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 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت در این 
خدمات  معاونت  سرپرست  که  نشست 
شهری، مدیر حراست و مدیر امور حقوقی 
داشتند،  حضور  هم  رشت  شهرداری 
گفت:  نواحی  روسای  به  خطاب  شهردار 
کار شما در همه نواحی ۱۵ گانه شهر رشت 
دارای اهمیتی ویژه است چون شما خط 
تخلفات  انجام  با  برخورد  و  مبارزه  مقدم 
ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز 

هستید.
انجام  داد:  ادامه  وی 
سازی  ساختمان 
نوعی  به  غیرمجاز 
حقوق  تضییع 
است  هم  شهروندی 
با  رشت  شهرداری  و 
جدیت و به طور قاطع 
تخلفات  اینگونه  با 

برخورد می کند.
محمدی  حاج  دکتر 
کرد:  تاکید  سپس 
نواحی  روسای  همه 
به  را  موضوع  این  باید 
اصلی  از  یکی  عنوان 
برنامه  و  وظایف  ترین 

های خود در سال ۱۳۹۹ در نظر بگیرند تا 
با متوقف شدن آهنگ سریع ساخت و ساز 
غیرمجاز و غیرقانونی، سیما و چهره شهر را 

سر و سامانی مشخص بدهیم.
شهردار رشت سپس تاکید کرد: بافت اصلی 
اما  است  دلپذیر  و  زیبا  بافتی  رشت  شهر 

گهگاه ساختمان سازی های غیرمجاز سبب 
نازیبایی و تغییر حالت آن می شود.

سالمت  بر  سپس  محمدی  حاج  دکتر 
کاری روسای نواحی تاکید کرد و گفت: 
بسیاری  مسائل  و  مشکالت  شما  قطعاً 
هستید  آنها  حل  خواستار  که  دارید 
و  مسائل  به  تا  هستم  اینجا  هم  من  و 
گوش  کنید،  می  مطرح  که  موضوعاتی 

دهم.
از روسای  این نشست هر یک  ادامه  در 
نواحی مسائل و مشکالت خود را مطرح 
دقت  با  هم  رشت  شهردار  و  کردند 

موضوعات الزم را نوشت.
نبود  انسانی،  نیروی  کمبود 
امکانات،  بودن  کم  تجهیزات، 
بین  های  ناهماهنگی  ایجاد 
بخشی، توجه به مسائل حقوقی 
بین  هماهنگی  نیروها،  مالی  و 
شهرداری  و  مناطق  نواحی، 
مرکز از جمله مسائلی بودند که 
روسای نواحی ۱۵ گانه شهرداری 
در  محمدی  حاج  ناصر  با  رشت 
قول  هم  او  و  گذاشتند  میان 
حل  و  پیگیری  برای  مساعد 
مطرح شده  و مشکالت  مسائل 

را داد.
نشست  این  است  گفتنی 
بعدازظهر روز یکشنبه چهاردهم 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در دفتر شهردار رشت 

در ساختمان  مرکزی شهرداری برگزار شد.

شهردار رشت در نشست معاونان خدمات شهری مناطق و رؤسای نواحی: 
شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی جدی .و مصمم هستیم

گامی موثر برای
 توسعه شهر رشت

آسفالت خیابانها و معابر شهر رشت از 
زمانهای بسیار دور تاکنون، معضلی برای 
هم  و  شهروندان  هم  و  بوده  شهر  این 

مدیران را آزرده خاطر کرده است.
موضوع  این  گذشته  سالهای  طول  در 
همراه  به  را  شهروندان  انتقادی  نگاه 
شهری  مدیریت  کارشناسان  و  داشته 

نقدهایی جدی بر این مساله داشته اند.
شهری  مدیران  از  یک  هر  چند  هر 
جهت  در  خود  تصدی  زمان  در  رشت 
حل این معضل خیز بلند برداشته اند 
اما مسئله یاد شده تا هم اکنون به قوت 
باقی است و شهروندان رشت را  خود 
این  رفته  رفته  که  کرده  چرکین  دل 
مشکل به مسئله ای الینحل نزد آنها 

لقب گرفته است.
حضور  با  شهری  مدیریت  جدید  تیم 
نخستین  از  محمدی  حاج  ناصر  دکتر 
روزهای کار خود مسئله ترمیم آسفالت 
معابر شهر را در دستور کار قرار داد اما 
تاکنون شرایط جوی، برنامه ها و اقدامات 
مناسبتی و این اواخر وضعیت کرونایی 
سبب شد تا اولویت ترمیم آسفالت شهر 

رشت قدری به حاشیه برود.
با بهبود شرایط آب و هوایی و گرم شدن 
هوای بهاری مدیریت شهری رشت عزم 
این  آسفالت  مسئله  حل  برای  را  خود 
شهر، جزم کرده و با اجرای طرح نهضت 
آسفالت تالش خواهد کرد تا کمبودها و 
این زمینه  عقب ماندگی های شهر در 

جبران شود.
شهروندان گرامی هم می توانند با ارسال 
عکس و فیلم از وضعیت آسفالت مناطقی 
که مشاهده می کنند را برای همراهی با 

تیم مدیریت شهری اطالع دهند.
به یقین اجرای این طرح مهم و اصولی 
عمران  و  توسعه  جهت  در  موثر  گامی 

شهری است.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت

ابراهیم بیهقی، یکی از دانشمندان اهل سنت، در کتاب المحاسن و المساوی روایت کرده که مردی نزد امام 
حسن )ع( آمده و اظهار نیازی کرد، امام )ع( بدو فرمود: برو و حاجت خود را در نامه ای بنویس و برای ما 

بفرست ما حاجتت را برمی آوریم!(
آن مرد رفت و حاجت خود را در نامه ای نوشته برای امام )ع( ارسال داشت، و آن حضرت دو برابر آنچه را 

خواسته بود به او عنایت فرمود.
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نحوه همکاری شهرداری و مخابرات منطقه گیالن 
بررسی شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، چگونگی 
وصول مطالبات این شهرداری از مخابرات منطقه گیالن و همچنین در زمینه دکل 
های bts و هزینه آسفالت و پر کردن و ترمیم  نوار حفاری های آسفالت شهر به 
وسیله پیمانکاران مربوطه که از سال ۹۳ تا کنون مسکوت مانده بود، بررسی شد و 

توافق الزم به عمل آمد.
مدیر عامل مخابرات گیالن در این نشست ضمن استقبال از پیگیری شهردار رشت 
در حل مسائل موجود، قول همکاری و مساعدت داد و گفت: مخابرات منطقه گیالن 

هر کمک  و همکاری الزم را در زمینه همکاری های متقابل انجام خواهد داد.
گفتنی است در این نشست در باره نحوه وصول مطالبات شهرداری توافق نهایی 
به عمل آمد و مقرر شد تا تیر ماه امسال همه مطالبات طبق برنامه ریزی مشخص 

وصول شود.
دکتر ناصر حاج محمدی هم با قدردانی و تشکر از همکاری مدیر عامل شرکت مخابرات، 
تاکید کرد: همکاری شما برای حل مسائل قدیمی و باقی مانده از گذشته سبب می شود 

تا شهرداری رشت بتواند به خدمات رسانی بهتر به شهروندان مبادرت ورزد.
گفتنی است در این جلسه ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، مجتبی خدمت 
بین دانا مدیر تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری و برخی دیگر از مدیران 

شهرداری، دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.

به مناسبت "روز معلم"؛ رئیس شورا و شهردار رشت
 با مدیر کل آموزش و پرورش گیالن 

دیدار و گفت وگو کردند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در این دیدار گفت: هر کس که در زمینه تولید علم، نشر دانش و فراهم کردن زیرساختهای 
آموزشی و فرهنگی تالش می کند موجب تعالی و پیشرفت دانش و در واقع فتح قله های علمی 

می شود و کار او مقدس است.
شهردار رشت سپس گفت: شهرداری ارگانی است که در کنار اداره کل آموزش و پرورش به 
فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و آموزشی می پردازد و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
و همچنین سازمان فرهنگی و اجتماعی ما برنامه های متنوعی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی، 

آموزشی و... به مناسبت های مختلف دارند.
وی خواستار شناسایی معلمان باسابقه و نمونه شهر رشت و قدردانی و تجلیل از آنها گردید و این 

کار را قدرشناسی از یک عمر کار و تالش آنها دانست.
شهردار رشت گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از کار معلمی و اهمیت و نقش معلم در جامعه قدردانی 

کنیم و امیدواریم اداره کل آموزش و پرورش 
این سال سخت تحصیلی و آموزشی را با 
اهتمام و برنامه ریزی با موفقیت به پایان 

ببرد.
گفتنی اینکه در این دیدار رئیس شورای 
اسالمی شهر رشت هم در سخنانی با ابراز 
ماه  در  همگان  عبادات  و  طاعات  قبولی 
مبارک رمضان و میهمانی خداوند، گفت: 
ما هر چه داریم از معلمان است، بنا بر این 
جایگاه معلم جایگاهی رفیع در جامعه خواهد 
بود.اسماعیل حاجی پور افزود: ما امروز برای 

عرض احترام به جایگاه رفیع معلمان نزد شما هستیم و بسیار از بودن در کنار شما لذت می بریم.
وی تاکید کرد: حضور ما به نمایندگی از مردم، نشانه قدردانی و تجلیل جامعه از نقش و اهمیت معلمان 
است و من امیدوارم همواره از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکالت این قشر زحمتکش استفاده شود.

گفتنی است در این دیدار دکتر نادر جهان آرای مدیر کل آمورش و پرورش استان گیالن از حضور 
تیم مدیریت شهری استقبال کرد و گفت: با همکاری همگان می توانیم بسیاری از مسائل مرتبط 

با آموزش و پرورش را مرتفع کنیم.
همچنین در این دیدار محمدحسن عاقل منش عضو فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت ضمن 
گرامی داشتن یادو خاطره شهید واال مقام استاد مرتضی مطهری ، به جایگاه رفیع معلمین اشاره و 

این روز را به همکاران محترم تبریک گفت .
شایان گفتن است علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، شعبانی مدیر روابط 

عمومی شورای اسالمی و جمعی از کارکنان شورا و شهرداری نیز در این برنامه حضور داشتند
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   ریاست شورای اسالمی شهر رشت گفت: به زودی برای ارائه گزارش عملکرد این شورا نشست خبری برگزار خواهد شد و به شهروندان فهیم 
رشت گزارش داده می شود.

   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، در یکصد و سی و نهمین جلسه فوق العاده شورای اسالمی این شهر، 
اسماعیل حاجی پور با تبریک فرا رسیدن »روز جهانی هالل احمر و صلیب سرخ« گفت: این روز را به تمامی عزیزانی که در شرایط بحرانی و 

سخت کرونایی وارد میدان مبارزه می شوند، تبریک عرض می نمایم.
   وی با اشاره به در پیش بودن والدت امام حسن مجتبی)ع( این روز را که به »روز اکرام و اطعام« نامگذاری شده تبریک گفت و تاکید نمود: 
به زودی برای ارائه گزارش عملکرد، نشستی خبری با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی استان گیالن برگزار خواهد شد و در خدمت اصحاب 

رسانه خواهیم بود و به پرسشهای آنها پاسخ خواهیم داد.
   رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به دریافت نامه ای پیرامون همایش ملی میراث معماری کرانه های خزر و شهرها و اعطای نخستین 
جایزه بین المللی تاریخ کاسپین در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد، گفت: برای حضور در این همایش یک نفر به نمایندگی از شورای شهر رشت 
می بایست شرکت نمایند.  در همین راستا رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت به عنوان نماینده این 

شورا در  همایش یاد شده انتخاب و معرفی شد.
   همچنین در این نشست با رأی اعضای شورای اسالمی شهر رشت؛ کریم سرپرست به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری رشت انتخاب شد.
   روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت در این زمینه اعالم کرد: کریم سرپرست با ۱۰ رای اعضای شورای شهر رشت به 

عنوان سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری رشت انتخاب شده است.
   در این جلسه با پیشنهاد دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت برای انتصاب کریم سرپرست به عنوان سرپرست مدیریت مالی شهرداری 

رشت با ۱۰ رای اعضای شورا موافقت به عمل آمد.
   گفتنی است تنها غایب جلسه رضا رسولی بود و کریم سرپرست هم در حالی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی شهرداری رشت انتخاب 

شده است که پیش از این سابقه معاونت اداری - مالی و سرپرست شهرداری رشت را نیز در کارنامه عملکرد خود ثبت شده دارد.

شورای شهر رشت به شهروندان 
گزارش می دهد

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا: 
با توجه به منابع شهرداری، امکان اجرایی کردن همه پروژه ها 

وجود ندارد
   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، 
دویست و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با حضور رئیس، اعضا و مشاورین 

کمیسیون با دستور:

۱- بررسی پروژه های بازآفرینی شهر رشت
۲- بررسی خط پروژه محور ولیعصر )عج( به میدان امام علی )ع(

احمد رمضانپور نرگسی، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی کالن شهر رشت در 
این جلسه با اشاره به بررسی خط پروژه محور ولیعصر )عج( به میدان امام علی )ع( اظهار کرد: بخشی 

از کارهای این پروژه انجام شده و بخش دیگر مانده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه خیلی مهم است افزود: اگر تخلفی در اجرای این پروژه صورت 

گرفته است باید دستگاه های نظارتی با سوءاستفاده گران برخورد کنند.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی کالن شهر رشت با بیان اینکه ما باید تکلیف 
خط این پروژه را مشخص کنیم گفت: پروژه باید به دو شکل منابع داخلی شهرداری و یا فراخوان 

سرمایه گذار اجرایی شود و خط پروژه باید در چارچوب قانون باشد.
رمضانپور نرگسی با اشاره به اینکه خط پروژه محور ولیعصر )عج( به میدان امام علی )ع( جزء ۲۶۴ 

پروژه ای که در سال ۹۹ ، معاونت عمرانی و زیربنایی برای آن 
ردیف گذاشته است افزود: اعضای شورای شهر به این نتیجه 
رسیدند که با توجه به منابع شهرداری، امکان اجرایی کردن 

تمامی پروژه ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه چند پروژه مهم سال ۹۹ مشخص شده بیان 
کرد: قرار بر این شد که روی این چند پروژه کار شود که 
آن هم کار تلفیقی و استفاده از منابع داخلی و بخش دیگر 

منابع سرمایه گذار است.
شورای  شهری  توسعه  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
ولیعصر  محور  پروژه  گفت:  رشت  کالن شهر  اسالمی 

)عج( به میدان امام علی )ع( در حوزه سرمایه گذاری بوده زیرا در اولویت های ما است و باید 
سریع تر این پروژه اجرا شود.

رمضانپور نرگسی با بیان اینکه سه طرح روی پروژه محور ولیعصر )عج( به میدان امام علی 
و  مختلف  با سه هدف  و  مختلف  زمان  در سه  پروژه  این  کرد:  بررسی شده خاطرنشان  )ع( 
و  اقتصادی  توجیه  و  شهرداری  صالح  پروژه،  اجرای  کار  تسریع  هستیم  دنبالش  ما  آنچه 

فنی پروژه است.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی کالن شهر رشت تصریح کرد: این پروژه هم 
به لحاظ فنی و هم در زمینه اقتصادی توجیه دارد و به خاطر داشتن توجیه فنی و توجیه اقتصادی 
این پروژه در سال ۹۹ با تمام شرایط رکود اقتصادی باید اجرایی شود و به همین دلیل ما این پروژه را 

در اولویت قرار داده ایم.
وی با اشاره به اینکه این پروژه از اهمیت باالیی برای شهر رشت برخوردار است افزود: باید کار کارشناسی 

برای انجام این پروژه انجام شود.



۵

شهرداری رشت همچنان برای مشارکت در اجرای 
»رزمایش مواسات و کمک مومنانه« تالش می کند

امسال که ماه رمضان با ویژگی شیوع »ویروس خطرناک کرونا« همراه شده همه افراد جامعه نیاز 
به همدلی را نیز بیش از پیش درک می کنند و در چنین شرایطی با روشن بینی مقام  معظم رهبری 
در پیشنهاد به مردم برای کمک به نیازمندان و اجرای رزمایش مواسات، هر یک از آحاد جامعه 

می توانند بیش از پیش از فیوضات این ماه مبارک بهره ببرند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رهبر معظم انقالب در سخنانی 
فرمودند که ماه رمضان، ماه کمک به مستمندان است و چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای برای 

کمک به آنها به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا.
با این پیام همه نیروهای وفادار به نظام و انقالب و نیروهای جهادی و انقالبی به ویژه همکاران 
در شهرداری رشت آستین همت را باال زده و دست به کار فعالیت می کنند. حاال همه در تالش 

هستند به سهم خود بهترین ها را در ماه مبارک رمضان امسال در کمک به نیازمندان رقم بزنند.
یکی از این اقدامات اطعام نیازمندان، مستمندان و همچنین پاکبانانی است که در شیفت های شب 

برای خدمت به شهروندان تالش می کنند.
شهرداری رشت با انجام مجموعه اقداماتی در جهت کمک به قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به 
سهم خود در اجرای هر چه بهتر »رزمایش مواسات« کوشیده و  سهیم شده است که با این اقدامات در 

جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در ماه میهمانی خدا نیز تالش و فعالیت می نماید.
هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام همزمان با والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( از 
پانزدهم ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی)ع( ادامه خواهد یافت 

و هفته ای است که  همگان می تواند بر شدت و جدیت اجرای رزمایش مواسات و همدلی بیافزایند.

در دوران کرونایی؛ 
مسابقات ورزشی شهرداری رشت به طور مجازی 

انجام می شود
به 

گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این مسابقات مجازی با 
عنوان "جام رمضان" برگزار می شود.

عالقه مندان می توانند برای شرکت در این مسابقات یک کلیپ یک دقیقه ای از طریق شماره 
واتساپ ۰۹۰۱۶۴۷۳۸۸۱ ارسال کنند.

ثبت نام آقایان و بانوان از طریق شماره تلفن ۳۳۴۶۱۶۷۵ و ۳۳۴۶۱۶۲۷ خواهد بود.
مهلت ثبت نام و ارسال کلیپ تا روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت اعالم کرد که به نفرات برتر به رسم یادبود 
جایزه اهدا خواهد شد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اعالم کرد: پس از شیوع ویروس کرونا 
بسیاری از فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... شهرداری به سمت فعالیت های مجازی 

هدایت شده است.
این اقدام شهرداری گامی در جهت حفظ روحیه شهروندان رشت در زمانی که در خانه هستند 
و همچنین تشویق و ترغیب آنها برای کاهش تردد های شهری و ماندن در خانه ها طراحی 

شده است.
دست اندرکاران مدیریت شهری اعتقاد دارند برای عبور از مراحل بحرانی هر قدر از میزان تردد 
های شهری در رشت کاسته شده و شهروندان بتوانند این دوران را در خانه های خود حضور 
یافته و از تردد در خیابانها، بوستان ها و اماکن شهری پرهیز کنند خطر شیوع ویروس کرونا 

کاهش خواهد یافت.
شهرداری رشت همچنین با فعال کردن گروه موزیک خود و اجرای برنامه های زنده و شاد در 
محالت به وسیله این گروه، تالش می کند تا روحیه شهروندان رشت را باال برده و آنها را در این 

شرایط سخت و دشوار همراهی کند.



۶

در نشستی با حضور سرپرست خدمات شهری شهرداری رشت؛
موضوعات مرتبط با مدیریت پسماندهای شهر 

بررسی شد

بررسی  جلسه  رشت،  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
موضوعات پسماند و تبیین قرارداد شرکت های خدماتی با حضور بابک رمضانی معاون خدمات 
شهری، محمدباقر بشردانش مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و معاون فنی و اجرایی 
سازمان پسماند پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری در زمینه رفت و روب و مسایل مربوطه در 

دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.
بر این اساس مقرر گردید تجهیزکارگاه بخصوص در مناطق ۲،۳،۵ توسط شرکت مربوطه مالک 
عمل قرار گیرد که در صورت عدم اجرا نسبت به اخذ جرایم اقدام خواهد شد و همچنین تاکید 
بر لزوم پرداخت حقوق پرسنل به مدت سه ماه از دیگر مباحث مهم در این جلسه بود که براین 
اساس شرکت های طرف قرارداد براساس نصح صریح قرارداد مکلف شدند نسبت به اجرای مفاد 
قرارداد اقدام نمایند و همچنین ناظرین پسماند نیز نسبت به بازبینی کارگاه ها به صورت همه 

ماهه به منظور شارژ اقالم کارگاهی اقدام الزم را به عمل آورند.
مستند سازی فعالیت ها و عملیات های مورد نظر از دیگر نکات مورد بحث بود که مقرر شد 
شرکت ها نسبت به مستند سازی برنامه ها و امور وظایف محوله روزانه اقدام و مراتب را به سازمان 

پسماند و حوزه معاونت خدمات شهری ارائه نمایند.
از دیگر مصوبات جلسه بحث جلوگیری و برخورد با موارد تخلفات ساختمانی و حفاری های 
غیرمجاز و ... بود که مقرر شد شرکت ها ضمن ارائه آموزش های الزم به پرسنل تحت امر، نسبت 

به اطالع رسانی مراتب در صورت مشاهده و برخورد به مرجع باالتر اقدام نمایند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید که سازمان پسماند براساس فلو چارت تدوین شده توسط 
حوزه خدمات شهری، نسبت به اتخاذ تدابیر الزم مبنی بر چگونگی روند پرداختی ها اقدام شایسته 
بعمل آورده و نیز در خصوص بحث ثبت ورود و خروج نیروهای شهربان، مقرر شد که شرکت 
های طرف قرارداد نسبت به اندیشیدن تمهیدات الزم در ناحیه محدوده عمل نیروهای مربوطه 

اقدام عاجل را بعمل آورند.
اتخاذ تدابیر ویژه در زمینه کسری نیرو توسط پیمانکاران در امر رفت و روب، پیگیری جدی 
تعیین  بر روی خودروها و   AVL توزین هوشمند و نصب اندازی سامانه  راه  در خصوص 
تکلیف در خصوص مخازن زباله توسط سازمان پسماند، ارسال لیست ریز پرداختی ها به 
صورت ماهانه توسط شرکت ها به سازمان پسماند، تامین یک دستگاه خودروی نیسان توسط 
شرکت های طرف قرارداد به منظور اجرای امور مربوط به سد معبر و شهربانان و ... از جمله 

مصوبات دیگر این جلسه بود.

در صورت پرداخت تا پایان خرداد امسال؛ 
عوارض سال 99 شهروندان رشت 

بر اساس تعرفه سال 98 محاسبه مي گردد
   شهرداری رشت اعالم کرد که در صورت پرداخت 
تا پایان خرداد امسال؛ عوارض سال ۱۳۹۹ شهروندان 

رشت بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه می گردد.
    به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت در یکصد و سی و ششمین 
و  بحث  از  پس  رشت  اسالمی شهر  جلسه شورای 
در   ۱۳۹۹ سال  حمایتی  پیشنهادی  بسته  بررسی 
پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرایط حاکم بر 

جامعه تسهیالتی برای شهروندان لحاظ خواهد شد.
 بر پایه این گزارش بر اساس مصوبه شورای اسالمی 
مندی  بهره  امکان  عدم  به  توجه  با  و  رشت  شهر 
شیوع  علت  به  سال  پایانی  فرصت  از  شهروندان 
ویروس کرونا و در راستای احقاق حقوق شهروندان 
و به منظور صیانت از منابع بالقوه درآمدی شهرداری 

تا تاریخ۳۱/۳/۹۹  رشت، در صورتی که شهروندان گرامی عوارض سال ۱۳۹۸ را 
پرداخت نمایند، عوارض آنها بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه خواهد شد

پل  های هوایی رشت پاکسازی و ضدعفونی شدند
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت این عملیات 

شهری زیر نظر سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شده است.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از اجرای عملیات رفت و روب 
و همچنین شست و شو و پاکسازی پل های هوایی شهر در روز جمعه گذشته خبر داده و 

اعالم نموده است این عملیات همچنان ادامه دارد.
مدیریت  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  در  توانید  می  را  عملیات  این  تصویری  گزارش 

پسماندهای شهرداری رشت دنبال کنید.



۷
توضیح و اشاره:

گوشه هایی از عملیات عمرانی انجام شده در طول هفته گذشته را 
می توانید در صفحه های هفتم و هشتم  دنبال کنید.

خیابان شهدای رشت روکش آسفالت شد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عملیات به 
سرعت و به طور شبانه انجام شد تا برای عبور و مرور و همچنین تردد خودروها مشکلی 

ایجاد نشود.
گفتنی اینکه پیش از انجام عملیات روکش آسفالت، با دستگاه آسفالت تراش آسفالت 

قدیمی و فرسوده این مسیر تراش داده شد و سپس عملیات روکش انجام گردید.

اجرای چندین عملیات عمرانی در روزهای خوش بهاری
شانزدهم  روز  رشت  شهرداری 
اردیبهشت در هوای خوب بهاری چند 

عملیات عمرانی متعدد را اجرا کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
وسیعی  بخش  گیری  لکه  و  آسفالت 
اختصاص  خود  به  را  فعالیتها  این  از 

داده بود.
روز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ عملیات لوله گذاری و ساخت 
خروجی  مسیر  بازگشایی  و  حوضچه 
آبهای سطحی واقع در بلوار خرمشهر 
خیابان کاج، مرئی سازی منهول زیر 
آسفالت و باز کردن خروجی مسدود 
شده و ساخت حوضچه بلوار خرمشهر 
گیل،  خیابان  زرین  مجتمع  جنب 
اجرای آسفالت و لکه گیری بلوار مدرس 
از سمت جانبازان به سمت میدان امام 
حسین)ع(، اجرای آسفالت و لکه گیری 
بلوار کشاورز ، پروژه پیاده رو سازی و 

جدول گذاری مسیر نیروی دریایی تا بازداشتگاه بتن ریزی زیر کفپوش همچنین رنگ آمیزی سرعت 
گیرهای مسیر میدان کودک به سمت شهدا ۴ مورد در این منطقه در همین روز اجرایی گردید.

گزارش تصویری این فعالیتهای عمرانی برای اطالع و آگاهی شهروندان گرامی در پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری رشت درج شده است.

لوله گذاری مسیر جاده تهران ادامه دارد
امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
بین الملل نیمه نخست هر سال در رشت به دلیل 
آب و هوای مناسب و شرایط اقلیمی مساعد نیمه 
عمرانی سال است و به همین دلیل فعالیتهای 
عمرانی در نیمه نخست هر سال به ویژه امسال 

که شرایط بهتری حاکم است، سرعت می یابد.
بر پایه این گزارش یکی از پروژه های عمرانی مهم 
که معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری 
رشت دنبال می کند عملیات لوله گذاری مسیر 

جاده تهران است.
این عملیات که برای هدایت آبهای سطحی این 
سرعت  با  نیز  هفته  این  شود  می  انجام  محور 

پیگیری و اجرا می شود.
گزارش تصویری عملیات اجرایی لوله گذاری جاده 
تهران نشانگر کار و تالش نیروهای معاونت حمل و 
نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت است که برای 
آگاهی شهروندان و دیگر عالقه مندان پروژه های 

عمرانی بازتاب می یابد

ساخت دیوار حفاظتی دفنگاه زباله سراوان به مراحل نهایی 
نزدیک می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اجرای این پروژه 
که از چند ماه پیش آغاز شده، هم اکنون روزهای پایانی خود را سپری می کند و از پیشرفت 

فیزیکی خوبی برخوردار است.
این دیواره حفاظتی، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان 

را از احتمال رانش کوه زباله ها مصون می دارد.
اجرای این پروژه مهم را معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت بر عهده گرفته 

و عملی نموده است



۸
توضیح و اشاره:

گوشه هایی از عملیات عمرانی انجام شده در طول هفته گذشته را 
می توانید در صفحه های هفتم و هشتم  دنبال کنید.

محالت رشت به طور روزانه "پاکسازی" و سپس 
"ضدعفونی" می شوند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت از زمان انتشار خبر 
"طرح  اجرای  عملیات  "ویروس کرونا"  شیوع 
صورت  به  رشت"  محالت  هفتگی  پاکسازی 

"روزانه" دنبال و اجرا شده است.
به گفته محمدباقر بشردانش این عملیات در 
طول هفته ی گذشته نیز به طور روزانه انجام 

شده و این هفته هم تداوم خواهد یافت.
در  رشت  شهرداری  شهری  خدمات  مدیر 
راستای  در  گفت:  طرح  این  اجرای  توضیح 
از شیوع  برای جلوگیری  پیشگیرانه  اقدامات 
"ویروس کرونا" در طول روزهای هفته  گذشته 
عملیات  شهری  خدمات  نیروهای  وسیله   به 
پاکسازی و سپس گندزدایی و ضدعفونی معابر 

و محالت شهر انجام شده است.
مدیر خدمات شهری شهرداری رشت سپس 

با همکاری  تاکید کرد: پاکسازی محالت شهر رشت به طور پیوسته و روزانه 
شرکتهای طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در زمینه  رفت 

و  روب انجام می شود.
کارگران  با  مردم  همکاری  نوع  یک  عنوان  به  پایان سخنانش  در  بشردانش 
انجام  برای  کرد  درخواست  رشت  شهروندان  از  شهری  خدمات  زحمتکش 
رشت،  محالت  ضدعفونی  همچنین  و  روب  و  رفت  پاکسازی،  عملیات  بهتر 
شهروندان گرامی زباله های خود را سر ساعت ۹ شب)۲۱شب( پشت درهای 

خود قرار دهند.

حاشیه جدول های بلوارهای رشت مکانیزه 
جارو شدند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
این هفته شهرداری منطقه دو به پاکسازی حاشیه بلوارهای این منطقه به 

وسیله کامیونت مکانیزه  پرداخته است.
استفاده از این وسیله به سرعت کار و دقت انجام آن منتهی می شود 

مضاعف بر آن از نیروهای خدماتی کمتری بهره گرفته می شود.
گزارش تصویری این فعالیت در پایگاه اطالع رسانی شهرداری منطقه دو 

رشت درج شده است.

فعالیت دستگاه سنگ شکن کارخانه آسفالت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از 
روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
این شهرداری، دستگاه  فضاهای شهری 
آسفالت  کارخانه  مجموعه  شکن  سنگ 

شهرداری هر روز در حال فعالیت است.
برای  فعالیت خود  با  این دستگاه روزانه 
تهیه و آماده سازی پوشش مخلوط روی 
زباله های دفنگاه سراوان فعالیت می کند.

گفتنی است که تولید و ارسال مخلوط 
ایجاد پوشش ضخیم  برای  شن و ماسه 
دفنگاه  در  شده  دفن  های  زباله  روی 
زباله های سراوان و به منظور جلوگیری 
از تشدید شیوع ویروس کرونا صورت می 

گیرد.
انتشار  زمان  از  است  این گزارش حاکی 
از  جلوگیری  برای  کرونا  ویروس  خبر 
دامنه انتشار این ویروس سازمان عمران 
ای  رابطه  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و 

نزدیک و تنگاتنگ با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت داشته است.
گزارش تصویری این فعالیت نیز در پایگاه اطالع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری رشت برای آگاهی و اطالع عالقه مندان درج شده است.

سرعت عمل در پیاده روسازی و ترمیم 
پیاده روهای رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
عملیات پیاده روسازی و ترمیم پیاده 
به  توجه  با  اکنون  هم  موجود  روهای 
کار  دستور  در  مناسب  جوی  شرایط 
قرار  پنجگانه  مناطق  های  شهرداری 
حال  در  سرعت  و  جدیت  با  و  گرفته 

انجام است.
دو  منطقه  شهرداری  راستا  همین  در 
خیابان  روی  پیاده  ترمیم  از  رشت 

سعدی خبر داده و گزارش تصویری این  پروژه را نیز در پایگاه اطالع رسانی 
بارگذاری کرده است
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تالش پیگیر شهردار برای تکمیل و تجهیز 
رصدخانه کوشیار گیالنی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رصدخانه 
کوشیار گیالنی که در صورت تکمیل بزرگترین رصدخانه و آسمان نمای شمال کشور 
بازدید  مورد   ۱۳۹۹ ماه  اردیبهشت  شانزدهم  شنبه  سه  امروز  صبح  مورد  خواهد 

شهرداری رشت قرار گرفت.
معاون  نوبخت  دکتر  مندی  عالقه  به  توجه  با  شد  عنوان  بازدید  این  جریان  در 
ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به تکمیل این رصدخانه، 
شورای شهر و شهردار رشت پیگیر تکمیل و تجهیز این رصدخانه بزرگ خواهند 

بود.
گفتنی اینکه در جریان این برنامه محمدحسن عاقل منش عضو فرهنگی شورای 
اسالمی شهر رشت، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و همچنین برخی از مدیران شهری، دکتر ناصر حاج محمدی را در بازدید از بخشهای 

مختلف رصدخانه همراهی می کردند.
در صورت تکمیل و تجهیز رصدخانه کوشیار گیالنی این رصدخانه می تواند به کانونی 
برای انجام فعالیتهای مرتبط با نجوم و ستاره شناسی تبدیل شود و همچنین در جذب 

و جلب گردشگر به رشت نیز سهیم باشد.
هم اکنون رصدخانه کوشیار گیالنی ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرحی آماده 

شده که در سه فاز به سرعت تکمیل و تجهیز گردد.

بازدید شهردار رشت از سامانکده شهرداری
 در روزهای کرونایی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این مطلب را 
دکتر ناصر حاج محمدی در جریان بازدید از سامانکده شهرداری رشت در مجاورت بوستان 
دانشجو عنوان کرد و از تالشها و خدمات مروت خدا یاری مدیر این سامانکده در سر و 

سامان دادن به وضعیت افراد بی سرپناه در شهر قدردانی کرد.
در جریان این بازدید خدایاری تاکید کرد: سامانکده محل اسکان موقت افراد بی سرپناه 
است و پس از اینکه چند روزی ما آنها را در این مکان نگهداری کرده و زمینه های آلودگی 
و خطرات بیماری زایی را رفع کردیم، سازمانهای متولی باید فکری اساسی برای حل مسئله 

اسکان آنها انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه ما در سامانکده افرادی داریم که چندین و چند سال است در 

این مکان اسکان دارند که این موضوع با برنامه و شرح وظایف ما سازگاری ندارد.
دکتر ناصر حاج محمدی هم قول داد تا این موضوع را به متولیان و مسئوالن مربوطه انتقال 

داده و به نوعی مساله حل شود.
شایان گفتن است در این بازدید محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت، 
حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مروت خدا یاری مدیر 
سامانکده شهرداری رشت و برخی از مدیران شهرداری، دکتر حاج محمدی را همراهی 

می کردند.
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توضیحات معاون امور زیربنایی شهرداری رشت 
در باره  ایرادات یکی از اعضای شورای اسالمی رشت نسبت به 

پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در پی ایراداتی که یکی 
از اعضای  شورای اسالمی شهر رشت نسبت به روند و فرآیند برگزاری مناقصه پروژه افزایش ظرفیت 
کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن در فضای مجازی مطرح نمودند، معاون حمل و نقل و امور 
زیربنایی شهرداری رشت به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات مبسوط چگونگی انجام فرآیند قانونی 

برگزاری مناقصه موردنظر همراه با مستندات مرتبط را ارائه نمود.
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با اشاره به ادعای اقدام غیرقانونی روند برگزاری 
مناقصه؛ توضیح داد: این مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات کشور به صورت یک فراخوان 
عمومی در سایت دولت و روزنامه های کثیراالنتشار کامالً قانونی و بین اشخاص حقوقی در شرایط 
آزاد و یکسان برای همه شرکت ها برگزار گردیده است، و هیچ  نقصی در روند برگزاری آن وجود ندارد.

)پیوست ۱(
وی در خصوص ادعای وجود تنها یک شرکت کننده، اظهار داشت: بر اساس مستندات )پیوست 
شماره ۲(  پنج شرکت از جمله شرکت جهش کیمیا با خرید اسناد در سامانه مربوطه و در موعد 
مقرر در مناقصه شرکت کردند اما به دلیل اینکه ممکن است به صرفه و صالح آنها نبوده باشد، قیمت 
پیشنهادی خود را اعالم  ننمودند، و فقط یک شرکت پاکت پیشنهادی خود را در موعد قانونی تحویل 
داده است. پس اگر شرکت جهش کیمیا مدعی اجرای پروژه به قیمت پیشنهادی خود است، چرا آن 

موقع قیمت ارائه ننمود.
جمشید پور ادامه داد: براساس قانون مناقصات شرکت کنندگان در صورتی که اشکال و یا سوالی 
در مناقصه برایشان پیش بیاید می توانند قبل از ارائه قیمت بصورت مکتوب از مناقصه گذار استعالم 

نمایند و یا موضوعی را اعالم کنند. اما این موضوع از طرف هیچ شرکتی برای شهرداری اعالم  نشد.
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری در بیان اینکه شرکت جهش کیمیا نماینده انحصاری 
شرکت آلمانی )باخوس( در ایران است، گفت: براساس مستندات پیوست شماره ۳ تعداد سه نفر به 
عنوان  نماینده شرکت باخوس در ایران وجود دارد که در سایت همین شرکت نیز اسامی آنها وجود 

دارد و شرکت جهش کیمیا یکی از آنها است.
البته عالوه بر این هیچگونه الزامی برای خرید تجهیزات شرکت باخوس وجود ندارد و برنده مناقصه 
 Menarf کانادا و شرکت DRyCAKE بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه می تواند از شرکت
بلژیک نیز تهیه نماید که هر کدام از آنها دارای نمایندگان جداگانه در ایران می باشند و در این موضوع 

به صراحت در اسناد مناقصه ذکر شده است. )پیوست شماره ۴(
وی همچنین در ارتباط با اینکه شرکت جهش کیمیا می تواند با مبلغ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پروژه 
را اجرا نماید ، توضیح داد: شرکت جهش کیمیا اسناد مناقصه را خریداری نمود و اگر می توانست با این 
قیمت پروژه را اجرا نماید، می بایست قیمت خود را در موعد قانونی اعالم  می نمود در حالی که تاکنون 
این شرکت قیمت خود را به طور رسمی به شهرداری اعالم  ننموده  و در هیچ  مکاتبه ای پیشنهادی 
برای شهرداری نداشته چه قبل، چه حین و چه پس از برگزاری مناقصه، پس بیان این موضوعات پس 

از مناقصه و در این مرحله دارای ابهاماتی می باشد که باید پیگیری شود.
فرامرز جمشیدپور در ادامه با بیان اینکه در یکی از بندهای مناقصه اعالم شده است هزینه های اجرای 
پروژه در آخر و پس از اتمام کار پرداخت می شود، اذعان کرد: این موضوع اصالً صحت ندارد، در این 
مورد در شرایط خصوصی اسناد مناقصه )پیوست شماره ۵( عنوان شده که ۶۰ درصد در زمان تامین 
تجهیزات و ورود کارگاه، ۱۰ درصد پس از عملیات نصب، ۱۰ درصد پس از راه اندازی، ۱۰ درصد 
پس از دوره راهبری و ۱۰ درصد الباقی بعد از یکسال و پس از رضایت خریدار پرداخت خواهد شد. با 
وجود این اعمال شرایط سختگیرانه از محاسن کارفرما است، نه نقطه ضعف، شهرداری نمی تواند قبل 

از اجرای مفاد قرارداد وجهی به شرکت پرداخت نماید.
اکنون نیز براساس همان شرایط قرارداد منعقد خواهد شد، مگر موضوعی تغییر کرده و یا به کسی پول 

پیش از انجام کار داده شده که این موضوعات پیش بیان می شود.
 جمشید پور با اشاره به اظهارات عضو محترم شورا مبنی بر اینکه اگر پیش پرداخت در نظر گرفته می 

شد، شرکت جهش کیمیا 
حتما قیمت اعالم می نمود، 
گفت: در اسناد مناقصه به 
 ۲۰ پرداخت  صراحت، 
درصد مبلغ پیمان به عنوان 
براساس  پرداخت  پیش 
قوانین مقررات آمده است، 
و این موضوعات نمی تواند 
دست آویز این شرکت قرار 

گیرد.
معاون حمل و نقل و امور 
زیربنایی شهرداری رشت با 

اشاره به اینکه   تاریخ ۳۱/۴/۹۹ آخرین مهلت جذب اعتبارات دولتی می باشد، عنوان کرد: بر اساس 
آخرین بخشنامه دولت)پیوست شماره ۶( حداکثر مهلت جذب اعتبارات پایان شهریور ۹۹ بوده و این 
در صورتی است که بر اساس بررسی مشاور پروژه حداکثر زمان ورود کاال به کشور از زمان اقدام حدود 
سه ماه است و از هم اکنون حدود چهار ماه و نیم فرصت برای جذب اعتبار وجود دارد که از نظر 
زمان کم  نخواهیم داشت  و در زمان  مناقصه پروژه انجام و اعتبار جذب خواهد شد، هر چند که این 
اعتبارات به جای ابتدای سال در ماه های پایانی سال به شهرداری رشت ابالغ شده و شهرداری در 

کسری زمان نقشی نداشته است.
وی همچنین در ادامه توضیح داد: تا این لحظه هیچ یک از مسئولین مستقیم و یا غیر مستقیم، مؤثر 
و یا غیر مؤثر در این مناقصه هیچ گونه تذکر کتبی و یا شفاهی به اینجانب و یا هر مدیر مسئول 
دیگری نداده است و عزل احدی از مدیران شهرداری هیچ گونه ارتباطی به این مناقصه نداشته و 
ندارد. همچنینکلیه اسناد مناقصه بدون هیچ عذر و بهانه ای به امضاء کلیه مسئولین ذیربط رسیده و 

هیچکس مخالفتی در ذیل امضاء خویش متذکر نشده است.
جمشیدپور با بیان اینکه تهیه بخش مهم و قابل توجهی از تجهیزات موردنیاز این مناقصه از خارج 
کشور می باشد، توضیح داد: قیمت ارز در تعیین قیمت تمام شده بسیار تاثیرگذار است و اختالف 
قیمت ارز در زمان ارائه قیمت پیشنهادی، نسبت به زمان برآورد افزایش چشمگیری داشته است، و 
همچنین در تنظیم برآورد اولیه مشاور هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه، باالسری، کسورات قانونی،  
هزینه حمل و نقل، ترخیص کاالها و سایر موارد نیامده است و شرکت کنندگان باید در قیمت خود 

پیش بینی می نمودند.
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در پایان الزم با بیان اینکه شهرداری رشت در 
راستای عمل به وظایف ذاتی خود همواره در چهارچوب قوانین و مقررات  عمل نموده، افزود: در این 
زمینه نیز شهرداری ملزم به برگزاری عادالنه ترین فرآیند انتخاب پیمانکار یعنی برگزاری مناقصه است 
که این کار را هم در موعد مربوطه انجام داد و همه شرکت هایی که توان انجام پروژه را داشتند، می 
توانستند در این مناقصه شرکت کنند. قطعاً اگر شرکتی بخواهد خارج از این فرآیند اقدام  به اخذ کار از 
شهرداری نماید، رویه ای ناصواب و خارج از حدود قوانین و مقررات خواهد بود. اما با این حال شهرداری 
رشت آمادگی دارد چنین درخواستی را اگر به صورت مکتوب ارسال شود و به صرفه و صالح شهرداری 
باشد ضمن هماهنگی با مراجع ذیصالح مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری مقتضی را به عمل آورد 
که متاسفانه تاکنون چنین مکاتبه و پیشنهادی صورت  نگرفته و فقط در فضای مجازی شاهد طرح 
چنین  موضوعاتی بوده ایم. از این رو ایرادات نسبت داده شده به برگزاری این مناقصه بر اساس دالیل 

و مستندات مذکور بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
گفتنی اینکه اسناد و مدارک مورد اشاره در این مطلب در سایت و پایگاه اطالع رسانی شهرداری رشت 

بارگذاری شده است.









شهرداری رشت 
همگام با هموطنان در رزمایش مواسات 

حضوری فعال و گسترده دارد
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