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  دي، بهمن و اسفند
١٣٩٧ 
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  فهرست مطالب
  

  ٣ ص .............................دي ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٨ ص                ٦٨ جلسه
  ١٠ ص                ٦٩جلسه 
  ١٣ ص                ٧٠جلسه 
  ١٦ ص                ٧١جلسه 
  ٢٢ ص                ٧٢جلسه 

  ٢٧ ص ...................... بهمن ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتيسيونعلمكرد كم
  ٣٤ ص                           ٧٣جلسه 
  ٤٠ ص               ٧٤جلسه 

  ٤٢ ص                     ٧٥جلسه                                            
  ٤٦ ص                          ٧٦جلسه                                            

  ٤٨ ص                ٧٧جلسه 
  ٤٩ ص                ٧٨جلسه 

  ٥٢ ص ......................اسفند ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٥٨ ص                           ٧٩جلسه 
  ٥٩ ص               ٨٠جلسه 
  ٦٢ ص              ٨١جلسه 
  ٦٥ ص              ٨٢جلسه 
  ٦٦ ص              ٨٣جلسه 
  ٧٤ ص              ٨٤جلسه 
  ٧٥ ص              ٨٥جلسه 
  ٧٨ ص              ٨٦جلسه 

  
  

  یه و تنظیم:ته
س:  ی ـاظمــ مسیب ک   کمیسیون تلفیق و .. دبیر  دبیرخانه، دبیر شورا، اداره ر

  _ سعیـد جعفـری :  مسئول سایت و فنآوری اطالعات شورا .

  ورا.مصوبات شپیگیری مسئول : طاهره مهدي زاده ـ 

  مینو پرتوی دیلمی کارشناس ارتباطات بین الملل -                          
      

  با همکاری:

  دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا.:  علی خدایاری ـ مروت

 شورا. شهری دبیر کمیسیون توسعه و عمران:  یمهندس پورتوکلـ 

  ورا.دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ش:  علیرضا قانع  ـ

  شورا. و حقوقی دبیر کمیسیون برنامه وبودجه:  سحر علیزاده ـ 

  ـ سیدحسن راضـی: دبیر کمیسیون بهداشت،محیط زیست وخدمات شهری شورا.

  مسئول و کارشناس امور اداری شورا.:  ی ـــم نعمتــریــ م

  فاطمـه نیـک نـژاد : مسئــول حقـوقـــی شــورا -

  روابط عمومي شورا.كارشناس : دي ــ مهري شيرمحم

  متصدی امور دفتری شورا.: ن ــ حمیدرضا شیرافک

  انتشارات شورا. دیـمتص:  مهـدی چـالشـگــرـ 

    ه .ـانـر رایـاربـا زاده : کــام رضـنـهــ ب

    



  
  
  
  
  
  

٣  
 

  
  
  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٩٧دي  
 ٧٢الي     ٦٨جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

الیحه شهرداری رشت در خصوص دراختيار قراردادن بخشي از ساختمان شورا (ميدان صيقالن) به مدت يك سال طي تفاهم نامه موافقت با  *

 همچنين مقرر گرديد:که  تنظیمی جهت استقرار بنیاد ایران شناسی

  د خواهد بود. كليه هزينه هاي جاري شامل هزينه هاي پرسنلي، آب، برق، گاز، تلفن و ساير هزينه ها برعهده بنيا -

 رشت پژوهي در دستور كار آن بنياد قرار گيرد و از ظرفيت پژوهشگران استان گيالن استفاده گردد. -

  بررسی اليحه ساماندهي مشاغل که مقرر گردید:  *

  رفته نشود.در بخش رهن و اجاره، روزانه دستگاه محل کسب و کار به طرح مذكور اضافه گردد. در چارت آن پرسنل كاري جديد در نظر گ -

 فاز مطالعاتي به دو مرحله اول شامل مطالعات و اجرا، و فاز دوم بصورت اجرايي تقسيم شود و به گونه اي تنظيم گردد كه ضمن پيوستگي -

  مطالعات، اجرا نيز به صورت فازبندي صورت گيرد. فاز دوم منوط به موفقيت آميز بودن اجراي فاز اول باشد.

 سرا و بيستون (خيابان سردار جنگل و طالقاني) و خيابان سعدي باشد.اولويت فازها به ترتيب پير -

  همچنین مقرر گردید: که  عمرانيبودجه الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص ضوابط اجرایی از اصالح دو بند  *

ها و مصوبات شورا را  تفاهم نامه شهرداري گردش كار  مربوط به پرونده مسجد حاج سميع، جهانتاب و يوسفي پور شامل تمامي مكاتبات، -   

  به اين كميسيون ارائه نمايند.

  همچنین مقرر گردید:که  ٩٨اصالحيه و وضع برخي از مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال * 

  اقدام گردد. ١٣٩٦در دفترچه جديد، حذف گردد و بر مبناي محاسبات سال  ٤١تعرفه مربوط به ماده  -  

  :شهری ث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمرانمهمترین مباح

 بررسی طرح  اقدام  مشترک بازآفرینی شهری رشت -

 بررسی پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت -

 بررسی  طرح   رودخانه های شهر رشت -

 بررسی پیشنویس طرح پیشخوان  خدمات دولت -

 بررسی اجرای اصالحات هندسی مسیرهای شهری -

 شهرداریبررسی اصول بودجه عمرانی  -

 رشت شهرداریارسالی بررسی مبایعه نامه های تنظیمی  -

 های نسقی و راهکارهای بهینه در خصوص ساخت و ساز در زمینای  تشکیل کار گروهتصویب  -

ن نامه تشکیل کارگروه راهبری تامین مالی -  تصویب طرح  آ

 گانه شهرداری ٥استه شده در این خصوص از مناطق خواست اطالعات خوو در بررسی احصا و بهینه سازی فرآیندهای  خدمات شهرسازی -

 ١٣٩٨اصالح و وضع  برخی مواد تعرفه عوارض و خدمات سال  -

 بررسی طرح پیشنهادی  دستورالعمل مصوب سیما و منظر شهری -

 مخالفت با الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص تعریض پل آهنی محله هالل احمر واقع در ابتدای بلوار آستاراخان -

 فقت با الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص جانمایی ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر رشت موا -

  بررسی در خصوص طرح ساماندهی مشاغل سیار با مشارکت بخش خصوصی -

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

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

و خدمات رفاهی  شهرداری نسبت به نظارت دقیق بروی فعالیت پیمانکاران حوزه رفت و روب اقدام نماید و پیمانکاران حقوق و مزایا -

 پاکبانان را مطابق قراداد پرداخت نمایند.
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لیتری انجام دهد  ٦٦٠نصب شبرنگ های ترافیکی روی سطل های زباله شهرداری بخصوص سازمان پسماند برنامه ریزی های الزم را برای  -

 تا شاهد تصادف و آسیب دیدگی پاکبانان نباشیم.

پاکبانان شهرداری رشت مطابق قانون سختی کار به تامین اجتماعی ارسال گردد و از ارسال لیست بیمه به عنوان کارگر ساده اجتناب  بیمه -

 هیانه فیش حقوقی صادر گردد.شودو برای پاکبانان به صورت ما

 سازمان سیما و منظر ساخت المان میدان امام علی (ع) و میدان امام حسین (ع) دیده و احداث شود . ٩٨در بودجه سال  -

 سازمان آرامستان های شهرداری رشت برنامه ریزی های الزم را برای احداث درمانگاه در وادی دولت آباد اقدام نماید . -

ن تکلیف بازارچه های غیر فعال و نیمه فعال تحت نظارت سازمان شهرداری خصوصا س - ازمان ساماندهی مشاغل شهری نسبت به تع

 اقدام نماید.

 نسبت به ایجاد پارک های محله ای در محالت کم برخوردار توجه ویژه داشته باشد. ٩٨شهرداری در بودجه سال  -

 انجام دهد. ٩٨شهری و آالینده درسال  شهرداری اقدامات الزم را برای ساماندهی مشاغل مزاحم -

 شهرداری نسبت به احداث پارک های موضوعی و تنوع بخشیدن به فضاهای شهری در زمینه های جذب گردشگر اقدام کند. -

شهرداری با همکاری و تعامل سایر دستگاه های متولی نسبت به  بحث سرمایه گذاری، توسعه گردشگری و رونق  اقتصادی در حاشیه  -

 ب عینک اقدام نماید. تاال

شهرداری رشت هزینه انبارداری ستاد سد معبر شهرداری به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر  ٩٨در دفترچه عوارض بهای خدمات سال  -

 افزایش نیابد .

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

 گرد پیروزی انقالب اسالمیتصویب طرح چهل یادمان، چهل خاطره به مناسبت چهلمین سال -

 تصویب طرح الزام شهرداری رشت به تشکیل دبیرخانه دایمی بزرگداشت روز رشت -

 برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت روز رشت -

 بررسی وضعیت بناهای تاریخی شهرداری رشت با حضور مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان -

 دی) ٩ت به نخستین نوزاد به دنیا آمده در روز رشت(اهدای تندیس روز رشت و کیک رش -

   برگزاری اختتامیه پایان فصل اول تئاتر خیابانی -

 آیت ا... رسولی رشتی  رونمایی از سردیس دکتر معین، کاشت چهل نهال به نام مفاخر و شهدای رشت و رونمایی از سردیس -

 مرکز درمانی به مناسبت روز پرستار شهریور و اهدای گل به پرستاران این  ١٧حضور در بیمارستان  -

 بررسی برنامه های  نهادینه سازی حقوق و تکالیف شهروندی مبتنی بر معیارهای زندگی ایرانی اسالمی  -

 

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

  برگزار نشده است .جلسه ای 

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

٦  
 

  

  ۱۳۹۷  ماهی د– گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون  
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
   تعداد نامه های طرح شده  

  در صحن شورا         

  ٥ ٤ ٣  برنامه و بودجه و حقوقی

  ١ ١٣ ٦  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٢ ١٦ ٨  توسعه و عمران
  -  -  -   حمل و نقل و ترافیک

  -   ٢ ٤  فرهنگی و اجتماعی
  -  -  -   تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٨٤  های وارده:تعداد نامه

    وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

١٥٠  -   ٧  ٤  ٩  ٧  ٧  

  فقره٣٠٤  تعداد نامه های صادره:

  

  راجلسات رسمی شو

  جلسه  ٥  تعداد جلسات:

  مصوبه  ١٠  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

٤  -   -   -   ٢  -   ٤  
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  : ١٣٩٧ ماه  دي در  ت شوراهم مصوباا                
  

  موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر  دریافت بهاء عادله قدرالسهم شهرداری رشت مربوط به ملک آقای رضا خانعلی. -

ریال مساعدت مالی به آقای ابراهیم رفعت خواه از  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر پرداخت مبلغ  -

  خدمات شهری سال بودجه جاری. ٤١٧٠١ محل کد اعتباری

 زاده، حسین علیقلیرضا ساغری محمد عیسی چیتی، های کاندیداهای تصدی پست شهرداری رشت آقایان؛بررسی برنامه ـ

  و حجت جذب.

  انتخاب آقای حجت جذب بعنوان شهرار شهر رشت.-

الین  –حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل فاز دو شهرداری رشت درخصوص "پروژه ساماندهی مسیر پیر بازار بررسی الیحه -

تحت عنوان ((پروژه بهسازی و  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٨برگشت" با توجه به کمبود اعتبار در ردیف مذکور با کسر آن مبلغ  از اعتبار ردیف 

دی شهر از )) و همچنین اصالح عنوان ردیف به ((بهسازی و ساماندهی ورور١فاز -ساماندهی وروردی شهر از جاده پیربازار

  )).٢و ١فاز -جاده پیربازار

ریال جهت مشارکت در احداث واحدهای مسکونی  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤بررسی الیحه شهرداری رشت در خصوص پرداخت مبلغ  -

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان  ١/٢/٤١٦٠٧های معظم شهدای مدافع حرم"  از ردیف کد اعتباری برای خانواده

  فرهنگی ورزشی از محل ارائه خدمات فرهنگی". "کمک به سازمان

مصوبات شصت و هشتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی  ١بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص بند  -

رشت  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤با موضوع ((دریافت بهای عادالنه قدرالسهم شهرداری از پالک ثبتی  ٣/١٠/٩٧شهر رشت مورخ 

  کوچه رئوفی مربوط به ملک آقای رضا خانعلی)).-لوار الکانبه نشانی ب

جهت مساعدت ریال ( نهصد میلیون تومان)  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩پرداخت مبلغ  شهرداری رشت در خصوص موافقت با الیحه-

  .٩٧خدمات شهری بودجه سال جاری  ٣/٢/٤١٦٠٧ردیف کد اعتباری مالی به تیم سپیدرود رشت از محل 

مساعدت مالی به ریال ( پانصد میلیون تومان)  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥پرداخت مبلغیحه شهرداری رشت در خصوص موافقت با ال-

  ٩٧خدمات شهری بودجه سال جاری ٣/٢/٤١٦٠٧از محل ردیف کد اعتباری تیم فوتبال داماش گیالن 
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  :  ١٣٩٧ماه   دي صورتجلسات شورا در                 
  

 منشی جلسه ه جلسهشمار تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزاد شصت و هشتمين ٣/١٠/٩٧ ١٨:٣٠:ساعتروز: دوشنبه   فوق العاده

 (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل سـاختمان شـورای ، شصت و هشتمین جلسه١/١٠/٩٧مورخ ٢٣٢٨براساس دعوتنامه شماره 
بخش قـرآن مجیـد  ی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیشهر رشت به ریاست جناب آقای سید امیر حسین علواسالمی 

  برگزار گردید.

  :دستور جلسه  
در خصوص "دریافت بهـاء عادلـه قدرالسـهم شـهرداری از  ١٧/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٦٠٨-رف الیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  ه رئوفی مربوط به ملک آقای رضا خانعلی".کوچ-رشت به نشانی بلوار الکان ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤پالک ثبتی 

ریـال مسـاعدت  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠در خصـوص پرداخـت مبلـغ  ٢٢/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٦٧٥-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ

مالی به آقای ابراهیم رفعت خواه از کم بینایان انجمن خدمات فرهنگی رفاهی معلـولین بینـایی گـیالن  از محـل کـد اعتبـاری 

   خدمات شهری سال بودجه جاری". ٤١٧٠١

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٨/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٢ثبت شده به شماره  ١٧/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٦٠٨-رف الیحه شهرداری رشت به شماره ش

ری رشت در نظر دارد؛ نسبت به دریافت شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهردا ٣٠/٧/٩٧وصول شده در شصتمین جلسه مورخ 

کوچه رئوفی مربوط به ملک آقای رضا -رشت به نشانی بلوار الکان ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤بهای عادله قدرالسهم شهرداری از پالک ثبتی 

 شهرداری با دریافت بهای قدرالسهم ١٦/١١/١٣٩٦خانعلی که در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر رشـت مورخ 

(چهارصد و چهل و چهار متر و سی و پنج دسی مترمربع و بابت  ٣٥/٤٤٤رشـت از بابت قدرالسهم سرانه خدمات عمومی به مساحت 

(سیصد و سی و سه متر و بیست و شش دسی مترمربع نسبت به عرصه پالک ثبتی مذکورمورد  ٢٦/٣٣٣قدرالسهم شوارع و معابر 

-٢٦٠٨٤٤به شهرداری ابالغ گردید و مراتب برابر ابالغنامه شماره  ١٥/١٢/١٣٩٦/ش مورخ ٢٦٣٤/٩٦ماره موافقت قرار گرفت و طی نامه ش

به آقای مهندس حمید اله طیارپور کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس مورد نظر ضمن بازدید از ملک  ٢٢/١٢/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦

 ٠٠٠/٠٠٠/٥ارزش زمین مذکور را به نرخ عادله روز از قرار مترمربعی  ١٥/١/١٣٩٧ورخ م ٢٤٩٤مورد اشاره به استناد نظریه کارشناسی شماره 

مورخ  ١٣٩٧-٢٥١٣٥ریال (پنج میلیون ریال) تقویم نمودند و با عنایت به اعتراض آقای رضا خانعلی مراتب به موجب ابالغنامه شماره 

ایان؛ مهندس علی نویانی، محمد صادق حاجی قاسم و سعید به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از آق ٣/٢/١٣٩٧

بهای عادله ملک فوق را از قرار متر مربعی  ٢٧/٣/١٣٩٧مورخ  ٥٣٧٣٧بدوی ارجاع و هیأت مورد اشاره به استناد نظریه کارشناسی شماره 

فنی و شهرسازی منطقه متقاضی نسبت  (سه میلیون و دویست هزار ریال) تقویم و ارزیابی نمودند و برابر گزارش کارشناس ٠٠٠/٢٠٠/٣

(یکصدو نود و چهار متر و هشتاد و پنج دسی متر مربع) از اراضی خود جهت شوارع و معابر به منظور  ٨٥/١٩٤به تخصیص مساحت 

و به دسترسی سایر قطعات به یکدیگر اقدام نموده و برابر طرح تفضیلی در عرصه مورد اشاره شوارع و معابری پیش بینی نشده است 

دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت قدرالسهم شهرداری با توجه به مساحت ملک، به کسر  ٥ذیل ماده  ٢استناد تبصره 

(پانصد و سی و یک متر و نوزده دسی متر مربع) محاسبه شده است اقدام  ١٩/٥٣١شوارع تخصیص داده شده توسط ایشان، معادل 
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کمیسیون  ٢٥/٩/٩٧و  ٣٠/٨/٩٧کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی و نیز مورخ  ٢٨/٩/٩٧و  ١١/٩/٩٧نماید، پس از طرح در جلسات مورخ 

با پیشنهاد  پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی،های مذکور، در جلسه مطرح و عمران و توسعه شهری شورا و أخذگزارش ازکمیسیون

های موجود به اتفاق آرا ژ جدید و با باالترین قیمت کارشناسینفره با مترا ٥شهرداری براساس کارشناسی مجدد هیأت کارشناسی 

  موافقت گردید.
  

  دستوردوم: 

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٢٢/٩/٩٧مورخ  ٢٢١١ثبت شده به شماره  ٢٢/٩/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٦٧٥-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد، نسبت به شورای اسالمی  ٢٦/٩/٩٧وصول شده در شصت و هفتمین جلسه مورخ 

ریال مساعدت مالی به آقای ابراهیم رفعت خواه از کم بینایان انجمن خدمات فرهنگی رفاهی معلولین بینایی  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠پرداخت مبلغ 

خدمات  ٤١٧٠١است و از محل ردیف اعتباری  های درمانی خود دچار مشکل گردیدهگیالن، با توجه به اینکه نامبرده برای تأمین هزینه

برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذگزارش  کمیسیون ٢٨/٩/٩٧شهری بودجه سال جاری اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ 

  ید.مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گرد ازکمیسیون

در ادامه جناب آقای سید امیر حسین علوی رئیس محترم شورا مطالبی پیرامون انتخاب شهردار با توجه به ابالغیه وزارت کشور به شورا 

مداری عملکرد شورا عنوان نمودند و خواستند تا اعضای محترم شورا نقطه و همچنین اهمیت موضوع انتخاب شهردار با تأکید بر قانون

  در جهت تشکیل جلسه برای انتخاب شهردار بیان نمایند. نظرات خود را

شورا در روز  اق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق العادهنظر به اتفدر ادامه پس از بیان نقطه نظرات اعضای محترم شورا و بحث و تبادل-

  ار رشت تشکیل گردد.شهردهای کاندیداهای تصدی پست برنامه صبح به منظور ارائه ١٠رأس ساعت  ٥/١٠/٩٧چهارشنبه مورخ 

  

و آقای احمد رمضانپور در جلسه مورخ  ٢٦/٩/٩٧و  ١٩/٩/٩٧، ١٢/٩/٩٧با توجه به غیبت آقای؛ حامد عبدالهی  در جلسات مورخ  ـ سپس

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٢٦/٩/٩٧ شان مورد بررسی قرار گرفت که نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.س از ارایه توضیحات آقایان؛ حامد عبدالهی و احمد رمضانپور به اتفاق آرا غیبتپ

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

،  عاقل منش ، محمد حسن فاطمه شیرزاد احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  ، حجت جذب، حامد عبدالهیرضا رسولی، بهراد ذاکری
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمدحسن عليپور شصت و نهمين ٥/١٠/٩٧ ١٠:٣٠روز: چهارشنبه ساعت: فوق العاده

 راي اسـالمي شهر رشت در محـل سـاختمان شـورای(فوق العاده) شو ، شصت و نهمین جلسه٤/١٠/٩٧مورخ  ٢٣٥٢براساس دعوتنامه شماره 

بخـش قـرآن مجیـد  شهــر رشت به ریاست جناب آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا، با قرائت آیاتی چند از کالم هسـتیاسالمی 

  برگزار گردید.

  دستور جلسه:  

  ـ ارائه برنامه های کاندیداهای تصدی پست شهرداری رشت
      

  ور نائب رئيس شورا:نطق پيش  از دست
در ابتدای جلسه، جناب آقای رضا رسولی نایب رئیس محترم شورا ـ که در غیاب رئیس شورا ـ  اداره جلسه را برعهده داشتند وفات آیت اهللا     

  ترین دوران سیستم قضایی بود.هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند و ابراز کردند: دوران ایشان یکی از خوش خاطره

دی ٨های انقالب بیعت کردند، ای رضا رسولی همچنین میالد حضرت مسیح را تبریک گفتند و با بیان اینکه مردم رشت یک روز زودتر با آرمانجناب آق

  را گرامی داشتند.

ناکارآمد خارج شده  ایشان ادامه دادند: ساختار حمل و نقل همگانی رشت با زحمات مدیر سازمان مربوطه و با حمایت شورا ارتقاء یافته و از سیستم

  است. افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی خبر خوشی است اما بلند مدت نیست و اتوبوسها نیازمند نگهداری هستند.

ای و نائب رئیس محترم شورا سپس با اشاره به تالش شورای چهارم برای ارتقای سیستم آتش نشانی تأکید کردند: باید شهرداری رشت به منظور نگهد

فاظت از سیستم حمل و نقل هزینه نماید و  به سمت خصوصی سازی در حمل و نقل پیش برود. حق مردم است که سیستم حمل و نقل خوب ح

  داشته باشند.

مومی ل ععضو محترم شورا با اشاره به پیگیری سیستم های ریلی در سند باالدستی بیان کردند: دلیل ایشان عدم تمایل مردم به استفاده از حمل و نق

سمت گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی پیش برویم. امروز در سازمان حمل و نقل اراده  است اما دلیل آن کمبود این سیستم است و باید به

  دستگاه اتوبوس جدید هست ولی شهرداری باید هزینه متوالی برای گسترش و نگهداری این سیستم داشته باشد. ٨٠خوبی برای نگهداری 

ه شورا سپس با اشاره به دستور جلسه اظهار کردند: امروز برنامه نامزدها می باید ارایه می شد. اما روند ارسال رزومه همه نامزدها به دبیرخان ایشان

  صورت نگرفته است. افرادی که رزومه نداده اند، به منزله عدم تمایل به ارایه برنامه است.

ای ی چناری، با ارسال نامه ای به ریاست شورا اعالم نموده که نامزدی وی برای شهرداری گمانه زنی رسانهنائب رئیس محترم شورا افزودند: آقای باقر 

همزمانی با  بوده است. لذا با قرائت متن کامل نامه ایشان ابراز کردند: این گمانه زنی ناشی از پست اینستاگرامی بنده در حمایت از آقای عبدالهی و

  امکان شهردار شدن برای من وجود ندارد.تودیع بنده بوده است و 

ن نامه جدید که  روز گذشته به آقای رسولی با اشاره به دستور العمل جدید ابالغی دولت در انتخاب مدیران دستگاه های دولتی، ابراز کردند: با این آ

م. در  این دستور العمل اختیاراتی هم به استاندار داده شده تا در استانداری گیالن ابالغ شده است، می باید با ضوابط جدید شهردار را انتخاب نما

های شهردار عضو محترم شورا با اشاره به یکی از بندها که در خصوص ویژگی صورت فقدان برخی از صالحیت ها، نامزد منتخب شورا را رد نماید.

سال مرتبط داشته باشد، از ٩سال سابقه مدیریتی میانی و یا معدل ٩ باید شهردار منتخبمیلیون نفر بود؛ گفتند: می١هزار تا ٥٠٠شهرهایی با جمعیت 

ن نامه را دارد و بقیه هم باید بررسی شود. بنابراین بای د با نگاه عمیق تر بین افراد مطرح شده تنها آقایان؛ عظیم نوربخش قابلیت قرار گرفتن در این آ

ن نامه  سال جت جذبحجناب آقای  و کارشناسی تر به گزینه های مناسب برسیم. تدوین یافته  ٩٥، عضو محترم شورا نیز در این زمینه گفتند: این آ

  است و مشخص نیست در دولت بررسی و تصویب شده بنابراین به نظر می رسد سندیت ندارد و دستور العمل هنوز به شوراها  ابالغ نشده است.

ن نامه را در ، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماععاقل منشجناب آقای  ی شورا نیز گفتند: مرجع رسیدگی خود وزارت کشور است. اگر این آ

ترین شکی در انتخاب نمی ماند اما در بخش هایی که ابهام است، می باید در حوزه حقوقی و استانداری این موضوع  انتخاب لحاظ کنیم، کوچک

  بررسی گردد. بهتر است پخته عمل کنیم تا دچار مشکل نشویم.
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مرتبه دهه از انقالب باز می بینیم، یک ٤عضو محترم شورا، نیز با بیان اینکه رشد مدیران می باید پلکانی باشد گفتند: بعد احمد رمضانپور  ناب آقایج

گفتند فرماندار شوم. دستی می آید و فردی بدون تجربه الزم استاندار و بخشدار می شود. اینها به بدنه نظام ضربه می زنند. بنده معلم بودم  و به من 

ر مدیریتی همچ نان از باید برای پیشرفت جامعه پله ای باال برویم، این موجب رشد هست. در کشورهای پیشرفته هر مدیر سرمایه کشور است و با تغ

  تجربیاتش استفاده می شود.

ن نامه تالشی است برای تأخیر در روند، سندیت قانونی ندارد. ما قانون شورها داریم و اگر قرار  عضو محترم شورا تصریح کردند: به نظر می رسد این آ

ن نامه یک فکر خامی است که اول باید در کمی ن نامه جدیدی بیاید می باید در کمیته تطبیق مجلس بررسی و سپس ابالغ شود. این آ ته است آ

  نیست فقط یک پیش نویس است که در دولت نهایی نشده است. تطبیق بررسی نهایی و سپس از سوی دولت ابالغ رسمی گردد. این به عنوان سند

ن نامه اجرایی است که باید در مورد آن تحقیق شود. فاطمه شیرزادسرکار خانم  ، عضو محترم هیأت رئیسه شورا نیز گفتند: این دستور العمل یک آ

های خود را مطرح و سوابق اجرایی خود را ارایه کنند. ما زمان نداریم. باید دهند. امیدوارم نامزدها برنامه متأسفم که نامزدها نیامده دارند انصراف می

نمی کنیم.  ماه گذشته و شرمنده مردم هستیم. اگر منافع مردم برای ما مهم است، چرا به صداقت عمل٥سرعت عمل در انتخاب شهردار داشته باشیم. 

یدیم. با مردم روراست باشیم اگر قرار است این فرصت را از دست بدهیم و اگر نمی نفر رس٦نفر پیشنهاد شد و با بررسی به  ١٨در جلسه غیرعلنی 

  خواهیم مسیر شهر به سمت جلو برود، همه با هم استعفا دهیم.

ن نامه را به من داده اند. این نامهعلیپور جناب آقای  بار حقوقی  عضو محترم هیأت رئیسه شورا نیز گفتند: دستهایی پشت پرده است که امروز این آ

  عضو بداند.١١دارد. همه ما مسئولیم. بنده به دنبال معامله گری نیستم امیدوارم هرکس شهردار باشد، خود را شهردار 

ن نامه را به استانداری ها ابالغ کرده و استانداری گیالن هم دریافت کرده است و نها د خارجی این آقای رضا رسولی توضیح دادند: دیروز دولت این آ

گزینه گفتند برای ارایه برنامه حضور ٥گزینه داریم و ٦ن نامه را ارسال نکرده و هیچ دستی پشت پرده نیست. بنده هم نگران انتخاب شهردار هستم. آ

  رند.نمی یابند و آقای جذب هم همکار ما هستند. آقای  دکتر جمشیدی رزومه ارائه دادند ولی تلفنی اعالم کردند که عالقه ای به حضور ندا

ه ایشان در بخشی از سخنان خود خواستار حضور تعداد بیشتری از خبرنگاران در صحن شورا شدند و تصریح کردند: بدین منظور امکانات مدار بست

  تهیه شود و در اتاق مجاور امکان حضور تعداد بیشتری اعم از شهروندان و مردم  فراهم شود. باید درب خانه مردم به روی همه باز گردد. 

شورا، با تسلیت اتفاق ناگوار برای اتوبوس حامل دانشجویان گفتند: مدرک گرفتن در این کشور بسیار  مدر ادامه جناب آقای فرهام زاهد عضو محتر

  سخت شده، باید از موانعی چون ناظم مدرسه و چراغ نفتی و اتوبوس گذشت تا مدرک گرفت و به خیل بیکاران اضافه شد.

ن نامه را ارایه کرده اند.  باید از خود بپرسیم دند: قانون محدودهعضو محترم شورا افزو ای برای ما ایجاد کرده اگرچه برخی با شور و شعف امروز این آ

ی دهیم. انجام م چرا نامزدهای شهرداری انگیزه ای برای ورود ندارند؟ و وقتی جلو می آیند، کنار می روند؟ زیرا ما به عنوان عضو شورا کار چاپ و نشر را

ع رزومه زندگی طرف را درآورده در اختیار عموم قرار می دهیم. تجربه نشان داده تخصص افراد مهم نیست و گذشته افراد مهم است آن هم از نو

  همراهی با ما.

ند و برنامه ارایه دادند. با مردم نفر آمد ٣٠افزودند: امیدوارم همه به شکل واقعی تعارف را کنار بگذاریم با مردم روراست باشیم. سال قبل  زاهدآقای 

ن نابی ن نامه جدید صورت گیرد و افزودند: آ مه اجرایی تعارف حرف بزنیم ما نمره قبولی نمی گیریم. ایشان پیشنهاد دادند؛ بررسی الزم در زمینه آ

  هم مشخص است و بیان کرده چگونه باید عمل کنیم.

عملکرد شورا و شهرداری گفتند: بحث شفافیت به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفتد. ما از جیب مردم  عضو محترم شورا با اشاره به طرح شفاف سازی

  خرج می کنیم و هر آنچه اینجا اتفاق می افتد، باید به مردم گزارش دهیم. 

در پیش بگیریم که حرمت دو طرف حفظ این حلقه ارتباطی رسانه ها هستند ممکن است رسانه ها هم نقد و احیانًا شیطنت کنند. ولی باید روشی 

ن نامه جدید گفتند: اگرچه ابهاماتی در بخش هایی وجود دارد ولی قابل بررسی است. تجربه نشان داده برنامه ا گردد. رایه ایشان نیز با اشاره به آ

اقعی فرصت برای این شهر بودند که ایشان دادن نامزدها هم خیلی مفید نیست. همچنان فرصت سوزی می شود افرادی چون خانم مقیمی به معنی و

ها به سمت غیراخالقی و شایعه پراکنی ها گفتند: این روند همچنان بوده و فضای رسانهعضو محترم شورا نیز در مورد عملکرد رسانه را از دست دادیم.

  می رود.

ی هرچه فاصله گرفتیم، شوراها از وظیفه ذاتی فاصله گرفتند و در نقد عملکرد شوراها گفتند: شورای اول موفق ترین شورا بود ول ذاکریسپس آقای 

ایشان در مورد برنامه نامزدهای شهرداری ابراز کردند: ارایه برنامه یک موضوع است، ضمانت اجرایی حرف  نتوانستیم حرکت روبه جلو داشته باشیم.

  ی گردد. ضمن اینکه باید نقد به نامزدها علمی باشد نه سلیقه ای. دیگری است و با توجه به تبصره تجربه مدیریتی، رزومه نامزدها باید بررس
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تمام می آقای ذاکری با تأکید بر اخالق مداری تصریح کردند: مهربانی را تمرین کنیم. قرار است برای یک کالنشهر تصمیم بگیریم این دور شورا هم 

در یک مخمصه مالی قرار گرفته و انتظارات هم از شورا زیاد و دست ما بسته است و شود، به گونه ای رفتار نکنیم که خاطره بد بماند. امروز شهرداری 

ت شهرداری مردم انتظار اجرای پروژه عمرانی دارند. حداقل تنش ها را کمتر کنیم تا شهرداری از این بحران نجات یابد. بسیاری از گزینه ها برای پس

ت بد مالی شهرداری حاضر نیستند ورود کنند.  وقتی بداخالقی ها به اوج می رسد، در این فضا دعوت شدند ولی به خاطر اختالف اعضای شورا و وضعی

  بست را بشکند، خود را تعرفه کند.کسی نمی آید. بنده گزینه ای ندارم ولی هرکس بتواند این بن

ه نوعی مقصریم و اگر دوستان فکر می کنند بنده نقش در این راستا گفتند: متأسفانه برای انتخاب شهردار به چالش برخوردیم و همه ب رسولیآقای 

ن نامه جدید پررنگ تری دارم، حاضرم استعفا دهم. اما برای ادامه روند باید به نتیجه برسیم و برای تطبیق رزومه افرادی که ابراز تمایل کرده اند،  با آ

  باید به یک روش برسیم.

مه باید تابع قانون باشیم. انتظار همه هم این است که مطابق قانون پیش برویم. اما صحبت از دوستی نیز گفتند: ما ه حاجی پوردر ادامه جناب آقای 

  و رفاقت شد. ای کاش  امروز روز قیامت بود و هرکس هر کاری کرده عیان می شد و مشخص می شد چه کسی بیشتر در این روند مقصر است.

سال گذشته چه برخوردی با اعضا داشته ام. بنده کجا به ٥جنابعالی بیشتر می دانید بنده در عضو محترم شورا خطاب به آقای رسولی گفتند: شخص 

خنجر شما دروغ گفتم و به شما کمک نکردم. ایشان با اشاره به رد صالحیت آقای عبدالهی ابراز کردند: خیلی ها ادعای دوستی کردند ولی از پشت 

ود نماندند و بنده را نصیحت به دوستی می کنند. باز هم دیر نیست چون به مردم متعهد شده ایم. با ساعت پایبند به وعده خ٢٤زدند. بد عمل کردند 

ند. پس به واقع رأی مردم آمدیم  و باید زبان گویای مردم باشیم. به احترام مردم باید مسئولیت کارهای خود را بپذیریم. مردم حق دارند از ما سئوال کن

  دیم. اما نه اکنون که کار گره خورده  درخواست اتحاد کنیم و تعامل مقطعی باشد و بعد به سمت دیگر برویم.درکنار هم باشیم و متحد گر

نه تنها عضو محترم شورا تصریح کردند: در شورای اول برای دریافت حکم شهردار همه اعضا آمدند. وقتی فرزند شهید به عنوان شهردار رأی می آورد، 

دیه نرفتیم، بل د نشود! همین عدم احترام به رأی، باعث می شود باز هر فردی انتخاب شود، دوباره همان روند دنبال تا که تالش هم کردیم تا

افزودند: شهر مال ماست، چشم انتظار کمک ماست البته اگر مصمم هستیم، این آمادگی در اعضا هست.  حاجی پورآقای  بداخالقی ها تکرار می شود.

  گشاست.نجام دهیم، دعای مردم راهتعهد خود را به مردم ا

ن رضا رسولیدر ادامه آقای  خواهیم دوباره یکی از همکاران شورایی دچار آسیب شود، نامه نمیبا اشاره به نامزدی آقای حجت جذب گفتند: با این آ

ن نامه این معادل سازی هایی در مدیریت های میانی صونیازمند تعرفه گزینه های جدید هستیم. ضمن اینکه باید معادل سازی رت گیرد که در این آ

  شفاف توضیح داده نشده است. 

رئیسه هم از وهیاتو روستایی باشیمارشد نظیر دفترشهریباید به دنبال دریافت پاسخ ابهامات از سوی مقاماتگفتند:اکنون می رمضانپورآقای 

  ها ارایه شود.برنامهرا داشته باشندو روز شنبه نامزدهای جدیدبخواهد برنامه خود

ه ارائه در ادامه، جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با اشاره به نامزدهای شهرداری گفتند: تاکنون فقط یک نفر از نامزدها رزوم

تبی انصراف خود را اعالم کردند. دادند. حتی آقای جذب هم فقط مدرک ایشان را در دبیرخانه داریم و رزومه نداده اند. مابقی طی تماسی تلفنی و ک

  افراد قبلی که رسمًا دعوت نشدند جزو نامزدها نیستند مگر اینکه قانونًا دوباره عضو شورا ایشان را تعرفه نماید.

هم برای مرکز گیالن افزودند: این ابالغیه الزم االجراست و روز گذشته به استانداری گیالن ابالغ شده و حساسیت معاونت عمرانی استانداری  علویآقای 

  باالست. بنابراین فارغ از احساسات باید قانون را سرلوحه عملکرد خود قرار دهیم.

بررسی شرایط  ایشان  ابراز کردند: هر فرد گزینه مد نظر خود را تا صبح شنبه همراه با رزومه و مدرک تحصیلی به دبیرخانه شورا اعالم نماید تا پس از

  توان از استانداری استعالم کرد.سال می٩ارایه برنامه به صحن دعوت کنیم. تطبیق سنوات مدیریتی را هم برای عمومی، نامزدها را برای 

  عصر تشکیل گردد. ١٨رأس ساعت  ١٠/١٠/٩٧ـ در ادامه مقرر شد؛ جلسه بعدی روز دوشنبه مورخ 

   با ذکر صلوات پایان یافت. ١٣جلسه رأس ساعت 

فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل  یل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور،احمد رمضانپور، اسماع حاضرین: 

  ، حجت جذب، حامد عبدالهیمنش، رضا رسولی، بهراد ذاکری
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شیرزاد هفتادمین  ١٠/١٠/٩٧ ١٩روز: دوشنبه ساعت: عادی

شهــر رشت به اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتادمین جلسه٨/١٠/٩٧مورخ  ٢٣٨٩ه شماره براساس دعوتنام

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

  :دستور جلسه  

  های کاندیداهای تصدی پست شهرداری رشت ـ ارائه برنامه

  نطق پيش  از دستور منشي شورا:
 در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورا، ضمن عرض سالم با اشاره به برنامه های روز رشت از دست اندکاران برگزاری    

ایشان همچنین بخشی از وصیت نامه شهید اسحاقی را  اعی شورا تقدیر کردند.برنامه های این هفته به ویژه رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتم

  قرائت نموده و یاد همه شهدای انقالب را گرامی داشتند.

  نطق قبل از دستور رئيس شورا:
و امیدوارم بتوانیم پس جناب آقای امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، گفتند: شورای شهر روزهای پرکاری را سپری می کند 

پیمایی رئیس محترم شورا، ضمن تقدیر از حضور شهروندان در راه شهردار خوبی انتخاب کنیم. زیرا این انتخاب تأثیر زیادی بر سرنوشت رشت دارد.

د. ایشان با اشاره به برگزاری دی، ابراز کردند: این حضور نشان داد با وجود تمام مشکالت اقتصادی کشور، مردم همچنان پای نظام محکم ایستاده ان٩

  های اقتصادی و فرهنگی رشت معرفی و پاس داشته شود.داشت هفته رشت، ابراز امیدواری کردند، در این ایام فرصتساله برنامه گرامی٤

جریان است و بعد از یک سال آقای علوی همچنین گفتند: با وجود آنکه اعضای محترم شورا این روزها در فشارهای زیادی هستند، اما اخبار خوبی در 

تالش مجموعه شورا و شهرداری و استانداری، اصالحات طرح تفضیلی جدید شهر مصوب شد و این مصوبه موجب رونق کسب و کار در حوزه ساخت 

 این امیدواریم و کنندمی بازدید زنجان سازی واگن کارخانه از استانداری و شهرداری مدیران از جمعی زودی به: کردند ابراز آقای علوی  و ساز می گردد.

م اخذ بعد سال برای نمایندگان کمک با را آن بودجه بتوانیم و گردد رشت تراموای مطالعات تکمیل به منجر بازدید  اول خط سال٤ از کمتر و نما

 به کمک: شدند یادآور است، ضروری ترش برای خانه تصفیه ایجاد اینکه بیان با شورای اسالمی شهر رشت، رئیس محترم .بیفتد راه رشت تراموای

 ،٧ ماده و ٣ تبصره از جمله گذشته دوره توافقات و گرفته انجام خوبی اقدامات بهداشت، کمیسیون و فاضالب و آب شرکت به ویژه متولی هایدستگاه

  .احیا شود رشت های رودخانه رایی واج رشت خانه تصفیه رو امیدواریم زودترتصویب گردد از این) مشترکین از انشعاب حق دریافت افزایش(

 داده رای به ما مردم. بیشتری داشتم نقش رشت شهر امروزی وضعیت در شخص بنده مسلماً : ایشان با اشاره به شرایط منتخب نشدن شهردار گفتند

 ماه٥ از بیش رشت که شدیم دچار عیتیوض به متأسفانه ولی شد آغاز پنجم شورای ابتدای از خوبی های حرکت دارند، ما از هم ای ویژه انتظارات و

کنم بهتر می عذرخواهی مردم از شهردار انتخاب در تأخیر بابت آیند، تنم لرزید. می گیالن به جمهور ریس وقتی شنیدم به زودی. ندارد شهردار است

 بتوانیم تا کنیم بازخوانی را گذشته خوب اتفاقات یدبا.  هستند ما تصمیم انتظار چشم مردم امروز. بشوریم را ها کینه گذشته، هایکدورت از فارغ است

  برسیم. مناسب و درست تصمیم یک به دوباره

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
دی قدردانی کردند و افزودند: مردم ما همواره پای انقالب و نظام ٩سپس سرکار خانم فاطمه شیرزاد، از حضور حماسی مردم رشت در اجتماع مراسم 

سخنگوی محترم شورا با اشاره به تأخیر در انتخاب شهردار رشت افزودند: اگرچه در این مدت رشت با سرپرست اداره می شود، ولی تالش  .ایستاده اند

طی پنج ماه اخیر بدون حضور شهردار با تمام تالش مشغول فعالیت بوده و از این های آقای بهارمست و کارکنان شهرداری شایسته قدردانی است که 

ایشان از بهره برداری نخستین درمانگاه هموفیلی خبر دادند و تصریح کردند: اخیرًا قرارداد راه اندازی  .روزی آنان هستیمقدردان زحمات شبانه بابت

اندازی اهامیدواریم شاهد ر .شودنخستین درمانگاه هموفیلی رشت افتتاح می  نیز شده و در دهه فجر امسال گذار منعقدسرمایه یک شهربازی رشت با
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سرکار خانم فاطمه شیرزاد ضمن تشکر از دست اندرکاران اجرای برنامه های روز  .منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشیمهایی بهچنین درمانگاه

گردی برنامه رشت انی وتئاتر خیاب ، برپایی نمایشگاه عکس و اجرایهای شهررودخانه، پاکسازی رونمایی از مستند شهدای هنرمند رشت تصریح کردند:

های رشت با بیان اینکه اعتبارات دولتی باید به رودخانه ایشان .و امیدواریم مورد رضایت شهروندان قرار بگیرد است رشتاز جمله برنامه های خوب 

شده و  های رشت دادهدهی رودخانههای خوبی پیرامون احیا و سامان: اخیرًا طی نشستی با جمعی از مدیران دولتی، وعدهنداختصاص پیدا کند افزود

 هایخانهاندازی تصفیهراه ،شوراسپس رئیس محترم کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری    .زودی محقق شودامیدواریم این مهم به

احداث تصفیه : ردند و افزودندعنوان کهای شهر جمله اقدامات اساسی در کاهش ورود فاضالب به داخل رودخانه در جنوب و شمال شهر را از محلی

  .های رشت استساماندهی و احیای رودخانهبرای اقدامات اساسی  ءجز خانه

ها موجب فرصت اصرار بر روی برخی از گزینهسرکار خانم شیرزاد در بخش دیگری از نطق خود تأخیر در انتخاب شهردار را جایز ندانسته و تأکید کردند: 

قصد  به نتیجه برسیم. اما اگرانتخاب شهردار  درتر باید هر چه سریع ،خواهیم به شهروندان خدمت کنیماگر واقعًا می. ودشانتخاب شهردار می سوزی در

 استعفا داده و بیش از این شهروندان را آزرده همهبهتر است  ، داریم فقط به نظرات شخصی خودمان بدون در نظر گرفتن صالح شهروندان اصرار کنیم

  .شودها و ادارات میجمله برخی از دستگاه یقین بدانیم که استعفای اعضای شورا موجب خرسندی افراد بسیاری از و خاطر نکنیم

س شوراپس از آن   تا داشتیم کشور وزارت و گیالن استانداری با مذاکراتی اخیر روزهای در:گفتند امروز جلسه دستور به اشاره با جناب آقای علوی ر

 مسئول توسط و دریافت نامزدها رزومه اینکه بیان با ایشان.گردد دریافت جدید ابالغیه به توجه با شهرداری نامزدهای بطضوا و شرایط پیوست

  .دهند می توضیح نامزدها برای آن تطبیق و دستورالعمل این پیرامون حقوقی کارشناس: کردند ابراز است، شده بررسی شورا حقوقی

ن نیک نژادفاطمه در ادامه جلسه سرکار خانم  ، مسئول محترم حقوقی شورای اسالمی شهر رشت، با حضور در صحن شورا، در مورد شرایط تطبیق آ

شهرداران  ه، ٥٤١٥٣ت/١٣٠٧٣٠ شماره به وزیران هیأت نامهتصویب ٣ ماده ٥ بند نامه جدید با رزومه نامزدهای شهرداری توضیح دادند: طبق

  باشند. داشته ارشد کارشناسی مدرک وحداقل میانی مدیریت سابقه سال٩ باید می نفر، نمیلیو یک تا هزار٥٠٠ جمعیت با شهرهایی

ن ن نامه ابراز کردند: اگرچه هنوز بخشنامه پیوستی این آ نامه ارسال مسئول محترم حقوقی شورا، با نمایش رزومه هر نامزدهای و تطبیق با این آ

احت اعالم کرده که میتوان مدیریت میانی را تعریف کرد و به عنوان نمونه، اعضای هیأت علمی نشده و ابهاماتی در آن است، ولی مواردی به صر

دانشگاه، اعضای نظام مهندسی، عضو شورا بودن، مدیر مالی شهرداری و یا معاونان سازمان های تابعه شهرداری مواردی نیست که بتوان برای 

  مدیریت میانی تطبیق داد.

های؛ رحیم شوقی، محمد علی ثابت قدم، رضا ساغری، رسول به نام ی تصدی شهرداری رشتنامزدها، پنج نفر از یهابالغاین  طبق در پایان توضیحات و

تأکید بر آنکه ابهاماتی هنوز با هم شورای شهر محترم اعضای سپس  .شدندحائز شرایط تصدی سمت شهرداری رشت جماعتی و سید جواد میرحسینی

ن نامه است    ، راهکارهای متفاوتی برای پروسه انتخاب ارائه دادند.در این آ

محترم  معاونت ، در پاسخ به سوال عضو محترم شورا که آیا مفاد این ابالغیه به تمامی الزم االجراست، گفتند: در این زمینه بارئیس شورادر ادامه 

ن نامه الزم االجراست. از زمان اب و گذاشتیم جلسه و سازمان همیاری شهرداری ها استانداری عمرانی   الغ این آ

 دست از را ماهه٣ زمانی بازه دو عمالً  شورا تأکید داشتند که و صحبت کردند احراز شرایط مورد در شفاف و جناب آقای علوی افزودند: ایشان مفصل

ن یان کنم،  ابراز کردند: اینایشان با بیان اینکه وظیفه خود می دانستم ابالغ قانونی را ب است. وارد بر شورا نقص داده و این  نوشتم بنده نه را نامه آ

اعضای  برعهده همه گیریتصمیم رئیس شورا تنها یک رأی دارد و .بنویسند رشت شرایط به توجه با گفتممی وگرنه بودم هماهنگ وزیر با نه و

  .االجراست الزم اکثریت رأی شوراست و

با اشاره به اینکه در جلسه صبح چهارشنبه وزیران قرار است بخشنامه فرعی این ابالغیه نهایی شود،  عضو محترم شورا نیز ،بهراد ذاکریجناب آقای 

راتی در این بخشنامه صورت گیرد. سوال اینجاست که  آیا تا افزودند: ممکن ابالغ می شود تا جلسه فوق العاده  چهارشنبه است در جلسه اخیر، تغ

  را اعالم کند. نهایی نظر و کرده خود بررسی کشور وزارت را ترازیتواند انتخاب کند و این همتشکیل دهیم؟ ضمن اینکه شــورا می

 ارائه برنامه دارند، را اولیه شرایط که هایی گزینه نشود. پیشنهاد من این است، تشکیل کشور وزارت جلسه است عضو محترم شورا افزودند: ممکن

ن طبق اگر و دهند ولی راه را نبندیم   .دهند ارائه برنامه هم آنها آمدند جدید افراد امهن آ

 اساس. نیست پایدار صورتاین غیر در باشد محور قانون که کند پیشرفت تواند می عضو محترم شورا نیز گفتند: مملکتی ،احمد رمضانپورجناب آقای 

مدیران  که گذاشته هیأت وزیران شرایطی انقالب از دهه ٤ از دکنیم. بع عدول قانون از نداریم حق کدامو هیچ است دینی ساالری مردم پایه بر کشور

  .کرده اند کار این عجله با چرا دانم نمی اما کنند. رشد پلکانی دولتی
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س محترم عضو محترم شورا نیز افزودند: از  هابالغی این پس نیامده، هاپیوست و اگر نداریم زمان ها باشند.دریافت پیوست پیگیر خواهم می شورا ر

 همین طول در را کمیته تا کنید صحبت دارید، کشور وزارت در که دوستانی با .است ابهام در آن کل نباشد العمل دستور کهزمانی تا است و ناقص

رئیس محترم شورا پاسخ دادند: تصمیم گیری در  .باشیم داشته تأخیر که در انتخاب شهردار نیست شرایطی در رشت وضعیت دهند. تشکیل هفته

 که هایی گزینه پیشنهاد من این است که .کردند می تعرفه را افراد دوستان هم امروز ظهر تا. نامزدها با اعضای شوراست برنامه ارائه رنامه زمان بندیب

 وزارت از و کرده علنی ار تصمیم این داریم، خاص گزینه به تصمیم اگر .برنامه ارائه دهند جدید افراد و نشوند دعوت دیگر اند، کرده برنامه ارائه قبالً 

د که کنیم استعالم کشور   یا خیر؟ شود می تأ

 احترام کشور وزارت تصمیم این به گفتم باید رئیسه هیات بنده درجلسه : گفتند عضو محترم هیأت رئیسه شورا نیز علیپوردر ادامه جناب آقای 

  . بگذاریم

ن نامه ابالغی که درباره مدیریت میانی صحبت کرده،   ٥ تبصره ٣ ماده ا اشاره به، دیگر عضو محترم شورا نیز بپوراسماعیل حاجیجناب آقای  آ

کشور  وزارت توسط میانی های مدیریت در سطحهم هایسمت تشخیص چگونگی. نیست شورا حقوقی این تطبیق کارشناس تشخیص گفتند: مرجع

همه اعضای شورا به اتفاق  داشتیم، به صورت غیر رسمی، شبهه نه خاصی رسیدیم واگر به گزی توانیممی هستیم قانون دنبال اگر ما باید انجام شود.

رسمی، به تهران برویم و اگر  انتخاب قبل از و علنی غیر جلسه یک در مردم و به خاطر زنیم، می وفاق از حرف استعالم از مقامات ارشد داشته باشیم. اگر

 ما دنبال.گرددمی حفظ شورا شأنهم و افراد آبروی شیوه، همعضو محترم شورا تأکید کردند: بدین نکنیم. اصرار پاسخ منفی شنیدیم، در انتخاب خود

  .نیستیم لجبازی

 از ترمحکم رشت برای را همت کمر شورا امیدواریم: گفتند نیز ، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورامنش محمد حسن عاقلسپس آقای 

ن .ببندد گذشته د ایشان در .نداریم مجدد انتخاب فرصت کند، وارد اشکال اگر و است کشور وزارت هایین کننده تع  پورحاجی صحبت آقای تأ

د مورد گزینه و دهند ارائه را خود هایبرنامه نامزدها، هفته پایان پیشنهاد کردند؛ تا   .دهیم تطبیق شرایط با را اکثریت تأ

 و شهری کل مدیر داریم. تطبیق کمیسیون تجربه یسیون عمران و توسعه شهری شورا نیز گفتند: قبالً رئیس محترم کم ،رضا رسولیدر ادامه آقای 

 ها رااستعالم افراد حفظ می شود. در گام نخست نخست به این تطبیق مدیریت میانی کمک کند. بدین روش، شأنیت گام در تواندمی روستایی

م هنوز تبصره اینکه بگیریم. ولی ن دهنیام ها بگو  مراجع از فردا ندهیم، دست از را زمان اینکه برای .نیست درستی تعبیر نیست، اجرا قابل نامه و آ

  . بپرسیم را کشوری شرایط سپس و شویم پیگیر استانی

- می دست از را انزم عمل در ولی زنیم می قانون از حرف همه که است عضو محترم هیأت رئیسه شورا نیز گفتند: درست ،فاطمه شیرزادسرکار خانم 

  دهیم. استعفا کنیم انتخاب شهردار خواهید نمی اگر. نیست شهر صالح به این و کند می طوالنی را شهردار انتخاب فرایند ها گزینه بر اصرار. دهیم

 به سوزی فرصت این کند.می کمک هم خدا هستیم، مردم و خدا رضایت دنبال اگر هستیم! هدفی چه دنبال دانم عضو محترم شورا افزودند: نمی

 دوباره امیدوارم نداریم. برایشان مناسبی پاسخ نیم، و ماه٥ از بعد که هستیم مردم ما شرمنده. نیست اشخاص سوزاندن ما هدف. نیست شهر صالح

  . کنیم انتخاب شهردار رأی١١ با بتوانیم یکدلی

 برنامه ارائه برای نامزدها و گردد برگزار بعدی شنبه یا پنجشنبه جلسه د دادند،با اشاره به ویژه برنامه های روز رشت پیشنها علویدر پایان جناب آقای 

دیه نامزدها استعالم شورا پیگیر رئیسه هیأت طرف از محترم شورا پیشنهاد دادند، آقای حاجی پوررئیس .شوند دعوت   .باشند تا

 به من نکرده جرأت کسی هم تاکنون و دهم می را خودم ندارم و رأی دشو شهردار بخواهد که فردی هیچ با مشکلی هیچ ایشان تأکید کردند: بنده

کوتاه  بندیها گروه و جریانات این کرده ابراز کردند: عمر را سپری این از ترسخت آقای علوی با بیان اینکه شورا روزهای دهید. رأی کسی چه به بگوید

  . باشد مردم منافع براساس تصمیمی بگیریم که است. اما

به منظور ارائه برنامه های  ١٥/١٠/٩٧ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورا مقرر شد؛ جلسه فوق العاده شورا روز شنبه مورخ ـ در 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد.های تصدی شهرداری رشت گزینه

فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش،  ، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور،احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد حاضرین:

   رضا رسولی، بهراد ذاکری

  حجت جذب، حامد عبدالهی غایبین:
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  منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان جلسه

 محمد حسن عليپور هفتاد و يك ١٧/١٠/٩٧ ١١روز: دوشنبه ساعت:  فوق العاده

شهــر اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و یکمین جلسه١٥/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٤٣براساس دعوتنامه شماره 

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

  :دستور جلسه  

  زاده و حجت جذب.، رضا ساغری ، حسین علیقلی محمد عیسی چیتی های کاندیداهای تصدی پست شهرداری رشت آقایان؛ـ ارائه برنامه

  گیری برای انتخاب شهردار.ـ رأی

  نطق پيش  از دستور نائب رئيس شورا:
حضرت زینب سالم ا.. علیها و روز پرستار،  ، نایب رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت ضمن تبریک والدترضا رسولیجناب آقای در ابتدای جلسه، 

های اندرکاران برگزاری برنامههمچنین از دست آقای رضا رسولی به سالروز حادثه کشتی سانچی اشاره نمودند و یاد شهدای این فاجعه را گرامیداشتند.

پاکبان رشتی را یادآور شدند و افزودند: امروز خانواده ایشان همچنین حادثه تصادف   روز رشت و رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورا تقدیر کردند.

سپس با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت،  گردد.آن مرحوم در صحن شورا حاضر شده و از این عزیزان تجلیل می

  فت، مورد دلجویی و تقدیر قرار گرفتند.کش شهرداری رشت که در اثر تصادف به رحمت خدا رخانواده شادروان بیژن شعبانی، پاکبان زحمت

، عضو محترم شورا با بیان اینکه تصمیم داشتم در مورد روند انتخاب شهردار شفاف صحبت کنم، گفتند: سالها است که بهراد ذاکریسپس جناب آقای 

یان اینکه جلسه امروز شورا یک نمایش است و ایشان با ب  .منفعت طلبی بر انتخاب شهردار حاکم بوده و در این دوره نیز به اوج خود رسیده است

ن شده است؛ گفتند: به عنوان عضو شورای شهر رشت برای این نمایش از مردم عذرخواهی می بینم که کنم و صالح را در این میهمه چیز از پیش تع

 .در این نمایش حضور نداشته باشم

ای های آقای ذاکری گفتند: این توهین به جلسه و مردم رشت است. ممکن است گزینهدر واکنش به صحبتپور اسماعیل حاجیپس از آن جناب آقای 

د ما هم نباشد، اشکال ندارد. بنده رزومه تمامی نامزدها را یک به یک بررسی کردم. چرا می د نمایش است؟مورد تأ ایشان ادامه دادند: باید   گو

 .مراعات کنیم و به نظرات همدیگر احترام بگذاریم

: همه ما ندخود واقف بودند، گفتانتخاب مردم بر روحیات کاندیداهای مورد  ،در ادامه با بیان اینکه در زمان انتخاب احمد رمضانپور نرگسیناب آقای ج

با بیان اینکه  ایشان .گرفتبر آن ای ذاکری اینگونه است و نباید خرده آقای برداشت .هر کس نظر و صحبتی دارد .کراسی احترام بگذاریمو باید به دم

ینده آامیدوارم روزهای خوشی را برای رشت در  ماه است شهردار نداریم، مردم حق دارند بدانند. ۵ :ندمردم از نبود شهردار ناراحت هستند، افزود

 .سال بود اما اتفاقات که رخ داد سبب شد که شهر بدون شهردار باشد ۴ببینیم. روز اول شهرداری که انتخاب کردیم برای 

. دو سال و نیم دیگر برای توسعه خیر و شهردار انتخاب شودبه : امیدوارم امروز ختم ندرمضانپور با بیان اینکه باید ظرفیت داشته باشیم، گفتآقای 

  .هم نباشد، باید همراه شهردار باشم رانتخاب من رمضانپوشهردار انتخابی، اگر رشت فرصت داریم 

: امیدوارم شهردار رشت به دور از منافع خاص و با در ندگفت شورای اسالمی شهر رشتمحترم هیأت رئیسه عضو  ،خانم فاطمه شیرزاددر ادامه سرکار 

نها را باال ببریم و اخالقباید ظرفیت نظر گرفتن صالح شهر و شهروندان انتخاب شود نامه مداری را سرلوحه کار خود قرار دهیم. امیدوارم با توجه به آ

: نداظهار کردایشان همچنین  ابی بزنیم که برازنده رشت و شهرمان باشد. بیش از این در انتخاب شهردار فرصت سوزی نکنیم.جدید دست به انتخ

در غیر این صورت باز هم شاهد فرصت سوزیهایی که شود چون اعالم شده توسط وزارت کشور انتخاب  ابالغینامه نشهردار رشت باید با توجه به آ

های بیهوده به صالح شهر و شهروندان نیست بیان کید بر اینکه اصرار و پافشاریأ با ت خانم شیرزادسرکار   روندان است خواهیم بود.به ضرر شهر و شه

امیدوارم از ادعاهای بیهوده کاسته و به صورت عملی وارد میدان شده و  ،شوداست که شهر رشت بدون شهردار اداره میو نیم : حدود پنج ماه ندکرد

  ن را فصل الخطاب بدانیم.قانو
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برداری در سابقه کاری خود رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره، اولین نامزد تصدی شهرداری رشت که محمد عیسی چیتیسپس جناب آقای 

 .ندکردهای خود را ارائه های آبیاری و زهکشی گیالن را در کارنامه دارد به عنوان نامزد تصدی شهرداری رشت برنامهاز شبکه

که ارتباط خوبی با جامعه هدفش داشته باشد و با تعامالت خود اعتماد عمومی را جلب  است: شهردار خوب شهرداری ندچیتی در این جلسه گفتآقای 

خود و اعضای بین متقابل یکپارچگی و اعتماد  ایجادبا بیان اینکه شهردار باید مهارت  ایشان  .ب توسعه شهری شودبکند و در سایه این تعامالت س

 .ینده به مردم و شهر خواهد رسیدآسرمایه ای است که سود آن در سالهای خوب شهردار اظهار داشتند؛ داشته باشد را شورا 

زادسازی فضاهای انهار، احداث قطار ، آکه شهر رشت الزم دارد، بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، احیای دو روخانه چهآن ند:چیتی ادامه دادآقای 

 .اجرای کارخانه کمپوست و زباله سوز است های الزم برایهزار هکتاری و پیگیری ۴۵۰پارک  از بهره برداری ،شهری، احیای تاالب عینک

 ۶۰باید در امور شهری از مردم استفاده کنیم. ساخت و سازها بیش از بیان داشتند؛برویم، پیش به سمت شهر الکترونیک  تأکید بر این که بایدبا  ایشان

در این امر نشان دهیم. بیشتری درصد از صدور پروانه ها تخلف صورت میگیرد که باید ساماندهی و جدیت  ۸۰درصد کاهش یافته است و در 

 .اعتباراتی که به رشت داده میشود به اندازه کالنشهر نیست

نکه بتوانیم از این وضعیت برون رفت داشته باشیم باید کاری د: برای ایدنبا بیان اینکه از وضعیت مالی شهرداری باخبر هستم، افزو سپس چیتیآقای 

 .کنیم که مردم به شهرداری اعتماد داشته باشند و خانه دوم خود بدانند

دی خود را افزایش دهیم و زیر آمر استانها مطالعات تطبیقی داشته باشیم و مراکز درگهای دینیازمند این هستیم که از شهرداری ایشان افزودند؛

مبرای اقامتی  یهاتساخ  .گردشگران فراهم نما

: ندبیاری و زهکشی گیالن بودم، گفتآسال رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بهره بردای شبکه های  ۱۲با بیان اینکه نامزد تصدی شهرداری رشت 

دلی و همیاری شما قادر هستم که بسیاری از موانع اجرایی دارم با هم هایسال سابقه خدمت داشتم و با ارتباط سالم و نزدیکی که با دستگاه ۲۸

 .مد زایی را رفع کنمآدر

در محیط همواره که  گفتند: بنده فردی هستمنامزد تصدی شهرداری رشت با بیان اینکه کسی نیستم که با کت و شلوار در شهرداری حاضر باشم 

 .نجام خواهم دادخواهم بود و با تعامل با همشهریان در بحث فرهنگی توسعه هایی را ا

گویم : باید از ظرفیت ایشان به نحو احسن استفاده کرد. بنده نمیندگفت هستندنوبخت از سرمایه های بزرگ استان آقای با بیان اینکه  ایشان سپس

م.مشکالت را برطرف  و برای مردم کار کنیم تاباشیم که اگر بیایم شق القمر خواهم کرد. اصال این طور نیست اما باید با مردم و بین مردم    نما

برای دومین بار طی یکی دیگر از کاندیدای تصدی سمت شهردار به ارائه برنامه های پیشنهادی شان پرداختند و گفتند:  ساغری رضاپس از آن آقای 

 .مدهارائه  هایم را واستم بار دیگر برنامههم خود خامروز ه ام و شورا حاضر شد علنی چند وقت اخیر در صحن

: برای پذیرایی ندبا تاکید بر اینکه می توانیم با بهره مندی از وجود دو رودخانه نسبت به جذب گردشگر داخلی و خارجی اقدام کنیم، افزودای ساغری آق

مندی از  و با بهره کار ایجاد کنیم از میهمانان داخلی و خارجی شهر خالق خوراک رشت می توانیم دهکده ای بومی و در عین حال مدرن برای این

میلیون متر مکعب آب می تواند موجب بروز  ۸۰شهردار اسبق رشت با بیان اینکه   میلیون متر مکعب آب شیرین و سالم داشته باشیم. ۸۰زرجوب 

طریق  : آب به عنوان یک عامل توسعه پایه ای است که ازبیان داشتندانقالب اقتصادی و گردشگری در رشت شود طی سالهای اخیر هدر رفته است، 

 .رودخانه های رشت در اختیار شهر قرار دارد و باید از آن استفاده بهینه کنیم

کیلومتر حاشیه قابل استفاده  ۳۰: رودخانه گوهر رود حدود ندبا بیان اینکه توسعه شهر رشت باید بر محور رودخانه ها باشد، گفت سپس ساغریآقای 

میلیون گردشگر در سال به رشت  ۷با بیان اینکه  ایشان .خواهیم شد شهر بیش از پیش توسعه و مدزایی آدرموجب این حاشیه  دارد که با ساماندهی

 .ممانها فراهم نآگاههای مناسب برای تا پذیرای این گردشگران باشد و تفریحایجاد کنیم : باید سایت های گردشگری ندیند افزودآمی 

: رودخانه ها و حاشیه آن مکان مناسبی برای ایجاد مکان های نددی را از یک جا شروع کنیم گفتساغری با بیان اینکه توسعه شهری و رونق اقتصاآقای 

: باید کسی به عنوان شهردار انتخاب شود که از عهده این بدهی بر ندو افزود نددر پایان به بدهی شهرداری اشاره کردایشان   .تفریحی و تجاری است

های بنده .همچنین قطار شهری، رفع معضل ترافیک، کمربندی دوم، رودخانه ها از دیگر برنامهت. سایی پایدار مدزاآنیازمند در این مهمبیاید و برای 

 .برای شهر رشت است

شهرداری منطقه نوزده تهران، شهردار سابق شهرهای نور، همدان، خرم آباد، گلستان و مدیرکل سابق دفتر  یسرپرست که زادهحسین علیقلی سپس آقای

  شدند.ارائه برنامه در صحن شورا حاضر را در کارنامه خود داشتند؛ برای خدمات شهری وزارت کشور هماهنگی 
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ری ایشان در این جلسه گفتند: اگر بنده به عنوان شهردار رشت انتخاب شوم قول خواهم داد که شهر رشت را طوری بسازم که شانه به شانه شهردا

: یک شهردار باید از ندبا اشاره به وضعیت موجود شهرداری اظهار کرد آقای علیقلی زاده .ها استمهربانیها و شهر شهر رشت شهر اولینتهران باشد. 

 .مباحث مالی آگاهی داشته باشد اما متاسفانه تفریغ بودجه انجام نشده است و مدارک در این باره ناقص است

 .شود که با ارزش منطقه متناقض استحثی از جمله حذف پارکینگ مشاهده می: مباندعلیقلی زاده در مورد بررسی پرونده عوارضی در رشت گفتآقای 

شود و باید از آن بهره مناسب ببریم و : زمین یک کاالی با ارزش محسوب میندبا بیان اینکه رشت به عنوان شهر صنعتی نیست گفت ایشان سپس

سال گذشته و هنوز به منطقه پنج  ۱۰: از طرح جامع ندو گفت ندرشت اشاره کرد علیقلی زاده به شهرسازی درآقای  .باید بازنگری شودنیزتعرفه عوارض 

 .ماه بازنگری طرح جامع شهری را انجام دهم ۶دهم که ظرف مدت شهر رشت ابالغ نشده است بنده این تعهد را می

وزه تعهد میدهم که دفاتر خدمات الکترونیک را ظرف عدم شفافیت اطالعات در شهرسازی در مناطق وجود دارد و در این حو : رانت ندادامه داد ایشان

ما، خیابانی از کارهای زیبا است که باید آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم، کافه کتاب،سین  ئاترت: ندافزود آقای علیقلی زاده  .ماه احداث کنم ۱۸

 .یت بخش خصوص در احداث بی.ار.تی استفاده کنیمتوانیم از ظرفمیایشان گفتند:  .موسیقی دیگر اقدامات فرهنگی برای شهر رشت است

: توجه به تاالب عینک، ابجاد اورژانس اجتماعی و احداث زباله سوز از دیگر برنامه های ندعلیقلی زاده با اشاره به تبدیل ساختمان ساعت به موزه گفت

را  ی: رشت هم چنین ظرفیتندش خصوصی داده شده است، گفتوی با بیان اینکه بی.ار.تی در شهرهای دیگر به بخ .بنده برای شهر رشت خواهد بود

 .بهره ببریماز آن توانیم دارد و می

مدت خدمت شما در  که در کارنامه شما شاهد هستیم ندشورای شهر رشت از این کاندیدا پرسیدمحترم ، عضو اسماعیل حاجی پورسپس آقای 

  ت؟جایگاههای مختلف کم بوده است. علت این امر چه چیزی اس

میزان عالقمندی شما به رشت مشخص شده اگر مسئولیتی در وزرات خانه در مدت تصدی شما  ند:دیگر عضو شورای شهر رشت گفتنیز  رمضانپورآقای 

 در شهرداری رشت پیشنهاد شود باز هم شهرداری رشت را انتخاب خواهید کرد؟

: شهردار رشت باید نظر خود را در ندافکار شورا باید توسط شهردار پاالیش شود گفت با بیان اینکهنیز شورای شهر رشت  محترم دیگر عضو ،رویپعلآقای 

 .انتصابات شفاف اعالم کند

خواهم که افرادی را معرفی کنند که دارای : بنده غیر بومی هستم و از اعضای شورا میندگفتمطرح شده در پاسخ به سواالت نیز  زاده علیقلیآقای 

 علیقلیآقای  .گیرد: نیروها را اعضای شورا معرفی کنند اما انتخاب آخر بر اساس شایستگی توسط شهردار صورت میودندافز ایشان .شایستگی باشند

س جمهور هم  ،: به شما قول خواهم داد وزیر که هیچندزاده همچنین ادامه داد در مورد دلیل  ایشان  باز به شهر رشت متعهد بمانم. شوم،اگر ر

های کاری خود خدمت ارایه دهم و در برخی موارد استعفا دادم تا دست : سعی کردم در حوزهندهای کاری مختلف گفتدر حوزه حضور کوتاه خدمت

  .شورا باز باشد

ن نامه ابالغی وزارت کند طبق جلسه قبلی، گزینهاظهار داشت ، ریاست جلسه را برعهده گرفته وعلویجناب آقای در ادامه جلسه،  شور هایی که طبق آ

: رضا میرعباسی، نوربخش، بودند ولی به صحن شورا نیامدند مانند آقایان حایز شرایط نبودند، به صحن شورا دعوت نشدند و برخی حایز شرایط

شورا  رئیس محترم شورا سپس روزمه و سوابق تحصیلی و کاری هرکدام از این نامزدها را قرائت نموده و تأکید کردند که خود آنان دعوت . میرحسینی

حاجی پور،  آقایبود قرار : ندبیان داشتپور آقای علوی همچنین با اشاره به مقرره جلسه قبلی خطاب به آقای حاجی  را برای ارایه برنامه نپذیرفتند.

س سنی شورا،بعنوان  امه جدید اقدامی انجام نتوانیم خارج از اسلوب و تصویببا برخی از بزرگان استان و کشور استمزاجی داشته باشد که آیا می ر

کنم دانم در سطح کشور و استان پیگیری نموده اما بنده بر حسب وظیفه و تکلیف بیان میهای داشته است و میدهیم یا خیر؟ مطمئنًا ایشان بررسی

  تا وظیفه شورایی خود را انجام داده باشم تا فردا مورد سوال قرار نگیرم. یا مورد شماتت کسی نشوم.

نایشان افز نامه جدید را نداشتند، به صحن شورا دعوت نشدند. نظیر آقایان جمشیدی چناری و ودند: برخی از نامزدهای تعرفه شده چون شرایط آ

ها ضد و نقیض بود. با این تفاسیر بنده شخصًا مکتوب استعالم کردم و پاسخی دریافت نکردم. شفاهی هم استعالم کردم ولی پاسخ  اسداهللا تهماسبی.

ای که به ایشان محول شده، توضیحاتی دارند، بیان نمایند. درغیر اینصورت طبق توافق، باتوجه به اینکه آقای جذب پور پیرو وظیفهر آقای حاجیاگ

اتفاق و  رئیس محترم شورا تأکید کردند: این توضیحات را بیان کردم تا بگویم هر  مدارک خود را تحویل دبیرخانه داده اند، در خدمت ایشان باشیم.

 هر تصمیمی امروز در صحن شورا گرفته شود، ضامن اجرا و تبعات آن شورای شهر است. ان شااهللا که مشکل و اتفاقی پیش نیاید فقط حسب تکلیف

ر ادامه جلسه، عرض کردم تا سخن من بماند و اگر قرار است کاری صورت گیرد و اعضای شورا کمکی نمایند، عزم را جزم کنیم تا اتفاق مطلوبی بیفتد. د

  به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای تصدی شهرداری رشت برای ارائه برنامه های خود حاضر شدند. حجت جذبآقای 
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تواند منشأ خیر برای شهر ایشان با بیان اینکه اگر قرار است اتفاق خوبی در شهر رشت بیفتد باید همه باهم همدل شویم، گفتند: انسجام و همدلی می

  .رشت باشد

ایشان افزودند: تبدیل   .های بزرگی به این شهر آمدند اما خروجی خوبی از آنان دیده نشدآقای جذب ادامه دادند: شهرداران مختلفی با برنامه

سازی حقوق کارکنان، ساماندهی کارکنان حجمی، پرداخت به موقع حقوق از جمله برنامه های بنده در صورت وضعیت نیروهای خدماتی، همسان

ن تکلیف  دی سمت شهرداری است.تص آقای جذب ادامه دادند: برنامه ریزی برای رفع مشکل صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، تع

کاندیدای تصدی سمت شهرداری رشت با بیان اینکه مشکالت زیادی در حوزه مالی  های خارج از چارچوب از دیگر اولویت های بنده خواهد بود.ابالغ

  .توانیم بسیاری از مشکالت را برطرف کنیمی داریم اظهار داشتند: سندهایی در این حوزه گم شده است که با تبدیل به سیستم تعهدی میشهردار 

کند، گفتند: امالک نسقی چالشی است که شهر رشت با آن دست های ناکارآمد شهر را به کمک دولت رفع میآقای جذب با تأکید بر اینکه مشکل بافت

 .ای درست این مشکل را رفع کردریبان است و باید با برنامهبه گ

ها، بازگشایی معابر، بهره عضو فعلی شورای شهر رشت ساماندهی سیمای شهری را از دیگر برنامه های خود دانستند و عنوان کردند: تمرکز بر پروژه

رمایه گذار، تشکیل بانک امالک به منظور استفاده حداکثری از آنها، مندی از تجارب دیگر کالنشهرها، ایجاد فضای امن و حمایتی به منظور جذب س

تنی در سایت سراوان از  ۶۰۰تهیه تقویم فصلی برای رشت، توجه به توسعه بوستان محلی، استفاده از تشکل های مردم نهاد، راه اندازی زباله سوز

و نیم هکتار زمین در مسکن مهر داریم که  ۲ن های مسکن مهر بیان داشتند؛ ایشان همچنین با  اشاره به زمی .برنامه های بنده در توسعه شهر است

متر فضا داریم که با آزادسازی آن  ۹۵آقای جذب ادامه دادند: در دو طرف رودخانه   .توانیم با مشارکت بخش خصوصی از آنجا درآمدزایی کنیممی

اشاره به احیای کارخانه آسفالت گفتند: اگر این کارخانه را به شهرک سفیدرود ایشان سپس با   .های مناسب اقتصادی ایجاد کنیممیتوانیم فرصت

 .برابر افزایش خواهد یافت ۴انتقال دهیم کیفیت آسفالت تا 

م کردم کنم. پیشتر اعالگفتند: آقای جذب برادر ارزشی، اصولگرا و پاکدست هستند و به همکاری با ایشان افتخار می بهراد ذاکریدر ادامه جناب آقای 

  مانم.اعالم برنامه نامزدها نمایشی است و تأثیری در روند انتخاب شهردار ندارد ولی نگفتم انتخاب فرمایشی است. پای حرف خود می

 عضو محترم شورا از آقای جذب سوال کردند: طبق تحقیق شخصی، جنابعالی مسئول و یا رئیس تدارکات اداره دخانیات هستید که در باال دست آن

نمدی نامه جدید اشکاالتی دارد ولی قانونی است که ابالغ شده و ما ملزم به اجرای آن هستیم. ر بازرگانی و معاون و مدیرعامل قرار دارد، اگرچه این آ

ن۵با توجه به اینکه شهر  باشید و طبق رزمه  توانید نامزد شهردارینامه جنابعالی نمیماه است شهردار ندارد. بنده به این نتیجه رسیدم طبق این آ

  شوید. ارائه شده جزو مدیران میانی محسوب نمی

د نکرد، با توجه به عدم انتخاب شهردار و وضعیتی که امروز شورای شهر به آن دچار  آقای ذاکری افزودند: در صورتی که اگر وزارت کشور شما را تأ

 پذیرید؟ و پاسخگو خواهید بود؟شده، هزینه تبعات بعدی را می

اند، در شورای قبلی هم حضور داشتید. خبر داریم چند ماهی محترم شورا ادامه دادند: مردم برای حضور شما در شورای شهر به شما رأی داده عضو

ن د نامه جدید که سبب شد بسیاری از افراد توانمند نتوانناست برای رفتن به مجلس هم تالش دارید. با توجه به شرایط خاص شورا از یک سو و آ

کنید، با اصول اخالقی شما مغایرت دارد؟ بنده بعنوان کاندیدا حضور یابند، به این علت که احساس کردند تصمیم شورا از قبل گرفته شده، فکر نمی

تبعات شخصًا  به شما ارادت دارم و حب و بغض شخصی ندارم، امیدوارم در روند پیش رو موفق باشید. اما به عنوان نماینده مردم سوال دارم، 

 پذیرید؟احتمالی انحالل شورا به دلیل عدم اعطای حکم وزارت کشور را می

ن رسولیآقای  نامه جدید هم به شورای هم بیان داشتند: نیم ساعت دیگر احتماًال به آقای جذب به عنوان شهردار منتخب تبریک خواهیم گفت. آ

نشهر ابالغ شده است. ولی به نظر می بنده با دوستان وزارت کشور صحبت کردم و همه گفتند ما  .شودد حکم شما صادر نمینامه جدیرسد طبق آ

  توانیم معجزه کنیم.توانیم مساعدت کنیم ولی نمیتنها در چارچوب قانون می

تضمینی وجود دارد که ایشان افزودند؛ با توجه به اینکه جنابعالی کاندیدای مجلس شورای اسالمی بوده و در حال فعالیت در این زمینه هستید چه 

 پس از چند ماه برای انتخابات از شهرداری استعفا ندهید؟

اید، هر شهروند و ذی نفعی حتی اگر این حکم صادر شود، با توجه به اینکه به استناد نص صریح عضو محترم شورا افزودند: جنابعالی حقوق خوانده

ی شد این انتخاب خالف قانون بوده است. هر ذی نفعی و یا هر نامزدی که امروز رزومه توان مدعقانون این تطابق در روزمه شما وجود ندارد، می

تواند در دیوان عدالت اداری شکایت کند که این انتخاب شورا و حتی وزیر کشور با قانون منافات دارد. این ادعا هم مسموع است و هم اثر آورده می

 رأی دیوان، خالف رأی شورا بود، چه پاسخی برای مردم دارید؟ ماه دیگر ۶کنید؟ اگر مثال گذار. این را چه می
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عضو محترم هیأت رئیسه شورا نیز اظهار داشتند: آقای جذب از همکاران ارزشی و مکتبی هستند و بنده به ایشان ارادت  شیرزاددر ادامه سرکار خانم 

تکلیفی که مردم به خاطر آن به ما رأی دادند، سوال من هم همین دارم. با تمام احترام، هیچ حب و بغض و غرض شخصی وجود ندارد، اما حسب 

م صحبت است. شما فردی آرام و مرد قانون هستید و ما هم حرفی پنهانی نداریم، بنده مباحث را راحت با مردم بیان می کنم و به زودی شفاف با مرد

 .خواهم کرد

ن ننامه تصعضو محترم هیأت رئیسه شورا با اشاره به این آ نامه شرایط احراز شما به عنوان شهردار منتخب وجود ریح کردند: آیا این شرایط طبق آ

توانیم پاسخ مردم را بدهیم. امروزچشم مردم به این دارد؟ این انتخاب یک فرصت سوزی و خودزنی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. واقعًا نمی

خواهیم دوباره به عقب برگردیم و مجددًا خاطرات تلخ گذشته گذشت موانع، شهردار شدید، نمیخانه است. شما یک فرد اعتقادی هستید. اگر بعد از 

  انتخاب شهردار تکرار شود. ولی باید به وظیفه نمایندگی خود عمل کنیم. قطعًا شما هم در جایگاه نماینده همین مواضع را خواهید داشت.

کنند، اما همکاران پیشکسوت ما آگاه و پیشکسوت شورا که سابقه مدیریتی هم دارند اصرار می ایشان افزودند: شاید شما هم بیگناه هستید و دوستان

ای انجام دهیم. جلسه امروز هم باید پاسخگوی شهر، مردم و دیگر اعضای شورا باشند. ما زمانی برای فرصت سوزی نداریم. امیدوارم انتخاب سنجیده

 فرصت دیگری نداریم فقط بنده شرمنده مردم هستم.شود، به صورت زنده برای همه مردم پخش می

-کنم در این شرایط بحرانی این مسئولیت را قبول میپذیریم. از آقای جذب هم تشکر میها را مینیزگفتند: ما همه این توهین رمضانپورآقای احمد 

ن  کنند. هایی برای مه هیأت وزیران به سراسر کشور ارسال شده، اما تبصرهناعضو محترم شورا ادامه دادند: حتما همه دوستان مطالعاتی دارند. این آ

ن ۵معادل سازی است. آیا تبصره  نامه به رئیس شورا ابالغ شده؟ قطعًا ابالغ نشده. بنده از وزارت کشور پیگیری کردم و دوستان اعالم کردند، این آ

 ردند.با کسی عقد اخوت نبستیم.مردم به ما اعتمادک .منع قانونی ندارد

خواهیم که سالمت نفس داشته باشد و  ایشان افزودند: استراتژی دوستان این بود که فرد بومی بیاوریم، قبل از اینکه تخصص داشته باشد، فردی می

الب و اسالم و شهدا آیم به آقای اصولگرا رأی دهم. هردوی این جریان اگر دلسوزان انقام. واال بنده اطالح طلب نمیاین سالمت را در آقای جذب دیده

سال تجربه قانونگذاری دارم و ۸بنده به عنوان کسی که  .شودشود. اصولگرا و اصالح طلب به همین گزینه ختم میهستیم، هر دو به یک راه ختم می

نتجربه مدیریتی دارم، اعالم می ت به این تنگنا خورده به همین نامه به کل کشور رفته ولی فقط رشکنم چون هنوز ضمیمه این قانون نیامده، این آ

  های آن هم بیاید. دلیل دوستان حساسیت دارند. وزات کشور به همه شهرها فرستاده ولی زمانی ضمانت اجرایی دارد که تبصره

دوارم هر اتفاقی افتاد، و توانیم معاد خود را برای آقای جذب بگذاریم. امیآقای رمضانپور ابراز کردند: هر کس باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. ما نمی

د کرد، همه اعضای شورا دست به دست هم داده این شهر را آباد کنیم  .وزارت کشور هم تأ

نیز در ادامه با اشاره به سوابق کاری آقای جذب گفتند: با توجه به حجم باالی کار در شهرداری و سازمانها و لزوم حضور در جلسات  منش عاقلآقای 

شوید؟ با ها دچار مشکل نمیشوید و یا در اجرای برنامهاست، آیا پس از مدتی همانند برخی از شهرداران قبلی دچار روزمرگی نمی متعدد که وقت گیر

د.چه مکانیزمی می   خواهید شهر را اداره نما

  ای برای درآمدزایی دارید؟نامهعضو محترم شورا با اشاره به کاهش درآمد شهرداری ابراز کردند: با حجم باالی بدهی شهرداری رشت چه بر

نامه پذیرفتید. علت اینکه به رغم تصویب پور اظهار داشتند: مسئولیتی به جنابعالی واگذار شد و شما همرئیس محترم شورا نیزخطاب به آقای حاجی

های اعضای شورا نیز در این زمینه قابل پذیرش نفر عضو شورا بود. استدالل ۶ابالغی به شورای شهر رشت پذیرفتم آقای جذب برنامه ارائه دهد، تأکید 

که خبرش را خواندم، شهرهای اراک و یزد نیز همین چالش را دارند. اما حسب خواست علویآقای  است.  اعضای شورا امروز جلسه  افزودند: تاجا

ن نیز از طرف شورا قرار بود پیگیر تبصره این اسماعیل حاجی پورتشکیل شد. آقای  دیه ضمنی وزارت کشور باشندنامه و آ   تأ

 آقای حاجی پور خطاب به آقای جذب گفتند: بنده هم معتقدم آقای جذب پاکدست و فردی معتقد است. اما سوالی دارم، اگر قرار باشد آقای جذب

 .کند؟ اگر این اتفاق بیفتد، خیانت به رشت استمجلس را به رشت ترجیح دهد، آیا رشت را ترک می

بر عهده وزارت کشور و سازمان امور  ۵د: بنده خواهان ارائه برنامه همه نامزدها بودم. ضمن اینکه مسئولیت ابالغ بخشنامه ماده ایشان افزودن

  .استخدامی بود. هنوز این دستور العمل نوشته نشده و همین را پیگیری کردیم که هنوز ابالغ نکرده اند

، نه یک نفر که همه اعضای شورا باید به فکر شهر بوده و از وزارت کشور پیگیر ۵ورالعمل تبصره عضو محترم شورا تأکید کردند: برای دریافت دست

ن  .نامه باشنداستعالم آ

گیرم که خدا را گواه می .، رها کردن رشت به خاطر مجلس را منتفی دانسته و تأکید کردند این کار اخالقی نیستجذبدر پایان این بخش آقای 

 .وای نفس نبوده و از خودم گذشتم و این توانمندی را در خود دیدم و به این نتیجه رسیدم که مشکلی در رزومه بنده نیستحضور بنده برای ه
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س محترم شورا خواستند تا در راستای اجرای بند  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها  ۸۰ماده  ۱سپس آقای سیدامیر حسین علوی، ر

نفر از کاندیداهای تصدی پست شهرداری رشت و ارائه برنامه (آقایان؛ محمد عیسی چیتی، رضا  ۱۲وجه به ارائه رزومه بیش از ) با ت۹۶(اصالحی مرداد 

ساغری، حسین علی قلی زاده و حجت جذب)، در صحن شورا نسبت به رأی گیری انتخاب شهردار اقدام نمایند که پس از اخذ رأی مخفی، آقای حجت 

  رأی ممتنع، به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند. ۱رأی آقای رضا ساغری و  ۴ابل رأی در مق ۶جذب با  

ی مدیریتی و اجرایی ایشان به شرح باشند که سابقهو دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی می ۱۳۴۹آقای حجت جذب متولد سال 

  ذیل می باشد؛

  شهر رشت.* عضو چهارمین و پنجمین دوره شورای اسالمی 

  سال. ۸* مدیر اجرایی بخش خصوصی به مدت 

 سال. ۲۳* کارمند رسمی دخانیات گیالن 

س اداره تدارکات و بازرگانی مجتمع دخانیات گیالن به مدت   سال. ۵* ر

 سال. ۵کارشناس حقوقی و روابط کار مجتمع دخانیات گیالن به مدت  *

 سال. ۲* مشاور حقوقی مجتمع دخانیات گیالن 

 است شورای اسالمی شهرستان رشت.* ری

س شورای اسالمی شهر رشت.  * نایب ر

س کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر رشت.   * ر

  * مشاور اجرایی مدیرعامل در کلیه پروژه های شرکت توسعه ساختمانی پارسیان.

  سال. ۳شهریور به مدت  ۱۷* عضو هیأت امنایی دبیرستان 

  سال. ۱نامه ریزی و توسعه در سازمان شهرداریهای استان گیالن به مدت * مشاور بر

  سال. ۱*مشاور حقوقی در شرکت های نمایشگاه های بین المللی استان گیالن به مدت 

  سال. ۱* عضو هیأت رئیسه الیت کیک بوکسینگ کشور به مدت 

  سال. ۲* عضو هیأت منصفه قوه قضائیه استان گیالن به مدت 

  سال. ۵یته اقتصادی و بازرگانی هیأت های ورزش های رزمی استان گیالن به مدت * مدیر کم

  سال. ۱* عضو هیأت رئیسه هیأت کشتی استان گیالن   به مدت 

  * مشاور اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن.

  پروژه های در دست احداث شرکت ارزش آفرینان هوشمند.* مدیر اجرایی 

  با ذکر صلوات پایان یافت. ۱۶اعتجلسه رأس س
    

فاطمه شیرزاد، محمد حسن  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  حجت جذب، حامد عبدالهی، عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ  زمان نوع جلسه

 سركار خانم فاطمه شيرزاد  هفتاد و دو ٢٤/١٠/٩٧ ١٨:٣٠وز: دوشنبه ساعتر عادي

شهــر اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و دومین جلسه٢٢/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٢٩براساس دعوتنامه شماره 

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

  :دستور جلسه  
درخصوص "پروژه ساماندهی مسیر پیر بازار حد فاصل میدان نبوت  ١٥/١٠/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٥٧٦٥ـرفشهرداری رشت به شماره شالیحه  ـ

  الین برگشت". –تا تخته پل فاز دو 

ریال جهت مشارکت در  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤مبنی بر پرداخت مبلغ  ١٥/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٧٣١-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  های معظم شهدای مدافع حرم". احداث واحدهای مسکونی برای خانواده

ت مصوبا ١در خصوص بر عدم وجاهت قانونی بند  ٢٣/١٠/٩٧مورخ  ٨٧٧٢/١/٩٧/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -

با موضوع ((دریافت بهای عادالنه قدرالسهم شهرداری  ٣/١٠/٩٧شصت و هشتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

  کوچه رئوفی مربوط به ملک آقای رضا خانعلی)).-رشت به نشانی بلوار الکان ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤از پالک ثبتی 

ریال ( نهصد میلیون تومان)  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩مبنی بر پرداخت مبلغ  ٢٩/٧/٩٧مورخ١٣٩٧ـ٥٣٦١رف ـشهرداری رشت به شماره ش الیحه-

  جهت مساعدت مالی به تیم سپیدرود رشت.

ریال ( پانصد میلیون تومان)  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥مبنی بر پرداخت مبلغ ٢٩/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٥٦٦٣-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش-

  ش گیالن.مساعدت مالی به تیم فوتبال داما

  نطق قبل از دستور منشي شورا:
، منشی محترم شورا، ضمن عرض سالم والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار را تبریک گفته و بیان کردند: فاطمه شیرزاددر ابتدای جلسه، سرکار خانم 

  .دهندمعبر رشتیان به سمت معلم، توضیح می دی و بازگشایی۸امروز سرپرست شهرداری رشت با حضور در صحن شورا پیرامون تأخیر در اجرای پروژه 

  نطق قبل از دستور رئيس شورا:
 ای برایبرنامه ویژه شورا، بهداشت کمیسیون و شورا اعضای: گفتند) س(زینب حضرت والدت تبریک ضمن نیز رشت، شهر شورای سپس رئیس محترم

  .نمایند رسیدگی قشر این دغدغه به نیز علوم پزشکی متولیان وزارت بهداشت و دانشگاه امیدوارم و کردند برگزار پرستاران

 هایرودخانه مطالعات: شدند یادآور اخیر روزهای در رشت هایرودخانه وضعیت به پرداختن برای رسانه اصحاب از قدردانی ضمن علویجناب آقای 

  .دارد ادامه و شده آغاز شورا چهارم دور از هارودخانه ساماندهی و رشت

-رودخانه امروز به تا متأسفانه: کردند تصریح چهارم شورای در هارودخانه ساماندهی برای دولت تومانی میلیارد۵۰ اعتبار تخصیص به هاشار با ایشان

 صرف مشخصاً  و گردید واریز آبفا شرکت حساب به و ماند نامشخص نیز دولتی اعتبارهای دلیل به همین و نداشته واحدی متولی رشت های

: افزودند آقای علوی .خواهدمی اعتبار تومان میلیارد۱۰۰۰ از بیش ها،آالینده حذف با رشت هایرودخانه آلودگی معضل حل نشد. هاهرودخان ساماندهی

 بتواند استان در دولت عالی دستگاه اگر. است کرده آمادگی اعالم متولی به عنوان و است مصرف داشته جدی عزم گیالن استانداری که خرسندم امروز

 شبکه احداث چه و خانهتصفیه احداث در چه هاآالینده حذف برای کندمی آمادگی اعالم شهری مدیریت و شورا باشد، داشته را هارودخانه گرییتول

 این تا نماید تصویب هم را قانونی عوارض و نماید مساعدت) مشترکین از انشعاب حق دریافت افزایش تصویب( ۳تبصره همانند  بهداشتی، فاضالب

 و داده انجام مناسب اقدام دولت و بگیرد شکل عمومی مطالبه این اگر .خواهدمی ملی عزم و رویکرد ها،رودخانه معضل حل اما. شود حل معضل
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 مصوب هارودخانه ساماندهی اعتبار برای هم امسال شهر شورای: دادند ایشان ادامه .شود حل هارودخانه معضل که داد نوید توانمی بگذارد، اعتبار

 جداره و هارودخانه حریم آزادسازی برای بضاعت حد در شهری مدیریت حال این با. کندنمی ورود هم گذارسرمایه ها،آالینده ازدیاد دلیل به اما کرد،

 اشاره سپس با ی علویآقا  کند. اجرا سطحی هایآب پروژه اجرای با همزمان را فخب خانه تصفیه تا داده قول آبفا کل مدیر .است کرده اقدام سازی

 امالک در محدوده آن در هم زمینی و است شهری بوستان فاقد محروم منطقه این: گفتند فخب محدوده در ساکن شهروندان مکرر هایدرخواست به

ر بوستان به و نموده تهاتر را زمین مخابرات هایبدهی به باتوجه کند تالش باید شهرداری که هست مخابرات اداره   .دهد بریکار تغ

 وزارت و شده شروع کشور در مدتهاست پویش این:  گفتند خودرو بدون هایشنبه سه ملی پویش به اشاره با محترم شورا در ادامه جلسه رئیس

 ویخودر بدون و خوردمی کلید رشت در خودرو بدون هایشنبه سه واقعی، ولی نمادین اقدام یک در فردا .کندمی حمایت آن از جوانان و ورزش

 کرد خواهیم استفاده عمومی خودروهای از هاشنبه سه کار، محل در حضور برای پس این از: آقای علوی افزودند  .شویممی حاضر کار محل به شخصی

 عمومی نقل و حمل وضعیت مورد رصدی در نزدیک از هم و هستیم رشت شهرداری مسافر بار و نقل و حمل سازمان مهمان ایستگاه دو در فردا و

 و حمل از استفاده عمومی فرهنگ تا است خوبی فرصت هااتوبوس به ویژه و عمومی خودروهای افزایش با و شورا، گذاریسیاست با .داشت خواهیم

 از استفاده تا کنیم فرهنگسازی یک باید. است شده زیاد رشت در سرنشین تک خودروهای: کردند تأکید ایشان .دهیم افزایش را عمومی نقل

  .یابد کاهش رشت فزاینده ترافیک آن تبع به و یافته کاهش سرنشین تک خودروهای به ویژه و شخصی یخودروها

  نطق قبل از دستور ناطق اول:
 حقوق رشت پاکبانهای است دوماه: گفتند شده و رشت شهرداری پاکبانهای حقوق موقع به پرداخت خواستار ،علیپور حسن محمد سپس جناب آقای

 کنیم کمک باید. آید فایق مشکالت بر تنهایی به تواندنمی پسماند سازمان رئیس داریم، مشکل پسماند حوزه در .نیست خوبی شرایط این و اندنگرفته

 پاکبانها: کردند تأکید شده، ارسال وی به که پاکبانها از برخی اعتراضی هایپیامک از تعدادی قرائت با ایشان .باشد اولویت در هاپاکبان حقوق پرداخت

 مناطق و ناحیه مدیران چرا ولی زنیممی شهروندی حقوق از حرف .باشیم قشر این پاسخگوی باید. هستند هم معیشت سختی در کار، سختی وجود با

 کارت ایمنتوانسته هنوز متأسفانه. نیستند برده هم شهرداری نیستیم. کارگران مجری ولی هستیم ناظر ما .کنندنمی رسیدگی خود امر تحت محدوده به

م پرداخت را هاپاکبان یلدای شب رفاهی   کنند؟می کسر را هاپاکبان حقوق نواحی از برخی چرا. نما

 سرپرست به هم قبالً . است هماهنگ نظام کارکنان، به حقوق پرداخت و مالی نظام: گفتند هاپاکبان وضعیت بر رسیدگی بر تأکید با رئیس شورا

 که پیمانکارانی نیست. خوبی شرایط در شهرداری مالی وضعیت: افزودند آقای علوی .بپردازند حقوق شرکتی پرسنل به ابتدا تا شده داده تذکر شهرداری

ایام  در .است مانده بالتکلیف شکسته هایگاری هنوز یکسال از بعد چرا کند نظارت پسماند باید سازمان. کنندمی مراجعه بنده به مرتب دارند، مطالبه

ن شورا را مالی هایاولویت باید. است تدوین حال در هم شهرداری از سوی دیگر بودجه داریم. هزینه یشافزا سال، پایانی  مشکالت این حل. کند تع

 خواهیم رو پیش تریسخت شرایط. باشیم مردم مطالبات پاسخگوی توانیمنمی که باالست حدی به شهرداری هایخواهد. هزینهمی عمومی عزم

م فصل و حل را مشکالت آمادگی و شیاریهو با باید و داشت  حل برای را خود عزم شورا اعضای همه جناحی و سیاسی نگاه از فارغ باید .نما

  .نمایند جزم مشکالت

 و یبیرون هایالیه از باید ابتدا حقوق پرداخت. شودنمی حل مشکل کتبی تذکر با. داشت عملی راهکار باید: گفتند نیز زاهد فرهامسپس جناب آقای 

  .شود پرداخت کنند،می دریافت باال هایحقوق که مدیرانی سپس و گردد آغاز درآمد کم

 آب بدهی، به خاطر آبفا شرکت که است تأسف کرده و گفتند: جای انتقاد رشت هایبوستان برق و آب قطع از نیز پورحاجی اسماعیلجناب آقای 

 در شهر شورای: کردند ابراز است، خدماتی دستگاه یک شهر شورای اینکه بیان با شورا عضو محترم .کندمی قطع را عمومی بهداشتی هایسرویس

 خدماتی بدهی بخاطر که نیست شایسته و کرد همکاری آبفا شرکت با فاضالب شبکه احداث برای) مشترکین از انشعاب حق دریافت( ۳ تبصره افزایش

 با پورآقای حاجی گردد. قطع است، مسافران استفاده مورد که عمومی بهداشتی های سسروی آب و برود سوال زیر ، گردد برمی عمومی حوزه به که

 نظارت ناحیه مسئول چرا ولی شد وصل آب آبفا، مدیر به بنده تماس تلفنی با اگرچه: کردند ابراز شهرداری به دولتی هایدستگاه کالن بدهی به اشاره

 زده قفل را سرویس درب دهد، انجام را اشوظیفه باید که مسئولی و مانده بسته بهداشتی سرویس درب همچنان آب، شدن وصل از پس که کندنمی

  !افتد؟می شهرداری در نامیمون اتفاقات این چرا! برود و کند قفل هم را در و شده قطع آب که است خیال بی اینقدر مسئول این. است رفته و

 نواحی مسئوالن و نیست خوب شهر بهداشتی هایسرویس اوضاع. کند عمل خوبی به خود ظیفهو به باید ناحیه رئیس: کردند ابراز شورا عضو محترم

  .کنند رسیدگی وضع این به و کرده سرکشی دارند وظیفه
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 آب قطع بحث در .است گرفته فاصله خود ذاتی وظیفه از شورا که است دلیل این به شهرداری مشکالت از بسیاری: گفتند ذاکری نیز جناب آقای بهراد

  .گرددبرمی در مناطق شهری خدمات مدیران مدیریت نحوه به ولی داشته بدهی شهرداری اگرچه برق، و

 و آب قطعی از پارکها دارد ضرورت اما بدهکاریم، ما اگرچه .است گرفته خود فاصله نظارتی وظیفه  از شهر شورای متآسفانه: افزودند عضو محترم شورا

 شهر شورای به آن عمده بخش و است کرده مشکل دچار را شهرداری ها،حوزه همه در مالی مشکالت اکنون: کردند ابراز ایشان .باشند مستثنی برق

 مورد فرد تا شوراست. عضو فشار به خاطر آن دلیل و شودنمی معارفه مدتها از بعد و خورده حکمش۴ منطقه شهری خدمات معاون وقتی .گرددبرمی

 ها تدبیری بی این. است وارد به خود ما  اول که هست شهرداری در ایرادهایی .دهدمی رخ هم ناخوشایند اقاتاتف این کند، منصوب را خود نظر

  .بیاوریم فشار مدیران به بعد کنیم، حل را شورایی مشکالت و موارد اول شوراست. اعضای اختالف از ناشی

 روبرو مالی بحران با کشور کل هایشهرداری: گفتند شورا صحن در حضور اب رشت محترم شهرداری ، سرپرستمهندس بهارمستدر ادامه جلسه آقای 

  .هستند مشکل دچار پرسنل حقوق پرداخت در کالنشهرها اکثر که نحوی به شد مطرح موضوع این کالنشهرها شهرداران مجمع جلسه در اخیراً  .هستند

 .است داده کاهش شدت به را رشت شهرداری درآمد) ساخت  پروانه تمدید برای عوارث دریافت(  ۱۱ ماده عوارض حذف: افزوند بهارمست جناب آقای

 برای واقعی بودجه تدوین ما تالش: گفتند و داده ارائه اخیر سالهای در بودجه تحقق میزان از گزارشی شهرداری، نویسی بودجه فصل به اشاره با ایشان

 همان درآمد ولی شده اجرا پروژه مصوب، هایهزینه کد براساس نشد، بسته واقعی بودجه که شد آغاز زمانی از شهرداری کالن بدهی .است آتی سال

 میلیارد۹۰۰ بودجه بستن: افزودند است، نشده محقق اخیر چندسال طی شهرداری درآمدهای اینکه بیان با شهرداری سرپرست  .است نشده محقق کد

 امسال نیز حالت ترین خوشبینانه در میلیاردی۹۰۰ بودجه  .است مانده تمام نیمه یعمران هایپروژه و کرده تروخیم را وضعیت امسال، برای تومانی

 هایپروژه برای قرارداد تومان میلیارد۴۸ شده تالش وجود این با: کردند تصریح افزوده، ارزش از ناشی درآمد کاهش به اشاره با ایشان. شدنمی محقق

 مرحله در نیز هاپروژه برخی و گردیده خریداری اتوبوس دستگاه ۲۰ آن بر افزون. شودمی گزارش شورا به هاپروژه ریزلیست و شود منعقد عمرانی

 کد حذف این. کردمی محقق سال، پایان در به ویژه را شهرداری درآمد کد۳۰ تنهایی به۱۱ ماده: دادند ادامه آقای بهارمست .است پیمانکار انتخاب

 با مقابله برای رشت شهرداری آمادگی از ایشان .است کرده بحران دچار سال پایان در را شهرداری دهایدرآم شدت به کشور، وزارت سوی از درآمدی

 سالی ۱۰ ولی شد برگزار هم مانوری و تعمیر شهرداری هایماشین تعمیرکاران، به بدهکاری وجود با: افزودند و داده خبر برف بحران احتمالی بارش

م استفاده رو پیش برف در خصوصی بخش خودروهای از داریم تالش و است نشده خریداری جدید خدماتی خودروی است   .نما

ن حقوق که شد پرسنلی حقوق پرداخت عالوه بر این که خواستار شورا در ادامه جلسه رئیس محترم کنند، در خصوص مشکالت می دریافت تری پا

 چند بار .است مانده قرارداد اداری پروسه در مناطق برخی گیری لکه هنوز. است ملموس خدمات به مربوط مستقیم قراردادها شهرداری گفتند؛ برخی

- می هم شهرداری کند، قطع را عمومی خدماتی مکان یک برق دهدمی اجازه دستگاهی اگر .نیست شایسته اینها و است شده قطع بوستانها برق و آب

 کمک برای هادستگاه همه که است دستگاهی اولین شهرداری .نماید ورود باید استاندار. بیاورد فشار هادستگاه دیگر از خود بدهی دریافت برای تواند

  کند.می کمک خیرانه هم شهرداری کنند، ومی مراجعه

 مورد در ایشان همچنین .بخواهد عملی اقدام این از بیش شهرداری مدیران از و نموده بیشتری تا تالش خواستند؛ شهرداری سرپرست از آقای علوی

 از درستی توجیه و بسنجد را خود ظرفیت و واقعی توان شهرداری. است شده تصویب بودجه شهرداری توضیحات با همواره: گفتند هم بودجه تنظیم

  .باشد داشته ۹۷ تا۹۳ سال از درآمد افزایش و کاهش
  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا در  ١٠/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٠٩ثبت شده به شماره  ٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٤٦٦١رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش - ١

-و تبادلخصوص"تعریض پل آهنی محله هالل احمر واقع در ابتدای بلوار آستراخان" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

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

در دبیرخانه شورا در  ١٢/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٢٠ثبت شده به شماره  ١٢/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٧٣٢٩رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش- ٢

ن تکلیف زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیماندراب" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث  نظر و أخذ و تبادلخصوص"تع

  رأی ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.
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در دبیرخانه شورا در  ١٨/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٠٧ثبت شده به شماره  ١٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٧٣١٦رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش -٣

شهرداری رشت" با قید دو فوریت در جلسه  ١٣٩٨ز مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال خصوص"اصالحیه و وضع برخی ا

نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون و تبادلمطرح و پس از بحث 

  ذیربط ارجاع شود.

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:
در دبیرخانه ١٦/١٠/٩٧مورخ ٢٤٦٤شماره  ثبت شده به ١٥/١٠/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٥٧٦٥ـرفشهرداری رشت به شماره شدو فوریتی  الیحه

الین برگشت، با در نظر گرفتن اینکه  –شورا، مبنی بر بهسازی و ساماندهی مسیر پیر بازار حد فاصل میدان نبوت  تا تخته پل فاز دو 

بایست همزمان فاز دو پروژه دست اجرا می باشد و از لحاظ فنی و اجرایی جهت اتمام و تکمیل فاز یک می پروژه فاز یک مسیر مزبور در

ها تونل پروژه ساخت«تحت عنوان  ٣٠٣٠٣٠٣٠٠١ریال (چهار ملیارد تومان) از ردیف عمرانی  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠نیز اجرا شود با کسر مبلغ 

تحت عنوان  ٣٠٣٠٢٠٢٠٠٨و اضافه نمودن به ردیف  عمرانی » در سطح معابر شهر رشتهای غیر همسطح مورد نظر طرح جامع و تقاطع

بهسازی و ساماندهی ورودی شهر «و همچنین اصالح عنوان ردیف به » ١فاز  -پروژه بهسازی و ساماندهی ورودی شهر از جاده پیر بازار«

ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا  ، پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی»٢و فاز ١فاز -از جاده پیر بازار

  موافقت گردید.

  دستور دوم:
در دبیرخانه  ١٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٦٣ثبت شده به شماره  ١٥/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٦٧٣١-رفالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش

فرمانده محترم سپاه قدس استان گیالن تحت شماره  ٢٠/٨/٩٧ز م مورخ  ٤٠٥/١/٥٦٥شورا، مبنی بر اینکه شهرداری حسب نامه شماره 

ریال جهت مشارکت در احداث واحدهای  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤ثبت شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ ١/٩/٩٧مورخ  ١٦٧٧٩٦

ل جاری تحت عنوان خدمات شهری بودجه سا ١/٢/٤١٦٠٧های معظم شهدای مدافع حرم از ردیف کد اعتباری مسکونی برای خانواده

کرد، اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از "کمک به سازمان فرهنگی ورزشی از محل ارائه خدمات فرهنگی"، با اعالم و ارائه اسناد هزینه

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

  دستور سوم:
در  ٢٣/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٣٧ثبت شده به شماره  ٢٣/١٠/٩٧مورخ  ٨٧٧٢/١/٩٧/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  اندارینامه فرم

مصوبات شصت و هشتمین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ١بر عدم وجاهت قانونی بند  دبیرخانه شورا، مبنی

  به شرح؛ ٣/١٠/٩٧

رشت به  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٤٣٤شورا با موضوع ((دریافت بهای عادالنه قدرالسهم شهرداری از پالک ثبتی  مصوبات آن ١پیرامون بند  -

ها در اراضی با قانون شهرداری ١٠١ماده  ٣کوچه رئوفی مربوط به ملک آقای رضا خانعلی)) بر اساس مفاد تبصره -نشانی بلوار الکان

ت با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس مساحت بیشتر از پانصد متر مربع، شهرداری مجاز اس

رسمی دادگستری دریافت نماید، لکن ارجاع موضوع یاد شده به کارشناسان سه نفره و پنج نفره و همچنین تصویب آن در شورای 

باشد، در جلسه مطرح و دارای وجاهت قانونی نمی اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و صالحیت شورای شهر بوده

  و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد؛ 

ماه از اعالم  ٦نفره، باتوجه به سپری شدن بیش از  ٥ـ ضمن پذیرش نظر فرمانداری در خصوص ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی 

، مورد استناد در الیحه پیشنهادی؛ انجام کارشناسی مجدد با رعایت صرفه و ٢٧/٣/٩٧-٥٣٧٣٧شماره نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت 

  صالح شهرداری به شهرداری رشت اعالم شود.
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  دستور چهارم:
در دبیرخانه شورا، اعالم ٣٠/٧/٩٧مورخ ١٧٤٨شماره  ثبت شده به٢٩/٧/٩٧مورخ١٣٩٧ـ٥٣٦١رف ـشهرداری رشت به شماره ش الیحه

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی  بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ با توجه به ١٤/٨/٩٧ول شده در شصت و یکمین جلسه مورخ وص

ریال ( نهصد میلیون تومان) حمایت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩عشق و عالقه وافر مردم شهر رشت به تیم فوتبال سپیدرود نسبت به پرداخت مبلغ 

میلیارد ریال مستقیمًا توسط  ٢٠خدمات شهری بودجه سال جاری و با توجه به اعتبار  ٣/٢/٤١٦٠٧اری مالی و از محل ردیف کد اعتب

مرکز، به تیم مذکور که به علت معضالت مالی نیازمند مساعدت در پرداخت هزینه های لجستیک تیم از جمله تدارکات، ایاب و ذهاب، 

باشد به تدریج در طول می ٩٨-٩٧خارج از خانه در رقابت های لیگ برتر فصل آماده سازی طول فصل و اعزام تیم به مسابقات داخل و 

 ٢٩/٧/٩٧اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ ت ورزشی در طول برگزاری مسابقات ها و مسابقافصل و به تناسب اجرای برنامه

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه 

  سازمان بازرسی استان گیالن به اتفاق آرا موافقت گردید.  ٢٢/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٠٠٨٦پیشنهاد شهرداری با لحاظ نامه شماره 

  دستور پنجم: 
دبیرخانه شورا، اعالم  در ٣٠/٧/٩٧مورخ ١٧٤٧ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٥٦٦٣-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ با توجه به ١٤/٨/٩٧وصول شده در شصت و یکمین جلسه مورخ 

ریال (پانصد میلیون تومان) حمایت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥عشق و عالقه وافر مردم شهر رشت به تیم فوتبال داماش نسبت به پرداخت مبلغ

میلیارد ریال مستقیمًا توسط مرکز، به تیم  ٢٠خدمات شهری بودجه سال جاری با اعتبار  ٣/٢/٤١٦٠٧از محل ردیف کد اعتباری  مالی و

مزبور که به علت معضالت مالی نیازمند  مساعدت در پرداخت هزینه های لجستیک تیم از جمله تدارکات، ایاب و ذهاب، آماده سازی 

باشد به تدریج در طول فصل و به تناسب می قات داخل و خارج از خانه در رقابت های لیگ برتر فصلطول فصل و اعزام تیم به مساب

کمیسیون برنامه و  ١١/٩/٩٧ها و مسابقات ورزشی در طول برگزاری مسابقات اقدام نماید، پس از طرح در جلسه مورخ اجرای برنامه

جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در 

پور مالک باشگاه نبوده سازمان بازرسی استان گیالن در صورتیکه آقای اسماعیل حاجی ٢٢/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٠٠٨٦ضمن لحاظ نامه شماره 

د اداره کل ورزش و جوانان استان   به اتفاق آرا موافقت گردید. و عضویتی در هیأت مدیره نداشته باشد پس از تأ

  تشکیل گردد. ١/١١/١٣٩٧در پایان مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا به صورت فوق العاده روز دوشنبه مورخ -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢١:٣٠جلسه رأس ساعت

،فاطمه شیرزاد، محمد حسن احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور حاضرین:

  ، رضا رسولیغایبین: حجت جذب، حامد عبدالهی عاقل منش، بهراد ذاکری
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  ١٣٩٧بهمن ماه  
 ٧٨الي       ٧٣جلسه   
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

الیحه  که مقرر گردید ها بهمن عبدي و مهدي مرادي شانپرداخت ديه به خانواده آتش نارسالی شهرداری رشت در خصوص *بررسی الیحه 

مذکور در جلسه اي با حضور سرپرست شهرداري، مدير برنامه و بودجه، رياست سازمان آتش نشاني، مدير حقوقي و اعضاي كميسيون 

 برنامه و بودجه، مورد بررسي بيشتر قرار گيرد  .

زايش نرخ بليط برخي وسايل بازي و تفريحي دستگاه هاي قابل استفاده در شهر افشهرداری رشت در خصوص پيشنهاد موافقت با الیحه *

 همجنین مقرر گردید: ،٩٨شادي براي سال 

 بهاي نرخ بليط ورودي و پاركينگ بدون افزايش، به قيمت سال ماضي باز گردد. -

 افزايش يابد %٢٠نرخ بليط تمامي مواردي كه افزايش بها داشته است، حداكثر به اندازه  -

با پيشنهاد دوم شهرداري رشت در خصوص زمین پروژه احداث ورزشگاه سلیمانداراب مبني بر انعقاد قرارداد واگذاري عرصه و با انتقال موافقت  -

مالكيت عرصه پس از اجراي طرح به طوريكه عرصه مورد نظر به قيمت كارشناسي روز و در قالب اجاره به شرط تمليك و با شرايط دريافت 

  ساله ٢٠نقد و مابقي حداكثر  %١٠ورت وجه به ص

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

  ١٣٩٨اصالح و وضع  برخی مواد تعرفه عوارض و خدمات سال  -

  شهرداری ١٣٩٨یررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص بودجه سال  -

ن تکلیف پروژه ورزشگ -  اه سلیمان داراببررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص تع

 بررسی طرح پیشنهادی راه اندازی خانه تاکسی -

 بررسی طرح پیشنهادی الزام شهرداری رشت به راه اندازی تاکسی یار -

 برسی طرح پیشنهادی اصالح نظام حسابداری و ارتقا ساختار تامین منابع مالی شهرداری -

ن نرخ پارکینگ های غیر حاشیه ای شهربررسی  -  تع

 گان ماشین آالت شهرداریبررسی وضعیت ناو  -

 بررسی  عملکرد  و  بودجه سازمان عمران با محوریت بازآفرینی -

  پیشنهادی شهرداری رشت ١٣٩٨بررسی بودجه عمرانی سال   -

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

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

شهرداری نسبت به برگزاری مسابقه ارایه طرح های نوین مهندسی با رویکرد احیا ساماندهی و سرمایه گذاری پیرامون دو رودخانه زرجوب و  -

  گوهر رود و تاالب عینک رشت با هدف جذب گردشگر و سرمایه گذار و رونق اقتصادی اقدام کند.

ن تکلیف آب نماهای بوستان ملت و میدان شهدای ذهاب اقدام نماید انتظار می رود با توجه به فرا رسیدن ایام  شهرداری نسبت به - تع

  سال نو و حضور گردشگران نسبت به راه اندازی و بهره برداری این دو آبنما اقدام شود.

  .شهرداری نسبت به ساخت و نصب المان های در ورودی های شهر رشت اقدام نماید   -

ن تکلیف و انجام پروژه آب خام اقدام نماید . -   شهرداری نسبت به تع

  شهرداری اقدامات الزم را برای توسعه و گسترش کارخانه کود آلی انجام دهد . -

  شهرداری نسبت به احداث کمپینگ برای اسکان مسافرین و گردشگران در شهر رشت اقدام نماید. -

حوزه آسفالت ، لکه  جرای برنامه های استقبال از بهار انجام دهد و با تخصیص اعتبارات الزم درشهرداری حمایت های مالی را در راستای ا -

  گیری، رنگ آمیزی دیواره های شهری و ... به این مقوله سرعت بخشد.

  ق خوراک دایر نماید.شهرداری با توجه به برپایی نمایشگاه محصوالت سنتی و بومی ، محلی در پیاده راه فرهنگی غرفه ای به عنوان شهر خال -

موافقت با کلیات الیحه پرداخت دیه به خانواده آتش نشان ها بهمن عبدی و مهدی مرادی و مقرر شد برابر موازین قانونی و حقوقی  -

  شهرداری اقدامات الزم صورت پذیرد.

  ۹۸بل استفاده در شهر شادی برای سال موافقت با کلیات الیحه پیشنهاد افزایش نرخ بلیط برخی وسایل بازی و تفریحی دستگاه های قا -
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

 موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص در اختیار دادن مکانی جهت استقرار بنیاد ایران شناسی در حد مقدورات 

  ی به انجمن خیریه کلیویموافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  افزایش سقف کمک مال

 موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  کمک به گروه لبخند .

 موافقت  با طرح پیشنهادی اعطای قبر به مشاهیر، مفاخر و هنرمندان شهر رشت

 تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکس "چهل قاب"

 شهرداری ۹۸بودجه سال اجتماعی در تدوین  -کمیسیون فرهنگیتدوین سیاست ها و اولویت های 

  بررسی گزارش عملکرد دبیرخانه جشنواره "رسانه و مدیریت شهری"

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

 موافقت با الیحه نرخ پارکینگ های غیر حاشیه ای در سطح شهر (مسطح و طبقاتی)

 بارمخالفت به طرح الزام شهرداری رشت به راه اندازی تاکسی 

 بحث و بررسی در خصوص برون سپاری ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل بار مسافربری شهرداری رشت که مقرر گردید:

 دستگاه از اتوبوس های موجود سازمان اتوبوسرانی پس از اظهار نظر کارگروه مربوطه اقدام نماید.  ۵۰*شهرداری نسبت به برون سپاری 
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  ۹۷ بهمن – گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

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

  صحن شورا

  ۷  ۷  ۵  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۳  ۶  ۴  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۴  ۱۳  ۸  توسعه و عمران

  -  ۵  ۲  افیکحمل و نقل و تر

  ۶  ۴ ۴  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفيق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ۱۷۴ های وارده:تعداد نامه

       وبودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

۶  ۵  ۵  ۳  ۵  -  ۱۵۰  

  قرهف ۲۴۹  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ۶  تعداد جلسات:

  ۱۴ تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت    

و  محیط زیست

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه 
  حمل و نقل    

  و ترافیک     
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

۵  ۴  ۱  -  ۳  -  ۱  
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   :  ١٣٩٧  ماه بهمناهم مصوبات شورا در                          

ریال کمک مالی به خانواده متوفی آقای بیژن شعبانی، از  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با الیحه شهرداری در خصوص  پرداخت مبلغ  -

  خدمات شهری بودجه سال جاری.  ٤١٧٠١پاکبانان محترم شهرداری رشت از محل کد اعتباری 

  یب طرح "الزام شهرداری رشت به تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز رشت "مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره به شرح؛تصو -

ن نامه و دستورالعملشهرداری رشت می ماده واحده: های اجرایی الزم بایست جهت پاسداشت روز رشت، ضمن تشکیل دبیرخانه دائمی، آ

  هت بررسی به شورا رایه نماید.را ظرف مدت یکماه پس از ابالغ ج

ن  تبصره: های پیشنهادی، به غیر از استفاده از پتانسیل فرهنگی مجموعه، از ظرفیت نامهالزم است شهرداری در تشکیل دبیرخانه و تدوین آ

-ی (حقیقی و حقوقی) بهرههای مردم نهاد و فعاالن فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و گردشگر های متولی فرهنگی شهر، تشکلدیگر دستگاه

  مند گردد.

تصویب طرح "چهل یادمان، چهل خاطره به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران"مشتمل بر کلیات، ماده واحده  -

  و یک تبصره به شرح؛

ن و تبلیغ ماده واحده: دستاوردهای  شهرداری رشت در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و ضمن تب

  ها، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: انقالب به شکل مقتضی، به منظور زنده نگاه داشتن خاطرات غرورآفرین آن دوران

هایی که مهمترین وقایع کوچه ها وگذاری، معرفی، بازپیرایی و مرمت اماکن، میادین، خیابانشهرداری رشت نسبت به شناسایی، پالک- ١

  المی در آن به وقوع پیوسته است اقدامات الزم را انجام دهند.انقالب اس

شهرداری رشت نسبت به شناسایی و معرفی محل تولد، زندگی، فعالیت، وفات، شهادت و آرامگاه مشاهیر و مفاخر و ایثارگران انقالب -٢

  فجر اقدام نماید. اسالمی و دفاع مقدس بطور ویژه در ایام دهه

ها و نهادهای ذی ربط از جمله: مقتضی است هماهنگی و همکاری الزم با دستگاه ٢و١وص اجرای صحیح بندهای شهرداری در خص تبصره:

های دفاع مقدس، گنگره هشت هزار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی، بنیاد حفظ آثار و ارزش

  الب اسالمی، بسیج و جهاد کشاورزی و... اقدام نماید. شهید استان گیالن، سپاه پاسداران انق

  ".١٣٩٨تصویب "اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال  -

از محل کد اعتباری  ریال کمک مالی به خانم زینب برگ بیدی٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با الیحه شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ  -

  ودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص".خدمات شهری ب ٤١٧٠١

  موافقت با الیحه شهرداری رشت مبنی بر درخواست مجوز انعقاد قرارداد تعهد متقابل با موسسه خیریه فاطمیون استان گیالن. -

های برگزاری کشتی یریال مساعدت مالی جهت پرداخت بده ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠موافقت با  الیحه شهرداری  در خصوص پرداخت مبلغ  -

خدمات شهری بودجه سال جاری  ٣/٢/٧/٤١٦٠گیله مردی ((یادواره شهدای مدافع حرم استان گیالن))  از محل کد اعتباری 

  های ورزشی".ها و تیمتحت عنوان "حمایت از هیئت

به  ٩/١١/٩٦مورخ  ١٨٣٤/٩٦بررسی  الیحه شهرداری در خصوص " تمدید مصوبات جایزه تشویقی در بخش ساخت و ساز به شماره  -

  همراه اصالحیه برخی از بندهای مصوبات" به شرح زیر اقدام نماید؛

ر طرح های مصوب شهری«عبارت  ١در بند  ر کاربری عرصه ناشی از «جایگزین عبارت » عوارض ارزش افزوده ناشی از تغ عوارض بهینه تغ

  می گردد.» ابالغ طرح تفضیلی جدید

و مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد) پس از قطعیت یافتن طبق  ١ح می گردد:پرداخت نقدی کل بدهی (به استثنای بند به شرح ذیل اصال ٢بند 

  جدول ذیل، مشمول جایزه تشویقی خواهد شد.

  بازه زمانی تسویه حساب پس از قطعیت یافتن بدهی:

  ماه دوم               ماه سوم و پس از آن        ماه اول                                   مبلغ کل بدهی(ریال)           -

  %١٨                         ٢٠%                 %٢٢                                          ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١کمتر از  -

  %١٦                       %١٨                   %٢٠                 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣تا کمتر از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١از  -

  %١٤                        %١٦                  %١٨                      و بیشتر ازآن             ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣ -
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 صرفا برای باقیمانده مبلغ بدهی منظور خواهد شد و نسبت به مبالغ تسویه شده قبلی، تهاتر غیر نقدی ٢و  ١تبصره: جایزه تشویقی در بندهای 

، چک های برگشتی و نیز پرونده ٧٧در توافقات، عوارض نوسازی، عوارض صنفی، بهای خدمات، جریمه کمیسیون ماده صد، مبالغ رای ماده 

  باشند. هایی که قبل از تاریخ تصویب بندهای مزبور، به هر عنوان توافق گردیده اند، قابل تسری نمی

 گردد.حذف می» شده در طرح تفضیلی جدید تثبیت Sبه استثنای پهنه های «عبارت  ٨در بند 

می گردد، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل » کاربری ورزشی«جایگزین عبارت » کاربری مربوطه«عبارت  ١١در خط آخر بند 

جایزه تشویقی  ٩/١١/٩٦مورخ  ١٨٣٤نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری جهت تمدید مجوز شماره 

در بخش ساخت و ساز به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر و چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی(بهار تا بهار) با اصالحاتی به 

  به اتفاق آرا موافقت گردید؛ ٩٧شرح ذیل تا پایان اسفند ماه 

  حذف گردد. ٩٦جایزه تشویقی مصوب سال  ٢بند -

  درصد از کل عوارض مشمول تخفیف گردد.٢٥تشویقی، در صورت پرداخت نقدی عوارض مورد نظر در جایزه  -

مواد تشویقی در بخش سرمایه گذاری  ٩مندی از بندبررسی  نامه شهرداری رشت در خصوص "بررسی و استعالم شمولیت بهره -

شهرداری ساخت و ساز" با موضوع عوارض ساختمانی پرونده آقای محمدرضا رفیعی و موارد مشابه آن، به اتفاق آراء مقررگردید: 

و اعمال آن به  ٩رشت طی مکاتبه جداگانه یا ارسال الیحه جدید جوایز تشویقی، پیشنهاد اصالحی خود را در خصوص ماده 

  سایر کاربری ها در محدوده بافتهای فرسوده شهری به طور شفاف به شورا ارسال کند تا مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

م فوتبال داماش گیالن با تیم فوتبال سایپای تهران درجام حذفی باشگاه های کشور، به اتفاق آراء با توجه به بازی نیمه نهایی تی -

ریال پاداش به کلیه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠مقرر گردید: در صورت ُبرد تیم داماش و صعود به فینال مسابقات جام حذفی جمعًا مبلغ 

  .بازیکنان و کادر فنی تیم پرداخت گردد

تحت  ٣٠٣٠٣٠٣٠٠٥در خصوص تعریض پل آهنی واقع در ابتدای بلوار آستراخان و پادار نمودن ردیف  بررسی الیحه شهرداری -

  محله هالل احمر". -عنوان"تعریض پل آهنی واقع در ابتدای بلوار آستراخان

ی" با تحت عنوان "تملک و بازگشایی مسیرهای پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر  ٣٠٣٠٨٠٨٠٢٣از ردیف  -

به منظور تعریض پل آهنی محور اصلی محله هالل احمر ،با پیشنهاد شهرداری مخالفت گردید   تومان اعتبار چهل و هفت میلیارد

و مقرر شد از طریق مذاکره با مالک زمین کشاورزی ضلع جنوبی کانال که در حال حاضر فاقد دسترسی است نسبت به بازگشایی 

  ام گردد.این معبر طبق طرح تفصیلی اقد

 به شرح؛" ٩٧تصویب "اصالح دو بند ضوابط اجرایی بودجه عمرانی سال  -

سازمان عمران و بازآفرینی و مبنی بر درخواست هیأت امنای مسجد حاج سمیع به شماره  ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣١١٦٣با عنایت به نامه شماره  -الف

ریال(بیست و پنج میلیون تومان) جهت ساخت و ساز و نصب  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠، شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ ٣١/٤/٩٧-٨٠٦٩٥

های بازآفرینی" بودجه تحت عنوان "پروژه ٣٠٧٠١٠١٠٠٩های چوبی و... به مسجد حاج سمیع واقع در ساغریسازان، از محل کد اعتباری پنجره

  ینه مزبور اقدام نماید.ضوابط اجرایی بودجه عمرانی به منظور اعمال هز  ٨عمرانی سال جاری با حذف تبصره 

  ضوابط اجرایی بودجه عمرانی به شرح ذیل اصالح شود: ١٤تبصره  -ب

لایر صرف  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر مبلغ  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تملک حاشیه رودخانه زرجوب و گوهر رود و استخر عینک از کل مبلغ  ٣٠١٠٢٠٢٠٠٢در ردیف

متری تاالب عینک صورت خواهد گرفت) و تملک حاشیه زرجوب از ٢٠دسازی حرایم برای تملک استخر عینک گردد (در محدوده استخر عینک آزا

ار پل زرجوب تا پشت انبار قند و شکر و برای رودخانه گوهررود از پل استقامت تا پل چمارسرا و سایر مسیرها به شرح موارد ذیل در الویت قر

  گیرند:

  رشت واقع در بلوار جدیداالحداث ضیابری ٢بخش  ١٥٨٢ره پالک ثبتی تملک ملک وراث مرحوم سید جالل جهان تاب به شما -١

رشت، پس از طرح  ٤بخش  ١٦سنگ  ٤١٦به شماره پالک ثبتی  تملک ملک آقایان کاظم حسن زاده و وراث مرحوم ابراهیم علی یوسفی پور -٢

ذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون م ٩/٨/٩٧در جلسه مورخ 

رأی ٧با  ٣٠٧٠١٠١٠٠٩و صرفًا در حد اعتبار ردیف  ٩٧ضوابط بودجه عمرانی   ٨و أخذ رأی، با بند (الف) پیشنهاد شهرداری بدون حذف تبصره 

، شهرداری ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٨٢٨ه شماره رأی مخالف موافقت گردید و مقرر شد؛ در ارتباط با بند(ب) پیشنهادی شهرداری پیرو نام ٢موافق و 
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طی الیحه ای جداگانه گزارش کاملی شامل گزارش کارشناسی، تفاهم نامه منعقده ومشخصات ملک از لحاظ ضوابط شهری و جابجایی دقیق 

  آن در خصوص امالک مورد نظر جهت اتخاذ تصمیم الزم به شورا ارائه نماید.

ر مجوز افزایش نرخ بلیط برخی از وسایل بازی و تفریحی دستگاه های قابل استفاده بررسی الیحه شهرداری رشت  مبنی بر صدو -

  شمال (شهرشادی) رشت. شادی آفرین در در مجتمع تفريحي

تصویب طرح " الزام شهرداری رشت به نحوه اداره و ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و هنر،   -

پیاده راه های فرهنگی، هنری، بوستان های موضوعی فرهنگی و هنری".مشتمل بر مقدمه و یک ماده سرای محالت، گذر و 

  واحده به شرح ذیل: 

ماده واحده: شهرداری رشت می بایست در اسرع وقت ضمن مطالعه در خصوص نحوه مدیریت مراکز فرهنگی در مراکز استان ها و کالن شهر 

رداری از طریق سازمان فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات، پیشنهاد مشخص خود در مورد ها و أخذ نظر از حوزه های تخصصی شه

" نحوه اداره و ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسرا، خانه های فرهنگ و هنر، سرای محالت، گذر و پیاده راه های فرهنگی، هنری، 

  به شورا ارائه نماید. بوستان های موضوعی فرهنگی و هنری" در قالب الیحه

از ردیف اعتباری  کلینیک بیماران هموفیلیموافقت با الیحه شهرداری رشت در خصوص افزایش اعتبار جهت تکمیل ساختمان  -

تحت عنوان " کمک به ٥/٤١٦٠٨تحت عنوان "کارمزد و بازپرداخت وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به اعتبار ردیف   ٤١٨٠٢

فیلی" (خدمات شهری) با عنایت به خاتمه پیمان با شرکت آریا صنعت سوگند با تعهد پرداخت به انجمن بیماران همو

  ریال درخصوص پروژه مذکور.  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١مبلغ

بررسی الیحه شهرداری در خصوص پرداخت دیه به خانواده آتش نشان های متوفی بهمن عبدی و مهدی مرادی از ردیف اعتباری  -

تحت عنوان " بیمه  ٢٠٥١٧رمزد و بازپرداخت وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به اعتبارات ردیف  تحت عنوان "کا ٤١٨٠٢

مسئولیت مدنی" (اداری) ، مخالفت گردید و مقرر شد شهرداری پس از طی مراحل قانونی از سوی مدعیان و أخذ رأی از محاکم 

  قضایی اقدام قانونی را به عمل آورد. 

شهرداری رشت به انضمام بودجه سازمان ها ی تابعه  ١٣٩٨اری در خصوص بودجه پیشنهادی سال موافقت با الیحه شهرد -

  شهرداری رشت.

مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه ( عادی ) شورای اسالمی  ٦بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص رفع ابهام از بند  -

 .٨/١١/٩٧شهر رشت مورخ
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   :  ١٣٩٧ماه بهمن صورتجلسات شورا در                 

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن عليپور هفتاد و سومين  ١/١١/٩٧ ١٨:٣٠ساعتروز: دوشنبه  فوق العاده

شهر اسالمی  اختمان شورای(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل س ، هفتاد و سومین جلسه٢٩/١٠/٩٧مورخ ٢٦٠٢براساس 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  

ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ت مبلغ مینی بر صدور مجوز  پرداخ ٢٩/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ ٧٩٠١رف _ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

  کمک مالی به خانواده متوفی آقای  بیژن شعبانی، از پاکبانان محترم شهرداری رشت.

جناب آقای محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و  ٢٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٧١نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -

رداری رشت به تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز رشت "مشتمل بر ماده اجتماعی شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "الزام شه

  واحده و یک تبصره.

جناب آقای محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و  ٢٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٧٠نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -

اطره به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اجتماعی شورا شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "چهل یادمان، چهل خ

  ایران"مشتمل بر کلیات، ماده واحده و یک تبصره.

  

  نطق قبل از منشي شورا:
ایت در ابتدای جلسه، رئیس محترم شورای شهر رشت، ضمن عرض سالم ایام فاطمیه را تسلیت گفته و ابراز امیدواری کردند؛ جامعه اسالمی مورد عن

  گ اسالم حضرت فاطمه زهرا(س)، قرار گیرد.بانوی بزر 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
ل، نابود می گردد. امیرحسین علویجناب آقای    با گرامیداشت روز غزه، گفتند: یک روز این مقاومت ها به بار خواهد نشست و غده سرطانی، اسرا

خودرو ابراز کردند: هفته پیش، پیرو پویش سه شنبه های بدون خودرو، با  ایشان با اشاره به پیوستن شورای شهر به پویش سه شنبه های بدون

هدف استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی  این طرح در رشت آغاز شد و از فردا سه شنبه های استفاده از دوچرخه فرهنگ سازی می شود. به 

حور و اینکه طرح های توسعه ای باید انسان محور و مرتبط با واسطه اهمیت این فرهنگ سازی و پرهیز از رویکردهای جهانی صرف ماشین م

آقای علوی با بیان اینکه این رویکرد در رشت نیز  آغاز شده،  نیازهای مادی انسان باشد، شورای شهر سه شنبه ها را با دوچرخه به محل کار می رود.

سال ٤عمومی، تجهیز ایستگاه های اتوبوس و کارت هوشمند است. بیش از گفتند: الزمه ترویج چنین فرهنگی، عالوه بر افزایش ناوگان حمل و نقل 

ایستگاه اتوبوس در شهرداری پیگیری می شود ولی همچنان نشانی از جانمایی ایستگاه اتوبوس در شهر نیست در حالیکه قرار بود   ١٠٠است ساخت 

   ماه عملیاتی شود.٣ظرف 

ذاری آن هم فراخوان شده است اما باوجود تالش ها در حوزه برنامه ریزی، به هر دلیلی کارها با رئیس محترم شورا تصریح کردند: بسته سرمایه گ

ت.فردا وقفه روبرو شده است. استفاده از فن آوری های نوین و راه اندازی خدمات کارت الکترونیک در اتوبوس ها، آماده فراخوان سرمایه گذاری اس

د مذکور پیگیری شود. بسته سرمایه گذاری پارک آبی و تاالب عینک هم فراخوان شده ولی بالتکلیف مانده قرار است در سازمان سرمایه گذاری موار

  است. با پیگیری های خود کمک کنیم موضوعاتی که در شهر معطل مانده، هرچه زودتر اجرایی شوند.
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رخه به سازمان سرمایه گذاری بروند و افزودند: در سه شنبه ایشان از اعضای محترم شورا خواستند تا در جلسه سرمایه گذاری اعضای شورا با دوچ

م.   های نمادین اما واقعی هفته ای یکبار خود را مکلف کنیم از اتوبوس استفاده نما

  شهرداری آماده شده و با حضور سرپرست شهرداری امشب تقدیم شورا می شود. ٩٨آقای علوی همچنین در پایان سخنان خود گفتند: بودجه سال 

  نطق پيش از ناطق اول:
جناب آقای رضا  طرح از خروجی کارگروه مشورتی کمیسیون عمران تقدیم شورا می شود.٣در ادامه، رئیس محترم کمیسیون عمران شورا گفتند: امروز 

رداری مشخص نیست رسولی افزودند: ساختار مالی و حسابداری شهرداری و سیستم مشخص برای محاسبه مطالبات و پیگیری منابع درآمدی در شه

  و آسیب های جدی در این زمینه وارد شهرداری شده است. 

امروز میزان بدهی شهرداری مشخص نیست، و در سال بعد که فشارهای اقتصادی افزایش می یابد، وضعیت بدتر می شود. الزم است منابع بالقوه 

  شهرداری بالفعل گردد.

ن زمینه با حضور آقای دکتر نوروزی معاونت محترم اداره کل اقتصاد و دارایی استان، آقای دکتر عضو محترم شورا تصریح کردند: کارگروهی در همی

ماده تحت عنوان اصالح نظام ٣رسولی ذی حساب محترم استانداری و خانم تجددی از کارشناسان شهرداری تشکیل شده است. طرحی در 

  قدیم شورا می شود.حسابداری و تامین منابع مالی شهرداری رشت آماده شده که ت

و ایشان افزودند: تنها شهری که ساختار حسابداری تعهدی را اجرا کرده، شهر تهران است. این شیوه کمک می کند میزان بدهی و منابع درآمدی 

  است.مطالبات مالی شهرداری را به صورت واقعی گزارش دهیم. کارگروه راهبری منابع شهر رشت نیز ذیل کمیسیون عمران تشکیل شده 

م.  برای آقای رسولی در بخش دیگری از سخنان خود گفتند: شهر رشت ستارگان بی شماری دارد که تاکنون نتوانستیم به خوبی ایشان را معرفی نما

  شناساندن مفاخر ورزشی هم باید اقدام موثری انجام دهیم و فرهنگ جوانمردی را گسترش دهیم.

فی رضازاده، قهرمان وزنه برداری،  که قصد کمک به یک حادثه دیده را داشت، ابراز کردند:  جان باختن ایشان با اشاره به فوت شادوران سید مصط

ده و وی در حین کمک به یک همنوع، درس پهلوانی و جوانمردی دارد. پیشنهاد می شود، میدان ورودی از جاده پیربازار به نام پهلوان نامگذاری ش

  ر کار قرار گیرد.ساخت تندیسی برای رضازاده در دستو

کسانی آقای رسولی با بیان اینکه رشت ترکیبی از خرده فرهنگها و قومیت های مختلف است، ابراز کردند: به این دلیل نتوانستیم خدمات مطلوب و ی

  در همه مناطق دهیم، دچار یک گسست فرهنگی شده ایم. 

نامگذاری موسسات و اماکن و... خواستار الزام اجرایی شدن این قانون، در نامگذاری ایشان با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه در 

ت اجرایی مراکز و تابلوی اصناف شدند و افزودند: جمع آوری تابلوهای اصناف و مراکزی که با اسامی بیگانه نامگذاری شده  باید از سوی شهرداری رش

  گردد.

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
رم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت، ایام فاطمیه را گرامی داشته و با گرامی داشت روز غزه و زادروز فردوسی ،گفتند: سپس رئیس محت

  اثر برجسته جهان معرفی کرده است. ٣یونسکو شاهنامه فردوسی را یکی از  

دی برگزار شد، ابراز کردند: دستور العمل اجرایی ٢٦هان که جناب آقای عاقل منش با اشاره به حضورش در همایش ملی شهر دوستدار کودک در اصف

سال کودک محسوب شده و ١٨این طرح از سوی وزارت کشور به همه شهرداری ها ارسال شده است و با توجه به این دستور العمل، تمام افراد زیر 

در همین زمینه در چارت شهرداری ها با هدف ایجاد یک ایشان افزودند: از سوی وزارت کشور، پست سازمانی  مشمول قوانین حمایتی می شوند.

زی می فضای بازیکده به منظور ارتقای کیفی آموزشی و بازی برای کودکان، چشم اندازی شهرهای الگوی کودک  و تاکید بر ابعاد رشد کودک راه اندا

کودکان برای فعالیت استانداردسازی پارک های کودک و تشویقآقای عاقل منش اهداف این دستور العمل را هم قرائت کرده و افزودند: نظارت،  شود.

  گردد.این الزام باید لحاظکودکان و .. درو مشارکت کودکان، ارتقای فضای بازیکده برای

حضور خود در  کارگروه آموزشی برگزار شد، گزارشی از٣ایشان با بیان اینکه اولین کنفرانس شهر دوستدارکودک با حمایت یونیسف در اصفهان  و با 

عضو محترم شورا یادآور شدند: در همین زمینه کارگروه  مرتبط در حوزه شهرسازی شهرداری رشت تشکیل جلسه داده و اگر   این همایش ارائه دادند.

  گرفت. این استانداردسازی ها قرار باشد برای رشت  انجام شود باید مجوز صادر گردد و در بودجه سال آتی رقم اعتباری مشخص درنظر
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کتابخانه در رشت داریم که واحد مستقل ١٠ایشان ابراز کردند: در همین راستا باید به ظرفیت های  دیگر دستگاه ها نیز توجه کرد. اکنون بیش از 

رس کودکان برای کودک دارد، بسیاری از ادارات اتاق های ویژه کودک دارد، استفاده از ظرفیت شورای دانش آموزی،  تشکل های مردم نهاد، مدا

  استثنایی و... می تواند مکمل این طرح باشد.

آقای عاقل منش  تصریح کردند: الزم است این مهم طی یک طرح دوفوریتی آماده و به شهرداری رشت ابالغ شود تا سریعا نسبت به دایر کردن 

  اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری رشت اقدام گردد.

 نطق پيش از دستور ناطق سوم:

جناب آقای  بهراد ذاکری نسبت  به نصب بنر برای اخذ مجوز اجرای موسیقی خیابانی در پیاده راه فرهنگی بدون آرم مشخص اعتراض کرده و  سپس

گفتند: اگر در جایی مشکلی هست راهکار آن حذف نیست تجربه ثابت کرده برخورد حذفی جواب نمی دهد . می شود معضالت را اصالح کرد و در 

  شهرداری ایجاد نمود. هنگی بین دیگر ادارات و شورا وکنارش هما

باید  عضو محترم شورا افزودند: نصب بنر بدون آرم در پیاده راه در مورد اخذ مجوز اجرای موسیقی خیابانی، توجیه ندارد. مشخص نشده کدام نهاد

  ه است.مجوز صادر کند. ضمن اینکه اداره ارشاد  نیز در استعالم از عهده ی خود خارج کرد

را   ایشان تاکید کردند: اگر قرار به اخذ مجوزاست، دیگر موسیقی خیابانی نیست. اکنون کنسرت هایی که با مجوز اجرا می شود، نوع نگاه مخاطب

ن تنزل داده  و بعضا سوپر استارهایی برای کسب درآمد، تولید   می شود. باید از فعاالن موسیقی خیابانی و تئاتر خیا بانی حمایت به سطح پا

عضو محترم شورا در بخشی از سخنان خود گفتند:  کنیم. خواهش می کنم کمک کنند فرصت نشاط را از مردم در این فشارهای اقتصادی نگیرند.

بهینه به  بارها گفته ام، احتیاج داریم معاونتی در شورای شهر رشت برای پیگیری مصوبات و طرح های شورا ایجاد گردد. بارها تذکراتی برای توجه

گروه موسیقی شهرداری، زمین های نسقی و رعایت استحکام بنا در این ساخت و سازها و... از سوی اعضای شورا داده شده ولی هیچ کس پیگیر 

  ید.نیست. خود نظام مهندسی عکس هایی از ساخت و سازهای ناایمن منتشر کرده و شهرداری هم در برخی موارد اعالم کرده نمی تواند ورود نما

 آقای ذاکری همچنین خواستار بررسی وضعیت خودروهای شهرداری و عملکرد راننده ها شده و افزودند:خودروهای شهرداری بدون نظارت رها شده و

یک  معلوم نمی شود سبب آسیب رسیده به خودرو به چه دلیل بوده و هزینه مرمت چقدر بوده است.  اگر نمی توانیم سازمان موتوری را احیا کنیم،

د طرح  آقای رسولی، ابراز کردند: بنده می خواستم طرح جدا بیاورم و تابلوهایی که   کمیته برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهیم. ایشان در تا

  به گویش محلی نامگذاری شده ، مشمول تخفیف های عوارضی و تبلیغاتی گردند و سیاست های ما قهری نباشد.

رداری رشت بودجه پیشنهادی سال آتی را تقدیم شورای شهر رشت کردند. رئیس محترم شورا ضمن تقدیر از سرپرست در ادامه سرپرست محترم شه

  شهرداری گفتند: ایشان با وجود مشکالت متعدد در شهرداری، تالش کردند چرخ شهرداری را ولو با یک سرعت آرام به حرکت درآورند.

هش درآمدهای شهرداری گفتند: برای خروج شهرداری از این بحران و قطاری که از ریل خارج شده، سپس جناب آقای علی بهارمست با اشاره به کا

  باید بودجه ای نوشته شود که امکان محقق شدن آن باشد.

میلیارد تومان ١٩٣، رقم ٩٢تا کنون ابراز کردند: بودجه سال  ٩٢سرپرست محترم شهرداری با مقایسه ای از رشد بودجه و درآمدزایی شهرداری از سال 

میلیارد تومان مصوب شد و ٢٤٥، به میزان ٩٣درصد آن محقق شده است. بودجه سال ٨٥میلیارد تومان آن محقق گردید یعنی  ١٦٤مصوب شد و 

سال پیشین،  میلیارد تومانی نسبت به٦٠٠، افزودند: رشد ٩٤و  ٩٣ایشان با انتقاد از رشد قابل توجه بودجه شهرداری از سال   درصد آن محقق شد.٨٩

موجب شد به صرف بستن بودجه، کدهای پیش بینی شده بدون تحقق درآمد هزینه شود و اکنون بسیاری از بدهکاری های ناشی از همان تعهدات 

می دهد را هم غیر منطقی دانسته و تاکید کردند: مقایسه بودجه شهرهای همتراز رشت، نشان  ٩٦میلیاردی برای سال  ٩٠٠ایشان رشد بودجه  است. 

آقای بهارمست با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری به ویژه در   این رشد بودجه حدود دوبرابر بیشتر از شهرهای همتراز نظیر همدان بوده است.

سال  درصدی نسبت به٣٠کد کاهش داشته و بودجه سال بعدبا کاهش ٣کد درآمدی دریافت وام، فروش امالک وکمک های دولتی ابراز کردند: این ٣

ایشان با تاکید بر تکمیل پروژه های   درصد عمرانی لحاظ شده است. ٥٤درصد جاری و ٤٦میلیارد تومان تدوین شده و  که از این رقم، ٦٨٥جاری، 

  داند.نیمه تمام، ابراز کردند: البته تصمیم گیرنده شورای شهر است و با همان شیب مالیم، باید روند مالی شهرداری را به حالت منطقی برگر

  پس از آن اعضای محترم شورا پیرامون کاهش  بودجه نظرات موافق و مخالف خود را بیان کردند.

، ابراز کردند: جای خرسندی است که مجموعه شهرداری به ٩٧جناب آقای احمد رمضانپور با اشاره به مخالفت های سال گذشته خود برای رشد بودجه 

تاکنون و مقایسه آن با ٩٢عضو محترم شورا با اشاره به کسری درآمدهای شهرداری از سال   متر تدوین کند.این نتیجه رسید که بودجه سال بعد را ک
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رقم کلی بودجه، افزودند: منابع درآمدی شهرداری مشخص است و با تصویب قوانین جدید از سوی وزارت کشور فشار کسب درآمد بر شهرداری 

سال گذشته تدوین گردد، تاکید کردند: باوجود کاهش ٥ینی درآمد می باید بر اساس تحقق درآمد  ایشان با بیان اینکه پیش ب بیشتر می شود.

  درصدی درآمد، باز هم بودجه سال بعد واقعی نیست. سرپرست شهرداری توضیح دهد آیا منطقی بودجه تدوین شده یا سلیقه ای؟٣٠

، بودجه غیر واقعی بود که باعث شد دست برخی برای فعالیت های غیر شفاف و آقای ذاکری نیز گفتند: بزرگترین معضل شهرداری در سالهای اخیر

تجدید  قراردادهای غیر واقعی باز شود. ما برای کسب درآمد شهر فروشی می کنیم فکری برای درآمد زایی صورت نگرفته است. باید در منابع درآمدی 

میلیارد تومانی بودجه برای سال بعد ٥٠٠وین بودجه شدند و ابراز کردند: رقم ایشان خواستار توضیح سرپرست شهرداری در نحوه تد نظر کنیم.

  منطقی به نظر می رسد.

درصد است. اگر موضوع ٢٠ماه آخر سال قبل با رشد ٣ماه سال جاری و ٩آقای اسماعیل حاجی پور نیز گفتند: راهنمای تدوین بودجه، بررسی درآمدی 

ایشان خطاب به سرپرست  تی را حذف کنیم، باز شهرداری برای کسب درآمد خیلی تالش کرده است.دریافت وام و استفاده از کمک های دول

شهرداری گفتند: متمم بودجه به شهرداری امکان جابه جایی کدها را می دهد. ضمن اینکه این کاهش درآمدی نباید موجب کاهلی در کسب درآمد 

  برای سال بعد گردد.

  ه نیز گفتند: تالش مدیران مناطق و سازمان ها برای کسب درآمد و دریافت تسهیالت چگونه دیده می شود.نایب رئیس محترم کمیسیون بودج

 جناب آقای فرهام زاهد افزودند: باید راهکارهایی برای پویایی مدیران در کسب درآمد و سرمایه گذار لحاظ گردد. سرمایه گذاری سال گذشته

  میلیارد شده است. همچنین دریافت وام نیز کاهش یافته است. ٢٤مسال میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ا٥٤

و عدم ثبات  ایشان با اشاره به رشد بودجه در زمان مدیریت آقای ثابت قدم ابراز کردند: آن زمان اینگونه شد که با نگاه بد حاکم در شورا و شهرداری

از شهردار را داشت.در زمان آقای  نصرتی هم که پیش بینی می ضاح و سوال ستیدر مدیران، به وضعیت درآمدی توجه نشد. شورای چهارم رکورد ا

که شد آرامش به فضای مدیریت شهری بازگشته، باز فضا ناآرام شد و تا توانستیم تذکر دادیم  وچالش ایجاد کردیم. فضای آرامی ایجاد نکردیم 

رم شورا ادامه دادند: وقتی من بعنوان عضو شورا مصاحبه کرده و شهردار را در عضو محت  مدیران شهرداری به دنبال کسب سرمایه و درآمد بروند.

فضای آرام فشار قرار می دهم، سرمایه گذار هم از شهر فرار می کند.ما باید در فضایی حرکت کنیم که شهرداری این اطمینان را داشته باشد که در یک 

بین رفته و مدیران چشم دوختند به اینکه شهردار آتی چه کسی است؟خواهش بنده این است،  می تواند به درآمدزایی فکر کند. اکنون انگیزه ها از

ن بیاوریم، مو ن بیاوریم که امکان تحقق را هم  پا افق بنده هم دوست دارم بودجه واقعی بسته شود اما با اینکه سطح بودجه را به قدری پا

  نیستم.

رآمدی و میزان فروش اموال و دریافت وام و سرمایه گذاری سوال کرده و گفتند: این کدهای درآمدی ، آقای رضا رسولی نیز در مورد برخی کدهای د

  کددرآمدی مذکور را داشته ایم، در عمل بودجه سال بعد کاهش نداشته است.٣میلیاردی در ٢٠٠نقطه ای برای انحراف درآمدی است.اگر کاهش 

هنوز یک ریال از اقساط دریافت وام از بانک شهر را نپرداخته ایم، وحتی ممکن است ملک شهرداری و  آقای حامد عبدالهی نیز در همین راستا گفتند:

نماینده محترم شورا در کمیسیون ماده صد افزودند: با عدم پیگیری   ساختمان شهرداری که به آن افتخار می کنیم، معاوض اقساط از دست برود.

ماه است که رای صادر شده ولی ٥رآمدی در مناطق خواهیم داشت. به عنوان نمونه تنها برای یک پرونده برای دریافت جرایم ماده صد، افت شدید د

کد درآمدی محقق شد، تعدادی پروژه عمرانی اجرا شود که اصال آغاز ٣یک ریال وصول نشده است. سال گذشته هم در بررسی بودجه پذیرفتیم که اگر 

ند: این کاهش بودجه، ایجاد انگیزه کسب درآمد را از مدیران شهرداری می گیرد و به نظر می رسد بودجه عضو محترم شورا تاکید کرد  نشده است.

  ماهه اول سال تدوین شده است.٩بر اساس درآمد 

بر بررسی دقیق سرکار خانم فاطمه شیرزاد نیز گفتند: راهبردها و سیاست های ابالغی دستور العمل تدوین بودجه باید اجرایی شود. ایشان با تاکید 

باید  شاخص های سالمت و بهداشت و حوزه ترافیک و تکمیل پروژه های نیمه تمام ویژه  ٩٨بودجه در کمیسیون تلفیق ابراز کردند: در بودجه سال 

داری صورت نمی رسد دقت الزم وتالش برای تکمیل پروژه ها درشهرشود ولی به نظر میدیده شود. هرساله اتمام پروژه های نیمه تمام دیده می

   گیرد. و متاسفانه به بخشنامه و ضوابط اجرایی بودجه به درستی عمل نمی شود.

رئیس محترم شورای شهر رشت نیز گفتند: سواالت و تذکراتی برای بودجه نویسی در شورای چهارم داده شد تا در نحوه اجرا دقت کنند. علت 

  بود. قراردادهایی خارج از رقم بودجه منعقد شد و باعث این بدهکاری ها شده است.بدهکاری فقط به خاطر اجرای پروژه و بودجه نویسی ن

  آقای علوی ابراز کردند: افزایش هزینه های جاری در شهرداری به شدت وضعیت شهرداری را تحت تاثیر قرار داده است.
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  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا  ٣٠/١٠/٩٧مورخ  ٢٦١٧ثبت شده به شماره ٢٩/١٠/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤٩٩٩رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش -١

و مبنی بر"پرداخت دیه به خانواده آتش نشانها آقایان؛ بهمن عبدی و مهدی مرادی" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

  ربط ارجاع شود.نظر و أخذ رأی ضمن تصویب یک فوریت آن، مقرر شد به کمیسیون، ذیتبادل

در دبیرخانه شورا  ٢٧/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٩٢ثبت شده به شماره ٢٦/١٠/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٧٤٦٠رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش -٢

"با قید یک  ٩٨های قابل استفاده در شهر شادی برای سال مبنی بر"پیشنهاد افزایش نرخ بلیط برخی وسایل بازی و تفریحی دستگاه

نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادی و تبادله مطرح و پس از بحث فوریت در جلس

  به کمیسیون ذیربط ارجاع گردد. 

هشت تن از  اعضای محترم شورا درخصوص "اصالح نظام حسابداری و  ١/١١/٩٧مورخ  ٢٦٤٨طرح وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -٣

  ساختار تأمین منابع مالی شهرداری" اعالم وصول شد.ارتقای 

هشت تن از  اعضای محترم شورا درخصوص "عدم صدور مجوز الزم و  ١/١١/٩٧مورخ  ٢٦٤٩طرح وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -٤

ن گیری اسامی است" اعالم نامه اجرایی قانون منع بکار اقدام قانونی در خصوص جمع آوری تابلوهای سطح شهر رشت که مغایر با آ

  وصول شد.

هشت تن از  اعضای محترم شورا درخصوص "نامگذاری میدان ورودی  ١/١١/٩٧مورخ  ٢٦٤٧طرح وارده در دبیرخانه شورا به شماره  -٥

  شهر از سمت پیربازار به نام پهلوان و نصب سردیس پهلوان سید مصطفی رضازاده در این میدان" اعالم وصول شد.

در دبیرخانه شورا  ٣٠/١٠/٩٧مورخ  ٢٦١٠ثبت شده به شماره ٣٠/١٠/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٨١٦٣رف ـهرداری رشت به شماره شالیحه ش -٦

نظر و أخذ رأی و تبادلشهرداری رشت" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث  ١٣٩٨منضم به "بودجه پیشنهادی سال 

  های ذیربط ارجاع گردد. ر شد به صورت عادی به کمیسیونضمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقر

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 

در دبیرخانه  ٢٩/١٠/٩٧مورخ  ٢٦٠٥ثبت شده به شماره   ٢٩/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٩٠١-رفـ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش١

ریال کمک مالی بالعوض به خانواده آقای بیژن شعبانی  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠لغ شورا مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مب

در حین کار در خیابان در پی سانحه تصادف فوت گردیده است و  ١٩/٨/٩٧از پاکبانان محترم در محدوده منطقه یک که در تاریخ 

 ٤١٧٠١نامبرده، و از محل کد اعتباری  خانواده نامبرده از لحاظ تمکن مالی در وضعیت مساعدی قرار ندارند جهت تقدیر از زحمات

نظر و اخذرأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با و تبادلخدمات شهری بودجه سال جاری اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث 

  پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم:

جناب آقای محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و  ٢٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٧١نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره -٢

اجتماعی شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "الزام شهرداری رشت به تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز رشت "مشتمل بر ماده 

گزارش از کمیسیون مذکور در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وشورا و أخذ  ١١/١٠/٩٧واحده و یک تبصره، پس از طرح در جلسه مورخ 

جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و أخذ رأی طرح "الزام شهرداری رشت به تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز رشت" با 

  توجه به ماده واحده و یک تبصره به شرح ذیل به اتفاق آرا موافقت گردید؛

ن نامه و دستورالعملبایست جهت پاسداشت روز رششهرداری رشت می ماده واحده: های ت، ضمن تشکیل دبیرخانه دائمی، آ

  اجرایی الزم را ظرف مدت یکماه پس از ابالغ جهت بررسی به شورا رایه نماید.



  
  
  
  
  
  

٣٩  
 

ن تبصره: های پیشنهادی، به غیر از استفاده از پتانسیل فرهنگی مجموعه، از نامهالزم است شهرداری در تشکیل دبیرخانه و تدوین آ

های مردم نهاد و فعاالن فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و گردشگری (حقیقی های متولی فرهنگی شهر، تشکلگر دستگاهظرفیت دی

  مند گردد.و حقوقی) بهره

  دستور سوم:

جناب آقای محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و  ٢٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٧٠نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره -٣

شورا، مبنی بر بررسی و تصویب طرح "چهل یادمان، چهل خاطره به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران"  اجتماعی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از  ٤/١٠/٩٧مشتمل بر کلیات، ماده  واحده و یک تبصره، پس از طرح در جلسه مورخ 

از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی طرح "چهل یادمان، چهل خاطره به مناسبت چهلمین سالگرد کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس 

  پیروزی انقالب اسالمی ایران "مشتمل بر کلیات، ماده واحده و یک تبصره به شرح ذیل به اتفاق آرا موافقت گردید؛

ن و تبلیغ دستاوردهای انقالب به شهرداری رشت در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقد ماده واحده: س و ضمن تب

  ها، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: شکل مقتضی، به منظور زنده نگاه داشتن خاطرات غرورآفرین آن دوران

مترین هایی که مهکوچه ها وگذاری، معرفی، بازپیرایی و مرمت اماکن، میادین، خیابانشهرداری رشت نسبت به شناسایی، پالک-١

  وقایع انقالب اسالمی در آن به وقوع پیوسته است اقدامات الزم را انجام دهند.

شهرداری رشت نسبت به شناسایی و معرفی محل تولد، زندگی، فعالیت، وفات، شهادت و آرامگاه مشاهیر و مفاخر و ایثارگران -٢

  فجر اقدام نماید. انقالب اسالمی و دفاع مقدس بطور ویژه در ایام دهه

ها و نهادهای ذی ربط از مقتضی است هماهنگی و همکاری الزم با دستگاه ٢و١شهرداری در خصوص اجرای صحیح بندهای  تبصره:

های دفاع مقدس، گنگره جمله: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی، بنیاد حفظ آثار و ارزش

  ن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیج و جهاد کشاورزی و... اقدام نماید. هشت هزار شهید استان گیال

 ٢٤/١٠/٩٧و آقای رضا رسولی در جلسه مورخ  ٢٤/١٠/٩٧و ١٠/١٠/٩٧با توجه به غیبت آقایان؛ حامد عبدالهی در جلسات مورخ  سپس

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ی شهر غیبتنامه داخلی شورای اسالمآ

   شان موجه تشخيص داده شد.ارایه توضیحات آقایان؛ حامد عبدالهی و رضا رسولی به اتفاق آرا غیبت

به منظور بررسی و تصویب تعرفه عوارض و بهای  ٣/١١/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه فوق العاده بعدی شــورا روز چهارشنبه مورخ 

  شهرداری رشت تشکیل گردد. ٩٨ت پیشنهادی سال خدما

  با ذکر صلوات پایان یافت.٢١:٣٠جلسه رأس ساعت 

فاطمه شیرزاد، محمد حسن  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  ، حامد عبدالهیعاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

  ت جذبحج غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 فاطمه شيرزادخانم  هفتاد وچهارمين  ٣/١١/٩٧ ١٧:٣٠روز:چهارشنبه ساعت فوق العاده

شهر اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و چهارمین جلسه٣/١١/٩٧مورخ ٢٦٥٢براساس 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  

 شهرداری رشت مبنی بر اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه عوارض و بهای  ١٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٣١٦بررسی  الیحه شماره   ـ

  .١٣٩٨خدمات پیشنهادی سال 

  
  نطق قبل از دستور منشي شورا:

مروز در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی و سخنگوی محترم شورا، ضمن عرض تسلیت ایام، به دستور جلسه اشاره نموده و افزودند: ا

منشی محترم شورا همچنین ضمن قرائت فرازی   ی می شود.بررس ٩٨اصالحیه و وضع برخی از مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 

  .از وصیت نامه یکی از شهیدان واال مقام گیالنی، یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گرامی داشتند

  نطق قبل از دستور رئيس شورا:

 تعرفه عوارض دفترچه بررسی به اشاره و باجناب آقای سیدامیر حسین علوی رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، ایام سوگواری را تسلیت گفته 

 افزایش است و این آمده دفترچه این در ای منطقه ارزش درصدی پانزده افزایش پیشنهاد اینکه به توجه با :کردند اظهار ۹۸ سال در رشت شهرداری

نکه عدالت در قیمت گذاریها باید رعایت شود، سید امیر حسین علوی با تاکید بر ای شود. اجرایی یکسان طور به مناطق تمامی در است قرار مبلغ

  .قرار گیردتفاوتهایی وجود دارد و باید این مهم مورد توجه شهرافزود: یقینا در بازار خرید و فروش در مناطق مختلف 

سالمی شهر رشت تا رئیس محترم شورای اسالمی با اشاره به فرصت قانونی تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات تصریح کردند: شورای ا

  بهمن فرصت دارد تا دفترچه را بررسی و تصویب نموده و فراخوان عمومی نماید در غیر اینصورت برای سال آتی الزم االجرا نیست. ۱۵

ی رشت شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به برخی از مفاد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهردار  محترم عضودر ادامه آقای رضا رسولی 

های بیهوده به شهروندان هایی از تحمیل هزینهاظهار کرد: با توجه به اصالحات پیشنهادی در این دفترچه در سال آینده در بخش ۹۸در سال 

ست های شهروندان در حوزه صدور پروانه برطرف شده ارضا رسولی با بیان اینکه با تمهیدات اندیشیده شده برخی از نگرانی  .شودجلوگیری می

 .وساز در سال آینده هستیمشده در حوزه صدور پروانه شاهد آسودگی خاطر بیشتری برای فعالین حوزه ساخت: با تصمیمات گرفتهندافزود

نه هزار مترمربع بابت تأمین سرا ١٠هزارتا  ۶: برای اراضی بین ندو گفت نداصالحی این دفترچه اشاره کرد ۱۰۱وی به قدرالسهم شهرداری رشت در ماده 

 .شوداصالحی دریافت می ۱۰۱عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده درصد از مساحت زمین به ۴۰فضای عمومی و خدماتی درمجموع 

هایی که تعداد واحد کمتری : در این دفترچه عوارض احداث بنا برای ساختماننداین دفترچه عوارضی بیان کرد ۱۲رسولی با اشاره به ماده آقای 

 .سازندهایی است که در همان متراژ تعداد واحد بیشتری میبیشتر از ساختمان سازندمی

متری مشمول پرداخت  ۵۰۰: زمین های ندحاجی پور دیگر عضو شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت مردم مناسب نیست، گفتآقای 

 متری ۵۰۰ زمین در قصد دارد کسی که مثال طور به پول های کالن نیست.متر را می خواهد تفکیک کند به دنبال  ۵۰۰عوارض نشود زیرا کسی که 

فروشد و با درآمد حاصل از آن شروع به ساخت منزل مسکونی  می و ساز نیمی از زمین خود را بسازد و جهت تأمین هزینه ساخت خانه ای خود

 ۳۰۰: در طرح تفضیلی جدید به زمین های ندحاجی پور گفتآقای خ به پورناصرانی به نمایندگی از مدیریت درآمد شهرداری در پاسآقای  خود میکند.

در  خواهیم شد. متر عوارض نگیریم در آینده نه چندان دور با مشکل مواجه ۵۰۰از زمین های زیر  و اگرمتری هم اجازه تفکیک داده شده است 

  . حذف گردید ۹۸تر از دفترچه عوارض سال م ۵۰۰بند دریافت عوارض تفکیک زمین های زیر محترم ، ادامه با تصمیم شورا 
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: با این پیشنهاد نددفترچه عوارض اظهار کرد ۱۲شورای شهر رشت در این جلسه با انتقاد به ماده  محترم حجت جذب یکی دیگر از اعضایآقای 

کنند و افرادی که در این عرصه دهند باید به همان میزان عوارض پرداخت وساز بیشتری انجام میمخالف بوده و معتقدم افرادی که ساخت

کنند باید عوارض کمتری پرداخت کنند و در غیر این صورت به افراد با توان مالی کمتر فشار اقتصادی بیشتری تحمیل واحدهایی کمتری احداث می

رفی محل در سطح رشت اظهار نیز در این جلسه با اشاره به تابلوهای منصوبه مع، آقای جواد حرفت خواه مدیر درآمد شهرداری رشت .شودمی

ن میندکرد  .شود: تا زمانی که اصالح ابعاد تابلو در حد استاندارد انجام شود عوارض بر مبنای مساحت مازاد استاندارد تع

ه عوارض : در دفترچندشهرداری رشت پیرامون تابلوهای تبلیغاتی سطح رشت افزود ۹۸جواد حرفت خواه با اشاره به عوارض پیشنهادی سال آقای 

  .شهرداری رشت تبلیغ محصوالت خارجی دو و نیم برابر پیشنهادشده است ۹۸سال 

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 
دبیرخانه شورا اعالم  در ١٩/١٠/٩٦ مورخ ٢٥٠٧ ثبت شده به شماره ١٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٣١٦ -الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

شورای اسالمی شهر رشت به پیوست "اصالحیه و وضع برخی ازمواد تعرفه  ٢٤/١٠/٩٧مورخ وصول شده در هفتاد و دومین جلسه 

شهرداری رشت"جهت بررسی و تصویب، در راستای تأمین منابع درآمدی در زمینه  ١٣٩٨ عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال

در چارچوب بودجه شهرداری و در راستای اجرای پروژه های عمرانی و تأمین هزینه های جاری و خدماتی برابر تعهدات ذاتی 

سیاستهای شورای اسالمی شهر رشت به لحاظ ارائه خدمات اجتماعی و عمرانی به شهروندان محترم شهر رشت، پس از طرح در 

-جلسات متعدد و مشترک کمیسیون های عمران و توسعه شهری و بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا  و نیز کمیسیون

نظر و اخذ رأی، و تبادلهای مذکور در جلسه مطرح و پس از بحثه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیونهای برنام

شهرداری رشت"(پیوستی) به اتفاق آرا مورد  ١٣٩٨ اصالحیه و وضع برخی ازمواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال

  تصویب قرار گرفت.

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ١/١١/٩٧جت جذب در جلسه مورخ با توجه به غیبت آقای ح سپس نامه داخلی آ

شان موجه شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقای حجت جذب؛ به اتفاق آرا غیبتشورای اسالمی شهر غیبت

با ٢١جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد. ١٠/١١/١٣٩٧رشنبه مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز چها تشخيص داده شد.

  ذکر صلوات پایان یافت.

فاطمه شیرزاد، محمد حسن  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  ، حجت جذبعاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

  حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن عليپور هفتاد وپنجمين ٨/١١/٩٧ ١١:٣٠روز: دوشنبه ساعت عادي

شهر رشت اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و پنجمین جلسه٦/١١/٩٧مورخ  ٢٦٨٤براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. ی سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیبه ریاست جناب آقا

  :دستور جلسه

مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٢/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧ -٨١٨٦ -رفبررسی الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

  گ بیدی.ریال کمک مالی به خانم زینب بر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

مبنی بر درخواست مجوز انعقاد قرارداد تعهد  ٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٨٥٦٩ - رفبررسی الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

  متقابل با موسسه خیریه فاطمیون استان گیالن.

 ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠وز پرداخت مبلغ مبنی بر صدور مج ٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨١٥٣- رفبررسی الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

  های برگزاری کشتی گیله مردی ((یادواره شهدای مدافع حرم استان گیالن)) . ریال مساعدت مالی جهت پرداخت بدهی

در خصوص " تمدید مصوبات جایزه تشویقی  ٧/١١/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨١٧١- رفبررسی  الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

  به همراه اصالحیه برخی از بندهای مصوبات". ٩/١١/٩٦مورخ  ١٨٣٤/٩٦ساز به شماره  در بخش ساخت و

 ٩مندی از بنددر خصوص "بررسی و استعالم شمولیت بهره ٧/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ١٧٠٩٥٧ - ربررسی  نامه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  انی پرونده آقای محمدرضا رفیعی و موارد مشابه آن.مواد تشویقی در بخش سرمایه گذاری ساخت و ساز" با موضوع عوارض ساختم

  

امی در ابتدای جلسه، جناب آقای محمد حسن علیپور با قرائت فرازی از وصیت نامه شهید محمد میثم بیگلو، یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گر

  داشتند.

س شورا:   نطق قبل از دستور ر

س محترم شورای شهر رشت، ضمن تبریک ا یام دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه اظهار کردند: امروز کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری سپس، ر

جناب آقای سید امیر حسین علوی با اشاره به طرح جلسه ی گذشته توسط یکی از اعضای شورا و نمایش نام برخی از اصناف  رشت بررسی می شود.

می و پاسداشت و حفظ زبان مادری بوده است. اگرچه در سنوات گذشته هم مشابه این ، افزودند: طرح آقای رسولی، در راستای ترویج فرهنگ بو

اده که گویا این طرح در شورا ارائه شده بود، ولی گویا نوع ارائه و تصاویر نام مغازه برخی از کسبه شائبه هایی ایجاد کرده و فضایی در شهر به راه افت

ن با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز دیگر اقوام با مردم رشت و گیالن  در طول تاریخ تاکید کردند: طرح،  قومیت ها را هدف قرار داده است. ایشا

 شورای شهر قصد توهین به هیچ قومیتی را ندارد. دغدغه مردم، برای ما ارزشمند است و موضع رسمی شورا حمایت از فرهنگ و زبان مادری است.

  د می شود پهنه ایران اسالمی شامل همه اقوام است که برای یکپارچگی این سرزمین خون داده اند. با توجه به شرایط خاص حاکم برجامعه تاکی

رات اقلیم ی ناشی آقای علوی ابراز کردند: ظرفیت ایران به قدری باالست که بر اساس ارزش های اسالمی پذیرای همه اقوام است و نگرانی بابت تغ

یالن، مشکلی است که قطعا در سطح کالن استان در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. ایشان با اشاره به از خشکسالی و مهاجرت دیگر اقوام به گ

الن و سابقه مهمان نوازی گیالنیان تصریح کردند: استان گیالن دو بار در سال پذیرای میلیونها ایرانی است و در راستای مدیریت درست منابع گی

استان باید برنامه ریزی و مدیریت کنند. رئیس محترم شورا در بخشی از سخنان پیش از دستور جلسه  اراضی ملی و کشاورزی، مسئوالن ارشد

گفتند: سال آتی شرایط شهرداری حساس تر است.پس از گذشت شش ماه و چند روز هنوز شهردار نداریم. باید هرچه سریعتر وضعیت شهردار 

ن تکلیف شود. طاقت مردم سر رسیده  و شورا بای د اولین وظیفه خود را به درستی پیش برده و وضعیت مدیریت شهرداری را روشن نماید. تع
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کنند  ایشان افزودند: امیدواریم هرچه سریعتر، حکم شهردار منتخب تا چند روز آتی ابالغ رسمی از سوی وزارت کشور ابالغ شود . اعضای شورا کمک

ردیم ولی حس انشقاق شورا، احساس ناخوشایندی در میان مدیران و کارکنان شهرداری ایجاد این فضا را جمع کنیم. تاکنون جلسات زیادی برگزار ک

  کرده و ممکن است چرخ شهرداری را قفل نماید .

 رئیس محترم شورا با اشاره به تشکیل نشدن جلسات کمیسیون ترافیک شورا از ابتدای سال دوم فعالیت شورای پنجم ابراز کردند: به دلیل عدم

کمیسیون ترافیک، موارد مرتبط با این کمیسیون به صورت منفرد پیگیری می شود. از اعضای کمیسیون ترافیک تقاضا دارم، اولین جلسه را تشکیل 

ای درهمین هفته یا هفته آتی تشکیل دهند. ناخوشایند است که ماعضو شورا هستیم اماخارج ازشورا واز بیرون برای ما تصمیم می گیرند و طرح ه

آقای علوی تاکید کردند: جلسات کمیسیون ترافیک موضوع شخصی نیست و  اگر آقای  معطل تشکیل جلسات کمیسیون مانده است. ، یترافیک

س انتخاب کنیم.  س محترم شورا با توجه به کمبود فضای  عبدالهی ریاست این کمیسیون فرصت کافی ندارند، فرد دیگری را به عنوان ر سپس ر

شهر و امالک مسطحی که موقت کاربری پارکینگی یافته گفتند: کاهش نرخ ممکن است سرانه فضای پارک را تحت الشعاع قرار پارکینگ عمومی در 

  دهد.

ه ها ی خوب در ادامه آقای فرهام زاهد، عضو محترم شورای شهر رشت با انتقاد از برنامه های صدا و سیمای مرکز گیالن ابراز کردند: وقتی تمام برنام

ه زبان فارسی است و برنامه های لوده به زبان رشتی یا گیلکی پخش می شود، نباید انتظار حفظ زبان مادری داشت. ایشان تاکید کردند: و فاخرب

بیگانگی  هدف طرح ارسالی عضو شورا، مقابله با نام گذاری هایی است که با فرهنگ ایران فاصله دارد. کاربرد اسامی غربی و بیگانه نوعی ازخود

عضو محترم شورا افزودند: باید در شورا و شهرداری به شدت روی این موضوع پافشاری شود چرا که برای حفظ فرهنگ باید هزینه   اد می کند.ایج

که ما هزینه الزم در زندگی شخصی و عمومی برای حفظ فرهنگ و زبان  گیلکی کرد اما وقتی این کار را نمی کنیم، استحاله صورت می گیرد .از آنجا

نمی پردازیم شاهد بروز این اتفاقات هستیم. حساسیت آذری زبانها را درک می کنیم و ازهمشهریان خودم می خواهم فارغ از درگیری های 

ذاریم و احساسی(که درشرایط فعلی به نظام آسیب می زند و کلیات ایران  را نشانه گرفته) فاصله بگیریم و به فرهنگ محلی و زبان گیلکی احترام بگ

ایشان یادآور شدند:  افرادی که از احساسات پاک گیلک ها و ترک زبان ها سواستفاده می کنند و به دنبال جریان دیگری   رای حفظ آن هزینه کنیم.ب

گیالن هستند، مراقب باشند. ضمنًا کسانی که طرح هفته پیش را امضا نکردند، نظر خود را دارند و نظرشان به معنی عدم عالقه به فرهنگ و زبان 

  نیست. هرکس با توجه به شرایطی که مطرح می شود، نظر خود را دارد .

شهرداری رشت، سرکار خانم خدابخشی، مدیر اعتبارات شهرداری رشت، گزارشی از  ٩٨در ادامه جلسه با توجه به بررسی الیحه بودجه پیشنهادی سال 

یادی در شهرداری برگزار شد تا بودجه سازمان ها با شهرداری باهم تلفیق شده و ارائه داده و گفتند: جلسات ز  ٩٨روند تهیه و تدوین بودجه سال 

   دیده شود. ایشان افزودند: پیش بینی و تنظیم بودجه، تحت تاثیر سیاست های مالی اقتصادی دولت، مطالبات و بدهی های شهرداری و... است. 

س  درصد کاهش یافته است.١٥آور شدند: بودجه سازمان ها نیز درصدی بودجه سال آتی شهرداری یاد٣٠ایشان با اشاره به کاهش  سپس ر

محترم شورا خواستار توضیح پیرامون کدهای درآمد و هزینه شده و افزودند: در تنظیم بودجه مشاهده می شود سیاست ها در بخش عمرانی 

  انقباضی دیده شده اما در بخش هزینه های جاری  سیاست ها انقباضی نیست.

ه جناب آقای احمد رمضانپور، عضو محترم شورای شهر با ابراز خرسندی از کاهش بودجه سال آتی عنوان کردند: دوستان شهرداری برای تحقق در ادام

میلیارد تومان بدهی داریم. اکنون  کوچه ها و معابر وضعیت نامساعدی دارند و نمی توانیم معابر را آسفالت ١٠٠٠تا ٨٠٠درآمدها تالش کنند . بین 

عضو محترم شورا افزودند: ناگزیریم برای سال بعد برنامه های عمرانی  کنیم. پیمانکاران به شهرداری اعتماد ندارند و با شهرداری قرارداد نمی بندند.

ریافت عوارض داشته باشیم .حداقل برنامه ای برای آسفالت تدوین کرده و برای سال آتی نهضت آسفالت راه بیندازیم.ایشان با بیان اینکه برای د

اقل  سالی ماهانه از شهروندان باید برنامه خاصی داشت، ابراز کردند: باید کارگروه ویژه ای در پرداخت به موقع و ماهیانه عوارض راه بیندازیم.حد

ارض نمی دهند. وقتی درصد شهروندان عو٩٤آقای رمضانپور افزودند: طبق آمارها ،  بار فیش عوارض صادر شود و این مهم را فرهنگ سازی کنیم. ٤

پول هنگفتی نصیب شهرداری می  ٤٢فیش عوارض را به مردم اعالم کنید، مردم حتما پرداخت می کنند. همچنین با اجرای ممیزی امالک و ماده 

  شود. اگر وضعیت زمین های نسقی هم روشن شود برای شهرداری درآمد زا خواهد بود. 

ر چند سال اخیررشدغیر منطقی داشت امیدواریم به یکباره هم کاهش نیابد. اگرچه کاهش بودجه در جناب آقای رضا رسولی نیز گفتند: بودجه د

شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است ولی ِکشتی شهرداری به گل نشسته است. بررسی ها نشان می دهد دریافت وام از سوی شهرداری آسیب برای 

شمار سود هم رقم وام را افزایش می دهد. باید به دنبال درآمدهای مویرگی باشیم. ممیزی شهرداری شده است زیرا اقساط را نمی پردازیم و روز 

  امالک را باید زودتر اجرایی کنیم .
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  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

ه شورا در در دبیرخان ٧/١١/٩٧مورخ  ٢٦٨٦ثبت شده به شماره   ٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٣٩٩ -رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

و سطح شهر( مسطح و طبقاتی)" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحثنرخ پارکینگ های غیر حاشیه ای درخصوص"

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

  **   اتـوبـمص  **

  ل: دستور او
در دبیرخانه  ٣/١١/٩٧مورخ  ٢٦٥٨ثبت شده به شماره   ٢/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧ -٨١٨٦ -رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

خدمات  ٤١٧٠١ریال کمک مالی از محل کد اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٥٠شورا مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

های عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" به خانم زینب برگ بیدی، برای تأمین هزینهشهری بودجه سال جاری تحت 

های سرسام آور درمان نیازمند باشد و بدلیل پرداخت هزینهخواه که مبتال به بیماری خاص میمحمدی درمانی فرزندشان خانم مهدیه

نظر و اخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد و تبادلباشد، اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بحث مساعدت مالی می

  شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم: 
در دبیرخانه شورا اعالم  ٧/٩/٩٧مورخ  ٢٠٥٥ثبت شده به شماره   ٧/٩/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٧٠٩٥٧ -ر نامه شهرداری رشت به شماره ش

مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ با توجه به  ١٢/٩/٩٧سالمی شهر رشت مورخ وصول شده در شصت و پنجمین جلسه شورای ا

مواد تشویقی در بخش  ٩مندی از بنددر خصوص بررسی و استعالم شمولیت بهره ٧٧تصمیم اعضای محترم شعبه اول کمیسیون ماده 

، و با توجه به ٢-٣-١٠٢٠٦-١٢ی با کد نوسازیسرمایه گذاری ساخت و ساز با موضوع عوارض ساختمانی پرونده آقای محمدرضا رفیع

های تجاری جهت شورای شهر کلی بوده و اشاره ای به مکان ٩/١١/٩٦/ش مورخ ١٨٣٤/٩٦اینکه در بند ذکر شده در مصوبه  شماره 

و بودجه و کمیسیون برنامه  ٢٨/٩/٩٧تخفیف بافت فرسوده نشده است، اقدام نماید؛ پس از طرح در جلسه مورخ %٥٠مندی از بهره

های مذکور؛ در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون  ١٦/١٠/٩٧حقوقی شورا و نیز جلسه مورخ 

ن نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و  ٤٥مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی با توجه به مفهوم ماده  آ

تنها در خصوص  ٩که منظور ساختمان های مسکونی بوده و ننظر کمیسیون نیز بر شمول ماده  ٢٥/٢/٨٧عرضه مسکن مصوب 

ساختمان های مسکونی بوده است  به اتفاق آرا موافقت گردیدو مقرر شد شهرداری رشت طی مکاتبه جداگانه یا ارسال الیحه جدید 

آن به سایر کاربری ها در محدوده بافتهای فرسوده شهری بطور  و اعمال ٩جوایز تشویقی، پیشنهاد  اصالحی خود را در خصوص ماده 

  شفاف به شورا ارسالکند تا مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

  دستور سوم:
در دبیرخانه  ٧/١١/٩٧مورخ  ٢٦٨٧ثبت شده به شماره  ٧/١١/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨١٧١-رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

مورخ  ١٨٣٤/٩٦که شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به تمدید مصوبات جایزه تشویقی در بخش ساخت و ساز به شماره شورا مبنی بر این

به شرح ١٨/١١/٩٦مورخ  ٢٥٧٣/٩٦و  ٩/١١/٩٦مورخ  ١٨٣٤/٩٦به همراه اصالحیه برخی از بندهای مصوبات برابر پیوست شماره  ٩/١١/٩٦

  زیر اقدام نماید؛

ر طرح های مصوب شهریعوارض ار«عبارت  ١*در بند  ر کاربری عرصه «جایگزین عبارت » زش افزوده ناشی از تغ عوارض بهینه تغ

  می گردد.» ناشی از ابالغ طرح تفضیلی جدید

و مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد) پس از قطعیت  ١پرداخت نقدی کل بدهی (به استثنای بند   به شرح ذیل اصالح می گردد: ٢* بند 

  ل ذیل، مشمول جایزه تشویقی خواهد شد.یافتن طبق جدو

  بازه زمانی تسویه حساب پس از قطعیت یافتن بدهی:
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  ماه اول                  ماه دوم                    ماه سوم و پس از آن                      مبلغ کل بدهی(ریال)                    

  %١٨                                 ٢٠%                         %٢٢                                       ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١کمتر از     

  %١٦                                  %١٨                          %٢٠              ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣تا کمتر از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١از     

  %١٤                                  %١٦                          %١٨                     و بیشتر ازآن          ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣    

صرفا برای باقیمانده مبلغ بدهی منظور خواهد شد و نسبت به مبالغ تسویه شده قبلی، تهاتر  ٢و  ١تبصره: جایزه تشویقی در بندهای 

  بهای خدمات، جریمه کمیسیون  غیر نقدی در توافقات، عوارض نوسازی، عوارض صنفی،

، چک های برگشتی و نیز پرونده هایی که قبل از تاریخ تصویب بندهای مزبور، به هر عنوان توافق ٧٧ماده صد، مبالغ رای ماده 

 باشند. گردیده اند، قابل تسری نمی

  .گرددحذف می» تثبیت شده در طرح تفضیلی جدید Sبه استثنای پهنه های «عبارت  ٨*در بند 

می گردد، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر » کاربری ورزشی«جایگزین عبارت » کاربری مربوطه«عبارت  ١١*در خط آخر بند 

جایزه تشویقی در بخش  ٩/١١/٩٦مورخ  ١٨٣٤و أخذ رأی،ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری جهت تمدید مجوز شماره 

  . دهه مبارک فجر با اصالحاتی به شرح ذیل تا پایان اسفند ماه موافقت گردید؛ساخت و ساز به مناسبت ایام ا..

  حذف گردد. ٩٦جایزه تشویقی مصوب سال  ٢بند-١

  درصد از کل عوارض مشمول تخفیف گردد.٢٥در صورت پرداخت نقدی عوارض مورد نظر در جایزه تشویقی، -٢

  دستور چهارم:
در دبیرخانه شورا  ٧/١١/٩٧مورخ  ٢٧٠٠ثبت شده به شماره  ٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٥٦٩-رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

مبنی بر درخواست مجوز انعقاد قرارداد تعهد متقابل با موسسه خیریه فاطمیون استان گیالن، به منظور حمایت و مشارکت شهرداری 

صدور پروانه ساختمانی و خدمات قابل تقویم شهرداری در ازاء در اجرای پژوه مجتمع خیره فاطمیون از محل عوارض قانونی مترتب بر 

های ارائه خدمات از جانب موسسه مزبور به اشخاص معرفی شده از سوی شهرداری رشت به شرح: اسکان موقت و پذیرایی و وعده

و سازمان فرهنگی و ورزشی منزل و البسه متناسب برای نیازمندان و مددجویانی که از سوی شهرداری  ٩غذای گرم و تأمین اثاثیه

شوند تا استهالک کامل مبلغ مشارکت، با توجه به رویکرد خیرخواهانه موسسه صدرالذکر و وظیفه شهرداری شهرداری معرفی می

ماندگان، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر قانون شهرداریها کمک به مستمندان، نیازمندان و در راه ٥٥ماده  ٦موضوع بند 

  خذ رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.و أ

  دستور پنجم:
در دبیرخانه  ٧/١١/٩٧مورخ  ٣٦٩٦ثبت شده به شماره  ٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨١٥٣-رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

های روستایی و بازیهای بومی استان گیالن س محترم هیأت ورزشرئی ٢٤/١٠/٩٧مورخ  ٢٠٦١٢٥شورا مبنی بر اینکه حسب نامه شماره 

ریال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠و حسب درخواست مسئول اجرایی برگزاری مسابقات،  شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

)) که در تاریخ های برگزاری کشتی گیله مردی ((یادواره شهدای مدافع حرم استان گیالنمساعدت مالی جهت پرداخت بدهی

در سالن تختی ورزشگاه عضدی با حضور پهلوانان گیالن و مازندران برگزار گردید، از محل کد اعتباری  ٢٥/٩/٩٧الی  ٢٢/٨/٩٧

های ورزشی" اقدام نماید، در جلسه مطرح و ها و تیمخدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "حمایت از هیئت ٣/٢/٧/٤١٦٠

  ظر و أخذ رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.پس از بحث و تبادل ن

با ذکر ١٤جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد. ١٥/١١/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه (فوق العاده) بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  صلوات پایان یافت.

فاطمه شیرزاد، محمد  زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام حاضرین:

  حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

  حجت جذب، حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شيرزاد هفتاد وششمين ١٥/١١/٩٧ ١٨:٣٠روز: دوشنبه ساعت فوق العاده

شهر اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و ششمین جلسه١٣/١١/٩٧مورخ  ٢٧٣٩وتنامه شماره براساس دع

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

  دستور جلسه:  

در خصوص تعریض پل آهنی واقع در ابتدای بلوار  ٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ -٤٦٦١ - رفبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  محله هالل احمر". -تحت عنوان"تعریض پل آهنی واقع در ابتدای بلوار آستراخان ٣٠٣٠٣٠٣٠٠٥آستراخان و پادار نمودن ردیف 

مبنی بر تصویب و بررسی اصالح دو بند ضوابط اجرایی بودجه  ٢٩/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٥٣٦٧ه بررسی الیحه شهرداری رشت به شمار ـ

  .٩٧عمرانی سال 

  نطق قبل از دستور منشي شورا:
عضو محترم هیأت رئیسه شورای شورای شهر رشت با قرائت دستور جلسه گفتند: امروز دو الیحه تعریض  فاطمه شیرزاددر ابتدای جلسه، سرکار خانم 

  شود.آهنی هالل احمر و کمک به مسجد حاج سمیع بررسی میپل 

های انقالب و رعایت حجاب و اخالق اسالمی سرکار خانم شیرزاد فرازی از وصیت نامه شهید غالمرضا مژدهی را قرائت نموده و بر پاسداری از ارزش

ه کمیسیون تلفیق شورا به منظور بررسی الیحه بودجه جلس تأکید کردند. ایشان همچنین یادآور شدند: پس از پایان جلسه صحن، نوزدهمین

شود. ایشان همچنین ضمن تسلیت شهادت فاطمه زهرا (س)، تأکید کردند: فاطمه پیشنهادی سال آتی، با حضور مدیران مالی شهرداری برگزار می

  شوند.زهرا(س) نمونه کامل در ُحسن رفتار و باالترین الگو برای زنان جهان و کشورمان محسوب می

بهمن ٢٢ سرکار خانم فاطمه شیرزاد همچنین با تبریک ایام دهه فجر انقالب اسالمی، ابراز امیدواری کردند مردم با شرکت قدرتمندانه در راهپیمایی

  مشت محکمی بر دهان استکبار بزنند.
  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 
در دبیرخانه شورا اعالم  ١٠/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٠٩ثبت شده به شماره   ٨/١٠/٩٧مورخ  ١٣٩٧ -٤٦٦١ -رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش 

شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری، با عنایت به نامه شماره  ٢٤/١٠/٩٦وصول شده در هفتاد و دومین جلسه مورخ 

لی محله هالل احمر مبنی بر ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان رشت و حسب درخواست اها ١٦/٤/٩٦ش مورخ  ١٨٨٥/٥/٩٦

مشکالت تردد اهالی، عدم امکان عبور و مرور وسائل نقلیه ازجمله خودروهای آتش نشانی و امدادی که ممکن است تبعات اجتماعی 

ه در بودج ٣٠٣٠٣٠٣٠٠٥ناشی از آن باعث بروز حوادث احتمالی نظیر آتش سوزی و ... گردد در نظر دارد: نسبت به پادار نمودن ردیف 

ریال، با کسر مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦محله هالل احمر" به مبلغ -عمرانی تحت عنوان"تعریض پل آهنی واقع در ابتدای بلوار آستراخان

تحت عنوان "تملک و بازگشایی مسیرهای پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری"  ٣٠٣٠٨٠٨٠٢٣مذکور از ردیف 

به منظور تعریض پل آهنی محور اصلی محله هالل احمر اقدام نماید، پس از طرح در جلسه  تومان با اعتبار چهل و هفت میلیارد

عمران و توسعه شهری شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و  کمیسیون٣٠/١٠/٩٧مورخ 

رأی موافق با پیشنهاد شهرداری مخالفت گردید و مقرر  ١أی مخالف  و ر ٨أخذ رأی با توجه به نظر کمیسیون عمران و توسعه شهری با 

شد از طریق مذاکره با مالک زمین کشاورزی ضلع جنوبی کانال که در حال حاضر فاقد دسترسی است نسبت به بازگشایی این معبر 

  طبق طرح تفصیلی اقدام گردد.
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  دستور دوم:
در دبیرخانه شورا، اعالم وصول ٢٩/٧/٩٧مورخ  ١٧٣٦ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٥٣٦٧الیحه شهرداری رشت به شماره 

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر تصویب و بررسی  اصالح دو بند ضوابط اجرایی بودجه  ٣٠/٧/٩٧شده در شصتمین جلسه مورخ 

 به شرح؛ ٩٧عمرانی سال 

عمران و بازآفرینی و مبنی بر درخواست هیأت امنای مسجد حاج سمیع به  سازمان ٧/٧/٩٧مورخ  ١٣١١٦٣با عنایت به نامه شماره  -الف

ریال(بیست و پنج میلیون تومان) جهت ساخت  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠، شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ ٣١/٤/٩٧-٨٠٦٩٥شماره 

-تحت عنوان "پروژه ٣٠٧٠١٠١٠٠٩اعتباری  های چوبی و... به مسجد حاج سمیع واقع در ساغریسازان، از محل کدو ساز و نصب پنجره

  ضوابط اجرایی بودجه عمرانی به منظور اعمال هزینه مزبور اقدام نماید. ٨های بازآفرینی" بودجه عمرانی سال جاری با حذف تبصره 

  ضوابط اجرایی بودجه عمرانی به شرح ذیل اصالح شود: ١٤تبصره  -ب

 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر مبلغ  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ب و گوهر رود و استخر عینک از کل مبلغ تملک حاشیه رودخانه زرجو ٣٠١٠٢٠٢٠٠٢در ردیف

متری تاالب عینک صورت خواهد گرفت) و ٢٠لایر صرف تملک استخر عینک گردد (در محدوده استخر عینک آزادسازی حرایم برای 

هررود از پل استقامت تا پل چمارسرا و سایر مسیرها تملک حاشیه زرجوب از پل زرجوب تا  پشت انبار قند و شکر و برای رودخانه گو

  به شرح موارد ذیل در الویت قرار گیرند:

  رشت واقع در بلوار جدیداالحداث ضیابری ٢بخش  ١٥٨٢تملک ملک وراث مرحوم سید جالل جهان تاب به شماره پالک ثبتی  -١

رشت، پس  ٤بخش  ١٦سنگ  ٤١٦به شماره پالک ثبتی  ی پورتملک ملک آقایان کاظم حسن زاده و وراث مرحوم ابراهیم علی یوسف -٢

کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از  ٩/٨/٩٧از طرح در جلسه مورخ 

صرفًا در حد اعتبار  و ٩٧ضوابط بودجه عمرانی   ٨بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با بند (الف) پیشنهاد شهرداری بدون حذف تبصره 

رأی مخالف موافقت گردید و مقرر شد؛ در ارتباط با بند(ب) پیشنهادی شهرداری پیرو نامه شماره  ٢رأی موافق و ٧با  ٣٠٧٠١٠١٠٠٩ردیف 

، شهرداری طی الیحه ای جداگانه گزارش کاملی شامل گزارش کارشناسی، تفاهم نامه منعقده ومشخصات ملک از ٢١/٨/٩٧مورخ  ١٨٢٨

  اظ ضوابط شهری و جابجایی دقیق آن در خصوص امالک مورد نظر جهت اتخاذ تصمیم الزم به شورا ارائه نماید.لح

در ساختمان جدید شورا واقع در خیابان  ٢٤/١١/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه (فوق العاده) بعدی شــورا روز چهارشنبه مورخ -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٠ت سعدی، کوچه فرقان بین تشکیل گردد.جلسه رأس ساع

فاطمه شیرزاد، محمد حسن  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

  حجت جذب، حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 محمد حسن عليپور هفتاد وهفتمين ٢٤/١١/٩٧ ١٧:٣٠روز: چهارشنبه ساعت فوق العاده

شهر رشت اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و هفتمین جلسه٢١/١١/٩٧مورخ ٢٨١٢براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجید برگزار گردید. حترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیبه ریاست جناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس م

  :دستور جلسه  

در خصوص افزایش نرخ بلیط برخی از وسایل  ٢٦/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٧٤٦٠ -بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف  ـ

  بازی و تفریحی دستگاه های قابل استفاده در شهر شادی رشت.

مبنی بر بررسی و تصویب طرح " الزام شهرداری رشت به نحوه  ١٥/١١/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٢٧٦٩ -ی طرح وارده به شماره ش ر ـ بررس

اداره و ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و هنر، سرای محالت، گذر و پیاده راه های فرهنگی، 

  ی".هنری، بوستان های موضوعی فرهنگی و هنر 

  
  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا  ١٨/١١/٩٧مورخ  ٢٧٩٧ثبت شده به شماره   ١٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٦٨٩ -رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

و أخذ رأی نظر و تبادلدر خصوص" افزایش سقف کمک به انجمن خیریه کلیوی " با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

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

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 
در دبیرخانه  ٢٧/١٠/٩٧مورخ٢٥٩٢ثبت شده به شماره ٢٦/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٧٤٦٠الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ  

 شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر صدور مجوز افزایش نرخ بليط ١/١١/٩٧ول شده در هفتاد و سومین جلسه مورخ شورا، اعالم وص

شمال (شهرشادی) و با توجه به درخواست  شادی آفرین استفاده در مجتمع تفريحيهاي قابل دستگاهو تفريحي برخی وسایل بازي 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ٢٨/٩/٩٧مورخ  ١٨٧٩١٠رکت مذکور، پیرو نامه شماره مدیرعامل ش ١٥/٩/٩٧مورخ  ٢٥٢/٩٧/١١٠شماره 

شرح (پیوست) اقدام نماید، پس از طرح درجلسات متعددکمیسیون های برنامه، بودجه و های ماضی به ورزشی به روال سال

زارش از کمیسیون های مذکور در حقوقی و نیز کمیسیون بهداشت، محیط زیست و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گ

به اتفاق  ٥٢/١٥جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری برابر لیست پیوستی با میانگین رشد %

  آراء موافقت گردید.

  دستور دوم:
س محترم کمیسی ١٥/١١/٩٧مورخ  ٢٧٦٩طرح وارده به شماره  ون فرهنگی و اجتماعی شورا، جناب آقای محمد حسن عاقل منش ، ر

مبنی بر بررسی و تصویب طرح " الزام شهرداری رشت به ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و هنر، 

سرای محالت، گذر و پیاده راه های فرهنگی، هنری، بوستان های موضوعی فرهنگی و هنری" مشتمل بر مقدمه و یک ماده واحده 

  ذیل: به شرح 
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شهرداری رشت می بایست در اسرع وقت ضمن مطالعه در خصوص نحوه مدیریت مراکز فرهنگی در مراکز استان ها  ماده واحده: 

و کالن شهر ها و أخذ نظر از حوزه های تخصصی شهرداری از طریق سازمان فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات، پیشنهاد 

ه و ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسرا، خانه های فرهنگ و هنر، سرای محالت، گذر و مشخص خود در مورد " نحوه ادار

پیاده راه های فرهنگی، هنری، بوستان های موضوعی فرهنگی و هنری" در قالب الیحه به شورا ارائه نماید، در جلسه مطرح و پس 

  گی و اجتماعی شورا به اتفاق آرا موافقت گردید.از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با طرح پیشنهادی کمیسیون فرهن

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد. ٢٩/١١/٩٧ورا روز دوشنبه مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شـ

یرزاد، محمد فاطمه ش احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

  حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری

  ، حامد عبدالهی            حجت جذب غایبین:

  

  

  

                                                                                   

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان نوع جلسه

 خانم فاطمه شيرزاد د وهشتمينهفتا ٢٩/١١/٩٧ ١٩روز: دوشنبه ساعت  عادي

شهر اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و هشتمین جلسه٢٨/١١/٩٧مورخ ٢٨٦١براساس دعوتنامه شماره 

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

  :دستور جلسه
در خصوص افزایش اعتبار جهت تکمیل ساختمان  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ٩٧-٨٨٣٦ - ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان"کمک به انجمن بیماران هموفیلی "  ٥/٤١٦٠٨کلینیک بیماران هموفیلی از محل ردیف 

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

در خصوص پرداخت دیه به خانواده آتش نشان های متوفی بهمن  ٢٩/١٠/٩٧مورخ  ٩٧-٤٩٩٩ -ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف

تحت  ٤١٨٠٢عنوان " بیمه مسئولیت مدنی" خدمات اداری بودجه سال جاری با کسر از ردیف تحت  ٢٠٥١٧عبدی و مهدی مرادی از محل ردیف 

  عنوان" کارمزد و بازپرداخت وام" خدمات اداری بودجه سالجاری و اضافه نمودن به ردیف مذکور. 

شهرداری  ١٣٩٨ل در خصوص بودجه پیشنهادی سا ٣٠/١٠/٩٧مورخ  ٩٧- ٨١٦٣ –ـ بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف 

  رشت به انضمام بودجه سازمان ها ی تابعه شهرداری رشت.

مورخ  ٢٨٣٢ثبت شده به شماره   ٢٤/١١/٩٧مورخ  ٩٧٤٠/١/٩٧/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری محترم شهرستان رشت به شماره  ـ

  .٨/١١/٩٧می شهر رشت مورخمصوبات هفتاد و پنجمین جلسه ( عادی ) شورای اسال ٦مبنی بر رفع ابهام از بند  ٢٤/١١/٩٧

        



  
  
  
  
  
  

٥٠  
 

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا  ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٦ثبت شده به شماره   ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٧٧١-رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش١

با قید دو فوریت در جلسه مطرح و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت "  ٩٧در خصوص" اصالح بودجه سال 

نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن ، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون و تبادلپس از بحث 

  ذیربط ارجاع شود.

دبیرخانه شورا  در ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٣ثبت شده به شماره   ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٩١١-رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٢

نظر و أخذ رأی ضمن موافقت با و تبادلدر خصوص" کمک به گروه خیریه لبخند " با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث 

  یک فوریت آن ، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون ذیربط ارجاع شود.

در دبیرخانه شورا  ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٥ثبت شده به شماره   ٢٤/١١/٩٧خ مور  ١٣٩٧-٨٧١٣-رفـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش٣

  در خصوص" کمک مالی به خانم سیده معصومه موسوی"  اعالم وصول شد.

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 
ر دبیرخانه د ١١/٩٧/ ٢٥مورخ ٢٨٤٤ثبت شده به شماره٢٤/١١/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٨٨٣٦ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ ١

شورا، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد به منظور تکمیل پروژه  ساختمان بیماران هموفیلی نسبت به کسر مبلغ 

تحت عنوان "کارمزد و بازپرداخت وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به اعتبار ردیف   ٤١٨٠٢ریال از ردیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢

ه انجمن بیماران هموفیلی" (خدمات شهری) با عنایت به خاتمه پیمان با شرکت آریا صنعت سوگند با تحت عنوان " کمک ب٥/٤١٦٠٨

ریال درخصوص پروژه مذکور و با توجه به لزوم خرید تأسیسات موتورخانه توسط کارپردازی  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ تعهد پرداخت به مبلغ

تبادل نظر  و أخذ رأی ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری رشت اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از  بحث و 

  شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم: 

در دبیرخانه  ٣٠/١٠/٩٧مورخ٢٦١٧ثبت شده به شماره ٢٩/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٤٩٩٩ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف ـ ٢

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد بنا  ١/١١/٩٧ورخ شورا، اعالم وصول شده در هفتاد و سومین جلسه م

مبنی بر تقاضای دیه دو تن  ٢/٥/٩٧-٨١٨٣٧و  ٢٦/١/٩٧-٨٥٦٨به درخواست آقایان عابدین مرادی و علی عبدی ولمی به شماره های 

ریت سازمانی جهت مهار و اطفاء حریق مسجد از همکاران متوفی آتش نشانی، مهدی مرادی و بهمن عبدی که در حین انجام مامو

نخودچر به دلیل واژگونی خودرو فوت نموده اند و با توجه به اینکه خودرو بیمه سرنشین نداشته و مسئول بیمه نمودن خودرو نیز 

و بازپرداخت تحت عنوان "کارمزد  ٤١٨٠٢ریال از ردیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥سازمان آتش نشانی بوده است نسبت به کسر مبلغ 

تحت عنوان " بیمه مسئولیت مدنی" (اداری) ، اقدام نماید، پس از  ٢٠٥١٧وام"(خدمات اداری) و اضافه نمودن به اعتبارات ردیف  

کمیسیون بهداشت، محیط زیست  ٧/١١/٩٧کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی و نیز جلسه مورخ  ١٨/١١/٩٧طرح درجلسه مورخ 

گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد وخدمات شهری شورا و أخذ 

رأی موافق، مخالفت گردید و مقرر شد شهرداری پس از طی مراحل قانونی از سوی مدعیان و أخذ رأی  ٣رأی مخالف و ٦شهرداری با 

  از محاکم قضایی اقدام قانونی را به عمل آورد. 

  دستور سوم: 

در دبیرخانه  ٣٠/١٠/٩٧مورخ ٢٦١٠ثبت شده به شماره ٣٠/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧_ ٨١٦٣ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ ٣

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر بررسی  و تصویب بودجه  ١/١١/٩١شورا، اعالم وصول شده در هفتاد و سومین جلسه مورخ 

 ٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٦درصدی نسبت به بودجه سال گذشته از حیث منابع بالغ بر  ٣٠ش شهرداری رشت ، با کاه ١٣٩٨پیشنهادی سال 
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ریال ( معادل ششصد و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٦ریال ( معادل ششصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان) و و از حیث مصارف نیز بالغ بر 

درصدی  ٥٤ریال) و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥٠/٣ه مبلغ درصدی بودجه جاری ( ب ٤٦هشتاد و پنج میلیارد تومان) می باشد و با تسهیم 

ریال ) تهیه و تنظیم گردیده که مجموع بودجه شهرداری پس از تلفیق با بودجه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٠٠/٣بودجه عمرانی ( به مبلغ 

ریال  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠/٨٤٣/٣ریال بخش جاری و مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠١٩/٧٨٥/٣ریال ) شامل  ٠٠٠/٠٠٠/١٣٩/٦٢٨/٧سازمان ها به رقم 

بخش عمرانی می باشد جهت بررسی و تصویب، پس از طرح در جلسات متععد کمیسیون پنج گانه شورا و نیز کمیسیون تلفیق 

نظر و أخذ رأی، با کلیات بودجه پیشنهادی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور ، در جلسه مطرح و پس بحث و تبادل

میلیارد تومان)، به اتفاق آرا، مورد تصویب قرار گرفت و  ٦٥٠ریال(  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦غ شهرداری ( پیوستی) بخش درآمدی با مبل

مقرر شد؛ جزئیات بودجه جاری و عمرانی و نیز ضوابط بودجه پس از بررسی در کمیسیون های شورا در جلسات بعدی شورا مورد 

  بررسی و تصویب قرار گیرد.

  دستور چهارم :

 ٢٤/١١/٩٧مورخ  ٢٨٣٢ ثبت شده به شماره ٢٤/١١/٩٧مورخ  ٩٧٤٠/١/٩٧/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداری محترم  -٤

  به شرح؛ ٨/١١/٩٧شهر رشت مورخ  مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه ( عادی ) شورای اسالمی ٦مبنی بر رفع ابهام از بند 

ماده  ٩کادر فنی تیم فوتبال داماش گیالن" بر اساس مفاد بند مصوبات شورا با موضوع " پاداش به کلیه  بازیکنان و  ٦پیرامون بند  -

قانون اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا های اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، هرگونه هدایا و کمک  ٨٠

ن های مالی می بایست از محل اعتبارات مورد تعرفه پیش بینی شده در بودجه مصوب سالیانه شهرد اری در قالب دستورالعمل و آ

نامه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب  شورای اسالمی شهر می رسد، قابل پرداخت و هزینه خواهد بود . بنابر این با توجه به 

 عدم پیشنهاد شهرداری  و مشخص نبودن ردیف اعتباری آن، مصوبه یاد شده دارای وجاهت قانونی نمی باشد، در جلسه مطرح و

 پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی، به اتفاق آرا مقرر گردید اعالم گردد:

ضمن پیشنهاد موضوع، محل پرداخت مبلغ مصوب را از کد اعتباری  ٢٥/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٢٨٢٨٢شهرداری طی نامه شماره  -

  ورزشی اعالم نمود. تحت عنوان " حمایت از تیم های ورزشی از طریق سازمان فرهنگی ٩٧بودجه سال  ٣/٢/٤١٦٠٧

د شرایط و سوابق مدیریتی جناب آقای جذب شهردار منتخب شورا برابر نامه شماره  مورخ  ٥٦٦٩٠در ادامه با توجه به عدم تأ

مدیر کل محترم دفتر امور شورا های اسالمی شهر و روستای وزارت کشور و تأکید بر تسریع در انتخاب شهردار واجد  ٢٧/١١/٩٧

  بدین منظور تشکیل گردد. ١/١٢/١٣٩٧دید؛ جلسه بعدی شــورا روز چهارشنبه مورخ شرایط مقرر گر

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٣٠/٢١جلسه رأس ساعت 

فاطمه شیرزاد، محمد  احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، محمد حسن علیپور، حاضرین:

    د ذاکری، حامد عبدالهی                                                                                                        حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهرا

  حجت جذب                                                                                                           غایبین:
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  ١٣٩٧اسفند ماه  
 ٨٦الي     ٧٩  جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

 كمك به گروه خيريه لبخنددر خصوص رشت موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری  -

 كمك مالي به خانم سيده معصومه موسوي در خصوص رشت موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری -

  اصالح بودجه سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري رشتدر خصوص رشت یحه پیشنهادی شهرداری موافقت با ال -

 مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

ن تکلیف پروژه ورزشگاه سلیمان داراببررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  -  تع

 بررسی طرح شهر هوشمند -

و بودجه عمرانی منـاطق بودجه سازمان های تابعه شهرداری رشت ، بودجه عمرانی  رداری در خصوصبررسی الیحه پیشنهادی شه -

  ٩٨سال  گانه ۵

 بررسی در خصوص پروژه  احداث ساختمان مقبره دکتر حشمت -

 سی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص جوایز تشویقیربر -

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

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

 شهرداری نسبت به برپایی غرفه های عرضه میوه شب عید جهت تنظیم بازار در محالت رشت اقدام کند. -

ن شده در سطح شهر   شهرداری با توجه به فرا رسیدن سال نو نسبت به طراحی - و جانمایی سفره های هفت سین در نقاط تع

  اقدام نماید.

شهرداری خصوصا سازمان آتش نشانی اقدامات و تمهیدات الزم را برای پیشگیری از وقوع حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری را  -

  در دستور کار قرار دهد .

کیسه های پارچه ای برای خرید نان در تعدادی از نانوایی هـای سـطح سازمان پسماند شهرداری رشت نسبت به تهیه و توزیع  -

  شهر به جهت فرهنگ سازی استفاده از کیسه های پارچه ای و عدم استفاده از پالستیک اقدام نماید .

ن تکلیف  - و نسـبت شهرداری پیگیری های الزم را در خصوص لکه گیری و آسفالت نقاطی را که بر عهده پیمانکاران است را تع

  به رفع این معضالت در سطح شهر از طریق پیمانکاران اقدام نماید.

شهرداری اقدامات ایمنی الزم را  با توجه به قدمت باالی ساختمان تاریخی شهرداری رشت به دلیل وجود کابـل هـای فرسـوده  -

  برق و احتمال وقوع حادثه و آتش سوزی انجام دهد.

  ی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت  موافقت با الیحه بودجه پیشنهاد -

جاری) و همچنین بر ساماندهی بازارچه های تعطیل تحت مدیریت این سـازمان و نظـارت بـر  %۸۹عمرانی و %۱۱با احتساب ( 

  .گردیدبازارچه های فعال جهت رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی شهروندان تاکید

عمرانـی) و  %۸/۵جـاری و  %۵/۵یحه بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت با احتساب (موافقت با ال -

 همچنین بر اتمام پروژه های نیمه تمام و افزایش رضایتمندی شهروندان و کارکنان تاکیدگردید.

 %۶۳جـاری و  %۳۷بـا احتسـاب ( موافقت با الیحه بودجه پیشنهادی سازمان سیما منظر و فضای سبز شـهری شـهرداری رشـت -

 عمرانی و همچنین بر افزایش سرانه فضای سبز و احداث پارک ها در مناطق کم برخوردار سطح شهر رشت تاکید شد.
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موافقت با الیحه بودجه پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با احتساب ( اجرای پروژه هـای مصـوب  -

و بر احداث ایستگاه های جدید و تامین منابع انسانی و سالمت و ورزش کارکنان و تـامین خودروهـای  عمرانی در بودجه مرکز )

 سنگین و نیمه سنگین این سازمان تاکید شد

عمرانـی) و  %۳۰جـاری و  %۷۰با احتسـاب (  موافقت با الیحه پیشنهادی بودجه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت -

  ه های نیمه تمام  و خدمات رسانی مطلوب تر به اقشار آسیب پذیر جامعه تاکید شد.همچنین بر اتمام پروژ

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

موافقت با طرح الزام شهرداری رشت به ساماندهی مدیریت مراکز فرهنگی، فرهنگسرا، خانه های فرهنگ و هنر، سرای محالت و  -

 بوستان های موضوعی

وافقت با کلیات طرح نامگذاری میدان ورودی شهر رشت از سمت پیر بازار به نام پهلوان و نصب سردیس پهلوان سید مصطفی م -

 رضازاده همچنین مقرر گردید: موضوع توسط کمیسیون نامگذاری بررسی و استعالمات الزم اخذ گردد.

ی وسایل بازی و تفریحی دستگاه های قابل استفاده شهر موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص افزایش نرخ بلیط برخ -

 ٩٨شادی در سال 

 بند کمیسیون نامگذاری معابر ١٠موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص  -

 تجلیل از طراح و معمار یادمان جهار تن از مشروطه خواهان رشت  -

 تجلیل از مجموعه دار گیالنی حسن اکبری -

 م به شهدای مشروطهبرگزاری مراسم ادای احترا -

درصد انقالب دکتر اکبری نیا به همراه آیت اهللا فالحتی نماینده ولی فقیه در  ٧٠دیدار با خانواده شهید معظم بیابانگرد و جانباز  -

 گیالن

 شرکت در مراسم زونمایی از طرح پالک کوبی چهل یادمان شهدا -

 رزشی شهرداری و سازمان های مربوطهبررسی سیاست ها و اولویت های حوزه های فرهنگی، اجتماعی و و -

بررسی برنامه های در خصوص نهادینه سازی حقوق و تکالیف شهروندی مبنی بر معیارهای سبک زندگی ایرانی اسالمی با حضور  -

 مدیران دستگاه های فرهنگی شهر

 بررسی برنامه های دستیابی به برند "شهر دوستدار کودک" -

شهرداری رشت و معاونت هل قاب کار مشترک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکاسی چ -

      اجتماعی نیروی انتظامی با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن

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

 ٩٨ار و مسافر شهرداری سال موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص بودجه سازمان مدیریت حمل ب -
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  ۹۷اسفند  -  گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

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

  صحن شورا         

  ۸  ۳  ۴  برنامه و بودجه و حقوقی

  ۲  ۹  ۳  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ۱  ۵ ۹  توسعه و عمران

  ۱  ۱  ۲  حمل و نقل و ترافیک

  ۳  ۴ ۴  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ۱۸۵ های وارده:تعداد نامه

   وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       اجتماعی وفرهنگی

۵  ۵  ۱  -  ۲  -  ۱۷۲  

  فقره ۲۷۸  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه   ۸  تعداد جلسات:

  ۱۵  تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگیحمل و نقل و ترافیک  و عمرانتوسعه 

۸  -  ۲  -  ۲  -  ۳  
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   :  ١٣٩٧ماه  اسفند اهم مصوبات شورا در                            

  انتخاب آقای حسین علیقلی زاده  به عنوان شهردار شهر رشت.  -

پرسنل  آقای فرامرز امینی از ریال کمک مالی به ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ   -

  بودجه خدمات شهری سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص". ٤١٧٠١جانباز ناجا از محل دیف اعتباری 

  ».٩٧الیحه جایزه تشویقی در روزهای پایانی سال «بررسی و تصویب  -

نهای تابعـه شـهرداری پـس از مقرر شـد؛ بودجـه سـازما  شهرداری رشت (پیوستی)". ٩٨"بودجه پیشنهادی سال  بررسی و تصویب -

  های مورد تصویب قرار گیرد.بررسی در کمیسیون

  ماده واحده.١٢بررسی و تصویب طرح"تشکیل کارگروه قطار شهری رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح،  -

ستفاده از خدمات موسسـات بررسی پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز نسبت به راه اندازی گروه موزیک در شهرداری با ا-

  خصوصی.

تحت عنـوان  ٢/٤١٦٠٥ریال از ردیف اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦بررسی پیشنهاد شهرداری مبنی بر اصالح بودجه شهرداری با کسر مبلغ  -

ه تحـت عنـوان "کمـک بـ ١/٤١٦٠٥بـه ردیـف اعتبـاری   "ارائه خدمات سازمان حمل و نقل و بار مسافر" و اضافه نمودن مبلغ مذکور

نقیصه مطروحه و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سازمان فوق الذکر در دو مـاه  سازمان حمل و نقل و بار و مسافر" به جهت اصالح 

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر تحت عنوان "یارانه دریـافتی بابـت ارائـه خـدمات  ٣/٥١٠٢پایانی سال و اعمال آن در کد اعتباری 

  قراردادی".

یشنهاد شهرداری رشت در خصوص "کاهش سقف کمک بالعوض به انجمن بیماران کلیـوی" از محـل ردیـف کـد اعتبـاری بررسی پ -

 ٤١٧٠٢میلیون ریال از ردیـف کـد اعتبـاری ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠تحت عنوان "کمک به انجمن بیماران کلیوی" و نسبت به کسر مبلغ  ٧/٤١٦٠٨

  اعتباری مذکور". تحت عنوان "هدایای تشویقی" و اضافه نمودن به ردیف

ریال ( بیست میلیون تومان) بـه گـروه خیریـه  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ ـ

  تحت عنوان" کمک به موسسات خصوصی  و اشخاص ". ٤١٧٠١لبخند از ردیف 

نجـاه و چهـارمین نشسـت کمیسـیون نامگـذاری معـابر مـورخ موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پ -

  به شرح؛ ١٩/٨/٩٧

  بعد از پل عابر پیاده، قبل از کوچه سوم، به نام بن بست اول.-نامگذاری بن بست واقع در بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد-١

ر نام کوچه واقع در کمربندی شهید بهشتی-٢ کوچه ده متری اول شمالی، به نام کوچه شـهید حمیـد -استسمت ر-ابتدای ورودی شهرک قدس-تغ

  زاده با زیرنویس ده متری اول شمالی.ذکریا

هـا بـه خیابان شهید خانجانی، نامگـذاری کوچـه و بـن بسـت-قبل از بیمارستان آریا-های واقع در بلوار ولیعصر(عج)نامگذاری کوچه و بن بست-٣

  الی آخر. ١بندی از شماره ترتیب شماره

ر نام کوچه واقع در میدان شهید فتحی(زرجوب)-٤   کوچه مادر، به نام کوچه شهید محمدرضا قمر.-جنب رستوران پرشت-خیابان شهید طالبی-تغ

ز.-پورخیابان شهیدان شمسی-نامگذاری کوچه واقع در خیابان شهید رجایی-٥   اولین کوچه سمت راست، به نام کوچه پا

ر نام کوچه-٦   ١٧٫و ١٥-١٤ها به ترتیب کوچه کوچه بیستم، نامگذاری کوچه-خیابان دکتر معین-دایی و شایان واقع در گلسارشی-های مرتضیتغ

ر نام کوچه واقع در شهرک مهر-٧   ).١، به نام کوچه شهید عباس رستم زاده (مهر١مهر -بلوار انقالب اسالمی شمالی-تغ

  بندی زوج و فرد.ها به صورت شماره، نامگذاری کوچه و بن بست١عرفان-کوی عرفان-ج)های واقع در بلوار ولیعصر(عنامگذاری کوچه و بن بست-٨

  کوچه شهید ناصح، به نام بن بست اول و بن بست دوم.-روبروی بوستان ملت-نامگذاری تعداد دو بن بست واقع در بلوار شهید احمدزاده-٩

  چه عابدین کاشفی، به نام قاصدک به صورت زوج و فرد.کو-های واقع در کمربندی شهید مدرسنامگذاری کوچه و بن بست-١٠
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  شورای اسالمی شهر رشت". ٩٨بررسی و تصویب به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سال  ـ

تحت عنوان "اقسـاط وام  ٤١٨٠٢ریال از ردیف کد اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت نسبت به کسر مبلغ  ـ

تحـت عنـوان "هزینـه بـرق مصـرفی"  ٢٠٦٠٤" خدمات اداری بودجه سال جاری و اضافه نمودن مبلغ مذکور به ردیـف های دریافتی

  خدمات اداری.

بـرای متقاضـیان پروانـه کـه تـا پایـان سـال  ٩٨بررسی طرح اعضای شورا  درخصوص طرح "عدم شمول افـزایش عـوارض سـال  ـ

ن تکلیف نمایند با توج٩٧   بر بودن روند بوروکراتیک" مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و ماده واحده.ه به زمانعوارض مترتبه را تع

  (پیوستی). سازمان های تابعه شهرداری ٩٨بررسی و تصویب  بودجه پیشنهادی سال ـ 

  به شرح؛ ٨/١٢/٩٧موافقت با پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ  -

نبش فروشگاه سعید الی نبش تقاطع کوچه شـهید عظیمـی، بـه نـام کوچـه -بعد از مسجد حجتیه-نامگذاری کوچه واقع در خیابان شهید دیانتی-١

  ٢شهید حسن پاینده.

گـذاری بـن بسـت هـای قبـل از کوچه شهید ولی عبادی، نام-خیابان شهید اعالیی(علی آباد)-نامگذاری کوچه و بن بست های واقع در بلوار معلم-٢

  آموزشگاه به نام ارغوان و ارکیده و بن بست روبروی آموزشگاه به نام اقاقیا وکوچه بعد از آموزشگاه به نام کوچه اطلسی.

ر نام بن بست های واقع در بلوار معلم-٣  بن بست سوم، به نـام بـن بسـت شـهید محمـد صـادق بیابـانگرد-کوچه نیایش-روبروی استانداری-تغ

  (سوم).

  سمت چپ، به نام بن بست زنبق.-بعد از کوچه استاد شهریار-به سمت مجتمع آزادگان-نامگذاری بن بست واقع در خیابان سعدی-٤

ر نام کوچه های واقع در بلوار شهدای گمنام-٥ (شهید رمضانی)، نامگذاری کوچه ها به همان ترتیب شماره بندی انجـام ٨٤کوچه -سیاه اسطلخ-تغ

  خمس و امر به معروف و نهی از منکر از متن تابلو حذف گردد. –زکات  -حج  –روزه  -جهاد  -واژه های نمازپذیرد و 

اولین بن بسـت -کوچه شهید خیراندیش-کوچه صبح خیز-روبروی تاکسی تلفنی سامان-خیابان حشمت-نامگذاری بن بست واقع در خیابان حافظ-٦

  رد و مابقی کوچه و بن بست ها به همان ترتیب شماره بندی زوج و فرد.سمت چپ، به نام بن بست دوازدهم انجام پذی

روبروی کوچه فردوسی، نامگذاری فضای مکث به نام فضای مکـث اسـتاد جعفـر خمـامی -کوچه شهاب-نامگذاری فضای مکث واقع در رودبارتان-٧

  زاده.
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   :  ١٣٩٧ماه  اسفندصورتجلسات شورا در               
  

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  وع جلسهن

  هفتاد ونهمين ١/١٢/٩٧ ١١:٢٠روز: چهارشنبه ساعت  فوق العاده

شهر اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هفتاد و نهمین جلسه١/١٢/٩٧مورخ ٢٨٨٩براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:

  نطق اعضای محترم شورا -

 بحث و بررسی انتخاب شهردار  -

  سایر موارد با قید زمان و فوریت  -

  

س محترم شورای شهر رشت با توجه به عدم  تن از اعضای محترم شورا  و  رسمیت نداشتن  ٤حضور در ابتدا جناب آقای علوی ر

س شورا  جلسه، خواستار ادامه جلسه غیر رسمی پیرامون بحث انتخاب شهردار و اعالم نظر اعضای حاضر در این خصوص شدند. ر

م. اواخر سال کاری  ه های زیادی در هستیم و هزین ٩٧گفتند: انتخاب شهردار، موضوعی نیست که به زمان بسپاریم و تعلل نما

د احراز شرایط آقای حجت جذب از سوی وزارت کشور، تأکیده شده تا شورای  روزهای پایانی سال نیاز داریم و در نامه عدم تأ

  اسالمی شهر رشت در اسرع وقت نسبت به انتخاب شهردار اقدام نماید.

روز شهردار منتخب خود  ١٠شده است که شورا ظرف  آقای علوی همچنین تصریح کردند: در مذاکرات شفاهی با وزارت کشور تأکید

-متأسفانه باید عرض کنم وقفه طوالنی در انتخاب شهردار که مختص رشت نبوده و در شهرهای دیگر هم دیده می  را معرفی نماید.

رخ نداده و شود مصداق قصور در انجام وظایف قانونی شوراست. اگرچه اعتقاد بنده این است که در شورای شهر رشت قصوری 

ای پیش رفته است که این تأخیر از گونه صرفًا وسواس و دلسوزی اعضا در انتخاب فرد شایسته دلیل این تأخیر بوده اما شرایط به

نمایم که ممکن است منجر به انحالل مصادیق قصور شورای شهر رشت عنوان شده و هرچند برایم دردناک است اما رسمًا اعالم می

هر یک از اعضای محترم شورا نیز با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار و با توجه به این که بیش از هفت سپس  شورا گردد.

  ماه، شهر رشت شهردار ندارد نقطه نظرات خود را در ارتباط با تسریع در انتخاب شهردار بیان نمودند.

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ١٣عت تن از اعضای محترم راس سا ٤درنهایت جلسه غیر رسمی شورا به جهت غیبت 

،  ، رضا رسولی ، محمد حسن عاقل منش فاطمه شیرزاد ، اسماعیل حاجی پور ، سید امیر حسین علوی ، احمد رمضانپور حاضرین:

  بهراد ذاکری

  حجت جذب،  حامد عبدالهی، محمد حسن علیپور ، فرهام زاهد      غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  نوع جلسه

 محمد حسن عليپور ادمينهشت ٢/١٢/٩٧ ١١روز: پنجشنبه ساعت  فوق العاده

شهر رشت به اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هشتادمین جلسه١/١٢/٩٧مورخ ٢٩٠٩براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:
  نطق اعضای محترم شورا -

 بحث و بررسی انتخاب شهردار  -

 سایر موارد با قید زمان و فوریت  -

در ابتدای جلسه، آقای اسماعیل حاجی پور، عضو محترم شورا، بخشی از وصیت نامه شهید علیرضا تقی زاده را قرائت نموده و یاد 

  رامی داشتند.همه شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گ

  نطق پيش  از دستور رييس شورا:
س محترم شورای شهر رشت با اشاره به اتفاقات جلسه هفتاد و نهم و غیر رسمی شدن جلسه بیان داشتند: جلسه  شورا با  ٧٩جناب آقای علوی ر

فر از اعضای محترم حاضر در جلسه به ن ٨موضوع انتخاب شهردار به دلیل عدم حضور برخی از اعضای محترم به شکل غیر رسمی تشکیل شد که 

 ٢/١٢/٩٧جهت ضرورت تسریع درانتخاب شهردار، با درخواست مکتوب و امضای آن خواستار تشکیل جلسه فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ

  شدند.

د انتخاب شهردار و از دست دادن جناب آقای علوی با اشاره به اهمیت انتخاب شهردار در اسرع وقت تصریح نمودند: با توجه به طوالنی شدن رون

ایشان همچنین با توجه به رسمی بودن  .فرصتها باید خدا و همچنین رضایت مردم را که به ما اعتماد کردند در رفتار و عملکرد خود در نظر بگیریم

 .جلسه هشتادم عنوان داشتند هر تصمیمی که امروز در این جلسه اتخاذ شود الزم االجرا خواهد بود

به طوالنی  باشدجناب آقای حاجی پور عضو محترم شورای شهر رشت با بیان اینکه انتخاب شهردار در اسرع وقت بسیار با اهمیت می آن پس از

 شدن انتخاب شهردار اشاره نمودند و افزودند: اعضای محترم شورا منتخب مردم هستند و مردم بر گردن ما حق دارند و شهروندان و خود اعضای

ی شهر نیز از وضعیت موجود رضایت ندارند اما باید تاکید کنم که شورای شهر تا کنون وظیفه خود را به درستی و بر اساس قانون محترم شورا

  .انجام داده و قصوری از سمت اعضای شورا در انتخاب شهردار وجود نداشته است

ست امروز روی کاندیدای مورد نظر به توافق برسیم تا در جلسه بعدی ایشان با اشاره به لزوم همدلی بیشتر بین اعضای شورا تصریح کردند: بهتر ا

  بتوانیم شهردار را انتخاب کنیم.

رست وی همچنین عنوان داشتند: اگر اعضای محترم شورا با یکدیگر همبستگی داشته باشند و از گزینه انتخابی خود حمایت کنند، با پیگیری و مما

ها نیز نوروز شهردار را در مسند خود ببینیم تا به وضعیت نابسامان شهر رسیدگی کند که بهبود وضعیت آسفالتشاید بتوان امیدوار بود قبل از عید 

  یکی از آن موارد است. 

سپس جناب آقای محمدحسن علیپور دیگر عضو محترم شورای شهر با اشاره به سخنان رهبری در خصوص لزوم از خودگذشتگی در انجام امور 

- ورا باید با شفافیت عمل کنند و به کاندیدهای شهرداری با خصومت رفتار نکنند و در راستای منافع شخصی خود از جنگ رسانهافزودند: اعضای ش

  ای بپرهیزند.

سه شورای شهر رشت با اشاره به تعلیمات دینی اسال بزرگان دین مانند حضرت علی(ع) م بیان نمودند: توجه به رفتارهای عضو محترم هیأت ر

اند پایبند باشند. رشت اکنون از شهرهای دیگر عقب ند الگوی مناسبی برای رفتارهای ما باشد و اعضای شورا باید به سوگندی که خوردهتوامی

 افتاده است و بهتر است  اعضای شورا با اتحاد و همدلی برای رفع مشکالت انباشته شده مردم تالش کنند.
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ر عضو محترم شورای شهر نیز با اشاره به انتخاب شهردار در اسرع وقت افزودند: در حال حاضر در شورا پس از آن جناب آقای دکتر بهراد ذاکری دیگ

تر از انتخاب شهردار وجود ندارد. باید به رأی مردم به اعضای شورا احترام گذاشت و غیبت دو تن از اعضا توجیه پذیر نیست چرا کاری با اهمیت

  ز انتخاب شهردار نداریم و باید در اسرع وقت جلسه انتخاب شهردار را تشکیل دهیم.که در این برهه حساس کاری مهمتر ا

س محترم کمیسیون عمران  و توسعه شهری شورا در حالی که به زبان گیلکی صحبت می سپس کردند روز جهانی زبان جناب آقای رضا رسولی، ر

کردند و ن ریاست خود در شورای شهرستان در جلسات به زبان گیلکی صحبت میپور در زمامادری را تبریک گفتند و افزودند: جناب آقای حاجی

  باشد.این کاِر فرهنگِی ارزشمندی برای نجات زبان گیلکی به عنوان دومین زبان در حال انقراض می

های بیشتری انجام ی باید فعالیتآقای رسولی فرهنگ گیلکی را بسیار غنی دانستند و بیان نمودند: برای حفظ و اعتالی فرهنگ رشت و زبان گیلک

های آینده منتقل باشدرا به عنوان الگو به نسلهای منحصر به فرد و مفاخر بسیار ارزشمند میشود تا بتوانیم این فرهنگ غنی که شامل شاخصه

م.   نما

  .ایشان همچنین با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار خواستار انتخاب شهردار تا روز شنبه شدند

س محترم کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به نحوه پرداختن به زبان گیلکی در گذشته  در ادامه جناب آقای فرهام زاهد نائب ر

شد میافزودند: یکی از دالیلی که زبان گیلکی را دچار انقراض نموده کارهای فرهنگی سخیفی بود که در آن زبان و فرهنگ گیلکی به تمسخر گرفته 

 و با ارائه کارهای خوب فرهنگی، فرهنگ بومی گیلکی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به جایگاه اصلی خود نزدیک شد.

س محترم شورا ارائه شد اشاره نمودند و افزودند: در طرحی که آقای ایشان به اتفاقات و جنجال های اخیر در خصوص طرحی که از طریق نائب ر

ارائه نمودند و مورد حمایت بنده نیز بود، هدف از ارائه آن طرح مقابله با زبان اقوام دیگر نبود بلکه هدف پرداختن به زبان رضا رسولی به شورا 

  مادری و فرهنگ بومی منطقه خود بود.

دهیم که در بین اعضای شورا آقای فرهام زاهد همچنین با اشاره به شرایط به وجود آمده برای انتخاب شهردار بیان نمودند: باید در واقعیت نشان 

  کنیم.همبستگی وجود دارد و همه برای یک هدف واحد تالش می

س کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به مناسبت روز زبان مادری و تبریک این روز به زبان گیلک ی در ادامه جناب آقای عاقل منش ر

های آینده نیز م و این زبان و فرهنگ غنی که بزرگان زیادی را در خود پرورش داده به نسلگفتند: باید تالش کنیم زبان مادری خود را حفظ نما

  منتقل شود.

محمدحسن عاقل منش همچنین در خصوص اتفاقات انتخاب شهردار و شرایط خاصی که شورای شهر رشت در آن قرار دارد افزودند: شورا در 

  شود و این همبستگی را  باید در عملکرد خود به اثبات برسانیم.ن احساس میشرایطی قرار دارد که لزوم همبستگی بیشتر، در آ

َأْمُرُهْم ُشوَری َبْیَنُهْم " تا کنون به َو  ای که در ابتدای جلسه قاری قرآن قرائت نمود افزودند: به واقع اعضای شورا به آیه "ایشان با اشاره به آیه

شویم. اعضای شورا باید برای یک هدف و آن هم خدمت کردن به مردم به دور یک میز جمع می درستی عمل نکردند و همه باید توجه کنیم که

- رسد هر کدام از اعضای شورا بیشتر به نظرات شخصی خود که به نظرشان درستبیشتر به اهداف جمعی بپردازند این درحالی است که به نظر می

 اند.تر است پرداخته

النی شدن روند انتخاب شهردار پس از استعفای آقای نصرتی بیان نمودند: اگر روند شکایت آقای حجت جذب عضو شورای شهر رشت با اشاره طو

رار پیگیری شود و اعضای شورای شهر منتظر نتیجه آن باشند این تأخیر شاید موجب  انحالل شورا گردد و با توجه به فضای نامناسبی که در آن ق

شیم و اگر برگزاری جلسه در روز شنبه برای انتخاب شهردار به این اتحاد کمک خواهد کرد موافق برگزاری این داریم باید به دنبال اتحاد باهم با

  جلسه در روز شنبه هستم. 

 پس از آن جناب آقای رمضانپور دیگر عضو محترم شورای شهر با توجه به مناسبت روز زبان مادری به زبان گیلکی مطالبی در خصوص لزوم ترویج

ومی بیان نمودند و افزودند: بر اساس قانون، زبان رسمی کشور زبان فارسی است و دلیل صحبت به زبان فارسی در جلسات شورا نیز فرهنگ ب

  احترام به همین قانون است. 

نتخاب های مطرح شده از سوی اعضای شورا افزودند: شورای شهر رشت به وظایف خود در اعضو محترم شورای شهر رشت با اشاره به دغدغه

شهردار بر اساس قانون در وقت مقرر به درستی عمل نمود و شهردار خود را انتخاب کرد ولی بر اساس قانون وزارت کشور وظیفه صدور حکم 

د وزارت کشور قرار نگرفت.    شهردار را دارد که این انتخاب مورد تا
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وله خود به درستی عمل نموده است افزودند: هیأت حل اختالف نیز باید عضو محترم شورا با اشاره به این که شورا بر اساس قانون به وظایف مح

مودند بر اساس قانون و مستندات رفتار کند و اگر قرار باشد حکمی صادر شود باید جرم نیز ثابت شود و استاندار نیز در طی تماس تلفنی اظهار ن

ه در استاندار و نمایندگان مجلس وجود دارد اگر شورایی که بیشترین رای را که به نظر شورا احترام خواهند گذاشت و با درک سیاسی و اجتماعی ک

 ای خواهد داشت. در تمام ادوار از مردم دریافت نموده منحل شود تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده

وانشناسی مهر و محبت اکتسابی است و ایشان در ادامه بر لزوم اتحاد بیشتر از سوی اعضای محترم شورا تأکید نمودند و عنوان داشتند: به لحاظ ر

ها رو مجدد در بین خودمان گسترش دهیم. اگر در این شرایط بهترین شهردار را بیاوریم موفقیتی برای شهر حاصل نخواهد شد. باید دوستی

  ی "در پس هرسختی آسانی است" اشاره نمودند.آیهیشان در پایان نطق خود به مضمون ا

اد دیگر عضو محترم شورای شهر رشت ضمن گرامی داشت روز جهانی زبان مادری بیان کردند: باید در حفظ میراث همچنین سرکار خانم شیرز

  گذشتگان بیشتر اهتمام داشته باشیم.

د در ایشان افزودند: باید اختالفات حزبی و جناحی را کنار بگذاریم و با احترام به یکدیگر کار کنیم. اختالف در همه سطوح نیز وجود دارد و لی بیا

  جهت منافع مردم پیش برویم و این موضوع بایددر آرای ما ظهور کند. 

 سخنگوی محترم شورا سپس پیشنهاد نمودند امروز به مناسبت روز زبان مادری اعضای شورا نیز با ایجاد همدلی با شفافیت نظرات خود را بیان

  پیش بینی نشده نشویم بهتر است در همین جلسه انتخاب شهردار را داشته باشیم. نموده و به انتخاب خود برسیم و برای این که دچار اتفاقات

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورا و أخذ رأی، به اتفاق آراء مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا صبح روز شنبه 

ار رشت آقایان:حسین علیقلی زاده و رضا ساغری به منظور انتخاب شهردار از بین نامزدهای تصدی پست شهرد ٤/١٢/٩٧مورخ 

  تشکیل گردد.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٢:٣٠جلسه رأس ساعت 

احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور ، سید امیر حسین علوی ، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد  حاضرین:

                                                                                                                             ذاکری، محمد حسن علیپور ، فرهام زاهد        

  حجت جذب،  حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ نزما  نوع جلسه

 خانم فاطمه شيرزاد هشتاد و يكمين ٤/١٢/٩٧ ١٠:٣٠روز: شنبه ساعت  فوق العاده

اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هشتاد و یکمین جلسه٤/١٢/٩٧مورخ ٢٩١٧براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:

  رأی گیری انتخاب شهردار -
  

 نطق قبل از دستور منشي شورا:

سه رأی گیری انتخاب شهردار است. در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی محترم شورای اسالمی شهر رشت، امروز تنها دستور جل 

سخنگوی محترم شورای اسالمی شهر رشت،  ضمن قرائت بخش هایی از وصیت نامه شهید احمدرضا مزروعی، بیان داشتند: وصیت این شهید، 

  تقویت اسالم و نشر فرهنگ غنی اسالم است. 

  نطق قبل از دستور رييس شورا:
س محترم شورا ن شهردار حاضرند و اگرچه با یک جناب آقای امیر حسین علوی ر ی شهر اظهار داشتند: امروز همه اعضای محترم شورا برای تع

  زمان طوالنی، ولی با وفاق همه اعضای محترم امروز برای رأی گیری حاضرند.

داشتند در فقدان شهردار در امور  ایشان افزودند: خدا را شاهد می گیرم که در این مدت، همه روزه  تک تک اعضا پیگیر امور شهر بوده اند و تالش

 شهر وقفه ایجاد نشود.

ز نقطه ایشان ادامه دادند: در هفته گذشته چندین جلسه رسمی و غیر علنی برگزار شد. قطعا نقطه نظرات متفاوتی را در شهر داشتیم. تالش کردیم ا

  نظرات دلسوزان استفاده کنیم تا در نهایت رضایت خدا و مردم را رقم بزنیم.

م ناب آقای علوی تأکید کردند: تنها دستور جلسه امروز انتخاب شهردار است. با توجه به وفاق پیش آمده انتظار است با رأی همه اعضای محترج

  شهرداری انتخاب کنیم که بتواند با همدلی این مسیر را طی کند.

ای محترم شورا از نظرات خود کوتاه آمدند و آقایان عبدالهی و جذب ایشان ضمن تقدیر از همراهی آقایان جذب و علیپور اظهار کردند: خیلی از اعض

  با از خودگذشتگی امروز در این مسیر همراهی  قرار گرفتند و پیشکسوتان شورا آقایان حاجی پور و رمضانپور نیز همدلی خوبی داشتند.

) و روز زن، والدت امام خمینی(ره) خواستند تا در رئیس محترم شورا همچنین ضمن تبریک روز مهندس وگرامیداشت میالد حضرت فاطمه (س

  ) نسبت به رأی گیری انتخاب شهردار اقدام نمایند.٩٦قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها( اصالحی مرداد ٨٠ماده  ١راستای اجرای بند 

ن شهردار حاضرند و اگرچه با در ادامه جناب آقای سید امیرحسین علوی، رئیس محترم شورای شهر رشت نیز گفتند: امروز ه مه اعضای شورا برای تع

  یک زمان طوالنی، ولی با وفاق همه اعضا امروز برای رای گیری حاضرند.

گیرم که در این مدت، همه روزه  تک تک اعضا پیگیر امور شهر و شهرداری بودند و تالش داشتند در فقدان شهردار ایشان افزودند: خدا را شاهد می

  ور وقفه ایجاد نشود.در این ام

س شورا افزودند: در همین یک هفته گذشته چندین جلسه رسمی و غیر علنی برگزار شد. قطعًا نقطه نظرات متفاوتی را در شهر داشتیم. تال ش ر

  کردیم از نقطه نظرات دلسوزان استفاده کنیم تا در نهایت رضایت خدا و مردم را رقم بزنیم.

د: تنها دستور جلسه امروز انتخاب شهردار است. با توجه به وفاق پیش آمده انتظار است با رأی همه اعضا شهرداری جناب آقای علوی تأکید کردن

  انتخاب کنیم که بتواند با همدلی این مسیر را طی کند.

ه آمدند و آقایان عبدالهی و جذب ایشان ضمن تقدیر از همراهی آقایان جذب و علیپور اظهار کردند: خیلی از اعضای محترم شورا از نظرات خود کوتا

  با از خودگذشتگی امروز در این مسیر همراهی  قرار گرفتند و پیشکسوتان شورا آقایان حاجی پور و رمضانپور نیز همدلی خوبی داشتند.

  .رئیس محترم شورا همچنین روز مهندس را، میالد حضرت فاطمه (س) و روز زن و والدت امام خمینی را نیز تبریک گفتند
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 نطق پيش از دستور ناطق اول:

دت سپس جناب آقای احمد رمضانپور پیش از دستور جلسه، با قرآئت آیاتی از قرآن بر وحدت همه اعضا تأکید کرده و گفتند: هیچ چیز بهتر از وح

 تواند امنیت و آرامش ایجاد کند.نیست و وحدت می

خواهم علت انشقاق را توضیح دهم. امیدوارم این وحدت زمینه ی زیادی بودیم و نمیهاماه گذشته شاهد سختی٧عضو محترم شورا افزودند: ما در 

  ساز عمران و آبادی باشد و همه آحاد مردم و مسئوالن بتوانند در راستای وحدت گام بردارند.

آوردند. اما امروز همه چشم به جایگاه در ادامه آقای رمضانپور ابراز کردند: در این مدت مردم و مسئوالن جایگاه مدیریت شهری را به حساب نمی

  اند و امیدواریم همه مسئوالن با توجه به اهمیت جایگاه مدیریت شهری و شورا این خأل را جبران کنند.شورا و شهرداری دوخته

شور است. حق قانونی ما است که کنم، شهردار ما آقایان جذب و عبدالهی هستند. اما تمام کننده کار وزارت کایشان تصریح کردند: هنوز هم اعالم می

  کاهد.پیگیر حق قانونی خود باشیم. همه به سالمت آقای جذب و توانمندی آقای عبدالهی باور داریم و هیچ چیز از توانمندی ایشان نمی

ندی و گروه بندی نیست. کار ما در شود بارأی انتخاب کنیم که اگر این اتفاق بیفتد، معلوم می١١عضو محترم شورا ادامه دادند: امیدوارم شهرداری با 

مان ماهه سخت بود امیدوارم شهرداری انتخاب نکنیم که از امروز تازه کار شهرداری را بیاموزد. باید به اتفاق رأی دهیم نه اکثریت و همه٧این مدت 

  ماهه را جبران کنیم.٧و این خأل  پیگیر باشیم تا حکمش را بگیریم

کنم هیچ غرضی در این روند طوالنی انتخاب شهردار نبود. امیدوارم کنم و تأکید مید: از همه شهروندان عذر خواهی میآقای رمضانپور در پایان گفتن

 بهترین انتخاب را داشته باشیم و شاهد تحول شهر باشیم.

نظرها سعی کرد بهترین تصمیم را  سپس رئیس شورا گفتند: شورای پنجم از ابتدای کار سعی کرد بر مدار حقوق مردم عمل کند و با وجود اختالف

 بگیرد.

  جناب آقای حامد عبدالهی نیز افزودند: ما نیز معتقد به اتحاد هستیم تا از ظرفیت همه استفاده شود.  

ن نامه جدید بود. قبل از رأی گیری و تهیه پیش نو یس حکم عضو شورا افزودند: یکی از دالیل اصلی وزارت کشور، در نپذیرفتن حکم آقای جذب، آ

پذیرید که فرد منتخب امضا شده بود، امضای نهایی انجام نشد. ایشان خطاب به رئیس شورا ابراز کردند: به عنوان رئیس شورا مسئولت این را می

ن نامه جدید داشته باشد؟   شرایط را طبق آ

ها و شرایط بر عهده فته شود. مسئولیت بررسی رزومهجناب آقای حامد عبدالهی همچنین افزودند: شهر دیگر رمق ندارد که دوباره رأی منفی گر

اید. ایشان با اشاره به رأی گیری نهایی بین دو گزینه شخص رئیس شورا است. با توجه به مسئولیت جنابعالی، قطعًا رزومه و شرایط را بررسی کرده

  ین نکته را گفتید و امیدواریم امروز پایبند باشید.افزودند: این دو گزینه آیا شرایط را دارند یا خیر؟ در زمان انتخاب آقای جذب هم

  ها بررسی شده؟ در برخی موارد شرایط مغایرت دارد. خواهیم دوباره به مشکل برخوریم. براساس چه مکانیزمی رزومهعضو محترم شورا افزودند: نمی

ات آن هیچگاه سپس جناب آقای علوی با بیان اینکه مقرر شد فرد جدیدی نیاید. عنوان داشتند، بر  اساس تصویب نامه وزارت کشور که تفسیر و جز

  کند. ایشان افزودند:اعالم نشد، شرایط را در نهایت وزارت کشور بررسی می

در مورد آقای رضا ساغری، مدیریت دولتی تطبیق داده شده ولی در بخش خصوصی معادل سازی با وزارت کشور است. آقای حسین علقلیزاده  نیز 

گردد. در موارد ابقه اش در شهرداری بوده و مدرک و سوابق وجود دارد. ضمنًا تمام مدارک برابر به اصل شده و به وزارت کشور ابالغ میدرصد س٩٩

 قبلی هم همین روال طی شده است. پیرو مصوبه جلسه قبل شورا قرار شد بین دو گزینه آقایان حسین علقلیزاده و رضا ساغری رأی گیری شود.

رأی گیری و پس از انتخاب آقای حسین علیقلیزاده به عنوان شهردار رشت، رئیس محترم شورا گفتند: از همه مردم و همکاران شورایی بابت  در پایان

سختی های پیش آمده، عذر خواهی می کنم و امیدوارم با کار دوچندان شاهد سرعت و تحول رشت باشیم. ایشان خطاب به اعضای محترم شورا 

کنم، از پیشکسوتان که نقش بسزایی در ایجاد وفاق داشتند از آقایان جذب و عبدالهی هم تشکر همکاران به خاطر بزرگ منشی تشکر می افزودند: از

 می کنم که با سعه صدر در این جلسه حاضر شدند.

ومی و جوان گفتند: بومی بودن نیز مد نظر در ادامه جناب آقای علوی با اشاره به فضای ایجاد شده در شبکه های مجازی برای انتخاب یک شهردار ب

ن نامه جدید انتخاب شهردار جوان سخت بود. از ورود جوانان استقبال می کنیم ولی جوانی که همه شرایط را داشته ما بود ولی در این شرایط با آ

  لیت را نپذیرفتند.باشد، نداشتیم. ایشان افزودند: گزینه های بومی زیادی هم آمدند و دعوت شدند ولی این مسئو
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عدم جذب منابع ملی با عقب اتفاقات گذشته و رئیس محترم شورا همچنین تأکید کردند: رشت دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد و به واسطه 

تا ثمره آن را های زیادی روبرو هستیم. تقاضای دعای خیر از مردم داریم و از همکاران شهرداری انتظار می رود، با تمام توان کمک کنند ماندگی

  ببینیم.

اندار، فرماندار و همه مسئوالن به ویژه مقامات لشگری و کشوری و امنیتی و قضایی تقاضا دارم کمک تصریح کردند: از امام جمعه، است آقای علوی

  کنند و به حمایت مدیریت شهری بیایند تا این حضورحداکثری بتواند ثمره اتفاقات خوب و مناسب باشد.

تبادل نظر و أخذ رأی مخفی از بین کاندید های تصدی شهرداری رشت آقایان حسین علیقلی زاده و رضا ساغری؛ آقای حسین علیقلی  پس از بحث و

  زاده  به اتفاق آراء به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند.

ی مدیریتی و اجرایی ایشان به شرح اشند که سابقهبو دارای مدرک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری می ١٣٤٤آقای حسین علیقلی زاده متولد سال 

 ذیل می باشد؛

  *شهردار خرم آباد 

 تهران  ١٩* شهردار منطقه 

 * شهردار همدان 

 * شهردار گلستان 

 * شهردار کالله (استان گلستان)

 * شهردار مینو دشت (استان گلستان)

  * شهردار نور (استان مازندران)

 دران)*  شهردار جویبار (استان مازن

 * مدیر کل دفتر هماهنگی خدمات شهری (وزارت کشور) 

 * مدیر عامل شرکت عمران و نوسازی ری، مجری طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 

وآقای حامد عبدالهی ٢/١٢/٩٧و  ١/١٢/٩٧و  ٢٩/١١/٩٧و  ٢٤/١١/٩٧و  ١٥/١١/٩٧و  ٨/١١/٩٧با توجه به غیبت آقای حجت جذب در جلسات مورخ  سپس

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٢/١٢/٩٧و  ١/١٢/٩٧و ٢٤/١١/٩٧و  ١٥/١١/٩٧و  ٨/١١/٩٧و  ٣/١١/٩٧در جلسات مورخ  نامه داخلی آ

وجه شان مشان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقایان حجت جذب و حامد عبدالهی به اتفاق آراء غیبتشورای اسالمی شهر غیبت

  تشخيص داده شد.

  تشکیل گردد. ٦/١٢/١٣٩٧جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 

  با ذکر صلوات پایان یافت.  ١١:٣٠جلسه رأس ساعت 

احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور ، سید امیر حسین علوی ، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد  حاضرین:

  ، فرهام زاهد، حجت جذب،  حامد عبدالهیذاکری، محمد حسن علیپور 
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  نوع جلسه

 محمد حسن عليپور هشتاد و دومين ٦/١٢/٩٧ ١٨:٣٠روز: دوشنبه  ساعت عادي

- اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هشتاد و دومین جلسه٤/١٢/٩٧مورخ  ٢٩٢٠براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:

  ها و لوایحاعالم وصول طرح -

  ها و لوایحبررسی طرح  -

در ابتدا جناب آقای رضا رسولی نائب رئیس محترم شورا، ضمن عرض سالم و تبریک والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر،      

مطالبی در ارتباط با دستور جلسه صحن امروز شورا بیان نمودند و با توجه به عدم حضور چهار تن از اعضای محترم شورا و رسمیت 

  استند تا جلسه تلفیق شورا با دستور کار بررسی جزئیات بودجه جاری آغاز را نمایند.نداشتن جلسه، خو

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩در ادامه با توجه به عدم حضور چهار تن از اعضای محترم شورا، جلسه رأس ساعت 

  

،  ، محمد حسن علیپور اکری، بهراد ذ ، رضا رسولی ، محمد حسن عاقل منش احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد حاضرین:

  حجت جذب

  اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  نوع جلسه

 سركار خانم شيرزاد هشتاد و سومين  ١٣/١٢/٩٧ ١٩:روز: دوشنبه ساعت عادي

شهر رشت به اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، هشتاد و سومین جلسه١١/١٢/٩٧رخمو ٣٠٠١براساس دعوتنامه شماره 

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

  :دستور جلسه  

مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٥/١٢/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ  ٩٤٤٥شماره ش رف ـ الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به ـ

بودجه خدمات شهری سال جاری  ٤١٧٠١ریال کمک مالی به آقای فرامرز امینی از پرسنل جانباز ناجا از محل دیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

  تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص".

الیحه جایزه تشویقی «مبنی بر بررسی و تصویب  ١٣/١٢/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ  ٩٧٩٩به شماره ش رف ـالیحه دوفوریتی شهرداری رشت  ـ

  ».٩٧در روزهای پایانی سال 

شهرداری رشت  ٩٨، مبنی بر بررسی و تصویب "بودجه پیشنهادی سال  ٢٤/٧/٩٧مورخ  ٧٩١١- رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  (پیوستی)".

ده تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب طرح"تشکیل  ١٣/١٢/٩٧مورخ  ٣٠١٣را به شماره نامه وارده در دبیرخانه شو-

  ماده واحده.١٢کارگروه قطار شهری رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح، 

مورخ  ١٣٩٧- ٧٧٦٣-رفشهرداری رشت پیرو الیحه دوفوریتی به شمارهش ٢٩/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٣٠٩٦١-ربررسی نامه شماره ش-

  مبنی بر صدور مجوز نسبت به راه اندازی گروه موزیک در شهرداری با استفاده از خدمات موسسات خصوصی. ١٨/١٠/١٣٩٧

 نطق قبل از دستور منشي شورا:

ناصری را قرائت  سرکار خانم فاطمه شیرزاد ضمن تقدیر از حضور فعال رسانه ها در پوشش اخبار شورا بخشی از وصیت نامه شهید اسماعیل اکبری

  کند.رود و در برابر منطق جهانیان پیروز است و تا آخرین نفس برای نیل به پیروزی مقاومت میکردند و گفتند: ملت ما به استقبال شهادت می

  نطق قبل از دستور رئيس شورا:

وره نمل گفتند: کسانی که به آخرت ایمان ندارند، ای از سجناب آقای سید امیر حسین علوی، رئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، با قرائت آیه

 اعمال زشت را در برابرشان آراستیم. آقای علوی ابراز امیدواری کردند، خداوند ما را به حال خود وانگذارد.

ورد کدهای بودجه بررسی گردد، گفتند: در کمیسیون تلفیق در م ٩٨رئیس محترم شورا، با بیان اینکه جلسات متعددی برگزار شد تا بودجه سال 

 جمع بندی شد و همه اعضا تأکید دارند که این رقم، کف بودجه است و اگر رشت بخواهد با شتاب روند توسعه را پیش بگیرد، باید شهردار رشت

های جاری است که باید تالش نماید به کمک مجموعه مدیریت شهری، بودجه را محقق نموده و اتفاقات خوبی رقم بزند. ایشان در حوزه هزینه

ها کاهش رویه زیادی داشتیم و امروز با یک رویکرد منطقی هزینهدهد، در سنوات گذشته رشد بیای نشان میهم گفتند: بررسی کدهای هزینه

که رئیس محترم شورا همچنین گفتند: امروز خبر خوشی برای پرسنل حجمی داریم، شورا در کمیسیون تلفیق مصوب کرد  یافت و به تصویب رسید.

های بپردازد. تا این عزیزان از سال بعد، در هزینه درصد از هزینه بیمه تکمیلی این کارکنان را همانند پرسنل رسمی شهرداری٥٠برای نخستین بار 

-ستگاهجناب آقای علوی، با اشاره به بررسی طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی شورای شهر بیان کردند: از د درمان دچار مشکل نشوند.

ر  های نظارتی انتظار کمک و همراهی داریم تا برای احقاق حقوق پرسنل شرکتی ضوابط قانونی تعریف کنند تا بتوانیم وضعیت نیروها را تغ
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نان ها کارکهای پیمانکار ضعیف باشد، اما سازمان بازرسی کمک کند با حذف واسطهدهیم. ایشان افزودند: شاید نظارت شهرداری بر عملکرد شرکت

  این بخش اجرایی گردد. ٩٨به حق خود برسند تا بتوانیم با یک راهکاری این نیروها را تبدیل وضعیت کنیم امیدوارم بتوانیم در سال 

نماید، روز است شهرداری در حوزه فضای سبز اقدامات خوبی می٢٠رئیس محترم شورا سپس، روز درختکاری را یادآور شدند و افزودند: اگرچه 

های گذشته مردم با مدیریت شهری در درختکاری همکاری نمایند. ایشان از رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست رود همچون سالیانتظار م

  شورا خواستند تا پس از پایان مراسم، گزارشی از وضعیت فضای سبز و توسعه آن ارائه دهند.

برای کمک به مردم نیازمند است، گفتند: اعضای شورا نمایندگان مردم هستند که تخصیص بودجه به شورا  ١٧و  ١٦های آقای علوی در مورد ماده 

شود. شورا نیز در طی های شهروندان زیادی مستقیم به شورا ارجاع مینیازمندید و روزانه اش مراجعات مردمی زیادی دارکه به خاطر جنس کاری

های نظارتی باشد، شرایط ر قرار باشد شورا هم کمک کند و هم پاسخگوی دستگاههایی به مردم عادی، نهادهای خیریه و ... دارد ولی اگسال کمک

ها پاسخ دهد. آقای علوی دارد، بخواهد به دیگر دستگاهشود. اینگونه نباشد که شورا گاهًا از منابع شخصی برای کارهای خیر قدم برمیسخت می

ای با حضور های نسقی سخن گفتند و افزودند: هفته آینده جلسهپروانه زمیندر بخشی دیگر از سخنان خود، پیرامون ساماندهی وضعیت صدور 

 مدیریت سازمان نظام مهندسی، معاونت شهرسازی و شورای شهر خواهیم داشت تا ساماندهی برای صدور پروانه برای امالک نسقی داشته باشیم.

های سلبی جوابگو گردد. شیوه افتد، شاید در آینده منشأ فاجعهی نسقی میهاآقای علوی افزودند: اتفاقاتی که امزوز در حوزه ساخت و ساز زمین

توانند در پایان سال با نیست و باید مدیریت شود. ایشان همچنین اعالم کردند: امروز با تصویب الیحه ضوابط عوارض تشویقی، مودیان می

  مراجعه کوتاه مدت از این ضوابط بهره مند گردند.

  اطق اول:نطق پيش از دستور ن

سپس جناب آقای ذاکری، عضو محترم شورای شهر رشت، در آستانه سفر رئیس جمهور به گیالن، نسبت به این سفر اعتراض کردند و گفتند: به 

  ام، پشیمانم زیرا ایشان امیدها را تبخیر کرده و تدبیر را فراموش کرده است.عنوان یک اصالح طلب که به دکتر روحانی رأی داده

اید؟! به کدام وعده سیاسی و کردههای انتخاباتی خود عمل از وعده رم شورا خطاب به رئیس جمهور ابراز کردند: شما به چند درصدعضو محت

ها در های به جامانده از دولت احمدی نژاد و نقش تحریمتان جامه عمل پوشانده اید در کجا با مردم شفاف و صریح  بوده اید؟!  خرابهاقتصادی

  اید؟!هایتان همان فامیل و آشنا و رفیق ساالری را لحاظ نکردهمروزی قابل انکار نیست ولی آیا در انتصابشرایط ا

روز آقای ذاکری ادامه دادند: گوجه دولت احمدی نژاد تبدیل به دالر دولت شما شد. مسکن مهر احمدی نژاد همان  نظام سالمت دولتتان گردید ام

- گویم که شما بر شانهام به عنوان یک اصالح طلب میکنند چرا برای حضرتعالی تبلیغ کردم، شرمندهمن سوال می من در برابر جواب مردمی که از

  های اجتماعی ما را با عملکردتان نابود کردید.های ما پا گذاشتید و سرمایه

رای پاکبانی است  که باید مکان سخنرانی شما را ایشان همچنین گفتند: آقای روحانی امروز دستاورد سفر شما برای ما اضافه شدن تایم کاری ب

  خارج از وظیفه کاری تمیز کند و در حسرت خوردن یک وعده گوشت باشد و باز هم به حرفهای خالی شما گوش دهد.

منافع ملی انتقال آب  آقای ذاکری با اشاره به رأی باالی مردم گیالن به آقای روحانی اظهار کردند: امروز پاداش این رأی، طرح غیر علمی و خالف

  دریای کاسپین است تا همین سرمایه خدادی را هم نابود کنید!

ام که امروز نماینده مجلس ما عضو محترم شورا با ابراز تأسف از همراهی نمایندگان مجلس در امضای طرح انتقال آب دریای خزر گفتند: شرمنده

اندازد. آقایانی که به فکر استقبال از رئیس جمهور هستند، دست آورد ایشان ن به راه میبه جای بازخواست از رئیس جمهور ستاد استقبال از ایشا

  را به مردم توضیح دهند؟!

کرد از سوی شهرداری رشت برای استقبال از رئیس جمهور اعتراض کردند و افزودند: از نصب هرگونه بنر و آقای ذاکری در پایان نسبت به هزینه

شان نسبت دهم و امیدوارم استاندار محترم نیز به بخشنامههیز شود و نسبت به حیف و بیت المال در این راستا تذکر میسایر موارد تشریفاتی پر

  به عدم انجام تشریفات در این سفر عمل نمایند.

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

های پیمانکار اعتراض خدمات شهری از سوی شرکت در ادامه جناب آقای محمدحسن علیپور، عضو محترم شورا نسبت به اجحاف حقوق کارگران

  کنند.ها مشکل فنی خودروهای خدماتی را از جیب کارگران کسر میماه حقوق معوقه دارند، شرکت٣کردند و گفتند: درحالی که کارکنان 
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کنند. متأسفانه پیمانکاران هزینه مشکل فنی میکنند، و مدیران ما به پیمانکاران حمله عضو محترم شورا افزودند: پیمانکاران به کارگران اجحاف می

  کنند.ماه حقوق و عیدی طلب دارند، دم عید حقوق آنها کم می٤کنند. در حالی که کارگران خودروها را از جیب کارگران کم می

شوند و ما کارگران دارند پژمرده میجناب آقای علیپور افزودند: ما عاشق جمال پیمانکاران نیستیم. رئیس خدمات شهر باید این مشکل را حل کند. 

سی چشمان خود را بر حقایق بسته ایم. ایشان از سازمان بازرسی خواست برای تبدیل وضعیت کارگران با شورا همکاری کند و افزودند: مدیر بازر

ن تکلیف شود. بردگی نیست. از کارکنان را فرستادیم بخش  ٨٤سال  پایبند به عهد خود باشد. همه ما بشریم. باید زودتر وضعیت کارگران تع

  پردازیم.کنند، درحالی که حقوق ایشان را نمیخصوصی کارگران رفت و روب را متهم به دزدی زباله خشک می

  در حوزه های خرید لوازم پزشکی شد١٧و ١٦کرد اعتبار مواد حاجی پور خواستار هزینه

های مردمی گفتند: بسیاری از افرادی که به عنوان ص اعتبار به هر عضو شورا برای کمکجناب آقای حاجی پور عضو محترم شورا، با اشاره به تخصی

شوند، واقعًا نیازمند نیستند. ایشان از اعضای شورا خواستند تا پول این می ١٧و  ١٦نیازمند به اعضای شورا مراجعه کرده و مشمول کمک از مواد 

دد. ایشان نیز در نطق پیش از دستور خود روز مهر و نیکوکاری را به همه مردم تبریک گفتند و اظهار مواد قانونی برای خرید دستگاه دیالیز هزینه گر

  رسد. هیم، عمدتًا این پول بدست مستحق نمیبا این شرایط انجام می ١٧و  ١٦کنند و کسی هم خبر ندارد. اما ماده کردند: بسیاری نیکوکاری می

ها کمک کنیم شناسیم. بجای این پول به یکی از بیمارستاننه هزینه کردن، گناه دارد. ما نیازمندان را گاهًا نمیعضو محترم شورا تأکید کردند: اینگو

نفر شاید ١٠خوریم. از  هر دهیم و فحش هم میمیلیارد تومان کمک مالی می٢تا دستگاه دیالیز و یا سنگ شکن بخرد. ایشان افزودند: ساالنه باالی 

اند که اصًال نیاز مالی ندارند، با ژست این اعتبار را جایی هزینه کنیم که ماندگار باشد. بنده خبر دارم افرادی کمک دریافت کردهنفر مستحق باشند. ٢

  روند و طلبکار هم هستند!آنچنانی و ماشین آنچنانی دنبال دریافت پول به شهرداری می

اعضای شورا برای دریافت حکم شهردار منتخب شدند و گفتند: این مهم را ویژه آقای حاجی پور در بخشی از سخنان خود خواستار همراهی همه  

ه پیگیر کنیم. ایشان افزودند: در چندماه گذشته اتفاقات خوبی نیفتاد. خیلی از دلها شکسته است. شجاعت عذرخواهی را داشته باشیم آن هم ب

ها را کنار بگذاریم و کاری کنیم که رضای خود و مردم را درپی داشته باشد. ر، کینهاند. برای رفع مشکل مردم و شهاحترام مردمی که به ما رأی داده

اتفاقات خوبی ایشان بیان کردند: دوستان حق دارند دلخور باشند. اما پیامبر بعد از فتح مکه با رأفت رفتار کرد. دلهای شکسته را بسپاریم به خدا تا 

  بیفتد.

  کردند.راه اندازی قطار شهری گفتند: کاش همه در جلسات تراموا شرکت میپور با اشاره به پیگیری آقای حاجی

م. تالش همه قابل تقدیر است. تقاضا داریم به حرمت همه باید تالش کنیم برای مشکالت رشت نظیر؛ رودخانه ها و سراوان و ترافیک تالش نما

  شود.ن به ما پشیمان نشوند. کارگروه راه اندازی قطار شهری تشکیل میها را کنار بگذاریم تا مردم از رأی دادسوگندی که خوردیم دلخوری

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:

رئیس محترم کمیسیون توسعه و عمران شورا، با ابراز خرسندی از عزم جدی اعضای شورا در حل و فصل معضالت ترافیکی رشت گفتند: 

  ی صورت گرفته است.اندازی قطار شهر خوشبختانه تقسیم کار خوبی برای راه

های اجرایی هم پای کار بیایند تا زودتر قطار شهری راه جناب آقای رضا رسولی افزودند: این یک حوزه بین سازمانی است و الزم است دیگر دستگاه

عضو شورا امروز به صحن ٩اندازی گردد. ایشان پیشنهاد تشکیل کارگروه قطار شهری را دادند و بیان کردند: این پیشنهاد بصورت طرح، با امضای 

  گردد.شورا تقدیم می

را، ایشان تأکید کردند: تشکیل این کارگروه برای تسریع در امورات قطار شهری ضروری است و در این کارگروه الزم است، شهردار، ریس محترم شو

-ای از سازمان برنامه و بودجه میداری، مدیر یا نمایندهها، فرمانهای عمرانی و مالی شهرداری و استانداری و یا نمایندگانی از این دستگاهمعاونت

تواند هماهنگی الزم بین دستگاهی را در فقدان مدیریت واحد شهری داشته باشد. عضو محترم باید حضور داشته باشند. بنابراین این کارگروه می

شورا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح انتقال آب دریای خزر عضو محترم    آن باشد. ١شورا ابراز امیدواری کردند، خروجی آن راه اندازی فاز 

  روم و در خانه می نشینم. به سمنان انتقاد شدید کردند و با اشاره به سفر رئیس جمهور به گیالن، گفتند: به استقبال رئیس جمهور نمی

  مهور نمی روماعتراض آقای رسولی به تصویب الیحه انتقال آب دریای کاسپین/ به استقبال رئیس ج

ر آقای رضا رسولی، با اعتراض به الیحه انتقال آب دریای کاسپین به استان سمنان، نسبت به سفر رئیس جمهور به گیالن اعتراض کرد. ایشان د

ست تصمیم به افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. ایشان افزودند: آنچه مسلم انطق خود گفتند: همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می
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ى مشابه شد درفضایی مملو ازخوش بینی های آبی که منجر به تبدیل دریاچه ارومیه به کویر نمک و چندين تجربهاحداث و اجرای سدها وسازه

کردند البد مفرط همراه با توجیهات ظاهرًا کارشناسانه وصورت گرفته و همه کسانی که از بدو تا آشکارشدن فاجعه از اینگونه تصمیمات دفاع می

  اند.  خیرخواه ملک وملت بوده

زرگ جناب آقای رسولی با اشاره به تصویب الیحه انتقال آب دریای کاسپین در مجلس تصریح کردند: اینک دوباره نقطه از سر خط، داریم اشتباه ب

در برابر نیروهای آشکار و نهان طبیعت به ما  زنیم. نگاهی به تاریخ طبیعی جهان و زوال محتوم برساخته های بشروغیرقابل جبرانی را دامن می

های گیاهی و ها وگونهدهد که با فطرت و نظام تکوینی طبیعت در افتادن حکم عقل نیست. بالیی که سر منابع طبیعی، جنگلاین هشدار را می

م آیا کافی نیست تا به خود زنهار دهیم و به حق حیات کنیایم و هنوز داریم نتایج زیانبار آن را مز مزه میجانوری و آب های عمیق زیر زمینی آورده

  باشندگان پس از خود که همانا مخلوقات خداوند رحمان هستند بیاندیشیم؟ 

ای بمنظور مطالعات و اجرای طرح انتقال آب بین حوزه ١٣٩٨الیحه بودجه سال ١٥ایشان افزودند: پیشنهاد بودجه درقالب الحاق یک بند به تبصره 

های آبی دریای کاسپین و سه استان شمالی کشور به فالت مرکزی، قطع نظر از مالحظات سیاسی، امنیتی، زیست محیطی به لحاظ و سرشاخه

حقوقی نیز واجد اشکاالت شکلی و ماهیتی است ازجمله اینکه موضوع انتقال آب کاسپین و پیامدهای اقلیمی وسرزمینی آن اساسًا ماهیت 

هاى تخصصى و صحن مجلس یا هر گزاره ه ساکن و بدون طی کردن فرآیند تقنینی و تصویِب ماده واحده در كميسيونای ندارد تا ابتدا ببودجه

ای را تجویز کرده باشد، دفعتًا و بدون تمهید مقدمات قانونی، درالیحه بودجه برای تحقق آن های بین حوزهقانونی که اصل موضوِع انتقال آب

  بودجه پیشنهاد شود!!

رم شورا با اظهار تأسف از امضای این الیحه توسط نمایندگان مردم در مجلس گفتند: پر واضح است  الیحه بودجه به عنوان یکی از ارکان عضو محت

شود. مادام که درحوزه عمرانی و اجرایی طرحی از و اس و اساس مالیه عمومی کشور از مراحل پیشنهاد، تصویب، تخصیص و تفریغ تشکیل می

قانونی و شرعی منجز و روشن نباشد و ضرورت اجرای آن به موجب قانون و از طریق مراجع و مبادی صالح قانونی احراز و ابالغ  یحیث اباحه

نشده باشد، تصویب بودجه برای اجرای آن محل اشکال اساسی است. عالوه بر ایراد شکلی فوق به لحاظ ماهوی و اینکه آیا مطالعات و امکان 

ام شده است یا خیر؟ ابهامات اساسی وجود دارد. یکی از ایرادات وارده به برخی کنش های مدیریتی در سطح کالن کشور سنجی چنین طرحی انج

- های خلق الساعه و شتابزده بوده است. آیا رواست که بدون رعایت صرفه و صالح بخش عمدهدرگذشته همین اهمال در تدقیق آثار و پیامد طرح

ی منافع موهومی که ممکن است برای بخش دیگر ایجاد شود دست به چنین اقدام پر ریسک وده و کارشناسی نشدهای از جامعه با تصور ناآزم

  بزنیم که مصداق بارز ِان االنسان لفی خسر خواهد بود.

اين هفته ميهمان گيالن آقای رسولی، با اشاره به سفر قریب الوقوع دکتر روحانی به گیالن خطاب به ایشان گفتند: آقاى رئیس جمهور، حضرتعالى 

به خواهيد بود و بنده به عنوان يك شهروند رشتى و گيالنى كه به مهمان نوازى و خونگرمى شهره اند، قطعًا واجبات ميهمان نوازى كه احترام 

لى نخواهم آمد، در خانه می ميهمان است را به جا خواهم آورد. لكن مستحبات را بعيد ميدانم، فلذا به عنوان يك رشتوند قطعًا به پيشواز حضرتعا

ا نشینم و اندک بارقه هاى اميِد باقيمانده را در فرمايشات جنابعالى در الهیجان خواهم جست... و از صميم قلب اميدوارم ابهامات موجود ب

  فرمايشات مستدل و فنى حضرتعالى برطرف گردد.

ع حقوق مردم گیالن خواندند و ا براز کردند: قطعًا حق قانونى بنده به عنوان يك شهروند ايرانى و گيالنى براى عضو محترم شورا این الیحه را تض

ن کننده بهپيگيرى پروژه ویژه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، مجمع محترم تشخيص  هاى ناصواب از اين دست از طريق مراجع تع

های مأمور به صیانت از منابع ملی و محیط زیست در قضایيه و دستگاهمصلحت نظام، شوراى محترم نگهبان و مبادی مدافع حقوق عامه درقوه 

و  قوه مجریه ... جهت جلوگیری از این اقدام ناسنجیده و زیانبار محفوظ خواهد بود فلذا در صورت عدم اقناع ازحق شهدوندی خود برای اعتراض

انتقال آب دریای کاسپین به کویر مرکزی از طریق مبادی قانونی  شکایت از سازمان محیط زیست کشور و قوای محترم مجریه و مقننه در خصوص

ت استفاده خواهم نمود. از کارشناسان، کنشگران مدنی ،اساتید دانشگاه، روحانیت مسئول و آگاه و همه کسانی که به سرنوشت ایران بعنوان مل

بستر گفتگو و مطالعه فارغ از اينكه با بنده موافق يا مخالف باشند، رود با آغاز سخن، تحقيق و فراهم نمودن یکپارچه دل مشغول هستند انتظار می

اوره نسبت به آينده خود و فرزندان خود با آگاهى و احساس مسئوليت تصميم بگيرند. ایشان در پایان اظهارات خود از استاد بزرگ زاده، بابت مش

  حقوقى تخصصى تقدیر کردند.

قبال، پیگیر مطالبات رشت از رئیس جمهور خواهیم شدند و از نمایندگان مردم در پارلمان محلی رئیس محترم شورا، با حضور در مراسم است

  خواستند تا در مراسم سفر رئیس جمهور به گیالن شرکت کرده و ضمن بیان انتقادها، پیگیر رفع مشکالت رشت باشند.
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های رشت و مرکز دپوی ای دارد. رودخانهیطی، ترافیکی و توسعهجناب آقای سید امیر حسین علوی گفتند: رشت مشکالت زیادی اعم از زیست مح

- استانزباله سراوان نیازمند توجه جدی است و امیدوارم این سفر ثمره خیری داشته باشد و باید تالش کنیم مشکالت را حل کنیم. ایشان افزودند: 

  عتبار برای راه اندازی زباله سوز دارد.اند و گیالن هنوز کمبود اهای دیگر زباله سوزشان را تأمین اعتبار کرده

کند و هرجا الزم باشد در سفر استانی رئیس جمهور آقای علوی ادامه دادند: مجموعه شورا به عنوان نماینده مردم اعتراض و انتقاد خود را بیان می

  همراهی خواهد کرد.

ن، توسعه ایران است شب گذشته و در هشتاد و سومین جلسه صحن جناب آقای احمد رمضانپور عضو محترم شورا در ادامه افزودند: توسعه گیال

تواند برای توسعه اقتصاد شهری مفید باشد. ایشان با اشاره به می هاشورا، ایشان گفتند: با هرنوع سفر مسئوالن کشور با استان موافقم و این سفر

  توان نادیده گرفت.ها  نمیگران را در ایجاد این دلخوریاظهارات مخالف دکتر ذاکری و رسولی بیان کردند: البته سهم دولت و دی

و  عضو محترم شورا با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور و دنیا تصریح کردند: نباید تنها نیمه خالی لیوان را دید و می باید سهم دولت، مجلس

نوزا بوده است، ابراز کردند: مردم مهمان نوازی خود را انجام مهمانشان با بیان اینکه گیالن همواره مردم را هم در ایجاد این مشکالت دید. ای

خواهد داد و به استقبال رئیس جمهور خواهند رفت. بنده با تمام سفرهای مسئوالن کشور به استان موافقم. هر سفری دست آوردی خواهد 

ایران است و ما بتوانیم برای توسعه اقتصاد شهری از دولت داشت و امیدوارم سفر روحانی بتواند یادآور این خاطره باشد که توسعه گیالن توسعه 

  کمک گرفته و این سفر دست آوردهای خوبی داشته باشد.

  تواند کار مفید در اقتصاد شهر باشد.آقای رمضانپور عضو محترم شورا همچنین گفتند: بحث راه آهن رشت به قزوین هم می

درصد از زمان تصویب تا ٣٥ی گفت: در کمیسیون تلفیق در این زمینه بحث شد. و قرار شد کال عضو محترم شورا نیز در مورد الیحه عوارض تشویق

میلیاردی نیاز داریم بهمین دلیل تاریخ آن  ٥٠اسفند الیحه تشویقی اعمال گردد. این تشویق برای رفع مشکل مالی شهرداری است و به یک رقم ٢٥

با بیان اینکه انواع عوارض داریم، تصریح کرد: این عوارض برای تخلف ساختمانی  و جرایم یک  اسفند درنظر گرفتیم. ایشان ٢٧تا حداکثر  ٢٥را 

 طبقه کمیسیون ماده صد درنظر گرفته شده است. اما عوارض جرایم ماده صد رقمش بسیار زیاد است. قبال در کمیسیون بودجه بررسی شده و مقرر

درصد گردد.اما اعضای دیگر مخالفت کردند. چون  ٤٥ده صد خود را هم بپردازد، رقم آن درصد تخفیف دهیم و اگر کسی خواست تخلف ما٣٥شد 

  کمیسیون ماده صد بحث تهاتر را هم دارد، قرار شد تا پایان اسفند تهاتر هم ملغی گردد.

یشنهاد دادیم تهاتر حذف ساعت تایم زمانی برای مودیان نیست. بهمین دلیل پ٤٨حاجی پور در این زمینه گفت: سیستم شهرداری پاسخگوی 

  گردد. و جریمه ماده صد هم درنظر گرفته نشود. کمیسیون ماده صد دستور و رای قاضی دارد و الزم االجراست.

اسفند لحاظ کردیم برای اینکه بتوانیم بخشی  ٢٥عضو شورا افزود: مشکالت مالی پایان سال شهرداری زیاد است و اگر تاریخ پرداخت بدهی را تا 

م. ضمن اینکه سیستم نظارتی ما هم فعال نیست و تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و برخی از مودیان از مشک الت مالی شهرداری را حل نما

  دانه درشت جرایم ماده صد خود را هم مشمول این قانون می کنند.

  د ندارد. ساعت تایم پرداخت جریمه، ربطی به جرایم کمیسیون ماده ص٤٨رئیس شورا هم گفت: این 

د، در این ماه شاهد هجمه شدید پیمانکاران خواهید بود.   علوی همچنین گفت: اگر تهاتر را برای اردیبهشت محاسبه نما

از این وی تاکید کرد: بنظر می رسد شهرداری با این الیحه، شهرداری تنها برای پرداخت بدهی ها تالش دارد. ولی هیچ نقشه راه و پلنی ندارد که 

    یافت شده، چند درصد با پیمانکاران تسویه حساب نماید. بنابراین لغو یکباره تهاتر نیز شهرداری را دچار مشکل می کند.رقم در 

حامد عبدالهی هم گفت: پایان سال پرداخت حقوق دغدغه شهرداری است ولی باید درنظر گرفت شرکت های پیمانکار نیز برای پرداخت حقوق 

  دغدغه دارند.کارکنان خود در پایان سال 

خزانه دار شورا افزود: شنیده شده برخی از اسم تهاتر سوء استفاده می کنند و چون خوب اجرا نمی شود، شب عید آسیب زا برای پیمانکاران 

ست. و پایان خواهد بود. پیشنهاد من این است که شیوه نامه را اصالح کنیم نه اینکه حذف کنیم. شهرداری با این درآمد پاسخگوی پیمانکاران نی

  سال از طرف ایشان دچار هجمه خواهیم شد.

لی وی افزود: تهاتر حذف نگردد ولی با یک مکانیزمی این شیوه نامه کنترل و نظارت شود. عبدالهی همچنین گفت: بنده عضو کمیته تهاتر هستم و

  ک شفافیتی در عملکرد شهرداری ببینیم.تاکنون یکبار هم به جلسات آن دعوت نشده ام و از این حیث گله دارم. انتظار داریم ی

میلیارد تومان پول نیاز داریم. اگر با این مکانیزم بتوانیم به این هدف برسی، درواقع سرمایه شهرداری را به  ٤٥عضو شورا ابراز کرد: تا پایان سال، 

ن کرد.   حراج گذاشته اید باید سقفی برای آن تع
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رت مساله را نباید پاک کرد. سیاسیت تشویقی تنها پاسخگو نیست. تازمانیکه مودی نخواهد ملک خود را بهراد ذاکری نیز در این زمینه گفت: صو

  بفروشد، اتفاقی به لحاظ قانونی برای پرداخت بدهی نمی افتد.

دارند، برخورد جدی عضو شورا افزود: برخورد جدی و قهری با سازندگان دانه درشت صورت نمی گیرد. برای افرادی که مبلغ قابل توجهی بدهی 

ن گردد.   شود و زمان بازپرداخت تع

وی همچنین گفت: راه حل مشخص این است که اگر قرار است تهاتر انجام شود، نظارت درستی بر آن صورت گیرد. اگر لیست تهاتر ها و قیمت 

رسانی درستی صورت گیرد، شهروندان هم اعتماد  آن مشخص باشد، و اعضای شورا هم بتوانند دسترسی یابند، داللی ها حذف می گردد. اگر اطالع

  می یابند.

درصد تخفیف تصویب شد. مبنی بر اینکه  افرادی که تا پایان سال عوارض خود را بپردازند، ٣٠در پایان مذاکرات، الیحه عوارض تشویقی با 

افزون بر آن، مودیانی که آرای جرایم ماده  غو گردد.مشمول این تخفیف می شوند. همچنین مقرر شد انجام تهاتر تا پایان اردیبهشت سال آتی ل

  درصد هم  از تشویقی عوارض برخوردار گردند.٢٠درصد تخفیف می توانند  ٣٠صد دارند، اگر نقدی بپردازندف عالوه بر 

  محور تنظیم شده است ١٠اولویت بندی های فرهنگی شورا در   رئیس کمیسیون فرهنگی شورا خبر داد:

ین جلسه صحن شورا گفت: اگرچه بودجه مصوب سال بعد بودجه ایده آل شورا نیست ولی امیدواریم خداوند کمک نماید در هشتاد و سوم

م.   بتوانیم بودجه را محقق نما

  میلیارد تومان برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی پیش بینی شده است. ٤٥عاقل منش افزود: بودجه فرهنگی سال بعد تنها 

درصد سهم بودجه عمرانی لحاظ می شود.اما نسبت تخصیص بودجه  ٦٥درصدسهم بودجه جاری و ٤٥تنظیم بودجه معموال  وی تصریح کرد: در

ن است.   عمرانی به جاری در رشت نسبت به دیگر کالنشهرها پا

فرهنگی افزایش یابد، الزم است در عضو شورا  با بیان اینکه سراهای فرهنگی و ورشی رشت بسیار ناچیز است، اظهار کرد: اگر قرار شد سهم بودجه 

  حوزه پروژه های عمرانی مرتبط با فرهنگی هزینه گردد.

با  عاقل منش بر پرهیز از موازی کاری دیگر سازمان ها و مناطق با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تاکید کرد و افزود: اجرای برنامه ها باید

  محوریت سازمان فرهنگی باشد.

به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور بر صرفه جویی هزینه ها در اجرای برنامه های فرهنگی تاکید کرد و ابراز داشت: بجهت صرفه عضو شورا با اشاره 

جویی در هزینه های چاپ و مشکالت زیست محیطی از روش های نوین تبلیغاتی نظیر تلوزیون های شهری استفاده شود و نحوه استفاده از 

  یک الیحه به شورا ارسال گردد.ابزارهای جدید تبلیغاتی طی 

باید های اولویت بندی شورا صورت گیرد و میها بر اساس سیاستجناب آقای عاقل منش همچنین گفتند: سیاست گذاری در اجرای برنامه

  سازمان فرهنگی اولویت های خود را به شورای شهر ارسال نماید. 

محور تدوین یافته است؛ ترسیم برنامه  ١٠های فرهنگی این کمیسیون حول ت بندیرئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورا تصریح کردند: اولوی

- های فرهنگی و اجرای آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ساماندهی مراکز فرهنگی و اجتماعی شهر، تأمین زیر ساختچشم انداز برنامه

های عمرانی، محیط زیستی و ترافیکی، های فرهنگی با دیگر حوزهفعالیتهای فرهنگی و ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار، و پیوستگی 

توسعه حقوق شهروندی مبتنی بر هویت ایرانی اسالمی با استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی، توسعه ورزش همگانی در محالت، ایجاد شور و 

های های اجتماعی و محله محوری با آموزششارکتنشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت و همچنین تالش در جهت ارتقای سطح م

  شهروندی از سند چشم انداز کمیسیون فرهنگی شوراست.

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا مبنی بر"جایزه  ٧/١٢/٩٧مورخ  ٢٩٥٧ثبت شده به شماره ٦/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٩٢٣٩رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

نظر و أخذ رأی ضمن مخالفت با دو فوریت آن، به اتفاق و تبادل" با قید دو فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث ١٣٩٨ی پیشنهادی سال تشویق

  ذیربط ارجاع شود. آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون
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  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:

در  ٧/١٢/٩٧مورخ   ٢٩٥٦ثبت شده به شماره  ٥/١٢/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ  ٩٤٤٥الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف ـ 

ریال کمک مالی به آقای فرامرز امینی ٠٠٠/٠٠٠/٥٠دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

علت آسیب دیدگی در اندام چشم، گوش و درصد نایل گردیده و به ٦٠از پرسنل جانباز ناجا که در حین عملیات به درجه جانبازی 

های درمانی خود دچار مغز (که منجر به تخلیه چشم راست وی گریده است) و با توجه به درخواست نامبرده که در تأمین هزینه

بودجه خدمات شهری سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و  ٤١٧٠١مشکل گردیده است، از محل دیف اعتباری 

قدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با پیشنهاد شهرداری با اشخاص" ا

  رأی مخالف موافقت گردید. ٤رأی موافق و  ٦

 دستور دوم:

در  ١٣/١٢/٩٧مورخ ٣٠٠٧ثبت شده به شماره  ١٣/١٢/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ  ٩٧٩٩الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  ٥٩دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ در راستای اجرای ماده 

نظام مالی کشور و به منظور افزایش نقدینگی و وصول مطالبات شهرداری، رقابت پذیری با بانک ها و رضایتمندی و تشویق 

ساز و همچنین با توجه به شرایط رکود اقتصادی و تحریم های موجود و کاهش سایر منابع درآمدی شهروندان در بخش ساخت و 

ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بجهت تحقق درآمدهای بودجه مصوب، جهت انجام تعهدات مالی شهرداری رشت 

الیحه جایزه تشویقی در «محقق شدن درآمد به پیوست  و همچنین جهت دریافت مطالبات شهرداری و ٩٧در روزهای پایانی سال 

اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی ضمن تصویب دوفوریت آن، با » ٩٧روزهای پایانی سال 

  به اتفاق آرا موافقت گردید. ٩٧پیشنهاد شهرداری برابر الیحه پیوستی جایزه تشویقی روزهای پایانی سال 

  سوم:دستور 

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٣ثبت شده به شماره  ٢٤/٧/٩٧مورخ  ٧٩١١-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر بررسی و تصویب "بودجه پیشنهادی  ٢٩/١١/٩٧وصول شده در هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 

درصدی نسبت به بودجه سال گذشته از حیث منابع بالغ بر  ٣٠ه به کاهش شهرداری رشت (پیوستی)" با توج ٩٨سال 

هزار لایر  ٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٦هزار ریال (معادل ششصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان) و از حیث مصارف نیز بالغ بر  ٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٦

هزار لایر) و  ٠٠/٠٠٠/١٥٠/٣ری (به مبلغ درصد بودجه جا ٤٦(معادل ششصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان) می باشد و با تسهیم 

هزار لایر) تهیه و تنظیم گردیده که مجموع بودجه شهرداری پس از تلفیق با  ٠٠٠/٠٠٠/٧٠٠/٣درصد بودجه عمرانی (به مبلغ  ٥٤

هزار لایر  ٠٠٠/١٢٠/٨٤٣/٣هزار لایر بخش جاری و مبلغ  ٠٠٠/٠١٩/٧٨٥/٣هزار لایر شامل  ٠٠٠/١٣٩/٦٢٨/٧بودجه سازمان ها به رقم 

شورا  ٢٩/١١/٩٧ریال در هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦بخش عمرانی و با توجه به تصویب کلیات بودجه با مبلغ 

شهرداری(پیوستی)  ١٣٩٨و بررسی جزئیات بودجه جاری و عمرانی در جلسات متعدد کمیسیون تلفیق شورا، بودجه پیشنهادی سال 

درصد بودجه عمرانی  ٥٨ریال) و ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٥٣/٢درصد بودجه جاری (به مبلغ ٤٢ریال و با تسهیم  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦با مبلغ 

ریال) به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد؛ بودجه سازمانهای تابعه شهرداری پس از بررسی در ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٤٧/٣(به مبلغ 

 های مورد تصویب قرار گیرد.کمیسیون

  دستور چهارم:

ده تن از اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب طرح"تشکیل  ١٣/١٢/٩٧مورخ  ٣٠١٣نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  ٤

  کارگروه قطار شهری رشت"(پیوستی) مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و ماده واحده به شرح؛
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 و در راستای تسریع در بررسی، پیگیری و اتخاذ برخی با توجه به اینکه قطار شهری یک پروژه بین سازمانی است ماده واحده:

-تصمیمات فنی و اقتصادی موضوع تراموا (قطار شهری) شهر رشت کارگروهی از افراد ذیل در شورا اسالمی شهر رشت تشکیل می

سالمی شهر در این گردد. بدیهی است تصمیمات این کارگروه نافی اختیارات شورا مندرج در قانون تشکیالت و اختیارات شوراهای ا

 امور پروژه نخواهد بود.

  نماینده معاونت امور عمرانی استانداری.-١

  نماینده معاونت امور اقتصادی استانداری.-٢

  نماینده فرمانداری رشت.-٣

  یک عضو از نماینده شورای اسالمی شهر رشت.-٤

  شهردار شهر رشت.-٥

  معاونت شهرسازی شهرداری رشت.-٦

  ل و نقل شهرداری رشت.معاونت ترافیک و حم-٧

  گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت.مدیر عامل سازمان سرمایه-٨

  مدیر امالک شهرداری رشت.-٩

  مدیر امور مالی شهرداری رشت.-١٠

  مدیر پروژه قطار شهری شهرداری رشت.-١١

 به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.ی)، (پیوستماده واحده١٢سازمان مدیریت و برنامه ریزی، "مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح، -١٢

  دستور پنجم:

 ١٨/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٧٦٣-رفش  شهرداری رشت پیرو الیحه دوفوریتی به شماره ٢٩/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٣٠٩٦١-رنامه شماره ش

و  ١٣٩٧-١٣١٩٣١است شماره در دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری با توجه به درخو ٢٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٥٦٧تبت شده به شماره 

مدیر محترم روابط عمومی و امور بین المللی در نظر دارد؛ نسبت به راه اندازی گروه موزیک در شهرداری با استفاده از  ١٣٩٧-١١١٥٩٨

خدمات موسسات خصوصی اقدام نماید، در جلسه مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب دو فوریت آن، با 

  هاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.پیشن

با ذکر صلوات پایان  ٢٢تشکیل گردد. جلسه رأس ساعت  ٢٠/١٢/١٣٩٧همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه (فوق العاده) مورخ 

  یافت.

ن علیپور، حجت جذب، احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حس حاضرین:

  اسماعیل حاجی پور، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی

  فرهام زاهد غایبین:
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

٧٤  
 

 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  نوع جلسه

 محمد حسن عليپور هشتاد و چهارمين ٢٠/١٢/٩٧ ١٩روز: دوشنبه  ساعت فوق العاده

شهر رشت به اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای اد و چهارمین جلسه، هشت١٨/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٣٧براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:
  نطق اعضای محترم شورا -

  ا و لوایحاعالم وصول طرح ه -

  بررسی طرح ها و لوایح -

  سایر موارد با قید زمان و فوریت -

  

در ابتدا جناب آقای رضا رسولی نائب رئیس محترم شورا، مطالبی در ارتباط با دستور جلسه صحن امروز شورا بیان نمودند و با 

ا با توجه به ایام پایانی سال و بررسی توجه به عدم حضور چهار تن از اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن جلسه، خواستند ت

برخی لوایح مهم و دو فوریتی شهرداری پس از امضاء حداقل هشت تن از اعضای محترم شورا بتوانیم در روز چهارشنبه مورخ 

م. ٢٢/١٢/٩٧   نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده اقدام نما

با ذکر  ١٩:٣٠، و رسمیت نداشتن جلسه شورا، جلسه رأس ساعت در ادامه با توجه به عدم حضور چهار تن از اعضای محترم شورا-

  صلوات پایان یافت.

  احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد حاضرین:

  اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، سید امیر حسین علوی، حامد عبدالهی غایبین:
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 نوع جلسه
 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان

 محمدحسن عليپور هشتاد و پنجمين ٢٢/١٢/٩٧ ١١:روز: چهارشنبه ساعت فوق العاده

شهر اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای ، شصت و هشتمین جلسه٢١/١٢/٩٧مورخ ٣٠٦٧براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیرشت به ر   بخش قرآن مجید برگزار گردید. یاست جناب آقای سید امیرحسین علوی ر

  دستور جلسه:  

مبنی بر بررسی و اصالح بودجه شهرداری مرکز با  ١٩/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ١٠٢٧٦رف ـالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

تحت عنوان "ارائه خدمات سازمان حمل و نقل و بار مسافر" از  ٢/٤١٦٠٥ریال از ردیف اعتباری ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦کسر مبلغ 

تحت عنوان "کمک به  ١/٤١٦٠٥هزار ریال و اضافه نمودن مبلغ مذکور به ردیف اعتباری  ٠٠٠/٥٠٠/٢٥هزار ریال به  ٠٠٠/٠٠٠/٣٢

  هزار ریال. ٠٠٠/٥٠٠/٧٢ال به هزار ری ٠٠٠/٠٠٠/٦٦سازمان حمل و نقل و بار و مسافر" از 

در خصوص "کاهش سقف کمک بالعوض به انجمن  ١٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٦٨٩- رفالیحه شهرداری رشت به شماره شبررسی ـ

تحت عنوان "کمک به انجمن بیماران کلیوی" و نسبت به کسر مبلغ  ٧/٤١٦٠٨بیماران کلیوی" از محل ردیف کد اعتباری 

  تحت عنوان "هدایای تشویقی" و اضافه نمودن به ردیف اعتباری مذکور". ٤١٧٠٢ال از ردیف کد اعتباری میلیون ری٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠

ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٧٩١١رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  تحت عنوان" کمک به موسسات خصوصی  و اشخاص ". ٤١٧٠١( بیست میلیون تومان) به گروه خیریه لبخند از ردیف 

مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه و چهارمین نشست  ٢٤/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٦٢٦٣٤-ربررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ـ

  ". ١٩/٨/٩٧کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

دار محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب به پیوست خزانه ١٩/١٢/٩٧خ مور  ٣٠٤٤بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره  ـ

  شورای اسالمی شهر رشت". ٩٨یک نسخه بودجه پیشنهادی سال 

  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

نه شورا، در دبیرخا ١٨/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٤٠ثبت شده به شماره  ١٨/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٩٢٠-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش-١

مبنی بر "کمک مالی به آقای محمود نجفی" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن 

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

اعضای محترم شورا مبنی بر بررسی و تصویب طرح نه تن از   ٢٢/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٧٥نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره - ٢

"اعطای قبر به مشاهیر، مفاخر و هنرمندان شهر رشت" مشتمل بر آغاز، جامعه هدف و تأثیرات، پیشنهاد طرح (پیوستی) با قید 

شد به  یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن موافقت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر

  کمیسیون ذیربط ارجاع شود.
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  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:

در  ٢٠/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٥٦ثبت شده به شماره ١٩/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ١٠٢٧٦رف ـالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش

) ٢/٥١٠٢اری (جاری حقوق ردیف در نظر دارد؛ با عنایت به کسری یارانه دریافتی شهرددبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شهرداری رشت 

جهت پرداخت حقوق پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر نسبت به اصالح بودجه شهرداری با کسر مبلغ 

تحت عنوان "ارائه خدمات سازمان حمل و نقل و بار مسافر" و اضافه نمودن مبلغ  ٢/٤١٦٠٥ریال از ردیف اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٦

تحت عنوان "کمک به سازمان حمل و نقل و بار و مسافر" به جهت اصالح نقیصه مطروحه و  ١/٤١٦٠٥اعتباری  مذکور به ردیف

سازمان حمل و نقل و  ٣/٥١٠٢پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سازمان فوق الذکر در دو ماه پایانی سال و اعمال آن در کد اعتباری 

قدام نماید، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ائه خدمات قراردادی" ابار و مسافر تحت عنوان "یارانه دریافتی بابت ار

 أخذ رأی ضمن تصویب دو فوریت آن با پیشنهاد شهرداری، به اتفاق آراء موافقت گردید.

 دستور دوم:

دبیرخانه شورا، در  ١٨/١١/٩٧مورخ  ٢٧٩٧ثبت شده به شماره  ١٧/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٧٦٨٩-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری برابر درخواست  ٢٤/١١/٩٧اعالم وصول شده در هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 

مدیر محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیالن در خصوص کاهش سقف کمک  ١٢/١٠/٩٧مورخ  ١٩٦٧٦١شماره 

، در نظر دارد؛ نسبت به افزایش مبلغ ٩٧ریال در سال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠به  ٩٦ریال در سال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠بالعوض به انجمن از 

تحت عنوان "کمک به انجمن بیماران کلیوی" با  ٧/٤١٦٠٨از محل ردیف کد اعتباری  ٩٧ریال به سقف کمک در سال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

تحت عنوان "هدایای  ٤١٧٠٢لیون ریال از ردیف کد اعتباری می٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠توجه به عدم اعتبار در ردیف مذکور نسبت به کسر مبلغ 

کمیسیون فرهنگی و  ٧/١٢/٩٧اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ  ٧/٤١٦٠٨تشویقی" و اضافه نمودن به ردیف اعتباری 

مذکور، در جلسه های کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ١٧/١١/٩٧اجتماعی شورا و نیز مورخ 

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا  ٢٥/١١/٩٧مورخ ٢٨٤٣ثبت شده به شماره  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧ـ٧٩١١رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

  شورای اسالمی  ٢٩/١١/٩٧سه مورخ اعالم وصول شده در هفتاد و هشتمین جل

ریال ( بیست میلیون تومان) به گروه خیریه لبخند از  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠شهر رشت مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ مبلغ 

واحد  ٢٥/٩/٩٧-١٨٥٠٦٩تحت عنوان" کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" و برابر درخواست نامه شماره  ٤١٧٠١ردیف 

سال در زمینه کودکان مبتال به سرطان   ٥ه علوم پزشکی گیالن در خصوص کمک به گروه خیریه لبخندکه به مدت مددکاری دانشگا

د دانشگاه علوم پزشکی نیز می ١٧و بیمارستان  باشد، باتوجه به نیاز این کودکان به مراقبت و شهریور فعالیت داشته و مورد تأ

و  ١٢/١٢/٩٧پس از طرح در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی مورخ  های سنگین درمان اقدام نماید،داشتن هزینه

/ و پس از أخذ گزارش از کمیسیون های مذکوردر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل ٧/١٢کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 

 نظر و أخذ رأی با پیشنهاد شهرداری، به اتفاق آراء موافقت گردید.

  دستور چهارم:

در دبیرخانه شورا، مبنی ٢٦/٨/٩٧مورخ ١٩٣٣ثبت شده به شماره  ٢٤/٨/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٦٢٦٣٤-راری رشت به شماره شنامه شهرد

  به شرح؛ ١٩/٨/٩٧بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

از پل عابر پیاده، قبل از کوچه سوم، به نام بن بست  بعد-نامگذاری بن بست واقع در بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد-١

  اول.
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ر نام کوچه واقع در کمربندی شهید بهشتی-٢ کوچه ده متری اول شمالی، به نام -سمت راست-ابتدای ورودی شهرک قدس-تغ

  زاده با زیرنویس ده متری اول شمالی.کوچه شهید حمید ذکریا

خیابان شهید خانجانی، نامگذاری کوچه و بن -قبل از بیمارستان آریا-وار ولیعصر(عج)های واقع در بلنامگذاری کوچه و بن بست-٣

 الی آخر. ١بندی از شماره ها به ترتیب شمارهبست

ر نام کوچه واقع در میدان شهید فتحی(زرجوب)-٤ کوچه مادر، به نام کوچه شهید -جنب رستوران پرشت-خیابان شهید طالبی-تغ

  محمدرضا قمر.

ز.-پورخیابان شهیدان شمسی-ری کوچه واقع در خیابان شهید رجایینامگذا-٥   اولین کوچه سمت راست، به نام کوچه پا

ر نام کوچه-٦ ها به ترتیب کوچه کوچه بیستم، نامگذاری کوچه-خیابان دکتر معین-شیدایی و شایان واقع در گلسار-های مرتضیتغ

  ١٧٫و ١٥-١٤

ر نام کوچه واقع در شهرک مه-٧   ).١(مهره نام کوچه شهید عباس رستم زاده، ب١مهر -بلوار انقالب اسالمی شمالی-رتغ

-ها به صورت شماره، نامگذاری کوچه و بن بست١عرفان-کوی عرفان-های واقع در بلوار ولیعصر(عج)نامگذاری کوچه و بن بست-٨

  بندی زوج و فرد.

بن بست اول و بن کوچه شهید ناصح، به نام -ستان ملتروبروی بو-نامگذاری تعداد دو بن بست واقع در بلوار شهید احمدزاده-٩

  بست دوم.

کوچه عابدین کاشفی، به نام قاصدک به صورت زوج و فرد، -های واقع در کمربندی شهید مدرسنامگذاری کوچه و بن بست-١٠

کور، در جلسه مطرح و پس از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذ ٣٠/١١/٩٧پس از طرح در جلسه 

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

  دستور پنجم :

 ٩٨دار محترم شورا به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سالخزانه ١٩/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٤٤نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

ریال (هزینه) جهت بررسی و تصویب  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩ریال (درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٩شورای اسالمی شهر رشت با مبلغ 

  نهایی، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

 ٢برابر تبصره٢٠/١٢/٩٧جلسه مورخ با توجه به غیبت آقایان، سید امیرحسین علوی، اسماعیل حاجی پور و حجت جذب در سپس

ن ١٦ماده  شان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقایان سید امیر حسین نامه داخلی شورای اسالمی شهر غیبتآ

  شان موجه تشخيص داده شد.علوی و اسماعیل حاجی پور و حجت جذب به اتفاق آراء غیبت

  تشکیل گردد. ٢٧/١٢/١٣٩٧ـورا روز دوشنبه (فوق العاده) مورخ همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شـ-

  با ذکر صلوات پایان یافت . ٤٥/١٢جلسه رأس ساعت -

  

احمد رمضانپور، فاطمه شیرزاد، محمد حسن عاقل منش، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، فرهام زاهد، اسماعیل  حاضرین:

  حاجی پور، حجت جذب، سید امیر حسین علوی

  ، رضا رسولیحامد عبدالهی غایبین:
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 منشی جلسه شماره جلسه تاریخ زمان  نوع جلسه 

 خانم فاطمه شيرزاد هشتاد و ششمين ٢٧/١٢/٩٧ ٢٠:روز: دوشنبه ساعت فوق العاده

شهر رشت به اسالمی  ی(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورا ، هشتاد و ششمین جلسه٢٥/١٢/٩٧مورخ٣٠٩٦براساس دعوتنامه شماره

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی  بخش قرآن مجید برگزار گردید. ریاست جناب آقای سیدامیرحسین علوی ر

  :دستور جلسه  

دیف کد ریال از ر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣؛ نسبت به کسر مبلغ ٢٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٩٧٩٥-رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ـ

 ٢٠٦٠٤تحت عنوان "اقساط وام های دریافتی" خدمات اداری بودجه سال جاری و اضافه نمودن مبلغ مذکور به ردیف  ٤١٨٠٢اعتباری 

  تحت عنوان "هزینه برق مصرفی" خدمات اداری.

وص طرح "عدم شمول چهارتن از اعضای محترم شورا در خص ٢٧/١٢/٩٧مورخ  ٣١٢٧طرح دوفوریتی در دبیرخانه شورا به شماره  ـ

ن تکلیف نمایند با توجه به زمان٩٧برای متقاضیان پروانه که تا پایان سال  ٩٨افزایش عوارض سال  بر بودن روند عوارض مترتبه را تع

  بوروکراتیک" مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و ماده واحده.

سازمان  ٩٨بر بررسی و تصویب  بودجه پیشنهادی سال  مبنی٣٠/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٨١٦٣- ـ الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

  (پیوستی). های تابعه شهرداری

مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون  ١٩/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٤٨٣٨٨-رـ نامه شهرداری رشت به شماره ش

  .٨/١٢/٩٧نامگذاری معابر مورخ 

مبنی بر لحاظ نمودن بند ج فصل سوم ضوابط  ٢٧/١٢/٩٧مورخ ١٠٧٨٣/١/٩٧/٨٠٢٩شماره محترم شهرستان رشت به  نامه فرمانداری-

مصوب هشتاد و سومین جلسه (عادی) مورخ  ٣شهرداریها پیرامون بند  ١٣٩٨مالی تهیه و تنظیم بودجه بخشنامه بودجه سال 

١٣/١٢/٩٧.  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح   **

در دبیرخانه شورا، مبنی  ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٨٧ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧-٩٠٤٨-رفالیحه شهرداری به شماره ش-١

بر بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن " با قیددوفوریت در جلسه ٩٨های کشاورزی شهرداری رشت در سال فرآورده

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

ا، مبنی بر در دبیرخانه شور ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٨٨ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧-٩٠٤٩-رفالیحه شهرداری به شماره ش-٢

" با قید ٩٨های آرامستان، عمران و پسماند شهرداری رشت در سال بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان

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

  های ذیربط ارجاع گردد. سیونگردید؛ به صورت عادی به کمی

در دبیرخانه شورا،  ٦/١٢/٩٧مورخ  ٣١٠٩ثبت شده به شماره  ٢٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٤٦٧-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش-٣

حق مشاوره و حق الجلسه" با قید دوفوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ  ٢٠٥١٠مبنی بر "افزایش اعتبار ردیف 

  ذیربط ارجاع گردد. أی، ضمن مخالفت با دو فوریت و یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر گردید؛ به صورت عادی به کمیسیونر
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در دبیرخانه شورا، مبنی  ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٨٩ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧-١٠٠٨٩-رفالیحه شهرداری به شماره ش-٤

ی از نیروهای پاکبان منطقه دو" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بر "کمک مالی به آقای رحیم موالی

  های ذیربط ارجاع گردد. أخذ رأی، ضمن مخالفت با یک فوریت آن، به اتفاق آرا مقرر گردید؛ به صورت عادی به کمیسیون

در دبیرخانه شورا، مبنی بر  ٢٦/١٢/٩٧مورخ  ٣١١٠به شماره ثبت شده  ٢٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٦١٥-رفالیحه شهرداری به شماره ش-٥

  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت" با قید  ٩٧"اصالح بودجه سال 

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

 ذیربط ارجاع گردد. ونصورت عادی به کمیسی

در دبیرخانه شورا مبنی  ٢٧/١٢/٩٧مورخ  ٣١١٢ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٥٤٩٠٦-رنامه شهرداری رشت به شماره ش-٦

  " اعالم وصول شد.٩٨بر "ضوابط اجرایی بودجه سال 

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول:

در دبیرخانه  ٢٦/١٢/٩٧مورخ ٣١٠٨ثبت شده به شماره  ٢٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٧٩٥-رفالیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش

تحت عنوان "اقساط  ٤١٨٠٢ریال از ردیف کد اعتباری  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣شورا، مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد؛ نسبت به کسر مبلغ 

تحت عنوان "هزینه برق مصرفی"  ٢٠٦٠٤ر به ردیف وام های دریافتی" خدمات اداری بودجه سال جاری و اضافه نمودن مبلغ مذکو

تحت عنوان "هزینه برق مصرفی" با  ٢٠٦٠٤خدمات اداری، با توجه به اخطار برق برابر فیش صادره به علت کمبود اعتبار در ردیف 

ینه باالی برق ساختمان گیل لایر دارای مانده اعتبار می باشد و همچنین هز  ٩٣٤/٤٤١/٦٧لایر که به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٣اعتبار اولیه 

و سایر ادارات شهرداری و همچنین ضرورت اعمال هزینه اقدام نماید، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن 

  تصویب دوفوریت آن با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا مبنی بر "عدم شمول  ٢٧/١٢/٩٧مورخ  ٣١٢٧ت شده به شماره طرح دوفوریتی چهارتن از اعضای محترم شورا ثب

ن تکلیف نمایند با توجه به زمان٩٧برای متقاضیان پروانه که تا پایان سال  ٩٨افزایش عوارض سال  بر بودن روند عوارض مترتبه را تع

از بحث و تبادل نظر و اخذ رأی طرح"عدم شمول اداری" مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و ماده واحده در جلسه مطرح و پس 

  در یک ماده واحده به شرح زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت؛٩٧برای متقاضیان پروانه تا پایان سال  ٩٨افزایش عوارض سال 

ل توجهی از آن ناشی از ماده واحده: نظر به تقاضای باالی درخواست پروانه ساختمانی در روزهای منتهی به پایان سال که بخش قاب

اصالحات طرح تفضیلی شهر رشت است، از یک سو و عدم وجود ظرفیت پاسخ گویی به موقع شهرداری رشت به تقاضاها از سویی 

 شود که:دیگر و با هدف صیانت از حقوق شهروندان محترم، مصوب می

ن تکلیف کنند و تا  "متقاضیان أخذ پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال عوارض مترتب بر درخواست پروانه ساختمانی را تع

نخواهد  ١٣٩٨مبادرت به أخذ پروانه ساختمانی نمایند، مشمول افزایش تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی سال  ٣١/٣/١٣٩٨تاریخ 

  شد".

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا،  ٣٠/١٠/٩٧مورخ ٢٦١٠ ثبت شده به شماره٣٠/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨١٦٣-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف 

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال  ١/١١/٩١اعالم وصول شده در هفتاد و سومین جلسه مورخ 

ریال (مجموع سازمان ها با مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٤٣٩/٢٧٩/٧شهرداری رشت، تلفیق شده با بودجه سازمان ها با مبلغ   ١٣٩٨

شورای  ١٣/١٢/٩٧شهرداری در هشتاد و سومین مورخ  ٩٨ریال) با توجه به تصویب بودجه پیشنهادی سال ٠٠٠/٠٠٠/٣٩٨/٨٠٤/١
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اسالمی شهر رشت، پس از طرح در جلسات متعدد کمیسیون پنج گانه شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور، در جلسه مطرح و 

  سازمان های تابعه شهرداری (پیوستی) به اتفاق آرا موافقت گردید. ١٣٩٨یشنهادی سال نظر و أخذ رأی، با بودجه پپس بحث و تبادل

  دستور چهارم:

در دبیرخانه شورا، مبنی  ٢٠/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٥٧ثبت شده به شماره  ١٩/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٤٨٣٨٨-رنامه شهرداری رشت به شماره ش

  به شرح؛ ٨/١٢/٩٧نامگذاری معابر مورخ بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون 

نبش فروشگاه سعید الی نبش تقاطع کوچه شهید عظیمی، به نام -بعد از مسجد حجتیه-نامگذاری کوچه واقع در خیابان شهید دیانتی-١

  ٢کوچه شهید حسن پاینده.

شهید ولی عبادی، نامگذاری بن بست  کوچه-خیابان شهید اعالیی(علی آباد)-نامگذاری کوچه و بن بست های واقع در بلوار معلم-٢

 های قبل از آموزشگاه به نام ارغوان و ارکیده و بن بست روبروی آموزشگاه به نام اقاقیا وکوچه بعد از آموزشگاه به نام کوچه اطلسی.

ر نام بن بست های واقع در بلوار معلم-٣ محمد صادق  بن بست سوم، به نام بن بست شهید-کوچه نیایش-روبروی استانداری-تغ

  بیابانگرد (سوم).

  سمت چپ، به نام بن بست زنبق.-بعد از کوچه استاد شهریار-به سمت مجتمع آزادگان- نامگذاری بن بست واقع در خیابان سعدی-٤

ر نام کوچه های واقع در بلوار شهدای گمنام-٥  (شهید رمضانی)، نامگذاری کوچه ها به همان ترتیب شماره٨٤کوچه -سیاه اسطلخ-تغ

  خمس و امر به معروف و نهی از منکر از متن تابلو حذف گردد. –زکات  -حج  –روزه  -جهاد  -بندی انجام پذیرد و واژه های نماز

- کوچه شهید خیراندیش-کوچه صبح خیز-روبروی تاکسی تلفنی سامان-خیابان حشمت-نامگذاری بن بست واقع در خیابان حافظ-٦

ست دوازدهم انجام پذیرد و مابقی کوچه و بن بست ها به همان ترتیب شماره بندی زوج و اولین بن بست سمت چپ، به نام بن ب

  فرد.

روبروی کوچه فردوسی، نامگذاری فضای مکث به نام فضای مکث استاد جعفر -کوچه شهاب-نامگذاری فضای مکث واقع در رودبارتان-٧

و اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکوردر جلسه کمیسیون فرهنگی  ٢٥/١٢/٩٧خمامی زاده، پس از طرح در جلسه مورخ 

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور پنجم:

در ٢٧/١٢/٩٧مورخ  ٣١٢٨ثبت شده به شماره  ٢٧/١٢/٩٧مورخ ١٠٧٨٣/١/٩٧/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  نامه فرمانداری

شهرداریها  ١٣٩٨دبیرخانه شورا مبنی بر لحاظ نمودن بند ج فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه بخشنامه بودجه سال 

 به شرح؛ ١٣/١٢/٩٧مصوب هشتاد و سومین جلسه (عادی) مورخ  ٣پیرامون بند 

)؛ میزان اعتبارات پیش بینی شده برای شهرداری رشت) ١٣٩٨مصوبات آن شورا با موضوع ((بودجه پیشنهادی سال ٣ـ پیرامون بند

بودجه  %١٥/٠شهرداری رشت، بیش از میزان ١٣٩٨کمک به بودجه شورای اسالمی شهر، در صورت تحقق کل بودجه پیشنهادی سال 

شهرداری های  ١٣٩٨مصوب می باشد که با لحاظ نمودن بند ج فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه بخشنامه بودجه سال 

  ر، قابل انجام می باشد،در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، به اتفاق آرا مقرر گردید؛ اعالم گردد:کشو

قسمت (ج) ضوابط کمک به بودجه شورای اسالمی شهر رشت، با لحاظ نمودن  ٤بودجه شورای اسالمی شهر رشت به استناد بند -

  (مجموع بودجه مرکز، مناطق، سازمان ها) محاسبه شده است.  ٩٨بودجه کل مصوب برای شهرداری رشت در سال 

ن ١٦ماده  ٢شورای اسالمی شهر رشت، برابر تبصره ٢٢/١٢/٩٧با توجه به غیبت آقای؛ رضا رسولی در جلسه مورخ  سپس نامه داخلی آ

شان موجه ی به اتفاق آراء غیبتشان مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات آقای؛ رضا رسولشورای اسالمی شهر غیبت

  تشخيص داده شد.

  با ذکر صلوات پایان یافت. ٢٣جلسه رأس ساعت  تشکیل گردد. ١٩/١/٩٨همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــورا روز دوشنبه مورخ 
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