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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری  رشت مدیریت شهری در هفته ای که گذشت

پروژه هوشمندسازی 
چراغهای راهنمایی 

در هفت تقاطع شهر رشت 
اجرایی می شود 

شهردار رشت در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز: 

برخی از خالف سازان در حال بازی با جان و مال مردم هستند



حدیث هفته

۲

سید محمد احمدی در کارگروه ویژه 
پیشگیری و برخورد موثر و فوری با 
تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری 
غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای 
نسق سازی اشاره کرد و گفت: این 
شیوه نامه در شورای اسالمی شهر 
رشت است و باید فرایند اداری آن 
طی شود و سپس مورد استناد قرار 

گیرد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
در  احمدی  محمد  سید  رشت، 
برخورد  و  پیشگیری  ویژه  کارگروه 
موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز 

و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و 
گفت: این شیوه نامه در شورای اسالمی شهر رشت است و باید فرایند اداری 

آن طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد.
شهردار رشت با بیان اینکه ما در مقابل مافیای خالف سازی قرار داریم، 
گفت: سالها شاهد خالف سازی آدم های دانه درشت و خاص هستیم 
و این افراد به دلیل زیاده خواهی که دارند به دنبال خالف سازی می 

روند.
وی به تهدید مدیر منطقه پس از تخریب ملک در یکی از مناطق اشاره کرد 
و افزود: متاسفانه مدیر منطقه مربوطه به دلیل اجرای قانون تهدید و دچار 

سوء قصد شده است.

شهردار رشت منفعل بودن در مقابل 
خالف سازان را نادرست عنوان کرد و 
گفت: باید در مقابل ساخت و سازهای 
خالف ایستاد؛ برخی از خالف سازان 
به دلیل عدم رعایت ضوابط و اصول 
ساخت و ساز در حال بازی با مال و 

جان مردم هستند.
احمدی با بیان اینکه ما وارد مرحله 
در  ما  افزود:  ایم،  شده  جدیدی 
مدیریت شهری وظایفی را بر عهده 
قوانین  اجرای  به  مکلف  و  داریم 
کمک  به  مسیر  این  در  و  هستیم 

مسئولین ذیربط نیاز داریم.
تخلفات  از  آماری  ارائه  به  وی 
بنده  میز  روی  تخریب  حکم  هزار   ۶ گفت:  و  پرداخت  ساختمانی 
امالک  برای  از خالف  مورد جلوگیری   ۱۴۵۰ است. شهرداری رشت 
دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای امالک نسقی داشته 

است.
سید محمد احمدی در پایان از دستگاه قضا تشکر کرد و گفت: رئیس کل 
دادگستری، دادستان محترم و معاونین ایشان همواره در کنار ما بوده اند 

که بسیار قابل تقدیر است.

شهردار رشت در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز: 
برخی از خالف سازان در حال بازی با جان و مال مردم هستند

 ما در مقابل مافیای خالف سازی قرار داریم

قاَل اَمیُرالُمْوِمنیَن َعلُِیّ بُْن اَبیطالب)علیه السالم(:
زایا َو ِکْتماُن الَْمصائِِب. ْبُر َعَلی الَرّ ِه الِْبُرّ َو إِْخفاُء الَْعَمِل َو الَصّ ِمْن ُکُنوِز الَْجَنّ

از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار]نیک[ و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها 
)یعنی عدم شکایت از آنها( است.



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

شهردار رشت از اجرای پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ۷ تقاطع شهر رشت خبر داد و 
گفت: عملیات اجرایی این کار هفته آینده آغاز می شود.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در جلسه شورای راهبری ترافیک استان گیالن ارتقای تجهیزات 
ترافیکی را از جمله ملزومات یک شهر توسعه یافته ذکر کرد و اظهار داشت: اجرای پروژه هوشمندسازی 

چراغ های راهنمایی در ۷ تقاطع شهر رشت از هفته آینده آغاز می شود.
شهردار رشت با بیان اینکه رشت از لحاظ تجهیزات ترافیکی و ابزارهای مربوطه با کمبودهای اساسی 
مواجه است توجه ویژه در امر ترافیک را از ضروریات یک شهر خواند و عنوان کرد: برای برون رفت از 
این مشکل باید عزمی جدی داشته باشیم از سوی دیگر دستگاه ها هم باید با عزمی جدی به پلیس 

کمک کنند.
سید محمد احمدی ضمن برشمردن عملکرد ۱۰ ماهه شهرداری رشت در حوزه ترافیکی یادآور شد: 
علی رغم اقدامات صورت گرفته به اعتقاد من این اقدامات کافی نیست و باید با برنامه ریزی بهتر تالش 

بیشتری صورت بگیرد.
شهردا رشت با تشریح برنامه های سال آینده شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری افزود: 
آنچه که امروز شهر رشت به آن نیاز دارد و چندین بار استاندار محترم گیالن هم به آن تاکید داشتند 
بازگشایی و احداث خیابان های جدید است که عزم آن به شکل جدی در شهرداری رشت وجود دارد.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه امر بازگشایی خیابان ها در شهر رشت علی رغم تمام تالش های حوزه 
معاونت عمرانی به کندی در حال انجام است تصریح کرد: دستگاه ها به شدت نسبت به دستورالعمل های 
خود مصر هستند و اراده  و تصمیمی برای همکاری با نه فقط مدیریت شهری بلکه مدیریت استان 

ندارند.
سید محمد احمدی با بیان اینکه تا راه اندازی قطار شهری، تراموا و مترو باید برای حل و فصل مشکالت 
ترافیکی شهر روی روش هایی مانند بازگشایی خیابان ها تمرکز کنیم افزود: امیدواریم استانداری گیالن 
در این زمینه به شهرداری کمک کند تا برخی از پروژه های بازگشایی مانند پروژه رینگ ۹۰ متری و 

بازگشایی خیابان امام علی)ع( زودتر انجام شود.

وی به اجرای پروژه های عمرانی شهر رشت از طریق مدل های سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: 
با توجه به وضعیت منابع مالی و اعتبارات شهرداری و استان اجرای چنین روش هایی در دستور کار 

قرار گرفت.
شهردار رشت در مورد قرارداد عملیات خرید و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی هم مواردی 
ذکر کرد و یادآور شد: این قرارداد را شهرداری رشت تقریبا در ۱۸ بهمن امسال منعقد کرد و انتظار 

داریم روند اجرایی آن از هفته آینده شروع شود.
احمدی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ۷ تقاطع شهر رشت اجرایی می شود 
اذعان کرد: امیدواریم با افزایش ۲۵ درصد از قرارداد بتوانیم تقاطع های بیشتری از شهر رشت نظیر 
چهار راه پرستار، خیابان حافظ، خیابان ملت، میدان دفاع مقدس، سه راه گلباغ نماز و دیلمان را با این 

تجهیزات پوشش بدهیم.
وی نصب دوربین های ثبت تخلف و دوربین های نظارتی را هم در شهر رشت ضروری دانست و با بیان 
اینکه تعداد دوربین های نظارتی رشت بسیار کم است اضافه کرد: در حال حاضر ۴۲ دستگاه دوربین 

در شهر رشت نصب شده که ۳۵ عدد آن دوربین نظارتی و ۷ عدد آن دوربین ثبت تخلفات است.
شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری در سال ۹۷ قراردادی با شرکت فناپ تلکام به صورت مشارکتی-
سرمایه گذاری برای تحویل ۱۱۰ دوربین شامل ۷۷ دوربین نظارتی و ۳۳ دوربین ثبت تخلف منعقد 
کرده است افزود: این شرکت از مرداد ۹۸ عملیات اجرایی نصب دوربین ها را آغاز نمود که بعد از آن به 

جهت شیوع ویروس کرونا حدود ۵ ماه درخواست تنفس کرد.
سید محمد احمدی با بیان اینکه تا به امروز از ۷۷ دوربین نظارتی حدود ۳۴ دوربین آماده و دکل های 
آن هم نصب شده است خاطرنشان کرد: در بخش دوربین های ثبت تخلفات هم همه ۳۳ دوربین ثبت 

تخلف که جزو تعهدات شرکت فناپ تلکام بود نصب شده  است.
وی همراهی و کمک شرکت توزیع برق برای برق دار کردن دکل ها و راه اندازی دوربین های نظارتی 
نصب شده را خواستار شد و گفت: شهرداری سعی داشت تا در روز ۲۲ بهمن دوربین های نظارتی 
و ثبت تخلفات شهر را راه اندازی کند که به دلیل برخی موارد یاد شده این امر میسر نشد اما تالش 

می کنیم تا قبل از پایان سال این امر محقق شود.

شهردار رشت خبر داد: 
پروژه هوشمندسازی 
چراغ های راهنمایی 

در 7 تقاطع شهر رشت 
اجرایی می شود 



۴

به  رشت  شهردار  مردمی  مالقات 
و  مشکالت  به  رسیدگی  منظور 

درخواستهای شهروندان برگزار شد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
برنامه  تداوم  راستای  در  رشت، 
سه  روز  صبح  مردمی،  دیدارهای 
سید   ۱۳۹۹ ماه  بهمن   ۲۸ شنبه 
محمد احمدی شهردار رشت به مانند 
هفته های گذشته با شهروندان دیدار 
کرد و از نزدیک درجریان مشکالت 

آنان قرار گرفت.
گفتنی است در این مالقات شهردار 
رشت ضمن بررسی مشکالت مردم 
جهت  و  ارائه  را  قانونی  راهکارهای 
اقدام الزم به حوزه های  رسیدگی و 

ذیربط ارجاع داد.

دیدار 
چهره به چهره 
شهردار رشت 

با شهروندان

بازدید شهردار رشت از نحوه ساخت تجهیزات جهت اورهال کارخانه کود آلی 
گیالن در شرکت ناب اندیش بنیان شهر صنعتی پرند تهران انجام شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار 
رشت روز دوشنبه ۲۷ بهمن با حضور در شرکت ناب اندیش بنیان شهر صنعتی 
پرند تهران از روند ساخت تجهیزات کارخانه کود آلی برای اورهال خط پردازش 
زباله این کارخانه بازدید و با پیمانکار و مشاور پروژه درباره زمان آماده سازی و 
بازسازی گفتگو کرد.در این بازدید مدیرعامل و جمعی از کارشناسان کارخانه کود آلی 

گیالن نیز حضور داشتند.
الزم به ذکر است که ساخت تجهیزات جهت اورهال کارخانه کود آلی تا هفتاد 

درصد پیشرفت داشته است.

شهردار رشت از نحوه ساخت تجهیزات کارخانه کود آلی گیالن در شهر صنعتی پرند تهراتن بازدید کرد



۵

آیین دوخت سنتی رشتی دوزی به مناسبت روز ملی کارآفرینی با حضور شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت در خانه میرزا کوچک خان جنگلی برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، آیین دوخت سنتی رشتی 
دوزی به مناسبت روز ملی کارآفرینی توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با 
حضور سید محمد احمدی شهردار رشت، احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت، محمد 
حسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد اعضای شورای اسالمی شهر رشت و حمید رضا محمدی رئیس 

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در خانه میرزا کوچک خان جنگلی برگزار شد.
سید محمد احمدی در حاشیه برگزاری این آیین به ارائه توضیحاتی درباره خانه کارآفرینی پرداخت و 
اظهار داشت: خانه کارآفرینی در سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه ای بین شهرداری رشت و اداره  کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان راه اندازی شد.
شهردار رشت ادامه داد: طبق این تفاهم نامه آموزش مهارت های صنایع دستی به صورت رایگان و نیمه 

رایگان به بانوان خود سرپرست و دانشجویان در خانه کارآفرینی ارائه می شود.
سید محمد احمدی هدف از ایجاد خانه کارآفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت 
را حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: بعد از آموزش، هنرآموزان طبق برنامه ریزی و طراحی 

خانه کارآفرینی به تولید محصوالت صنایع دستی می پردازند.
وی به آمارهای آموزشی در خانه کارآفرینی اشاره کرد و تصریح کرد: طبق آخرین آمار در سال ۹۸ 
خانه کارآفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت موفق به آموزش ۱۲۰ نفر در رشته 
های رشتی دوزی، گلیم بافی، فرش، کیف های چرمی دست دوز، معرق چوب، زیورآالت چوبی، رزین و 
سفالگری شد و هنرآموزان پس از گذراندن دوره ها مدرک بین المللی فنی و حرفه ای و کارت شناسایی 

صنعتگری دریافت کردند که اکنون ۴۰ نفر از این افراد مشغول بکار به صورت مشاغل خانگی هستند.
احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی شهر رشت در این آئین ضمن قدردانی و تقدیر از هنر اساتید 
رشتی دوزی، گفت: جای خرسندی است که تربیت هنرمند برای این هنر اصیل و قدیمی ادامه دارد و هنرمندان 

فرهیخته ای توسط هنرمندان پیشکسوت آموزش می بینند تا این هنر را به نسل های آتی منتقل کنند.
وی ضمن تشکر و تقدیر از حمایت های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای 
حمایت از هنر اصیل رشتی دوزی گفت: این برنامه ها با این نگاه که هنر رشتی دوزی برندی معتبر برای 

شهر رشت است و با هدف سوق دادن هنر در مسیر ایجاد اشتغال تدوین می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت کارآفرینی را رمز نجات کشور خواند و تاکید کرد: این مایه خرسندی 
و مباهات است که در حوزه صنایع دستی به جایی رسیده ایم که رشتی دوزی تنها به عنوان یک هنر به 

نمایش گذاشته نمی شود و منبع درآمد محسوب می شود.
احمد رمضانپور با تاکید بر اینکه باید فرق بین سرمایه دار و سرمایه گذار مشخص شود، افزود: سرمایه دار 

دغدغه توسعه کشور را ندارد و درگیر قیمت طال و مسکن و دالر است اما سرمایه گذار می خواهد برای 
کارآفرینی سرمایه گذاری کند و برای حل معضالت و مشکالت جامعه برنامه دارد.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقالب در ادوار مختلف اظهار داشت: دشمنان انقالب و استعمارگران 
دوست ندارند که کشورهایی که به دنبال استقالل و خودباوری هستند مسیر شکوفایی را طی کنند و 

فتنه های دشمن بعد از انقالب موید این ادعاست.
در ادامه حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به تولید بالغ بر 
۱۸ هزار ماسک در سال گذشته توسط ۲۵ خیاط تحت همکاری با خانه کارآفرینی و مهارت اشاره کرد و 
اظهار داشت: ماسک های تولید شده توسط دستگاه اتو کالو ضدعفونی و بسته بندی شده و بین اقشار 

کم درآمد جامعه به صورت رایگان توزیع شد.
محمدی به دغدغه هنرمندان برای عرضه و فروش تولیدات خانگی اشاره کرد و گفت: هم اکنون 
فروشگاه مرکز کارآفرینی گیل بانو و همچنین فروشگاهی جنب خانه میرزا کوچک خان جنگلی در 
اختیار خانه کارآفرینی قرار گرفته تا محصوالت تولید شده بانوان خودسرپرست به صورت مستقیم 

برای فروش عرضه شود.
وی با اشاره به افتتاح دومین خانه کارآفرینی در هفته آینده گفت: در تالش هستیم تا مکان های 

جدیدی را برای عرضه تولیدات خانگی اختصاص دهیم تا چرخه تولید تا عرضه کامل شود.
آمنه صدیقی مسئول خانه کارآفرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت نیز در این آیین با اشاره به تاریخچه هنر رشتی دوزی اظهار داشت: این هنر در دوران قاجار به 
اوج خود رسید و در بازارچه طالفروشان و زرگران، گلدوز باشی های رشت دوخت سنتی رشتی دوزی 

را انجام می دادند و این هنر دست مردان شهر رشت بود.
وی با اشاره به اینکه امروز استقبال بانوان از این هنر بیشتر شده است، گفت: با تالش های سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت هنرمندان خوبی در رشته رشتی دوزی فعال هستند که 

هر کدام در جایگاه یک کارآفرین قرار دارند.
صدیقی خاطرنشان کرد: خانه کارآفرینی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اولین 
خانه کارآفرینی با هدف آموزش صنایع دستی است و تمرکز آن بر روی رو دوزی به خصوش هنر رشتی 

دوزی است.
در پایان این مراسم از اساتید هنر رشتی دوزی تقدیر شد.

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر رشت؛
آیین دوخت سنتی رشتیی دوزی در خانه میرزا برگزار شد



۶

شهردار رشت از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری 
بازدید کرد

شهردار رشت از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت بازدید کرد و گفت: در شرایطی قرار 
نداریم که با آزمون و خطا پیش برویم/ هیچ اشتباهی در زمینه تکریم ارباب رجوع پذیرفتنی نیست 
صبح روز یکشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ سید محمد احمدی شهردار رشت در بازدید سرزده 
از سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت با مجموعه مدیریت و  پرسنل این سازمان دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
پس از بازدید از واحدهای مختلف سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت 
در نشست با ریاست و مدیران این سازمان اظهار داشت: به دنبال خدمت صادقانه به شهروندان 
هستیم و باید تالش نماییم در هر جایگاهی که قرار داریم برای رضای خداوند، خدمت به مردم 

و توسعه شهر گام بر داریم.

شهردار رشت بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان ها را با اهمیت دانست و ادامه داد: اگر به 
باید منصفانه، تمامی نقاط ضعف و قوت را  مجموعه عملکردی سازمانی نقدی وارد است 
شناسایی نماییم و به ارائه راهکار جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها بپردازیم. بعضی از کاستی 
ها ساختاری است و برای مرتفع نمودن آنها به زمان و برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت 

نیازی است.
وی اظهار کرد: برقراری نظم و انضباط و ساماندهی مطلوب نیروهای انسانی یکی از اصلی ترین 
و مهمترین مولفه های مدیریتی است که پایه های برنامه ریزی جهت پیشبرد به سمت اهداف 

سازمانی را بنا می کند.
سید محمد احمدی برنامه محوری را در مجموعه مدیریت شهری ضروری خواند و اظهار داشت: 
در شرایطی قرار نداریم که با آزمون و خطا پیش برویم و می بایست تمامی تالش خود را برای 
به حداقل رساندن خطاها به کار بگیریم و با اعتماد به مدیران و تفویض اختیار به آنان انتظار 

حصول نتیجه مطلوب را داشته باشیم.
شهردار رشت بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: رفتار درست با مردم، تکریم و احترام 
به شهروندان از مباحث بسیار جدی و حائز اهمیت است که رعایت آن ضروری است و هیچ 

اشتباهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
شهردار رشت در ادامه با بیان اینکه رییس این سازمان از نیروهای جهادی، جوان و پویا است، 
افزود: امیدوارم که با برنامه ریزی مناسب، اولویت بندی پروژه ها و زمان بندی مناسب، گام های 

محکمی در مسیر نیل به اهداف سازمان، درآمدزایی و ارائه خدمات مطلوب تر برداشته شود.
محمد محبتی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت نیز ضمن ارائه 

گزارشی از عملکرد مجموعه به ارائه توضیحاتی درباره برنامه های سازمان پرداخت.

نشست رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
با معتمدین خطوط تاکسیرانی

هفته گذشته نشست ریاست، معاونان و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری رشت با معتمدین خطوط ناوگان حمل و نقل عمومی 

تاکسیرانی رشت انجام شد.
در این نشست محبتی رئیس سازمان توضیحاتی در باره چگونگی ارتباط موثر 
با معتمدین خطوط ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسیرانی رشت ارائه دارد و 
برخی از حاضران هم از دغدغه های خود در باره  چگونگی ارتباط موثر با سازمان 

سخن گفتند.



۷

شهردار رشت برای حل مشکالت مالیاتی شهرداری رشت با رییس سازمان امور 
مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح امروز 
سید محمد احمدی شهردار رشت با همراهی یکی از نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد.
شهردار رشت در این دیدار به بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری رشت که مشکالت 
زیادی را برای شهرداری ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت: در گذشته سازمان امور 
مالیاتی برای سازمانهای تابعه شهرداری رشت که انجام بخشی از وظایف شهرداری 
را بر عهده داشته اند، مبالغی را به صورت علی الراس به عنوان مالیات لحاظ نموده و 
اکنون بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری بر اثر انباشت این مبالغ و سود حاصل از آنها 
تبدیل به یک رقم قابل توجهی شده و مشکالت بسیار جدی برای شهرداری ایجاد 

کرده است درحالی که شهرداری نسبت به این موضوع معترض است.
سید محمد احمدی برداشت مبالغ از سوی اداره کل امور مالیاتی استان را مغایر 
مقررات جاری کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه وجوه قبل از نشستن به حسابهای 

درآمدی شهرداری، توسط اداره کل امور مالیاتی استان برداشت می شود.
سید محمد احمدی به پیگیری های استانی برای حل مشکل بدهی سنواتی مالیاتی 
شهرداری اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته نیز پیگیری هایی در خصوص حل 
مشکالت مربوط به بدهی مالیاتی سنواتی شهرداری رشت در استان انجام شد که 

متاسفانه به جایی نرسید.
وی با ابراز امیدواری برای حل مشکل مالیاتی شهرداری، بیان داشت: امیدواریم 
سازمان امور مالیاتی همکاری الزم را با شهرداری رشت داشته باشد؛ می توان گفت 
در صورت حل این مساله، یکی از مهمترین مشکالت فی مابین شهرداری رشت و 

سازمان امور مالیاتی مرتفع خواهد شد.
امید علی پارسا رئیس امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار به نقش شهرداری ها در 
توسعه شهرها اشاره کرد و گفت: شهرداری ها، مدیریت شهرها را با تمام مشکالت 
موجود بر عهده دارند و باید با توجه به مشکالت از تمام توان برای کمک به شهرداری 

ها و اداره و توسعه شهرها استفاده کنیم.
وی ضمن تمجید از پیگیری های شهردار رشت برای رفع مشکالت شهرداری گفت: 
تالش می کنیم نهایت همکاری و تعامل را با شهرداری رشت داشته باشیم تا خللی 

در خدمات این سازمان به مردم ایجاد نشود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این دیدار 
منتج به دستور ویژه رییس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعزام تیم کارشناسی 

برای رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت شد.

دیدار شهردار رشت با رییس سازمان امور مالیاتی کشور؛ 
دستور ویژه رییس سازمان امور مالیاتی کشور برایاعزام تیمی در جهت رسیدگی به اعتراض شهرداری رشت 



۹

شهردار رشت: 
نسبت به مطالبات شهروندان بی تفاوت نیستیم

به محض نصب نرده ها در مکان مناسب، به شهروندان اطالع رسانی خواهد شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید 
محمد احمدی ضمن تبریک سالروز والدت امام باقر )ع( اظهار داشت: نرده های 
خط ویژه اتوبوس شهر رشت در خیابان امام خمینی در راستای درخواست های 
مکرر شهروندان با تاکیدات پلیس راهور و مقامات قضایی شهر به صورت کامل جمع 

آوری شد.
شهردار رشت با تشکر از دادستان و رییس پلیس راهور استان برای توجه به امنیت 
شهروندان، گفت: این نرده ها در سال های اخیر عالوه بر ایجاد مشکالت ترافیکی 

باعث مرگ تعدادی از شهروندان نیزشده بود.

سید محمد احمدی با بیان اینکه BRT و خط ویژه در نفس خود پروژه های خوبی 
هستند بیان داشت: بنده مخالف چنین پروژه هایی نیستم اما متاسفانه در مقطع 
کنونی از یک سو شاهد نارضایتی گسترده مردمی به سبب خطر آفرین بودن نرده ها 
و افزایش ترافیک، مواجه بوده ایم و از سوی دیگر با توجه به مشکل کمبود اتوبوس 
و مشخص نبودن زمان بهره برداری کامل از پروژه بی آر تی وجود نرده ها در خیابان 

امام )ره( توجیهی ندارد.
شهردار رشت با تاکید بر اینکه به دنبال اتالف منابع و تضییع بیت المال نیستیم، 
تصریح کرد: نرده های خط ویژه با تاکید دادستان محترم برای جلوگیری از اتالف 
منابع عمومی، قطعا در جای مناسب دیگری در سطح شهر استفاده خواهد شد و به 

زودی مکان نصب نرده ها را به شهروندان اعالم خواهیم کرد.
وی در پایان به لزوم تعامل مدیریت شهری و شهروندان اشاره کرد و گفت: ما 
نسبت به مطالبات شهروندان و انتظاراتی که از شهرداری رشت وجود دارد بی 
تفاوت نیستیم و امیدواریم تا شهروندان نیز یاری دهنده مدیریت شهری در اجرای 

پروژه ها باشند.

واکسیناسیون سگهای نگهداری شده در سامانکده 
حیوانات شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛ صبح روز سه شنبه 
۲۰ بهمن ماه واکسیناسیون هاری سگ های جمع آوری شده در سامانکده حیوانات شهرداری 

انجام پذیرفت.
بیماری هاری جز بیماری های مشترک بین انسان و دام هست که معموال از طریق گزیده شدن 
توسط یک موجود هار انتقال می یابد. عامل اصلی این بیماری نوعی ویروسی به نام هاری می 
باشد که بیشتر موجودات خونگرم را مبتال می کند. همچنین برای پیشگیری سگ های نگهداری 
شده، ساالنه یک بار واکسیناسیون هاری انجام می گیرد، که این اقدام به همت سازمان مدیریت 
پسماندهای شهرداری رشت و با مشارکت شبکه دامپزشکی و جمعی از خیرین حامی حیوانات به 

صورت رایگان در سامانکده حیوانات شهرداری رشت انجام گرفت.
برای کنترل جمعیت سگهای بالصاحب با مشارکت سازمانهای مردم نهاد اقداماتی در دستور کار 
قرار گرفته است و در این راستا با حذف روش های سنتی و غیر علمی، نسبت به زنده گیری و 

جمع آوری و انجام واکسیناسیون این حیوانات اقدام می شود.
بنابر این گزارش، با برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان مدیریت پسماند و حوزه معاونت 
خدمات شهری شهرداری رشت، پس از جمع آوری سگ های بالصاحب، بصورت مدون توسط 
متخصصان نسبت به انجام واکسیناسیون )تزریق آمپول ضد هاری(، عقیم سازی، انگل زدایی و 

پالک کوبی بر روی گوش این حیوانات انجام می پذیرد.
گفتنی است؛ شهرداری رشت از سال گذشته از محل اعتبارات داخلی، مبادرت به ساخت محل 
نگهداری موقت سگ های بالصاحب و قرنطینه کردن آنها نموده است و حیوانات منتقل شده به 
آن محل سگهایی هستند که به شدت بیمار بوده و از ناتوانی و یا معلولیت رنج می برند که پس 
از تماس های مکرر مردمی و با توجه به نگرانی های شهروندان، زنده گیری و به این مکان منتقل 

شده اند و اقدامات الزم در خصوص واکسیناسیون و نگهداری از این حیوانات انجام می گیرد.
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه اقدام غیر متعارف در مورد سگهای بالصاحب 
مراتب را با تماس با شماره تلفن ۱۳۷ اطالع رسانی کنند تا شهرداری اقدامات الزم جهت برخورد 

با متخلفین را در دستور کار خود قرار دهد.



۸

آموزش ایمنی و آتش نشانی به دانشجویان دانشگاه گیالن
 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، آموزش ایمنی و آتش نشانی 
به دانشجویان )دانشکده فنی( دانشگاه گیالن توسط آتش نشانان با محوریت آموزش عمومی اطفای 

آتش برگزار شد.
شایان ذکر است: این آموزش با هدف آشنایی دانشجویان با نحوه صحیح پیشگیری و مقابله با حوادث ناشی 
از بی احتیاطی در محیط کار و منزل برای کاهش خسارات احتمالی به صورت تئوری و عملی برگزار گردید
 همین گزارش حاکی است: در این آموزش ها دانشجویان انواع خاموش کننده های دستی و همچنین 
نحوه استفاده از آن خاموش کننده ها، شناخت انواع مواد سوختنی و... همچنین اطفای این نوع از 

آتش سوزی ها اقدام کردند.

دانشگاه گیالن و سازمان سیما، منظر و فضای سبز رشت 
همکاری می کنند

به منظور بررسی راه های همکاری مشترک دانشگاه گیالن و سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت نشستی ویژه بین 

مسووالن دو تشکیالت یاد شده برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظور و فضای سبز شهری 
شهرداری رشت، در راستای تحقق این هدف رئیس، معاونان، مدیران 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  کارشناسان  و 
رشت نشستی مشترک با روسای دانشکده هنر و معماری و همچنین 

و دانشکده علوم کشاورزی برگزار کردند.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در زمینه های مورد توجه طرفین 
مقرر گردید دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن در زمینه های فنی و 
اجرایی برای بهبود سیما و منظر شهری با سازمان یاد شده همکاری کند 
و دانشکده علوم کشاورزی نیز برای تکمیل باغ گیاهشناسی شهرداری 

مبادرت به انجام همکاری الزم نماید.
در این نشست مقرر شد تا کارگروه ویژه از کارشناسان مرتبط در دو 

تشکیالت یاد شده مباحث مورد نظر را پیگیری و اجرایی کنند.
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به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ، 
حمید رضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با 
بیان اینکه صنایع دستی با طرح ها و اصالت های خاص جلوه ای  از هنر و فرهنگ 
و تمدن هر قوم و ملتی است اظهار داشت : توسعه کارآفرینی فر هنگی در احیای 

صنایع دستی امری است که امروز بسیار مورد توجه است.
محمدی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با این 
نگاه، شناسایی و واکاوی شیوه های توسعه کارآفرینی در حوزه صنایع دستی را 
مدنظر قرارداد افزود: بنابراین با تمرکز بر سرمایه گذاری برای آموزش صنایع دستی، 
خانه کارآفرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

رشت،با هدف حمایت از مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار راه اندازی شد.
وی با اشاره به آموزش انواع هنرهای دستی باالخص رشتی دوزی توسط اساتید 
برجسته در این خانه گفت: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برای 
ایجاد بازار جهت فروش تولیدات خانه کارآفرینی عالوه بر خریدهای حمایتی حاصل 

کار هنرمندان خانه ، به فکر ایجاد محلی برای عرضه محصوالت هنرمندان افتاد.
وی در همین رابطه افزود: از این رو مغازه ای با طراحی سنتی و زیبا در خانه 

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت خبر داد: 
افتتاح دومین خانه کارآفرینی و صنایع دستی

 برنامه ریزی برای افزایش ضریب موفقیت در مشاغل مرتبط با صنایع دستی

میرزا کوچک خان جنگلی در اختیار خانه کارآفرینی و صنایع دستی قرار گرفت تا 
محصوالت خود را به طور مستقیم به شهروندان عرضه کنند . بنابراین خانه میرزا 
عالوه بر جذب گردشگر در بخش ایجاد درآمد از راه صنایع دستی برای شهر رشت 

دارای آورده شد.
محمدی با تاکید بر اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با 
یک برنامه مدون افزایش ضریب موفقیت در مشاغل مرتبط با صنایع دستی را دنبال 
می کند اظهارداشت: بدین منظور دومین خانه کارآفرینی و صنایع دستی سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به زودی افتتاح می شود.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه رشتی دوزی 
با رنگ ها و نقش های جذاب و متحیر کننده خود رازهایی از اصالت و فرهنگ رشت را 

در خود جای داده است تصریح کرد:این هنر پلی میان گذشته و امروز شهر رشت است.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان و اساتید رشتی دوزی 
برنامه های  که پاسدار حیات فرهنگی و بومی شهر رشت هستند همواره در 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت جایگاه ویژه ای داشته است.

نشست و هم اندیشی پیشبرد طرح احداث و ساماندهی ایستگاه های 
اتوبوس در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، نشست و 
هم اندیشی با موضوع پیشبرد طرح احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر رشت 
با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک 

شهرداری رشت، مشاور طرح و سرمایه گذاران بالقوه برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه پیشینه و سوابق طرح و نتایج فراخوان های برگزار شده ، مشکالت و موانع 
عدم انعقاد قرارداد مشارکتی مطرح شد و سرمایه گذاران بالقوه دغدغه های خود را عنوان نمودند .

در نهایت مقرر گردید سرمایه گذاران بالقوه  طرح پیشنهادی را با رعایت ضوابط آیین نامه های 

مرتبط با موضوع در بازه زمانی کوتاهی در اختیار سازمان سرمایه گذاری جهت بررسی و ادامه 
فرآیند قرار دهند. امید است با همکاری حوزه های متولی ، سال آینده همگان شاهد اقدام موثری 

در زمینه احداث ایستگاه اتوبوس باشند.
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به زودی در هر یک از مناطق پنجگانه شهر رشت 
»روز بازار« راه اندازی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، در 
راستای خدمت رسانی به شهروندان، کمک به رونق 
اقتصاد محلی و ساماندهی دستفروشان سطح شهر 
به زودی در مناطق پنجگانه شهر رشت »روز بازار« 

راه اندازی خواهد شد.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  ریاست 
به  اشاره  با  رشت  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های 
نقش حائز اهمیت »روز بازارها« در رونق شکوفایی 
فضایی  نمودن  مهیا  نمود:  تاکید  شهری،  اقتصاد 
برای عرضه تولیدات خانگی و محصوالت کشاورزی 
ساماندهی  همچنین  و  پنجگانه  مناطق  سطح  در 
در  معبر  سد  معضل  کاهش  درجهت  دستفروشان 

شوارع عام از اولویتهای راه اندازی این بازارها است.
و  طرح  این  اجرای  مختلف  زوایای  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  حسنی  علیرضا 
دست  در  بهداشتی  پروتکلهای  رعایت  با  پنجگانه  مناطق  در سطح  زمین ها  استعالم 

است. اقدام 

تشکیل جلسه کمیته پژوهش 

جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی یک پایانه نامه برگزار شد.
که جلسه کمیته  داد  گزارش  اداری شهرداری رشت  تحول  و  نوسازی  مدیریت 
پژوهش ساعت ۱۳ روز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور اعضاء کمیته پژوهش و 
نماینده معاونت شهرسازی و معماری به منظور بررسی پایان نامه با عنوان »سنجش 
قابلیت پیاده مداری بانوان در محله های شهری و ارائه راهکارهای گسترش آن«  در 

دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت برگزار گردیده است. 

شهردار رشت در بازدید از شهرک سید احمد خمینی عنوان کرد:
مشکالت محالت کم برخوردار رشت 

باید جبران شود  
شهردار رشت با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع مشکالت محالت و مناطق کمتر 
برخوردار را در اولویت  خود می داند گفت: مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید به هر ترتیبی 

که شده جبران شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 

شهردار رشت روز گذشته )پنج شنبه ۳۰ بهمن( در بازدید از شهرک سید احمد خمینی اظهار 
داشت: مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید به هر ترتیبی که شده جبران شود و شهرداری 

هم در این زمینه عزمی جدی دارد.
شهردار رشت عنوان کرد: بر اساس یک برنامه زمانبندی شده و با هماهنگی هایی که صورت گرفته 
امروز در شهرک سید احمد خمینی رشت که یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر است حاضر 
شدیم تا عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و شهروندان، خواسته ها و مطالبات آنان را هم از 
نزدیک جویا شویم.سید محمد احمدی تصریح کرد: عمده مشکالتی که مردم داشته و به ویژه در 
بحث شهری مطالبه می کنند بحث پسماند، موضوعات مرتبط با فضای سبز، فضاهای ورزشی و 

بازگشایی معابر را شامل می شود.
وی ابراز داشت: در دیدارهای چهره به چهره سعی می کنیم موضوعات مختلفی که مدنظر 
شهروندان است را مورد بررسی قرار دهیم تا مشکالت و موارد مورد بحث در سریع ترین زمان و 

به شکل بهینه حل و فصل شوند.
شهردار رشت با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع مشکالت محالت و مناطق کمتر 
برخوردار را در اولویت  خود میداند افزود: معتقدیم ارتباط نزدیک با مردم در مساجد و محالت 

و جویا شدن مشکالتشان آثار و برکات فراوانی دارد و به توسعه متوازن شهری کمک می کند.

سید محمد احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری رسیدگی به محالتی است که به هر 
دلیلی از حیث خدمات شهری عقب مانده اند و باید به هر ترتیبی که شده کمبودها را جبران کنیم.

در این بازدید محمدرضا احمدی و سید علی آقازاده نمایندگان رشت در مجلس شورای اسالمی 
و سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه رشت حضور داشتند.
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