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حاج محمدی:  زمانی شهرداری را تحویل گرفتم چهار الی پنج ماه از پرداخت حقوق پرسنل عقب بود و  در آخرین 
روزهای اسفند سال گذشته حقوق پرسنل پرداخت شد و حتی ۱۰ میلیارد تومانی که برای پرداخت حقوق پرسنل وام گرفتیم 
نیز استفاده نشد. حاال خوشبختانه حقوق پرسنل به طور کامل به روزرسانی شده و از فروردین امسال تا پایان ماه مرداد به 

صورت مستمر پرداخت گردیده است
محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
و  یکصد  در  رشت  شهردار 
شصتمین جلسه فوق العاده به 
سواالت طرح شده دکتر بهراد 
ذاکری عضو شورای اسالمی 

رشت با سعه صدر پاسخ داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
بهراد  دکتر  رشت،  شهرداری 
شورای  سخنگوی  ذاکری 
اسالمی رشت با اشاره به اینکه 
وظیفه  شورا  عضو  عنوان  به 
نظارتی خود را انجام می دهم، 
اظهار کرد: با توجه به روحیه 
آقای شهردار سراغ  از  که  ای 

دارم ایشان از طرح سوال اعضای شورا و پاسخگویی 
به آنها ناراحت نمی شود.وی در ادامه از دکتر حاج 
بابت دراختیار قراردادن  محمدی شهردار رشت 
آغاز  از  پیش  مکتوب  صورت  به  سواالت  پاسخ 

جلسه قدردانی کرد.
دکتر ذاکری با اشاره به اینکه برخی پاسخ های 
شهردار رضایتم را جلب نکرد، افزود: از شهردار 
بابت بکارگیری فناوری ویندرو در مناقصه قرارداد 

کودآلی تشکر می کنم.
دکتر حاج محمدی در ابتدا با قدردانی از دکتر ذاکری 
اظهار کرد: امیدوارم پاسخ های من مورد رضایت خدا، 

شهروندان و اعضای محترم شورا قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مردم برای سومین بار است 
که به سواالت اعضای شورای شهر پاسخ می دهم 

بیان کرد: هیچ ابایی از پاسخگویی ندارم و طرح سوال 
منجر به شفاف سازی و اگاهی بیشتر مردم می شود.
شهردار رشت با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته 
در سه جلسه کاری مهم در تهران حضور یافتم 
خاتم  قرارگاه  به  مربوط  اول  جلسه  کرد:  مطرح 
تراموا در  با  مرتبط  مباحث  و جلسه دوم  االنبیا 
شورای عالی ترافیک کشور و شب گذشته با دکتر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه 
ای پیرامون مباحث رودخانه های رشت برگزار شد.
صورت  به  جلسه  ادامه  در  محمدی  حاج  دکتر 

مطرح  سواالت  به  جامع 
شده پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه زمانی 
شهرداری را تحویل گرفتم 
از  ماه  پنج  الی  چهار  که 
پرسنل  حقوق  پرداخت 
عقب بود گفت: در آخرین 
روزهای اسفند سال گذشته 
پرداخت  پرسنل  حقوق 
میلیارد   ۱۰ حتی  و  شده 
پرداخت  برای  که  تومانی 
حقوق پرسنل وام گرفتیم 

نیز استفاده نشد.
کرد:  تاکید  رشت  شهردار 
حقوق پرسنل به طور کامل 
به روزرسانی شده و از فروردین امسال تا پایان ماه 

مرداد به صورت مستمر پرداخت شده است.
دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه بیش از 
۲۱۷ بار به سراوان سرکشی کردم بیان داشت: 
دستاورد  سراوان  شیرابه  خانه  تصفیه  احداث 
بزرگی بود که می تواند ساالنه ۱۰۰ میلیون 

لیتر شیرابه را به آب پاک تبدیل کند.
عینک  باید  کرد:  خاطرنشان  رشت  شهردار 
بدبینی را کنار بگذاریم و براساس منطق،قانون 

و عدالت قضاوت کنیم.

دکتر حاج محمدی در صحن شورا عنوان کرد:
هیچ ابایی از پاسخگویی ندارم/ طرح سوال منجر به شفاف سازی و آگاهی بیشتر مردم می شود

حدیث هفته
امام سجاد علیه السالم فرمود:

سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشتن زبان از بدگویي و غیبت مردم، خود را 
مشغول به کارهایي کردن که براي آخرت و دنیاي انسان مفید باشد و همیشه بر خطاها و 

اشتباهات خود ناراحت باشد.
تحف العقول: ص ۲۰۴

شهرداری نیازمند همراهی 
است

هم   به  ای  مجموعه  شهری  مدیریت 
و  نیروها  ها،  دستگاه  از  پیوسته 
امکانات است که با برنامه و استراتژی 
توسعه  و  پیشرفت  درجهت  مشخص 
فعالیت  مختلف  های  زمینه  در  شهر 

می کنند.
 اگر یکی از ارکان این مجموعه از راس 
هرم گرفته تا قاعده، دچار تزلزل شود 
بدون شک این تزلزل در مجموعه به هم  
ایجاد اشکال  پیوسته مدیریت شهری، 
می کند و قطعاً کل مجموعه و سیستم به 
اهداف و برنامه های ترسیم شده، دست 

نخواهد یافت.
این  افراد  فکر  و  ذهن  اگر  حال  هر  به 
مجموعه بزرگ درگیر برنامه های جانبی 
گردد و از اهداف اصلی دور بماند، آنچه 
یا آنکس  که بیش از همه لطمه و آسیب 
خواهد دید در وهله اول شهر و در وهله 

دوم شهروندان خواهد بود.
این روزها مجموعه مدیریت شهری بیش 
از پیش درگیر موضوعات پیرامون سوال 

و استیضاح هست.
خانواده  از  کوچک  عضوی  عنوان  به 
امیدوارم  شهری  مدیریت  بزرگ 
با  مکرر  سوالهای  دار  دنباله  ماجراهای 
هوشمندی و درایت اعضای شورای شهر 
فرصتهایی  و  برسد  خود  پایان  خط  به 
اجرای  و  برنامه ریزی  اندیشیدن،  برای 
ای شهر  توسعه  برنامه های  و  اقدامات 
فراهم   همگان  برای  پیش  از  بیش  را 
نماید. به یقین می توان گفت این سوالها 
و جواب های پی در پی از توان، انرژی 
افراد  اجرایی  و  ریزی  برنامه  قدرت  و 
باقی  ماجرا  پایان  در  آنچه  و  کاهد  می 
می ماند آسیب هایی است که به روند 
اعتماد  و  شهری  پیشرفت  و  توسعه 

شهروندان وارد می گردد.

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت
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مشروح پاسخهای جامع شهردار رشت به سواالت مطرح شده 
در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر رشت 

شهردار رشت در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر رشت به سواالت دکتر بهراد ذاکری عضو 
شورای اسالمی رشت پاسخ داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر رشت به سواالت مطرح شده توسط 
دکتر بهراد ذاکری عضو شورای اسالمی به صورت جامع پاسخ داد. مشروح پاسخ های شهردار رشت 

به شرح ذیل است:

پاسخ شهردار رشت به سواالت مطروحه 
در نامه شماره ۹۹/۱۰۶۸ ش مورخ ۹۹/۶/۳۰

مقدمه
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و در پاسخ به  در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیالت، وظایف و 
سواالت مندرج در نامه فوق الذکر به استحضار می رساند از تاریخ ۹۸/۳/۲۱که مسئولیت مدیریت 
مطالبات  انباشت  جمله  از  گذشته  دشواریهای  تمامی  رغم  به  شده،  واگذار  اینجانب  به  شهری 
پرسنل شهرداری، پیمانکاران و شهروندان محترم، مشکالت زیست محیطی، عمرانی و معضالت 
شهری،تمام سعی و تالش خود را برای مرتفع نمودن آنها نموده ام. هنوز برنامه ها و سیاست های 
تدوین شده شهرداری به تحقق نرسیده بود که مشکالت جدی تری گریبان گیر مردم رشت، ایران 
و کل دنیا گردید و ویروس کرونا نظم شهری را برهم ریخت و مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا ویروس بر کل شهرداریهای کشور حاکم شد و بسیاری از تصمیمات اخذ شده توسط ستاد 
ملی کرونا بار مالی و تکلیفی را بر گردن شهرداریها ایجاد کرده که البته برای سالمت شهروندان 
محترم شهر رشت با تمام وجود مجموعه مدیریت شهری به انجام وظیفه مشغول بوده و این تالش 
همچنان ادامه دارد. در این مدت تالش نموده ام با برنامه ای منسجم و عملیاتی و با تالش مجدانه 
همکارانم با ساماندهی پروژه های نیمه تمام و تعیین تکلیف قراردادهای باز و بهره گیری از روش 
های تامین مالی گامهای موثری در بهبود وضعیت قبلی برداشته و با شفاف سازی فعالیت های 
شهرداری و براساس مسئولیت اجتماعی و سوگندی که یاد کرده ام در تکالیف عرفی و قانونی 
که برعهده اینجانب است مجدانه راهی را که آغاز نموده همچنان ادامه دهم و به یقین باور دارم 
که نمایندگان مردم فهیم در شورای اسالمی شهر رشت نیز به دنبال ارتقاء مدیریت شهری بوده 
و سواالت مطرح شده اعضای محترم جهت رفع این نگرانی ها می باشد و انشاء اهلل از این پس با 
همراهی اعضای محترم شورای اسالمی و همکارانم در مجموعه شهری گامهای استوار و موثری 

برای شهر رشت برداشته شود.

سؤال۱
شورای شهر نهادی است که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد شهردار است لذا ارتباط مستقیم 
مالی غیر سازمانی مابین شهردار و اعضای شورای شهر مصداق تعارض منافع می باشد و از طرف دیگر 
ایجاد هزینه ی مضاعف غیر ضروری از مصادیق حیف منابع شهرداری محسوب می شود. لذا جناب 
شهردار توضیح بدهند اوالً چه ضرورتی داشته است که علیرغم بازسازی مسکن سازمانی شهردار 
متعلق به شهرداری رشت به تهیه مسکن دیگری مبادرت ورزیده است و ثانیاً علیرغم وجود تعارض 
منافع برچه اساسی در این زمینه از یکی از اعضای شورای شهر رشت بمبلغ قابل توجه استقراض 

نموده اند.

پاسخ
به استناد ابالغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود، تمامی شهرداران 
مکلف به سکونت در محل خدمت خود به همراه خانواده می باشند که در دوران تصدی جناب آقای 

دکتر نصرتی شهردار سابق نیز یک واحد ویالیی ۴۰۰ متری در بلوار گیالن برای اقامت ایشان و برای 
مدت ۲سال اجاره گردید، اینجانب نیز مدت کوتاهی در آن مکان سکونت داشتم که به دلیل مشکالت 
ایمنی)گزارش سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی( و نیز عدم توافق مالک برای استمرار اجاره آن، 
شهرداری مکانی را در خیابان ۹۸ در یک واحد آپارتمانی که۵ خانواده دیگر نیز در آن زندگی می کنند 
اجاره نمود و سهم شهردار)۵۰ درصد( طی سند حسابداری شماره ۱۲۶۵۳ به حساب مالک ساختمان 
واریز نمود که پس از اتمام مدت اجاره از ایشان اخذ و نسبت به پاسی بدهکاری اقدام خواهد شد. 
همچنین پیشترطی مکاتبه شماره ۲۶۴۵۷مورخ ۹۹/۲/۳۱ پاسخ الزم به شورای محترم اسالمی شهر 
ارسال گردید )پیوست ۱(.الزم به ذکر است خانه سازمانی شهردارکه در خیابان عطا آفرین واقع شده 
است مدت زیادی است )قبل از حضور بنده( به عنوان ساختمان اداری ناحیه دو منطقه دو در حال 

بهره برداری می باشد.

سؤال۲
جناب شهردار توضیح بفرمایند مشاوران خود را بر اساس چه معیار یا معیارهایی گزینش نموده اند و 
در عین حال مشروح گزارش عملکرد مشاوران و همچنین صورت پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران 

و منابع تامین مالی آن را جهت بررسی ارائه بفرمایند.

پاسخ
در خصوص انتخاب مشاورین به استحضار می رساند در حال حاضر آقای محمدعلی شعبانپور طی 
قرارداد خرید خدمات کارشناسی در امور اجرایی شماره ۲۳۴۲۲۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶)پیوست ۲(، از 
تاریخ ۱/۸/۹۸ لغایت ۹۹/۷/۳۰با موضوع استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و کارشناسی در امور 
عمرانی برابر قوانین و مقررات شهرداری و ارائه نظریات کارشناسی فنی و تخصصی در امور ارجاعی 
در مراجع ذیصالح حسب دستور شهردار و معاونین شهردار و هماهنگی و نظارت بر امورات محوله 
و شرکت در جلسات متشکله در واحدهای مختلف شهرداری و ارائه طریق و راهنمایی معاونین و 
مدیران شهرداری عنداالقتضاء و بر حسب درخواست آنان در حال فعالیت می باشد که مبلغ قرارداد 
برای انجام خدمات مشاوره و کارشناسی در مدت فوق ماهیانه ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که در 
صورت انجام تعهدات و با تایید طرف اول قابل پرداخت می باشد که با توجه به استناد حق الزحمه 
به حکم معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و با صدور احکام سال ۹۹ و بنا بر درخواست 
ایشان، طی نامه شماره ۱۰۰۵۴۹ و از تاریخ اجرای ۹۹/۱/۱ مبلغ حق الزحمه ایشان به مبلغ ماهیانه 
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت. در سال ۱۳۹۸، ۵ ماه حق الزحمه ایشان از محل اعتباری ۲۰۵۱۰ 
پرداخت شده است و درسال ۱۳۹۹ علیرغم ادامه قرارداد و حضور موثر ایشان در مجموعه مدیریت 
شهری تاکنون پرداختی به ایشان انجام نشده است. آقای یداهلل حسینی اصیل طی قرارداد خرید 
خدمات کارشناسی در امور اجرایی شماره ۱۳۹۷۰۱ مورخ ۹۸/۸/۸ )پیوست ۳(، از تاریخ ۹۸/۵/۲۰ 
لغایت ۹۹/۵/۲۰ با موضوع استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و کارشناسی در امور حمل و نقل و 
ترافیک و انتظامی برابر قوانین و مقررات شهرداری و ارائه نظریات کارشناسی فنی و تخصصی در 
امور ارجاعی در مراجع ذیصالح، هماهنگی و نظارت بر امورات محوله و شرکت در جلسات متشکله 
در واحدهای مختلف شهرداری و ارائه طریق و راهنمایی معاونین و مدیران شهرداری عنداالقتضاء و 
بر حسب درخواست آنان در حال فعالیت بوده است که مبلغ قرارداد برای انجام خدمات مشاوره و 
کارشناسی در مدت فوق ماهیانه ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که در صورت انجام تعهدات و با تایید 
طرف اول قابل پرداخت بوده است )قرارداد مذکور اتمام یافته و تاکنون تمدید نگردیده است(. در سال 
۱۳۹۸ مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل کد اعتباری ۲۰۵۱۰ به ایشان پرداخت گردیده و درسال 
۹۹ هیچگونه پرداختی به مشارالیه پرداخت نشده است. الزم به ذکر است فرمت قرارداد نام بردگان 
بر مبنای نامه شماره ۹۸/۸/۴۲/۱۳۴۹ مورخ ۹۸/۵/۳۰ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای 

استانداری )پیوست ۴( انجام شده است.



۴

سؤال۳
جناب شهردار مستندات توانمندی مالی سرمایه گذار پروژه ی گیل لند را جهت بررسی ارائه بفرمایند 
و همچنین مشخص کنند که آن شرکت مشاور مستقل از سرمایه گذار تعیین و احراز شده است یا 
خیر و آیا در این فرایند جلوگیری از تعارض منافع طرفین در جهت حفاظت و حقوق قانونی شهرداری 

لحاظ شده است یا خیر؟

پاسخ
برنده فراخوان پروژه پارک آبی و احراز  توانمندی مالی شرکت کاسپین کالبد کارآمد  درخصوص 

صالحیت مشاور طرح موارد ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد:
۱( بازگشایی پاکت الف )توانمندی مالی و فنی( شرکت مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۷ 
با حضور اینجانب و ریاست محترم وقت کمیسیون عمران و توسعه شورای اسالمی ) جناب آقای 
رمضانپور( و ریاست محترم وقت شورای اسالمی)جناب آقای حاجی پور( و سایر اعضاء محترم برگزار و 
توسط کمیته فنی متشکل از معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، معاونت شهرسازی و معماری، مدیران 
محترم  منطقه ۵ و امالک و مستغالت شهرداری و رئیس اداره فنی پروژه های سرمایه گذاری سازمان 
سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی گردید.شرکت مذکور در بخش توانمندی مالی و 
فنی، ۸۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب نمود. ارزش ریالی سوابق تجربی مرتبط با شرکت و اعضای هیئت 
مدیره و سهامداران آن بیش از ۵۶۰۰ میلیارد ریال و ارزش ریالی سرمایه غیرنقد برابر ۶۲۵۰ میلیارد 
ریال اعالم گردید. همچنین این شرکت حد اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال )تائید شده توسط 
بانک سامان( را ارائه نمود. تمامی موارد فوق طی مکاتبه به شماره ۳۵۱۹۴ مورخ ۹۹/۳/۱۰به ریاست 

محترم شورای اسالمی گزارش گردید)پیوست ۵(.
۲( درخصوص احراز صالحیت مشاور طرح نیز به استحضار می رساند اخذ مشاور طی فرایند قانونی 
اعالم عمومی در سامانه ستاد دولت به شماره نیاز ۱۱۹۸۰۹۱۹۳۰۰۰۰۰۳ صورت پذیرفته و تمامی 

فرایند ها در کمیسیون معامالت با حضور نمایندگان دستگاه نظارت انجام پذیرفته است.

سؤال۴
در مناقصه غیر قانونی برگزار شده ی کارخانه کود آلی در اسفند ماه ۹۸ حکم اعضای کمیته ی فنی 
برگزاری مناقصه توسط شهردار یک روز بعد از صورتجلسه ی گزارش کمیته ی فنی صادر شده است 
جناب شهردار محترم توضیح بفرمایند این اقدام غیر قانونی چرا و به چه منظوری و چگونه توسط ایشان 

صورت پذیرفته است.

پاسخ
درخصوص مناقصه عمومی افزایش ظرفیت کودآلی گیالن با دعوتنامه شماره ش ر- ۲۳۱۲۴۰ مورخ 
۹۸/۱۲/۲۱ جلسه بازگشایی پاکات با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری در روز سه شنبه مورخ 
۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ صبح تشکیل گردید )پیوست ۶( و ارزیابی کیفی انجام و در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت صورتجلسه فوق ثبت گردیده و  سپس بازگشایی پاکات الف ، ب و ج صورت پذیرفت 
و با توجه به اینکه قیمت پیشنهادی پیمانکار باالی ده درصد پلوس بود، تصمیم کمیسیون معامالت 
تشکیل به کمیته فنی و بازرگانی جهت بررسی قیمت پیشنهادی ارجاع شد که دعوتنامه اعضای کمیته 

فنی و بازرگانی مورخ  ۹۸/۱۲/۲۸ ثبت و جلسه در همان روز برگزار گردید )پیوست ۷(.

سؤال۵
جناب شهردار در جلسه ی رسیدگی به اعتراضات وارده به مناقصه ی برگزار شده ی کارخانه ی کودآلی 
در صحن کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری صراحتاً فرمودند که شخص ایشان 
مخالف به کارگیری فناوری لین ترنر می باشند پس چرا در برنامه ی برگزاری مجدد مناقصه ی کارخانه 
کودآلی جناب شهردار در بکارگیری فناوری لین ترنر تاکید نموده اند چه خواست و چه فشاری وجود 
داشته است که ایشان در عمل خالف نظر کارشناسی خود و سایر کارشناسان خبره خود را مالک عمل 

قرار داده اند؟

پاسخ
درخصوص اعتراضات وارده به پروژه افزایش ظرفیت کودآلی با فناوری لین ترنر، به صورت کتبی 
طی مکاتبه شماره ۵۸۴۸۳ مورخ ۹۹/۴/۱۰ )پیوست ۸( از ریاست محترم وقت شورای اسالمی شهر 
درخواست گردید طرح پیشنهادی مشاور و بهره بردار به کمیسیون محترم بهداشت جهت بررسی و 
تایید الزم ارسال گردد که تا مورخ ۹۹/۴/۲۴هیچ پاسخی دریافت نگردید. با توجه به محدودیت زمانی 
جهت برگزاری مناقصهو اعالم نظر مشاور  طی نامه شماره ۷۰۵۵۴ مورخ ۹۹/۴/۲۴ )پیوست شماره 
۹( و تائید مدیرعامل شرکت کودآلی روش لین ترنر انتخاب گردید. باتوجه به درخواستی که از سازمان 
شهرداری ها به شماره ۹۷۱۵۸ مورخ ۹۹/۵/۲۷ با موضوع درخواست افزایش ظرفیت اسمی کارخانه 
کود آلی و تغییر روش مشاور شد)پیوست شماره۱۰(و طی مکاتبه به شماره ۹۹۹۴۳مورخ ۹۹/۵/۳۰ 
پاسخ آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور داده شد،استفاده از ویندروترنر را بالمانع 

دانسته و در مناقصه مجدد از طرح ویندروترنر استفاده شده است )پیوست ۱۱(.

سوال۶
جناب شهردار توضیح بفرمایند برای تامین و توسعه ی منابع مالی شهرداری چه اقداماتی را علی الرغم 
وجود راه حل های متنوع در میان گذاشته با ایشان انجام یا به ثمر رسانده اند و اساساً برنامه ی ایشان 

برای جلوگیری از بروز کسری بودجه سال ۹۹ چیست؟

پاسخ
همانگونه که مستحضرید حسب بررسیهای به عمل آمده شهرداری به جهت مشکالت مالی عدیده 
سالها قادر به پرداخت به موقع حقوق پرسنل نبود، لذا از زمان ورود اینجانب با برنامه ریزی های دقیق 
و همکاری کارکنان شهرداری و دریافت مصوبات قانونی از شورای محترم اسالمی و کاربردی موفق به 
پرداخت به موقع حقوق پرسنل و معوقات آنها گردیده و طی یک برنامه ریزی کوتاه مدت در حد توان 
و بودجه مصوب بخشی از بدهکاریهای سنوات قبل اعم از غرامت ملکی، مطالبات پیمانکاران و دیگر 

بدهی معوق ایجاد شده پرداخت گردیده است.
از باب وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی با تالشهای بسیار با پیگیری تبصره ۵ قانون 
برنامه و بودجه کل کشور و بندهای ذیل آن، نهایتا منجر به شناسایی مبالغ بسیار زیاد مطالبات 

شهرداری گردید که در این راستا بخشی از مطالبات وصول و ما بقی در فرآیند وصول قرار دارد. 
ممیزی امالک بعنوان یک درآمد پایدار مورد توجه حوزه های درآمدی که از آرزوهای دیرینه شهرداری 
محسوب می گردید و با توجه به تاکید شورای محترم اسالمی شهر رشت در دستور کار شهرداری رشت 
قرار گرفته است و حوزه های مرتبط شهرداری با تهیه شرح خدمات مبسوط و طی فرایند قانونی جذب 
سرمایه گذار با ورود شرکتهای توانمند در مرحله پروسه تکمیل فرآیند قانونی انتخاب سرمایه گذار و 
سپس عقد قرارداد می باشد. الزم به ذکر است ممیزی امالک سهم بسیار زیادی در تامین منابع مالی 

شهرداری رشت ایفا می نماید . 
منطقی نمودن و اصالحیه تعرفه عوارض شهرداری و پیشنهاد به شورای محترم شهر و تصویب آن 

راهکار دیگر در تامین بخشی از هزینه های شهری می باشد که این امر محقق گردیده است. 
هم اکنون شهرداری کارگروههای تشخیص و بررسی درآمدهای نوین را برای سال ۱۴۰۰ تشکیل و در 

حال بررسی می باشد.
اعمال سیاست های تشویقی و همچنین اجرای شیوه تبدیل تعهد در مناطق ۵ گانه بعنوان اهرم مناسب 

جهت وصول مطالبات در اجرا می باشد. 
استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که با پیگیری های مستمر در 

حال انجام است که افزایش درآمد شهرداری را در پی خواهد شد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با پیگیری و راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری از جمله فیبر نوری، 

کیف پول، پارکومتر، و ....که قطعا منابع درآمدی پایداری را به دنبال خواهد داشت. 



۵

ضمنا به جهت روشهای تامین منابع مالی پروژه های شهرداری مذاکراتی با شرکت های بزرگ انجام 
شده است.

از دیگر اقدامات شهرداری در تامین منابع مالی شناسایی امالک شهرداری و تغییر کاربری و ارزش دهی 
به آنها بوده که در حال حاضر ۵۰ پالک با ارزش بسیار باال در مرحله طی تشریفات قانونی می باشد.

همچنین روشهای جدید تامین مالی از جمله اوراق سکوک )مدلهای مختلف( اوراق مشارکت، پیگیری 
تکالیف قانونی دولت و اعمال بند)ه( تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت و سایر روش های تامین 
مالی به شکل کارگزاری در دستور کار حوزه مالی واقتصادی شهرداری رشت بوده و نتایج خوبی حاصل 

شده است.

سؤال ۷
چرا جناب شهردار تا کنون هیچ اقدامی برای پیاده سازی مفاد مصوبه ی شورای شهر رشت در رابطه با 
تعارض منافع موجود در بخش کارکنان بخش های صدور و کنترل پروانه های ساختمانی با بخش های 

ارئه خدمات مهندسی انجام ندادند؟ از جمله راه اندازی پورتال دریافت گزارشات مردمی.

پاسخ
در خصوص پیاده سازی مفاد مصوبه شورای اسالمی شهر در رابطه با تعارض منافع موضوع در بخش 
کارکنان بخشهای صدور و کنترل پروانه های ساختمانی با بخشهای ارائه خدمات مهندسی  به استحضار 
می رساند همانطور که طی مکاتبه شماره ۸۸۵۴۹ مورخ ۹۹/۵/۱۵ و در پاسخ به مکاتبه شماره 

۹۹/۱۰۴۵/ش مورخ ۹۹/۵/۱۳ مبنی بر تذکر)پیوست 
تاکید اعضای محترم شورای اسالمی شهر بر  ۱۲( و 
رعایت مصوبه شماره ۹۸/۲۰۳۹/ش مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ 
درخصوص "منع حضور کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، 
اصالح و تمدید پروانه ساختمانی، در دفاتر خصوصی 
و  آنان"  با  همکاری  یا  و  ساختمان  مهندسی  و  فنی 
همچنین ارائه دلیل امتناع از اجرای مصوبه مذکور به 
رسیده  اسالمی شهر رشت  محترم  استحضار شورای 
مکاتبه  طی  صدراالشاره  مصوبه  )پیوست ۱۲(:  است 
 ۹۸/۱۱/۱۲ مورخ  ش ر-۱۳۹۸-۲۰۹۲۰۷  شماره 
جهت رعایت مفاد مندرج در متن مصوبه، به مناطق 
پنجگانه شهرداری رشت ابالغ گردید)پیوست ۱۳(. در 
همین راستا و به منظور جلوگیری از فعالیت و اشتغال 
به کار، کارکنان دارای پروانه اشتغال مهندسی در امور 

صدور، اصالح و تمدید پروانه ساختمانی در شهر رشت، ضمن تهیه لیست پرسنل شاغل در حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز، مناطق و نواحی سه گانه، مکاتبه  شماره و ش ر-۶۴۰۳۶-
با سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن به منظور دریافت شماره پروانه  ۱۳۹۹مورخ ۹۹/۴/۱۶ 
اشتغال به کار مهندسی، اطالعات دفاتر، مقدار کارکرد در حوزه طراحی، نظارت، اجرا، کنترل و .... 
انجام پذیرفت)پیوست ۱۴(. لیکن سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن در پاسخ به نامه شهرداری، 
لیست اطالعات درخواستی را در پیوست نامه شماره ۹۸۹۰ مورخ ۲۸/۴/۹۹  به صورت ناقص )فقط 
لیست پرسنل شاغل در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز( ارسال نموده است)پیوست 
۱۵(. از این رو پس از پیگیری های مکرر درخصوص دریافت اطالعات کامل از آن سازمان، به دلیل 
مشکالت موجود در سامانه شبکه دولت، مقرر گردید مکاتبه مجدد با سازمان مذکور انجام و لیست 
پرسنل به صورت دستی و در قالب یک حلقه لوح فشرده در اختیار آن سازمان قرار گیرد. مع الوصف، 
مجدداً مکاتبه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن به منظور دریافت لیست اطالعات سایر 
افراد باقیمانده صورت پذیرفت، که متعاقب آن لیست حاوی اطالعات درخواستی، برابر نامه شماره  
۱۳۷۵۵-۱۳۹۹۰۱۳۱ مورخ ۹۹/۶/۳  از سازمان نظام مهندسی دریافتو طی مکاتبه شماره ۱۰۵۴۸۸ 
مورخ ۹۹/۶/۶ جهت ورود و ثبت شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی و به منظور اعتبار سنجی و 
ممانعت از انتخاب کارکنان شهرداری برای سازمان فاوا ارسال گردید)پیوست ۱۶(. لذا پس از ورود 

اطالعات در سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری توسط سازمان فاوا، امکان اعتبار سنجی و جلوگیری 
از انتخاب کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، اصالح و تمدید پروانه ساختمانی، میسور می گردد. ضمناً 
در همین راستا و به جهت جلوگیری از مداخله کارکنان مرتبط با وظیفه صدور، اصالح و تمدید پروانه 
ساختمانی، اخطاریه  ها و بخشنامه های الزم به مناطق مبنی بر رعایت مفاد مصوبه فوق صادر شده است 
و چنانچه کارکنان مربوطه از مصوبه مذکور تخطی نمایند، ضمن معرفی به نهادهای نظارتی، مراجع 
ذیربط، هیات تخلفات اداری استانداری و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن با 
خاطیان مطابق ضوابط و مقررات، ازجمله بند ۵ ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سازمان و آیین 
نامه های اجرایی آن "ارائه خدمات یا مشارکت در ارائه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن 
طرح را در شهرداریها و دهیاریها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمانهای دولتی و نهادهای 
عمومی غیر دولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا 
درجه پنج"برخورد خواهد گردید و هیچگونه عذری پذیرفته نمی باشد. همچنین با عنایت به تبصره 
ذیل ماده واحده مصوبه مذکور، مبنی بر راه اندازی سامانه ای برای دریافت گزارشات مردمی، مکاتبه ای 
با مدیران مناطق پنج گانه به منظور اطالع رسانی از متن مصوبه و آدرس سامانه های ۱۳۷ و ثبت 
شکایات مردمی، که هم اکنون از طریق پرتال شهرداری رشت در دسترس عموم می باشد، در مکان های 
مرتبط به فرآیند صدور پروانه ساختمانی)باجه کارشناسی، صدور پروانه و ....( به شماره ۱۰۵۶۳۰ مورخ 

۶/۶/۹۹  انجام پذیرفت)پیوست ۱۷(.

سوال ۸ 
در سال ۹۸ شهرداری اقدام به قطع دو اصله درخت واقع 
در خیابان معلم نموده با این توضیح که درختان مذکور 
خشک شده بودند و بصورت جایگزیمن درختان دیگری 
در همان محل و با همان اندازه کاشته خواهند شد. جناب 
شهردار توضیح بفرمایند چرا تا کنون شهرداری نسبت به 
کاشت مجدد درختان در همان محل اقدام ننموده استبا 
اینکه در اسفند ماه گذشته این کار از لحاظ فنی مهیا 

بوده است.

پاسخ
با عنایت به اینکه در دی ماه سال ۹۷ طی درخواست 
معلم  بلوار  آدرس  به  ساخت  درحال  ملک  مالک 
مورخ   ۲۰۱۰۵۲ شماره  به  بهاران  کوچه  نبش 
۹۷/۱۰/۱۸ جهت قطع دو اصله درخت صنوبر ثبت گردید)پیوست۱۸( و موضوع در جلسه مورخ 
ارتفاع ۸ متری موافقت گردید.  از  با سربرداری درختان  ۹۷/۱۰/۲۳کمیسیون ماده ۷ مطرح و 
عملیات سربرداری در بهمن ماه همان سال انجام شد ولی در سال ۹۸ درختان از محل سربرداری 
دچار پوسیدگی شدید شده و نهایتا خشک شدند. مقدمات بازکاشت در مکان مذکور با ابالغ به 
پیمانکار در تاریخ ۹۷/۷/۲۰ و با انجام عملیات کنده تراشی و کنده کنی با استفاده از امکانات 
شهرداری صورت گرفت لیکن بعلت گستردگی سطح ریشه و وجود کابل برق زیر زمینی و احتمال 
تصمیم  اساس طی  براین  نشد.  پذیر  امکان  کنی  کنده  آن،  از  ناشی  و خطرات  تخریب شدید 
کارشناسان وقت در بحث مذکور در فروردین ماه سال ۹۹ مقرر شد فرصت زمانی جهت پوسیدگی 
ریشه ها لحاظ تا در حد فاصل درختان مذکور امکان کاشت نهال میسر گردد، لیکن با فراهم شدن 
شرایط آب و هوایی در مرداد ماه سال جاری نسبت به کاشت دو اصله نهال ژینکو در محل مورد 

نظر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام گردید.
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شهردار رشت در صحن شورا از پیگیری پروژه های مهم قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا، تراموا و ساماندهی رودخانه ها خبر داد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
شهردار رشت در یکصد و شصتمین جلسه شورا با بیان اینکه در ۴۸ ساعت 
گذشته به همراه دکتر رمضانپور و دکتر رسولی در سه جلسه کاری مهم در 
تهران حضور یافتم، افزود: جلسه اول مربوط به قرارگاه خاتم االنبیا و جلسه 
دوم مباحث مرتبط با تراموا در شورای عالی ترافیک کشور بود و شب گذشته 
نیز جلسه ای پیرامون مباحث رودخانه های رشت با دکتر نوبخت رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور برگزار گردید.
گفتنی است شهر رشت هم اکنون در ریل توسعه و ترقی قرار گرفته و انعقاد 
تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پیرامون ساماندهی پروژه های مهم 
همچون پل روگذر میدان نیروی دریایی، پل راستگرد و چپگرد میدان امام 
حسین)ع(، زیر گذر میدان مصلی، زیر گذر میدان شهرداری و پل رو گذر 
ولیعصر و ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود و... روزهای خوشی را 

برای آینده نوید می دهد.
همچنین پروژه تراموا به صورت جدی به همت و تالش دکتر حاج محمدی 
شهردار رشت در حال پیگیری بوده که با اجرای آن، شهر رشت می تواند به 
عنوان شهر اولین ها، به اولین شهری در کشور نام گیرد که دارای تراموای 

شهری می شود،.

شهردار رشت در صحن شورای اسالمی شهر: 
پیگیری پروژه های مهم قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، 

تراموا و ساماندهی رودخانه های رشت
در حال انجام است

با اهتمام ویژه شهرداری رشت برای اجرا و تکمیل فاز دوم »بلوار هشت دی« عملیات 
اجرایی  فاز دوم این پروژه هم اکنون در حال اجرا و انجام است.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، با پیگیری و 
تأکیدات دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، عملیات احداث فاز دوم بلوار هشت 

دی به صورت جدی در دست اجرا است.
 پس از اینکه سال ها احداث و تکمیل بلوار هشت دی رشت معطل مانده بود با پیگیری 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت فاز اول این بلوار سال گذشته تکمیل و آسفالت 

شد و فاز دوم این پروژه به صورت جدی در دست اجرا است.
گفتنی است دو ملک شخصی در مسیر بلوار هشت دی قرارداشته که شهرداری رشت 

در حال رایزنی با مالکین برای خریداری امالک و تکمیل پروژه مذکور است.
سیستم  تکمیل  روسازی،  پیاده  شامل  دی  هشت  بلوار  احداث  دوم  فاز  عملیات 
هدایت آب های سطحی و شبکه مربوطه، زیرسازی و روسازی مسیر، احداث و نصب 

فوندانسیون و تیر روشنایی است.
»خیابان هشت دی« حدفاصل »خیابان معلم« و »بلوار شهید رجایی« قرار دارد.

جدیت ویژه شهرداری رشت برای اجرا و تکمیل 
فاز دوم »بلوار هشت دی« رشت
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با حضور دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت، دکتر  رمضانپور رئیس شورای 
اسالمی شهر رشت، دکتر رسولی عضو شورای اسالمی شهر و مهندس اوسط مقدم 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن، پرونده اجرای پروژه تراموای رشت 

در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست 
شهردار رشت و رئیس شورای اسالمی شهر و معاون عمرانی استانداری گیالن توضیحات 

جامع و کامل برای پیشینه اجرای طرح تراموا در رشت و لزوم اجرای آن ارائه کردند.
دکتر ناصر حاج محمدی که از ابتدای حضورش به عنوان شهردار رشت پروژه تراموا 
را با جدیت دنبال کرده، با اشاره ای به پیشینه طرح تراموای شهر رشت، خاطر نشان 
کرد: همه عزیزان مطلع هستند که بیش از ۱۰ سال است که از ارائه طرح اولیه تراموا 
در شهر رشت می گذرد اما اتفاق مهمی در این زمینه رخ نداده تا اینکه ما امروز برای 

طرح این مسئله و ضرورت اجرای آن در شهر رشت در خدمت شما هستیم.
شهردار رشت گفت: امروز تمام استان گیالن در انتظار تصویب اولین طرح تراموای 
شهرهای کشور است و ما امیدواریم که شهر رشت به عنوان شهر اولین ها به اولین 

شهری هم که دارای تراموا می شود، دست پیدا کند.
حاج محمدی به ضررهای تاخیر در اجرای این پروژه در شهر اشاره کرد و گفت: 
تاخیری که در زمینه اجرای این طرح پیش آمد، خسارتی سنگین برجای گذاشت 

که اگر در زمان خودش این طرح اجرا می شود امروز این همه هزینه در بر نداشت.
شهردار رشت سپس افزود: اجرای تراموای رشت هم روی اقتصاد شهری و هم روی 
جذب گردشگر تاثیر می گذارد و هم  رفت و آمد درون شهری را تسهیل می کند. مثاًل 
در این زمینه شهرک مهر بدینوسیله به راحتی به راه آهن و فرودگاه دسترسی می یابد.
وی خاطر نشان کرد: شهر رشت را نباید تنها یک شهر دانست بلکه رشت به عنوان 
یک شهر ملی است و شهری است که متعلق به کل کشور است و شما می بینید در یک 
تعطیالت از همه جای کشور به رشت می آیند و همین مسئله باعث ترافیک سنگین شهر 
شده و رفت و آمد را مختل می کند. در چنین حالتی به ویژه اواخر هر هفته که ترافیک 

در رشت بسیار سنگین است اجرای تراموا می تواند قفل بسته ترافیک شهری را باز کند.
پروژه  از تصویب  امیدوارم پس  پایان خاطر نشان کرد:  دکتر حاج محمدی در 
تراموای رشت ما بتوانیم به زودی کلنگ اجرای این پروژه را که برای مرکز استان 

گیالن بسیار واجب است به زمین بزنیم.

همچنین در این نشست دکتر احمد رمضانپور با اشاره به اینکه در مجلس دهم و 
یازدهم تالش های وافری برای اجرای پروژه تراموای رشت انجام شده است تاکید 
کرد: شهر رشت از نظر تراکم جمعیتی بسیار باال است و با هر تعطیالت مسافران 
بسیاری از پایتخت به رشت سرازیر می شوند طبق آمار در سال تردد ۳۵ میلیون 
خودرو را در مسیر رشت داریم که اگر یک سوم آن را هم مسافران در نظر بگیریم 
این نشان می دهد که برای حمل و نقل شهری در رشت باید یک برنامه ریزی 

اصولی صورت بگیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت سپس گفت: تراکم جمعیتی رشت نشان می دهد که 
باید بحث تراموا را در این شهر جدی گرفت چون به جرأت می توان گفت که پس از 
تهران استان گیالن و به ویژه شهر رشت از فشردگی جمعیت بسیار زیاد برخوردار است.

وی در پایان تاکید کرد: به عنوان فردی که هم فرماندار بوده، هم شهردار و هم 
نماینده دو دوره ی مجلس شورای اسالمی و به عنوان یک کارشناس کوچک 
مسائل شهری باید عرض کنم که اجرای تراموا برای شهر رشت بسیار ضرورت دارد 

و مورد نیاز اصلی شهر رشت است.
مهندس علی اوسط مقدم با اشاره به اینکه ارائه طرح تراموای رشت به سال ۱۳۹۰ بر 
می گردد گفت: علی رغم اینکه در سال ۱۳۹۰ طرح از طریق وزارت کشور به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال می شود و حتی منابع مالی برای آن در نظر گرفته می شود 

اما بعداً طرح کنار گذاشته می شود و اقدامات مربوط به بی آر تی دنبال می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن سپس گفت: مطالعات جامع حمل نقل 
ریلی رشت در سال ۹۶ مصوب می شود و پیش از آن مطالعات الزم هم انجام شده است.

وی افزود: از آنجایی که اقلیم استان گیالن را باید در قالب یک مجموعه شهری در 
نظر گرفت، شهرهای گیالن و به ویژه شهر رشت تراکم جمعیتی بسیاری باالیی دارند.

مهندس اوسط مقدم در ادامه با تاکید بر اینکه شهر رشت هم اکنون با مجموعه 
اطراف آن جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: 
امیدواریم اعضای محترم شورای عالی ترافیک کشور توجه و عنایتی ویژه به این 

مسئله داشته باشند.

پروژه	تراموای	رشت	در	شورای	عالی	هماهنگی	ترافیک	شهرهای	کشور	بررسی	شد		
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پرسنل شهرداری رشت ارادت قلبی خود را به 
حضرت سیدالشهدا، نشان دادند

عزاداری  هیئت  مراسم  بهداشتی؛  پروتکل های  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با 
کارکنان شهرداری رشت در محوطه ساختمان مرکزی شهرداری رشت، برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این مراسم 
با سخنرانی حجت االسالم مطهری استاد حوزه و دانشگاه و مداحی کربالیی یاسر 

محجوب همراه بود.
گفتنی است است هیئت عزاداری کارکنان شهرداری رشت هرساله دسته عزاداری در 
ایام سوگواری محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی)ع( برپا می کرد که امسال مراسم 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای  به دلیل شیوع »ویروس کرونا«  یاد شده 
پروتکل های بهداشتی در محوطه باز ساختمان مرکزی شهرداری رشت در »میدان 

گیل« برگزار گردید.

شرکت شهردار رشت در آیین عزاداری تاسوعای حسینی
شهردار رشت در مراسم و آیین عزاداری تاسوعای حسینی که در پیاده راه فرهنگی 

میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، شرکت کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت و برخی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر و مسئوالن و 
مردم مومن رشت به همراه تنی چند از مدیران شهرداری در مراسم عزاداری تاسوعای 

حسینی در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب شرکت نمودند.

شهردار رشت در آیین عزاداری ظهر عاشورا حضور یافت
شهردار رشت در اجتماع بزرگ عاشوراییان و مراسم عزاداری امام حسین)ع( در ظهر عاشورا در پیاده راه 

فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت حضور یافت و به عزاداری پرداخت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر حاج محمدی شهردار 
رشت در اجتماع بزرگ عاشوراییان و مراسم عزاداری امام حسین )ع( و دیگر شهدای واقعه کربال در 
ظهر عاشورا در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب )شهرداری( رشت حضور یافت. شایان ذکر است 
در این مراسم استاندار محترم ، فرماندار محترم و دیگر مسئوالن استانی، شهری و مدیران مجموعه 

مدیریت شهری حضور داشتند.
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شهرداری رشت در واکنش به فضاسازیها در زمینه عدم  پرداخت چندین ماهه حقوق کارکنان؛ اعالم 
کرد که نظم پرداخت حقوق هر ماه پرسنل شهرداری رشت، بی سابقه است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت برخی افراد منفعت طلب 
در فضای مجازی شبهه ای ایجاد کرده اند که خدای ناکرده شهرداری رشت در پرداخت حقوق 
کارگران و کارکنان شهرداری سستی می کند و حاال آنها چندین ماه است که حقوق نگرفته اند، که 
بر پایه آخرین آمار و اطالعات موجود، در ارتباط با کارگران صورت وضعیت تیر ماه همه شرکتهای 
طرف قرارداد با شهرداری رشت پرداخت شده و این شرکتها هنوز برای مرداد ماه صورت وضعیت به 

شهرداری ارائه نکرده اند.
بر پایه این  گزارش شهرداری رشت همچنین آمادگی دارد که به محض دریافت صورت وضعیت مرداد 
ماه امسال، مبالغ مورد نظر را سریعاً پرداخت نماید، ضمن اینکه مطابق قرارداد شرکتها خودشان 
موظف به پرداخت دو ماه جلوتر هستند یعنی آالن باید شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری حقوق 

مرداد ماه کارگران را پرداخت کرده باشند.
این گزارش حاکی است حقوق پرسنل و کارمندان شهرداری هم در حال حاضر به خوبی پرداخت 

شده و نظمی که در پرداختی ها وجود دارد در ادوار گذشته شهرداری بی سابقه و کم  نظیر است.
به هر حال اینگونه جوسازی ها چیزی به جز التهاب و تنش برای جامعه به دنبال ندارد و نمی تواند 

خدشه ای بر پیکر مدیریت شهری وارد نماید.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همواره آمادگی خود را برای ارائه مطالب و 

خبرهای درست، حقیقی و به روز به همه رسانه های گروهی اعالم کرده است.
البته همچون همیشه شهرداری خود را در قبال همراهی با رسانه های گروهی مسئول می داند و فضا 

سازی عده ای که با اغراض شخصی را هم به پای رسانه های گروهی نمی نویسد.

هم اکنون نظم پرداخت حقوق ماهانه پرسنل شهرداری رشت 
بی سابقه است

دومین جلسه بررسی پروژه های بزرگ رشت 
در دفتر فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا برگزار شد

با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و مسئوالن ارشد استان و مدیران شهری رشت، 
دومین جلسه بررسی پروژه های بزرگ رشت در دفتر فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این نشست که دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن، سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن، دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت ، دکتر احمد رمضانپور رئیس شورا، اسماعیل حاجی پور و سید امیرحسین علوی از 
اعضای شورای اسالمی حضور داشتند، چگونگی اجرای پروژه های مهم همچون پل روگذر میدان 
نیروی دریایی، پل راستگرد و چپگرد میدان امام حسین)ع(، زیر گذر میدان مصلی، زیر گذر میدان 
شهرداری و پل رو گذر ولیعصر و ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود و پروژه تراموا بحث و 

بررسی و تبادل نظر گردید.
در این جلسه مقرر شد برای ساماندهی رودخانه گوهر رود تعیین حریم ، تملک و آزادسازی حریم بستر 
، اجرای کلکتور جمع آوری فاضالب و ساماندهی جداره رودخانه ها با حمایت دولت و اجرا توسط قرارگاه 

و با کارفرمایی شهرداری پیگیری و اجرایی گردد.
همچنین پس از بحث و بررسی در زمینه زیرگذر میدان شهرداری رشت مقرر شد اجرای تونل های 
شمال به جنوب و تونل شرق به غرب و میدان زیر سطحی برای دسترسی به بازار رشت با ایجاد 
پارکینگ های طبقاتی و تاسیسات بهداشتی و مکانیکی و فضاهای تجاری و گردشگری زیر سطحی به 

روش EPC به قرارگاه واگذار گردد.
شهردار رشت در باره این پروژه ها تاکید کرد با توانمندی هایی که از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

سراغ داریم می تواند تحوالتی اساسی در شهر رشت ایجاد کند.
رئیس شورای شهر و روسای کمیسیون های حمل و نقل و ترافیک و عمران نیز با نظر موافق به ارائه 
دیدگاههای خود پرداختند و از شهرداری خواستند با قید فوریت تمام امکانات شهرداری را برای تامین 
منابع مالی جهت تسریع در شروع پروژه ها بکار گیرد هم چنین شورای شهر آمادگی خود را جهت 
همکاری با شهرداری برای مصوب نمودن پروژه ها و نیز ارائه راهکارهای تامین مالی اعالم نمود . دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن نیز با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم توجه ویژه دولت 

به حمایت مالی در امر ساماندهی رودخانه ها را بیان داشتند.

مانور امداد و نجات و اطفای حریق در راه آهن شمال)۲( برگزار می شود
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از برگزاری مانور امداد و 

نجات و اطفای حریق در راه آهن شمال )۲( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری رشت، علیزاده گفت: با 
مشارکت راه آهن شمال ۲ مانور امداد و نجات و 
اطفای حریق به منظور افزایش توان عملیاتی در 
برابر حوادث احتمالی، تعیین نقاط ضعف، قوت و 
تعامالت بین دستگاهی، کاهش خسارات و مدیریت 
زمان به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر که به روز 

آتش نشانی نامگذاری گردیده، برگزار خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: به منظور چگونگی برگزاری 

این مانور جلسه ای ظهر روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹ با حضور مسئوالن راه آهن شمال)۲( در 
سازمان آتش نشانی برگزار گردید تا روش، زمان و محل این مانور عملیاتی تعیین گردد.

شهرداررشت:عقبماندگیهایشهرمانعسرمایهگذاریمیشود
به دلیل عقب ماندگی هایی که شهر رشت با آن روبه رو است سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در 

رشت نشان نمی دهند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در مراسم 
عزاداری شب تاسوعای حسینی، با حضور در هیئت ابا صالح المهدی محله عینک ضمن تسلیت این ایام 
بر عزاداران واقعی آن امام، از اقدامات انجام شده در ماه محرم توسط شهرداری اظهار کرد: برداشتن گام 

بزرگ برای سالم سازی آب رودخانه های رشت از جمله این برنامه ها بود.
ناصر حاج محمدی همچنین با اشاره به افتتاح تصفیه خانه شیرابه پسماند سراوان در این ایام گفت: 
شهرداری موفق شده است روزانه ۲۵۰ هزار لیتر شیرابه ناشی از پسماند این منطقه را به آب پاک تبدیل 

کند و ساالنه نزدیک به ۱۰۰ هزار متر مکعب شیرابه تصفیه گردد.
وی همچنین با توجه به ظرفیت های طبیعی فراوان آب بندان در رشت افزود: ساخت مصنوعی این آب 
بندان ها شاید میلیاردها دالر هزینه در برداشت اما به دلیل وجود این موهبت الهی در رشت، مقرر شد با 
پیگیری های معاون گیالنی رییس جمهور و رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، مبالغ قابل توجهی 

برای بهسازی این مهم تخصیص یابد.
شهردار رشت با اشاره به بدهی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومانی و حقوق های شش ماهه معوق کارکنان 
این شهرداری در هنگام تصدی خاطر نشان کرد: شهرداری رشت با وجود ۴ هزار کارمند، ۳۰ میلیارد 

تومان در ماه حقوق می پردازد و واضح است که تامین همین مبلغ برای شهرداری، کار آسانی نیست.
این مدیر شهری با بیان اینکه شهرداری رشت روزانه ۸۰۰ تن زباله از سطح شهر جمع آوری می کند 
از سرکشی بیش از ۲۰۰ بار به منطقه سراوان از زمان تصدی تاکنون خبر داد و افزود: رشت بهترین 
مردمان، بهترین آب و هوا و بهترین اکوسیستم در کره زمین را دارا است و این شایستگی ها موجب 

تالش مضاعف برای حل مشکالت شهر شد.
شهردار رشت ادامه داد: سرمایه گذار ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهر اعالم آمادگی 

کرده اند اما عقب ماندگی های شهر مانع از همکاری با سرمایه گذاران می شود.
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ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در شهریور ماه ۹۹
عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در شهریور ماه ۹۹ همچون ماه های گذشته تدام 

یافته است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات کابل گذاری 
برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت از پروژه ساماندهی و بهسازی بازار رشت به صورت مقطعی در حال 
اجرا بوده و همسطح سازی و ترمیم درب های منهول، ترمیم و بهسازی پیاده راه های منطقه و 

همچنین زیر سازی، ترمیم و آسفالت نواحی سه گانه مانند ماه های گذشته در حال انجام است.
اهم اقدامات عمرانی منطقه دو بدین شرح می باشد:

ادامه عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت
همسطح سازی و ترمیم درب منهول های فاضالب راسته مسگران به صورت شبانه

پر کردن نوارهای حفاری و چاله های خطر افرین با شن در سطح منطقه با همکاری نواحی سه گانه
ترمیم کفپوش پیاده روی خیابان شریعتی

ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر اصلی منطقه
ترمیم آسفالت و لکه گیری کوچه ویشگاهی در گذر فرخ

ترمیم نوارهای حفارب و لکه گیری در مسیر اصلی عطاآفرین، کوچه طلوع در پیرسرا، کوچه ۱۴ 
دانشسرا، روبروی بانک ملی شعبه فرهنگ در خیابان امام خمینی )ره(، روبروی درب ورودی آبفا 
در خیابان حافظ، کوچه اسالمی جنب مسجد شهید حبیب زاده نقره دشت، خیابان سردار جنگل 

روبروی سازمان موتوری، کوچه سیدابوالقاسم، کوچه قلمستان ۳

پروژه الین کندرو »کمربندی خرمشهر« با سرغت 
تکمیل می شود

بازدید شهردار رشت و یک عضو شورای اسالمی شهر از اجرای پروژه الین کندروی 
کمربندی خرمشهر 

الین کندروی »کمربندی خرمشهر« رشت که با سرعت در حال انجام است مورد بازدید 
دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی 

این شهر قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، روز جمعه 
هفتم شهریور ماه امسال دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه محمدحسن 
عاقل منش عضو محترم شورای اسالمی شهر و تنی چند از مدیران شهرداری رشت از 

مراحل اجرای پروژه الین کندروی »کمربندی خرمشهر« رشت بازدید کردند.
   در جریان این بازدید میثم حرفت خواه توضیحات کاملی در باره  چگونگی اجرای این 

پروژه با بازدیدکنندگان ارائه کرد.

محوطه آرامستان رشت 
آماده آسفالت شده است 
محوطه  زیرسازی  پروژه  اجرای  با 
وسیله   به  رشت  آرامستانهای  سازمان 
شهری،  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
آسفالت  آماده  آرامستان  این  محوطه 

شده است. 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری رشت، صبح روز چهارشنبه ۱۲ 
شهریور ماه ۱۳۹۹، پروژه زیرسازی و رگالژ 
محوطه سازمان آرامستانها به وسیله بیل 
سازمان  ماشین آالت  اداره  گریدر  و  بکهو 
شده  انجام  شهری  بازآفرینی  و  عمران 

است.
هم اکنون این محوطه آماده آسفالت است 
که کارهای اجرای آن در آینده ای نزدیک 

انجام خواهد شد.
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