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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
بازدید  در  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
در   ۱۳۹۹ ماه  خرداد  یکشنبه ۲۵  روز 
تاکید کرد  پروژه  این  از  بازدید  جریان 
که کارهای پایانی اجرای این پروژه هم 
اکنون در دست اقدام است و به زودی 
کار  آزمایشی  فاز  وارد  شده  یاد  پروژه 

خود می شود.
نشان  خاطر  همچنین  رشت  شهردار 
نمود: با وارد شدن تصفیه خانه شیرابه 
ها در مدار کار، عمالً شیرابه کوه زباله 
های سراوان، تصفیه شده و آب سالم 

وارد رودخانه های رشت می شود.
وی گفت: از پیمانکار پروژه هم قدردانی 
مندی  عالقه  و  جدیت  با  که  کنم  می 
یاد  خانه  تصفیه  تکمیل  اجرای  پیگیر 
شده است  و از او می خواهم که مراحل 

پایانی کار را هم با جدیت دنبال کند.

تصفیه خانه شیرابه زباله های 
سراوان به زودی وارد 

فاز آزمایشی می شود

شهردار رشت همچنین در محل تصفیه 
خانه با برخی از دست اندرکاران اجرای 
پروژه به گفت وگو پرداخت و مسائل و 
موضوعات مطرح شده آنها را بررسی کرد.
گفتنی است اجرای پروژه تصفیه خانه 
دکتر  برای  سراوان  های  زباله  شیرابه 
حاج محمدی دارای اهمیت ویژه است، 
به همین دلیل وی هر هفته به دفنگاه 
زباله های سراوان می رود و از نزدیک 
پیگیر اجرای این تصفیه خانه و پروژه 

دیوار محافظتی آن می شود.
است  باور  این  بر  محمدی  حاج  دکتر 
که با اجرای این پروژه گامی اساسی و 
مهم در رفع آلودگی رودخانه های رشت 
برداشته می شود و تا حدودی بسیاری 

از اهالی منطقه از آلودگی منابع آبی 
خود رهایی می یابند.

کوه  زباله های  شیرابه  تصفیه خانه     
از زمانی که دکتر حاج  سراوان است 
رشت  شهرداری  سمت  به  محمدی 
و  بوده  وی  توجه  مورد  است  رسیده 
حتی  و  مرتب  طور  به  رشت  شهردار 
گاهی اوقات در یک هفته بیش از یکی 
دو بار به محل دفنگاه سراوان رفته و 
با جدیت کار ساخت این تصفیه خانه را 

پیگیری کرده است.
به دلیل  یاد شده هم  پروژه   پیمانکار 
تالش  رشت  شهردار  جدی  پیگیری 
می کند تا در کوتاهترین زمان ممکن 

این پروژه را به پایان ببرد.

 با اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه زباله های 
آلودگی  رفع  در  مهم  و  اساسی  گامی 

رودخانه های رشت برداشته می شود

تمرکز بر توسعه شهر، همراهی
با شهردار

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از بن بست 
اجرای پروژه های بزرگ در شهر رشت که سالیانی 
است به تاخیر افتاده، تمرکز همه نیروها و امکانات 

برای تحقق توسعه و عمران شهری است.
در زمانی که شهر رشت نیازمند همراهی و 
همگامی همه نیروها است، حرکت بر مدار 
از  و خروج  فکری  ایجاد تشتت  فردگرایی، 
تمرکز بر توسعه و عمران شهری، چیزی جز 
عقب ماندگی بیشتر برای شهرمان به دنبال 

نخواهد داشت.
هفته ای که گذشت هفته پرثمر برای شهر 
رشت بود و از اجرای سه پروژه عمرانی بزرگ 
راه  سر  موانع  و  گردید  اشکال  رفع  رشت 

اجرای آنها برداشته شد.
اجرای کمربندی شرقی - غربی موسوم به ژ۵ 
و طرح تفریحی - گردشگری تاالب عینک 
با همکاری و مساعدت شرکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن روی غلتک اجرا افتاد و 
تراموای  پروژه  اجرای  سمت  به  حرکت 
وصل  را  ها  پروژه  این  آغاز شد.  نیز  رشت 
کنید با پروژه های سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکتهای مردمی همچون پروژه گیل لند 
که می توان نتیجه گرفت تمرکز شهردار و 
رئیس شورای اسالمی بر حل مسائل اساسی 
شهر جدی است و حاال درست همان زمانی 
است که مدیریت شهری بیش از هر زمان 
یاری  و  همکاری  همراهی،  نیازمند  دیگر 
مسئوالن  و  مقامات  شورا،  محترم  اعضای 

ارشد استان گیالن است.
جدیت  که  کرد  استنباط  چنین  توان  می 
ها  برنامه  این  تحقق  برای  رشت  شهردار 
این  امیدواریم  که  است  پشتیبانی  نیازمند 
پشتیبانی و حمایت از دکتر حاج محمدی 
دریغ نشود چون در غیر اینصورت باز هم 
سبب خواهد شد تا چرخ توسعه شهر رشت 

مدت زمان بیشتری از حرکت باز ایستد.
تا  باشیم  مدیریت شهری  پشتیبان  بیاییم 
رشت  مهم  های  پروژه  اجرای  بر  تمرکز 

محقق گردد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

مرحوم حیدر خوانساری در کتاب »زبدة التصانیف« می نویسد: 
»از حضرت امام رضا)ع( روایت شده است: هر کسی نتواند به زیارت من بیاید، برادرم در 
ری )یعنی امامزاده حمزه را که در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم قرار گرفته است. یا خواهرم 

)معصومه)ع(( را در قم زیارت کند که به همان ثواب زیارت من می رسد«.
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   در نشست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن با که حضور رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار رشت 
برگزار شد، اجرای پروژه ی کمربندی شرقی -غربی در مسیر کانال ژ-۵ در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.

   این نشست با حضور مهندس خرمی مدیرعامل، معاونان و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن و با حضور ریاست شورای اسالمی شهر رشت، شهردار و معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد و  

زمینه های اجرای پروژه  بزرگ ژ۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست اسماعیل 
حاجی پور با تشریح پروژه بزرگ ژ۵ گفت: این پروژه که می تواند تحولی بزرگ در شهر رشت ایجاد کند 
در سه فاز یک، دو و سه با عملیات مشخص اجرایی می شود.  رئیس شورای اسالمی شهر رشت سپس 
افزود: در فاز یک از خیابان الهیجان)انبار کاله( تا جنب هالل احمر باالتر از میدان ولیعصر )عج(، در فاز 
دو از هالل احمر تا محدوده پستک و در فاز سه از پستک تا پیله داربن این پروژه به مرحله اجرا در می آید.

   شهردار رشت نیز در این نشست تاکید کرد: از آنجایی که پروژه بزرگ ژ۵ می تواند تحولی اساسی در 
زمینه ترافیک و اقتصاد شهری ایجاد کند و در بخشی از امالک مربوط به شرکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن به اجرا در می آید به همین دلیل همکاری این شرکت در اجرای پروژه بسیار مهم و با اهمیت است.

 حاج محمدی گفت: برای اراضی واگذاری در اجرای پروژه ژ۵ باید به گونه ای تدبیر شود تا در جهت توسعه و 
عمران شهر، قبل از اجرا مجوز الزم از مجمع عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیالن اخذ گردد.

   وی با قدردانی از مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن از او درخواست کرد تا نهایت همکاری 
خود را در زمینه  اجرای این پروژه با اهمیت شهری که نقش بسیار مهم در کاهش زمان سفر و نیز کاهش 

بار ترافیکی معابر اصلی شهر دارد را به کار گیرند.
   شهردار رشت تاکید کرد: شهرداری آمادگی دارد باقیمانده  زمینهای مجاور این طرح بزرگ را پس از 
تعیین کاربری و با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی با شرکت سهامی 
آب منطقه ای مشارکت نماید.   مهندس خرمی هم با تاکید بر اجرای این پروژه  مهم شهری و با استقبال 
از اجرای آن گفت: باند ۳۰ متری که وسط آن کانال آب منطقه ای قرار دارد را تحویل شهرداری رشت 

دهیم تا زمینه های اجرای پروژه بیشتر فراهم آید.
    مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای همچنین تاکید کرد: بر اساس توافق دو طرف مقرر می گردد 
که بیمه  مسوولیت و نگهداری کانال بر عهده  شهرداری رشت باشد.  گفتنی است در پایان این نشست 
توافقات نهایی بین شورا، شهرداری رشت و شرکت آب منطقه ای گیالن برای اجرای این پروژه  بزرگ 

شهری که می تواند منشای تحوالت عظیم در شهر رشت باشد، صورت پذیرفت.
 دومین پروژه مهم پیگیری شده این هفته در باره تاالب عینک بود که با همکاری مدیرعامل و کارشناسان 
شرکت آب منطقه ای استان گیالن و شهرداری کالنشهر رشت اجرای طرحهای متنوع خدمات گردشگری در 

آببندان)تاالب(عینک پس از موافقت مجمع این شرکت به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست چگونگی 

اجرای طرحهای سرمایه گذاری در آببندان عینک مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
   اسماعیل حاجی پور اجرای اینگونه پروژه ها را در پیشبرد اهداف توسعه  شهر مفید و موثر دانست و گفت: 
پروژه  تفریحی - گردشگری آببندان عینک می تواند با ایجاد اشتغال پایدار، در اقتصاد شهری نیز موثر باشد.

   در ادامه شهردار رشت نیز افزود: پیش از ورود سرمایه گذار بدواً باید همه  مقررات و الزامات حقوقی و 
محیط زیستی و شهرسازی در مدیریت و نحوه بهره برداری از آببندان عینک رعایت گردد.

   پس از سخنان شهردار رشت، حاضران در این نشست وارد مباحث کارشناسی در زمینه بررسی 
چگونگی واگذاری و بهره برداری شدند و مقرر گردید شهرداری رشت نسبت به اجرا و تکمیل رینگ 
حفاظتی در محدوده ی قانونی و حریم آببندان اقدام نماید و به موازات آن اداره  کل حفاظت محیط 
زیست استان گیالن از ورود آالینده ها به داخل آببندان جلوگیری کرده و همچنین شهرداری به صورت 
ساالنه نسبت به الیروبی کل آببندان عینک اقدام نموده و هزینه های آن را از اجاره بهای مقرر ساالنه  

شرکت آب منطقه ای گیالن کسر نماید.
   همچنین در این نشست با تاکید بر آزادسازی حریم ترجیهی سال ۱۳۴۶ متناسب با توان شهرداری، مقرر گردید با 

ایجاد فضای سبز و امکانات تفرجگاهی ساحلی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری در آن منطقه گردد.
   در پایان  این نشست صورتجلسه به امضای طرفین رسید و مقرر شد اجرای آن پس از تایید مجمع 

عمومی شرکت آب منطقه ای استان گیالن صورت پذیرد.
   سومین کار بزرگ این هفته اجرای شدن پروژه  بزرگ »تراموای رشت« بود که نهایی شد.  در نشست 
کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت کار اجرایی پروژه بزرگ تراموای رشت نهایی شد.

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که به ریاست 
دکتر احمد رمضانپور و با حضور برخی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت و مشاوران کمیسیون 
توسعه و عمران شورا و شهردار رشت برگزار شد، اسفندیار دهقانیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
»شهرآتیه« شهر رشت را یکی از شهرهای پیشرو کشور در زمینه اجرای تراموا عنوان کرد و بر انجام 

مطالعات ترافیکی، اقتصادی و زیست محیطی این پروژه تاکید نمود.
   وی گفت: این آمادگی در شرکت سرمایه گذاری »شهرآتیه« وجود دارد که توافق حاصل شده را در 

اسرع وقت برای اجرا و تکمیل پروژه تراموای رشت به انجام برساند.
   مدیر عامل این شرکت همچنین اظهار کرد: از آنجایی که تراموا در شهر رشت از وسط شهر و از نقاط 

حساس شهری عبور می کند، می تواند به یکی از زیباترین پروژه  تراموای کشور تبدیل شود.
    وی خاطر نشان کرد: برای این پروژه ۲۵ می کنیم ۲۵ درصد نقد کاهش یابد.

   مدیر عامل شرکت »شهرآتیه« با اشاره به سرعت عمل در اجرای پروژه تراموای رشت گفت: کار که 
شروع شود تا نوروز ۱۴۰۰ ریل گذاری تراموای رشت را تحویل می دهیم.  وی با اشاره به اینکه در اجرای 

پروژه تراموا باید تامین برق را جدی گرفت، گفت: از هم اکنون به فکر حل این موضوع باشید.
   شهردار رشت هم با ابراز خوشحالی از همکاری مجموعه  شرکت »شهرآتیه« به برشمردن مزایای 
راه اندازی تراموا در کالنشهرها همچون کاهش آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی، صرفه جویی در مصرف 

انرژی و جذابیت گردشگری پرداخت و گفت: تحقق پروژه  تراموا از درخواستهای مهم مردمی است.
حاج محمدی تاکید کرد: اجرای این پروژه  مهم در کمیسیون توسعه و عمران شورا به تصویب رسیده و اعضای 
شورای اسالمی شهر رشت در زمینه  تحقق آن تاکید دارند.   وی خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد اعتبار و کار 

پروژه ی تراموا خرید تجهیزات است به همین دلیل اگر استارت کار بخورد پروژه به سرعت اجرایی می شود.
   شهردار رشت در پایان با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه مساله  ترافیک شهر رشت را حل خواهد کرد 

از همه  مقامات استان  خواست تا شهرداری را در اجرای آن یاری دهند.

اجرای پروژه های »تراموا«، »کمربندی شرقی - غربی« و »مجتمع تفریحی تاالب عینک« روی میز شهردار رشت

هفته ای را که به پایان بردیم شهرداری رشت سه گام بلند برای 
رسیدن به اهداف توسعه  ای شهر رشت برداشت و زمینه های 
اجرایی سه طرح و پروژه مهم را در این شهر فراهم کرده است.
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پیام تسلیت دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت 
به مناسبت شهادت امام جعفر صادق)ع(

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، متن پیام وی به 

شرح زیر است:
بدون شک مناسبت ها و روزهای ویژه سال 
باید فرصتی باشند برای شناخت و معرفت 

افزایی در زمینه آن  مناسبت خاص.
اطهار)ع(  ائمه  روزهای سوگواری  زمینه  در 
هم این  مناسبت ها باید سبب گرایش افراد 

جامعه به مطالعه و شناخت از امامان معصوم و سیره و رفتار آن ها باشند.
 شناخت امام زمان ما، دشمن شناسی و آگاهی از آنچه در دوران زندگی ما به وقوع می پیوندد، 
موجب باال رفتن آگاهی های دینی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی ما خواهد شد و ما را در راه حمایت 

از والیت استوارتر خواهد ساخت.
نیاز جامعه کنونی ما در مقطع زمانی حاضر بازشناسی سیره امامان معصوم و رهنمودها و توصیه 
های ائمه)ع( است که ما را در آسیب شناسی روابط اجتماعی و اتخاذ رفتار درست در قبال دوستان 

و دشمنان به خوبی یاری می دهد.
نیاز به شناخت هر یک از ائمه اطهار)ع( در جای خود می تواند حلقه اتصال ما را با زنجیره امامت و 

والیت قوت ببخشد و در والیتمداری و والیت گرایی ما موثر و مفید باشد.
در این بین شناخت سیره و رفتار حضرت امام جعفر صادق )ع( به عنوان رئیس مذهب و فهم اندیشه 
های بلند و واالی آن امام همام، که حتی اندیشمندان و دانشمندان را به تعظیم تکریم وا داشته است، 
منبعی غنی از علم آموزی و دانش افزایی از این سرچشمه زالل هستی و منبع انوار الهی خواهد بود.
اینجانب الزم  می بینم در سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( ضمن عرض ارادت به ساحت ملکوتی 
آن امام همام این مصیبت عظما را به حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف، مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مراجع عظام تقلید، علما و همه مردم فهیم و ایران 
اسالمی و به ویژه شیعیان آن حضرت، تسلیت گفته و آرزو نمایم همه ما هر چه بیشتر در راستای 

اهداف واالی ائمه اطهار )ع( گام برداریم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهرداری رشت درصدد ایجاد درآمدهای پایدار است
تفاهمنامه همکاری با شرکت »توسعه پایدار اندیشه 
نگر ایرانیان« درجهت تأمین درآمد پایدار امضا شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
توانمندی  از  الملل شهرداری رشت، بهره گیری 
های بین المللی شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر 
ایرانیان در جهت رشد و توسعه اقتصادی شهر از 

دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
پایدار  درآمد  تامین  جهت  در  تفاهمنامه  این 
برای شهرداری رشت به امضای دکتر ناصر حاج 

محمدی شهرداری رشت و الهیاری مدیر عامل شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان به امضا 
رسیده است.

در این نشست دکتر احمد رمضانپور رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر رشت، 
ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، مریم گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری رشت، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای 

اسالمی شهر و علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت حضور داشتند.

ایثارگران شهرداری رشت با دکتر عبداللهی 
دیدار و گفت وگو کردند 

   ایثارگران شهرداری رشت با دکتر عبداللهی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شهر رشت دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت حامد عبداللهی 
در  این دیدار که در دفتر مدیر امور ایثارگران شهرداری رشت انجام شد، پس از ابراز 
خرسندی از حضور در جمع صمیمانه ایثارگران و شنیدن مسائل و مشکالت آن ها، قول 
داد که نسبت به حل بسیاری از موارد یاد شده از طریق مراجع قانونی در اسرع وقت و با 
هماهنگی دکتر حاج محمدی شهردار محترم رشت، اقدام کرده تا هر چه زودتر شاهد حل 

مشکالت ایثارگران باشیم.
وی در ادامه به تداوم نشست با ایثارگران تاکید کرد و گفت: ایثارگران همچون خانواده من 
هستند و تمام تالش خود را به کار خواهم گرفت تا اتحاد این خانواده صمیمی گرم تر شده 

و مشکالتشان مرتفع گردد.
گفتنی است در این دیدار امیر ترومیده مدیر امور ایثارگران شهرداری رشت هم گزارشی از 
مشکالت و روند اجرایی کارها ارائه کرد و یادآورد شد که راه برای ادامه کار هموار نیست و 
مشکالت بسیاری وجود دارد که ایثارگران نیاز دارند تا این دیدارها تداوم یابد و از قبل برای 

آن برنامه ریزی شود تا با کمک هم مشکالت مرتفع گردد.
ترومیده گفت: فرزندان معزز شاهد، جانبازان محترم و ایثارگران عزیز از سرمایه های جامعه 
و نمونه هایی از ایثار، کار، تالش و اعتماد شهروندان و آحاد مردم هستند و حسب بررسی 
های به عمل آمده در اجرای قانون خدمات رسانی به جامعه ایثارگران شهرمان، ما نسبت به 

کالنشهرها و حتی در استان گیالن از بسیاری از ادارات دیگر عقب هستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از بدیهی ترین حقوق شهروندی همچون بیمه تکمیلی 
و خدمات درمانی با مشکالت چندین ساله مواجه هستیم و این موضوع سبب دلگیری و 

دلسردی خانواده بزرگ ایثارگران گردیده است.
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مدیر منطقه چهار شهرداری رشت خبر داد؛ 
اجرای عملیات لوله گذاری، هدایت آبهای سطحی، ترمیم و 

روکش آسفالت محالت محروم و کم برخوردار 	
			اجرای	عملیات	لوله	گذاری	و	هدایت	آبهای	
سطحی،	ترمیم	و	روکش	آسفالت	محالت	محروم	
و	کم	برخوردار	منطقه	۴	شهرداری	رشت	ادامه	

می	یابد.
			به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	
بین	الملل	شهرداری	رشت،	مهندس	مریم	گل	
احضار	سرپرست	مدیریت	منطقه	۴	شهرداری	
رشت	با	اعالم	این	خبر	افزود:	در	راستای	خدمت	
رسانی	به	شهروندان	با	رویکرد	افزایش	ضریب	
ایمنی	و	مناسب	سازی	معابر	بویژه	در	مناطق	
محرو	م	وکم	برخوردار	و	در	راستای	تسهیل	در	
عبور	و	مرور	شهروندان	بیش	از	۹۰۰۰	متر	مربع	
از	محله	نخود	چر،	خیابانهای	بهار	۱۶	،	۲۸	و	

توحید	،	زیر	سازی	و	روکش	آسفالت	شد.
			وی	افزود:	در	۳	ماه	نخست	سال	جاری	،	بیش	
از	۷۸۰۰	هزار	تن	آسفالت	به	مساحت	۵۶۰۰۰	

متر	مربع	در	معابر	و	شوارع	سطح	منطقه	چهار	شهرداری	رشت	بویژه	در	مناطق	کم	برخوردار	
،محالت	نخودچر،حمیدیان	-جمهوری	،پاره	بیجار	خیابان	ایران،خیابان	انصاری	،محله	حافظ	اباد	
و...انجام	پذیرفت.			مهندس	گل	احضار	عملیات	تعریض	ورودی	رشت	از	سمت	فومن	را	به	عنوان	
یکی	دیگر	از	طرح	های	اجرا	شده	در	سه	ماهه	نخست	سال	جاری	بیان	نمود	و	اظهار	داشت	:	به	
منظور	تسهیل	در	عبور	و	مرور	همشهریان	و	مسافرین	محترم	عملیات	تعریض	بلوار	شهید	افتخاری	

بعنوان	یکی	از	شریانهای	پر	تردد	شهر	رشت	انجام	پذیرفت.
			مدیریت	منطقه	۴	شهرداری	رشت	بیان	کرد:	یکی	از	اهداف	معاونت	حمل	و	نقل	و	امور	زیربنایی	
منطقه	۴	شهرداری	رشت	،			استاندارد	سازی	و	افزایش	ضریب	ایمنی	در	جهت	تسهیل	در	عبور	
و	مرور	و	نیز	پیشگیری	از	حوادث	و	ایجاد	ترافیک	و	حل	مشکالت	و	بازسازی	بافت	شهری	معابر	
و	شوارع	می	باشد	که	با	پیش	بینی	و	برنامه	ریزی	های	به	عمل	آمده	و	تخصیص	در	بودجه	
۹۹	عملیات	اجرای	روکش	
آسفالت	و	لکه	گیری	معابر	
مورد	نیاز	سطح	منطقه	با	
در	نظر	گرفتن	اولویت	ها	

اقدام	خواهد	شد.
			وی	در	پایان	از	همکاری	
در	 شهروندان	 مساعدت	 و	
خصوص	اجرای	پروژه	های	
شهری	تقدیر	و	تشکر	نمود	و	
اظهار	کرد:	تعامل	شهروندان	
گامی	مهم	در	جهت	پیشبرد	
اهداف	مدیریت	شهری	است.

شهرداری منطقه دو با جدیت پیگیر اجرای پروژه ساماندهی 
بازار بزرگ رشت است

مدیر	منطقه	دو	شهرداری	رشت	در	تشریح	پروژه	سامادهی	بازار	بزرگ	گفت:	این	پروژه	در	چهار	
فاز	اجرایی	می	شود	و		بازار	رشت	بزرگترین	سرمایه	گیالن	است

	به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	کامران	راد	با	بیان	
اینکه	معابر	محوطه	بازار	رشت	در	۴	فاز	بهسازی	و	ساماندهی	می	شود،	افزود:	این	پروژه	برای	
کمک	به	بازاریان	جهت	ایجاد	امکانات	بهتر	و	ایمن	کردن	بازار	تعریف	شده	است	و	با	توجه	به	

وضعیت	موجود،	در	صورت	تعویق	خسارات	زیادی	را	متحمل	خواهیم	شد.
وی	ادامه	داد:	تعویض	کابل	مستهلک	۲۰	کیلو	ولت	برق،	اجرای	عملیات	لوله	گذاری	شبکه	جمع	
آوری	و	انتقال	آبهای	سطحی	و	فاضالب،	اجرای	عملیات	لوله	گذاری	و	نصب	هیدرانت	آتش	نشانی	
و	اجرای	عملیات	کفپوش	و	سایر	عملیات	اجرایی	مرتبط	بر	اساس	طرح	ها	و	نقشه	ها	را	در	برنامه	
داریم.مدیر	منطقه	دو	شهرداری	رشت	به	جلسه	هماهنگی	با	نمایندگان	بازاریان	اشاره	کرد	و	بیان	
داشت:	این	جلسه	هماهنگی	با	حضور	معاون	حمل	و	نقل	و	امور	زیربنایی	منطقه	و	نمایندگانی	از	

سازمان	آتش	نشانی،	نیروی	انتظامی،	ادارات	گاز،	آب	و	برق	برگزار	شد.
	مدیر	منطقه	دو	شهرداری	رشت	با	تاکید	بر	عدم	تعطیلی	بازار	در	هنگام	اجرای	پروژه	ادامه	داد:	
هماهنگی	های	اولیه	در	حال	انجام	است	تا	در	اجرا	به	مشکل	بر	نخوریم.	در	اجرای	پروژه	نه	تعطیلی	
بازار	را	خواهیم	داشت	نه	مسیری	مسدود	خواهد	شد.	وی	افزود:	تالش	کردیم	فرهنگسازی	الزم	

انجام	گیرد	و	سعی	می	کنیم	برای	آسیب	کمتر	به	بازار	این	پروژه	فاز	به	فاز	انجام	شود.
علیرضا	کامران	راد	در	ادامه	بازار	رشت	را	از	لحاظ	اقتصادی،	فرهنگی	و	اجتماعی	با	اهمیت	

خواند	و	اظهار	داشت:	بازار	رشت	نقش	بارزی	
در	اقتصاد	شهر	رشت	و	حتی	اقتصاد	استان	

گیالن	دارد.
نقاط	 از	 یکی	 را	 رشت	 بازار	 راد	 کامران	
تاریخی	 ارزش	 دارای	 و	 گیالن	 استراتژیک	
ارزشمند	 نمادی	 بازار	 این	 و	گفت:	 دانست	
از	فرهنگ	و	فولکلور	مردم	گیالن	است	و	به	
نوعی	مرکز	کلیه	فعالیت	های	بازرگانی	استان	

گیالن	به	حساب	می	آید.
وی	در	ادامه	ضمن	تشکر	ویژه	از	اداره	کل	
میراث	فرهنگی،	گردشگری	و	صنایع	دستی	
بدون	 هایی	 پروژه	 چنین	 اجرای	 گفت:	

همکاری	ادارات	مرتبط	انجام	شدنی	نیست	و	خوشبختانه	در	این	پروژه	شاهد	همکاری	مناسبی	از	
سوی	این	ادارات	بوده	ایم.مدیر	منطقه	دو	شهرداری	رشت		در	پایان	با	ابراز	امیدواری	برای	استفاده	
ار	فرصت	هایی	نظیر	بازار	رشت	گفت:	تالش	ما	برای	خدمت	به	بازار	و	شهروندان	است	و	امیدواریم	

بتوانیم	خدماتی	در	خور	رشتوندان	عزیز	ارائه	کنیم.
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 این خط کشی در 
همچون  معــابری 

شهــــدای گمنام، نبل 
الزهرا، شهید مدرس، خرمشهر،  و 
و...  جانبازان  همسطح  غیر  تقاطع 
به وسیله پیمانکار دارای صالحیت 

با تجهیزات به روز کشور 
انجام شد.

به وسیله مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت ۲۰ کیلومتر خط کشی محوری در 
معابر مختلف رشت انجام شده است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن هادی 
زاده با اعالم این مطلب گفت: خدمتگزاران شهروندان عزیز در مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در یک حرکت جهادی در طول ۱۰ روز 
گذشته بیش از ۲۰هزار متر طول)۲۰ کیلومتر( خط کشی محوری مکانیزه با رنگ دوجزئی در 
معابر انجام دادند.وی افزود: این خط کشی در معابری همچون شهدای گمنام، نبل و الزهرا، 
شهید مدرس، خرمشهر، تقاطع غیر همسطح جانبازان و... به وسیله پیمانکار دارای صالحیت با 

تجهیزات به روز کشور انجام شده است.
 مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت افزود: با اجرای این برنامه رکوردی جدید از 

خدمت رسانی به شهروندان در زمینه خدمات ترافیکی رقم خورده است.
محمدحسن هادی زاده در ادامه گفت: این عملیات همچنان با وجود شرایط جوی مساعد ادامه خواهد 
یافت تا هرچه بیشتر توفیق خدمتگزاری به همشهریان در زمینه ترافیک شهرداری رشت حاصل شود.

20 کیلومتر خط کشی 
محوری در رشت انجام شد 

فعالیتهای وسیع عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در روزهای 
پایانی خرداد ماه

   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات عمرانی در منطقه دو 
شهرداری رشت در روزهای پایانی خرداد ماه ۱۳۹۹ به دلیل وضعیت مناسب جوی شدت گرفته است.

این فعالیتها به شرح ذیل انجام شده و در روزهای آینده نیز تداوم خواهند یافت:
 ادامه تعویض کابل برق زیر زمینی بازار به صورت شبانه

اجرای عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درب های منهول در محدوده نواحی سه گانه
اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو در محدوده منطقه دو
ادامه اجرای عملیات ترمیم کفپوش ها و بوالردهای پیاده راه علم الهدی

زیر سازی، ترمیم و آسفالت نوار حفاری محدوده منطقه دو )نواحی سه گانه(
ترمیم نوار حفاری مسیر اصلی گذر فرخ،  کوچه هوشیار در محدوده ناحیه یک، کوچه گلبندی به 
سمت خواهر امام )س(، کوچه توانبخشی در خیابان تختی، مسیرهای اصلی بلوار منظریه، کوچه های 

میهن و شهید غبرانژاد در منظریه و آسفالت مسیرهای اصلی خیابان شریعتی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خبر داد؛
برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری 

مناسب سازی گیالن در سال ۹۹

جلسه با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری 
و کارشناسان مربوطه شهرسازی و معماری، نمایندگان نظام مهندسی، صدا و سیما، راه و شهرسازی، 

تشکلهای مردمی و مدیر کل بهزیستی در سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان شهرداری به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ پرداخته و 

همچنین اهداف مناسب سازی شهرداری رشت در سال جاری به شرح ذیل برشمرده شد.
۱-تشکیل و راه اندازی کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت با حضور نمایندگان عمران مناطق به 
منظور تسریع در اقدامات بهبود کیفیت 

خدمات به شهروندان
جهت  به  مستمر  اقدامات  ۲-ادامه 
نیاز معابر  شناسایی و اصالحات مورد 

پرتردد شهر رشت
۳-شناسایی، تخصیص و رنگ آمیزی 

مکانهای ویژه پارک برای معلولین
فضاهای  سازی  مناسب  ۴-اقدامات 

اداری در مناطق شهرداری
۵-فعالسازی سامانه دریافت شکایات و مشکالت مناسب سازی در سامانه ۱۳۷

۶-اصالحات مناسب سازی مورد نیاز در ایستگاه ها اتوبوس
۷-تجهیز پارک ها به سرویس بهداشتی مناسب معلوالن

۸-مناسب سازی محیط و مبلمان شهری با تمرکز بر ۴ پارک و بوستان پر تردد
۹-ملزم نمودن ساختمان های عمومی به رعایت ضوابط شهرسازی برای افراد دارای معلولیت در زمان 

صدور پایان کار

بازدید میدانی از مناسب سازی معابر شهری برای تردد معلوالن
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، کارشناسان کمیته مناسب سازی این هفته 
با بازدید از وضعیت مناسب سازی پیاده رو خیابان پرستار و 
همچنین چگونگی خدمات دهی ناوگان حمل و نقل عمومی 
به معلوالن به وسیله شهرداری رشت بررسی های الزم را به 

عمل آوردند.
اعضا کمیته در گفت وگو با برخی از معلوالن نظر آنان را در 

باره بهره گیری از فضاهای مختلف شهری جویا شده و مسائل مرتبط را نیز بررسی کردند.
گزارش تصویری کامل این برنامه بازدید و بررسی در پایگاه اطالع رسانی معاونت معماری و شهرسازی 

شهرداری رشت درج شده است.



۷

زمینه های همکاری »انجمن دوستی ایران و روسیه« 
با شهرداری رشت بررسی شد 

	

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی با اشاره به تالش هایی که برای برقراری ارتباط با شهرهای مختلف روسیه 
به ویژه آستراخان که در زمان شهرداران پیشین رشت پیگیری شد، گفت: ما خواهان 

همکاری های دوجانبه در زمینه های فرهنگی، تجاری، فنی و انسانی هستیم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه در مکاتباتی با این شهرداری باید خواسته های این 
ارتباط  این  برقراری  با اصل  برای شهرداری رشت شفاف سازی شود، گفت:  انجمن 
مشکلی نداریم اما برای اینکه خدای ناکرده همکاری ها و ارتباطات ابتر نمانند بهتر 
است این انجمن مواردی که اعالم شد را در مکاتبه ای با استانداری گیالن مطرح نماید تا 
مقامات استانی هم در جریان کار باشند و این ارتباطات گسترش یافته و به نتیجه برسد.
در پایان مقرر شد انجمن دوستی ایران و روسیه خواسته های خود را به طور مشخص و 
شفاف در مکتوباتی با استانداری گیالن مطرح کنند تا در آینده این روابط شکل منطقی 

تر به خود بگیرد.

 انجمن دوستی ایران و روسیه خواسته های خود را به 
طور مشخص و شفاف در مکتوباتی با استانداری گیالن 

مطرح کند

گزارش تصویری مالقات مردمی دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت 

این	هفته	شهردار	رشت	در	مالقات	مردمی	خود	به	بسیاری	از	مسائل	و	مشکالت	مراجعه	کنندگان	
رسیدگی	کرد	و	دستورات	الزم	را	در	هر	زمینه	داد.	

به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	در	راستای	تداوم	مالقات	
های	مردمی	با	شهروندان،	روز	سه	شنبه	۲۷	خرداد	ماه	دیدار	مردمی	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	

رشت	برگزار	شد.
در	این	دیدار	شهروندان	بدون	واسطه	و	چهره	به	چهره	با	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	به	بیان	مشکالت	و	

مسائل	خود	با	شهردار	رشت	پرداختند.

دیدار و گفتگو با فرمانده نیروی دریایی به منظور
 تعریض خیابان پاسداران

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری،  روز 
آریا شفقت  دریادار  امیر  با  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس  ماه،  پنجشنبه ۲۹خرداد 
رودسری، فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا دیدار و گفتگو کرد.
خیابان  تعریض  پیرامون  گرفت،   صورت  دریادارشفقت  امیر  دفتر  در  که  دیدار  این  در 

پاسداران گفتگو گردید.
جلسه  این  در  همچنین 
همکاریهای  پیرامون 
شهرداری  مابین  دوجانبه 
صحبت  دریایی  نیروی  و 
راستای  در  گردید. 
دوجانبه  همکاریهای 
عمران  سازمان  شد  مقرر 
شهرداری خدمات عمرانی 
دریایی  نیروی  پادگان  به 
ارایه دهد و مجوز برداشت 
۴۰ کامیون ماسه بادی برای 

مصارف شهرداری صادر گردید.
همچنین از همکاریهای پادگان نیروی دریایی در دوران شیوع کرونا و در اختیار قراردادن 

تجهیزات و امکانات بیمارستان نیروی دریایی قدردانی شد.
گفتنی است در این دیدار طیبه بینا، مدیر منطقه ۳ شهرداری و معاون عمرانی منطقه ۳ نیز 

حضور داشتند.
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پوشش ۱۴۰ عملیات آتش نشانی، حادثه و خدمات ایمنی 
در طول یک هفته گذشته

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهرام مومنی 
سرپرست سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به ۹۷ مورد عملیات اطفای آتش سوزی، 
ادامه داد: ۱۸ مورد مهار آتش سوزی منزل مسکونی و ۴۹ مورد آتش سوزی علفزارها 
و ضایعات از مهم ترین و بیشترین تعداد عملیات های اطفای آتش سوزی ها را به خود 

اختصاص داد.
وی با اشاره به نجات ۴ شهروند گرفتار در میان آتش و دود توسط تیم های نجات آتش 
نشانان، افزود: خوشبختانه در این آتش سوزی که سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ و بعلت اتصال 
در سیستم سیم کشی برق از ناحیه یخچال بوده تمامی اهالی ساختمان به سالمت به مکان 

امن انتقال یافتند.
حادثه  رخداد  مورد   ۱۷ به  اشاره  ضمن  رشت،  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
حیطه  در  ها  سوزی  آتش  پوشش  تنها  افزود:  ایمنی،  خدمات  مورد   ۲۶ پوشش  و 
افتاده  گیر  شهروندان  سازی  رها  همچون  هایی  عملیات  و  نبوده  نشانان  کارآتش 
افراد در  انگشتری دردسر ساز، محبوس شدن  در آسانسور، رها سازی حلقه های 
نجات  ای،  جاده  تصادفات  شدگان  محبوس  سازی  رها  تجاری،  و  مسکونی  اماکن 
حیوانات گیر افتاده و ... نیز انجام می شود که در این عملیات ها صید مار افعی از 
میان مصالح ساختمانی واقع در باقرآباد رشت یکی از موارد آن بوده که خوشبختانه 
بدون هیچ گونه آسیبی توسط آتش نشانان صید و به عوامل محیط زیست تحویل 

داده شد.
وی در پایان به آتش سوزی های گسترده در علفزار ها و جنگل های الکان اشاره کرد 
و گفت: این روزها با گرم تر شدن هوا، کاهش رطوبت زمین در کنار بی احتیاطی در به 
آتش زدن علفزارها و جنگل ها روزهای کاری بسیار سختی برای آتش نشانان رقم می 

خورد.
همین گزارش حاکی است: شهرام مومنی سرپرست سازمان آتش نشانی رشت ضمن 
هشدار اینگونه آتش سوزی ها به شهروندان توصیه کرد تا با توجه به گرم تر شدن هوا از 
آتش زدن علفزارها و ضایعات بخصوص جنب منازل مسکونی و جنگل ها خودداری کنند 
و به شدت از پرتاب ته سیگار روشن، بطری های پالستیکی و شیشه ای که یکی از عاملین 

اصلی آتش سوزی جنگل هاست به شدت خودداری کنند.

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
برای کاهش زباله های شهری

 فرهنگسازی می کند
و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
فرهنگ  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور 
سازی برای کاهش تولید زباله های شهری 
در دستور کار و برنامه این سازمان قرار گرفته 

است.
آموزش به خانواده ها، انتشار پوستر و تراکت، 
تهیه مطلب و گزارش و... از جمله مواردی 
پسماندهای  مدیریت  سازمان  که  است 
در  سازی  فرهنگ  برای  رشت  شهرداری 
تولیدی  زباله های  از میزان  زمینه کاستن 

انجام می دهد.
این هفته سازمان یاد شده با انتشار پوستری 

خطاب به شهروندان تاکید کرده است:
صفر  به  رو  پسماند  کامالً  نتونی  »شاید 
برسونی اما تالشهای کوچک تو برای کاهش پسماند و پالستیک در کنار تالشهای کوچک هزاران انسان 
دیگه، تاثیر شگفت انگیزگی داره!«سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تاکید کرده است که به 

فرهنگسازی برای کاهش میزان زباله های شهری از طریق مختلف ادامه می دهد.

عملیات پاکسازی ضربتی محالت و تالش کارگران شهرداری 
در روز جمعه 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت عملیات 
ضربتی پاکسازی محالت رشت و اقدامات روزانه در جهت بهسازی فضای شهری روز 
جمعه گذشته ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ در مسیرهای ذیل در محدوده مناطق پنجگانه 

شهرداری رشت انجام شد.
منطقه ۱: پاکسازی جاده انزلی

پارک  رودخانه  حریم  پاکسازی   :۲ منطقه 
قدس

منطقه ۳: پاکسازی دو طرف بلوار امام رضا-
جاده انزلی-حاشیه رودخانه خیابان مصباح

منطقه ۴: پاکسازی پل های منظریه، جماران، 
جماران،  پتکی،  رازی،  قدس،  پارک  نامجو، 
رودخانه  حاشیه  گمنام-پاکسازی  شهدای 
شهدای گمنام، بلوار نامجو-پاکسازی ورودی 
و خروجی شهر )بلوار افتخاری، شیون فومنی(
منطقه ۵: پاکسازی محالت ورودی مسکن 

مهر، کامرانیه و کوچه های مجاور در محدوده ناحیه۱منطقه۵-پاکسازی ورودی شهر 
از سمت جاده تهران در محدوده ناحیه۳ منطقه ۵ شهرداری رشت
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در جلسه تصمیم گیری در رابطه با پروژه های قابل اجرا توسط قرارگاه سازندگی،
احمد رمضانپور: واگذاری سه پروژه بزرگ شهر رشت به قرارگاه 

خاتم اقدامی ارزشمند بود 
حاجی پور: باید مطالعات اولیه پروژه ها هرچه سریع تر انجام شود  
حاج محمدی: تمهیدات الزم برای شروع پروژه های قرارگاه خاتم 

در حال انجام است
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت – سه شنبه ۲۸ خرداد ماه، این 
جلسه   با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای شهر  و شهردار رشت با دستور: تصمیم گیری در رابطه 

با پروژه های قابل اجرا توسط قرارگاه سازندگی خاتم  برگزار شد.
احمد رمضانپور، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی کالن شهر رشت در این جلسه 
با بیان اینکه پیگیری پروژه های عمرانی قرارگاه خاتم اهمیت باالیی دارد، اظهار کرد: از توانایی قرارگاه 

خاتم در اجرای پروژه های عمرانی در شوراهای گذشته غفلت صورت گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه این قرارگاه توانایی باالیی در سازندگی دارد، افزود: این  مجموعه توانایی خود را در 
کشور نشان داده و یکی از پیمانکاران بزرگ بین المللی هستند  که در ساخت پل طبیعت تهران مقام 

اول را بدست آوردند.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه در سال سوم شورای 
پنجم تصمیمی بر ورود جدی در این زمینه انجام شد، گفت: دو جلسه در این زمینه برگزار شد و یک 
نشستی هم اعضای شورا با رئیس قرارگاه خاتم داشتند و قرار داد اولیه امضا شد و سه پروژه میدان 
نیروی دریایی به سنگر و میدان فرزانه به جانبازان و ایجاد زیرگذر پیاده راه فرهنگی رشت به قرارگاه 

خاتم واگذار شد.
رمضانپور با اشاره به اینکه شهرداری رشت می تواند عملکرد خود را در یک سال اخیر به مردم گزارش 
دهد، افزود: شهردار رشت دقیقا یک سال است که در جایگاه ایفای نقش می کند و می تواند در یک 

کنفرانس خبری عملکرد یکساله خود را در بخش های مختلف به مردم گزارش دهد.
اسماعیل حاجی پور ، رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز در این جلسه با بیان اینکه قرارگاه خاتم پایین 
تر از دو هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام نمی دهد، اظهار کرد: ما از آنها خواهش کردیم که پروژه 

های ما را قبول کنند و آنها پذیرفتند و از این بابت از آنها نهایت قدردانی را داریم.
وی با اشاره به اینکه باید مطالعات زیرگذر پیاده راه شهرداری هرچه سریع تر  انجام شود، افزود: باید 
همزمان و موازی با هم سه پروژه را پیش ببریم و البته تجهیز کارگاه یک پروژه باید زودتر اجرایی شود.

رئیس شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه تنها پروژه ای که حاضر و آماده است پروژه میدان نیروی 
دریایی است، گفت: مشاور باید هرچه سریع تر مطالعاتش را تمام کند و تجهیز کارگاه اش شروع شود 
زیرا اکنون هوا خوب است و می شود کار عمرانی انجام داد ولی در زمستان و پاییز کار عمرانی در گیالن 

و به ویژه شهر رشت دشوار است.
ناصر حاج محمدی ، شهردار  رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در موضوع ترموا جلسات خوبی 
در حال برگزاری است، اظهار کرد: پیگیر مشکالت ساختمانی های قدیمی شهر رشت  هستیم تا 

برطرف شود.
وی با بیان اینکه در  تاسیسات تصفیه خانه نیز  در حال پیشبرد کار هستیم، افزود: مرحله اول کار تصفیه 

خانه به زودی به پایان می رسد و تست ها از هفته های آینده انجام می شود.
شهردار رشت با اذعان به اینکه برای پروژه های دولتی نیز در حال برنامه ریزی هستیم، بیان کرد: طرح 
گیل لند را شخصا پیگیر هستم  و مکاتبات در حال انجام است و درصدد رفع مشکالت مطرح شده 

هستم.
حاج محمدی با اشاره به اینکه پروژه های بزرگی در سطح شهر رشت در حال اجرا است، خاطر نشان 
کرد: تمهیدات الزم برای شروع پروژه های قرارگاه خاتم در حال انجام است و تست نوع خاک انجام 

گرفته است.
وی با بیان اینکه کار اجرایی ساختمان زباله سوز در حال پیشرفت است، تصریح کرد: یکی از بزرگ ترین 

پروژه های شهرداری رشت ساختمان زباله سوز است.

شهردار رشت با اشاره به اینکه پروژه  میدان نیرو دریایی به میدان مصلی پروژه خوبی است، افزود: این 
پروژه آماده اجرایی شدن است و کار تجهیز کارگاه بعد از تست خاک می تواند شروع شود.

محمد صادق رسولیان ، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه مشاور منتظر است که شروع فاز دوم را به او اعالم کنیم، اظهار کرد: کار تست خاک در پروژه 

نیروی دریایی انجام شده است و به زودی نتیجه اش اعالم می شود.
وی با بیان اینکه در پروژه میدان فرزانه هنوز پیش نویس قرارداد امضاء نشده، افزود: همه منتظر امضاء 

پیش نویس قرارداد هستند تا کار اجرایی پروژه و تست خاک انجام شود.
رسولیان با اشاره به وضعیت پروژه زیرگذر پیاده راه شهرداری رشت، خاطرنشان کرد: در پروژه زیرگذر 
پیاده را فرهنگی شهرداری رشت هنوز مطالعات ترافیکی انجام نشده و مشاور این پروژه نیز یکی از 

بزرگترین مشاورهای پروژه های کشور است.
شعبانپور ، مشاور عمرانی شهردار رشت نیز در این جلسه با بیان اینکه پروژه های مختلفی در رشت 
داریم، اظهار کرد: بسیاری از پروژه ها در شهر رشت نیمه تمام مانده است و باید اول آنها را به پایان 

برسانیم.
وی با بیان اینکه پروژه میدان نیروی دریایی از ابتدا چالش داشت، افزود: مشکالت این پروژه به ترتیب 

برطرف شد و اکنون مطالعات خاک این پروژه انجام گرفته است.
مشاور عمرانی شهردار رشت با تاکید بر اینکه طرح مطالعات جامع شهری کل میادین شهر را بررسی 

کرده، گفت: در انجام پروژه ها اولویت بندی صورت گرفته است. 
هادی زاده ، مدیر ایمنی و ترافیک شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره به این اینکه طرح جامع 
ترافیک، کل شریان های شهر را مورد بررسی قرار می دهد، اظهار کرد: ما در مطالعات خود پروژه های 

میدان نیروی دریایی ، میدان مصلی و زیرگذر پیاده راه شهرداری رشت را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه کارهای مطالعاتی پروژه های میدان امام حسین )ع( و میدان ولیعصر )عج( به 
پایان رسیده، بیان کرد: کارهای اولیه تست خاک پروژه میدان امام حسین )ع( و میدان نیروی دریایی 

انجام گرفته است.
الزم به ذکر است که در انتهای این جلسه حاضرین به این نتیجه رسیدند که فرصت ۱۵ روزه به مشاور 
داده شود تا کارهای مطالعاتی الزم را برای پروژه های مذکور انجام دهد و سپس قرارگاه خاتم کار 

اجرایی پروژه ها را آغاز کند.
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