
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت

سال دوم - شماره هفتاد وپنج - هفته دوم دی ماه۹۹

شهردار در پیام »روز رشت«:

افتخارات رشت
 از گذشته تا هم اکنون 

ادامه داشته است

دلنوشته ای شهردار رشت برای او که در جان ماست

تویی که شرف و غیرت و 
مردانگی را معنایی جدید بخشیدی
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حدیث هفته

بین  خالق  گردشگری  نامه  تفاهم 
در  اصفهان  و  مشهد  رشت،  شهرهای 
فرهنگی  تبادالت  و  تعامالت  راستای 
صنعت  توسعه  مسیر  در  اجتماعی  و 
گردشگری و معرفی ظرفیت های غنی 
طبیعی  تاریخی،  مذهبی،   ، فرهنگی 
تسهیالت  و  خدمات  ارائه  منظور  به 
با  گردشگران  و  به شهروندان  مناسب 
هدف شناخت و صیانت از آثار تاریخی 
ظرفیتهای  و  ها  جاذبه  فرهنگی،  و 
،ترویج  موجود  خالق  گردشگری 
هنرهای سنتی و صنایع دستی فی ما 
بین تفاهم کنندگان به منظور همکاری 

و مشارکت سه جانبه منعقد شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری رشت؛ تفاهم 
نامه گردشگری خالق بین شهرهای رشت، 
مشهد و اصفهان در راستای تعامالت و 
تبادالت فرهنگی و اجتماعی در مسیر 
توسعه صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت 
تاریخی،  مذهبی،   ، فرهنگی  غنی  های 
طبیعی به منظور ارائه خدمات و تسهیالت 
با  گردشگران  و  شهروندان  به  مناسب 
هدف شناخت و صیانت از آثار تاریخی و 
فرهنگی، جاذبه ها و ظرفیتهای گردشگری 
و  هنرهای سنتی  ،ترویج  موجود  خالق 
صنایع دستی فی ما بین تفاهم کنندگان 

تفاهم نامه گردشگری خالق بین شهرهای رشت، مشهد و اصفهان 
منعقد شد

به منظور همکاری و مشارکت سه جانبه 
منعقد شد.

و  گردشگری  حوزه  فعالین  آشنایی 
شهروندان با ظرفیت ها و جاذبه های 
گردشگری طرفهای تفاهم نامه با تاکید 
بر فعالیتهای نو آورانه، تعامل و هم افزایی 
بهره  بر  تکیه  با  نامه  تفاهم  طرفهای 
برداری از ظرفیتهای گردشگری اعضا 
با محوریت رویکرد گردشگری خالق ، 
تشریک مساعی و همکاری در جهت 
معرفی و ارتقا برند های گردشگری از 

اهداف مذکور این تفاهم نامه است.

َوَجلَّ لَُه اْفَضَل َمْصلََحِتِه. قالَْت فاِطَمُة الزَّْهراءعلیها السالم :َمْن اْصَعَد إ لَی اللِهّ خالَِص ِعباَدتِِه، اْهَبَط اللُهّ َعزَّ
)بحار:ج 67، ص 249، ح 25(
حضرت فاطمه زهرا )س(:هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین 

مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

برنامه های »روز رشت«

و ورزشی  اجتماعی  سازمان فرهنگی، 
شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن 
رشت«  »روز  به  که  ماه  دی  دوازدهم 
مختلف  برنامه های  شده  نامگذاری 
به  ورزشی  اجتماعی.  ادبی.  فرهنگی، 
ویژه بات بهره گیری از فضای مجازی و 

برگزاری وبینارها را اجرا کرده است.
امسال رشت به دلیل شرایط کرونایی 
از  متفاوت تر  بسیار  را  رشتظ  »روز 
سالهای گذشته دنبال کرد و فعالیتهای 
مختلف این روز بیشتر در فضای مجازی 

دنبال شده است.
و  شهروندان  سالمت  از  حفاظت  برای 
همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی 
و توجه به مقررات ستاد استانی مقابله 
»روز  برنامه های  گیالن،  کرونای  با 
رشت« بیشتر در بستر فضای مجازی و 
بهره گیری از شبکه های اجتماعی انجام 

شده است.
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دیدار شهردار رشت با خانواده شهید محسن نوشاددل
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت به اتفاق محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت 
عصر روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ با خانواده شهید »محسن نوشاددل« دیدار و گفتگو 

و با اهدای لوح تقدیر و هدیه از خانواده معظم شهید تجلیل نمود.
الزم به ذکر است که شهید »محسن نوشاددل« در ۲۳ شهریور ماه سال ۱۳۶۸ در منطقه 

مریوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

ایوب ادیب نوازنده پیشکسوت 
گروه موزیک شهرداری رشت درگذشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این هنرمند فرهیخته 
که به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ در گروه موزیک شهرداری رشت 
فعالیت داشت، پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری سخت سرطان، شب گذشته )یک شنبه، 

۷ دی( دار فانی را وداع گفت.
امور ارتباطات و بین الملل شهرداری رشت ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت این هنرمند 
ارجمند به خانواده، جامعه هنری و همکاران شهرداری رشت، برای آن مرحوم رحمت و غفران 

واسعه الهی و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند سبحان مسئلت می نماید.
 روح آن بزرگوار همواره در آسایش و آرامش و قرین رحمت واسعه الهی باشد.

مراسم تشییع پیکر ایوب ادیب نوازنده پیشکسوت 
گروه موزیک شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پیکر مرحوم ایوب ادیب 
یکی از اعضای گروه موزیک شهرداری رشت صبح امروز )دوشنبه، ۸ دی( با حضور سید محمد 
احمدی شهردار رشت، جمعی از معاونین، مدیران، کارمندان شهرداری رشت، خانواده و بستگان 

ایشان تشییع و به خاک سپرده شد.
گفتنی است، این هنرمند فرهیخته که به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ 
در گروه موزیک شهرداری رشت فعالیت داشت، پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری سخت 

سرطان، شب یک شنبه گذشته ۷ دی دار فانی را وداع گفت.
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بازدید شهردار رشت 
از مجموعه

        کارخانه آسفالت 	
صبح روز پنجشنبه ۱۱دی ۱۳۹۹ 
شهردار  احمدی  محمد  سید 
کارخانه  مجموعه  از  رشت 
ماسه  و  شن  معدن  و  آسفالت 

بازدید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
این  در  رشت،  شهرداری 
بازدید که حرفت خواه، رئیس 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
همراهی  را  شهردار  نیز 

مجموعه  وضعیت  کرد،  می 
مراحل  آسفالت،  کارخانه 
پخت و تولید آسفالت، معدن 
مجوز  صدور  و  ماسه  و  شن 
مورد  ماسه  و  شن  برداشت 

بررسی قرار گرفت.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	
رشت،	 شهرداری	 الملل	 بین	 امور	 و	
شهردار	رشت	عصر	چهارشنبه،	۱۰	دی	
و	 منابع	طبیعی	 با	مدیرکل	 ماه	۱۳۹۹	
آبخیزداری	استان	گیالن	دیدار	و	گفتگو	

کرد.
سید	محمد	احمدی	در	این	دیدار	ضمن	
تاکید	بر	نقش	اکولوژیک	پارک	و	غنی	
و	 جانمایی	 و	 گیاهی	 گونه	های	 سازی	
استقرار	فلور	گیاهان	منطقه	خزری	و	...	
اذعان	داشت:	در	چارچوب	طرح	مصوب	
سنی	 های	 رده	 برای	 تفریحی	 اماکن	
طرح	 این	 شد.	 خواهد	 تأمین	 مختلف	
عالوه	بر	ایجاد	یک	پارک	قابل	دسترسی	
بر	۷	 بالغ	 تقریباً	 برای	شهروندان	 آسان	
متر	مربع	سرانه	فضای	سبز	شهر	رشت	

شهردار رشت در دیدار با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن خبر داد: 
عملیات اجرایی زیرساختهای پارک تفریحی و گردشگری الکان در روزهای آتی آغاز می شود 

را	افزایش	خواهد	داد.
در	 کرد:	 تاکید	 رشت	 شهردار	 ادامه	 در	
سال	۱۴۰۰	ضمن	پیش	بینی	اعتبار	الزم	
در	بودجه	سنواتی	شهرداری	پارک	مزبور	

به	بهره	برداری	خواهد	رسید.
اختری	 دکتر	 آقای	 جلسه	 این	 در	 	
آبخیزداری	 و	 طبیعی	 منابع	 مدیرکل	
استان	گیالن	نیز	بر	لزوم	انجام	اقدامات	
زیرساخت	 تأمین	 در	 مدت	 کوتاه	
این	 تأثیرات	 گفت:	 و	 کرد	 تأکید	 ها	
اقدامات	باید	در	دو	ماه	آینده	ملموس	
باشد	و	در	همین	راستا	اظهار	داشت:	
سازی	 هنگام	 به	 و	 قرارداد	 تمدید	
کتابچه	طرح	با	همکاری	شهرداری	در	
خواهد	 انجام	 و	 دارد	 قرار	 کار	 دستور	

شد.

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	
الملل	شهرداری	رشت،	در	 و	امور	بین	
احمدی	 محمد	 سید	 مردمی	 دیدار	
با	حضور	 که	 سه	 منطقه	 شهروندان	 با	
اسالمی	 شورای	 عضو	 شیرزاد،	 فاطمه	
از	 تعدادی	 بود،	 همراه	 رشت	 شهر	
به	 و	 نموده	 دیدار	 ایشان	 با	 شهروندان	

بیان	مشکالت	خود	پرداختند.
به	 چهره	 دیدار	 این	 در	 رشت	 شهردار	
حل	 جهت	 را	 الزم	 دستورات	 چهره،	
و	 نمود	 و	مسائل	مردم	صادر	 مشکالت	
های	 حوزه	 به	 را	 مراجعین	 درخواست	

ذیربط	ارجاع	داد.
الزم	به	ذکر	است	که	این	دیدار	در	دفتر	

مدیر	منطقه	سه	برگزار	شد.

دیدار مردمی شهردار رشت با شهروندان در منطقه سه انجام شد
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت روز شنبه 
۶ دی ماه ۱۳۹۹ از پروژه لوله گذاری 
بزرگ  بازار  سطحی  آب های  هدایت 

رشت بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، فاز اول این پروژه 
که برای کمک به بازاریان جهت ایجاد 
امکانات بهتر و ایمن کردن بازار تعریف 
شده است، شامل لوله گذاری هدایت 
آب های سطحی به طول ۱۴۰ متر می 

باشد که به پایان رسیده است.
ولت  کیلو  مستهلک ۲۰  کابل  تعویض 
برق، اجرای عملیات لوله گذاری و نصب 
هیدرانت آتش نشانی و اجرای عملیات 
کفپوش از دیگر فازهای پروژه مذکور است.
گفتنی است، بازار رشت یکی از نقاط 
ارزش  دارای  و  گیالن  استراتژیک 
تاریخی است که نقش بارزی در اقتصاد 

شهر رشت دارد.

بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب های سطحی در بازار بزرگ رشت

اجرای طرح ساماندهی و تجمیع دکلهای مخابراتی آغاز شد

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
رشت و با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه؛

دکلهای  تجمیع  و  ساماندهی  طرح  اجرای 
مخابراتی آغاز شد

هانی  فاوا،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  رییس  عسکری 
ارتباطات در حاشیه ی اجرای  طرح ساماندهی 
و تجمیع دکل های مخابراتی، اظهار کرد: قرارداد 
واگذاری ۹ نقطه ی تجمیعی با شرکت ایرانسل 
پس از طی مراحل قانونی و دریافت مصوبه ی 

شورای اسالمی شهر رشت منعقد شده است.
شرکت  های  سایت  قرارداد  افزود؛  عسکری 
مخابرات گیالن نیز پس از گذشت بیش از یک 
دهه تعیین تکلیف شده اند و در این قرارداد ۲ 
سایت جدید نیز در خیابان های ۱۷۶ و ۱۷۹ 
گلسار به منظور بهبود پوشش آنتن دهی در نظر 

گرفته شده است.

وی با اشاره به امکان بروز مشکالت قانونی آتی در 
فرآیندهای قانونی و صدور مجوز در این امر، تاکید 
کرد: شهروندان می توانند قبل از امضای هرگونه 
قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه، برای نصب دکل 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  به  مخابراتی،  های 

ارتباطات شهرداری مراجعه نمایند.
رییس سازمان فاوا همچنین بی توجهی به ارائه ی 
آموزش های شهروندی به منظور برطرف کردن 
مشکالتی همچون ممانعت های مردمی در نصب 
سایت های مخابراتی را نقطه ضعف اپراتورهای 
تلفن همراه عنوان کرد و گفت: الزم است شرکت 
های یاد شده، تالش های بیشتر و مؤثرتری در این 

زمینه داشته باشند. 
خواستار  پایان،  در  فاوا  سازمان  رییس 
منظور  به  شهرداری  با  شهروندان  همکاری 
های  دکل  تجمیع  و  ساماندهی  طرح  اجرای 

مخابراتی شد.

دیدار مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری گیالن با ریاست سازمان 

آتش نشانی رشت

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیالن با رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت 

دیدار و گفت وگو کرد.
و  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
خدمات ایمنی رشت، ظهر روز سه شنبه ۹ دی ماه 
۹۹ امیر مرادی مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
گیالن با شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی 

رشت گفتگو و دیدار داشت.

گفتنی است: در این دیدار امیر مرادی ضمن بیان 
آتش  سازمان  رییس  گرامی  والده  فوت  تسلیت 
چگونگی  و  کنونی  وضعیت  جویای  رشت،  نشانی 
شرایط موجود آتش نشانان و تجهیزات آتش نشانی 

شد.
وی ضمن تقدیر از آتش نشانان بواسطه تالش های 
شبانه روزی در زمینه رفع آبگرفتگی های اخیر و شب 
برفی رشت، ادامه داد: اهمیت و اعتبار تالش امداد 
جلوه  زمانی  شهروندان  برای  و  جامعه  در  نجات  و 
بیشتری خواهد داشت که آتش نشانان و افراد امدادی 
هموطنان  یاری  به  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  ما 

می شتابند.
همین گزارش حاکی است: در این گفتگو شهرام 
ضمن  رشت  نشانی  آتش  سازمان  رییس  مومنی 
عملیات  بیان  به  کوتاه  گزارشی  در  مقدم  خیر 
کنونی  وضعیت  و  پرداخت  گرفته  انجام  های 
را  نشانان  آتش  تجهیزات  و  لجستیک  تجهیزات 

شرح داد.
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شهردار رشت: 

فاز نخست پروژه کمربندی شهر رشت با 
۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار اجرایی می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت 
شامگاه روز یکشنبه ۷ دی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران حل معضل ترافیک شهر رشت را از 
برنامه های اولویت دار شهرداری خواند و اظهار داشت: پروژه کمربندی شهر رشت در سه فاز پیش بینی شده 
که فاز نخست آن با ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار عملیاتی می شود.شهردار رشت با بیان اینکه روزانه بین هزار 
تا هزار و ۱۰۰ تن زباله وارد سایت سراوان می شود که حدود ۷۰۰ تن آن متعلق به شهر رشت است عنوان 

کرد: حدود ۱۳ شهر و بیش از ۱۵ روستا زباله های خود را به سایت سراوان حمل می کنند.
احمدی انجام اقدامات روزانه در سایت سراوان مانند سمپاشی، شن ریزی، تسطیح، دفن بهداشتی 

زباله های عفونی و مانند این ها را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳ پروژه مهم 
احداث  اجرا است که  پسماند همزمان در حال 
کارخانه زباله سوز سراوان از بزرگترین پروژه های 

مدنظر شهرداری رشت محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه در سنوات گذشته بین شهرداری 
و یک شرکت چینی قراردادی برای احداث کارخانه 
اجرای  داشت:  ابراز  است  شده  منعقد  سوز  زباله 
قرارداد احداث کارخانه زباله سوز با ظرفیت ۶۰۰ تن 
هم اینک با جدیت در حال تعقیب و پیگیری است 

وتاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
زباله های  از  بخشی  حمل  رشت  شهردار 
تبدیل  و  آلی  کارخانه کود  به  سایت سراوان 
آن به کود را هم مورد اشاره قرار داد و اذعان 
رشت  آلی  کود  کارخانه  اسمی  ظرفیت  کرد: 
۵۰۰ تن است اما ظرفیت واقعی آن در حال 

حاضر کمتر از ۲۰۰ تن برآورد می شود.
احمدی افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی در مدت زمان کمتر از ۲ سال و با توجه به اعتبارات موجود را 
پروژه ای که شهرداری در حال پیگیری آن است اعالم کرد و گفت:احداث دو سوله در سایت کود آلی رشت 

و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن به هزار تن از برنامه آتی شهرداری رشت می باشد
وی افزود: تصفیه خانه شیرابه سراوان مدتی است که افتتاح شده اما بنا به دالیل فنی کار نمی کند و شهرداری 

هم با جدیت این موضوع را پیگیری می کند و بزودی شاهد ادامه فعالیت تصفیه خانه خواهیم بود.
شهردار رشت ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مردم منطقه سراوان خاطرنشان کرد: ما شرمنده مردم 
سراوان هستیم و امیدواریم در صورت اجرایی شدن تمام طرح ها و پروژه های حوزه پسماند در ۲ تا ۲ و 

نیم سال آینده دیگر زباله ای به سایت سراوان حمل نشود.
احمدی ساماندهی دو رودخانه شهر رشت گوهررود و زرجوب را هم از دیگر برنامه ها و اولویت های 
شهرداری رشت اعالم کرد و با اشاره به اینکه دو سازمان یعنی شهرداری و آب و فاضالب متولی انجام 
این کار هستند یادآور شد: چند ماه قبل تفاهمنامه ای در همین راستا بین شهرداری رشت، آب و 
فاضالب و قرارگاه خاتم االنبیاء منعقد شد.شهردار رشت جلوگیری از ورود فاضالب های صنعتی، عفونی 
و شیرابه های سراوان به رودخانه های شهر را از جمله الزاماتی که باید حتما در حین عملیات ساماندهی 
رودخانه ها تحقق پیدا کند خواند و عنوان کرد: مطالعات ساماندهی دو رودخانه شهر رشت در سه فاز 

انجام شده و مشاور آن نیز در حال انجام یکسری اقدامات اولیه است.
احمدی به جلسه اخیر خود با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور که استاندار و نمایندگان مردم گیالن در مجلس هم در آن حضور داشتند اشاره کرد و گفت: 

قرارگاه خاتم االنبیاء با استفاده از ابزارهای اجرایی در اختیار می تواند پروژه ساماندهی رودخانه های شهر 
رشت را در یک مدت زمانی تعیین شده اجرا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به معضل ترافیک شهر رشت و نبود کمربندی در این 
کالنشهر اشاره کرد و یادآور شد: شهر رشت به عنوان تنها کالنشهر حاشیه خزر دارای ۲۲۸ هزار خانوار 
و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است از سویی مشکل ترافیک آن از جمله دغدغه های همیشگی و از مطالبات 
مهم مردم محسوب می شود.شهردار رشت با بیان اینکه در طرح تفصیلی شهر رشت احداث یک پروژه 
رینگ ۹۰ متری به طول ۳۴ کیلومتر پیش بینی شده است تصریح کرد: این طرح باید در سه فاز اجرایی 
شود که فاز نخست از میدان گیل تا مسکن مهر، فاز دوم از جاده الکان به جاده جیرده و فاز سوم آن 
نیز مسیر جاده جیرده تا سراوان را شامل می شود.احمدی با تاکید بر اینکه فرآیند مطالعات فاز نخست 
این پروژه انجام و مصوبه شورای شهر رشت هم اخذ شده است خاطرنشان کرد: مطالعات اقتصادی 
فاز نخست پروژه کمربندی رشت توسط واحد سرمایه گذاری شهرداری رشت در حال انجام است و 

پیش بینی می کنیم در فاز نخست ۲.۶ کیلومتر عملیات بازگشایی مسیر انجام شود.
وی هزینه اجرای فاز نخست پروژه کمربندی شهر رشت را ۲۷۰ میلیارد تومان اعالم کرد و با تاکید بر 
اینکه دوره عملیات اجرایی این طرح ۲ ساله است 
گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان از اعتبار اشاره شده برای 
تملک اراضی است که در مسیر اجرای پروژه قرار 
دارند و امیدواریم با بهره برداری از آن بتوانیم بخش 

اعظمی از ترافیک شهر رشت را هدایت کنیم.
شهردار رشت ارتقاء کیفیت آسفالت معابر، کوچه ها 
و  اهداف  دیگر  از  را  فرعی  و  اصلی  و شریان های 
برنامه های شهرداری ذکر کرد و یادآور شد: در صورت 
مساعد بودن شرایط جوی برنامه ما این است که تا 
قبل از پایان سال بخش اعظمی از لکه گیری  و روکش 

آسفالت ها را در نقاط مختلف شهر انجام دهیم.
احمدی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ 
پیش بینی کردیم که پروژه هایی مانند لکه گیری، 
ابتدای  در همان  این ها  مانند  و  آسفالت  روکش 
سال یا حداکثر تا تیر یا مرداد ماه انجام شوند تا به 
این صورت مشکلی هم برای ترافیک شهر و تردد 
شهروندان ایجاد نشود.وی ساماندهی دست فروشان 
گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  هم  را  رشت  بازار 
یکسری الزامات قانونی ما را مکلف می کند تا با این پدیده علیرغم میل باطنی خود مقابله کنیم البته 
باید در این راستا به مؤلفه هایی مانند شرایط سخت اقتصادی، مهاجرت از روستا به شهر، همه گیری 

ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن هم توجه داشت.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه بحث ساماندهی دست فروشان بازار رشت در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: 
در همین جا از بخش خصوصی و تمام سازمان هایی که می توانند به ما کمک کنند می خواهم با شهرداری 

همکاری داشته باشند تا بتوانیم موجبات ساماندهی دست فروشان را به نحو مطلوبی فراهم کنیم.
احمدی اجرای پروژه های عمرانی توسط شهرداری رشت را نیز مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: در 
حال حاضر و با توجه به مشکالت اقتصادی، اجرای پروژه های عمرانی برای شهرداری ها با سختی ها و 
مشکالتی همراه است اما ما در شهرداری رشت سعی می کنیم با استفاده از مدل های سرمایه گذاری 

نسبت به انجام پروژه های خود اقدام کنیم.
شهردار رشت در پایان از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت با شهرداری جهت اجرای پروژه های 
عمرانی، ترافیکی و سایر طرح ها دعوت به عمل آورد و اضافه کرد: دریافت مطالبات، شناسایی ظرفیت های 

جدید و اجرای ممیزی امالک از دیگر اقداماتی است که شهرداری برای تحقق آن ها اهتمام ویژه ای دارد.
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شهردار رشت تاکید کرد که به زودی 
گرفته  نظر  در  عمرانی  پروژه های 
شده برای این شهر وارد فاز عملیاتی 

خواهد شد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار 
دی   ۹ سه شنبه  روز  عصر  رشت 
ماه۱۳۹۹ در جلسه مشترکی که بین 
شهرداری و نمایندگان قرارگاه خاتم  
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  االنبیاء 
به  رشت  شهر  عمرانی  های  پروژه  

زودی وارد فاز عملیاتی می  شوند.
شهردار رشت اجرای پروژه ساخت 

دو تقاطع نیروی دریایی و امام حسین )ع( توسط قرارگاه خاتم  االنبیاء را از 
جمله این پروژه های اعالم کرد و بیان داشت: در حال حاضر فاز مطالعاتی 

اجرای این دو پروژه به پایان رسیده است.
های  ظرفیت   بر  تاکید  با  احمدی 
بسیار خوب قرارگاه خاتم  االنبیاء 
عمرانی،  پروژه های  اجرای  در 
و  شهرداری  مشترک  همکاری 
رشت  کالنشهر  برای  را  قرارگاه 
کرد:  تصریح  و  دانست  سازنده 
تا  هستند  منتظر  شهروندان 
هرچه  شهر  مهم  های  پروژه  
نتیجه  و  شوند  عملیاتی  زودتر 
این همکاری  های مشترک به ثمر 

بنشیند.
دو  ساماندهی  رشت  شهردار 
از  را  زرجوب  و  گوهررود  رودخانه 
جمله مواردی که وی روی انجام آن 
و  دارد خواند  فراوانی  بسیار  تاکید 

اذعان کرد:  اجرای این پروژه  از جمله اولویت های شهرداری است که اعضای 
شورای شهر نیز تاکید زیادی در بحث ساماندهی این دو رودخانه داشته اند.

شهردار رشت: 

پروژه  های عمرانی شهر به زودی وارد فاز عملیاتی می شوند

در  ما  برنامه ریزی  های  افزود:  وی 
و  است  شفاف  شهرداری  مجموعه 
توسعه  های  بستر  می کنیم  تالش 
تمام  از  گیری  بهره   با  رشت  شهر 

ظرفیت  ها فراهم شود.
هفته  جلسه  به  رشت  شهردار 
نوبخت  باقر  با محمد  گذشته خود 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور نیز اشاره کرد 
و یادآور شد: رئیس سازمان برنامه 
به  جلسه  این  در  کشور  بودجه  و 
بحث  در  تا  دادند  مساعد  قول  ما 
اعتبارات  و  مالی  منابع  تخصیص 
جهت اجرای پروژه  های مهم شهر 

رشت کمک کنند.
وی با تاکید بر اینکه قرار است، هفته آینده جلسه دیگری با حضور 
از  تعدادی  و  مجلس  در  گیالن  مردم  نمایندگان  گیالن،  استاندار 
با  تهران  در  استان  نهادهای 
بودجه  و  برنامه  سا زمان  رئیس 
افزود:  شود،  برگزار  کشور 
استانی  با حمایت های  امیدواریم 
مهم  های  پروژه   بتوانیم  ملی  و 
جمله  از  که  را  رشت  کالنشهر 
است  شهروندان  مهم  مطالبات 
سرانجام  به  مقرر  موعد  در 

برسانیم.
الزم به ذکر است که در این جلسه 
در خصوص مباحث مالی و اعتباری 
بین  گوهایی  گفت و  ها  پروژه 
صورت  خاتم  قرارگاه  و  شهرداری 

پذیرفت.
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حدود  روزانه  تولید  از  رشت  شهردار 
۱۸۰ تن زباله خشک در شهر رشت 
خبر داد و گفت: پروژه مدیریت سامانه 
خرید و جمع  آوری پسماند خشک به 
زودی در شهر رشت اجرایی می  شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین  الملل شهرداری رشت، سید 
امروز  رشت  شهردار  احمدی  محمد 
گروه  کار  در  دی(   ۱۰ )چهارشنبه 
پسماند که به ریاست استاندار گیالن 
شهرداری  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
رشت به زودی پروژه مدیریت سامانه 
خرید و جمع  آوری پسماند خشک را 

در شهر رشت اجرایی می کند.
شهردار رشت اجرای همزمان سه پروژه حوزه پسماند شامل احداث زباله  سوز 
سایت سراوان ، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی الکان و تصفیه خانه شیرابه را 
مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در سال ۹۲ برای احداث زباله  سوز سایت سراوان 
قراردادی با شرکت چینی به ارزش ۴۰ میلیون دالر منعقد شد که ۱۳ میلیون دالر 

آن سهم شرکت و مابقی سهم شهرداری است.
وی با تاکید بر اینکه روند احداث دستگاه زباله سوز سراوان ادامه داشته و شهرداری 
نیز بر این امر نظارت کامل دارد ابراز داشت: در مورد انتقال تجهیزات هم طبق 
جلسه  اخیری که با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم و پیگیری هایی 

که انجام شد قرار است آخرین فاز آن هم خریداری و تحویل داده شود.
شهردار رشت از احداث ابنیه فنی مربوط به استقرار دستگاه زباله  سوز سراوان و 
تکمیل آن نیز سخن گفت و در همین مورد اذعان کرد: حدود ۲۲ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات ملی برای انجام این کار بودجه اختصاص داده شده و پروژه هم 

حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
احمدی پروژه دومی را که شهرداری در بحث مدیریت پسماند با جدیت آن را 
دنبال می کند تصفیه خانه شیرابه سایت سراوان اعالم کرد و گفت: در سال ۹۵ 
برای اجرای این پروژه قراردادی به ارزش ۷.۸ میلیارد تومان با یک شرکت توسط 

شهرداری منعقد شد و طرح مذکور در شهریور ۹۹ به بهره  برداری رسید.

شهردار رشت:
پروژه جمع  آوری پسماندهای خشک به زودی در شهر رشت اجرایی می شود

به  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
تصفیه  مسائل،  برخی  وجود  علت 
فعال  سراوان  سایت  شیرابه   خانه 
نیست اظهار داشت: برای خرید مواد 
اولیه مورد نیاز جهت تصفیه شیرابه 
کرده  برگزار  را  مناقصه ای  شهرداری 
که امروز زمان بازگشایی پیشنهادات 

آن است.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه خرید 
مواد اولیه تصفیه شیرابه برای شش ماه 
به حدود ۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد ابراز داشت: عالوه بر این ها برای 
احداث حوضچه آرامش هم اعتباراتی 
در نظر گرفته شده و پیمانکار هم وعده 

داده ظرف دو ماه این پروژه را به اتمام برساند.
احمدی از تولید روزانه حدود ۱۸۰ تن زباله خشک در شهر رشت خبر داد و عنوان 
کرد: شهرداری رشت پروژه  ای را تحت عنوان برنامه ریزی و مدیریت سامانه خرید 
و جمع آوری پسماند خشک در دستور کار دارد و در همین راستا با یک شرکت 

سرمایه گذار قراردادی منعقد کرده است.
وی با بیان اینکه از بهمن ماه امسال پروژه مدیریت سامانه خرید و جمع آوری 
پسماند خشک در شهر رشت عملیاتی می شود افزود: شهروندان می توانند با 
نصب اپلیکیشن بر روی گوشی های هوشمند خود با شرکت ارتباط برقرار کرده و 

زباله های خشک خود را در محل تحویل دهند.
شهردار رشت مکان یابی پنج نقطه در شهر رشت برای دریافت زباله های خشک 
شهروندان را در راستای اجرای طرح مدیریت سامانه خرید و جمع آوری پسماند 
خشک مورد تاکید قرار داد و گفت: با تحویل زباله های خشک عالوه بر دریافت 

یکسری خدمات، مبالغی هم به شهروندان پرداخت خواهد شد.
احمدی تفکیک زباله از مبدأ را شیوه ای که در تمام دنیا برای حل معضل زباله و 
پسماند اجرایی شده است دانست و عنوان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت کارخانه کود 
آلی الکان رشت را افزایش دهیم می توانیم امیدوار باشیم که در یک مدت زمانی 

حدود ۲ تا ۲ و نیم سال دیگر هیچ زباله ای به سایت سراوان منتقل نشود.

نقطه نظرات، پیشنهادهاو انتقادات خود را با ما در مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت در میان بگذارید.



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

رسالت حقیقی  را  و شهروندان  مردم  به  صادقانه  رشت خدمت  شهردار 
مجموعه شهرداری رشت توصیف کرد و گفت: با فرهنگ جهادی می توان 

بسیاری از مشکالت مرتبط با امور شهری را حل و فصل کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت روز گذشته )سه شنبه ۹دی ماه ۱۳۹۹( 
در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش خدمت صادقانه به مردم و شهروندان 
را یک اصل برای مجموعه شهرداری خواند و اظهار داشت: با فرهنگ جهادی 

می توان بسیاری از معضالت و مشکالت حوزه  شهری را حل و فصل کرد.
شهردار رشت ضمن گرامیداشت یوم اهلل ۹ دی، سالروز تجدید میثاق امت 
اسالمی با والیت فقیه و ایام فاطمیه)س(  عنوان کرد: مردم والیتمدار ایران 
اسالمی همواره ثابت کرده اند که پای نظام و آرمان های آن می مانند و در 

همه حال از ارزش های انقالب اسالمی دفاع می کنند.
احمدی با بیان اینکه خدمت به مردم باید در دستور کار تمام خدمتگزاران 
نظام اسالمی قرار بگیرد تصریح کرد: ایثارگری های دوران دفاع مقدس و 

مشارکت  مردم برای دفاع از کشور سبب شد انقالب اسالمی به چنین جایگاه واالیی برسد و امیدواریم 
این فرهنگ در تمام ارکان جامعه ترویج شود.

شهردار رشت با بیان اینکه با وجود تمام کارشکنی های دشمنان کشورمان به سمت تعالی پیش می رود 
یادآور شد: مدیریت نرخ تورم، تالش برای ارتقاء معیشت و اصالح امور اقتصادی از جمله مطالبات به حق 

مردم از مسئوالن است که باید به آن جامه عمل پوشانده شود.
احمدی با تاکید بر اینکه نباید جریانات سیاسی و حزبی به منفعت مردم ترجیح داده شود خاطرنشان 
کرد: ارتقاء سطح مشارکت های مردمی به برخی از مؤلفه ها وابسته است که مسئوالن و متولیان امر باید 

بسترهای تحقق آن را فراهم کنند.
وی ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان را رسالتی که شهرداری ها در راستای افزایش اعتماد 

شهردار رشت: 

با فرهنگ جهادی می توان بسیاری از مشکالت شهری را حل و فصل کرد

عمومی به نظام و انقالب می توانند انجام دهند خواند و اذعان کرد: بدون شک 
برای حل تمام مشکالت و معضالت یک شهر و کسب رضایت مردم عالوه بر 

شهرداری  سایر حوزه ها و نهادها هم باید مشارکت داشته باشند.
شهردار رشت گفت وگوی مستقیم با شهروندان، بازدیدهای میدانی از شهر 
و شنیدن دغدغه های مردم را از جمله اولویت های کاری خود اعالم کرد و 
افزود: همکاری های مشترک شهرداری رشت با نیروی دریایی هم از دیگر 
مواردی است که ارتقاء هرچه بیشتر آن حتما به نفع شهر و شهروندان تمام 

خواهد شد.
فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم)ع( رشت نیز در این 
دیدار دستاوردهای نداجا در تمام زمینه ها و رسیدن به یک استقالل را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: نیروی راهبردی ارتش با عمل به منویات و تاکیدات 
از  مقام معظم رهبری هم اینک در تمام حوزه های سطحی و زیرسطحی 

وابستگی خارج شده است.
امیر دریادار دوم »مهدی شعبانزاده« صیانت از جمهوری اسالمی ایران و 
حضور فعال در آب های بین المللی را رسالت نداجا اعالم کرد و افزود: در بحث نیروی انسانی متعهد و 
متخصص و آموزش آن ها نیز تربیت جوانان سلحشور و رزمنده در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار 

دارد تا پس از آن به بدنه نداجا ملحق شوند.
امیر دریادار دوم شعبانزاده مردم یاری را در کنار انجام سایر وظایف از جمله رسالت های نیروهای 
راهبردی نداجا اعالم کرد و گفت: ما در شرایط مختلف ثابت کرده ایم که در کنار مردم و با مردم هستیم 

و در هر وضعیتی نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه و بسیج به یاری آنان می شتابند.
فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم)ع( رشت در پایان خاطرنشان کرد: شهردار رشت 
یک مدیر شناخته شده والیی و جهادی هستند و امیدواریم با توفیق الهی، حمایت های مردم و مجموعه 

نیروهای مسلح در مسیر اجرای برنامه ها موفق باشند.



۱۰

پیام شهردار رشت به مناسبت »روز رشت«
شهردار رشت به مناسب فرا رسیدن دوازدهم دی ماه که به »روز رشت« 
نامگذاری شده است، یک پیام تبریک برای شهروندان صادر کرد.   متن پیام 
سید محمد احمدی  که به مناسبت ۱۲ دی »روز رشت« صادر شده، به شرح 

زیر است:

به نام خدا
به پاسداشت روز شهرم رشت می نویسم؛

شهری که با مردم با فرهنگش شناخته شده است و شهدای واالمقامش در 
هر نقطه از این شهر، فرهنگ ایثار و شهادت را برایمان به میراث گذاشته اند. 

شهر باران های نقره ای، که به واسطه قرار گرفتنش در راه جاده ابریشم از دیرباز 
به عنوان دورازه اروپا شناخته شده و همواره از آن به عنوان دروازه تمدن مدرن 

در ایران یاد می شود.
رشت شهر نخستین ها؛

نخستین شعبه بانکی ایران )نخستین شعبه بانک سپه(
نخستین کتابخانه ملی با بنای شاخص

نخستین تئاتر) اولین تئاتر ایران به شکل کالسیک و در سالنی در شهر رشت 
شروع به کار کرد(

نخستین اتوبوس وارد شده به ایران )قبل از دهه نود قرن سیزدهم خورشیدی(
نخستین راه آهن ایران )قدیمی ترین راه آهن ایران در مسیر بندر انزلی به پیربازار 

و رشت احداث شده که بقایای این راه آهن و خطوط ریلی هنوز وجود دارد(
نخستین داروخانه شبانه روزی در ایران )داروخانه کارون رشت(

نخستین خانه معلولین و سالمندان در ایران که آرسن میناسیان تأسیس کرد.
و همچنین شهر خالق خوراک شناسی از نگاه یونسکو

افتخارات این شهر از گذشته تا کنون ادامه داشته است و امروز هم ما در 
تالشیم که با خدمت به این دیار همیشه سربلند برگی دیگر به آن بیافزاییم.

روز رشت بر رشتوندان عزیز و بزرگوار و همچنین بر ما که خود را خدمتگزاران 
این مردم همیشه سربلند می دانیم گرامی باد.

سیدمحمد احمدی – شهردار رشت

دلنوشته شهردار رشت به مناسبت سالروز 
شهادت حاج قاسم سلیمانی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت امروز )جمعه ۱۲ دی( به مناسبت فرارسیدن 
نخستین سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در یک 

دلنوشته این ایام را تسلیت گفت؛ متن این دلنوشته به شرح زیر است:

دلنوشته ای برای او که در جان ماست!
یکسال گذشت و ما هنوز عزادار سرداریم

آنقدر دالور بودی که با اینکه با هواپیمای معمولی سفر می کردی دشمن جرأت 
رویارویی با تو را نداشت و به بزدالنه ترین صورت ممکن تو را شهید کرد. تویی 

که بعد هر نمازت چنین دعا می کردی؛
] خدایا به آن نمازها که در کنار این نهرها خوانده شد قسمت می دهیم عاقبت 

ما را ختم به شهادت کن.[
و خدا بندگان خالصش را چه زیبا به آرزویشان می رساند!

اندام دشمن می  اما هنوز نام و یادت لرزه بر  یکسال از آن روز گذشت، 
اندازد و تاریخ گواهی خواهد داد که از این نام تا همیشه با رشادت یاد 

خواهد شد.
و ما وارثان سیره سلیمانی مسئولیتی سنگین بر دوش خواهیم داشت که تو 

انقالب اسالمی را به امانت نزد ما گذاشته ای
تویی که شرف و غیرت و مردانگی را معنایی جدید بخشیدی

سردار شهادتت مبارک
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