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دکتر سیدمحمد احمدی: تا هر زمانی که در کسوت مسئولیت قرار داریم موظف هستیم خدمات 
شایسته ارائه دهیم و به کیفیت خدمت توجه کنیم.

شهردار رشت با حضور در گلزار شهدای رشت، بر نگاه یکسان در خدمت رسانی به مردم تاکید کرد/ 
توجه به کیفیت خدمت ضروری است

فصلی جدید از خدمتگزاری 
در مدیریت شهری

شهردار  دومین  و  هفتاد  به  آغاز  با     
که  انتقالی  دوره  یک  از  پس  رشت، 
هدایت  سرپرست  با  رشت  شهرداری 
می شد و فعالیت می کرد، فصلی جدید 
از خدمتگزاری در شهرداری رشت برای 
»شهرباران«  شهروندان  خادمان  همه 

آغاز شده است.
   اینک با حمایتهای شورای اسالمی و 
هدایت شهردار جدید رشت به یقین همه 
و  تابعه  سازمانهای  مدیریتها،  معاونتها، 
مناطق پنجگانه منسجم تر و هماهنگ تر 
خواهند  خدمت  ارائه  به  گذشته  از 
پرداخت تا چهره ای از یک شهر موفق را 

در اذهان عمومی به نمایش بگذارند.
   حال که برخی از تفاوت سلیقه ها به 
هم  جدید  شهردار  و  شده  نهاده  کار 
دست  به  را  شهرداری  هدایت  سکان 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  گرفته 
از  پشتیبانی  و  حمایت  به  نیز  رشت 
کارها  شک  بدون  می پردازند،  شهردار 
و  بیشتر  انسجام  با  شهر  برنامه های  و 
و  می رود  پیش  به  بهتر  هماهنگی  با 
زمینه های خدمتگزاری هم بیش از پیش 

برای همگان فراهم آمده است.
   ضمن خدا قوت به سرپرست شهرداری 
رشت ، امیدواریم با برنامه ریزی، هدایت و 
سکانداری، آقای سیدمحمد احمدی، شهر 
رشت بیش از هر زمان دیگر مسیرهای 
از  ترقی و پیشرفت را طی کند و بیش 

پیش به عمران و آبادانی دست یابد.
   بدون شک شهرداری که در رده های 
کار  سابقه   دارای  مدیریتی  مختلف 
برنامه هایی  می تواند  بوده،  فعالیت  و 
هدفمند و اجرایی را در کالنشهر رشت 
زمزمه های  این  از  پس  تا  کند  دنبال 
عقب ماندگی رشت از دیگر کالنشهرهای 

کشور به گوش نرسد.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

شهردار  احمدی  سیدمحمد 
اتمام  از  پس  دقایقی  رشت 
همراه  به  معارفه  آیین 
اعضای  از  جمعی  و  رئیس 
مدیران  و  اسالمی  شورای 
حضور  با  رشت  شهرداری 
رشت  شهدای  گلزار  در 
تجدید  شهدا  آرمانهای  با 

کرد. میثاق 
به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت دقایقی 
مراسم  آیین  اتمام  از  پس 

از اعضای  معارفه به همراه رئیس و جمعی 
شورای اسالمی و مدیران شهرداری رشت با 
حضور در گلزار شهدای رشت با آرمان های 

شهدا تجدید میثاق کرد.
سیدمحمد احمدی آرامش و امنیت امروزرا 
گفت: شهدا  و  دانست  مرهون خون شهدا 
خالصانه جان خود را از دست دادند تا ما در 

امنیت و آرامش زندگی کنیم.
به  به خدمت رسانی مطلوب  شهردار رشت 
مردم تاکید کرد و افزود: تا هر زمانی که در 
کسوت مسئولیت قرار داریم موظف هستیم 
کیفیت  به  و  دهیم  ارائه  شایسته  خدمات 

خدمت توجه کنیم.
اعتماد  باید  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی 
کرد:  خاطرنشان  کنیم  جلب  را  مردم 

و  اقشار  تمامی  به  باید در خدمت رسانی 
قائل  تبعیض  و  کنیم  نگاه  یکسان  مردم 

نشویم.
رئیس شورای اسالمی رشت هم گفت: شورا 
با انتخاب شهرداری سالم و صادق به وظیفه 

خود عمل کرده است.
شورای  رئیس  نرگسی  رمضانپور  احمد 
شهردار  اینکه  کرد:  اظهار  رشت  اسالمی 
رشت نخستین دقایق کاری خود را با حضور 
در مزار شهدا آغاز کرد پیام خوبی دارد و 
شده  نصیبمان  که  مسئولیتی  بدانیم  باید 

به واسطه خونهای پاک شهدا 
است.

هر  در  باید  کرد:  تاکید  وی 
مسئولیت و کسوتی که هستیم 
اخالقی  ارزشهای  رعایت  به 

پایبند باشیم.
رئیس شورای اسالمی رشت با 
اشاره به اینکه شورا با انتخاب 
و  صادق  سالم،  شهرداری 
دلسوز به وظیفه خود به خوبی 
عمل کرد گفت: آقای احمدی 
بوده  تجربه  با  و  سالم  فردی 
که در شرایط بحرانی کار کرده 

است.
رمضانپور خاطر نشان کرد: انتظار داریم 
افرادی  انتصابات  در  رشت  شهردار 
که  کند  انتخاب  را  خودش  مانند  اصلح 
فساد  با  و  بوده  پایبند  شهدا  خون  به 

مبارزه کنند.
گفتنی است در این مراسم احمد رمضانپور 
فاطمه  رشت،  اسالمی  شورای  رئیس 
شورای  عضو  دو  رسولی  رضا  و  شیرزاد 
اسالمی رشت و جمعی از مدیران شهرداری 

هم حضور داشتند.

حدیث هفته 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم :

ِ َعَلی الُْفْسَطاط َعَلْیُکْم بِالَْجَماَعِة؛ َفإِنهَّ یََد اللهَّ
 به جماعت )يكپارچگی( روى آريد همانا دست خدا با جماعات است
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اشاره: 
سید محمد احمدی رسما شهردار رشت شد/ آیین معارفه شهردار جدید رشت روز پنجشنبه برگزار گردید

دکتر سیدمحمد احمدی رسماً شهردار رشت شد و آیین معارفه وی روز پنجشنبه هشتم آبانماه ۱۳۹۹ در تاالر شهدای نیروی انتظامی استان گیالن در فلکه انتظام برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با حکم وزیر کشور، سیدمحمد احمدی رسماً به عنوان شهردار رشت منصوب شد و حکم وی توسط دکتر 

جمالی نژاد معاون توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اعطا گردید.
مراسم معارفه سیدمحمد احمدی به عنوان هفتاد و دومین شهردار رشت روز پنجشنب هشتم  آبان ماه ۱۳۹۹ با ظرفیت محدود و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

در زیر مشرح کامل این برنامه را می توانید مطالعه کنید:

رشت  شهردار  معارفه  آیین  در  گیالن  استاندار 
گفت:تنها راهبرد موفقیت، تقویت اتحاد با هدف 

تسهیل امور شهروندان است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
زارع  ارسالن  دکتر  رشت،  شهرداری  بین الملل 
پیش از ظهر روز پنجشنبه هشتم آبان ماه ۹۹ در 
مراسم معارفه شهردار رشت با تبریک فرا رسیدن 
میالد نبی مکرم اسالم و هفته وحدت، افزود: در 
ایام میالد خجسته پیامبری قرار داریم که با تأسی 
از آموزه های آن اسوه حسنه، پایه های برادری در 

میان جوامع اسالمی تحکیم می یابد.
وی سیره پیامبر اسالم را برای جهانیان الگو و 
اسوه دانست و اظهار داشت: پیامبر اعظم مظهر 
نیز در  متعال  پروردگار  و  الهی است  جلوه های 
سوره مبارکه قلم به ُخلق نیکو آن حضرت اشاره 

دارد.
رمز  را  وحدت  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 

چیرگی بر مشکالت و انسجام را راه حل غلبه بر دشواریها دانست و گفت: همه ما مسئوالن در جهت 
رسیدگی به امور مردم باید وحدت و انسجام را سرلوحه قرار دهیم به ویژه در شرایط کنونی که تنها 

راهبرد موفقیت، تقویت اتحاد و یکدلی با هدف تسهیل امور شهروندان است.
وی افزود: تجربه های متعدد تاریخی نیز نشان می دهد هرجا با پشتوانه ای از وحدت، گام برداشته ایم؛ 

توانسته ایم بر تنگناها فائق آییم.
استاندار گیالن شهرداریها را یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین نهادهای خدماتی در هر شهر عنوان نمود 
و خاطر نشان کرد: رشت با سابقه ای افزون بر یک قرن از تاسیس نهادی چون بلدیه، در زمره اولین 
شهرهایی است که با سابقه تمدنی غنی و میراث های فرهنگی ارزشمند، از این تشکیالت بهره مند 

بوده است.
وی سابقه باالی شهرداری در رشت را یکی از امتیازات این شهر و در واقع بیانگر تمدن شهرنشینی 
مردمانی دانست که صاحب اولین ها در حوزه های مختلف بوده اند و گفت: امروز هم، رشت و ساکنان 

آن، در عرصه های ملی و فراملی، به همین خصیصه شهره هستند.
دکتر زارع با بیان اینکه سرمایه های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی رشت، این شهر را نه تنها در استان 
بلکه در پهنه ایران متمایز ساخته، افزود: بر این مبنا الزم است نهایت تالش و کوشش برای بهبود 

کیفیت زندگی شهروندان آن به کار گرفته شود.
وی راهکارهای جلب رضایت مردم از زندگی در منطقه خاص جغرافیایی را موضوعی مهمی ارزیابی 
و با اشاره به انجام تحقیقات گسترده علمی و دانشگاهی پیرامون این مسئله خاطرنشان کرد: ارتقاء 

کیفیت زندگی، تنها یک امر مادی نیست بلکه 
روابط اجتماعی سالم و سازنده، در تحقق این 

مهم اثرگذاری باالیی دارند.
نماینده عالی دولت در گیالن هم افزایی شورای 
بسترسازی  در  نهاد شهرداری  با  اسالمی شهر 
برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان را بسیار 
مهم و موثر دانست و بر ضرورت تمرکز این دو 
نهاد شهری که برآمده از آرای مردم و پاسخگو به 
آنان هستند، بر انجام برنامه ریزی های کاربردی و 
عملیاتی برای جلب رضایت شهروندان و ارتقاء 

شاخص های شهری تأکید کرد.
که  دشواری هایی  با  رشت  مواجهه  به  وی 
مهم ترین آنها زباله، ترافیک، بهسازی بافت های 
و  اشاره  رودخانه هاست،  ساماندهی  و  فرسوده 
تصریح کرد: البته دغدغه هایی درخصوص حفظ 
بناهای تاریخی، توسعه مراکز فرهنگی، آموزشی، 

اجتماعی، اقتصادی و درمانی نیز وجود دارد.
استاندار گیالن شناسایی دقیق مشکالت، اولویت بندی آنها و اتخاذ راهکارهایی عملی برای رفع آنها 
طبق برنامه زمانبندی مشخص با تعامل شورای اسالمی شهر را جزء انتظار خود از شهردار جدید رشت 
عنوان کرد و گفت: در این راستا شهردار جدید باید به تبیین فعالیت های انجام شده و پاسخگویی به 

مطالبات بحق شهروندان اقدام کند.
از همه  باید  افزود:  نباید از دست برود،  ارائه خدمت به مردم  از  با تاکید براینکه لحظه ای  وی 
فرصت ها و ظرفیت ها در جهت بهبود سطح زندگی شهروندان، استفاده ای درست و اصولی صورت 

گیرد.
دکتر زارع اختالف نظر را در پیشبرد برنامه های توسعه ای، امری طبیعی دانست و اظهار کرد: این 
اختالف نظر نباید به معطل ماندن ارائه خدمات به شهروندان منجر شود بلکه الزم است پس از 
تصمیم گیری برای حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی، همگان گام در عرصه نهاده و با همبستگی 

جمعی و عزمی راسخ، نقش موثری در نیل به موفقیت ایفا کنند.
در پایان این مراسم با قدردانی از سرپرست شهرداری رشت، حکم انتصاب سیدمحمد احمدی از سوی 

وزیر کشور، توسط دکتر زارع استاندار گیالن به او اعطا شد.

استاندار گیالن در آیین معارفه شهردار رشت تأکید کرد؛ 

تنها راهبرد موفقیت، تقویت اتحاد با هدف تسهیل امور شهروندان است
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دکتر سید محمد احمدی شهردار رشت در آیین معارفه خود گفت: باید از تمام ظرفیتها و پتانسیل 
موجود برای توسعه شهر استفاده کنیم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر سیدمحمد احمدی در 
آیین معارفه خود به عنوان شهردار رشت با تبریک آغاز هفته وحدت، میالد پیامبر اکرم)ص( و محکوم 
کردن اقدامات دولت فرانسه گفت: امیدواریم بتوانیم از تمامی ظرفیتها و پتانسیل موجود برای پیشبرد 

اهداف و توسعه شهر استفاده کنیم.
شهردار رشت اظهار کرد: همانطور که در روز رای اعتماد خود در شورای اسالمی شهر رشت گفتم 
فرصت خدمت و پرداختن به مسائل عمده شهر در شورای پنجم بسیار محدود است و هم اکنون هم 
عنوان می کنم که ما همه اینجا جمع شده ایم تا میثاقی امضا کنیم که به کمک هم در این فرصت 
محدود بتوانیم برای رشت موثر عمل کنیم.وی از اعتماد اعضای شورا برای انتخاب خود به عنوان شهردار 

رشت قدردانی کرد و افزود: امیدوارم بتوانم پاسخگوی این حسن اعتماد آنها باشم.
شهردار رشت تصریح کرد: خیلی صادقانه عرض کنم به دلیل اینکه یک مدیریت یکپارچه شهری نداریم، 
نه تنها رشت بلکه در همه شهرها، بسیاری از کارها علی رغم اینکه امکان اجرایی دارند اما کند پیش 

می روند و نباید تمام تقصیرها را به گردن شهرداریها انداخت.
احمدی با اشاره به اینکه نسبت به مردم رشت عالقه و تعصب دارم بیان کرد: در محله چمارسرا بزرگ 
شدم و به این شهر عالقه فراوانی دارم و اما باید مشکالت را بپذیریم و با تالش و همدلی برای رفع 

مشکالت گام برداریم.
وی ادامه داد: من و همکارانم در شهرداری رشت تالش می کنیم تا شفاف سازی صادقانه در راس کارها 

باشد و همگان در جریان فعالیتها و برنامه ها قرار بگیرند.
شهردار رشت گفت: به دلیل مدت زمان اندک که داریم تمام تالش خود را برای برنامه های کوتاه مدت 

به کار خواهیم گرفت تا ان شاءاهلل منشای اثر خیر برای شهر رشت باشیم.
شهردار رشت در ادامه گفت:  قول خواهم داد که همه توان و نیروی خود و همکارانم را برای خدمت رسانی 
بهینه به جامعه به کارگیری کنم اما برای این کار نیاز به همکاری و همراهی همه مسئوالن هم وجود 
دارد.شهردار رشت همچنین خطاب به همکاران خود در شهرداری گفت: از شما می خواهم تا با وحدت 

و همدلی کارها را به پیش ببرید.
احمدی اذعان داشت: باید به طور حرفه ای به موضوعات مختلف شهری بپردازیم و برای رفع مشکالت و 
نواقص نیز از دانش و مشورت دلسوزان، دانشگاهیان و نخبگان استفاده کنیم.شهردار رشت خاطرنشان کرد: 
از همین جا خواستار همکاری نمایندگان محترم  مجلس شورای اسالمی و مسئوالن دستگاه های اجرایی 

و فعاالن بخش خصوصی هستم تا بتوانیم کمبود ها را برای انجام فعالیتهای موثر در شهر پوشش دهیم.

شهردار رشت در آیین معارفه مطرح کرد: 
برای شفاف سازی صادقانه فعالیتها و برنامه ها تالش می کنیم/ از ظرفیت 
و مشورت نخبگان برای رفع مشکالت و موانع موجود استفاده می  شود 

رئیس شورای اسالمی شهر رشت در آیین معارفه شهردار رشت به وحدت و همدلی برای برون رفت 
از مشکالت تاکید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رئیس شورای اسالمی شهر 
رشت در آیین  معارفه شهردار رشت با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: امروز باید از کلید واژه وحدت و 

همدلی باید برای برون رفت از مشکالت استفاده کنیم.
وی با مقایسه شرایط امروز شهرداری رشت با دوران شهرداری خودش گفت: این مقطع شباهت بسیاری 
به دوران انتصاب بنده به سمت شهردار رشت دارد و من آینده خوبی برای شهردار رشت پیش بینی 

می کنم.
دکتر رمضانپور بیان داشت: شورای شهر رشت از ابتدا تصمیم داشت با یک شهردار چهار سال فعالیت 
خود را سپری کند اما به دالیل مختلف این امکان میسر نشد، ما  فرد مناسبی چون آقای نصرتی را به 
عنوان شهردار انتخاب کردیم که متاسفانه ایشان در میانه راه از ما جدا شدند و کار به تعدد انتخاب 

شهردار در رشت منجر شد.
رئیس شورای اسالمی رشت با اشاره به اینکه پروژه های بزرگ عمرانی هم اکنون در دست بررسی و 
اجرا قرار دارد مطرح کرد: یقین می دانم که با حضور آقای احمدی و اقدامات زیرساختی که در دست 
اجرا داریم پروژه ها را به نتیجه مطلوب برسانیم و از شهردار رشت انتظار مدیریتی قاطع در کنار ایجاد 

محیط دوستانه داریم.
وی با اشاره به تالش شورای پنجم در حوزه های مختلف زیرساختی، استفاده از منابع ملی و دولتی 
در حوزه پسماند و اجرای برنامه برای احیای بافت فرسوده و بازآفرینی خاطرنشان کرد: دیدارهای 
خوبی هم با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه برای اجرای پروژه های شهری در 

رشت داشتیم.
وی با اشاره به اینکه پروژه های مهمی در چند سطح داریم که از منابع استانی و ملی در حوزه های 
مختلف مانند پسماند استفاده می کنیم، بیان کرد: از ۲۶۴ پروژه ای که در ردیف داشتیم از همان اوایل 

سال روی چند پروژه برای تکمیل تمرکز کردیم.
وی در پایان با قدردانی از زحمات سرپرست شهرداری رشت گفت: آقای عطایی  در دوران سرپرستی 

خود به خوبی امور را اداره و فضای کار و تالش را در شهرداری فراهم  کردند.

رئیس شورای اسالمی رشت در آیین معارفه شهردار رشت:
بر وحدت و همدلی برای برون رفت از مشکالت تاکید کرد

شورای شهر به دنبال تزلزل در مدیریت شهری نیست 
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سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه دوران سرپرستی دوران گذار نبود 
پیگیری  بیشتر  جدیت  با  فعالیتها  و  کارها  دوران  این  در  کردیم  تالش  گفت: 

شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس 
ناصر عطایی در آیین معارفه شهردار رشت با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت با اشاره 
به اینکه دوران سرپرستی دوران گذار نبود، گفت: تالش کردیم در این دوران فعالیتها 

و کارها تعطیل نشود.
و  همبستگی  تالش،  کردم  سعی  سرپرستی  دوران  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رشت  شهرداری  کرد:  نشان  خاطر  یابد،  تعمق  شهری  مدیریت  در  همکاری 
مطالبات بسیاری دارد که به طور نمونه تنها در بخش دولتی ۴۰۰ میلیارد طلب 
در مجلس  مردم  نمایندگان  یاری  نیازمند  این  مبلغ  این   برای وصول  که  داریم 

شورای اسالمی هستیم.
مهندس عطایی به ضرورت همدلی و همگرایی بین دستگاهی تاکید کرد و یادآور شد: 
در شهرداری نیازمند تعامل و همکاری بین بخش و دستگاهی هستیم و باید تفکر 

جزیره ای را کنار بگذاریم.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در دوران سرپرستی به بسیاری از موارد اشاره کرد 
و همچنین برای نمونه در زمینه  چند موضوع بیان داشت: تعیین تکلیف وضعیت ۴۰۰ 
نیروی قراردادی شهرداری رشت، افزودن سه دستگاه خودروی آتش نشانی، ممیزی 
آن الین، پیگیری برنامه های شهر دوستدار کودک و... از جمله اقدامات انجام شده در 

دوران سرپرستی بود.
سرپرست شهرداری رشت به اجرای تشریفات و مناقصه برای ۶۷ پروژه عمرانی 
طی دوران سرپرستی اشاره کرد و افزود: تمام تالشمان را به منظور استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود انجام دادیم و همچنین در حوزه سیما و منظر قصد داریم با برنامه 
 ریزی های انجام شده از واردات گل و گیاه جلوگیری کرده و از ظرفیت های بومی در 

این حوزه استفاده کنیم.

سرپرست شهرداری در آیین معارفه شهردار رشت:
دوران سرپرستی دوران گذار نبود دوران 

کار و تالش بود 

نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی در آیین معارفه 
شهردار رشت به ضرورت وحدت و همدلی برای جبران کاستیها تاکید کرد.

دکتر  رشت،  بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای 
اسالمی در آیین  معارفه شهردار رشت گفت: در سایه وحدت، همکاری و همدلی 

بسیاری از کارهای شهری اجرا می شوند.
که  دورانی  هر  در  کرد:  اظهار  وحدت  هفته  تبریک  ضمن  سنگری  احمدی 
نتایج  به  کردیم  همراهی  مختلف  مباحث  در  اتحاد  با  و  یکدیگر  کنار  در 
وارد  ما  به  فراوانی  آسیبهای  همواره  اختالف  و  کردیم  پیدا  دست  مطلوبی 

است. کرده 
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و شهید حسین فهمیده افزود: شهدای 
گرانقدر هشت سال جنگ تحمیلی و مدافعین حرم با نثار جان خود امنیت و آرامش 
را این کشور را تأمین کردند و همواره خودمان را مدیون این ایثار و ازخودگذشتگی 

آنان می دانیم.
نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
برای پیشبرد اهداف شهر رشت باید همت داشته باشیم، گفت: نمایندگان مردم رشت 
در مجلس شورای اسالمی در کنار استاندار گیالن و شهردار رشت برای رفع مشکالت 

تالش می کنند.
احمدی سنگری خاطر نشان کرد: از تمامی مسؤوالن تقاضا داریم برای رفع مشکالت 
شهر رشت که درگذشته به عنوان شهر اولین ها مطرح بود تالش خود را مضاعف کنند 

تا آینده ای درخشان برای این مرزوبوم رقم بخورد.

نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی؛

بر وحدت و همدلی برای جبران کاستیها 
تاکید کرد
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شهردار رشت اظهار امیدوار کرد که پاسخگوی
 حسن اعتماد شورا باشد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، متن کامل پیام سید 
محمد احمدی به شرح زیر است:

به نام خدا
میالد باسعادت حضرت خاتم االنبیا، محمد مصطفی)ص( را به همه مسلمانان ایران و جهان 

تبریک می گویم.
پیامبر گرامی اسالم)ص( به راستی سفیر وحی الهی و صلح و دوستی بوده اند و ما امروز خداوند 
بزرگ را شاکریم که به برکت وجود این یگانه بی همتا و سالله پاک ایشان خلقت آسمان ها و زمین 

انجام شده و وجود و زندگی انسان ها معنا یافته است.
بدون تردید وجود نازنین رسول اهلل محور وحدت عملی بین مسلمانان جهان بوده و هفته وحدت 
هم که میراثی گرانبها از بنیانگذار جمهوری اسالمی است نشانه  عمق و وسعت دید امام راحل)ره( 
برای ایجاد وحدت بین صفوف مسلمانان جهان محسوب می شود که مورد عنایت و توجه خاص 

مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز قرار گرفته است.
هفته وحدت همواره بهانه ای مناسب برای هم افزایی و تجمیع توان جمعی مسلمانان ایران و جهان 
است که پشت ابرقدرتهای جهان استکباری را به لرزه در آورده و از دیگر سو سبب تحبیب قلوب 

همه مسمانان در جای جای این کره خاکی می شود.

بر خود الزم می دانم حاال که توطئه دشمنان قسم خورده اسالم در روزهای منتهی به هفته وحدت 
با هتک حرمت مقام واالی پیامبر نور و رحمت دروغ بودن ادعای واهی آزادی در کشور دمکراسی 
را نشان داده است، بر لزوم هوشیاری جهان اسالم در برابر توطئه اسالم ستیزی نبز تاکید کرده و 

با حفظ وحدت خواستار خنثی سازی این توطئه های کور بشوم.
اینجانب فرا رسیدن هفته  وحدت که نویدبخش وحدت و همبستگی مسلمانان ایران و جهان 
است را به همگان تبریک گفته و مسلمانان را برای دستیابی به اهداف عالیه اسالم مبین تشویق 

و ترغیب می نمایم. 
سید محمد احمدی- شهردار رشت

پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن
هفته وحدت

دکتر سیدمحمد احمدی در پیامی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم با بهره گیری نیروها و 
امکانات پاسخگوی حسن اعتماد شورا و خدمت به مردم باشیم.

از  جدید  فصلی  آغاز  مناسب  به  که  رشت  شهردار  احمدی  سیدمحمد  دکتر  پیام 
خدمتگزاری در شهرداری رشت در پایگاه اطالع رسانی این شهرداری بارگذاری شده 

است.

به نام خدا
خداوند بزرگ را شکرگزار هستم که در فصلی جدید از خدمتگزاری اینجانب، توفیق 

حاصل شد تا سکان هدایت مدیریت شهری را بر عهده گیرم.
امیدوارم بتوانم با بهره گیری از نیروها و امکانات مجموعه بزرگ مدیریت شهری رشت و 
همچنین پتانسیل و توانمندی همکارانم در شهرداری، پاسخگوی حسن اعتماد اعضای 

محترم شورای اسالمی و شهروندان فهیم و فرهنگی شهر باران های نقره ای باشم.

توفیق خدمت به جامعه را همچون عبادت مقدس می شمارم و برای موفقیت در انجام 
وظیفه دست یاری همگان را به گرمی می فشارم.

سید محمد احمدی - شهردار رشت
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داخلی شهرداری رشت  این هفته منتشر می شود

در  رشت  شهرداری  سرپرست 
دیدار با رئیس و کارکنان سازمان 
شهرداری  پسماندهای  مدیریت 

گفت:
 ۱۲ پروژه مهم در زمینه پسماندها 
در برنامه است چون حفظ سالمت 
از  سراوان  مردم  و  شهروندان 

اولویتهای شهرداری است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بین الملل  امور  و  ارتباطات 
سرپرست  رشت،  شهرداری 
نشست  در  رشت  شهرداری 
سازمان  کارکنان  و  رئیس  با 
شهرداری  پسماندهای  مدیریت 
اظهار کرد: حوزه خدمات شهری 
یکی از سخت ترین ومظلوم ترین 
و  است  شهرداری  حوزه های 
باال  حوزه  این  از  گریها  مطالبه 

است.
وی با اشاره به اینکه حفظ سالمت 

شهروندان و مردم سراوان در اولویت های شهرداری رشت است افزود: شهرداری بخش 
قابل توجهی از اعتبارات خود را  در سراوان و کارخانه کود آلی هزینه کرده است.

مهندس عطایی حل معضالت زباله و سراوان را نیازمند تعامل و مشارکت بین 
همه  تواند  نمی  تنهایی  به  رشت  شهرداری  شد:  یادآور  و  دانست  دستگاهی 

مشکالت به ویژه مشکالت حوزه پسماند را مرتفع کند.
سرپرست شهرداری رشت از اجرای ۱۲ پروژه مهم حوزه ُپسماند با اعتبار بیش از 

۹۱ میلیارد تومان خبر داد.
مهندس عطایی با قدردانی ازکارکنان حوزه پسماند و خدمات شهری بیان داشت: 
همکاران حوزه خدمات شهری گمنام بوده و در خط مقدم حفظ سالمتی مردم 
قرار دارند و دوشادوش ارتش سالمت با ضدعفونی معابر خدمت رسانی می کنند.

وی خواستار توجه و دقت نظر بیشتر مدیران شهرداری در فرآیند تشریفات 
مناقصه، استعالم و آیین نامه مالی شد.

سرپرست شهرداری رشت فقدان مدیریت یکپارچه شهری را یکی از مهمترین 

مشکالت دانست و افزود: بیش 
از  مردم  مطالبات  درصد  از ۸۰ 
وظایف  به  مربوط  شهرداری 

سایر دستگاه ها است.
مهندس عطایی به ضرورت شفاف 
سازی مباحث برای شهروندان تاکید 
کرد و افزود: پاکدست ترین افراد در 
شهرداری هستند وخدمت صادقانه 
انجام می دهند و زمانی ارزش کار 
شهرداری نمایان می شود که یک 
روز شهرداری در شهر پای کار نباشد.

نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مطرح  باشیم  معجزه  منتظر 
کرد: کارکنان شهرداری سرمایه 
شهرداری هستند و بسیاری از 
مشکالت را می توان با استفاده 
کارکنان  پتانسیل  و  از ظرفیت 

شهرداری رفع کرد.
رشت  شهرداری  سرپرست 
روند  به  اشاره  با  همچنین 
پرداخت حقوق مهرماه کارکنان شهرداری خاطرنشان کرد: مهرماه امسال یکی 
بر  عالوه  و  است  پرداخت  حال  در  شهرداری  های  حقوق  ترین  سنگین  از 
پرداخت حقوق ودستمزد ماهانه پرسنل بیش از ۱۵ میلیارد تومان ما تفاوت 

مطالبات سنواتی پرسنل نیز پرداخت می شود.
محمدباقر بشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در این 
جلسه با اشاره به تالش های شبانه روزی سازمان پسماند اظهار کرد: کارکنان 
سازمان پسماند ۲۴ ساعته در حال فعالیت بوده و یک لحظه شهر را رها نمی 

کنند.
وی با اشاره به فعالیت ناظران پسماند در سطح شهر بیان کرد: ناظران پسماند در 
سطح شهر حضور فعال دارند و در شیف شبانه نیز ناظران پسماند حضور دارند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت خاطرنشان کرد: به شرکت 
های پیمان تاکید کردیم در هنگام جمع آوری زباله از دپو زباله در مکان های 

موقت خودداری کنند.

سرپرست شهرداری رشت در دیدار با رئیس و کارکنان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری:

 اجرای ۱۲ پروژه مهم در زمینه پسماندها در برنامه است
 حفظ سالمت شهروندان و مردم سراوان از اولویتهای شهرداری است
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دو راهبرد مهم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛
آغاز ساخت مجموعه ورزشی در محالت کم برخوردار

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، حمید 
رضا محمدی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش به 
فرهنگی،  سازمان  ذاتی  رسالت های  از  یکی  عنوان 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اظهار کرد: هدف 
اصلی شهرداری ها تامین تسهیالت شهری و رفاهی 
فرهنگی،  سازمان  راستا  این  است،در  شهروندان 
وظایف  براساس  رشت  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 

قانونی و تعریف شده، دسترسی آسان و ایمن سازی فضاها و مکان های ورزشی سطح شهر رشت را 
در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تاکید برلزوم ایجاد بستر ورزشی باتوجه به گرایش شهروندان به فعالیتهای ورزشی گفت: با 
توجه به سبک زندگی شهرنشینی و فقدان فعالیت جسمی و حرکتی شهروندان، این سازمان تمام 

تالش خود را برای ارتقای شاخص های سالمت جامعه به کار گرفته است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با بیان اینکه شهرداری ها عالوه 
بر فعالیتهای عمرانی نقش بسزایی در ایجاد سبک زندگی و الگوهای رفتاری شهروندان دارند 
افزود: گسترش زیرساختهاو اجرای ورزش همگانی از دغدغه های شهرداری رشت می باشد، چراکه 
گسترش ورزش همگانی در محالت و بوستانهای سطح شهر از برنامه های محوری سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت می باشد.
 محمدی با اشاره به همکاری سازمان با اداره کل ورزش و جوانان و روسای هیات های ورزشی در 
راستای مشارکت و اجرای ورزشهای همگانی در داخل محالت به ویژه محالت کم برخوردار تاکید 
کرد: ساخت ۱۴ مجموعه ورزشی رو باز در طی سالهای اخیر به مرحله اجرا درآمده و به صورت 

رایگان در حال سرویس دهی به شهروندان می باشد.
وی با بیان اینکه بافعالیت حوزه معاونت فرهنگی ورزشی و کارشناسان ورزشی سازمان، شناسایی 
زمین های شهرداری رشت در سطح مناطق پنج گانه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در 
راستای گسترش فضای ورزشی در شهر رشت،چندین زمین شناسایی و در حال انجام مراحل قانونی 

جهت اجرای ساخت مجموعه ورزشی در محالت کم برخوردار است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با از بازسازی کامل و تجهیز چندین مجموعه 
های ورزشی در شهرستان رشت خبرداد و افزود:سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
بازسازی کامل و تجهیز مجموعه های ورزشی شهید چمران، شهدای منظریه، دیوار سنگنوردی پارک 
قدس، زمین چمن مصنوعی پارک قدس، مجموعه ورزشی بوستان ملت، سالن ورزشی چند منظوره 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی، سالن ورزشی حجاب) پارک بانوان( را در دستور کار قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه های ورزشی که در سالیان گذشته توسط سازمان ساخت و تجهیز 
شده بود براساس اولویت و به صورت مرحله ای بازسازی و تجهیز می شوند، تصریح کرد: مجموعه 
شهدای پل طالشان، مجموعه ورزشی اندیشه، زمین ورزشی مجتمع الکانشهر ، پارس سه ، مجموعه 
ورزشی شهید حق شناس دخانیات، مجموعه ورزشی شهدای نخودچر، زمین ورزشی پارس سه، 
مجموعه ورزشی شهدای الغدیر، زمین ورزشی پارک قدس، مجموعه ورزشی شهدای گمنام در 

دستور کار سازمان برای بازسازی و تجهیز قرار دارند.
محمدی با تاکید بر اینکه معاونت های فرهنگی ورزشی و اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری رشت ارتباط مداوم و سازنده ای را با سایر نهادهای مرتبط به ویژه اداره کل 
ورزش و جوانان گیالن دارد، گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از ابتدای 
سال تاکنون با هیاتهای بسکتبال، ورزشهای همگانی، والیبال، تنیس روی میز چندین برنامه به 

مناسبتهای مختلف به صورت مشارکتی برگزار کرده است.

رژه خودرویی به مناسبت گرامیداشت 
هفته پدافند غیـر عامل در رشت برگزار شد  

پدافند غیرعامل در تعریفی جامع به معنای مجموعه اقدامات غیرمسلحانه بوده که موجب افزایش 
بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل در امر مدیریت بحران در برابر 

تهدیدات است که ۵ الی ۱۲ آبان ۹۹ هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت با 
بیان اینکه همزمان با دومین روز از هفته پدافند غیر عامل، رژه خودرویی دستگاه های خدمات 
رسان با شعار مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز- ایران قوی انجام گرفت، ادامه داد: صبح امروز 
۶ آبان ۹۹ رژه ۳۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین با حضور ویشکایی معاون فرماندار، مومنی 
رییس سازمان آتش نشانی رشت و تنی چند ازمدیران شهرداری، سازمان های عمران و پسماند ، 

پلیس راهور، نیروی انتظامی، اداره برق، آب، گاز، اورژانس و هالل احمر صورت پذیرفت.
وی در ادامه افزود: رژه خودرویی دستگاه های اجرایی عضو کمیته انرژی و پشتیبانی شهری و 
زیر بنایی پدافند غیرعامل با هدف تمرین واکنش سریع و صحیح نیروهای امدادی در حوادث غیر 

مترقبه و کاهش خسارات ناشی از آن بوده است.
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
با اجرای پروژه هایی در راستای تسهیل دسترسی و ارائه خدمات باکیفیت به 
مردم با قیمت ارزان تر ضمن ایجاد رضایتمندی منجر به ایجاد درآمد برای 

شهرداری شده تا در نهایت توسعه شهری را به همراه داشته باشد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بر 
اساس رسالت ساماندهی صنوف و مشاغل شهری، ایجاد و بهره برداری 
از میادین میوه و تره بار و بازار های ثابت و محله ای و عرضه بدون واسطه 

محصوالت کشاورزی از تولید به مصرف ایجاد شده است.
مدون،  برنامه ریزی  با  تا  کرده  سعی  شهری  مدیریت  مجموعه  این 

بلندمدت و آینده  نگرانه و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و ارزیابی مستمر عملکرد به اولویت و 
هدف خود که همان جلب رضایت شهروندان است جامه عمل بپوشاند. مرتضی عاطفی رییس سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در گفت و گویی به تشریح عملکرد 

و اقدامات انجام شده طی ۱۰۰ روز حضورش در این سازمان پرداخت.
عاطفی با بیان اینکه بودجه سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از طریق منابع پایدار 
محقق می شود گفت: بازارچه ها و امالکی که در اختیار سازمان بوده و به بخش خصوصی واگذار شده 

است، اصلی ترین منابع درآمدی تحقق بودجه این سازمان است.
رییس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت با بیان اینکه طی سالیان 
گذشته بودجه مصوب سازمان از طریق همین منابع محقق می شد، افزود: سال قبل به دستور شهردار 
وقت بودجه سازمان سه برابر شد اما منابع درآمدی، ثابت مانده است در حالیکه ابتدا باید منابع و امالک 
جدید تعریف شود، سپس بودجه افزایش یابد.وی ساماندهی قراردادهای موجود و رعایت تشریفات 
قانونی جهت واگذاری آنها را از اهم اولویت های سازمان ذکر کرد و بیان داشت: باید امالک شهرداری با 
رعایت تشریفات قانونی و از طریق مزایده واگذار شود تا ضمن احقاق حق شهرداری و افزایش درآمدها 

از هرگونه شائبه ای در چگونگی واگذاری  آنها جلوگیری به عمل آید.
به گفته عاطفی جهت تحقق بودجه سازمان و افزایش درآمدها نیازمند شناسایی ظرفیت های بالقوه، 

فضاها و امکاناتی هستیم که قابلیت فعالیت اقتصادی و درآمدزایی را داشته باشند.
وی با تاکید بر انجام فعالیت ها بر اساس شرح وظایف محوله گفت: از اصلی ترین وظایف سازمان، 
ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم است که در حال رایزنی جهت ایجاد شهرک صنوف در اراضی ۲۰۰ 

هکتاری متعلق به شرکت شهرک های صنعتی واقع در جنب راه آهن هستیم.
رییس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت با بیان اینکه این طرح 
بزرگترین پروژه سازمان در حوزه ساماندهی مشاغل بوده و اجرای آن نیازمند عزم استانی است، عنوان 
داشت: این پروژه می تواند مدل الگویی برای کشور باشد که قابلیت ایجاد شهرک صنفی را داشته و 

ضمن تامین نیازهای مردم در حوزه های مختلف، تفرجگاهی برای خانواده ها باشد.
وی اجرای این طرح را منجر به رونق اقتصادی و گردشگری شهر دانست و عنوان داشت: توسعه و 
ساماندهی فضای شهری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و زیباسازی شهری از پیامدهای اجرای شهرک 

صنوف است که با مشارکت نهادهای مختلف و مساعدت ویژه استاندار اجرایی خواهد شد.
عاطفی به انعقاد تفاهم نامه احداث سایت جامع نمایشگاهی با مشارکت سازمان همیاری شهرداری 
رشت اشاره و اعالم کرد: در قالب این تفاهم نامه یک قطعه زمین پنج هکتاری در جاده جیرده برای 
ساخت سایت جامع نمایشگاهی اختصاص می یابد که قابلیت خدمات رسانی بهینه به بازارهای داخلی 

و همچنین خارجی را دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی و گلخانه ای شهر رشت از ایجاد بازارچه گل و گیاه به همراه 
مجتمع فرهنگی در رشت خبرداد و اظهارداشت: این ۲ طرح در حاشیه رودخانه گوهررود در خیابان 
منظریه با همکاری و تعامل خوب شرکت آب منطقه ای گیالن اجرا می شود که طی یک ماه آینده روند 

جذب سرمایه گذار آن آغاز شده تا در سال ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از آن باشیم.

عاطفی با ابراز تاسف از عدم وجود مرکزی برای عرضه گل و گیاه به ویژه 
گل های زینتی و آپارتمانی در شهر، ایجاد این مرکز را منجر به ترغیب 

تولیدکنندگان جهت عرضه این گیاهان اعالم کرد.
وی با بیان اینکه تمام این پروژه ها با سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصی اجرا می شود تصریح کرد: پیش بینی احداث مجتمع تجاری_

اداری در خیابان سرگل و خیابان شهدا از دیگر پروژه هایی است که 
منجر به ارتقا ارزش افزوده و افزایش درآمد برای شهرداری می شود.

رییس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 
با تاکید بر ساماندهی بازارچه ها، احداث هایپرمارکت در بازارچه میرزا 
کوچک با مشارکت بخش خصوصی را از طرح های پیش رو این سازمان 
عنوان کرد و افزود: بازارچه چمران که از بازارچه های موفق شهرداری و دارای رونق اقتصادی است نیز 
طی ماه های آینده ساماندهی شده و با زیباسازی نمای داخلی و بیرونی و احداث مجتمع نان، خدمات 

مطلوب تر و با کیفیت بهتر را به شهروندان ارائه می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین بازارچه پالسکو و بازارچه میوه و تره بار ظرف یک ماه آینده در بلوار دیلمان 

رشت به بهره برداری می رسد.
عاطفی راه اندازی بازار هفتگی خودرو تا سه ماه آینده را از دیگر طرح های سازمان با مشارکت بخش 
خصوصی در راستای خدمتگزاری به مردم و عدم مراجعه شهروندان به پایتخت جهت خرید و فروش 
خودرو اعالم کرد و افزود: بازار هفتگی خودرو یکی از نیازمندی های همشهریان است که می توانند 

بدون نیاز به واسطه برای خرید و فروش خودرو اقدام کنند.
وی با تاکید بر اقدامات مشارکتی و تعامل سازنده با اصناف جهت ساماندهی مشاغل، ساماندهی کارگران 
فصلی و ساختمانی را از ضرورت های شهر رشت دانست و با تاکید بر تدوین بانک اطالعاتی جامع در 

این خصوص از طراحی نرم افزاری به منظور مدیریت مشاغل کارگری و سایر مشاغل صنفی خبر داد.
عاطفی با اشاره به شرایط بحرانی جامعه امروز ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم ارائه خدمات آنالین 
به مردم جهت پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در اماکن 

عمومی از راه اندازی فروشگاه آنالین با پیگیری سازمان خبر داد.
وی در ادامه با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های بالقوه شهر رشت از ساماندهی گاری کباب ها در شهر 
خبرداد و گفت: ایجاد گاری های همسان غذای سیار در سطح شهر با رعایت ضوابط بهداشت فردی 
و صنفی توسط عرضه کنندگان غذا ضمن ایجاد جاذبه گردشگری منجر به رشد صنعت توریسم در 

شهر می شود.
رییس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت با اشاره به اقدامات این سازمان 
در راستای نظارت بر کیوسک های مطبوعاتی سطح شهر از مصوبه شورا جهت ساماندهی این نوع 

مشاغل و یکسان سازی نمای کیوسک ها مطابق با معماری بومی و شرایط اقلیمی خبرداد.
وی حمایت از مشاغل خانگی و تالش برای ایجاد بازارچه مشاغل خانگی، ایجاد بازارچه صنایع دستی، 
ساماندهی فودکارها، بازارهای روز هفتگی، بازارچه های پیرسرا و سرای آهنی مطابق با برنامه های بازآفرینی 
شهری، پیگیری ایجاد خیابان غذا، انعقاد قرارداد جهت بهره برداری از دستگاه های کارتخوان را از دیگر 

پیگیری های انجام شده طی ۱۰۰ روز حضورش در سازمان مشاغل و زیباسازی شهری عنوان کرد.
عاطفی در پایان با تصریح اینکه بدون شک ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر به مردم فهیم شهرمان خواسته 
تمامی مجموعه های خدمتگزار وابسته به خانواده بزرگ شهرداری است خاطرنشان ساخت: سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت در راستای عمل به فرمان رهبر فرزانه در خدمتگزاری به 
مردم، در حد توان کوشیده است با فعالیت های بی وقفه و استفاده بهینه از امکانات موجود، بیشترین 

خدمات را به شهروندان ارائه کند

پروژه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت تشریح شد   



۱۰

پیام تبریک معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به مناسبت 
»روز جهانی آمار«

علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری رشت فرا رسیدن 
به  را  برنامه ریزی«  و  آمار  »روز  آبان،  اول 
تمامی پژوهشگران و محصالن رشته  آمار و 
آمار دوستان تبریک گفت و بیان نمود: »آمار، 
زیربنای مطالعات، پژوهش و برنامه ریزی است 
و در نگاه تخصصی، آمارشناسی مطالعه ای 
لذت بخش و در عین حال کاربردی است که 
دریچه های شناخت را بر روی ناشناخته های 

جهان ما می گشاید«.
فاطمه مهاجر مدیر نوسازی و تحول اداری 
شهرداری رشت نیز ضمن تبریک »روز جهانی آمار و برنامه ریزی« بیان نمود: »آمار و برنامه ریزی دو 
رکن جدایی ناپذیر توسعه  پایدار شهری، بهینه سازی منابع انسانی و همچنین نوسازی و تحول اداری 
است و در این راستا تا کنون کوشش و همفکری همکاران عالقه مند و آگاه از جمله کارشناسان عزیز 

آمار و برنامه ریزی درکسب موفقیت های پیش آمده، تأثیر بسزایی داشته است«
مریم محمدی رئیس گروه آمار و تحلیل اطالعات شهرداری رشت »روز آمار و برنامه ریزی« را به 
آماردوستان و آمارشناسان مخصوصاً رابطین آماری شهرداریها تبریک گفت و عنوان نمود: »هر نهاد 
و سازمانی جهت برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود، نیاز به ابزاری 

کارآمد دارد تا موفقیت خود را تداوم بخشید، این ابزار همانا تهیه و تنظیم آمار است«.

اجرای آسفالت کوچه محبی در چهارراه گلسار رشت
به وسیله نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، عملیات 

آسفالت کوچه محبی در چهار راه گلسار رشت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری،  شب 
دوشنبه گذشته پنجم آبان ماه ۱۳۹۹، کوچه شهید محبی واقع در چهارراه گلسار توسط 

سازمان عمران شهرداری رشت به طور مکانیزه  اسفالت شد.
بهبود وضعیت آسفالت این کوچه مدتها مورد درخواست اهالی محل بوده است.

حضور معاون بازآفرینی سازمان 
عمران 

در دومین نشست بافت تاریخی 
استان گیالن

اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته  سه شنبه  روز  عمران،  سازمان 
عاشوری  متین   ۱۳۹۹ ماه  آبان  ششم 
و  عمران  سازمان  بازآفرینی  معاون  
دومین  در  شهری  فضاهای  بازآفرینی 
نشست بافت تاریخی استان گیالن که در 
پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن 

برگزار شد،شرکت کرد.
این سلسله نشستها توسط اداره کل میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
گیالن برگزار می شود و در دومین نشست، 
بررسی بافت تاریخی شهر رشت توسط لیال 

خستوان ارائه شده است.

G5 بررسی قرارداد پروژه بازگشایی و احداث مسیر
قرارداد پروژه بازگشایی و احداث »مسیر G5« در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 

شهرداری رشت مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
با حضور اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت، مریم 
گل احضار رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت و شماری از معاونان 
و مدیران شهرداری و کارشناسان مرتبط  موضوع قرارداد پروژه بازگشایی و احداث »مسیر G5« در 

محل جلسات سازمان سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



۱۱

شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری رشت تاکید کرد؛

روحیه و کار جهادی راه نجات از مشکالت است
   شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری رشت به ضرورت نظم و انضباط مالی و اداری و پرهیز از اتالف 

منابع شهرداری تاکید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، نخستین جلسه شورای اداری شهرداری 
رشت با حضور سید محمد احمدی شهردار رشت، احمد رمضانپور رئیس شورای اسالمی رشت و مدیران ستادی 

شهرداری رشت در تاالر گفتمان شهرداری رشت برگزار شد.
شهردار رشت در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه همه ما اعضای یک مجموعه هستیم اظهار کرد: از امروز به عنوان 
یک همکار، دوست و برادر در خدمت شما مدیران،کارکنان و مردم شهرم هستم تا با مشارکت یکدیگر کار و خدمت 

کرده و بتوانیم انتظارات را برآورده سازیم.
وی تصریح کرد: امروز دور هم جمع شده ایم تا با شما مدیران و همکاران شهرداری میثاق ببندیم و هم قسم شویم 

برای خدمت رسانی لحظه ای دریغ نکنیم.
احمدی با تاکید بر اینکه باید ما اعضای مجموعه شهرداری باید خود به فکر حل مشکالت باشیم بیان داشت: ما اعضای 

مجموعه شهرداری باید برای آبادانی شهر تالش کنیم و امروزه محور توسعه براساس نسخه محلی صورت می گیرد.
وی همچنین از زحمات سرپرست شهرداری رشت و شهرداران گذشته رشت قدردانی کرد و افزود: همه شهرداران 

برای توسعه و آبادانی شهر تالش کردند.
این مسئول با اشاره ضرورت تدوین استراتژی مشخص و نقشه راه مناسب اظهار داشت: باید کلیه اقدامات با برنامه 

ریزی مدون و مشخص و نظام پیگیری مناسب دنبال شود.
شهردار رشت به ضرورت رفتار مناسب با مردم تاکید کرد و یادآور شد: نباید در خدمت به مردم تبعیض قائل شویم 

و بایدروند پیگیری امورات مردم در تسریع شود.
احمدی با اشاره به اینکه مدیریت منفعالنه یک آفت است تصریح کرد: بدترین نوع مدیریت، مدیریت منفعالنه است 

و مدیریت منفعالنه دوام نخواهد داشت.
وی ادامه داد: مدیران باید احساس مسئولیت کرده و نسبت به عملکرد زیر مجموعه خود نظارت و آگاهی داشته باشند.
شهردار رشت با اشاره به اینکه باید نسبت به یکدیگر احساس تکلیف کنیم مطرح کرد: همه با یکدیگر برادر هستیم 

و نباید از لغزش دیگری خوشحال شویم و باید دست یکدیگر را بگیریم.
احمدی راه نجات از مشکالت و وضعیت فعلی را روحیه و کار جهادی دانست و افزود: شهرداری به کار اتوکشیده و 

فانتزی نیاز ندارد و باید مدیران حضور میدانی و عملیاتی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه جلسات مدیران شهرداری نباید در ساعات اداری برگزار شود گفت: جلسات مدیران شهرداری 

در عصر برگزار شود و برگزاری جلسات با حوزه دفتر شهردار هماهنگ گردد.
شهردار رشت به ضرورت نظم و انضباط مالی و اداری در مجموعه شهرداری تاکید کرد و افزود: باید منابع شهرداری 
به درستی مصرف شود و از اتالف و هدر رفت منابع پرهیز شود.احمدی به ضرورت نظام پیگیری در شهرداری اشاره 

کرد و گفت: به شدت مطالبه گر هستم و باید روحیه مطالبه گری داشته باشیم.
وی همچنین به ضرورت ارتباط و تعامل مناسب مدیران شهرداری با اعضای شورای اسالمی رشت تاکید کرد و افزود: 
اعضای شورا منتخبان مردم به عنوان ولی نعمت ما هستند و مردم ۱۱ عضو را انتخاب کرده اند تا بر عملکرد ما اعضای 

مجموعه شهرداری نظارت کنند و باید در سایه تعامل و همدلی کارها را انجام دهیم.
شهردار رشت با تاکید بر رعایت ساختار و سلسله مراتب اداری اظهار کرد: باید مدیران زیرمجموعه مناطق و سازمان 

ها با معاونت حوزه مربوطه در مرکز هماهنگ باشند.
احمدی اذعان داشت: باید به بدنه کارشناسان در شهرداری اهمیت دهیم و تالش می کنم چرخش نخبگان در بدنه 
شهرداری رخ دهد.وی با اشاره به اینکه بسیاری از نگاه ها به حوزه خدمات شهری شهرداری است گفت: همه باید 

حوزه های خدمات شهر کمک کنند.
شهردار رشت همچنین در ادامه به واحدهای مختلف شهرداری توصیه های الزم را داد و خواستار پیگیری و نظارت 

بیشتر از سوی مدیران شهرداری شد.
احمدی هوشمندسازی و ممیزی امالک را از مطالبات جدی خود در شهرداری عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ توصیه ای برای آسفالت قابل قبول نیست بیان کرد: آسفالت نباید سفارشی انجام شود و 
نباید در اجرای آسفالت تبعیض قائل شویم.شهردار رشت ادامه داد: مناطق و سازمان عمران شهرداری با برنامه ریزی 

روکش آسفالت را انجام دهند و به همه نگاه یکسان کنند.
احمدی با اشاره به اینکه دستگاه های حفار موظفند برنامه ده ساله خود را به شهرداری ارائه کنند مطرح کرد: در 

صورت عدم ارائه برنامه ده ساله شهرداری مجوز حفاری را صادر نخواهد کرد.
شهردار رشت تاکید کرد: نباید به مدیران اسبق شهرداری بی حرمتی و بی احترامی شود ومسئولیت یک امانت است 

و باید احترام یکدیگر حفظ شود.
در انتهای جلسه نیز لوحی سپاس با امضای مدیران شهرداری رشت برای قدردانی از زحمات سرپرست شهرداری 

رشت به وی اهدا شد.
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