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شیرابه  خانه  تصفیه  ویژه؛  آیینی  انجام  با 
برداری  بهره  به  رشت  سراوان  های  زباله 

رسید.
ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
این  افتتاح  آیین  در  رشت  شهردار 
مسووالن،  از  قدردانی  با  خانه  تصفیه 
برنامه  این  در  حاضران  همه  و  مدیران 
اظهار کرد: شاید اجرای تصفیه سه لیتر 
کار  از  بخشی  ها  زباله  شیرابه  برثانیه 
باشد اما تالشهای بسیاری به طور مداوم 
از تصفیه خانه  اجرای همین بخش  برای 

صورت گرفته است.
دکتر ناصر حاج محمدی با اشاره به افتتاح 
فاز نخست تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان 
گفت: بسیاری از بدخواهان، از افتتاح این فاز 
کننده  دلسرد  رفتارهای  و  بوده  ناامید  نیز 
بروز می دادند، اما به لطف خدا این کار پایان 

پذیرفته است.
وی با قدردانی از حمایتهای وزیر کشور از 
این  پروژه مهم شهر رشت خاطر نشان کرد: 
مسئوالن مربوطه در سازمان شهرداریها و 

دریغی  بی  تالشهای  نیز  دهیاریهای کشور 
خانه  تصفیه  پروژه  رسیدن  ثمر  به  برای 
شیرابه زباله انجام داده اند که جای قدردانی 

از آنها وجود دارد.
آالم  و  سختیها  بیان  ضمن  رشت  شهردار 
تحمل  برای  سراوان  مردم  ساله  چندین 
از  بیش  افزود:  منطقه  این  در  زباله  تخلیه 
برای  رشت  شهردار  فعالیتهای  درصد   ۵۰
زباله های سراوان   به  حل مشکالت مربوط 
گذشت و اگر حضور مستمر و شبانه روزی 
نبود، شاید امروز این پروژه به بهره برداری 

نمی رسید.
حاج محمدی با بر شمردن مشکالت  موجود 
برف،  گفت:  خانه  تصفیه  این  ساخت  در 
بارندگی های شدید و حتی ویروس منحوس 
کرونا هم مانع از تالشها و فعالیتهای شبانه 
روزی کارگران و مسئوالن مجموعه مدیریت 

شهری نشد.

    گفتنی است آیت اهلل رسول فالحتی 
نماینده ولی فقیه در گیالن و امام جمعه 
فرماندار  الهی  فتح  علی  مهندس  رشت، 
احمدی  محمدرضا  رشت،  شهرستان 
سنگری و سردار آقازاده نمایندگان مردم 
رشت در مجلس شورای اسالمی، فاطمه 
دو  منش  عاقل  محمدحسن  و  شیرزاد 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  از  تن 
شهرستان،  استان،  مسئولین  از  جمعی 
بخش سنگر و سراوان، معاونان شهردار 
در  شهرداری  مدیران  از  برخی  و  رشت 
خانه  تصفیه  بزرگ  پروژه  افتتاح  آیین 
سبز  هدیه  و  سراوان  های  زباله  شیرابه 
شهرداری رشت به شهروندان این شهر 

حضور داشتند.
در صفحه بعد می توانید اظهارنظر مقامات 
و مسئوالن در آیین افتتاحیه این پروژه را، 

بخوانید.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان گیالن و مقامات و مسئوالن؛
آیین افتتاح پروژه بزرگ تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان برگزار شد

شهردار رشت ضمن بیان سختیها و آالم چندین ساله مردم سراوان برای تحمل تخلیه زباله در این منطقه افزود: بیش از  
پنجاه درصد فعالیتهای شهردار رشت برای حل مشکالت مربوط به زباله های سراوان  گذشت و اگر حضور مستمر و شبانه 

روزی نبود، شاید امروز این پروژه به بهره برداری نمی رسید.

رمز جاودانگی 
تاسوعا و عاشورای حسینی)ع(
نازم  آن  آموزگاری را که در یک نیم روز

خلق عالم را چنین دانا کند
ابتدا قانون آزادی نویسد در زمین

بعد آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

بدون  حسینی)ع(  عاشورای  و  تاسوعا 
تاریخ  وقایع  بزرگترین  از  یکی  تردید 
بشری است که در پس قرنهای متمادی 
پابرجا  و  زنده  تاریخ  نشیب  و  فراز  در 

مانده و به ما به ارث رسیده است.
از  کربال  واقعه  بودن  الهی  از  گذشته 
جمله درسهایی که تاسوعا و  عاشورا 
و  آزادمنشانه  سخنان  دارد،  ما  برای 
ابا  سیدالشهدا  حضرت  طلبانه  حق 
آن   وفادار  یاران  و  عبدالحسین)ع( 
و  اهداف  خوبی  به  که  بوده  حضرت 
جمله  از  حسینی  نهضت  آرمانهای 
ایثار، از خودگذشتگی، وفاداری، صبر، 
استقامت و مبارزه علیه ظلم و ظالم را 

برای بشریت به یادگار می گذارد.
به همین دلیل است که در طول تاریخ 
قیام  خدایی  آرمانهای  و  اهداف  این 
عاشورا جاودانه مانده و پس از این هم 
از همراهی  باقی خواهد ماند و موجی 
را  تاریخ  بلندنظر  انسانهای  دستهای 
خواهد  و  داشته  همراه  به  خود  با  نیز 

داشت.
ظلم  ذات  با  رخداد  این  بودن  عجین 
ستیزی انسانها، بُعد دیگر ماندگاری قیام 
تا  که سبب شده  است  کربال  نهضت  و 
ماندگاری هیچ حادثه ای به پای ماندگاری 
و  نرسد  کربال«  »واقعه  جاودانگی  و 
امام  قیام  ها  ویژگی  همین  دلیل  به 
حسین)ع( که با خون  پاک آن حضرت 
و ۷۲ تن از یاران باوفا امضا شد، انگیزه 
حق  و  بخش  آزادی  قیامهای  محرک  و 

طلبانه تاریخ و جهان گردد.

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

گوشه ای از سخنان حضرت سیدالشهداء در شب عاشورا؛ جدم رسول خدا صّلی اهلّل علیه و آله و سّلم خبر داده 
بود که من به عراق فرا خوانده می شوم و در محلی به نام ))عمورا(( و یا ))کربال(( فرود آمده و در همانجا به شهادت 
می رسم و اینک وقت این شهادت رسیده است به اعتقاد من همین فردا، دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد 
نمود و حاال شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه می دهم که از این سیاهی شب 
استفاده کرده و هریک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خویش حرکت کند 
و جان خود را از مرگ نجات بخشد؛ زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست بیابند با دیگران 

کتاب»سخنان حسین بن علی )ع ( از مدینه تا کربال«کاری نخواهند داشت ، خداوند به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند((.
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نماینده ولی فقیه در استان گیالن: 
بهره برداری از تصفیه خانه سراوان اقدامی مبارک و شایسته است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
رسول  اهلل  آیت  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
فالحتی روز پنجشنبه در آیین افتتاح تصفیه 
خسته  با  سراوان  پسماندهای  شیرابه  خانه 
نباشید گفتن به مسئوالن و مدیران شهرداری 
امروز شاهد  از ساله ها  رشت اظهار کرد: پس 
بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه پسماندهای 

سراوان رشت هستیم.
وی محیط زیست پاک را مهمترین نیاز انسان عنوان کرد و افزود: پاکیزگی محیط زیست موجب سالمت 
جسم و روان انسان می شود. امام جمعه رشت با بیان اینکه یکی از مراکزی که مردم گیالن به ویژه رشت 
را در ۴۰ سال گذشته آزار می دهد پسماندهای سراوان و آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود است، 
تصریح کرد: پسماندها تنها معضل استان گیالن نیست بلکه مشکل کشوری و بلکه جهانی محسوب می شود 

و کارشناسان و متخصصان در این باره تالش می کنند.
آیت اهلل فالحتی محیط زیست سالم را سبب ایجاد فضای مناسب برای زندگی مردم دانست و تصریح کرد: 
اینکه به مرور همه متولیان برای رفع معضل پسماند قیام می کنند امیدوارکننده است و امیدواریم در آینده 

شاهد رفع کامل این معضل در استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه سه لیتر در ثانیه پسماند سراوان رشت بسیار 
قابل قبول است اما مورد قبول تام نیست، بیان کرد: مسئوالن ظرفیت تصفیه خانه شیرابه سراوان را 
به ۱۲ لیتر در ثانیه برسانند البته از متولیان در بهره برداری از تصفیه خانه تشکر می کنم زیرا میدان 

خوبی محسوب می شود که مردم بدانند پسماندهای چه ویرانه ای در حال برطرف شدن است.
نماینده ولی فقیه در گیالن بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه پسماندهای سراوان رشت را مبارک 
دانست و گفت: امیدواریم که با کمک همه مسئوالن بتوانیم به ظرفیت واقعی برسیم تا این فاجعه 
بزرگ که پسماندهای سراوان برای مردم گیالن به ویژه مردم منطقه ایجاد کرده از بین برود، اگر 
چه کافی نیست اما همین قدر خدا را شاکریم و متولیان تالش کنند تصفیه شیرابه به حد کافی و 

ظرفیت اسمی خود برسد.

شیرزاد؛ عضو شورای شهر رشت تاکید کرد؛ 
الزم است اعتبارات کالنشهر رشت در بخشهای مختلف افزایش یابد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
عضو  بانوی  تنها  رشت،  شهرداری  الملل  بین 
شورای اسالمی شهر رشت صبح پنجشنبه در 
آیین افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 
اظهار کرد: گام نخست برای کاهش آلودگی های 
زیست محیطی در این کالنشهر برداشته شده 

است.
فاطمه شیرزاد این گام را بسیار مفید و مثبت 
تاکید  دولتمردان  به  خطاب  و  کرد  توصیف 
حمایتهای  و  کمکها  باید  دولتمردان  نمود: 

مربوط برای پیشرفت فازهای بعدی این پروژه را افزایش دهند.
وی خواستار تالشهای بیشتر سه نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی شد و گفت: 
این نمایندگان باید درجهت جذب اعتبارات ملی و دولتی برای رشت گام بردارند تا طرحهای دیگری 

که در بستر آماده شدن برای کاهش آلودگی سراوان قرار دارند، اجرایی شوند.
عضو شورای اسالمی شهر رشت سپس تاکید کرد: سهم اعتبارات رشت در بخشهای عمرانی، 

بهداشتی و سالمت باید افزایش داده شود.

فرماندار شهرستان رشت در آیین افتتاح تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان: 
حل معضالت شهری نیازمند کمک همه مسئوالن است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مهندس علی فتح اللهی 
تاکید کرد: پسماندها معضل بزرگی برای جوامع 
نادرست  عملکرد  و  شوند  می  محسوب  بشری 
مسئوالن در این زمینه نیز سبب می شود تبعات 

آن دوباره به چرخه طبیعت بر گردد.
و  محیط  زیست  مقوله  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
پاکیزگی آن در تداوم حیات موجودات زنده گفت: 

حفظ محیط زیست و مدیریت زباله ها مختص به گروه و یا قشر خاصی نیست، هم از این رو همگان 
باید در این مقوله کوشا باشند.

فرماندار شهرستان رشت تصفیه سه لیتر درثانیه شیرابه پسماندهای سراوان را بسیار مهم و ارزشمند 
خواند و افزود: انتظار داریم با ادامه روند فعالیتها، همه شیرابه های موجود در آینده تصفیه شوند. 
فتح اللهی با قدردانی از تالشهای شهردار رشت در این زمینه و همچنین همراهی دیگر مسئوالن مرتبط 
خاطر نشان کرد: افتتاح فاز نخست این تصفیه خانه به معنای پایان کار نبوده بلکه معنی آغاز کار می دهد.

وی همچنین بر لزوم  پیگیری افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی نیز تاکید کرد و گفت: این مهم نیازمند 
کمک همه مسئوالن است و شهرداری به تنهایی قادر به حل تمام  معضالت شهری نخواهد بود.

نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی: 
بهره برداری از فاز نخست تصفیه خانه سراوان ستودنی است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، محمدرضا احمدی سنگری 
شیرابه  خانه  تصفیه  از  برداری  بهره  آیین  در 
پسماندهای سراوان برای به ثمر رسیدن این پروژه 
پس از سال ها انتظار از شهردار رشت قدردانی کرد.
وی خواستار رسیدگی بیشتر به منطقه سراوان 
شد و اظهار کرد: مردم این منطقه صبوری های 
بسیاری کرده اند و امروز رسیدگی به مطالبات آنان 

نیز به حق خواهد بود.احمدی سنگری سپس افزود: ساکنان مناطق اطراف سایت زباله سراوان از 
شیرابه ها و پسماندها، آسیب فراوانی دیده و حتی برخی ها ترک دیار کرده اند.

نماینده مردم رشت  در مجلس  شورای اسالمی سپس ادامه داد: منطقه ای که می توانست یکی از 
مقاصد گردشگری باشد و سبب آسایش اهالی گردد در طول سالیان  متمادی مورد تهدید، ناامنی و 

تخریب قرار گرفته است.
احمدی با تاکید بر اینکه هیچ زباله ای نباید وارد منطقه سراوان شود خاطر نشان کرد: هیچ عقل سلیمی 
نمی پذیرد که منطقه بکر طبیعی که می توانست منشای درآمدزایی از راه گردشگری باشد، تنها به دلیل 
دپوی زباله تبدیل به منطقه ای آسیب پذیر شود.وی گفت: هجوم حیوانات وحشی و حشرات موذی 
موجب نگرانی جدی مردم سراوان بود و رسیدگی به این مطالبات نیز در دستور کار قرار گرفت و از این  

پس هم از مسئوالن امر انتظار تداوم همکاری با مردم منطقه را داریم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی بهره برداری تصفیه خانه با ظرفیت سه لیتر در ثانیه از شیرابه 
پسماندهای سراوان را اقدامی شایسته و مفید توصیف کرد اما در عین حال انجام آن را ناکافی 

دانست و بر ادامه روند تا حصول نتایج بهتر تاکید کرد.
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از  جامع  گزارشی  ارائه  لزوم  بر  گیالن  استاندار 
مجموعه اقداماتی که برای ساماندهی رودخانه های 

رشت انجام شده، تاکید کرد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت عصر روز سه شنبه ۴ 
شهریور ماه ۱۳۹۹ در جلسه هماهنگی ساماندهی 
رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت که با حضور 
نماینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، فرمانده 
سپاه قدس استان، دو تن از نمایندگان شهرستان 
رشت در مجلس شورای اسالمی، شهردار و برخی 
برگزار شد؛  این شهر  اسالمی  اعضای شورای  از 
استاندار گیالن با گرامیداشت هفته دولت و تسلیت 
ماه محرم و ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
تاکید کرد: دو رودخانه زرجوب و گوهررود ، نبض 
توسعه شهر هستند و ظرفیتهای بسیاری در زمینه 
های مختلف دارند اما اکنون دچار مشکالتی شده 
اند که برای رفع آنها هم نیاز به وحدت نظر و هم 

نیازمند عزم همگانی هست.
دکتر ارسالن زارع خاطر نشان کرد که باید گزارشی از فعالیت های انجام شده و نتایج مشهود در 

ساماندهی رودخانه های رشت به شهروندان ارائه شود.
برای  استانداری گفت: شهرداری رشت  از همکاری  قدردانی  با  نشست  این  در  شهردار رشت هم 
ساماندهی زرجوب و گوهر رود فعالیت های بسیاری انجام داده از جمله اینکه تفاهمنامه هایی تاکنون 
با شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیالن، شرکت آب و فاضالب استان گیالن، قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا)ص( برای ساماندهی رودخانه های رشت منعقد کرده است.
دکتر حاج محمدی همچنین افزود: با تالش شهرداری و شورای اسالمی شهر هماهنگی خوبی هم با 
شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیالن و شرکت آب و فاضالب استان گیالن در زمینه احیای 
رودخانه های گوهر رود و زرجوب در ماه های اخیر داشتیم.وی افزود: با مشارکت شورای اسالمی شهر 

رشت، شهرداری رشت و شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن ساماندهی رودخانه ها در دستور کار 

قرار گرفته است.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: همچنین در 
هماهنگی های الزم، با هدف حذف فاضالب در ۵/۶ 
کیلومتر از مسیر جاده الکان از مجتمع مسکونی 
فومن شیمی تا مسکن مهر، به تصفیه خانه جنوبی 

مسکن مهر، پروژه ای آغاز گردیده است.
زمینه ساماندهی رودخانه ها  داد: در  ادامه  وی 
تفاهمنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به 
امضا رسیده و ما امیدواریم به زودی اقدامات الزم 

برای اجرایی شدن کار فراهم گردد.
یک  با  کرد:  تاکید  سپس  محمدی  حاج  دکتر 
شرکت سرمایه گذار که قابلیت ها و توانایی های 

فراوانی در این زمینه دارد، گفتگو کرده است.
شرکت  مدیران  با  که  نشستی  در  گفت:  وی 
سرمایه گذاری مهندسین مشاور مترا برگزار شد، 
این شرکت اعالم کرد که آمادگی دارد در زمینه 
هایی همچون رفع آلودگی رودخانه ها، تراموا و ... در قالب مشاوره و سرمایه گذاری با شهرداری رشت 

همکاری کند.
دکتر حاج محمدی همچنین در پایان از استاندار گیالن خواست تا مسئله پیگیری رفع آلودگی های 
این دو رودخانه را به شهرداری رشت به عنوان مجری بسپارند و دستگاه های دیگر هم در اجرای آن 

مشارکت و همکاری کنند.

استاندار گیالن در نشستی با حضور شهردار رشت: 
باید گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده مرتبط با ساماندهی رودخانه های رشت ارائه شود
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تقدیر آیت اهلل فالحتی از شهردار رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نماینده ولی فقیه در 
استان گیالن در این دیدار افزود: مسئوالن امروز را از حیث فعالیت در عرصه سیاسی و اجتماعی 

فرزندان انقالب هستند.
آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه مسئولیت در نظام اسالمی برای بعضی ها طعمه است، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه نمی توانیم پاسخگوی تمام مطالبات مردم باشیم، مردم داری توسط مسئوالن و 

کارکنان اداره ها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: مدیران و کارمندان اداره ها با تعامل صحیح و اخالق باید مردم را در مسیر نگه 

دارند و مردم دار باشند.
در این نشست سردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن نیز گفت: اگر دولت اسالمی 
قرار است به موفقیت برسد راهی به غیر از پیروی از منویات ولی فقیه ندارد زیرا هر جا به موفقیت 

رسیدیم به دلیل تبعیت از والیت است.
عباس حسینی مسئول بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیالن هم از وجود ۲۵ هزار کارمند 
بسیجی در استان خبر داد و اظهار کرد: مطالبه گری سالمت اداری و مبارزه با فساد، مطالبه گری 
رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال، مطالبه گری عفاف و حجاب در ادارات و مطالبه گری تکریم ارباب 

رجوع از اهداف سازمان بسیج کارمندان گیالن است.
در این نشست از تعدادی از مدیران و کارمندان بسیجی از جمله شهردار رشت با اهدای 
به  تقدیر  سپاس،  لوح 

عمل آمد.
که  سپاس  لوح  متن  در 
امضای سردار عبداهلل  به 
پور و دکتر ارسالن زارع 
تاکید شده  رسیده است 
گرامیداشت  ضمن  که 
شهیدان  خاطره  و  یاد 
رجایی و باهنر و تبریک 
هفته دولت و روز بسیج 
ادارات و کارمندان به ریم 
احترام و به پاس قدردانی 
از تالش های ارزشمند و مخلصانه جنابعالی در آن سازمان و تعامل سازنده با سازمان بسیج ادارات 

و کارمندان سپاه قدس گیالن این لوح سپاس به حضورتان تقدیم می گردد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی در این نشست تاکید کرد: در سال آخر فعالیت شورای پنجم هستیم و فشار بر شهردار 
و شهرداری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین ما باید برای هر سوالی، پاسخ قانع کننده و 

منطقی داشته باشیم و نباید نسبت به مسائل و موضوعات مطرح شده بی تفاوت باشیم.
وی در ادامه گفت: بنده کم کاری در برخی مناطق را قبول دارم اما  برخی ها با سوء استفاده از این 
مسائل و با بزرگنمایی آن ها، قصد ضربه زدن دارند. یک نمونه از این مسائل، موضوع سیاهپوش 
کردن شهر به مناسبت ماه محرم است. با وجود اینکه شهرداری در این امر پیشگام بوده و من هم 
دستورش را از قبل داده بودم اما عده ای با فضاسازی برآنند تا موضوعات را طوری دیگر جلوه دهند.
شهردار رشت با بیان این پرسش که آیا کسی هست که خود را مدیون الطاف این بزرگمرد تاریخ 
بشریت نداند و به ایشان ادای احترام نکند، افزود: شهرداری رشت در این زمینه هزینه بسیاری 
نموده است. به عنوان نمونه سازمان آتش نشانی تمام ایستگاه های خود را سیاهپوش کرده است 
که جای تشکر دارد اما در مواردی هم هزینه هایی شده که قابل قبول نیست و بنده با جدیت هر 

گونه کم کاری در این زمینه را نمی پذیرم.
وی با اشاره به ارسال نامه برای همه معاونت ها، مدیریت ها، سازمان ها و مناطق در ارتباط با کم 
کاری و ترک فعل، گفت: ترک فعل عالوه بر اینکه ظلم به شهرداری است بلکه جرم نیز محسوب 
می شود و کسی که ترک فعل کند، متخلف محسوب می گردد. ما باید بدانیم هر فشاری که به 

شهردار و شهرداری وارد می شود باید با عمل درست خنثی شود.
وی در ادامه با بیان برخی اشکاالت و نقیصه های موجود در بعضی از سازمان ها خاطر نشان 
کرد: سازمان های ما مصرفی و هزینه ای هستند نه تولیدی و از نظر نیروی انسانی هم سنگین 
هستند و از ماشین آالت آن ها نیز به درستی استفاده نمی شود از این رو ضمن رفع این مشکالت، 

سازمان ها برای پیشرفت کارها باید هماهنگ تر عمل کنند.
     گفتنی است در این نشست رمضانی معاون خدمات شهری، قانع مدیر امور ارتباطات و امور بین 
الملل، حسنی مدیر حوزه شهردار، گلشنی مدیر اداری، گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکتهای مردمی، فلک دوست رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، خوش فطرت 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها، نوری هریس رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر، عاطفی 
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهــــری و فرآورده های کشاورزی، مـــــؤمنی رئیس 
سازمان آتش نــشانی و خـــدمات شهری، مــحمدی رئیس سازمـــان فرهـــنگی، اجتماعی و 

ورزشی و عسکری رئیس سازمان فاوا حضور داشتند.

شهردار رشت: 
شهرداری به هم افزایی نیروها و امکانات نیازمند است
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شهردار رشت و جمعی از مدیران 
شهرستان با خانواده شهید مدافع 
سالمت دکتر رضا کوچکی نیا دیدار 

کردند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، در 
این برنامه دکتر جبار کوچکی نژاد 
نماینده مردم شریف رشت در مجلس 
حاج  ناصر  دکتر  اسالمی،  شورای 
محمدی شهردار رشت، دکتر رضا 
رسولی، فاطمه شیرزاد و محمد حسن 

عاقل منش سه تن از اعضای شورای 
از  جمعی  و  رشت  شهر  اسالمی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئولین 
گیالن روز یکشنبه  دوم  شهریور 
ماه  ۱۳۹۹ با حضور در منزل شهید 
مدافع سالمت دکتر رضا کوچکی 
و  دیدار  این شهید  با خانواده  نیا، 

گفتگو کردند.
از  تجلیل  ضمن  دیدار  این  در 
شهدای گرانقدر این عرصه و صبر، 
استقامت و ایثار خانواده های معظم 
این شهدا، از تالش ها و مجاهدت 
های پزشکان، پرستاران، بهیاران و 

دیدار با خانواده شهید مدافع سالمت
 دکتر رضا کوچکی نیا

کادر درمانی در مداوای بیماران تقدیر و تشکر 
شد.

در پایان به خانواده این شهید گرانقدر لوح تقدیر و 
هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم گردید.

شایان ذکر است شهید "رضا کوچکی نیا"، 
که  است  استان  مدافع سالمت  شهدای  از 
در راه خدمت به مردم و مقابله با ویروس 
کرونا، به این ویروس مبتال شد و به شهادت  

رسید.

پزشک«  »روز  به  که  ما  اول شهریور  فرا رسیدن  مناسبت  به  شهردار رشت 
نامگذاری شده، پیام تبریک برای پزشکان صادر کرد. 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در متن 
پیام شهردار رشت به مناسبت »روز پزشک« آمده است:

بسمه تعالی
یکم شهریور ماه سالروز والدت شیخ الرئیس ابوعلی سینا، پزشک بزرگ ایران عزیز که به پاس 
بزرگداشت مقام شامخ این ستاره درخشان جهان طبابت به "روز پزشک" نامگذاری شده است را 

به همه پزشکان شرافتمند شهرمان تبریک می گویم.

در ایران "روز پزشک" یادآور همه سختی ها و مرارت های پزشکان مسئول و متعهد کشورمان از 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس گرفته تا شرایط امروز کرونایی است که با تالش های خود در طول 

این دوران پرفراز و نشیب افتخار آفریدند.
همچنین پزشکان در این سرزمین همواره مورد احترام افراد جامعه بوده و این احترام با تالش های 
اخالق مدارانه پزشکان سخت کوش ایران در مبارزه و مقابله با ویروس کرونا که فداکارانه جان خود 
را برای سالمتی افراد جامعه به خطر می اندازند و ضامن سالمت جامعه، ایمنی جسمی و روانی 

افراد جامعه می شوند، همچنان تداوم دارد.
در حقیقت باید تاکید کرد که پزشکان فرشتگان نجات و امیدبخش زندگی به ویژه در دوران کرونا 

هستند و آالم و دردهای جامعه را تسکین می بخشند.
فرصت "روز پزشک" را غنیمت شمرده و تالش های مجاهدانه آنها را در همراهی با جامعه برای 
نیل به اهداف و ارزش های واالی انسانی گرامی می دارم و دست همه پزشکان صدیق و درستکار 

شهرمان را به گرمی می فشارم و برای آنها آرزوی موفقیت در این راه دشوار و سخت می نمایم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

پیام دکتر ناصر حاج محمدی به مناسبت »روز پزشک«



۷ توضیح: ششمین شماره ماهنامه »آوای بلدیه« نشریه 
داخلی شهرداری رشت  این هفته منتشر می شود

پیام شهردار رشت به مناسبت آغاز »هفته دولت«
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن پیام شهردار رشت 

به مناسبت فرا رسیدن »هفته دولت« به شرح ذیل است:

به نام خدا
سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر که یکی از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی است، به 

عنوان "هفته دولت" نامگذاری شده است.
در دوران پر فراز و نشیب انقالب شکوهمند اسالمی همواره شاهد ایثارگریها و ازخودگذشتگی 
های قشرهای مختلف اجتماعی و دلیرمردان و زنان شجاعی بوده و هستیم که به جز توجه به 
خشنودی حق تعالی به چیزی دیگر نمی اندیشیدند و همه هدف اصلی شان خدمت به خلق 
برای جلب رضایت خداوند بوده است و به همین دلیل تاریخ نام چنین مردان و زنانی را هرگز 

فراموش نخواهد کرد.

از این رو هفته ای که به آن وارد شده ایم و به پاس گرامیداشت شهادت شهدای دولت به "هفته 
دولت" نامگذاری شده، فرصتی مناسب و مغتنم است تا ضمن تجلیل و ارج گذاری نیروهای 
خدمتگزار دولت، با قدردانی از تالشگران بدنه دولت، تجدید پیمانی هم با شهیدان رجایی و باهنر 

صورت پذیرد و از مقام شامخ آنها تجلیل به عمل آید.
به یقین با قدردانی از همه خدمتگزارانی که در دولت جمهوری اسالمی در هر مقطع فعالیت می 
کنند افق هایی تازه از پیشرفت و توسعه به روی مردم گشوده شده و زمینه های رشد، شکوفایی 
و پیشرفت روزافزون کشور، استان و شهرمان هم را در زمینه های مختلف به دست این عزیزان 

فراهم می آید.
اینجانب به عنوان خادم شهروندان رشت با درود به روح فتوح شهدای واالمقام دولت در طول 
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس به ویژه شهیدان رجایی و باهنر "هفته دولت" را به همه 
خدمتگزاران واقعی مردم، مدیران، مسئوالن و کارمندان دولت و به ویژه کارکنان و کارمندان 
شهرداری رشت تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ توفیق همه این عزیزان را درجهت 

خدمت به جامعه و مردم شریف رشت خواهانم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

در آغازین روز از ‹هفته  دولت« شهردار رشت همراه دیگر مسئوالن و مقامات استان 
گیالن با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهیدان انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس ادای احترام کرد.
الملل شهرداری رشت، در  بین  امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
این مراسم دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن، مهندس علی فتح اللهی فرماندار 
مسئوالن  از  جمعی  و  رشت  شهردار  حاج محمدی  ناصر  رشت،دکتر  شهرستان 
استانی و شهری با حضور در گلزار مطهر شهدا ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخه های 
گل با آرمانهای شهدای واالمقام تجدید میثاق کردند و یاد و خاطره شهیدان رجایی 

و باهنر را نیز گرامی داشتند.

ادای احترام شهردار رشت به شهدا به مناسبت فرا رسیدن 
»هفته دولت«
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جلسه بررسی موانع و مشکالت در اجرای پروژه گیل لند برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این جلسه با حضور احمد 
رمضانپور رییس شورای اسالمی شهر، حامد عبداللهی، محمد حسن عاقل منش و رضا رسولی از اعضای 

شورای اسالمی شهر رشت و سرمایه گذاران پروژه برگزارشد.
در این جلسه مشکالت و موانع موجود در اجرای پروژه مجموعه تجاری، فرهنگی، گردشگری، تفریحی 
و توریستی رشت )پارک آبی گیل لند( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر 

کارشناسی، پیشنهادات و راهکارها جهت رفع مشکالت مطرح گردید.
گفتنی است ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، مریم گل احضار رییس سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، علیرضا اعالیی مدیر اداره حقوقی و سرپرست مدیریت امالک و 
مستغالت شهرداری رشت، علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر و علیرضا قانع 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این جلسه حضور داشتند.

سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 
منصوب و معرفی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی با 
صدور یک حکم جدید، مهندس غالمعلی نیک فهم خوب روان را با حفظ پست سازمانی دستگاه مبدا به 
عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت منصوب و حکم وی را ابالغ نمود.

شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده که با 
اتکال به خداوند یکتا، با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صالح شهرداری 
و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در خصوص پیشبرد اهداف و ماموریت های 

سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشد.
همچنین آیین معارفه وی در نشستی با حضور شهردار رشت و معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد.

شایان گفتن است از سوابق اجرایی مهندس غالمعلی نیک فهم خوب روان می توان به معاونت اداره 
راه شهرستان صومعه سرا، رئیس اداره راه شهرستانهای صومعه سرا، ماسال، فومن، شفت، رودبار، 
بندرانزلی، رشت و همچنین رئیس اداره ایمنی و حریم راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان گیالن یاد کرد.
گفتنی است دکتر ناصر حاج محمدی همچنین از خدمات مهندس محمدصادق رسولیان سرپرست 

پیشین معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت قدردانی و تشکر کرد.

آیین معارفه دو تن از مدیران جدید شهرداری رشت برگزار شد

آیین معارفه دو تن از مدیران جدید شهرداری رشت با حضور مهندس علی بهارمست و برخی از مدیران 
شهرداری رشت برگزار گردید.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این برنامه که با حضور علی 
بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر و شیخ شعبانی 
مشاور امور بانوان شهرداری رشت برگزارشد، حجت االسالم و المسلمین براتی به عنوان مدیر ستاد اقامه 

نماز و مرتضی گلستانی به عنوان مدیر امور ایثارگران شهرداری رشت معارفه شدند.
بهارمست در این برنامه از تالش های امیر ترومیده به عنوان مدیر پیشین امور ایثارگران قدردانی و برای 

دو مدیر جدید نیز آرزوی توفیق کرد.

شهرداری رشت با سازمان همیاری شهرداریهای گیالن
 تفاهمنامه همکاری امضا کرد

برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن؛ شهرداری رشت و سازمان همیاری 
شهرداری های گیالن تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این تفاهمنامه برای ساخت 
سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن در رشت به امضای طرفین رسیده است.

بر پایه این  گزارش در تفاهمنامه آمده که با اختصاص یک قطعه زمین حدود پنج هکتار در جاده 
جیرده برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیالن، شهرداری رشت و سازمان 

همیاری شهرداریها مشارکت خواهند نمود.
همچنین یکی از مفاد تفاهمنامه یاد شده دریافت قدرالسهم شهرداری برای اختصاص زمین، ارائه 
خدمات عمومی و عمرانی برای ساخت و دریافت قدرالسهم سازمان همیاری شهرداریهای گیالن 

برای برند نمایشگاه بین المللی و هزینه های ساخت و تامین تجهیزات نمایشگاهی خواهد بود.
طرفین امضا کننده این تفاهمنامه مکلف شده اند تا مجوزهای الزم را از شورای اسالمی شهر رشت 

دریافت کرده و نسبت به تهیه و تدوین طرح سایت اقدام نمایند.
گفتنی است این تفاهمنامه همکاری به امضای دکتر حاج محمدی شهردار رشت و دکتر آیت کاظم 

زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن رسیده است.
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آتش نشانی رشت ۴۹۰ مورد آتش سوزی، حادثه 
و خدمات ایمنی را در مرداد امسال پوشش داد

به  

گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی رشت ضمن 
خدا قوت و دعای خیر و سالمتی برای تمامی آتش نشانان و خدمت گذاران، ادامه داد: در تماس های 
با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی رشت در مجموع شاهد اعزام آتش نشانان به ۲۵۸ مورد  شهروندان 

آتش سوزی،  ۱۰۷ مورد حادثه و ۱۲۵ مورد خدمات ایمنی در رشت و حومه شهر بودیم.
وی بابیان اینکه در میان آتش سوزی ها؛ آتش گرفتن علفزارها با ۱۴۷ مورد و منزل مسکونی با ۶۹ 
مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند، ادامه داد: علت ۵۱ درصد آتش سوزی ها اتصال در 

سیستم سیم کشی برق بوده است.
مومنی با اشاره به بی احتیاطی و عدم توجه شهروندان که موجبات بروز آتش سوزی ها را فراهم 
برقی و گازی، عدم  لوازم  ماندن و رها کردن  افزود: متأسفانه عواملی همچون روشن  می کند، 
تمیزکاری به موقع هود آشپزخانه ها، روشن گذاشتن لپ تاب، اتو و سشوار بر روی تخت خواب، 
فرش و یا عدم دقت به بسته بودن شیرهای گاز بهنگام جابجایی بخاری و... موجبات بروز انفجارات 

و آتش سوزی ها ناخواسته خواهد بود.
رئیس سازمان آتش نشانی رشت در پایان ضمن تأکید بر ارزش مهم داشتن بیمه آتش سوزی به 
شهروندان، توصیه کرد:  از میان ۶۹ خانه آتش گرفته در مرداد ۹۹ تنها ۲۲ درصد دارای بیمه 
آتش سوزی بوده اند که توصیه می شود شهروندان زمان را از دست ندهند و در اسرع وقت نسبت به 

بیمه منازل مسکونی، اموال و اماکن تجاری خود اقدام کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت با سرپرست 
سازمان همیاری شهرداریهای گیالن دیدار و گفت وگو کرد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر »آیت کاظم زاده« سرپرست 
سازمان همیاری شهرداری های گیالن و مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان با »مرتضی عاطفی« رئیس 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت دیدار و گفت و گو کرد.
مرتضی عاطفی در این دیدار با اشاره به ظرفیت سازمان همیاری شهرداری  های گیالن در تعامل و 
همکاری با شهرداری های استان بر توسعه بیش از پیش این همکاری ها در آینده تاکید کرد. وی با اشاره 
به ظرفیت سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت اعالم آمادگی کرد تا با مشارکت سازمان 

همیاری شهرداری های گیالن، سایت جامع نمایشگاهی را در رشت راه  اندازی کند.
عاطفی بیان کرد: این سایت با مجموعه نمایشگاهی و همایشی قابلیت خدمات رسانی بهینه به بازارهای 
داخلی و همچنین خارجی را دارد.وی با اشاره به بازدید مشترک از سایت جامع نمایشگاهی اعالم کرد: 
این سایت عالوه بر برگزاری منظم نمایشگاه ها و بازدید شهروندان از آن به خرید سریع و دسترسی آسان به 
کاالهای مورد نیاز نیز کمک می  کند. عاطفی تاکید کرد: می توان با تعریف مدل اقتصادی مناسب برای 

مجموعه شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداری  ها، همکاری  های مشترک را بیشتر کرد.
سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان نیز در این دیدار با اشاره به لزوم همکاری های فی 
مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری در شرایط اقتصادی امروز کشور اظهار کرد: با توجه به 

ظرفیت های موجود، این همکاری می تواند باعث رفع بسیاری از مشکالت شهرداری ها شود.
کاظم زاده افزود: سایت جامع نمایشگاهی رشت می تواند تبدیل به برند ممتاز شهری شود. وی از آمادگی 
سازمان همیاری شهرداریها جهت توسعه فعالیت های مشترک اقتصادی با سازمان ساماندهی مشاغل 

شهرداری خبر داد.

برای جذب سرمایه گذار پروژه بازگشایی 
مسیر G۵ فراخوان عمومی شد

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، فراخوان عمومی اجرای این پروژه و جذب 
سرمایه گذاران واجد شرایط از طریق سازمان سرمایه گذاری 

و مشارکت های مردمی شهرداری انجام شده است.
اشخاص  برای  اسناد  دریافت  مهلت  همچنین 
این  دوم  نوبت  انتشار  زمان  از  حقوقی،  و  حقیقی 
شنبه  سه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  فراخوان 

مورخ ۹۹/۶/۱۱ اعالم شده است.
اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ 

۹۹/۶/۲۵ در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری گردد.
اعالم شده که بازگشایی و ارزیابی پاکات در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی سر ساعت 

۱۲:۳۰ روز چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶ برنامه ریزی و انجام خواهد شد.
نحوه دریافت اسناد:

متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد و اطالعات اولیه پروژه به صورت حضوری با در 
از دبیرخانه سازمان سرمایه  دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان، مستندات مربوطه را 
گذاری به نشانی: رشت، گلباغ نماز، کوچه مهرآئین، ساختمان تندیس)نبش انصاری به بلوار نماز( 
طبقه ۸ دریافت نمایند و یا به طور غیرحضوری اسناد و اطالعات اولیه پروژه را پس از ارسال 
درخواست شرکت در فراخوان به نشانی ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان 

ایمیل دریافت کنند.

به دنبال بارش شدید در هفته گذشته؛ نیروهای خدمات شهری 
آماده باش بودند/ آبگرفتگی زیرگذر رشتیان هم رفع شد

شدید  بارش  دنبال  به 
گذشته  هفته  اوایل 
نیروهای خدمات شهری 
شهرداری رشت آماده باش 
شهروندان  به  و  بودند 

خدمات رسانی می کردند.
خبر  واحد  گزارش  به 
مدیریت ارتباطات و امور 
شهرداری  الملل  بین 

رشت، نیروهای خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری به دنبال این بارش شدید تالش بسیاری 
برای باز نگه داشتن معابر شهری نمودند و برخی از نقاطی که دچار آبگرفتگی شده بودند را رفع 

کردند.
یکی از مناطق آب گرفته شهر، پل زیرگذر رشتیان بود که به همت و تالش نیروهای خدمات 
شهری شهرداری منطقه چهار رفع آبگرفتگی گردیده و هم اکنون عبور و مرور روان در این مسیر 

در جریان است.
تا آغازین ساعات روز یکشنبه دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ نیروهای تالشگر شهرداری رشت در خدمات 
شهری مناطق پنجگانه با وجود بارش شدید در سطح شهر مشغول خدمات رسانی به شهروندان 

بودند.
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شهردار رشت با ارسال نامه ای به مهندس علی فتح 
اللهی فرماندار رشت نسبت به رد تقاضای مرخصی 
خود برای ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به آیات، 
قانون و محتوای نامه خود اشاره کرد و نوشت: 
رئیس شورای اسالمی شهر راساً تکلیف رد یا قبول 

درخواست مرخصی شهردار را ندارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت در نامه دکتر ناصر 
حاج محمدی خطاب به فرماندار رشت آمده که: 
آیه شریفه "و امرهم شورا بینهم" از سوره شوری 
و آیه شریفه "و شاورهم فی االمر" از سوره آل 
قانون  هفتم  اصل  شرعی  مستمسک  عمران، 
اساسی است که مستند به آن منطبق با اصل 
یکصدم قانون اساسی و سپس تصویب قانون 
تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی 
سراسر  در  شوراها  این  شهرداران،  انتخاب  و 
کشور تشکیل شدند. اما آنچه که از منطق این 
اصول و قوانین بر می آید اراده شورایی بودن 
آن است و اگر قرار بود که امری شورایی توسط 
احدی از اعضای شورا و یا تعدادی از آن مستقاًل 

تصمیم گیری می شد، چگونه می توان شورا بودن 
آن را متصور گردید.

بر پایه این مقدمه حاج محمدی تاکید کرد: اخیراً 
رئیس شورای اسالمی شهر در پاسخ به رونوشت 
مکاتبه اینجانب با جنابعالی با موضوع اطالع رسانی 
از مرخص شدن بنده به جهت شرکت در مراسم 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان)تاسوعا و عاشورای 
حسینی( در زادگاهم که امری متداول برای هر 
ایرانی می باشد، آن را مستند به تبصره ۱ ماده ۹ 
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران راساً رد نموده 
و با عدم حضور اینجانب مخالفت کرده است و در 
این میان نیز برخی مغرضین بر این پی نوشت 

مانور تبلیغاتی داده اند. این در حالی است که:
۱- وفق تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه حقوق و مزایای 
شهرداران، تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای 
شهردار توسط شورای اسالمی شهر تعیین خواهد 
راساً  این رئیس شورای اسالمی شهر  بنابر  شد. 

تکلیف رد یا قبول ندارد.
۲- مرخصی برای ایام غیر تعطیل اخذ می شود 
در  عدم حضور  اینجانب جهت  رسانی  اطالع  و 
شهر آن هم در ایام تعطیل رسمی کشور که طی 
نامه مذکور تنظیم شد، الزامی بر طرح موضوع در 
شورای اسالمی شهر ندارد و صرفاً اطالع رسانی و 

تعیین جانشین کفایت می نماید.
ایام  در  مرخصی  اخذ  تقاضای  بر  مفروض   -۳
غیر تعطیل سال نیز مستفاد از ماده ۱۶ قانون 
تشکیالت شوراهای اسالمی، تصمیمات شوراهای 
اسالمی بر اساس رای گیری می باشد، لذا نمی 
به  نسبت  راساً  شورا،  ریاست  که  پذیرفت  توان 
تصمیم گیری از جانب سایر اعضاء اختیار دارد. 
تصمیم گیری  که  است  آگاهی  مزید  همچنین 

اعضاء غیر قابل تفویض است.

شهردار رشت سپس خاطر نشان نمود: هرچند که 
خدمت به عزاداران ابا عبداهلل الحسین)ع( منحصر 
به جغرافیای خاصی نیست اما انتظار این بود که 
از  اطالع  با  رشت  شهر  اسالمی  شورای  ریاست 
حدود اختیارات خود و احترام به ارزشها و دغدغه 
های مذهبی افراد، شیوه ای دیگر را رقم می زد. 
اینکه با رسانه ای نمودن چنین موضوعاتی توسط 
اعوان و انصار، هدف را با استفاده ابزاری از این ایام 
عزیز توجیه نمود، اقدام پسندیده ای نیست. اگرچه 
اینجانب از محل خدمتی خود خارج نشده و اکنون 

نیز به تشخیص خود در شهر رشت حضور دارم.
وی در پایان نامه خود افزود: این موضوع حقی را 
برای سایر اشخاص که روزی خود شهردار این شهر 
بودند به وجود نمی آورد که به صورت عجوالنه 
نسبت به قضاوت و انعکاس رسانه ای در خصوص 
ترک فعل اقدام نمایند. کما اینکه میراث امروز شهر 

رشت، ناشی از مدیریت قبلی چنین افرادی است.

شهردار رشت در پاسخ به رد تقاضای مرخصی ایام تاسوعا و عاشورا به وسیله دکتر رمضانپور؛ 
پیـام شهردار رشت رئیس شورای اسالمی شهر راساً تکلیف رد یا قبول درخواست مرخصی شهردار را ندارد 

بـه منـاسبـت 
تاسوعا و عاشورای حسینی

معمولی  و  ساده  رخداد  عاشورا؛  عظیم  واقعه 
نیست چرا که از یک سو پیام الهی با خود به 
ارزشهای  بر  مبتنی  دیگر سو  از  و  دارد  همراه 
وفاداری،  فداکاری،  ایثار،  همچون  انسانی 
ازخودگذشتگی، مردانگی، جوانمردی، پایداری، 
مقاومت و ظلم ستیزی است. همه این مفاهیم 
قیام  ماندگاری  است که سبب  انسانی  و  الهی 
و نهضت حسینی و واقعه جانگداز عاشورا  در 
طول قرنهای گذشته شده تا اینکه امروز به عنوان 

میراث معنوی به ما رسیده است.
قلبهای  بر  آنچنان  تاریخ  در طول  کربال  واقعه 
انسانهای بیشمار تأثیر گذاشته که هر ساله با 
فرا رسیدن ماه محرم و به دنبال آن تاسوعا و 
عاشورای حسینی خونی تازه در رگهای عاشقان 
و  آید  می  جوش  به  الحسین)ع(  اباعبداهلل  آقا 
از  تر  و شیفته  تر  عاشقانه  پیروان آن حضرت 
گذشته غم جانباختن خونین آزادمردان واقعه 

کربال را به سوگ می نشینند.
حسینی)ع(  عاشورای  و  تاسوعا  روزهای  اینک 
دیگر فرا رسیده و شهروندان عزادار شهر رشت 
با  جهان  خواهان  آزادی  و  آزادگان  با  همگام 
پوشاندن رخت عزا بر شهر، بر سر و سینه می 
زنند و دالورمردیهای خونین حضرت اباعبداهلل و 

۷۲ تن از یاران باوفا را  گرامی می دارند.
همپای  اینکه  ضمن  رشت  شهردار  عنوان  به 
شهر  سوگواری  آیینهای  در  عزادار  شهروندان 
عاشورای  و  تاسوعا  رسیدن  فرا  نموده،  شرکت 
ویژه  به  جهان  شیعیان  به  را  حسینی)ع( 
و  گویم  می  تسلیت  رشت  سوگوار  شهروندان 
امیدوارم  همگی ما با اعمال و رفتارمان ادامه 
دهنده واقعی آرمانهای واالی حضرت سیدالشهدا 

و شهدای کربال باشیم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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