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  تير ، مرداد و شهريور
١٣٩٧ 
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  فهرست مطالب         

   
  

  ٣ ص ..........................تيـر ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ١٠ ص                ٤٦جلسه 
  ١٨ ص                ٤٧جلسه 
  ٢٢ ص                ٤٨جلسه 

  
  

  ٣١ ص ......................مرداد  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٣٦ ص                           ٤٩جلسه 
  ٤٣ ص               ٥٠جلسه 
  ٥١ ص              ٥١جلسه 
  ٥٧ ص              ٥٢جلسه 

  
  ٥٨ ص ......................شهريور ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٦٤ ص                           ٥٣جلسه 
  ٦٧ ص               ٥٤جلسه 

  
  
  

  يه و تنظيم:ته                                      
  

  دبيرخانه، دبير شورا، دبيركميسيون تلفيق و ..  اداره ـ مسيب كـاظمـي :  رييس                                
  ئول سايت و فنآوري اطالعات ـ سعيـد جعفـري :  مس                                
  ات ـوبـيري مصـول پيگــ طاهره مهدي زاده : مسئ                                

  
  با همكاري:                                

  
  دبير كميسيون حمل و نقل و ترافيك:  علي خداياري ـ مروت                          
 شـهري  دبير كميسيون توسعه و عمراني:  ـمهندس پورتوكلـ                           
   ي و اجتماعيـدبير كميسيون فرهنگعلي خانواده محجوب:  ـ                           
  سيون برنامه وبودجه و حقوقي زاده :  دبير كميـيـر علـحـسـ                           
  داشت،محيط زيست وخدمات شهري دبير كميسيون بهي: سيدحسن راضـ                           
  مسئول و كارشناس امور اداري :  ي ـم نعمتـريــ م                          
  نـژاد : مسئــول حقـوقـــي فاطمـه نيـك  -                         
   دي : كارشناس روابط عموميمهري شيرمحم ـ                         
  كارشناس روابـط عمومـي:  مينـو پـرتـويـ                          
  ري : متصدي امور دفتـن ـحميدرضا شيرافكـ                          
  : متصـدي انتشـارات  مهـدي چـالشـگــرـ                          
    رضــا زاده : كـاربــر رايــانــه  ـ بـهنـام                         
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 ١٣٩٧ر  ـتي
 ٤٨الي     ٤٦جلسه 
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  بودجه و حقوقی:مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و 

سال  موافقت - شنهادي  ضع برخي از مواد تعرفه بهاي خدمات پي صالحيه و و شهرداری درخصوص ا شنهادی  سازمان  ۹۷با الیحه پی

 فاوا شهرداري با اصالحاتی به شرح ذیل ؛

  به صورت ذيل تصحيح گردد: ۶در صفحه دوم، تبصره 

داده پردازان سبز البرز و... از بابت -مبين نت-پارس وي-انديشه سبز خزر): شركتهاي سرويس دهنده خدمات اينترنتي مانند ۶تبصره(

آنتن هاي منصــوبه از نوع مهاري، خودايســتا و غيره بر روي ســقف و زمين به جهت ارائه خدمات اينترنتي مشــمول پرداخت بهاي 

  لایر براي هر آنتن مي باشند. ۵٫۰۰۰٫۰۰۰خدمات ماهيانه به مبلغ 

  . جوز احداث آنتن ها و دكل هاي راديويي مخابراتي و ارتباطي: بهاي صدور م۵ماده 

  . لایر براي هر سال محاسبه و اخذ خواهد شد ۵٫۰۰۰٫۰۰۰: بهاي صدور مجوز احداث آنتن زميني مبلغ۱-۵

  لایر براي هرسال محاسبه و اخذ خواهد شد. ۸٫۰۰۰٫۰۰۰: بهاي صدور مجوز احداث آنتن هوايي مبلغ ۲-۵

لایر براي هرسال محاسبه و  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰مجوز احداث ساير دكل ها و آنتن هاي راديويي، مخابراتي و ارتباطي مبلغ : هزينه صدور ۳-۵

  اخذ خواهد شد.

  لایر براي هرسال محاسبه و اخذ خواهد شد. ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰: هزينه صدور مجوز احداث آنتن مشترك مبلغ ۴-۵

هاي خدمات پيشنهادي سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي با الیحه پیشنهادی شهرداری درخصوص تعرفه ب موافقت -

 . ۹۷كشاورزي شهرداري رشت در سال 

سال  موافقت - شنهادي  ضع برخي از مواد تعرفه بهاي خدمات پي صالحيه و و شهرداری درخصوص ا شنهادی  سازمان  ۹۷با الیحه پی

 فرهنگي، اجتماعي ورزشي شهرداري .
  

  کمیسیون توسعه و عمران شهری: مهمترین مباحث طرح شده در

 بررسی قراردادهای آبنمای موزیکال . -

 با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت درخصوص بهای عوارض و خدمات سازمان فاوا . موافقت -

 .بررسی طرح شفاف سازی و عملکردی مدیریت شهری -

 یته مربوطه .بررسی طرح مناسب سازی فضاهای شهری و ایجاد تفاهم ناهه یا شهرداری و تشکیل کم -

 بررسی بحران کمبود آب و راهکارهای آن . -

 . ۵-بررسی بازگشایی محور حاشیه کانال ژ -

 پیگیری صدور پروانه ساختمانی در زمینهای نسقی و سکونتگاههای غیررسمی . -

 پیگیری بازگشایی محورهای احسان دوست و امام علی (ع) . -

  

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

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

  رفع موانع اجرای پروژه آب خام جهت آبیاری فضای سبز شهری. -

  راه اندازی و تجهیز بازارچه گیل بانو . -

  .با توجه به فرا رسیدن فصل سرمااصالح روشنایی  و گلکاری پیاده راه فرهنگی  -

  نامه ریزی برای رونق بازارچه ها.ساماندهی و  هدایت دستفروشان به بازارچه های خصوصی تحت نظارت و بر -

 احداث و تضامین اجرایی پروژه تصفیه خانه سراوان . -

  .جانمایی و ایجاد بازارچه های هفتگی/ موضوعی در سطح شهر بر حسب ضرورت -

  .بازارچه هفتگی پاره بیجار و اقدامات الزم برای بهبود  بازارچه مذکور نظارت بر فعالیت -

  ای آهنی در بازار بزرگ شهر رشت.اقدامات اجرایی برای ساماندهی وضعیت بازارچه سر -

  .نظافت و الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود  در راستای حفظ سالمت اجتماعی و ایجاد رفاه شهروندی  -
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  قوقی به منظور شناسایی و تسهیل مشکالت قضایی کارکنان در حین خدمت تشکیل کارگروه ح -

 شناسایی و ترمیم درب چاهچه های فاضالب و چاله و چوله ها و نوارهای حفاری ظرف مدت یکماه -

 با الیحه پیشنهادی شهرداری درخصوص الیحه تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده موافقت -

 . ۹۷های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

شهری  موافقت - سبز  ضای  سیما منظر و ف سازمان  شنهادی  صوص الیحه تعرفه بهای خدمات پی شهرداری درخ شنهادی  با الیحه پی

  . ۹۷شهرداری رشت در سال 

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

 . ۱۳/۰۳/۹۷با پیشنهاد شهرداری درخصوص مصوبات پنجاه و سومین نشست کمیسیون نامگذاری مورخ  موافقت -

 بررسی درخواست موسسه فرهنگی هنری معیار سخن مبنی بر پیشنهاد تشکیل کارگروه مدیریت شهری نشر و کتاب . -

  آذری محله فخب رشت(ع) با پیشنهاد شهرداری درخصوص بررسی الیحه کمک مالی به حسینه حضرت ابوالفضل العباس  موافقت -

س موسسه فرهنگی هنری معیار در خصوص تشکیل کارگروه مدیریت شهری نشر و کتاب -  نشست و گفت گو با ر

 جهت رفع مشکالت مالی و نیازمندی های مراکز فوق.شهرداری رشت و پیگیری  ۱۶بازدید از سامانکده، گرمخانه و مرکز ماده  -

 ۱۴/۰۴/۱۳۹۷پیگیری و افتتاح بوستان کتاب مورخ  -

شاور وزیر در  - شاد و م سید آبادی مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ار صغر  شت و گفت و گو با جناب آقای علی ا س ن

 خصوص "رشت پایتخت کتاب"

 دکتر حشمت در محل آرامگاه این مجاهد شهید در چله خانه.پیگیری و کلنگ زنی احداث یادمان  -

 نشست با مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری معتادان بهبود یافته زیر نظر موسسه آگاه ساز درمان نوین. -

 بازدید از سرای محله و کانون سالمت محله  حمیدیان رشت. -

 بازدید از نمایشگاه بادبادک آرزو ویژه کودکان و مادران. -

 . ازدید از موسسه خیریه نیکو کاران شریف رشتب -

م شجویان در مجموعه خاتبازدید از نمایشگاه آثار برگزیده جشواره دانشجویی مد و لباس اسالمی ایرانی و نشست و گفتگو با دان -

 (ص)االنبیا 

 تجلیل تعدادی از دختران نخبه شهر رشت در جلسه کمیسیون به مناسبت روز دختر. -

 در خصوص اجرای طرح شورا یاری در سطح محالت رشت.نشست و گفتگو  -

ستان گیالن و  - سان ا شنا ستان گیالن ، انجمن روان انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ا

برای خانواده کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت جهت برگزاری دوره های آموزشی مهارت های ده گانه زندگی 

 های رشتی.

س کمیسیون در افتتاح تئاتر دائمی خیابانی رشت. -  پیگیری و حضور ر
 
 

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

 سازمان حمل و  ۹۷با الیحه پیشنهادی شهرداری درخصوص اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی  موافقت

  نقل بار و مسافر .

 . بررسی نحوه برون سپاری خودروهای برقی شهرداری در پیاده راه فرهنگی  

  بررسی نحوه تبلیغات درون تاکسی های شهری با نصبLCD در پشت صندلیهای جلو .  

 که مقرر گردید به منظور اجرای هرچه ســریعتر این پروژه ها  ۵-بررســی بازگشــایی مســیرهای امام علی و احســان دوســت طرح ژ

سینی ، مهندس  سرهنگ ح سولی ، زاهد ، دکتر آفتابی ، دکتر نادم ،  شکل از آقایان : عاقل منش ، حاجی پور ، دکتر ر کارگروهی مت

  هندس بهارمست تشکیل گردد.جمشیدپور ، مهندس پورناصرانی ، م
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  ۱۳۹۷ماه   تیر –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون  

  
  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون

  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  ۵ ۴ ۱  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۲ ۳ ۴  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ۲ ۹ ۱۰  عمرانتوسعه و 

  ۳ ۴ ۴  حمل و نقل و ترافیک

  ۲  ۳ ۴  فرهنگی و اجتماعی

  ۱ - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۵۰  های وارده:تعداد نامه

    وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

۲  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۴۷  

  فقره  ۲۴۰  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۳  تعداد جلسات:

  مصوبه   ۲۰  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      اجتماعی وفرهنگی 

۸  ۳  ۲  -  ۲  -  ۵  
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  : ١٣٩٧اهم مصوبات شورا در تير ماه                   
   ) ــت میلیون تومان ــهرداری مبنی بر صــدور مجوز پرداخت مبلغ بیس لایر) مســاعدت مالی به  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰موافقت با الیحه ش

شت و از محل ردیف  سینیه هنر ر سه فرهنگی هنری ح س سر از ردیف  ۴/۴۱۶۰۸مو سال جاری و با ک شهری بودجه   ۴۱۸۰۲خدمات 

خدمات اداری بودجه ســالجاری "تحت عنوان کارمزد وام" و اضــافه نمودن به ردیف مذکور. همچنین مقرر گردید؛ ســازمان عمران و 

ساختمان شت ناظر مرمت  شهرداری ر شهری  ضاهای  سی¬ بازآفرینی ف سه فرهنگی هنری ح س شت نیز مذکور گردد و مؤ نه هنر ر

  همکاری الزم را با شهرداری رشت داشته باشد.

 - با اصالحاتی. همچنین ۹۷تصویب"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در سال"

" در نقاط کارشناسی شده مقرر گردید؛ سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت مجاز گردد: تعداد پنج فقره "استند

ــیقی با محوریت بومی محلی، گالری ها و اطالع  ۵در مناطق  ــرتهای موس ــت جهت امور تبلیغاتی تئاتر و کنس ــهرداری رش گانه ش

رســانی رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد آموزشــی، پژوهشــی و فعالیت های هیأتهای مذهبی به صــورت رایگان با همکاری 

  زشی شهرداری رشت، نصب نماید.سازمان فرهنگی و ور

 موافقت با الیحه شهرداری مبنی بر صدور مجوز برای فروش طرح ترافیک هسته مرکزی شهر رشت، با اصالحاتی به شرح زیر؛  

  قیمت مجوز برای خودروها به شرح؛
  

  )لایر(قیمت   بازه زمانی  نوع کارت

  عادی
  

 ٠٠٠/١٥٠  روزانه

  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ماهیانه

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ساالنه

  رایگان  وسایل نقلیه پالک ویلچر

  رایگان  تاکسی ها، مینی بوسها و خودروهای امداد رسان مجاز

  رایگان  مسافران هتلها

  رایگان  مغازه داران و ساکنین

  مالحظات؛

 در صورت ثبت پالک  ک،یامداد رسان مجاز به محدوده طرح تراف یبوسها و خودروها ینیها، م یتاکس یعوارض تردد برا زانیم

  باشند. یم گانیخود، را هینقل لیوسا

 صنف هتل داران، در صورت  سبه عمل آمده با ر یها یمسافران هتلها با توجه به هماهنگ یبرا کیورود به محدوده تراف عوارض

  باشند. یم گانیمحدوده را یرهایهتلها و مهمانپذ ستمیرزو در س

 باشند، در صورت ارائه مدارک  یورود به محدوده م یمحدوده که متقاض نیمغازه داران، ساکن یبرا کیورود به محدوده تراف عوارض

ه عوارض ورود ب افتیدر  یبرا یبعد طرح ساعت یباشند. در سالها یم گانیمغازه، را یو بلوک بند هینقل لهیمربوط به مغازه و وس

  اجرا گردد. زیمحدوده ن

  ود موج یراه از بن بست ها ادهیموضوع خروج پ یر یگینسبت به جذب مشاور به منظور پ ملزم گردد یشهردار  دیمقرر گرد نیهمچن

  .دیدر محدوده طرح، اقدام نما

 ۱۳۹۵نسبت به سال  شیافزا %۲۰ نیانگیبا م ۹۷در سال  یدرونشهر  یها یخطوط تاکس هینرخ کرا بیتصو.  
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 ماده واحده قانون  ۳درخصوص تبصره  ۹۶ النیمدل دوم ارائه شده شرکت آب و فاضالب استان گ یشنهادیطرح پ اتیبا کل موافقت

 نیاقتصاد. همچن یشورا ۱۶/۶/۱۳۹۴مصوبه  ۷و ماده  یآب شهر  یشبکه ها یفاضالب و بازساز  یتوسعه طرح ها یبرا التیتسه

  د؛یمقرر گرد

طرح و  یاجرا اتیجزئ نو تع یجهت بررس الن،یگ یشهر رشت و شرکت آبفا یاسالم یشورا ندگانیمتشکل از نما یفن تهیکم*

ارائه شده از طرف آب و فاضالب  شنهادیدو پ نیکرد به طور مشخص در دو بخش آب و فاضالب از ب نهیمشخص نمودن نحوه هز 

اجرا و ارائه  نیطرح و پروژه در ح یدر محالت کم برخوردار و نظارت بر نحوه اجرا وژهپر فیبه صورت تعر  ایبه صورت متمرکز  یعنی

ربط توسط شرکت آبفا،  یذ یالزم از مراجع قانون یاخذ مجوزها نیو ح لیمسائل مرتبط تشک ریبه شورا و سا یگزارشات فصل

  رسد.شهر رشت ب یاسالم یشورا دبا تأ ،یفن تهیکم شنهادیکرد به پ نهیطرح و نحوه هز  یاجرا یچگونگ اتیجزئ نموضوع تع

 طیحبهداشت، م ،یبرنامه، بودجه و حقوق های¬ونیسیکم یمندرج در بند فوق رؤسا یفن تهیشهر در کم یاسالم یشورا ندگانینما*

  باشند. یم یو عمران و توسعه شهر  یو خدمات شهر  ستیز 

بابت دفع فاضالب به عنوان  الی) ر ۷/۰و مبلغ ( یآب مصرف تریهر ل یبه ازا الی) ر ۱مبلغ( یرخانگیآب در بخش غ نیمشترک هیاز کل*

اقتصاد در قالب  یموضوع مصوبه شورا ۷به عنوان سهم ماده  یآب مصرف تریهر ل یبه ازا الی) ر ۱) ماده واحده و مبلغ(۳سهم تبصره(

  گردد. افتیدر قبوض، در  جدر  قی(آب بهاء) از طر 

شهدا، امامزاده  ادمانیگلزار شهدا،  ه،یعلم یدارالقرآن ها و حوزه ها ،یها، مؤسسات قرآن هینیمساجد، حس یاصل یفضاها هیکل*

مراکز  یادار  یمحالت و ساختمان ها جیمقاومت بس یها گاهیپا نیمصرح در قانون، همچن ینید یها تیاقل یمذهب یها و مکانها

  د.باش یوابسته به آنها نم یتجار  یشامل مکانها تیمعاف نیباشند. ا یمصوبه معاف م نیاز شمول موضوع ا یردولتیغ یعموم

به  یز یمبالغ وار  هیو به شورا اعالم گردد. کل لیمصوبه توسط شرکت آبفا تشک نیمبالغ حاصله از ا زیجهت وار  یحساب جداگانه ا*

کرد و صورتحساب ها  نهیهز  ستیگردد  و ل نهیمصوبه هز  کیشورا وفق بند  دمورد تا یحساب مشخص، صرفًا در پروژه ها نیا

ه از طرف شد نتع یتحت نظارت حسابرس قانون ستیبا یمصوبه م نیا یمال ندیفرآ هیشود. کل البار به شورا ارس کیهر سه ماه 

  به شورا گزارش شود. یبه صورت فصل یحسابرس جیشهر رشت قرار گرفته و نتا یاسالم یشورا

 یبه شورا کباریمصوب را هر سه ماه  یپروژه ها یاجرا یها نهیمنابع و هز  نیموظف است گزارش تأم النیشرکت آب و فاضالب گ *

 دو به تبع آن به تأ ۴وفق بند  یحسابرس قانون دارائه شده مورد تأ یکه گزارش مال کهی.در صورتدیشهر رشت ارائه نما یاسالم

  ورا قابل لغو خواهد بود.مصوبه از طرف ش نینرسد، ا تشهر رش یاسالم یصحن شورا

د عملکر دباشد و در صورت تأ یم رویمصوبه توسط وزارت محترم ن دتأ خیاز تار  کسالیمصوبه به مدت  نیا یمهلت اجرا*

قابل  گریشهر رشت تا سه سال د یاسالم یشورا بیبا تصو یتوسط حسابرس قانون یمال ندیفرآ دو تأ یفن تهیتوسط کم ییاجرا

  است. دیتمد

 الیر  ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱۲شهر رشت با مبلغ  یاسالم یشورا ۱۳۹۶بودجه سال  غیتفر  بیتصو.  

  یکشاورز  یو فرآورده ها یمشاغل شهر  یحمل و نقل بار و مسافر ـ سامانده ؛های¬سازمان یشنهادیخدمات پ یتعرفه بها بیتصو 

  .یرشت  با اصالحات یـ فاوا شهردار  یو ورزش یاجتماع ،یفرهنگ

 به  ۱۳/۳/۹۷معابر مورخ  ینامگذار  ونیسینشست کم نیپنجاه و سوم رویمعابر پ یبر نامگذار  یمبن ،یشهردار  شنهادیموافقت با پ

  شرح؛

  .اسیبن بست واقع در کوچه کاج ، به نام بن بست -ییاعال دیشه ابانیخ-پور یشمس دانیبن بست واقع در بلوار شه ینامگذار *

 دهیش نشان آتش کوچه نام به پنجم کوچه –بعثت  ابانخی – یهاشم دانیم -پور یشمس دانینام کوچه واقع در بلوارشه رتغ*

  ).۵خدمت احمد نعمت طلب(

  )۴۱محمد اتابه (مهر  دیمدافع حرم شه دیبه نام کوچه شه ۴۱مهر -نام کوچه واقع در شهرک مهر رتغ*

ام محمد به ن دی(النصر) و بقعه آقا س هیمسجد حجت یکوچه روبرو -یانتید دیشه ابانیخ-شهدا ابانیکوچه واقع در خ ینامگذار *

  . نیآرم دیحم دیکوچه شه
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 به نام کوچه زهیجنب سوپر مارکت پاستور -زادهیعل دیبعد از کوچه شه-پاستور یمتر  ۱۲-شهدا ابانینام کوچه بنفشه واقع در خ رتغ*

  رنجبر. لیاسماع دیشه

  به نام پارک معراج. ۸۲پارک قطعه  -یانقالب اسالم دانیبعد از م-پارک واقع در شهرک مهر ینامگذار *

؛  دیقررگردم نیو همچن -سابق نیزاده (کاسپ یتق نیحس دیبه نام کوچه شه نیکوچه کاسپ-یتخت ابانینام کوچه واقع در خ رتغ*

زاده، کلمه  یتق نیحس دیبه نام کوچه شه یتخت ابانیکوچه واقع در خ یمذکور در ارتباط با نامگذار  شنهادیپ  ۷بند  یدر انتها

  گردد. دیحتمًا ق تزسابق" در داخل پران نی"کاسپ

 یتوسط شهردار  النیگ درودیسف یدامپرور  و¬یکشاورز  یمتعلق به شرکت سهام های¬نیو تملک زم یدار یطرح "خر  بیتصو*

ره تبص کیشهر" مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و  ندهیآ یبرا یاصول یز یو برنامه ر  یعیحفاظت از منابع طب یرشت در راستا

  به شرح؛

 تیتراکم جمع شیاز افزا یو کاهش معضالت ناش ندهیدر آ یز یو امکان برنامه ر  یعیحفاظت از منابع طب یواحده : در راستا ماده*

 النیگ درودیسف یو دامپرور  یشرکت کشاورز  یملک یها نیو تملک زم دیرشت نسبت به خر  یشهردار  دیدر مرکز شهر، مصوب گرد

  .دیاقدام نما

طرح اقدام  یکرد اجرا نهیو محل هز  ییاجرا یشنهادیطرح پ هیماه، نسبت به ته کیرشت ظرف مدت  ی: الزم است شهردار تبصره*

  .دینما

 مبلغ ) معادل یدر مسکن مهر(از امالک شهردار  یواحدمسکون کی یبر صدور مجوز واگذار  یمبن یشهردار  حهیموافقت با ال

 ۲۰۱۸ یدر جام جهان رانیا یمل میت یالنیگ ستیجهانبخش فوتبال رضایعل یتومان) به آقا ونیلیم کصدی(معادل  الیر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱

"تحت عنوان کارمزد و بازپرداخت وام" و  یبودجه سالجار  یخدمات ادار  ۴۱۸۰۲ فیاز رد رو با کس النیسابق داماش گ کنیو باز 

  مذکور.  فیاضافه نمودن به رد

 میو ترم نهیخدمات هز  یرشت، تحت عنوان بها یدفترچه تعرفه عوارض شهردار ۳۹از پرداخت عوارض ماده  تیطرح "معاف بیتصو 

آسفالته )  ری(غ یخاک یدر کوچه ها یشهر  های¬رساختیو ز  ساتیتاس یتوسعه شبکه اصل یدر پروژه ها یحفار  ییاجرا اتیعمل

  محدوده شهر رشت" مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و دو تبصره به شرح؛

  واحده:  ماده

همه اقشار  مندی بهرهاز جمله آب، برق، گاز، مخابرات و لزوم  یخدمات شهر  یها رساختیو ز  ساتیتوسعه شبکه تأس یراستا در

آسفالته)  ری(غ یخاک های ساخت شبکه) در کوچه ری(صرفًا توسعه ز مزبور  یپژوه ها یاجرا دیخدمات، مصوب گرد نیجامعه از ا

برعهده  ینوار حفار  میمعاف گردند. فلذا ترم ینوار حفار  یو بازساز  میخدمات ترم یسطح شهر رشت، از پرداخت عوارض و بها

  باشند. یماده م نیدر ا مندرج تیمعاف نیمشمول

ه ماد نیاست و انشعابات مشمول ا یخدمات شهر  یتوسعه شبکه اصل یها رساختیز  جادیا یمصوبه صرفًا در راستا نیا -۱ تبصره

  باشند.  یواحده نم

 مصوبه نیا نی. مشمولی باشدرشت نم یاز شهردار  یقانون یأخذ مجوزها فیتکل یناف یاز پرداخت عوارض حفار  تیمعاف -۲ تبصره

  هستند.  گردد یم ینبی شیپ یبعد نیبه موجب قوان ایبوده و  یکه تاکنون الزام ییمجوزها یهمچنان ملزم به أخذ تمام

 نیمصوبات چهل و ششم ۳در اعتراض به بند  ۲۳/۴/۹۷مورخ  ۳۶۵۳/۱/۹۷/۸۰۲۹شهرستان رشت به شماره  ینامه فرماندار  یبررس 

وده تردد در محد تیبر محدود یرشت مبن یشهردار  حهیبا موضوع((ال ۴/۴/۱۳۹۷شهر رشت مورخ  یاسالم ی) شورایجلسه (عاد

اعالم شود  دی)) که مقرر گردک یتعرفه شده در محدوده طرح تراف یخودروها یراشهر رشت و پرداخت عوارض ورود ب کیطرح تراف

  باشد. یمربط  یطرح مزبور از مراجع ذ یاجرا یدر راستا یقانون یمجوزها هیرشت ملزم به اخذ کل یشهردار 
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  :  ١٣٩٧ماه   صورتجلسات شورا در تير                     
  

 منشی جلسه       شماره جلسه    تاریخ   زمان نوع جلسه

 محمدحسن علیپور   چهل و ششمین  ٤/٤/٩٧ ١٧:٣٠دوشنبه  ساعت:    عادی  

 به نام خدا

ـــالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، چهل و ششمین جلسه٢/٤/٩٧مورخ  ٨١٥براساس دعوتنامه شماره  شهر اسالمی  (عادی) شوراي اسـ

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. رشت به ریاست جناب آقای حجت جذب، نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی

  دستور جلسه:
در خصوص پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان  ٣١/٣/٩٧مورخ  ٩٧-١٤٠٩ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

خدمات شهری بودجه سال  ٤/٤١٦٠٨) کمک مالی به موسسه فرهنگی هنری حسینیه هنر رشت و از محل ردیف لایر ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠(

  خدمات اداری بودجه سالجاری "تحت عنوان کارمزد وام" و اضافه نمودن به ردیف مذکور. ٤١٨٠٢جاری و با کسر از ردیف 

درخصوص"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان سیما  ٣١/٢/١٣٩٧مورخ  ٦٩٩١/١٣٩٦رف/ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش

  ".٩٧منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در سال 

  در خصوص "فروش طرح ترافیک هسته مرکزی شهر رشت". ٢٢/٢/٩٧مورخ  ٩٧-٧٦٨ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

درخصوص"نرخ کرایه خطوط تاکسی های درونشهری در  ٧/٣/١٣٩٧مورخ  ٩٧-١١٥٧ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

  "٩٧سال 

در ارتباط با ارائه سه مدل مجزا در ارتباط ١٥/٨/٩٦/ص  مورخ ٥٦٢٩/١٤١/٩٦ـ بررسی نامه شرکت آب و فاضالب استان گیالن به شماره 

مجلس  ٢٤/٢/١٣٧٧شبکه های آب شهری مصوب  ماده واحده قانون تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسازی ٣با تبصره 

 شورای اقتصاد. ١٦/٦/١٣٩٤مصوبه  ٧شورای اسالمی و ماده 

خزانه دار محترم شورا به پیوست یک جلد تفریغ بودجه  ٣/٤/٩٧/ش مورخ ٨٢٠/٩٧ـ بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره

  ریال . ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠/١٢شورای اسالمی شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٦سال 

  

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:
تن از  ٧٢در ابتدای جلسه، جناب آقای حجت جذب نایب رئیس محترم شورا ضمن عرض سالم، سالروز شهادت دکتر بهشتی و       

ه را به حقوق دانان گیالن تبریک گفتند. ٧شهدای    تیر را گرامی داشتند و هفته قوه قضا

های حجمی چندین بار به خطاب به شــهردار رشــت گفتند: در رابطه با نظارت بر عملکرد شــرکتجناب آقای حجت جذب در تذکری 

  شهردار تذکر داده شد، اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

سفید  ساب های  سویه ح ست خط و ت ضایع می کنند، د شرکتها با عناوین مختلف حقوق کارگران را  سفانه این  شان افزودند: متا ای

  کارگران می گیرند و اضافه کارها به طور کامل پرداخت نمی گردد.  امضا از

های متخلف را مشخص کند. شهردار در این نایب رئیس محترم شورا تأکید کردند؛ شهردار محترم مکلف است وضعیت این شرکت

  می کنند. درستی عمل نعنوان ناظر وظیفه نظارت خود را بهکند و حراست و بازرسی به کاری میزمینه کم
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  نطق پیش از دستور ناطق اول:

سابقه فوتبال ایران و  صدور مجوز برای پخش م سه با ابراز خوشحالی از  ستور جل سپس جناب آقای بهراد ذاکری در نطق پیش از د

اندار استپرتغال گفتند: با مجوز شورای تأمین و استاندار محترم امشب شاهد پخش مسابقه در پیاده راه رشت هستیم. امیدواریم 

  و فرماندار و شورای تأمین همکاری کنند و از فرصت های کوچک شادی که موجب همدلی مردم می شود، بیشتر حمایت کنند.

عضو محترم شورا سپس به نامه خود خطاب به استاندار محترم اشاره نمودند و تصریح کردند: نظام نامه ای برای تشکیل کارگروه 

ری ارسال شده است و امیدواریم نه روی کاغذ، بلکه در عمل شاهد حمایت استاندار محترم باشیم مدیریت جامع شهری به استاندا

  و دیگر شاهد موازی کاری در ادارات نباشیم.

ه های حفار کندکاریها اشاره نمودند و افزودند: به عنوان نمونه، آسفالت معابر با عدم هماهنگی شرکتایشان به برخی از این موازی

  طور می توان برای آموزش شهروندان در حوزه پسماند کمک نمود. موجب هدر رفت منابع می شود همین می شود و

ست و  شده ا شاهدیم داروهای اورژانس کمیاب  شدار داده و افزودند: در روزهای اخیر  شهر ه سالمت مردم  سبت به  آقای ذاکری ن

  مت شهروندان داشته باشد و برای تأمین داروها تالش نماید.انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی نگاه ویژه ای نسبت به سال

ایشان در مورد بسته شدن سرویس های بهداشتی شهر نیز متذکر شدند و افزودند: به علت قطعی برق، در روزهای اخیر سرویس 

  های بهداشتی بسته شده است. رسانه ها باید این موضوع را انعکاس دهند.

س شورا همچنین خوا ضو محترم  شنهاد دادند: همچنانع شدند و پی شورای پنجم  ضای علی البدل  ستفاده از ظرفیت اع که از تار ا

ستفاده کنیم. می توان از اعضای علی  ظرفیت آقای شکریه به عنوان مشاور شورا استفاده می کنیم، از اعضای علی البدل شورا نیز ا

صورت نوبتی دعوت کرد تا هم با جو آ شورا به  سات  ست و از البدل در جل شورا ه ضور آنان در  شوند زیرا در آینده احتمال ح شنا 

  اکنون می توان موجب حس همدلی بیشتر شد.

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

شهردار در  شهردار تذکر دادند و گفتند:  سه، به  ستور جل شورا نیز در نطق پیش از د ضو محترم  سن علیپور،  ع جناب آقای محمد ح

ید، خلف وعده کرده است. انتظار داریم، لیست مشاوران را به شورا اعالم  کنند. باید روشن شود، حقوق این قرارداد با مشاوران جد

همه پاداش  از کدام منابع مشاوران از کدام ریف بودجه پرداخت می شود و مشاوران چه کاری برای شهرداری انجام می دهند. این

اش ها را افشا کند و اعالم کند کدام فرد پشت این قضیه است. ضمن اینکه هنوز پرداخت می شود، انتظار داریم شهردار لیست پاد

  وضعیت نگهبانها و قرارداد آنها هم مشخص نیست.

جناب آقای جذب، رئیس محترم جلسه در تذکر به عضو محترم شورا گفتند: اگر قرار است اعتراضی از تریبون شورا بیان شود، باید 

  ید و از الفاظی استفاده نکنید که شأن شورا رعایت نشود.شأن جلسه و مردم را حفظ کن

  نطق پیش از دستور ناطق سوم:

جناب آقای حاجی پور، عضو محترم شورا نیز در نطق پیش از دستور جلسه، از توافق شهرداری با سازمان تامین اجتماعی برای رفع 

روز با شهردار جلسه داشتیم و مسدود شدن حساب توسط مسدودی حساب شهرداری خبر دادند و گفتند: در پایان ساعت اداری ام

میلیارد تومانی با شهرداری  ٤٥تامین اجتماعی منتفی شد و مدیر کل سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد و مقرر شد برای  بدهی 

  همکاری کند. 

  بازنشستگی برخی کارکنان دفاع کنیم.عضو محترم شورا تأکید کردند: ما وظیفه داریم از حقوق حقه کارکنان و درمان تکمیلی و 

سهم تامین اجتماعی را پرداخت کند و مابقی بدهی را هم با  شهرداری ماهانه  شد که می باید  شان افزودند؛ نتیجه مذاکرات این  ای

  شهرداری تهاتر نمایند.

سی در محدوده دیلمان شنا ساس نرخ کار شهرداری بر ا شد ملک  و نیم میلیارد تومان که در  ٧تا  آقای حاجی پور ادامه دادند: مقرر 

شهردار شود و  سی  شنا ست، مجدد کار سازمان تامین اجتماعی ا صت اعتراض دارد. امیدواریم توافق کنیم که ملک  ٥توقیف  روز فر
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ــکل درمانی کارکنان  ــود. ما در قبال مش ــکل تامین اجتماعی حل ش ــه مش ــهرداری تهاتر گردد. تا برای همیش مذکور برای بدهی ش

  ت  داریم.مسئولی

آقای حاجی پور در مورد پخش فوتبال در پیاده راه هم گفتند: نکته ای که امروز شــهردار نقل قول کردند و گفتند: مســئولیت امنیت 

آنجا با شهرداری است و مدیر عامل سازمان فرهنگی هم امضا کرده  و مسئولیت را پذیرفته است. به صراحت عرض می کنم تأمین 

شکالتی امنیت باید با نیر ست م شد، ممکن ا شته با ضور ندا ست نیروی انتظامی ح شد و اگر قرار ا شورای تأمین با وی انتظامی و 

  پیش بیاید.

عضو محترم شورا هشدار دادند: شهرداری خودش را وارد این قضیه نکند و مسئولیت تأمین امنیت را نپذیرد. اینها تبعات دارد. هم 

خواست می شوند. این تعهد برای چه داده شده است! برای چه مدیر عامل سازمان فرهنگی مدیر سازمان فرهنگی و هم شهردار باز

چنین تعهدی را امضــا کرده اســت! متأســفم آنهایی که باید تأمین امنیت کنند، از مســئولیت شــانه خالی می کنند در حالی که این 

  کوچکترین کاری است که باید انجام دهند.

یا باید شــورای تامین و نیروی انتظامی امنیت را تأمین کنند و یا موافق پخش فوتبال با مســئولیت آقای حاجی پور تاکید کردند: 

شهرداری نیستم. چه بسا برخی بخواهند مشکل ایجاد کنند و حادثه ای پیش بیاید. وقتی مجوز را شورای تأمین صادر کرده است، 

  نباید وظیفه دیگران را شهرداری انجام دهد. وظیفه نیروی انتظامی است تا مسئولیت امنیت را فرآهم کند.

  تواند امنیت مراسم را برقرار کند، طبق قانون عمل کنیم.آقای ذاکری نیز در این باره گفتند: اگر شورای تأمین نمی

شور خاص  ضای ک شده تا تعامالت فرهنگی اجتماعی در آن رخ دهد. اگرچه ف سولی نیز گفتند: پیاده راهی ایجاد  ضا ر ستآقای ر  ا

  ولی الزم است امنیت مراسم هم تأمین گردد.

سه حضور یابد، تا در این زمینه  شهردار در جل ست  شهرداری ابزاری برای برقراری امنیت ندارد و اگر الزم ا شورا گفتند:  ضو محترم  ع

    .تصمیم گیری شود

ستار تو شهردار خوا سه، آقای حاجی پور با تماس تلفنی به  شی از جل ات مجوز  پخش فوتبال در در ادامه در بخ ضیح در مورد جز

  پیاده راه شدند. 

ضیح دادند: تا این لحظه نامه جدیدی از  صرتی در این زمینه تو شد و دکتر ن شورا پخش  صحن  شهردار در  سخ تلفنی  سپس پا

راسم رای نظم داخلی مشورای تامین صادر نشده است. طی مکاتبه قبلی تأمین امنیت پیرامون مراسم با نیروی انتظامی است و برق

شده  شور الزام  شرایطی که در کل ک شده ام هر  سازمان فرهنگی متذکر  ست و بنده به مدیر عامل  شهرداری ا سازمان فرهنگی  با 

سم تأمین و نیروی انتظامی نیز در  شود و امنیت داخل مرا سازی  د. به عنوان نمونه، بخش بانوان و آقایان جدا  ست، رعایت نما ا

شکنان برخورد می برای برقرا شود و با هنجار سم داده نمی  شهرداری همکاری کند. همچنین اجازه اخالل در مرا ری نظم و امنیت با 

  گردد. 
  

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:
در دبیرخانه  ٢٩/٣/٩٧/ش  مورخ ٧٧١/٩٧ثبت شده به شماره  ٢٩/٣/٩٧مورخ  ٩٦-٧٢٣٥ -ـــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

  موضوع "کمک مالی به حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) آذری محله ی فخب رشت " اعالم وصول شد. شورا با

  

  مصوبات

  دستور اول:

ـــ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف١ در  ٢/٤/٩٧/ش  مورخ ٨٠٦/٩٧ثبت شده به شماره  ٣١/٣/٩٧مورخ  ٩٧-١٤٠٩ -ـ

شم شورا مبنی بر اینکه با عنایت به نامه  صوص  ٢٦/٢/٩٧مورخ  ٤٧٦اره دبیرخانه  شت در خ شهر ر سالمی  شورای ا ست محترم  ریا

درخواســت مدیر مســئول موســســه فرهنگی هنری حســینیه هنر رشــت مبنی بر دریافت کمک مالی به منظور مرمت و بهســازی 
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سبت به پ شت در نظر دارد ن شهرداری ر شد  شور می با سینیه هنر ک سه با توجه به اینکه پنجمین ح س غ رداخت مبلساختمان مو

خدمات شهری بودجه سال جاری  ٤/٤١٦٠٨لایر) کمک مالی به موسسه مذکور و از محل ردیف  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠بیست میلیون تومان (

خدمات اداری بودجه ســالجاری "تحت عنوان کارمزد وام" و اضــافه نمودن به ردیف مذکوراقدام نماید در  ٤١٨٠٢و با کســر از ردیف 

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

مذکور گردد و مؤسسه فرهنگی هنری  رشت ناظر مرمت ساختمان شهری شهرداریفضاهای و بازآفرینی  مقرر شد؛ سازمان عمران و

  ته باشد.حسینه هنر رشت نیز همکاری الزم را با شهرداری رشت داش

  دستور دوم:

ـــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٢ در دبیرخانه شورا،  ١/٣/٩٧مورخ  ٥٢٤ثبت شده به شماره  ٣١/٢/١٣٩٧مورخ  ٦٩٩١/١٣٩٦رف/ـ

، به پیوست "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی ٧/٣/٩٧اعالم وصول شده در چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

 ٤٥٠٧و  ٢٥/٩/٩٦مورخ  ٤١٤٦های شــماره "، برابر نامه٩٧ضــای ســبز شــهری شــهرداری رشــت در ســال ســازمان ســیما منظر و ف

کمیسیون بهداشت، محیط  ٣/٤/٩٧ریاست محترم سازمان جهت بررسی و تصویب، پس از طرح در جلسات مورخ  ١٣/١٠/٩٦مورخ

شورا و مورخ  شهری  ست و خدمات  شو ٢٤/٢/٩٧زی سیون برنامه، بودجه و حقوقی  سیون عمران و  ٢٨/٣/٩٧را و نیز مورخ کمی کمی

توســعه شــهری شــورا و أخذ گزارش از کمیســیون های مذکور در جلســه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی "تعرفه بهای 

ار " با اصالحاتی (پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قر٩٧خدمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در سال 

گرفت و مقرر شد؛ سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت مجاز گردد: تعداد پنج فقره "استند" در نقاط کارشناسی 

سرتهای موسیقی با محوریت بومی محلی، گالری ها و اطالع  ٥شده در مناطق  شت جهت امور تبلیغاتی تئاتر و کن شهرداری ر گانه 

ــانی رویدادهای فرهنگی و هن ــورت رایگان با همکاری رس ــی و فعالیت های هیأتهای مذهبی به ص ــی، پژوهش ری با رویکرد آموزش

  سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت، نصب نماید.

  دستور سوم:

ـــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف٣ در دبیرخانه ٦/٣/٩٧/ش مورخ ٥٧٩/٩٧ثبت شده به شماره ٩٧/ ٢٢/٢مورخ ٩٧-٧٦٨ -ـ

، مبنی بر اینکه در راستای کاهش آلودگی ٧/٣/٩٧ل شده در چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ شورا اعالم وصو

هوا،کاهش تردد وسایل نقلیه وروان سازی ترافیک در محدوده مرکزی شهر رشت، شهرداری رشت در نظردارد: نسبت به محدودیت 

وسایل نقلیه به این محدوده بدین صورت که کلیه خودروهای ورودی به تردد در محدوده طرح ترافیک با حداقل کردن میزان ورود 

محدوده طرح ترافیک می بایســت نســبت به پرداخت عوارض ورود، با عنایت به اینکه مجوز پیشــنهادی به صــورت ماهیانه برای 

  ساکنین و روزانه برای خودروهای متفرقه خواهد بود به شرح زیر اقدام نماید؛

 ودروها به شرح؛قیمت مجوز برای خ

  قیمت پیشنهادی (لایر)  بازه زمانی  نوع کارت

  عادی

 ۲۰۰٫۰۰۰  روزانه

  ۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ماهیانه

  ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ساالنه

  جانبازان (پالک ویلچر)

  ۱۰۰٫۰۰۰  روزانه

  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ماهیانه

  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ساالنه

  ساکنین محدوده
  ۳۰۰٫۰۰۰  ماهیانه

  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  ساالنه
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  برای صدورمجوز ورود به طرح ترافیک به شرح؛مالحظات 

 .مجوز ورود فقط به خودروهایی اعطا می شودکه دارای معاینه فنی باشند  

  تاکســی ها، مینی بوس ها و خودروهای امدادرســان مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک، در صــورت ثبت پالک وســایل نقلیه

  فیک معاف می باشند.خود، از پرداخت عوارض ورود به محدوده طرح ترا

  ،شرایط موجود محدوده ترافیک شناور پارکینگ های محدوده و با در نظر گرفتن  ساس ظرفیت   ٥٠٠٠تعداد فروش روزانه مجوز بر ا

  عدد.

  مالکین و ساکنین محترم محدوده طرح ترافیک، برای دریافت مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک، باید عوارض نوسازی و پسماند

ید مجوز، خودروهای خاطی از طریق ملک خود  ـــورت عدم پرداخت عوارض و ورود به طرح بدون خر را پرداخت نمایند و در ص

  دوربین های ثبت تخلف اعمال قانون خواهند.

  سالیانه افزایش یابد و مبلغ آن هر ساله در شورای شهر رشت به تصویب نمایندگان محترم برسد، پس از عوارض ورود به صورت 

سه مطرح و پس از  ٢٧/٣/٩٧سه مورخ طرح در جل سیون مذکور در جل شورا و اخذ گزارش از کمی سیون حمل و نقل و ترافیک  کمی

  بحث و تبادل نظر و اخذ رأی با پیشنهاد شهرداری با اصالحاتی به شرح زیر به اتفاق آرا موافقت گردید؛

 قیمت مجوز برای خودروها به شرح؛

  قیمت (لایر)  بازه زمانی  نوع کارت

  عادی

 ۰۰۰/۱۵۰  روزانه

  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  ماهیانه

  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ساالنه

  رایگان  وسایل نقلیه پالک ویلچر

  رایگان  تاکسی ها، مینی بوسها و خودروهای امداد رسان مجاز

  رایگان  مسافران هتلها

  رایگان  مغازه داران و ساکنین 

  مالحظات؛

  سها و سی ها، مینی بو صورت ثبت پالک میزان عوارض تردد برای تاک سان مجاز به محدوده طرح ترافیک، در  خودروهای امداد ر

  وسایل نقلیه خود، رایگان می باشند.

   ـــنف هتل داران، در س ص ـــافران هتلها با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با ر عوارض ورود به محدوده ترافیک برای مس

  گان می باشند.صورت رزو در سیستم هتلها و مهمانپذیرهای محدوده رای

  ــورت ارائه ــند، در ص ــی ورود به محدوده می باش ــاکنین محدوده که متقاض عوارض ورود به محدوده ترافیک برای مغازه داران، س

مدارک مربوط به مغازه و وســیله نقلیه و بلوک بندی مغازه، رایگان می باشــند. در ســالهای بعد طرح ســاعتی برای دریافت عوارض 

  جرا گردد.ورود به محدوده نیز ا

* همچنین مقرر گردید شــهرداری ملزم گردد نســبت به جذب مشــاور به منظور پیگیری موضــوع خروج پیاده راه از بن بســت های 

  موجود در محدوده طرح، اقدام نماید.

  دستور چهارم:

ـــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف٤ در دبیرخانه  ٩/٣/٩٧/ش مورخ ٦٢٦/٩٧ثبت شده به شماره  ٧/٣/١٣٩٧مورخ  ٩٧-١١٥٧ -ـ

، به پیوست نرخ کرایه خطوط تاکسی  ٢١/٣/٩٧شورا اعالم وصول شده در چهل و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ  



  

١٥ 

 

سال  شهری در  شهر و با توجه به ٩٧های درون سی های  ساالنه نرخ کرایه تاک صویب،  با عنایت به اینکه افزایش  سی و ت جهت برر

زایش هزینه های کاربردی خودروها اعم از هزینه های معاش و بیمه رانندگان، هزینه های سرویس و نگهداری، نرخ تورم ساالنه و اف

معاینات فنی و بیمه، تعمیرات خودروها و استهالک سالیانه آنها امری بدیهی و الزم جهت توجیه اقتصادی و ادامه فعالیت رانندگان 

قل عمومی شهر رشت می باشد و همچنین با عنایت به مشکالت ایجاد شده در راه تاکسی به عنوان بخش مهمی از جامعه حمل و ن

سال  سال  ٩٥تصویب نرخ تاکسی ها در  شفتگی و  ٩٦و عدم افزایش این نرخ در  سازمان، آ رات مدیریتی پیاپی در  به واسطه تغ

  زمان عدم وحدت رویه در نرخ های دریافتی در سطح شهر دیده می شود که علیرغم اعتقاد سا

سبب  سطه جایگاه نظارتی و اجرایی  صادی فعلی و تنها به وا شرایط اقت شته در  سال گذ صوب دو  به عدم توجیه اخذ کرایه های م

 ٢٧/٣/٩٧ترافیک کاری باالی سازمان در برخورد متخلفین و عدول کنندگان از نرخ مصوب شده است، پس از طرح در جلسه مورخ 

ا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی نرخ کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شور

سال شهری  سی های درون سال  %٢٠، با میانگین ٩٧کرایه خطوط تاک سبت به  صویب  ١٣٩٥افزایش ن ستی) به اتفاق آرا مورد ت (پیو

  قرار گرفت.

  دستور پنجم:

در  ١٥/٨/٩٦مورخ ١٨٩٢ثبت شده به شماره  ١٥/٨/٩٦/ص  مورخ ٥٦٢٩/١٤١/٩٦شماره ـ نامه شرکت آب و فاضالب استان گیالن به ٥

دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شرکت آب و فاضالب گیالن بر اساس مستندات و مدارک و ارائه سه مدل مجزا ( جداول پیوستی ) در 

ماده واحده قانون  ٣از ظرفیت های قانونی تبصره  نظر دارد؛ جهت تسریع در اجرای پروژه های آب و فاضالب شهر رشت با استفاده

صوب  شهری م شبکه های آب  سازی  ضالب و باز سهیالت برای توسعه طرح های فا سالمی و ماده  ٢٤/٢/١٣٧٧ت شورای ا  ٧مجلس 

رکین شورای اقتصاد، با همکاری اعضای محترم شورای اسالمی شهر جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مشت ١٦/٦/١٣٩٤مصوبه 

ــات مورخ  ــورا، مورخ های  ١٤/١٠/٩٦اقدام نماید؛ پس از طرح در جلس ــیون برنامه، بودجه و حقوقی  ش و  ١٧/٢/٩٧، ١٨/١٠/٩٦کمیس

کمیسیون تلفیق  شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور  ٢/٤/٩٧کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا و نیز مورخ  ١٨/٢/٩٧

سه مطرح و پس از بحث و ت شده به شرح زیر، در جل شنهادی مدل دوم ارائه  بادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با کلیات طرح پی

  به اتفاق آرا مقرر گردید؛

  

  بازه مصرف ماهانه هرواحد

  (لیتر در ماه)       

  مصوبه شورای اقتصاد ٧سهم ماده 

  به ازای هر لیتر (ریال)

  مالحظات

    ٠  ٥تا  ٠

    ١  ١٠تا٥

    ١  ١٥تا١٠

    ١  ٢٠تا١٥

    ١  ٢٥تا٢٠

    ١  ٣٠تا٢٥

    ٢  ٣٥تا٣٠

    ٢  ٤٠تا٣٥

    ٢  ٥٠تا٤٠

    ٢  ٥٠باالتر از 



  

١٦ 

 

شترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ( سهم ماده ١از کلیه م صرفی به عنوان  شورای  ٧) ریال به ازای هر لیتر آب م صوبه  ضوع م مو

  اقتصاد در قالب (آب بهاء) از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.

  

  ماهانه هرواحدبازه مصرف 

  (لیتر در ماه)

  )٣سهم تبصره (

  ماده واحده آب به ازای هر لیتر (ریال)

  )٣سهم تبصره (

  ماده واحده فاضالب به ازای هر لیتر (ریال)

  ٠  ٠  ٥تا  ٠

  ٠  ١  ١٠تا٥

  ٠  ١  ١٥تا١٠

  ٧/٠  ١  ٢٠تا١٥

  ٧/٠  ١  ٢٥تا٢٠

  ٧/٠  ١  ٣٠تا٢٥

  ٤/١  ٢  ٣٥تا٣٠

  ٤/١  ٢  ٤٠تا٣٥

  ٤/١  ٢  ٥٠تا٤٠

  ٤/١  ٢  ٥٠باالتر از 
  

شترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ( صرفی و مبلغ (١از کلیه م ضالب به عنوان ٧/٠) ریال به ازای هر لیتر آب م ) ریال بابت دفع فا

  ) ماده واحده از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.٣سهم تبصره(
  

  کاربری خانگی (مدل دوم)در شهر رشت  ٧آنالیز درآمد حاصل از تبصره های قانونی و ماده  
 

  کل درآمد
  درآمد حاصل از 

  ٧ماده 

  درآمد حاصل از 

  فاضالب٣تبصره 

  درآمد حاصل از 

  آب٣تبصره 

  حجم ساالنه

  دفع فاضالب
  طبقه مصرف  مصرف ساالنه آب

---  ---  ---  ---  ٥-٠  ٦٧٨،٩٦٧  ٦١٨،٣٨٤  

١٠-٥  ٣،٢٧٧،٥٣٦  ٣،٠١١،١٠٥  ٣،٢٧٧،٥٣٦،٠٠٠  ---  ٣،٢٧٧،٥٣٦،٠٠٠  ٦،٥٥٥،٠٧٢،٠٠٠  

١٥-١٠  ٧،٨٤٧،٣٤٤  ٧،٣٥٩،٢٨٢  ٧،٨٤٧،٣٤٤،٠٠٠  ---  ٧،٨٤٧،٣٤٤،٠٠٠  ١٥،٦٩٤،٦٨٨،٠٠٠  

٢٠-١٥  ٩،٧٧٢،٨٢٧  ٩،٣٠٠،٥٢٥  ٩،٧٢٢،٨٢٧،٠٠٠  ٦،٥١٠،٣٦٧،٥٠٠  ٩،٧٧٢،٨٢٧،٠٠٠  ٢٦،٠٥٦،٠٢١،٥٠٠  

٢٥-٢٠  ٨،٢٣٧،٨٢٠  ٧،٨٨٣،٤٤٢  ٨،٢٣٧،٨٢٠،٠٠٠  ٥،٥١٨،٤٠٩،٤٠٠  ٨،٢٣٧،٨٢٠،٠٠٠  ٢١،٩٩٤،٠٤٩،٤٠٠  

٣٠-٢٥  ٣،٦٦٦،٣٩١  ٣،٥٠١،٤٣١  ٣،٦٦٦،٣٩١،٠٠٠  ٢،٤٥١،٠٠١،٧٠٠  ٣،٦٦٦،٣٩١،٠٠٠  ٩،٧٨٣،٧٨٣،٧٠٠  

٣٥-٣٠  ٢،٠٣٤،٦٦٠  ١،٩٢١،٣٥٩  ٤،٠٦٩،٣٢٠،٠٠٠  ٢،٦٨٩،٩٠٢،٦٠٠  ٤،٠٦٩،٣٢٠،٠٠٠  ١٠،٨٢٨،٥٤٢،٦٠٠  

٤٠-٣٥  ٩٢٢،٦٣٧  ٨٦٦،٥٤٤  ١،٨٤٥،٢٤٧،٠٠٠  ١،٢١٣،١٦١،٦٠٠  ١،٨٤٥،٢٧٤،٠٠٠  ٤،٩٠٣،٧٠٩،٦٠٠  

٥٠-٤٠  ٦٩٦،٣٢١  ٦٤٦،٦٨٠  ١،٣٩٢،٦٤٢،٠٠٠  ٩٠٥،٣٥٢،٠٠٠  ١،٣٩٢،٦٤٢،٠٠٠  ٣،٦٩٠،٦٣٦،٠٠٠  

  ٥٠باالی   ٣٦٣،١٦٣  ٣٢٨،٤٣٤  ٧٢٦،٣٢٦،٠٠٠  ٤٥٩،٨٠٧،٦٠٠  ٧٢٦،٣٢٦،٠٠٠  ١،٩١٢،٤٥٩،٦٠٠

  جمع کل  ٣٧،٤٩٧،٦٦٦  ٣٥،٤٣٧،١٨٦  ٤٠،٨٣٥،٤٨٠،٠٠٠  ١٩،٧٤٨،٠٠٢،٤٠٠  ٤٠،٨٣٥،٤٨٠،٠٠٠  ١٠١،٤١٨،٩٦٢،٤٠٠

  



  

١٧ 

 

متر مکعب به ازای هر ٣٠ریال و برای باالی ١متر مکعب به ازای هر لیتر ٣٠تا  ٥برای طبقه مصرف  ٧آب و ماده  ٣تبصره نرخ  توضیح:
  ریال می باشد.٢لیتر 

متر مکعب به ازای هر لیتر  ٣٠ریال و برای باالی  ٧/٠متر مکعب به ازای هر لیتر  ٣٠تا ١٥فاضالب برای طبقه مصرف  ٣نرخ تبصره 
 باشد. ریال می ٤/١

  ن جزئیات اجرای طرح و سی و تع شرکت آبفای گیالن، جهت برر شت و  شهر ر سالمی  شورای ا شکل از نمایندگان  کمیته فنی مت

مشخص نمودن نحوه هزینه کرد به طور مشخص در دو بخش آب و فاضالب از بین دو پیشنهاد ارائه شده از طرف آب و فاضالب 

ف پروژه در محالت کم برخوردار و نظارت بر نحوه اجرای طرح و پروژه در حین اجرا و ارائه یعنی به صورت متمرکز یا به صورت تعری

شرکت آبفا،  سط  شکیل و حین اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی ذی ربط تو سائل مرتبط ت سایر م شورا و  صلی به  شات ف گزار

ن جزئیات چگونگی اجرای طرح و نحوه هزینه کرد به پیشنهاد ک د شورای اسالمی شهر رشت برسد.موضوع تع   میته فنی، با تأ

 سیون شهر در کمیته فنی مندرج در بند فوق رؤسای کمی سالمی  شورای ا شت، محیط نمایندگان  های برنامه، بودجه و حقوقی، بهدا

  زیست و خدمات شهری و عمران و توسعه شهری می باشند.

  )ریال بابت دفع فاضالب به عنوان ٧/٠ه ازای هر لیتر آب مصرفی و مبلغ () ریال ب١از کلیه مشترکین آب در بخش غیرخانگی مبلغ (

صره( سهم ماده ١) ماده واحده و مبلغ(٣سهم تب صرفی به عنوان  صاد در  ٧) ریال به ازای هر لیتر آب م شورای اقت صوبه  ضوع م مو

  قالب (آب بهاء) از طریق درج در قبوض، دریافت گردد.

 یه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها و حوزه های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده ها کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسین

ساختمان های اداری مراکز  سیج محالت و  صرح در قانون، همچنین پایگاه های مقاومت ب و مکانهای مذهبی اقلیت های دینی م

  عافیت شامل مکانهای تجاری وابسته به آنها نمی باشد.عمومی غیردولتی از شمول موضوع این مصوبه معاف می باشند. این م

  حساب جداگانه ای جهت واریز مبالغ حاصله از این مصوبه توسط شرکت آبفا تشکیل و به شورا اعالم گردد. کلیه مبالغ واریزی به

د شورا وفق بند یک مصوبه هزینه گردد  و لیست هزینه کرد و صورتحساب ها  این حساب مشخص، صرفًا در پروژه های مورد تا

شده از  ن  سابرس قانونی تع ست تحت نظارت ح صوبه می بای شود. کلیه فرآیند مالی این م سال  شورا ار سه ماه یک بار به  هر 

  طرف شورای اسالمی شهر رشت قرار گرفته و نتایج حسابرسی به صورت فصلی به شورا گزارش شود.

  منابع و هزینه های اجرای پروژه های مصوب را هر سه ماه یکبار به شورای  شرکت آب و فاضالب گیالن موظف است گزارش تأمین

د حسابرس قانونی وفق بند  د  ٤اسالمی شهر رشت ارائه نماید.در صورتیکه که گزارش مالی ارائه شده مورد تأ و به تبع آن به تأ

  د.صحن شورای اسالمی شهر رشت نرسد، این مصوبه از طرف شورا قابل لغو خواهد بو

  د عملکرد د مصــوبه توســط وزارت محترم نیرو می باشــد و در صــورت تأ مهلت اجرای این مصــوبه به مدت یکســال از تاریخ تأ

د فرآیند مالی توسط حسابرس قانونی با تصویب شورای اسالمی شهر رشت تا سه سال دیگر قابل  اجرایی توسط کمیته فنی و تأ

  تمدید است.

  دستور ششم:

 ١٣٩٦خزانه دار محترم شورا به پیوست یک جلد تفریغ بودجه سال  ٣/٤/٩٧/ش مورخ ٨٢٠/٩٧ر دبیرخانه شورا به شمارهنامه وارده د

د و تصــویب، در جلســه مطرح و پس از بحث ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠/١٢شــورای اســالمی شــهر رشــت با مبلغ  و  ریال (پیوســتی) جهت تأ

ریال (پیوستی)، به اتفاق آرا  ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠/١٢ی اسالمی شهر رشت با مبلغ شورا ١٣٩٦نظــــــــر و اخذ رأی، تفریغ بودجه سال تبادل

  مورد تصویب قرار گرفت.

  تشکیل گردد. ١١/٤/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت  

محمدحسن  –فاطمه شیرزاد –بهراد ذاکری  –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  –حجت جذب  -اسماعیل حاجی پور   حاضرین در جلسه :
  محمد حسن علی پور  –عاقل منش 

  حامد عبدالهی –سید امیرحسین علوی  -فرهام زاهد  غایبین :

  



  

١٨ 

 

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد چهل و هفتمین ١١/٤/٩٧  ١٧دوشنبه  ساعت: فوق العاده

 به نام خدا

ـــالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، چهل و هفتمین جلسه٩/٤/٩٧مورخ  ٨٦٢براساس دعوتنامه شماره  اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـ

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

  دستور جلسه:
درخصوص "اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی   ٩٧-٤٣١٦٥ -ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت". ٩٧سال 

درخصوص"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان  ٩/٣/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٦ـ ٦٦٩٠ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ 
 " .٩٧ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

در خصوص"اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای  ٨/٣/٩٧مورخ  ٩٧-٤٣١٦٠ -ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر
  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت". ٩٧ خدمات پیشنهادی سال

درخصوص"اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه  ٨/٣/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ٤٣١٢٩ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ 
  سازمان فاوا شهرداری رشت". ٩٧بهای خدمات پیشنهادی سال 

درخصوص نامگذاری معابر پیرو پنجاه و سومین نشست  ١٩/٣/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤٨٠١٣ـ بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ 
  . ١٣/٣/٩٧کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

تنی چند از اعضای محترم شورا درخصوص طــرح"پیشنهاد   ١١/٤/٩٧مورخ  ٨٨٤ـ بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 
کشاورزی و دامپروری سفیدرود گیالن توسط شهرداری رشت در راستای حفاظت  خریداری و تملک زمین های متعلق به شرکت سهامی

  از منابع طبیعی و برنامه ریزی اصولی برای آینده شهر".
  

  نطق قبل از دستور منشی شورا:
امه ن با قرائت فرازی از وصیتمنشی محترم شورای اسالمی شهر رشت، ضمن عرض سالم سرکار خانم فاطمه شیرزاد،  در ابتدای جلسه

 شهید، ناصر ایزدپناه، گفتند: در جلسه غیر علنی امروز، شهردار رشت در تاالر شورا حاضر شده و عملکرد شهرداری را گزارش می دهد.

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

یسیون های نیز در ابتدای جلسه اظهار کردند: امروز خروجی کم  جناب آقای سید امیر حسین علوی رئیس شورای اسالمی شهر رشت،

  شورای شهر در صحن شورا بررسی می شود.

  گفتند.و معدن را بر تالشگران این حوزه تبریکداشتن مناسبتهای هفته، روز صنعتمحترم شورا،ضمن گرامیرئیس

تالش می دهه از انقالب قدردان کسانی باشیم که برای اشتغال و توسعه کسب و کار  ۴ایشان ابراز کردند: امید است پس از گذشت 

  کنند.

  جناب آقای علوی همچنین یاد شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس را گرامی داشتند که توسط ناو آمریکایی از بین رفت.

شود و انتظار می رود طرح ها و برنامه  سی می  ستورات کمی برر سه گفتند: امروز د شاره به غیر علنی بودن جل شورا با ا رئیس محترم 

م.هایی که در کمیسیون    های تخصصی شورا بررسی شده است، عملیاتی نما

ایشــان با اشــاره به طرح اتاق ایده ادامه دادند: محتوای این طرح با طرح اتاق شــکوفایی متفاوت اســت و امیدواریم با اجرای آن و 

  بخش مجمع تصمیم یاران، مشارکت شهروندان را بیشتر داشته باشیم.
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از کارکرد شــورای پنجم می گذرد و با تفویض اختیار شــورا به شــهردار، باید موضــوعات مغفول  ماه ۱۰آقای علوی خاطر نشــان کردند: 

ر  مانده بازخوانی شود. تاکنون حتی یک پروژه بزرگ آغاز نشده است و تنها به بودجه سنوات قبلی ارجاع می شود. مردم خواستار تغ

  هستند.

سا ضعیت زیر  سی و شورا ابراز کردند: برر شورا و در همه حوزه ها رئیس محترم  ست برای آینده فعالیت  شهر چراغ راهی ا خت های 

  اعم از حوزه عمرانی و زیست محیطی و ... باید وضعیت زیر ساختها بررسی شود.

ساخت دارد. باید عالوه بر وظایف  شان از فقدان زیر  شکل قطعی برق داریم و همه اینها ن ستان م ستان و تاب شان ادامه دادند: زم ای

ستگاه ها نیز شهر ست تا از دیگر د شهری، چاره ای نی ستگاه ها نیز گزارش بخواهیم و در زمان فقدان مدیریت واحد  داری از دیگر د

  گزارش شفاف بخواهیم.

  

  مصوبات

  دستور اول:

عالم وصول در دبیرخانه شورا ا ٩/٣/٩٧مورخ   ٦٢٧ثبت شده به شماره  ٨/٣/٩٧مورخ  ٩٧-٤٣١٦٥ -نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

شت مورخ  شهر ر سالمی  شورای ا سه  ضع برخی از مواد تعرفه ٢١/٣/٩٧شده در چهل و چهارمین جل صالحیه و و ست الیحه"ا ، به پیو

سرپرست  ٢١/١٢/٩٦مورخ  ٢٦٠٤٢٩سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت"  برابر نامه شماره  ٩٧بهای خدمات پیشنهادی سال 

سازمان، جهت بررس سه مورخ محترم  شورا و اخذ گزارش از  ٦/٤/٩٧ی و تصویب پس از طرح در جل کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 

سیون ستور کار کمی ضوع مجددًا در د شد؛ مو سه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  مقرر  سیون مذکور در جل های حمل و نقل و کمی

سازمان سترافیک و برنامه بودجه و حقوقی شورا و با حضور  سبز شهری و فاوا به منظور بررسی مجدد تعرفه های  یما، منظر و فضای 

های ملی(دولتی) و خط ویژه، مینی بوسهای تحت نظارت سازمان در خطوط درجه بندی شده و ارائه خدمات بهای؛ نرخ بلیط اتوبوس

  مربوط به تعمیر و نگهداری و ساخت پل های عابر پیاده قرار گیرد.

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا  ١٠/٣/٩٧مورخ  ٦٣٧ثبت شده به شماره  ٩/٣/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٦ــــ ٦٩٩٠ی رشت به شماره ش ر ف ــــ الیحه شهردار 

شهر رشت مورخ  شورای اسالمی  سه  شده در چهل و چهارمین جل شنهادی ٢١/٣/٩٧اعالم وصول  ، به پیوست "تعرفه بهای خدمات پی

شاورزی  شهری و فرآورده های ک شاغل  ساماندهی م سال سازمان  شت در  شماره ٩٧شهرداری ر  ١٩/٩/٩٦مورخ ١٨٥٨٦٧" و برابرنامه 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و نیز  ١٠/٤/٩٧ریاست محترم سازمان، جهت بررسی و تصویب ، پس از طرح در جلسه مورخ 

سیون های م ٣/٤/٩٧مورخ  شورا و أخذ گزارش از کمی شهری  ست و خدمات  شت، محیط زی سیون بهدا سه مطرح و کمی ذکور در جل

ـــای خدمات سال  ــــ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  ٩٧پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی "تعرفه بهـ

  شهرداری رشت" با اصالحاتی (پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا اعالم وصول  ٩/٣/٩٧مورخ  ٦٢٨ثبت شده به شماره  ٨/٣/٩٧مورخ  ٩٧-٤٣١٦٠ -نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

شت مورخ  شهر ر سالمی  شورای ا سه  ضع برخی از مواد تعرفه ٢١/٣/٩٧شده در چهل و چهارمین جل صالحیه و و ست الیحه"ا ، به پیو

سال  شنهادی  شت" و برابرنامه ٩٧بهای خدمات پی شهرداری ر شی   ٦/١٠/٩٦مورخ  ٢٠٠٩٣٢شماره  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورز

کمیســیون فرهنگی و اجتماعی و مورخ  ٢٩/٣/٩٧ریاســت محترم ســازمان، جهت بررســی و تصــویب، پس از طرح در جلســات مورخ 

های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون ١٠/٤/٩٧

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت"با اصالحاتی(پیوستی) به اتفاق آرا مورد  ٩٧عرفه بهای خدمات سال و اخذ رأی "ت

  تصویب قرار گرفت.



  

٢٠ 

 

  دستور چهارم:

ـ  در دبیرخانه شورا اعالم  ٩/٣/٩٧مورخ  ٦٢٩ثبت شده به شماره  ٨/٣/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ٤٣١٢٩نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

، به پیوست الیحه "اصالحیه و وضع برخی از مواد ٢١/٣/٩٧ه در چهل و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ وصول شد

ریاســت محترم  ٢٢/١٢/٩٦مورخ  ٢٦١٢١٨ســازمان فاوا شــهرداری رشــت" و برابر نامه شــماره  ٩٧تعرفه بهای خدمات پیشــنهادی ســال 

سه  صویب، پس از طرح در جل سی و ت سعه و عمران  ١٠/٤/٩٧مورخ سازمان جهت برر سیون های برنامه، بودجه و حقوقی و تو کمی

ضع برخی از  صالحیه و و سه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی"ا سیون های مذکور در جل شورا أخذ گزارش از کمی شهری 

  آرا مورد تصویب قرار گرفت.سازمان فاوا شهرداری رشت" با اصالحاتی(پیوستی) به اتفاق  ٩٧مواد تعرفه بهای خدمات سال 

  دستور پنجم:

شماره ش ر شت به  شهرداری ر شماره  ١٩/٣/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٤٨٠١٣ –نامه  شده به  شورا اعالم  ١٩/٣/٩٧مورخ  ٧٠١ثبت  در دبیرخانه 

سه مورخ  شده در چهل و پنجمین جل صول  شت ، مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه و  ٢٨/٣/٩٧و شهر ر سالمی  سومین شورای ا

  به شرح؛ ١٣/٣/٩٧نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

سی پور - شهیدان شم ست واقع در بلوار  شهید اعالیی-نامگذاری بن ب ست -خیابان  ست واقع در کوچه کاج ، به نام بن ب بن ب

  یاس.

سی پور - شم شهیدان  ر نام کوچه واقع در بلوار شمی  -تغ شانکوچه پنجم به نام  –خیابان بعثت  –میدان ها  کوچه آتش ن

  ).٥شهید خدمت احمد نعمت طلب(

ر نام کوچه واقع در شهرک مهر -   ).٤١به نام کوچه شهید مدافع حرم شهید محمد اتابه (مهر  ٤١مهر -تغ

کوچه روبروی مسجد حجتیه (النصر) و بقعه آقا سید محمد به  -خیابان شهید دیانتی-نامگذاری کوچه واقع در خیابان شهدا -

  حمید آرمین .نام کوچه شهید 

ر نام کوچه بنفشه واقع در خیابان شهدا - جنب سوپر مارکت پاستوریزه به نام -بعد از کوچه شهید علیزاده-متری پاستور ١٢-تغ

  کوچه شهید اسماعیل رنجبر.

  به نام پارک معراج. ٨٢پارک قطعه  -بعد از میدان انقالب اسالمی-نامگذاری پارک واقع در شهرک مهر -

ر نام کوچه -   سپین سابق)کوچه کاسپین به نام کوچه شهید حسین تقی زاده (کا-واقع در خیابان تختی تغ

سه مطرح و پس از بحث و  ٥/٤/٩٧، پس از طرح مورخ  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جل

پیشـــنهاد مذکور در ارتباط با   ٧قرر شـــد؛ در انتهای بند تبادل نظر و أخذ رأی با پیشـــنهاد شـــهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و م

  نامگذاری کوچه واقع در خیابان تختی به نام کوچه شهید حسین تقی زاده، کلمه "کاسپین سابق" در داخل پرانتز حتمًا قید گردد.

  دستور ششم:

شورا به پیوست طرح"پیشنهاد خریداری و تملک تنی چند از اعضای محترم  ١١/٤/٩٧مورخ  ٨٨٤نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

و دامپروری سفیدرود گیالن توسط شهرداری رشت در راستای حفاظت از منابع طبیعی و های متعلق به شرکت سهامی کشاورزیزمین

  برنامه ریزی اصولی برای آینده شهر" مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و یک تبصره به شرح؛

شی از افزایش تراکم جمعیت در ماده واحده : در  ضالت نا ستای حفاظت از منابع طبیعی و امکان برنامه ریزی در آینده و کاهش مع را

مرکز شهر، مصوب گردید شهرداری رشت نسبت به خرید و تملک زمین های ملکی شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود گیالن اقدام 

  نماید.

صره: شنهادی اجرایی و محل هزینه کرد اجرای طرح اقدام  تب سبت به تهیه طرح پی شت ظرف مدت یک ماه، ن شهرداری ر ست  الزم ا

سهامی  شرکت  شنهاد خریداری و تملک زمین های متعلق به  سه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی طرح"پی نماید، در جل
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ری رشت در راستای حفاظت از منابع طبیعی و برنامه ریزی اصولی برای آینده شهر کشاورزی و دامپروری سفیدرود گیالن توسط شهردا

  " مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و یک تبصره،(پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

  دستور هفتم:

ــماره ش رف ــت به ش ــهرداری رش ــماره  ١١/٤/٩٧مورخ  ٩٧-٢٠٨٩ -الیحه دوفوریتی ش ــده به ش در  ١١/٤/٩٧/ش  مورخ ٨٨٥/٩٧ثبت ش

شهرداری)  سکن مهر(از امالک  سکونی در م سبت به واگذاری یک واحدم شت در نظر دارد ن شهرداری ر شورا مبنی بر اینکه  دبیرخانه 

ریال (معادل یکصــد میلیون تومان) به آقای علیرضــا جهانبخش فوتبالیســت گیالنی تیم ملی ایران در جام ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١معادل مبلغ 

سیه موجبات  ٢٠١٨انی جه سابق داماش گیالن، با عنایت به اینکه نامبرده به همراه تیم ملی با بازی خوب و آبرومندانه در رو و بازیکن 

که این ورزشکاران نیازمند دلگرمی و حمایت مالی مسئولین می باشد به  شور و شادی و همچنین غرور ایران گردیده است و از آنجا

شویق و دلگرم ن شان و از محل ردیف اعتباریجهت ت سالجاری(هدایاوپرداختیبودجه خدمات ٤١٧٠٢مودن ای شویقی ـ شهری  های ت

خدمات اداری بودجه سالجاری "تحت عنوان  ٤١٨٠٢خدمات شهری) و به دلیل کمبود اعتبار مبلغ فوق در ردیف مذکور با کسر از ردیف 

ضافه نمودن به ردیف  سه مطرح و پس از  بحث و تبادل نظر و اخذ رأی  ٤١٧٠٢کارمزد و بازپرداخت وام" و ا ضمن اقدام نماید در جل

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

  

سه مورخ  ٤/٤/٩٧و  ٢٨/٣/٩٧با توجه به غیبت آقایان؛ فرهام زاهد در جلسات مورخ  سپس سید امیر حسین علوی در جل  ٤/٤/٩٧و 

سالمی صره شورای ا ن ١٦ماده  ٢شهر رشت، برابر تب شهر غیبتآ سالمی  شورای ا شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از نامه داخلی 

  شان موجه تشخيص داده شد.ارایه توضیحات آقایان؛ فرهام زاهد و سید امیر حسین علوی به اتفاق آرا غیبت

  تشکیل گردد. ٢٥/٤/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  

در ادامه با توجه به حضور شهردار محترم رشت، جلسه به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکالت شهری و تسریع در روند 

  اجرای پروژه های عمرانی پرداخته شد.

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ٢١جلسه رأس ساعت 

  

   –   فاطمه شیرزاد –بهراد ذاکری  –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  -فرهام زاهد  –حجت جذب - اسماعیل حاجی پور حاضرین:
  محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –سید امیرحسین علوی              

  حامد عبدالهی ایبین :ـغ
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمدحسن علی پور هشتمینچهل و  ٢٥/٤/٩٧ ١٧:٢٠دوشنبه  ساعت: عادی

 به نام خدا

ـــالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، چهل و هشتمین جلسه٢٣/٤/٩٧مورخ  ٩٦٧براساس دعوتنامه شماره  شهر اسالمی  (عادی) شوراي اسـ

  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:
ده تن از اعضای محترم شورا درخصوص  ٢٤/٤/٩٧مورخ  ٩٧٩بررسی نامه دوفوریتی وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -

دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت، تحت عنوان بهای خدمات هزینه و ترمیم ٣٩طرح"معافیت از پرداخت عوارض ماده 
 )(غیر آسفالته های شهری در کوچه های خاکی اجرایی حفاری در پروژه های توسعه شبکه اصلی تاسیسات و زیرساختعملیات 

  محدوده شهر رشت" مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و تبصره.

هل و مصوبات چ ٣در اعتراض به بند  ٢٣/٤/٩٧مورخ  ٣٦٥٣/١/٩٧/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -

با موضوع((الیحه شهرداری رشت مبنی بر محدودیت  ٤/٤/١٣٩٧ششمین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  تردد در محدوده طرح ترافیک شهر رشت و پرداخت عوارض ورود برای خودروهای تعرفه شده در محدوده طرح ترافیک)).

ص "اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات درخصو  ٩٧-٤٣١٦٥ -بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -
  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت". ٩٧پیشنهادی سال 

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:
سالم، آغاز دهه       ضمن عرض  شت   شهر ر سالمی  شورای ا سین علوی، رئیس محترم  سید امیر ح سه، جناب آقای  در ابتدای جل

 .ضرت معصومه (سالم ا.. علیها) و میالد امام رضا (علیه السالم) را به همگان تبریک گفتندکرامت و میالد ح

سید امیر حسین علوی،همچنین روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را یادآور شدند و ابراز امیدواری کردند، طرح حمایت از  جناب آقای 

 .ا ارسال گرددکودکان استثنایی هرچه سریعتر از سوی سازمان یاد شده به شور

شورای پنجم  صریح کردند:  شهرداری ت سانه ها از عملکرد شورا و  صفانه برخی از ر شاره به نقد غیرمن شورا سپس با ا  ۱۱رئیس محترم 

ها می خواهیم در یک ماه باقی مانده تا انتخابات هیات ماه توأم با آرامش را در پیگیری امور شهرداری سپری نموده است و از رسانه

جدید شورا حاشیه سازی نکنند. شورای پنجم نشان داده تحت تاثیر معادالت بیرونی قرار نگرفته و بر مبنای منطق و مصالح  رئیسه

 .عمومی عمل می کند

آقای علوی ادامه دادند: نقدهای وارده بر عملکرد شهردار بر اساس انتظارات اعضای شورا و در چارچوب ضوابط به شهردار ابالغ شده  

ست. ضور  در ا شورا و در ح ضای  شورت اع شدند  و برخی برنامه ها را با م سه دعوت  شهردار محترم نیز به جل ستا امروز،  همین را

 .شهردار پیش خواهیم برد

  نطق پیش از دستور ناطق اول:

. (سالم ا.سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد، عضو محترم هیأت رئیسه شورا، در نطق پیش از دستور جلسه والدت حضرت معصومه 

علیها) و روز دختر را گرامی داشتند و ضمن تبریک دهه کرامت و میالد امام رضا (علیه السالم) خواستار برگزاری جشن های این دهه 

 .از سوی متولیان شدند

در  ن نیزسخنگوی محترم شورا با اشاره به مراسم جشن در بقعه خواهر امام و به مناسبت دهه کرامت تصریح کردند: حضور شهروندا

 .این مراسم پرشور بود و جا دارد از متولیان برگزاری تقدیر گردد
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صنعت و  ستیم و این امر بر بازار و  شدید گرما و قطعی روزانه برق ه شاهد ت شور  شورا ادامه دادند: این روزها در کل ک ضو محترم  ع

ساخت هایی که در مواجهه با بحران  شود و امیدواریم زیر  صورت متعدد برق قطع می  ست. روزانه به  شته ا مراکز درمانی تاثیر گذا

 ود. هستند، سریعتر رفع مشکل ش

های زیادی هم دیده اند. ایشان ادامه دادند: در بسیاری از محالت با قطعی برق، آب نیز قطع می شود. این روزها شهروندان خسارت

در کشورهای توسعه یافته اگر دولت ایجاد کننده مشکل است، به مردم خسارت وارد می کند، نوسانات اخیر برق به لوازم برقی منزل 

 .میدواریم اداره برق پاسخگو باشدآسیب زده است و ا

ایشــان با اشــاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت تصــریح کردند: مســئوالن باید بین مردم حضــور یابند و شــهروندان با  

 .دیدارهای مردمی، آنان را بشناسند و چهره به چهره مشکالت را بررسی نمایند

تذکر بخش نامه ای به مدیران دســتگاه ها شــدند تا مســئوالن بیش از پیش عضــو محترم شــورای شــهر رشــت همچنین خواســتار 

 .پاسخگوی عملکرد خود باشند

ستار پاسخگویی مسئوالن و دستگاه های خدماتی  شیرزاد، از تأکیدات فرماندار محترم در این زمینه تقدیر نمودند و خوا سرکار خانم 

 .شدند

ست و خدم شت، محیط زی سیون بهدا شاره به روز جهانی هموفیلی ابراز امیدواری کردند به رئیس محترم کمی شورا با ا شهری  ات 

ست، اتمام یافته و  شکی در حال احداث ا شگاه علوم پز شهرداری به کمک دان سوی  زودی پروژه احداث مرکز درمانی هموفیلی که از 

 .مورد بهره برداری قرار گیرد

ها هنوز آماده نیست جدید شهرداری در میدان گیل تصریح کردند: زیر ساخت ایشان همچنین با اشاره به بازدید از ساختمان اداری

شده اند و از شهردار می خواهم هر چه زودتر معاونت ستقر ن ضای و همه کارکنان م شوند زیرا برای ام ساختمان جدید مستقر  ها در 

 .را هم دچار مشکل کرده استیک مدیر باید دوباره مکاتبات به ساختمان سعدی برگردد و همین امر ارباب رجوع 

خانم شیرزاد در مورد آسانسور ساختمان جدید هم گفتند: ایمنی آسانسور تامین نشده و از حراست شهرداری خواستم فعال آسانسور 

شود سارت ن شده ولی هنوز  .را خاموش کنند تا هیج فردی دچار خ ضای وسیعی بنا احداث  ست و ف ساختمان جدید ا با وجود آنکه 

 .ارکنان فضای مناسب ندارندبرخی ک

ساختمان گیل راه  ستگاه خنک کننده دیروز در  ضیح گفتند: د شورا، در تو سین علوی رئیس محترم  سید امیر ح در ادامه جناب آقای 

  .افتاد و با توجه به گزارش های رسیده ایمنی آسانسور نیز تامین شده است

ش ساختمان جدید  شورا در مورد راه اندازی  ساختمان جدید رئیس محترم  سب در  سعدی نیز گفتند: تا ایجاد تاالر منا ورا در خیابان 

ر زیادی در  ناچاریم از اتاق شهردار به عنوان سالن جلسات شورا استفاده کنیم و فعًال برای جلوگیری از هزینه اضافی تالش داریم تغ

 .ساختمان صورت نگیرد

این نقل و انتقاالت خواستند: با توجه به اینکه طبقه ششم ساختمان جدید  سپس جناب آقای نصرتی شهردار محترم رشت، در زمینه

شهردار در هر دو مکان باقی  شود تا دو هفته دیگر نیز دفتر  شده، اجازه داده  ساختمان گیل هنوز آماده ن شهردار در  شهرداری و تاالر 

 .بماند

پیگرد قضایی قرار می گیرند، گفتند: بسیار دیده شده پرسنل پس از آن جناب آقای علوی در مورد وضعیت پرسنل شهرداری که مورد 

ســد معبر شــهرداری که طبق قانون به وظیفه خود عمل می کنند، دچار هجمه می شــوند و یا از ســوی دســتگاه قضــایی مورد پیگرد 

سنلی هم که به وظایف قا .قانونی قرار می گیرد نونی خود عمل می کنند، می شهرداری باید قاطع تر از نیروهای خود حمایت کند. پر

 .باید مورد حمایت باشند

شهردار شدند و گفتند: برای پروژه های   شورا در مورد پیگیری برای رفع نواقص طرح تفصیلی نیز خواستار توضیحات  رئیس محترم 

 .مل چه پروژه هایی استهای عمرانی شهرداری تا پایان سال شاشهردار گزارش دهد که در چه مراحلی است و بدانیم برنامه ۹۷سال 
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سپس جناب آقای بهراد ذاکری ، عضو محترم شورا، در حضور شهردار خواستار توضیح شفاف شهردار در مورد انتقالش به وزارت کشور 

شدند و گفتند: گویا استعالم هم در این زمینه صورت گرفته است و باز زمزمه عدم ثبات در مدیران تحت امر شهرداری هم شنیده می 

 .دشو

ست،  شهروندان ا د. حق  سانه ها اعالم نما شورا و ر شهرداری را به  ست بدهکاران و طلبکاران به  شورا ادامه دادند: لی ضو محترم  ع

د. به نظر می رسد نه تنها پروژه  ای آغازبدانند هر پیمانکار چقدر طلب دارد. همچنین پروژه های عمرانی در دست اقدام را اعالم نما

 .ه حتی چاله های معابر هم ترمیم نشده استنشده است بلک

ساماندهی و پرداخت پاداش به  شدند و گفتند: با توجه به  شفافیت در پرداخت پاداش به مدیران  ستار  آقای ذاکری همچنین خوا

شنهاد  صورت می گیرد؟ پی سوابق و...  ساس مبنای علمی و فنی و  ست آیا بر ا سوال ا شهرداری که  صابات در   می دهممدیران و انت

رات مورد بررسی این کمیته قرار گیرد  .کمیته انتصابات شکل گیرد تا تغ

ماه اول صـورت گیرد و علت عدم تحقق توضـیح داده شـود باید  ۳ای تحقق درآمد ایشـان ابراز کردند: الزم اسـت، گزارش مقایسـه 

مدیران انتقاد دارند که دسترسی به شهردار  ماه اول چه پروژه هایی بر اساس بودجه مصوب صورت گرفته است. ۳مشخص شود در 

 .ندارند

ستار توضیح شفاف در مورد قرار داد شرکتی که  عضو محترم کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورا همچنین خوا

در مورد های زیادی قرار اســت تصــفیه خانه ســراوان را ایجاد کند شــدند و افزودند: آیا اطالعات اعضــای شــورا غلط اســت؟صــحبت

صورت  ست؟ آیا قراردادی  شته ا شرکت مذکور دا ست. آیا گرید این کار را  صورت گرفته ا سراوان  شرکت طرف قرارداد با  صالحیت 

گرفته و یک مســیر غلط باید ادامه یابد؟ این قرارداد شــفاف نیســت. آیا توجیه علمی دارد. پاســخ علمی دهید، بعد از اجرای قرارداد 

 ! میلیارد پول کشور در سراوان هزینه شده و آیا پاسخگوی علمی تصفیه سراوان هست؟ ۶چه اتفاقی می افتد شیرابه بعد از تصفیه 

 .نمی توانیم به استناد یک روش غیر علمی، قرارداد غلط را ادامه دهیم

ز شدند و گفتند: مردم نیسپس آقای حامد عبدالهی ، خزانه دار محترم شورا نیز در حضور شهردار خواستار شفافیت در عملکرد ایشان 

ماه از سال گذشته و  ۴از اعضای شورا سوال دارند. حوزه های مختلف شهرداری زیر سوال هستند. معاونت عمرانی زیر سوال است. 

صورت می گیرد. چرا یک رقم  صه هدفمند  سناد مناق صورت نگرفته و ا صورت می  ۶۰هیچ اقدامی  میلیاردی با پیمانکاران غیر بومی 

 .گیرد

شوند. چرا از ظرفیت پیمانکاران بومی  شت می  شرکتهای غیربومی وارد ر شده و  سته  سوی ناجا ب قرادادهای پل های روگذر که از 

شهر نازیباست از هر مسیری که وارد رشت شوید، چهره شهر زشت و زننده است.تابلوهای داربستی،پرچمی و   .استفاده نمی شود

 .شهر نصب شده و رشت را نازیبا کرده استپیام های تبریک و ... در چهار طرف 

سرعت کار کند  صورت گیرد.  صالحاتی  صیلی ا ضوابط طرح تف شتیم در  سازی انتظار دا شهر جناب آقای عبدالهی، افزودند: در حوزه 

ن آمده است  .است. سازنده ها چقدر باید تحمل کنند و بالتکلیف مانده اند و آمار صدور پروانه بسیار پا

شان بر د صورت نگیرد نمیای شت درآمد پایدار ایجاد رآمدزایی با ممیزی امالک تاکید کردندو افزودند: تا زمانیکه ممیزی  توان برای ر

همچنین وعده دولت الکترونیک را به مردم دادیم ولی برای کوچکترین استعالمی، عدم خالف و پرداخت بدهی و... ارباب رجوع . کرد

شهرداری مراجعه  صًا به  شخ ست تا دولت  .کندباید  شت ه شود. این ظرفیت در ر ضوری بودن ارائه خدمات باید زودتر آغاز  غیرح

 .الکترونیک راه اندازی گردد

ـــعیت پیمانکاران نیز گفتند: پیمانکاران خرد باالتکلیف مانده اند هیچ برنامه پرداختی وجود ندارد. تاوان آقای عبدالهی در مورد وض

 .کسی پاسخگو نیست تأخیری ها را مردم می دهند و

عضو محترم شورا ادامه دادند: لیست پاداش و میزان پرداختی به فرد باید به رؤیت شورا برسد . گویا چند مرحله پاداش داده شده  

ولی به شورا گزارش نشده است. شهردار لیست پاداش را به هر نام و هر عنوانی که پرداخت کرده به شورا گزارش دهد. مردم ناراضی 
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ست ست تهاترهایی که باالی ه سازی کنید. همچنین لی شفاف  ست  ۲۰۰ند باید  شود و لی شخص  شده باید م میلیون تومان انجام 

 .اسناد خزانه باید به شورا گزارش شود. شهرداری رشت در سال گذشته چقدر اسناد خزانه داده و به کدام شرکتها داده است

به بدنه شهرداری هستیم. لیست افرادی که اضافه شده اند و خدماتی که ارائه می ایشان تصریح کردند: هر روز شاهد افزایش نیرو 

 .درصد پرسنل شهرداری بالتکلیف مانده اند ۳۰مشاور گرفته شده و آن هم در شرایطی که  ۵۰دهند را به شورا گزارش دهید. 

شهردار قبل منعقد ۲۰آقای عبدالهی ادامه دادند:  ست چه کاری می  میلیارد مبایعه نامه در دوره  شخص نی شده ولی حوزه امالک م

ر شهردار قرار نیست مبایعه نامه  کند. تکلیف مالکین مذکور را مشخص کنید. شهرداری برای ملک مبایعه نامه صادر کرده ولی با تغ

صی انجام نداده ولی قرارداد چاله .ها بالتکلیف بماند سازمان عمران کار خا شده  شهر ترمیم ن شده و  تن ۴۰۰۰های  سفالت منعقد  آ

شهر برای مرمت معابر  سفالت تولیدی را چرا در  ست. این آ شده ا شود و یک ریال هم پول داده ن شت خارج می  شهر ر سفالت از  آ

 .نریختید

ه دخزانه دار محترم شورا افزودند: قیر یارانه گرفتیم و به مسکن و شهرسازی تعهد دادیم برای استفاده در محدوده مسکن مهر، استفا

شود و سفته هم امضا شده ولی حتی یک متر محدوده مسکن مهر هزینه نشده و طی قراردادی که گفته شد برای خارج رشت هزینه 

 .می شود. مردم بدبین شده اند. از شهردار انتظار داریم این نابسامانی را جمع کند

شهردار  ضانپور نیز گفتند: امروز قرار نبود از  شورا و مدیریت سپس، جناب آقای احمد رم ست که  شود. اعتقاد بنده هم این ا سش  پر

دستور جلسه پرسش نبوده است و با توجه به حضور اصحاب رسانه، شایعات مبنی بر رفتن  .ای باشندشهری در یک فضای شیشه

 .ها شبهه رفتن را بیشتر می کندشهردار و رفتن به وزارت کشور، این پرسش

ق اعضای شوراست. ولی یادمان باشد که شورای پنجم در چه شرایطی وارد شد و دکتر نصرتی عضو محترم شورا افزودند: پرسش ح

سئولیت را پذیرفت. در این مدت  شرایطی این م ساس آرامش  ۳۱در چه  سانی اح ست. منابع ان شده ا سته  شهرداری ب ساب  بار ح

شتند . امروز بیش از  سنل آرام ۲۵ندا ست. پر شود.  .ش کاری دارندپروژه مطالعه و آماده واگذاری ا سدود ن ساب ها م شده ح تالش 

 .برای کارهای زیربنایی برنامه تدوین شده است

ایشان تاکید کردند: گفته های بنده برای تنویر افکار عمومی است ولی موارد مطرح شده از سوی اعضای شورا نیز حق اعضاست ، اگر 

 ضای شورا اطالع داده می شد .قرار است دستور جلسه ناگهان عوض گردد از قبل باید به اع

ن نامه ای در این باره گفتند: طرح دغدغه های اعضای شورا به معنی طرح سوال از شهردار نیست و  رئیس محترم شورا طی تذکر آ

 .سواالت مطرح شده بدین معناست که شهردار در ارائه گزارش خود به آن پاسخ دهد

تر از از شهرداری رشت نیست و شان رشت باالتر از این است که مسئولیتی :مسئولیتی مهمبا این حال آقای بهراد ذاکری دوباره گفتند

 .را که پذیرفته اید، ناتمام گذاشته و به وزارت کشور بروید

آقای علیپور نیز درباره جابجایی نیروها خواستار توضیح شدند که بر چه مبنایی عزل و نصب می شوند. همچنین خواستار توضیح در 

 .جذب مشاوران شدند مورد

صی واگذار و کارکنان  صو شهرداری را به بخش خ سعه می خواهند. کارکنان  شهر از ما کار و تو شورا افزودند: مردم این  ضو محترم  ع

 .زحمت کش را گرفتار کردند

  .آقای محمد حسن عاقل منش نیز گفتند: ارائه مشکالت نشان از دلسوزی اعضای شورا دارد 

شور سات غیر علنی مطرح و روند کاری در  شورا در جل ضای  سیاری از موارد دغدغه اع ست ب ست. بهتر ا ای پنجم نیازمند بازنگری ا

 .بررسی گردد، نه بدین معنا که مردم نامحرم هستند بلکه برای این که مواردی که باید رفع شبهه شود، غیر علنی بررسی گردد

شبهه سی  شورا تاکید کردند: این نحوه برر ضو محترم  سرمایهاختالف را تداعی می ع گذار می بندد.یقینا کند و آرامش را برای ورود 

همه اعضای شورا سواالت زیادی دارند و این نشان دهنده ابعاد وسیع کاری ماست . به نظر می رسد اگر قرار است گفتمانی را برای 

شوراکار ایجاد کنیم، باید فضای ویژه گفتمان را به صورت تخصصی پیش ببریم. شه  ردار محترم نیز باید پاسخگوی سواالت اعضای 

 .باشد تا حرف ناگفته ای بین شورا و شهردار باقی نماند
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سئولیت را  شهردار این م شرایطی که  سوال نماید. اما نباید  شهردار  ست که از  شورا ضای  آقای فرهام زاهد نیز گفتند: حق طبیعی اع

های سنگین گذشته و... را فراموش نکنیم. ولی از شهردار انتظار داریم کارهای انجام پذیرفت، فراموش کنیم. ابالغ های مکرر، بدهی 

 .شده را هم توضیح دهند تا کلیه سوء تفاهم ها بر طرف شود

سه  شان را مقای ست که بنده عملکرد ای شورا افزودند: این دفاع امروز به این معنا سیون برنامه و بودجه و حقوقی  رئیس محترم کمی

   .رچند که رای بنده دکتر نصرتی نبود. نامی مقدس تر از رشت برای من وجود نداردمی کنم ه

ــده و.. را بدانم ولی فراموش نکینم در دوره قبل کارگروه هایی  ــاورین جذب ش ــت مش ــت پاداش ها، لیس بنده هم می خواهم لیس

 .تشکیل می شد و اعضا درخواست پاداش می کردند

وهای حجمی نیز شخص شهردار از اسفند ماه درخواست ساماندهی این نیروها را داده است. چیزی ایشان ادامه دادند: در مورد نیر

شکالت رفع گردد سیده، کمک کنیم تا این م شته به ارث ر سرمایه  .که از گذ شته، پروژه های  شد منفی دا شرایطی که درآمد ما ر در 

  .ینه داشتگذاری باید با نظر نهادهای دیگر باشد، نباید انتظار خدمات به

ست های فراقانونی و غیر  ست. خود ما با درخوا ده همین اتاق ا سؤاالتی که اکنون داریم، زا سمت اعظم  شان تاکید کردند: اگر ق ای

نفر  ۱۱آیا ما واقعًا همین افرادی هستیم که جلوی رسانه ها هستیم؟! آیا در مشکالت ایجاد شده  .قانونی این مشکالت را ایجاد کردیم

 !اشته اند؟نقش ند

شورا  ست تا به سواالت  ضر ا شهردار امروز اینجا حا ضوعات دو طرفه و شخصی گردد و  شورا گفتند: نباید مو در ادامه رئیس محترم 

 .پاسخ دهد. جو را متشنج نکنیم

. فراموش آقای حجت جذب نیز در حضور شهردار گفتند: قطعًا امروز طرح سوال نیست ولی گفت و گو اعضای شورا با شهردار است

شکالت  سته به برخی م شهردار توان شتند و امروز اگر  صرتی کارکنان تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق دا نکنیم که تا پیش از دکتر ن

 فایق شود، به خاطر همراهی اعضای شورا بوده است.

ند ـــورا افزود ـــو محترم ش به دکتر ن :عض ـــی  ـــخص ها را ش غه  غد ـــود، برخی از د ـــنج نش ـــا متش که فض ـــرتی اعالم برای آن   ص

می کنم. ولی از شهردار انتظار داریم بهترین فصل اجرای پروژه های عمرانی را از دست ندهد. برخی پروژه ها  هنوز به مرحله مناقصه 

 .هم نرسیده است

شاره نمودند و گفتند: به نظر می رسد برخی از مدیران از این اختیارات سوء اده می استف ایشان به موضوع تنفیذ اختیار به مدیران ا

 .کنند

ن تکلیف حساب های باز شهرداری در سنوات گذشته شده و ابراز کردند:  آقای حجت جذب، نائب رئیس محترم شورا، خواستار تع

ست شته ا سالهای گذ ست و اطالعات غلط و مربوط به  صحیح نی شورا  شده به  ست امالک ارایه  صی در  .حتی لی شخ برخی امالک 

ست و ن شخص کند. برای طرح قرار گرفته ا ضعیت این افراد را م شهرداری و ر کاربری دهد.  شد و نه می تواند تغ ه می تواند بفرو

ن کاربری هم اعالم نشده است  .برخی امالک حتی تع

ضع موجود شدند و گفتند: برخی مدیران مناطق بیش از  شورا با بررسی و ستار مصوبه جدید  شان در مورد لیست پاداش هم خوا ای

سهل  شهر مورد بیحد  شیه  ساکن در حا شود و یا تذکر انگاری می کنند. مردم  سی ن توجهی مدیران مناطق قرار گرفته اند و اگر برر

سفالت هم  سانه ای می کنم. برخی مناطق کم برخوردار نظیر پاره بیجار حتی یک آ شود، بنده موارد را ر شورا جدی گرفته ن ضای  اع

 .ندارد

رد شرکت های حجمی شدند و گفتند: به نظر می رسد برای برخی منافع ایجاد شده که عده ای چشم ایشان خواستار نظارت بر عملک

 .بر تخلفات بسته اند. از شهردار می خواهم موضوع نظارت بر این شرکتها را جدی بگیرد تا موجب دلگرمی کارکنان گردد

یز در حضور شهردار گفتند: یک سال از فعالیت شورا سپس آقای رضا رسولی، رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا ن

 .می گذرد و شفاف سازی را باید از خودمان آغاز کنیم و بنده در این راستا فرمی را هم آماده کرده ام
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صریح کردند: در کمیته ای که زیر مجموعه  صیلی ت صالحات طرح تف شورا در مورد ا شهری  سعه  سیون عمران و تو رئیس محترم کمی

م. به نظر  کمیسیون عمران ایجاد شده، موضوع طرح تفصیلی بررسی گردید و تالش کردیم در الیحه کارشناسی مشکالت را رفع نما

 .می رسد فشارهای از سوی برخی از دوستان صورت می گیرد و تاکنون موفق به اجرا نشده ایم

میلیارد ملک در محدوده مسکن  ۲۰۰د: مدیریت شهری بیش از ایشان برخی از عملکردهای دوره پنجم را مطرح کردند و تصریح کردن

ــیار حرفه ای را در پیش گرفتیم و از بودجه به  ــت. در بحث تراموا یک رفتار بس ــده و قابل انتقال اس ــی کردیم که آزاد ش مهر را بررس

 .سمت دریافت مجوز تراموا رفتیم

سو نهاده و عملکرد م وضعیت قابل قبولی داریم.  اگر بخواهیم عملکرد درون شهرداری را یک  سطح کلی و کشوری بررسی نما را در 

 .برخی نواقص ناشی از ضعف در عملکرد مدیران شهرداری است

ـــته ایم و همین امر زمان کار را به تعویق می اندازد.  ـــولی همچنین گفتند: تاکنون برنامه ای در حوزه های مختلف نداش آقای رس

 .صورت می گیرد و شفافیت مورد نظر خود را به مردم قالب نکنیمجابجایی برخی مدیران با سفارش 

جناب آقای اسماعیل حاجی پور، رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا هم گفتند: از فضای جلسه امروز احساس خوبی 

  ندارم و فقط یک جمله می گویم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار.

به  خت  یت در پردا فاف ـــ تار ش ـــ ـــورا نیز خواس ئت رئیســــه ش ـــو محترم هی ـــیرزاد، عض مه ش فاط خانم  کار  ـــر ـــپس س   س

شفافیت در عملکرد هستیم، انتظار داریم اعضای شورا نیز با هم روراست بوده و  رسانه ها شدند و گفتند: اگرچه از شهردار خواستار 

 .شفافیت خود اعضای شواستشفاف عمل کنیم. امروز سواالت مطرح شده ناشی از عدم 

شدند و تأکید  ن تکلیف نگهبانها  ستار تع شورا، خو شهری  ست و خدمات  شت، محیط زی سیون بهدا در ادامه رئیس محترم کمی

 .کردند: فراخوان شرکت طرف قرارداد باید صورت گیرد و اگرکمبود نگهبان داریم باید به شورا گزارش شود

های مطرح شده به شهردار هم شهرداری رشت در شهر خالق خوراک شدند و در مورد سؤالایشان خواستار مشخص شدن میزبانی 

گفتند: بخشی از این سواالت را باید مدیران و معاونان شهرداری پاسخ دهند. شهردار با تفویض اختیار به مدیران بخشی از عملکردها 

 .درا واگذار کرده و مدیران باید در صحن شورا حاضر شده و پاسخ دهن

سرمایه گذار  سرمایه گذاری نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است و امیدواریم هرچه سریعتر  شیرزاد ادامه دادند: در خصوص  خانم 

ن تکلیف شود  .شهر بازی تع

سپس آقای دکتر نصرتی ، شهردار محترم رشت در صحن شورا گفتند: برای تصفیه خانه شیرابه سراوان در دو روز گذشته دو جلسه  

در فرمانداری برگزار کردیم و دیوان محاسبات موضوع را بررسی نمود. در نهایت تصمیم بر ادامه کار شرکت طرف قرارداد بود تا کار را 

دیه محیط زیست با پیمانکار مربوط تسویه حساب گردد  .تحویل دهد. یک ماه بر اساس قرارداد آزمایشی کار کند و بعد از تا

ــرتی ا ــت، به دیوان جناب آقای دکتر نص ــکل نداش ــده و اگر بعد از آزمایش مش ــکیل ش ــبات تش فزودند: پرونده ای در دیوان محاس

 .محاسبات گزارش شود تا دوستانی که صورتجلسه را امضا کرده اند، دچار مشکل نشوند

پروژه اعتبار  ۲۵هایی می شود. هر تیر قرارداد آن ن ۳۱پروژه داریم که منابع آن ملی یا استانی است و تا پایان  ۲۵ایشان ادامه دادند: 

 .منابع دولتی را برای اجرا جذب خواهد کرد

میلیون تومان با مشـــاور آن منعقد شـــده  ۴۰۰میلیارد و  ۲آقای نصـــرتی در مورد قرارداد تراموا هم گفتند: قرارداد مطالعات به مبلغ 

 است.

شت ابراز کردند: در مورد قرارداد پروژه های عمرا ست که شهردار محترم ر سال جاری ا پروژه را باید اجرا کنیم.  ۱۲نی نیز مالک بودجه 

این پروژه ها بررسی و توضیح داده شده است. تقاطع غیرهمسطح مصلی را در بودجه داریم و چندین جلسه برای اجرایی کردن آن 

ست شود. با این حال هنوز نتوان صلی اجرا  د نبود که پل کابلی م شته مورد تا شتیم در گذ ضایت نماینده محترم ولی فقیهدا را  یم ر

 .جلب کنیم تا پل جلوی مصلی اجرا گردد و اگر به نتیجه نرسیم باید از بودجه امسال حذف گردد
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آقای نصـــرتی همچنین در مورد مشـــکالت مالکیت تاالب عینک هم گفتند: برای تاالب عینک جلســـه  داشـــتیم و برای رفع اختالف 

آب منطقه ای و یک مالک خصوصی جلسه برگزار شد و فارغ از بحث های مالکیت قرار شد، به صورت مالکیت با نمایندگان و شرکت 

ات در جلسات مشترک بررسی می گردد  .اجاره ای و توافقی کار صورت گیرد. بعد از توافق، جز

نتخاب کردیم و قرار است هر شب شهردار محترم رشت در مورد جشنواره تئاتر خیابانی و موسیقی خیابانی هم گفتند: مدیر پروژه ا 

سازمان فرهنگی با هنرمندان انجام  د  شیم که به صورت هفتگی تسویه حساب ها با تا شته با در پیاده راه فرهنگی برنامه هنری دا

 .گیرد و چهارشنبه شب افتتاح نخست آن صورت خواهد گرفت

ات، پلیس ســاختمان و... که دچار ایشــان همچنین در مورد پرســش یکی از اعضــای محترم شــورا گفتند: مدی ران شــهرداری ، اجرا

ضمانت ملکی ندارند شوند، هیچگونه  ضایی می  شکالت ق شهرداری به عنوان وثیقه  .م ضا دارم طی یک الیحه تعدادی از امالک  تقا

ن شود  .تع

صویب شهر های خالق خوراک هم گفتند: کلیات ت شت در مورد کلیات اجالس آذرماه  ات  شهردار محترم ر سی جز شده و برای برر

م تقاضا دارم، نمایندگانی از طرف شورا مشخص شود تا  د اعضای شورا هستیم تا ریز هزینه ها را مشخص نما نیازمند بررسی و تا

م ات را به اتفاق عضو شورا بررسی نما  .جز

با توجه به تماس ها و مذاکرات و اســتعالم ها،  آقای دکتر نصــرتی همچنین در مورد انتقال خود به وزارت کشــور نیز توضــیح دادند:

 .امکان این انتقال وجود داشته است اما بنده کاری را که آغاز کرده ام ادامه می دهم و هنوز به تصمیم خاصی نرسیده ام

شــورا  محرمانه بهایشــان در مورد مؤدیان و طلبکاران نیز گفتند: به لحاظ حقوقی نمی توانیم اســامی را منتشــر کنیم ولی می توانیم 

 .گزارش دهیم

شهردار محترم رشت در مورد لیست پاداش ها و کمیته انتصاب مدیران هم ابراز کردند: قبال به شورا گزارش شده است. چند بار هم 

ـــابات ایجاد کنیم ولی در عمل با واقعیت های موجود نمی توان کاری از پیش برد. اگر فکر می کنید کمیته ـــد کمیته انتص  قرار ش

 .انتصابات در رشت پاسخگو خواهد بود و تحت فشار انتصابات صورت نمی گیرد، می توان یک روزه این کمیته را ایجاد کرد

ــهیالت طبیعتا در هر  ــرتی در مورد تحقق بودجه نیز گفتند: برخی ردیف های بودجه نظیر فروش اموال و دریافت وام و تس آقای نص

 .ماه وصول نمی شود

    .ر دعوت معاونت های شهرداری به صحن شورا شدند تا شخصًا عملکردهای خود را گزارش دهندایشان سپس خواستا
سه به بحث و تبادل شت، جل شهردار محترم ر ضور  شهری و ارائه گزارش در ادامه با توجه به ح شکالت  سائل و م صوص م نظر درخ

  آقای دکتر نصرتی پرداخته شد.

  

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:

در دبیرخانه شورا به  ٢٠/٤/٩٧مورخ  ٩٤٧ثبت شده به شماره  ٥/٤/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ١٨٩٤ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ ١

ـــــی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در سال  " با قید یک فوریت در ٩٧پیوست"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانـ

ــه مطرح و پس از بحث  ــورت عادی به نظر و تبادلجلس ــد به ص ــمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر ش و اخذ رأی ض

  کمیسیون ذیربط ارجاع شود.
  

  مصوبات

  دستور اول:

ده تن از اعضــای محترم شــورا مبنی بر بررســی و تصــویب  ٢٤/٤/٩٧مورخ  ٩٧٩نامه دوفوریتی وارده در دبیرخانه شــورا به شــماره 

دفترچه تعرفه عوارض شــهرداری رشــت، تحت عنوان بهای خدمات هزینه و ترمیم عملیات ٣٩ماده طرح"معافیت از پرداخت عوارض 
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های شهری در کوچه های خاکی (غیر آسفالته ) محدوده شهر اجرایی حفاری در پروژه های توسعه شبکه اصلی تاسیسات و زیرساخت

  ح؛رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و دو تبصره به شر 

  ماده واحده: 

شهری از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و لزوم بهره ساخت های خدمات  سات و زیر سی شبکه تأ سعه  ستای تو شار در را مندی همه اق

سفالته )  شبکه) در کوچه های خاکی ( غیرآ ساخت  سعه زیر  صرفًا تو صوب گردید اجرای پژوه های مزبور (  جامعه از این خدمات، م

ــت، از  ــهر رش ــطح ش ــازی نوار حفاری معاف گردند . فلذا ترمیم نوار حفاری برعهده س پرداخت عوارض و بهای خدمات ترمیم و بازس

  مشمولین معافیت مندرج در این ماده می باشند.

این مصوبه صرفًا در راستای ایجاد زیرساخت های توسعه شبکه اصلی خدمات شهری است و انشعابات مشمول این ماده  -١تبصره 

  ی باشند. واحده نم

معافیت از پرداخت عوارض حفاری نافی تکلیف أخذ مجوز های قانونی از شهرداری رشت نمی باشد. مشمولین این مصوبه  -٢تبصره 

همچنان ملزم به أخذ تمامی مجوزهایی که تاکنون الزامی بوده و یا به موجب قوانین بعدی پیش بینی می گردد هسـتند. در جلســه 

دفترچه تعرفه ٣٩ادل نظر و اخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، طرح"معافیت از پرداخت عوارض ماده مطرح و پس از بحث و تب

عوارض شــهرداری رشــت، تحت عنوان بهای خدمات هزینه و ترمیم عملیات اجرایی حفاری در پروژه های توســعه شــبکه اصــلی 

شهر رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده های شهری در کوچه های خاکی (غیرآسفالته) محدوده تأسیسات و زیرساخت

 واحده و دو تبصره، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

  دستور دوم: 

شماره  شت به  ستان ر شهر شماره  ٢٣/٤/٩٧مورخ  ٣٦٥٣/١/٩٧/٨٠٢٩نامه فرمانداری  شده به  صوص  ٢٣/٤/٩٧مورخ   ٩٦٤ثبت  درخ

  به شرح؛ ٤/٤/١٣٩٧ششمین جلسه(عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ مصوبات چهل و  ٣عدم وجاهت قانونی بند 

  مصوبات آن شورا با موضوع(( الیحه شهرداری رشت مبنی بر محدودیت تردد در محدوده طرح ترافیک شهر  ٣پیرامون بند

شده در محدوده طرح ترافیک))؛ هرگونه تصمیم امور مربوط  گیری دررشت و پرداخت عوارض ورود برای خودروهای تعرفه 

به عبور و مرور درون شـهری، سـازماندهی، هماهنگی و همچنین اقدامات مربوط به هدایت و انتظامات ترافیکی شـهرها با 

صره ( ن نامه اجرایی تب شور ٤) ماده (١رعایت"آ شورای عالی هماهنگی ترافیک ک سیس  صالح موادی از قانون تأ ) قانون ا

باشــد. لذا مصــوبه یاد شــده دارای وجاهت هنگی ترافیک اســتان قابل اجرا می"،پس از طرح در شــورای هما١٣٩٣مصــوب 

  قانونی نمی باشد؟ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛

  صوص بند ضوع ٣درخ شورا بامو صوبه  شت مبنی بر محدودیت تردد در محدوده طرح ترا« م شهرداری ر شهر الیحه  فیک 

  ؛» رشت و پرداخت عوارض ورود برای خودروهای تعرفه شده در محدوده طرح ترافیک

  شــورای ترافیک  ٩/٤/١٣٩٣صــورتجلســه مورخ  ٢موضــوع اعمال محدودیت های ترافیکی در هســته مرکزی شــهر طی بند

اسالمی شهر رشت ابالغ به شورای  ٥/٤/٩٣مورخ  ٤١/١/٢٥٩٤/١/٨٠٢٩شهرستان رشت مطرح و مصوب و طی ابالغیه شماره 

ستناد ماده  صره  ٥گردید. پس از آن به ا ن نامه اجرایی تب شورای عالی  ٤ماده  ١آ سیس  صالح موادی از قانون تأ قانون ا

های ترافیکی همزمان با درخواســت اجرای طرح ویژه اتوبوس، جهت هماهنگی ترافیک کشــور، موضــوع اجرای محدودیت

شورای هماهنگی تر ستان ارجاع و طی بند اخذ مجوز به  سه مورخ  ٩افیک ا صوب  ٢٣/٥/٩٣صورتجل سی و م ضوع برر مو

گردید که به اشتباه در این صورتجلسه فقط به اجرای طرح ویژه اتوبوس اشاره شده است. شهرداری رشت جهت رفع ابهام 

ــماره  ــورای هماهنگی ترا ١٤/١٠/٩٣-٢٠٩٨/٥٥طی نامه ش ــتانداری گیالن، عنوان مدیر محترم حمل و نقل و دبیر ش فیک اس

سیرهای حاجی صًا مبحث اجرای طرح ترافیک در م شخ شهرداری را م صیقالن) به  سیج(میدان  شهرداری و فلکه ب آباد به 

ستانداری محترم مبنی صله از ا سخ وا ستعالم نمود و پا بر از قلم افتادن مجوز ایجاد محدودیت ترافیکی در خیابان  مجددًا ا

ــریعتی و امام خمین ــه ابالغی مورخ  ٩ی(ره) در بند های ش ــورتجلس و موافقت با اجرای طرح و تأکید بر آن در  ٢٢/٥/٩٣ص
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شورای هماهنگی ترافیک  سوی  شهر از  ـــای نظم دهی ترافیک و رعایت موضوعات زیست محیطی در بافت مرکزی  ستـ را

ـــت. فلذا با عنایت به اینکه اجرای طرح ترافیک و  ـــراحت اعالم نموده اس ـــتان را به ص ایجاد محدودیت ترافیکی در اس

مسیرهای منتهی به میدان شهدای ذهاب، بدون ذکر مصادیق مشخص و یا مقرر نمودن استثناء یا مانعی در مسیر اجرای 

 ١٨/١٠/٩٣مورخ  ٨/٩٣ز  ٢٤٢٩٠/٤٥ومتعاقبًا استان مصوب حتی در نامه شماره طرح،درشورای هماهنگی ترافیک شهرستان

ست؛در وا شده ا شت مجاز به اجرا و اعمال انواع محدودیتبدان تأکید  شهرداری ر سیرهای قع  های ترافیکی قانونی در م

مصوب به تشخیص کارشناسان فنی خود شده است. در همین راستا شهرداری رشت موضوع فروش طرح آن هم بر اساس 

ــناور پارکینگ ــرایط موجود محدوده ترافیک به تعظرفیت ش عدد (روزانه) را به  ٥٠٠٠داد های محدوده و با در نظر گرفتن ش

ــتناد بند   ــنهادی خود را به اس ــت و نرخ پیش قانون  ٧١ماده  ٢٦عنوان یکی از ابزار اجرای محدودیت طرح ترافیک درخواس

شوراها جهت تصویب به شورای اسالمی شهر رشت ارائه نموده است و شورا نیز با اختیار قانونی خود نسبت به تصویب 

د اجرای م  حدودیت در قالب فروش طرح موافقت نموده است. نرخ و تأ

ستای اجرای طرح مزبور از مراجع ذی ربط می  شت ملزم به اخذ کلیه مجوزهای قانونی در را شهرداری ر شود  النهایه مقرر گردید اعالم 

 باشد.

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا اعالم وصول  ٩/٣/٩٧ مورخ  ٦٢٧ثبت شده به شماره  ٨/٣/٩٧مورخ  ٩٧-٤٣١٦٥ -نامه شهرداری رشت به شماره ش ر

سالمی شهر رشت مورخ  شورای ا سه  ، به پیوست الیحه"اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه ٢١/٣/٩٧شده در چهل و چهارمین جل

 ٢١/١٢/٩٦مورخ  ٢٦٠٤٢٩ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری رشــت"  برابر نامه شــماره  ٩٧بهای خدمات پیشــنهادی ســال 

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا و نیز  ٦/٤/٩٧رست محترم سازمان، جهت بررسی و تصویب، پس از طرح در جلسه مورخ سرپ

کمیسیون های برنامه و بودجه و حقوقی و نیز حمل و نقل و ترافیک شورا و اخذ گزارش از کمیسیون  ٢٠/٤/٩٧جلسه مشترک مورخ 

ــه مطرح و پس از بحث و تب ــال های مذکور در جلس ــع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات س ــالحیه و وض  ٩٧ادل نظر و أخذ رأی"اص

  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت" با اصالحاتی(پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

ـی در جلسات مورخ  سپس ـ  ١٦ماده  ٢شت، برابر تبصرهشورای اسالمی شهر ر ١١/٤/٩٧و  ٤/٤/٩٧با توجه به غیبت آقای حامد عبداله

ن شهر غیبتآ سالمی  شورای ا ضیحات آقای حامد عبدالهی به اتفاق آرا نامه داخلی  سی قرار گرفت که پس از ارایه تو شان مورد برر

  شان موجه تشخيص داده شد.غیبت

  تشکیل گردد. ١/٥/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ٢٠:٤٠ت جلسه رأس ساع

  
  –د ـام زاهـفره –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  –حجت جذب  -حامد عبدالهی  –اسماعیل حاجی پور   حاضرین در جلسه :

  سید امیرحسین علوی -محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد –بهراد ذاکری                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣١ 

 

  
  

  
  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 ١٣٩٧  مرداد
 ٥٢الي       ٤٩جلسه   
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

سازمان  ۹۷موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه بهاي خدمات پيشنهادي سال  -

   بار و مسافر شهرداري حمل و نقل و

   كمك مالي به حسينيه حضرت ابوالفضل (ع) آذري محله ي فخبموافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  -

    %٧٠معافيت هزينه هاي حفاري دكه آقاي سيد داود نجار مباركي جانباز موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص   -

تعرفه بهاي خدمات پيشنهادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري داری در خصوص  موافقت با الیحه پیشنهادی شهر -

، تحت عنوان "سرانه بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني ساختمان هاي ۵در جدول شماره  ۶۱با اصالحاتی در ردیف ٩٧رشت در سال 

 درصد ۱۰درصد به  ۱۵سطح شهر" (واحدهاي مسكوني) با کاهش از 

  

  مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:مهمترین 

  طرح پیشنهادی اعضای شورا در خصوص شفاف سازی و عملکردی مدیریت شهریبررسی  -

 حه پیشنهادی شهرداری در خصوص تاسیس  شرکت سهامی خاص برای ساماندهی نیروهای حجمی شهرداریبررسی الی -

  

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

 مقرره های کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری مبنی بر اقدامات شهرداری پیرامون موضوعاتی به شرح :
  افزایش تدابیر مربوط به ایمنی بازار  

 ناقدامات الزم پیرامون جذب نیروهای جدید در سازمان آتش نشانی با توجه به بازنشسته شدن جمع کثیری از آتش نشانا 

  شهرداری رشت

  جفت دستکش برای سازمان آتش نشانی با توجه به اهمیت لوازم حفاظت فردی آتش  ۳۵۰اختصاص اعتبار الزم جهت تهیه

  نشانان 

 بهره مندی پاکبانان از دستکش مناسب در حین کار از طریق پیمانکاران رفت و روب  

 شانی منفک شده اند و در سایر ادارات شهرداری رشت الحاق یافتن آتش نشانانی که به عناوین مختلف از سازمان آتش ن

  مشغول به خدمت هستند به سازمان 

  انجام ارزیابی های الزم و اختصاص اعتبارمورد نیاز جهت تسریع در اجرا و بهره برداری پروژه آب خام رشت  

  احداث المان باران در ورودی شهر  

  تجهیز پارک شهر و پارک بانوان به لوازم بازی برای کودکان  

  برپایی اردو های فرهنگی و زیارتی  برای کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری رشت جهت افزایش انگیزه های شغلی در

  میان آنها با توجه به شرایط شغلی و فشارهای روحی و روانی کارکنان این سازمان

  از سختی کار کارکنان حوزه آرامستان از طریق مراجع ذیصالح جهت کاهش زمان بازنشستگی آنانپیگیری برخورداری 

  

موافقت با کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری 

  ۹۷رشت در سال 

یری از تورم فقط در بند سرانه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ساختمان های ضمنا مقرر گردید،  به جهت مهار قیمت ها و جلوگ

  در صد به ده درصد کاهش یابد. ۱۵مسکونی سطح شهر این مبحث از 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

ورزشی شهرداری رشت از وضعیت کنونی  ،  ارائه گزارش جناب آقای علیرضا حسنی ریاست محترم سازمان فرهنگی اجتماعی  -
 برنامه های در حال اجرا و ارائه برنامه های آتی آن سازمان در سرای محالت شهر رشت.

نشست مشترک با کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا و گفتگو پیرامون ارتقای فرهنگ ترافیک در شهر رشت و اتخاذ تصمیماتی  -
 به شرح:

 نظیم سند فرهنگ ترافیک شهر رشت.الزام شهرداری رشت به ت 
 .الزام شهردای رشت به راه اندازی و تجهیز پارک آموزش ترافیک در پارک نارون 
 .الزام شهرداری رشت به آموزش شهروندی با موضوع ترافیک 
 .بررسی روند مطالعات و طراحی نقشه مهندسی فرهنگی رشت و برنامه راهبردی ارتقای الویت های فرهنگی 
  س کمیسیون از کمپین نه به هپاتیت همزمان با روز جهانی مبارزه با هپاتیت.بازدید  ر
 .س کمیسیون در برنامه روز خبرنگار در تاالر گلستان  حضور ر
 .برگزاری مراسم تجلیل از آزادگان شاغل در شهرداری رشت با همکاری امور ایثارگران شهرداری رشت  

  

  

  ل و نقل و ترافیک:مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون حم

بررسی وضعیت میادین سطح شهر و لزوم جمع آوری تعدادی از آنها،  که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید: معاونت حمل  -
ونقل و ترافیک پس از بررسی های دقیق و کارشناسی شده تعداد میادین که باید اصالح و یا جمع آوری شوند در اسرع وقت به 

  د.کمیسیون گزارش نماین
  بررسی گزارش کارشناسی شده بازگشایی خیابان انسان دوست و امام علی(ع)، که پس از بحث و تبادل مقرر گردید:. -
الزام شهرداری نسبت به  ارزیابی و اعالم گزارش مربوط به تملک دو ملک (پروری و فارانی ) جهت بازگشائی خیابان انسان  -

  دادستانی و همتی) جهت بازگشایی خیابان امام علی (ع) الزام یابد.دوست و همچنین تملک ( ملک اسماعیلی از طریق 
جلسه مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و راهور استان در خصوص ارائه یک طرح اورژانسی به منظور حل موردی  -

  ترافیک سنگین و مشکالت مردم برگزار گردد.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٤ 

 

  
  

  ۹۷مرداد  –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات     کمیسیون                   
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا

  ۲  ۴  ۳  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۰  ۶  ۳  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۰  ۲  ۳  توسعه و عمران

  ۰  ۲  ۱  حمل و نقل و ترافیک

  ۰  ۰ ۳  فرهنگی و اجتماعی

  ۰  ۰  ۰  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۴۴  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 

۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۰  ۱۲۹  

  فقره   ۲۹۹  صادره:تعداد نامه های 

  

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۴تعداد جلسات:   

     ۱۱ تعداد مصوبات:

و بودجه برنامه

  حقوقیو  

  بهداشت،    
محیط زیست و 

  خدمات شهری
  و عمرانتوسعه 

   حمل و نقل   
  و ترافیک     

و فرهنگی

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق

۲  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۷  
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   :  ١٣٩٧مصوبات شورا در مرداد ماه  اهم               
  موافقت با درخواست استعفای آقای مسعود نصرتی از تصدی شهرداری رشت. -

  انتخاب آقای علی بهارمست، با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری رشت. -

واحده و دو تبصره به تصویب طرح "الزام شهرداری رشت به ایجاد ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت" مشتمل بر مقدمه، ماده  -

  شرح ؛

  ماده واحده: شهرداری رشت نسبت به ایجاد ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت اقدام نماید.

  : اعضای ستاد عبارتند از: ١تبصره 

 .شهردار رشت به عنوان رئیس ستاد  

 یک نفر کارشناس خبره و دارای سوابق مرتبط به انتخاب شهردار به عنوان دبیر ستاد.  

 .نماینده شورای شهر رشت به عنوان ناظر ستاد به انتخاب شورا  

 .نماینده استانداری گیالن  

 .نماینده اداره کل گردشگری ومیراث فرهنگی استان گیالن  

 . نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن  

 . نماینده سازمان برنامه و بودجه استان گیالن  

  نشگاهی و اجرایی با سوابق مرتبط.حوزه های دادو نفر کارشناس مرتبط از  

: شهرداری نسبت به تهیه شرح وظایف ستاد توسعه و مدیریت گردشگری اقدام و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر ٢تبصره 

  رشت ارائه نماید،

هر رشت"مشتمل بر تصویب طرح"الزام شهرداری به امکان سنجی و مکان یابی شهرک های جدید در محدوده و حریم قانونی ش  -

  مقدمه، ماده واحده و یک تبصره به شرح؛

  ماده واحده: در راستای جلوگیری از توزیع نامتعادل و خودسرانه جمعیت مهاجر در سطح استان، با توجه به عدم پیش بینی جمعیت

های جدید یابی شهرکنمهاجر در طرح های فرادست از جمله طرح تفضیلی شهر رشت، شهرداری رشت ملزم به امکان سنجی و مکا

ریزی برای جذب سرمایه گذار و مدیریت سرمایه های سرگردان به سمت احداث در محدوده و حریم قانونی شهر رشت و برنامه

  باشد.ها میشهرک جدید و همچنین اسکان مهاجرین در این شهرک

ن نامه اجرایی ماده واح                ده مزبور می باشدتبصره :شهرداری رشت ملزم به تهیه آ

ريالبه حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع)   ٠٠٠/٣٢٧/٥٦ی مبلغموافقت با الیحه شهرداری، مبنی بر صدور مجــوز پرداخت هدیه -

  خدمات شهری بودجه سال جاری.  ٤/٤١٦٠٨واقع در محله فخب (جاده پیربازار،کوچه هشتم، کوچه شهید قنبری) و از محل ردیف 

لایر (یکصدوسی و هشت میلیون ٠٠٠/٧٥٩/١٣٨ی مبلغ شهرداری، مبنی بر صدور مجوز پرداخت هدیهموافقت با الیحه  -

متر، به جهت تأمین برق، ازردیف  ١٥٢وهفتصدوپنجاه ونه هزارلایر) به آقای سیدداود نجارمبارکی، بابت هزینه حفاری دکه به متراژ 

خدمات اداری بودجه سالجــــاری تحت  ٤١٨٠٢یف اعتباری خدمات شهری بودجه سال جاری و با کسر اعتبار از رد ٤١٧٠١

  عنوان"کارمزد وباز پرداخت وام" و اضافه کردن به ردیف اعتباری مذکور.

 ١١/٤/١٣٩٧مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٤بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت درخصوص بند  -

سازمان فاوا شهرداری رشت)) که پس از بحث  ١٣٩٧مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  با موضوع(( اصالحیه و وضع برخی از

  و تبادل نظر مقرر شد؛ اعالم گردد تبصره معترض عنه پس از اخذ نظر کمیته استانی سامان دهی دکل های مخابراتی، اعمال گردد.

  میسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ارایه گزارش عملکرد یکساله آقای محمدحسن عاقل منش، رئیس محترم ک -

سه شورا:انتخاب اعضای هیأت  -   ر

 سآقای سید امیر حسین علوی به   عنوان ر

 س   آقای رضا رسولی به عنوان نایب ر

 آقای حامد عبدالهی  به عنوان خزانه دار  

  سرکار خانم فاطمه شیرزاد به عنوان منشی و سخنگوی  

  شوراآقای محمدحسن علی پور به عنوان منشی 
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   :  ۱۳۹۷صورتجلسات شورا در مرداد ماه               
  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد چهل و نهمین ١/٥/٩٧  ١٠:١٥ دوشنبه  ساعت: فوق العاده

 به نام خدا

ــالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای(فوق العاده) شوراي ، چهل و نهمین جلسه٣٠/٤/٩٧مورخ  ١٠٢٤براساس دعوتنامه شماره  شهر اسالمی  اسـ

  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:

  سرپرست شهرداری رشت.ـ بررسی استعفای آقای  دکتر مسعود نصرتی شهردار محترم رشت و عندالزوم انتخاب 

در ابتدا جناب آقاي سید امیر حسین علوی رئيس محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن عرض سالم خواستند تا دستور کار جلسه     

  را با بررسی استعفای آقای مسعود نصرتی شهردار محترم رشت پیگیری نمایند.

س محترم شورا با توجه به ارایه درخواست استع فای آقای مسعود نصرتی از سمت شهردار رشت خواستند تا پس از قرائت در ادامه ر

  متن استعفاء، ارائه توضیحات شهردار محترم و بیان نقطه نظرات اعضای محترم شورا تصمیم الزم اتخاذ گردد.

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

ض سالم، دستور جلسه را عنوان کردند و افزودند: در این در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورا، ضمن عر    

 جلسه پس از نطق اعضای شورا، استعفای آقای دکتر مسعود نصرتی بررسی می شود.

 سپس ایشان پس از قرائت بخشی از وصیت نامه یکی از شهدای جنگ تحمیلی، یاد تمامی شهدای انقالب اسالمی را گرامی داشتند. 

  س شورا:نطق قبل از دستور رئی

جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت نیز، گفتند: امروز روز خاصی است و صحبت های زیادی 

  در ذهن همگان است. 

امیدواری تن از مرزبانان ایران در مریوان را تسلیت گفتند و برای بازماندگان آرزوی صبر نمودند و ابراز  ١١رئیس محترم شورا شهادت 

  کردند همگان از این شهدا درس گرفته و حافظ این کشور و نظام باشند.

ایشان والدت حضرت امام رضا(علیه السالم) را نیز تبریک گفته و ابراز کردند: ورود خدام حرم امام رضا، فضای  این شهر را معنوی کرده 

  است.

صریح کردند: پس از پذیرش قطعنامه صلح، دشمنان تالش کردند با سوء آقای علوی یاد شهدای عملیات مرصاد را هم گرامی داشته و ت

کاران به وطن، به کشور ضربه بزنند ولی جوانان وطن پاسخ دادند. این تاریخ قابل تکرار است و باید در فشارهای استفاده از خیانت

  اقتصادی خیلی هشیار باشیم. 

ز  کردند: بی شک دکتر نصرتی دالیلی برای رفتن از کسوت شهرداری دارد. اما رئیس محترم شورا سپس با اشاره به دستور جلسه ابرا

الزم به یادآوری است که در جمع رسانه ها چگونه آمدن و رفتن ایشان را تشریح کنیم تا در جراید ثبت شود. شورا در یک فرایند عقالنی 

رای رسید. در این  ١١ر بومی، به انتخاب آقای دکتر نصرتی با و دموکراتیک با بیش از چند ماه تالش در بررسی گزینه های بومی و غی

مدت شورا باالترین سطح همکاری را با شهردار رشت داشت و ایشان گواه این همکاری هستند. درخواست و الیحه ای از سوی شهردار 

مصوبات باالی شوراست که با توجه به  شاهد این ادعا نبود که شورا در فضای کارشناسانه آن را  بررسی نکرده و مصوبه نداده باشد.
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اعتماد به آقای نصرتی ارایه شده و برای پیشبرد اهداف مدیریتی همکاری کرد و تا آخرین لحظه حضور ایشان و در صورت ادامه 

  همکاری ایشان  همراهی اعضای محترم شورا را به همراه دارد.

رسانی دارد شهرداری بزرگترین سازمان خدمت رسان است و ایند خدمتآقای علوی ابراز کردند: مدیریت شهری تأثیر زیادی در فر

اعضای محترم شورا با نظارت تالش دارند به خوبی این روند را پیش ببرند. انتظار است در این وقفه به وجود آمده، مدیران و بدنه با 

. قول می دهم به شهروندان که چنین اتفاقی ای در خدمت رسانی حس نکنندعزم و همت و درایت صدچندان کار کنند تا مردم وقفه

  رخ نخواهد داد.

ایشان خطاب به مردم نیز گفتند: مطمئن باشید اعضای شورا به قدر بضاعت و تمام توان فکری و جسمی، از کمک نخبگان استفاده 

  خواهند کرد تا بتوانند آسایش و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورند.

خود به عنوان نخستین رئیس شورای دوره پنجم اشاره نمودند و تصریح کردند: بعضًا انتقاداتی در فضای مجازی آقای علوی به انتخاب 

نسبت به عملکرد ما مطرح است و حق است که از این نقدها استقبال کنیم. این روزها تک تک مطالب انتقادی را می خوانم تا بدانم 

  ما چه دیدگاهی است اما ما را حالل کنند که به قدر بضاعت تالش کردیم.در جامعه ما چه خبر است و نسبت به عملکرد 

رئیس محترم شورا تصریح کردند: برای آینده شهر و برای حفظ آرامش مدیریت شهری تالش زیادی شد و در این شرایط سخت 

ی حسابهای شهرداری، حقوق پرسنل اقتصادی که بسیاری از شهرها مشکل در پرداخت حقوق کارکنان دارند، توانستیم با وجود مسدود

م.   را به موقع پرداخت نما

آقای علوی تاکید کردند: برای کارهای زیربنایی وقت زیادی گذاشته شده، پروژه های عمرانی زیادی آماده عقد قرارداد است و این ثمره 

ی تراموا، بازگشایی معابر و... از دستور هاهمراهی اعضای شورا با شهردار است. بی شک این مسیر تداوم خواهد داشت. حتی پروژه

  کار مدیریت شهری خارج نخواهد شد و با قوت به پیش خواهد رفت.

  نطق پیش از دستور ناطق اول:

سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد ، عضو محترم هیأت رئیسه شورا، در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن تبریک سالروز والدت امام 

د: مردم استقبال خوبی از کاروان خدام امام رضا(علیه السالم) به رشت داشتند. این استقبال در سطح محالت رضا(علیه السالم) گفتن

م.   هم صورت گرفت. از طرف شورا به  خدام حرم خوش آمد می گو

وتاه د: رشت، گذار کسخنگوی محترم شورا، یاد شهدای عملیات مرصاد را هم گرامی داشتند و با اشاره به استعفای شهردار محترم  گفتن

مدیریتی را تجربه خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم در دوره سرپرستی، شهردار خوبی انتخاب کنیم. هرچند که قبل از بررسی استعفا، در 

این تصمیم گیری های حساس، قابل پیش بینی نیست که با استعفا موافقت می شود یا خیر. ایشان به تماس های شهروندان و 

  در روزهای اخیر به اعضای شورا اشاره نموده و یادآور شدند: مردم و بنده خواهان ادامه همکاری نصرتی هستیم.نخبگان 

خانم شیرزاد به پروسه انتخاب دکتر نصرتی به عنوان شهرداررشت اشاره نموده و تصریح کردند: برای بررسی برنامه نامزدها شورای 

م. باید تالش کنیم تجربه گذشته پنجم، وقت زیادی گذاشتیم. اما اکنون کمت ر از یکسال از فعالیت وی باید برای رفتنشان موافقت نما

تکرار نشود و برای انتخاب شهردار بعدی شروط الزم را بگذاریم تا تعهد خود را به مردم داشته باشیم و نگذاریم مدیریت شهری بی 

  ثبات بماند.

ات شهری شورا ابراز کردند: دکتر نصرتی بسترسازی خوبی به ویژه در حوزه رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدم

  ترافیکی و شهرسازی آماده کرده است که امیدواریم بتوانیم به درستی از این طرح ها استفاده کنیم.

ل آینده شهردار موفقی سا ٣خانم شیرزاد تصریح کردند: الزم است دوباره نشست های مکرری برای انتخاب شهردارداشته باشیم تا برای 

  انتخاب کنیم زیرا باید پاسخگوی شهروندان باشیم.

ذاریم گایشان در بخشی دیگر از سخنان خود پس از ارایه توضیحات شهردار محترم، گفتند: امروز به خواست آقای دکتر نصرتی احترام می

  کنم.  و از طرف همه اعضای شورا از مردم رشت که این اتفاق افتاد، عذر خواهی می
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عضو خواستار ادامه فعالیت دکتر نصرتی بوده و هستند، ولی اگر  ١١دانیم چرا نمی توانیم ثبات مدیریتی در شهرداری ایجاد کنیم. نمی

به دالیل کاری و خانودگی ایشان خواستار رفتن هستند، با استعفای ایشان موافق هستیم و تاکید دارم ایشان با اخالق ترین شهردار 

  شته رشت بودند.ادوار گذ

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

در ادامه آقای اسماعیل حاجی پور نیز در نطق پیش از دستور جلسه، با اشاره به حضور خود در عملیات مرصاد اظهار کردند: وقتی عمر 

  مدیریت کم می شود قطعًا شهر ضرر خواهد کرد. شکی در این نیست.  

افیک شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به نطق هفته پیش خود، ابراز کردند: زمانی که از رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و تر

پارک خودروهای کارکنان نیروی انتظامی در خیابان اقتصاد گله مند شدیم، نیروی انتظامی دستور بازگشایی خیابان اقتصاد را ارایه داد. 

محل زندان سابق و اداره گذرنامه فعلی است و محوری است که به سمت انتهای خیابان شریعتی که به پیاده راه متصل می شود و 

  سعدی می رود و راههای متفاوتی هم به سمت باقرآباد و دیگر محورها دارد، باید برای تردد خودروها باز بماند.

دتر تشکر دارد. امیدواریم زو ایشان تاکید کردند: خوشبختانه، فرماندهی محترم نیروی انتظامی دستور بازگشایی را صادر کرد که جای

این محور باز شود. ماشین های شخصی نیروهای زحمت کش نیروی انتظامی در این خیابان پارک می شد که انتظار داریم با توجه به 

  پرداخت هزینه پارکینگ از سوی شهرداری این خیابان باز شود.

دکتر نصرتی به سختی به شهر رشت آمد. رای شخصی بنده ایشان آقای حاجی پور سپس در مورد استعفای شهردار محترم هم گفتند: 

  نبود و روزی که برای تعرفه آمد، من نمی خواستم به وی رای دهم. به خاطر اینکه ایشان بومی نبود. 

اینکه رشت بگیریم به دلیل  ٤٦ایشان به ِعرق خود به رشت اشاره نمودند و تصریح کردند: بنده دو ماه منتظر ماندم تا خودروی جفت 

را مانند فرزندم دوست دارم و خطاب به آقای نصرتی گفتم چون شما رشتی نیستید، به شما رای نمی دهم. اما پس از بررسی های 

فراوان و مشاهده سوابق کاری و ارتباطات ایشان در تهران با مدیران ملی، به ایشان رأی دادم. هرچند امروز و به ظاهر راحت از رشت 

  می روند.

ی حاجی پور افزودند: می خواهم یک سری مسایل را عنوان کنم. آقای دکتر نصرتی با شرایط دشواری روبرو بودند. دقیقًا مثل آقا

ساختمانی که بخواهی فندانسیون آن را از نو بریزی و می باید حفاری و گودبرداری و... کنی، در شهرداری از نو دست به نوسازی زد، 

  نشود. شاید عملکرد ایشان مشاهده

رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا ادامه دادند: در این چند ماه انتقادهایی هم به عملکرد آقای دکتر نصرتی داشتم 

ولی واقعیت ها را هم باید بیان کنم، ایجاد قطار شهری که سالها روی زمین مانده و خروارها خاک روی آن ریخته شده بود، ایشان 

سطح کشور برای آن ردیف اعتباری دریافت نمایند و اعتبار مشاور هم تامین شد تا آن جا که چند ماه دیگر هم کار  تالش کردند و در

  مطالعات آن آغاز خواهد شد. 

آقای حاجی پور خطاب به آقای دکتر نصرتی گفتند: روز گذشته از ایشان سوال کردم و گفتم اگر نخواستید پاسخ مرا هم ندهید. شما 

را گشتید و رشت را انتخاب کردید، افتخار کنید که شهردار رشت هستید و ایشان آن روز می دانست و با اطالعات کافی از چند شهر 

وضعیت رشت، مدیریت این شهر را پذیرفت. با وجود آنکه به ایشان توصیه شده بود به رشت نرود، رشت را انتخاب کرد. اگر امروز با 

  ایشان دالیل رفتن را پاسخ می خواهم.استعفایشان موافقت می شود، از 

ایشان تصریح کردند: بی شک آقای دکتر نصرتی دالیل زیادی برای رفتن دارد. قطعًا اشتباهاتی هم در عملکرد داشته است. شهرداری 

  تشکیالتی است که امکان اشتباه هم در آن وجود دارد. اما همه تشکیالت یک شهر باید به مدیریت شهری کمک کنند. 

قای حاجی پور اضافه کردند: روز تودیع هم از دکتر نصرتی گزارش عملکرد می خواهم و می گویم ایشان باید  دردهایی را که در دل آ

دارد بیان کند و برای این شهر بگوید تا به آن توجه شود تا دیگران هم به میدان بیایند. چرا هرجا مشکل در شهر ایجاد می شود، همه 

  ها حاضر به همکاری با شهرداری نیستند!اری انتظار همراهی دارند، ولی مدیران دیگر دستگاهدستگاه ها از شهرد
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ها، اگر دوستان با ها و خوبیایم. با همه کاستیعضو محترم شورا افزودند: متاسفانه ما شورای شهر نیستیم، شورای شهرداری شده

ا هی موفقیت دارم. این یک فرصت برای رشت است که در سازمان دهیاریاستعفای آقای دکتر نصرتی موافقت کردند، برای ایشان آرزو

م.   و شهرداریهای وزارت کشور بتوانند اعتبارات دولتی برای پروژهای کالن رشت دریافت نما

  نطق پیش از دستور ناطق سوم:

  و با درایت به ادامه مسیر کمک کند.در ادامه جناب آقای رضا رسولی گفتند: شورا سعی کرده با شهامت اشتباهات خود را بپذیرد 

رئیس محترم کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا پیرامون اشکاالت طرح تفصیلی نیز گفتند: طرح تفصیلی در چند منطقه درحال 

 صدایی شهرداری که کرسی رای در تصویب طرح نداشته است یک روند بعضًا ناصواب دراجراست. متاسفانه شاید کوتاهی و عدم هم

  طرح تفصیلی باشد.امروز اقتصاد رشت تحت تأثیر این فضا قرار گرفته است.

ایشان ادامه دادند: برای سازندگان صنعت ساختمان امروز ساخت و ساز اقتصادی نیست و در شهرسازی نیز شاهد هرج و مرج  

کارشناس سعی کردیم  ٥٠سات مکرر و با حضور هستیم. سعی کردیم راهکار ارایه دهیم. ما تالش کردیم و کارگروه ایجاد کردیم و در جل

اشکاالت ضوابط و کلیات طرح تفصیلی را بررسی نموده و در یک کتابچه مدون  آماده کردیم. در این نشست ها مدیران فنی مناطق و 

 ا سازندگان نیز برایمعاونت های شهرداری هم  بر آن نظر دادند و با کارشناسان سازمان نظام مهندسی هم گام به گام پیش رفتیم و ب

  رفع اشکاالت رایزنی شد.

آقای رضا رسولی افزودند: پیشنهادهای آماده شده پس از عید ارایه شد و این از کارهای موثر کمیسیون عمران بود و شخص شهردار با 

برانگیز است. شاید امروز  ارتباطات با تهران، کار را به نتیجه مطلوبی رساند. اما اجرایی نشدن و کارشکنی کردن آن در رشت سوال

خالف سازی در رشت به صرفه تر است از اینکه پروانه ساخت بگیرند و این برای رشت یک فاجعه است چون ظرفیت رشت از خالف 

  سازی پر شده است.

م د اعالرئیس محترم کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا تاکید کردند: همه چیز برای اصالح طرح تفصیلی آماده است و با وجو

همکاری معاونت عمرانی استانداری، نمی دانم چه اتفاقی در حال افتادن است که طرح به مرحله تصویب نمی رسد! امروز خواسته و 

رات در شهرداری رشت در حال رخ دادن است. اگر در  ماه گذشته تقصیری داشته ایم، از مردم عذرخواهی می کنم ولی  ١٠ناخواسته تغ

رات در نظام مهندسی هم باعث می شود نتیجه اصالحات طرح تفصیلی به بن بست این به معنی تعط یلی کار نیست. همچنین تغ

  برسد. 

بار جلسه تصویب اصالحات در معاونت عمرانی گذاشته شده ولی با نیامدن برخی از اعضای مشخص  ٣ایشان یادآور شدند: تاکنون 

کار به نتیجه نرسد. مشخصا در این زمینه با استاندار مکاتبه کرده ام و از اعضای که خود ذی نفع هستند، جلسه تشکیل نمی شود تا 

  محترم شورا خواستار همراهی در این زمینه هستیم.

آقای رسولی تاکید کردند: افق های جدیدی به لحاظ تأمین اقتصاد پیش رو هست اما نباید از خالف سازی باشد. تنها صنعت فعال در 

متر  ١٠٠٠ی تواند باشد. آن هم در شرایطی که وضعیت نابسامان در حوزه کشاورزی و صنعت داریم. بیش از رشت، ساخت و ساز م

  بافت فرسوده داریم. بافتی که خالی از سکنه است. امروز طرح تفصیلی به رشت تحمیل شده که پاسخگوی نیازهای رشت نیست.

استاندار، نمایندگان مجلس و همه ذی نفعان داشته باشم که به داد رشت  ایشان افزودند؛ قصد دارم مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی،

  برسند تا به کمک بزرگان مشکل را حل کنیم. متاسفانه هرچقدر در زدیم به در بسته مواجه شدیم. 

ند می توان در ادامه، دستور بررسی استعفای شهردار رشت قرائت شد. رئیس محترم شورای اسالمی شهر گفتند: اعضای محترم شورا

مواضع خود را مستقال بیان کنند ولی بیان نظرات شورا در جایگاه شخص حقوقی می باید از سوی رئیس شورا و سخنگوی محترم شورا 

  اعالم رسمی گردد.

یم شورا دجناب آقای امیر حسین علوی، با اشاره به تقدیم استعفای شهردار ابراز کردند: شنبه گذشته متن استعفای آقای دکتر نصرتی تق

ر تاریخ جلسه رسمی و دستو شد و رسانه ها هم منعکس کردند. استعفا در جلسه هیات رئیسه با حضور همه اعضای شورا بررسی شد و
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ن گردید. ابتدا توضیحات شهردار را خواهیم شنید و سپس نظرات  جلسه یعنی بررسی استعفا برای صبح امروز دوشنبه اول مرداد تع

  ای شورا بیان می گردد.موافق و مخالف اعض

در ادامه، جناب آقای دکتر مسعود نصرتی در تاالر شورا، گفتند: دستور جلسه امروز برای بنده با اهمیت است زیرا یکی از تصمیمات 

  ویژه در طول عمر کاری خود را گرفته ام و بخشی از این تصمیم به دلیل شرایط خاص شخصی بنده و خانوادگی هست.

هایی که از ریزی و با عالقه به رشت آمدم و با علم به تمام سختیماه پیش با یک برنامه ١١شت تصریح کردند: حدود شهردار محترم ر

ای. بلکه آمدم تا یک کار زیر ساختی و بلند عنوان کار اداری و حرفهگذشته شهر وجود داشت، مدیریت شهری را پذیرفتم نه فقط به

  مدت برای رشت داشته باشم.

رخی از کارهای انجام شده در این مدت را برشمردند و از همراهی اعضای شورا و مدیران شهرداری و دیگر مدیران دستگاه های ایشان ب

اجرایی در همراهی با شهرداری تقدیر کردند و افزودند: سعی کردم با تمام شرایط سخت شهرداری های کشور، یک کار ابتکاری انجام 

ده کنم. ولی هر شهری نسخه خودش را برای اداره و تامین مالی می خواهد. شهر رشت ویژگی ها و دهم و از تمام فرصت ها استفا

هایی برای ورود مجموعه سرمایه گذاری داشت. فرصتی که همواره به عنوان تهدید به آن نگاه می شد و آن ایجاد امنیت برای فرصت

  ورود سرمایه گذار بود.

سرمایه گذار  ١٠٧نامه فراخوان سرمایه گذاری انجام شده و تشریفات اداری آن طی شده است و  تفاهم ١٨آقای نصرتی یادآور شدند: 

دوربین اجرایی گردید و باقی پروژه ها نیز هم با همین روند  ١٢٢پیشنهاد آوردند و دیروز اولین قرارداد ابالغ شد و قرارداد فیبر نوری و 

ن نامه ای که به تصویب رساندند و پیگیری  پیش می رود. انجام آن قطعًا در سایه همراهی و حمایت شورای شهر بوده است در آ

  هایی که صورت گرفته است.

متری، اصالحات طرح تفصیلی، پرداخت  ٩٠ایشان تصریح کردند: کارهای زیادی برای اجرایی کردن زباله سوز، قطار شهری، اجرای بلوار 

سال برای آن پروانه صادر کردیم  ٣٧رت گرفته است. کارخانه آسفالت شهرداری که بعد بدهی ها و اجرایی کردن اتاق شکوفایی و... صو

و کارخودش را از سر گرفت.  نیاز دارم اشاره کنم که ساختار سازمانی شهرداری و کارگروه ها منطبق با شرایط کشور تدوین شده است. 

  ا پیش ببرد.تیم مدیریت شهری با چیدمانی که دارد می تواند به خوبی کارها ر

آقای نصرتی تاکید کردند: در شهرداری رشت مدیران خوب و با تجربه و متخصصی داریم که کارها را به نحو احسن ادامه دهند. هرکاری 

که اشاره شد، شرایط برای ادامه آن مهیا هست تا در کنار باقی شهرهای کشور کارها به فراخور شهر رشت ادامه یابد. زمان اداره شهرها 

  های زیادی هم وجود دارد. ایران متفاوت شده شرایط آسانی نیست. ولی فرصت در

شهرار محترم رشت درباره رفتن خود هم گفتند: بنده کارها را در قالب یک کار کوتاه مدت شروع نکردم  و اگر قصدم کوتاه مدت بود، 

ا فعالیت شبانه روزی صورت گرفت و اگر کار مثبتی انجام به این نوع کارهای زیربنایی نمی پرداختم. در کنار همه اعضای محترم شور

  شد، نتیجه همراهی اعضای محترم شورا  و مدیران شهری بوده و اگر ضعفی بوده نتیجه ضعف عملکرد مدیریت ارشد بوده است.

 ی هم اداری نیست. تصمیمایشان افزودند؛ تا لحظات آخر وقت گذاشتم که بتوانم کار را ادامه دهم ولی شرایط وجود نداشت شاید خیل

سختی در زندگی گرفتم و امیدوارم با تعصبی که به شهر و مردم رشت پیدا کرده ام بتوانم همراهی خودم را در هرجایی که هستم ادامه 

  دهم به خصوص برای کارهایی که پایه گذاری آن با سختی صورت گرفته است.

ی شهردار گفتند: بابت ایجاد نظم مالی در چند ماه گذشته در شهرداری، از دکتر سپس، جناب آقای بهراد ذاکری در جلسه بررسی استعفا

  نصرتی تشکرمی کنم. اما به عنوان عضو شورا  سوال دارم و آن اینکه جنابعالی به عهد خود عمل نکردید. 

م تمام شرایط خانوادگی و کاری دقیق اعال دهید. باعضو محترم شورا افزودند: جنابعالی امروز اعالم نکردید دقیقًا به چه دلیل استعفا می

ها حاکی بود، پیشنهاد پست در وزارت کشور مطرح شده و لی در متن خواهید بروید. هر چند که از چند ماه قبل  شنیدهنکردید چرا می

قدیم شده به بی تکتبی استعفای شما ذکر نشده که به خاطر پذیرفتن این پست رشت را رها می کنید! ضمن اینکه متن استعفای کت

شورا هم غلط امالیی و هم اشتباهات نگارشی داشت. امروز امیدوار بودم، گزارشی از عملکرد خود در این مدت، ضمیمه استعفای شما 

باشد. اگرچه زحمات شما را نادیده نمی گیریم، ولی به عنوان ناظر بر عملکرد شهردار، حق بنده است که از عملکرد شما بپرسم و باید 
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ارش عملکرد از شما داشته باشیم.رها کردن این مسئولیت، پذیرفتنی نیست، باید از مردم عذرخواهی کنید و این عذرخواهی در متن گز

  استعفای شما هم نبود.

ست. یایشان با اشاره به قرارداد فیبر نوری تصریح کردند: قراردادی که در روز آخر و بدون اطالع و پس از استعفا امضا شده پذیرفتنی ن

ها و قراردادها هم امضا شده و این اید و برخی پاداشضمن اینکه شنیده شده جنابعالی بعد از تقدیم استعفا هم حکم برای مدیران زده

  رو به عنوان نماینده شورا وظیفه دارم ناظر بر عملکرد شهردار باشم.خالف قانون است از این

رفتن نیستم. بنده مخالف پذیرفتن استعفا هستم و باید طرح  استیضاح آقای نصرتی  آقای ذاکری عنوان کردند: اگرچه موافق اینگونه

امضا شود. معتقدم این نوعی عدم احترام به مردم رشت هست که بخواهیم استعفای شما را بپذیریم. قطعًا به استعفای شما رای منفی 

  .می دهم.اینکه با استعفا بروید و گزارش عملکرد هم ندهید، توهین است

پور، دیگر عضو محترم شورا در جلسه بررسی استعفای شهردار رشت، موافقت خود را با استعفا پس از آن جناب آقای محمد حسن علی

کنم که در این مدت مشکالت زیادی را در شهرداری رشت اعالم نموده و در نطق خود بیان کردند: به عنوان عضو شورا از شما تشکر می

مهری هم قرار گرفتید. اما ما نماینده مردم هستیم و مردم معیار ما هستند و حق مردم رشت باالتر از این تحمل کردید و مورد بی

  حرفهاست. شهرهای دیگر توسعه یافتند و رشت هنوز به جایی نرسیده است.

 ه و بنده هم گاهی با تندیعضو محترم شورا ادامه دادند:  جنابعالی یکسال کار سخت و پر تنش داشتید، اگرچه برخی کوتاهی ها بود

با شما برخورد کردم، چون بنده نماینده مردم شهر هستم و حق دارم بر عملکرد شهرداری نظر دهم. همه کارگران از شما راضی هستند. 

ی شخصی از شما نداشتم ولی خط قرمز من کارگران خدمات شما فروتن بودید و به شما ارادت داشتند. بنده تاکنون هیچ خواسته

  شهری و اقشار آسیب پذیر شهرداری بود و امید وارم هرجا هستید موافق باشید.

  در ادامه، جناب آقای احمد رمضانپور نیز گفتند: در تصور من هم نمی گنجید؛ امروز شاهد بررسی استعفای آقای دکتر نصرتی باشیم.

از برخورد تند نماینده اسبق ولی فقیه  و مردم  رشت که  عضو محترم شورا افزودند: در افکار عمومی برای حضور ایشان هزینه دادیم.

چرا شهردار غیر بومی انتخاب کردید. اما وحدت اعضای شورا باعث شد به آقای دکتر نصرتی رأی دهیم. با همه تجارب کاری غبطه می 

. شاید یکی از دالیل عقب ماندگی ماه یک شهردار عوض می شد٨خوردم که چرا از ابتدای تشکیل شورای چهارم تا پایان آن، کمتر از 

سال یک ٤رشت همین عدم ثبات در مدیریت شهری آن است. بنابراین با توکل به خدا و تکیه به همکاران هدفم این بود که برای 

تخاب ساله باشد و انصافا ان ٤شهردار انتخاب کنیم و بر همین اساس همه شاهدند که همه این استراتژی را داشتیم که شهردار باید 

  خوبی هم داشتیم. 

ایشان یادآور شدند:در ابتدا از آقای دکتر نصرتی سوال کردیم که اگر به شما پست دیگری تعرفه شود، می پذیرید؟ و ایشان با قاطعیت 

خواهان رفتن است؟! شهرداری که امید و آرامش را در مدیریت گفتند؛در رشت می مانم. حال چه ناخوشی رخ داده که آقای نصرتی

شهری و مردم ایجاد کرده و با انتخاب مدیران با تجربه سعی کرد امور را به پیش ببرد، هر کسی می تواند مدیران انتصاب آقای دکتر 

  نصرتی را با شهردار دوره قبل مقایسه کند و این تفاوت را ببینید.

ر پیمانکاران با همه اوضاع به دنبال تولید ثروت در ایشان ادامه دادند: با همه تالش هایی که آقای دکتر نصرتی کردند و با وجود فشا

میلیارد تومان دریافت کنند و این اعتبار برای رشت یک سرمایه است.  ٢٠٠رشت بودند. ایشان تالش کردند وام بانک شهر را به مبلغ 

ا نستند بدون همراهی اعضای شورها با نگاه و سیاست گذاری درست شورای شهر بوده است و آقای دکتر نصرتی نمی تواالبته همه این

  این امر را پیش ببرند.

آقای رمضانپور یادآور شدند: در این مدت توانستیم ردیف اوراق مشارکت بگیریم. برای طرح مطالعات قطار شهری مشاور بگیریم. اینها 

  آن کلید خورده و این کار بزرگی است.کارهای زیر بنایی است که مردم نمی بینند. داشتن فیبر نوری الزمه رشت است و امروز اجرای 

عضو محترم شورا ابراز کردند: در مورد اصالح و اشکالت طرح تفصیلی نیز دو نطق داشتم و برای اصالح آن تالش کردم اما باید بگویم 

رات را اع در کل کشور این تنها رشت بود که مشاور نخواسته اصالحات را بپذیرد  و سازمان مسکن و شهرسازی نمی خواهد این مال تغ

کند.امروز آمار صدور پروانه ساخت و ساز به شدت در رشت کاهش یافته است و معاونت محترم عمرانی استانداری و شخص استاندار 
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ای است که باید آسیب شناسی شود چرا باید مدیر توانمندی بیاوریم که از رشت فرار های ناگفتهباید به داد این شهر برسد. اینها حرف

  ند.ک

هکتار زمین از سپید  ٢٥پروژه مهم را احصا کرده و برای هر کدام مدیر پروژه انتخاب کرده است.   ٢٥ایشان ادامه دادند: آقای نصرتی، 

هکتار زمین سراوان برای کارهای زیربنایی در نظر  ٤٢٠هکتار زمین در مسکن مهر  به نام شهرداری سند زدیم،  ٤٠رود خریداری  شده، 

و اینها ثروت برای رشت هست. شاید جرم آقای نصرتی همین باشد که کارهای زیربنایی را آغاز کرده و حق دارم بگویم حالم  گرفته شده

خوب نیست. دوستانی که امروز بی وفایی می کنند تردید ندارم حسرت آقای دکتر نصرتی را بخورند. مردم از ما انتظار دارند وحدت 

رف از لیست امید و اصالحات واعتدال نیست. یکبار این وحدت را حفظ کرده ایم و بار دیگر با وحدت خود را حفظ کنیم امروز دیگر ح

  سرپرست و شهردار آتی را انتخاب خواهیم کرد.

ایشان تصریح کردند: حضور آقای دکتر نصرتی در وزارت کشور و سازمان شهرداریها، به عنوان یک فرصت برای رشت است. نماینده در 

ور خواهیم داشت و چند سازمانی که به ناحق  در شهرداری رشت تجمیع شده است، با حضور ایشان در سازمان شهرداریها وزارت کش

  توانیم امر تفکیک این سازمانها را پیش ببریم و از حضور ایشان برای پیشبرد توسعه رشت بهره گیریم.و دهیاریها می

نفری رفتند قزوین و ایشان را آوردند! اگرچه آقای نصرتی شهردار  ٧که ی کنم از کسانیدر ادامه، جناب آقای فرهام زاهد گفتند: تشکر م

  بنده نبود، ولی در یک شرایط زمانی و در یک فرایند به این رأی رسیدم.

ستفاده ا رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا ادامه دادند: ولی وقتی در این فرصت قرار گرفتیم، باید از این فرصت

می کردیم. به شخصه معتقدم این مراقبت را نداشتیم و متاسفانه رسانه زدگی فرضا من زاهد باعث شد حرفهایی بزنم که شهرداری امن 

  به نظر نرسد. شرایطی به وجود آوردیم که آقای نصرتی به این تصمیم برسند که بروند.

ن دارم که رفتن آقای نصرتی، به رشت و مجموعه مدیریت شهری آسیب می زند. ایشان ابراز کردند: بنده به رشت عالقه دارم امروز یقی

بدنه تحت مدیریت ایشان نشان می دهد که چقدر از رفتن ایشان، مدیران و کارشناسان نگران هستند. حتی با تعطیلی کارگروهها و 

  پاداش هایی که در شهرداری قطع شد.

ر خوب می دهم. اما گاهی از این زبان کوچک کالمی خارج می شود که آثار مخربی خواهد بنده به عملکرد آقای دکتر نصرتی نمره بسیا

داشت. قلم دوستان رسانه ای همچنین بود. ما باید به سمتی پیش برویم که خاطر بدی از رشت به جا نگذاریم که همگان توصیه کنند 

ز واقعیت این شهر است. ما فضایی ایجاد کردیم که نمی به رشت نروید. موضوعات عنوان شده از سوی اعضای محترم شورا، امرو

ات شوم اما فضایی ایجاد کردیم که مدیر شهرداری به سمت درب خروجی برود. ایشان پیشنهاد  خواهم به خاطر حفظ وحدت وارد جز

  منطقه آزاد کیش را هم داشتند ولی نپذیرفتند. 

ود. چطور باغ سبــزی نشان می دهیم ولی همکاری نمی کنیم و همه پشت طرفه نمی شآقای زاهد تاکید کردند: وفای به عهد یک

مدیر شهرداری را خالی می کنیم و نه تنها اعضای شورا، بلکه نیروهای بازرسی و دستگاه قضایی و... مدام شهردار را مورد پرسش قرار 

ر خود را طی کنند. به شخصه از مردم عذرخواهی می می دهند. اگر امروز استعفای ایشان را می پذیرم به این دلیل که به راحتی مسی

  کنم که با یک مدیر سطح ملی بد عمل کردیم.

سپس، جناب آقای محمد حسن عاقل منش درصحن شورا گفتند: از آقای علیپور به واسطه بیان صادقانه شان و عذرخواهی از آقای 

  شهردار، صمیمانه تشکر می کنم.

تماعی شورا ادامه دادند: از بیان پایانی آقای زاهد تشکر نمودند و تاکید داشتند اگر شورا و رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اج

شهـــرداری در دوره فعالیت خودش موفقیت به دست آورد، موفقیت همه است  و عکس آن نشان دهنده عدم موفقیت جمع ما 

  واهم.خآن طور که باید شایسته بوده همراهی کنیم عذر میمحسوب می شود و بنده هم به شخصه اگر نتوانستیم با آقای دکتر نصرتی 

ها و ارتباطات آقای دکتر نصرتی در سطح ملی و فراملی اشاره نمودند و ایشان ضمن بیان اوصاف برجسته شخصیتی ایشان به تجربه

ان با مدیران شهرداری ستودنی یادآور شدند: بنده شاهد جلسات وی در سفرهای کاری با مدیران کشوری بوده ام. ادب و همراهی ایش

بود. همچنین تالش کردند نمایندگان رشت را حول همکاری با پارلمان محلی در کنار خود داشته باشند. الزم است که از ایشان تقدیر 
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ز به آرامش، ساله شهردار رشت باشند. اما اکنون در شورا و شهرداری نیا٤شود هرچند که گله داریم که ایشان چرا نتوانستند طی دوره 

  همدلی و همراهی داریم و در پایان اشاره کردند باید ثابت کنیم که مردم رشت خوش استقبال و همه خوش بدرقه هستند.

  

  مصوبات
  دستور اول:

بر استعفا از تصدی شهرداری رشت و در دبیرخانه شورا  مبنی ٣٠/٤/٩٧مورخ  ١٠١٩درخواست آقای مسعود نصرتی ثبت شده به شماره  

مه فعالیت ایشان در عرصه ای دیگر، در جلسه قرائت گردید و پس از ارائه دالیل و توضیحات آقای مسعود نصرتی و بحث و ادا

رأی مخالف،  ٣رأی موافق و  ٧نظرات موافقین و مخالفین، با استعفای ایشان، از سمت شهرداری رشت، با نظر و بیان نقطهتبادل

  موافقت گردید.

س محترم قانون اصالحی قانون  ٨٠ماده  ١شورا خواستند تا با توجه به اهمیت انتخاب شهـردار رشت به استناد بند  در ادامه ر

تشکیالت وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهرها، تا قبل از برگزاری جلسه انتخاب شهردار جدید، نسبت به معرفی سرپرست 

  شهـرداری تصمیم الزم اتخاذ گردد.

نظر و معرفی آقایان: علی بهارمست، محمدرضا شیرزاد، علیرضا کامران راد و یعقوب امیری به عنوان سرپرست ادلکه پس از بحث و تب

شهرداری در جلسه اخذ رأی به عمل آمد و آقای علی بهارمست، به اتفاق آرا و با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب 

  شدند.

  تشکیل گردد. ٨/٥/١٣٩٧را روز دوشنبه مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــو

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ١٢:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد،  : حاضرین
  . محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری             

  حامد عبدالهی  : غایبین
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمدحسن علی پور پنجاهمین ٨/٥/٩٧ ١٧ساعت:دوشنبه   عادی

 به نام خدا

شهر رشت به اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، پنجاهمین جلسه٦/٥/٩٧مورخ  ١١٠٩براساس دعوتنامه شماره 

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

  

  دستور جلسه:

  ـ بررسی طرح "الزام شهرداری رشت به ایجاد ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت" 

 مکان یابی شهرک های جدید در محدوده و حریم قانونی شهر رشت".ـ بررسی طرح"الزام شهرداری به امکان سنجی و 

لایر  به  ٠٠٠/٣٢٧/٥٦مبنی بر پرداخت هدیه ی مبلغ  ٢٩/٣/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٦_  ٧٢٣٥ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف_

  ودجه سال جاری .خدمات شهری ب  ٤/٤١٦٠٨حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع)  واقع در محله فخب و از محل ردیف 

لایر(یکصد  ٠٠٠/٧٥٩/١٣٨مبنی بر پرداخت هدیه ی مبلغ  ٢٠/١٢/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦-٧٨٨١ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

و سی و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار لایر)  بابت هزینه حفاری دکه واگذار شده به آقای سید داود نجار مبارکی و از 

 خدمات اداری بودجه سالجاری تحت عنوان"کارمزد ٤١٨٠٢خدمات شهری بودجه سال جاری و با کسر اعتبار از ردیف اعتباری  ٤١٧٠١ردیف 

  وام" و اضافه کردن به ردیف مذکور . بازپرداخت و

تمین جلسه مصوبات چهل و هف ٤درخصوص بند  ١/٥/٩٧مورخ  ٣٩٦٥/١/٩٧/٨٠٢٩ـ بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره 

با موضوع((اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ١١/٤/١٣٩٧(فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  سازمان فاوا شهرداری رشت)). ١٣٩٧

  

  نطق قبل از دستور رئیس شورا:

شهر رشت، ضمن عرض سالم، روز حقوق بشر و  در ابتدای جلسه، جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی

  مرداد، سالروز پیروزی و امضای فرمان مشروطه را گرامی می داریم. ١٤کرامت انسانی و روز اهدای خون را گرامی داشته و گفتند: 

ن سال تمام نخستیهای کمیسیون های تخصصی شورا ابراز کردند: با توجه به اجناب آقای سید امیر حسین علوی با اشاره به فعالیت

  فعالیت شورای پنجم، قرار شد هر کمیسیون در هر جلسه گزارش عملکرد خود را تا پایان فعالیت سال نخست ارایه دهد.

ایشان  در حضور خبرنگاران ابراز کردند: انتخاب شهردار جدید در اولویت فعالیت شوراست و جلسات هیات رئیسه با حضور همه اعضا 

م. این روزها افرادی به عنوان شهردار به اعضای شورا تعرفه می برگزار می شود تا ب توانیم یک مدیر توانمند برای رشت انتخاب نما

شوند، اما قطعا هیچ کس بهتر از اعضای شورا با زوایای انتخاب شهردار آشنا نیست. رایزنی هایی با افراد صورت گرفته و تالش می 

ها و اخبار منتشر شده، در رسانه ها تنها حدس و گمان است و قطعی نیست و تصمیم انه زنیبرخی گم شود به بهترین انتخاب برسیم.

  نهایی را اعضای شورا به صورت جمعی و استقالل رأی همه اعضا انجام خواهند داد.

کردند: قول  آقای علوی، سپس با اشاره به دیدار خود با مدیر و معاون سازمان همیاری ها و شهرداری های وزارت کشور تصریح

حال پیگیری است تا با اختصاص سهیمه قیر و تخصیص وام برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی با سازمان همیاری و شهرداری ها در 

  دریافت ارز مناسب دولتی، خرید خودروی منطقه آزاد را برای نوسازی تاکسیرانی در دستور کار قرار دهیم.

های سازمان برنامه و بودجه، با دکتر نوبخت اشاره نمودند و یادآور شدند: به جز مساعدترئیس محترم شورا همچنین به دیدار خود 

های بیمارستانی و شهرصنعتی در حال پیگیری است و با اجرایی شدن آن که آغاز آن با پیگیری شورا بوده است، امروز تصفیه خانه

 و ورود پس آب، در جلسه ای که با ها با حذف ورودی فاضالبالودگی رودخانه ها کاهش می یابد. برای ساماندهی وضع رودخانه



  

٤٥ 

 

بسته توسط آبفای گیالن آماده گردد تا بتوانیم اعتبار الزم را برای ساماندهی رودخانه ها  ٣مدیر کل آبفای کشور داشتیم، مقرر شد 

  دریافت نموده و یک مدل اجرایی برای حل معضل رودخانه ها داشته باشیم.

ن گفتند: پیگیری های الزم نیز در خصوص پیش پرداخت برای راه اندازی زباله سوز به عمل آمده و مشخص شده آقای علوی همچنی

میلیارد تومان دیگر نیز اخیرًا از سوی سازمان شهرداریها واریز گردیده  ١٧میلیارد تومان در بدو قرارداد زباله سوز دریافت شده و  ١٠که 

  میلیارد تومان اعتبار دیگر هستیم. ١٠ولی برای آغاز قرارداد نیازمند 

  نطق پیش از دستور ناطق اول:

سپس جناب آقای رضا رسولی رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در نطق پیش از دستور جلسه گفتند: طی مذاکرات 

در  های تخصصی شوراکمیسیون صورت گرفته در جلسه هیات رئیسه اخیر که با همه اعضا صورت گرفته است، مقرر شد فعالیت های

های این دوره صورت گرفته است و الزم است به صورت طرح در صحن شورا صحن شورا گزارش شود. فعالیت های خوبی در کمیسیون

  مطرح و برای اجرای آن دستورالعمل مصوب داشت.

عمران، در بخش هایی که قابلیت طرح دارد، جناب آقای رضا رسولی افزودند: تالش می شود اقدامات ایجابی و کارشناسی کمیسیون 

هر هفته به صورت یک یا دو طرح تقدیم صحن شورا شود. این هفته دو طرح ارایه می شود؛ در جلسات مشترک با کمیسیون های 

 تبودجه و فرهنگی  این طرح ها بررسی شده است و تالش شده مباحثی که می تواند زیر ساخت گردشگری باشد، نه از جنس فراغ

  بلکه از جوانب مختلف نظیر معماری، احترام به بافت تاریخی و ساختار شهرسازی اصیل گیالن بررسی گردد.

ذاری گرسد عالوه بر سیاستایشان ادامه دادند: قبال یک کارگروه رسمی ایجاد شد و موضوع گردشگری را در قالب طرح آوردیم. به نظر می

گری همه جانبه داشت و ایجاد گردشگری شهری بدون دخالت مدیریت شهری و ایجاد برای گردشگر و اسکان، باید توسعه گردش

  پذیر نخواهد بود.ساختارهای جذاب به لحاظ معماری بافت رنگ و... امکان

آقای رسولی گفتند: در شورای چهارم نیز در قالب دفتر توسعه گردشگری شهرداری رشت طرحی در حوزه گردشگری آماده شد. مدتی 

دفتر راه اندازی شد. ولی به دلیل اینکه ساختار می باید در چارچوب چارت سازمانی قرار می گرفت، مدتی راکد ماند بنابراین  هم این

توان این طرح ها را بررسی و اجرایی نمود. به عنوان نمونه در شهرداری در قالب ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهــرداری رشت می

اد تشکیل و بعدًا تبدیل به سازمان گردشگری شد و شورای شهرهای یاد شده نیز این سازمان را تصویب کردند. تبریز و اصفهان، این ست

  وجود چنین ساختاری می تواند به مدیریت شهری برای توسعه همه جانبه گردشگری کمک نماید.

ور نیز سخنانی بیان نمودند و افزودند: رئیس محترم کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در مورد بحران و تنش آبی در سطح کش

بخش هایی از کشور  به دلیل سوء مدیریت در دوره های مختلف به شدت دچار تنش آبی شده است.در شهرهای اصفهان، خرمشهر 

حران بو خوزستان و برخی شهرهای مرکزی نمود آن را می بینیم. در کمیسیون عمران دو جلسه تخصصی در زمینه مقابله با عواقب این 

برگزار کردیم. یکی از تبعات این بحران، موج بزرگ مهاجرت به گیالن و استان های شمالی است که مدتی است آغاز شده و برخی 

مهاجران در اراضی شهرستان های اطراف رشت و گیالن، از نقاط مرکزی ایران زمین های هکتاری می خرند. اگرچه این خرید به معنای 

  الزام به اسکان نیست.

جناب آقای رسولی تصریح کردند: وجود مهاجر الزامًا بحران نیست و یک فرصت هم می تواند باشد ولی باید برای اسکان، نوع اشتغال 

پس از اصالحات ارضی شاهد موج  ٦٠و  ٥٠و سرمایه و آورده مهاجران و خدمات ارایه شده و... برنامه ریزی کرد. متاسفانه در دهه 

های همجوار به رشت کوچ کردند. آن شهرها بودیم و رشت بیش از همه پذیرای مهاجران بود. کارگران از استان مهاجرت از روستاها به

زمان نتوانستیم یک ساختار برنامه ریزی شده داشته باشیم، خدمات شهری بهداشت و... حساب شده نبود و شش سکونتگاه غیررسمی 

ت خدمات بهینه به این سکونتگاه ها ارایه دهد و ساخت و ساز آن هم بر در رشت شکل گرفت و مدیریت شهری هنوز هم نتوانس

اساس اصول شهرسازی نیست. هرچند که حل تبعات اجتماعی ورود مهاجران یک کار بین سازمانی است و تنها وظیفه مدیریت شهری 

ست افرادی که تمکن مالی دارند و می توان توانیم تنها نظاره گر این مهاجرت باشیم. نوع مهاجران آتی متفاوت انیست، اما ما نمی
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روی سرمایه ایشان به عنوان یک فرصت استفاده کرد اما این توان می تواند بر بافت جمعیتی شکننده شهر آسیب بزند. اگر برنامه 

  ریزی درستی برای مهاجران آتی نداشته باشیم، یک شهر مغلوب خواهیم بود و هزینه گزافی را باید بپردازیم.

س محترم کمیسیون عمران شورا ابراز کردند: طرح دوم کمیسیون عمران، طرح الزام شهرداری برای مکان یابی اسکان در شهرکهای رئی

مشخص به ویژه در اراضی سفید رود است که تملک آن هم تصویب شده است. از این نوع اراضی باید داشته باشیم و برای آن برنامه 

  برای اسکان مهاجران آتی کمک  ریزی کرد و مسئوالن استان نیز

کنند تا از این فرصت افزایش جمعیتی استفاده کنیم.پیش بینی می شود ارتقای جمعیتی از دو و نیم میلیون به شش میلیون داشته 

  باشیم.

  نطق پیش از دستور ناطق دوم:

از پیگیری های زیربنایی ریاست محترم شورا در ادامه جناب آقای احمد رمضانپور عضو محترم شورا، نیز در نطق پیش از دستور جلسه 

تقدیر کردند وگفتند: خواست بنده این بود که شورا می تواند برای امور زیربنایی  از ظرفیت های کشور استفاده نموده و پیگیری نماید. 

برای حل معضالت رشت جای خوشحالی است که ریاست محترم شورا با برگزاری جلساتی در تهران تالش کرده از توان مدیران ملی 

  بهره مند گردد.

عضو محترم شورا سپس پیرامون شهردار اسبق نیز ابراز کردند: کناره گیری ایشان و مدیران شبیه وی را باید در مسایل مختلف جستجو 

  یم.هایی که می دهیم عمل کنکرد و آسیب شناسی نمود. ما باید در آینده پشت مدیر شهری خود را خالی نکرده و به قول

های آماری نشان می هد ایشان ادامه دادند: یکی از عوامل عدم توسعه نیافتگی رشت، عدم ثبات در مدیریت شهری بوده است.بررسی

شهردار و سرپرست داشتیم. بیشترین عمر شهرداران در قبل تشکیل  ٢٨شهردار و بعد از انقالب  ٦٨از زمان شکل گیری بلدیه تاکنون، 

  ماه یک شهردار و سرپرست داشتیم و این عدم ثبات در مدیریت شهری است.٩مان شکل گیری شورا هر شوراها بود ولی از ز

آقای رمضانپور در مورد انتخاب شهردار آتی نیز گفتند: مهمترین استراتژی، این است که شهردار باید بومی باشد. اکنون که این فرصت 

  ن استفاده نمود. هست،  باید از تدبیر رئیس شورا هم برای انتخاب احس

ایشان عمر مدیریتی شهرداران رشت را با دیگر شهرها مقایسه نمودند و افزودند: شیراز، تهران، مشهد، اصفهان شهرداران کمتری نسبت 

به تعداد شهرداران رشت در همین سنوات داشته اند و همین نشان می دهد چرا این شهرها توسعه یافته اند. شهردار آتی باید عالوه 

رداشتن تخصص و تجربه، اخالق مدار و مردم دار هم باشد. ظرفیت نظام مهندسی را داریم و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد و در ب

کنار ثبات مدیریت، شهر را توسعه دهیم. فردی که متعهد بوده و عاشق شهر و توسعه بوده و شهامت و قدرت ریسک داشته باشد، 

ای است و اگر نتوانیم گذار باشد. امروز احساس مردم این است که نگاه مردم به شورای پنجم نگاه ویژهتواند در توسعه شهر اثر می

ر خواهد کرد.   عملکرد مناسبی داشته باشیم، نگاه مردم تغ

ایی، ی، قضایشان ادامه دادند؛ اینکه یک شخص بیاید و برود و ما آسیب شناسی کنیم که باید همه نیروها  و همه دستگاه های اجرای

انتظامی و... همراه مدیریت شهری باشند. مشکل شهر تنها پول نیست و می توان مدیریت بدون پول هم داشت اما به کمک سرمایه 

توانیم به دور از نگاه های بخش خصوصی. و این کاری است که در شهرهای دیگر اتفاق افتاده است. ما به عنوان نمایندگان مردم می

  نار هم به این عمل رسیده و برای توسعه رشت تاثیر گذار باشیم.های سیاسی، در ک

زا باشد. وظیفه داریم آقای رمضانپور تاکید کردند: عدم ثبات، ضعف در مدیریت شهری ایجاد می کند و عدم وحدت می تواند آسیب

م، جانشین پروری کند. چرا باید امروز چراغ به دست در مناطق به دنب ال یک مدیر برای شهرداری باشیم. اگر فرد به شهردار آتی بگو

است. زیرا منابع مالی  ١٠٠، شهردار بومی به مراتب بهتر از شهــردار غیربومی با نمره ٧٠داشته باشد و فرد بومی نمره  ١٠٠غیر بومی نمره 

  شناسد. شهر، شهــرداری و نیروی انسانی و... را می
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  نطق پیش از دستور ناطق سوم:

ر خانم فاطمه شیرزاد عضو محترم هیأت رئیسه شورا، نیز ابراز امیدواری کردند، هرچه زودتر شهردار رشت انتخاب شود. همچنین سرکا

  ها خواستند تا کمک نموده در یک جو آرام اعضای محترم شورا شهردار را انتخاب نمایند.سخنگوی محترم شورا از رسانه

رای مهاجران آتی به رشت در مقام موافق طرح گفتند:  این موضوع باید مورد توجه یابی بسنجی و مکانایشان در مورد طرح امکان

مسئوالن ارشد استان هم باشد. حاشیه شهر رشت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، هم به لحاظ ایمنی و سالمت و هم به لحاظ خدمات 

یاسی و اجتماعی و... ایجاد کند. حاشیه شهر مورد فراموشی تواند تبعات مختلفی را به لحاظ فرهنگی و ستوجهی میرسانی. زیرا بی

  قرار گرفته و الزم است این تهدید تبدیل به فرصت شود. 

ها نیست و باید شورا و شهرداری به این موضوع فکر کند سرکار خانم شیرزاد تاکید کردند: گویا کسی به فکر مهاجران و حاشیه نشین

ته باشیم، دچار مشکل می شویم. انتظار داریم کمیسیون عمران باز هم این موضوع را بررسی نماید تا به زیرا اگر برنامه برای آینده نداش

  ساله برای این توسعه داشته باشیم. ٢٠کمک شهرداری یک چشم انداز 

 ارائه گزارش در ادامه جناب آقای اسماعیل حاجی پور رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت قبل از

عملکرد یکساله کمیسیون ترافیک، عنوان نمودند: تاخیر در پروسه بررسی نامزدهای شهرداری باعث بی ثباتی در مدیریت شهرداری 

  شده است و از رسانه ها خواستند تا به این پروسه کمک کرده و از ایجاد حواشی پرهیز کنند. 

کنند تا در یک جو آرام پروسه انتخاب شهردار صورت گیرد. اصحاب رسانه یار دوازدهم ایشان خاطر نشان کردند: رسانه ها به شورا کمک 

از اعضای محترم شورا نیز انتظار داریم  .شورا هستند و انتظار داریم اجازه دهند در یک فضای آرام اعضای شورا، شهردار را انتخاب کنند

 .ند، بررسی کرده و هفته آینده شهردار مشخص گرددتا پایان هفته برنامه های افرادی که خود را تعرفه کرده ا

در ادامه جلسه رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا گزارشی از عملکرد یکساله این کمیسیون ارایه دادند و گفتند: با  

  رشت فعال است. دستگاه اتوبوس حمل و نقل درونشهری در ٦٢دستگاه دیگر، اکنون  ١٩دستگاه  اتوبوس و  تعمیر  ١٥خرید 

کیلومتر انجام شده است و شرکت طرف قرارداد  ١٠٠جناب آقای اسماعیل حاجی پور افزودند: انعقاد قرارداد اجرای فیبر نوری به طول 

  دستگاه دوربین ترافیکی به مرکز کنترل ترافیک رشت اضافه نماید. ١١٠ملزم شده 

دادند و ابراز کردند: با بازگشایی این معبردر مرکز شهر، پشت اداره زندان های ایشان از پیگیری برای بازگشایی خیابان اقتصاد خبر 

  سابق، تردد از سمت شریعتی به سعدی تسهیل می گردد.

ایشان همچنین احداث مرکز کنترل ترافیک در راهور را یکی از دست آوردهای این کمیسیون در شورای پنجم خواندند و اضافه کردند: 

  دوربین ترافیکی نیز اضافه شده است. ١٣زمان ی مرکز مونیتورینگ در راهور هزینه شده و هممیلیارد ریال برا٦

رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا سپس پیرامون اصالح هندسی برخی معابر هم توضیحاتی ارایه دادند و تصریح 

رت گرفته است. با اخذ کد گذر واژه و عقد قرارداد با تعاون ناجا، کردند: این اصالحات به منظور دریافت کد گذر واژه از سوی راهور صو

 ٥٠های ترافیکی، طبق آمار پلیس راهنمایی و رانندگی تخلفات رانندگی برای متخلفین، پیامک جریمه صادر می شود. با نصب دوربین

های صورت گرفته و به زودی پاکت درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه برای صدور کارت خدمت شهــروندی فراخوان پیمانکار

  شود.مناقصه آن بازگشایی می

خیابان رشت خبر دادند و اظهار کردند:در کمیسیون  ٣٠گذار برای مدیریت هوشمند برای آقای حاجی پور همچنین از فراخوان سرمایه

طالعات قطار شهری صورت گرفته است ومنتظر میلیارد تومان اعتبار برای م ١٥حمل و نقل و ترافیک شورا پیگیری برای احداث تراموا و 

  میلیارد تومانی برای مرحله بعدی هستیم. ١٥٠دریافت اعتبار

ایشان، احداث پارکینگ برای مرکز شهر را ضروری خواندند و افزودند: مکان یابی و امکان سنجی برای احداث پارکینگ در چهارراه 

ل و احسان بخش صورت گرفته است.   میکا
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پور همچنین از احداث ایستگاه های اتوبوس های درونشهری به کمک بخش خصوصی خبر دادند و گفتند: رشت پایانه آقای حاجی 

شمال ندارد. قطعه زمینی در جنب هالل احمر شناسایی شده و تالش داریم به کمک مدیریت شهری پایانه شمال در محدوده هالل 

  احمر احداث گردد.

، هوشمندسازی چراغ های راهنمایی به ویژه در محور VMSرگردانها، اصالح خط کشی معابر، اجرای ایشان ادامه دادند: اصالح دورب

ل، بلوار دیلمان، گلباغ نماز و چهار راه حشمت در دستور کار این کمیسیون است.   نامجو به پورسینا و میکا

است و بررسی ضرورت ماندن این میادین در  عضو محترم شورا همچنین یادآور شدند: در دیگر شهرها، احداث میدان منسوخ شده

ن آوری گردد. برداشترشت در دستور کار کمیسیون است و در یک بازه زمانی به شورا گزارش می شود که کدام میادین رشت باید جمع

  کند.و تسهیل در تردد خودروها کمک می این میادین به کاهش ترافیک

شورا، تالش برای راه اندازی آی تاکسی خبر دادند و تاکید کردند: این سیستم در راستای رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک 

کمک به تاکسی داران زحمت کش است که با راه افتادن اسنپ، نگران وضعیت خود هستند. آی تاکسی تنها ویژه تاکسی هاست و 

  غات از سوی راننده تاکسی، به رانندگان نیز کمک گردد.تالش داریم با راه اندازی تبلیغات داخل تاکسی ها و دریافت هزینه تبلی

دستگاه بدین منظور خریداری  ٢٠در پایان آقای حاجی پور از تجهیز پلیس راهنمایی و رانندگی به دوچرخه خبر دادند و یادآور شدند: 

دومین شهری است که پلیس با  دستگاه دوچرخه دیگر به پلیس کمک کند، رشت بعد از تهران ٢٠شده و اگر شهرداری نیز با خرید 

  دوچرخه خواهد داشت. 

  

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:

چهار تن از اعضای محترم شورا، به پیوست طرح "نظام جامع پرداخت به  ٨/٥/٩٧مورخ  ١١٢٥ـ نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره ١

  رسانه ها" مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده اعالم وصول شد.

  

  مصوبات

  دستور اول:

ده تن از اعضای محترم شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح  ٨/٥/٩٧مورخ  ١١٤٤نامه دو فوریتی وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

  مشتمل بر مقدمه، ماده واحده و دو تبصره به شرح ؛(پیوستی) "الزام شهرداری رشت به ایجاد ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت" 

  واحده: شهرداری رشت نسبت به ایجاد ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت اقدام نماید.ماده 

  اعضای ستاد عبارتند از:  :١تبصره 

 .شهردار رشت به عنوان رئیس ستاد  

 .یک نفر کارشناس خبره و دارای سوابق مرتبط به انتخاب شهردار به عنوان دبیر ستاد  

 ن ناظر ستاد به انتخاب شورا.نماینده شورای شهر رشت به عنوا  

 .نماینده استانداری گیالن  

 .نماینده اداره کل گردشگری ومیراث فرهنگی استان گیالن  

 . نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن  

 . نماینده سازمان برنامه و بودجه استان گیالن  

 سوابق مرتبط.نشگاهی و اجرایی با دو نفر کارشناس مرتبط از حوزه های دا  

شهرداری نسبت به تهیه شرح وظایف ستاد توسعه و مدیریت گردشگری اقدام و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر رشت  :٢تبصره 

ارائه نماید،در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، طرح "الزام شهرداری رشت به ایجاد 

  ر مقدمه، ماده واحده و دو تبصره(پیوستی) به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.ستاد توسعه گردشگری شهرداری رشت" مشتمل ب
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  دستور دوم:

یازده تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب طرح"الزام  ٨/٥/٩٧مورخ  ١١٤٥نامه دوفوریتی وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

  در محدوده و حریم قانونی  شهرداری به امکان سنجی و مکان یابی شهرک های جدید

  شهر رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، ماده واحده و یک تبصره به شرح؛

در راستای جلوگیری از توزیع نامتعادل و خودسرانه جمعیت مهاجر در سطح استان، با توجه به عدم پیش بینی جمعیت  ماده واحده:

های جدید یابی شهرکشهرداری رشت ملزم به امکان سنجی و مکانمهاجر در طرح های فرادست از جمله طرح تفضیلی شهر رشت، 

ریزی برای جذب سرمایه گذار و مدیریت سرمایه های سرگردان به سمت احداث شهرک در محدوده و حریم قانونی شهر رشت و برنامه

  باشد.ها میجدید و همچنین اسکان مهاجرین در این شهرک

ن نامه اجرایی ماده واحده مزبور می باشد. در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ شهرداری رشت ملزم به تهیه آ تبصره :

های جدید در محدوده و حریم قانونی شهر یابی شهرکسنجی و مکانرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، طرح"الزام شهرداری به امکان

  اق آرا مورد تصویب قرار گرفت.رشت"مشتمل بر مقدمه، ماده واحده و یک تبصره (پیوستی) به اتف

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا اعالم  ٢٩/٣/٩٧مورخ  ٧٧١ثبت شده به شماره ٢٩/٣/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٦_  ٧٢٣٥الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف_

 ٢٣/١١/٩٦مورخ  ٢٨٨٤، در پاسخ به نامه شماره  ٤/٤/١٣٩٧وصول شده در چهل و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر صدور مجــوز  

لایر به حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع)  واقع در محله فخب (جاده پیربازار،کوچه هشتم،  ٠٠٠/٣٢٧/٥٦ی مبلغ پرداخت هدیه

کمیسیون  ٧/٥/٩٧خدمات شهری بودجه سال جاری،  پس از طرح در جلسه مورخ   ٤/٤١٦٠٨کوچه شهید قنبری) و از محل ردیف 

برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد 

  شهرداری، جهت اهدای مبلغ مذکور به حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع)  واقع در محله فخب، به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور چهارم:

در دبیرخانه شورا  ٢٤/١٢/٩٦مورخ   ٣٢٥٤ثبت شده به شماره  ٢٠/١٢/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦-٧٨٨١ -شهرداری رشت به شماره ش رف الیحه

ی مبلغ شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت هدیه ١٢/١٢/٩٦اعالم وصول شده در سی و ششمین جلسه مورخ 

تحت  %٧٠هفتصد و پنجاه و نه هزار لایر) به آقای سید داود نجار مبارکی جانباز لایر(یکصد و سی و هشت میلیون و  ٠٠٠/٧٥٩/١٣٨

متر، برابر بازدید و برآورد کارشناس  ١٥٢پوشش بنیاد شهید، بابت هزینه حفاری دکه واگذار شده به نامبرده به جهت تأمین برق به متراژ 

جاری از محل کمک به شهروند و با کسر اعتبار از ردیف اعتباری  خدمات شهری بودجه سال ٤١٧٠١، از ردیف  ٥محترم شهرداری منطقه

  وام"،   برابر نامه شماره بازپرداخت و خدمات اداری بودجه سالجــــاری تحت عنوان"کارمزد ٤١٨٠٢

 خدمات شهری بودجه سال جاری، پس از طرح در ٤١٧٠١شهرداری رشت و اضافه کردن به ردیف    ٦/٤/٩٧مورخ  ٩٧-٦٢٤٠٥ش ر ـ 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و  ٧/٥/٩٧جلسه مورخ 

لایر(یکصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار  ٠٠٠/٧٥٩/١٣٨نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری، با هدیه مبلغ تبادل

  شهری بودجه سال جاری به اتفاق آرا موافقت گردید.خدمات  ٤١٧٠١لایر) و از ردیف 

  دستور پنجم:

در دبیرخانه شورا  ١/٥/٩٧مورخ  ١٠٤٨ثبت شده به شماره  ١/٥/٩٧مورخ  ٣٩٦٥/١/٩٧/٨٠٢٩نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره 

  به شرح؛ ١١/٤/١٣٩٧مصوبات چهل و هفتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٤درخصوص بند 

سازمان فاوا  ١٣٩٧مصوبات آن شورا با موضوع(( اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ٤ـ پیرامون بند 

گیری در کمیته استانی ساماندهی دکل های تعرفه یاد شده، پس از تصمیم ٣ماده  ٦شهرداری رشت))؛ هرگونه اقدام درخصوص تبصره

  نظر نهایی هیأت تطبیق امکان پذیر می باشد.  مخابراتی و اخذ
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  نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

) هایی می باشد که از فضای فیزیکی و تجهیزات متعلق به ISPاین تبصره مربوط به شرکت های سرویس دهنده خدمات اینترنتی ( 

ه آنتن های خود ایستا و دکل های شهرداری که همگی در ملک شهرداری نیز واقع شده اند برای ارائه خدمات شهرداری رشت از جمل

  خود استفاده می نمایند. 

  فلذا مقرر شد اعالم گردد تبصره معترض عنه پس از اخذ نظر کمیته استانی سامان دهی دکل های مخابراتی، اعمال گردد.

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ١/٥/٩٧آقای حامد عبدالهــی در جلسه مورخ با توجه به غیبت  سپس  نامه آ

ان شبه اتفاق آرا غیبتآقای حامد عبدالهــی شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارایه توضیحات داخلی شورای اسالمی شهر غیبت

  موجه تشخيص داده شد.

  تشکیل گردد. ١٥/٥/١٣٩٧بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه 

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  –بهراد ذاکری –فرهام زاهد  –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  –حجت جذب  -حامد عبدالهی  –اسماعیل حاجی پور  حاضرین:
  سید امیرحسین علوی -سن علی پور محمد ح –محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد              
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد پنجاه و یکمین ١٥/٥/٩٧ ١٧:٢٠دوشنبه  ساعت: فوق العاده

 به نام خدا

شهر اسالمی  اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای(فوق العاده) شوراي ، پنجاه و یکمین جلسه١٣/٥/٩٧مورخ  ١١٩٠براساس دعوتنامه شماره 
  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:
  ـ ارائه گزارش سرپرست محترم شهرداری رشت و مدیران مناطق پنج گانه.

  گزارش رئیس محترم کمیسیون های فرهنگی  و اجتماعی شورای شهر رشت.ـ ارائه 

  

  نطق پیش از دستور منشی شورا :

در ابتدای این جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، ضمن عرض سالم، فرازی از وصیت نامه شهید مجید ایزدوست را قرائت کردند و و 

  یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گرامی داشتند. 

سخنگوی محترم شورا اظهار کردند: امروز سرپرست محترم شهرداری و مدیران مناطق و همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 

  عملکرد خود را گزارش می دهند.

لم های مرداد باید روز تقدیر از ق١٧ایشان روز خبرنگار را هم تبریک گفتند و یاد همه شهدای خبرنگار را پاس داشته و تصریح کردند: 

  منصفانه خبرنگاران باشد. امیدوارم روز خبرنگار روز سخنرانی های طوالنی  و ارایه گزارش عملکرد مدیران نباشد.

  رئیس شورا: دستورنطق پیش از 

سپس جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، نیز گفتند: به روزهای پایان نخستین سال فعالیت 

پنجم نزدیک می شویم. با تمام فراز و نشیب یک سال گذشته، همت تمام همکاران بر این بود که فضای شورا امن و آرام برای  شورای

  شورا و مدیریت شهری و مردم باشد. تمام تالش ما مصروف بر این شد که از مشکالت کاسته شود. 

شدیم. به ویژه در حوزه آسفالت و تامین ی دستگاه ها مواجه میجناب آقای علوی افزودند: در این مدت بعضًا با عدم همکاری برخ

  مصالح دچار مشکل هستیم و با مشکالت اقتصادی که در شهرداری داریم این عدم همکاری مشکالت را حادتر می کند. 

 را بوده  و مرتبایشان تصریح کردند: پرداخت به موقع حقوق پرسنل شهرداری به ویژه نیروهای حجمی و شرکتی دغدغه اعضای شو

  در این زمینه به مدیریت شهری تذکر  داده می شد.

مرئیس محترم شورا از خدمات دیگر اعضای کمیسیون ها تقدیر کردند و افزودند: تالش ما این بود که به نحوی برنامه که  ریزی نما

  حتی در شرایط سخت نیز مدیریت شهری بتواند امور خود را پیش ببرد.

هایی در حاشیه شهر وجود دارد و اعضای شورا در برنامه های میز خدمت تالش کردند به ر نشان کردند: محرومیتآقای علوی خاط

نقاط محروم بیشتر توجه کنند. انجام اصالحات در طرح تفصیلی بخشی از این تالش ها بوده و امیدواریم از طریق سازمان نظام 

م. مهندسی بتوانیم هرچه سریعتر این اصالحات را ـ   که حاصل تالش رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا بوده ـ تصویب نما

ایشان از رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، برای ایجاد مرکز کنترل ترافیک، قطار شهری و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 

  و همچنین از پیگیری های رئیس محترم کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات 

هری شورا در تامین اعتبار برای نجات رودخانه ها، ساماندهی مرکز دفن سراوان و تصفیه خانه سراوان تقدیر کردند و یادآور شدند: ش

  ایجاد تشویق های سرمایه گذاری از برنامه های کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا در این یکسال بود.
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س محترم شورا همچنین در مورد فعالیت ی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در یک سال گذشته نیز گفتند: ریاست محترم هار

هایی وجود داشت که ناجوانمردانه حواشی ایجاد شده و حواشی کمیسیون زحمات زیادی را متحمل شدند. در حوزه فرهنگی حساسیت

  سمت  شخص آقای عاقل منش می رفت که ایشان با درایت آن ها را  حل می کردند.

  ای علوی سپس اجرای تئاتر خیابانی را اتفاق بزرگی در حوزه فرهنگی خواندند و ابراز امیدواری کردند، این مهم تداوم داشته باشد.آق

رئیس محترم شورا همچنین در مورد خبرهای ناخوشایند پیرامون وضعیت تیم سپید رود نیز گفتند: دغدغه هفته گذشته که دیگر اعضا 

رند، موضوع تیم سپیدرود است که در چند سال اخیر با حمایت های شورا و شهرداری سرپا ماند و در لیگ برتر نیز بر آن صحه می گذا

کشور قرار گرفت.  متأسفانه امروز با سختی های عجیب و غریبی روبرو است و جوانان از مدیریت شهری انتظار دارند در این حوزه 

اماش نیز در لیگ برتر بیاید، باید به این تیم ها کمک کنیم. امیدواریم شورا و شهرداری برای ورود نمایند. دو تیم داریم و انتظار داریم د

  حمایت از این تیم ها ورود نماید. 

  های شهر ماست و با وجود  هزارن متولی در حوزه ورزش و جوانان باز از شورا انتظار دارند.سپیدرود امروز امید جوان

ان از نقدهای سازنده ما را بی نیاز آقای علوی در ادامه روز  خبرنگار را هم تبریک گفتند و تصریح کردند امیدواریم یاران دوازدهم شورا

ندانند. خبرنگاران با نگاه تیز بین، معضالت را به شورا متذکر می شوند و انتظار داریم همچنان همراه ما باشند. از بخش عمده ای از 

  اند، از خیلی از امکانات محروم مانده اند. خبرنگاران با عشق به این کار در این عرصه ماندهمشکالت خبرنگاران باخبریم ولی 

  نطق پیش از دستور ناطق اول:

در این جلسه، همچنین، جناب آقای بهراد ذاکری، در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن تبریک روز خبرنگار، جشن نوروز بل را نیز تبریک 

  مرداد به عنوان آغاز سال نوی باستانی گیالن باید پاس داشته شود.١٦گفتند و تصریح کردند: 

های بی صاحب در برخی از خیابانها متذکر شدند و تصریح کردند: اگرچه تمایلی عضو محترم شورا همچنین در مورد ازدیاد و تردد سگ

یکی از خبرنگاران متذکر شدند که در دو منطقه کوچه های ولگرد استفاده کنم، ولی باید فکری به حال این سگها شود. ندارم از واژه سگ

زان به سمت کیژده و رودبارتان این سگها زیاد شده   اند. انتظار پا

رود معاونت خدمات شهری شهرداری و فعاالن محیط زیست نسبت به جمع آوری این سگها اقدام نمایند و طرح و الیحه جامعی می

  ردد.برای حمایت از این حیوانات تدوین گ

ر ساختمان اداری شهرداری رشت از خیابان سعدی به میدان گیل اظهار کردند: به نظر می مان رسد هنوز این ساختایشان با اشاره به تغ

  فاقد تابلوی مشخص است تا ارباب رجوع سردرگم نگردد. 

اعضای شورا انتخاب شهردار است. مردم رشت جناب آقای ذاکری، در مورد انتخاب شهردار نیز گفتند: امروز مهمترین دغدغه مردم و 

ترین مردم در بین شهرهای کشور هستند و نسبت به انتخاب مدیریت شهری حساسیت دارند. دکتر نصرتی کمتر از یک سال از آگاه

ا ترک کرد. های ایجاد شده، رشت رمدیریت شهری استعفا داد. در باور عمومی این است که ایشان با فشار اعضای شورا و نامالیمت

اگرچه خواست شخصی آقای دکتر نصرتی در استعفاء بوده است، ولی همچنان که مسبوق به سابقه است، دکتر نصرتی هم گزارشی از 

  فعالیت خود ارایه نداد و این نقطه ضعفی برای اعضای شورا بوده و هست.

ند شهردار با البی و رانت و معامالت پشت پرده درصد مردم معتقد٨٠ایشان ادامه دادند: طبق نظرسنجی که صورت گرفته است، 

انتخاب می شود و این یک هشدار جدی است که امروز اعتماد عمومی به شورا کم شده است باید این حقیقت را پذیرفته و شفاف 

م تا از این معضل خارج شویم. متاسفم که پیمانکاراسازی کنیم و در انتخاب شهردار به گونه های  نی که در پروژهای شفاف عمل نما

  شهرداری منافع دارند، برای انتخاب شهردار تصمیم می گیرند. چرا باید پیمانکاران تصمیم بگیرند تا منافع ایشان تأمین شود.

عضو محترم شورا با اشاره به انتخاب سرپرست تاکید کردند:  با وجود آقای علی بهارمست که تجربه و تخصص در حوزه شهرداری دارد، 

یک ثباتی در شهرداری داریم و فعًال ایشان همان کاری را می کند که دکتر نصرتی می کرد. بنابراین این فرصت را بدهیم تا گزینه  فعالً 

  خوبی به عنوان شهردار انتخاب گردد تا دوباره شرمنده مردم نشویم.
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ایشان هتی تهیه می شد و سوابق نامزدها و برنامهایشان با اشاره به نحوه انتخاب شهردار در موارد پیشین تصریح کردند: قبًال لیس

بررسی می گردید ولی در نهایت این نحو بررسی تأثیری در انتخاب نداشت. باید نحوه بررسی انتخاب شهردار مالک های ارزیابی و نمره 

ردار و شتابزده برای انتخاب شه بندی به اطالع مردم برسد که به چه مالکی یک فرد به عنوان شهردار انتخاب می شود. تصمیم عجوالنه

  باعث آسیب به شورا و شهرداری می شود.

در ادامه جناب آقای محمد حسن عاقل منش، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا،  گزارش عملکرد یکساله این کمیسیون 

  را ارایه دادند.

شهید خلبان عباس بابایی و فقدان زنده یاد مطهری نژاد،  جناب آقای محمد حسن عاقل منش ضمن تقدیر از همراهی خبرنگاران،یاد

  عضو انجمن روابط عمومی  را گرامی داشتند.

ایشان همچنین یاد کشته شدگان بمب شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی را گرامی داشتند و تصریح کردند: این فاجعه انسانی درس 

  ان زندگی کنیم.تاریخی است و امیدواریم بتوانیم در صلح و آرامش در جه

های فرهنگی هستند و آقای عاقل منش ادامه دادند: کمیسیون فرهنگی شورا با داشتن مشاورانی مجرب که بعضًا از مدیران دستگاه

همچنین  اعضای شورای عضو در این کمیسیون تالش کردند، امور فرهنگی و اجتماعی مربوط به شهر را رصد نموده و ضمن برنامه 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، برای عملیاتی کردن این طرح ها برنامه عملیاتی تدوین نماید. در ریزی، از طریق 

  بسیاری از موارد کارهای مشترک انجام شد. و موازی کاری به حداقل رسید.

در قالب برنامه راهبردی  ١٤٠١ر افق رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اظهار کردند: در این کمیسیون،  چشم انداز شهر رشت د

  و عملیاتی شهر رشت  توسط مدیر برنامه ریزی شهرداری تدوین و به تصویب رسید.

جلسه مشخص برگزار  ٤٣ایشان برخی از لوایح حوزه فرهنگی که بررسی و تصویب شده را نام بردند و افزودند: برای نامگذاری معابر، 

مورد آن در صحن شورا نیز ارایه شده است. همچنین  ٢٣ال در کمیسیون بررسی شده است، و نامه و طرح در این یک س ٣٤گردید، 

  هایی با مدیران استانی و ملی و همچنین با یکی از نمایندگان مجلس برگزار کرد.کمیسیون نشست

عنوان کردند و افزودند: در  آقای عاقل منش از دیگر برنامه های عملیاتی این کمیسیون را تالش برای توسعه ورزش در محالت رشت

ن نامه مشخص تجلیل گردد. کمیسیون همه فعالیت های  این زمینه الیحه ای تنظیم و بررسی شد تا از قهرمانان ورزشی طبق یک آ

  خود را تدوین نموده و به شورا به صورت مکتوب ارایه می دهد. 

شهید استان و همچنین   ٨٠٠٠عملیاتی رسید؛ تفاهم نامه با ستاد کنگره  ایشان ادامه دادند: در این کمیسیون، دو تفاهم نامه به مرحله

انعقاد تفاهم نامه با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن روانشناسی که فعالیت های مشترک داشته باشیم.  همچنین 

سی دستورالعمل هزینه کرد هدایا و پرداخت بررسی و تصویب لوایح حمایت مالی از باشگاه های داماش گیالن و سپیدرود رشت، برر

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از  ١٣٩٧های تشویقی قهرمانان، هیات ها و تیم های ورزشی و کددار نمودن آن در بودجه سال 

  دیگر برنامه های عملیاتی این کمیسیون بوده است.

های ماه رمضان و آذین ایی برای برنامه های مذهبی به ویژه برنامهایشان تصریح کردند: در کمیسیون فرهنگی شورا ، ویژه برنامه ه

  بندی مناسبت های ملی و مذهبی صورت گرفته وبرای آن متولی مشخصی در نظر گرفتیم.

های حقیقی و حقوقی تاثیر گذار در حوزه فرهنگی صورت گرفته است. از ای با شخصیتدر این کمیسیون همچنین دیدارهای دوره

نشست و گفتگو با آقای تبریزی، مدیر پاتوق فرهنگی، اجتماعی سپاه قدس گیالن، نشست و گفتگو با آرمان حداد تنها  جمله آن؛

را  در ساغریسازان رشت هیمالیا نورد گیالنی و تجلیل از ایشان، نشست و گفتگو با آقای محمدیان، فردی که بازسازی خانه سمیعی

ر کاربری برعهده گرفته است. دیدار و گفتگو با  دکتر طالبیان، معاونت سازمان میراث فرهنگی کشور، در خصوص تامین اعتبار جهت تغ

خانه حاج میرزا خلیل رفیع به عنوان خانه مشروطه، نشست و گفتگو با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برگزاری نشست 

س مشترک با دکتر آقایی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در خ صوص صیانت از کودکان طالق، نشست و گفت گو با ر
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موسسه فرهنگی هنری معیار به منظور تشکیل کارگروه مدیریت شهری نشر و کتاب از جمله دیدارهایی بود که در این کمیسیون صورت 

  گرفته است.

ودند و تصریح کردند: پیگیری برای راه ایشان سپس به دیدار خود با آقای علی اکبر سید آبادی، مشاور محترم وزیر فرهنگ اشاره نم

  اندازی بوستان کتاب و دست یابی رشت به عنوان پایتخت کتاب ایران، از جمله این دست آوردها بوده است.

آقای عاقل منش همچنین با اشاره به بازدید و دیدار و گفتگو با رئیس سازمان اسناد مجلس، از خانه خلیل رفیع  افزودند: روز گذشته 

علی ططری از این مکان بازدید نمود و ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی موزه مشروطه تاکید کردند: اسناد مربوط به مشروطه  آقای

  گیالن را در اختیار شورا قرار می دهد.

فوق، دیدار با شهرداری رشت و پیگیری جهت رفع مشکالت مالی و نیازمندی های مراکز  ١٦بازدید از سامانکده، گرمخانه و مرکز ماده 

سردار حق بین فرمانده لشکر عملیاتی سپاه قدس گیالن به مناسبت روز پاسدار و تجلیل از جانبازان سرافراز شهرداری رشت در روز جانباز 

 های تاریخی متعلق به شهرداریو نشست و گفتگو با معاونت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن درخصوص ساختمان

  دیگر مواردی بود که رئیس کمیسیون فرهنگی شورا گزارش دادند. رشت از

در ادامه جلسه، ریاست محترم شورا پیش از ارایه گزارش عملکرد مدیران گفتند: امروز انتظار بیالن کار از سرپرست شهرداری نداریم، 

  خواهیم از اقدامات در حال انجام مطلع باشیم.می

واستند تحرک بیشتری در حوزه مدیریت خود داشته باشند و نسبت به ارتقای درآمد در منطقه آقای علوی از مدیران مناطق نیز خ

  جدیت به خرج دهند. 

باید پیگیری شود. اجرای آن مهمتر از صدور رأی است.  ٧٧رئیس محترم شورا تصریح کردند: آرای کمیسیون های ماده صد و ماده 

دهی ها به ما فشار می آورد و تکلیف بر ماست تا مدیران با اهتمام ویژه تالش کنند، مالحظات سیاسی و اجتماعی را کنار بگذارید. ب

  کارگروه های درآمدزایی در مناطق جدی تر عمل کنند.

آقای علوی تاکید کردند: مدیران مناطق تا شهریور گزارش عملکرد بهتری ارایه دهند تا شاهد رشد درآمدی  باشیم. مدیر درآمد هم 

  تا درآمد مناطق افزایش یابد.پیگیری نماید 

سپس جناب آقای علی بهارمست، ضمن تقدیر از اعتماد اعضای شورا در انتخاب وی به عنوان سرپرست شهرداری گفتند: در شرایط 

دهد و این درصدی درآمد شهرداری را نشان می٧٥فعلی وضعیت درآمدی شهرداری مهمترین مساله است. آمارها عقب ماندگی 

  است، سعی کردیم موارد را بررسی کرده و راهکار برای آن پیدا کنیم. کنندهنگران

سرپرست محترم شهرداری افزودند: آنچه با وضعیت فعلی قابل بررسی است، بخشی از کاهش درآمد مربوط به طرح تفصیلی جدید 

نهایی شود. چند جلسه فشرده با  است و شهرداری با بررسی جمیع شرایط و متخصصان، اصالحاتی را بررسی کرده تا در ضوابط طرح

م. و انتظار داریم با یک نگاه مثبت اصالحات  معاون عمرانی استانداری جلسه داشتیم تا بتوانیم این ضوابط را با دالیل مصوب نما

ا وصول ذشته رمدنظر در اسرع وقت مورد موافقت معاون عمرانی استانداری قرار بگیرد. با مدیران مناطق نشستی داشتیم که مطالبات گ

م. م تا در زمان کاهش صدور پروانه بتوانیم درآمدزایی نما   نما

 شایشان از پیگیری در وزارت کشور به منظور تامین اعتبار برای ترمیم آسفالت خبر دادند و تصریح کردند: قیمت قیر هر روز در بازار افزای

که تالش داریم از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده نموده و از یارانه میلیارد تومان شده است ٢تن قیر بالغ بر ١٠٠٠یابد قیمت می

م. با مدیرکل بازرسی هم نشستی داشتیم دولت برای تهیه قیر استفاده کنیم. همه باید تالش کنیم موانع سرمایه گذاری را برطرف نما

  تا فرایند انتخاب سرمایه گذار و موانع آن تسهیل گردد.

ر کاربری آن می  ٤٥٠پارک  ایشان در مورد وضعیت هکتاری الکان نیز گفتند: با مدیرکل منابع طبیعی نیز جلسه ای داشتیم و با تغ

  توان سرانه فضای سبز را ارتقا داد.

آقای بهارمست پیرامون این پروژه توضیح دادند: قرار است از طریق بخش خصوصی به نتیجه برسیم اما تعداد سالهای واگذاری یعنی 

  برداری را افزایش دهیم.ای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد از این رو تالش داریم تعداد سالهــای بهرهسال بر٥
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ایشان در مورد پرداخت مطالبات پرسنل نیز اظهار کردند: معوقات حقوق پرسنل شرکتی و حجمی برای تیرماه پرداخت شده و تا فردا 

  میلیون تومان هزینه پرسنلی داریم. ٦٠٠میلیارد و ١٥ز می گردد. حقوق پرسنل خدمات شهری به حساب شرکتها واری

ها جلوگیری شود. این آقای بهارمست ابراز کردند: به مدت دو هفته به شرکت آبفا زمان داده شده بود تا از ورود فاضالب به رودخانه

این عزم ملی ایجاد شده بتوانیم جلوی مهمترین  شرکت باید راهکار عملی را به معاون رئیس جمهور نیز گزارش می داد. امیدواریم با

  منبع آالیندگی رودخانه ها را بگیریم.

سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد عضو محترم هیأت رئیسه شورا، نیز ضمن خیرمقدم به سرپرست محترم شهرداری و دیگر مدیران، از 

کاش آقای بهارمست در حوزه اداره شهرداری دارند. ای های آقای علی بهارمست تقدیر کردند و گفتند: ایشان تجربه خوبیتالش

کرد و خیال همه ما راحت می شد. امیدواریم ایشان به این نتیجه برسند و این خواسته کارکنان مسئولیت شهرداری را قبول می

یم و انتظار دارم آقای خواهیم رأی گیری شود ولی به عنوان یک عضو شورا سخن می گوشهرداری و مردم هم هست. البته اینجا نمی

بهارمست بیشتر در این موضوع فکر کنند و توجه کنند که توسعه و پیشرفت مدیریت شهری به حضور جوانان در کنار پیشکسوتان نیاز 

  دارد.

د. کننیسرکار خانم شیرزاد ادامه دادند: انتخاب شهرداری با تجربه خواسته به حق کارکنان است و این را در فضای مجازی هم مطرح م

بیشتر اعضای شورا از آقای بهارمست خواستند تا مسئولیت شهرداری را بپذیرند ولی ایشان قبول نکردند. از ایشان می خواهم بیشتر 

هایی که برای تصدی مدیریت شهری در حال صحبت هستیم تا بتوانیم یک شهردار محبوب مردمی فکر کنند، در کنار دیگر گزینه

  ه به امور اجرایی شهرداری انتخاب کنیم.پاکدست و متخصص و آگا

پس از آن مدیر محترم درآمد شهرداری رشت گفتند: در این شرایط سخت اقتصادی و کاهش ساخت و ساز درآمد شهرداری کاهش 

  .که هنوز طرح تفصیلی منطقه ابالغ نشده، صدور پروانه بیشتر بوده است ٥یافته و صدور پروانه بسیار کاهش دارد. در منطقه 

های درآمدزایی در هر خواه از پیگیری برای تأمین درآمد و دریافت مطالبات شهرداری خبر دادندوتصریح کردند:کارگروهآقای حرفت

ماه نخست امسال مشابه پارسال  تنها ٤منطقه شکل گرفته است. با این حال مقایسه درآمد کسب شده با توجه به دفترچه بودجه، در 

کد بودجه سرمایه گذاری فروش اموال و دریافت وام است که  ٣شته ایم. بیشترین پیش بینی درآمد در یک درصد کاهش درامد دا

  تاکنون رقمی محقق نشده است.

جناب آقای فرهام زاهد، رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا نیز، در مورد ردیف های درآمدی و کاهش درآمدها 

باید از رکود خارج می شدیم و هنوز به وضع عادی خود  ٥و  ٤درصد وضعیت ما خرابتر بود در ماه ٢٥شته گفتند: در مقایسه با سال گذ

  بازنگشته و نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم.

های بودجه نیازمند پیگیری برای تحقق درآمد است نظیر عوارض نوسازی و یا عوارض جناب آقای فرهام زاهد افزودند: برخی ردیف

فروش بلیت هواپیما و... باید در این زمینه نشستی با مدیران درآمد داشته باشیم. اگر مواردی که نیازمند حمایت شوراست،  حاصل از

  همکاری خواهد شد.

سپس، جناب آقای بهراد ذاکری عضو محترم شورا نیز  گفتند: ما حاضریم عکس آقای نصرتی را از جلسه بعد بیاوریم تا جایشان خالی 

  نباشد.

و محترم شورا افزودند: اگرچه گزارش مدیر درآمد شهرداری به لحاظ عدد و ارقام جامع بود ولی نگرانی هم وجود داشت و من انتظار عض

داشتم که وقتی مدیران به صحن شورا می آیند، عالوه بر ارایه وضعیت موجود، راهکار هم ارایه دهند و بگویند کجای کار اشتباه بوده 

  و چه باید کرد.

ا مند شده و بگویند کجشان تصریح کردند: این ظرفیت در اعضای شورا هست تا از ارتباطات با نمایندگان و مدیران کشوری بهرهای

 توان از ظرفیت سایر دوستان و مدیران استفادهتوانیم کمک کنیم تا این مشکالت برطرف شود. انتظار داشتیم بگویند چگونه میمی

درصد بودجه محقق نشده است، خوب هست ولی باید یک حرکت جدی  ٧٤یم. ولی اینکه تنها گزارش دهند کار بروکرد تا به سمت راه

  کرد و اگر الزم باشد یک کارگروه ویژه در این زمینه تشکیل داد.
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ال ت به سپور نیز گفتند: آمار درآمدی شهرداری مایوس کننده است. اگرچه انتظار می رود مقایسه ها نسبجناب آقای اسماعیل حاجی

  قبل نباشد بلکه بر مبنای بودجه مصوب شورا باشد.

درصد عقب هستیم. اشکال کار در کجاست؟ در شرایط فعلی تنها راهکار جذب سرمایه  ٧٥عضو محترم شورا تاکید کردند: از بودجه 

ران توفیق زیادی حاصل کند. همه مدیتواند گذار است. بهترین شهردار دنیا را هم بیاورید، با این وضعیت اقتصادی و طرح تفصیلی نمی

  ارشد شهرستان و استاندار باید در این زمینه همکاری کنند.

شود. مدیر مناطق چرا های زیادی برای صدور پروانه میایشان در مورد کاهش صدور پروانه نیز گفتند: متآسفانه در مناطق کارشکنی

  و نقشه را باید به شخص خواص دهید تا پروانه صادر گردد؟!باید راهکاری جلوی ارباب رجوع بگذارد که حتما طراحی 

نماینده محترم شورا در کمیسیون ماده صد ابراز کردند: اکنون بیشترین درآمد ما صدور آرا در کمیسیون ماده صد شده است. این درآمد 

  دم نظارت شهــردار منطقه است!اش بیشتر است، نشان دهنده عای که این کد درآمدینیست افت برای شهــرداری است. منطقه

  

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:

در دبیرخانه شورا  ١٣/٥/٩٧مورخ  ١١٧٨ثبت شده به شماره  ١١/٥/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ  ١٨٣٥ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ 

و جلسه مطرح و پس از بحثدرخصوص"کمک و مساعدت مالی به اداره آموزش و پرورش کودکان استثنایی" با قید دو فوریت در 

اع های پنج گانه شورا ارجنظر و اخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیونتبادل

  شود.

  

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ٢٠جلسه رأس ساعت 

  

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

 فاطمه شیرزاد پنجاه و دو ٢٥/٥/٩٧ ١٨پنج شنبه ساعت:  عادی

  به نام خدا

 فرمانداری محترم شهــرستان رشت ٢٤/٥/٩٧مورخ  ٤٦٨٦/١/٩٧/٨٠٢٩و  ٢٠/٥/٩٧مورخ  ٤٥٨٨/١/٩٧/٨٠٢٩های  شماره بر اساس نامه

   ٢٥/٥/٩٧مورخ شنبه شهر رشت، عصر روز پنجاســالمی  ، پنجاه و دومین جلسه (عادی) شورای٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٢٥٢و دعوتنامه شماره

 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای ١٦و  ١٥شورای اسـالمی شهر رشت، در اجرای مواد  در محل ساختمان  ١٨رأس ساعت 

سه شورانفر از اعضاء و به ریاست آقای سید امیر حسین علوی تشکیل و برای انتخاب اعضای هیأت  ١١اسـالمی کشور با حضور  ، ر

سعنوان رأی به ٧را با  آقای سید امیر حسین علویعمل آمد و اعضای محترم شورا از بین خود  اخذ رأی به را با  آقای رضا رسولی،ر

سرأی به عنوان  ٨ و آقای  رأی ٨را با  سرکار خانم فاطمه شیرزاد، خزانه دار رأی به عنوان ٨را با  آقای حامد عبدالهی، نایب ر

 شورا،سخنگوی  رأی به عنوان ٨را با  و همچنین سرکار خانم فاطمه شیرزاد ،منشیان شورای به عنوان رأ  ٨با محمدحسن علی پور را 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩و اکثریت مطلق انتخاب نمودند. جلسه رأس ساعت  با رأی مخفی 

  

  –بهراد ذاکری  –فرهام زاهد  –احمد رمضانپور  –رضا رسولی  –حجت جذب  -حامد عبدالهی  –اسماعیل حاجی پور  حاضرین:

  سید امیرحسین علوی -محمد حسن علی پور  –محمدحسن عاقل منش  –فاطمه شیرزاد             
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  ١٣٩٧شهريور ماه  
 ٥٤الي      ٥٣جلسه   
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   حقوقی :مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و 

شهرداری در خصوص تعرفه بهاي خدمات پيشنهادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت در بررسی الیحه  -

  ، که مقرر گردید ٩٧سال 

   سرانه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ساختمان های سطح شهر واحدهای مسکونی  ٥از جدول شماره  ٦١بهای ردیف         

ر یافت.١٨٥٫٠٠٠" به "٢٠٠٫٠٠٠"از           " ریال تغ

 به شرح ذیل به تعرفه مزبور اضافه گردد: ١٩تبصره              

  مترمربع و منازلی که تحت پوشش کمیته  ١٠٠، منازل مسکونی وياليي با مساحت کمتر از ٥در ردیف یک جدول شماره             

  رند، از پرداخت سرانه آتش نشانی معاف می باشند."امداد و سازمان بهزیستی قرار دا            

  سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداری  ۲۰۴۰۴و  ۲۰۵۱۲موافقت با الیحه افزايش و پايدار نمودن رديف اعتباري  -

   - اساسنامه شركت سهامي خاص براي ساماندهي نيروهاي حجمي که مقرر گردید: بررسی نامه شهرداری در خصوص -

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

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

 . انتخاب هیات رئیسه ، دبیر و مشاوران کمیسیون عمران و توسعه شهری -

 . یکقانون  شهرداریها محدوده منطقه  ۱۱۰بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص اجرای ماده  -

 .قانون  شهرداریها  ۱۱۰بررسی الیحه پپیشنهادی شهرداری در خصوص  اجرای ماده  -

                              

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

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

  سازمان آتش نشانی به منظور پیشگیری از آتش سوزی در ساختمان های مستعد حریق تمهیدات الزم را از طریق
  نظارت و کنترل اتخاذ کند.

  سازمان آتش نشانی نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و ناامن شهر اقدام نماید و برنامه ریزی های الزم را
  آتش سوزی ها و خطرات انجام دهد.جهت کاهش آثار سوء ناشی از 

  لیتری در پیاده راه فرهنگی اقدام نماید. ۶۶۰سازمان مدیریت پسماند نسبت به جانمایی و نصب مخازن  
 . شهرداری رشت نسبت به رفع مشکالت معیشتی و رفاهی آتش نشانان اقدام نماید  
 ام محرم نسبت به تحویل سطل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت جهت حفظ پاکیزگی شهر رشت در ای

های زباله و پالستیک زباله به هیات ها و تکیه ها و ایستگاه های صلواتی برای جمع آوری زباله خصوصا در دهه 
  اول محرم اقدام نماید.

  نیروهایی که در سال های گذشته با عنوان آتش نشان جذب سازمان اتش نشانی شده اند و پس از آن برای ادامه
سازمان های دیگر شهرداری معرفی شده اند به این سازمان باز گردانده شوند و در همین سازمان  فعالیت به

  فعالیت کنند. 
 . در راستای تجلیل از فداکاری های آتش نشانان میزان پاداش پرداختی به آتش نشانان افزایش یابد  
  وسط سازمان های فرهنگی ورزشی ، شهروندی ت –در ایام محرم با توجه به تجمعات مردمی آموزش های فرهنگی

  پسماند و آتش نشانی صورت پذیرد .

بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی   -

  که پس از بحث و بررسی مجدد مقررگردید: ۹۷شهرداری رشت در سال 

بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ساختمان های سطح شهر واحدهای مسکونی  سرانه ۵از جدول شماره  ۶۱بهای ردیف  - -

ر یافت.۱۸۵٫۰۰۰" به "۲۰۰٫۰۰۰از "  " ریال تغ



  

٦٠ 

 

  به شرح ذیل به تعرفه مزبور اضافه گردد: ۱۹و تبصره 

ت پوشش کمیته امداد مترمربع و منازلی که تح ۱۰۰، منازل مسکونی وياليي با مساحت کمتر از ۵: در ردیف یک جدول شماره ۱۹"تبصره 

  و سازمان بهزیستی قرار دارند، از پرداخت سرانه آتش نشانی معاف می باشند."

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :
س کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا - س و آقای بهراد ذاکری به عنوان نائب ر  انتخاب آقای عاقل منش به عنوان ر
 تبادل نظر در خصوص نحوه انتخاب مشاورانگفت و گو و  -
س کمیسیون در برنامه فرهنگی هنری  هنرمندان توانخواه موسسه دست های سپید توانا -  حضور ر
 تجلیل از خیرین کمیته امداد امام خمینی ره مناطق سه گانه رشت -
س گیالنی کمیته فنی ووشو آسیا -  تجلیل از استاد مهرداد شیرازی نائب ر
س -  کمیسیون در برنامه روز خانواده و تکریم از بازنشستگان کانون پرورش فکری حضور ر
 بدرقه یاسر ستوده برای فتح قله کلیمانجارو به همت کمیسیون -
س کمیسیون در اجالس کمیسیون های فرهنگی اجتماعی شورا های اسالمی کشور در تبریز -  حضور ر
س کمیسیون با ستاد اربعین شهرداری رشت(م - وکب خدام العتره) جهت برنامه ریزی در خصوص ویژه برنامه های نشست ر

 محرم

  

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

  جلسه ای نداشت -
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  ۹۷ شهریور –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات      کمیسیون               
تعداد نامه های طرح شده در 

  صحن شورا         

  ۳  ۳  ۱  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۱  ۳  ۳  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۱  ۳ ۳  توسعه و عمران

  -  -  -  حمل و نقل و ترافیک

  -  - ۲  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۲۷  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

۹  ۴  ۳  ۱  ۲  ۰  ۱۰۸  

  فقره  ۲۴۴  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۲   تعداد جلسات:

  مصوبه ۴ مصوبات:تعداد 

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگیحمل و نقل و ترافیک  و عمرانتوسعه 

۱  -  -  -  -  -  ۳  
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   :  ١٣٩٧اهم مصوبات شورا در شهريور ماه                         
  انتخاب اعضای محترم شورا در کمیسیون های پنجگانه شورا، شهرداری و ... به شرح؛          

  کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا:          

  .آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامدعبدالهی         

  ورا:کمیسیون بهداشت، محیط زیست  و خدمات شهری ش         

  پور و  سرکار خانم فاطمه شیرزاد.آقایان: فرهام زاهد، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علی            

  کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:         

  آقایان: اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور، رضا رسولی، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی.           

  کمیسیون  برنامه و بودجه و حقوقی شورا:        

پور و سرکار خانم آقایان: اسماعیل حاجی پور، حجت جذب،  رضا رسولی، فرهام زاهد، محمدحسن عاقل منش،  محمدحسن علی  

  فاطمه شیرزاد.

  کمیسیون فرهنگی و  اجتماعی شورا:         

 پور و سرکار خانم آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور،  فرهام زاهد، بهراد ذاکری، محمد حسن عاقل منش، محمد حسن علی 

  فاطمه شیرزاد.

  آقای سید امیر حسین علوی.کمیسیون ماده پنج  قانون شورایعالی معماری و شهرسازی:        

  حسین علوی. آقای سید امیرکمیسیون تشخیص سن  ثبت احوال:        

  آقای اسماعیل حاجی پور(عضو اصلی) ـ آقای حجت جذب(عضو علی البدل).کمیسیون بدوی نظام وظیفه:        

  آقای رضا رسولی (عضو اصلی) ـ آقای بهراد ذاکری (عضو علی البدل).کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه:        

  .محمد حسن عاقل منشآقای شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رشت:        

  پور.محمد حسن علیآقای کمیته سالمت روان استان گیالن:        

  .محمد حسن عاقل منشآقای انجمن یاوران وقف استان گیالن:        

  حامد عبدالهی. آقای ناظر در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر:       

  آقای محمد حسن عاقل منش.ناظر در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات:        

  خانم فاطمه شیرزاد. ناظر در سازمان آرامستان:       

  پور.محمد حسن علیآقای  ناظر در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی:       

  ذاکری. آقای بهراد ناظر در سازمان مدیریت پسماند:        

  آقای سید امیر حسین علوی. ناظر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:        

  آقای حجت جذب. ناظر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی:       

  آقای بهراد ذاکری. ناظر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:       

  آقای رضا رسولی.ی فضاهای شهری:ناظر در سازمان عمران و بازآفرین       
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  آقای محمد حسن عاقل منش.ناظر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:       

  آقایان؛ سید امیر حسین علوی و محمد حسن عاقل منش.قانون شهرداریها: ۷۷کمیسیون ماده        

  .رضا رسولی، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی و سرکار خانم فاطمه شیرزادآقایان؛ :۱۰۰کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده        

  بهراد ذاکری.  آقای آئین نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز(قطع اشجار): ۷کمیسیون ماده        

  .رضا رسولی  آقای ها:کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه       

  آقای رضا رسولی.قانون نوسازی و عمران شهری: ۸دهکمیسیون ما       

  پور، بهراد ذاکری و حامد عبدالهی.آقایان؛ اسماعیل حاجیها:قانون شهــرداری ۵۵ماده ۲۰کمیسیون بند       

  آقای بهراد ذاکری. کمیته انضباطی حمل و نقل و بار و مسافر:       

  آقای حامد عبدالهی.کمیته تهاتر:        

  آقای اسماعیل حاجی پور. کمیته ستاد بحران شهرداری:       

  آقای فرهام زاهد. ها و اموال شهرداری:ناظر برحساب درآمد و هزینه، حسن اداره و حفظ دارایی       

  آقای فرهام زاهد. برحسن اجرای مصوبات شــورا: ناظر       

  پورآقای محمدحسن علیخدماتی:  هایو سایرسازماناری در امورشهردمصوب هایطرحناظر بر حسن اجرای       

ن نامه معامالتی شهرداری:  ٣٨هیأت حل اختالفات ناشی از معامالت موضوع ماده           آقای حجت جذب.آ

 زرین  تـ موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز انتقال قرارداد فی ما بین شهرداری با شرکت سبالن خودرو به شرک 

  ه ، مشروط به اینکهای دووی سبالن خودرو با بنز ساخت زرین خودرو و با امکان تحویل فوریاصفهان و جایگزینی اتوبوس خودروی

اختالف قیمت خودروها ناشی از جایگزینی طرف قرارداد، دارای اختالف فاحشی نباشد و همچنین مقرر شد، اقدامات حقوقی و 

  خسارات وارده بر شهــرداری رشت ناشی از عدم انجام تعهدات شرکت سبالن خودرو، برابر مفاد قراردادالزم جهت جبران  قضایی

  ها، صورت پذیرد.فی ما بین، قبل از عودت ضمانت نامه ١٣٩٦ـ ٦٧٦٦٢رـ ششماره         
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   :  ١٣٩٧صورتجلسات شورا در شهريور ماه                       
  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن علیپور پنجاه و سومین ٣/٦/٩٧ ١٨ : شنبه  ساعت  عادی

 به نام خدا

شهر رشت اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای، پنجاه و سومین جلسه١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨٥براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:

  ـ انتخاب اعضای محترم شورا در کمیسیون های پنجگانه شورا، شهرداری و ...
 

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:

در دبیرخانه شورا در  ١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨١ثبت شده به شماره  ١/٦/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٢٩٦٠رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

نظر و اخذ رأی و تبادلقانون شهرداریها محدوده منطقه یک" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث ١١٠خصوص"اجرای ماده 

  کمیسیون ذیربط ارجاع شود.ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به 

در دبیرخانه شورا  ١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨٢ثبت شده به شماره  ١/٦/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٢٥١١رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٢

نظر و اخذ و تبادلقانون شهرداریها محدوده منطقه دو" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث ١١٠درخصوص"اجرای ماده 

  خالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.رأی ضمن م

در دبیرخانه شورا درخصوص"ساماندهی مشاغل سیار با  ١/٦/٩٧مورخ  ١٢٨٣ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ثبت شده به شماره ٣

رأی ١/٦/٩٧مورخ ١٣٩٧_٣٠١٨رف ـنظر و اخذ شو تبادلس از بحثمشارکت بخش خصوصی" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پ

  ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

رخانه شورا در دبی ٢٨/٥/٩٧مورخ  ١٢٦١ثبت شده به شماره  ٢٧/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٣١٠٣رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٤

نظر و اخذ رأی ضمن مخالفت و تبادلدرخصوص"قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث

  با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در دبیرخانه شورا  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٢٥٥ثبت شده به شماره  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٣٠٥٠رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٥

  درخصوص"بخشودگی بدهی ناشی از عوارض فضای آموزشی موسسه خیریه فاطمیون"اعالم وصول شد.

در دبیرخانه شورا  ٢٥/٥/٩٧مورخ  ١٢٥٣ثبت شده به شماره  ١٤/٥/٩٧مورخ  ١٣٩٦ـ٧٢٩٩رف ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٦

  واست بخشودگی عوارض موسسه فرهنگی هنری خاطره سرای نشاط"اعالم وصول شد.درخصوص"درخ

  

  مصوبات ؛
  

  دستور اول:

-دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون ٢های شورا  به استناد ماده در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون 

س محترم شورا و با اکثریت مطلق آرا، اعضای کمیسیون ها به )  و بنا به ١٣٨٥های شوراهای اسالمی و .. (مصوب سال  پیشنهاد ر

 شرح زیر انتخاب گردیدند؛
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  کمیسیون توسعه و عمران شهری شورا:

  آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامدعبدالهی.

  کمیسیون بهداشت، محیط زیست  و خدمات شهری شورا:

  پور و  سرکار خانم فاطمه شیرزاد.، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علیآقایان: فرهام زاهد

  کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:

  آقایان: اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور، رضا رسولی، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی.

و بودجه و حقوقی شورا و نیز فرهنگی و اجتماعی شورا و  های برنامههمچنین با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه در کمیسیون

همچنین عالقمندی اعضای محترم شورا جهت حضور در کمیسیون های مذکور اعضای کمیسیون مزبور به تعداد هفت نفر و به شرح 

  زیر، پس از اخذ رأی انتخاب گردیدند؛

  کمیسیون  برنامه و بودجه و حقوقی شورا:

پور و سرکار خانم فاطمه ور، حجت جذب،  رضا رسولی، فرهام زاهد، محمدحسن عاقل منش،  محمدحسن علیآقایان: اسماعیل حاجی پ

  شیرزاد.

  کمیسیون فرهنگی و  اجتماعی شورا: 

پور و سرکار خانم فاطمه آقایان: حجت جذب، احمد رمضانپور،  فرهام زاهد، بهراد ذاکری، محمد حسن عاقل منش، محمد حسن علی

  شیرزاد.

  ور دوم:دست

رین و ناظنظر به انتخاب نمایندگان شورا در سایر دستگاه های اجراییی این جلسه اعضای محترم شــورا پس از بحث و تبادلدر ادامه

  های تابعه شهرداری پرداختند و با اکثریت مطلق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید؛شورا در سازمان

  آقای سیدامیر حسین علوی.شورایعالی معماری و شهرسازی:ـ کمیسیون ماده پنج  قانون 

  آقای سید امیر حسین علوی.ـ کمیسیون تشخیص سن  ثبت احوال:

  آقای اسماعیل حاجی پور(عضو اصلی) ـ آقای حجت جذب(عضو علی البدل).ـ کمیسیون بدوی نظام وظیفه:

  ی بهراد ذاکری (عضو علی البدل).آقای رضا رسولی (عضو اصلی) ـ آقاـ کمیسیون تجدیدنظر نظام وظیفه:

  .محمد حسن عاقل منشآقای ـ شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رشت:

  پور.محمد حسن علیآقای ـ کمیته سالمت روان استان گیالن:

  .محمد حسن عاقل منشآقای ـ  انجمن یاوران وقف استان گیالن:

  حامد عبدالهی.افر: آقای ـ ناظر در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مس

  آقای محمد حسن عاقل منش.ـ ناظر در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات: 

  خانم فاطمه شیرزاد. ـ ناظر در سازمان آرامستان:

  پور.محمد حسن علیآقای  ـ ناظر در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی:

  آقای بهراد ذاکری. ـ ناظر در سازمان مدیریت پسماند:

  آقای سید امیر حسین علوی. ظر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:ـ نا

  آقای حجت جذب. ـ ناظر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی:

  آقای بهراد ذاکری. ـ ناظر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:

  آقای رضا رسولی.ـ ناظر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری:

  آقای محمد حسن عاقل منش.ناظر در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی:ـ 
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  دستور سوم:

نظر به انتخاب نمایندگان شـــورا در کمیسیون های شهرداری و ... همچنین در این جلسه اعضای محترم شورا پس از بحث و تبادل

  اتخاذ گردید؛ پرداختند و با اکثریت مطلق آرا تصمیماتی به شرح ذیل

  قانون شهرداریها:آقایان؛ سید امیر حسین علوی و محمد حسن عاقل منش. ۷۷ـ کمیسیون ماده 

  :آقایان؛ رضا رسولی، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی و سرکار خانم فاطمه شیرزاد.۱۰۰ـ کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 

  بهراد ذاکری.  قانون حفظ و گسترش فضای سبز(قطع اشجار): آقایآئین نامه اجرایی اصالح  ۷ـ کمیسیون ماده 

  .رضا رسولی  ها: آقایـ کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه

  آقای رضا رسولی.قانون نوسازی و عمران شهری: ۸ـ کمیسیون ماده

  حامد عبدالهی.پور، بهراد ذاکری و ها:آقایان؛ اسماعیل حاجیقانون شهــرداری ۵۵ماده ۲۰ـ کمیسیون بند

  ـ کمیته انضباطی حمل و نقل و بار و مسافر: آقای بهراد ذاکری.

  _ کمیته تهاتر: آقای حامد عبدالهی.

  ـ کمیته ستاد بحران شهرداری: آقای اسماعیل حاجی پور.

  آقای فرهام زاهد. ها و اموال شهرداری:ناظر برحساب درآمد و هزینه، حسن اداره و حفظ داراییـ 

  حسن اجرای مصوبات شــورا: آقای فرهام زاهد.بر ناظرـ 

  پورخدماتی: آقای محمدحسن علیهایوسایرسازماندرامورشهرداریمصوبهایطرحـ ناظربرحسناجرای

ن نامه معامالتی شهرداری: آقای حجت جذب. ٣٨_ هیأت حل اختالفات ناشی از معامالت موضوع ماده    آ

 ١٩/٦/٩٧ا بعد از مدت ده روز تعطیالت تابستانی اعضای محترم شورا در روز دوشنبه مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــور

  تشکیل گردد.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، : حاضرین

  محمد حسن عاقل منش –فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، حامد عبدالهی              
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد پنجاه و چهارمین ١٩/٦/٩٧ ١٧دوشنبه  ساعت: فوق العاده

 به نام خدا

ـــالمي شهر رشت در محل ساختمان شورایچهارمین جلسه، پنجاه و ١٧/٦/٩٧مورخ  ١٣٩٠براساس دعوتنامه شماره  اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـ

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

  دستور جلسه:

مبنی بر صدور مجوز انتقال قرارداد فی ما بین شهرداری با  ١٨/٦/٩٧مورخ  ٩٧ـ  ٤٠٨٢ــ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

های دووی سبالن خودرو با بنز ساخت زرین خودرو و با شرکت سبالن خودرو به شرکت زرین خودروی اصفهان و جایگزینی اتوبوس

  امکان تحویل فوری .

  

  نطق قبل از دستور منشی شورا:
ه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد منشی محترم شورا، ضمن عرض سالم با قرائت فرازی از وصیت نامه شهید علی اکبر در ابتدای جلس      

باقری نیا، یاد همه شهیدان و به ویژه شهدای کربال را گرامی داشته و افزودند: درس درست زیستن و شرافت انسانی را باید از شهدای 

 .گرانقدر بیاموزیم

 ئیس شورا:نطق قبل از دستور ر
جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، نیز در این جلسه، مناسبت های ایام هفته به ویژه دفاع 

مقدس را گرامی داشته و تصریح کردند: باید برای همه شهدایی که جان خود را فدا کردند تا امروز ما با آرامش کار کنیم، زنده نگه 

  .داریم

 .رئیس محترم شورا با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم ابراز امیدواری کردند؛ عزاداری های این ایام مورد قبول قرار گیردسپس 

ایشان گزارشی از روند فعالیت های شورا ارایه دادند و گفتند: با پیگیری مجموعه شورا قرارداد فاز یک مطالعات تراموا امضا شد. 

کت مشاور طرف قرارداد صورت گرفته و طبق مذاکرات و قرارداد با شهرداری و با پیگیری های الزم قرار مذاکرات الزم بین شورا و شر 

ماهه بخش اعظم مطالعات آماده گردد و امیدواریم شورای جامع ترافیک نیز این مطالعات را پذیرفته و این  ۴است در یک بازه زمانی 

م و این عقب ماندگی با سرعت جبران گردد بار مصوب شده و در سال آتی بتوانیم ردیف بودجه  .برای فاز دوم دریافت نما

رئیس محترم شورا با اشاره به وضعیت بغرنج ترافیک اظهار کردند: این روزها رشت از ترافیک و شلوغی رنج می برد و امیدواریم بتوانیم 

مبا ساماندهی حمل و نقل انبوه بر و به ویژه قطار شهری بتوانیم کمبودها ر  .ا جبران نما

آقای علوی همچنین گفتند: شورای شهر در این دوره چند مصوبه برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی داشت که متأسفانه به تأخیر افتاده  

 .است و امروز الیحه دو فوریتی خرید اتوبوس از شرکت جدید بررسی می شود

ی به وضعیت تاالب عینک در دستور کار ما می باشد و دغدغه اصلی شورای ایشان در مورد تاالب عینک نیز گفتند: پیگیری برای رسیدگ

اسالمی شهر رشت است. عینک موقعیت خدادادی است ولی متأسفانه هر بار سرمایه گذار مراجعه می کند مجموعه استان و مدیریت 

تاندار محترم از ایشان درخواست دارم مدیریت گذار را رفع نماید لذا در اولین جلسه دیدار با اسشهری نتوانسته موانع حضور سرمایه

 .عینک به شهرداری واگذار شود

آقای علوی همچنین گفتند: مکاتبه ای با شرکت آبفا صورت گرفته برای خرید پسآب فاضالب تا از ورود به رودخانه ها جلوگیری شود. 

ز مشترکین، ظرف دو هفته بسته اجرایی با مشارکت و دریافت حق انشعاب ا ۳همچنین مقرر بود با همکاری شورا در تصویب تبصره 

 .به آبفا کمک کرده ولی هنوز آبفا طرح آماده ای به شورا اعالم نکرده است ۳شورا آماده شود. شورا در تصویب تبصره 

ورای قبل، قرار بود طبق مصوبه شورا از ش :رئیس محترم شورا با اشاره به فروش قدر السهم شهرداری از پروژه مشارکتی گلسار نیز گفتند

 .درآمد حاصل از فروش این پروژه برای پروژه های عمرانی هزینه گردد
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آقای علوی افزودند: ملک به فروش رسیده ولی براساس خبرهای واصله درآمد حاصله در محل بودجه جاری در حال هزینه است به 

م درآمد فروش برای بازگشایی یکی از معابر و یکی از سرپرست شهرداری تذکر کتبی اعالم شده که باید طبق مصوبه شورای چهار

های عمرانی هزینه شود که هنوز گزارشی از سوی سرپرست شهرداری به ما ارائه نگردیده است. اگر مشخص نباشد این بخش پروژه

 .درآمد مشخصًا صرف چه هزینه کردی شده و اگر در بخش جاری هزینه شده باشد، نگران کننده است

ن تکلیف نشده ایشان خطا ب به رؤسای کمیسیون های شورا هم گفتند: طرح ها و لوایحی به کمیسیون ها ارسال شده که هنوز تع

ن تکلیف نیروهای حجمی و ایجاد شرکت برای همین  .است. امیدوارم هرچه سریعتر بررسی نموده و به صحن شورا ارسال کنند تع

ودجه های باند. همچنین تعرفه سازمان آتش نشانی در کمیسیونآن را اعالم نکرده ها نتیجهمنظور موضوعی است که هنوز کمیسیون

 .و بهداشت در حال بررسی است و الزم است هرچه سریعتر بررسی نمایند

جه یآقای علوی در مورد انتخاب شهردار جدید نیز گفتند: مذاکراتی صورت گرفته و امیدوارم قبل از اتمام دوره سرپرستی بتوانیم به نت

مطلوب برای انتخاب شهردار برسیم. تا مردم و سیستم مدیریتی، شهردار خود را شناخته و عقب ماندگی به پای شورای شهر نوشته 

  .نشود

  اعالم وصول طرح ها و لوایح:

ا درخصوص در دبیرخانه شور ٥/٦/٩٧مورخ  ١٣١٧ثبت شده به شماره  ٤/٦/٩٧مورخ  ٩٧-٣٤٤٠ -ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف١

" تامین اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و اخذ رأی ضمن مخالفت 

  ذیربط ارجاع شود. با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون

ــ ٢ ــ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ ــ٣٠٣٠ـ در دبیرخانه شورا  ١٢/٦/٩٧مورخ  ١٣٤٥ثبت شده به شماره  ١٢/٦/٩٧رخ مو ٩٧ـ

 درخصوص"کمک مالی به موسسه تعلیم قرآن شهید بهشتی رشت" اعالم وصول شد.

  مصوبات:
  دستور اول:

دبیرخانه در  ١٨/٦/٩٧مورخ   ١٤١٩ثبت شده به شماره  ١٨/٦/٩٧مورخ  ٩٧ـ  ٤٠٨٢الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت با توجه با توجه به عدم توانایی شرکت سبالن خودرو در تحویل اتوبوس درونشهری، موضوع قرارداد 

ماه از  ٤شورای اسالمی شهر رشت و گذشت بیش از  ٢١/٤/٩٦/ش مورخ ٦٨٤/٩٦به استناد مجوز شماره  ١٣٩٦ -٦٧٦٦٢ -شماره ش ر

توجه به افزایش فاحش قیمت خرید اتوبوس درونشهری، در نظر دارد؛ نسبت به انتقال قرارداد فعلی از شرکت سبالن مهلت قرارداد و با 

های دووی سبالن خودرو با بنز ساخت زرین خودرو و با امکان تحویل خودرو به شرکت زرین خودروی اصفهان و جایگزینی اتوبوس

ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری مشروط و تبادل نظر  و اخذ رأی  فوری اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از  بحث

به اینکه اختالف قیمت خودروها ناشی از جایگزینی طرف قرارداد، دارای اختالف فاحشی نباشد، به اتفاق آرا موافقت گردید و همچنین 

ــرداری رشت ناشی از عدم انجام تعهدات شرکت سبالن مقرر شد، اقدامات حقوقی و قضایی الزم جهت جبران خسارات وارده بر شه

  ها، صورت پذیرد.فی ما بین، قبل از عودت ضمانت نامه ١٣٩٦ـ ٦٧٦٦٢رـ شخودرو، برابر مفاد قرارداد شماره 

  تشکیل گردد. ٢٦/٦/١٣٩٧ـ در پایان مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  پایان یافت.با ذکر صلوات   ١٩جلسه رأس ساعت 

  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، محمد حسن علیپور، امیر حسین علوی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد،  حاضرین:

  رضا رسولی، بهراد ذاکری            

 حسن عاقل منش محمدحامد عبدالهی،  غایبین:


