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  مهر، آبان و آذر
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  فهرست مطالب

  
  ۳ ص............................. .. مهر ها، دبیرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمکرد کمیسیون

  ۹ ص                ۵۵ جلسه
  ۱۵ ص                         ۵۶جلسه                                

  ۱۷ص                 ۵۷جلسه 
  ۱۹ص                        ۵۸جلسه                                

  ۲۷ص                 ۵۹جلسه 
  ۳۲ص                          ۶۰جلسه                                

    
  ۳۷ ص......................  آبان دبیرخانه، جلسات،اهم مصوباتها، علمکرد کمیسیون

  ۴۴ ص                                             ۶۱جلسه                                
  ۴۸ ص                         ۶۲جلسه                                
  ۵۸ ص                         ۶۳جلسه                                

    
  ۶۳ص ...................... آذر ها، دبیرخانه، جلسات،اهم مصوبات علمکرد کمیسیون

  ۷۰ص                                            ۶۴جلسه                                
  ۷۵ص                         ۶۵جلسه                                
  ۸۱ص                         ۶۶جلسه                                
  ۸۶ص                         ۶۷جلسه                                

  
      

  
  یه و تنظیم:ته

س:  ی ـاظمــ مسیب ک   کمیسیون تلفیق و .. دبیر  دبیرخانه، دبیر شورا، اداره ر
  اطالعات شورا ._ سعیـد جعفـری :  مسئول سایت و فنآوری 

  مصوبات شورا.پیگیری مسئول : طاهره مهدي زاده ـ 
  

  
  با همکاری:

  دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا.:  علی خدایاری ـ مروت
 شورا. شهری دبیر کمیسیون توسعه و عمران:  یمهندس پورتوکلـ 
  دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا.:  علیرضـا قـانـع ـ 
  شورا. و حقوقی دبیر کمیسیون برنامه وبودجه:  زاده ـعلیر ـسحـ 

  ی: دبیر کمیسیون بهداشت،محیط زیست وخدمات شهری شورا.ـ سیدحسن راض
  مسئول و کارشناس امور اداری شورا.:  ی ـــم نعمتــریــ م

  فاطمـه نیـک نـژاد : مسئــول حقـوقـــی شــورا -
  شورا.كارشناس روابط عمومي : ـ مهري شيرمحمدي 
  متصدی امور دفتری شورا.: ـ حمیدرضا شیرافکن 

  انتشارات شورا. دیـمتص:  رمهـدی چـالشـگـ 
    ه .ـانـر رایـاربـام رضا زاده : کـنـهــ ب
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

  که مقرر گردید: ٢قانون شهرداري ها محدوده منطقه  ١١٠بررسی الیحه شهرداری در خصوص اجراي ماده  *

شهرداري فوق الذکر ، ليست امالك را به تفكيك سنددار و نسقي، پاكسازي و ديوار گذاري، و اولويت و هزينه هاي مربوطه بــه كميســيون  

                                        بودجه ارائه نماید.

  اساسنامه شركت سهامي خاص براي ساماندهي نيروهاي حجمي که مقرر گردید:  *   بررسی

 شهرداري ظرف مدت يك هفته اساسنامه پيشنهادي خود را به اين كميسيون ارائه نمايد.

 که مقرر گردید: * بررسی الیحه شهرداری در خصوص تامين اتوبوس و بهره برداري از خطوط اتوبوسراني

  اليحه مذكور به شهرداري عودت داده شود و درقالب اليحه جديدي براي فراخوان گذاري ارائه گردد. 

 که مقرر گردید: ۱۳۹۷* بررسی الیحه شهرداری در خصوص افزايش اعتبار بودجه رديف ديون تملك بودجه سال 

ميلياردتومان) صرفًا جهت پرداخت آراي قطعي صادره تا این تــاریخ هزينــه گــردد. جده یتا سقف یکصد و هشتاد ميليارد لایر (معادل ه 

همچنين نظام نامه اي جهت توافقات با مالكين از سوي شهرداري ارائه گردد كه در صورت تصويب در صحن شورا جهت پرداخــت ديــون 

  تملك و توافقات ناشی از آن از محل همین مصوبه پرداخت گردد.

  که مقرر گردید: ۱قانون شهرداري ها در محدوده منطقه  ۱۱۰هرداری در خصوص اجرای ماده سی الیحه شر*بر

ليست امالك مورد نظر بر اساس نسقي يا سنددار بودن، برآورد هزينه، نوع عمل (پاكسازي، فنس گــذاري و ديوارگــذاري و...) و اولويــت  

بــه ايــن كميســيون  ۱۳/۸/۹۷جهت طــرح در جلســه مــورخ  ۱۰/۰۸/۹۷تاريخ ، تكميل و حداكثر تا۹۷هاي اجرا با در نظرگرفتن بودجه سال 

  ارائه گردد.   

  که مقرر گردید: ۲قانون شهرداري ها در محدوده منطقه  ۱۱۰*بررسی الیحه شهرداری در خصوص اجرای ماده 

ليست امالك مورد نظر بر اساس نسقي يا سنددار بودن، برآورد هزينه، نوع عمل (پاكسازي، فنس گــذاري و ديوارگــذاري و...) و اولويــت  

بــه ايــن كميســيون  ۱۳/۸/۹۷جهت طــرح در جلســه مــورخ  ۱۰/۰۸/۹۷، تكميل و حداكثر تا تاريخ۹۷هاي اجرا با در نظرگرفتن بودجه سال 

  ارائه گردد.   

نامه ارسالی شهرداری در خصوص پرداخت ماهيانه مابه التفاوت حقوق و مزاياي منــدرج در حكــم كــارگزيني كارمنــدان شــاغل در *بررسی 

   شهرداري رشت که مقرر گردید:

تصــميم گيــري نهــايي در  ۱۳/۸/۹۷نامه مذكور طي جلساتي در شهرداري با حضور آقاي بخشي نژاد بررسي گردد و حداكثر تا جلسه مورخ 

  خصوص صورت گيرد.   اين

شــهرداري مــدل  *بررسی نامه ارسالی شهرداری در خصوص تاسيس شركت يا تعاوني جهت ساماندهي نيروهاي حجمي که مقــرر گردیــد:

جهت طرح در جلسه كميسيون برنامــه، بودجــه  ۱۰/۸/۹۷پيشنهادي خود را در ارتباط با تجميع نيروي شركت هاي حجمي حداكثر تا تاريخ

ارائه نمايند. همچنين آقاي بخشي نــژاد جهــت حضــور در جلســات داخلــي  در حضور نمايندگان شهرداري ۱۳/۸/۹۷مورخ  و حقوقي شورا

، سركارخانم كيميا تنهايي و آقايان احمدرضا حق بــين، آيــت كــاظم زاده و حميــد بخشــي نــژاد شهرداري به عنوان نماينده اين كميسيون 

  (حضور نمایندگان در جلسه الزامی است) .بعنوان مشاوران اين كميسيون انتخاب شدند
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  :شهری مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران

مــورد  ٣بحث و بررسی در خصوص بازگشایی محورهای " احساندوست" و " امام علی" و هم چنین مقــرر گردیــد شــهرداری در خصــوص  -

 درخواستی محور امام علی پاسخ دهد.

 یون  با حضور مشاورین کمیسیونبررسی ونقد عملکرد کمیس -

 بررسی طرح شفاف سازی و عملکرد مدیریت شهری -

  میلیارد ریال ١٨٠به مبلغ  ١٣٩٧موافقت با افزایش  اعتبار بودجه ردیف دیون تملک بودجه  -

  :و خدمات شهری محیط زیست ،مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت 

  مقرره های کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری مبنی بر اقداماتی پیرامون موضوعاتی به شرح: 

  * شهرداری نسبت به شناسایی نقاط آبگیر در اثر بارندگی در سطح شهر و رفع این نقاط در اسرع وقت اقدام نماید.

الزم برای شناسایی و اختصاص زمین مناسب جهت احــداث تصــفیه  * شهرداری با در نظر گرفتن تهدیدات و خطرات رانش زباله اقدامات

  خانه شیرابه سراوان را صورت دهد.

* سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نسبت به طرح تفکیک زباله از مبدا با جدیت ورود کند و این مهــم را در محــالت شــهر رشــت 

  اجرایی نماید. 

  لیتری در نقاط مختلف شهر رشت به قید فوریت اقدام نماید. ۶۶۰ن زباله * شهرداری نسبت به جانمایی و استقرار مخاز 

* شهرداری به  جهت حمایت از تولیدات بومی، چرخه تولید و ایجاد اشتغال پایدار، پیمانکــاران اجــرای پــروژه جمــع آوری روان آب هــای 

  مایند.سطحی را موظف نماید جهت اجرای پروژه از مصالح تولیدی داخل استان استفاده ن

  * کارخانه کودآلی اقدامات الزم برای افزایش ظرفیت این کارخانه را انجام دهد .

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  موافقت با  الیحه شهرداری در خصوص بخشودگی عوارض موسسه فرهنگی و هنری  خاطره سرای نشاط -

 موافقت با الیحه شهرداری در خصوص مساعدت مالی به مدرسه کودکان استثنایی  -

 ......موافقت با الیحه شهرداری در خصوص کمک مالی به موسسه تعلیم قرآن شهید بهشتی -

 دیدار  با مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن -

 حضور در مراسم روز جهانی نابینایان -

 یقی استان در خصوص ساماندهی موسیقی خیابانی و تشکیل ارکستر فولکور گیالننشست وتبادل نظر با  اساتید موس -

 تجلیل از افتخار آفرینان گیالنی در مسابقات کشوری و جهانی آموزش مفاهیم  پایه ریاضی -

س اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون اداره کتابخ - ــس بهزیســتی بازدید از کتابخانه گویا بریل مجتمع خاتم االنبیا باتفاق ر انه هــا، ر

 رشت 

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

  نگردیدجلسه ای برگزار 
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  ۱۳۹۷  ماهمهر   گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون    
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده

  در صحن شورا

  ۳ ۱۰ ۳  بودجه و حقوقیبرنامه و 

  ۱ ۵ ۲  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ۱ ۴ ۳  توسعه و عمران

  - - -  حمل و نقل و ترافیک

  -  ۳ ۳  فرهنگی و اجتماعی

- ۱ -  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ۱۳۳ های وارده:تعداد نامه
وبودجه برنامه

  و

  حقوقی

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
و حمل و ترافیک

  نقل
  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی 

۹  ۴  ۴  ۱  ۴  -  -  

  فقره   ۲۲۴  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ۶  تعداد جلسات:

  مصوبه ۲۳ تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

۱۱  ۱  -  ۱  ۱  -  ۹  
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  : ١٣٩٧ ماه مهر در هم مصوبات شوراا                

اتوبــوس هــای  موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر سرویس دهی رایگان به دانش آموزان و دانشجویان و شــهروندان بــه وســیلهـ 

 به مدت سه روز . ١/٧/٩٧سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت از مورخه 

در  ٣٠٤٠١٠١٠٠٥موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر ایجاد و تجهیز کارگاه ایمنی و آتش نشانی ویژه کودکان با پادار نمــودن ردیــف ـ 

 تحت عنوان "روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی". ٣٠٣٠١٠١٠٠١مبلغ مذکور از ردیف میلیارد ریال و با کسر  ٥بودجه  به مبلغ 

تحــت عنــوان "کــارمزد وام" (خــدمات  ٤١٨٠٢ریال از ردیف اعتبــاری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر کسر مبلغ  

تحــت  ٣١١٠١ریــال و   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥" (اداری) بــه مبلــغ تحت عنوان"لوازم مصــرف نشــدنی ٣١٣٠١اداری) و اضافه نمودن به ردیف های 

ریــال بــه منظــور تجهیــز ســاختمان جدیــد ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ســاختمانها و تاسیســات"(اداری) بــه مبلــغ 

  شهرداری و شورا.

بــه مبلــغ » ســایر خــدمات قــراردادی« ٢٠٥١٢ـ موافقت بــا الیحــه شــهرداری رشــت مبنــی بــر افــزایش و پــادار نمــودن ردیــف اعتبــاری  

بودجــه ســازمان ٢٠٥١٨ریــال و بــا کســر مبــالغ مــذکور از ردیــف  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠به مبلــغ» کرایه ماشین آالت«٢٠٤٠٤ریال و  ٠٠٠/٠٠٠/٧٢٨/٤

 های فرهنگی و هنری. تحت عنوان"هزینه ٩٦فرهنگی ورزشی در سال 

و اصــالحیه جــدول ســرانه  ٩٧ســالنی و خدمات ایمنی شــهرداری رشــت در ـ تصویب تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشا 

 .٩٦و  ٩٥خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی و سالهای  بهای

(ســهم شــهرداری  ریــال٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/١ت پرداخــت مبلــغ ـ موافقت با نامه شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز اصالح ردیف اعتباری جهــ 

ن ساالر عشق علمدار کربال جهت پرداخت دیه به خانواده محمد طاهاروحی بابــت ســانحه حریــق در ازمبلغ دیه) به هیئت مذهبی متوسال

از  ار در ردیــف مــذکور بــا کســر آن مبلــغبودجه سالجاری و با توجه به کمبــود اعتبــ ٤/٤١٦٠٨و از محل ردیف اعتباری  ٩٥ظهر عاشورا سال

 . ٤١٨٠٢اعتبار ردیف 

نیــا از پرســنل شــهرداری ریال کمک مالی بــه آقــای علــی اکبرتقــی٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبنی بر پرداخت مبلغ _ موافقت با  الیحه شهرداری رشت  

 خدمات شهری بودجه سال جاری. ٤١٧٠١رشت و از محل کد اعتباری 

 _ انتخاب آقای یعقوب امیری به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت. 

 ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، بــا کســر مبلــغ ١٣٩٧بودجه ردیف دیون تملک بودجه ســال  ـ موافقت با  الیحه شهرداری رشت مبنی بر افزایش اعتبار  

تحت عنوان"ساخت تونلها و تقاطع های غیرهمسطح مــورد نظــر طــرح جــامع درســطح معــابر شــهر  ٣٠٣٠٣٠٣٠٠١لایر از ردیف اعتباری 

دیون تملــک کــه مســتند بــه آرای سته از عمرانی بودجه سالجاری، صرفًا جهت پرداخت آن د ٣٠٩٠١٠١٠٠٢رشت" و اضافه نمودن به ردیف 

ای در راســتای توافــق بــا باشند و مقرر شد؛ شهرداری نسبت بــه تنظــیم نظــام نامــهمی ١٣٩٧صادره از مراجع قضایی تا پایان سال  قطعی

  خصوص نحوه پرداخت غرامات و دیون، اقدام و جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه نماید. مالکین در
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ریال کمک مالی به مؤسســه خیریــه فــاطمیون و از ردیــف کــد ٠٠٠/٣٣٢/٣٥٨ـ موافقت با  الیحه شهرداری رشت مبنی بر پرداخت مبلغ  

 بودجه خدمات شهری سال جاری.  ٤١٧٠١اعتباری  

نیک فهــم و سید مســعومقدادی، ـ ارائه برنامه نامزدهای تصدی شهرداری رشت آقایان؛رضا ساغری، علی مبصر و حامد عبدالهی، سینا     

 مهندس جمشید رسایی.

ریال کمک مالی به آقای سعید علیــزاده از همکــاران شــهرداری و از محــل ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با الیحه شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ  

 بودجه سالجاری تحت عنوان"هزینه رفاهی کارکنان خدمات شهری". ٢٠٥١٦ردیف کد اعتباری 

بودجه سالجاری سازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فــرآورده  ٣٧٠٧٠٤هرداری رشت مبنی بر افزایش اعتبار ردیف ـ موافقت با الیحه ش

ریال بــه منظــور احــداث ســرویس بهداشــتی  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١های کشاورزی تحت عنوان"حفظ و نگهداری و تعمیرات بازارچه ها" به مبلغ 

ریــال از ردیــف   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ا توجه به کمبود اعتبار در ردیــف مــذکور بــا  کســر مبلــغ بازارچه شهید چمران واقع در میدان امام حسین و ب

  تحــت عنــوان "برگــزاری  ٣٧٠٧٠٦ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠تحت عنوان "ایجاد جایگاه عرضه موقت در ایام ویژه سال" و مبلغ   ٣٧٠٧٠٥

 تحت عنوان "دیون بالمحل". ٤٢٢٠٢ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠نمایشگاه عرضه مستقیم کاال" و مبلغ 

 هــای نــورالزهرا و محســنین شهرســتان ریال کمک مالی به موکــب ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ـ موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر پرداخت مبلغ 

  بودجه خدمات شهری بودجه سال جاری. ١/٢/٤١٦٠٧رشت جهت اعزام زائرین اربعین به کربال معلی و از محل ردیف اعتباری 

با توجــه بــه مصــوبه شــماره  ٩٨-٩٧درصد نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی  ١٠موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر افزایش ـ  

  .١٨کارگروه ماده  ١/٧/٩٧هیئت محترم وزیران و صورتجلسه مورخ  ٣/٦/٩٧مورخ  ٣٢٦٨٠/ت ٨٩٣٨

  مست به عنوان سرپرست شهرداری ـ انتخاب مجدد آقای علی بهار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  
٩ 

 

  :  ١٣٩٧  ماهمهر صورتجلسات شورا در                           

  
  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمدحسن علیپور پنجاه و پنجمین ٢/٧/٩٧ ١٧:٢٠دوشنبه  ساعت: عادی

شهر رشــت بــه ریاســت جنــاب اسالمی  شهر رشت در محل ساختمان شورای(عادی) شوراي اسـالمي ، پنجاه و پنجمین جلسه٣١/٦/٩٧مورخ  ١٥٢٠براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. آقای رضا رسولــی، نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  

  دستور جلسه:
دهی رایگان به دانــش آمــوزان و دانشــجویان و در خصوص "سرویس  ٢٧/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٤٣٥٢- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف

  به مدت سه روز". ١/٧/٩٧شهروندان به وسیله اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت از مورخه 

و آتش نشانی ویژه کودکــان در خصوص"ایجاد و تجهیز کارگاه ایمنی  ٢٠/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ٣٢٩١ –ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

تحت عنوان "روکش آســفالت معــابر اصــلی  ٣٠٣٠١٠١٠٠١میلیارد ریال، با کسر مبلغ مذکور از ردیف  ٥در بودجه  به مبلغ  ٣٠٤٠١٠١٠٠٥با پادار نمودن ردیف 

  و فرعی".

تحــت  ٤١٨٠٢ریال از ردیف اعتبــاری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧در خصوص"کسر مبلغ  ٢٥/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٤١٥٢- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

ریــال و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥تحــت عنوان"لــوازم مصــرف نشــدنی" (اداری) بــه مبلــغ  ٣١٣٠١عنوان "کارمزد وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به ردیف های 

ریال به منظور تجهیز ساختمان جدیــد شــهرداری و ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢تحت عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات"(اداری) به مبلغ  ٣١١٠١

  شورا".

و  ٢٠٥١٢در خصــوص "افــزایش و پــادار نمــودن ردیــف اعتبــاری  ٢٠/١٠/٩٦مــورخ  ١٣٩٦ – ٦٠٥٩ –ـ بررسی الیحه شــهرداری رشــت بــه شــماره ش ر ف 

  سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت".٢٠٤٠٤

در خصوص "تعرفه بهای خــدمات پیشــنهادی ســازمان آتــش نشــانی و  ٥/٤/٩٧مورخ  ١٣٩٧ – ١٨٩٤ –ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

  ".٩٦و  ٩٥و اصالحیه جدول سرانه بهای خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی و سالهای  ٩٧خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال

  

  نطق قبل از دستور نائب رئیس شورا :

نائب رئیس محترم شورا که ریاست جلسه را برعهده داشتند؛ ضمن عرض سالم و تسلیت  رسولیدر ابتدای جلسه جناب آقای رضا        

ایام محرم با توجه به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و از مقام آنها 

  تجلیل کردند.

ده ای از هموطنان را تسلیت گفته و این حادثه را باعث تاسف دانستند و ایشان سپس با اشاره به اقدام تروریستی اهواز شهادت ع

افزودند: انقالب اسالمی از ابتدای ظهور خود همواره قربانی ترور بوده است. از این ضمن محکوم نمودن این قبیل اقدامات مذبوحانه، 

  انسجام و اتحاد بیشتر ملت را باالترین نتیجه این اتفاقات بیان کردند.

با تاکید بر لزوم تسریع در انتخاب شهردار تعجیل در این امر را نیز اقدامی درست دانستند و خواستار  ئب رئیس محترم شورای شهرنا

  بررسی ویژه اعضای شورا در این زمینه شدند.
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  نطق پیش از دستور ناطق اول: 

شت اظهار داشتند؛ از شهروندان رشت عذرخواهی می کنم، در ادامه جلسه آقای بهراد ذاکری، عضو محترم شورای اسالمی شهر ر      

چرا که از دیدگاه خود در سه ماه گذشته موفق به انجام وظایف خود به شکل مطلوب نشده و نتوانستم آن طور که شایسته شهر و 

  شهروندان است، پیگیر مطالبات آنها باشم و به هر دلیلی اتفاقات قابل توجهی را رقم بزنم.

اشاره به نامه جمعی از اعضا خطاب به ریاست شورای شهر مبنی بر تسریع بر روند انتخاب شهردار خواستار ارائه پیشنهادها و ایشان با 

س شورای شهر در این خصوص شدند و بر لزوم فراخوان نامزدهای شهرداری  گزینه های مورد نظر اعضا با توجه به نامه مکتوب ر

  تاکید کردند.

  ناطق دوم:نطق پیش از دستور 

سپس آقای احمد رمضانپور نرگسی، عضو محترم شورا ضمن عرض تسلیت ایام محرم و واقعه عاشورا گفتند؛ اگر ما واقعا عاشورایی 

هستیم باید فرق بین ظالم، مظلوم و منظلم را بدانیم عاشورا پیامی داشت، تاختن بر ظالم و نابود کردن ظلم که در این نابود کردن ظلم 

اقت، درستی و سالمتی ایجاد می شود و خاصه بحث امر به معروف و نهی از منکر که هیچ کس نباید از این مسأله ناراحت عدالت، صد

خرند و وی بر اساس تطمیع و تهدید از حق عدول می کند، آیا اگر امام حسین امروز زنده شود. در این شرایط که شریع قاضی را می

  م هستیم و حامی این کشور و حامی و امانت دار آرای مردم هستیم، آیا در این جبهه بودیم؟! بود، ما که مدعی امام، مردم و نظا

اگر واقعا بودیم، تهدید و تطمیع ما را تحت تأثیر قرار نمی داد. ولی اگر غیر از این باشد، هم مردم باید بر ما بگریند و هم ما باید 

م این پیام عاشوراست که ظالم و  مظلوم مشخص است و متاسفانه یک عده افراد که تحت تاثیر تهدید و تطمیع قرار برخودمان بگر

  می گیرند، بد بخت تر از همه هستند.

  د.ما در این واقعه از نینوا تا امروز بر سر این واژه مقدس حق که در تقابل و رویارویی با حق بوده تا چه اندازه طرفداران حق خواهیم بو

م هم طرح کردم، امیدوارم که از واقعه عاشورا پیام گرفته باشیم. اگر عزاداری می کنیم، اطعام می کنیم و... من این سوال را برای خود

  این پیام را دریافته باشیم.

هفته دفاع مقدس با ماه محرم تقارن یافته است. بدون شک شهدا و رزمندگان حق علیه باطل از این رویداد مهم تاریخی تأثیر پذیرفته 

ن رقم زدن حماسه دفاع مقدس، نشانه دیگری از ادامه مسیر عاشورایی انقالب اسالمی و ادامه راه شهداست که بر ما تکلیف بودند چو

همه شهید دادیم و حتی خانواده هایی چند شهید تقدیم انقالب کرده اند و یا یادگارانی از  بزرگی است و در این دفاع مقدس که ما این

نج خانه ها و بیمارستانها از شدت درد به خود می پیچند، آیا به فکر آنها هستیم؟! فقط در شعار استادیم من دفاع مقدس داریم که در ک

  نمی دانم یک نفر برای یک نظام و انقالب چه کار باید بکند که من احمدرمضانپور نکرده ام؟

ب، استمرار انقالب و امروز این مدعیانی که پیدا می شوند در به وجود آوردن انقالب چه کار باید می کردم که من نکردم؟! در تثبیت انقال

  و خط بطالن به همه سوابق می زنند، جز شعار چیز دیگری ندارند.

هیچ فکر کرده اند که این سرمایه های اجتماعی را چرا باید از دست بدهیم. ای کاش آقای علوی بود و من صحبت می کردم حاال 

  رسید.نیست قطعا پیام من به او خواهد 

شهدا می دانستند چه کار کنند، من رمضانپور می دانم  چه کار باید می کردم تهمت زدن، افترا و رنگ زدن خیلی آسان است صرفًا به 

  این خاطر که چند صباحی قدرت در دست می باشد پناه می برم به خدا از شر شیطان.

نقالب در برابر فرزندان راستین انقالب و عاشورایی این کشور است حمله تروریستی و دلخراش اهواز هم نشان دهنده زبونی دشمنان ا

ترین تشکالت اسالمی است که مقید به که من مطالبه کردم از احکام و مبارزات امام تشکیالت مؤتلفه اسالمی یکی از با سابقهتا جایی

  اجازه نداد. حرکت های خودسرانه را امام محکوم می کرد.  رعایت احکام اسالمی بود. چندین بار فتوا از امام خواستند که ترور کنند، امام

برای این حمله مسلحانه با هر مرام و نیتی نامی به جز تروریست نمی توان بر آن نهاد آن هم حمله تروریستی که از نوع پول باشد مثل 

ردم شریف و مبارز خوزستان و خانواده های گرم اهواز و مردم ایران، مجا به مردم خونحادثه دلخراش اخیر اهواز که جا دارد همین

  شهدای این حادثه تسلیت عرض کنم و از خداوند برای همه ی آنها صبر و سالمتی آرزو نمایم .
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ی بازگشایی دانشگاه ها و مدارس هست. نمی دانم چه شده که کشور ما در ارتباط با شخصیت آموزش هفته ای هم که هستیم، هفته

ن است. در ن است و نمی توانیم رقابت کنیم. در حالی که قبل از انقالب کشور ما از در سطح پا جه دانشگاه های ما در سطح دنیا پا

سال متوالی اول بود چه شد که امروز نمی توانیم رقابت  ٥سال قبل انقالب، استان گیالن در قبولی پزشکی  ٥درجه باالیی برخوردار بود. 

  کنیم ؟!

نفی و معیشت فرهنگیان رسیدگی کنیم. این در جامعه ننگ است که معلم در ساعت تفریح، راننده دانش مطمئنًا باید به وضعیت ص

آموز خودش باشد . معلم امروز از حداقل امکانات محروم باشد . یکی از رؤسای جمهور یکی از کشورهای اروپایی وقتی پزشکان به 

- ید که من چک سفید امضاء به شما بدهم. یعنی معلمان آنها جایگاه ویژهوضعیت دستمزد خود اعتراض داشتند، گفتند شما معلم نیست

  ای دارند و ما نداریم. 

های ما هم امروز پولی شده و مدارک دانشگاهی تضمینی تبلیغ می شود، یعنی چه؛ اگر به شخصیت نظام آموزشی توجه شود، دانشگاه

 بسیاری از مشکالت حل می شود. 

شفاف با مردم صحبت کنم. دوستان خارج از شورا اجازه دهند اعضای شورا راجع به مسایل شهردار  اما بحث اصلی، من میخواهم

  خودشان تصمیم بگیرند. 

سال در کنار هم کار کردیم و دیدیم که یک سال نخست شاید اعضای شورا دیدگاه دیگری نسبت به هم داشتند ولی با این حال یک

ادیم ، همه ما دارای فکر و امر هستیم و انشااهللا همه به این نقطه برسیم که آرمان شهدا و امام ما تفکر خود را بر کار اجرایی دخالت ند

 بود.

کنند بتوانند از این شرایط کشور دو جریان مهم اصولگرا و اصالح طلب برای ایجاد تثبیت انقالب تالش کردند، اکنون هم تالش می

  خارج شویم.

دیم، تا جایی که در چند ماه آخر با هم یک فراکسیون کاری تشکیل دادیم اما نمی دانم چرا یک ما در یک سال اول دوستانه جمع ش

عده دوست دارند که شورای شهر را سیاسی کنند؟ چرا یک عده دوست دارند اینجا را تفکیک کنند و یا تفکر سیاسی شان غالب باشد و 

  برای این رأی ندادند.هرکس یک طرف را بکشد؛ این به نفع شهر نیست. مردم به ما 

ما همدیگر را خوب می شناسیم، خود من به شخصه با همه جریان های سیاسی که می خواستند در این قضیه ورود کنند، صحبت 

س شورا مطرح شده بود و نشد و بعد حاجی پور نشد،  کردم، من خیلی راحت به مردم می گویم، علت اینکه آقای زاهد به عنوان ر

سه گره بزنیم.صرفًا به این    خاطر بود که نمی خواستیم شهردار و یا انتخابات بعدی مجلس را به هیأت ر

سه  سه گره بزنند. یک عده دوست داشتند که انتخابات بعدی هیأت ر اما یک عده در بیرون دوست داشتند که شهردار را به هیأت ر

تقدیم شهردار را باید شورای شهر انتخاب کند . شورای شهر منتخب مردم را به مجلس گره بزنند و ما به این کار اعتقاد نداشتیم و مع

کنم همین جمع اجازه دهند، مطمئنًا بهترین انتخاب را خواهند داشت می است و متأسفانه این اجازه را به ما ندادند و من خواهش

  چون ما همدیگر را درک کرده ایم.

من این است که بحث شهرداری و شهردار را در اولویت قرار دهیم. قطعًا اعضای شورا نفره تقدیم کردیم، خواهش  ٩یا  ٨ما یک امضای 

در این زمینه مشورت می کنند و به یک نتیجه جالبی می رسند. امید واریم فردی شهردار شود که هم تجربه و هم تخصص و هم 

  د.شایستگی الزم را داشته باشد و این بار اعتقاد داریم حتمًا حتمًا بومی باش

 از فرزندان همین استان باشد که اگر پیشنهاد به وی دادند، از این شهر نرود. 

  اگر چند خاکریز، محدودیت و تنگنا برای شهردار ایجاد کردند، نگذارد فرار کند و برود بلکه دل در گرو مردم شهر داشته باشد.

ی رفته، کارهای ما زمین مانده. ما کارهای بزرگی را دنبال می من اعتقاد دارم این در اولویت هست. از زمانی که متأسفانه آقای نصرت

کردیم. بنده شخصًا به اتفاق آقای علوی و آقای نصرتی به یکی از شرکت های زیر مجموعه قرارگاه خاتم رفتیم و با سردار نظری صحبت 

ا شما انجام دهید که بقیه تشویق شوند. یکی از پروژه تعریف کردیم و گفتیم یکی ر ٢٥کردیم که طلسم حضور سرمایه گذار را بشکنند ما 

آنها قطار شهری بود که به کمک کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و توسعه و عمران شهری و برنامه، بودجه و حقوقی شورا موافقت نامه 

  انجام شد. 
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ی نسقی هم شخصًا پیگیری کردم، نامه کارهای اساسی ما نظیر ممیزی امالک مانده که می تواند منبع درآمد باشد. در مورد زمین ها

گرفتم برنامه ریزی کردم که مردمی که روی زمین های نسقی خانه ساخته اند، در زمستان مشکل گاز نداشته باشند و شهرداری هم 

  کمک کند هر کدام از ما می توانیم نقش آفرینی کنیم.

را تنها کسی که بیشترین تجربه در حوزه بودجه را دارد، احمد رمضانپور از آقای علوی سوال می کنم، بنده ادعا دارم که در بین اعضای شو

س کمیسیون بودجه مجلس بوده با چه نیت و با چه هدفی این تنها  ٨است، کسی که  تا برنامه بودجه در مجلس بسته ، نایب ر

  دهید.متخصص در امر بودجه را از عضویت کمیسیون بودجه حذف می کنید؟! این را به مردم پاسخ 

های حساس شرکت می کنم البته من در ارتباط با مسائل شهرداری و بودجه کوتاه نمی آیم و در همه کمیسیون های بودجه و کمیسیون

بودجه ای نیست که تحقق پیدا کند و دالیل مختلفی هم برای آن آوردم و روز آخر هم گفتم که این  ٩٦من مدعی شدم بودجه سال 

در صد  ٢٥دهند ولی من برای ثبت در تاریخ گفتم و امروز تنها می ست، می دانم دوستان به این بودجه رأیبودجه، بودجه واقعی نی

  بودجه محقق شده است.

امروز ما باید شهرداری انتخاب کنیم که گام اول آن بستن بودجه واقعی باشد ما کارهای بسیار مهمی داریم که باقی مانده است ان شاء 

  ارها را انجام دهیم.اهللا بتوانیم این ک

س در جلسات بعدی عرض خواهم کرد.   موارد دیگری هم مانده که با آمدن ر

سپس آقای علیپور از پاکبانان شهر رشت به دلیل زحماتی که در ایام محرم برای نظافت شهر مصروف داشتند تقدیر نمودند و خواستار 

  قدردانی از زحمات این پرسنل خدوم شدند.

با توجه به حضور سردار زمانی، فرمانده محترم دانشگاه نیروی دریایی سپاه اعضای محترم شورا به ایشان خیر مقدم  در ادامه جلسه 

  گفتند.

ضمن خوشامدگویی به سردار زمانی و هیئت همراه با اشاره به مانور نیروی دریایی سپاه در انزلی و  آقای محمدحسن عاقل منش

هنگی از برگزاری نشست پرسش و پاسخ فرماندهان جنگ در این نمایشگاه با هدف ارتقا آگاهی نمایشگاه مناسبتی در پیاده راه فر

  د.جوانان تقدیر کردند و بر لزوم و ضرورت ارتقا آگاهی مردم از وقایع منطقه از زبان فرماندهان نظامی و آثار مثبت این اقدام تاکید کردن

ریکا به عنوان یک ابر قدرت که نیروی مسلح دریا محور داشته و با ناوهای خود قادر نیز با بیان این موضوع که ام سپس سردار زمانی   

فارس حضور دارد و ناوگان پنجم آن به باشد گفتند؛ ناوهای آمریکا از مدتها پیش درخلیجبه انتقال این نیرو به اقصی نقاط جهان می

  ساالری به سر می برد. عنوان قدرتمندترین ناوگان دریایی جهان در منطقه در توهم قدرت

لیکن پس از موضع مناسب سیاسی ریاست جمهوری در مورد تنگه هرمز و مانور سنگین سپاه شاهد عقب نشینی ناوگان مدعی امریکا 

  باشد.بودیم که این به وضوح به مفهوم پوشالی بودن قدرت امریکا می

ن امروز در برابر هجوم قدرت هوشمند استکبار قرار دارد بر لزوم فرمانده محترم دانشگاه نیروی دریایی با ذکر این موضوع که ایرا

  مدیریت و پاسداری از همه روزنه های موجود در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند.

  .های سردار زمانی تقدیر گردیددر پایان جلسه از سوی شورای اسالمی شهر با اهدای هدیه یادبود و لوح تقدیر از تالش

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه  ٢٤/٦/٩٧/ش  مورخ ١٤٧٦/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٢/٦/٩٧مورخ  ٩٧-٣٨٤٨ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

تبادل نظر و " با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از ١٣٩٧شورا در خصوص "افزایش اعتبار بودجه ردیف دیون تملک بودجه سال  

  ذیربط ارجاع شود. اخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون

در دبیرخانــه شــورا  ٢٠/٦/٩٧/ش  مــورخ ١٤٢٨/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٠/٦/٩٧مورخ  ٩٧-١١٨٥٠٨ -ـ نامه شهرداری رشت به شماره ش ر٢

ر شماره حساب    پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان" اعالم وصول شد.درخصوص"تغ
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در دبیرخانــه شــورا   ٢١/٦/٩٧/ش  مــورخ ١٤٣٥/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٠/٦/٩٧مورخ  ٩٧-١١٨٨٦٢ -ـ نامه شهرداری رشت به شماره ش ر٣

بر اساس قــانون خــدمات  در خصوص "محاسبه ما به التفاوت حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارمندان شاغل در شهرداری رشت

  کشوری و.. همچنین اعطای رتبه به مشموالن قانون کار و.. " اعالم وصول شد.

در دبیرخانــه شــورا  ٢١/٦/٩٧/ش  مــورخ ١٤٣٤/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٠/٦/٩٧مورخ  ٩٧-١١٨٩٣٤ -ـ نامه شهرداری رشت به شماره ش ر٤

هرهای خالق یونسکو یا اعالم انصراف از برگزاری نشست مــذکور " اعــالم درخصوص" اخذ تصمیم نهایی پذیرش میزبانی همایش شبکه ش

  وصول شد.
  

  **   اتـوبـمص  **

  اول:دستور
در  ٣١/٦/٩٧مورخ ١٥٠٠ثبت شده به شماره ٢٧/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_  ٤٣٥٢الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ  

دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت جهت کنترل ترافیک سطح شهر و ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی در نظردارد؛ از 

عنوان روز بازگشایی مدارس نسبت به سرویس دهی رایگان به دانش آموزان و دانشجویان و  به مدت سه روز به ١/٧/٩٧مورخه 

شهروندان به وسیله اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت به مردم شریف شهر رشت و همچنین 

ه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن رفاه حال شهروندان و دانش آموزان طبق سنوات گذشته اقدام نماید، در جلس

  رأی مخالف، موافقت گردید. ١رأی موافق و  ٩تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری با 

  

  دستور دوم:
در دبیرخانه  ٢١/٦/٩٧مورخ ١٤٣٣ثبت شده به شماره  ٢٠/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٣٢٩١-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش ر ف

مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به دایر نمودن پارک ایمنی و آتش نشانی ویژه کودکان (طرح پیوستی) با هدف  شورا

اجرای آموزش های ایمنی برای کودکان و باال بردن سطح آگاهی و ایمنی از طریق ایجاد محیطی شاد و مفرح و مناسب همراه با بازی 

ای شبیه به واقع جهت یادگیری بهتر و ماندگاری آموزش و نهادینه کردن تعلیمات آتش نشانی در رده هو سرگرمی و ایجاد موقعیت

ن و.. و همچنین با عنایت به اهمیت موضوع بدین جهت در نظر دارد: نسبت به پادار نمودن ردیفی در بودجه تحت  های سنی پا

میلیارد ریال، که این مبلغ از ردیف  ٥با اعتبار  ٣٠٤٠١٠١٠٠٥ان" ردیف عنوان"ایجاد و تجهیز کارگاه ایمنی و آتش نشانی ویژه کودک

 ٣٠٤٠١٠١٠٠٥میلیارد ریال(از بودجه مرکز) کسر و به ردیف  ٥٧٣تحت عنوان "روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی" با اعتبار  ٣٠٣٠١٠١٠٠١

کور، اجرای پروژه از آن طریق نیز قابل انجام است اضافه خواهد شد و با عنایت به اینکه در صورت جذب خیرین جهت انجام پژوه مذ

اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا، 

  موافقت گردید.

  

  دستور سوم:
در  ٢٥/٦/٩٧/ش مورخ ١٤٨٤/٩٧ت شده به شماره ثب ٢٥/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٤١٥٢-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف

تحت عنوان  ٤١٨٠٢ریال از ردیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به کسر مبلغ 

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥به مبلغ تحت عنوان "لوازم مصرف نشدنی" (اداری)  ٣١٣٠١"کارمزد وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به ردیف های 

ریال، با عنایت به استقرار ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢تحت عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات"(اداری) به مبلغ  ٣١١٠١ریال و 

نیروهای شهرداری مرکز در ساختمان جدید شهرداری و لزوم تجهیز ساختمان جدید و همچنین درخواست های حوزه های مختلف 

تجهیز و تعمیر (شامل پارتیشن و...) و نیز مکاتبه های شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر تجهیز لوازم اداری ساختمان جدید جهت 

شورای اسالمی شهر رشت اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد 

  ید.شهرداری به اتفاق آرا، موافقت گرد
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  دستور چهارم:
در دبیرخانــه شــورا  ٣٠/١٠/٩٦مــورخ  ٢٦٣٥ثبت شده بــه شــماره  ٢٠/١٠/٩٦مورخ ١٣٩٦_  ٦٠٥٩الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف _  

شورای اسالمی شهر رشــت مبنــی بــر اینکــه شــهرداری رشــت در نظــر دارد؛  ٣/١١/٩٦اعالم وصول شده در بیست و چهارمین جلسه مورخ 

 ٢٠٤٠٤ریــال و  ٠٠٠/٠٠٠/٧٢٨/٤بــه مبلــغ » سایر خدمات قراردادی«تحت عنوان  ٢٠٥١٢و پادار نمودن دو ردیف اعتباری  نسبت به افزایش

بودجه سازمان فرهنگی ورزشــی در ســال ٢٠٥١٨ریال و با کسر مبالغ مذکور از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠به مبلغ» کرایه ماشین آالت«تحت عنوان 

ریاســت  ٢٠/١٠/٩٦مــورخ  ٢١١٥٠٨هنری"و اضافه نمودن به ردیفهای مذکور، با عنایت به نامه شماره های فرهنگی و تحت عنوان"هزینه ٩٦

و ورزشی شهرداری رشت مبنی بر اینکه در صورت پرداخت مطالبات سازمان ردیف های اعتبــاری مــذکور  محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی

شــورای محتــرم ســازمان، اقــدام نمایــد،  پــس از طــرح در  ٥/١٠/٩٦مورخ با کسری مواجه خواهد شد با توجه به طرح موضوع در جلسه 

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گــزارش از کمیســیون مــذکور در جلســه مطــرح و پــس از بحــث و  ٢٤/٦/٩٧جلسه مورخ

  تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  

  دستور پنجم:
در دبیرخانــه شــورا اعــالم  ٢٠/٤/٩٧مــورخ  ٩٤٧ثبت شده به شماره  ٥/٤/٩٧مورخ  ١٣٩٧_  ١٨٩٤شهرداری رشت به شماره ش رف _ الیحه 

شورای اسالمی شــهر رشــت، مبنــی بــر بررســی و تصــویب"تعرفه بهــای خــدمات  ٢٥/٤/٩٧وصول شده در چهل و هشتمین جلسه مورخ 

و اصالحیه جدول سرانه بهای خــدمات ایمنــی ســازمان آتــش  ٩٧داری رشت در سالپیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر

کمیســیون هــای بهداشــت، محــیط  ٢٤/٦/٩٧و   ٧/٥/٩٧"، (پیوستی) پس از طرح در جلسات مشترک مــورخ  ٩٦و  ٩٥نشانی در سالهای 

در جلســه مطــرح و پــس از بحــث و  زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیســیون هــای مــذکور

و اصــالحیه جــدول  ٩٧تبادل نظر و أخذ رأی"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال

  " با اصالحاتی (پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.٩٦و  ٩٥سرانه بهای خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در سالهای 

شورای اسالمی شهر رشت، برابر  ١٩/٦/٩٧منش در جلسه مورخ آقایان؛ حامد عبدالهی و محمد حسن عاقلبا توجه به غیبت  ـ سپس

ن ١٦ماده  ٢تبصره آقایان؛ حامد شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارایه توضیحات نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.ه اتفاق آرا غیبتبعبدالهی و محمد حسن عاقل منش 

  تشکیل گردد. ٩/٧/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠:٤٥جلسه رأس ساعت 

، رضــا رســولی،  مــنش ، فاطمــه شــیرزاد، عاقــل ، حامد عبدالهی ، فرهام زاهد حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، حاجی پور حاضرین:

  بهراد ذاکری

  امیر حسین علوی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد پنجاه و ششمین ٩/٧/٩٧ ١٧دوشنبه  ساعت: فوق العاده

شــهر رشــت بــه ریاســت اســالمی  رشت در محل ساختمان شورای (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر، پنجاه و ششمین جلسه٧/٧/٩٧مورخ  ١٥٦٩براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه:

اصالح ردیف اعتباری جهت پرداخت مبلغ مبنی بر صدور مجوز ٨/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧ - ١٣٢٢١٩ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ 

ریال (سهم شهرداری ازمبلغ دیه) به هیئت مذهبی متوسالن ساالر عشق علمدار کربال جهت پرداخت به خانواده محمد طاهاروحی بابت ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/١

  . ٩٥سانحه حریق در ظهر عاشورا سال

ریال کمک مالی به آقای ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ٣٤٤٦رف _ ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  خدمات شهری بودجه سال جاری . ٤١٧٠١نیا و از محل کد اعتباری علی اکبرتقی

از مــدیران  بــین و یعقــوب امیــریدر خصوص معرفی آقایان؛ احمدرضا حق ١٤/٦/٩٧مورخ ١٣٩٧ – ١١٤٣٨١ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ 

  مالی سابق شهرداری مبنی بر انتخاب و انتصاب احدی از نامبردگان به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت.

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی و سخنگوی محترم شورا، ضمن عرض سالم، به دستور جلسه اشاره نمودند و 

 .مدیر مالی شهرداری انتخاب می شود و نامزدهای سمت شهردار نیز بررسی می گرددافزودند: امروز 

و ضمن قرائت فرازی   منشی محترم شورا همچنین درگذشت شادوران مصطفی رضازاده یکی از قهرمانان ورزشی رشت را تسلیت گفتند

 .اشتنداز وصیت نامه شهید ابراهیم امینی، یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گرامی د

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

جناب آقای سیدامیر حسین علوی رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، نیز فوت مرحوم رضا زاده قهرمان ارزنده کینگ بوکس را 

  تسلیت گفتند

با برنامه ریزی  رئیس محترم شورا همچنین روز آتش نشانی و خدمات ایمنی را هم به آتش نشانان تبریک گفتند و تصریح کردند:

 .کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا از مدیرعامل این سازمان تقدیر می گردد

ایشان با اشاره به غیرعلنی بودن جلسه،  ابراز کردند: با نظر هیات رئیسه محترم شورا جلسه امروز غیرعلنی برگزار می شود و موارد مهم 

  .رشت در سایت شورا اطالع رسانی می گردد توسط روابط عمومی شورای اسالمی شهر

 

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا در خصوص "در  ٩/٧/٩٧/ش  مورخ ١٥٩٠/٩٧ثبت شده به شماره  ٧/٧/٩٧مورخ  ٩٧- ٤٤٣٤ - ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

حد مقدورات و مقررات " با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اختیار قرار دادن مکانی جهت اسقرار بنیاد ایران شناسی در 

  ذیربط ارجاع شود. اخذ رأی ضمن موافقت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به کمیسیون

در دبیرخانه شورا درخصــوص"اخذ  ٩/٧/٩٧/ش  مورخ ١٥٩١/٩٧ثبت شده به شماره  ٧/٧/٩٧مورخ  ٩٧- ٤٤٣٦ - ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف٢

ی مجوز جهت انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه قطار شهری در رشت " با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبــادل نظــر و اخــذ رأ

  ذیربط ارجاع شود. ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون
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  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:

در دبیرخانه شورا، مبنی بر  ٨/٧/٩٧مورخ ١٥٨٦ثبت شده به شماره ٨/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧ -١٣٢٢١٩نامه شهرداری رشت به شماره ش رـ 

شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر  ٣/٥/٩٦مورخ  ٦٣٩و مصوبه شماره  ٢٠/٣/٩٦مورخ  ٤٨٩اینکه شهرداری رشت پیرو الیحه شماره 

به هیئت مذهبی متوسالن ساالر عشق علمدار کربال جهت پرداخت به خانواده محمد طاهاروحی بابت سانحه حریق در پرداخت دیه  

که شهرداری از بابت حادثه آتش سوزی خیمه به پرداخت دیه به  ٩٥مهرماه سال  ٢١ظهر عاشورا در هیئت عزاداری امام حسین (ع) در 

برابر رأی بوده است جهت کمک مالی و  %٦٠یأت عزاداری متوسالن ساالر شهیدان به ایشان محکوم و درصد تقصیر ه %٤٠میزان 

ریال (سهم شهرداری ازمبلغ دیه) به هیأت مذکور ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/١دادگاه در نظر دارد؛ نسبت به اصالح ردیف اعتباری جهت پرداخت مبلغ 

لجاری و با توجه به کمبود اعتبار در ردیف مذکور با کسر بودجه سا ٤/٤١٦٠٨جهت پرداخت به خانواده روحی و از محل ردیف اعتباری 

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ  اقدام نماید ٤/٤١٦٠٨و اضافه نمودن به اعتبار ردیف  ٤١٨٠٢آن مبلغ از اعتبار ردیف 

  ، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.رأی

  دستور دوم :

در دبیرخانه  ٩/٧/٩٧مورخ  ١٥٨٩ثبت شده به شماره   ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ٣٤٤٦رف _ داری رشت به شماره شالیحه دوفوریتی شهر 

نیا از پرسنل ریال کمک مالی به آقای علی اکبرتقی٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شورا مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

که منجر به قطع مچ پای ایشان گردیده است و نیز برای ادامه درمان فرزندشان که  شهرداری رشت، با توجه به داشتن بیماری دیابت

خدمات شهری بودجه سال جاری اقدام نماید در جلسه  ٤١٧٠١مبتال به بیماری خاص(سرطان تیروئید) می باشد و از محل کد اعتباری 

  پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.نظر و اخذرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با و تبادلمطرح و پس از بحث 

  دستور سوم :

در دبیرخانه شورا در  ١٤/٦/٩٧مورخ  ١٣٥٩ثبت شده به شماره   ١٤/٦/٩٧مورخ ١٣٩٧ – ١١٤٣٨١نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ  

صص در حوزه مالی با تحصیالت مرتبط بین و یعقوب امیری از مدیران مالی سابق شهرداری و متخارتباط با معرفی آقایان؛ احمدرضا حق

قانون شهرداری و به استناد تبصره  ٧٩مبنی بر انتخاب و انتصاب احدی از نامبردگان به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت، در اجرای ماده 

ن نامه استخدامی کارکنان شهرداریها که مقرر می دارد؛ ذیحساب دوم یا قائم او از بین مستخدما ٣٤ماده  ٤ ن ثابت و رسمی واجد آ

د شورا منصوب می شود و با عنایت به ارسال نامه  ١٢/٦/٩٦مورخ  ١١٦٥٩١شماره  شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تأ

درخصوص انتصاب آقای مجتبی ماه پسند به عنوان مدیر مالی شهرداری که تاکنون مسکوت مانده است و حسب نامه های شماره 

معاون محترم دادستان عمومی و انقالب رشت مبنی بر عدم  ١٢/٦/٩٧مورخ  ٣٠٠٠/٤٦٤٦/٩٠٢٧و  ٧/٦/٩٧مورخ  ٣٠٠٠/٤٤٩٨/٩٠٢٧

و با  ١٣/٦/٩٧مورخ  ١١٢٤٢٧وجاهت قانونی انتصاب افراد قراردادی در پست های مصوب سازمانی و ارسال پاسخ آن طی نامه شماره 

) جهت اجرای مقررات قانونی و ارسال ٢٢/٦/٩٧مبنی بر اعطای فرصت ده روزه(تا ١٢/٦/٩٧مورخ  ٣٠٠٠/٤٦٧١/٩٠٢٧توجه به نامه شماره 

 ١رأی موافق در مقابل  ٨نتایج  حاصله به مرجع قضایی، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی آقای یعقوب امیری با 

  ب گردیدند.رأی آقای احمدرضا حق بین، به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت، انتخا

ـ در ادامه با توجه به معرفی کاندیداهای تصدی سمت شهردار رشت مقرر شد؛ پس از اخذ رزومه افراد معرفی شده، در جلسات آتی 

  نسبت به بررسی و انتخاب شهردار رشت اقدام گردد.

 ١٦ماده ٢شهر رشت، برابر تبصرهشورای اسالمی  ٢/٧/٩٧ مورخجناب آقای سید امیر حسین علوی در جلسه ـ سپس با توجه به غیبت 

ن به اتفاق آقای سيد امير حسين علوی شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارایه توضیحات نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.آرا غیبت

  العاده برگزار گردد. به صورت فوق ١٦/٧/٩٧شنبه مورخ ـ در پایان مقرر گردید؛ جلسه بعدی شورا روز دو

  .با ذکر صلوات پایان یافت ٢٠جلسه رأس ساعت 

  حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی حاضرین:
  حاجی پور، بهراد ذاکری غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور پنجاه و هفتمین ١٦/٧/٩٧ ١٧دوشنبه  ساعت:  العادهفوق 

- اســالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ســاختمان شــورای، پنجاه و هفتمین جلسه١٤/٧/٩٧مورخ ١٦٢٢براساس دعوتنامه شماره      

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. با قرائت آیاتی چند از کالم هستی شهر رشت به ریاست جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا

  دستور جلسه:

  ".١٣٩٧در خصوص "افزایش اعتبار بودجه ردیف دیون تملک بودجه سال   ٢٢/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٣٨٤٨- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

ریال کمک مالی به مؤسسه ٠٠٠/٣٣٢/٣٥٨درخصوص "پرداخت مبلغ  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٣٠٥٠رف ــ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  بودجه خدمات شهری سال جاری. ٤١٧٠١خیریه فاطمیون و از ردیف کد اعتباری 

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

حاب رسانه ها در ابتدای جلسه جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای شهر اسالمی رشت، ضمن عرض سالم، اص    

را یار دوازدهم شورا خطاب نموده و گفتند: از خبرنگاران انتظار می رود در انعکاس درست مطالب تالش نموده و اخبار شورا را با 

صداقت منعکس و عدالت را در نوشتار خود رعایت نمایند و خبرنگاران به اعضای شورا کمک کنند تا در انجام وظایف قانونی خود به 

 .ل نماینددرستی عم

ها آمیخته به انواع رئیس محترم شورا با اشاره به فضای رسانه ای در آستانه انتخاب شهردار تصریح کردند: فضای این روزهای رسانه

تهمت و دروغ های نارواست. ولی چنین فضایی در ذهن اعضای شورا تاثیری ندارد اما ممکن است در ذهن شهروندان تأثیر ناصوابی 

امروز همه در یک کشتی نشسته ایم و سرنوشت مشترکی داریم. بنابراین اصحاب رسانه کمک کنند تا منتخبین مردم داشته باشد. 

  .بتوانند به انتخاب درستی برسند
 

 نطق قبل از دستور ناطق اول: 

ی پست شهرداری از در ادامه جلسه، جناب آقای رضا رسولی، عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت، به عنوان یکی از نامزدهای تصد

ادامه حضور خود به عنوان یکی از نامزدهای شهردار انصراف دادند. اما پیش از آن مکتوبه ای حاوی شاخصه ها و معیارهای انتخاب 

 شهردار تقدیم شورای شهر رشت نمودند.

به انتخاب شهردار می پرداختم،  که ۹۲ایشان با اشاره به حضور خود در دور چهارم شورا اظهار کردند: در سال های گذشته در سال 

 .شاخص هایی برای جایگاه شهردار در نظر گرفتیم تا با یک ساختار شفاف و مشخص و معیارهای سنجیده به گزینه های بهینه برسیم

ضای شورا عضو محترم شورا افزودند: تجربه گذشته این بود که هر نامزد فرصت داشته باشد تا با مذاکره و گفتگو سوابق خود را به اع

 .معرفی نماید و با مناسباتی که بین اعضای شورا به وجود می آید، تلفیق این دو می تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند

ای مواجه شدیم که انتخاب شهــردار در این دوره با پدیده آقای رسولی با ابراز تأسف از تعدد انتخاب شهردار در دو دوره اخیر افزودند: 

تر شده است که این شاید ناشی از فضای حاکم بر کشور و فضای دم حضور چشمگیر شخصیت هایی در حد کشوری، مشکلبه دلیل ع

حاکم در شورا بوده است. خود بنده به عنوان دانشجوی دکترای شهرسازی و دو دور سابقه حضور در شورا به این نتیجه رسیدم، می 

 ۱۹یر گزینه ها قرار بگیرم و با مشورت با دیگران به عنوان یکی از نامزدهای شهردار از بین توانم به عنوان یک گزینه شهردار در کنار سا

  گزینه اعالم آمادگی کردم.

ایشان از ادامه حضور انصراف داده و اضافه کردند: تجربه دوران آقای نصرتی، فضای همدلی و اتحاد بین اعضای شورا برای شهر آسیب 

 .اختالف نظرهایی بین اعضای شورا وجود دارد، ولی امیدوارم شهردار با شاخصه های درستی انتخاب گردددیده رشت بود. اگرچه 

آقای رسولی در پایان صحبت خود، شاخص های انتخاب شهردار را تقدیم اعضای محترم شورا نمودند و ابراز کردند: این معیارها توسط 

  .کمیسیون عمران شورا تهیه شده استیک تیمی از دوستان دانشگاهی و برخی از مشاوران 
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  نطق قبل از دستور ناطق دوم:

سپس جناب آقای بهراد ذاکری، عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت، از هیات رئیسه محترم شورا خواستند تا مراحل انتخاب شهردار 

وز شنبه شرکت نکردم، این است که انتخاب شفاف و با حضور اصحاب رسانه برگزار گردد و افزودند: دلیل اینکه در جلسه هیات رئیسه ر

های مبهمی ایجاد شده بود که مردم به نحوه شهردار در رشت متفاوت است. فضایی حاکم شده که شهروندان دغدغه داشتند و بحث

برگزار شود، به  شود، پروسه انتخاب شهردار در جلسات علنی و با حضور خبرنگارانانتخاب شهردار حساس شده اند. بنابراین پیشنهاد می

 .شورا شرکت نکردم ٥٧این علت که جلسه غیرعلنی بود، در جلسه 

نامزد ٧نفر رای گیری شود و تعداد  ۷نفر برای  ۵عضو محترم شورا ادامه دادند: با توجه به کثرت نامزدها، پیشنهاد می شود به جای 

  فرصت داشته باشند تا برنامه های خود را ارایه دهند.

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:

در دبیرخانــه شــورا اعــالم  ٢٤/٦/٩٧مــورخ ١٤٧٦ثبت شده به شــماره  ٢٢/٦/٩٧مورخ  ٩٧-٣٨٤٨ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

شورای اسالمی شهر رشــت مبنــی بــر اینکــه شــهرداری رشــت،با عنایــت بــه اعتبــار  ٢/٧/٩٧وصول شده در پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 

  میلیاردریال ١٤٠تحت عنوان"دیون تملک" به مبلغ  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢ردیف

که در طی شش ماه گذشته به دلیل تملک برخی مسیرها و برخی آرای قطعی صادره از محاکم بابت غرامــت ملــک بــا  ٩٧در بودجه سال 

مانــده و تملــک هــای موضــوع  میلیارد لایر نیز هزینه شده است، با توجه به تعهدات باقی ١٣٩کمبود اعتبار مواجه گردیده و تاکنون مبلغ 

، در نظــر دارد؛ نســبت بــه افــزایش اعتبــار ردیــف ١٣٩٧بینی و احتمال صدور آرای قضایی تا پایان سال پروژه های در دست اقدام و پیش

 تحت عنوان"ساخت تونل ها و تقــاطع هــای غیرهمســطح مــورد ٣٠٣٠٣٠٣٠٠١لایر از ردیف اعتباری  ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مذکور با کسر مبلغ 

عمرانی بودجه ســالجاری اقــدام نمایــد پــس از طــرح در  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢نظر طرح جامع در سطح معابر شهر رشت" و اضافه نمودن به ردیف 

های عمران و توسعه شهری شورا و برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گــزارش از کمیســیون کمیسیون ٨/٧/٩٧جلسات مشترک مورخ  

از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری تا سقف یکصــد و هشــتاد میلیــارد ریال(معــادل  های مذکور در جلسه مطرح و پس

هجده میلیارد تومان) صرفًا جهت پرداخت آن دسته از دیون تملک که مستند به آرای قطعــی صــادره از مراجــع قضــایی تــا پایــان ســال 

ای در راســتای توافــق بــا مــالکین درخصــوص نحــوه تنظــیم نظــام نامــهمی باشند موافقت گردید و مقرر شد؛ شهرداری نسبت بــه  ١٣٩٧

  پرداخت غرامات و دیون، اقدام و جهت بررسی و تصویب به شورا ارائه نماید.

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٢٥٥ثبت شده به شماره  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٣٠٥٠رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٢

  شورای اسالمی شهر رشت  ٣/٦/٩٧ول شده در پنجاه و سومین جلسه مورخ اعالم وص

ریال کمک ٠٠٠/٣٣٢/٣٥٨مبنی بر اینکه شهرداری رشت به منظور حمایت و ترویج فرهنگ خیریه در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

مورخ  ٧٩٣٨٣رارداد مشارکت به شماره ش ر ـ مالی به مؤسسه خیریه فاطمیون با توجه به بررسی های به عمل آمده  و نظر به انعقاد ق

خدمات شهری بودجه سال جاری اقدام نماید در جلسه  ٤١٧٠١فیمابین شهرداری رشت و مؤسسه مذکور و از ردیف کد اعتباری  ٣٠/٤/٩٧

  .رأی مخالف، موافقت گردید ٢رأی موافق و  ٩مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری، با 

نفر از کاندیداهای  ٦ـ در ادامه جلسه، پس از  توضیحات جناب آقای سیدامیر حسین علوی رئیس محترم شورا در ارتباط با انتخاب 

  هردار، ـمت شـدی سـدای تصــر کاندیــنف ١٧ان ــد و از میــل آمــری به عمــگیا رأیــه برنامه هــسمت شهردار رشت، به منظور ارائ
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  نفر با اکثریت نسبی آرا به شرح زیر انتخاب شدند: ٦رأی پس از اخذ 

  ـ حامد عبدالهــی٢ـ رضا ساغری                                  ١

  ـ سینا مقدادی٤ـ علی مبصر                                   ٣

  ـ بهزاد نیک فهم ٦ـ مسعود موسوی                             ٥
  

های ، به منظور ارائه برنامه١٨رأس ساعت  ١٧/٧/١٣٩٧جلسات فوق العاده شــورا در عصر روز سه شنبه مورخ ـ سپس مقرر شد؛ 

، به منظور رأی گیری نهایی برای انتخاب شهردار تشکیل ١٠رأس ساعت  ١٨/٧/١٣٩٧نامزدهای سمت شهردار و صبح روز چهارشنبه مورخ 

  گردد.

 ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٩/٧/٩٧ذاکری و اسماعیل حاجی پور در جلسه مورخ آقایان؛ بهراد با توجه به غیبت  ـ سپس

ن ١٦ماده  آقایان؛ بهراد ذاکری و شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارایه توضیحات نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.به اتفاق آرا غیبت اسماعیل حاجی پور

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩لسه رأس ساعت ج

حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمــه شــیرزاد، عاقــل مــنش، رضــا رســولی، امیــر حســین حاضرین: 

  علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری

  

  

  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد پنجاه و هشتمین ١٧/٧/٩٧ ١٩سه شنبه  ساعت:  فوق العاده

شــهر اســالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، پنجاه و هشتمین جلسه١٧/٧/٩٧مورخ  ١٦٤٨براساس دعوتنامه شماره 
  بخش قرآن مجید برگزار گردید. هستیرشت به ریاست جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم 

  دستور جلسه:

  بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری رشت آقایان؛رضا ساغری، علی مبصر و حامد عبدالهی. -

  

  نطق قبل از دستور منشی شورا؛

به حاضرین با در ابتدای جلسه سرکار خانم فاطمه شیرزاد، سخنگوی محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن عرض سالم و خیرمقدم 

  اشاره به دستور جلسه خواستار همکاری اعضای محترم شورا در بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری جهت انتخابی اصلح شدند.

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

دیریت شهری جناب آقای سیدامیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، با اشاره به روز کودک خواستار توجه ویژه م

  به مفهوم واقعی رشت شهر دوستدار کودک شدند.

سپس ایشان با اشاره به دستور کار جلسه خواستار حضور نامزدهای حاضر طبق حروف الفبا جهت ارائه برنامه به مدت سی دقیقه 

  شدند.
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- که اقدامات صورت گرفته در دوره از آن جناب آقای رضا ساغری، به عنوان اولین نامزد تصدی شهرداری رشت با ابراز این مطلب پس

ترین ادوار شورا دانستند و خواستار ادامه این مسیر توسط شورای های دوم و سوم شورای شهر را از لحاظ ایجاد تحوالت عمده موفق

  پنجم شدند.

الیروبی  ۸۵ه در سالایشان پیگیری مسیر توسعه طبیعی را بهترین راهکار جهت ایجاد توسعه شهر دانستند و با بیان این موضوع ک

  ها اولین مهم در مسیر توسعه است.ها را شخصًا آغاز کردم بیان داشتند؛ امروز ساماندهی وضعیت رودخانهرودخانه

  آقای ساغری اظهار داشتند: لزوم به کارگیری اسناد باالدستی همچون طرح تفصیلی باید پس از بازبینی به عنوان نقشه راه قرار گیرد.

توسط برترین مشاورین کشور احداث یک زیرگذر با  ۸۵ص پیاده راه فرهنگی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در سال ایشان در خصو

ی نگاه ترافیکی و ایجاد بازارچه زیر میدان شهرداری با اهداف اقتصادی را طرحی بهینه در این حوزه دانستند و از افتتاح پیاده راه فرهنگ

  تاسف کردند.تنها با یک سنگ فرش ابراز 

های شهرداری را معضل اصلی موجود در شهرداری و حضور یک مدیر مالی مجرب در کسوت شهردار را تنها راه آقای ساغری حجم بدهی

های اقتصادی اولویت خود را پرداخت دیون شهرداری با مدیریت این وضعیت دانستند و با اشاره به سابقه مدیریتی خود در بنگاه

کردن شهرداری در حوزه نیروی انسانی، ایجاد رقابت در بین بانکها جهت ری همچون تهاتر و عوارض دانستند و چابکاستفاده از ابزا

  ترین موارد مد نظر خود عنوان نمودند.سی را اصلیهمکاری با شهرداری و گشایش اعتبار ال

ع منابع شهرداری می شود لذا  ایشان عنوان داشتند: اتمام پروژه های نیمه تمام باعث جلب اعتماد شهروندان به شهرداری و عدم تض

  را جزو اقداماتی دانستند که باید هرچه سریعتر آغاز گردد. ۵شروع به کار پروژه ژ

  در ادامه اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای ساغری مطرح کردند؛

امیدوارم با این جدیت که سخن گفتید، اگر انتخاب شوید این سرکار خانم شیرزاد گفتند: با نطق شما به توسعه رشت امیدوار شدم و 

  مهم اتفاق بیفتد. امیدوارم اصلح ترین انتخاب را داشته باشیم. ایشان برنامه های خوبی ارایه دادند، سوالی ندارم.

این کار را کرده موفق شیفت کار کند و هر استانی  ٣سپس جناب آقای جذب نیز بیان داشتند: شهردار اگر بخواهد موفق شود باید 

  است. شهرداری حیاط خلوت برخی از افراد و گروه ها شده است. 

آقای ساغری توانایی مقابله با این باندهای ایجاد شده را دارد؟ درآمدهای نامشروع بدست آمده از تهاترها، تهاترهای خود به خودی، 

ر خط ایجاد دفاتر فنی برخی از کارکنان شهرداری که مراجعین را هدا یت می کنند و شهرداری شغل دوم آنها شده، نفوذ افراد برای تغ

پروژه در زمینهای شخصی افراد، قراردادهایی که در پس آن رانت دیده می شود و ... آیا شما توانایی و جرأت مقابله با این باندها را 

  دارید؟

های نامزدها جذاب است اما در عمل اسی بازی می کند. صحبتجناب آقای علیپور هم گفتند: شهرداری امروز برای انتخاب شهردار سی

خوریم. پروژه هایی که زمان شهرداری شما استارت خورد نیمه کاره به ادوار بعد هم رسید ولی در عمل اجرا نشد. به به مشکل بر می

ها داده شد،اتاق شکوفایی راه تی خیلی وعدهعنوان نمونه قرار بود زیر پیاده راه  شهرداری، بازارچه احداث شود، یا در زمان آقای نصر

خواهیم شهرداری افتاد و با رفتن ایشان، نه شکوفایی دیدیم نه اندیشه و بلکه تنها تعداد زیادی مشاور وارد شهرداری شد.آیا  می

  خواهی کنیم؟!انتخاب کنیم تا سهم

توانید یک اهرم توانید این بدهی ها را بپردازید. چگونه میمیلیارد بدهی دارد چگونه می  ٧٠٠عضو محترم شورا افزودند: شهرداری 

  مالی که متصل به افراد است، داشته باشید؟ ما شهرداری می خواهیم که مستقل و استوار باشد.

ا آقای عاقل منش هم پرسیدند: با توجه به نیاز معنوی رشت به مدیریت با ثبات و مستمر و جهادی که شبانه روز پای کار باشد و ب

  توجه به اینکه جنابعالی سالهاست از شهرداری فاصله گرفته اید و اطالعات شما به روز نیست، آیا توان فکری کار جهادی را دارید؟

عضو محترم شورا افزودند: با توجه به مشکالت فراوان اقتصادی، آیا می توانید از ارتباطات استانی و خارج استانی برای برون رفت از 

ستفاده کنید؟ به ویژه با توجه به حضور شما در آب منطقه ای، مشکالت حوزه آب، رودخانه ها و تاالب عینک را حل ها ااین چالش

د؟   نما



  
  
  
  
  
  

  
٢١ 

 

کرد اعتبار تخصیص جناب آقای زاهد نیز با اشاره به حضور آقای ساغری در هیأت مدیره آب منطقه ای خواستار توضیح پیرامون هزینه

  انه ها شدند.یافته از سوی دولت برای رودخ

ای دارید؟ با توجه به محدود بودن منابع مالی و عضو محترم شورا افزودند: برای برگرداندن تعصب نیروهای شهرداری به بدنه چه برنامه

  نیروی متخصص چه راهکار توسعه ای دارید و چگونه سرمایه گذار جذب خواهید کرد؟ چه مدلی برای برون رفت از این مشکل دارید؟

قای رسولی نیز ابراز کردند: رشت خاطرات خوبی در دوره شهرداری شما دارد. بسیاری از پروژه ها مثل پروژه تجاری زیتون در جناب آ

ات می باید دوباره با نامزدها گفتگو کرد. سوال من این است  زمان شما آغاز شد. به نظر برنامه نامزدها کلیات بود و برای بررسی جز

  ای دارید؟مدت برای رفع مشکل ترافیک رشت چه برنامه که جنابعالی در کوتاه

جناب آقای بهراد ذاکری نیز پرسش کردند: جنابعالی شهرداری پر تالش و با صالبت در دوره خودتان بودید. چه شاخص فرهنگی خاصی 

  برای اجرا در حوزه فرهنگی دارید ؟

ر شاخصه های فرهنگی، پس از تعریف راهبردها و چشم انداز، باید سپس آقای ساغری در پاسخ به سواالت اعضای محترم شورا گفتند:د

یک بیانیه ارزشی از فرهنگ و جامعه تدوین کنیم که مختص گیالن و رشت باشد. به زبان گیلکی اهمیت دهیم. اسم محالت رشت 

هنگی هم از دل آن در می آید برگرفته از هویت گذشته همان محله باشد. اگر پیوست های فرهنگی رشت را بنویسیم، شاخصه های فر

  ها باید برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی استخراج شود. نظیر تعزیه خوانی  گیالن که مغفول مانده است. و از همین پیوست

ایشان راهکار حل ترافیک رشت را تعریض خیابان ورودی به رشت دانستند و افزودند: خیابان های شرقی و غربی رشت بسیار ضعیف و 

سال آینده تجمع شهرکهای حاشیه را خواهیم داشت. از حاال باید به فکر احداث خیابان های جدید باشیم. این ٢٠نیازمند اصالح است. 

  سال پیش است. ١٠٠شریان های اصلی مربوط به 

  ترافیک رشت است. بودم. برنامه من رفع معضلB.R.T ساله خود را تعریف کند بنده مخالف اجرای  ٥باید شورای ترافیک برنامه 

ایشان افزودند: در زمان مدیریت بنده برای مطالعه قطار شهری هزینه هم شد  ولی به دلیل کاهش جمعیت، وزارت کشور اجرای قطار 

  شهری را تصویب نکرد.

شته شرکت های میلیارد  تومان اعتبار دولت خرج بدهکارهای گذ ٥٠آقای ساغری در مورد بودجه ساماندهی رودخانه ها، نیز گفتند: 

  پیمانکاری شد و تنها یک دفتر مطالعاتی کنار رودخانه زدند که هزینه ایجاد یک دفتر پایش کمی و کیفی آب شد. 

  توان با این شرکتها قرارداد بست. آقای ساغری رفع مشکل مالی را نیز کمک گرفتن از متخصصین اقتصادی عنوان کردند و گفتند: می

مدیر توانمند با کمک  ٢٠توانایی جسمی و روحی کار شبانه روزی را دارم. باید چند معاون قوی و حداقل  ایشان تاکید کردند: بنده

اعضای شورا به کار گیریم. در یک سازمانی که مدیر اصلی و مشاوران و معاونین و مدیران سالم باشند، کل سازمان سالم سازی می 

است و اعضای شورا هم کمک می کنند اگر دو سوم شورا با شهردار همگرایی شود. انتخاب شهرداری برای من یک تکلیف و عبادت 

سال در دولت خدمت کردم و تاکنون پاکدست بودم و تالش خواهم کرد که در سیستم  ٣٠داشته باشند، کارها پیش می رود. بنده

  شهرداری هم زیردستان دچار فساد و رانت نشوند.

معاونت موجود در شهرداری و حجم  ۵سازمان و  ۱۰مزد تصدی شهرداری رشت، با اشاره به در ادامه جناب آقای علی مبصر دومین نا

قابل توجه نیروی انسانی، مشکالت موجود ناشی از عدم چابکی شهرداری را به دلیل عدم نظارت بر عملکرد پرسنل و نبود شرح وظایف 

  مشخص از این ظرفیت دانستند.

وزه درآمد از باالترین حساسیت در شهرداری برخوردار است، تقویت درآمد شهرداری با رویکرد ایشان با بیان این موضوع که امروز ح

  ی محوری خود در این حوزه دانستند.ایجاد مشارکت شهروندان را برنامه

ی آقای مبصر در ادامه جلسه بررسی و گردآوری اطالعات مالکین و ارائه خدماتی همچون پرداخت غیرحضوری عوارض و بسته ها

  های خود در حوزه درآمد دانستند.تشویقی، ایجاد فضای وی آی پی جهت حضور سرمایه گذاران شاخص را جزو اولویت

برداری موقت، شناسایی دقیق و ایشان شناسایی امالک خالف ساز و پیگیری برنامه مدون جهت اخذ عوارض از این امالک، عوارض بهره

گیری از خروج عوارض خودرو از شهر، لزوم شفافیت در دریافتی های شهرداری و توجه ویژه بندی پرداخت دیون شهرداری، جلو اولویت

  به حوزه گردشگری را جزو سایر برنامه های خود در ارتقا سطح درآمد شهرداری دانستند.
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ناوگان حمل و سازی جریان ترافیک و بسط و گسترش سیستم هوشمند ترافیک، پایش محیط زیست با نوسازی آقای علی مبصر روان

کارگیری ظرفیت سمن های مردم نهاد و ایجاد مناطق نمونه ترافیکی و تدوین دستورالعمل استفاده از نقل عمومی، فرهنگ سازی با به

  دوچرخه را جزو برنامه های ترافیکی خود دانستند.

ئه خدمات را اقداماتی در حوزه فرهنگی ایشان توجه ویژه به معضالتی همچون کودکان کار در حوزه فرهنگی و ایجاد توازن در ارا

  دانستند و بر ایجاد شهری انسان محور تاکید داشتند.

  سپس اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای مبصر مطرح کردند؛ 

یت شهری و جناب آقای علیپورگفتند: جنابعالی جوان پرتالشی هستید و باید به جوان ها میدان داد. اما با این رانت و فساد در مدیر 

کارگیری مشاوران چگونه برخورد می کنید؟ با هزینه های تحمیل شده به شهرداری نظیر بهسهم خواهی اعضای شورا چگونه مقابله می

  کنید؟

جناب آقای عاقل منش نیز خواستار ارایه راهکار کوتاه مدت برای ایجاد درآمدهای پایدار شدند و پرسیدند: با وجود مشکالت اقتصادی 

ایی برای درآمدزایی و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه ر و طرح جدید تفصیلی رشت که منابع درآمدی را کاهش داده، چه برنامهکشو

  کاره دارید؟ 

آقای رسولی نیز گفتند: توانمندی های آقای مبصر را می شناسم، رشت نیازمند یک مدیر خوب است تا الزامًا یک مهندس. اعضای شورا 

  مهندسان خوب اعتماد کردند و نامزد شهرداری شدند. نفر از  ٤به 

  آقای ذاکری  نیز بر استفاده از  ظرفیت جوانان با اعتماد سازی تاکید کردند. 

خانم شیرزاد نیز با اشاره به رنج سنی نامزدها گفتند: ورود چندین عضو از جامعه مهندسی یک آزمون برای نظام مهندسی است و آقای 

هایشان به ساماندهی کودکان ح و برنامه خود تجربه و تخصص را کنار هم قرار داده است. ایشان در بخشی از برنامهمبصر در ارائه طر 

  کار و ترویج مباحث اجتماعی اشاره نمودند که قابل تقدیر است و امیدواریم مدیران ارشد استان از ظرفیت جوانان استفاده کنند.

  شورا را پاسخ دادند.های اعضای سپس جناب آقای مبصر پرسش

دار در شهرداری گفتند:در خانواده هم ممکن است فرزندی مرتکب خطا شود. شهردار باید شهرداری را خانه ایشان در مورد فساد ریشه

و با  خود بداند و رفتار مدیران و پرسنل را رصد کرده و زمانی را برای کنترل آموزش آنها اختصاص دهد. باید به مدیر شهری اعتماد کرد

  پیدا کردن معضل و به وسیله آموزش و اعتماد سازی مشکل را حل کرد.

ایشان برای درآمدزایی هم ابراز کردند: منابع درآمدی مغفول مانده در شهرداری زیاد است. نظیر درآمدزایی به وسیله سازمان دارایی 

برنامه های من محقق  %٣٠یا افزایش عوارض خودرو. اگرسال پرداخت نشده یا عوارض برخی ادارات و  ٣(مالیات بر ارزش افزوده)که 

گذار ملی و خارجی جذب کردوبرای این کار با ارایه رسد. در بلندمدت نیز باید سرمایهشود، در کوتاه مدت بدهی شهرداری به اتمام می

  گذار امتیاز داد.های ویژه به سرمایهمشوق

ر گذشته را بررسی نمودم و متوجه شدم در آرشیو و بولتن های قبلی شورا، بسیاری از آقای عاقل منش افزودند: بنده آرشیو شورای ادوا

اسناد موجود نیست. تاکنون افراد زیادی نامزد پست شهرداری شدند و طرح و برنامه های خوبی ارایه دادند، ولی آرشیو برنامه های 

تند نگاری صورت گیرد و از امروز کلیه مستندات نامزدها آرشیو ایشان مدون نیست. لذا ایشان از ریاست محترم شورا خواستند این مس

  های نامزدها را در دستور کار خود قرار داده و برای بررسی و نوشتن طرح آماده نمایند.های تخصصی برنامهشود و همچنین کمیسیون

می شورا ابراز کردند: اعضای دیگر نیز اهتمام آقای عاقل منش با اشاره به اهدای برخی از مدارک مربوط به شورای گذشته به روابط عمو

تواند به گذشته برگردد و به عنوان ره آورد ارزشمند گذشته است، تقدیم روابط عمومی شورا دهند تا نموده وهرگونه اسنادی که می

  کتابخانه روابط عمومی هم تقویت گردد.

اشاره به اشراف کامل خود به مشکالت موجود در حوزه های  سپس جناب آقای حامد عبدالهی سومین نامزد تصدی شهرداری رشت، با

  مختلف شهرداری اظهار داشتند: تالش خواهم کرد، مشکالت عدیده این نهاد غیردولتی را با قریب به چهار هزار پرسنل حل نمایم.

هفت نوع قرارداد خدمتی مختلف باشد وجود ایشان با ذکر این مطلب که اصلی ترین چالش امروز شهرداری در حوزه نیروی انسانی می

  بین شهرداری و پرسنل را باعث کاهش بهره وری و عدم رضایت پرسنل دانستند که باید هر چه سریعتر این مشکل حل شود.
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آقای عبدالهی عدم شایسته ساالری در انتصاب مدیران و اعمال سالیق در این زمینه را جزو مشکالت دیگر شهرداری دانستند و پیشنهاد 

  دند با تشکیل یک کمیته انتصابات بتوان آن را رفع کرد.دا

های خود دانستند و با اشاره ایشان با توجه به موضوع محیط زیست، اقدامات مقتضی در مسئله رودخانه ها و پسماند را جزو اولویت

سوز با به کارگیری منابع ملی را جزو  چون زبالههایی همسازی از درون خانه شهروندان و پیگیری طرحبه سرانه زباله شهر رشت فرهنگ

  برنامه های خود دانستند.

ایشان ایجاد اعتماد بین شهروندان را با ارائه خدمات مناسب و رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و هوشمندسازی سیستم 

  های خود در این حوزه دانستند.های غیرحضوری جزو برنامهخدمات و اخذ مطالبات و مراجعه

وجود داشت را بهترین راهکار برای  ٥هایی همچون ممیزی امالک که تجربه آن در مدیریت منطقه آقای عبدالهی سپس پیگیری طرح

  ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری دانستند.

  سپس اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای عبدالهی مطرح کردند:

انرژی شبانه روزی بگذارد. امروز شهرداری حیاط خلوت خیلی ها اعم از پرسنل و پیمانکاران  جناب آقای جذب پرسیدند: شهردار آتی باید

 شده. آیا جنابعالی جسارت مقابله با این باندها را دارید ؟ مقابله با تهاترهای خودبه خودی و درآمدهای نامشروع ایجاد شده از تهاترها

ر خط پروژه برای فروش زمینهای برخی افراد خاص و و دفاتر فنی که مدیران شهرداری در بیرون ایجاد ک رده اند و نفوذ برای تغ

  قراردادهای مبایعه نامه هایی که رانت و جرم است . 

جناب آقای علیپورگفتند: شما فرزند شهید هستید، باید به همه ی مردم قول دهید در راه امام و شهدا حرکت کنید، آیا می توان به شما 

  رانت های شهرداری مقابله کنید؟تکیه کرد که با 

جناب آقای عاقل منش هم ابراز کردند: در ادوار گذشته شهردار معموال بعد از مدتی شورا را نمی بیند و خود را مستقل می داند. شورا 

شهردار با شورا وظیفه دارد بر شهرداری نظارت کند و اختیار تذکر، طرح سوال و استیضاح را دارد. چه راهکاری برای تعامل سازنده 

کرد. همچنین در عزل و نصب مدیران و تعرفه از دارید؟ در سنوات گذشته، شورا مصوباتی دارد ولی شهردار اولویت های خود را اجرا می

  سوی اعضای شورا، چگونه تعامل برقرار می کنید؟

دهد که حاال می خواهد در کسوت شهردار انجام جناب آقای زاهد نیز گفتند: آقای عبدالهی، چه کاری را در شورا نمی توانست انجام 

؟ می توانستید طرح و برنامه در شورا ارایه دهید و بعد اند چیستدهد؟ پاسخ شما به مردمی که به شما به عنوان عضو شورا رای داده

  شود؟ از تصویب از شهردار بخواهید اجرا کند؟ چرا به جنابعالی هم از جناح چپ و هم جناح راست هجمه وارد می

جناب آقای رمضانپور نیز گفتند: امروز کشور ما دچار فساد است و بدنه شهرداری هم از گذشته سالم نبوده و برخی با آبروی تمام بدنه 

  کارکنان بازی کرده اند.

ما ایجاد شده عضو محترم شورا با اشاره به هجمه های رسانه ای افزودند: امروز بی تقوایی و بی انصافی که در فضای مجازی علیه ش

سال سن داشتم که شهرداری را به من دادند. مشکالت زیادی  ٣٠ضرورت دارد؛ برای تنویر افکار عمومی شفاف سازی کنید. بنده زیر 

ایجاد می کردند از اعتصاب ها منافقین و مارکسیت ها و مشکالت مالی که شهرداری داشت. آن زمان با توکل به خدا ورود کردم و خدا 

و بهترین دوره کار من زمان شهرداری بود. هرگز تفکر سیاسی خود را در کادر اجرایی دخالت ندادم به شما هم توصیه می کنم کمک کرد 

  در آینده کاری خود همین فرمول را اجرا کنید.

یا به ناحق وارد سال گذشته شوراهای مختلف به حق  ١٩ای دارد و در پرسنل اضافه و غیر حرفه ٢٠٠٠ایشان ابراز کردند: شهرداری 

میلیارد تومان بدهی ٧٠٠میلیارد تومان باید حقوق دهید، ١٦شهرداری شدند، برای ساماندهی این نیروها چه برنامه ای دارید؟ هرماه 

درصد بودجه محقق شده  داریم، دولت هم کمک نمی کند. با چه مکانیزمی می  ٢٥پیمانکار دارید، بودجه واقعی نیست، کمتر از 

  های رشت تالش کند.مایه گذاری وارد کنید که برای زیرساختخواهید سر

میلیارد ریال کار نمی کنند.  ٢٠٠٠عضو شورا افزودند: بنده و آقای علوی برای اجرای پروژه ها با قرارگاه خاتم وارد مذاکره شدیم اما کمتر از 

  تن آقای نصرتی پیگیری  نشد.درصد اسناد خزانه بگیرند که با رف ٣٠ملک بگیرند و % ٧٠البته وعده دادند 
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آقای رسولی هم گفتند: با این فساد ریشه دار در شهرداری چه برنامه ای دارید و آیا اسامی تکراری باز قرار است مدیر شوند چه برنامه 

  ای برای استقرار یک سیستم سالم در ساختار شهرداری دارید؟

ی شورایی بود که زمانیکه قانون شوراها اجازه ورود به بنده را نداد، حال مرا می آقای ذاکری نیز پرسیدند: آقای عبدالهی از معدود اعضا

ها پرسید و پیگیر اجرای قانون بود و من این را از یاد نمی برم. اما امروز در جایگاه عضو شورا سوال دارم، چه توانمندی در دیگر کاندیدا

شما از اینکه می خواهید شهردار شوید از این جایگاه چیست؟ دست آورد  ندیدید که باعث شد خود را نامزد شهرداری کنید؟ ارزیابی

  شما در یک سال شورا چه بوده که می خواهید سمت اجرایی شهرداری را قبول کنید.

ه روز ب ٦٠که باید عضو محترم شورا افزودند: در مورد وضعیت سراوان هم گفتید، دبی یک روز شیرابه سراوان ارزیابی شده، در صورتی

صورت متناوب ارزیابی گردد. اجرای زباله سوز نیز راهکار سراوان نیست زیرا اگر اجرای آن سرطان گوارش را کاهش می دهد، باعث 

  افزایش سرطان می شود. 

ظر دارم. ایشان ابراز کردند: جنابعالی عملکرد شهر خالق خوراک را مثبت ارزیابی کردید. اما بنده در مدیریت شهر خالق با شما اختالف ن

آیا معتقد به هزینه کرد در شهر خالق هستید و آیا این مدیریت درست کارش را انجام داده؟ دست آورد شهر خالق را چگونه ارزیابی 

  می کنید؟ 

سرکار خانم شیرزاد عضو محترم هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر رشت هم گفتند: جنابعالی هم یکی از کارکنان شهرداری بودید و هم 

اند، باید پاسخگوی رأی مردم باشید. شما نماینده مردم هستید و باید پاسخگوی تک تک عنوان عضو شورا مردم به شما رأی دادهبه 

آرای مردم باشید. بنده خواستار ادامه فعالیت شما در شورا هستم. شما ناظر بر شهرداری هستید و این جایگاه رفیعی است و امیدوارم 

  تصمیم درستی بگیرید.

پس جناب آقای علوی پرسیدند: جنابعالی یکی از جدی ترین نامزدهای تصدی شهرداری هستید، بنابراین جدی ترین سوال ها از شما س

پرسیده می شود تا یک تصمیم درست بگیریم. برنامه شما تجمیعی از برنامه های جاری مجموعه مدیریت شهری است یعنی آنچه در 

  و در حال اجراست. برای آینده چه کاری می خواهید انجام دهید؟ شوراها دوره چهارم و پنجم تصویب

رئیس محترم شورا افزودند: همه ما قدردان شهرداران ادوار گذشته هستیم. جنابعالی قرار است چه برنامه زیربنایی ارائه دهید؟ وقتی 

آن به بار نشسته است. برای اجرای  % ٧٠گرفتند اما امروزآقای نصرتی بحث خرید پسآب فاضالب را مطرح کرد، خیلی ها به تمسخر می

این پروسه چه برنامه ای دارید؟ برای نحوه واگذاری این پروژه که کار تخصصی است چه برنامه ای دارید؟در مورد شیرابه سراوان چه 

  برنامه ای دارید؟ 

در مورد انتصابات مدیران  چه رویه ای با اعضای شورا در ایشان افزودند؛ در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی چه برنامه ای دارید؟ 

  پیش خواهید گرفت؟

نفر از این نیروها علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری  ٦٠ریاست محترم شورا همچنین در مورد استخدام نیروهای قراردادی گفتند: 

ها منتشر شد تحت د. نامه ای که در برخی از سایتشکایت کردند و به نوعی سیستم شهرداری هم برای رسمی شدن آنها نقش داشتن

نفر را می شناسید چه برخوردی خواهید کرد؟ مسیر استخدام این افراد را تسهیل می کنید و  ٦نور چشمی. شما این  ٦عنوان نامه برای 

خورد شما با این نیروها چگونه خواهد نفر دیگر همچنین، بر ٤٠نفر رأی بازگشت به کار گرفتند و ٢٣یا جلوی این کار را می گیرید؟ تعداد 

  بود؟

میلیاردی برای بازگشایی معابر هزینه شود ولی امروز  ٥٥آقای علوی در مورد فروش پروژه زیتون هم گفتند: قرار بود درآمد فروش پروژه 

کرد؟ همچنین در مورد ورود برای حقوق پرسنل هزینه می شود و این خالف قانون است. شما با این مورد خالف چگونه برخورد خواهید 

  ها باید به پیمانکاران بومی داده شود این دو تعارض را توضیح دهید.قرارگاه خاتم، جنابعالی نطقی در صحن شورا داشتید که پروژه

میلیارد  ١٠ شان باالیایشان ادامه دادند: رانت طلبکاران عمده شهرداری برای من بسیار نگران کننده است. طلبکارانی که عدد مطالبات

است، با وجود حضور بنده در کمیسیون معامالت و حضور بازرسی که برای من تداعی فسادهای ریشه ای را دارد. با این رانت چگونه 

مملوس  ٥که شما مدیر منطقه بودید، انجام شده ولی اثر آن در  درآمد منطقه  ٥مقابله می کنید؟ همچنین، ممیزی امالک منطقه 

  نیست.
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میلیاردی میزبانی شهر خالق شدند و در پایان گفتند: تمام  ١٠تا  ٨ی در ادامه خواستار نظر آقای عبدالهی پیرامون هزینه قای علوآ

  سواالتی که پرسیدم برای انجام وظیفه به عنوان عضو شورا بود و از ارادت بنده به شما کاسته نشده است.

ای که در چند روز اخیر شورا پاسخ دادند و گفتند:  دلیل بداخالقی های رسانه در ادامه جناب آقای عبدالهی به سواالت اعضای محترم

شاهد بودیم این است که در نحوه عملکرد حامد عبدالهی شکی نیست و تنها ابزار برای منحرف کردن ذهن مردم این بود که مسائل 

ومی مکدر شود. تیمی که با فرماندهی واحد این کار را سال پیش را به نحوی اطالع رسانی کنند که ذهن افکار عم ١٠شخصی  مربوط به 

  می کنند، نگران منافع شخصی خود هستند، دنبال حذف عبدالهی بودند چون وجود عبدالهی برای ایشان خطر است.  

د تبلیغات محیطی که در سازمان زیباسازی بودم، درآمنامزد پست شهرداری افزودند: بنده اجازه رانت نمی دهم. به عنوان نمونه، زمانی

میلیارد تومان افزایش دادم، جوانی در مناقصه برنده شد که ارتباط خوبی با آقای علوی داشت ولی چون  ٣میلیون تومانی را به  ٣٠

 شرایط  برنده شدن را داشت، بحث های شخصی را در حوزه کاری وارد نکردم. افرادی که منافع در نیروهای انسانی، تهاترها و قراردادها 

  شهردار بودم، با عضو متخلف شورا همان برخود قانونی را داشتم. ٥که در منطقه دارند، جلوی این روابط را خواهم گرفت. زمانی

ای های رسانههای امام و شهدا هستند و افزودند: با وجود بداخالقیایشان در حضور اصحاب رسانه اعالم کردند که به دنبال حفظ ارزش

ر زمان انتخابات نیز مردم به من اعتماد کردند زیرا حرف و عمل من یکی است. من یک فرد اجرایی هستم، مردمی خدا با من است و د

ساعت وقت می گذارم تا این مشکالت را  ١٦که به من اعتماد کردند انتظار داشتند شهرداری را از این وضعیت نجات دهم. من روزی 

  حل کنم.

خورد بنده چه در بخش خصوصی و چه دولتی صداقت است. رمز موفقیت من این است که تفکر آقای عبدالهی ابراز کردند: نوع بر

اقتصادی دارم شهرداری هم یک بنگاه اقتصادی است. چرا سرمایه گذار به دیگر شهرها می رود ولی به رشت نمی آید؟! باید اعتماد 

اد و نیروها را می شناسم و سعی می کنم به افرادی پست دهم که سازی کرد. بنده با شجاعت جلوی فساد مالی را می گیرم زیرا همه افر

  صالحیت داشته باشند نه اینکه وابسته به فردی باشند.

شهر ریاست شورای استان باشم ناشی  ١٦ایشان ادامه دادند: با مدیران استانی هم تالش می کنم ارتباط داشته باشم اینکه توانستم بین 

ت و امیدوارم با کمک اعضای محترم شورا اقتدار جایگاه شورا و شهرداری بازگردد. بنده حامی پرسنل خواهم از همین اعتماد و ارتباط اس

  بود، دست پاکبان را می بوسم و از حقوق اقشار آسیب پذیر دفاع خواهم کرد. صداقت و روابط یکسان خواسته همه پرسنل است.

را خوب ارزیابی نمودند و افزودند: اگر فرد توانمندتری باشد به خودم اجازه ورود عضو محترم شورا، عملکرد شورای پنجم در یکسال اخیر 

به شهرداری را نمی دادم. هدف من خدمت کردن است چه در شورا و چه در کسوت شهردار. امیدوارم به من این فرصت داده شود تا  

  بتوانیم اتفاقات خوبی برای این شهر رقم بزنیم.

هزینه کرد شهر خالق نیز گفتند: خود من از منتقدین بودم، یا هزینه ها واقعی نبود یا ضروری نیست. می توان آقای عبدالهی در مورد 

  با کاهش تعداد کشورهای میهمان هزینه ها را کاهش داد. مثًال در سال چند توریست از کشور کلمبیا داریم؟

لحاظ عقلی و قانونی منعی ندارد. هدف خدمت کردن است و من این ایشان تاکید کردند: حضور بنده چه در شورا و چه در شهرداری از 

  کنم.هایی که در کسوت شهردار و شورا داده ام، عمل میظرفیت  را در حوزه اجرایی بیشتر می بینم و به وعده

داد. و افزودند: همه بدهی  ایشان در مورد نحوه پرداخت ها به پیمانکاران نیز تاکید کرد که روند پرداختی ها را به شورا گزارش خواهد

های شهرداری و مناطق را بر اساس تاریخ صورت وضعیت پرداخت به شورا گزارش خواهم داد. بسیاری از این پیمانکاران شاید از 

  دوستان من باشند ولی دوستی را دخیل درکار اجرایی نمی کنم. 

ن تکلیف شهــردار،    دار شورا گردد. های اولویتدرآمد فروش پروژه تجاری صرف هزینهآقای عبدالهی ابراز امیدواری کردند: با تع

آقای عبدالهی همچنین در مورد واگذاری پروژه ها به قرارگاه خاتم نیز تصریح کردند: همچنان معتقدم باید از ظرفیت پیمانکاران بومی 

  نیست به قرارگاه خاتم بدهیم.  استفاده شود اما پروژه های بزرگتری که امکان اجرای آن از سوی پیمانکاران محلی

ایشان همچنین گفتند: در مورد عزل و نصب نیز از کمیته انتصابات استفاده خواهم کرد. ولو اینکه چند اسم هم در این کمیته باشد که 

نم که فضایی برای وابسته به یک عضو شورا باشد. در مورد نیروهای حجمی نیز با ایجاد امنیت شغلی برای این نیروها موافقم ولی، نگرا

  ورود نیروهای حجمی جدید ایجاد شود اگر این نگرانی برطرف شود بنده برای ایجاد شرکت تالش می کنم . 
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آقای عبدالهی افزودند؛ درمورد بازگشت به کار نیروهایی که شکایت کرده اند، اگر بررسی شود که تخصص و توان خدمت کردن را دارند، 

هایی که چنین تخصصی ندارند یا کار پاره وقت دارند موافق حضور آنان در شهرداری نیستم مثًال د. اما نیروییمی توانند به کار باز گردن

پذیرفته نیست معاون خدمات شهری من بهترین زمان کاری خود را در شغل دوم خود باشد. من مدیر و پرسنل پاره وقت نمی خواهم. 

  شیفت کار کنند. ٣مدیرانی که قرار است با من کار کنند باید 

نامزد محترم پست شهرداری خواستار اعتماد سازی برای ورود سرمایه گذار شدند و تصریح کردند: ما مردم و سرمایه گذار را بی اعتماد 

  کردیم رشت باید شهر زندگی و فرصت های سرمایه گذاری باشد.

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

هشت تن از اعضای محترم شورا "مبنی بر اضافه شدن سرکار خــانم فاطمــه  ١٧/٧/٩٧مورخ  ١٦٥٨شورا به شماره ـ نامه وارده در دبیرخانه ١

مقیمی به عنوان نفر هفتم کاندیدای تصدی شهردار با توجه به فاصله کم آرای ایشان با نفر ششم جهت ارائه برنامه و ســابقه قابــل توجــه 

  دان" اعالم وصول شد.نامبرده و نظر به خواسته بسیاری از شهرون

در ادامه سخنگوی محترم شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه در جلسه امروز سه گزینه نهایی تصدی شهرداری رشت به ارائه برنامه 

خود های خود پرداختند. در جلسه فوق العاده صبح روز چهارشنبه نیز سایر کاندیداها تصدی شهرداری برای ارائه برنامه های پیشنهادی 

  در صحن شورای شهر رشت حضور خواهند یافت.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٣جلسه رأس ساعت 

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شــیرزاد، عاقــل مــنش، رضــا رســولی، امیــر حاضرین: 

  حسین علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان جلسهنوع 

 محمد حسن علی پور پنجاه و نهمین ١٨/٧/٩٧ ١١چهارشنبه ساعت:  فوق العاده

شــهر اســالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ســاختمان شــورای، پنجاه و نهمین جلسه١٧/٧/٩٧مورخ  ١٦٥٩براساس دعوتنامه شماره  

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیرشت به ریاست جناب 

  دستور جلسه:

  بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری رشت آقایان؛ سینا مقدادی، سید مسعود موسوی و بهزاد نیک فهم. - 

ریال کمک مالی به آقای ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠درخصوص صدور مجوز پرداخت مبلغ  ١٧/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ ٥٠٠٠ـ بررسی الیحه شهرداری به شماره ش رف ـ 

  بودجه سالجاری تحت عنوان"هزینه رفاهی کارکنان خدمات شهری". ٢٠٥١٦سعید علیزاده و از محل ردیف کد اعتباری 

  نطق قبل از دستور نائب رئیس شورا:

یس محترم شورا ضمن عرض سالم، از حضور اصحاب رسانه و اطالع رسانی پروسه در ابتدای جلسه جناب آقای رضا رسولی، نائب رئ

  انتخاب شهردار از خبرنگاران تقدیر کردند.

نائب رئیس محترم شورا با اشاره به جلسه روز گذشته در خصوص انتخاب شهردار گفتند؛ دستور جلسه امروز نیز ادامه همین روند 

  احراز سمت شهرداری جهت ارائه برنامه های خود دعوت به حضور کردند. است. از این رو ایشان از نامزد بعدی

  

  **   اتـوبـمص  ** 

  دستور اول:

در دبیرخانه  ١٨/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٤ثبت شده به شماره  ١٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٥٠٠٠ –الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف  

ریال کمک مالی به آقای سعید علیزاده از همکاران  محترم ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شورا مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

نایت به اینکه نامبرده دچار بیماری صعب العالج سرطان گردیده است و به دلیل عدم استطاعت مالی توان شهرداری رشت، با ع

بودجه  ٢٠٥١٦پرداخت هزینه های سرسام آور درمان مربوط به جراحی، شیمی درمانی و دارو و... را ندارند و از محل ردیف کد اعتباری 

ت شهری" اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذرأی، ضمن سالجاری تحت عنوان"هزینه رفاهی کارکنان خدما

  دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.
  

  سپس کاندیداهای سمت شهردار جهت ارائه برنامه های خود در صحن شورا حضور یافتند.

نفر نیروی انسانی  ۳۰۰۰ساله تشکیل شهرداری و حضور بیش از  ۱۱۰ره به قدمت کاندیدای سمت شهردار با اشا سینا مقدادیجناب آقای 

  وری از این ظرفیت عظیم را در اولویت برنامه های خود دانستند.برنامه ریزی مدون جهت بهره

روندان تبدیل ها به عنوان یکی از مطالبات محوری شهایشان رفع مشکالت موجود در کمیت و کیفیت آسفالت معابر شهر را که سال

شده است با استفاده از تکنولوژی به روز، جابه جایی کارخانه آسفالت، تولید شبانه روزی آسفالت، پخش شبانه آسفالت و نوسازی 

ناوگان پخش آسفالت را جزو برنامه های خود اعالم کردند و افزایش فضاهای تفریحی، ورزشی و فضای سبز را با استفاده از باغ ها و 

هکتاری الکان و حمایت از بسته های تفریحی و گردشگری را جزو برنامه  ۴۵۰طبیعی موجود در سطح شهر، احداث پارک  فضای سبز

  های خود در حوزه احیای فضای سبز دانستند.

 آقای مقدادی همچنین نوسازی حمل و نقل عمومی، تفکیک سازمانهای ادغام شده شهرداری رشت، راه اندازی سازمان خدمات مشاوره

طرح های عمرانی، ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های گردشگری و ساماندهی وضعیت زباله 

  سراوان را جزو سایر برنامه های خود ذکر کردند.
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  در ادامه اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای سینا مقدادی مطرح کردند؛

سال اخیر شوراها و مدیریت شهری از خدمات عمرانی صرف خارج شده و رویکرد فرهنگی اجتماعی  ٢٠د: در جناب آقای عاقل منش گفتن

یافته اند. اولویت های شما در حوزه فرهنگی و اجتماعی چیست ؟در حوزه مشارکت شهروندان چه برنامه ای دارید ؟ در حوزه 

  گردشگری چیست و چه برنامه هایی دارید ؟

سپس جناب آقای بهراد ذاکری نسبت به اجرای زباله سوز هشدار دادند و عنوان کردند: زباله سوز فعلی از استانداردهای الزم برخوردار 

  نیست و بیش از فایده مضر است . 

های زیست محیطی آقای عاقل منش از آقای ذاکری خواستند تا مستندات خود را در زمینه زباله سوز ارایه دهند و یادآور شدند؛ مجوز

  زباله سوز صادر شده و روند قانونی خود را طی کرده است. 

های آقای مقدادی خیلی خالصه بود. طرح های خوبی پیرامون ساماندهی رودخانه ها، سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد گفتند: برنامه

جنابعالی در حوزه نیروی انسانی و عزل و نصب مدیران زباله سراوان و بازآفرینی فضاهای شهری ارایه دادند. سوال بنده این است که 

که همیشه از مشکالت پیش رو بوده است حتی در دوره سرپرستی برنامه جنابعالی برای انتخاب مدیران چیست و چه رویکردی با 

ان شورایی در شورای شهر خواهید داشت؟ خیلی از استیضاح های شهرداران پیشین در مورد همین عزل و نصب ها بوده و همکار

  آورند.بعضی موارد برای انتصابات به شهردار فشار می

ام. جنابعالی چه  کند اما بنده با خدا معامله کردهآقای علیپور دیگر عضو محترم شوا نیز گفتند: شورا در انتخاب شهردار سیاسی کاری می

کارگران خدمات شهری برنامه تان چیست؟ شورای دوم و سوم به رویکردی برای مدیران بی خاصیت دارید؟ برای مبارزه با فساد مالی و 

کارگران شهرداری خیانت کردند و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردند. کارگران به بردگی گرفته شده اند. جای تأسف است که 

  مسئوالن استان برای انتخاب شهردار برای شورا خط و نشان می کشند. 

  ائه  برنامه مشخص آقای مقدادی در حوزه درآمدزایی شدند.آقای رسولی نیز خواستار ار

سپس جناب آقای سینا مقدادی در پاسخ به سواالت اعضای محترم شورا گفتند: همین که شهردار بتواند در حوزه فرهنگی و اجتماعی با 

  رئیس کمیسیون فرهنگی هم سو باشد، مؤفق است.

یه گذاری ابراز کردند: با بسته های پیشنهادی سرمایه گذاران آشنا هستم، جذب ایشان با اشاره به دلیل حضور در کمیسیون سرما

کنم با ایجاد ارتباطات در نظام مهندسی و مسئوالن ارشد استان، اعتماد را به سرمایه گذار سرمایه گذار مستلزم اعتماد است. تالش می

  برگردانم.

قراردادی و رسمی را بسیار مهم دانستند و افزودند: باید حقوق در یک نظام  آقای مقدادی، ایجاد انگیزه برای پرسنل شهرداری اعم از

  هماهنگ و زمان مشخص پرداخت شود و پرداخت حقوق و پاداش تبعیض آمیز نباشد.

آشنا  ایشان همچنین بر تعامل با اعضای شورا تاکید کردند و ادامه دادند: بنده به دلیل حضور در نظام مهندسی با کار جمعی و شورایی

هستم. امیدوارم با انسجامی که در اعضای محترم شورا است، بتوانم به کمک اعضای محترم،  مدیران خودم را معرفی کنم و قطعًا 

  بهترین اتفاق رخ خواهد داد.

حضور  کاندیدای بعدی سمت شهردار، با اشاره به عملکرد خود در سه سال اخیر و استمرار دکتر سید مسعود موسویسپس جناب آقای 

در کنار مدیریت شهری به عنوان یک مشاور ابراز داشتند: همواره از همه توان و ظرفیت خود جهت ارتقای سطح کیفی خدمات به 

  شهروندان استفاده کرده ام.

لت ایشان با تاکید بر وجود یک نگاه جامع به معضالت موجود اظهار داشتند: در رفع مشکالت شهر باید بیش از هر موضوع دیگری ع

  اصلی بروز مشکالت آسیب شناسی و ریشه یابی گردد و با مشکالت به شکلی ساختاری روبرو شد.

ای هدفمند و ساختاری به رفع آن پرداخت و آقای موسوی مشکالت شهر را دارای علل مشترک و مرتبط دانستند که باید در برنامه

های منطقه آزاد، تعریف ساختار و ایجاد زیرساخت ه ها، استفاده از ظرفیتگذار کالن، اولویت بندی در انجام پروژافزودند: جذب سرمایه

جهت جذب گردشگر، وصول عوارض به شکل ساختارمند، ساماندهی اموال و ایجاد درآمد پایدار، تقسیط هدفمند دیون و مطالبات، 

  و...  از جمله برنامه های بنده است. ایجاد ساختار مدیریت نوین، ایجاد پایانه ریلی، ثبت اطالعات و اصالح ساختار اداری
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  سپس اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای سید مسعود موسوی مطرح کردند؛

در ابتدا، سرکار خانم شیرزاد گفتند: شهرداری چالش های خاص خود را دارد و شهردار در بعضی موارد از سوی جریان های خاص و یا از 

  های شورا کمک می گیرید؟ن بحران ها تا چه اندازه با شورا مشورت خواهید کرد؟ و یا از جریانداخل دچار بحران می شود. در ای

عضو محترم شورا از برنامه آقای موسوی پیرامون احیای بافت فرسوده و ساماندهی بقعه خواهر امام تقدیر نمودند و افزودند: تعدادی 

بدنه شهرداری انتخاب کنند با توجه به اینکه در ساختار مدیریت شهری نیروهای با از شهرداران گذشته عالقه داشتند مدیران را خارج از 

  تجربه و متخصص داریم، چه اندازه به این نیروها توجه خواهید کرد؟

رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورا همچنین خواستار توضیح بیشتر در مورد برنامه پیرامون مسکن ضعفا، ایجاد بازارهای فرهنگی، 

  فروشان شدند.ح ساختار گردش مالی و ارائه راهکار عملی برای ساماندهی دستاصال

سپس جناب آقای رمضانپور ضمن تقدیر از ارائه گزارش جامع آقای موسوی گفتند: تئوریها در اجرا همواره با مشکل روبروست. خاصه در 

های الزم برای یک کالنشهر، حقوق پرسنل، فقدان زیرساخت تأمین منابع و درآمد مالی، مبارزه با فساد درون و برون شهرداری، تأمین

فقدان نیروی انسانی غیر متخصص در بدنه شهرداری، بدهکاری کالن، نبود سرمایه گذار و نداشتن برنامه پنج ساله و هیأتی کار کردن، 

نی و وعده های عملی نشده نظیر؛ بندی پروژه های عمرامشکل تعامل شهرداری با دیگر نهادها و مسئوالن ارشد استان و اولویت

رودخانه ها، حل معضل سراوان، تعریض خیابان ها و قطار شهری و آسفالت و همه و همه از برنامه هایی است که در عمل  ساماندهی

  با مشکل روبرو می شویم.

مشارکت می شود، برگرداند؟ چگونه می ایشان ادامه دادند: مردم به شهرداری اعتماد ندارند چگونه می توان این اعتماد را که منجر به 

رأی آوردید و در انتخاب نظام مهندسی هم مؤفق بودید. اگر به هر دلیلی  ١٠توان اقتصاد شهر را باال برد؟ در دو انتخاب اخیر جنابعالی 

  در این مقطع زمانی  نتوانستید شهردار شوید، حاضرید با شهردار آتی همکاری کنید؟

ش، برنامه های آقای موسوی را جدی و آموزنده توصیف نمودند و پرسیدند: اجرای این برنامه ها نیازمند سپس جناب آقای عاقل من

فرصت است و از تئوری تا اجرا هم تفاوت وجود دارد. آیا با سرمایه انسانی موجود در شهرداری  این برنامه ها قابلیت اجرا دارد؟ 

د برای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی خود را بیان کنیاولویت های خود چه ضمانت اجرایی ارایه می دهید تا اعتماد د و بگو

  اعضای شورا جلب شود؟

آقای جذب ضمن تشکر از همراهی آقای موسوی پرسیدند: شهرداران قبلی چه کاری نتوانستند انجام دهند که شما توان انجام آن را 

سابقه نتوانسته مشکالتی نظیر؛ ساماندهی رودخانه ها، مسایل مالی، جذب سرمایه گذار دارید؟ چه اتفاقی افتاده که آقای نصرتی با آن 

د؟   و... را حل کند و شما می خواهید حل نما

همچنین جناب آقای حاجی پور، رشت را شهر زندگی توصیف نمودند و گفتند: بنده عشق به رشت را در جنابعالی دیده ام. اگر انتخاب 

  به مجموعه شورا و شهردارآتی خدمت کنید؟ آیا جایگاه برای شما مهم است یا خدمت؟نشدید، چقدر حاضرید 

و بندها جناب آقای علیپور نیز گفتند: این شهر از شوراهای دوم، سوم و چهارم آسیب دیده است. مردم به یک پاکبان رأی دادند تا از زد 

ام. سال گذشته شهردار توانمندی آوردیم و ازی هزینه گزافی پرداختهجلوگیری کند. بنده مطالبه گر حق مردم هستم و در فضای مج

گفتیم حق انتخاب مدیران با آقای نصرتی است اما پشت پرده اعضای شورا خالف آن عمل کردند. جنابعالی چگونه می توانید جلوی 

ارد بدنه شهرداری شدند و حاال با طرح هزینه های گزاف و دستهای پشت پرده را بگیرید؟ شما برای نیروهایی که از شورای دوم و

  شکایت و رابطه استخدام می شوند، چه برنامه ای دارید؟ ما نیاز به شهرداری داریم که جلوی زیاده خواهی ها را بگیرد.

 سپس جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی در پاسخ به سواالت اعضای محترم شورا گفتند: بنده ادعای معجزه ندارم. رشت یک شبه

دچار اینهمه مشکل نشده است که یک شبه هم رفع شود. برای اصالح این موارد باید مسیراصالح شود و در یک مسیر درست قرار 

  بگیریم حتی اگر سرعت حرکت ما کند باشد.

ی ادعای تواند بسیاری از این مشکالت را رفع کند اول باید به کمک هم قوی شویم و این کار سختی نیست. وقتیک شورای قوی می

شفاف سازی داریم از خودمان شروع کرده تا مردم اعتماد کرده و پشتیبان ما باشند. بنده بنای خودسری در اداره شهر را ندارم و همه 
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نفر تصمیم بگیرند. شورا هم وظیفه اش مشخص است و بنده هم دنبال  ١٢برنامه ها را در قالب طرح و الیحه به شورا می فرستم تا 

  و سیاسی کاری نیستم.حاشیه سازی 

ایشان پیرامون استفاده از نیروی انسانی شهرداری  نیز گفتند: زمانی که برای اجرای برنامه خاصی نیازمند به یک متخصص خاص باشد 

و در بدنه شهرداری چنین گزینه ای نباشد،  وظیفه شهردار است که متخصصان موجود در سیستم را در جایگاه خود قرار دهد. شاخص 

  تعریف شود و اعضای شورا نیز کمک کنند  بر مبنای تخصص و تجربه 

این شاخصه ها اجرا شود. اگر فردی را اعضای شورا تعرفه می کنند، باید کمک کنیم در بدنه شهرداری رشد کند تا خروجی بهتری داشته 

  باشیم.

به کمک خود هنرمندان قابل آقای موسوی در مورد ایجاد بازارهای فرهنگی هم گفتند: در این زمینه طرح و برنامه دارم. این کار 

اجراست. مسکن فقرا هم به منظور برنامه ریزی برای مسکن فقراست برنامه ریزی با خود مسکن متفاوت است نیاز آدم های ضعیف را 

یک  در نظر می گیرید، مدرسه، کتابخانه و ... نه اینکه فقط یک سرپناه ایجاد شود سرپناه حداقل نیاز است. به نظر بنده دستفروشان

  ظرفیت درکسب و کار هستند و برای استفاده از این ظرفیت نیز طرح مدون دارم.

ن تکلیف شود و از همین مطالبات  نامزد پست شهرداری بر پرهیز از روزمرگی تاکید کردند و افزودند: ابتدا باید مطالبات شهرداری تع

نباشته شهرداری را دریافت کرد. زمین در شهر یک فرصت مالی است ثروت تولید کرد. با روش مذاکره و امتیازدهی می توان مطالبات ا

ها  به شهرداری برگردد. به عنوان این زمین %٥٠و می توان از نو شهر را ساخت و شهرداری این اختیار قانونی را دارد بر اساس ضوابط

. که برای شهر رشت تولید ثروت می کرد و این باید در زمین دیگری احداث می شدنمونه، آبنمایی که قرار است درآمدزایی کند، می

  تفکر مدیریت صحیح می خواهد.

ایشان رکود اقتصادی را یک فرصت برای شهر خوانده و ادامه دادند: بعد از هر رکود یک رونقی هم خواهیم داشت که  بعدًا چندین برابر 

  کرد. برای شهرداری رونق خواهد داشت ولی باید از این فرصت به موقع استفاده

آقای موسوی همچنین در پاسخ به سوال آقای حاجی پور نیز گفتند: جریان زندگی و کاری من مشخص است. برنامه های خود را برای 

ارگانی ارایه خواهم داد که برای حرفه من اعتبار قایل باشد. از نظر قانون شورا چه اختیار و ضمانت اجرایی به من می دهد که من با 

  همکاری کنم آیا شورا این اختیار را دارد که بنده را نماینده تام االختیار خود انتخاب کند؟شهردار آتی 

  عضو شورا پشتیبان وی باشند و با وی شفاف برخورد کنند.  ١١تاکید کردند:شهردار زمانی قدرتمند است که ایشان

د و تصویب اعضای شورا برسد، آقای موسوی در مورد ساماندهی کارگران اقشار آسیب پذیر نیز گفتند: اگر  طرح مشخص بنده  به تا

  بنده هم ضمانت اجرای آن را می پذیرم.

فهم آخرین کاندیدای سمت شهرداری با بیان این موضوع که به عنوان فرزند این شهر با انگیزه ایجاد بهزاد نیک در ادامه، جناب آقای 

ر پای در این عرصه نهادم اظهار داشتند: امروز هم گان به معضالت و مشکالت شهر واقف هستند و تنها راه حل این مسایل را تغ

  دانم.همدلی و هم صدایی مسئولین و مدیران شهری می

ایشان ارتقاء سطح کیفیت شهروندان با به کارگیری و ایجاد منابع و ظرفیت ها را برنامه محوری خود اعالم نمودند و گفتند؛ با ارائه یک 

  ین سو گام برخواهم داشت.استراتژی روشن به ا

آقای نیک فهم با ذکر این مطلب که آثار اقدامات مدیریت شهر اغلب مانا و ماندگار خواهد بود با تاکید بر لزوم برنامه محوری و اتخاذ 

مه های بنده های بلند مدت اظهار داشتند: حفظ منابع مالی محدود موجود و پرهیز از هزینه کردهای بدون برنامه از جمله برناسیاست

  برای تصدی سمت شهرداری است.

ایشان ابراز داشتند: باید با مقابله با پدیده تفکیک شهر به طبقات اقتصادی مختلف و بسط عدالت اجتماعی مانع از تقسیم طبقاتی شهر 

  شویم.

گاههای غیررسمی را سکونتالخصوص بازار و آقای مهندس نیک فهم همچنین توجه ویژه به پدافند غیرعامل و ایمن سازی شهر علی

  های خود ذکر نمودند.جزو برنامه
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ایشان همچنین برندسازی محله محور، توسعه گردشگری مذهبی، برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی و ایجاد منفعت مالی برای شهر 

  ه های خود ذکر کردند.و شهروندان از این طریق، توجه ویژه به مسائل محیط زیستی و ساماندهی پسماند را جزو برنام

  سپس اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای نیک فهم مطرح کردند؛

جناب آقای بهراد ذاکری با اشاره به طلب میلیاردی آقای نیک فهم از شهرداری گفتند: این نگرانی هست که جنابعالی دنبال دریافت 

ک پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری چگونه خواهد بود؟ عضو محترم طلب خود هستید. همچنین ادامه روند همکاری شما به عنوان ی

  شورا پیرامون اصالح پیاده راه برای رونق بازار نیز پرسش نمودند.

سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد گفتند: دغدغه های آقای نیک فهم مشکالت روز شهرداری است و با توجه به  رزومه کار در اداره کل 

  توان خیلی از  معضالت بافت تاریخی را با تعامل بین دو دستگاه مرتفع کرد. میراث فرهنگی می 

  عضو محترم شورا برنامه های این نامزد در توجه به پیاده محوری و خوراک مردم  و رونق گردشگری و احیای 

  دن رشت داریم.بقعه خواهر امام را هم جالب توجه توصیف نمودند و افزودند: خألهایی در میراث فرهنگی و برند ش

  های مالی را بگیرید.توانید جلوی ریخت و پاشهای کالن شهرداری گفتند: چگونه میایشان سپس با اشاره به بدهی

  سرکار خانم شیرزاد همچنین خواستار توجه به خانواده های شهدا در حوزه شهری شدند.

جود سرمایه خیلی از معضالت حل می شود. این ثروت چگونه ایجاد در ادامه، جناب آقای زاهد گفتند: شهر نیاز به سرمایه دارد و با و

  می شود؟

ای برای  درآمدزایی و اجرای آقای علوی نیز گفتند: شهردار رشت بدهی های هنگفتی دارد و با کاهش درآمدهای شهرداری، چه برنامه

  پروژه های عمرانی راکد دارید؟

خواهید با فساد ریشه دار در شهرداری مقابله کنید؟ کنش شما در مقابل فشار اعضای رئیس محترم شورا افزودند: جنابعالی چگونه می 

  شورا و البی های قدرت و پول خارج از شورا برای انتخاب مدیران چیست؟

. سپس جناب آقای نیک فهم در پاسخ به سواالت اعضای محترم شورا گفتند: الزامًا کسی که کسب و کار ایجاد می کند، آدم بدی نیست

پرسنل دارم و خیلی متمول هم  ٢٤کسب روزی حالل در کشور ما از یک زمانی مفهومش جابجا شده است. بنده در حوزه کاری خودم 

  نیستم.

کردهای هزینه   %٤٠ایشان افزودند: شهرداری رشت بی پول نیست، انضباط مالی ندارد. به عنوان مثال، در حوزه پروژه های عمرانی

من به عنوان پیمانکار می گویم چگونه می توان جلوی آن را گرفت. در حوزه عمرانی با یک سازو کار مناسب می غیرضروری که داریم 

ذخیره پول داشت. ساز و کار درست مدیریتی می تواند جلوی این دور ریز را بگیرد. با همین ذخیره بدهی پیمانکاران را هم  %٤٠توان 

  می توان پرداخت کرد.

مون انتصاب مدیران هم گفتند: به دگرگونی درون سیستم معتقد نیستم. برای مقابله با فساد درون سیستم باید از آقای نیک فهم پیرا

  همه ابزارهای حاکمیتی استفاده کرد. آیا مسئوالن این شهر و اعضای شورا برای مقابله با فساد اراده ای دارند؟ 

دادند و نحوه همکاری خود با اداره کل میراث فرهنگی گیالن را نیز آقای نیک فهم سپس پروسه تحصیلی و کاری خود را توضیح 

و اجرای پیاده راه شهرداری بود و بنده در یک پروسه قانونی پروژه علم  ٩١توضیح داده و گفتند: نخستین کار من با شهرداری رشت سال 

  الهدی و سبزه میدان را اجرا کردم.

 ٨٠٠ند و تصریح کردند: بنده طلبکار دانه درشت نیستم و طبق آخرین صورت وضعیت،  زیر ایشان به بدهی خود از شهرداری اشاره نمود

  میلیون تومان از شهرداری طلب دارم و دستگاه های نظارتی و قانون گذار هم بر عملکرد شرکت بنده نظارت خواهند کرد.

لسه توسط چهار تن از اعضای محترم شورا جلسه از در ادامه پلس از ارائه آخرین کاندیدای تصدی شهرداری رشت با توجه به ترک ج

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٥:٣٠اکثریت افتاد و رأس ساعت 

حاضرین: حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیــر حســین  حاضرین:

  علوی، حاجی پور، بهراد ذاکری
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد شصتمین ٣٠/٧/٩٧ ١٧:٣٠دوشنبه  ساعت:  عادی

شــهر رشــت بــه اســالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شــورای، شصتمین جلسه٢٨/٧/٩٧مورخ  ١٧١٩براساس دعوتنامه شماره  

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. ریاست محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی ریاست جناب آقای سید امیر حسین علوی،

  دستور جلسه:

آقای مهندس جمشید بر ارائه برنامه های هشت تن از  اعضای محترم شورا مبنی  ٣٠/٧/٩٧مورخ١٧٤٣بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره - 

  رشت . رسایی به عنوان کاندیدای سمت شهرداری

  درخصوص جابجایی ردیف (حفظ و نگهداری و تعمیرات بازارچه ها) ١٧/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ ٤١٥٤بررسی الیحه شهرداری رشت  به شماره ش رف ـ  - 

بودجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی به منظور احداث سرویس بهداشتی بازارچه شهید چمران واقع در میدان امام 

  .حسین

در خصوص کمک مالی به موکب نورالزهرا و محسنین شهرستان رشت  ٢٣/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧- ٥٠٥٧- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف- 

  جهت اعزام زائرین اربعین به کربال معلی.

- ٩٧دارس در سال تحصیلی درصد نرخ سرویس م ١٠در خصوص افزایش  ٢٨/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧- ٤٧٣٧- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف - 

٩٨.  

  نطق قبل از دستور منشی شورا؛

در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، ضمن عرض سالم و خیرمقدم به اعضای محترم شورا و خبرنگاران حاضر در جلسه به قرائت 

  فرازهایی از وصیت نامه شهید غالمرضا پارسی، پرداختند.

س شورا:   نطق قبل از دستور ر

س محترم شورای شهر رشت گفتند: امروز در شورا تصمیمات سرنوشت سازی گرفته می سپس  جناب آقای سید امیر حسین علوی ر

شود. ایشان افزودند: از ابتدای کار شورای پنجم بنای ما ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه بوده اما روزهای اخیر، جنس گفتگوها به جای 

  .است تعامل، رنگ تقابل به خود گرفته

آقای سید امیر حسین علوی ابراز داشتند: سعی کنیم به وظیفه شورایی خود عمل کنیم نه اینکه مردم فکر کنند، دنبال منافع شخصی 

هستیم. از اصحاب رسانه تقاضا می شود به سوءتفاهم ها دامن نزنند و سخنان اعضای شورا را به نحوی منعکس نکنند که با نیت 

  اشد.گوینده فاصله داشته ب

آقای علوی همچنین تاکید کردند: پخش زنده جلسات شورا حق مجموعه مدیریتی شوراست. شورا مکان مقدسی است و امیدوارم 

  .چارچوب شورا رعایت شود. کوچکترین خدشه، به اعضای شورا، به شهر ضربه میزند

سال است موکب خدام العتره شهرداری به ٣د: ایشان سپس پیاده روی اربعین را یک رویداد فرهنگی توصیف نمودند و تصریح کردن

صورت خودجوش در ورودی کربال به شرکت کنندگان در این مراسم خدمات می دهد و برخی از اعضای شورا نیز همراه این کاروان 

  هستند.

د جدید پست شهرداری نفر رسیده و آقای جمشید رسایی به عنوان نامز ٨رئیس محترم شورا همچنین اظهار کردند: نامه ای به امضای  

  .رشت اعالم آمادگی کرده اند
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  **  اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا در  ١٨/٧/٩٧مورخ  ١٦٦١ثبت شده به شماره  ١٧/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤٨٢٢رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

) به جای تأمین هتلینگ" با  ١٦متجاهر موضوع مرکز ماده  خصوص"کمک به اداره کل بهزیستی استان گیالن (مرکز نگهداری معتادان

نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر و تبادلقید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث

  گردید به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانه شورا در  ١٨/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٢ثبت شده به شماره  ١٧/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٢٦٠٨ـرف الیحه شهرداری رشت به شماره ش -٢

خصوص"موافقت با دریافت بهای قدرالسهم شهرداری از ملک آقای رضا خانعلی" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و 

  دید به صورت یک فوریت به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر گرتبادل

در دبیرخانه شورا در  ٢٩/٧/٩٧مورخ  ١٧٣٦ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٥٣٦٧رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش -٣

نظر و أخذ رأی ضمن ادلو تبخصوص"اصالح دو بند از ضوابط اجرایی بودجه عمرانی" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث

  مخالفت با دو فوریت و یک فوریت  آن، به اتفاق آرا مقرر گردید؛ به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد.

در دبیرخانه شورا در  ١٩/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٨ثبت شده به شماره  ١٨/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤١٣٤رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش -٤

نظر و أخذ و تبادلیستگاه سنجش آلودگی هوای شهر رشت" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحثخصوص"جانمایی تنها ا

  رأی ضمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد. 

  

    **   اتــوبـمص  **

  دستور اول:

های در دبیرخانه شورا مبنی بر ارائه برنامه ٣٠/٧/٩٧مورخ ١٧٤٣طرح دو فوریتی هشت تن از اعضای محترم شورا ثبت شده به شماره  

آقای مهندس جمشید رسایی به عنوان کاندیدای سمت شهرداری رشت با توجه به سابقه اجرایی ایشان در جلسه مطرح  و پس از 

ن تصویب دو فوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ آقای رسایی جهت ارائه برنامه های خود در جلسه بحث و تبادل نظر  و أخذ رأی ضم

  صحن امروز شورا حضور یابند.

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا  ١٨/٧/٩٧ مورخ١٦٦٣ثبت شده به شماره  ١٧/٧/٩٧مورخ  ٩٧-٤١٥٤-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف 

داری با توجه به لزوم احداث سرویس بهداشتی بازارچه شهید چمران واقع در میدان امام حسین به مبلغ مبنی بر اینکه شهر

، سازمان ٩٧تحت عنوان "حفظ و نگهداری و تعمیرات بازارچه ها" در بودجه  سال  ٣٧٠٧٠٤ریال و کمبود اعتبار در ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١

تحت عنوان " ایجاد جایگاه عرضه  ٣٧٠٧٠٥ریال از ردیف   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠ر مبلغ ساماندهی مشاغل شهری در نظر دارد؛ نسبت به کس

تحت عنوان "برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال" و مبلغ  ٣٧٠٧٠٦ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠موقت در ایام ویژه سال" و مبلغ 

بودجه سازمان مذکور اقدام نماید در  ٣٧٠٧٠٤ردیف  تحت عنوان "دیون بالمحل" و اضافه نمودن به ٤٢٢٠٢ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠

  جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور سوم:

در دبیرخانه ٢٤/٧/٩٧مورخ  ١٦٨٩ثبت شده به شماره  ٢٣/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧-٥٠٥٧-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

ریال کمک مالی به دو موکب  نورالزهرا و  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ شورا 

محسنین شهرستان رشت جهت اسکان و تغذیه زائران پیاده روی اربعین، با توجه به اینکه امروزه یکی از وظایف شهرداری انجام امور 



  
  
  
  
  
  

  
٣٤ 

 

بودجه خدمات شهری سال  ١/٢/٤١٦٠٧باشد و از محل ردیف اعتباری ه فرهنگی مذهبی شهروندان میفرهنگی  و توجه به گسترش دیدگا

جاری (جهت واریز به حساب مشترک معرفی شده توسط موکب های نورالزهرا و محسنین) اقدام نماید، درجلسه مطرح و پس از 

  داری به اتفاق آرا موافقت گردید.نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرو تبادلبحث

  دستور چهارم : 

در  ٢٩/٧/٩٧مورخ  ١٧٣٥ثبت شده به شماره  ٢٨/٧/٩٧مورخ  ٩٧ – ٤٧٣٧ -الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش ف  ر 

سمی، روانی و دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت  در راستای  ارائه مطلوب خدمات حمل و نقل  ایمن  و تأمین سالمت ج

ن نامه حمل و نقل دانش آموزان به شماره  ابالغی از سوی  ٣/٤/٩٧-٥٤٩٠١تربیتی  دانش آموزان و نیز  در جهت اجرای دستورالعمل آ

هیئت محترم وزیران و با عنایت به صورتجلسه مورخ  ٣/٦/٩٧مورخ  ٣٢٦٨٠/ ت٨٩٣٨وزارت محترم کشور؛ موضوع مصوبه شماره 

برای  ٩٧-٩٦درصد نرخ سرویس مدارس شهر رشت نسبت به سال تحصیلی ١٠در نظر دارد؛ نسبت به افزایش ١٨ده کارگروه ما ١/٧/٩٧

  به شرح ذیل اقدام نماید :  ٩٨-٩٧سال تحصیلی 

  

R مسافت نوع وسیله نقلیه 
  مسیر نزدیک

 کیلومتر) ٣(تا 

  مسیر متوسط

 کیلومتر)٦(تا 

  مسیر دور

کیلومتر به باال داخل ٦(از 

 شهر)

مسیر خارج از 

 شهر

١ 

تاکسی و سواری شخصی 

نفر  ٤خطی/آژانس با 

سرنشین به صورت ماهانه 

 برای هر نفر

مبلغ به 

 ریال

بدون 

  احتساب 

 پنج شنبه

با احتساب 

 پنجشنبه

بدون 

  احتساب 

 پنج شنبه

با احتساب 

 پنجشنبه

بدون 

  احتساب 

 پنج شنبه

  با 

  احتساب

 پنجشنبه

با توافق انجمن 

اولیا و مربیان 

 آموزشگاه

٥٠٠/١٨٢/١ ٠٠٠/١٢٢/١ ٥٠٠/٩٩٥ ٠٠٠/٩٣٥ ٠٠٠/٩٣٥ ٠٠٠/٨٦٩ 

٢ 

نفر سرنشین به ١٠ون با 

 صورت ماهانه برای هر نفر

مبلغ به 

 ٠٠٠/٧٤٨ ٥٠٠/٦٧٦ ٥٠٠/٦٧٦ ٥٠٠/٥٩٩ ٥٠٠/٥٩٩ ٥٠٠/٥٢٢ ریال

با توافق انجمن 

اولیا و مربیان 

 آموزشگاه

٣ 

بوس با نرخ سرویس مینی

تعداد  سال به١٠قدمت کمتر از 

سرنشین بیمه نامه برای هر 

 نفر در یک ماه

مبلغ به 

 ریال
٠٠٠/٣٩٦ ٠٠٠/٣٧٤ ٠٠٠/٣٧٤ ٥٠٠/٣٥٢ ٠٠٠/٣٥٢ ٥٠٠/٣٢٤ 

با توافق انجمن 

اولیا و مربیان 

 آموزشگاه

٤ 

نرخ سرویس مینی بوس با 

سال به  ١٠قدمت بیشتر از 

تعداد سرنشین بیمه نامه برای 

 هر نفر در یک ماه

مبلغ به 

 ریال
٠٠٠/٣٧٤ ٠٠٠/٣٥٢ ٠٠٠/٣٥٢ ٥٠٠/٣٢٤ ٥٠٠/٣٢٤ ٠٠٠/٢٩٧ 

با توافق انجمن 

اولیا و مربیان 

 آموزشگاه

د و تصویب از سوی شورای اسالمی شهر رشت قابلیت اجرایی دارد. *جدول نرخ   پیشنهادی پس از تا

ن  *نرخ در سایر شهرستانها و مناطق با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه پس از طی مراحل قانونی به صورت غیر متمرکز تع

  می گردد.

آموز می باشد در صورت عدم نقلیه در طول یک ماه برای هر نفر دانش* این نرخ مربوط به رفت و برگشت یک سرویس کامل وسیله 

  تکمیل ظرفیت وسیله نقلیه، مبالغ کسری بین دانش آموزان حاضر تقسیم می گردد.
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آموزان با هماهنگی و توافق (انجمن اولیا و * با عنایت به شرایط خاص مدارس روستایی و استثنایی، نرخ سرویس حمل و نقل دانش

) آموزشگاه صورت می پذیرد.مربیان   ، مدیر و پیمانکار

-کلیه کسورات قانونی طبق دستورالعمل اداره امور مالیاتی ب  - *تذکر الزم به توضیح می باشد کلیه هزینه های جاری و متفرقه (الف

جرایی مدرسه و... حداکثر های آموزشی و تربیتی، تخفیف به دانش آموزان بی بضاعت حق الزحمه عوامل اکمک به ارتقای کیفی برنامه

  درصد) در این نرخ نامه لحاظ شده و بر عهده پیمانکار می باشد.٥پیمانکار حداکثر تا -درصد ج٣تا 

  *دریافت هر مبلغی مازاد بر قرارداد به عنوان سرویس حمل و نقل دانش اموزان وجاهت قانونی ندارد.

فتی در یک ماه با توافق انجمن اولیا و مربیان و مدیریت مدرسه و پیمانکار با *مدارسی که در مناطق پرترافیک واقع شده اند مبلغ دریا

  درصد).١٠هماهنگی اداره مربوطه لحاظ می گردد (حداکثر تا 

از ابتدای سال تحصیلی  ١٨و تصمیمات کارگروه ماده  ٥/٥/٩٣مورخ  ٨٥٦٣١*مدت قرارداد حمل و نقل براساس نامه وزارتی به شماره 

  باشد.روز می ١٥اه به کسر م ٩حداکثر تا 

ماه) ٨روز (١٥ماه و نیم به کسر ٨باشد خرداد از نظر آموزشی دایر می ١٥: مدت قرارداد حمل و نقل برای مدارس ابتدایی که تا ١تبصره ی 

  ماه و نیم) می باشد.٧(روز ١٥کسر ماه به  ٨و مدارس ابتدایی که تا پایان اردیبهشت ماه فعالیت آموزشی دارند

در جلسه مطرح و پس باشد، ماه و نیم) می٨روز (١٥ماه به کسر  ٩: مدت قرارداد حمل ونقل برای دوره متوسطه اول و دوم ٢ه ی تبصر

 ٦تن از اعضای محترم شورا، با  ٨نظر و أخذ رأی ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری، با توجه به حضور از بحث و تبادل

  ، موافقت گردید.رأی مخالف ٢رأی موافق و 

در ادامه جلسه آقای مهندس جمشید رسایی جهت ارائه برنامه های خود در صحن شورا حضور یافتند و به ارائه برنامه های خود 

  .پرداختند

یرو ایشان  وضعیت نیروی انسانی شهرداری رشت را هم با دیگر شهرهای همتراز مقایسه نمودند و اظهار کردند: از دید بنده این تعداد ن

  .یک فرصت است و باید به طور مناسب استفاده شود

آقای رسایی در مورد ساماندهی حمل و نقل عمومی، درآمدهای ناپایدار شهرداری، آلودگی های زیست محیطی هم مطالبی بیان کردند 

  .یریتی صورت گیردو افزودند: برای حل مسایل رشت باید سالمت اداری ارتقا یافته و شفاف سازی در ساختار عملیاتی و مد

ایشان مقایسه ای بین وضعیت حمل و نقل عمومی رشت و ارومیه نمودند وافزودند: رشت در رتبه آخر استفاده از سفر درون شهری با 

  .اتوبوس است

ر، ایجاد های شهکارگیری ایده های نوین، تعامل با سمن ها، استفاده از ظرفیت رودخانهتوسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای کیفیت، به

  های ایشان بود.های عمومی و توسعه متوازن در سطح شهر، دیگر برنامهسرا، افزایش آگاهیفرهنگ

آقای رسایی همچنین مساحت حاشیه نشین و بافت فرسوده را بیان کردند و اظهار داشتند: این بخش ناکارآمد شهر است. توسعه شهر 

  .شود به سمت حاشیه موجب از بین رفتن اراضی مطلوب می

تواند، خدمات مطلوبی در گری مینامزد پست شهرداری برخی الزامات اجرای بازآفرینی را برشمردند وافزودند: راه اندازی دفاتر تسهیل

  .حوزه ساخت و ساز ارائه می دهند

ای بین شهرهای مقایسه ایشان پولسازی از طریق استراتژی های مالی را یک راهکار عملی برای چالش های مالی بیان کرده و ضمن امار

ارومیه و همدان با رشت، بیان کردند: باید تناسب درآمد و هزینه در بخش عمرانی و جاری اصالح شود. درآمدهای فعلی ناپایدار است 

  .های دیگری کار کنیمو با وجود شرایط اقتصادی امکان افزایش نیست و باید در زمینه

یات بر اموال، صندوق توسعه شهری، کمک های دولتی، استفاده از اوراق مشارکت و ظرفیت افزایش عوارض نوسازی به عنوان نوعی مال

  .بورس، مدیریت یکپارچه امالک شهرداری، به روز رسانی اطالعات امالک و... از دیگر برنامه های نامزد پست شهرداری بود

ر کند و تاکید کردند: انتخاب یک مدیر ایشان ابراز امیدواری کردند، در پایان شورای پنجم نگاه مردم و پرسنل ب ه مدیریت شهری تغ

خوب در وفاداری کارکنان تاثیر دارد. شهرداری محل خدمت است و جای سیاسی کاری نیست. سلیقه های سیاسی را باید کنار گذاشت 

   و در چارچوب قانون خدمت کرد. انتخاب شما در آینده شهر موثر است. این شهر امانت ماست.



  
  
  
  
  
  

  
٣٦ 

 

  اعضای محترم شورا سواالت خود را از آقای رسایی پرسیدند.سپس 

جناب آقای احمد رمضانپور بیان کردند: آقای رسایی یک چهره فرهنگی و سیاسی است و عملکرد وی در مدیریت های اجرایی  

  .موفقیت داریممشخص است و اینکه تفکر سیاسی را در کار اجرایی دخالت نداده قابل تقدیر است. برای ایشان آرزوی 

جناب آقای بهراد ذاکری هم یادآور شدند: هم اینکه آقای رسایی نگاه سیاسی را وارد کار اجرایی نکردند، قابل تقدیر است و امیدواریم 

  خیر و نیکی برای رشت اتفاق بیفتد.

  آقای رسولی نیز ایشان را یک مدیر اجرایی توانمند توصیف کردند.

و محترم هیأت رئیسه شورا، نیز با اشاره به برنامه های آقای رسایی خواستار توضیح بیشتر در مورد سرکار خانم فاطمه شیرزاد عض

حاشیه نشینی و استفاده از نیروی انسانی شدند و ابراز کردند: برنامه جنابعالی برای انتصاب مدیران چگونه است؟ آیا قایل به مشورت 

  با شورا هستید؟

برشمردند و افزودند: جنبه عمرانی مدیریتی جنابعالی برای بنده پررنگ است اما چه برنامه مشخصی در  آقای علوی نیز سوابق ایشان را

حوزه فرهنگی خواهید داشت. اگرچه فرصت کافی برای ارائه برنامه نداشتید، اما نکات کلیدی در برنامه های شما وجود داشت و از این 

  .برنامه ها در شورا استفاده خواهیم کرد

اند آقای رسایی محترم شورا افزودند: شورا محل تصمیم جمعی است و شهردار باید قدرت تعامل با شورا را داشته باشد،  گفته رئیس 

  .اهل تعامل نیست

آقای رسایی در پاسخ به سواالت اعضای محترم شورا گفتند: ایجاد دفاتر تسهیل گیری موجب افزایش مشارکت شهروندان می شود و 

به سراغ شهروندان می روند. ایشان در بحث ارتقای نیروی انسانی نیز گفتند: آموزش های با برنامه و بر اساس نیاز می  این دفاتر خود

  تواند به ارتقای نیروی انسانی کمک نماید. نگاه بنده به نیروی انسانی فرصت است. 

د توانمندی الزم را داشته باشند. باید معیارهایی برای نامزد پست شهرداری همچنین در مورد انتصابات هم گفتند: مدیران شهرداری بای

توان بهترین ها را نفر را معرفی کنند و بر اساس شاخصه های تعریف شده می ٤٠و یا ٣٠انتخاب مدیران باشد. اعضای شورا می توانند 

بنده متفاوت باشد، از وی استفاده خواهم  استفاده کرد. سابقه بنده نشان می دهد، اگر فرد توانمندی باشد، حتی اگر تفکر سیاسی وی با

  .کرد. بنده به اصل شایسته ساالری اعتقاد دارم

آقای رسایی وضعیت کاری در جهاد دانشگاهی را سندی بر فعالیت های فرهنگی خود خواندند و تصریح کردند: از نگاه حاکمیتی در 

  .کنمشاخص های فرهنگی پیروی می

ماه در هیات نظارت ٤هیات اجرایی انتخابات اخیر یادآور شدند: اعضای شورا منتخبان مردم هستند،  ایشان با اشاره به حضور خود در

استان وقت گذاشتم تا منتخبین مردم وارد صحنه شوند و قطعا با شورا تعامل خواهم داشت. همانطور که در مسئولیتهای گذشته ام با 

  .نمایندگان مجلس از هر جناحی تعامل داشتم

س محترم شورا خواستند تا نسبت به رأی گیری انتخاب سرپرست شهـرداری تصمیم الزم اتخاذ گردد. در ادامه   ر

نظر و أخذ رأی مخفی اعضای محترم شورا؛  آقای علی بهارمست را به اتفاق آرا و با حفظ سمت مجددأ به ـ که پس از بحث و تبادل

  عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب نمودند.

محترم شورا ضمن تقدیر از خدمات سرپرست محترم شهرداری گفتند: برخالف آنچه برخی رسانه ها می نویسند، همه  سپس ریاست

آقای علوی افزودند: با  . امورات شهر با حضور سرپرست به خوبی پیش می رود و در ادامه روند کاری شهر خللی وارد نشده است

  ورات شهرداری به خوبی می پردازد.حمایت اعضای محترم شورا سرپرست شهرداری به ام

ـ در ادامه جلسه به جهت ترک سه تن از اعضای محترم شورا؛ آقایان رضا رسولی؛ بهراد ذاکری و سرکارخانم  فاطمه شیرزاد جلسه از 

س محترم شورا و اعضای حاضر در جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت  ایان پ ٢٠:٣٠اکثریت افتاد و پس از بیان مطالبی از سوی ر

 یافت.

  حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور، حاجی پور، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی حاضرین:

  محمد حسن عاقل منش غایبین:
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  ١٣٩٧آبان ماه  
 ٦٣الي       ٦١جلسه   
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  طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :مهمترین مباحث 

و  ۹۷در چــار چــوب بودجــه ســال  ۱قــانون شــهرداري هــا در محــدوده منطقــه  ۱۱۰*موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اجراي مــاده 

  .همچنین احتساب احراز مالكيت امالك موضوعه 

و  ۹۷در چــار چــوب بودجــه ســال  ۲هــا در محــدوده منطقــه  قــانون شــهرداري ۱۱۰*موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اجراي ماده 

  . همچنین احتساب احراز مالكيت امالك موضوعه

  .  * موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت جهت اجراي پروژه قطار شهري

ران شناسي که مقرر گردیــد: ضــمن ارائــه مســتندات *بررسی الیحه شهرداری در خصوص در اختيار قراردادن مكاني جهت استقرار بنياد اي

 مربوطه با اداره امالك و دارايي هاي شهرداري جهت تهيه ملك مناسب با اداره امالک و دارایی های شهرداری هماهنگي صورت گيرد.

بــه جــای  ۱۶ ع مــاده*بررسی الیحه شهرداری در خصوص کمک به اداره بهزیستی استان گیالن جهت نگهداری از معتادان متجاهر موضو

  متلینگ که مقرر گردید : 

  ميليون تومان (صد و پنجاه ميليون لایر) با سازمان بهزيستي منعقد گردد.   ۱۵تفاهم نامه اي به مدت يك سال ماهيانه 

ـــا مشـــاركت بخـــش خصوصـــي* ـــد:         بررســـی الیحـــه شـــهرداری در خصـــوص ســـاماندهي مشـــاغل ســـيار ب                                           کـــه مقـــرر گردی

  آقاي مقصودي ضمن بررسي مجدد طرح و فازبندي آن به اين كميسيون گزارش الزم را ارائه نمايند.

تصــويب تفريــغ بودجــه ســال  همچنین مقرر گردیــد: شهرداري، ١٣٨٩موافقت مشروط با نامه شهرداری در خصوص تفريغ بودجه سال *

ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد نخواهد بود و مســئوليت مــوارد مذكور رافع مسئوليت 

 و مشكالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد.

  گردید: شهرداري، همچنین مقرر ۱۳۹۴موافقت مشروط با الیحه شهرداری در خصوص تفريغ بودجه سال *

 . در رابطه با تخلفات  تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات

موارد و مشكالت احتمالي و گــزارش شــده در تفريــغ بــر عهــده ذيحســابان وقــت  رح مي گردد نخواهد بود و مسئوليتاحتمالي كه مط

 شهرداري مي باشد.

  . خصوص كمك مالي به موسسه تعليم قرآن شهيد بهشتي رشت موافقت با الیحه شهرداری در* 

ــد:* ــرر گردی ــه مق ــي ک ــاي حجم ــاماندهي نيروه ــراي س ــاص ب ــهامي خ ــركت س ــيس ش ــوص تاس ــهرداری در خص ــه ش ــی نام                                                                   بررس

ب، فرهام زاهد، بخشي نژاد و مديران حقوقي، امورمالي، منابع انساني، حراست و بازرســي شــهرداري كارگروهي شامل آقايان حجت جذ

   .يروهاي حجمي شهرداري تشكيل گرددجهت بررسي وضعيت شركت هاي حجمي در اجراي قراردادهاي ن

ــا الیحــه شــهرداری در خصــوص * ــیموافقــت ب ــد ماشــين آالت آتــش نشــاني همچن ــاري خري ــف اعتب ــزايش ردي ــد:                                                                                      اف ــرر گردی ن مق

  التزام شهرداري نسبت به پرداخت به موقع اقساط وام هاي دريافتي ،جهت جلوگيري از جرايم تاخيرات، تذكرات الزم انجام گردد. 

اخــذ مجــوز جابجــايي  تورالعمل نحوه دريافت و پرداخت هدايا و كمك هاي تشــويقيموافقت با نامه ارسالی شهرداری در خصوص دس*

  . متر ۵۰دكه ها بنا به ضرورت تا عرض 

  متر همچنين مقرر گرديد: ۵۰خالفت با الیحه پيشنهاد شهرداري جهت اخذ مجوز جهت جابجايي دكه ها حداكثر به طول *م

، شهرداري موظف است نسبت به تامين اعتبار در بودجه ساالنه بــراي تملــك دكــه هــا و آزاد ســازي ۵۵ماده  ۲بند  ۱به استناد تبصره  -۱ 

  حرايم عمومي اقدام الزم معمول دارد.

  در خصوص موارد ضروری برای جابجایی دکه با ارایه الیحه و مستندات الزم، مجوز از شورا اخذ گردد. -۲

  

  



  
  
  
  
  
  

  
٣٩ 

 

  ین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:مهمتر 

* بررسی الیحه شهرداری در خصوص جانمائی ایستگاه  های سنجش آلودگی هوا رشت که بــا دو جایگــاه پیشــنهادی موافقــت  شــد و  

  همچنین مقررگردید : اطالعات  مابقی تکمیل و جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

  در خصوص قدرالسهم شهرداری از ملک آقای خانعلی* موافقت با الیحه شهرداری 

  *  موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اصالح دو بند ضوایط بودجه عمرانی 

  قانون  شهرداری ها محدوده منطقه یک ۱۱۰*  موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اجرای ماده 

  داری ها (در حد نظافت)قانون شهر ۱۱۰*  موافقت با الیحه شهرداری در خصوص اجرای ماده  

 * موافقت با الیحه شهرداری در خصوص افزایش ردیف اعتباری مرمت ساختمان اداری شهرداری منطقه یک

  *بررسی طرح چارت تشکیالتی کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا

  * بررسی طرح پیاده راه فرهنگی رشت

  * بررسی و تکمیل مدارک طرح ساختمان "جام جم"

  طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری * موافقت با

  :و خدمات شهری  محیط زیست ،مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت 

  مقرره های کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری مبنی بر اقداماتی پیرامون موضوعاتی به شرح: 

  ریزی مناسبی برای گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل لحاظ کند. * حوزه پدافند غیر عامل شهرداری رشت از این پس برنامه

* شهرداری نسبت به ساماندهی سگ های بالصاحب بــی تفــاوت نباشــد و اقــدام عــاجلی بــرای ســاماندهی ایــن حیوانــات بــه جهــت 

  جلوگیری از هراس شهروندان انجام دهد.

  احی برنامه ریزی و اقدام نماید .* شهرداری به منظور ارتقای خدمات لجستیکی در سطح مناطق و نو

* شهرداری اقدامات الزم را در زمینه ترخیص دستگاه کمپکتور از منطقه آزاد انزلی انجام دهد تــا هرچــه ســریعتر ایــن دســتگاه در محــل 

  دفن زباله در سراوان به بهره برداری برسد .

گین، نسبت به تشکیل کمیته نگهــداری و تعمیــر تجهیــزات * شهرداری باتوجه به حفظ و نگهداری صحیح خودروهای سنگین و نیمه سن

  لجستیکی اقدام نماید.

*با توجه به شمار وقوع حوادث شغلی برای پاکبانان و تاکیدات مکرر کمیسیون بهداشت در خصوص رعایت مــوازین ایمنــی و بهداشــتی 

و روب نیز مکلف شوند به تامین البســه مناســب و حفاظت فردی، به شهرداری رشت در این خصوص تذکر داده شود و پیمانکاران رفت 

  دید در شب و وسایل حفاظت فردی مطابق قانون کار برای پاکبانان .

* شهرداری اقدامات الزم در زمینه دریافت به موقع حقوق پاکبانان، بیمه ، تجهیزات حفاظت فــردی ایمــن و مقــاوم در برابــر نفــوذ آب و 

  ر و انجام معاینات پزشکی و تزریق واکسن های دوره ای را در دستور کار قرار دهد. سرما و ایجاد شرایط ایمن در محیط کا

* شهرداری نسبت به هرس به موقع درختان اقدام نماید تا مانند گذشته شاهد شاخه های درختانی که به واسطه ســنگینی بــار بــرف در 

  مردم می شدند نباشیم .معابر سقوط می کردند و سبب بروز حوادث و نیز اختالل در رفت و آمد 

  * شهرداری نسبت به برگزاری کارگاه اموزشی ایمنی و سالمت برای پاکبانان به قید فوریت  اقدام کند.

* با توجه به تقاضای شهروندان و گردشگران، شهرداری رشت طرح "خیابانی را به نام خیابان غذا" را تدوین نماید تــا پــس از بررســی بــا 

  ضه انواع غذا های محلی در این خیابان بخش ازشهروندان نیز در این زمینه امرار معاش نمایند.اجرای این طرح ضمن عر
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

 اصالح دستور العمل نحوه پرداخت هدایا به قهرمانان ورزشی شهرداری در خصوص  موافقت با الیحه

 معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریهنشست و گفتگو با مدیر کل و 

 در هفته گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی کتابخانه شورای اسالمی شهر رشت پیگیری الزم در راستای آغاز فعالیت رسمی 

  حضور در مراسم پاتوق فرهنگی اجتماعی بسیج گیالن

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

  .الیحه پیشنهادی شهرداری  در خصوص اخذ مجوز جهت انتشار اوراق مشارکت در راستای اجرای پروژه قطار شهری موافقت با
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  ۹۷ آبان – گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات     کمیسیون                   
های طرح شده در تعداد نامه 

  صحن شورا

  ۸  ۱۵  ۴  برنامه و بودجه و حقوقی
  ۳  ۵  ۳  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۲  ۱۲  ۶  توسعه و عمران

  ۱  ۱  ۱  حمل و نقل و ترافیک

  ۴  ۱ ۴  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۵۲    های واردهتعداد نامه

       وبودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

۹  ۵  ۴  -  ۵  -  -  

  فقره  ۳۱۸  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ۳  تعداد جلسات:

  مصوبه ۲۲   .. تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت    

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه 
  حمل و نقل    

  و ترافیک     
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

۴  ۲  ۴  ۱  ۴  -  ۷  
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   :  ١٣٩٧  ماه  آبان اهم مصوبات شورا در              

  رشت.انتخاب آقای حامد عبدالهــی به عنوان شهردار شهر  -

عوارض پذیره،  %١٠٠موافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص درخواست مؤسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط استرداد  -

ر کاربری عرصه/پهنه و  مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تغ

ر کاربری اعیان.   تغ

ریال کمک مالی جهت پرداخت قسمتی ازهزینه  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ت با الیحه شهرداری رشت در خصوص پرداخت ماهیانه مبلغ موافق -

های مربوطه و نیز تجهیز لوازم بازی و ... و های ایاب و ذهاب دانش آموزان استثایی و  ارائه خدمات  در قالب رنگ آمیزی  مکان

بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" و با توجه به خدمات شهری  ٤١٧٠١از محل ردیف اعتباری

(کارمزد و بازپرداخت وام _ خدمات اداری) و اضافه نمودن به  ٤١٨٠٢کمبود اعتبار در ردیف مذکور با کسر آن مبلغ از اعتبار ردیف 

  اعتبار ردیف مذکور .

انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه قطار شهری در رشت به مبلغ موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز  -

  .میلیارد ریال ١٥٠٠

ریال کمک مالی به موسسه تعلیم قرآن شهید بهشتی  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٥موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص پرداخت مبلغ  -

تحت عنوان  ٤١٨٠٢آن مبلغ از محل ردیف  بودجه خدمات شهری سال جاری با کسر   ٤/٤١٦٠٨رشت، از محل ردیف کد اعتباری 

وقرآنی تفاهم فرهنگیاموراتمنظورانجامبه"کارمزد و بازپرداخت وام "و اضافه نمودن به ردیف مذکور وهمچنین  مقرر شد؛ شهرداری

  ای با مؤسسه مذکور داشته باشد.نامه

ها درصورت شهرداریقانون١١٠طقه یک در اجرای ماده موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص دیوارگذاری امالک محدوده من -

رشت بررسی نامه فرمانداری شهرستان -پیوستی.و با اولویت تنظیف براساس لیست ٩٧احراز مالکیت و در حدود بودجه مصوب 

 با ٣٠/٧/١٣٩٧مصوبات شصتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٢مبنی برعدم وجاهت قانونی بند

  ». درصد نرخ سرویس مدارس شهر رشت ١٠افزایش «موضوع

موافقت با عضویت آقایان احمدرمضانپور و سیدامیرحسین علوی به عنوان عضو اصلی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی  -

  شورای اسالمی رشت. 

  عملکرد شهرداری. ارائه گزارش آقای علی بهارمست سرپرست محترم شهرداری رشت در خصوص -

موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت درخصوص صدور مجوز سفر آقای حامد عبدالهی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا  -

س سازمان حمل و نقل بار و مسافر  به همراه آقایان؛ فرامرز جمشید پور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و پیمان پارسا ر

 ١١الی  ٨مایی گروه شهرداران شهرهای آسیایی در شهر قاضی آنتپ ترکیه در تاریخ شهرداری رشت جهت حضور در پنجمین گرده

  آذر ماه سال جاری. 

  .١٤موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت درخصوص عضویت مدیر مالی شهرداری به عنوان عضواصلی کمیسیون ماده  -

ابت قرارداد مشارکت    سرمایه گذاری با آقای موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص دریافت قدرالسهم شهرداری رشت ب -

  حجت اله فرجی مربوط به احداث پروژه تجاری.

نشانی" با تحت عنوان" خرید ماشین آالت آتش ٣٠٤٠٣٠٣٠٠١موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص افزایش ردیف اعتباری -

ک و بازگشایی مسیرهای پیش بینی شده در طرح جامع تحت عنوان "عنوان تمل ٣٠٣٠٨٠٨٠٢٣ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٨٠کسر مبلغ 

ترافیک"و اضافه نمودن به کد مذکور با توجه به قرارداد شهرداری با شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد جهت خرید خودروهای 
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داخت به موقع آتش نشانی و همچنین مقرر شد شهرداری من بعد درکلیه قراردادها ضمن درنظر گرفتن صرفه و صالح نسبت به پر

  های دریافتی، به منظور جلوگیری از جرایم تأخیرات، اقدام الزم را به عمل آورد.اقساط وام

قانون شهرداری ها پس از  ١١٠و در اجرای ماده  ٢موافقت با الیحه شهرداری رشت درخصوص دیوار گذاری امالک محدوده منطقه  -

د بودجه مصوب و با رعایت حداقل ضوابط زیباسازی در زمین های دارای احراز مالکیت قطعی و طی مراحل قانونی  و در حدو

ناحیه یک  ٧ردیف  -ها با کاربری فضای سبز به شرح: چشم انداز شهری و بر اساس لیست پیوستی و همچنین مقررشد: در زمین

  ایمن)واقع درخیابان جوان ورودی کوچه جوان بیست و سه ملک اول سمت راست ( وراث مرحوم اسماعیل 

ناحیه یک واقع در خیابان جوان ورودی کوچه جوان بیست و سه ملک چهارم سمت راست ( وراث ابراهیم  ١٠ردیف –

  شوبیرحقیقی)

  واقع در پل عراق ورودی خ شهاب،  فقط تنظیف صورت پذیرد.٣ناحیه  ٢ردیف –

ریال به منظور احداث و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠ه مبلغ موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر أخذ وام قرض الحسنه کم بهره حداقل ب -

ن و تعریف بسته ی -راه اندازی مجموعه اقامتی رفاهی گیل با هدف ایجاد زیر ساخت های اولیه برای زمین مورد نظر تا تع

  سرمایه گذاری.

" ٤-٣- ٤- ٦هر" در بند موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت درخصوص اصالح و حذف عبارت "در قالب تنظیم الیحه به شورای ش -

دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت هدایا و کمک ها در شهرداری رشت"( تشویقی قهرمانان ورزشی) و همچنین مقررشد: 

د شورا اقدام  شهرداری جهت پرداخت هدایا به قهرمانان ورزشی شهر رشت با معرفی نامه اداره کل ورزش و جوانان استان و تأ

  نماید.

متر پس از بحث و تبادل نظر  ٥٠ه شهرداری رشت درخصوص أخذ مجوز جابجایی دکه ها بنا به ضرورت تا عرض بررسی الیح -

  مقرر شد:

ها موظف است نسبت به تأمین اعتبار در بودجه ساالنه برای تملک ، قانون شهرداری٥٥ماده  ٢بند  ١شهرداری  به استناد تبصره -١

  ها و آزادسازی حریم عمومی اقدام الزم معمول دارد. دکه

  ها با ارائه الیحه و مستندات الزم، پس از أخذ مجوز از شورا اقدام نماید.در موارد ضروری، برای جابجایی دکه- ٢

شهرداری به صورت مشروط ومقرر شد : تصویب تفریغ بودجه سال مذکوررافع مسئولیت  ١٣٨٩تصویب تفریغ بودجه سال  -

ذیحسابان برابرقانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالی که مطرح می گردد، نخواهد بود و مسئولیت موارد و اشکاالت 

  باشد. احتمالی و گزارش شده در تفریغ بر عهده ذیحسابان وقت شهرداری می
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   :  ١٣٩٧ماه  آبانصورتجلسات شورا در              
  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور شصت و یکمین ١٤/٨/٩٧ ١٧:٣٠دوشنبه  ساعت عادی

شهر رشت به ریاســت جنــاب اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، شصت ویکمین جلسه١٢/٨/٩٧مورخ  ١٨٣٦براساس دعوتنامه شماره  

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. ریاست محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیآقای سید امیر حسین علوی، 

  دستور جلسه:

  رأی گیری در خصوص انتخاب شهرداررشت .  - 

در خصوص  درخواست مؤسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط مبنی  ١٤/٥/٩٧مورخ ١٣٩٦- ٧٢٩٩- ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

  عوارض پذیره، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات و... %١٠٠بر استرداد 

ریال کمک مالی جهت  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠در خصوص پرداخت ماهیانه مبلغ   ١١/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧- ١٨٣٥  - ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

  پرداخت قسمتی ازهزینه های ایاب و ذهاب دانش آموزان استثایی و... 

وژه درخصوص صدور مجوز جهت انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای پر ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٤٤٣٦رف ــ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  قطار شهری در رشت.

س شورا:   نطق قبل از دستور ر

در ابتدای جلسه، جناب آقای سید امیر حسین علوی رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، ضمن عرض سالم، شورا را خانه ملت 

پیش جلسه شورا برگزار خواندند و افزودند: به دلیل اربعین حسینی و حضور تعدادی از اعضای محترم شورا در این سفر زیارتی هفته 

 .نگردید

آبان و روز دانش آموز را نیزگرامی داشتند و تصریح کردند: این روز و تسخیر النه جاسوسی  ۱۳جناب آقای سید امیر حسین علوی 

 امریکا در ایران  در اذهان تاریخ ملت ایران باقی خواهد ماند.

ی جلسه شورای فرهنگ عمومی ابراز کردند: پس از مدتها وقفه  هفته پیش ایشان ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه در استان در برگزار 

جلسه شورای فرهنگی عمومی برگزار گردید و امیدواریم با حضور رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بتوانیم یک نقشه و 

 .مهندسی فرهنگی برای رشت داشته باشیم

ر عمومی و همچنین مسئوالن ، نخبگان و مردم شهر رشت یادآور می شوم برخالف آقای علوی همچنین متذکر شدند: برای تنویر افکا

آنچه برخی رسانه ها دامن می زنند، اعضای شورا تالش می کنند بر اساس وظایف خود حرکت کرده و با وجود اختالف نظر بهترین 

ود که شورا توان انجام امور خود را ندارد. این جفا نباید به نحوی این اختالف نظر منعکس ش .تصمیم را  برای انتخاب شهردار بگیرند

 .در حق رای مردم است

ایشان تاکید کردند: در این مدت هیچ مقام مسئولی حاضر نشد به کمک شهرداری بیاید، با بیشتر مسئوالن مکاتبه شد. به عنوان 

هرجا الزم بوده، شورا و شهرداری به کمک دیگر  .نمونه، با وجود جلسات متعدد هنوز نتوانستیم اصالحات طرح تفصیلی را مصوب کنیم

 .دستگاه ها رفته ولی متاسفانه این همراهی از مدیران دیگر دستگاه ها کمتر صورت گرفته است

آقای علوی افزودند: مردم بدانند که اعضای شورا در یک سال گذشته راحت نبودند، مدیران ارشد به کمک شهرداری نیامدند. با این 

رئیس .اند و حتی شورا در وظایف خودیک مورد هم کوتاهی نکرده استو شهرداری با سختی به وظایف خود عمل کردهحال شورا 
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محترم شورا تاکید کردند: اگر تا امروز نتوانستیم به یک تصمیم جامع برای شهردار برسیم، به دلیل حساسیت در انجام وظیفه است. از 

 .ه خود آمده و به مجموعه شورا و شهرداری کمک کنندمسئوالن ارشد استان می خواهم اندکی ب

ایشان همچنین با اشاره به حضور سرکار خانم شیرزاد، عضو محترم شورا، با وجود فقدان پدرشان در همان روز ، از ایشان قدردانی 

  نمودند و درگذشت یکی از فعاالن حوزه ورزش را نیز تسلیت گفتند.

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه  ٣٠/٧/٩٧/ش  مورخ ١٧٤٨/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/٩٧مورخ  ٩٧-٥٣٦١ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

نظر و و تبادلشورا در خصوص "تأمین هزینه های ضروری تیم فوتبال سپید رود"  با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث

  ریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.اخذ رأی ضمن مخالفت با دو فو

در دبیرخانه  ٣٠/٧/٩٧مورخ ١٧٤٧ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_  ٥٣٦٣الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف _  -٢

و تبادل نظر و اخذ  وریت در جلسه مطرح و پس از بحثشورا در خصوص "تأمین هزینه های ضروری تیم فوتبال  داماش" با قید دو ف

  رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون های ذیربط ارجاع گردد.

ا در دبیرخانه شور ٥/٨/٩٧مورخ  ١٧٩٦ثبت شده به شماره  ٥/٨/٩٧مورخ  ٩٧-٤٩٨٤ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف٣

و " با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث ٣٠٤٠٣٠٣٠٠١درخصوص "افزایش ردیف اعتباری خرید ماشین آالت آتش نشانی ـ 

تبادل نظر و اخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت یک فوریت به کمیسیون های ذیربط ارجاع 

  گردد.

در دبیرخانه شورا در   ٥/٨/٩٧مورخ  ١٧٩٥ثبت شده به شماره   ٥/٨/٩٧مورخ  ٩٧-٥٢٤٠ -ه شماره ش رفالیحه شهرداری رشت ب  -٤

و تبادل نظر و متر" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث ٥٠خصوص "اخذ مجوز جابجایی دکه ها بنا به ضرورت تا عرض 

  ذیربط ارجاع گردد.  اخذ رأی ضمن موافقت با یک فوریت آن، مقرر شد به کمیسیون

در دبیرخانه شورا در  ٧/٨/٩٧مورخ  ١٨١٨ثبت شده به شماره  ٧/٨/٩٧مورخ  ٩٧-٤٢٣٦ -الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف  -٥

و تبادل نظر و خصوص " افزایش ردیف اعتباری مرمت و تکمیل اساسی منطقه یک" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

  مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادی به کمیسیون های  ذیربط ارجاع گردد.اخذ رأی، ضمن 

  

  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول:

س محترم شورا خواستند تا در راستای اجرای بند  قانون تشکیالت، وظایف و  ٨٠ماده  ١سپس آقای سیدامیر حسین علوی، ر

(آقایان؛ رضا ساغری، حامد  نامزدی که در صحن شورا به ارائه برنامه پرداخته بودند ٦) از میان ٩٦مرداد انتخابات شوراها (اصالحی 

)، با توجه به انصراف آقای علی مبصر، نسبت به جمشید رسایی عبدالهــی، علی مبصر، سینا مقدادی، مسعود موسوی، بهزاد نیک فهم،

دس ـای مهنـرأی آق ٤ل ـرأی در مقاب ٦با  ید عبدالهــحاماز اخذ رأی مخفی، آقای رأی گیری انتخاب شهردار اقدام نمایند که پس 

  رأی ممتنع به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند. ١جمشید رسایی و 

ریزی روستایی و کارشناسی ارشد جغرافیا و و دارای مدرک دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ١٣٥٥آقای حامد عبدالهی متولد سال 

  ی مدیریتی و اجرایی ایشان به شرح ذیل می باشند؛باشند که دارای سابقهریزی توریسم میرنامهب

  *عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر رشت.

  *ریاست پنجمین دوره شورای اسالمی استان گیالن.

سه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر رشت.   * عضو هیأت ر
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س کمیسیون برنامه و بودجه   شورای اسالمی شهر رشت. *نایب ر

  *مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهرجم.

  کالنشهر رشت. ٥*شهردار منطقه 

  *مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری رشت.

  *مشاور قائم مقام معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت کشور.

  رشت.*کارمند رسمی شهرداری 

  *عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان گیالن .

  *عضو کارگروه استانی ماموریت اعضای شوراهای اسالمی به خارج از کشور.

  *عضو هیأت امنای مجموعه های ملی و استان اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها.

  *عضو هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی استان.

  شورای عالی هماهنگی ترافیک استان گیالن.*عضو 

  *عضو کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی.

  *عضو کارگروه تخصصی بانوان و خانواده.

  *عضو افتخاری شبکه تشکلهای غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیالن.

  استان گیالن. *عضو هیئت موسس و مشاور تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر

  *مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجموعه خوابگاه دانشجوی دهکده (تحت نظارت دانشگاه گیالن).

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا اعالم  ٢٥/٥/٩٧مورخ ١٢٥٣ثبت شده به شماره   ١٤/٥/٩٧مورخ ١٣٩٦_ ٧٢٩٩رف _الیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، در ارتباط با درخواست مؤسسه فرهنگی هنری خاطره  ٣/٦/٩٧ورخ وصول شده در پنجاه و سومین جلسه م

عوارض پذیره، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، عوارض مازاد ارزش  %١٠٠سرای نشاط مبنی بر استرداد 

ر کاربری اعی ر کاربری عرصه/پهنه و تغ ان، به جهت حمایت از گسترش و توسعه فضای فرهنگی شهر رشت ایجاد شده ناشی از تغ

علی الخصوص مناطق کم برخوردار و پرجمعیت و ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی  و با در نظر گرفتن موضوع فعالیت موسسه مذکور 

شهر رشت در محدوده  که این موسسه با مجوز از مراکز ذیصالح اقدام به ساخت اولین موسسه فرهنگی هنری بخش خصوصی در

و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا  ٣/٧/٩٧مسکن مهر را نموده است پس از طرح درجلسه مورخ 

  جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید. در

 دستور سوم:

در دبیرخانه شورا اعالم  ١٣/٥/٩٧مورخ ١١٧٨ثبت شده به شماره  ١١/٥/٩٧مورخ  ١٣٩٧_١٨٣٥شماره ش ر ف _ الیحه شهرداری رشت به  

مورخ  ٥٠٦٢٢بر اینکه حسب درخواست شماره شورای اسالمی شهر رشت، مبنی  ١٥/٥/٩٧وصول شده در پنجاه و یکمین جلسه مورخ 

رخواست مدیران آموزشگاه های استثنایی جهت مساعدت درهزینه های ریاست محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی و د ٢٢/٣/٩٧

باشد، شهرداری رشت در سنگین دانش آموزان آسیب دیده حسی؛ ذهنی و جسمی _ حرکتی که جزء اقشار آسیب پذیر جامعه نیز می

جهت پرداخت قسمتی از هزینه  تومان) کمک مالی به صورت ماهیانه٠٠٠/٠٠٠/١٥ریال( ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ

های مربوطه و نیز تجهیز لوازم بازی و های ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی و همچنین ارائه خدمات  در قالب رنگ آمیزی  مکان

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" و با توجه  ٤١٧٠١...، و از محل ردیف اعتباری

(کارمزد و بازپرداخت وام _ خدمات اداری) و اضافه نمودن به  ٤١٨٠٢کمبود اعتبار در ردیف مذکور با کسر آن مبلغ از اعتبار ردیف  به

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در  ٣/٧/٩٧اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ   ٤١٧٠١اعتبار

  بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری، به اتفاق آرا موافقت گردید.جلسه مطرح و پس از 
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  دستور چهارم : 

در دبیرخانه شورا اعالم   ٩/٧/٩٧مورخ  ١٥٩١ثبت شده به شماره  ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧ -٤٤٣٦ -الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف

می شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به شورای اسال ٩/٧/٩٧وصول شده در پنجاه و ششمین جلسه مورخ 

میلیارد ریال جهت اجرای پروژه قطار شهری در رشت با توجه به طرح توجیهی فنی اقتصادی  ١٥٠٠انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 

موثرترین سیاستها جهت کاهش تراکم عنایت به اینکه تقویت حمل و نقل عمومی یکی از توسط مشاور مربوطه (پیوستی ) و با 

-ترافیکی سنگین شهرهای بزرگ، همچنین آلودگی هوا، کاهش تردد وسایل نقلیه و روان سازی ترافیک در محدوده شهری است و بهره

ر مندی آن از مهمترین راهکارها جهت کاهش بار ترافیک شهری بوده و اعتبار مربوطه نیز تحت عنوان "طرح احداث قطار شهری شه

-کمیسیون ١٣/٨/٩٧کل کشور لحاظ گردیده است اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مشترک مورخ  ١٣٩٧رشت" در قانون بودجه سال 

های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و های برنامه بودجه و حقوقی شورا و حمل و نقل وترافیک شورا و أخذ گزارش از کمیسیون

  هاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشن

  

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٣٠/٧/٩٧منش در جلسه مورخ با توجه به غیبت آقای محمد حسن عاقل سپس -آ

به اتفاق  شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارایه توضیحات آقای محمد حسن عاقل منشنامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبت

  شان موجه تشخيص داده شد.آرا غیبت

  تشکیل گردد. ٢١/٨/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

سپس جناب آقای حامد عبدالهــی شهردار منتخب رشت از حسن نظر کلیه اعضای محترم شورا به عنوان شصت و ششمین شهردار 

س و تک تک اعضای رشت تشکر کردند و افزودند:  امیدوارم بتوانم منشا خیر باشم و کاستی ها را جبران کنم و انتظار دارم از ر

  محترم شورا به عنوان عضو جوان و تا پیشکسوتان شورا کمک کنند.

شد و تالش بنده  ایشان تاکید کردند: این مسئولیتی است که نیاز به اتحاد و همدلی دارد. هر آنچه از گذشته در حوزه رسانه بود، تمام

  از امروز این است که فارغ از نگاه سیاسی و جناحی و با وحدت، کارها به پیش برود.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠جلسه رأس ساعت 

حاضرین: حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، عاقل مــنش، رضــا رســولی، امیــر 

  لوی، حاجی پور، بهراد ذاکریحسین ع
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شیرزاد شصت و دومین ٢١/٨/٩٧ ١٧:٣٠دوشنبه  ساعت فوق العاده

شهر رشــت بــه ریاســت اسالمی  شورای(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان ، شصت و  دومین جلسه١٩/٨/٩٧مورخ  ١٨٨١براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه: 

کمک مالی به موسسه تعلیم ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٥مبنی بر پرداخت مبلغ  ١٢/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٣٠٣٠رف ـ ـ  بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

تحت عنوان  ٤١٨٠٢بودجه خدمات شهری سال جاری با کسر  آن مبلغ از محل ردیف   ٤/٤١٦٠٨قرآن شهید بهشتی رشت از محل ردیف کد اعتباری 

  "کارمزد و بازپرداخت وام "و اضافه نمودن به ردیف مذکور.

قانون  ١١٠مبنی بر دیوارگذاری امالک محدوده منطقه یک در اجرای ماده  ١/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٢٩٦٠ –ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

  شهرداری ها .

مصوبات شصتمین جلسه (فوق العاده) شورای  ٢در خصوص بند  ١٥/٨/٩٧مورخ  ٦٧٨٧/١/٩٧/٨٠٢٩ـ  بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره 

  ».درصد نرخ سرویس مدارس شهر رشت ١٠زایش اف«با موضوع ٣٠/٧/١٣٩٧اسالمی شهر رشت مورخ 

مبنی افزوده شدن آقای احمد رمضانپور عضو محترم شورا به عنوان عضو اصلی  ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٩١٣ـ بررسی نامه وارده در دبیر خانه شورا به شماره 

  کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسالمی رشت.

  ت محترم شهرداری رشت.ـ ارائه گزارش آقای علی بهارمست سرپرس

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد منشی محترم شورا، ضمن عرض سالم، نام بیژن شعبانی، پاکبانی را که چند روز پیش در 

به این قشر زحمت کش خدمات ایم حادثه رانندگی جان باخت، گرامی داشتند و گفتند: متاسفانه آنگونه که شایسته است، نتوانسته

  رفاهی ارایه دهیم. سرکار خانم شیرزاد ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان آن مرحوم برایش، مغفرت الهی آرزو نمودند.

ایشان همچنین از اعضای شورا، اصحاب رسانه و شهروندانی که در مراسم ترحیم پدرشان، رجبعلی شیرزاد، شرکت نمودند قدردانی 

  ضمن قرائت بخشی از وصیت نامه شهید رجب افشنگ، یاد تمامی شهدای انقالب را گرامی داشتند.کردند و 

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

سپس جناب آقای سیدامیر حسین علوی رئیس محترم شورای شهر رشت ضایعه درگذشت آقای بیژن شعبانی، پاکبانی که در اثر سهل 

فتند و ابراز کردند: مجموعه مدیریت شهری امروز داغدار از دست دادن یک پاکبان دیگر است. انگاری یک راننده فوت شدند، تسلیت گ

  از این رو ایشان از خداوند برای خانواده ایشان صبر مسألت نمودند.

 وروب وجناب آقای امیر حسین علوی افزودند: وضعیت عملکردی شرکت های رفت و روب و نحوه عملکرد و برخورد با پرسنل رفت

زیر مجموعه کمیسیون بهداشت، محیط  ایفضای سبز مورد سوال اعضای شوراست. این عزیزان شغل پرخطری دارند و باید یک کمیته

  زیست و خدمات شهری تشکیل شود تا گزارشی از وضعیت عملکرد شرکتهای طرف قرارداد به شورا ارایه شود.

ک زندگی  در اثر ایجاد حادثه برای کارگران خدمات شهری هستیم و باید این ایشان ادامه دادند: متاسفانه مکررًا شاهد ساقط شدن ی

  موضوع پیگیری گردد.
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آقای علوی با اشاره به الیحه موافقت کمک به  سرویس ایاب و ذهاب کودکان استثنایی در شورای شهر اظهار کردند: امیدوارم بتوانیم 

م و   وضعیت قرارداد کارگران نیز در زیر مجموعه شهرداری رشت صورت گیرد. در قالب یک الیحه به وضعیت شرکتها رسیدگی نما

رئیس محترم شورا با اشاره به هجمه های وارد شده به شورا در مدت اخیر، گفتند: حقوقی شورا تالش دارد به اجحاف های غیر واقعی 

  و دروغ ها علیه شورا پاسخ حقوقی دهد و هر منتسب کننده ای باید پاسخ دهد. 

ی علوی پیرامون مشکالت شهرداری اظهار کردند: روز انتخاب شهردار استدعا کردیم و بار دیگر می خواهیم مسئوالن ارشد به کمک آقا

شورا و شهرداری بیایند. مدیریت شهری وظیفه انجام حجم کوچکی از مشکالت شهر را دارد اما حجم درخواست ها به سمت شورا و 

  شهرداری بسیار زیاد است.

محترم شورا تاکید کردند: شورای پنجم یک سال را به خدمت رسانی سپری کرد و با کوچکترین اختالف نظر در انتخاب شهردار، رئیس 

  صدای اعتراض همه بلند شد. برای پیگیری پروژه های عمرانی مهم مثل تصفیه خانه، 

ین پروژه های حیاتی می باید همچنان مورد توجه و... نیازمند کمک همه مسئوالن هستیم. و ا ٥تاالب عینک، رینگ حریم کانال ژ

  مسئوالن قرار گرفته و به کمک مدیریت شهری بیایند.

رود نظرات خود را زودتر اعالم نمایند. این ساله شورا آماده شده و از دیگر اعضای شورا انتظار می٥ایشان ادامه دادند: برنامه راهبردی 

برنامه بین دستگاهی است و انتظار داریم استانداری اختیاراتی به شورای شهر برای اجرا دهد. امیدواریم این برنامه ها ثمره خیری 

  برای شهر داشته باشد. 

س به دیگر دستگاه ها نیز ابالغ شد تا ادامه دهنده آقای علوی ابراز کردند: برنامه های میز خدمت، نوآوری در شورای پنجم بود و سپ

 ٥این کار باشند. لیست مساجد و محل تجمعات مردمی آماده شده است. پیشنهاد می شود با آماده سازی مجموعه شورا، هفتگی 

ایی، حداقل مشکالت منطقه شهرداری در هر محله، دو عضو شورا از مناطق بازدید نموده و از نزدیک در کنار دیگر دستگاه های اجر

  مردم را برطرف نمایند. 

  نطق پیش از ناطق اول:

سپس، جناب آقای رمضانپور، یاد پاکبان درگذشته بیژن شعبانی را گرامی داشته و اظهار کردند: این حادثه هشداری است و باید تدابیر 

  امنیتی در حین کار برای کارگران فراهم شود.

این شهرداری  نامزدهای مدیریت شهری تقدیر کرده و افزودند: شهامت می خواهد که کسیعضو محترم شورا از شهامت و حضور 

  میلیارد تومان بدهی دارد و فاقد زیر ساخت های شهری است. ٧٠٠و اداره کند. شهرداری ورشکسته را تحویل گرفته

: از توصیه های عالقمندان به رشت تشکر می ایشان با اشاره به نظرات افراد و گروه های مختلف جامعه برای انتخاب شهردار گفتند

کنیم. برای نخستین بار شورای شهر به رغم فشارهای بیرونی، خود تصمیم گرفت و ضمن پذیرفتن توصیه ها، توانست مستقل انتخاب 

نامزدها در اداره شهر  کند. همه نامزدها شایستگی الزم را داشتند. ولی چاره ای نبود تا یک نفر انتخاب شود. اما از برنامه های دیگر

  بهره خواهیم برد.

آقای رمضانپور با اشاره به مصاحبه های استاندار و فرماندار محترم بیان کردند: ایشان دخالتی در انتخاب شهردار نداشتند و انتظار 

  کنند زیرا توسعه رشت، موجب توسعه استان است.شهری کمکداریم مدیران ارشد استان به مدیریت

شورا با بیان اینکه رقابت پایان پذیرفته  و فرصت خدمت رسانی کوتاه است، خاطر نشان کردند: اکنون باید همه  عضو محترم

مسئوالن با دلسوزی، اعم از مسئوالن نظامی، امنیتی و انتظامی و ... با وحدت کلمه به مجموعه شورا و شهرداری کمک کنند و برای 

  رفع نواقص همه همت کنند. 

اعتماد عمومی را  توانندا کنار بگذاریم و نقاط ضعف را به نقاط قوت بدل کنیم. مدیران شهری با عملکرد صحیح خود میها ردلخوری

  برگردانده و به فساد اداری با عملکرد درست خود پایان دهند. 

. راه اندازی مجدد آبنمای عضو محترم شورا افزودند: مردم مطالبات زیادی از ما دارند. آسفالت معابر خواسته به حق مردم است

  بوستان ملت، برطرف کردن نقاط ضعف پیاده راه و ایجاد راه دسترسی به پیاده راه و ... باید برطرف گردد.
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ایشان با اشاره به سفر خود به ترکیه، یادآور شدند: خیابان تقسیم ترکیه راه دسترسی عبور خودرو دارد. امیدواریم این مشکل در رشت 

  د و وضعیت بازار بهبود یابد.نیز برطرف شو

آقای رمضانپور افزودند: ایجاد راه ریلی، ایجاد بلوار مسکن مهر تا یخسازی، رسیدگی به امالک نسقی، رسیدگی به وضعیت تاالب 

ته های لیتر شیرابه وارد آب و خاک می شود و.... خواس ٢٥عینک، احیای رودخانه ها، ساماندهی مرکز دفن زباله سراوان که هر ثانیه 

  به حق مردم است که باید رفع گردد.

ایشان ابراز امیدواری کردند: هرچه زودتر مراحل اداری اعطای حکم شهردار جدید طی شود و تاکید کردند: آقای عبدالهی فرزند شهید و 

برعهده گرفته تا رشت را به سمت فرزند این انقالب است و باید با تکیه به کارشناسان علمی و کارآمد و کارکنان شهرداری، اداره شهر را 

  شهر بهتر پیش ببریم.

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

در ادامه، جناب آقای بهراد ذاکری با اشاره به مرگ پاکبان رشت اظهار کردند: جدای از ناراحتی روحی برای خانواده آن مرحوم و مدیران 

  شود.شهرداری، فقط چند روز حساسیت به این قشر زحمت کش زیاد می 

از دور نخست  عضو محترم شورا افزودند: امروز فجایع انسانی اعم از مادی و معنوی در شهرداری دیده می شود. متاسفانه شورای شهر

  تاکنون از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت فاصله گرفته است و نظارتی بر عملکرد شهرداری ندارد.

لسات کمیسیون بهداشت  شورا بارها به معاونت خدمات شهری تذکر دادیم عضو محترم کمیسیون بهداشت شورا تصریح کردند: در ج

تا شرایط ایمنی در حین کار را رعایت کنند. اما با وجود چندین تذکر نتوانستیم وسایل ایمنی را برای شرکتهای طرف قرارداد اجبار 

م.   نما

ی نداریم و شرکتها  به کارگران آموزش ایمنی و بهداشت نمی ایشان افزودند: در بحث قراردادها نیز هیچ نظارتی بر شرکت های خدمات

شود، ما اعضای شورا باید نظارت کنند. اگر قراردادهای میلیونی بسته میدهند و برای ایمنی و معاینات پزشکی کارگران هزینه نمی

  . داشته باشیم و تذکر دهیم و جلوی فساد را  بگیریم

حق کارگران اجحاف می شود و کارگران به استثمار گرفته می شوند. باید سرپرست شهرداری و آقای ذاکری ادامه دادند: امروز در 

شرکت طرف قرارداد در شورا حاضر شده و توضیح دهند با وجود تذکرهای مکرر چرا پاسخگو نیستند. متاسفانه ما نیز در شورا 

  ماحصلی نداشتیم.

گذار آن مشخص نیست ولی هیچ طرح مطالعه شده ای ندارد، هنوز سرمایه ٥وژه ژعضو محترم شورا ادامه دادند: به عنوان نمونه، پر 

  کلنگ اجرای آن را به زمین زده ایم!

ایشان بیان کردند: مردم ما را شورای شهر می دانند و نه شهرداری. استاندار محترم باید توضیح دهند کارگروهی که شورا خواسته چرا 

واند تعاملی بین ادارات در زمان فقدان مدیریت واحد شهری ایجاد کند. باید به وظیفه اصلی خود تشکیل نمی شود. این کارگروه می ت

 در شورا برگردیم، باید برای مقابله با سیستم فاسد اداری، پیمانکاران متخلف و... اقدام کنیم. و اگر شورا به وظیفه اصلی خود برگردد،

  دم را به شورا برگردانیم.حداقل یک اقدام کوچک انجام داده و اعتماد مر

  نطق پیش از دستورناطق سوم:

سپس جناب آقای رضا رسولی ضمن عرض تسلیت به سرکار خانم شیرزاد گفتند: حضور ایشان در جلسه انتخاب شهردار با وجود 

  تألمات روحی فقدان پدرشان، برای بنده درس مسئولیت پذیری بود.

رشتی گفتند: همه ما به نوعی در قبال این حادثه مسئول هستیم و باید در روز جزا پاسخگو عضو محترم شورا با اشاره به فوت پاکبان 

  باشیم.

رئیس محترم کمیسیون عمران شورا پیرامون رسیدگی به وضعیت امالک نسقی ادامه دادند: قرار است کمیته ای در این زمینه شکل 

  بگیرد و این کمیته فنی به وضعیت امالک نسقی رسیدگی کند.
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درصد محقق شده و برای بودجه امسال و سال آتی ٣٠آقای رسولی با اشاره به وضعیت درآمد شهرداری گفتند: درآمد شهرداری زیر  

گذرد و مردم انتظار پاسخ دارند که در می ماه از فعالیت شورا١٥باید فکری کرد و در جلسات بودجه به این وضع رسیدگی نمود. نزدیک 

ها و خروجی های شورا به درستی به مردم هم می گویند شورای پنجم خروجی الزم را نداشته است. باید اقداماین مدت چه کرده ایم. 

  مردم گزارش داده شود.

ایشان ادامه دادند: این روزها فشار بر همه اعضای شورا هست و مقایسه این شورا و شورای قبل برای بنده نگران کننده است. الزم 

  و دبیرخانه شورا گزارش فعالیت های شورا را به مردم ارایه دهند. است هیأت رئیسه محترم

آقای رسولی همچنین پیرامون فساد سیستمی در شهرداری هم گفتند: نیازمند یک سیستم فساد ناپذیر هستیم. بنده طرح شفاف 

هرداری نیز عادت کرده اند و برخی سازی اداری را به شورا ارایه دادم ولی مصوب نشد. با شعار هیچ اتفاقی نمی افتد و دوستان ش

  مدیران پشت برخی اشخاص پنهان می شوند و پاسخگو نیستند. انتظار داریم این طرح مصوب و اجرایی شود.

سپس رئیس محترم شورا ضمن تشکر از تالش های سرپرست و مدیران شهرداری گفتند: صرف نداشتن شهردار دلیل مناسبی برای 

اری نیست. و همانطور که شورا پیگیر مصوبات است، همه مدیران کمک کنند تا کارها به قوت خود پیش تعلل در اداره سیستم شهرد

  برود.

جناب آقای علوی همچنین با اشاره به دیدار با مسئوالن کشوری ابراز کردند: اوایل انتخاب آقای بهارمست، جلسات خوبی همراه  

مروز عالوه بر عدم اجرای پروژه های کالن، جزئی ترین مسایل شهر معطل مانده و این ایشان در تهران برای پیگیری امور داشتیم. اما ا

  پذیرفتنی نیست.

های مردم کند، اظهار کردند: شنیدن دغدغهشهرداری که پیام صوتی شهروندان را دریافت می١٣٧ایشان با اشاره به حضور در مرکز  

های ولگرد، مرمت چاله های معابر و لکه آوری سگقابل حل است نظیر: جمعهای شهروندان مسایل دهد نیمی از درخواستنشان می

های خودشان کوچک است. پذیرفته نیست این مشکالت گیری و...  مردم درک عمیقی از وضعیت اقتصادی شهر دارند. و درخواست

  کوچک رفع نشود. 

فته نیست درب منهول های فاضالب، با اختالف سطح آن هم ایشان با اشاره به اجرای پروژه روان آب های سطحی اظهار کردند: پذیر

در الین پرسرعت مرمت شود. همین ها موجب تصادف رانندگی است. وقتی پیگیری،  شهرداری می گوید، پروژه تحویل موقت نشده 

  است! این پاسخ قانع کننده ای نیست. 

یاد است. شاید مدیران شهرداری این حرفها را نمی خورند! اما رئیس محترم شورا تاکید کردند: فشارهای اجتماعی به اعضای شورا ز 

ام. اگر پروژه گویند و این ایرادها به ما وارد است. بارها به سرپرست  شهرداری تذکر کتبی و شفاهی دادهروزانه شهروندان به ما می

رداد پروژه شهربازی منعقد نشده؟ وضعیت اجرا شده و صورت وضعیت می دهید، چرا بر حسن اجرا نظارت نشده است؟! چرا هنوز قرا

ن تکلیف نشده، آبنماهایی که میلیاردی هزینه شده و بارها تذکر داده ایم چرا ایرادهای آن برطرف نمی شود؟ اگر  پروژه پارک آبی تع

یک کارشناس رسمی مدیری و یا پیمانکار پروژه  تخلف کرده، چرا علیه وی شکایت نمی شود. الزم است برای متخلف شکایت کنیم. 

  استخدام کنیم تا دو تا آبنما وضعیتشان روشن شود. اگر نمی شود خاک بریزید پر کنید گل بکارید، منتظر معجزه نباشید.

تا مدیر با حق مدیریت و پاداش که داریم! ایشان ١٠٠رئیس محترم شورا خطاب به سرپرست شهرداری گفتتد: اگر شهردار نداریم،  

همچنین خواستار دریافت گزارش در مورد انحراف پروژه بازگشایی معبر امام علی شده و ادامه دادند: شنیده شده این انحراف از خط 

اند که امالکشان ی از مالکین شده است و شائبه دارد که برخی به قصد، پروژه را از خط اصلی انحراف دادهپروژه باعث منتفع شدن برخ

های در مسیر پروژه قرار گیرد. شورای چهارم مصوبه فروش پروژه تجاری گلسار را صادر کرد ولی سرپرست شهرداری حق نداشت چک

. شورا تصویب کرد درآمد حاصل از فروش پروژه برای اجرای یک پروژه وصول شده حاصل از فروش را صرف پرداخت حقوق نماید

عمرانی بزرگ هزینه شود. قانونًا شهرداری چنین حقی نداشت. و اگر هم شهرداری نیاز اولویت داری داشت، باید از شورا مجوز می 

  گرفت.
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درصد از بخش  جاری و  منفی ٤٨ه و گفتند: منفی آقای علوی از عقب ماندگی  بودجه شهرداری و عدم درآمدزایی هم ابراز تأسف کرد

درصد از بودجه عمرانی عقب هستیم. تک تک مدیران و مسئوالن شهرداری مسئول این کاهش درآمد هستند و بهانه خوبی  ٨٢

  نیست که شهردار نداریم و درآمد زایی نشده است! انتظار است که نقایص با سرعت بهتری انجام گردد.

های مطرح شده از سوی رئیس شورا اظهار کردند: ای کاش این سؤاالت جدی در ذاکری با اشاره به طرح سوالسپس، جناب آقای 

  شد. ولی شهردار قبلی با سالم و صلوات آمد و با سالم و صلوات رفت و هیچ گزارشی ارایه نداد.زمان آقای نصرتی هم پرسش می

گردد. اکنون شهرداری دچار ایستادگی و مردگی شده وضعیت نیروی انسانی برمی ایشان ادامه دادند: بسیاری از موارد مطرح شده به 

است. همه مشکالت شهرداری ناشی از عدم درآمد نیست، در مدیران شهرداری ایده و فکری دیده نمی شود. و سیستم تنبل بار آمده 

  ر ایجاد کند. تواند تغاست. در چنین فضایی نه تنها آقای بهارمست، که هیچ کس دیگر هم نمی

رات جدی و سریع رخ  ر مدیریت های زود هنگام در دوره گذشته، تصریح کردند: به علت اینکه تغ عضو محترم شورا با اشاره به تغ

  می داد، مدیران نیز عادت کردند تنها دنبال مدیریت کوتاه مدت باشند به همین دلیل دنبال برنامه بلند مدت نیستند.

گیرم که چرا چاله های راز تأسف از عدم پاسخگویی دیگر مدیران شهرداری ابراز کردند: بنده با مدیر منطقه تماس میآقای ذاکری با اب

محدوده خود را مرمت نمی کند، پاسخ می دهد در  محدوده محل خدمت من چاله وجود ندارد! درصورتی که خود بنده در محل 

  ی بینم.های متعددی مترددم در این منطقه روزانه چاله

دهند، نه تفکری دارند و نه ورود و خروج ایشان کنترل می ایشان تاکید کردند: برخی از مدیران شهرداری از صبح هیچ کاری انجام نمی

خود ما هستیم که ساختار را به گونه ای  خواهد، یک برنامه مشخص باید ارایه دهند. مقصر اصلیشود. شهرداری تکان اساسی می

  که مدیران پاسخگوی شورا نباشند.  تعریف کرده ایم

خدماتی اذعان ره به وضعیت قراردادهای شرکت های عضو محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با اشا

 کردند: مدیران شهرداری اصال پاسخگوی وضعیت نظارت بر شرکت های خدماتی نیستند. حتی مدیر قدرت ندارد شرکتها را بازخواست

  شود.و همچنان مدیرانسانی ما قربانی عقب ماندگی و بدهی به شرکتها میکند 

کنند، گفتند: باید قدردان زحمت ایشان بود در عین حال ایشان همچنین ضمن قدردانی از پرسنلی که با احساس مسئولیت کار می

ر خط ر مجوز در اجرای طرح و تغ پروژه امام علی خالف است و باید  این  مدیران متخلف نیز پیگرد قانونی شوند. هر نوع تغ

  موضوع بررسی قضایی شود.

آقای ذاکری ادامه دادند: در بحث اجرای تصفیه خانه شیرابه سراوان نیز قرار بود نتایج آزمایشگاه به صورت یک ماه متناوب به شورا 

  گزارش شود و پس از بررسی و نظارت  قرارداد اجرایی گردد.

رسولی گفتند: درآمدزایی عمده ترین مشکل شهرداری است و امروز مدیران مناطق باید پاسخگوی نتایج کم همچنین جناب آقای رضا 

کاری خود در حوزه درآمدزایی باشند. متاسفانه رصد مباحث درآمدی شهرداری در شورا به هنگام صورت نگرفته و شهرداری هم گزارشی 

شبیه شوخی بود که فاقد ریز درآمد مناطق است. متأسفانه مدیران هیچ خالقیتی در تنها گزارش ارایه شده، گزارشی  .به ما نداده است

  درآمدزایی ندارند و گزارشی از ستاد درآمدی ندیدم و متأسفانه این مساله ای است که مغفول مانده است. 

امه عملیاتی و حساب شده در این رئیس محترم کمیسیون عمران شورا افزودند: آقای بهارمست در زمان حضور در معاونت عمرانی، برن

  معاونت به خصوص برای کیفیت روکش آسفالت داشت و انتظار داریم سرپرست شهرداری در این زمینه گزارش دهد.

بینم کاری که دیگران انجام می در ادامه، جناب آقای اسماعیل حاجی پور، با ابراز تاسف از ضایعه درگذشت یک پاکبان گفتند: گاهی می

ا به خود نسبت می دهیم. راننده ای که حواس پرت بوده و بی احتیاطی کرده و اول گاری پاکبان را از بین می برد و سپس دهند، م

برد. اگرچه حادثه تلخی است ولی خودمان را زیر سوال گیرد و از بین می پاکبانی را که اتفاقًا ملبس به لباس شبرنگ هم بوده، زیر می

های طرف قرارداد با شهرداری ایرادهایی دارند اما به گونه ای رفتار نشود که انگیزه کارهای مثبت از بین نبریم. درست است که شرکت

  برود.

سپس سرپرست محترم شهرداری گزارش فعالیت های شهرداری را ارایه داده و گفتند: حفظ آرامش شهرداری و پرسنل اولین اقدام من 

تیر درآمد شهرداری  ٣١بود تا دغدغه در شهرداری و شورا ایجاد نشود. در حد توان خود تالش کردم ارامش ایجاد شود. در این زمان از 
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میلیارد تومانی شهرداری پرداخت  ٧٠٠درصد درآمد محقق شده داریم. با این حال بخشی از بدهی های ٢٤ها  درصد بود و تن ٧٦منفی 

  شده است.

توان از پرسنل خواست بخشی از حقوق میلیارد تومان ماهانه نیز باید حقوق پرسنل را بدهیم. و نمی١٦جناب آقای بهارمست افزودند: 

در این شرایط اقتصادی بعدا دریافت کنند. این درحالی است که اعضای شورا با تماس های خود خود را دریافت کنند و بخش دیگر را 

اقتصادی به گونه ای است که تنها نیم درصد درآمد در مناطق داشتیم و  از تأخیر چند روزه حقوق ابراز نگرانی دارند. متاسفانه وضعیت

  کند.صادی کشور این موضوع را تشدید میمیلیون تومان هم نمی رسد و وضعیت اقت١٥٠این رقم  به 

ایشان با اشاره به حذف یکی از کدهای درآمدی شهرداری از محل درآمدهای سازمان شهرداری ها گفتند: بنده یکنفر هستم و طی 

این همراهی را نمایند. ولی  ١١عضو با مکاتبه به وزیر کشور درخواست دریافت عوارض ماده ١١مکاتبه با ریاست شورا خواستم که هر 

صورت نگرفت و ما این بخش از درآمد را از دست دادیم. شهر پر از ساختمان های نیمه کاره رها شده است. با این وضعیت درآمد 

  چندماه آخر سال و با حذف این کد، دیگر درآمد سال گذشته را هم نخواهیم داشت.

م به دلیل کمبود قیر ندارد. اعضای شورا چقدر به سرپرست کمک آقای بهارمست افزودند: امروز شهرداری توان تولید آسفالت را ه

خیر کردند تا بتوانیم قیر یارانه ای از دولت دریافت کنیم! با این حال، با تمام سختی ها و فشارها، باز توانستم حقوق پرسنل را ولو با تأ

  تنها چند روزپرداخت کنم.

ماه ریز تمام پرداخت ها و هزینه ها با ٤محلی صادر شده و در این  های بیسرپرست محترم شهرداری تصریح کردند: از گذشته چک

شود. شرایط به نحوی بود که حساب شهرداری مسدود می شد و دسته اولویت پرداخت در پایان دوره سرپرستی به شورا گزارش می

  چک برای شهرداری صادر نمی شود.

داده و از تالش ها برای باز شدن حساب های مسدودی شهرداری گفته و ادامه ایشان دیگر شرایط بحرانی مالی شهرداری را توضیح 

میلیارد تومان هزینه خرید اتوبوس هایی است که قرارداد آن در زمان شهردار قبل بسته شده و حتی یک چک آن هم در  ٨دادند: 

شده است. حتی شرکت می خواست چک تاکنون پاس  ٥زمان شهردار قبل پاس نشده بود و همه به دوران سرپرستی رسید و 

اتوبوس ها را پس بگیرد و این آبرو ریزی برای شهر رشت بود. ای کاش ابتدا شرایط را می شنیدید بعد با تندی با سرپرست برخورد 

  می کردید. 

الحاتی ایشان همچنین خواستار تسریع در تصویب اصالحات طرح تفضیلی شده و ابراز کردند: در ضوابط طرح تفصیلی باید اص

رات موجب افزایش خالف سازی شده و برخی سازندگان نیز دنبال دریافت پروانه نیستند.   صورت گیرد. بالتکلیفی و عدم ابالغ این تغ

دستگاه در مرحله پالک کوبی و ورود به ٢٠آقای بهارمست از تالش برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داده و یادآور شدند: 

  دستگاه دیگر نیز در حال تعمیر است.٢٠رشت است و 

دستگاه نمک پاش نیز خبر داده و افزودند:  موانع اجرای تصفیه ٤سرپرست شهرداری از برگزاری جلسات ستاد بحران و قرارداد خرید 

عی تأمین خانه سراوان برطرف شده و یکماه باید دستگاه تست شیرابه آزمایش شود. زمین محل استقرار تصفیه خانه از منابع طبی

شده و مجوز قطع اشجار منوط به خروجی آزمایش یکماهه دستگاه است. با تمام این مشکالت شهرداری قرارداد اجرای پروژه عمرانی 

میلیارد تومان عقد قرارداد عمرانی داشتیم. مطالعات تراموا، ایجاد ایستگاه آتش نشانی، اجرای روکش معابر در ٤٠هم داشته است.

ینگونه نبود که کار متوقف شده باشد. همچنین برای مرمت ساختمان تاریخی شهرداری دو مرتبه مناقصه گذاشته شد و...  ا ٣منطقه 

سال افزایش یابد تا ٣٠سال به  ٥ولی هیچ پیمانکاری نیامد. در مورد پارک آبی هم تقاضا داشتیم که مدت بهره برداری سرمایه گذار از 

  داشته باشد.برای سرمایه گذار هم صرفه اقتصادی 

میلیارد تومان برای اجرای پروژه آبهای سطحی هزینه کرده است. و مشکل آبگرفتگی ١٠٠آقای بهارمست ادامه دادند: شهرداری باالی 

برای اتوبوس  ٥سالهای گذشته را نداریم. با اینهمه مشکالت مالی، اقدامات انجام شده را هم نادیده نگیریم. ورود سوخت ویژه یورو 

های نگهداری، پیگیری برای قرارداد دو ها با برنامه ویژه و بانک اطالعاتی جهت کاهش هزینه، تعمیر و نگهداری اتوبوسهای رشت

شده از  سرمایه گذاری تماشاخانه در پارک نارون و پیگیری شهربازی با رفع ایرادهای سازمان بازرسی درهمان زمین از دیگر موارد مطرح

  سوی سرپرست شهرداری بود.
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آقای بهارمست همچنین در مورد رفع موانع آبنمای بوستان ملت گفتند: برق آبنما دچار مشکل است، باید یک پست کمپکت برق 

میلیارد تومان افزایش یافته است و فروشندگان هم نقد می خواهند. ابتدا تالش ١خریداری شود که به دلیل نوسانات ارز، مبلغ اولیه به 

م که ببینیم پیمانکار پروژه را صحیح اجرا کرده یا داریم از طریق اداره بر  ق  برق الزم را تأمین کنیم تا آزمایش شود. حداقل تست نما

  خیر.

میلیارد  ٣٠سرپرست محترم شهرداری همچنین گفتند: اینگونه نیست که درآمد فروش مجتمع گلسار، تنها صرف حقوق شده باشد و 

  م. های گذشته را پرداخت کردی تومان بدهی

در توضیح، رئیس محترم شورا یادآور شدند: تک تک اعضای شورا برای کمک به سرپرست شهرداری تالش کردند  و این مهم در زمان 

  اند.مدیریت آقای نصرتی هم در مسایل استانی و کشوری انجام شده است.اعضای شورا برای تأمین قیر مکاتبات الزم را انجام داده

خت حقوق نیز پیشنهاد دادند: اول پرسنل حقوق بگیرند  و بعد برای مدیران اقدام شود و این مدلی است که آقای علوی در مورد پردا

  گیرد.در برخی از شهرها صورت می

ایشان تاکید کردند: برخی مسایل جزو موضوعات معطله است و نمی توان گفت قیر نداریم تا چاله مرمت شود! مردم هم مثل پرسنل 

دارند. اعتبار فروش پروژه تجاری گلسار نباید صرف پرداخت حقوق و بدهی شود. سرمایه شهرداری فروش رفته و باید از ما انتظار 

سرمایه برمی گشت. ضرر فروش این سرمایه در این مدت با افزایش قیمت ارز، ضرر زیادی بوده است.این پول برای سرمایه گذاری 

  گرفتید.می ز شورا مجوزبود. اگر هم می خواستید حقوق دهید، باید ا

ایشان خطاب به سرپرست شهرداری اظهار کردند: جای مدیر اجرایی و عضو شورا عوض نشود. شما وظیفه اجرایی دارید و عضو شورا 

دانم برای سرپرستی که حق عزل و نصب ندارد، پاسخگویی هم سخت است. فشار اعضای شورا را به مدیران هم وظیفه سوال دارد. می

اورید تا کارها در شهرداری به پیش رود. این موضوع پذیرفتنی نیست که مسایل مطرح شده، شخصی قلمداد گردد. هر مدیری خود بی

  توان کار کردن ندارد، کنار برود.

همچنین جناب آقای احمد رمضانپور در حضور سرپرست و مدیران شهرداری گفتند: تمامی موارد مطرح شده رئیس محترم شورا،  

ی دیگر اعضای شورا نیز  هست. البته باید خدا قوت به سرپرست گفت که در شرایط بحران مالی توانست رضایت همکاران خواسته

  شهرداری را جلب نموده و آرامش را به شهرداری برگرداند. در شرایط رکود اقتصادی کار کوچکی نیست.

عمًال دستش در اجرا بسته است. و دراجرا وقتی بدنه عضو محترم شورا افزودند: سرپرست شهرداری حق عزل و نصب ندارد و 

تواند پاسخگوی شورا باشد. آقای رمضانپور ادامه دادند: متأسفانه همراهی دیگر مقامات شهرداری آمادگی نداشته باشد، سرپرست نمی

کرد که شهردار ت، قبول میگردد. ای کاش آقای بهارمسها موجب تعلل در امورمیاستانی با شهرداری نیست و برخی مالحظه کاری

ماه هنوز ایشان در خوف و رجا هست و نباید بیش از این از وی انتظار ویژه دراجرای پروژه های عمرانی داشت. در ٣باشد. بعد از 

نده توان کار عمرانی کرد. امیدواریم پس از اعطای حکم شهردار جدید، بتوانیم در آیشرایطی که هزینه ها افزایش یافته است، نمی

تمام کرده و منابع درآمدی ایجاد کنیم. ممیزی امالک یکی از این منابع درآمدی است که در شهرداری مغفول  وضعیت مدیریت را

  مانده است.

به ایشان ادامه دادند: شهردار باید بیش از کار کردن اجرایی، فکر کند. از آقای کرباسچی شهردار وقت یاد گرفتم که شهردار باید کارها را 

رسد راهکارهای پیشنهادی اعضای در ادامه آقای فرهام زاهد گفتند: به نظر می مدیران خود تفویض کند و خود طرح و برنامه دهد.

شورا تنها خوراک  سایتهای خبری است. بیشترین مشکالت ما در جذب سرمایه گذار است و عدم همراهی دیگر مدیران ارشد استانی 

  ترین شهر برای سرمایه گذاری است.رشت پر ریسک این مشکل را حادتر کرده است.

عضو محترم شورا افزودند: متأسفانه شنیده شده که شهرداری امالکی را برای خط پروژه تملک کرده ولی دست اشخاص خاص است. 

ه رأی نیاورد! مِن ایشان با ابراز تأسف از عدم تصویب طرح شفاف سازی در شهرداری ابراز کردند: طرح شفاف سازی در کمیسیون بودج

خواهیم شفاف سازی صورت گیرد؟! واقعیت امروز شهرداری این است که برخی از کند که نمیعضو شورا و مدیر در شهرداری چه می

های یکسان صورت می گیرد و همین کنند اما پرداختیاش اصًال کار نمیگذارند و برخی مدیران و زیر مجموعهمدیران از جان مایه می
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ه پرسنل را هم از بین برده است. مدلی در شهرداری وجود دارد، که در برخی حوزه ها مدیر اصال تمایلی به حل موضوع ندارد. انگیر

  مدیر وظیفه ذاتی خود را انجام نمی دهد. 

عملکرد مدیران و آقای زاهد تاکید کردند: امروز مردم به شهرداری بی اعتمادند. نظارت از سوی شورا و نهادهای نظارتی شهرداری بر 

  پرسنل وجود ندارد.

عضو محترم شورا سپس خواستار ارایه گزارش در مورد وضعیت ماشین های رفت و روب و بررسی مجدد طرح شفافیت در شهرداری و 

 تصویب آن شدند و گفتند. طوالنی شدن پروسه اداری موجب شده مردم برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه نکنند و همین موجب

  های شهرداری است. کاهش درآمد

سپس جناب آقای عاقل منش نیز با اشاره به دیدار خود با معاون عمرانی استانداری ابراز کردند: مشاور اداره کل راه و شهرسازی گیالن 

ری تالش دارد که اصالحات طرح تفضیلی را ارایه داده تا اصالحات طرح تفضیلی برطرف گردد. و در همین زمینه معاون عمرانی استاندا

  هرچه سریعتر اصالحات طرح تفصیلی مصوب گردد.

عضو محترم شورا خطاب به سرپرست شهرداری، تاکید کردند: اگر نیاز است، با هر مدیری در سطح کالن دیداری صورت گیرد، این 

  آمادگی هست که اعضای شورا بسترهای الزم را فراهم نمایند.

های حفار در ماه های اخیر مرمت سرکار خانم فاطمه شیرزاد از تالش های سرپرست شهرداری تقدیر کرده و گفتند: متأسفانه سازمان 

  دهند و بعضًا دیده شده شهرداری نظارت بر این دستگاه ها ندارد. آسفالت را انجام نمی

ود از وضعیت آسفالت معابر محالت ابراز کردند: همه اعضای شورا با های میدانی خعضو محترم هیأت رئیسه شورا با اشاره به بازدید

را توفیقی توصیف  حضور میدانی خود در محالت تالش دارند بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشند. منشی محترم شورا، مسئولیت

  .کردند و افزودند: برخی شهردارانی که رفتند، توفیق خدمت گذاری از ایشان سلب شده است

دهد نگهبانان و برخی کارگران خدماتی ها نشان میعضو محترم هیأت رئیسه شورا در مورد پرداخت حقوق کارکنان نیز گفتند: بررسی

اند. مدیران تمکن مالی دارند و خوب است مدیران با تأخیر حقوق دریافت کنند و ابتدا حقوق پرسنل مناطق هنوز حقوق نگرفته

  پرداخت گردد.

کند، شیرزاد سپس خطاب به سرپرست شهرداری تاکید کردند: اگر مدیر یا پرسنلی در انجام وظیفه قصور دارد و کار نمیسرکار خانم 

ای برای باید برای دریافت آرا پیگیری گردد. متاسفانه بعد از صدور رأی، در مناطق اراده ٧٧و  ١٠٠باید تذکر داده شود. مطالبات ماده 

  ارد. دریافت آرای صادره وجود ند

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و محیط زیست خدمات شهری شورا یادآور شدند: تاکنون در جلسات این کمیسیون برای افزایش و 

های جانمایی سطل های تفکیک زباله تأکید شده ولی اقدام اساسی انجام نشده است. همچنین برای ساماندهی و جمع آوری سگ

رات اساسنامهولگرد  نیز خدمات شهری باید برنام ای در سازمان پسماند و کاهش قدرت ه جدی داشته باشد. متاسفانه باتوجه به تغ

  اجرایی مناطق در حوزه پسماند نیازمند بازنگری است.

عضو محترم هیأت رئیسه شورا همچنین خطاب به سرپرست شهرداری خواستند تا نظارت بیشتری بر مدیران خود داشته باشند و 

گیرند. اگر چنین مواردی در شنیده شده، برخی از کارکنان شهرداری مسئول نیستند ولی همچنان حق مسئولیت میادامه دادند: 

  سیستم شهرداری هست، به شورا گزارش دهید.

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا در  ٢١/٨/٩٧ مورخ ١٨٩٨ثبت شده به شماره  ٢١/٨/٩٧مورخ  ٩٧-٥٨٥٣ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

رفاهی گیل" با قید دو فوریت  -خصوص "درخواست مجوز و موافقت جهت أخذ وام قرض الحسنه با هدف راه اندازی مجموعه اقامتی

نظر و اخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به و تبادلدر جلسه مطرح و پس از بحث

  میسیون های ذیربط ارجاع گردد.ک
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  **ات   ـوبـمص  **

  دستوراول:
در دبیرخانه شورا  ١٢/٦/٩٧مورخ ١٣٤٥ثبت شده به شماره ١٢/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٣٠٣٠الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ 

هرداری رشت جهت حمایت از بر اینکه ش شورای اسالمی شهر رشت، مبنی١٩/٦/٩٧اعالم وصول شده درپنجاه و چهارمین جلسه مورخ 

ریال (چهل و هشت میلیون و پانصد هزار تومان) کمک مالی  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٥ترویج فرهنگ قرآنی در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

مدیریت محترم موسسه مذکور و با توجه  ١٧/٢/٩٧مورخ  ١٢٠/٩٧به موسسه تعلیم قرآن شهید بهشتی رشت، حسب درخواست شماره 

لمنفعه بودن آن موسسه و وعدم دریافت شهریه از قرآن آموزان محترم و همچنین مشکالت مالی آن و از محل ردیف کد به عام ا

تحت عنوان  ٤١٨٠٢خدمات شهری بودجه سال جاری و به دلیل کمبود اعتبار کد مذکور با کسر آن مبلغ از محل ردیف  ٤/٤١٦٠٨اعتباری 

کمیسیون فرهنگی  ٣/٧/٩٧اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ  ٤/٤١٦٠٨مودن به ردیف " کارمزد و باز پرداخت وام " واضافه ن

کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس  ٢٠/٨/٩٧و اجتماعی ونیز مورخ

فقت گردید و مقرر شد؛ شهرداری به منظور انجام امورات فرهنگی از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موا

  ای با مؤسسه مذکور داشته باشد.و قرآنی تفاهم نامه

  دستور دوم :
در دبیرخانه شورا اعالم وصول  ١/٦/٩٧مورخ ١٢٨١ثبت شده به شماره ١/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٩٦٠-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

 ١١٠شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در راستای اجرای ماده  ٣/٦/٩٧جلسه مورخ  شده در پنجاه و سومین

قانون شهراری ها در نظر دارد؛ نسبت به دیوارگذاری امالک مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در سطح محدوه 

باشد براساس لیست پیوستی به تفکیک نواحی، با ر یا موازین شهرسازی میمنطقه یک شهرداری رشت که منافی پاکیزگی و زیبایی شه

عمرانی بودجه سال  ٣٦٠٣٠١٠١٠٠٥مدیریت محترم منطقه یک و از محل ردیف کد اعتباری  ٧/٥/٩٧مورخ  ٨٥٨٢٣توجه به نامه شماره 

  ی و نیز کمیسیون برنامه بودجه و حقوق ١٣/٨/٩٧جاری اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ 

های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل کمیسون عمران و توسعه شهری شورا و اخذ گزارش از کمیسیون ٢٠/٨/٩٧مورخ 

و با اولویت تنظیف براساس لیست  ٩٧نظر و اخذ رأی با پیشنهاد شهرداری، در صورت احراز مالکیت و در حدود بودجه مصوب 

  رأی مخالف موافقت گردید.١رأی موافق و  ٩پیوستی، با 

  دستور سوم:
در  ١٥/٨/٩٧مورخ   ١٨٧٣ثبت شده به شماره  ١٥/٨/٩٧مورخ  ٦٧٨٧/١/٩٧/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداری

به  ٣٠/٧/٩٧مصوبات  شصتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٢بر عدم وجاهت قانونی بند دبیرخانه شورا مبنی

  شرح؛

دستورالعمل  ١٣درصد نرخ سرویس مدارس شهر رشت))؛ بر اساس مفاد ماده ١٠مصوبات آن شورا با موضوع ((افزایش  ٢ـ پیرامون بند

ن نامه حمل و نقل دانش آموزان (شماره  مورخ  ١٠٧٠/٦١/٨٠/٩٦) و با توجه به تصویرنامه شماره ٣/٤/١٣٩٧-٥٤٩٠١اجرایی آ

هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن در خصوص تصمیمات هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور و معاون محترم  ٣٠/١١/١٣٩٦

ر قیمت مراتب را با  به منظور جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی در بخش حمل و نقل درون شهری ، قبل از هرگونه اقدام و تغ

های الزم و در صورت مقتضی، پس از أخذ تان اعالم نمایند تا پس از هماهنگیدالیل توجیهی برای بررسی به کارگروه تنظیم بازار اس

مجوز الزم از آن کارگروه اعمال شود لذا مصوبه مذکور دارای وجاهت قانونی نمی باشد، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و 

 اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛ 

ن نامه حمل و نقل دانش آموزان (شماره دستور ١٣به استناد ماده  )، نرخ خرید خدمات مربوط ٣/٤/٩٧مورخ  ٥٤٩٠١العمل اجرایی آ

ن نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر جهت اجرا  ١٨به حمل و نقل دانش آموزان مدارس، توسط کارگروه موضوع ماده  آ
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د و تصویب نهاد دابالغ می گردد و اشاره کارگروه  ٢٣/٣/٩٧یگری ننموده است. فلذا این شورا با توجه به صورتجلسه ای به لزوم تأ

(تصویر پیوست) که به امضای نمایندگان نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش، استانداری گیالن و اتاق اصناف رسیده  ١٨ماده 

  ررسی و مصوب نموده است.گیر هزینه ها در سال جاری، مبلغ پیشنهادی را باست و با عنایت به افزایش چشم

  دستور چهارم:
افزوده شدن جناب آقای احمد بر هشت تن از اعضای محترم شورا مبنی  ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٩١٣نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

رب ارزشمند رمضانپور عضو محترم شورا به عنوان عضواصلی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسالمی رشت، با توجه به تجا

ایشان و در راستای ارتقای بهره مندی از ظرفیت باالی اعضای محترم شورا در کمیسیون مذکور درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل 

نظرو أخذ رأی با عضویت آقایان؛ احمد رمضانپور و سید امیرحسین علوی در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا به اتفاق آرا 

  موافقت گردید.

  

در ادامه جناب آقای مهندس علی بهارمست سرپرست محترم شهرداری رشت به همراه معاونین و... به منظور ارائه گزارش از عملکرد 

  شهرداری در جلسه حضور یافتند.

  تشکیل گردد. ٢٨/٨/٩٧ـ همچنین به اتفاق آرا مقرر گردید جلسه بعدی شــورا در روز دوشنبه مورخ

  ر صلوات پایان یافت.با ذک ٢٢جلسه رأس ساعت 

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضــا رســولی، امیــر حســین علــوی،  حاضرین:

  حاجی پور، بهراد ذاکری

  حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور شصت و سومین ٢٨/٨/٩٧ ١٦:٣٠دوشنبه  ساعت  عادی

شهر رشت به ریاست اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و سومین جلسه٢٦/٨/٩٧مورخ  ١٩٤٤براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  : دستور جلسه   

مبنی بر صدور مجوز حضور آقای حامد عبدالهی رئیس کمیسیون حمل و نقل  ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٦٤٤٦٨- ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

س محترم سازمان حمل و نقل بار و مسا فر شورا و آقای فرامرز جمشید پور معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری، و آقای پیمان پارسا ر

  آذر ماه سال جاری .  ١١الی  ٨ی رشت در پنجمین گردهمایی گروه شهرداران شهرهای آسیایی در شهر قاضی آنتپ ترکیه در تاریخ شهردار 

مبنی بر عضویت مدیر مالی شهرداری به عنوان احدی از اعضای اصلی کمیسیون  ٢٢/٨/٩٧مورخ  ١٦٠٦٤٧- بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر- 

  .١٤ماده 

مبنی بر دریافت قدرالسهم شهرداری رشت بابت قرارداد مشارکت سرمایه ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٦٢٩٧- الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر فبررسی - 

  گذاری با آقای حجت اله فرجی مربوط به احداث پروژه تجاری.

" خرید ماشین آالت  ٣٠٤٠٣٠٣٠٠١عتباریدر خصوص افزایش ردیف ا ٥/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٤٩٨٤- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف- 

و اضافه نمودن به کد مذکور با توجه به قرارداد خرید خودروهای آتش نشانی از  ٣٠٣٠٨٠٨٠٢٣ریال از ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٨٠نشانی" با کسر مبلغ آتش

  شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد.

قانون شهرداری ها در محدوده شهرداری  ١١٠در خصوص اجرای ماده  ١/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٢٥١١بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ - 

  .٢منطقه 

در خصوص أخذ وام قرض الحسنه با هدف احداث و راه اندازی مجموعه  ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٥٨٥٣- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف- 

  رفاهی گیل.- اقامتی

در خصوص اصالح و حذف عبارت "در قالب تنظیم الیحه به شورای شهر"  ١٣/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٥٥٨٠٤- بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر- 

  " دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت هدایا و کمک ها در شهرداری رشت" ( تشویقی قهرمانان ورزشی).٤- ٣- ٤- ٦در بند 

متر  ٥٠ذ مجوز جابجایی دکه ها بنا به ضرورت تا عرض در خصوص أخ ٥/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٥٢٤٠- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف- 

  پس از کارشناسی دقیق و بررسی در کارگروه . 

  شهرداری. ١٣٨٩در خصوص تفریغ بودجه سال  ٢٧/١٢/٩٢مورخ  ٣١١٧٦/١١٤بررسی الیحه شهرداری رشت به  شماره الف/- 

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا، در  ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٩٥١ثبت شده به شماره  ٢٧/٨/٩٧ مورخ ٩٧-٤٩٥٨ -رف الیحه شهرداری رشت به شماره ش

خصوص "واگذاری ساختمان گیل بانو به زنان سرپرست خانوار به صورت رایگان" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و 

  های ذیربط ارجاع گردد.مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیوننظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا تبادل
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  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول:
در دبیرخانه شورا، مبنی بر صدور ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٩٥٢شهرداری رشت ثبت شده به شماره  ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٦٤٤٦٨-نامه شماره ش ر-١

و ترافیک شورا، آقای فرامرز جمشیدپور معاون محترم سازمان  مجوز سفر آقای حامد عبدالهی رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل

س محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، به منظور حضور در  حمل و نقل و ترافیک شهرداری، و آقای پیمان پارسا ر

آذرماه سال جاری،در راستای  ١١الی  ٨) در شهر قاضی آنتپ ترکیه از تاریخ AMFپنجمین گردهمایی گروه شهرداران شهرهای آسیایی (

برگزاری و شرکت در رویدادهای  بین المللی به لحاظ حفظ جایگاه شهر رشت در عرصه های بین المللی که یکی از بندهای نشست 

مل و های مربوط به حباشد، و با توجه به اینکه تمامی هزینهمذکور موضوعات مرتبط با ترافیک و حمل و نقل شهرهای آسیایی می

شب برعهده میزبان است و تنها هزینه بلیط رفت و برگشت برعهده شهرداری رشت  ٣نقل درون شهری و امکانات اقامتی به مدت 

باشد، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری جهت حضور آقای حامد عبدالهی رئیس محترم می

شورا و آقای فرامرز جمشیدپور معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری و آقای پیمان پارسا کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 

س محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، در پنجمین گردهمایی گروه شهرداران آسیایی شهر قاضی آنتپ ترکیه،  ر

  به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم:
در دبیرخانه شورا، مبنی بر صدور  ٢٢/٨/٩٧مورخ  ١٩١٥شهرداری رشت ثبت شده به شماره   ٢٢/٨/٩٧مورخ  ١٦٠٦٤٧-نامه شماره ش ر-٢

، همانند روال پیشین و در راستای ١٤مجوز معرفی و انتصاب مدیر مالی شهرداری به عنوان احدی از اعضای اصلی کمیسیون ماده 

ن نامه معامالت شهرداری تهران، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و  قانون ١٤تکلیف مندرج در ماده  اصالح و تسری آ

  أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید. 

  دستور سوم:
دبیرخانه  در ٢٨/٨/٩٧مورخ  ١٩٦٦ثبت شده به شماره  ٢٧/٨/٩٧مورخ ٩٧- ٦٢٩٧ -الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف -٣

منعقده فیمابین شهرداری رشت و آقای  ٢٤/١٢/٨٧مورخ  ٣١٠٨٩/١١٢شورا، مبنی بر اینکه با استناد به قرارداد مشارکت شماره الف/

رشت به نشانی؛ گلسار بلوار  ٤بخش  ٥٥سنگ اصلی  ١٨٣٠و  ١٨٢٩حجت اله فرجی در خصوص احداث پروژه تجاری در پالک ثبتی 

به دریافت قدرالسهمی خود که با احتساب تأخیر تأدیه و جمیع جهات مترتبه که منجر به ارتقای قدرالسهم نسبت  ١٧٩گیالن خیابان 

باب مغازه منطبق با  ١٩ریال گردید که برابر توافق و تراضی طرفین  ٢٩٦/٨١٩/٩٠١/٥٨به ارزش ریالی  %٩٧/٢٢به  %٥١/٨شهرداری از 

ها منعقد و امالک موصوف به عنوان قدرالسهمی شهرداری تخصیص یافت. نامه مبایعه ٩٥اسفند  ٢٥و  ٢٤ارزش ریالی در تاریخ 

دانگ پالک مرقوم به نام شهرداری رشت به عنوان تضمین تعهد انتقال واحدهای تجاری  ٦دانگ از  ٢متعاقبًا پس از انتقال رسمی 

ازه به شهرداری تحویل و انتقال آن صورت نپذیرفت باب مغ ١٩انجام پذیرفت و لیکن به دلیل عدم ایفای تعهدات و تعارض در واگذاری 

و مراتب به منظور پیگیری استیفای مطالبات شهرداری در خصوص موضوع فوق و طرح شکایت از مالک مبنی بر کالهبرداری و فروش 

بر تجدید حصول توافق مال غیر از طریق محاکم قضایی اقدام گردید؛ حالیه شهرداری در نظردارد با توجه به درخواست نامبرده مبنی 

باب مغازه که معرضین حقیقی داشت برابر نظریه کارشناسی به شماره  ١٩طی بررسی مجدد و به روزرسانی ارزش سرقفلی  و مالکیت 

ن که به مأخذ مبلغ مذکور تعداد  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠/٦٤به مبلغ  ٢٢/٨/٩٧مورخ  ١٥٦/٩٧ باب در  ٧واحد تجاری از مجتمع مذکور،  ٩ریال تع

) به شهرداری ١٩قه همکف و یکباب در طبقه سوم و یکباب در طبقه چهارم با موقعیت و مرغوبیت در قیاس با توافق قبلی (طب

یابد که با این توافق شهرداری قدرالسهم خود را از پروژه مذکور دریافت خواهد نمود اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس تخصیص می

ضمن تصویب دو فوریت آن، با توجه به  توضیحات آقایان؛ صفاکار مدیر حقوقی شهرداری و عطایی از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، 

  مدیر منطقه یک شهرداری رشت با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.
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  دستور چهارم:
در دبیرخانه شورا، اعالم  ٥/٨/٩٧مورخ  ١٧٩٦ثبت شده به شماره  ٥/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٤٩٨٤-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف-٤

شورای اسالمی شهر رشت، در خصوص قراردادها تنظیم شده به شماره های  ١٤/٨/٩٧وصول شده در شصت و یکمین جلسه مورخ 

شهرداری با شرکت تولیدی و صنعتی مایان فوالد نماینده  ٢٤/٤/٩٦مورخ  ٧٦٧٩٠و  ١٥/٨/٩٥مورخ  ١٦٦٠٨٥و١٦/١٠/٩٤مورخ  ١٦٦٩٤٩

ریال ، که وفق مفاد قرارداد با  ٠٠٠/٠٠٠/٧٧٥/٣٠٨نشانی به مبلغ کل قرارداد معادل ر آلمان جهت خرید خودروهای آتششرکت زیگل

ر نرخ ارز مبلغ کل قرارداد به مبلغ   ٠٠٠/٠٠٠/٠٥٦/٤٩یابد که مبلغ ریال افزایش می ٧١٤/٣٩٥/٠٣٩/٣٩٨محاسبه جریمه تأخیرات و تغ

ریال از منابع طرح  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٤٤/١ریال از محل منابع داخلی و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٣هر و مبلغ ریال از وام دریافتی از بانک ش

ریال از محل اسناد خزانه که با محاسبه نرخ تنزیل فروش در مجموع مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٧٣٠/٢٦٧تملک سنوات قبل و مبلغ 

ی رشت با عنایت به مفاد قرارداد و تأخیردر پرداخت ها جهت ریال به شرکت مذکور پرداخت گردید. حالیه شهردار  ٨٠٠/٩٧٤/٧٦٤/٣١٠

ر نرخ ارز، مازاد بر پرداخت ٩١٤/٤٢٠/٢٧٤/٨٧پرداخت مبلغ  های فوق به شرکت مذکوردر نظر دارد با ریال بابت جریمه تأخیر و تغ

ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠به کسر مبلغ  تحت عنوان "خرید ماشین آالت آتش نشانی"، نسبت ٣٠٤٠٣٠٣٠٠١توجه عدم اعتبار کافی در ردیف 

تحت "عنوان تملک و بازگشایی مسیرهای پیش بینی شده در طرح جامع ترافیک" و اضافه نمودن به ردیف  ٣٠٣٠٨٠٨٠٢٣از ردیف 

های برنامه، بودجه و حقوقی و نیز بهداشت، کمیسیون ٢٧/٨/٩٧اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مشترک مورخ  ٣٠٤٠٣٠٣٠٠١

نظر و أخذ رأی، با و تبادلهای مذکور درجلسه مطرح و پس از بحث زیست و خدمات شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیونمحیط 

پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد شهرداری من بعد در کلیه قراردادها ضمن در نظر گرفتن صرفه و صالح نسبت 

  ای دریافتی، به منظور جلوگیری از جرایم تأخیرات، اقدام الزم را به عمل آورد.هبه پرداخت به موقع اقساط وام 

  دستور پنجم:
در دبیرخانه شورا، اعالم  ١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨٢ثبت شده به شماره  ١/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٢٥١١الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ-٥

ی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در راستای اجرای ماده شورای اسالم ٣/٦/٩٧وصول شده در پنجاه و سومین جلسه مورخ 

ها در نظر دارد؛ نسبت به دیوار گذاری امالک مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در سطح قانون شهرداری ١١٠

یست پیوستی، با توجه به نامه شماره باشد بر اساس لمحدوده منطقه دو که منافی پاگیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی می

عمرانی بودجه سال جاری اقدام نماید، پس  ٣٠٣٠١٠١٠٠٥مدیریت محترم منطقه دو و از محل ردیف کد اعتباری  ٢١/٤/٩٧مورخ  ٧٢٩٩٨

های بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری وبرنامه، بودجه و حقوقی و نیز مورخ کمیسیون ٢٧/٨/٩٧از طرح در جلسات مشترک 

نظر و و تبادل های مذکور درجلسه مطرح و پس از بحث کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ٢٣/٨/٩٧

أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری پس از احراز مالکیت قطعی و طی مراحل قانونی و در حدود بودجه مصوب و با رعایت حداقل ضوابط 

ها با کاربری م انداز شهری و براساس لیست پیوستی به اتفاق آرا موافقت گردید و مقررشد؛ در زمینزیبا سازی در زمینهای دارای چش

  فضای سبز به شرح: 

  ناحیه یک واقع درخیابان جوان ورودی کوچه جوان بیست و سه ملک اول سمت راست ( وراث مرحوم اسماعیل ایمن) ٧ردیف  -

  ودی کوچه جوان بیست و سه ملک چهارم سمت راست ( وراث ابراهیم شوبیرحقیقی)ناحیه یک واقع در خیابان جوان ور ١٠ردیف –

  واقع در پل عراق ورودی خ شهاب،  فقط تنظیف صورت پذیرد. ٣ناحیه  ٢ـ ردیف 

  دستور ششم :
شورا، در دبیرخانه ٢١/٨/٩٧مورخ ١٨٩٨ثبت شده به شماره  ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٥٨٥٣الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ-٦

شورای اسالمی شهر  رشت، مبنی بر صدور مجوز أخذ وام قرض الحسنه کم  ٢١/٨/٩٧اعالم وصول شده در شصت و دومین جلسه مورخ 

های ها و دهیاریماهه از سوی سازمان شهرداری ٤٨ریال با بازپرداخت حداکثر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠درصد) حداقل به مبلغ  ٤تا  ٢بهره (

به اداره کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان مذکور اعالم  ٢٢/٧/٩٧-١٤١٣١٨که موضوع فوق طی نامه شماره کشور با عنایت به این

د شفاهی واقع گردیده است؛ به منظور احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی ـ رفاهی گیل و با توجه به اینکه شهرداری به  و مورد تأ
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هکتار در بخشی از پایانه گیل واقع در جنوب  ٥/١ای به مساحت تقریبی ای را در عرصهلیهلحاظ کمبود فضاهای اقامتی مناسب طرح او

میلیارد ریال با سازه سبک براساس استاندارها و  ١٥٠شرقی شهر و در محدوده منطقه سه شهرداری با حجم تقریبی سرمایه گذاری 

های عرصه مالکیت با در نظر گرفتن پتانسیل BOTخانواده  های مشارکتیسازگار با شرایط بومی و مناسب در آن به یکی از روش

کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا  ٢٣/٨/٩٧شهرداری (دارای سند)، موقعیت و... اقدام نموده است؛ پس از طرح در جلسه مورخ 

رداری با هدف ایجاد و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهو أخذ گزارش از کمیسیون مذکور درجلسه مطرح و پس از بحث 

ن و تعریف بستهزیرساخت   ی سرمایه گذاری به اتفاق آرا موافقت گردید.های اولیه برای زمین مورد نظر تا تع

  دستور هفتم:
در دبیرخانه شورا، مبنی  ١٤/٨/٩٧مورخ  ١٨٤٩ثبت شده به شماره  ١٣/٨/٩٧مورخ  ٩٧-١٥٥٨٠٤ -نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -٧

" دستورالعمل ٤-٣-٤-٦شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به اصالح و حذف عبارت "در قالب تنظیم الیحه به شورای شهر در بندبر اینکه 

شورا که  ١٦/٢/٩٧مورخ  ٣٨٠ها در شهرداری رشت (تشویقی قهرمانان ورزشی) مصوبه شماره نحوه دریافت و پرداخت هدایا و کمک

ارسال الیحه به شورای شهر منوط کرده است با عنایت به تعدد مراجعات این چنینی جهت تنظیم  پرداخت مبالغ مربوطه را به تنظیم و

الیحه، که منجر به صرف وقت زیادی از شهرداری و شورای اسالمی شهر خواهد شد اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ  

های مذکور درجلسه مطرح و ورا و أخذ گزارش از کمیسیونهای برنامه، بودجه و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی شکمیسیون ٢٧/٨/٩٧

  نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید؛ و مقررشد؛ و تبادلپس از بحث 

د شورا اقدام  ـ شهرداری جهت پرداخت هدایا به قهرمانان ورزشی شهر رشت با معرفی نامه اداره کل ورزش و جوانان استان و تأ

  نماید.

  دستورهشتم: 
در دبیرخانه شورا، اعالم  ٥/٨/٩٧مورخ ١٧٩٥ثبت شده به شماره  ٥/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٥٢٤٠-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف-٨

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری به جهت رفع مشکالت به  ١٤/٨/٩٧وصول شده در شصت و یکمین جلسه مورخ 

های عمرانی و یا مکاتبات از سوی مراجع مختلف به منظور جابجایی مکان استقرار دکه و از ایجاد باند کندرو، طرحوجود آمده ناشی 

متر پس از کارشناسی دقیق و بررسی در کارگروهی متشکل از:  ٥٠ها حداکثر به طول ها در نظر دارد؛ نسبت به جابجایی دکهکیوسک

مدیریت بازرسی، مدیریت حراست و ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری وهمچنین  معاونت خدمات شهر، مدیر منطقه مربوطه،

های برنامه، بودجه و حقوقی و نیز کمیسیون ٢٧/٨/٩٧أخذ مجوز از کارگروه مربوطه اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسات مشترک مورخ 

نظر و أخذ و تبادلر درجلسه مطرح و پس از بحث های مذکوبهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا؛ أخذ گزارش از کمیسیون

  رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا مخالفت گردید و مقرر شد: 

ها موظف است نسبت به تأمین اعتبار در بودجه ساالنه برای تملک ، قانون شهرداری٥٥ماده  ٢بند  ١شهرداری  به استناد تبصره -١ 

  ها و آزادسازی حریم عمومی اقدام الزم معمول دارد. دکه

  ها با ارائه الیحه و مستندات الزم، پس از أخذ مجوز از شورا اقدام نماید. در موارد ضروری، برای جابجایی دکه-٢

  دستور نهم:
در دبیرخانه شورا، به پیوست  ٢٤/١/٩٣مورخ  ١٩٠ثبت شده به شماره  ٢٧/١٢/٩٢مورخ  ٣١١٧٦/١١٤الیحه شهرداری رشت به شماره الف/-٩

های تابعه، جهت بررسی و تصویب، پس از طرح در شهرداری رشت تلفیق شده با سازمان ١٣٨٩یک جلد دفترچه تفریغ بودجه سال 

و کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور درجلسه مطرح  و پس از بحث  ٢٠/٨/٩٧جلسه مورخ 

شهرداری رشت تلفیق  ٨٩بررسی و مسدود شده است، تفریغ بودجه سال  ٨٩ر و أخذ رأی، با توجه به اینکه حسابرسی سال نظتبادل

رأی مخالف مورد ٢رأی موافق و  ٧شده با سازمانهای تابعه ؛ به صورت مشروط با توجه به حضور نه تن از اعضای محترم شورا با 

  تصویب قرار گرفت و مقرر شد : 
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فریغ بودجه سال مذکور رافع مسئولیت ذیحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالی که مطرح می گردد، تصویب ت-

  باشد. نخواهد بود و مسئولیت موارد و اشکاالت احتمالی و گزارش شده در تفریغ بر عهده ذیحسابان وقت شهرداری می

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٢٨/٨/٩٧ر جلسه مورخ آقای؛ حامد عبدالهی دبا توجه به غیبت  ـ سپس نامه آ

شان به اتفاق آرا غیبتآقای؛ حامد عبدالهی شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات داخلی شورای اسالمی شهر غیبت

  موجه تشخيص داده شد.

  تشکیل گردد. ٥/٩/١٣٩٧مورخ  همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه

  با ذکر صلوات پایان یافت. ۲۰جلسه رأس ساعت  

حاضرین: حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، امیر حسین علوی، حاجی پور، 

  حامد عبدالهی  بهراد ذاکری،
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  ١٣٩٧آذر ماه  
 ٦٧الي      ٦٤جلسه   
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

بحث و بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص واگذاري ساختمان گيل بانو به زنان سرپرست خانوار بصورت رايگان که مقرر  -

  . شوراي اسالمي بررسي گرددگردید: در كميسيون تلفيق 
  موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص تامين هزينه هاي ضروري تيم فوتبال داماش  -

  موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص تامين هزينه هاي ضروري تيم فوتبال سپيدرود   -

بحث و بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص ساماندهي مشاغل سيار بــا مشــاركت بخــش خصوصــي کــه مقــرر گرديــد: در  -

  كميسيون تلفيق شوراي اسالمي بررسي گردد.  

  موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  دريافت بهاي قدرالسهم شهرداري از ملك آقاي خانعلي  -

  شهرداری در خصوص تفكيك قرارداد نيروهاي انساني جمع آوري پسماند و رفع سد معبر  بحث و بررسی نامه ارسالی -

  بحث و بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص قيمت گذاري پاركينگ های حاشيه اي که مقرر گردید:  -

اســامي و نشــاني را بــه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري، جهت ساماندهي قيمت پاركينگ هاي سطح شــهر، بــا ذكــر تعــداد،  -

 صورت اليحه به شورا ارائه نمايد. 

  ۴/۴/۹۷چهل و ششمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشــت مــورخ   ۲۳/۵/۹۷مورخ  ۱۲۴۳بحث و بررسی در خصوص  مصوبه  شماره  -

زســازي شــبكه آب ماده واحده قانون تسهيالت براي توسعه طرح هاي فاضــالب و با ۳مبني بر استفاده از ظرفيت هاي قانوني تبصره 

شوراي اقتصاد جهت ارائه خدمات بهتر بــه شــهروندان و  ۱۶/۶/۹۴مصوبه  ۷مجلس شوراي اسالمي و ماده  ۲۴/۲/۱۳۷۷شهري مصوب 

مشتركين که مقرر گردید: اداره آب و فاضالب شهر رشت مناطقي را كه از محــل ايــن مصــوبه در طــرح توســعه شــبكه آب و فاضــالب 

د شورا برسد.  قرارمي گيرند به اين كميس   يون ارائه نمايد تا با توجه به اولويت به تا

  بحث و بررسی در خصوص طرح نظام جامع پرداخت به رسانه ها که مقرر گردید:   -

 ۹۷الــي  ۹۵شهرداري ليست پرداختي به رسانه ها را به تفكيك روزنامه، نشريه، مجله، كانال تلگرامي و سايت خبري طــي ســال هــاي  -

  ن ارائه نماید. به اين كميسيو

  مساعدت مالي به آقاي ابراهيم رفعت خواه  موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص -

مواد تشويقي در بخش سرمايه گــذاري ســاخت و ســاز موضــوع عــوارض  ۹بررسی و تصميم گيري شموليت اعطاي بهره مندي از بند  -

 این خصوص الیحه جدیدی طرح گردد.ساختماني پرونده آقاي محمد رضا رفيعي که مقرر گردید: در 
  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

 بحث و بررسی در خصوص بازگشائی محور امام علی (ع) -

 بحث و بررسی در مورد طرح پیشنهادی " داده های مکانمند " شهرداری -

 یار با مشارکت بخش خصوصی (هشت مورد)درخواست رفع ابهامات الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص ساماندهی مشاغل س -

 تشکیل کارگروه ای در خصوص اجرای طرح گذر فرهنگ و هنر -

 بحث و بررسی نامه ارسالی شهرداری در خصوص وضعیت ناوگان ماشین آالت شهرداری -

 کارشناسی مجدد الیحه پیشنهادی.قدرالسهم شهرداری از ملک آقای خانعلی -

 اریشهرد ۹۸بحث و بررسی در خصوص بودجه  -

 شهرداری رشت ۹۸بحث و بررسی در خصوص  بودجه عمرانی سال  -

 بحث و بررسی در خصوص طرح شهر هوشمند -

 تصویب تشکیل کار گروه ای جهت بررسی پروژه قطار شهری -
 

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری :

  شهری مبنی بر اقداماتی پیرامون موضوعاتی به شرح:مقرره های کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات 
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شهرداری جهت جلب مشارکت شهروندان برای احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر ضمن اطالع رسانی عمــومی اقــدامات و  -

  ارش نماید.هماهنگی های الزم در این خصوص را انجام دهد و بصورت ماهیانه گزارش عملکرد در این زمینه را به شورای اسالمی گز

  شهرداری نسبت به اختصاص وراه اندازی یک سامانه تلفنی پیرامون دریافت گزارشات درختان خشکیده وخطر آفرین اقدام نماید .  -

شهرداری بخصوص سازمان سرمایه گذاری برنامه ریزی های الزم برای تحقق وعــده هــای راه انــدازی و احیــا شــهر بــازی رشــت را در  -

  دستور کار قرار دهد .

سازمان سرمایه گذاری شهرداری با مشارکت سرمایه گذاران برای احداث سرویس های بهداشتی اقدام نماید و چنانچه بــه هــر دلیلــی  -

سرمایه گذاران برای این مساله از خود تمایل نشان ندادند شهرداری  های مناطق وظیفه دارند با توجه به بودجــه پــیش بینــی شــده 

  داشتی بر اساس ضرب االجل در سطح شهر اقدام نمایند .نسبت به احداث سرویس های به

کمیته حمایت از بیماران خاص برای سامان دادن و یکپارچگی کمک های شورای اسالمی و شهرداری به بیماران خــاص تشــکیل شــد  -

  و دبیر این کمیته نیز با رای اکثریت حاضرین مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی انتخاب گردید .

مایت از کودکان سندروم داون و  به جهت فرهنگ سازی برای جذب این افراد در اجتماع شــورای اســالمی شــهر رشــت در روز برای ح -

  اسفند روز سندروم داون میزبان ناهار جمعی از این عزیزان باشد . ۲۱

  ید.شهرداری نسبت به تدوین طرح منزلت بیماران خاص جهت بهره مندی از حمل و نقل رایگان اقدام نما -

  لیتری شکسته را جمع آوری و مخازن جدید را  با عالیم شب نما جایگزین نماید . ۶۶۰شهرداری به قید فوریت مخازن زباله  -

موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص واگذاری ساختمان گیل بانو به زنان سرپرست خــانوار بصــورت رایگــان و همچنــین  -

الیحــه فــوق بســیار  -۲ی از سوی شهرداری رشت به مشارکت شهرداری در این طرح اشــاره شــود. در متن الیحه پیشنهاد مقرر گردید:

ضــرورت  -۳مختصر است لذا ضروری است جهت بررسی نهایی اهداف عمده طرح ، مستندات و مکاتبات الزم ، پیوست الیحــه شــود.

ن گیل بانو و مقاوم ســازی نســبت بــه واگــذاری دارد شهرداری پس از بررسی های فنی و مهندسی در خصوص استحکام بنای ساختما

  این ساختمان اقدام نماید.

موافقت با کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص ساماندهی مشاغل ســیار بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و همچنــین مقــرر  -

ات بیشتری از این الیحه از سوی شهرداری رشت خصوصا سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها ی مردمــی بــه کمیســیون گردید: جز

ات ضمن رفع ابهامات رهنمودهای الزم لحاظ گردد.  های تخصصی ارسال گردد تا با بررسی جز
  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

 ۳/۹/۹۷مورخ موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو مصوبات پنجاه و ششمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر -

 ۳۰/۸/۹۷مورخ موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو مصوبات پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر  -

 ۱۱/۹/۹۷موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو مصوبات پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ  -

 نهادهای فرهنگی شهرداری در ارتقاء فرهنگ سازمانیبررسی نقش  -

 تقدیر از مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان گیالن به مناسبت هفته بسیج -

 حضور در مراسم تجلیل از بسیجیان قشر قشر کارگری شهرستان رشت -

 کالنشهر های ایرانتنیس روی میز آقایان شهرداری های حضور در هفتمین دوره مسابقات  -

 حضور در آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت به مناسبت روز جهانی معلولین -

ن افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته تکواندو {دختران) -  حضور در آ

 حضور در مراسم افتتاحیه رقابت های شطرنج المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور  -

  

  طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: مهمترین مباحث
  

  نگردیدجلسه ای برگزار        
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  ۹۷ آذر –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات      کمیسیون               
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا         

  ۳  ۱۴  ۳  حقوقیبرنامه و بودجه و 

  ۴  ۶  ۵  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۳  ۱۰ ۸  توسعه و عمران

  -  -  -  حمل و نقل و ترافیک

  ۳  ۳ ۲  فرهنگی و اجتماعی

  ۳  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  قرهف  ۲۰۵  های وارده:تعداد نامه

   وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       و اجتماعیفرهنگی

۳  ۵  ۳  -  ۴  -  -  

  فقره  ۳۸۶  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۴   تعداد جلسات:

  ۲۷ تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  هریشخدمات 

و توسعه 

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

۷  ۴  ۳  -  ۶  -  ۷  
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   :  ۱۳۹۷ماه    آذر اهم مصوبات شورا در              
  

ریال کمک مالی به آقای حسن خدادادی از همکاران ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠موافقت با پیشنهاد شهرداری رشتدر خصوص  پرداخت مبلغ  -

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان " کمک به موسسات  ٤١٧٠١محل کد اعتباری بازنشسته شهرداری رشت و از 

  خصوصی و اشخاص".

انتخاب و معرفی آقای رضا رسولی نماینده شورا به عنوان عضو ناظر عالی بر مصوبات و عملکرد کمیسیون حفاری جهت حضور در  -

  جلسات کمیسیون مذکور.

ریال ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١ریال ماهیانه و مجموعَا به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠وص پرداخت مبلغ موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت در خص -

) به جای تأمین ١٦(سالیانه) کمک مالی به اداره کل بهزیستی استان گیالن (مرکز نگهداری معتادان متجاهر موضوع مرکز ماده 

و اضافه  ٤١٨٠٢ریال از ردیف ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١بلغ خدمات شهری بودجه سال جاری با کسر م ٤١٧٠١هتلینگ و از محل کد اعتباری 

و همچنین مقرر شد ضمن رعایت موازین حقوقی و مالی با تاکید بر صرفه و صالح شهرداری رشت تفاهم   ٤١٧٠١نمودن به ردیف 

گ مرکز ای در خصوص هتلینای میان شهرداری رشت و اداره کل بهزیستی منعقد گردد و بدین واسطه شهرداری رشت وظیفهنامه

  نداشته باشد. ١٦ماده 

  بررسی پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص ساماندهی مشاغل سیار با مشارکت بخش خصوصی . -

ماده و یک تبصره، با رعایت صرفه وصالح ٥تصویب طرح"شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری"مشتمل بر مقدمه،  -

روهی متشکل از آقایان؛ بهراد ذاکری، احمد رمضانپور، رضا رسولی، اسماعیل و از طریق فراخوان عمومی و با نظارت کارگشهرداری 

  حاجی پور و فرهام زاهد. 

مصوبات شصت و یکمین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت  ٢بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص بند  -

ه ناشی از مازاد بر تراکم پایهاعیانات، عوارض مازاد ارزش عوارض پذیره، مازاد ایجاد شد %١٠٠استرداد « با موضوع  ١٤/٨/٩٧مورخ 

ر کاربری اعیان به مؤسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط ر کاربری عرصه/پهنه و تغ   ».ایجاد شده ناشی از تغ

بررسی پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص احداث ساختمان اداری جدید و نمازخانه در منطقه یک با برآورد مجموعًا مبلغ   -

عمرانی بودجه سال جاری منطقه یک با کسر مابه التفاوت به مبلغ  ٣٠٧٠١٠١٠١٤ریال و از ردیف کد اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٦٦٠/١٠

مقرر شد؛ با توجه به اضافه نمودن به ردیف مذکور که پس از بحث و تبادل نظر  و ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٦ریال از کد اعتباری ٠٠٠/٥٠٠/٧

 ١٣٩٨اداری جدید و نمازخانه در بودجه سال  نزدیکی پایان سال، شهرداری نسبت به پیش بینی اعتبار الزم جهت احداث ساختمان

  اقدام نماید.

  رداری مربوط به ملک آقای خانعلی".بررسی پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص دریافت بهای قدرالسهم شه -

مصوبات شصت و سومین جلسه (عادی) شورای  ٩شهرستان رشت در خصوص عدم وجاهت قانونی بند  بررسی نامه فرمانداری -

  شهرداری رشت)). ١٣٨٩با موضوع ((تفریغ بودجه سال  ٢٨/٨/٩٧اسالمی شهر رشت مورخ 

ن نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری  ١٢اری مبنی بر "ابطال ماده بررسی نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اد - آ

  رشت"و ابالغ به شهرداری جهت اجرا.

آذر) و روز رشت ٢٦موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص سرویس دهی رایگان به شهروندان به مناسبت روز حمل و نقل ( -

  دی)توسط اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل .١٢(

ریال کمک مالی به آقای فرهاد پاک سرشت و از محل ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠پرداخت مبلغ  پیشنهاد شهرداری در خصوصقت با مواف -

  و اضافه نمودن به ردیف مذکور. ٤١٨٠٢با توجه به کمبود اعتبار با کسر مبلغ مذکور از اعتبار ردیف  ٤١٧٠١کد اعتباری 
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ریال کمک مالی به آقای عباس فاضل پور و  از محل  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠خت مبلغ موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص پردا -

های قضایی جهت مطالبه خسارت های وارده و همچنین مقرر شد اداره حقوقی شهرداری رشت پیگیری ٤١٧٠١ردیف کد اعتباری 

  به نامبرده را از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عمل آورد.

ریال کمک مالی به موسسه آسایشگاه معلولین حکمت  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ری رشت در خصوص پرداخت مبلغ موافقت با پیشنهاد شهردا -

  .٤/٤١٦٠٨و از محل ردیف کد اعتباری 

معرفی و سفر آقای علیرضا  قانع دبیر کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسالمی شهر رشت به نمایندگی از شورای اسالمی شهر  -

  بهمن ماه سال جاری. ١دی ماه الی  ٢٩درشهر ماکائو  از تاریخ ٢٠١٩بین المللی خوراک شناسی رشت جهت حضور در گرد همایی 

تبصره  ٢تبصره و به استناد بند ١٣بندو ٦٦ماده،  ٢٢فصل،  ٤تصویب اساسنامه خانه موزه مشروطه گیالن " مشتمل برمقدمه در  -

ر عمارت حاج میرزاخلیل رفیع " مصوب در بیست و هشتمین ماده واحده " الزام شهرداری رشت به ایجاد خانه مشروطه گیالن د

  . ١٤/١٢/٩٦و  ٢٣/١١/٩٦وسی وسومین جلسات شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

 ٢٣/٨/٩٧موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ  -

  به شرح؛

داخل کوچه سمت -ده متری نرگس-سمت چپ-خیابان امام علی(ع)-بلوار دیلمان  -های واقع در گلسارنامگذاری کوچه و بن بست

  .٦به ترتیب الی ١چپ به نام نرگس 

خیابان متصل به شهرک مهر به نام خیابان  -سمت چپ-خیابان فرجام-نامگذاری خیابان جدیداالحداث واقع در انتهای بلوار باهنر

  شهید محسن عاشری.

ر    ) واقع در کمربندی شهید مدرس به نام بوستان آموزش ترافیک١نام بوستان پلیس (پارک نارون تغ

کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری  نشستو ششمین موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه  -

  به شرح؛ ٣٠/٨/٩٧مورخ 

بن بست قبل از  ٢متری الله نامگذاری تعداد ١٤-بل از جایگاه سی ان جیق-های واقع در کمربندی خرمشهرنامگذاری بن بست -

  مجتمع توحید به نام بن بست اول و دوم و بن بست بعد از مجتمع توحید به نام بن بست سوم.

  جنب شیرینی فروشی همایون به نام نرگس.-گلباغ نماز-نامگذاری کوچه واقع در گلسار -

  کوچه فوالدلوی چهارم روبروی بن بست سنبل به نام بن بست سرخس.-ک نیکمرامپار -بست واقع درصفارینامگذاری بن -

کوچه برادران شهید حسینی بعد از بن بست سیزدهم به نام بن -احمد گوراب-نامگذاری تعداد دو بن بست واقع در جاده فومن -

  بست پانزدهم و بن بست هفدهم

کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ  نشستو هفتمین موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه  -

  به شرح؛ ٧/٩/٩٧

جنب -انتهای فرعی ششم-١کوچه بهارستان-جنب بیمارستان پارس-پورهای واقع در بلوار شهید قلیها و بن بستنامگذاری کوچه

بندی زوج و فرد و تعداد یک بن بست و یک کوچه واقع در فرعی هفتم به نام بن بست نتها، به صورت شمارهها تا امسجد آذری

  اول و کوچه سوم.

بندی خیابان شهید نوروزی با توجه به اینکه به صورت شماره-فخب-های واقع در جاده پیربازارها و بن بستنامگذاری کوچه

های جدید به صورت اضافه های جدیدی احداث شده نامگذاری کوچه ها و بن بستچهنامگذاری گردیده و مابین دوکوچه، کو

  ها.کردن ممیز به شماره

متری الله سمت چپ به نام ارکیده به  ١٤-قبل از جایگاه سی ان جی-های واقع در کمربندی خرمشهرها و بن بستنامگذاری کوچه

  صورت زوج و فرد.



  
  
  
  
  
  

  
٦٩ 

 

کوچه شهید افتخاری از ابتدا تا انتها به نام بهار به -کوی امام رضا-در کمربندی خرمشهر های واقعو بن بست نامگذاری کوچه

  بندی زوج و فرد.صورت شماره

به نام بن بست یاس و بن بست  ١بن بست بعد از حکمت -ولیعصر پنجم-نامگذاری تعداد دو بن بست واقع در بلوار ولیعصر (عج)

  جنب مجتمع غدیر به نام بن بست شقایق.

سمت چپ به نام بن -داخل کوچه جنب سوپر مارکت مهبد-خیابان شهید اعالیی (علی آباد)-نامگذاری بن بست واقع در بلوار معلم

  بست میعاد.

های داخل این بن بست به خیابان شهید مسیبی به نام بن بست الدن و فرعی-نامگذاری بن بست واقع در بلوار شهید رجایی

  د.بندی زوج و فرصورت شماره

  اولین بن بست سمت چپ به نام بن بست پامچال.-خیابان نبوت-پشت فروشگاه نارا-نامگذاری بن بست واقع در میدان سرگل

به نام صبا به صورت زوج  ٣باقرالعلوم -خیابان باقرالعلوم-بلوار شهید افتخاری-های واقع در جاده فومننامگذاری کوچه و بن بست

  و فرد.

فرعی پنجم، نامگذاری کوچه و بن -زادهکوچه حبیب-بلوار شیون فومنی-های واقع در جاده جیردهنامگذاری کوچه و بن بست

های سمت چپ به ترتیب به نامهای آوا و کوچه و بن بست -البرز -آرامش -های سمت راست به ترتیب به نامهای آرمانبست

  و آسمان.-ارکیده-آالله-اندیشه

 ٥صوص واگذاری ساختمان گیل بانو به زنان موسسه خیریه ایزد دوستان شمال به مدت موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت در خ -

  سال با تنظیم قرارداد حقوقی و نظارت معاونت خدمات شهری شهرداری جهت بهره برداری به نفع زنان سرپرست خانوار .

ت شهری با انجام مناقصه با شرکتی موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص صدور مجوز تفکیک قرارداد پسماند و رفع تخلفا -

 مجزا و انعقاد قرارداد جهت تحت پوشش قراردادن نیروهای مذکور در سال جاری و آتی.
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   :  ۱۳۹۷ماه  آذرصورتجلسات شورا در                

  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شیرزاد چهارمینشصت و  ٥/٩/٩٧ ١٧:٣٠دوشنبه  ساعت عادی

شهر رشت به ریاست اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و چهارمین جلسه٣/٩/٩٧مورخ  ٢٠١٨براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه:   

ریال کمک مالی به آقای حسن ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبنی بر پرداخت مبلغ  ٥/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٦٥٤٩بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ -

جاری تحت عنوان " کمک به خدمات شهری بودجه سال  ٤١٧٠١خدادادی از همکاران محترم بازنشسته شهرداری رشت و از محل کد اعتباری 

  موسسات خصوصی و اشخاص".

مبنی بر معرفی نماینده شورای اسالمی شهر رشت به عنوان عضو ناظر   ٢٨/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٦٤٩٥٨- بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر  -

  عالی بر مصوبات و عملکرد کمیسیون حفاری جهت حضور در جلسات کمیسیون مذکور.

ریال ماهیانه و مجموعَا به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠مبنی بر پرداخت مبلغ  ١٧/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤٨٢٢رف ـشهرداری رشت به شماره شبررسی الیحه  -

) به جای تأمین ١٦ریال (سالیانه) کمک مالی به اداره کل بهزیستی استان گیالن (مرکز نگهداری معتادان متجاهر موضوع مرکز ماده ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١

واضافه نمودن به ردیف  ٤١٨٠٢ریال از ردیف ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١خدمات شهری بودجه سال جاری با کسر مبلغ  ٤١٧٠١حل کد اعتباری هتلینگ و از م

٤١٧٠١ .  

جناب آقای رضا رسولی رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا،  ٥/٩/٩٧مورخ  ٢٠٢٤بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -

  ماده و یک تبصره . ٥وتصویب طرح"شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری"مشتمل بر مقدمه،  مبنی بر بررسی

مصوبات شصت و یکمین جلسه (عادی)  ٢در خصوص بند   ١/٩/٩٧مورخ  ٧١٧٣/١/٩٧/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -

عوارض پذیره، مازاد ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، عوارض  %١٠٠استرداد « با موضوع  ١٤/٨/٩٧شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

ر کاربری اعیان به مؤسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط ر کاربری عرصه/پهنه و تغ  ».مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تغ

-   

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

، از حضور همیشگی اصحاب رسانه در جلسات د منشی محترم شورا، ضمن عرض سالمدر ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزا

شورای شهر و انعکاس اخبار شورا تقدیر کردند و ضمن گرامیداشت هفته بسیج، هفته وحدت را نیز به همگان تبریک گفته و از برگزار 

  .های این هفته تقدیر نمودندکنندگان جشن

زاده را قرائت کرده و یاد همه شهدای حرم را نامه شهید حامد کوچکسپس منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت بخشی از وصیت 

  گرامی داشتند. ایشان ضمن خیر مقدم به سرهنگ پاسدار بایرامی، هفته بسیج را نیز گرامی داشتند.

  نطق قبل از دستور نائب رئیس شورا:

ی، نایب رئیس محترم شورا که در غیاب آقای علوی ریاست جلسه را برعهده داشتند، نیز والدت پیامبر سپس جناب آقای رضا رسول

اکرم (ص) را تبریک گفتند و با اشاره به هفته بسیج گفتند؛ امروز سرهنگ پاسدار بایرامی، مدیر کل محترم بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع 

  مقدس، میهمان شورا هستند.
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  اول ناطقنطق پیش از دستور 

ها کمک های شهرداری هستیم. در ایام محرم مبالغ زیادی به هیأتآقای بهراد ذاکری گفتند: در سالهای اخیر شاهد هدر رفتن سرمایه

  شود بلکه محلی برای نشان دادن برخی مسئوالن شده است. شود ولی هدفمند نیست و به جهت قیام امام هزینه نمیمی

کنند، همکاری نماید. اما هایی که به مناطق محروم کمک میند: مدیریت شهری آمادگی دارد با جریانعضو محترم شورا ادامه داد

  های خرد و اتصال آن به بازار فروش است.مهمتر از کمک ایجاد کارآفرینی

  نطق پیش از دستور ناطق دوم

گفتند: البته اعضای گروه  وزیک شهرداری رشتپور، عضو محترم شورا با اشاره به لزوم تقویت گروه مجناب آقای اسماعیل حاجی

نفر به گروه موزیک اضافه شدند، ولی  ٣ماه است  ٩شود. تقویت شدند ولی هنوز در میادین و در میان مردم موزیک نواخته نمی

اند و برای نگرفتهنفره برای پرداخت حقوق به شهرداری مرکز از سوی روابط عمومی اعالم گردیده و این افراد تاکنون حقوق  ٧لیست 

استخدام این افراد هم مشکلی پیش آمده است. از این رو الزم است به صورت رسمی در این زمینه به سرپرست شهرداری تذکر دهید. 

های این گروه های این گروه برای مردم کمرنگ است و باید شهرداری با پیگیری این موضوع، فعالیتایشان افزودند: متأسفانه فعالیت

  ی را برای اجرا در مراکز عمومی بیشتر نماید.هنر 

  نطق پیش از دستور ناطق سوم

های فوتبال داماش و جناب آقای زاهد نیز با اشاره به پایان مهلت قانونی بازرسی در پاسخ به نامه شورا در ارتباط با کمک مالی به تیم

ها تواند در این زمینه اقدام نموده و به این تیمنشد، شورا میروز پاسخی از سوی بازرسی ارائه ١٥سپیدرود رشت گفتند: وقتی پس از 

  کمک کند.

عضو محترم شورا با اشاره به برخورد نامناسب با مأمور شهرداری در پیاده راه فرهنگی رشت ابراز کردند: هیچ سنجشی بهتر از عمل به 

  ر پیاده راه فرهنگی رشت پیگیری نماید.حرمتی را دقانون وجود ندارد و واحد حقوقی شهرداری باید موضوع این بی

آقای رسولی نیز تأکید کردند: واحد حقوقی شهرداری پیگیر مشکل پیش آمده در پیاده راه فرهنگی است. و امیدواریم در شرایط فعلی 

  کشور، کمتر شاهد التهاب باشیم.

اجتماعی شورا با توجه به حضور جناب آقای سرهنگ در ادامه جناب آقای محمد حسن عاقل منش، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و 

 ٨بایرامی و دو بسیجی جوان در صحن شورا گفتند؛ جناب سرهنگ بایرامی، معاونت هماهنگ کننده سپاه استان گیالن و از یادگاران 

  سال دفاع مقدس بودند، که چهره بسیار مردمی و از عزیزان تحصیل کرده و آگاه هستند.

ن فرهنگی و اجتماعی شورا ادامه دادند؛ بنده از ایشان خواهش کردم در شورا حضور یابند و در معیت خود دو رئیس محترم کمیسیو

های جهادی در های جهادی افتاد. گروهجوان نمونه از بسیجیان موفق استان را همراه بیاورند که قرعه به نام آقای معین وفادار از گروه

های تحصیل کرده و زیادی دارند و حرفشان، حرف عادی نیست بلکه گروهی عملگرا هستند. بچههای مناطق محروم کشور، اخیرًا حرف

  های نیازمند خدمات فراوانی را ارائه دادند.متخصص را هم دور هم آورده و برای شادکردن دل

ان نمود امروز ما بسیج را فقط اختراع ثبت شده دارند. باید اذع ٦ایشان افزودند: آقای مهندس حیدری دیگر بسیجی فعال که بیش از

ها ورود کرده و کارنامه های علمی، فرهنگی و سازندگی و... در خیلی از حوزهبینیم بلکه بسیج در همه عرصهدر عرصه دفاع نمی

  درخشانی را ارائه نموده است.

جیان در خانه مردم جمع شوند. و از این آقای عاقل منش اظهار داشتند: به خاطر کمبود وقت خواستیم این عزیزان به نمایندگی از بسی

م و در همینمکان به بسیجیان عزیز شهر رشت شادباش می جا یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و گو

  داریم. عزیزان ایثارگر و جانباز را با ذکر صلوات، گرامی می

ماه قبل از  ٩های دفاع مقدس استان گیالن گفتند: بسیج مردمی شر ارزشدر ادامه سرهنگ بایرامی مدیر کل محترم حفظ آثار و ن

  جنگ تشکیل شد و این هوشمندی امام (ره) بود تا انقالب را با نیروی مردمی تثبیت نماید.
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 سرهنگ پاسدار بایرامی تصریح کردند: در جهان دو قطبی آن روز، انقالبی صورت گرفت که گرایش به سوی شرق و غرب نداشت و

  های آزادی بخش در جهان بود.الگویی برای جنبش

سال  ٨٣شهید در رشت داریم و متوسط سن والدین شهدا  ٢٢٠٠ایشان سپس خواستار تدوین تاریخ شفاهی جنگ شده و ابراز کردند: 

 ةنوز دایرهای جنگ برویم و فرصت کمی برای تدوین تاریخ شفاهی داریم. هاست. اکنون سخت است که سراغ والدین و رزمنده

  المعارف جنگ گیالن و موزه جنگ را نتوانستیم راه اندازی کنیم.

هایی در این مناطق های بسیجی جهادی با اشاره به مناطق حاشیه رشت گفتند: خانوادهسپس جناب آقای معین وفادار، از گروه

کردیم که تحت پوشش مراکز امدادی هم  خانواده حاشیه نشین شناسایی ٢٠٠شناسایی شده که حتی یک وعده غذایی هم ندارند و 

خانوار تحت پوشش قرار  ٢٠٠های مردمی  مستمر این های این گروه تصریح کردند: با کمکنیستند. ایشان با ارائه گزارشی از فعالیت

  شود.های غذایی بین آنها توزیع میگرفته و بسته

ها حتی وسیله گرمایی ندارند. تشکیالت ما دآور شدند: برخی از این خانوادهآقای وفادار با اشاره به مخروبه بودن برخی از این منازل یا

  نیازمند یک پشتوانه محکم  ویک شخصیت حقوقی است.

های علمی بنده است و چندین کشور از بنده دعوت ایده از فعالیت ٤٠٢اختراع و  ٧در ادامه آقای حیدری، مخترع بسیجی نیز گفتند: 

  و خدمت به ایران مصمم هستم.اند ولی بر ماندن کرده

ایشان خدمت به مردم را باالترین عبادت خوانده و تأکید کردند: مکان شورا ارزشی به اندازه خانه خدا دارد زیرا باید برای مردم خدمت 

  های درونی روحیه مردم را خسته ودلسرد نکنند.کنیم. اعضای شورا در این شرایط اقتصادی با اختالف

ها گفتند: اکنون درحال اختراع خورشید مصنوعی برای پروفسور سمیعی هستم ولی ابراز تأسف از وضعیت رودخانهآقای حیدری با 

  ناراحتم چرا حامی نیست که این اختراعات در شهر خودم مورد استفاده قرار گیرد.

های شهرداری گفتند: متأسفانه باوجود امهدر ادامه جلسه جناب آقای فرهام زاهد، عضو محترم شورا با اشاره به محرومیت زدایی در برن

عضو شورا به محالت سرکشی کرده و احتیاجات  ١١هزینه کردها، کارهای شهرداری هدفمند نیست. قبال پیشنهاد داده بودم که هر 

  رسان شهرداری برآورده کنندهای خدماتضروری شهروندان را با کمک دستگاه

نزدیک است و نباید آلوده دنیا شویم. خداوند در جای حق نشسته ولی مسئوالن استان در  جناب آقای علیپور نیز گفتند: وعده خدا

  خواهند و شایسته نیست که مسکن مردم در فاضالب باشد و محتاج نان شب باشند. خواب هستند. مردم امروز کار و خدمت می

  سپاس وهدیه در صحن شورا تقدیربه عمل آمد. در انتها از جناب سرهنگ بایرامی و آقایان وفادار و حیدری با اهدای لوح

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا مبنی بر"  ٣/٩/٩٧مورخ  ٢٠٠٩ثبت شده به شماره  ٣/٩/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ ١٦٨٢٢٥نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ-١

  "، اعالم وصول گردید.٣٠/٨/٩٧مورخ نامگذاری معابر، پیرو پنجاه و ششمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر 

  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول

در دبیرخانه ٥/٩/٩٧مورخ  ٢٠٣٧ثبت شده به شماره  ٥/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٦٥٤٩الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

ریال کمک مالی به آقای حسن خدادادی از همکاران ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠شورا، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

محترم بازنشسته شهرداری رشت ، باتوجه به عدم استطاعت مالی نامبرده در پرداخت هزینه های درمانی که نیازمند مساعدت مالی 

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان " کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" اقدام  ٤١٧٠١باشد و از محل کد اعتباری می

نظر و اخذرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت و تبادلنماید در جلسه مطرح و پس از بحث 

  گردید.



  
  
  
  
  
  

  
٧٣ 

 

  دستور دوم

در دبیرخانه شورا، مبنی  ٢٨/٨/٩٧مورخ ١٩٦٥ثبت شده به شماره   ٢٨/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٦٤٩٥٨-شماره ش ر  نامه شهرداری رشت به

بر معرفی نماینده شورای اسالمی شهر رشت به عنوان عضو ناظر عالی بر مصوبات  و عملکرد کمیسیون حفاری جهت حضور در جلسات 

هیأت محترم  ٤/١١/٦٦العمل هماهنگی امور اجرایی شهر و نیز به استناد مصوبه دستور ٤-١-٦بند  ٢کمیسیون مذکور، به استناد تبصره 

س محترم وزیران، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، به اتفاق آرا مقرر گردید ؛ جناب آقای رضا رسولی ر

  یون حفاری معرفی گردند.کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا به عنوان عضو ناظر جهت حضور در جلسات کمیس

  

  دستور سوم: 

در دبیرخانه شورا، اعــالم وصــول ١٨/٧/٩٧مورخ ١٦٦١شماره ثبت شده به١٧/٧/٩٧مورخ١٣٩٧ـ٤٨٢٢رف ـشهرداری رشت به شماره شالیحه 

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی  بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخــت مبلــغ ٣٠/٧/٩٧شده در شصتمین جلسه مورخ 

کــه مــی بایســت در اختیــار ١٦ ریال (ســالیانه) کمــک مــالی بــه مرکــز مــاده٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١ریال ماهیانه و مجموعًا به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠

خــدمات  ٤١٧٠١بهزیستی قرارداده شود  و شهرداری پس از آن هیچ هزینه دیگری از بابت هتلینگ نخواهد داشت و از محل کد اعتبــاری 

واضــافه  ٤١٨٠٢ریــال از ردیــف ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/١شهری بودجه سال جاری که با توجه به عدم کفایت ردیف اعتباری مــذکور بــا کســر مبلــغ 

بر عهده شهرداری بوده ودربودجــه ســال جــاری ســازمان فرهنگــی  ١٦، با عنایت به اینکه تاکنون هتلینگ مرکزماده ٤١٧٠١مودن به ردیف ن

ن و پادار گردیده است حالیه براساس احکام مرتبط منــدرج در برنامــه پــنج ســاله ٠٠٠/٠٠٠/٧٠٠/٥ورزشی نیز مبلغ  ریال بدین منظور تع

تصــویر پیوســتی از قــانون مــذکور و  ٩وبنــد ٣) منضم به بنــد ١٤٠٠تا  ١٣٩٦ی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران(توسعه اقتصادی اجتماع

رشت که از ســوی شــورای همــاهنگی مبــارزه بــا مــواد مخدراســتان  ١٦کمیته هماهنگی مرکز ماده  ٢٣/٥/٩٧همچنین صورتجلسه مورخ 

ل بهزیستی استان تحویــل گردیــده و شــهرداری مــی بایســت بــر اســاس قــانون به اداره ک ١٦گیالن به شهرداری ابالغ شده و مرکز ماده 

 ٢٦/٨/٩٧از بودجه فرهنگی را بــدین منظــور هزینــه و اختصــاص دهــد، اقــدام نمایــد؛ پــس از طــرح در جلســه مــورخ  %١٠صدراالشاره 

و پــس از بحــث و تبــادل  کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلســه مطــرح

نظر و اخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری، به اتفاق آرا موافقت گردید ومقرر شد ضمن رعایت موازین حقوقی و مــالی بــا تاکیــد بــر صــرفه و 

ای میان شهرداری رشت و اداره کل بهزیستی منعقد گردد و بدین واسطه شــهرداری رشــت وظیفــه ای نامه شهرداری رشت تفاهمصالح 

  نداشته باشد. ١٦صوص هتلینگ مرکز ماده در خ

  دستور چهارم :  

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨٣ثبت شده به شماره  ١/٦/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٣٠١٨-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

رشت در نظر دارد؛ نسبت به  شورای اسالمی شهر رشت ، مبنی بر اینکه شهرداری ٣/٦/٩٧وصول شده در پنجاه و سومین جلسه مورخ 

ساماندهی مشاغل سیار با مشارکت بخش خصوصی با توجه به طرح و درخواست شرکت سرمایه گذاری به سرای توس که طرح 

شرکت مزبور جهت بررسی به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ارسال و سازمان مربوطه نیز نسبت به 

کمیته فنی با حضور واحدهای مرتبط اقدام نمود از آنجایی که تصمیم گیری در خصوص طرح فوق بایستی طرح موضوع در جلسات 

د مرکز بهداشت شهرستان رشت انجام گیرد طرح فوق طی نامه شماره  به مرکز بهداشت شهرستان  ١٠/٥/٩٧مورخ  ٨٨٣٤٠با نظر و تأ

ن نامه  ١٤/٥/٩٧مورخ  ٣//ب٢٧٦/٢١رشت ارسال گردید و آن مرکز نیز طی نامه شماره  د نموده و آ کلیات طرح را بررسی و تا

اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با موضوع مذکور را ارسال نموده که مورد پذیرش سازمان می باشد و با توجه به اولویت های 

سطح رشت به عنوان شهر خالق مدیریت شهری و برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت مشاغل عرضه خوراک و نوشیدنی های سیار در 

خوراک و در راستای ایجاد فضای مخصوصی به صورت موقت یا دائمی به منظور جلوگیری  از ایجادمزاحمتهای ترافیکی همچنین 

کمیسیون بهداشت،محیط ٢٦/٨/٩٧کنترل و نظارت بر نحوه کار از جنبه های بهداشتی و ... اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسه مورخ 

خدمات شهری شورا واخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واخذ رأی ، بنا به پیشنهاد زیست و

س جلسه و چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتردرکمیسیون عمران وتوسعه  ر

  بماند.یک هفته مسکوت  شهری شورا، مقرر شد؛الیحه مورد نظر به مدت



  
  
  
  
  
  

  
٧٤ 

 

  دستور پنجم:

در دبیرخانه شورا،مبنی  ٢٣/٧/٩٧مورخ  ١٦٨٥ثبت شده به شماره  ٢٢/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٤١٧١١-شهرداری رشت به شماره ش ر  نامه

هت تحت بر صدور مجوز انجام مناقصه با شرکتی مجزا به منظور تفکیک قرارداد پسماند و رفع تخلفات شهری و انعقاد قرارداد ج

پوشش قراردادن نیروهای رفع سد معبر فعلی با شرح خدمات و وظایف گسترده تر در نوع ارائه خدمات ( پیوستی) و نیز کسر حجم 

کنونی شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند بدون افزایش نیروی انسانی و امکان افزایش بهره وری و  قرارداد

شرکت پیمانکاری دارای   ٦با توجه به اینکه شهرداری جهت انجام امور محوله در سطح شهر با  صی موجودکارایی پرسنل بخش خصو

قرارداد بوده ودرسالهای اخیرنیز به دلیل جذب نیروهای مربوط به رفع سد معابر عمومی در قالب نیروی انسانی بخش خصوصی، 

های طرف قرارداد با شهرداری اقدام نموده است حالیه با امعان نظربه نسبت به تجمیع آنها با نیروهای جمع آوری پسماند و شرکت

اینکه بحث نیروهای پسماند وسدمعبردومقوله جداگانه بوده و هریک دارای شرح وظایف خاص خود می باشند و این موضوع 

پس از طرح در جلسه ست؛ مشکالت عدیده ای رادرچگونگی ارائه خدمات مطلوب از جانب شرکتهای طرف  قرارداد بوجود آورده ا

کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورا واخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از ٢٦/٨/٩٧مورخ 

س جلسه و چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور  بحث و تبادل نظر و اخذ رأی ، بنا به پیشنهاد ر

  درکمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورا، مقرر شد؛ الیحه مورد نظر به مدت یک هفته مسکوت بماند.جهت بررسی بیشتر 

  دستور ششم: 

جناب آقای رضا رسولی رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری  ٥/٩/٩٧مورخ  ٢٠٢٤نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

ماده و یک تبصره  ٥ساختاری و عملکردی مدیریت شهری" مشتمل بر مقدمه، شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "شفاف سازی 

کمیسیون عمران و توسعه  شهری شورا، در جلسه مطرح و پس از بحث  ٣٠/٨/٩٧(پیوستی) " مصوب یکصد و چهارمین جلسه مورخ 

ماده و یک تبصره (پیوستی)"  ٥و تبادل نظر و أخذ رأی، طرح "شفاف سازی ساختاری وعملکردی مدیریت شهری"مشتمل بر مقدمه، 

واز طریق فراخوان عمومی و با نظارت کارگروهی متشکل از آقایان؛ بهراد ذاکری، احمد رمضانپور، رضا با رعایت صرفه وصالح شهرداری

  رسولی، اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 

  دستور هفتم:

مورخ  ١٩٩٣ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره  ١/٩/٩٧مورخ  ٧١٧٣/١/٩٧/٨٠٢٩هرستان رشت به شماره نامه فرمانداری محترم ش

به  ١٤/٨/٩٧صورتجلسه شصت و یکمین جلسه عادی شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٢مبنی بر عدم وجاهت قانونی بند  ١/٩/٩٧

  شرح:

ر کاربری اعیان به مؤسسه فرهنگی هنری  تراکم پایه اعیانات، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از ر کاربری عرصه/پهنه و تغ تغ

قانون مالیات بر ارزش  ٥٠ماده  ١خاطره سرای نشاط))؛ با توجه به اینکه أخذ عوارض و بهای خدمات شهرداریها، بر اساس تبصره 

ن نامه مالی شهرداری ها  صورت گیر ٣٠قانون شهرداری و ماده  ٤٧افزوده، ماده  ن نامه اجرایی  ١٤د، لذا با لحاظ نمودن "ماده آ آ

نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 

امکانات ) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد ٣"، ضمن رعایت اصل(١٣٧٥اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

شود، عادالنه برای همه، درتمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین نظر به اینکه بخشش عوارض قبلی عطف به ما سبق نمی

بنابراین مصوبه شورا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و صالحیت شورای شهر بوده و دارای وجاهت قانونی نمی باشد، در 

 و تبادل نظر و أخذ رأی به اتفاق آرا مقرر شد اعالم گردد؛ جلسه مطرح و پس از بحث 

در ارتباط با درخواست مؤسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط مبنی بر استرداد ۵/۹/۹۷مورخ  ۶۴صورتجلسه  ۲ـ درخصوص بند

موسسه مذبور با حوزه فعالیت  عوارض پذیره، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات و...؛نظر به اینکه ۱۰۰%

فرهنگی هنری، غیر انتفاعی بوده و در منطقه کم برخوردار، نوپا و پرتراکم مسکن مهر تأسیس شده است، به قصد حمایت از فعالیتهای 

ادل فرهنگی و تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم سطح شهر پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر هبه مبلغی  مع

های تشویقی" که تحت عنوان"هدایا و پرداخت ۱۷و  ۱۶دستور العمل مواد  ۴-۳-۴-۶عوارض پرداختی مؤسسه فوق به استناد بند   ۱۰۰%



  
  
  
  
  
  

  
٧٥ 

 

مقرر داشته  پرداخت هدایا به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از مجموعه شهرداری که در پیشبرد اهداف شهرداری نقش مؤثری 

تحت عنوان "هدایا و پرداختهای تشویقی"موافقت گردیده است.ضمن اینکه در   ۴۱۷۰۲کد اعتباری  داشته اند اقدام شود، از محل

واجرا می شود، معافیت مؤسسات فرهنگی از  بوده عمل که حالیه نیزمالک۱۳۹۶الیحه تسهیالت تشویقی شهرداری رشت مصوب سال

  پرداخت عوارض، با هدف فوق الذکر پیش بینی شده است."

  تشکیل گردد. ۱۲/۹/۱۳۹۷مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا به صورت فوق العاده روز دوشنبه مورخ  همچنین

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  ی حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، حامد عبداله : حاضرین

  امیر حسین علوی : غایبین

  

  

  

  

  

  

  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور شصت و پنجمین ١٢/٩/٩٧ ١٨دوشنبه  ساعت:  فوق العاده

شهر رشت به ریاست اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و پنجمین جلسه١٠/٩/٩٧مورخ ٢٠٨٥براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه:  

برآورد مبلغ ، در خصوص"احداث ساختمان اداری و.. منطقه یک با ٧/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٤٢٣٦بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ -

تحت عنوان  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٦عمرانی بودجه سال جاری منطقه یک با کسر از کد اعتباری  ٣٠٧٠١٠١٠١٤ریال و از ردیف کد اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٦٦٠/١٠ریالی 

  "مرمت و تکمیل اساسی مناطق" و " و اضافه نمودن به ردیف مذکور.

، در خصوص عدم وجاهت قانونی دریافت بهای قدرالسهم شهرداری ١٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٢٦٠٨- رفبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  مربوط به ملک آقای خانعلی" .

مصوبات شصت  ٩در خصوص عدم وجاهت قانونی بند  ٧/٩/٩٧مورخ  ٧٣٩٣/١/٩٧/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  بررسی نامه فرمانداری -

  شهرداری رشت)). ١٣٨٩با موضوع ((تفریغ بودجه سال  ٢٨/٨/٩٧و سومین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

ن نامه اجرایی تقسیط  ١٢در خصوص"ابطال ماده  ١٣/٨/٩٧مورخ  ٩٧٠٧٩٤بررسی نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری به شماره  - آ

  مطالبات شهرداری رشت".
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  نطق پیش از دستور رئیس شورا

گرامیداشت یاد شهید مدرس روز مجلس را به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی سپس رئیس محترم شورای شهر، ضمن 

جناب آقای امیر حسین علوی رئیس محترم شورای شهر رشت،همچنین یاد روحانی مبارز میرزا کوچک جنگلی را گرامی  .تبریک گفتند

 .تخواهان مبارز اسهای آزادیداشته و تأکید کردند: این انقالب مرهون تالش

ای برای معلولین صورت گیرد و افزون ایشان روز جهانی معلولین را نیز یادآور شده و اظهار داشتند: الزم است تسهیالت و خدمات ویژه

  .بر آن فضاها و خدمات رفاهی عمومی باید به نحوی طراحی شود که مورد استفاده این قشر از جامعه قرارگیرد

گذار در همه معادالت به دانشجویان تبریک گفته و افزودند: دانشجویان همواره قشر تأثیر رئیس محترم شورا روز دانشجو را نیز

های اند. امیدوارم دانشجویان امروز هم با تأسی از دانشجویان اول انقالب، برای پیشرفت خود و کشور گامسیاسی و اجتماعی بوده

 .موثری بردارند

اطالعاتی و خدماتی برخی از مهندسان شاغل در شهرداری که دفاتر مهندسی دارند، ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود به رانت 

های رغم تالشها امروز انتظارات جامعه مهندسی از شورای شهر برآورده نشده و علیاشاره نموده و اظهار داشتند: با وجود تمام تالش

  بدیهیات است. شود که جزوهایی هم میکمیسیون عمران این انتظارات ویژه و گالیه

  تواند در ارائه خدمات مستقیم نظر داشته باشد،قانون مهندسی بند (د) اعالم شده، احدی ازنظام مهندسی نمی ۳۲درماده 

اگرچه  .شودهای ساختمانی به سمت دفاتر مهندسی خاصی هدایت میشود از سوی مهندسان شاغل در شهرداری پروندهاما شنیده می

 .شود و حجم آن نیز کم نیستدهد این تخلفات انجام میها از مناطق نشان میاین موارد با ارائه سند قابل اثبات نیست ولی گزارش

رئیس محترم شورا تأکید کردند: باید ارائه خدمات صدور پروانه به صورت الکترونیک صورت گیرد و با اطالع رسانی مناسب به 

شود و های ساختمانی در مناطق متوقف میتوان این تخلفات را کاهش داد. متأسفانه برخی از پروندهتر میقیقمتقاضیان و نظارت د

 .شودیا به دفاتر مهندسی که خارج از دایره رانت هستند، پاسخ مناسب داده نمی

توان این مشکل را حل کرد. میها و مدیران مربوطه دست به دست هم ندهند، نایشان تأکید کردند: اگر شخص سرپرست، معاونت

 .شوددهم که اگر پیگیری نشود، برخورد جدی میاین تذکر را به کل مجموعه شورا و شهرداری می

تر باید اصالحات طرح تفصیلی مصوب شده و خدمات صدور پروانه آقای علوی، خطاب به کمیسیون عمران شورا گفتند: هرچه سریع

اکنون مهندسان زیادی مشکل اشتغال دارند و افرادی که در  .جلوی اینگونه تخلفات گرفته شود به صورت الکترونیکی صورت گیرد تا

 .اندگیرند، منافع جدیدی برای خود تعریف کردهشهرداری حقوق می

رها در سازی بازار بارئیس محترم شورا در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ایمنی بازار را مورد تأکید قرار داده و گفتند: ایمن

همچنین بسیاری از  .کندهای شورا بحث شده است. بافت بازار قدیمی و سنتی است و خطرات زیادی آن را تهدید میکمیسیون

های ناکارآمد که تراکم باالیی هم دارند در بافت مرکزی شهراست و تراکم در برخی مناطق به حدی باال رفته است که هر نوع بافت

 .و غیر طبیعی منجر به اتفاقات ناگوار خواهد شدحادثه غیر مترقبه طبیعی 

های نسقی های نسقی بیان داشتند: با مصوبه شورا برای زمینرئیس محترم شورا با اشاره به صدور پروانه از سوی شهرداری برای زمین

قب بود امالک نسقی در گرفت و مراشد و زمانی که صدور پروانه داشتیم، نظارت هم از سوی شهرداری صورت میپروانه صادر می

 .شودهای نسقی ساخته میهای آتی ساخته نشود اما اکنون که نظارت نیست، بی ضابطه زمینمسیر پروژه

کمک شورا وشهرداری بیایند و اجازه دهند، طی مراحل قانونی، ویژه استاندارگفتند: مسئوالن بهخطاب به مسئوالن استانی بهایشان

  های نسقی داشته باشد تا مشکالت حوزه نظارت برساخت برطرف شود.برای زمین شهرداری مجدد صدور پروانه

شود، مانند حوزه ماند و تصمیم قاطع گرفته نمیآقای علوی تأکید کردند: در مدیریت شهری، بخشی از امور متأسفانه معطل می

 .شود. الزم است شورا مستقیم ورود کندمیگذاری هم گذاشته شد ولی تصمیم نهایی گرفته نکه فراخوان سرمایهگذاریسرمایه

گذاری های سرمایهگذاری برگزار شود تا بستهرئیس محترم شورا پیشنهاد دادند جلسه آتی، با حضور سرپرست و مدیر حوزه سرمایه

ن تکلیف گردد  .فراخوان شده، تع
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  نطق پیش از دستور ناطق اول 

عمران و توسعه شهری شورا، روز دانشجو را تبریک گفته و اظهار داشتند: جامعه  در ادامه آقای رضا رسولی، رئیس محترم کمیسیون

رود. بعد از تصویب منع به کارگیری پیشکسوتان و بازنشستگان امیدواریم بعداز سالها بستر استفاده از امروز به سختی پیش می

 .ی در حوزه مدیریت کشور وارد کندتواند خون جدیدظرفیت جوانترها در مدیریت شهری فراهم شود و این ورود می

های تاریخ معاصر و انقالب نقش آفرین بودند و توانستند تحوالت سیاسی و آقای رسولی افزودند: جوانان و دانشجویان در بزنگاه

 .اجتماعی ایجاد کنند

م تا  ی معلولین مناسبایم که نتوانستیم فضاهای عمومی را براایشان ضمن گرامیداشت روز معلولین بیان داشتند: شرمنده سازی نما

 .های روزانه خود بپردازندبهتر بتوانند به فعالیت

آقای رسولی همچنین، یاد و خاطره میرزا کوچک جنگلی را گرامی  داشته و آرزو نمودند، اعضای شورا و نمایندگان مردم در راه پیشرفت 

 .و توسعه ثابت قدم باشند

کننده آن در حوزه صدور پروانه ابراز نمودند: بهترین ره به رانت موجود در شهرداری و عوامل ایجادرئیس محترم کمیسیون عمران با اشا

 .سازی در حوزه عملکردی شهرداری استراه حل، شفاف

های ساختمانی درصد به لحاظ مساحت پروانه ۶۰درصد به لحاظ تعداد و  ۲۰دفتر مهندسی،  ۵دهد در یک منطقه ها نشان میبررسی

گیرد و به نوعی       به دنبال درشت دهد در این دفاتر، ساخت و سازهایی با مساحت باال صورت میر شده است و نشان میصاد

  .ها هستنددانه

آقای رسولی با ارائه راهکار تصریح کردند: ابتدا ساختار طرح تفصیلی را باید اصالح کنیم. انتظاراتی که ما داریم عرف در ساخت و ساز 

ای که باید به فلوچارت تبدیل شده و پس از تصویب به صفحه ۱۱۹که بخش زیادی منطبق بر این نکته است که ضوابط نیست بل

رسانی ایجاد پایگاه اطالعاتی مکانمند در شهرداری واجب است. وقتی اطالع .صورت خدمات الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد

ها، ردیابی و ارائه اطالعات ساختسری زیر با ایجاد یک .گیردانت اطالعاتی صورت میشفاف به درستی در شهرداری صورت نگیرد، ر

 .توانیم، مسیر درستی را طی کنیمیکسان به همه شهروندان می

های کشور به لحاظ منابع درآمدی ابراز کردند: در مدت اخیر رئیس محترم کمیسیون عمران با اشاره به وضعیت بغرنج دیگر شهرداری

از دفترچه عوارض باعث شد از یک منبع درآمدی باز بمانیم. امیدوارم با ثبات  ۱۱دلیل فقدان ثبات در مدیریت شهری، لغو ماده به 

های روزهای نخست فعالیت پایبند بمانیم و انسجام خوبی هم بین مدیریتی در شهرداری و همدلی اعضای شورا بتوانیم به آرمان

 .. اگر هدف ما توسعه و تعالی رشت است، باید به مسیر درست برگردیمترکیب مدیریت شهری ایجاد کنیم

عضو محترم شورا افزودند: امروز دست مودت و اتحاد به سمت همه همکاران دراز میکنم. امروز دیوار شهرداری رشت و مدیریت 

 .آیندگان باشیمشهری نه تنها کوتاه نیست، بلکه اصال دیواری نیست. باید کنار هم قرار گرفته و پاسخگوی 

  نطق پیش از دستور ناطق دوم 

متأسفانه مسئولین در  سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد عضو محترم هیأت رئیسه شورا، با گرامی داشت روز جهانی معلولین افزودند:

  . کنندراستای ایجاد تسهیالت به منظور رفاه بیشتر معلولین کوتاهی می

های بازآفرینی رشت متوقف شده و برگزاری جلسات های بازآفرینی در رشت گفتند: پروژهت پروژهعضو محترم شورا با انتقاد از وضعی

 .متعدد با استاندار گیالن نیز در این باره نتیجه ای به همراه نداشته است

-دستگاه زباله ن با احداثها حاکی از آن است که استاندار گیالسوز سراوان بیان کردند: شنیدهایشان با اشاره به احداث دستگاه زباله

  ها واقعیت نداشته نباشد.افتاد که امیدواریم این شنیدهسوز سراوان مخالف بوده و به همین دلیل این موضوع مدام به تعویق می

های عمرانی و شهرسازی اشاره کرده و گفتند: متأسفانه با گری مردم شهر رشت در حوزهسرکار خانم فاطمه شیرزاد به مطالبه

 های مطرح شده پیرامون موضوع توسعه گردشگری در رشت، اقدام موثری در این باره انجام نشده است.دتمامی وعدهوجو
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ایشان با انتقاد از اجرای کند پروژه بازآفرینی بقعه متبرکه خواهر امام رشت بیان کردند: متأسفانه با وجود برگزاری جلسات مختلف و 

 .ه هنوز اقدام قابل توجهی مشاهده نشده استهای بسیار در تسریع این پروژوعده

استاندار : عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت به عدم پاسخگویی استاندار گیالن نسبت به اعضای شورای رشت اشاره کرده و گفتند

 .پاسخگوی تماس اعضای شورای شهر رشت نیست و ارتباط چندانی با نمایندگان مردم در شورا ندارد

ها طمه شیرزاد در ادامه با اشاره به ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت و تاالب عینک افزودند: در این حوزهسرکار خانم فا

شود اما همه چیز تا کنون فقط قول و وعده بوده و همچنان منتظر های خوبی زده میکه همچنان متولی مشخصی ندارند حرف

  .اقدامات عملی هستیم

های شهر و تاالب عینک تصریح کردند: شورا و شهرداری آمادگی گی شهرداری رشت به منظور ساماندهی رودخانهایشان با اعالم آماد

  برعهده گرفتن این مهم را دارد و امیدوارم به زودی مذاکراتی سازنده در این باره آغاز شود.

  نطق پیش از دستور ناطق سوم

به سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی، آخرین نامه سردار جنگل را قرائت نموده در ادامه جناب آقای محمد حسن عاقل منش، با اشاره 

  »کردیم.خورم که مردم بعد ما فهمیدند ما که بودیم، چه خواستیم و چه میافسوس می«و تصریح کردند: به فرموده میرزا: 

های نموده و تصریح کردند: تاکنون برنامهدی و روز رشت اشاره  ١٢رئیس محترم کمیسیون فرهنگی  و اجتماعی شورا، همچنین به 

  های روز رشت در جلسات کمیسیون فرهنگی بررسی شده است.های مرتبط برای بهتر برگزار شدن  ویژه برنامهپیشنهادی سازمان

اد استقبال از همانند ستباید ایشان افزودند: این روز باید در تعامل با همه مدیریت شهری و همکاری اعضای شورا انجام گردد و می

بهار، ستادی برای روز رشت تشکیل شود. در همین زمینه نشستی با معاونین و مدیران شهرداری و سرپرست شهردار برگزار می گرددکه 

 ٥٣آقای عاقل منش از اعضای شورا خواستند در جلسه حضور همه اعضای شورای شهر داشته باشیم. بندی برایند آن را باید باجمع

  های روز رشت شرکت نموده و همکاری نمایند. بندی برنامهنگی برای جمعکمیسیون فره

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا مبنی  ١١/٩/٩٧مورخ  ٢٠٩٦ثبت شده به شماره  ١١/٩/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ١٧٣٨٥٠رـنامه شهرداری رشت به شماره ش-١

  "، اعالم وصول گردید.٧/٩/٩٧نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ بر"نامگذاری معابر، پیرو پنجاه و هفتمین 

در دبیرخانه شورا در  ٧/٩/٩٧مورخ  ٢٠٥٥ثبت شده به شماره  ٧/٩/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ١٧٠٩٥٧نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ -٢

الیحه  ٩خفیف مندرج در بند ت %٥٠مندی ایشان از اعطای خصوص "عوارض ساختمانی پرونده اقای محمدرضا رفیعی مبنی بر بهره

  اعالم وصول گردید.گذاری ساخت و ساز "مواد تشویقی در بخش سرمایه

  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول

در دبیرخانه شورا، اعالم ٧/٨/٩٧مورخ ١٨١٨ثبت شده به شماره  ٧/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٤٢٣٦رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهررشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٤/٨/٩٧مورخشده در شصت ویکمین جلسه وصول

ن شده منطقه یک با متراژ  متر مربع با برآورد ریالی هر متر مربع  ٥٣٣احداث ساختمان اداری جدید و نمازخانه در محل از پیش تع

عمرانی بودجه سال جاری  ٣٠٧٠١٠١٠١٤جه به اینکه در ردیف کد اعتباری ریال، با تو٠٠٠/٠٠٠/٦٦٠/١٠ریال مجموعًا به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠

ریال بودجه مصوب گردیده است با کسر مابه التفاوت آن به  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢تحت عنوان "مرمت و تکمیل اساسی مناطق" مبلغ  منطقه

تحت عنوان "عملیات بهسازی و ساماندهی، بودجه سال جاری منطقه یک  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٦کد اعتباری ریال از ردیف٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٧مبلغ 

ها اعم از فنی، ادغام با عنایت به اینکه انبوه بایگانی پرونده ٣٠٧٠١٠١٠١٤کندرو" و اضافه نمودن به ردیف روسازی و احداث الینپیاده
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خانه منطقه دیگر ظرفیت تخلفات ساختمانی با فنی و همچنین پاسخ استعالم های ادارات در بایگانی پرونده منجر گردیده که دبیر

توجهی به این امر ها را به همراه خواهد داشت لذا بیها و مفقود شدن پروندهها، فایلبایگانی اسناد را نداشته و خطر ریزش پرونده

انی را ها قسمتی از دیواره اتاق بایگمهم باعث به چالش رفتن شهرداری از سوی متقاضیان خواهد شد و همچنین سنگینی زیاد پرونده

عمران و توسعه شهری شورا و أخذ  کمیسیون ٣٠/٨/٩٧نیز دچار ترک خوردگی گردیده است، اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ 

و تبادل نظر و أخذ رأی، به اتفاق آرا مقرر شد؛ با توجه به نزدیکی پایان سال، مذکور درجلسه مطرح و پس از بحث  گزارش ازکمیسیون

  اقدام نماید. ١٣٩٨اداری جدید و نمازخانه در بودجه سال  به پیش بینی اعتبار الزم جهت احداث ساختمان شهرداری نسبت

                                                                                                                                                                                      دومدستور

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٨/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٢ثبت شده به شماره  ١٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٦٠٨-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به ٣٠/٧/٩٧وصول شده در شصتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

کوچه رئوفی مربوط به ملک -رشت به نشانی بلوار الکان ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤ت بهاء عادله قدرالسهم شهرداری از پالک ثبتی دریاف

با دریافت بهاء قدرالسهم  ١٦/١١/١٣٩٦آقای رضا خانعلی که در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشـت مورخ 

( چهارصد و چهل و چهار متر و سی و پنج دسی  ٣٥/٤٤٤انه خدمات عمومی به مساحت از بابت قدرالسهم سر شهرداری رشـت

(سیصد و سی و سه متر و بیست و شش دسی مترمربع نسبت به عرصه پالک  ٢٦/٣٣٣مترمربع و بابت قدرالسهم شوارع و معابر 

 ١٣٩٦-٢٦٠٨٤٤مراتب برابر ابالغنامه شماره  و ١٥/١٢/١٣٩٦/ش مورخ ٢٦٣٤/٩٦ثبتی مذکورمورد موافقت قرار گرفت و طی نامه شماره 

به آقای مهندس حمید اله طیارپور کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس مورد نظر ضمن بازدید از ملک  ٢٢/١٢/١٣٩٦مورخ 

ار مترمربعی ارزش زمین مذکور را به نرخ عادله روز از قر ١٥/١/١٣٩٧مورخ  ٢٤٩٤مورد اشاره به استناد نظریه کارشناسی شماره 

 ١٣٩٧-٢٥١٣٥(پنج میلیون ریال) تقویم نمودند و با عنایت به اعتراض آقای رضا خانعلی مراتب به موجب ابالغنامه شماره  ٠٠٠/٠٠٠/٥

به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از آقایان مهندس علی نویانی، محمد صادق حاجی قاسم و  ٣/٢/١٣٩٧مورخ 

بهای عادله ملک فوق را از قرار متر  ٢٧/٣/١٣٩٧مورخ  ٥٣٧٣٧و هیأت مورد اشاره به استناد نظریه کارشناسی شماره  سعید بدوی ارجاع

(سه میلیون و دویست هزار ریال) تقویم و ارزیابی نمودنده اند و برابر گزارش کارشناس فنی و شهرسازی منطقه  ٠٠٠/٢٠٠/٣مربعی 

(یکصدو نود و چهار متر و هشتاد و پنج دسی متر مربع) از اراضی خود جهت  ٨٥/١٩٤متقاضی محترم نسبت به تخصیص مساحت 

شوارع و معابر به منظور دسترسی سایر قطعات به یکدیگر اقدام نموده و برابر طرح تفضیلی در عرصه مورد اشاره شوارع و معابری 

خدمات شهرداری رشت قدرالسهم شهرداری با توجه  دفترچه عوارض و بهای ٥ذیل ماده  ٢پیش بینی نشده است و به استناد تبصره 

(پانصد و سی و یک متر و نوزده دسی متر مربع)  ١٩/٥٣١به مساحت ملک، به کسر شوارع تخصیص داده شده توسط ایشان، معادل 

 ١١/٩/٩٧عمران و توسعه شهری و نیز مورخ  کمیسیون ٣٠/٨/٩٧محاسبه شده است اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ

های مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی، بنا وأخذگزارش ازکمیسیون کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا

رأی، به اتفاق آرا به پیشنهاد رئیس و چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور، به مدت یک هفته و أخذ

های عمران و توسعه شهری و نیز برنامه، بودجه و هرداری به مدت یک هفته جهت بررسی بیشتر در کمیسیونمقرر شد؛ پیشنهاد ش

   حقوقی شورا؛ مسکوت بماند.

  دستورسوم

در  ٧/٩/٩٧مورخ   ٢٠٥٢ثبت شده به شماره  ٧/٩/٩٧مورخ  ٧٣٩٣/١/٩٧/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  نامه فرمانداری

 ٢٨/٨/٩٧مصوبات  شصت وسومین جلسه عادی شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٩بر عدم وجاهت قانونی بند دبیرخانه شورا، مبنی 

 به شرح؛
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های شهرداری رشت))؛ با عنایت به بخشنامه بودجه شهرداری ١٣٨٩بودجه سال  مصوبات آن شورا با موضوع ((تفریغ ٩ـپیرامون بند

های وزارت کشور مبنی بر اهمیت و ضرورت نظارت بر اجرای قانون شهرداری و تبصره ذیل آن و نظر به سیاست ٦٧کشور، مفاد ماده 

ن نامه مالی، مسئولیت تنظیم بودجه  ٢٦د ماده های مرتبط با آن در موعد مقرر قانونی، به استناصحیح فرآیند بودجه و فعالیت آ

شهرداری ومراقبت درحسن اجرای آن وهمچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری مربوطه خواهد 

مضاء مسئولین شهرداری رشت و فقدان ا ١٣٨٩رسیدگی و تصویب تفریغ بودجه سال بود. لذا با توجه به عدم رعایت مهلت قانونی

رأی به اتفاق آرا مقررگردید  ذیربط، بنابراین مصوبه یادشده وجاهت قانونی ندارد، درجلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و أخذ

  اعالم گردد؛ 

در خصوص عدم  شـهرداری رشت :١٣٨٩شورا در ارتباط با تفریغ بودجه سال  ٢٨/٨/٩٦مورخ  ٦٣، صورتجلسه ٩ـ در خصوص بند 

رعایت مهلت قانونی، شورای اسالمی شهر رشت در دوره چهارم و پنجم بارها موضوع تأخیر در ارائه تفریغ بودجه شهرداری را به 

قانون شهرداری ها را از شهرداری  ٦٧شهردار وقت متذکر شده و حتی در قالب طرح سوال و استیضاح مطرح نموده و رعایت ماده 

رشت به دالیلی همچون حذف غیرارادی کلیه اطالعات مالی از سیستم رایانه ای موفق به تنظیم رشت مطالبه نموده است. شهرداری 

تفریغ نشده است. در نهایت متعاقب پیگیری مکرر اعضاء محترم شورا، تفریغ سالهای گذشته را با تأخیر به شورا ارائه نموده است . اما 

ن تکلیف گردد به ناچار اند برای همیشه باز بماند و باید دربا عنایت به اینکه حسابهای مالی شهرداری رشت نمی تو این خصوص تع

تفریغ ارائه شده با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی ذیحسابان وقت برابر قانون در رابطه با تخلفات احتمالی ماهوی و تخلف ناشی از 

د فرمانداری تأخیر مصوب گردید. در خصوص ایراد وارده مبنی بر فقدان امضاء مسئولین ذیر بط، تفریغ های ارائه شده پس از تأ

  محترم ممهور و ممضی به امضاء مسئولین مربوطه به فرمانداری محترم ارائه می گردد.     

رمضانپور و رضا رسولی از اعضای محترم شورا به منظور پیگیری ای متشکل از آقایان؛ حجت جذب، احمدهمچنین مقررگردید؛ کمیته-

  تشکیل گردد.    ٩٦الی ٩٤، تفریغ بودجه و حسابرسی سالهای گزارشات مالی

  دستور چهارم:  

در  ٧/٩/٩٧مورخ  ٢٠٧٣ثبت شده به شماره  ١٣/٨/٩٧مورخ  ٩٧٠٧٩٤نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری به شماره 

صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در  ١٠/٧/١٣٩٧مورخ  ١٥٦٠دبیرخانه شورا، در ارتباط با اجرای مفاد دادنامه قطعی شماره 

ن نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه  ١٢خصوص شکایت آقای مجید فروغی گهر و غیره در رابطه با ابطال ماده  آ

ذ رأی، مقرر شد مصوب شورای اسالمی شهر رشت، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخ ٧/٩/١٣٩٥مورخ  ١٦٦جلسه شماره 

ن نامه اجرای تقسیط مطالبات شهرداری جهت اجرا به شهرداری رشت ابالغ گردد. ١٢ابطال ماده    آ

 ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ١٢/٩/٩٧با توجه به غیبت آقای سید امیر حسین علوی، در جلسه مورخ  ـ سپس 

ن ن مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقای سید امیر حسین علوی به شانامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.اتفاق آرا غیبت

  تشکیل گردد. ١٩/٩/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١جلسه رأس ساعت 

  حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی مه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی،فاطرمضانپور، فرهام زاهد، ور، احمدحجت جذب،علیپ حاضرین:

  حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شیرزاد شصت و ششمین ١٩/٩/٩٧ ١٨دوشنبه  ساعت:  فوق العاده

شهر رشت به ریاست اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و ششمین جلسه١٧/٩/٩٧مورخ ٢١٤٨براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه:  

مبنی برسرویس دهی رایگان به شهروندان به مناسبت روز حمل و نقل  ١٧/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٦٧٩٥- شماره ش ر ف بررسی الیحه شهرداری به -

  دی)توسط اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل . ١٢آذر) و روز رشت (٢٦(

ل کمک مالی به آقای فرهاد پاک ریا ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠مبنی برپرداخت مبلغ  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٦٩٨٩ –الیحه شهرداری به شماره ش رف بررسی  -

  . ٤١٨٠٢با کسر مبلغ مذکور از اعتبار ردیف  ٤١٧٠١سرشت از محل ردیف کد اعتباری 

ریال کمک مالی به آقای عباس  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبنی بر پرداخت مبلغ  ١٥/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٦٧٣٨ –بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف  -

  . ٤١٧٠١محل ردیف کد اعتباری فاضل پور پاکبان سانحه دیده از 

ریال کمک مالی به آسایشگاه  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠مبنی بر پرداخت مبلغ  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٢٤٧٠ –بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف  -

  .٤/٤١٦٠٨معلولین حکمت از محل ردیف کد اعتباری 

ر معرفی و سفر یکی از اعضای محترم شورا جهت حضور در گردهمایی مبنی ب ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٦٥٣٤- فرالیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  بهمن ماه سال جاری. ١دی ماه الی  ٢٩درشهر ماکائو  از تاریخ ٢٠١٩بین المللی خوراک شناسی 

  مبنی برتصویب اساسنامه خانه موزه مشروطه گیالن . ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٧٠٠٦- بررسی الیحه  شهرداری رشت به شماره ش ر ف -

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد منشی محترم شورا، ضمن عرض سالم بخشی از وصیت نامه شهید غزنوی را قرائت کرده و 

  یاد همه شهدای انقالب را گرامی داشتند.

  نطق قبل از دستور رئیس شورا :

های ورای اسالمی شهر رشت، پیش از نطق اعضای محترم شورا گفتند: در پروژهامیرحسین علوی، رئیس محترم شدر ادامه آقای سید 

های شورا برای بودجه های اساسی هستیم و با توجه به تدوین بودجه سال آتی الزم است اولویتگذاری نیازمند اتخاذ تصمیمسرمایه

  سال آتی نیاز سنجی شود.

نقل درون شهری خبر دادند و ابراز کردند: در این زمینه، مدیر سازمان حمل و  دستگاه اتوبوس حمل و ٨٠آقای علوی سپس از افزایش 

  دهند.های جدید گزارش میهای روز حمل و نقل و رژه اتوبوسنقل و بار مسافر شهرداری با حضور در صحن شورا، پیرامون برنامه

ی جدیدی به شهرداری تحمیل گردد و نیروهایی که قرار ایشان همچنین نسبت به جذب راننده جدید هشدار داده و افزودند: نباید نیرو

نیرو به  ٦٠٠سال اخیر بیش از  ٥های دیگر مشغول فعالیت هستند. در هایی باشند که در بخشاست به کارگیری شوند، راننده

  شهرداری اضافه شده و هزینه حقوق و دستمزد افزایش چشمگیری داشته است. 

های جدید و خصوصی سازی س محترم سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری پیرامون اتوبوسسپس جناب آقای پیمان پارسا رئی

  این سازمان در صحن شورا گزارش دادند.
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  نطق پیش از دستور ناطق اول 

أخیر پور، عضو محترم شورا در نطق پیش از دستور جلسه گفتند: با توجه به کوتاهی روزها و تپس از آن جناب آقای اسماعیل حاجی

آغاز و در زمان معین شده، اتمام گردد و اگر  ١٨دهم جلسات صحن شورا رأس ساعت اعضای شورا برای حضور در جلسات، پیشنهاد می

شده در شهرداری رشت و وجود عضو محترم شورا با انتقاد از تهاترهای انجام. با نیم ساعت تأخیر اعضا نیامدند، جلسه کنسل شود

زودند: متأسفانه در تهاترها شاهد سوءاستفاده برخی از افراد هستیم و اگر الزم باشد، اسامی این افراد را اعالم شائبه در تهاترها، اف

 .کنممی

طور جدی ورود کنند، ابراز کردند: اعضای شورا به عنوان  ایشان با بیان اینکه اعضای شورا باید به موضوع تهاترها در شهرداری رشت به

تهاتر جایگاهی برای  .باره جلوگیری کنند تهاترهای صورت گرفته در شهرداری نظارت کنند و از بروز مشکالت آتی دراینناظر باید بر 

کنند. پیمانکار چک خود را دریافت و شهرداری از دو سو ضرر سوءاستفاده برخی افراد شده و برخی حتی پیمانکاران هم راهنمایی می

-در این زمینه ورود کنید.ایشان در بخشی از سخنان خود ابراز کردند: وقتی اعضای شورا تذکر می کند. تقاضا دارم به صورت جدیمی

  دهند، الزم است یک نفر پیگیر تذکر و مصوبات شورا باشد.

باره دراینپور سپس با انتقاد از توقف پروژه باز آفرینی خواهر امام گفتند: بارها اعضای شورا، به ویژه سرکار خانم شیرزاد آقای حاجی

یک سال است محوطه را  راکد شده، کسب و کار مردم محله .اند، اما پروژه رها شده و شرایط نامطلوبی ایجاد کرده استتذکر داده

  های فاضالب ناهمسطح جانمایی شده و با تشدید گل و الی وضعیت نابسامانی به وجود آمده است.اند و منهولکنده

: چرا کسی پیگیر مصوبات شورا نیست. دو هفته پیش تذکر دادم مبنی بر اینکه گروه موزیک عضو محترم شورا همچنین گفتند

نفر را به گروه اضافه کرده است و در  ٧نفر  ٣اند و علت آن هم این است که شهرداری به جای ماه است حقوق نگرفته ١٠شهرداری 

اند. باید موضوع بررسی ماه است حقوق نگرفته ١٠نفر،  ٤ونی نفر به خاطر جذب غیر قان٣پرداخت اشکال قانونی گرفته شده است. 

  نفر غیر قانونی از لیست حذف شوند تا بقیه بتوانند حقوق بگیرند. ٤شده و فعًال 

اندازی ایشان همچنین با انتقاد از عدم شفافیت در ارائه اطالعات به شهروندان و متقاضیان پروانه ساخت در شهرداری گفتند: راه

سال است در ١٥شود چرا یک کارشناس بر بوده و به این زودی اجرا نمیلکترونیک در این زمینه موثر است ولی می دانیم زمانخدمات ا

افتد و این معقول نبوده و به نفع ماند، کارشناسان و معاونان فنی باید جابجا شوند. رفاقت بیش از اندازه دارد اتفاق مییک منطقه می

  شهر نیست.

شورا سپس با اشاره به وضعیت نابسامان ورودی خیابان منتهی به مسجد سوخته تکیه در امتداد خیابان مطهری اظهار  عضو محترم

کننده رفتار غیر مودبانه دارند. افراد تجمع خرهایی شده است که احیانًا لوازم مسروقهکردند: این مکان محل تجمع کهنه فروشان و مال

  در این محور را ندارند. باید تدبیری برای جمع کردن آنها داشت. ها جرأت تردددارند و خانواده

پور با اشاره به فصل بودجه نویسی شهرداری گفتند: بودجه شهرداری باید ابتدای دی ماه تقدیم شورا شود و شورا نیز تا آقای حاجی

 ٣٢شود. اکنون بودجه شهرداری تنها  که محققای بودجه بنویسند ابتدای اسفند فرصت تصویب دارد. همکاران شهرداری باید به گونه

  کننده است.درصد محقق شده است و رشد منفی بودجه مناطق نگران

کد درآمدی مهم اصًال محقق نشده است؛ دریافت وام، فروش اموال غیر  ٣دهد ایشان ادامه دادند: بررسی بودجه امسال نشان می

شود. شده است. با این شرایط اقتصادی مشکالت دولت در سال بعد بیشتر میمنقول و دریافت اعتبارات دولتی هیچکدام محقق ن

  درصد محاسبه گردد.١٠کد درآمد تنها  ٣بنابراین پیشنهاد بنده این است که در بودجه سال آتی این 

رح تفصیلی جدید عضو محترم شورا با اشاره به عدم تصویب اصالحات طرح تفصیلی ابراز کردند: ساخت و ساز راکد شده و با این ط

را ابطال کرده و شهرداری رشت دیگر عوارض تمدید پروانه را  ١١وضعیت بدتر شده است. دیوان عدالت اداری هم کد درآمدی ماده 

  تواند دریافت کند. این کد درآمدی در بودجه هم زیاد دیده شده بود و این بخش درآمدی هم حذف گردید .نمی
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های عمرانی را در بودجه پیشنهادی های عمرانی مهم تصریح کردند: شهرداری ردیف بودجهای پروژهپور با تأکید بر اجرآقای حاجی

ها بندی گردد. مطمئنًا همه پروژهها به خاطر عدم تحقق بودجه حذف گردد، با نظر شورا اولویتلحاظ نماید و اگر قرار است برخی پروژه

  اجرا نخواهد شد.

اتی از فعالیت شورای نخست در انتخاب شهردار، خواستار همکاری همه اعضای شورا در دریافت حکم ایشان در پایان ضمن بیان خاطر

  شهردار جدید از وزارت کشور شدند.

  نطق پیش از دستور ناطق دوم 

کشورها به کوچک گفتند: امروزه بسیاری از سپس جناب آقای احمد رمضانپور، دیگر عضو محترم شورا با اشاره به سالگرد شهادت میرزا

دهد. متأسفانه ما گیالنیها جانب انزوا را های کشور هم رخ میسازی برای خود هستند. بعضًا همین تالش در دیگر استاندنبال هویت

ایم خود را معرفی کنیم، از این رو جا دارد به ایم و با وجود رویدادهای مهم، نظیر نقش آفرینی در جنبش مشروطه نتوانستهبرگزیده

  نت غلط خط بطالن بزنیم.این س

ایشان با اشاره به نقش مجاهدان گیالنی در مشروطه تصریح کردند: میرزا به خاطر آزادیخواهی و استعمار ستیزی نهضت به پا کرد.  

بود که زمانیکه محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، این گیالنیان بودند که برای فتح تهران اقدام کردند. دامنه استبداد آنقدر زیاد 

  خواست جلوی گیالنیان برای فتح تهران بگیرد.ستارخان، رهبر نهضت تبریز می

عضو محترم شورا ادامه دادند: افراد زیادی از جمله میرزا در فتح تهران نقش داشتند. گیالن ظرفیت زیادی در تاریخ معاصر دارد. 

زات طوالنی گیالن را برجسته کنیم. جنبش جنگل پاسخی به زوال بنابراین باید در راستای صیانت از هویت تاریخی خود، یکی از مبار

سیاسی ایران بود که ایران به دست نیروهای روس و انگلیس و عثمانی اشغال شده بود. میرزا یک ایده آلیست با شرف و منصف بود 

  خواست.را برای همه ایرانیان می شود. میرزا ایرانبه دنبال طرد بیگانگان بود ولی امروز بحث دیگری در مورد میرزا مطرح می

برد و با وطن فروشان داخلی و ها رنج میعدالتیبر است. میرزا از بیایشان تأکید کردند: بیان جمهوریت و منشور جنبش جنگل، زمان

ی که از خان حتی یک شاهی از صندوق جنگلیان برداشت نکرد. صندوقجنگید. به شهادت تاریخ، میرزا کوچکمتجاوزان خارجی می

  لیرهای انگلیس و پول روس مملو بود.

پس از  ١٣٣٠و  ١٣٢٠آقای رمضانپور در بخش دیگری از نطق خود به حوادث روز دانشجو در زمان پهلوی اشاره کرده و گفتند: در دهه 

اری به این حزب های سیاسی دانشجویان به وجود آمد. به خاطر فعالیت حزب توده، بسیسقوط پهلوی اول فضای جدیدی در فعالیت

شود و اعتصابات دانشجویی در های حزب توده به چالش کشیده میگرایش داشتند. با ورود مصدق و محبوبیت جبهه ملی اندیشه

ز همان سال برای محاکمه مصدق رخ داد.   پا

نفر  ٣٠٠ناآرامی دانشجویان،  کنند و با اعتراض و سخنرانی وایشان ادامه دادند: با سفر نیکسون به ایران، دانشجویان اعتراض می

ماه بعد ٤اعتراض به سفر نیکسون بود و  رسند. این حوادث دردانشجو هم به شهادت می٣شوند و بازداشت و همین تعداد زخمی می

  فت. آذر روز دانشجو نام گر١٦دانشجو به شهادت رسیدند. به همین دلیل  ٣ها از کودتا علیه مصدق صورت گرفت. در خالل این اعتراض

تفاوتی در عضو محترم شورا تصریح کردند: دانشجویان همواره نگاه سیاسی داشتند و همانطور که مقام معظم رهبری گفتند، اگر بی

  انجامد.ها شکل بگیرد، معلوم نیست سرنوشت کشور به کجا میدانشگاه

ساز ، پیشنهاد دادند: مدیران و کارکنان تصمیمایشان با بیان اینکه امروز جایگاه گیالن در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ضعیف است

شهرداری به سفرهای خارج از کشور بروند و با الگو گرفتن از تحوالت دیگر کشورها بهترین تدابیر را اتخاذ کنند. مدیران از پیشرفت 

رای گفتن دارد. باید هیأتی از بود و امروز به عنوان یک کشور حرف ب سال پیش یک ده کوچک ٢٠دیگر شهرها بازدید نمایند، تبریز از 

  گیری بهتر شود.دیگر شهرها بروند و بررسی کرده تا دید افراد برای تصمیم های مالی و انسانی شهرداری و شورا بهبخش
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 رود وروم، تا مدتها ناراحتم که جهان به کجا میهای دیگر و کشورهای دیگر میآقای رمضانپور تصریح کردند: بنده وقتی به استان

  گیالن چقدر عقب است.

عضو محترم شورا در بخشی از نطق خود به رشد منفی بودجه اشاره نموده و تصریح کردند: در حوزه بودجه، سال گذشته حرص و 

  جوش زیادی در تدوین بودجه خوردم ولی کسی توجه نکرد. گفتم بودجه را واقعی ببندیم و دالیل 

نکردم، اما پذیرفته نشد. گخود را مطرح می تر از شورای چهارم باشد. فتند در شأن شورای پنجم نیست که بودجه شورای پنجم پا

ن شده نفت را بفروشید. اکنون بودجه کشور هم غیر واقعی است و دولت نمی   تواند با نرخ تع

از عدم نظارت شورا بر میلیارد تومان بدهی داریم، ناشی  ٧٠٠میلیاردی است. اگر ٣٠٠ایشان افزودند: پیشنهاد من بستن بودجه 

ها دهم، تعرفهایم که کد تأمین اعتبار آن محقق نشده است. پیشنهاد میقراردادها و غیر واقعی بستن بودجه است. قراردادهایی بسته

  را افزایش ندهیم تا مردم هم تشویق شوند و عوارض خود را بدهند.

ارسال فیش ممیزی  هادی اقدام کرده و ممیزی امالک را اجرا کنیم و باعضو محترم شورا همچنین گفتند: یک راه وجود دارد و باید ج

  امالک به درب منازل درآمدزایی کنیم و در کنار آن خدمات خوبی را هم ارایه دهیم تا مردم هم اعتماد نمایند.

هرداری، برای اجرای ممیزی امالک آقای رمضانپور افزودند: در دوره آقای دکتر نصرتی و با حضور آقایان اخوان، معاون نیروی انسانی ش

خواهم یک هیأت تشکیل دهد تا ممیزی امالک اجرا شود پیگیری کردم ولی اکنون مسکوت مانده است. از رئیس محترم شورا می

  میلیاردی هم ببندیم.٢٠٠٠توان بودجه چون  با اجرای آن، می

  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول: 

در دبیرخانه  ١٧/٩/٩٧مورخ  ٢١٤٤ثبت شده به شماره  ١٧/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٧٩٥-رفبه شماره شالیحه دو فوریتی شهرداری رشت  

شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد: نسبت به سرویس دهی رایگان  خدمات حمل ونقل عمومی توسط اتوبوس های 

ن روز آذر)  و همچنی ٢٦سازمان مدیریت حمل و نقل به مناسبت روز حمل و نقل ( ن بزرگداشت " روز رشت " به مناسبت تع ن آ

ضمن دی ماه سال جاری اقدام نماید؛ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی  ١٢رشت به عنوان مرکز استان گیالن در

  تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم :   

در دبیرخانه  ١٨/٩/٩٧مورخ  ٢١٦٠ثبت شده به شماره  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٩٨٩ –یتی شهرداری رشت به شماره ش رف الیحه دو فور  

ریال(معادل پانزده میلیون تومان) کمک مالی به آقای ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ شورا 

س و کارگردان نامدار گیالنی، با عنایت به اینکه نامبرده دچار بیماری سرطان ریه شده و به نمایشنامه نوی فرهاد پاک سرشت شاعر،

 ٤١٧٠١شیمی درمانی و مراحل درمانی بعد از آن نیازمند مساعدت مالی می باشد و از محل ردیف کد اعتباری  علت هزینه های باالی

و اشخاص" و با توجه به کمبود اعتبار در ردیف مذکور با  خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان"کمک به موسسات خصوصی

اقدام نماید،   ٤١٧٠١تحت عنوان "کارمزد و بازپرداخت وام _ خدمات اداری" و اضافه نمودن به اعتبار ٤١٨٠٢کسر آن مبلغ از اعتبار ردیف 

  اد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.    در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنه

  دستور سوم : 

در  ١٧/٩/٩٧مورخ  ٢١٤٠ثبت شده به شماره  ١٥/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٧٣٨ –الیحه یک فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف  

میلیون ریال کمک  ١٥٠مبنی بر پرداخت مبلغ  ٢/٢/٩٧مورخ  ٢٣٣دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری پیرو الیحه قبلی به شماره 
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با توجه به نیاز به عمل جراحی مجدد  ٢٩/٢/٩٧مورخ  ٢٥٧انان شهرداری رشت طی شماره مصوبه مالی به آقای عباس فاضل پور از پاکب

ریال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠در قسمت مرکزی جدار عضالنی حفره شکم به دلیل نازک شدگی شدید نامبرده در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

ی بودجه سال جاری تحت عنوان"کمک به موسسات خصوصی و خدمات شهر  ٤١٧٠١کمک مالی به ایشان و از محل ردیف کد اعتباری 

اشخاص"  اقدام نماید، در جلسه مطرح و بنا به درخواست اکثریت اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی دو فوریت الیحه مذکور و پس 

ردید و همچنین مقرر شد اداره شهرداری به اتفاق آرا موافقت گاز بحث و تبادل نظر و أخذرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، باپیشنهاد 

های قضایی جهت مطالبه خسارت های وارده به نامبرده را از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به حقوقی شهرداری رشت پیگیری

  عمل آورد.

  دستور چهارم 

دردبیرخانه  ١٩/٩/٩٧خ مور  ٢١٧٤ثبت شده به شماره  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٤٧٠ –الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف  

مدیریت محترم آسایشگاه معلولین حکمت در نظر دارد؛ نسبت به  ٢١/٤/٩٧-٧٣٥٣٥شورا مبنی بر اینکه شهرداری حسب نامه شماره 

ریال (معادل ده میلیون تومان) کمک مالی به موسسه مذکور جهت ساخت محیط های لباسشویی، انبار ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠پرداخت مبلغ 

نفر معلول ذهنی که  ٥٠در حال ارائه خدمات با ظرفیت  ١٣٨٢اتاق بازی معلولین با توجه به اینکه این موسسه از سال مواد غذایی و 

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت  ٤/٤١٦٠٨و از محل ردیف کد اعتباری  می باشند اکثرَا ازخانواده های روستایی و بی سرپرست 

)"  اقدام نماید، در جلسه مطرح و NGOغیردولتی( هایتشکلو، امور هنری و فرهنگی ومذهبیعنوان"کمک به سایر سازمانها و ارگانها

 پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.   

  دستور پنجم 

در دبیرخانه  ١٨/٩/٩٧مورخ  ٢١٦١ثبت شده به شماره  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٥٣٤-فرالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش 

شورا، مبنی برصدور مجوز سفر و معرفی یکی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر رشت به همراه سرکار خانم فاطمه قدیمی مدیریت 

میگردد) به منظور حضور درگردهمایی بین  محترم ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به همراه یک نفر آشپز( که متعاقبا معرفی

های مربوط به بهمن ماه سال جاری، با توجه به اینکه تمامی هزینه ١دی ماه الی  ٢٩در شهر ماکائو از تاریخ  ٢٠١٩المللی خوراک شناسی 

نظر و أخذ رأی، ضمن  پرواز، خوراک و اقامت و حمل و نقل محلی بر عهده میزبان می باشد، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

تصویب دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ آقای علیرضا  قانع دبیر محترم کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 

  به نمایندگی از شورای اسالمی شهر رشت جهت حضور درگرد همایی مذکور معرفی گردند.

  دستور ششم:
دردبیرخانه  ١٩/٩/٩٧مورخ  ٢١٧٥ثبت شده به شماره  ١٨/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٠٠٦-ره ش ر فالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شما

 ٢تبصره به استناد بند ١٣بند و  ٦٦ماده،  ٢٢فصل،  ٤شورا، به پیوست اساسنامه " خانه موزه مشروطه گیالن " مشتمل برمقدمه در 

ن در عمارت حاج میرزا خلیل رفیع " مصوب در بیست و تبصره ماده واحده " الزام شهرداری رشت به ایجاد خانه مشروطه گیال

جهت بررسی و تصویب در جلسه مطرح و  ١٤/١٢/٩٦و  ٢٣/١١/٩٦هشتمین و سی و سومین جلسات شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

فصل،   ٤مه درپس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ضمن تصویب دو فوریت آن،" اساسنامه خانه موزه مشروطه گیالن " مشتمل بر مقد

  تبصره (پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت .١٣بند و  ٦٦ماده،  ٢٢

  تشکیل گردد.  ١٨رأس ساعت ٢٦/٩/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١:٣٠جلسه رأس ساعت 

  حجت جذب، علیپور، احمد رمضانپور ، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی  حاضرین:

  حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور شصت و هفتمین ٢٦/٩/٩٧ ١٨:٣٠دوشنبه  ساعت: عادی

شهر اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و هفتمین جلسه٢٢/٩/٩٧مورخ ٢٢٢٢دعوتنامه شماره براساس 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. رشت به ریاست جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  : دستور جلسه  
در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون  ٣٠/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٦٧١٦٨- ربررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  .٢٣/٨/٩٧نامگذاری معابر مورخ 

کمیسیون  نشستو ششمین در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه  ٣/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٦٨٢٢٥- ربررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش - 

  .٣٠/٨/٩٧نامگذاری معابر شهرداری مورخ 

کمیسیون نامگذاری  نشستو هفتمین در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه  ١١/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٧٣٨٥- ر بررسی نامه شهرداری رشت به ش ـ

  .٧/٩/٩٧معابر شهرداری مورخ 

مبنی بر واگذاری ساختمان گیل بانو به زنان سرپرست خانوار به  ٢٧/٨/٩٧ورخ م ١٣٩٧- ٤٩٥٨- ر فبررسی الیحه  شهرداری رشت به شماره ش   - 

  سال. ٥صورت رایگان به مدت 

مبنی بر صدور مجوز تفکیک قرارداد پسماند و رفع تخلفات شهری با انجام مناقصه  ٢٢/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٤١٧١١- رنامه شهرداری رشت به شماره ش   - 

اد جهت تحت پوشش قراردادن نیروهای رفع سد معبر فعلی با شرح خدمات و وظایف گسترده تر در نوع ارائه خدمات با شرکتی مجزا و انعقاد قرارد

یش (پیوستی) و نیز کسر حجم قرارداد کنونی شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند بدون افزایش نیروی انسانی و امکان افزا

  خصوصی موجود .بهره وری و کارایی پرسنل بخش 

  نطق قبل از دستور منشی شورا

در ابتدای جلسه، جناب آقای محمد حسن علیپور با بیان فرازی از وصیت نامه یکی از شهدای انقالب اسالمی، یاد تمامی شهدا را 

  گرامی داشتند.

  نطق قبل از دستور رئیس شورا

شهر رشت، با تبریک والدت امام حسن عسگری(علیه السالم)، سپس، جناب آقای سید امیر حسین علوی رئیس محترم شورای اسالمی 

آوری مراسم هفته پژوهش در سالن نیروی انتظامی در حال برگزاری است و ابراز کردند: امسال به همت شهرداری و سازمان پارک و فن

ش درآمده دانش آموزان بود که جای های مختلف به نمایش درآمده و از همه بهتر، اختراعات به نمایها و اختراعات دستگاهابداع

  تبریک دارد.

جناب آقای علوی ضمن تبریک روز حمل و نقل به رانندگان شهرداری اعالم کردند: مدیر سازمان حمل و نقل شهرداری به عنوان مدیر 

  موفق از سوی وزارت کشور معرفی شده است و این باعث افتخار شهرداری است.

ها هنوز نیازهای رشت برای مشکل رشت خوانده و افزودند: با وجود تالش برای افزایش اتوبوس ایشان معضل ترافیک را مهمترین

های ترافیکی سطح شهر کم است و امیدواریم با قرارداد جدید ارتقای حمل و نقل عمومی صورت نگرفته است. اکنون تعداد دوربین

  اهد افزایش نظم ترافیکی و کاهش تخلفات باشیم.های ترافیکی، هرچه زودتر شفیبر نوری و افزایش تعداد دوربین
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رات مدیریتی  رئیس محترم شورا همچنین گفتند: کمک به نوسازی تاکسیرانی از مصوبات معطله شوراست و شهرداری به واسطه تغ

کمک مسئوالن  تاکسیرانی را ایم کار مفیدی انجام دهیم و امیدوارم زودتر بتوانیم با نتوانسته این مصوبه را اجرا کند و هنوز نتوانسته

  نوسازی نموده و این ناوگان را از فرسودگی خارج کنیم.

آقای علوی با تشکر از رئیس محترم کمیسیون عمران برای پیگیری احداث تراموا در این کمیسیون و در وزارت کشور ابراز امیدواری 

  کردند، مطالعات فاز اول تراموا زودتر انجام شود.

-تشکر از رانندگان تاکسی ابراز کردند: رانندگان عزیز با وجود ترافیک سنگین شهر و فرسودگی ناوگان خدمت می ایشان همچنین با

کنم به فکر رانندگان هستیم هرچند با بضاعت اندک نتوانستیم آنگونه که شایسته است، خدمت کنیم. امیدوارم کنند، اعالم می

  ن تاکسی بهتر رسیدگی نماید.کمیسیون ترافیک شورا بتواند به امور رانندگا

در ادامه رئیس محترم شورا پیشاپیش شب یلدا را تبریک گفتند و یادآور شدند : کمیسیون فرهنگی شورا به کمک سازمان فرهنگی 

  سرپرست پنجشنبه شب جشن گرفته است.برای کودکان بی

های ولگرد از سوی خدمات شهری به خوبی هی سگهمچنین آقای علوی با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان متذکر شدند: ساماند

کنند. بارها به کنند، ولی مسئوالن شهرداری کوتاهی میصورت نگرفته است. هرچقدر مردم به وظیفه اجتماعی خود خوب عمل می

عالم آمادگی ها و دامپزشکان اایم ولی هنوز اقدام اساسی نشده صورت نگرفته است. تعدادی از سمنسرپرست شهرداری تذکر داده

  توانند با سازمان پسماند در این زمینه همکاری کنند، اما همچنان این حیوانات در شهر سرگردانند.کردند می

- رئیس محترم شورا در ادامه جلسه از بارگذاری تمام صورتجلسات شورا در سایت شورا خبر داده و افزودند: شهروندان از این پس می

ها و همچنین نظم جلسات و حضور و غیاب اعضای شورا را در سایت شورا ببینند. ورا و کمیسیونتوانند مذاکرات جلسات رسمی ش

  گردد و این در شأن شورا نیست.برگزار می متأسفانه برخی از جلسات شورا تنها با حضور ریاست کمیسیون

  نطق قبل از دستور ناطق اول

قای شکریه به عنوان نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفتند: امیدوارم حضور سپس جناب آقای علیپور با اشاره به انتخاب مجدد جناب آ

  .همکار سابق شورایی ما در این جایگاه ثمرات خیر برای رشت به همراه داشته باشد

م و همواره اام تا بگویم گذشته خود را فراموش نکردهعضو محترم شورا ادامه دادند: امروز بار دیگر با لباس پاکبانی به صحن شورا آمده

مردم در شورا انتخاب شدم تا از حق و حقوق  به عنوان یک پاکبان با حمایت همکارانم به عنوان نماینده .به یاد همکارانم خواهم بود

ا ام تا بام. آمدهخود را برای رفع مشکالت این قشر به کار بسته پایمال شده آنها دفاع کنم و از همان روز اول تا به امروز تمام توان

 .گری و نادیده گرفتن حقوق کارکنان شهرداری مقابله کنم و هیچگاه این وظیفه خود را فراموش نخواهم کردمعامله

ترین نقاط این شهر مستاجر هستم و در یکی از ارزان .ایشان تصریح کردند: هرگز از بیت المال به دنبال منافع شخصی نبوده و نیستم

کنم و جز با خدای خود کنم. خودروی شخصی ندارم. به گذشته خود و کسب روزی حالل افتخار میمیآمد وپای پیاده در این شهر رفت

  .کنمبا هیچکس معامله نمی

های اخیر اظهار داشتند: از های روزها و هفتهها و تهمتعضو محترم هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به بد اخالقی

اگر امروز  .امها از سوی کسانی بوده است که هیچگاه در حقشان بدی نکردهها و توهینشه این تهمتشنیدم که ریاطرافیان خود می

خواهم صادقانه خدمت کنم و برای بهبود اوضاع شهری که صدها میلیارد بدهی ام میبه عنوان یک پاکبان به عضویت شورا درآمده

دادیم. کجاست آن همدلی؟ با خودمان صادق باشیم. به دور از همگرایی می دارد تالش کنم. همکاران شورایی عزیز! ما شعار همدلی و

  .ها به این مساله نگاه کنیمجناح بندی

  خواهیم ظاهرمان راایم؟ تا چه زمانی میایشان با اشاره به مشکالت شهر رشت گفتند: چه بالیی بر سر رشت آورده
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حقوق آبان ماه هنوز  یم؟شب یلدا در پیش است. آذر ماه رو به پایان است.دلسوز نشان دهیم اما هیچ تالشی برای اتحاد شورا نکن

  بسیاری از کارگران پرداخت نشده است. در شهرداری و شورای شهر رشت چه خبر است؟ 

شیده شده های عمرانی به تعطیلی کآقای علیپور با تأکید بر اینکه باید به اقدامات خود واقع بینانه نگاه کنیم، تصریح کردند: پروژه

م   .است و در پرداخت حقوق کارکنان نیز ناتوانیم. هرروز منتظر اخبار ناگوار تصادف پاکبانان هستیم، عزیزان به خودمان بیا

های پشت پرده برداریم، افزودند: شورا میدان نبرد نیست. با اقدامات خود کاسبان بالتکلیف و ایشان با بیان اینکه باید دست از جنگ

  .را شاد نکنیم. برادرانه تقاضا دارم از امروز متحدتر از همیشه گام برداریمهرج و مرج 

  نطق قبل از دستور ناطق دوم:

در ادامه جلسه جناب آقای حجت جذب عضو محترم شورا، نیز نسبت به اجحاف صورت گرفته در پرداخت حقوق کارگران شرکتی 

گیرد. ایشان با نمایش لیست صدور فیش حقوق و در شهرداری صورت نمیها هشدار داده و تأکید کردند: نظارت بر عملکرد شرکت

هایی که در قالب حقوق به کارگران میزان واقعی پرداختی کارگران شرکتی که بسیار کمتر از فیش صادر شده است، گفتند: پرداخت

لیون تومان صادر شده، اما در عمل به می٢گیرد، بسیار ناچیز است و به عنوان نمونه، فیش حقوقی شرکتی شهرداری رشت صورت می

  شود.میلیون تومان واریز می٢حساب کارگران  بسیار کمتر از 

شوند و آنچه که در لیست بیمه از سوی ایشان افزودند: این کارگران متأسفانه در زمان بازنشستگی نیز با حداقل حقوق بازنشسته می

شود کاری لحاظ نمیواقعی ایشان است. حتی ساعت اضافه کاری، تعطیالت، و شبشود، بسیار کمتر از حق ها به بیمه داده میشرکت

  و در برخی موارد بیمه افراد رد نشده است.

آقای جذب با ابراز تأسف از عدم نظارت حراست و بازرسی شهرداری بر این تخلف آشکار تأکید کردند: متأسفم برای شهرداری که این 

ساعت برایش محاسبه شده است و ٢٠کار مانده، تنها ساعت اضافه١٠٠کند و کارگری که ته و امضا میصورت وضعیت ناعادالنه را پذیرف

کنند.در ادامه آقای جذب، نسبت به تخلف در سه ناظران ما بخش حراست مناطق هستند این اجحاف را نادیده گرفته و نظارت نمی

میلیارد تومان تخلف صورت گرفته  ۴۰نامه شهرداری رشت مبلغ  ه مبایعهمبایعه نامه در شهرداری رشت نیز هشدار داده وگفتند: در س

بسیاری از مدیران استانی و شهری تخلف کرده  .های نظارتی به این تخلف ورود نمایند و به این مقوله رسیدگی کننداست و باید حوزه

  گیرد.شود و کسی جلوی آن را نمیمیلیون تخلف می٤٠مبایعه نامه ٣شود چگونه در و تخلف ایشان نادیده گرفته می

نمایند و تأکید کردند: اگر  ای در شورا تشکیل داده و تخلفات سنوات قبل را نیز پیگیریایشان از ریاست محترم شورا خواستند تا کمیته

شوند. ف بازنشسته میاند، باید مورد پیگیرد قضایی قرار گیرند اکنون مدیران تخلف کرده و با همان تخلمدیران قبلی هم تخلف کرده

  های نظارتی رسیدگی کنند.بدون آن که حوزه

عضو محترم شورا سپس خواستار تحقیق و تفحص در سازمان پسماند و سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری شده و تصریح 

ری باشند تا مابه التفاوت حقوق کردند: اعضای محترم شورا باید از شهرداری پاسخ بخواهند و به جد پیگیر دریافت پاسخ از شهردا

  کارگران استرداد و حق کارگران زنده شود.

در ادامه سرکار خانم فاطمه شیرزاد عضو محترم هیأت رئیسه شورا، که بخشی از وقت آقای حجت جذب را به خود اختصاص دادند، با 

حمل و نقل، این روز را به فعاالن عرصه حمل و  آذر روز ۲۶بیان تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه(سالم اله علیها) و گرامیداشت 

  نقل تبریک گفتند.

عضو محترم هیأت رئیسه شورا، با اشاره به موضوع ساماندهی سگ های ولگرد در رشت اظهار کردند: در کمیسیون بهداشت و محیط 

تذکرات الزم به سازمان پسماند  زیست شورا بارها این موضوع مطرح شد و مکاتبات متعددی با رئیس شورای اسالمی شهر انجام و

 .عنوان متولی این حوزه داده شده است شهرداری رشت به
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های ولگردگفتند: بارها درباره توجهی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نسبت به موضوع ساماندهی سگایشان با انتقاد از بی

کاری کارگران شرکتی به مدیر کاری و حق شبم محاسبه اضافهحقوق اندک پاکبانان شهرداری، ندادن سهمیه شیر روزانه و نیز عد

  .پسماند شهرداری رشت تذکر داده شده اما گویا تنها باید با مطرح کردن موضوع برکناری وی شاهد پیگیری این مباحث باشیم

رشت برای کودکان  همچنین سرکار خانم فاطمه شیرزاد به برگزاری جشن چله مهربانی توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری

سرپرست و بد سرپرست اشاره کرده و گفتند: موضوع پرداخت کارت هدیه دویست هزار تومانی به مناسبت شب یلدا برای کارگران بی

 شده است و امیدوارم این امر انجام گردد.شرکتی شهرداری رشت را با همکاران شورایی در میان گذاشته و موافقت 

زیست و بهداشت، محیط شهر رشت با تقدیر از عملکرد جناب آقای بهراد ذاکری، عضو محترم کمیسیون عضو محترم شورای اسالمی

این اقدام همکار شورایی مورد رضایتمندی کارگران شهرداری  خدمات شهری شورا پیرامون ویزیت رایگان پاکبانان شهرداری بیان کردند:

  ایشان تقدیر نمایند.و جا دارد هیأت رئیسه شورا از  رشت قرارگرفته است

جناب آقای رضا رسولی که بخشی از وقت آقای علیپور را به خود اختصاص داده بودند؛ هفته پژوهش را تبریک گفته و ضمن تقدیر از 

پژوهی شهرداری رشت تأکید کردند: نمایشگاه خوبی از دست آوردهای پژوهشی ادارات مختلف به اندازی نخستین ساالنه شهرراه

  اری رشت در هفته جاری برگزار شده است.همت شهرد

عضو محترم شورای شهر تأکید کردند: امروزه نیاز مدیریت شهری،  مدیریت مبتنی بر فکر کردن و تصمیم درست مبتنی بر مطالعه 

  های عقالیی و مبتنی بر مطالعه انجام گیرد.است. این مهم باید در شهرداری رشت تقویت شده و تصمیم

سیون عمران شورا هفته حمل و نقل را به زحمت کشان این عرصه تبریک گفته و اظهار کردند: با وجود نارسایی در رئیس محترم کمی

  شبکه حمل و نقل شهر رشت باید تالش کنیم ارتباط دوسویه برقرار گردد.

زمان حمل و نقل و بار امروز فعال آقای رسولی سپس با اشاره به تقدیر از مدیر سازمان حمل و نقل تصریح کردند: خوشحالم از اینکه سا

  و با انگیزه است و به خاطر بهبود وضعیت حمل و نقل و افزایش ناوگان اتوبوسرانی امروز در حضور وزیر کشور از ایشان تقدیر شد. 

صی از رئیس محترم کمیسیون عمران شورا سپس به وضعیت تاکسیدارها اشاره نموده و ابراز کردند: به خاطر هجوم خوردوهای شخ

  ایم.بر بودن سیستم کنترل ترافیک، شرمنده تاکسی داران شدهیک سو و عدم ساختار مکانیزه درست و زمان

آقای رسولی افزودند: طرحی داریم تا از ظرفیت خود تاکسی دارها برای بهبود وضعیت حمل و نقل استفاده کنیم. این طرح توسط 

را ملزم کنیم در قالب تاکسی یار، از  ی اینکه ثابت کنیم در کنار ایشان هستیم شهرداریخود هیأت مدیره تاکسی دارها ارایه شده و برا

  خود تاکسی دارها استفاده کند.

ای جز تقویت حمل و نقل همگانی و ای است که چارهنایب رئیس محترم کمیسیون ترافیک شورا اظهار کردند: وضعیت شهر به گونه

اندازی تراموا، موجبات نگرانی اندازی تراموا به وزارت کشور رفتیم. امیدوارم راهشته به منظور  راهشبه همگانی در شهر نداریم. هفته گذ

  بیشتر رانندگان تاکسی را فراهم نکند.

هایی که تقاضای سفر زیاد است، ببرد. نظیر مرکز شهر ایشان افزودند: طرح خانه تاکسی تالش دارد، خطوط تاکسی را  به سمت بخش

  هایی که مراکز پزشکی و درمانی در آن زیاد است.یا خیابان

  نطق قبل از دستور ناطق سوم

در ادامه، جناب آقای محمد حسن عاقل منش رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز وفات 

باقی است. امیدوارم با حجم زیاد مشکالت در ماه به پایان سال ٣گذشته است و  ٩٧روز از سال ٢٧٣حضرت معصومه گفتند: امروز 

  روزهای آتی بتوانیم با مدیریت زمان حداکثر بهره را ببریم.
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عضو محترم شورا سپس بر همراهی دیگر اعضای شورا و مدیران شهرداری در رفع مشکالت شهر تأکید کردند و با تبریک شب یلدا، 

ها ها نباشد، ولی باید قدر باهم بودنودند: شاید امکانات شب یلدا در همه خانوادهباهم بودن در کنار خانواده را غنیمت دانسته و افز

  ها امسال دیگر نیست. دلخوشی به مال و منال نیست به صفای باطنی و مهربانی است.را دانست. برخی از خاطرات باهم بودن

سازمان آماده  ، ابراز کردند: گزارش فعالیت این دوآقای عاقل منش با اشاره به فعالیت سازمان فن آوری اطالعات و مشاغل شهری

  شده و در صحن شورا ارایه می شود.  

باید به خارج از های صوتی و زیست محیطی دارند، طبق تصویب نامه هیأت وزیران میعضو محترم شورا افزودند: مشاغلی که آالینده

به شهرداری ابالغ  ٩٥/ ٨/ ٢٠در تاریخ ما ابالغ نشده است. درصورتیکهگوید هنوز این دستور به شهر منتقل گردد. ولی این سازمان می

صنوف آالینده شناسایی شده و ساماندهی آن به کاهش ١٧شده تا اصناف مزاحم را ساماندهی کنند. در سند باالدستی شهرداری 

اگر بتوانیم این ساماندهی را طبق مطالعات کنند. در این راستا مشاور، طرحی را هم آماده کرده و ها کمک میترافیک و کاهش آالینده

  توانیم با فروش سرقفلی برخی از مغازه ها، درآمد پایدار کسب کنیم و این مهم هزینه بردار نیست.انجام دهیم، می

ات ایشان در ادامه افزودند: این ساماندهی در شهرهای اصفهان و بندرعباس انجام شده و حتی این شهرها خواستار دریافت مطالع

کند. با آمدن قطار شهرداری رشت در زمینه ساماندهی مشاغل هستند. ساماندهی مشاغل آالینده به بهبود محیط زیست هم کمک می

توان بازار آهن آالت را به سمت محدوده قطار برد. اکنون برخی از صنوف به طور خودجوش درحال ساماندهی و حمل و نقل ریلی می

زار خشکبار در محله امین الضرب ایجاد شده و یا بازار گیاهان دارویی و بازار مبل همه در یک محدوده مشاغل خود هستند. مثًال با

  تجمع دارند.

آقای عاقل منش همچنین گفتند: در رشت یک تجربه مناسب توسط بخش خصوصی داشتیم و اتحادیه اتومبیل اعالم همکاری کردند 

زار عمده ماهی فروشان با جانمایی درست توانسته بازار مناسب خود را داشته باشد تا در یک مکان متمرکز شوند. اکنون ایجاد با

خواهیم منابع درآمدی پایدار جذب هرچند این بازار توسط بخش خصوصی احداث شده است.عضو محترم شورا تصریح کردند: اگر می

توانیم موفق شویم. ولی باید دیگر ئیس اصناف و... میها و تعامل با مدیران استانی از جمله رکنیم، به کمک اتحادیه اصناف و سمن

  مدیران استانی نیز به کمک شهرداری بیایند.

های آماده گذاری شهرداری رشت، با حضور در صحن شورا درباره بستهدر ادامه سرکار خانم مریم گل احضار مدیر محترم سرمایه 

گذاران در انعقاد قرارداد با سرمایهگری ری شورای شهر رشت در تسهیلگذاری شهرداری رشت توضیح دادند و خواستار همکاسرمایه

  شدند.

گذاری، گفتند: تاکنون گذار و به ویژه انعقاد قرارداد سرمایهسرکار خانم مریم گل احضار، ضمن تقدیر از اعضای شورا در حمایت از سرمایه

ی همچنین فراخوان خرید اتوبوس انجام شده است. طرح ایجاد گذاری گذاشته شد. فراخوان فیبر نور چند مرحله فراخوان سرمایه

  اقامتگاه مسافر در میدان گیل نیز انجام شده بود که به دلیل نوسان قیمت ارز اجرا نشد.

سال مورد موافقت ٥برداری یعنی گذار اعالم آمادگی کرده ولی مدت بهرههکتاری الکان یک سرمایه ٤٥٠ایشان افزودند: برای پارک

گذاری نیست و ما تالش داریم به کمک برداری حاضر به سرمایهسال بهره ٥میلیارد، برای ١٠٠ن نیست و برای آورده حداقل ایشا

های استانی انجام نشده سال افزایش دهیم ولی هنوز موافقت٣٠برداری را به نمایندگان و دیگر مسئوالن منابع طبیعی تقاضای بهره

  است.

گذاری مجموعه خوراک و سالمت را در زمینی در محوطه ساختمان اداری سازمان پارکها  آماده سرمایه ایشان تصریح کردند: بسته

ر یابد. اند. این  زمین دارای کاربری فضای سبز است که  میگذار اعالم آمادگی کردهسرمایه٣ایم و کرده   باید کاربری آن تغ

  پارک آبی و جنگل سراوان نیز توضیحاتی ارایه دادند.گذاری کافه کتاب، های سرمایهایشان درباره بسته
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ر کاربری هستند، اول به طرح  آقای فرهام زاهد عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت نیز در این باره گفتند: افرادی که در کمیته تغ

ر کاربری مینگاه می نیست لیست اداره امالک قابل دهند. چه فاکتوری نقش دارد که امالک شهرداری حاضر کنند، سپس مجوز تغ

  هایی با توجیه اقتصادی شدند.گذاری را در اختیار واحد سرمایه گذاری بگذارد. ایشان خواستار ارایه طرحسرمایه

ای برای خود ساخته و جدا از دیگر واحدهای شهرداری و با هر مدلی عضو محترم شورا افزودند: متأسفانه هر واحد در شهرداری جزیره

  گردد.کند و این اشکال اول به خود ما و سپس در درجه دوم به مدیران شهرداری برمیخواهد آن را اداره میکه می

ها را به گری کنیم، باید امکانات و دادههمچنین آقای زاهد تأکید کردند: ما به عنوان عضو شورا  و یا مدیر شهرداری فقط باید تسهیل

  ها در شهرداری جمع شود.سرمایه گذار بدهیم. باید مخفی کاری

آقای عاقل منش هم پیرامون زمین خیابان پرستار گفتند: باید برای مکان اداری سازمان پارکها فکری شود تا در یک ساختمان اداری 

  مناسب استقرار یابند.

تبدیل شده که فقط حرف  آقای بهراد ذاکری، عضو محترم شورا نیز ضمن انتقاد از عدم پیگیری مصوبات شورا گفتند: شورا به مکانی

کاری شده و به های شهرداری مصوبات شورا پاسکنند ولی در حوزهگیرد. اعضای شورا موارد را مطرح میزنیم و پیگیری صورت نمیمی

  رسیم.رسد. تا زمانیکه اینجا بنشینیم و ناراحت باشیم از اینکه هنوز لیست درستی از امالک نداریم، به نتیجه نمینتیجه نمی

شود، عضو محترم شورا ابراز کردند: بارها نسبت به دریافت هزینه آموزش و سالمت از کارگران تذکر دادم و گفتم هزینه دریافت می

  شود. شود. دستکش مناسب و چکمه و لباس به کارگران تحویل داده نمیولی آموزش داده نمی

-یابد، وضعیت نظارتی هم بدتر مینفر کاهش می٥نفر به ٢٥اند از شود. وقتی ناظران سازمان پسمها قید میولی در لیست هزینه

  شود.

های مختلف بخواهیم به نتیجه برسیم باید یک انسجامی بین مدیران شهرداری صورت گیرد. مانند قرارداد ایشان افزودند: اگر در حوزه

- که کلنگ زنی می ٥داث کمربندی در حریم کانال ژخرید نردبان آتش نشانی که هنوز پول آن پرداخت نشده است و یا مانند پروژه اح

  توان از دل آن سرمایه گذار تعریف کرد.شود ولی برای احداث نه مطالعه شده و نه تملک صورت گرفته است. چگونه می

م، حل ایشان سپس خواستار ایجاد یک معاونت برای پیگیری مصوبات شورا شده و گفتند: چندین بار باید درباره مشکالت سخن بگو

  گردد. پولی نیست. بخش عمده به مدیران شهرداری  برمیبرخی از مشکالت فقط مربوط به بی

کنند و مشکالت را به مریران نه فکر موثر دارند و نه پاسخگو هستند و مدیران شهرداری از فاصله بین اعضای شورا سوء استفاده می

  کنند.کاری میهم پاس

پور با اشاره به عدم حل مشکالت شهرداری گفتند: مشکل در شهرداری نیست. مشکل از خود همین سپس جناب آقای اسماعیل حاجی

گیری عضو محترم شورا افزودند: یا جوانمرد ملی باشیم یا مذهبی و با الگو ها را نسبت به هم داریم.مجموعه است که نهایت بداخالقی

رسیم. در شورای پنجم وقتی داخل همین اتاق مشکالتمان را حل نکنیم به نتیجه نمیاز امام علی و یا پوریای ولی اخالق مدار باشیم. تا 

آمدم. اما اکنون رغبت خواهم پا به شورا بگذارم ناراحتم. یک سال نخست را با عشق و عالقه میام. وقتی میمن هم بداخالق شده

  کنند. شورا سوءاستفاده می ندارم پا به سالن جلسات بگذارم. مدیران شهرداری نیز از رفتار اعضای

ایشان ضمن بیان خاطراتی از شورای نخست تصریح کردند: شورای اول به قدری منسجم بود و اقتدار داشت که اگر مشکل شخصی 

کردند تا مشکل فردی عضو شورا حل شود، اما اکنون اعضا برای هم مشکل آمد، همه همبستگی پیدا میبرای یک عضو شورا پیش می

  کنند. ما در مقابل کالم اهللا قسم خوردیم که برای کشور و شهرمان در چارچوب قانون عمل کنیم. یایجاد م

سازی برای همکار خود هستند. دست از خودزنی برداریم عضو محترم شورا اذعان کردند: متأسفم که همکاران شورایی به دنبال پرونده

  تا بتوانیم به مأموریت خود به درستی عمل کنیم.

آقای حاجی پور افزودند: از آمدن به شورای پنجم پشیمانم. در چندماه اخیر حال جسمی و روحی بنده خوب نیست. اگر این شرایط در 

  امید مردم به ماست تا تالش کنیم.  شورا تداوم یابد، در شورای پنجم نمی مانم. دنیا و آخرت بنده به خطر افتاده است. چشم
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  **   وایحاعالم وصول طرح ها و ل  **

اندازی خانه تاکسی" ههشت تن از  اعضای محترم شورا درخصوص "را ٢٦/٩/٩٧مورخ  ٢٢٥٣طرح وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -١

  اعالم وصول شد.

هشت تن از  اعضای محترم شورا درخصوص"الزام شهرداری رشت به  ٢٦/٩/٩٧مورخ  ٢٢٥٤طرح وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -٢

  اندازی تاکسی یار" اعالم وصول شد.اهر

در دبیرخانه شورا مبنی  ٢٢/٩/٩٧مورخ  ٢٢١١ثبت شده به شماره ٢٢/٩/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٦٦٧٥رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش-٣

ن تصویب یک نظر و أخذ رأی ضمو تبادلخواه" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث بر"کمک مالی به آقای ابراهیم رفعت

  فوریت آن، مقرر شد به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

  **ات   ـوبـمص  **

  دستور اول

در دبیرخانه شورا، مبنی بر ١/٩/٩٧مورخ ١٩٩٤ثبت شده به شماره  ٣٠/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٦٧١٦٨-ر نامه شهرداری رشت به شماره ش - 

  به شرح؛٢٣/٨/٩٧نامگذاری معابر پیرو پنجاه وپنجمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

داخل کوچه سمت -ری نرگسده مت-سمت چپ-خیابان امام علی(ع)-بلوار دیلمان  -های واقع در گلسارنامگذاری کوچه و بن بست*

  .  ٦الی ١چپ به نام نرگس به ترتیب 

خیابان متصل به شهرک مهر به نام خیابان  -سمت چپ-خیابان فرجام-نامگذاری خیابان جدیداالحداث واقع در انتهای بلوار باهنر*

  شهید محسن عاشری.

ر نام بوستان پلیس (پارک نارون * ام بوستان آموزش ترافیک، پس از طرح در جلسه مورخ ) واقع در کمربندی شهید مدرس به ن١تغ

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکوردر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی،  ١٣/٩/٩٧

  با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٣/٩/٩٧مورخ  ٢٠٠٩ثبت شده به شماره  ٣/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٦٨٢٢٥-رنامه شهرداری رشت به شماره ش 

-وششمین شورای اسالمی شهر رشت، در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه ٥/٩/٩٧وصول شده در شصت و چهارمین جلسه مورخ 

  به شرح؛ ٣٠/٨/٩٧کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ  نشست

بن بست قبل از مجتمع  ٢متری الله نامگذاری تعداد ١٤-قبل از جایگاه سی ان جی-های واقع در کمربندی خرمشهرتنامگذاری بن بس -

  توحید به نام بن بست اول و دوم و بن بست بعد از مجتمع توحید به نام بن بست سوم.

  جنب شیرینی فروشی همایون به نام نرگس.-گلباغ نماز-نامگذاری کوچه واقع در گلسار -

  کوچه فوالدلوی چهارم روبروی بن بست سنبل به نام بن بست سرخس.-پارک نیکمرام-بست واقع درصفارینامگذاری بن -

کوچه برادران شهید حسینی بعد از بن بست سیزدهم به نام بن بست -احمد گوراب-نامگذاری تعداد دو بن بست واقع در جاده فومن -

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون  ١٣/٩/٩٧لسه مورخ پانزدهم و بن بست هفدهم، پس از طرح در ج

  مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.
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  دستور سوم: 

در دبیرخانه شورا اعالم  ١١/٩/٩٧مورخ  ٢٠٩٦ثبت شده به شماره  ١١/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٧٣٨٥٠-رنامه شهرداری رشت به شماره ش 

- و هفتمین شورای اسالمی شهر رشت، در خصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه  ١٢/٩/٩٧وصول شده در شصت و پنجمین جلسه مورخ 

  به شرح؛ ٧/٩/٩٧کمیسیون نامگذاری معابر شهرداری مورخ  نشست

جنب -انتهای فرعی ششم-١کوچه بهارستان-جنب بیمارستان پارس-پورهای واقع در بلوار شهید قلیها و بن بستگذاری کوچهنام-

بندی زوج و فرد و تعداد یک بن بست و یک کوچه واقع در فرعی هفتم به نام بن بست اول ها تا انتها، به صورت شمارهمسجد آذری

  و کوچه سوم.

بندی نامگذاری خیابان شهید نوروزی با توجه به اینکه به صورت شماره-فخب-های واقع در جاده پیربازاربن بست ها ونامگذاری کوچه -

های جدید به صورت اضافه کردن ممیز به های جدیدی احداث شده نامگذاری کوچه ها و بن بستگردیده و مابین دوکوچه، کوچه

  ها.شماره

متری الله سمت چپ به نام ارکیده به  ١٤-قبل از جایگاه سی ان جی-قع در کمربندی خرمشهرهای واها و بن بستنامگذاری کوچه -

  صورت زوج و فرد.

کوچه شهید افتخاری از ابتدا تا انتها به نام بهار به صورت -کوی امام رضا-های واقع در کمربندی خرمشهرو بن بست نامگذاری کوچه -

  بندی زوج و فرد.شماره

به نام بن بست یاس و بن بست  ١بن بست بعد از حکمت -ولیعصر پنجم-دو بن بست واقع در بلوار ولیعصر (عج) نامگذاری تعداد-

  جنب مجتمع غدیر به نام بن بست شقایق.

سمت چپ به نام بن -داخل کوچه جنب سوپر مارکت مهبد-خیابان شهید اعالیی (علی آباد)-نامگذاری بن بست واقع در بلوار معلم-

  بست میعاد.

های داخل این بن بست به صورت خیابان شهید مسیبی به نام بن بست الدن و فرعی-نامگذاری بن بست واقع در بلوار شهید رجایی-

  بندی زوج و فرد.شماره

  اولین بن بست سمت چپ به نام بن بست پامچال.-خیابان نبوت-پشت فروشگاه نارا-نامگذاری بن بست واقع در میدان سرگل-

به نام صبا به صورت زوج و  ٣باقرالعلوم -خیابان باقرالعلوم-بلوار شهید افتخاری-های واقع در جاده فومنکوچه و بن بستنامگذاری  -

  فرد.

-فرعی پنجم، نامگذاری کوچه و بن بست-زادهکوچه حبیب-بلوار شیون فومنی-های واقع در جاده جیردهنامگذاری کوچه و بن بست -

های سمت چپ به ترتیب به نامهای اندیشه  ـ آوا و کوچه و بن بست -البرز -آرامش -امهای آرمانهای سمت راست به ترتیب به ن

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور، در  ١٣/٩/٩٧آالله ـ ارکیده و آسمان، پس از طرح در جلسه مورخ 

  نهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیش

  دستور چهارم:

در دبیرخانه شورا اعالم  ٢٧/٨/٩٧مورخ ١٩٥١ثبت شده به شماره  ٢٧/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٤٩٥٨-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

نظر دارد: نسبت به  شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری رشت در ٢٨/٨/٩٧وصول شده در شصت و سومین جلسه مورخ 

واگذاری عرصه و اعیان ساختمان دو طبقه گیل بانو واقع در بلوار رسالت پارک کشاورز به صورت رایگان به موسسه خیریه ایزد دوستان 

مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری گیالن با  ٢٩/٣/١٣٩٧مورخ  ١٩٢/٩٧/٨٠/١٥سال حسب نامه شماره ٥به مدت  شمال

نفع زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان همچنین آموزش مهارتهای اشتغال خانگی  بهره برداری بهارکت استانداری گیالن به جهت مش

کمیسیون  ٣/٩/٩٧وکارآفرینی ویژه بانوان و عرضه محصوالت تولیدی زنان سرپرست خانوار اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسات مورخ 

کمیسیون تلفیق شورا ١٨/٩/٩٧برنامه، بودجه و حقوقی و مورخ ن کمیسیو ١١/٩/٩٧هری و نیز مورخ بهداشت،محیط زیست و خدمات ش
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، با پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی

ال با تنظیم قرارداد حقوقی و نظارت معاونت خدمات شهری س ٥دوستان شمال به مدت ساختمان گیل بانو به موسسه خیریه ایزد

   شهرداری جهت بهره برداری به نفع زنان سرپرست خانوار به اتفاق آرا موافقت گردید.

                                                                                                                                                                                   پنجم:دستور 

، مبنی بر صدور مجوز تفکیک ٢٣/٧/٩٧مورخ  ١٦٨٥ثبت شده به شماره  ٢٢/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٤١٧١١-رنامه شهرداری رشت به شماره ش

قرارداد پسماند و رفع تخلفات شهری با انجام مناقصه با شرکتی مجزا و انعقاد قرارداد جهت تحت پوشش قراردادن نیروهای رفع سد 

های خدماتی طرف کنونی شرکت معبر فعلی با شرح خدمات و وظایف گسترده تر در نوع ارائه خدمات( پیوستی) و نیز کسر حجم قرارداد

با  قرارداد با سازمان مدیریت پسماند بدون افزایش نیروی انسانی و امکان افزایش بهره وری و کارایی پرسنل بخش خصوصی موجود

شرکت پیمانکاری دارای قرارداد بوده ودرسالهای اخیرنیز به دلیل   ٦توجه به اینکه شهرداری جهت انجام امور محوله در سطح شهر با 

روهای مربوط به رفع سد معابر عمومی در قالب نیروی انسانی بخش خصوصی، نسبت به تجمیع آنها با نیروهای جمــع جذب نی

آوری پسماند و شرکتهای طرف قرارداد با شهـرداری اقدام نموده است حالیه با امعان نظر به اینکه بحث نیروهای پسماند و سد معبر 

شرح وظایف خاص خود می باشند و این موضوع مشکالت عدیده ای را در چگونگی ارائه دو مقوله جداگانه بوده و هریک دارای 

کمیسیون بهداشت،محیط ٢٦/٨/٩٧پس از طرح در جلسه مورخ  خدمات مطلوب از جانب شرکتهای طرف  قرارداد بوجود آورده است؛

کمیسیون تلفیق شورا و أخذ  ١٨/٩/٩٧مورخ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و نیز  ١١/٩/٩٧زیست و خدمات شهری و مورخ 

گزارش از کمیسیون های مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری بدون افزایش نیرو در 

  سال جاری و سال آتی به اتفاق آرا موافقت گردید.

  تشکیل گردد.٣/١٠/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١:٣٠جلسه رأس ساعت 

  حجت جذب، علیپور، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، عاقل منش، رضا رسولی، حاجی پور، بهراد ذاکری، امیر حسین علوی  حاضرین:

  احمد رمضانپور –حامد عبدالهی  غایبین:

  

  

  
  

  
  
  


