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شهردار رشت:
روابط عمومی محور توسعه در هر سازمان است



حدیث هفته

۲

ِ عليه السالم َقاَل: َمْن أَنَْصَف النَّاَس ِمْن نَْفِسِه ُرِضَي بِِه َحَكماً لَِغْيِرِه.   َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ
از امام صادق عليه السالم روایت شده که فرمود: هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، 

به داورى دیگران پذیرفته شود.                                                                                           )کافی، ج۲، ص۱۴۶(

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى رشت، 
مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بين الملل شهردارى رشت با اعالم 
اینكه جلسه شوراى معاونين شهردارى رشت صبح امروز پنجشنبه )۳۰ 
این  اظهار داشت: در  برگزار شد،  به ریاست شهردار رشت  ادیبهشت( 
جلسه مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از 

عملكرد هفتگی معاونت هاى مربوطه ارائه گردید.
از  بيشترى  الملل شهردارى رشت جزئيات  بين  امور  و  ارتباطات  مدیر 
جلسه شوراى معاونين شهردارى را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در 
این جلسه شهردار رشت از تالش هاى مدیران شهردارى براى افتتاح پيش 
از موعد مقرر پروژه بلوار هشت دى قدردانی کرد و خواستار تسریع در 

تكميل سایر پروژه هاى نيمه تمام شهردارى رشت شد.
عاطفی آموزش مستمر نيروى انسانی شهردارى را از دیگر بخش هایی که 

شهردار رشت بر لزوم تحقق و اجراى کامل آن تاکيدات فراوانی داشت 
اعالم کرد و افزود: برنامه ریزى و ایجاد ساختار مناسب در سطوح مختلف 
جلسه  در  رشت  شهردار  که  بود  مهمی  موضوعات  دیگر  از  شهردارى 

شوراى معاونين شهردارى توجه ویژه اى به آن داشت.
تقویت  خواستار  جلسه  این  در  رشت  شهردار  اینكه  به  اشاره  با  وى 
حوزه هاى درآمد و عمرانی شهردارى شد بيان داشت: شهردار رشت در 
جلسه شوراى معاونين، مدیران و معاونين را به هم افزایی هرچه بيشتر 

و پرهيز از تفكر جزیره اى دعوت کرد.

قدردانی شهردار رشت از اتمام پیش از موعد بلوار هشت دی
تاکید شهردار رشت به آموزش مستمر نیروی انسانی در شهرداری
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، مراسم اختتامیه برنامه"شهر 
احمدی  محمد  سید  حضور  با  قرآن"  شهر  باران، 
شهردار رشت در سالن سازمان اتش نشانی شهرداری 

رشت برگزار شد.
و  یاد  گرامیداشت  با  مراسم  این  در  رشت  شهردار 
خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و 
شهدای مدافع حرم، به اهمیت ترویج و تبیین فرهنگ 
قرآنی تاکید کرد و اظهار داشت: نباید برای اقدامات 
فرهنگی به چشم هزینه نگاه کنیم ، بلکه این هزینه ها 

سرمایه گذاری برای آینده محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری امروزه عالوه بر خدمات 
عمرانی به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در 
ارائه خدمات فرهنگی نیز پیشتاز هستند بیان داشت: 
شهرداری رشت همواره در راستای ترویج و توسعه 

فرهنگ قرآنی گام برمی دارد.
احمدی با اشاره به اینکه باید همواره در زندگی با قرآن مانوس شویم، عنوان داشت: قرآن 

کتاب هدایت انسان ها است و برای همه نسل ها نازل شده است.
شهردار رشت همچنین به توزیع عادالنه خدمت واقدامات فرهنگی در محالت مختلف 
به ویژه محالت کم برخوردار اشاره کرد و یادآور شد: با ترویج فرهنگ قرآنی می توان از 

بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.
احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت نیز در این مراسم از قرآن به عنوان نور 
و برکت از جانب خداوند یاد کرد و اظهار داشت: قرآن یک کتاب جامع است و برکات زیادی 

در زندگی انسان دارد.
رمضانپور با اشاره به اینکه فواید و آثار همه کتب علمی دنیا در قرآن نهفته است، بیان 

شهردار رشت در مراسم اختتامیه برنامه " شهر باران، شهر قرآن" مطرح کرد:

جلوگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی با ترویج فرهنگ قرآنی

کرد: باید با فرهنگ قرآنی آشنا شویم و در زندگی 
به قرآن تمسک جوییم.

رئیس شورای اسالمی رشت قرآن را ناجی جامعه 
قرآن  اینکه  به  اشاره  با  و  دانست  ویژه جوانان  به 
تنها چیزی است که می تواند جوانان را از شبیخون 
فرهنگی نجات دهد، ابراز داشت: بهترین واکسن 
برای حفظ جوانان از آسیب ها قرآن است و باید 

فرهنگ قرآنی را در میان نسل جوان ترویج دهیم.
وی با اشاره به اقدامات خوب شهرداری در راستای 
ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: می توان با 
راه اندازی خانه قرآن گام محکم تری در راستای 
ترویج و تبیین ارزش های اسالمی و فرهنگ قرآنی 

برداشت.
اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهدوی  االسالم  حجت 
گیالن نیز در این مراسم نیز نزول قرآن را رحمت 

الهی دانست و افزود: بشریت باید در قرآن تامل و تفکر کند.
در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از قاریان برنامه " شهرباران، شهر قرآن" و 

همچنین فعاالن قرآنی شهرداری رشت تجلیل به عمل آمد.
الزم به ذکر است برنامه "شهر باران، شهر قرآن" در ماه مبارک رمضان به همت سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد و ۹۰ قاری برجسته گیالنی روزانه 

در پیاده راه فرهنگی به ترتیل خوانی قرآن کریم پرداختند.



۴ با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت هر هفته 
با »آوای بلدیه« همراه شوید.

شهردار رشت در نشست با مسئوالن روابط عمومی مرکز، مناطق و سازمان های شهرداری: 
روابط عمومی محور توسعه در هر سازمان؛ عملکرد روابط عمومی ها به هویت بخشی سازمان ها منجر می شود

مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
احمدی  محمد  سید  رشت، 
)سه شنبه  امروز  رشت  شهردار 
با  که  نشستی  در  اردیبهشت(   ۲۸
مسئوالن روابط عمومی مرکز، مناطق 
رشت  شهرداری  سازمان های  و 
و  عمومی  روابط  هفته  مناسبت  به 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  ارتباطات 
روابط عمومی نقش مهمی در تعیین، 
شکل دهی و برنامه ریزی برای اجرای 

سیاست های راهبردی یک سازمان ایفا می کند.
وی اطالع رسانی مناسب و به موقع فعالیت ، عملکرد و برنامه های سازمان ها را از جمله 
وظایف مهم روابط عمومی دانست و با بیان اینکه این حوزه نقش مهمی در پاسخگویی به 
افکار عمومی بر عهده دارد تصریح کرد: انتظار من از مجموعه روابط عمومی این است که 

فعالیت هایشان به روز و حرفه ای باشد.
احمدی با تاکید بر اینکه امروزه مطالبات شهروندان از دستگاه خدمت رسان شهرداری 
تغییر یافته و شکل گسترده تری به خود گرفته  است بیان داشت: مجموعه روابط عمومی 
باید بتواند با یک نگاه جامع و با تحلیل مناسب ضمن پیگیری مطالبات مردمی عملکرد 

سازمان خویش را به خوبی منعکس سازد.
تاکید  را مورد  احمدی ضرورت آموزش مستمر کارکنان روابط عمومی شهرداری 
قرار داد و با اشاره به اینکه روابط عمومی ها منجر به هویت بخشی سازمان خود 
ابراز داشت: روابط عمومی در پیکان اطالع رسانی سازمان مربوطه قرار  می شوند 

چشم انداز  می تواند  بنابراین  دارد 
بلند مدت مجموعه خود را ترسیم 

کند.
رسانه های  نقش  رشت  شهردار 
مجازی  شبکه های  و  الکترونیکی 
در اطالع رسانی و آگاهی مردم را 
و  دانست  اهمیت  حائز  بسیار  نیز 
حوزه  در  که  کسانی  کرد:   اضافه 
می کنند،  فعالیت  عمومی  روابط 
مکان  هر  و  زمان  هر  در  باید 
خصوص  به  که  چرا  باشند  آماده 
شبانه روزی  صورت  به  فعالیت ها  آن،  زیرمجموعه  سازمان های  و  شهرداری  در 

است.
احمدی روابط عمومی را محور توسعه در هر سازمان و نهاد تلقی کرد و بیان داشت: 
بر  ارتباطات بر کسی پوشیده نیست و  جایگاه و نقش روابط عمومی ها در توسعه 
محسوب  مهم  اصلی  جامعه  در  نیز  ارتباطات  دانش  ارتقا  و  تقویت  اساس  همین 

می شود.
ابتدای این  الملل شهرداری رشت نیز در  مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین 
جلسه گزارشی از عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ارائه داد 
و همچنین مسئوالن روابط عمومی مناطق و سازمان های شهرداری به بیان دیدگاه ها و 

نقطه نظرات خود پرداختند.
در انتهای این جلسه با اهدای لوح تقدیر توسط شهردار رشت از مسئوالن روابط عمومی 

شهرداری قدردانی به عمل آمد.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت با حضور 
در تمرین تیم فوتبال سپیدرود رشت 
با مدیریت، کادرفنی و بازیکنان این 

تیم دیدار وگفت و گو کرد.
احمدی به نقش مهم ورزش به ویژه 
اجتماعی  نشاط  و  شور  در  فوتبال 
یک  برگزاری  افزود:  و  کرد  اشاره 
مسابقه فوتبال می تواند باعث افزایش 
برای جوانان و  به ویژه  نشاط جامعه 

کاهش بزه اجتماعی شود.
با  شاید  اینکه  به  اشاره  با  احمدی 
چند  برای  بتوان  هزینه  میلیاردها 
جوانان  در  را  هیجان  و  شور  ساعت 
برگزاری  داشت:  بیان  کرد،  ایجاد 
برد  ویژه  به  و  فوتبال  مسابقه  یک 
تیم محبوب می تواند انگیزه و نشاط 

طرفداران را مضاعف کند.
گیالن  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ  در  توجهی  قابل  قدمت 
اولین  به  همواره  و  دارد  ورزش  و 
داشت:  ابراز  است  بوده  معروف  ها 
خدمات  بر  عالوه  رشت  شهرداری 
گسترده در حوزه های مختلف از تمام 
ظرفیت خود برای اعتالی فرهنگ و 

ورزش استفاده می کند.
اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
سپیدرود تنها متعلق به مردم رشت 
استان  کل  به  متعلق  بلکه  و  نیست 
گیالن است خاطرنشان کرد: این تیم 
با عزم همگانی، برنامه ریزی و ایجاد 
ساختار مناسب می تواند بار دیگر به 

لیگ برتر صعود کند.
سید مهدی آقازاده مدیرعامل باشگاه 
سپیدرود و علی نظر محمدی سرمربی 
تیم فوتبال سپیدرود رشت نیز از حمایت 

های شهردار رشت قدردانی کردند.

با حضور شهردار رشت در تمرین تیم سپیدرود صورت گرفت؛ 
کمک نقدی شهرداری به تیم فوتبال سپیدرود جهت حضور قدرتمندانه برای ادامه مسابقات
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شهردار رشت خبر داد؛
گام دیگر شهرداری رشت برای تحقق شهر هوشمند؛

پروژه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر رشت اجرا می شود
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی شهردار رشت امروز )پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت( اجرای پروژه پارک 
حاشیه ای معابر شهر رشت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: هوشمندسازی 
و بهبود وضعیت ترافیک از جمله اهدافی محسوب می شود که با اجرای این طرح 

محقق می شود.
وی در ادامه قرارداد سامانه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر را تشریح کرد 
و ابراز داشت: با اجرای این طرح، شهروندان می توانند جهت پارک خودرو و پرداخت 
هزینه در معابر تحت پوشش مدیریت پارک حاشیه ای بدون حضور پارکبان و از طریق 

اپلیکیشین، سرویس پیامکی و وب سایت اقدام نمایند.
شهردار رشت با اشاره به اینکه پروژه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر 

رشت در ۲۱ معبر پرترافیک سطح شهر اجرا می شود بیان داشت: این طرح مصوبه 
شورای عالی ترافیک کشور است و بر اساس آن عواید و درآمد حاصل از آن مطابق 

قانون صرف ساخت پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر خواهد شد.
احمدی دیگر مزیت های پروژه مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر رشت را 
برشمرد و اضافه کرد: با اجرای این طرح نحوه نظارت بر وضعیت پارک خودروها در 
معابر به صورت کامال مکانیزه و بدون دخالت نیروهای انسانی از طریق خودروهای 

مجهز به دوربین ثبت تخلف انجام می شود.
شهردار رشت مدیریت مکانیزه پارک حاشیه ای معابر را موثر در بهبود وضعیت 
پارک موجود در سطح  به محدودیت فضای  توجه  با  افزود:  و  دانست  ترافیک 
شهر، این امر منجر به توزیع عادالنه فضای پارک برای تمام شهروندان خواهد 

شد.
دیگر  از  را  آینده  در  شهر  ترافیکی  سیاست گذاری های  ترسیم  احمدی 
کارکردهای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: شهروندان با اطالعات برخطی 
امکان  این  الکترونیک پارک حاشیه ای معابر قرار دارد  که در سامانه مدیریت 
را خواهند داشت تا از وضعیت ترافیک معابر سطح رشت به صورت آن الین و 

لحظه ای مطلع شوند.
وی با بیان اینکه دستیابی به شهر و شهروند هوشمند از جمله مزیت های اجرای 
مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای معابر رشت محسوب می شود افزود: با استفاده 
پارکینگ های  تا  امکان میسر می شود  این  از چنین طرح هایی  از درآمد حاصل 
اندازی شود و هم اینک نیز لکه گذاری جهت احداث  طبقاتی در سطح شهر راه 

پارکینگ طبقانی در سطح شهر انجام گرفته است.

بازدید سرزده شهردار رشت از تیم عملیاتی 
ایستگاه ۱۳ آتش نشانی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی در بازدید از تیم عملیاتی ایستگاه ۱۳، ضمن بررسی میزان 
آمادگی نیروهای آتش نشانی، از فداکاری ها و ایثارگری های آتش نشانان در 

عملیات اطفای حریق تقدیر و تشکر نمود.
شایان ذکر است، شهردار رشت در ادامه از روند اجرای آسفالت بلوار شهید 

افتخاری بازدید و بر رفع موانع و تسریع در اجرای آن تاکید ورزید.



۷

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، اجتماع مردمی حمایت از نهضت مقاومت و محکومیت عوامل 
امام خمینی)ره(  با حضور شهردار رشت در مسجد مصلی  استکبار 

گزارش تصویری اجتماع مردمی حمایت از نهضت مقاومت و محکومیت عوامل استکبار با حضور شهردار رشت

برگزار شد.
شایان گفتن است که در این مراسم آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه 

استان گیالن و  امام جمعه رشت به ایراد سخنرانی پرداخته است.

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



۸

امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، »سید محمد احمدی« 
صبح امروز یکشنبه )۲۶ اردیبهشت( در مراسم 
بهره برداری از پروژه بلوار هشت دی رشت که با 
حضور علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، 
جمعی از اعضای شورای اسالمی و دیگر مسئوالن 
بهره برداری  داشت:  اظهار  شد  برگزار  شهری 
بارز  مصداق  واقع  در  پروژه  این  موعد  از  زودتر 
مدیریت  مجموعه  در  جهادی  رویکرد  اتخاذ 

شهری است.
شهردار رشت در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم اظهار داشت: این پروژه را 
به مردم فهیم و والیتمدار رشت تقدیم و از همه 
آنان قدردانی می کنم زیرا همواره به طرق مختلف 

یاری گر مجموعه مدیریت شهری بوده اند.
شهرداری  کارکنان  و  مدیران  زحمات  احمدی 
جهت به ثمر رساندن پروژه بلوار هشت دی رشت 

را ارزشمند خواند و با بیان اینکه اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی راهکار برون رفت از بسیاری موانع و 
مشکالت پیش روی اجرای پروژه های شهری است اضافه کرد: با تالش شبانه روزی و مدیریت جهادی 

موفق شدیم این پروژه را زودتر از زمان موعد به اتمام برسانیم.
شهردار رشت سه مولفه مهم مدیریت جهادی را مورد اشاره قرار داد و در تشریح بیشتر این مطلب 
یادآور شد: نخستین شاخصه و مولفه مدیریت جهادی توکل به خدا است زیرا هرگاه برای تکمیل پروژه 

بلوار هشت دی با موانعی مواجه شدیم با توکل بر خدا مسیر برای ما هموار شد.
احمدی اصل خودباوری را مولفه دوم مدیریت جهادی دانست و اذعان کرد: خوشبختانه خودباوری و 
اعتماد به نفس در کارکنان شهرداری موج می زد و دقیقا بر اساس همین اصل بود که توانستیم این 

پروژه را زودتر از زمان مقرر به اتمام رسانده و تقدیم مردم فهیم رشت کنیم.
شهردار رشت ادامه عملیات اجرایی و تکمیل دیگر پروژه های نیمه تمام شهرداری با رویکرد مبتنی بر 
مدیریت و روحیه جهادی را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: تا زمانی که مسئولیت و امانت در دستان 

ما است لحظه ای از خدمت به مردم غافل نخواهیم شد.
احمدی در پایان اظهار داشت: در همین جا الزم می دانم از مساعدت های مجموعه عوامل انتظامی، 
پلیس راهور، سایر دستگاه های اجرایی خدمت رسان و اهالی محدوده بلوار هشت دی جهت تکمیل و 

بهره برداری این پروژه قدردانی به عمل آورم.
از تالش های مجموعه مدیریت شهری برای اجرای پروژه بلوار هشت دی تشکر می کنم

»علی فتح اللهی« فرماندار شهرستان رشت نیز در این مراسم، افتتاح پروژه بلوار هشت دی را اقدامی 
ارزشمند در راستای توسعه شهری دانست و ضمن تشکر از تالش های مجموعه مدیریت شهری اظهار 

شهردار رشت در مراسم افتتاح پروژه بلوار هشت دی: 
افتتاح زودتر از موعد پروژه بلوار هشت دی مصداق بارز مدیریت جهادی در شهرداری رشت

داشت: این پروژه منجر به کاهش ترافیک و رونق 
ساخت و ساز در شهر رشت خواهد شد.

هم افزایی،  مشارکت،  همدلی،  ضرورت  به  وی 
همگرایی و پرهیز از تفکر جزیره ای برای جلب 
مردم  شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  مردم  رضایت 
عملکرد مسئوالن را رصد می کنند و خدمتگزاران 

خود را می شناسند.
انتخابات  ادامه  در  رشت  شهرستان  فرماندار 
ضمن  و  داد  قرار  اشاره  مورد  هم  را  پیش رو 
دعوت از مردم جهت حضور پرشور و گسترده 
در آن اظهار داشت: انتخابات در نظام جمهوری 
اهمیت  حائز  بسیار  مسئله ای  ایران  اسالمی 
است و منجر به توسعه کشور، استان، شهرها 

و روستاها می شود.
شبانه روزی  همت  با  دی  بلوار هشت  پروژه 
به  موعد  از  زودتر  ماه  چند  و  شهردار 

بهره برداری رسید
»احمد رمضانپور نرگسی« رئیس شورای اسالمی رشت نیز در این مراسم، با قدردانی از زحمات سید 
محمد احمدی شهردار رشت در راستای تکمیل و بهره برداری از پروژه بلوار هشت دی عنوان کرد: بلوار 
هشت دی پروژه ای فنی با هدف روان سازی ترافیک بود که با وجود موانع فراوان، و با همت شبانه روزی 

شهردار و مدیران شهری چند ماه زودتر از موعد به بهره برداری رسید.
رئیس شورای اسالمی رشت در پایان خاطرنشان کرد: از زحمات شهردار و مدیران پیشین در اجرای 

این پروژه قدردانی می کنم.
افتتاح بلوار هشت دی مصداقی بارز از رویکرد مدیریت جهادی در شهرداری رشت است

»ناصر عطایی« سرپرست منطقه یک شهرداری رشت نیز در این مراسم، با اشاره به اینکه پروژه هشت 
دی در سنوات گذشته با نگاه روان سازی ترافیک و اجرای طرح تفصیلی آغاز شده و مدتی متوقف ماند، 

اظهار داشت: این پروژه با تاکیدات و پیگیری های مستمر شهردار رشت به بهره برداری رسید.
وی طول این پروژه را ۸۵۰ متر در دو باند سواره به عرض ۹.۵ متر اعالم کرد و ابراز داشت: در این پروژه 

۳  هزارو ۶۰۰ متر پیاده رو  ۷۰۰  متر جدول گذاری انجام شده است.
سرپرست منطقه یک شهرداری رشت افتتاح بلوار هشت دی را مصداقی بارز از مدیریت جهادی دانست 
و اضافه کرد: این پروژه با استفاده از ظرفیت درون سازمانی و تعامل بین دستگاهی به بهره برداری رسید.



۹

رایزنی شهردار با وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر راه و شهرسازی 
برای تعیین تکلیف پارک مفاخر رشت و اخذ ۳۰۰۰ تن قیر 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، »سید محمد 
احمدی« امروز دوشنبه)۲۷ اردیبهشت( در ادامه سلسله جلسات خود در تهران با مسئوالن 
کشوری جهت رایزنی برای حل مشکالت شهری با وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر راه  و 

شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دیدار و گفت وگو کرد.
شهردار رشت امروز در جلسه ای که با کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی داشت در خصوص 
پارک مفاخر رشت، ضرورت استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۱ الیحه خرید و تملک و اراضی 

برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی مصوب سال ۵۸ رایزنی هایی را انجام داد.
پس از پیگیری های اکید شهردار رشت وزیر جهاد کشاورزی به مسعود منصور رییس 
رشت  مفاخر  پارک  تکلیف  تعیین  برای  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 

دستورات الزم را صادر و مراتب آن را ابالغ کرد.
خود  پیگیری های  ادامه  در  رشت  احمدی شهردار  محمد  سید  است  ذکر  به  الزم 

معاون  عبوری  مهدی  با  نیز  جلسه ای  شهرسازی، امروز  و  راه  وزیر 
ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  داریوش مدیرعامل  و 

حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس  مانی  ا
نقل جاده ای کشور داشت. و 

در این جلسه شهردار رشت از داریوش امانی ریس 
نقل جاده ای کشور  و  و حمل  راهداری  سازمان 
آسفالت  برای  نیاز  مورد  قیر  کرد  درخواست 
رشت  شهر  به  منتهی  شریانی  جاده های 
که وی دستورات الزم جهت  یابد  اختصاص 

تحقق این مهم را صادر کرد.
شهردار رشت همچنین با معاون وزیر راه 
تن  هزار   ۳ اخذ  مورد  در  شهرسازی  و 
طرح های   ۱۴۰۰ سال  اعتبارات  از  قیر 
بازآفرینی و لزوم تسریع در پرداخت 
بازآفرینی  شده  مصوب  اعتبارات 

امر  این  نتیجه  گفت وگو کرد که در 
عبوری  آقای  سوی  از  آن  دستور 

معاون وزیر راه صادر شد.

بازدید صبحگاهی شهردار رشت از پروژه 
بازگشایی مسیر امام علی)ع( 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت صبح امروز )سه شنبه ۲۸ اردیبهشت( از پروژه بازگشایی مسیر امام علی)ع( و احداث تقاطع غیر 

هم سطح ولی عصر)عج( بازدید کرد.
گفتنی است این پروژه میدان ولی عصر)عج( به خیابان امام علی)ع( و بلوار دیلمان را متصل می کند 

و از جمله پروژه های سرمایه گذاری شهرداری به شمار می رود.
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