطفای آتش سوزی در ۱۵ روز گذشته ادامه داد: 
از میان ۱۰۱ مورد عملیات مهار آتش سوزی، سهم آتش سوزی منزل مسکونی به ۳۴ مورد 

رسید.
شهرام مؤمنی با بیان اینکه اکثر خانه های آتش گرفته فاقد بیمه آتش سوزی بوده اند، ادامه 
داد: متأسفانه نبود بیمه آتش سوزی، شهروندان را با چالش بسیار سخت و در بسیاری از 

موارد جبران ناپذیری مواجه می نماید.
وی ضمن تأکید بر اهمیت بیمه آتش سوزی به شهروندان توصیه کرد: زمان را از دست 
ندهید و در اسرع وقت نسبت به بیمه منازل مسکونی، اموال و اماکن تجاری خود اقدام 

کنید.
رئیس سازمان آتش نشانی رشت از نجات بالغ  بر ۳۵ تن در ۱۵ روز گذشته توسط تیم های 
نجات خبر داد و افزود: خوشبختانه در حوادثی همچون گیرکردن در آسانسور، پرت شدن 
از ارتفاع، تصادفات خودرویی، بسته شدن ناگهانی درب به واسطه نقص فنی، خوشبختانه 
۳۵ تن از شهروندان به سالمت به آغوش خانواده هایشان بازگشتند که همه این موارد جزء 

پوشش حوادث و خدمات ایمنی بوده است.
این مسئول در پایان به ۲۶ عملیات مربوط به نجات حیوانات گیر افتاده اشاره کرد و 
برای  بر فراخوان آتش نشانان  از شهروندان مبنی  افزود: متأسفانه عدم آگاهی برخی 
در  هستند  خود  طبیعی  حیات  حال  در  واقع  در  که  گربه ها  همچون  حیواناتی  نجات 
بسیاری از موارد جز مزاحمت برای حیوانات چیز دیگری نیست که توصیه می شود در 
چنین مواقعی به گفته ها و راهکارهایی که توسط متصدیان ارتباطات ۱۲۵ آتش نشانی 
ارائه می شود توجه ویژه داشته باشند تا ناخواسته موجبات اذیت و آزار هیچ حیوانی 

فراهم نشود.
همین گزارش حاکی است: حوادث و خدمات ایمنی پوشش داده شده توسط آتش نشانان در 

۱۵ روز گذشته به ترتیب ۴۳ و ۶۷ مورد بوده است.

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای 
سه پروژه سرمایه گذاری شهر رشت

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای سه پروژه "طرح احداث و راه اندازی پارک و 
بازارچه خرمشهر" ، "طرح احداث و راه اندازی مجموعه خانه فکر و بازی و رستوران 
و  بومگردی  مجموعه  راه اندازی  و  احداث  "طرح  و  بانوان"  پارک  کودک  و  مادر 

رستوران-آکواریوم بوستان ملت"  
شهرداری رشت پیرو تاکید مجموعه ی مدیریت شهری به افزایش سرانه ی فضاهای 
سبز شهری و مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
با هدف خدمات رسانی بیشتر به شهروندان و گردشگران و همچنین در راستای 
انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای دوستدار کودک در نظر دارد طرح 
های احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر و طرح احداث مجموعه خانه ی 
فکر و بازی و رستوران مادر و کودک و طرح احداث و راه اندازی مجموعه بوم گردی 
و رستوران-آکواریوم بوستان ملت به صورت یک مرحله ای را به یکی از روش های 
خانواده ی B.O.T  و با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی،  با شرایط ذیل از 

طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.
تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول ۹۹25/5/25، نوبت دوم ۹۹/۶/۱

مهلت دریافت اسناد: کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت دوم 
آگهی روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۱تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۱ اسناد را از 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند.
مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت۱۴:۳۰ 
روز شنبه مورخ ۹۹/۶/22 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات در کمیسیون معامالت راس ساعت ۱2 روز 
یکشنبه مورخ ۹۹/۶/22 برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: 
۱( مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح ها 
بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان )بدون پرداخت 
وجهی به عنوان خرید اسناد(، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه 
گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس )نبش 

انصاری به بلوار نماز( طبقه 8 دریافت نمایند.
 2( غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطالعات طرح ها را 
بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شرکت در فراخوان به آدرس ایمیل 

invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.
توضیحات ضروری:

    ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی 
مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه 

گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
    شماره تلفن سازمان برای کسب اطالعات بیشتر : ۰۱۳-۳۳75۶۱۶۰-۳۳75۶۱۶2
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