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حدیث هفته

۲

قال اإلمام المهدی، صاحب العصر و الّزمان )علیه السالم و عّجل اهلل تعالی فرجه الّشریف(: 
انَا خاتَُم االْْوِصیاِء، بی یَْدَفُع الَْبالُء َعْن اْهلی َو شیَعتی. 

فرمود: من آخرین وصّی پیغمبر خدا هستم به وسیله من بالها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف 
خواهد شد.                                                                                                                          دعوات راوندی: ص ۲۰۷، ح ۵۶۳.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید  و 
امروز  رشت  شهردار  احمدی  محمد 
)پنج شنبه ۲۸ اسفند( در دیدار با تشکل 
فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر گیالن 
اظهار داشت: تنها چیزی که برایم مهم 
است رضایت خدا و مردم است و در چند 
ماهه ای که از حضورم در شهرداری رشت 
و  بهترین  کردم  سعی  همواره  گذشته 

درست ترین کار را انجام بدهم.
شاید  اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
نقدهایی هم در رابطه با نوع عملکردش 
وجود  برخی  دیدگاه  از  شهرداری  در 
داشته باشد ابراز داشت: تمام هدف من 

خدمت صادقانه به مردم بوده و هست.
بودجه،  در  بی نظمی  شد:  یادآور  وی 
بی نظمی در تمرکزگرایی و موازی کاری ها 
آن  شاهد  کشور  کل  در  که  است  امری 

هستیم و مختص یک سازمان و یک نهاد خاص نیست.
احمدی اصالح نظام اداری را راهی برای خروج از چالش های اشاره شده خواند و ابراز داشت: 
برخی ها گمان می کنند منظور از اصالح نظام اداری فقط کنترل ورود و خروج کارکنان است 
در حالی که به عقیده من این موضوع در رده های آخر قرار دارد و آنچه که دارای اهمیت است 

نظم در برنامه ریزی ها و تعقیب آن است.
وی با بیان اینکه بی نظمی در حوزه های برنامه ریزی در بسیاری از سازمان ها به ویژه در شهرداری ها 
وجود دارد افزود: شهرداری خدمات متنوعی را ارائه می دهد و همین تنوع خدمات گاهی اوقات 
برنامه ریزی را دچار مشکل می کند.شهردار رشت خاطرنشان کرد: شهرداری رشت حدود ۴ هزار نفر 

پرسنل دارد و با همین نفرات باید یک شهر با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفری را مدیریت و اداره کند.
احمدی جبران عقب ماندگی های شهر رشت از سایر شهرها را مورد تاکید قرار داد و با تاکید 
بر اینکه نباید به خاطر این عقب ماندگی ها دولت ها و یا حتی سازمان های دیگر را مقصر 
دانست اظهار داشت: بودجه امسال شهرداری رشت هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شد 

و همه ما می دانیم که یکی از الزامات مهم 
تحقق توسعه، داشتن درآمدهای پایدار 

برای شهرداری است.
سیستم  راه اندازی  داشت:  اظهار  وی 
و  امالک  کنترل  سیستم  پروژه،  کنترل 
نظایر  و  هوشمندسازی  انسانی،  منابع 
این ها از جمله برنامه های من در شهرداری 
اجرایی  هنوز  البته  که  است  رشت 

نشده اند.
انقالب  دوم  گام  بیانیه  به  شهردار رشت 
بیان  با  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم  مقام 
مردمی  و  توانمند  مدیران شجاع،  اینکه 
زیادی از خانواده های شهدا در کشور وجود 
دارند گفت: فرزندان و یادگاران شهدا در 
این برهه از زمان نقش و رسالتی اساسی 
دارند و در حوزه هایی که مشغول به خدمت 

هستند باید با تمام توان ظاهر شوند.
احمدی در پایان با اشاره به این نکته که 
شهرداری به تنهایی قادر به حل تمام مشکالت شهر رشت نیست یادآور شد: همکاری و 
همراهی مردم برای رفع بسیاری از معضالت شهر می تواند کمک بزرگی برای شهرداری 

باشد و به آبادانی شهر رشت هم کمک می کند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بیان نظرات و 
پیشنهاداتی در خصوص معضالت شهر رشت، لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل 
چالش های شهر و مواردی نظیر این از جمله مهم ترین نکاتی بود که در این جلسه هم اندیشی 
مطرح شد و در پایان نیز تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر گیالن از شهردار رشت به 

خاطر اقدامات و عملکردش در ماه های اخیر تشکر و قدردانی کردند.

شهردار رشت: 

مهمترین چیز برایم جلب رضایت خداوند و مردم است



3 با ما در »آوای بلدیه« همراه شوید. 
نظرات خود را به مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت انتقال دهید.

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت در دیدار با سرهنگ 
عزیز اهلل ملکی فرمانده انتظامی استان گیالن 
اظهار داشت: تعامل شهرداری و نیروی انتظامی 

موجب توسعه و بالندگی شهر رشت می شود.
دامنه  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
فعالیت های نیروی انتظامی گسترده است 
عنوان کرد: اعتقاد ما این است که مدیریت 
شهری و نیروی انتظامی می توانند برای رفع 

مشکالت شهر قدم های خوبی بردارند.
پلیس  و  کالنتری ها  کرد:  تصریح  احمدی 
خیلی  همکاری  رشت  شهرداری  با  راهور 
خوبی دارند که جای تقدیر دارد و از نیروی 
انتظامی می خواهیم که همچنان در بحث 

مدیریت شهری به ما کمک کنند.
تمام  وجود  با  را  مردم  به  خدمت رسانی  وی 

مشکالت مالی و اعتباری رسالت شهرداری رشت دانست و گفت: به 
فرموده امام راحل مردم ولی نعمت ما هستند بنابراین ما در مجموعه 

شهرداری رشت تالش می کنیم که در همین راستا حرکت کنیم.
و  قضایی  کمک های  از  داشت:  ابراز  رشت  شهردار 
مقابله  برای  به شهرداری رشت  انتظامی  نیروی  عملیاتی 
با خالف سازان تشکر می کنیم و امیدواریم با استمرار این 

پشتیبانی ها بتوانیم جلوی متخلفان را بگیریم.
احمدی با بیان اینکه برخورد با سد معبر در خیابان هایی 
مانند مطهری و سردار جنگل رشت تبدیل به مطالبه شده 
است افزود: مشکالتی مانند وضعیت بد اقتصادی و یا بیماری 

شهردار رشت: 
تعامل شهرداری و نیروی انتظامی موجب توسعه و بالندگی شهر رشت می شود

کرونا روی کسب و کارها اثر منفی گذاشته و 
شهرداری هم به این امر کامال واقف است اما 
گاهی سد معبرها به جایی می رسد که دیگر 

پیاده  رویی برای تردد مردم وجود ندارد.
* شهردار رشت در حوزه های مختلف 

مدیریتی سابقه بسیار خوبی دارد
فرمانده انتظامی استان گیالن نیز در این 
اینکه شهردار رشت در  بر  با تاکید  دیدار 
بسیار  سابقه  مدیریتی  مختلف  حوزه های 
بین شهرداری و  تعامل  افزود:  خوبی دارد 
نیروی انتظامی باعث ایجاد یک شهر خوب 

برای مردم و شهروندان می شود.
از همت  اضافه کرد:  سردار عزیزاهلل ملکی 
برای  و تالش مجموعه مدیریت شهرداری 
اصالح وضعیت آسفالت خیابان ها و کوچه های 
شهر تشکر می کنیم هر چند هنوز اشکاالت 
بسیار زیادی وجود دارد که باید برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه اصالح وضعیت روشنایی شهر به کاهش 
جرایمی مانند سرقت کمک می کند یادآور شد: برای برخورد 
با پدیده سد معبر باید با ظرافت و حساسیت خاصی کار شود 

و نیروی انتظامی هم در کنار شهرداری است.
فرمانده انتظامی استان گیالن افزایش تعامالت شهرداری و 
نیروی انتظامی و اینکه این موضوع آثار خوبی برای مردم 
به همراه دارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: شهردار رشت 
مدیری بومی هستند و امیدواریم در مسئولیتی که بر عهده 
دارند همچنان موفق عمل کنند از طرفی ما نیز برای افزایش 

همکاری ها با شهرداری آمادگی داریم.



۴

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سینما انقالب 
رشت سال ها است که غیرفعال شده و تالش ها برای از سرگیری مجدد فعالیت آن 
به جایی نرسید اما سرانجام با پیگیری های مستمر شهرداری، باالخره با صدور پروانه 
تبدیل  پردیس سینمایی  به  تعطیلی  از ۱۳ سال  انقالب رشت پس  ساخت، سینما 

می شود.
و  هفتم  هنر  فعال  سالن های  و  می شد،  گفته  اولین ها  شهر  رشت  شهر  به  زمانی 
دوستدارانی که همواره به هنرهای نمایشی و سینما عالقمند بودند، از جمله جاذبه های 
این شهر محسوب می شدند به طوری که صف های طوالنی برای تماشای فیلم ها بر روی 
پرده های بزرگ سینماهای این شهر شکل گرفته و مردم از همه جا برای تماشای فیلم 

به رشت می آمدند.
در  و مشهور  فعال  بالندگی هنرمندان  و  پرورش  رشت همواره مهد 
عرصه هنر هفتم بوده و از سالیان دور پرده های نقره ای آن با هیاهوی 
تماشاگران روشن می شد، اما با این وجود تنها سه سینمای فعال دارد و 

دو سینمای آن نیز عمال تعطیل است.
سینما انقالب رشت در بهترین نقطه شهر)پیاده راه فرهنگی( واقع شده و یکی از این 
سینماهای تعطیل محسوب می شود، این سینما حدود ۱۳ سال پیش به دلیل عملکرد 
و محیط نامناسب، آپارات آن خاموش شد و تاکنون در انتظاری مبهم برای بازگشت به 

روزهای اوجش قرار داشت.
در سال های گذشته ، رایزنی های بسیاری برای جذب سرمایه گذار جهت تبدیل سینما 
انقالب به پردیس سینمایی صورت گرفت تا اینکه در نهایت، ساختمان متروکه سینما 
به سرمایه گذار خصوصی) علی سرتیپی( که از فعاالن بنام این حوزه است، واگذار شد.

اما امروز و با همت مجموعه شهرداری، شهر هنرپرور رشت شاهد اتفاقی خوش برای 
سینما انقالب که تالقی هویت شهری با فرهنگ است بود به این ترتیب که نهایتا پس 
از گذشت ۱۳ سال تعطیلی، پروانه ساخت پردیس سینمایی به سرمایه گذاران سینما 

انقالب اعطا شد.
* آمادگی شهرداری رشت برای حمایت از طرح های سرمایه گذاری فرهنگی

شهردار رشت به همین مناسبت عنوان کرد: در واپسین ساعات سال ۹۹ شاهد یک 
اتفاق خوب و ارزشمند فرهنگی در شهر رشت مبنی بر صدور پروانه پردیس سینمایی 

در سینما انقالب سابق بودیم.
سید محمد احمدی با بیان اینکه این اتفاق می تواند برای هنرمندان و فرهنگ دوستان 
رشت رویدادی خوب و مبارک باشد اضافه کرد: من از همینجا از همه کسانی که تمایل 
به سرمایه گذاری در بخش های مختلف فرهنگی شهر رشت دارند جهت همکاری دعوت 

به عمل می آورم.
شهردار رشت اذعان کرد: مجموعه شهرداری با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت های 

خود برای اعتالی فرهنگ شهر رشت تالش و کوشش می کند.
* یکی از بهترین پردیس های سینمایی کشور تا دو سال آینده در رشت بنا 

می شود
علی سرتیپی نیز ابراز داشت: خوشبختانه پس از سال ها امروز توانستیم با پشتکار و 
لطفی که شورای شهر و به ویژه شهردار رشت داشت مجوز ساخت مجتمع سینمایی 

تجاری را بگیریم.
وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در شروع سال آینده عملیات ساخت این پروژه 

فرهنگی در سینما انقالب شهر رشت را آغاز کنیم.
سرمایه گذار سینما انقالب رشت افزود: به مردم هنردوست و خوب رشت این قول را 
می دهیم که یکی از بهترین پردیس های سینمایی را انشاهلل تا دو سال آینده در میدان 

شهرداری رشت بنا کنیم تا مردم بتوانند از سالن های خوب استفاده کنند.
وی در پایان از تعامل خوب مجموعه مدیریت شهری و شهردار رشت تشکر و قدردانی کرد و 
افزود: زمینه های فرهنگی زیادی در استان گیالن به ویژه شهر رشت وجود دارد و سرمایه  گذاران 

عالقمند می  توانند برای اقدامات فرهنگی و ساخت سالن های تئاتر و کنسرت ورود کنند.

سینما انقالب رشت پس از ۱۳ سال تعطیلی به پردیس سینمایی تبدیل می شود؛ 
پروانه ساخت پردیس سینمایی صادر شد

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سال 
نو را تبریک گفته و  سالی خوب و پربار برای همکاران 

خود آرزو می کند.



۵

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت امروز )چهارشنبه ۲۷ اسفند( در نشست با شبکه ناظران جوان 
انقالب اسالمی به بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه 
و پیشرفت کشور در گرو استفاده بیشتر از ظرفیت جوانان انقالبی است و بیانیه گام دوم 

انقالب هم به همین موضوع تاکید دارد.
شهردار رشت با تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و ایام شعبانیه و با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع جوانان جهادی عنوان کرد: انقالب در دهه های آینده در اختیار نسل پنجم و ششم 
انقالب قرار بگیرد بنابراین انتقال ارزش ها و دستاوردهای انقالب به این نسل باید با ظرافت 

شکل بگیرد.
احمدی با بیان اینکه کوچکترین اشتباه در این مسیر ُخسران جبران ناپذیری را به همراه 
دارد به سخنان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اشاره کرد و گفت: مقام معظم 
رهبری فرمودند شاید اشتباهاتی وجود داشته باشد و باید اشتباهات را اصالح کنیم از 
طرفی تمام این موارد نشانه آن است که باید در ابتدا این انقالب توسط جوانان درک و 

سپس به سمت جلو حرکت کند.
وی زمینه سازی برای استفاده از توان جوانان نخبه و انقالبی را الزم و ضروری خواند و 
تصریح کرد: با تمام این تفاسیر جوانان را واقعا درک می کنیم و فارغ از اینکه گاهی جوانان 
به مباحث نگاهی آرمانی دارند اما در بسیاری مواقع راه حل هایی را هم مطرح می کنند که 

عملیاتی است.
شهردار رشت با انتقاد از برخوردهای انفعالی در حوزه های مدیریتی و لزوم اصالح چنین 
رویکردهایی اضافه کرد: گاهی در مراجعه به برخی از ادارات این جمله که ) مشکل خودتان 

است( شنیده می شود و این منفورترین واژه ای است که ممکن است به کار برود.
احمدی با بیان اینکه چند ابر چالش در رشت وجود دارد بیان کرد: یکی از این ابرچالش ها 
معضل پسماند و وضعیت سایت زباله سراوان است از سویی باید توجه داشته باشیم که 
راه حل هایی مشخص در یک مدت زمانی مشخص و مدون برای برخی مشکالت وجود دارد.
شهردار رشت ابراز داشت: بالغ بر ۴ دهه است که زباله های شهر رشت در سایت زباله 
سراوان سرازیر و دپو می شوند و در حال حاضر نیز روزانه هزار و ۲۰۰ تن زباله در سراوان 

دفن می گردد.
وی با تاکید بر اینکه راه حلی به غیر از سوزاندن زباله در برخی از شهرهای شمالی کشور 
وجود ندارد گفت: از این میزان زباله حدود ۶۰۰ تن متعلق به رشت است که آمارها و بررسی ها 

نشان می دهد بخشی از همین مقدار به علت مسافرپذیر بودن رشت تولید می شود.
شهردار رشت با اشاره به اینکه ۳ پروژه همزمان در سایت سراوان و در حوزه پسماند در دست 
انجام است تصریح کرد: قرار بود پروژه زباله سوز در تهران با ظرفیت ۲۰۰ تن، نوشهر با ظرفیت 

۲۰۰ تن و ساری و رشت ایجاد شود که در دو محل اول یعنی تهران و نوشهر محقق شد.
وی به قرارداد احداث زباله سوز منعقد شده بین شهرداری و شرکت TTS اشاره کرد و 
گفت: بنده پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار رشت و بررسی پروژه های پسماند، متوجه 
شدم که قرار بود بابت این پروژه در ابتدا ۲۵ درصد به طرف قرار داد به منظور آغاز اقدامات 
عملیاتی پرداخت شود اما متاسفانه از سال ۹۲ تا حدود دو ماه پیش ، هیچ اقدام موثری 

شکل نگرفته بود.

شهردار رشت: 
برای توسعه کشور باید از ظرفیت جوانان انقالبی 

بیشتر استفاده شود
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پیام تبریک شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن اعیاد شعبانیه را تبریک گفت. متن پیام بشرح ذیل می باشد:

)) بسمه تعالی ((
شعبان، ماه دعا و مناجات با خدا و فرصتی برای تهذیب و آمادگی برای ورود به ضیافت 
الهی است.این ماه عزیز مزین به انوار تابناکی از آسمان والیت و امامت است که با طلوع 
نورانی شان، روشنی بخش دلها و دیدگان مومنین گردیده اند. سوم شعبان، سالروز پیروزی 
همیشگی ایمان بر کفر، میالد حضرت امام حسین )ع( و روز پاسدار، روز تحقق پاسداری 
از اسالم و حقیقت، چهارم شعبان میالد حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز روزی 
که تجلی گر ایثارگری، مجاهدت و از خود گذشتگی و روز پنجم شعبان خجسته میالد پیام 
رسان دشت کربال، مظهر مقاومت و پایداری، حضرت امام زین العابدین )ع( سر فصل های 
نوینی برای درک عمیق تر فلسفه امامت و رهبری و مجالی با ارزش برای تجدید میثاق 

عاشقان اهل بیت عصمت با مکتب آزادی و آزادگی است. مکتبی که همواره الهام بخش 
ملت سر افراز ایران اسالمی بوده و خواهد بود و شکوه این ماه در نیمه آن مصادف با والدت 

امام عصر حجت ابن الحسن عسکری)عج( به اعلی درجه می رسد.
اینجانب ضمن گرامیداشت اعیاد فرخنده شعبانیه و میالد مبارک اسوه های جهاد، 
فداکاری، شهادت و عبودیت را تبریک می گویم و در آستانه سال ۱۴۰۰ خورشیدی 

سالمت و شادکامی و بهروزی را برای تمامی هموطنان مسألت می نمایم.
سید محمد احمدی - شهردار رشت

تقدیر عضو شورای اسالمی رشت از سید محمد احمدی 
به مناسبت »روز شهردار«

عضو شورای اسالمی شهر رشت از سیدمحمد احمدی به مناسبت فرا رسیدن 
»روز شهردار« قدردانی و تشکر کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت امروز )سه شنبه ۲۶ اسفند( 
با حضور در برنامه مالقات مردمی شهردار در منطقه دو شهرداری رشت با 
اهدا هدیه ای نفیس از تالش، کوشش و خدمات شبانه روزی شهردار رشت 

قدردانی کرد.

حاشیه رودخانه های رشت در آستانه نوروز پاکسازی شد
و  ها  زباله  رشت،  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
پسماندهای خشک و تر رها شده در حاشیه رودخانه های رشت توسط نیروهای رفت و روب 

سازمان  مدیریت پسماندهای شهرداری جمع آوری و پاکسازی شد.
گفتنی است، عملیات پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت به منظور رفع آلودگی زیست 

محیطی اجرا شد.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )سه شنبه ۲۶ اسفند( در راستای دیدار چهره به چهره با مردم محالت 
کم  برخوردار شهر، اینبار باهمراهی معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیالن و فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در محله معلولین حضور پیدا کرد و ضمن گفت  وگوی صمیمانه با مردم، 

از نزدیک دغدغه ها مسائل و مشکالتشان را مورد بررسی قرار داد.
شهردار رشت در حاشیه این بازدید در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: در راستای رسیدگی به مشکالت محالتی که در حاشیه شهر قرار دارند و بر اساس برنامه های از قبل 

تنظیم شده ای که شهرداری در دستور کار خود قرار داده است امروز در محله معلولین رشت حضور پیدا کردیم تا در خدمت مردم خوب آن باشیم.
احمدی رصد مشکالت و مسائل مردم، بررسی معضالت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع کمبودها و نواقص را یکی از اهداف حضورش در محله معلولین رشت خواند و تصریح کرد: 
در این بازدید میدانی مردم خوب محله معلولین رشت مسائل خود را مطرح کردند تا ما هم طبق یک برنامه زمانبندی مشخص بتوانیم به یاری آنان بشتابیم و ارائه خدمت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای رفع بسیاری از مشکالت موجود در محله معلولین رشت باید سایر دستگاه های متولی خدمات رسان هم مشارکت کنند و وارد میدان شوند افزود: آسفالت و لکه گیری 
خیابان، کوچه ها و معابر از جمله موضوعاتی بود که مردم این محله نسبت به آن تاکید داشتند.

شهردار رشت ایجاد مراکز و اماکن فرهنگی را نیز از دیگر نیازهای مطرح شده مردم محله معلولین رشت اعالم کرد و گفت: تمام تالش ما در مجموعه شهرداری رشت این است که بر 
اساس اولویت هایی که تدوین کردیم بتوانیم در یک زمان مشخص نسبت به رفع کمبودها در محالت کمتربرخوردار شهر اقدام کنیم.

احمدی در پاسخ به این پرسش که رفع مشکالت محله معلولین رشت چقدر زمان می برد هم خاطرنشان کرد: قطعاً حل و فصل برخی از مشکالت محله معلولین به جهت دخیل بودن 
وظایف چندین دستگاه و اداره ممکن است کمی زمانبر باشد اما ما در مجموعه شهرداری رشت برای تسریع در این روند تمام تالش خود را به کار می بندیم.

بازدید شهردار رشت از محله معلولین
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و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
محمد  سید  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور 
جلسه  آخرین  در  رشت  شهردار  احمدی 
سال  در  رشت  شهرداری  معاونین  شورای 
مناطق  و  سازمان ها  مدیران  عملکرد   ،۹۹
آن ها  قوت  نقاط  و  رشت، ضعف ها  شهرداری 
بررسی  مورد  دقت  به  را  گذشته  یکسال  در 
مدیران  دارم  انتظار  اظهار داشت:  و  داد  قرار 
به  را  رجوع  ارباب  تکریم  جدید  سال  در 
قرار  کارشان  سرلوحه  کلمه  واقعی  معنای 

دهند.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه سازمان ها و مناطق 
شهرداری باید در سال ۱۴۰۰ نقاط قوت خود را 
پوشش  حتی المقدور  را  ضعف هایشان  و  تقویت 
دهند عنوان کرد: در سال جدید باید فعالیت های 
جدیت  با  رشت  شهرداری  خدماتی  و  عمرانی 

بیشتری پیگیری شوند.
احمدی برنامه هایی که وی در زمان انتخابش به 
عنوان شهردار رشت در شورای شهر ارائه کرده بود 
را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: برنامه هایی که 
من در آن مقطع از زمان ارائه کردم برنامه هایی 
این  باید  بنابراین  بودند  عملیاتی  و  واقعی  کامال 
برنامه ها تا پایان دوره شورای پنجم به ثمر بنشیند.

وی ضمن بررسی گزارش ستاد استقبال از بهار و 
برنامه هایی که در چند روز باقیمانده از سال برای 

زیباسازی شهر در دست انجام است افزود: باید به زیباسازی شهر در ایام باقیمانده از سال 

شهردار رشت در جلسه شورای معاونین: )۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵(
مدیران شهرداری رشت تکریم ارباب رجوع را به معنای واقعی کلمه سرلوحه کارشان قرار دهند

۹۹ توجه ویژه ای بشود از طرفی الزم است اجرای 
برنامه های مفرح و بانشاط برای شهروندان در ایام 

نوروز در دستور کار قرار گیرد. 
خوبی  سالی  فرارسیدن  آرزوی  احمدی ضمن 
و پربرکت برای تمام مردم به ویژه شهروندان 
و  سازمان ها  مدیران  از  کرد:  اضافه  رشتی 
مناطق شهرداری رشت انتظار دارم با روی باز و 
گشاده پذیرای ارباب رجوع و شهروندان باشند. 
امور  و  ارتباطات  به گزارش واحد خبر مدیریت 
جلسه  آخرین  در  رشت،  شهرداری  بین الملل 
 ،۹۹ سال  در  رشت  شهرداری  معاونین  شورای 
یک  هر  مناطق  و  سازمان ها  مدیران  معاونین، 

گزارش عملکردی خود را ارائه کردند.
و  قوت  نقاط  جلسه  این  در  رشت  شهردار 
ضعف  عملکردی مدیران سازمان ها و مناطق 
سپس  و  داد  قرار  بررسی  مورد  دقت  به  را 
به سازمان ها و مدیرانی که در عملکرد خود 
کاستی هایی داشتند تذکرات جدی و الزم را 

برای پوشش ضعف های موجود دادند.
همچنین در این جلسه درصد پیشرفت برنامه هایی 
انتخابشان به عنوان  که شهردار رشت در زمان 
شهردار در شورای شهر ارائه کرده بود مورد توجه 

و بررسی قرار گرفت.
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به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت در نشست با خانه احزاب استان گیالن اظهار داشت: اقدامات اخیری که برای مقابله با پدیده 
خالف سازان انجام دادیم ادامه خواهد داشت اما باید توجه داشت که شهرداری در حوزه ساخت و 

سازهای غیرمجاز با یک مافیا مواجه است.
شهردار رشت عنوان کرد: بنده باتوجه به برنامه ارائه شده به شورا تاکنون تالش کردم بر اساس همان 

برنامه جلو بروم.
درساختار   اساسی  اصالحات  که  بود  این  اهمیت  قابل  موضوع  نخستین  کرد:  تصریح  احمدی 
از  مطلوب  خدمات  خواهان  شهردار  نام  به  توجه  بدون  مردم  چون  بگیرد  صورت  شهرداری 

شهرداری هستند.
وی ساماندهی ساختارهای اداری، مالی و اقتصادی شهرداری رشت را جزو برنامه های اصلی خود ذکر 
کرد و گفت: تمام این ساختارها به شدت متالطم و آشفته هستند و برای رفع مشکالت موجود در 

هرکدام از این ساختارها، سیستمی را طراحی کردیم تا اجرایی شود.
شهردار رشت با بیان اینکه به جهت راه اندازی سیستم خزانه داری شفافیت کامل در پرداخت ها وجود 
دارد افزود: بنده به عملکرد کمیته تخصیص بودجه احاطه کامل دارم تا انحرافی در بحث تخصیص 

اتفاق نیافتد.
احمدی ممیزی نوین امالک را نخستین قدم برای هوشمندسازی دانست و با بیان اینکه تاکنون فقط 
تعدادمحدودی از شهرداریهای کشور نسبت به اجرای هوشمندسازی اقدام کردند گفت: ساختارهای 

اجرای ممیزی نوین امالک در شهر رشت توسط بخش خصوصی در حال آماده شدن است.
وی از شناسایی چند ابر چالش در شهرداری رشت خبر داد و عنوان کرد: ۴۰ سال است که ما 
زباله هایمان را به سایت سراوان می بریم و این موضوع به یکی از بزرگ ترین معضالت شهر رشت 

تبدیل شده است.

شهردار رشت استقرار کارخانه زباله سوز در سایت الکان رشت را برنامه ای سه ساله که در دستور 
قرار دارد اعالم کرد و بیان داشت: با این سرعتی که کارها در حال پیشروی هستند امیدوارم فرآیند 

راه اندازی کارخانه زباله سوز در کمتر از سه سال اجرایی شود.
احمدی از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای راه اندازی کارخانه زباله سوز سایت سراوان 
که اخیرا توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد خبر داد و اذعان کرد: برای اجرای 
پروژه اورهال کارخانه کودآلی هم تاکنون ۱۴ میلیارد تومان اعتبار گرفتیم و پیشرفت فیزیکی آن هم 

خوب است.
شهردار رشت ساماندهی تاالب عینک را از دیگر برنامه های شهرداری اعالم کرد و گفت: شهرداری سه 
پهنه تاالب را برای توسعه فعالیت های تفریحی و گردشگری از شرکت آب منطقه ای اجاره کرده است.

احمدی با تاکید بر اینکه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر رشت کارگروهی تشکیل 
شده است یادآور شد: دستگاه قضایی همکاری بسیار خوبی با شهرداری در برخورد با خالف سازان دارد 

و حمایت های الزم را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد نسق سازانی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ می روند حکم تخریب دارند 
افزود:  با اعالم نظر کارشناسان ماده ۱۰۰ تاکنون ۶ هزار حکم تخریب در شهر رشت صادر شده است.

شهردار رشت خاطرنشان کرد: در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری با یک مافیا مواجه است 
از طرفی برای برخورد با خالف سازان نقص قانون هم وجود دارد که باید رفع شود.

احمدی اظهار داشت: با ابتکار شهرداری رشت قرار شده در بحث پوشش فضای سبز شهر و ساماندهی 
هر چه بیشتر آن از ظرفیت اساتید دانشگاه استفاده کنیم.

گفتنی است در پایان این نشست هر یک از اعضای خانه احزاب نسبت به دغدغه ها و مشکالت در 
خصوص توسعه شهر و مدیریت شهری بیاناتی را داشتند و شهردار نیز به سؤاالت و ابهامات آن ها 

پاسخ داد.

شهردار رشت: شهرداری در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز با مافیا مواجه است

شماره آینده  »آوای بلدیه« پس از تعطیالت نوروز 
منتشر می شود



۱۰

آماده سازی محله حمیدیان رشت برای استقبال از نوروز
به همت شهرداری منطقه چهار و گروه های جهادی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهرداری 
منطقه چهار رشت به همراه سازمان سیما و منظر و جمعی از جوانان بسیجی و گروه های 
به  نسبت  و  کرده  پیدا  در محله حمیدیان حضور  اسفند(  )جمعه ۲۹  امروز  جهادی 

آماده سازی آن برای استقبال از نوروز اقدام کردند.
پاکسازی، فضاسازی نوروزی، رنگ آمیزی و گلکاری از جمله اقداماتی بود که با مشارکت 
آستانه  در  و  بهار  از  استقبال  منظور  به  گروه های جهادی  و  منطقه چهار  شهرداری 

فرارسیدن عید نوروز در محله حمیدیان رشت انجام شد.

آخرین مالقات مردمی شهردار رشت در سال ۱۳۹۹ 
برگزار شد

آخرین مالقات مردمی شهردار رشت در سال 13۹۹ روز سه شنبه ۲۶ اسفندماه برگزار 
شد. 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و مور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار و فاطمه شیرزاد عضو شورای اسالمی شهر رشت  امروز  )سه شنبه ۲۶ 
اسفند( ضمن حضور در منطقه ۲ شهرداری رشت از نزدیک با شهروندان دیدار و گفتگو 

کردند.
این آخرین مالقات مردمی سید محمد احمدی در سال 13۹۹ بود.

گفتنی است گزارش تصویری آخرین مالقات مردمی سیدمحمدی احمدی در سال 13۹۹ 
در پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت بارگذاری شده است.



۱۱

چهره و سیمای شهر رشت بهاری شد
بنرها، استندها،  الوان و رنگارنگ،  نوروزی، پرچمهای  المانهای  با نصب     
واتربندها و بیلبوردهای تبریک سال نو، رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری، 
گلکاری و بازپیرایی فضای سبز شهری، آراستن پیاده راه هسته مرکزی شهر، 
همزمان با فرا رسیدن بهار ۱۴۰۰ سیما و چهره  شهر رشت رنگ و بوی نوروزی 

گرفت و شادی بخش شهروندان شد.  
با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز باستانی سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت اقدام به نصب المانهای نوروزی در 

بلوارها و میدانهای مختلف شهر نموده است.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
رشت این المانها با بهره گیری از رنگ و فضایی شاد به شهر جلوه ای ویژه 

داده اند.
المانهای نوروزی شامل دعای تحویل سال، تنگ ماهی، تخم مرغهای رنگی، 
ماهی قرمز، حاجی فیروز، عمونوروز، سبزه، سین های سفره هفت سین و... 

هستند.
با نصب این المانها به همراه آویزان کردن پرچمها و پارچه های رنگی میدانها و 

خیانهای شهر رشت "رنگ و بو" و  "حال و هوای" نوروزی گرفته است.

برگزیدگان کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغهای نوروزی 
تجلیل شدند

از برگزیدگان کارگاه رنگ آمیزی تخم مرغهای نوروزی تجلیل شد.
پس از برگزاری کارگاه رنگ آمیزی حجمهای تخم مرغی شکل که در 
سبزه میدان رشت برگزار شد، از برگزیدگان این کارگاه تجلیل و قدردانی 

گردید.
آیین تجلیل و قدردانی از این منتخبان با حضور علیرضا قانع رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت و محمدحسن عاقل منش 
عضو شورای اسالمی شهر رشت و جمعی از هنرمندان و داوران در ساعت 
۱۳:۰۰ روز سه شنبه بیست وششم اسفند ماه ۱۳۹۹ در سبزه میدان رشت 

برگزار شد.
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