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اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
حوزه های  در  مردم  از  نظرسنجی 
شهرداری،  عملکرد  مختلف 
راهکاری اثربخش به جهت رسیدن 
شهری  توسعه  استانداردهای  به 
ارزیابی  از  شهرداری  گفت:  است 
استقبال  مردم  توسط  عملکردش 

کرده و برای آن ارزش قائل است.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
احمدی  محمد  »سید  رشت، 
)سه شنبه  امروز  رشت«  شهردار 
از  ۱۷ فروردین( در جلسه تجلیل 
گفت:  رشت  شهر  نمونه  پاکبانان 
شهرداری رشت از سنجش و ارزیابی 
مختلف   حوزه های  در  عملکردش 

توسط مردم استقبال می کند.
شهردار رشت کسب رضایت مردم را 

هدف شهرداری به عنوان سازمانی خدمتگزار اعالم کرد و افزود: به اعتقاد من اگر امتیازی به 
پاکبانان عزیز داده می شود همانند این است که شهرداری رشت امتیازی کسب کرده و به 
بیان دیگر مجموعه خدماتی که توسط این دسته از نیروهای زحمتکش ارائه می گردد برای ما 

بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.
احمدی با بیان اینکه باید در جهت کاهش زباله و تفکیک آن از مبداء به اقدامات آموزشی 
پرداخت تصریح کرد: یکی از بدیهی ترین مسائلی که مردم، شهرداری را با آن ارزیابی می کنند 
و عملکردش را مورد سنجش قرار می دهند بحث نظافت و پاکیزگی شهر، جمع آوری و 

ساماندهی و دفن اصولی زباله است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش جمعیت شهر رشت  تولید زباله نیز روز به روز در حال 
افزایش است عنوان کرد: قصد دارم تا زمانی که شهردار رشت هستم در درجه نخست نگاهم 

به پاکبانان عزیز باشد و بتوانم به 
این  حقوق  و  حق  از  درست  نحو 

قشر خدوم دفاع کنم.
همکاری  و  تعامل  رشت  شهردار 
نیروهای  و  شهرداری  دوسویه 
پاکبانان را مورد تاکید قرار داد و 
سایه  در  داریم  تالش  شد:  یادآور 
نسبت  مشارکت،  و  همدلی  این 
به پرداخت  مطالبات پاکبانان که 
اقدام  است  مانده  باقی  گذشته  از 

کنیم.
مردم  مشارکت  افزایش  احمدی 
مانند  اموری  در  شهروندان  و 
انتخاب پاکبانان نمونه را راهکاری 
انگیزشی برای داشتن شهری زیباتر 
و بهتر دانست و اضافه کرد: ما از 
رشت  شهرداری  عملکرد  ارزیابی 
در حوزه های مختلف توسط مردم 

استقبال کرده و برای آن ارزش قائلیم.
وی با بیان اینکه زباله های بالغ بر ۳۰۰هزار خانوار توسط نیروهای پاکبان شهرداری رشت 
جمع آوری می  شود افزود: اگر مردم پاکبانان نمونه شهر رشت را انتخاب کرده اند نشان 

می دهد حتما این نیروها در انجام وظیفه شان مزیت  خاصی داشته اند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدتی قبل به ابتکار 
سازمان مدیریت پسماند برای انتخاب پاکبانان نمونه توسط شهروندان در محالت شهر رشت 

نظر سنجی برگزار شد.

شهردار رشت: 

شهرداری رشت از ارزیابی عملکرد خود توسط شهروندان استقبال می کند 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمودند:
یِّئاِت َو ُهَو َشهُر الَبَرَکِة؛ َوَجلَّ َو ُهَو َشهٌر یُضاِعُف اهللهّ ُ فیِه الَحَسناِت َو یَمحو فیِه السَّ َشهُر َرَمضاَن َشهُر اهللهّ َعزَّ

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى افزاید و گناهان را پاك مى كند 
و آن ماه بركت است.                                                                                                     )بحاراألنوار، ج 96، ص 340، ح 5(



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

امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
بین الملل شهرداری رشت، »سید محمد احمدی 
در  فروردین(   ۱۴ )شنبه  امروز  رشت«  شهردار 
نخستین جلسه شورای اداری شهرداری در سال 
۱۴۰۰ با بیان اینکه مدیران مناطق و سازمان های 
شهرداری رشت باید مانع زدایی را در دستور کار 
خود قرار دهند اظهار داشت: شهرداری رشت برای 
مانع زدایی در حوزه صنعت ساختمان و ساخت و 
ساز عزمی جدی دارد و در این راه بسیار مصمم 

است.
درصد  باید  معاونین  کرد:  عنوان  رشت  شهردار 
پیشرفت فیزیکی برنامه های ارائه شده به شورای 

شهر را تا پایان این ماه به شهرداری ارائه کنند.
احمدی با تاکید بر اینکه مدیران مکلفند در مورد 
است  شده  محول  آنان  به  که  پروژه هایی  کلیه 
گزارش هفتگی ارائه کنند اضافه کرد: بحث تکریم 
ارباب رجوع نیز از دید بنده موضوعی بسیار حائز 

اهمیت است و انتظار دارم کلیه نیروها همواره با روی گشاده پاسخگوی شهروندان باشند.
شهردار رشت در ادامه ابراز داشت: عالوه بر حذف موانع موجود در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز، 
سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت هم باید موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری را شناسایی و 

نسبت به برداشتن آن اقدام کند.
احمدی استفاده از ظرفیت ها و نیروها در جایگاه خودش را رویکرد شهرداری رشت خواند و تصریح کرد: 
با وجود تمام سختی ها و مشکالت،  مجموعه شهرداری رشت توانست با یک اراده قوی در مقابل انواع 

بحران ها ایستادگی کند و کارهای خوبی را نیز در زمینه های مختلف به انجام برساند.
وی نامگذاری امسال تحت عنوان سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" توسط مقام معظم رهبری 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: شهرداری از جمله دستگاه هایی است که در مسیر ارائه خدمات به مردم 

بعضا با بسیاری از موانع از طرف برخی دستگاه های اجرایی مواجه می شود.

شهردار رشت در اولین جلسه شورای اداری در سال ۱۴۰۰ مطرح کرد؛

شهرداری رشت برای مانع زدایی در حوزه صنعت ساختمان و ساخت و ساز مصمم است

۳۲ و ۳۳ و ۳۴و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و 
۴۲ و ۴۳ و ۴۴(

شهردار رشت هدف، رسالت و تکلیف شهرداری 
را خدمت به مردم و شهروندان دانست و افزود: 
هیچ دستگاهی نیست که بتواند ادعا کند مانند 
شهرداری خدمات متنوع را به مردم ارائه می کند 
از طرفی دستگاهی هم نمی تواند ادعا کند که 
مانند شهرداری در مسیر دادن خدمات موانعی 

با این حجم بسیار زیاد در مقابلش وجود دارد.
احمدی شناسایی موانع و عبور از آن ها با خرد 
جمعی، کمک های شورا و ظرفیت های موجود 
کرد:   اضافه  و  شد  متذکر  را  استان  داخل  در 
شهرداری امسال پروژه های بزرگی را در دست 
اجرا دارد و از موانع آن ها هم مطلع است که باید 

به هر شکل برطرف شوند.
ابراز داشت: معاونت شهرسازی شهرداری  وی 
رشت از امروز به مدت ۱۵ روز فرصت دارد و 
در این مدت باید موانعی که پیش روی صنعت 

ساختمان وجود دارد را شناسایی کند.
احمدی با اشاره به اینکه سازمان هایی نظیر سازمان سیما منظر شهرداری رشت و سازمان فرهنگی 
باید در اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی خالقیت بیشتری به خرج دهند افزود: از این دو سازمان 

انتظار دارم تا ده روز آینده برنامه یکساله خود را با تهیه و ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه فضای انتخابات نباید کوچک ترین وقفه ای در اجرای کارهای شهرداری به وجود 
آورد گفت: مدیرانی که می خواهند در عرصه انتخابات پیش رو فعالیت کنند در ابتدا باید استعفای خود 

را به شهرداری ارائه نمایند.
شهردار رشت در ادامه عنوان کرد: امیدواریم در چند ماهه باقیمانده از مدت خدمت شورای پنجم و 

با افزایش تعامالت دو سویه بتوانیم خدمات بهتر و شایسته تری را به شهروندان عزیزمان ارائه کنیم.
احمدی خاطرنشان کرد:  بنده در انتصاب نیروها به هیچ عنوان تحت فشار قرار نمی گیرم از طرفی 
مبنای تغییراتی که در مجموعه شهرداری رشت انجام می شود تنها در راستای اعتالی شهرداری است.



۴

در  نیز  رشت  شهر  شورای  رئیس 
اداری  شورای  جلسه  نخستین 
ضمن   ۱۴۰۰ سال  در  شهرداری 
شعبانیه  اعیاد  و  نو  سال  تبریک 
الزم  همین جا  در  داشت:  اظهار 
رشت،  شهردار  تالش  از  می دانم 
و  پرسنل  مناطق،  مدیران   تمامی 
رشت  شهرداری  تابعه  سازمان های 
و  تشکر  مردم  به  خدمت  ارائه  در 

قدردانی کنم. 
»احمد رمضانپور نرگسی« عنوان کرد: 
شورای  از  عضوی  عنوان  به  نه  بنده 
شهر بلکه به عنوان یک شهروند باید 
این چندماهه ای که  در  که  کنم  اقرار 
اقای احمدی در رأس شهرداری رشت 
قرار دارند کارها ی خوبی انجام شده و 

تغییرات مشهود است.
آرامش  رشت،  شهردار  حضور  با  اینکه  بیان  با  وی 
خاصی در سطح منابع،  نیروی انسانی و کل مجموعه 
شهرداری ایجاد شده است اذعان کرد: رمز موفقیت 
و پیروزی وحدت و انسجام است و در حال حاضر نیز 
و  شهرداری  با  شهر  شورای  بین  خاصی  هماهنگی 
شهرداری با نهادهای نظارتی، اجرایی و قضایی وجود 

دارد.
با تاکید بر اینکه شورا در  رئیس شورای شهر رشت 

مسیر تنش زدایی و حداکثر کردن وحدت تالش کرده است تصریح کرد: در طول 
شورای پنجم با وجود تمام حرف و حدیث هایی که به وجود آمد سعی کردیم با 

رئیس شورای اسالمی شهر رشت:
با روی کار آمدن شهردار رشت، وحدت و هماهنگی خوبی در این مجموعه شکل گرفته است

استفاده از ظرفیت های فردی و جمعی 
کمک  رشت  شهرداری  مجموعه  به 

کنیم.
داشت:  ابراز  نرگسی  رمضانپور 
رشت  شهر  در  زیادی  ساختمان های 
و  ندارند  نوسازی  کد  هنوز  که  داریم 
اجرای پروژه ممیزی امالک می تواند به 
نحو مطلوبی در حل این مشکل کمک 

کند.
بودجه  برابری  چند  افزایش  وی 
عملیاتی  صورت  در  رشت  شهرداری 
شدن پروژه هایی مانند ممیزی امالک 
را امری شدنی اعالم کرد و گفت: ۱۲۳ 
باقی  شهر  شورای  برای  فرصت  روز 
مانده است و باید بتوانیم در همین چهار 
ماه کارهای بر زمین مانده را به نوعی 

سروسامان بدهیم.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
به  عطایی  جلسه  این  ابتدای  در  رشت،  شهرداری 
نمایندگی از معاونین شهردار، مقصودی به نمایندگی 
از مدیران مناطق و خانم عاشوری هم به نمایندگی از 
رؤسای سازمان ها در خصوص موضوعات شهرداری نکته 

نظراتی را مطرح کردند.



۵

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

 سید محمد احمدی در جریان این بازدید، مراحل پیشرفت این پروژه و آخرین اقدامات صورت گرفته را مورد بررسی 
قرار داد و گفت: مدیریت شهری در تالش است با اجرای این طرح  گوشه ای از دین خود را نسبت به شهدا ادا نموده و در 

راستای پاسداشت رشادت های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گام بردارد.
شهردار رشت بر اتمام این پروژه در اسرع وقت تاکید ورزید و خاطر نشان کرد: پروژه احداث یادمان شهدای گمنام که 

توسط بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن در حال احداث می باشد هم اکنون ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد باید تالش بی وقفه صورت گیرد تا این پروژه در اردیبهشت ماه 

به بهره برداری برسد.

تاکید شهردار رشت بر اتمام پروژه یادمان شهدای گمنام در اردیبهشت ماه



۶

نخستین برنامه مالقات مردمی سید محمد احمدی شهردار رشت در سال 
جدید امروز )سه شنبه ۱۷ فروردین( با حضور تعدادی از شهروندان برگزار 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
همچون  رشت  شهردار  مردمی  مالقات  برنامه  نخستین  رشت، 
درخواست های  به  رسیدگی  و  پاسخگویی  هدف  با  گذشته  روال 

نخستین مالقات مردمی شهردار رشت در سال 1400 

رشت  شهرداری  مختلف  واحدهای  و  ها  حوزه  در  شهروندان 
شد. برگزار 

جریان  در  شهروندان،  با  گفتگو  ضمن  رشت  شهردار  برنامه  این  در 
مسائل و مشکالت آنان قرار گرفته و با بررسی موضوعات مطروحه و 
ارائه رهنمودهای الزم، دستورات مقتضی جهت حل و فصل مشکالت را 

به حوزه های مرتبط صادر نمود.



۷

سید محمد احمدی شهردار رشت صبح امروز )دوشنبه ۱۶ فروردین ( از روند 
راه اندازی مجدد آبنمای موزیکال بوستان ملت بازدید کرد.

شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت، شهردار رشت به منظور پیگیری و نظارت بر طرح بهسازی و تامین 
زیرساخت های آبنمای بوستان ملت، از این آبنما بازدید و اقدامات صورت 

گرفته را مورد بررسی قرار داد.
شهردار رشت در حاشیه این بازدید با تاکید بر اینکه به زودی باید این آبنما 
به بهره برداری برسد و تحت هیچ شرایطی نباید در روند فعالیت پروژه های 
شهری توقف و تعللی صورت گیرد، عنوان کرد: مدیریت شهری با جدیت در 

تالش است موانع و نواقص موجود در آبنمای بوستان ملت را رفع نماید.
وی اذعان داشت: خوشبختانه این آبنما از ظرفیت بسیار باالیی برای جذب گردشگر 
و افزایش روحیه ی شادابی و نشاط اجتماعی شهروندان برخوردار است بنابراین 
تالش می شود هر چه سریعتر موانع موجود رفع و بهره برداری از آن صورت گیرد.

الزم به ذکر است از آبنمای موزیکال بوستان ملت به عنوان بزرگ ترین آبنمای 
موزیکال کشور و دومین آبنما در خاورمیانه یاد می شود.

جدیت شهرداری رشت در راه اندازی مجدد پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت رشت



۸

شهردار رشت:
از پاکبانان نمونه شهر که توسط شهروندان انتخاب شدند، قدردانی کرد 

باقر  محمد  ؛  رشت  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بشردانش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در روز سه شنبه 17 فروردین ماه 1400 
در مراسم تجلیل از پاکبانان نمونه شهر رشت با اعالم این خبر گفت: تنظیف و رفت و 
روب روزانه بیش از15 کیلومتر مربع از کالن شهر رشت به همت 922 پاکبان پرتالش 

انجام می شود.
وی افزود: پاکبان های سازمان پسماند شهرداری رشت از مهم ترین گروه های تالش گر در 
راستای کنترل بهداشت محیط بویژه در روزهای همه گیری ویروس کرونا در جامعه هستند 
که فعالیت های آنان با وجود اینکه در خط مقدم مقابله با کرونا هستند شاید کمتر به چشم 

بیاید.
بشردانش ادامه داد: با هدف قدرشناسی و ارج نهادن به تالش ها و زحمات شبانه روزی 
پاکبانان شهر رشت »مدافعان نظافت« در ایام کرونا ، سازمان مدیریت پسماند با دستور 
شهردار رشت موضوع انتخاب پاکبان نمونه شهررشت را دراسفند ماه سال گذشته در 

دستور کار خود قرار داد.
وی با اشاره به شاخص های انتخاب پاکبان نمونه گفت: برخورداری از حسن معاشرت و 
سعه صدر در ارتباط با شهروندان ، امانت داری و حفظ بیت المال،خیرخواهی و کمک 
رسانی به دیگران، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، مشارکت موثر در موقعیت های 
بحرانی، تشویق و ترغیب دیگران به حفظ پاکیزگی و نظافت شهر از جمله مهم ترین 

شاخص های مد نظر جهت انتخاب پاکبان نمونه بوده است.

وی افزود: این انتخاب درسطح مردمی صورت گرفته و سازمان مدیریت پسماند پس از 
انتشار فراخوان »انتخاب مردمی پاکبان نمونه شهررشت « در اسفند ماه، پذیرای تماس ها 

و پیام های شهروندان برای ثبت مشخصات پاکبانان منتخب بوده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در خاتمه گفت: پس از بررسی همه موارد ارسالی، 
درنهایت 22 پاکبان از طریق رای شهروندان به دبیرخانه فراخوان معرفی گردیده که تعداد 
5 پاکبان با دریافت بیتشرین رای شهروندان به عنوان پاکبانان نمونه شهر رشت اننخاب 

شدند.
اسامی نفرات برگزیده فراخوان مردمی انتخاب پاکبانان نمونه شهر رشت

پاکبان برگزیده اول جناب آقای اکبر صفابخش
پاکبان برگزیده دوم جناب آقای علی انصافی

پاکبان برگزیده سوم جناب آقای حسن عبدالهی
پاکبان برگزیده چهارم جناب آقای حسن محمدی

پاکبان برگزیده پنجم جناب آقای علی کردپور
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدتی قبل به 
ابتکار سازمان مدیریت پسماند برای انتخاب پاکبانان نمونه توسط شهروندان در محالت 

شهر رشت نظر سنجی برگزار شد.
الزم به ذکر در نشستی با حضور شهردار رشت از پاکبانان نمونه شهر رشت قدردانی به 

عمل آمد.



۹

سمپاشی دفنگاه زباله و روستاهای همجوار 
به طور مستمر از سوی سازمان پسماندها

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدباقر بشردانش 
رییس سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: سمپاشی دفنگاه زباله سراوان روزانه بین ساعتهای ۸ 
صبح تا دو بعد از ظهر انجام می شود و این کار هر روز بدون وقفه در دو نوبت با برنامه ی مشخصی 

صورت می گیرد.
وی در ادامه بیان داشت: در ماه های ابتدایی سال به دلیل گرم شدن هوا و تکثیر حشرات، سمپاشی 
تا چند برابر افزایش پیدا می کند که در حال حاضر روزانه به طور متوسط چهار هزار لیتر سموم 
مختلف با مجوز رسمی مرکز بهداشت رشت جهت مبارزه و کنترل حشرات موذی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی ابراز داشت: خوشبختانه تالش کردیم با اخذ مجوز از مرکز بهداشت روستاهای سراوان و کچا که 

همجوار با دفنگاه زباله می باشند را مورد سمپاشی قرار دهیم.
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در پایان گفت: بحث کاور کردن روزانه زباله سراوان 
توسط شن و ماسه نیز به صورت مستمر ادامه دارد و مصالح مورد نیاز توسط کامیون ها در این 

مکان تخلیه می شود.

نجات 8 تن از شهروندان گرفتار در آتش سوزی 
مجتمع پزشکی

آتش نشانان شهر رشت در اتش سوزی روز گذشته مجتمع تجاری واقع در میدان گلسار رشت 
جان ۸ تن از شهروندان را نجات دادند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، شهرام مومنی رییس 
سازمان آتش نشانی رشت از نجات ۸ شهروند گرفتار از طبقه چهارم مجتمع پزشکی خبر داد.

وی با بیان اینکه کانون آتش طبقه چهارم ساختمان چهار طبقه بوده، افزود: سریعا عملیات 
اطفای آتش از دو طرف توسط تیم های اعزامی مستقر بر نردبان آتش نشانی و  تیم عملیاتی 

اعزامی به داخل آپارتمان انجام گرفت.

وی علت آتش سوزی را در دست بررسی دانست و گفت:۲۲خودروی عملیاتی، نردبان، آبرسان و 
پشتیبان دستگاه تنفسی بهمراه ۶۲ آتش نشان و افسر ارشد به محل آتش سوزی واقع در چهار 

راه گلسار، خیابان بخت پسند اعزام شده بودند.
بنابراین گزارش  آتش نشانان پس از اطفا و مهار آتش به تخلیه کامل دود از کلیه ساختمان و  

لکه گیری و ایمن سازی محل حادثه پرداختند.
خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.
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تعطیلی روزبازار هفتگی مسکن مهر
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
پیرو هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا، روز بازار هفتگی مسکن مهر که 
تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری رشت است تا اطالع ثانوی تعطیل شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
رشت با اعالم این مطلب گفت: با توجه به اطالعیه های ستاد ملی مقابله 
با ویروس کرونا مبنی بر آغاز موج جدید شیوع این بیماری و لزوم برخورد 
مناسب برای حفظ سالمتی شهروندان، روزبازار مسکن مهر تا اطالع ثانوی 

تعطیل می باشد.

علیرضا حسنی با اشاره به قرارگرفتن شهر رشت در وضعیت قرمز شیوع 
ویروس کرونا گفت: این تصمیم در راستای جلوگیری از احتمال ابتالی 

شهروندان به این ویروس و حفظ سالمت جامعه اتخاذ شده است.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه در نقاطی از شهر روزبازارهایی از جمله 
در خیابان سردار جنگل ، امین الضرب و... به طور خودجوش شکل گرفته 
است که تحت نظارت این سازمان نیست در مکاتبات انجام شده با نهادهای 
ذی ربط به دنبال آن هستیم هر چه سریعتر از تشکیل آنها تا اطالع ثانوی 

نیز جلوگیری به عمل آوریم.
حسنی افزود: در صدد هستیم برای جلوگیری از تشکیل این روزبازارهای 
خودجوش محله هایی را در پنج منطقه شهرداری رشت در اختیار بگیریم و 
این روزبازارها را به آنجا منتقل کنیم تا در چنین مواقعی کنترل مناسب روی 

آنها وجود داشته باشد.
شایان ذکر است در راستای تسهیل خرید ارزاق عمومی کلیه بازارچه های 
تحت نظارت این سازمان با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده خدمت 

رسانی به شهروندان می باشند.

انتصابات جدید در شهرداری رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی شهردار رشت طی احکام جداگانه ای یاسر محجوب را 
به سمت سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و ناصر 
عطایی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری رشت 

منصوب کرد.
شهردار رشت در احکام انتصاب خود برای این مدیران اظهار امیدواری کرده 
است که با توکل به خداوند منان و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری 
و رعایت صرفه و صالح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های 

سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و پیروز باشند.
شایان ذکر است حمید رضا محمدی در حکمی به عنوان مشاور شهردار 

رشت منصوب گردید.

پیاده سازی فرمول های تعرفه ی عوارض سال ۱۴۰۰ 
توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا، پس از تصویب تعرفه ی عوارض و بهای 
خدمات شهرداری رشت در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ی شورای محترم 
اسالمی شهر رشت و ابالغ آن از سوی مدیریت تشخیص و وصول درآمد به سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات، فرآیند پیاده سازی فرمول های مربوط به عوارض 

نوسازی، درآمد و شغلی توسط سازمان فاوای شهرداری رشت به انجام رسید.
گفتنی است؛ با توجه به این که این تعرفه، مالک عمل محاسبات نرم افزار یکپارچه 
ی شهرسازی)سرا( است، تعرفه ی عوارض در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ در 
مناطق پنجگانه پیاده سازی شد. این محاسبات در بخش نوسازی شش فرمول، در 
بخش کسب و پیشه و حرف خاص)اصناف( شش فرمول و در بخش درآمد نیز سی 

و نه فرمول را شامل می شود.



۱۱

یک اقدام فرهنگی توسط سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری رشت

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت برای اثرگذاری در 
زمینه  ترویج فرهنگ رعایت اصول بهداشتی در  وسایل حمل و نقل عمومی 

اقدام به اجرای پرفورمنس خیابانی نمود.
روابط عمومی این سازمان از اجرای پرفورمنس خیابانی در راستای ترویج 
فرهنگ استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری از سوی سازمان مدیریت حمل و 

نقل بار و مسافر شهرداری رشت خبر داد.

توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت گرفت؛
پاکسازی و الیروبی محوطه آبنمای موزیکال 

بوستان ملت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ در پی بازدید 
سیدمحمد احمدی شهرداررشت از آبنمای موزیکال بوستان ملت و تاکیدایشان 
جهت رفع موانع و نواقص موجود در راه اندازی مجدد آبنما؛عملیات پاکسازی ، 
نظافت و الیروبی محوطه آبنما توسط مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت در دستور کار حوزه معاونت فنی اجرایی سازمان قرار گرفت.

بنابراین گزارش در اولین ساعات صبح روز سه شنبه هفدهم فروردین ماه 
عملیات پاکسازی ، الیروبی و نظافت محوطه آبنمای موزیکال شهرداری با 
حضور معاون ، ناظرین و 50 پاکبان انجام گردید وبصورت روزانه تا نظافت 

کامل محوطه ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است که از آبنمای بوستان ملت رشت به عنوان بزرگترین آبنمای 

موزیکال کشور و دومین آبنمای خاورمیانه یاد می شود.



گلکاری میدانها و بلواری رشت با گلها و گیاهان 
فصلی 

دیوارنگاری سازمان سیما؛ منظر برای گرامیداشت 
مجاهدتهای مدافعان سالمت
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