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گفتار هفته

مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
حاج محمدی، در نخستین روز 
از نمایشگاه » صنایع غذایی، نان 
و شیرینی و نوشیدنی « در غرفه 
شناسی  خوراک  خالق  شهر 
سیدجالل  با  دیدار  در  رشت 
نعیم موسوی اظهارکرد: رشت از 
سال ۲۰۱۵  به عنوان شهرخالق 
خوراک شناسی در یونسکو به 

ثبت رسیده است.
و  ها  ظرفیت  تشریح  در  وی 
گفت:  رشت  های  توانمندی 
رشت بزرگترین  پارک جنگلی را 
متصل به خود دارد و ساالنه ۳۰  

میلیون گردشگر به این شهر سفر می کنند.
شهردار رشت با اشاره به وجود اولین داروخانه، کتابخانه و تماشاخانه در این شهر 
خاطر نشان کرد: از این رو رشت به شهر اولین ها معروف و شناخته شده است.

رشت  گفت:  محمدی  حاج 
و  است  برنج  شهر  به  معروف 
ادامه داد: رشت به عنوان دروازه 

اروپا نیز شناخته می شد. 
شهردار رشت با اشاره به پخت 
بیش از ۲۰۰ نوع غذا در شهر 
رشت  خوراک شناسی  خالق 
زمینه  در  شهر  این  گفت: 
نیز  غذایی  صنایع  و  خوراک 

توریست پذیر است.
از  همچنین  محمدی  حاج 
سخن  رشت  فرهنگی  سابقه 
گفت وخاطر نشان کرد: بزرگان 
زیادی در سطح دنیا همچون 

بزرگترین جراح مغز و اعصاب 
جهان، معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان برنامه و بودجه 
و  رشت  متولد  ایران،  کشور 

برخاسته از این شهر هستند.
وی همچنین خواهان دیداری 
مفصل تر با مهمانان حاضر شد و 
اظهار امیدواری کرد که درمدت 
اقامتشان در شهر رشت بتوانند 
دیدنی  و  گردشگری  مراکز  از 

رشت دیدن نمایند.
 شهردار رشت گفت: چه بسا 
اقامت، همچون  در مدت  که 
وگردشگران،  مهمانان  دیگر 
بتوانند با خوراکی های بومی و 
اصیل رشت بیشتر آشنا شوند.

عضو شورای شهر رشت نیز با اشاره به غرفه شهر خالق رشت در این نمایشگاه، 
اظهارکرد: در این غرفه ها بانوان  محلی فرآورده های کشاورزی خود را به 
معرض دید عموم می گذارند.

منش  عاقل  حسن  محمد 
گفت: این کدبانوهای گیالنی، 
غذاهای محلی را از مزرعه تا 

سفره ارائه می دهند.
تنوع  هرچندکه  افزود:  وی 
غذاهای محلی گیالن و رشت 
دلیل  به  اما  است  زیاد  بسیار 
محدودیت فضا، تنهاحدود ۸۰ 
نوع غذا درغرفه ها موجود است.
شهررشت  شورای  عضو  این 
در پایان خواهان تعامل بیشتر 
سرمایه گذاران عرصه خوراک 
بصره عراق با مجموعه مدیریت 

شهری رشت شد.

شهردار رشت در نمایشگاه »صنایع غذایی، نان، شیرینی و نوشیدنی«به نماینده تام االختیار فرماندار بصره گفت: 
در شهر خالق خوراک رشت بیش از ۲۰۰ نوع غذای محلی پخت می شود

جدیت شهردار؛ 
در حل یک مساله ریشه دار

به  محمدی  حاج  دکتر  ورود  لحظه  از     
برون  مساله  رشت،  شهرداری  ساختمان 
رفت از معضل زباله ها و مدیریت پسماندها 
به تبع  قرار گرفته و  مورد توجه جدی وی 
آن حل معضل دفن زباله ها در سراوان که 
سبب رنجش اهالی منطقه می شد، در کانون 

توجهات شهردار رشت بوده است.
   با تصمیم جدی وی و بازدیدهای مکرر و 
همه روزه اش از دفنگاه زباله های سراوان و 
های  شیرابه  خانه  تصفیه  ساخت  پیگیری 
زباله هم اکنون این پروژه از پیشرفت فیزیکی 
مطلوب برخوردار است و دور نیست زمانی که 
مردم رشت و اهالی منطقه از یک معضل و 

مشکل دیرینه و ریشه دار شهر رهایی یابند.
اگر این تصفیه خانه در آینده ای نه چندان 
دور کار خود را در سراوان شروع کند، نه تنها 
دفنگاه زباله های سراوان وضعیتی به مراتب 
بهتر می یابد بلکه رودخانه های رشت هم 
جانی تازه می گیرند و از سطح آلودگی های 

آنها کاسته می شود.
اینک شهر رشت بیش از هر زمان دیگر به 
خود  مشکالت  ترین  اساسی  از  یکی  رفع 
نزدیک شده است و به نظر می رسد تدابیر و 
تالشهای دکتر حاج محمدی در ساماندهی 
و مدیریت پسماندهای رشت در حال به ثمر 
نشستن است؛ چه در بهبود وضعیت سراوان 
و رفع نگرانی مردم منطقه، چه در بازدهی 
بهتر کارخانه کود آلی، چه در تالش برای 
ساخت نیروگاه زباله سوز رشت و در نهایت 
آموزش و برنامه ریزی برای تفکیک زباله ها 

از مبدا.
از دید رسانه های گروهی  این قضیه  حتی 
استان هم به دور نمانده و این هفته بسیاری 
از آنها تالش و جدیت شهردار رشت در این 
به  امیدواریم  اند، کاری که  زمینه را ستوده 
مزمن شهر  بیماری  و  قدیمی  معضل  پایان 

رشت، بیانجامد.
علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

حدیث هفته
امام حسن عسکری – علیه السالم – فرمود: عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه 
نیست، بلکه عبادت با تفّکر و اندیشه در قدرت بی منتهای خداوند در امور مختلف 

می باشد.
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دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با انتشار یک پیام درگذشت شاعر پیشکسوت و سرشناس گیالن 
جناب آقای بهمن صالحی را تسلیت گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت متن کامل پیام دکتر ناصر 
حاج محمدی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و اناالیه راجعون

خبر درگذشت شاعر پیشکسوت و سرشناس گیالن جناب آقای بهمن صالحی مایه تأسف 
و تاثر قلبی شد.

ایشان یکی از شاعران بلندآوازه گیالن بوده که با آثار زیبای خود در ادبیات معاصر این 
سرزمین صاحب سبک بوده اند.

اینجانب ضایعه درگذشت آن فرهیخته ارجمند را به فرهنگیان، ادبا و شعران و به ویژه 
خانواده بزرگوارشان تسلیت گفته و از درگاه حضرت احدیت برای آن مرحوم غفران الهی و 

برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

حضور شهردار رشت در مراسم معارفه دادستان جدید عمومی و انقالب 
مرکز استان 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،، دکتر ناصر حاج محمدی در 
آیین معارفه دادستان جدید عمومی و انقالب مرکز گیالن شرکت کرد.

در این مراسم حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور ، آیت اهلل فالحتی نماینده محترم ولی فقیه 
استان گیالن ، حجت االسالم خلیلی رئیس دادگستری استان گیالن ، ارسالن زارع استاندار گیالن، میر 

شمس مومنی فرماندار شهرستان رشت و دیگر مدیران استانی نیز حضور داشتند.

راه های همکاری مشترک شهرداری رشت و مخابرات گیالن 
بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست دکتر احمد 
رمضانپور در سخنانی با تاکید بر اینکه مخابرات منطقه گیالن همواره دارای نیروهای متخصص و 

باتجربه بوده و هست گفت: در دهه شصت در مخابرات ایران تحولی چشمگیر به وقوع پیوست.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت با ابراز امیدواری به اینکه به امید خدا 
مسائل مالی، فنی و نگهداری زیرساختهای مخابرات رفع شود، افزود: مردم تشنه خدمت هستند و 
این طبیعی است که خدمات به روز نیازمندند به همین دلیل در زمینه فیبرنوری احساس می کنم 

باید کاری انجام شود تا این شبکه به در خانه های مردم گسترش یابد.
وی موضوع تجمیع دکل های مخابراتی را هم مهم دانست و گفت: پیش از این هم در زمینه تجمیع 

دکل ها با مخابرات به توافقهایی رسیده بودیم.
دکتر رمضانپور خطاب به مدیر مخابرات منطقه گیالن گفت: اگر همین دو کار در زمان مدیریت شما 

انجام شود، کارنامه ای درخشان در گیالن خواهید داشت.
شهردار رشت هم با اشاره به زیبایی ها و چشم اندازهای بکر شهر رشت، گفت: باید در زمینه تجمیع 

آنتن های مخابراتی به شکل جدی به اتفاق نظر برسیم.
دکتر ناصر حاج محمدی تاکید کرد: من امیدوارم با همکاری هم و ساماندهی این موضوع، شهر 
رشت از نظر سیما و منظر چهره ای آماده تر و بهتر برای جذب و جلب گردشگر پیدا کند و با اصالح 

این وضعیت بر زیبایی شهر بیافزاییم.
وی ادامه داد: توسعه مخابراتی و ارتباط از طریق شبکه فیبرنوری می تواند به کاهش تردد شهری، 
کاهش آلودگی هوا و کاستن سفرهای درون شهری بیانجامد و مدیریت شهری همواره پشتیبان 

چنین برنامه هایی است.
مهندس علیرضا پارسایی مدیر مخابرات منطقه گیالن هم در این نشست ضمن استقبال از نظرات 
ارائه شده بر تجمیع دکل های مخابراتی تاکید کرد و خواستار ارائه طرح مشخص و مجاب کردن 

اپراتورهای مختلف در راستای اجرای این طرح شد.
گفتنی است در این نشست عالوه بر اعضای شورای اسالمی شهر رشت، عسکری سرپرست سازمان 
فاوای شهرداری و علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز حضور داشتند.
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شهردار رشت بسیاری از پروژه های شهری را با جدیت پیگیری کرد
در تداوم فعالیت های چند ماه گذشته، دکتر ناصر حاج محمدی عملکرد شهرداری 
رشت را در آبان ماه امسال تبیین وتشریح کرد و تاکید نمود: پروژه های بسیاری در این 

مدت پیگیری شده و به اجرا درآمده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکترناصر حاج 
محمدی که در ماه گذشته به طور مداوم پیگیر اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله 
های سراوان بود، همزمان به تعمیر، تجهیز و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی پرداخته 

وساخت سوله های جدید تخمیر و پردازش این کارخانه را دنبال کرده است.
طراحی و فراهم کردن بسترهای ساخت سایت نیروگاه زباله سوز با ظرفیت ۶۰۰ تن زباله 
در روز، عملیات زیر سازی و آسفالت راه دسترسی به تصفیه خانه شیرابه سراوان، عملیات 
زیرسازی، روکش و ترمیم آسفالت معابر شهری، تکمیل ساختمان ایستگاه آتشنشانی 

مسکن مهر رشت با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال، پیگیری شروع عملیات اجرای پروژه ساختمان اداری – فرهنگی شهرداری مرکز در میدان گیل، پیگیری 
تحویل موقت ساختمان بیماران هموفیلی و برنامه ریزی برای تکمیل این ساختمان و احداث ساختمان پست سوئیچینگ آبنمای موزیکال بوستان ملت 

برخی از پروژه هایی بود که شهردار رشت در این مدت پیگیری نمود. 
شهردار رشت در زمینه برخی از فعالیت های عمرانی مهم که طی ماه گذشته انجام شده است، گفت: انجام عملیات عمرانی به منظور تکمیل و بهره 
برداری خیابان » ۸ دی« حد فاصل معلم به رشتیان و پیگیری بهسازی و ترمیم آسفالت های رشت در نهضت آسفالت و پروژه های زیرسازی و آماده 

سازی معابر شهر از جمله این اقدامات بودند.
دکتر ناصر حاج محمدی همچنین در بیان عملکرد شهرداری رشت در ماه گذشته، محوطه سازی حرم خواهر امام و محورهای حاج سمیع و سوخته 
تکیه، شروع عملیات الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود، ساخت دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه های رشت، اجرای پروژه جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی در خیابان شهید کریم پور، فخب، خیابان سمیه، شهید قلی پور و استادسرا، شروع عملیات اجرایی فیبر نوری، اجرای طرح عابریار 

وسرمایه گذاری برای خرید، تجهیز و راه اندازی ۲۷ دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده ازدیگر اقدامات انجام شده برشمرد.
شهردار رشت در ادامه گفت: خرید سه دستگاه دوربین الیو و ۱۵ عدد الیسنس برای سیستم کنترل ترافیک، پروژه ساماندهی مسیر پیربازار حد فاصل 
میدان نبوت تا تخته پل، مطالعات بازنگری ترافیک وطراحی مسیر، زیرسازی و... سیستم تراموای رشت وحومه، پیگیری وتکمیل مطالعات خطوط ویژه 
اتوبوسرانی واصالح خط ویژه خیابان امام خمینی)ره(، انجام مطالعات پروژه ۳۵ متری اتصال مسکن مهر به جاده تهران، انجام مطالعات پروژه رینگ 
۹۰ متری میدان گیل به مسکن مهر وجاده الکان و بسیاری دیگر از پروژه ها از جمله موارد پیگیری شده بود که همگی این پروژه ها به سروسامانی 

مشخص رسیده اند.
برای دریافت فایل کامل گزارش عملکرد شهرداری رشت بر روی لینک http://www.rpcrasht.ir/ کلیک کنید.

شهردار رشت و رئیس کمیسیون عمران 
و توسعه شهری شورای شهر از برخی 

پروژه های عمرانی بازدید کردند
    این هفته شهردار رشت به همراه رئیس کمیسیون توسعه و عمران 
روند  و  بلوار شهید مدرس  پیاده روسازی  پروژه های  از  شهری شورا 

آسفالت خیابان ۸ دی بازدید کردند.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
به  رشت  شهردار  محمدی  حاج  ناصر  دکتر  رشت،  شهرداری 
توسعه  و  عمران  کمیسیون  رئیس  رمضانپور  احمد  دکتر  همراه 
شهری شورای اسالمی شهر رشت از پروژه پیاده رو سازی بلوار 
دی   ۸ خیابان  آسفالت  روند  و  دادگستری  مدرس جنب  شهید 

بازدید نمودند.
شایان ذکر است فرامرز جمشید پور معاون حمل و نقل و امور زیر 
بنایی شهرداری و ناصر عطایی شهردار منطقه یک شهرداری نیز در 

این بازدید حضور داشتند.

گزارش بازدید شهردار رشت و 
رئیس کمیسیون عمران و توسعه 
شهری شورای اسالمی شهر از 

شرکت کود آلی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت به همراه دکتر احمد 
رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه 
شهری شورای اسالمی شهر رشت از شرکت 
کود آلی ، خطوط تفکیک زباله و محل احداث 

دستگاه زباله سوز بازدید نمودند.
شایان ذکر است فرامرز جمشید پور معاون 
حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت 
و سجاد حسینی سرپرست شرکت کود آلی 

نیز در این بازدید حضور داشتند.

   همچنین  شهردار رشت به همراه  رئیس 
شورای  شهری  توسعه  و  عمران  کمیسیون 
ترافیک  کنترل  سامانه  از  شهر  اسالمی 
شهرداری رشت و روند ساخت ساختمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در شهرک 

مسکن مهر رشت بازدید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت به همراه دکتر احمد رمضانپور 
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای 
اسالمی شهر رشت از سامانه کنترل ترافیک 
شهرداری رشت و روند ساخت ساختمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در شهرک 
مسکن مهر رشت بازدید نمودند. گزارش تصویری 
این بازدید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

بارگذاری شده است



باحضوردکترحاجمحمدی؛
جلسهشورایمعاونانومدیرانشهرداریرشتبرگزارشد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای برگزاری سلسله 
جلسات هفتگی، جلسه شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی 

شهردار رشت، معاونین و مدیران روز چهارشنبه ششم  آذر ماه برگزار شد.
   در این نشست معاونان، مدیران، روسای سازمانها و مدیران مناطق پنجگانه شهرداری رشت حضور 

داشتند.

بازدید شهردار رشت از نمایشگاه صنایع غذایی
شهردار رشت به همراه جمعی از مسووالن ارشد استان از نمایشگاه »صنایع غذایی، نان و شیرینی 

و نوشیدنی« و غرفه »شهر خالق خوراک شناسی« بازدید کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 

بازدید از غرفه های این نمایشگاه با مهمانان خارجی حاضر در غرفه ها دیدار و گفتگو کرد.
گزارش تصویری برنامه بازدید شهردار رشت و مسئوالن ارشد استان را می توانید در زیر مشاهده 

کنید.

در غرفه شهر خالق رشت در نمایشگاه صنایع غذایی گیالن؛ 
کارگاه آموزشی آشنایی با شیرینی جات و حلواهای محلی برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای تحقق 
اهداف و برنامه های شهر خالق خوراک شناسی این کارگاه آموزشی در محل نمایشگاه صنایع 
غذایی، نان ها، شیرینی جات و نوشیدنی ها و در غرفه شهر خالق رشت با حضور عالقه مندان 

با مباحث مربوط به پخت خوراکی های 
محلی برگزار شد.

مرضیه رهبر مدرس دوره های آشپزی 
انواع  معرفی  ضمن  جات  شیرینی  و 
حلواهای محلی همچون حلوای ضیابر، 
سنگ حلوا و شیرینی جاتی همچون 
گل قند، رشته خشکار و... به اهمیت 
تغذیه  نحوه  در  محلی  های  خوراکی 

سالم تاکید کرد.

دیدار شهردار رشت با خانواده شهید مدافع امنیت مصطفی رضایی
بین  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
در  محمدی  حاج  ناصر  رشت،  شهرداری  الملل 
منزل شهید مدافع امنیت مصطفی رضایی حضور 

یافت و با خانواده شهید دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار شهردار رشت با اهداء لوح به خانواده 
رضایی،  مصطفی  کشور  امنیت  مدافع  شهید 
شهادت این شهید گرانقدر را که در اغتشاشات 
و ناآرامی های هفته گذشته برای حفظ امنیت 
و صیانت از بیت المال با روحیه وطن دوستی و 

شهادت طلبی جان عزیزش را فدای اسالم، انقالب و وطن کرد به خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفت.
گفتنی است در این دیدار خانواده گرانقدر شهید پیام شهادت مصطفی رضایی را خدمت به مردم تا پای 
جان عنوان کردند و از شهردار رشت درخواست نمودند با نامگذاری یکی از اماکن ورزشی یا کوچه محل 

۵اقامتشان به نام آن شهید واالمقام یاد و خاطره ایشان را زنده نگه دارند.



۶

با حضور شهردار رشت و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن؛ 
موضوعات مرتبط با مدیریت پسماندهای رشت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست، دکتر حاج 
محمدی با ارائه گزارشی درباره روند پیشرفت پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های دفنگاه سراوان به 

مسائل مربوط به مدیریت پسماندها در شهر رشت اشاره کرد.
شهردار رشت همچنین گفت: هم راستا با احداث تصفیه خانه در سراوان ما ظرفیت کارخانه کود 
آلی را افزایش داده و با ایجاد دو سوله جدید در صدد هستیم دو خط پردازش جدید در این کارخانه 

دایر کنیم.
وی ادامه داد: در اجرای پروژه کارخانه زباله سوز و قرارداد با شرکت TTS زمین اجرای پروژه آماده 
است و امیدواریم با همکاری مسئوالن ارشد استان و مقامات کشور زمینه های آغاز این پروژه فراهم 

گردد. 
شایان ذکر است در این نشست مهندس علی اوسط مقدم هم با اشاره به اینکه حل مسئله پسماندهای 
رشت از دغدغه های مدیران ارشد استان است گفت: استانداری گیالن نهایت همکاری را با شهرداری 

رشت برای ساماندهی این پروژه ها به عمل خواهد آورد.

بازدید شهردار رشت از نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی بسیج
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت از غرفه های 
نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی بسیج که به مناسبت هفته بسیج در سبزه میدان رشت برگزار 

شد، بازدید کرد.
گزارش تصویری این بازدید در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.

شهردار رشت در نشست تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن: 

هدف نهایی شهر خالق خوراک شناسی 
افزایش درآمد و بهبود معیشت مردم است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، ناصر حاج محمدی در پنجاه و دومین 
نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن که با موضوع »تحقق رویکرد شهر خالق؛ گذار 
از کمیت به کیفیت در شهرها« برگزار شد، با اشاره به بازدید معاون اقتصادی شهرداری یانگجوی چین از رشت طی 
روزهای گذشته، اظهار کرد: یانگجو با ۴.۵ میلیون نفر جمعیت شانزدهمین شهر خوراک شناسی دنیاست که از سال 

۲۰۱۵ به عنوان شهر خالق غذا در یونسکو به ثبت رسیده است.
وی با بیان اقدامات صورت گرفته در شهر یانگجو در خصوص تحقق شهر خالق خوراک شناسی توضیح داد: یانگجو 
طی چهار سال گذشته اقدام به راه اندازی دانشکده مجازی خوراک شناسی و جذب یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو 
از سراسر دنیا کرده است و در مدت مذکور ۲۰۰۰ نوع غذای شناسنامه دار و بیش از ۹۰۰ سرآشپز نیز معرفی و ساالنه 

هشت جشنواره بین المللی غذا با محوریت مناطق چهارگانه در این شهر برگزار کرده است.
شهردار رشت ایجاد ۱۰ خط هوایی، جذب پنج میلیون گردشگر در سال و کسب درآمد ۱۸ هزار دالری را از دیگر 
اقدامات شهرداری یانگجو عنوان کرد و تصریح نمود: در این مدت بیش از ۲۰۰ هتل پنج ستاره در یانگجو ساخته 

شده و حمل و نقل دریایی را از طریق ایجاد آب بندان و الیروبی رودخانه های داخل شهر فعال کرده اند.
حاج محمدی هدف نهایی شهر خالق را افزایش درآمد و بهبود معیشت مردم دانست و عنوان کرد: شهر رشت به 
واسطه اینکه محل زندگی بسیاری از شخصیت های بزرگ و نامی است سابقه تاریخی ارزشمند، تمدن باال و فرهنگ 

غنی دارد، اما متاسفانه رشت در بسیاری از شاخص ها از هم ترازان خود پایین تر است.
حاج محمدی شهر خالق را نیازمند زیرساخت خالق دانست و اضافه کرد: فرهنگ اولین زیرساخت تحقق رویکرد 
شهر خالق است. مادامی که مشکل زیرساختی داریم شهر خالق محقق نخواهد شد. جنگل سراوان و رودخانه های 
زرجوب و گوهررود برازنده شهری مانند رشت نیست، آب بندان زیبای عینک به حال خود رها شده و مرکز شهر قفل 

است لذا نیازمند اندیشه و تفکر برای خروج از این گرفتاری هستیم.
شهردار رشت با تأکید بر اینکه نباید تمامی مشکالت را به روی شانه های شهرداری گذاشت، بیان کرد: با تغییر مداوم 

شهرداران مشکلی حل نمی شود و نتیجه اش انگشت نما شدن شهر رشت در وزارت کشور است.
وی با اشاره به عبور ساالنه ۲۰ میلیون گردشگر از استان گیالن، خاطرنشان کرد: شهری که آوازه نامداران علمی و 
فرهنگی و ادبی و عرفانی آن در کشور و حتی دنیا پیچیده، حتی یک روز هم نمی تواند گردشگرانش را نگه دارد و 

آسفالت هنوز مسئله شهر ماست.
شهردار رشت با بیان اینکه زباله سراوان سابقه ۳۵ ساله دارد، گفت: ۳۵ سال زباله های شهر در بهترین مکان ریخته 
شده و شیرابه های آن مستقیما به رودخانه زرجوب رفته و از این طریق ۶۵ نقطه دیگر شهر را آلوده کرده و سپس از 

شهر خارج شده است لذا عبور این کانال فاضالب از داخل شهر برای رشت خجالت آور است.
وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضالب رشت، ادامه داد: هیچ کجای دنیا فاضالب را وارد رودخانه نمی کنند. 
همچنین با مشکل آبگرفتگی به دنبال بارش باران روبرو هستیم، زیرا ۸۰ درصد شبکه فاضالب ما را آب های 

سطحی پر کرده است.
شهرداری رشت از تدوین ۴۰ برنامه بلندمدت با چشم انداز ۱۴۱۴ خبر داد و تصریح کرد: اگر ساالنه پنج برنامه اجرا 
کنیم تا سال ۱۴۰۴ بخش عمده ای از عقب ماندگی رشت جبران می شود. بی تردید اگر چرخ توسعه به حرکت 

درآید کسی توانایی متوقف کردن آن را ندارد لذا نیازمند اعتماد و همکاری مردم هستیم.
وی تزریق پول از طریق جذب سرمایه گذار را نیروی محرکه موتور توسعه شهر رشت دانست و متذکر شد: 
نظام برنامه ریزی سلسله مراتب دارد و در گام نخست باید اهداف خرد و کالن را ببینیم و مأموریت رشت را 

تعریف کنیم.
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چرا تصفیه خانه لندفیل سراوان مهم است؟ 
 وقتی شهرداری نشان داد که خواستن، توانستن است

   پایگاه اطالع رسانی »دیارمیرزا« در آخرین مطلبی که در باره شهرداری رشت روز پنجشنبه هفتم آذر ماه 
۱۳۹۸ منتشر کرد در تحلیلی از عملکرد شهردار رشت در ارتباط با جدیت در ساخت تصفیه خانه شیرابه  
زباله های سراوان نوشت: »واقعیت امر این است که مشکل زباله سراوان تنها مختص مردم آن منطقه نیست، 

بلکه درد مشترک همه گیالنیان و معضل جدی همه استانهای شمالی است.«
   در این مطلب تاکید شده است: در ۲۰ کیلومتری شهر رشت و در دل منطقه جنگلی سراوان یعنی درست در 
جایی که باید مردم از اینکه در قطعه ای از بهشت الهی زندگی می کنند به خود ببالند؛ سالهاست که زباله های 
۶ شهرستان، ۲۲ شهر و بیش از یکصد دهیاری در آنجا دفن می شود. صحبت از سراوان است که به حدود ۴ 
دهه پیش با مصوبه شورای تامین به عنوان محل موقت دفن زباله انتخاب شده بود اما تا به امروز نیز همچنان 

زباله ها در همین محل دفن می شوند.

وقتی خواستن، توانستن است
   طی روزهای اخیر روند احداث تصفیه خانه لندفیل سراوان با تالش شبانه روزی نیروهای شهرداری رشت 
در حالی سرعت بی نظیری پیدا کرده است که تا همین چند وقت پیش تامین »زمین« تصفیه خانه لندفیل 
سراوان به محل نزاع و اختالف شهرداری با منابع طبیعی گیالن تبدیل شده بود که پس از سال ها این مشکل 
برطرف شد و امروز پیمانکار شهرداری درحال عملیات سربندی و تکمیل دیواره های سوله تصفیه خانه است. 
شروع عملیات خاک برداری محل تصفیه خانه شیرابه سراوان در ۲۶ تیر ماه ۹۸ آغاز شد و حجم کل عملیات 
خاک برداری برابر با ۲۸۰۰۰ متر مکعب است. پس از ۶۷ روز و در اولین روز مهرماه بسترسازی و تحکیم 
بستر محل اجرای سوله به پایان رسید. متراژ سوله تصفیه خانه و سوله کوره جمعا برابر با ۱ هزار و ۲۲۴متر 
مربع است که برای اجرای آن ۱۵۰ مترمکعب بتن مگر و ۵۷۲ مترمکعب بتن ریزی صورت گرفته است. 
همچنین برای  ساخت و اجرای سوله ها که در تاریخ ۱۶ آبان ۹۸ آغاز شده از ۷۲ تن آهن آالت استفاده شده 
است. اجرای پوشش سقف تصفیه خانه در اولین روز آذر به متراژ ۱۵۰۰ متر و دیوار سوله تا ارتفاع سه متر 
آغاز شده است که این روزها با پیشرفت فیزیکی مناسبی رسیده است و چیز زیادی به افتتاح تصفیه خانه 

باقی نمانده است.

چرا تصفیه خانه لندفیل سراوان مهم است؟
   اما احداث تصفیه خانه شیرابه های سراوان از آن جهت حائز اهمیت است که باید بدانیم فاضالب خانگی، 
فاضالب شهرک صنعتی، فاضالب بیمارستانی در کنار شیرابه های زباله دفنگاه سراوان ۴ منبع اصلی آلودگی 

رودخانه های رشت هستند. 
   شهرداری رشت در دوران ناصر 
همزمان  طور  به  حاج محمدی 
دنبال  به  هوشمندانه  کامال  و 
افتتاح تصفیه خانه لندفیل سراوان 
است، همچنین افزایش ظرفیت 
کارخانه کود آلی را دنبال می کند 
و از سوی دیگر با تفاهم صورت 
به  شهرداری  و  آبفا  بین  گرفته 
است  این  پیگیر  جدی  طور 
به  خانگی  فاضالب  ورود  از  که 

رودخانه ها جلوگیری شود. در کنار همه این ها اجرایی شدن روند احداث و نصب نیروگاه زباله سوز نیز می تواند 
در دو سال آینده کمک حال شهرداری برای کنترل پسماند رشت باشد که نتیجه آن مطمئنا کمک به احیای 
رودخانه های رشت خواهد بود کما اینکه آنگونه که در خبرها اعالم شده، قرار است از ظرفیت قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء نیز برای ساماندهی رودخانه استفاده شود. بدون شک اگر ناصر حاج محمدی در دوران حضور خود 
در شهرداری رشت بتواند معضل پسماند رشت را برطرف و رودخانه های آلوده زرجوب و گوهر رود را با کمک 

مدیران دولتی برطرف کند، عملکرد درخشانی در کارنامه کاری خود به ثبت خواهد رساند.
   واقعیت امر این است که مشکل زباله سراوان تنها مختص مردم آن منطقه نیست، بلکه درد مشترک 
همه گیالنیان و معضل جدی همه استان های شمالی است که رفع آن تنها با هم افزایی مدیریت شهری 
با مدیران استانی و کشوری امکان پذیر است. در این تجربه احداث محل تصفیه خانه نشان داده که اگر 
اراده و انگیزه الزم در بین مدیران برای حل مشکل وجود داشته باشد، هر کاری شدنی است و صرفا باید 
آستین ها را باال زد. شاید اگر از ۲ سال پیش با جدیت امروز، کار انجام می شد، تاکنون مشکل سراوان 

برطرف شده بود.

گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای اجرای دستور 
شهردار رشت مبنی بر ارائه خدمت به شهروندان هر ماه در روزهای جمعه اول ماه، صبح روز جمعه ۱ 
آذر میز خدمت در مصلی امام خمینی )ره( رشت با حضور اعضای محترم شورای اسالمی شهر ، معاونین 

، مدیران مناطق و روسای سازمان های شهرداری برگزار شد.

دو حکم جدید برای شهردار رشت
طی احکام جداگانه از سوی رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور؛ شهردار رشت به 
عنوان مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و عضو هیات امناء مرکز فرهنگی و موزه دفاع 

مقدس استان گیالن منصوب شد.
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور طی احکامی 
جداگانه دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت را به عنوان مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 

های دفاع مقدس و عضو هیأت امناء مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گیالن منصوب کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آیت اهلل فالحتی نماینده محترم 
ولی فقیه در استان گیالن در نخستین جلسه هیات امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گیالن 
که در روز یکشنبه مورخ ۳ آذر ماه با حضور ارسالن زارع استاندار گیالن، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار 

رشت و مسئولین استانی برگزار شد، احکام مسئولیت شهردار رشت را به ایشان اعطا کرد.

جمع آوری ۲۴۰ تن زباله تخلیه شده 
در ورودی روستای کیژده

با دستور دکتر ناصر حاج محمدی و حضور مدیران 
پسماند شهرداری  متولیان حوزه  و  خدمات شهر 
رشت حجم انبوهی از زباله ها و نخاله هایی که از 
روستاهای اطراف در نزدیکی ورودی روستای کیژده 

تخلیه شده بود، با ۴۰ کامیون حمل زباله جمع آوری 
و به سایت زباله سراوان انتقال یافت.

وظایف  در حوزه  اقدام شهرداری  این  است  گفتنی 
مدیریت شهری نبوده و در پاسخ به درخواست های 
و  برنامه های صدا  از  یکی  در  که  مکرر شهروندان 
سیمای مرکز گیالن مطرح شده بود صورت پذیرفت.



۸

شهردار رشت و رئیس شورای شهر از عملیات آسفالت 
میدان و بلوار ولیعصر و میدان نیروی دریایی بازدید کردند

   دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی این 
شهر از روند عملیات آسفالت میدان و بلوار ولیعصر)عج( و میدان نیروی دریایی بازدید کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح روز جمعه هشتم 
آذر ماه امسال دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی اسماعیل حاجی پور رئیس شورای 
اسالمی این شهر از روند عملیات آسفالت میدان و بلوار ولیعصر)عج( و میدان نیروی دریایی با حضور 
فرامرز جمشید پور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، میثم حرفت خواه سرپرست سازمان 
عمران و بازآفرینی شهرداری، پیمان پارسا سرپرست شهرداری منطقه سه، حامد بشردانش مدیر 

هماهنگی بر خدمات شهری شهرداری و دیگر مدیران مرتبط از نزدیک بازدید نمودند.
   در جریان این بازدید دکتر ناصر حاج محمدی دستورات الزم را برای سرعت عمل و دقت نظر در 
اجرای این پروژه  به دست اندرکاران و مجریان داده و به همراه رئیس شورای اسالمی شهر رشت از 

نزدیک این عملیات را مورد نظارت قرار دادند.

جلسه	کمیته	فنی	کارگروه	ترافیک	شهرداری	رشت	برگزارشد	
جلسه	کمیته	فنی	کارگروه	ترافیک	شهرداری	رشت	در	روز	پنج	شنبه	مورخ	۷	آذر	با	حضور	

اعضای	کمیته	فنی	برگزار	شد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	جلسه	کمیته	
فنی	کارگروه	ترافیک	شهرداری	رشت	در	روز	پنج	شنبه	مورخ	۷	آذر	با	حضور	اعضای	کمیته	
فنی	شامل	مدیر	ایمنی	و	مهندسی	ترافیک	شهرداری	رشت،	رئیس	پلیس	راهور	استان،	
رئیس	پلیس	راهور	مرکز	استان،	مشاورین	معین	ترافیکی	شهرداری	رشت	،	اساتید	دانشگاه	
و	جمعی	از	کارشناسان	حوزه	حمل	و	نقل	در	دفتر	معاونت	حمل	و	نقل	و	امور	زیربنایی	برگزار	

گردید.
در	این	جلسه	موضوعات	و	معضالت	ترافیکی	متعددی	مورد	بررسی	قرار	گرفت	که	پس	از	
ارائه	طرح	های	مذکور	توسط	مشاورین	ذیصالح	و	تبادل	نظرات	کارشناسی	اعضای	جلسه	

موارد	ذیل	مورد	تصویب	قرار	گرفت.
۱-	طرح	اصالح	هندسی	و	ساماندهی	مقابل	کارخانه	دخانیات	گیالن	واقع	در	بلوار	شهید	

افتخاری
۲-	طرح	ساماندهی	بازشوهای	واقع	در	باند	کندرو	بلوار	شهدای	گمنام

۳-	طرح	ساماندهی	دوربرگردان	های	بلوار	امام	علی	)ع(
۴-	بررسی	اولیه	بازگشایی	معبر	اقتصاد	و	ساماندهی	معابر	در	محدوده	پیاده	راه	مرکزی	رشت

شهردار رشت و مدیرعامل شرکت 
آبفا از پارک دانشجو بازدید 

کردند
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
با  رشت  شهردار  محمدی  حاج  ناصر 
رئیس  پور  حاجی  اسماعیل  همراهی 
حسینی  رشت،  شهر  اسالمی  شورای 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهری استان گیالن، معاونین و مدیران 
تصفیه  راستای  در  رشت  شهرداری 
فاضالب شهری از پارک دانشجو بازدید 

نمودند.
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