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  فروردين، ارديبهشت و خرداد
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  فهرست مطالب

  
  ٣ ص .............................فروردين  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٧ ص                ١٣٦جلسه 
  

  ١٨ ص ...................... ارديبهشت ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٢٣ ص                           ١٣٧جلسه 
  ٢٩ ص               ١٣٨جلسه 
  ٣٩ ص              ١٣٩جلسه 
  ٤٨ ص              ١٤٠جلسه 
  ٥٤ص               ١٤١جلسه 
  ٦١ص               ١٤٢جلسه 

  
  ٧٥ ص ......................خرداد ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٨١ ص                           ١٤٣جلسه 
  ٩٤ ص               ١٤٤جلسه 
  ١٠٤ ص              ١٤٥جلسه 
  ١١٢ص               ١٤٦جلسه 

  
  

  : تهيه و تنظيم

   ..رييس اداره دبيرخانه، دبير شورا، دبيركميسيون تلفيق و مسيب كـاظمـي :  
   ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول پيگيري مصوبات شورازاده : طاهره مهدي 
  كارشناس روابط بين المللمينو پرتوي ديلمي: 

  
  : با همكاري

  شورا دبير كميسيون حمل و نقل و ترافيكري :  اي علي خداـ مروت                       

 شهري شورا دبير كميسيون توسعه و عمراني:  لمهندس پورتوكـ                        

  شورا دبير كميسيون فرهنگي و اجتماعيـ سيد حسن راضي:                        

  سيون برنامه وبودجه و حقوقي شورادبير كمي: زاده ـيـر علــ سح                       

  مسئول و كارشناس امور اداري شوراي :  ــم نعمتــ مـري                      

  مسئــول حقـوقـــي شــوراك نـژاد : فاطمـه ني -                      

  متصدي امور دفتري شوراـ حميدرضا شيرافكن :                       

   كـاربـر رايـانـها زاده : رضـ نـامبـهـ                       
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  ١٣٩٩فروردين 
    ١٣٦جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

  جلسه ای برگزار نگردید -

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران شهری:

  کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا ۹۸بررسی عملکرد سال  -

 شهرداری رشت ۹۹عمرانی سال بودجه بررسی  -

  

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

  گزارش ارائه نشده است. -

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

 مقرره های  به شرح زیر داشت: شهر رشت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی  

ن تکلیف ادامه فعاليت باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري رشت در راستای اقدام الزم  - شهرداري رشت پيرامون تع

 .سي استان و ديگر نهادهاي نظارتیتاكيدات وزارت كشور، سازمان بازر

  .اقدام الزم شهرداري رشت در سال جاری در خصوص اجرا و اتمام پروژه هاي فرهنگي اجتماعي نيمه تمام  -

ن تكليف و اتمام پروژه آرامگاه شهداي گمنام در بوستان اقدام الزم  ش - هرداري رشت به قيد فوريت در خصوص تع

  .ملت و پارك مسكن مهر 

اقدام الزم شهرداري رشت در خصوص احداث و اتمام المان هاي ميدان امام حسين (ع) و امام علي (ع) و مزار دكتر  -

  .حشمت در زمان بندي پیش بینی شده

هرداری رشت در خصوص نامگذاری بلواري در رشت به نام مدافعان سالمت به لحاظ قدردانی از زحمات اقدام الزم ش -

  .كادر بهداشتي درماني

اقدام الزم شهرداري رشت در خصوص نشانه گذاري روي صندلي ها جهت اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در حمل  -

  .به لحاظ افزايش سالمت شهروندانو نقل درون شهري توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

  .اقدام الزم شهرداری رشت در خصوص  تهیه و توزیع بسته هاي حمايتي جهت كمك به نيازمندان در ماه مبارک رمضان -

موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص اصالحیه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي،  -

 .۹۹شنهادی سال اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت پی

 .موافقت با تقاضای شهرداری در خصوص نامگذاري معابر پیرو شصت و هفتمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر -

  

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

  گزارش ارائه نشده است . -
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  ١٣٩٩ماه  فروردين گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  - - -  برنامه و بودجه و حقوقی

  - ۴ ۱  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  - ۲ ۱  توسعه و عمران

  - - -  حمل و نقل و ترافیک

  -  - -  فرهنگی و اجتماعی

  - - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ٦٩  های وارده:تعداد نامه

    وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

۴  -  -  -  -  -  ۶۵  

  قرهف ٨٥ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه       ١  :تعداد جلسات

  مصوبه        ٥  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

۳  -  ۱  -  ۱  -  -  
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  : ١٣٩٩ماه   فروردين وبات شورا در مصاهم                   

هاي مربوط به تدفين اجساد مبتال به بيماري بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص صدور مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه ـ
كمك به خسارت "عنوان  تحت ١٥٠٣٠١تا زمان فروكش كردن شيوع ويروس كرونا،  از محل رديف اعتباري  ٤/١٢/٩٨كرونا از تاريخ 

سازمان آرامستان  ٩٩و  ٩٨كه به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ تبصر ه اي در تعرفه سالهاي  "١٣٩٩بودجه سال  "ديدگان حوادث غيرمترقبه
  مربوطه به هزينه هاي تدفين به شرح ذيل اضافه گردد:

فن مي د» قطعه ويژه فوت شدگان بيماري كرونا«ضوان براي تمامي متوفيان ناشي از بيماري كرونا كه در قطعه بهشت باغ ر تبصره:
  كاهش نسبت به تعرفه مصوب محاسبه و دريافت گردد. % ٥٠شوند كليه هزينه هاي مربوط به مراحل تدفين، با اعمال 

ر جامعه، در پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرايط حاكم ب ٩٩موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص بسته حمايتي سال  ـ
  مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن و به شرح ذيل؛ ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩برابر نامه شماره 

با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال، در راستاي حفظ حقوق شهروندان و همچنين با هدف 
شهرداري رشت در صورت پرداخت نقدي براي سه  ١٣٩٩درآمدي شهرداري رشت، اعمال محاسبه عوارض سال صيانت از منابع بالقوه 

به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ اليحه  "باشد. ١٣٩٨، بر اساس تعرفه عوارض سال ٣١/٣/١٣٩٩تا تاريخ  ١٣٩٩ماه ابتدايي سال 
شورا با موضوع بسته حمايتي  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٦١ثبت شده به شماره شهرداري رشت  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٩٧٥١رف ـشماره ش

  شوراي اسالمي شهر رشت ملغي گردد. ٢٥/١٢/٩٨مؤديان در رابطه با پرداخت عوارض، مصوب يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ 

بسته "اي اسالمي شهر رشت با موضوعشور ٢٥/١٢/٩٨جلسه فوق العاده مورخ  ١٣٥مصوبه صورتجلسه  ٤بررسي اعتراض فرمانداري به بند ـ 
با عنايت به تصويب اليحه شماره ش :گردد اعالم گرديد نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررو پس از بحث و تبادل "حمايتي مؤديان عوارض

مصوبات  ٤ در پرداخت تعرفه عوارض موضوع بند ٩٩شهرداري رشت مبني بر ارائه بسته حمايتي سال  ٢٥/١/٩٩مورخ  ٩٩ـ  ٧١رف ـ 
مديركل  ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور ابالغي طي نامه شماره 

  محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن، اليحه معترضه عنه ملغي مي گردد.

ريال (دويست و پنجاه هزار تومان) به كاركنان  ٠٠٠/٥٠٠/٢هديه به مبلغ  اهداي كارت"موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوصـ 
  ."خدمات شهري  ٢٠٥١١بخش حجمي شهرداري رشت و از محل كد اعتباري 

 ٢٠/١١/٩٨معابر مورخ  نامگذاري كميسيون نشست هفتمين و شصت پيرو معابر شهرداري رشت درخصوص نامگذاري موافقت با پيشنهادـ 
  شرح؛ به
 نام هب  سوم، بست بن راست ـ سمت رجب پور شهيد كوچه آبادـ حسين ـ يك منطقه شهرداري روبروي ـ معلم بلوار در واقع بست بن نام تغيير 

  .")سوم(  اكبري حجت شهيد بست بن"
 ستب بن" نام به  زنبق، بست بن ـ عليزاده ماركت سوپر ـ جنب  چپ سمت ـ آزادگان مجتمع سمت به ـ سعدي خيابان در بست بن نامگذاري 

  . "سنگجوئي رحيمي صادق محمد شهيد
 ( يوسفي كامبيز شهيد كوچه " نام به ،١١٩ مهر ـ برق پست روبروي مهرـ شهرك ـ) الكان( حرم مدافع شهداي بلوار در واقع كوچه نام تغيير

  .")١١٩ مهر
 بن"امن به چپ، سمت بست بن اولين دالورـ كوچه ـ چپ سمت ـ رازي سمت به گاز فلكه ـ بهشتي شهيد كمربندي در واقع بست بن نامگذاري 

  . "دوم بست
 داران پاس خيابان ـ راست سمت كوچه انتهاي ـ آبادي اسد جماالدين سيد كوچه ـ راست سمت ـ افتخاري شهيد بلوار در واقع بست بن نامگذاري

  ."سادات بست بن" شاهين، به نام آژانس جنب نخودچر ـ) ع(صادق جعفر امام مسجد روبروي ـ
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  *  ١٣٩٩ماه   فروردينصورتجلسات شورا در  *

  

   *دستور جلسات :
هاي مربوط درخصوص اخذ مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه ٢٤/١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٥-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ بررسي

 تحت ١٥٠٣٠١تا زمان فروكش كردن شيوع ويروس كرونا و از محل رديف اعتباري  ٤/١٢/٩٨بيماري كرونا از تاريخ به تدفين اجساد مبتال به 
  ."كمك به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه"عنوان 

  عوارض. در پرداخت تعرفه ٩٩درخصوص ارائه بسته حمايتي سال  ٢٥/١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧١-رف اليحه شهرداري رشت به شماره شـ بررسي

مصوبه صورتجلسه يكصد و سي و پنجمين  ٤درخصوص بند  ١٨/١/٩٩مورخ  ٥٥٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  ـ بررسي
  شوراي اسالمي شهر رشت. ٢٥/١٢/٩٨جلسه فوق العاده مورخ 

 خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  منشي شورا:نطق پيش از دستور 
  ند.ي داشتدر ابتداي جلسه جناب آقاي محمدحسن علي پور منشي محترم شورا با قرائت بخشي از وصيت نامه شهيد حسين ثامني، ياد و خاطره شهدا را گرام

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 گفتگو و ديدار امكان كرونا ويروس شيوع به توجه با كهاين بيان ضمن عرض سالم، با ،، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشتحاجي پورسپس جناب آقاي 

 الس اينكه وجود با: دادند ادامه ايشان .باشيم تالشگر عزيزان اين خدمت در و بدهد رخ اتفاق اين زوديبه اميدواريم: گفتند نداشت، وجود رسانه اصحاب با
 و يدنباش عرض خسته ضمن بوديم، روبرو كرونا ويروس شيوع و سنگين برف بارش جمله از متفاوتي هايبحران با آن در و كرديم سپري را سختي بسيار

 الس كردند، فداكاري مشكالت تمام عليرغم كه مردم خود به خصوص و ارتش بسيج، سپاه، نشانان،آتش پاكبانان، درمان، كادر جانانه هايتالش از قدرداني
 نيز شهرمان جوانان از بايد: گفتند امداد، كميته و بهزيستي زحمات سازمان از قدرداني با شورا حترمرئيس م  .نمايممي عرض به همه عزيزان تبريك را جديد

 و است ديدهآسيب ما بازار. بود خواهيم روبرو اقتصادي كروناي با كرونا پايان از پس قطعاً كه بگويم نيز بايد بازاريان مورد در.بودند كارپاي همواره كه كنيم ياد
 و ردهك استفاده خود هايداشته از اندبوده كنارش همواره كه ملتي براي دارد وظيفه دولت كه بگوييم كه دارد جا و شد خواهد بيشتر قطعاً ديدگيآسيب اين
 موضوع اين به بايد اكنون: افزودند ايشان  .برسانيم پايان داريم، به رو پيش كه را سخت بسيار دوره اين و داده يكديگر دستبهدست تا آنان بشتابند ياري به

 ات كنيم كمك اميدواريم. داشت خواهد ادامه همچنان چرخه اين باشيم نداشته را الزم توجه اگر و است نرسيده پايان به هنوز كرونا كه باشيم داشته توجه
 يانب همچنين با پور جناب آقاي حاجي  .بربندد رخت جهان و كشورمان از آن عواقب و ويروس اين تا شود جمع نيز اقتصادي كروناي بحث كرونا، پايان ضمن
م را ايديه فوق معني يداهللا روزها اين هستند، زمين روي خداي كردندمي فكر كه كساني: داشتند اظهار داد، نشان نيز را خداوند قدرت كرونا ويروس اينكه

 اندهفرم با ديداري: گفتند ارتش، روز فرارسيدن به اشاره با رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس .هاستدست باالي خدا دست فهميدند و به راستي كه
 زني را پاك زمين روز. داريممي گرامي نيز را كندمي افتخار ايشان به جهان كه سعدي حضرت بزرگداشت روز همچنين. داشت خواهيم ارتش دريايي نيروي

 أسيست سالروز ماهارديبهشت دوم روز. نمايممي عرض تبريك دارند سهم آن داشتننگه تميز و زمين سازيپاك در كه هاييسمن به ويژه عزيزان تماميبه بايد
 و داشته بودند. اين روز را نيز گرامي مقدم خط در همواره... و سازندگي جهاد جنگ، در كه بود خميني امام حضرت فرمان به اسالمي انقالب پاسداران سپاه
 برگزاري عليرغم. دارد وجود فراواني هاينگراني بودجه بحث در :داشتند اذعان ،٩٩ سال بودجه بحث به اشاره با ايشان .دارم سالمت آرزوي عزيزان اين براي

 امسال بودجه دهيم؟ انجام را بودجه اين توانيممي چگونه ما است، شده ديده پروژه ٢٦٥ ما بودجه در. برسيم نتيجه به ايمنتوانسته هنوز تلفيق جلسه ٦
 ميليارد ٣٨٠ الي ٣٧٠ ما دريافتي باشيم داشته درآمد گذشته سال مانند بخواهيم ما اگر. باشيم داشته توجه و دقت كامالً بايد بودجه اين در. است انقباضي

 تواننمي كنيم پيدا دسترسي بودجه خود به بخواهيم اگر. داشت خواهيم كسري تومان ميليارد ٢٠ جاهمين يعني است؛ ميليارد ٤٠٠ ما حقوق مبلغ و است
 ها،ستورانر به تخفيفي بايد و كنيم كمك بايد نيز ما پس. است ريختههمبه كرونا خاطر به بازار وضعيت و گذشته سال از ماه يك اكنون. كرد حساب آن روي

 ٢٧/١/١٣٩٩ مورخ :         ١٣٦جلسـه شـماره:  
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 اما نيست مهم چندان كه دارد وجود كوچك پروژه تعدادي البته. شود ديده آن در پروژه ٢٦٥ كه نيست ايگونهبه بودجه اوضاع بنابراين. دهيم... و هاآرايشگاه
آقاي   .دهيم انجام را دوستانسان خيابان حتي يا و سرچشمه خيابان يا دي ٨ خيابان علي، امام بلوار مانند هاييپروژه كوچكي مبلغ يك با توانيممي گويممي

 و منطقي ميزان به را هاپروژه تعداد و كنيم نظارت بايد ما. شود زني كلنگ پروژه ١٠٠ كه است آن از بهتر شود افتتاح پروژه ٢ اگر: كردند تصريح پور حاجي
 مردم به كار گزارش و كاري بيالن ارائه سال پايان در بايستمي ما. گردد خارج دستمان از كار و شده زياد هاپروژه نبايد. دهيم تطبيق درآمدمان به متناسب

 اين از زيادي تعداد كه هستم مطمئن دهند. پيشنهاد و كنند انتخاب را پروژه ٥ يا ٤ محترم شورا اعضاي از يك هر كه است اين بنده پيشنهاد. كنيم ارائه
  .برسيم توافق به هاپروژه اين روي نهايت در و هستند مشترك هاپروژه

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 و اتحاد اب گذشته سال هايتلخي اميدوارم: گفتند نو، سال فرارسيدن تبريك با نيز رشت شهر اسالمي محترم شوراي عضو رسولي، در ادامه جناب آقاي رضا

 روزهاي اين در ارتش عزيزان حضور :گفتند ارتش، روز تبريك با ايشان  .شود طرفبر است، شده بيشتر كرونا ويروس شيوع زمان از كه عزيزمان مردم انسجام
 اين و مطلب اصل حق توانيمنمي دهيم انجام را خود تشكرهاي جداگانه يك هر اگر زيرا دهم، انجام تشكرهايي خواهممي امروز. است تقديرقابل سخت

 بهياران، اورژانس، آزمايشگاهي، متخصصين ماماها، پرستاران، پزشكان، ها،بيمارستان خدمات درمان، كادر از مشخص طوربه. كنيم ادا را هافشانيجان
 رد داوطلبانه كه ذاكري دكتر عزيزم برادر از همچنين و كشيدند بسياري زحمات كه هابيمارستان اداري پرسنل اسكن،تيسي متخصصين ها،داروخانه

 هايالشت كه انتظامي نيروي سبزپوشان زحمات از بايد همچنين ميان اين در: دادند ادامه آقاي رسولي .نمايممي قدرداني و تشكر اندداشته حضور هابيمارستان
 ،نهادمردم هايسازمان مردمي، هايكمپين و جهادي نيروهاي داوطلب، نيروهاي بسيج، و سپاه ارتش، نظامي، نيروهاي از ايستادند، كارپاي و كردند بسياري
 همردان كه شهري خدمات پرسنل همانند شهرداري نيروهاي از بخشي فرهنگي، ميراث عزيزان داشتند، فعاليت زيست محيط حوزه در كه قضايي ضابطين

 شرايطي رد شهر البته شد، گذاشته سر پشت فعالً نسبي صورتبه سخت روزهاي اين عزيزان اين همه زحمت با. كردند بازي خودشان جان با و ايستادند كارپاي
 شكرت بايد شدند ديده كمتر كه رشت شهرداري آرامستان سازمان محترم كادر فشانيجان از: افزودند شورا عضو محترم  .بود مراقب بايد شدتبه كه دارد قرار
 هحوز در عزيزانمان ها،آمبوالنس رانندگان آرامستان، سازمان هايغسال به خصوص كشيدند، فراواني زحمات و داشتند سختي بسيار كار كه عزيزاني. كرد
 شتر شهرداري نشانانآتش زحمات از بايد ضدعفوني حوزه در: كردند اضافه ايشان  .كنممي قدرداني بودند مواجه آلودگي و عفونت با مستقيماً كه وروبرفت

 و سازيپاك به اقدام... و معبر سد ساختمان، پليس سبز، فضاي و و روب رفت نيروهاي مناطق، معاونين نواحي، رؤساي با و شهر خدمات حوزه با همراه كه
 زيزانع اين همه زحمات به توجه با شهرداري و شهر مالي وضعيت عليرغم دادند؛ پيشنهاد ادامه در آقاي رسولي  .كرد تشكر بايد نمودند شهر سطح گندزدايي

 اداشپ اين براي الزم اقدامات انجام از محترم شورا عضو ديگر نرگسي، رمضانپور آقاي احمد راستا همين در  .شود گرفته نظر در سبز برگ عنوانبه پاداشي
 رارق كه شدم متوجه حجمي نيروهاي از برخي با گفتگو در گذشته روز: كردند تصريح آقاي رسولي ادامه در  .دادند خبر رشت شهرداري حجمي نيروهاي براي
 زنورو تعطيالت ايام تمام در كه دوستاني تا شود گرفته نظر در موضوع اين خواهممي بنده. شود كسر عزيزان اين از... و كاري تعطيل روزهاي تعداد است
  .نشود كسر آنان كاري تعطيل و كارهااضافه اندمانده كارپاي

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 يك و آمديم سال از قبل را زيادي جلسات ما: گفتند شورا، رياست شورا و رئيسههيئت به خطاب تذكري با محترم شورا آقاي سيد امير حسين علوي، عضو

 واقع نيقانو اعتراض مورد نبود جلسات آن در ايمصوبه اينكه دليل به و شدمي تشكيل قانوني نرسيدن حد نصاب به با جلسات برخي كه شد باب ايرويه
 آن در كه دادند ما به پاسخ در را اينامه ايشان جلسه، آخرين در شورا جلسه رسيدن حدنصاب به عدم خصوص در شورا رياست به ما نامه پيرو اما شد.نمي

 نيز گزارش فرمانداري به رسولي ثبت شده بود كه آقاي و بنده هاينام به غيبت دو تاريخ جدول آن در كه كردم مشاهده بعداً را آن بنده و بود آمده جدولي
 اصالح بعداً كه داشتم حضور را چهاردهم جلسه بنده كه بود شده زده اسفندماه ٢٥ و ٢١ ،١٤ هايتاريخ به غيبت جلسه سه جدول آن در كه بماند. بود شده
 ضبط گاهدست و شورا جلسات دوربين. نيست كارشكني باب از بنده حرف اين. نداشت را تشكيل براي قانوني رسميت جلسه پنجم و بيست جلسه در و شد
 عضو محترم .شود ارائه تصويري و صوتي مستندات بهتر است مغرضانه و شده هدايت هاييپاسخ به جاي آيدمي پيش موردي اگر و دارد وجود صحن در صدا

 وجود هميت و جديت و كنيم كار ديگري گونه به بايد دارند انتظار ما از مردم كه كنيم كاري پنجم شوراي پاياني سال در خواهيممي اگر: داشتند شورا اذعان
 صورت هاييهدايت كاري مختلف هايحوزه در و هاستآن شهردار شهردار، كنندمي فكر ايعده كه است آمده وجود فضايي به شورا در امروز. باشد داشته

 كامالً هاهدايت و انتصابات اين. است شهردار همين مديران مديريتي مدتكوتاه هايدوره آن خروجي و دهدمي قرار هدف مورد را شهر منافع كه گيردمي
به خا  كه نباشيم مواجه توماني ميليارد ٣٨٠ بودجه يك با وقتآن تا. داديمنمي انجام را كار اين كاش بگوييم سال ٤ از پس كه نكنيم كاري. است مشكوك
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 وراش رياست نقش ميان اين در و دارد وجود بيشتري همدلي به نياز امروز: كردند تأكيد ايشان كنيم. نگاه را همديگر طر عدم پرداخت حقوق و دستمزد همه
 در افراد دانستن مقصر يشائبه نكرده خداي اينكه نه. برود بيشتر كار انجام سمت به فضا تا اهميت دارد اتفاقات قبيل اين از پرهيز و موضوع اين هدايت در

 شكالتم: كردند خاطر نشان ،...و روزمزد كارگران فروشان،دست روي بر اقتصادي فشار به اشاره با پايان در محترم شورا عضو  .بيايد پيش شهردار و شورا روابط
 بهداشت كميسيون از بنده خواسته اما شد اقشار اين براي حمايتي هايبسته تهيه براي فرهنگي كميسيون سوي از پيشنهادي. است زياد بسيار عزيزان اين

 بتوانند نيز اهآن تا شود گرفته نظر در عزيزان اين براي هاييپروتكل تا. بگيرد صورت دارند واقعيت اما ندارند، رسميت كه اقشار اين براي هاييرايزني تا است
 نيروهاي كاراضافه حذف پيرامون  محترم شورا عضو رسولي آقاي رضا سؤال به پاسخ در محترم شورا، رئيس پور حاجي جناب آقاي اسماعيل  .كنند زندگي

 با مديران اختيار در مابقي و كاراضافه عتسا ٩٠ افراد براي حداقل تا ايمگفته رشت شهرداري مجموعه در كارياضافه حذف بحث در: گفتند رشت شهرداري
 بروز موجب خود اين و بياييم پايين پله ١٠ شبهيك كه نيست قرار :دادند ادامه ايشان  .شود گرفته نظر در نيروها توسط خدمت بودن طوالني ميزان به توجه

 مردم باشعور: گفتند عضو محترم شورا، ديگر علوي سيد اميرحسينآقاي  توسط شده مطرح اظهارات به پاسخ در همچنين محترم شورا رئيس  .است مشكل
 فرد كه ندارد كاري اين. آيندنمي عزيزان از برخي اكنون اما كرديممي كمك ما از اين پيش بودجه مورد در شناسند،مي را ما همه مردم كنيم، بازي نبايد

 رفاقتي و وستانهد خواهيدمي كه كنيدمي ادعا اگر. بنويسيد كاغذ اينكه نه بزنيد را حرفتان اينجا بياييد داريد حرف اگر! كن لنگش بگويد و بماند ميدان بيرون
  نكردم؟ كمك شما به و نيامدم شما طرفبه آيا چه، براي دانيدمي خودتان كه اولي هفته يك جزبه بوديد، رئيس كه زماني شما علوي آقاي كنيد، كار

 همان اظهار هب بنا. كنم پيگيري را مشكالت تا داشتم حضور شورا در همواره. كنم انتخاباتي ستاد به تبديل را شورا كه نيامدم بنده: افزودند پور آقاي حاجي
 اهيگ. هستم مردم پاسخگوي و هستم هميشه و ماندم هميشه. كنيمي پيدا حضور اينجا از اندازهبيش  تو گفتندمي گذاشتيد، شورا در خودتان كه افرادي

 يك، منطقه اسفندماه آمديم ولي باشيم پيمانكاران پرداختي از ترعقب ماه ٢ بايد ما. شد پرداخت هاحقوق تمامي: داشتند .كنندمي كمك بنده به نيز دوستان
 توجه اب نمانيم، عقب آنكه خاطر به ما. كردندمي تشكر ما از رفتم راه پياده بار اولين براي كه زماني و داديم را همه عيدي كرديم، پرداخت را سايرين ماهبهمن

 ميليارد ١٠ نمانيم عقب اينكه براي كنند، پرداخت را حقوق نتوانستند تعطيلي دليل به كشور هايشهرداري از بسياري آنكه عليرغم كرونا ويروس شيوع به
 به توجه با اما شد دريافت وام اين: محترم شورا افزودند رئيس  كند؟ دريافت وام تومان ميليارد ١٠ اسفندماه ٢٧ روز تواندمي كسي چه. گرفتيم وام تومان
 ار هاحقوق كردند پرداخت شهروندان همين كه پولي از ما و يافتند حضور ما دفترهاي در و آمدند ايمخورده مشكل به حقوق پرداخت در فهميدند مردم اينكه

. يمنكن انصافيبي. شودمي هزينه عمراني بخش در است نخوردهدست  كه را وام همان و نداشتيم پرداختي خوشبختانه وام تومان ميليارد ١٠ آن از نه داديم،
 چرا. هستيم مقصر خودمان ما. هستيم مواجه مافيا با ما آقايان. پشيمانم هم حاال و آمدم من ديگري، چيز نه و هستم انتخابات دنبال نه بنده دوستان، آقايان،
 روي شهر اين در ما مهم كارهاي از برخي چرا. هستم آن پيگيري حال در بنده هستند؟ كساني چه برود؟ پيش االنبياءخاتم قرارگاه كار دهندنمي اجازه
 منش عاقل آقاي و رمضانپور آقاي و بنده. هستيد شورا جوان شما علوي آقاي: كردند اضافه پور آقاي حاجي  دهند؟نمي كار اجازه ما به و است ماندهزمين
 كنيم افتخار آينده در تا كن گوش را حرفمان. هستيم ديده دنيا ما گويم،مي تعارف بدون را اين. كنم نصيحت كه نيستم حد آن در بنده. ايمشده تمام ديگر

 ايآق هايصحبت در بنده: گفتند محترم شورا، رياست اظهارات به پاسخ در عضو محترم شورا علوي، اميرحسين آقاي سيد  .است شده ما نماينده علوي كه
 از را... و شهردار انتخاب تا رئيسههيئت صالحيت عدم براي اقدام از دوم سال رياست دوره ماه هشت در كه كارهايي بنده اما شدم خطاب گودروغ پور حاجي

 ههم كنيد، ارسال فرمانداري به را اعضا هايغيبت خواستيدمي كه زماني هستيد كار دلسوز قدراين شما اگر پور حاجي آقاي: داد ادامه ايشان  .برمنمي ياد
 توجه با لسهج رياست كه يافتيم حضور را تلفيق كميسيون جلسات ما كارها انجام خصوص در: كردند اضافه آقاي علوي  .فرستاديدمي نيز را گذشته هايغيبت

 هك دانممي موظف را خود شورا عادي عضو يك عنوانبه بنده. شد مطرح مختلفي موضوعات نيز جاهمان در. بود شورا رئيسنايب  عهده بر شما حضور عدم به
 انجام ردمم منتخب و شخصي شرعي، وظيفه يك عنوانبه را گرفتيم ياد و بوديم شورا در كه ايسرمايه اين و يابم حضور تلفيق كميسيون جلسات تمام در

 به انمتونمي را نيست بنده ذهن و دل در كه چيزي آن. است زياد بسيار فاصله عمل تا حرف بين گوييدمي عاليحضرت كه موضوعاتي از بسياري در اما دهم؛
 كليفمت كه دانممي و پذيرممي را باشد بنده سواديبي و تجربگيبي هرچقدر و دانممي مردم و شهر منافع و گويممي را است درست دانممي آنچه. بياورم زبان

  .امداده انجام را
 ديگر عزيزي ديگر سال و شما سال يك و بنده سال دو كه طورهمان. هستيم هم ما هستيد، ما دلسوز شما كه طورهمان: كردند تأكيد عضو محترم شورا

 يك رد پس! ايمداشته دوست را همديگر كه بگوييم توانيمنمي. ايمكرده چه كه بدهيم پاسخ انتها در بايد داشت، خواهند و داشتيم عهده بر را شورا رياست
  .است بهتر بسيار قطعاً كنيم فكر كاركردنمان به ماندهباقي سال
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   *   اعالم وصول طرح ها و لوايح*   

در دبيرخانه شورا  ٢٧/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٩٧ثبت شده به شماره  ٢٧/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٧٣-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ١
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "شوراي اسالمي شهر رشت ٢٠٨٣طبق مصوبه  ٢٠٥١٠اعتبار رديف افزايش  " در خصوص

  به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد 

در دبيرخانه شورا  ٢٨/١٢/٩٨مورخ  ٢٥١٠ثبت شده به شماره  ٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٦٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
در  با قيد دوفوريت "افزايش اعتبار رديف ديون تملك بابت توافقنامه تنظيمي في مابين شهرداري رشت و آقاي غالمرضا راسخي" در خصوص

به صورت يك فوريت به كميسيون ت آن به اتفاق آرا مقرر شد جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوري
  ذيربط ارجاع گردد.

 
 دستور جلسات :  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١  

 ٢٤/١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٥-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت در  ٢٥/١/٩٩مورخ  ٦٣ثبت شده به شماره 

به شرايط حساس كنوني و شيوع ويروس كرونا در استان گيالن و به منظور 
مساعدت و همدردي با شهروندان داغديده، شهرداري رشت به دليل بحراني بودن 

هاي مربوط نسبت به اعمال تخفيف پنجاه درصدي هزينه ٤/١٢/٩٨شرايط از تاريخ 
مبتال به بيماري كرونا عمل نموده است حاليه در نظر دارد؛ نسبت  به تدفين اجساد

تا زمان  ٤/١٢/٩٨هاي مذكور از تاريخ به اخذ مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه
 تحت ١٥٠٣٠١فروكش كردن شيوع ويروس كرونا و از محل رديف اعتباري 

، ١٣٩٩از محل بودجه سال  "ديدگان حوادث غيرمترقبه كمك به خسارت"عنوان
  اقدام نمايد. 

      

 :  خالصه مفيد مذاكرات   *

 اندر كنارش مدت اين در كه عزيزاني تمامي شورا با تشكر از جلسه در حضور با رشت شهرداري آرامستان سازمان رئيس محترم راستگو سهراب آقاي
  . نيمك وظيفهانجام توانستيم عزيزان همدلي و همراهي و كمك با اما آورد دوام كار ادامه در بتوان ديگر كردمنمي فكر كه بود بودند، گفتند: شرايطي

 به مبتال متوفيان تدفين براي هوايي و آب خاص شرايط به توجه با رشت شهر در: داشتند عنوان است، ديگري جنگ صحنه كرونا اينكه بيان با ايشان
 اظهار هاليح آقاي راستگو درخصوص  .پذيرفت صورت اقدامات اين دوستان همه همكاري با خوشبختانه كه بوديم روبرو خاصي شرايط با كرونا ويروس
 خسارت به كمك" عنوان تحت اعتباري مربوطه رديف محل از ويروس اين كردن فروكش زمان تا داريم تقاضا شورا به اليحه اين ارسال با: داشتند
: داشتند اظهار اليحه اين خصوص در شورا نائب رئيس محترم زاهد فرهامآقاي    .گردد اقدام ٩٩ سال بودجه محل از "غيرمترقبه حوادث ديدگان

 زمان چه شده داده وعده يشنبه آن نيست مشخص و داده رخ كه هاييآزادسازي به توجه با ديگر طرف از. است باز و ندارد مشخصي زمان فوق اليحه
 آرامستان انسازم رئيس به نباشيد خسته با شورا، عضو محترم ذاكري دكتر بهراد آقاي  .باشيم داشته تلفات ناكردهخداي  بازهم است ممكن فرا برسد،
ضمن عرض تسليت به تمام  محترم شورا عضو  .بود خارج هم ظرفيت از كه بوديم شاهد را زيادي بسيار وميرمرگ ايام اين در: گفت رشت، شهرداري

   زيزانع كه كساني هايخانواده براي بايستمي قطعاً: گفتند كرونا ويروس برابر جامعه كساني كه عزيزان خود را از دست دادند، با اشاره به وضعيت
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 يماتتصم برخي اتخاذ با توانستمي دولت اينكه بيان با همچنين ايشان  .گردد برگزار آموزشي كارگاه اندداده دست از ويروس اين جريان در را خود
 روناك ويروس شيوع جريان در دولتمردان و دولت بودن پاسخگو براي خواهممي قضائيه قوه از: كردند تأكيد دهد، كاهش را كرونا از ناشي مشكالت

 بستري ٨٠ تا ٦٠ بين گذشته روز سه در: داشتند اظهار رشت، شهر سطح در غيرضروري وآمدهايرفت وجود به اشاره با آقاي ذاكري  .نمايد ورود
 بايستمي ويروس اين با كشور كل درگيري به توجه با و نيست عادي چيزهيچ كه دهممي هشدار مردم به و است كنندهنگران بسيار كه ايمداشته جديد
 زيرا باشد، هداشت وجود خصوص اين در قانوني اشكالي تواند مي بنده نظر به: گفتند اليحه اين خصوص در نيز رسولي آقاي رضا .كنند رعايت بيشتر

آقاي علوي نيز با تشكر از مديرعامل محترم سازمان آرامستان و همه ي كاركنان آن مجموعه و همه   .باشيم داشته نظر در را رقم يك بايست مي ما
ين اليحه ا نيروهاي شركتي و .. كه با شهامت پاي كار ايستادند و كار رو جلو بردند، در خصوص اليحه مذكور بيان داشتند: كه يك راهكار قانوني براي

را  لحاظ نمود و اگر در قالب هديه اعمال  %٥٠است كه در اصالح تعرفه و بهاي خدمات سازمان مربوطه مي توان اين كاهش  وجود دارد و آن اين
  قرار مي گيرد كه در آن صورت آن پتانسيل را سازمان و مركز ندارد. ١٧و  ١٦شود در رديف مواد 

 

  متن مصوبه شورا :
هاي مربوط به تدفين اجساد صدور مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه"شهرداري مبني برضمن تصويب دوفوريت اليحه پيشنهادي 

كمك "عنوان  تحت ١٥٠٣٠١تا زمان فروكش كردن شيوع ويروس كرونا،  از محل رديف اعتباري  ٤/١٢/٩٨مبتال به بيماري كرونا از تاريخ 
اليحه مزبور  به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ تبصر ه اي در  ، درخصوص مفاد"١٣٩٩بودجه سال  "به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه

  سازمان آرامستان مربوطه به هزينه هاي تدفين به شرح ذيل اضافه گردد: ٩٩و  ٩٨تعرفه سالهاي 
د ن مي شوندف» قطعه ويژه فوت شدگان بيماري كرونا«تبصره: براي تمامي متوفيان ناشي از بيماري كرونا كه در قطعه بهشت باغ رضوان 

  كاهش نسبت به تعرفه مصوب محاسبه و دريافت گردد.  % ٥٠كليه هزينه هاي مربوط به مراحل تدفين، با اعمال 
                      

                                                            

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف

  نظر كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ٢٥/١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧١-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
 ٤دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به بند در  ٢٧/١/٩٩مورخ  ٩٥شده به شماره 

مصوبات مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور در 
مديركل  ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩كه طي نامه شماره  ١٣٩٨اسفند ماه سال 

ده رديمحترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن به  شهرداري رشت ابالغ گ
 ٩٩ماهه اول سال  ٢است، شهرداري رشت در نظر دارد نسبت به ارائه بسته حمايتي 

 در پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرايط حاكم بر جامعه به شرح ذيل اقدام نمايد:
با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني "

همچنين با هدف صيانت از منابع  سال، در راستاي حفظ حقوق شهروندان و
شهرداري  ٩٩بالقوه درآمدي شهرداري رشت، اعمال محاسبه عوارض سال 

 "باشد.  ٩٨بر اساس تعرفه عوارض سال  ٩٩رشت براي دو ماه ابتدايي سال 

الزم به ذكر است در صورت تصويب و اجرايي شدن اين اليحه در دو ماهه اول 
مورخ  ٩٧٥١داري رشت به شماره فرم ، اليحه بسته حمايتي شهر١٣٩٩سال 

   اجرايي نخواهد شد.٢٥/١٢/٩٨

      

 :  خالصه مفيد مذاكرات   *

رشت، با حضور در جلسه شورا در خصوص اين  شهرداري درآمد وصول و تشخيص محترم مديريت سرپرست دانا بين خدمت جناب آقاي مجتبي
 زمال تمهيدات كه است آمده شدهابالغ كه هااستانداري شوراهاي و شهرداري امور دفاتر كل مديران نشست جلسهصورت چهارم بند در: گفتند اليحه

 مغايرت با تاريخ در اينكه به توجه با: دادند ايشان ادامه  .بپذيرد صورت عوارض پرداخت جهت در شهرداري در مردمي تجمعات از پرهيز منظوربه
 خصوص اين در شورا عضو محترم رسولي آقاي رضا .دهد قرار اعتراض مورد را مورد اين شهرستان فرمانداري كه دارد وجود آن احتمال هستيم مواجه
 كي ما: ايشان افزودند .كند مطرح را ايرادي و كرده مخالفت موضوع اصل با بخواهد رشت شهرستان فرمانداري كه دانممي بعدي بنده: داشتند اظهار
  .بگيريم ائيدت فرمانداري از كهوقتي تا داشت خواهيم را پرونده انباشتگي و كارشناسي زمان همچنين. بگيريم نظر در پرونده تشكيل براي بايد را زماني

 رايب جذابيتي ديگر سازيساختمان صنعت است ممكن داريم تورم براي كه اعدادي و دالر اقتصادي، شرايط به توجه با: دادند ادامه عضو محترم شورا
 رفتهگ نظر در دهدمي انجام را پرداختي نقداً كه كسي به تشويقي بنده نظر به. شود مواجه جدي چالش با شهرداري و باشند نداشته گذاريسرمايه

 داقلح كنممي پيشنهاد بنابراين شود؛ بيشتر سازندگان براي كار جذابيت عرضه براي خواهيممي و خورد خواهيم بر مشكل به موضوع اين از. شود
 تعدديم جلسات تشويقي بحث خصوص در: گفتند عضو محترم شورا نيز نرگسي رمضانپور آقاي احمد همچنين .باشد ماهارديبهشت پايان شروع زمان

 گذاريارزش نوع بحث در: دادند ادامه ايشان .داشتيم خصوص اين در هايينشست و شود تهيه طرحي ٩٩ سال از پيش تا كرديم درخواست و شد برگزار
 تنيس واقعي ايمنطقه ارزش كه بودند معتقد دوستان. بود دارايي ارزش و ايمنطقه ارزش بحث در موضوع و كردم مطرح را كدها اصالح موضوع بنده

 %٦٠ همان بر مبنا و نگرفت قرار بررسي مورد هابلوك ساير نهايت در اما كرديم بررسي و داده تشكيل بلوك ١٥ در منطقه ١٥ براي را ايكميته ما و
 رنظ در تشويقي جايزه ماهارديبهشت پايان تا كه دارد وجود كشور وزارت سوي از دستورالعملي نيز اكنون. گرفت قرار درصد ٣٠ تا ٢٠ نهايت در و

   .بشود شهرداري درآمد افزايش باعث بايد افزايش اين. شود گرفته
  .اشدب داشته ادامه عوارض تشويقي طرح اين خردادماه پايان تا: گفتند است، موافق فوق بحث با اينكه بيان با شورا نيز ديگر عضو زاهد آقاي فرهام

 به و رددگ تائيد و رفته فرمانداري به بعد و شود تصويب شورا صحن در اليحه يك تا شودمي صرف زماني چه كه كنيد نگاه را اين: دادند ادامه ايشان
  .دهيم افزايش را موضوع اين و كرده استفاده همراهي اين از توانيممي كه است ايگونهبه فضا. شود داده برگشت شورا
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 : متن مصوبه شورا  

در پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرايط حاكم بر جامعه،  ٩٩با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص بسته حمايتي سال 
  شهري و شوراهاي استانداري گيالن و به شرح ذيل؛مديركل محترم دفتر امور  ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩برابر نامه شماره 

با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال، در راستاي حفظ حقوق شهروندان و همچنين با "
نقدي  شهرداري رشت در صورت پرداخت ١٣٩٩هدف صيانت از منابع بالقوه درآمدي شهرداري رشت، اعمال محاسبه عوارض سال 

به اتفاق آرا موافقت گرديد و  "باشد. ١٣٩٨، بر اساس تعرفه عوارض سال ٣١/٣/١٣٩٩تا تاريخ  ١٣٩٩براي سه ماه ابتدايي سال 
شورا با  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٦١شهرداري رشت ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٩٧٥١رف ـمقرر شد؛ اليحه شماره ش

شوراي اسالمي  ٢٥/١٢/٩٨بطه با پرداخت عوارض، مصوب يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ موضوع بسته حمايتي مؤديان در را
  شهر رشت ملغي گردد.

              

   

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 : متن مصوبه شورا  

  :گردد اعالم گرديد نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررمطرح و پس از بحث و تبادل مراتب در جلسه
شماره ش رف با ع صويب اليحه  سال  ٢٥/١/٩٩مورخ  ٩٩ - ٧١ -نايت به ت سته حمايتي  شت مبني بر ارائه ب در پرداخت  ٩٩شهرداري ر

ضوع بند  شماره  ٤تعرفه عوارض مو شور ابالغي طي نامه  سر ك سرا ستانداري هاي  شوراهاي ا شهري و  صوبات مديران كل دفاتر امور  م
  ري گيالن، اليحه معترضه عنه ملغي مي گردد.مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استاندا ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩
      

                  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شماره    شت به  ستان ر شهر شماره  ١٨/١/٩٩مورخ  ٥٥٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم  شده به   ٣٢ثبت 
مصوبه صورتجلسه يكصد و سي و  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بند  ٢٠/١/٩٩مورخ 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٥/١٢/٩٨پنجمين جلسه فوق العاده مورخ 
داراي ابهاماتي به شرح  "بسته حمايتي مؤديان عوارض"مصوبات با موضوع ٤پيرامون بند  -١

 ذيل مي باشد؛
دستورالعمل آيا مؤدي در شمول يا عدم شمول مصوبه مختار است؟ تاريخ دقيق تصويب 

مؤدياني كه داراي پرونده جاري در «) مصوبه اعالم نشده است. منظور از عبارت١موضوع جزء (
مصوبه چيست؟ پرونده هاي رسيدگي نشده در  ٢در جزء » مي باشند ١٠٠كميسيون ماده 

ريمه ج«كميسيون بدوي است يا پرونده هاي مطرح در كميسيون تجديد نظر؟ در اين صورت با 
درصد جريمه قطعي چيست؟ آيا  ٧٥ارض خواهد داشت. مأخذ محاسبه حداقل تع» قطعي

درصد عوارض كسب و پيشه و حرف خاص بخشودگي  ١٠٠منظور از جايزه تشويقي معادل 
  است؟ پس از رفع ابهام متعاقبا اعالم نظر خواهد شد.عوارضبدهي اين

      

  خالصه مفيد مذاكرات 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵ ~ 
 

                  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  

مورخ  ١٣٩٨-٩٧٩١-رف اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش
در دبيرخانه شورا  ٢٨/١٢/٩٨مورخ  ٢٥٠٨ثبت شده به شماره  ٢٨/١٢/١٣٩٨

 ٢٨/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٨٨مبني بر اينكه شهرداري رشت برابر نامه شماره 
نظر دارد؛ نسبت به اهداي كارت هديه به مبلغ شوراي اسالمي شهر رشت در 

ريال (دويست و پنجاه هزار تومان) به كاركنان بخش حجمي  ٠٠٠/٥٠٠/٢
شهرداري رشت به منظور پاسداشت زحمات اين قشر خدوم و زحمتكش 
خصوصًا در شرايط بحراني اخير كه همچنان در خط مقدم خدمت ايستاده و 

شهروندان عزيز مي باشند و از محل  با دل و جان مشغول خدمت رساني به
  خدمات شهري  اقدام نمايد.  ٢٠٥١١كد اعتباري 

      

 خالصه مفيد مذاكرات  
 

 : متن مصوبه شورا  

ريال (دويست و پنجاه هزار تومان) به كاركنان  ٠٠٠/٥٠٠/٢اهداي كارت هديه به مبلغ "با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
 و با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري،  به اتفاق آرا موافقت"خدمات شهري  ٢٠٥١١رشت و از محل كد اعتباري بخش حجمي شهرداري 

  .گرديد
        

              

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۶ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به  ٢٩/١١/٩٨ مورخ ٢٢٠٠٦١ -ر ش شهرداري رشت به شماره نامه
 معابر در دبيرخانه شورا مبني بر نامگذاري ٢٩/١١/٩٨مورخ  ٢٣٧٠شماره 

 به ٢٠/١١/٩٨معابر مورخ  نامگذاري كميسيون نشست هفتمين و شصت پيرو
  شرح؛

 قهمنط شهرداري روبروي ـ معلم بلوار در واقع بست بن نام تغيير  -١
 بست بن راست ـ سمت رجب پور شهيد كوچه آبادـ حسينـ  يك

  .")سوم(  اكبري حجت شهيد بست بن" نام به  سوم،
 آزادگان مجتمع سمت به ـ سعدي خيابان در بست بن نامگذاري  -٢

 به  زنبق، بست بن ـ عليزاده ماركت سوپر ـ جنب  چپ سمت ـ
  . "سنگجوئي رحيمي صادق محمد شهيد بست بن" نام

 ـ) الكان( حرم مدافع شهداي بلوار در واقع كوچه نام تغيير  -٣
 شهيد كوچه " نام به ،١١٩ مهر ـ برق پست روبروي مهرـ شهرك
  .")١١٩ مهر( يوسفي كامبيز

 به ازگ فلكه ـ بهشتي شهيد كمربندي در واقع بست بن نامگذاري  -٤
 سمت بست بن اولين دالورـ كوچه ـ چپ سمت ـ رازي سمت
  . "دوم بست بن"نام به چپ،

 ـ راست سمت ـ افتخاري شهيد بلوار در واقع بست بن نامگذاري -٥
 ـ راست سمت كوچه انتهاي ـ آبادي اسد جماالدين سيد كوچه

نخودچر ) ع(صادق جعفر امام مسجد روبروي پاسداران ـ خيابان
  ."سادات بست بن" شاهين، به نام آژانس جنب ـ

  

يون  ميســــ ك در 
فرهنگي و اجتماعي 
با  ـــورا مطرح و  ش
شهرداري  شنهاد  پي
ــــــوص  در خص
عابر در  گذاري م نام

ـــنهادي  ٥ بند پيش
  موافقت گرديد.

  

٢٥/١/٩٩  ١٠٩  

 :خالصه مفيد مذاكرات 
مت از همه مدافعان سال ريبه جهت تقد يفرهنگ ونيسي: در كمندشورا گفتو اجتماعي  يفرهنگ ونيسيكممحترم  سيرئ رزاديفاطمه ش سركار خانم

  خواهد شد. يگذارنامبه نام مدافعان سالمت در شهر رشت  يبلوار
ها در اتوبوس يگذارطرح فاصله ياقدامات الزم جهت اجرا نيدر دستور كار قرار داشته و همچن زياز قهرمانان سالمت ن لي: مراسم تجلندادامه دادايشان 

  انجام خواهد شد.
   .ننديننش گريكديجهت حفظ فاصله مردم كنار  يگذاربا عالمت شودياما م شدنديم ليها تعطاتوبوس ستيباي: به نظر بنده مندكرد ديتأكخانم شيرزاد 

  شود. زيپره يرضروريغ يوآمدهاا حضورداشته و از رفتهمردم همچنان در خانه ندكرد يدواريابراز امايشان 
     

 : متن مصوبه شورا  

  .گرديد با  پيشنهاد شهرداري درخصوص نامگذاري معابر در پنج بند پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت
                                                                                                            



  

~ ١٧ ~ 
 

      

                                          
 

   با ذكر صلوات پايان يافت. ٢١جلسه رأس ساعت 

  
  غايبين: حامد عبداللهي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 ١٣٩٩ارديبهشت ماه  
 ١٤٢الي    ١٣٧جلسه  
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

صوص تفكيك پالك ثبتي  - شهرداری در خ سالی  سی  الیحه ار سكن كاركنان  ۴بخش  ۳۸سنگ  ۱۲۹برر شركت تعاوني م شت ملكي  ر
ستان گيالن . که مقرر گردید:  شهرداري مستندات مربوط به ملك  و مبالغ پرداختي توسط آن تعاوني را به شورا حداکثر یک دارايي ا

 هفته جهت تصویم گیری نهایی به شورا ارائه نماید.

صد، همچنین مقرر گردید: نظر به نامه مديركل دفتر  - سيون ماده  ضاي كمي سه اع صوص حق الجل شهرداری در خ شنهاد  موافقت با پي
(يك دوم) حق  ۲/۱رغيب و تشويق دبير كميسيون نيز حق الجلسه اي معادل امورشهري و شوراها به شهرداران استان گيالن جهت ت

  الجلسه اعضاء كميسيون در نظر گرفته شود.

درصــدی بهایورودي، پاركينگ و بهاي بليط وســايل بازي و  ۳۵موافقت با الیحه پیشــنهادی شــهرداری در خصــوص میانگین رشــد  -
  ۱۳۹۹ي سال تفريحي شركت شادي آفرين شمال (شهر شادي) پيشنهاد

موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوصاصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه  -
 ۹۹گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت سال 

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:
  ۹۹اصالح تعرفه عوارض پیشنهادی سال  موافقت با الیحه ارسالی شهرداری در خصوص  -

  موافقت با الیحه ارسالی شهرداری در خصوص تامین دیون بدهی آقای غالمرضا راسخی -

  بحث  و تبادل نظر در خصوص توزیع اعتبار تکمیل پروژه های ، یادمان شهدا و آبنمای بوستان ملت ، رصدخانه کوشیار گیالنی -

 ..قاطع های غیر همسطح رشتبحث و تبادل نظر در خصوص پروژه های ت -

 بحث و تبادل نظر در خصوص  پروژه های بازآفرینی شهر رشت -

 بحث و تبادل نظر در خصوص خط پروژه محور ولیعصر (عج ) به میدان امام علی  ( ع ) -

 بحث و تبادل نظر در خصوص ساخت و ساز در زمین های نسقی  -

 شهرداری رشت بررسی در خصوص روند ارائه خدمات الکترونیکی شهروندی -

 

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری :  -
  گزارش ارائه نشده است -

  
  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی مقرره های  به شرح زیر داشت:

  انجام برنامه هاي فرهنگي در ماه مبارك رمضان به صورت مجازيدر خصوص اقدام الزم شهرداری رشت   -

 از طريق سازمان فرهنگي اجتماعي و با مشاركت هيات هاي مذهبي و فرهنگي به لحاظ شيوع كرونا  -

  در خصوص جانمايي المان هاي متناسب با ماه مبارك رمضان در نقاط مختلف شهر اقدام الزم شهرداري رشت -

  و منظر و فضاي سبز شهري از طريق سازمان سيما  -

  رفع مشكالت اجتماعي و فرهنگي حوزه شهري خصوصا ساماندهي گرمخانه و سامانكدهدر خصوص شهرداري رشت اقدام الزم  -

ن و جانمايي مكاني مناسب براي احداث ساختمان جديد سامانكده و گرمخانه در خصوص شهرداري رشت اقدام الزم  -   تع

ن تکلیف د شهرداري رشت  اقدام الزم  -   ظرف مدت ده روز پروژه يادمان شهداي گمنام بوستان ملت ر خصوص تع

  احداث سقاخانه و تنديس شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني در ميدان شهداي ذهاب در خصوص شهرداري رشت اقدام الزم  -

  نامگذاری معابرتمین نشست کمیسیون موافقت با تقاضای شهرداری در خصوص نامگذاري معابر پیرو شصت و هش -



  

~ ٢٠ ~ 
 

  

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

ــر با تقاطع های گل باغ نماز وبه اتفاق آرا مقرر گردید: با توجه به نیاز بودجه  - ــطح میدان ولیعص ــی طرحهای تقاطع غیر همس بررس
ضور میلیاردی برای احداث این تقاطع در حوزه معاونت حمل ونقل و امور زیربنای ۳۸۶ صی با ح ص سه تخ شکیل یک جل ی پس از ت

  کارشناسان فنی و افراد صاحب نظر یک جمع بندی قابل قبول به شورا اعالم گردد.

  بررسی در خصوص برون سپاری اتوبوس های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت که به اتفاق آرا مقرر گردید؛  -

  ارش در موارد ذیل می باشد:شهرداری موظف به ارائه گزسازمان حمل و نقل  -

ن تکلیف اتوبوس های تحویلی به قزوین اقدام و نتیجه به کمیسیون ارائه گردد.  -   ظرف مدت دو هفته ونقل نسبت به تع

اتوبوس وضــعیت -۳اتوبوس های تعمیری-۲اتوبوس ها موجود -۱ظرف مدت دو هفته پیشــنهاد خود را در خصــوص برون ســپاری  -
  ید تحویل دهدباهایی که سرمایه گذار 

شت  - شهرداری ر سافر  سازمان حمل ونقل بار و م صوص تعرفه درامدی و بهای خدمات  شهرداری در خ شنهادی  سی الیحه پی برر
  ۹۹پیشنهاد سال 
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  ٩٩گانه شورا  اردیبهشت   های پنجکرد کمیسیونآمار عمل

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

  صحن شورا

  برنامه و بودجه و حقوقی
۹  ۴  ۴  

  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری
-  -  -  

  توسعه و عمران
۴  ۸  ۱  

  حمل و نقل و ترافیک
۳  ۳  ۱  

  فرهنگی و اجتماعی
۵ ۳  ۱  

  تلفیق
-  -  ۱  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره ١٣٤ های وارده:تعداد نامه

       وبودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

۶  ۱  ۲  ۷  ۱  -  ۱۱۷  

  فقره  ٢١٤  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه   ٦تعداد جلسات:

    ١٧تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  بهداشت،    

محیط زیست و 

  خدمات شهری
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   :  ١٣٩٩ماه   ارديبهشت اهم مصوبات شورا در               

ــال  - ــويب جزئيات بودجه س ــت  ١٣٩٩تص ــهرداري رش ــهم بودجه هزينهش هاي تومان، تملك دارائي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٧٤اي با مبلغ س
 تومان ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ميليارد تومان و تملك دارايي مالي با مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥١١اي با مبلغ سرمايه

فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي،  اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان"تصويب  -
سازمان مديريت آرامستان و  شهري،  ضاهاي  سازمان عمران و بازآفريني ف شهري و فرآورده هاي كشاورزي،  ساماندهي مشاغل  سازمان 

  ."١٣٩٩سازمان آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال

داري درخصوص افزايش نرخ ورودي، پاركينگ و بهاي بليط وسايل بازي و تفريحي شركت شادي آفرين موافقت با اليحه پيشنهادي شهر -
  .١٣٩٩درصدي براي سال٣٥شمال (شهر شادي) با ميانگين رشد 

سازمان به  - سهاي تحت نظارت  صدور مجوز واگذاري تبليغات بر روي بدنه ميني بو صوص  شهرداري درخ شنهادي  موافقت با اليحه پي
سال، با عنايت به اينكه ميني شركتهاي صرفاً تحت تبليغاتي براي مدت يك  سافر  سازمان حمل و نقل بار و م سهاي فعال در خطوط  بو

  نظارت سازمان بوده و مالكيت اين خودروها متعلق به اشخاص حقيقي است با لحاظ قراردادن شرايط مشروحه ذيل؛

نظارت بايد با درخواسـت و توافق كتبي مالك و انعقاد قرارداد سـه جانبه في مابين هاي تحت عقد هر نوع قرارداد در رابطه با ميني بوس -
  پيمانكار، مالك خصوصي و سازمان صورت گيرد.

ــمام اجاره ماهيانه واگذاري خطوط كه مالك تعهد به  %٢٠در قرارداد في مابين، مقرر گردد  - ــل از واگذاري تبليغات به انض از درآمد حاص
  ماهه از مبلغ قرارداد كسر و مستقيماً توسط پيمانكار به حساب سازمان واريز شود. پرداخت آن دارد، هر

  طرح تبليغاتي قبل از پياده شدن روي بدنه ميني بوس، به تأييد اداره راهنمايي و رانندگي برسد.  -

شهردار از محل كد اعتباري  - صوص پرداخت پاداش به  شهرداري در خ شنهادي  سال  ١٠٢١١موافقت با اليحه پي خدمات اداري بودجه 
  جاري.

  آقاي كريم سرپرست با سابقه مديريتي مشخص براي تصدي مديريت مالي شهرداري. تأييد -

 ٠٠٠/٥٠٠/٣٥٥/٦ به مبلغ "ديون تملك"تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢افزايش اعتبار رديف با  موافقت با اليحه پيشـــنهادي شـــهرداري -
ـــر آن مبلغ از رديف اعتباري  با توجه به عدم اعتبار كافي  در ريال و  مطالعه و خريد "تحت عنوان  ٣٠٧٠٨٠٨٠٠١رديف مذكور  با كس

ـــهريزمين و احداث پايانه ـــافه نمودن به رديف  "هاي برون ش ـــال  "ديون تملك"تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢و اض  ١٣٩٨بودجه س
  .شهرداري بابت توافقنامه تنظيمي في مابين شهرداري رشت و آقاي غالمرضا راسخي

  كارخانه كود آلي گيالن. ٤و  ٣بررسي مناقصه برگزار شده در تأمين تجهيزات و راه اندازي خطوط  -

  شوراي اسالمي شهر رشت از شهردار رشت.آقاي حجت جذب عضو بررسي نامه  شهرداري رشت در پاسخ به سواالت مطروحه  -

  بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا به شرح؛ -

مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه هاي مربوط به تدفين اجساد مبتال به "شورا با موضوع ٢٧/١/٩٩مورخ  ١٣٦صورتجلسه مصوبه  ١بند  -
  ."تا زمان فروكش كرون شيوع ويروس كرونا ٤/١٢/٩٨بيماري كرونا از تاريخ 

سه  ١بند  - ضوع  ١١/٢/١٣٩٩مورخ   ١٣٧صورتجل سال "شورا با مو شنهادي  ضوع شهرداري ر ١٣٩٩بودجه پي شت در قالب فرم ها مو
 ."وزير محترم كشور ١٧/١٠/٩٧مورخ  ١٩١٧١٠دستور العمل شماره 
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  *  ١٣٩٩ماه   ارديبهشتصورتجلسات شورا در  *

  

   *دستور جلسات :
شهرداري رشت  ١٣٩٩درخصوص بودجه پيشنهادي سال  ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره شـ بررسي

  اي و تملك دارايي مالي.سهم بودجه هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايهجزئيات بودجه؛ مبني بر بررسي 

 خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  محمدحسن علي پور، منشي محترم شورا با قرائت بخشي از وصيت نامه شهيد رحيم تركان ، ياد و خاطره شهدا را گرامي داشتند.در ابتداي جلسه جناب آقاي 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

به  يسپاه پاسداران انقالب اسالم سيسالروز تأس دنيبا اشاره به فرارسضمن عرض سالم،  ،، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشتحاجي پورسپس جناب آقاي 
انقالب حفاظت  يشد تا از دست آوردها سيتأس يحضرت امام (ره) سپاه پاسداران انقالب اسالم نفرمابه ١٣٥٨سال  ماهبهشتي:در دوم اردنددستور امام راحل، گفت

فته و خدا قوت گ ديبزرگوار خسته نباش زانيعز نيبه اجاست كه به بوده و دانيدر م يعيطب يايو در بال ي: سپاه همواره در جنگ، سازندگندادامه داد ايشان .دينما
يعرض م كيرا به همه معماران كشور، استان و شهرمان تبر باشديم ييبها خيروز معمار كه به مناسبت بزرگداشت ش نيسالمت دارم. همچن يآرزوبراي آنان و 

 شهر يهمكاران ما در شورا توسط بودجه قيتلف ونيسي: در جلسات متعدد كمندشورا، گفتمحترم  يو تشكر از اعضا يبا قدردان همچنين شورامحترم  سيرئ .كنم
 يديجد يهابا توجه به دستورالعمل كهشد  بيتومان تصو ارديليم ٩٠٥به مبلغ  ٩٩و بودجه سال  دنديكش ياريزحمات بسنيز  يما در شهردار زانيعز .شد يبررس

سبز و خدمات  يحساب آمده و پرداخت حقوق كارگران فضابه يعنوان بودجه عمرانبود به يكه بودجه جار ييهاياز پرداخت يآمده است، بخش كه از وزارت كشور
ا همچون برف و كرون ييها: ما با بحرانندسخت است، اظهار داشت اريبودجه امسال بس نكهيا انيپور با ب يحاجآقاي  قرار گرفته است. يعنوان بخش عمرانشهر به

جلسه  ٩ اي ٨جه بود يبار بود كه برا نينخست ديشورا تشكر كنم. شا يهاونيسيكم ياز تمام ديتاكنون شده است. با زين ياريبس يهاو تالش ميوپنجه نرم كرددست
كردند  ديشورا تأك يبود و بارها اعضا شده فيپروژه تعر ٢٦٥ يجار. در بودجه سال مينكن فيتعر اديز يهاكه پروژه ميديرس جهينت نيبه ا تينها شد. در ربرگزا قيتلف

آن توسط مردم مورد از  تفادهآن و اس يبردارشود، اما بهره يپروژه كلنگ زن ١٠٠ ميهفته بتوان كيدر  دي. شايبودجه در افتتاح آن است، نه كلنگ زن ينيريكه ش
چشمه، سر يهاپروژه :مانند ،است ماندهنيزم يها روكه سال ييهاكه پروژه ميديرس جهينت نيبه ا با دوستان ين جلسهچندبا برگزاري  ليدل نياست. به هم تياهم

اسبت روز به من شانيكه با ا يداريد ي: طنداميردريادار آريا شفقت، گفت با تشكر از ايشان .شود ليو... امسال تكم ييايدر يرويجوان، ن اباني(ع)، خ يامام عل ،يد ٨
 گري. پروژه دميينما يريگيپ زيآن را ن كه بايدموافقت كردند  زيشفقت ن آقايانجام شد كه  ييايدر يروين دانيدر م ييبازگشا رامونيپ ييهاصحبت م،يداشتارتش 

 شيدرصد كار پ ٣٥از  شيانجام شود كه اكنون توسط سازمان فاوا آغاز شده و ب كيالكترون صورتبهرشت است تا صدور پروانه  يشهردار يموضوع هوشمندساز
 يجاپروژه را به نيا ميشده است تا بتوان سازمان فاوا در نظر گرفته يتومان برا ارديليم ١٦ زانيبه م يشهردار يهاسازمان نيبودجه ب نيشتريرفته است. امسال ب

داشته باشد  يريماه درگ ٢كند  يداريرا خر ينيزم خواهديكه م يكس ستياستفاده كنند. قرار ن نهيزم نيدر ا ياز امكانات شهردار بتوانندو مردم  ميبرسان يخوب
 ياندازبا اشاره به راهسپس شورا محترم  سيرئ .دينما يرا بررس نيزم طيشرا نيصورت آنالبه تواندسامانه الكترونيك مي  نيرا بسنجد و با ا نيزم طيكه شرا

كار خود را  لومتريك ٥٦حدود  يبرنوريف نهيشده و شركت برنده در زم در حال حاضر در سطح شهر نصب نيدورب ي: تعدادنداظهار داشت كيكنترل تراف يهانيدورب
در حال حاضر در بخش  دماني: تمام امندكرد ديپور تأك يحاجآقاي   .نمايد يانيبه ما كمك شا توانديم زيموضوع ن نيمقرر انجام داده است و ا لومتريك ١٠٠از 

كند.  نهيو در شهر هز ديايتا ب ميفرش قرمز پهن كن گذارهيجذب سرما يبرا دي. باپرديصدا م نيتراست كه با كوچك يامانند پرنده گذارهياست. سرما يگذارهيسرما
 گونهنيرا انجام دهد. ا گذارهياسرم يحضور داشته باشد تا كارها يگذارهيدر سازمان سرما دينفر با كياز شهرمان فرار كند.  گذارهيكه سرما ميكن يكار ديما نبا

  شود. مانيپش يگذارهيكند و از سرما ريادارات گ وخمچيو در پ ديايب گذارهينباشد كه سرما
مان ما ز نكهيتوجه به ابا » و«(ص) امضاء شده است و در بحث بند اءياالنب: قراردادها با قرارگاه خاتمند(ص)، افزود اياالنببا اشاره به قرارداد با قرارگاه خاتم ايشان

بند ساختمان  ني. با اشوديبرقرار م» و« بند شانيتومان از دست ما برود، اما با كمك دكتر نوبخت و دستور ا ارديليم ٢٦١گذشته بود امكان آن وجود داشت كه 

 ١/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٣٧جلسـه شـماره:  
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شود تا  يداريتومان خر ونيليصد مو هفت ارديليم كيبه مبلغ  ٢منطقه  يشهردار يهستند برا كيشر ياحسانبخش كه با شهردار ديشه ابانيبانك ملل در خ
مردم آن  يتيو نارضا يموضوع باعث ناراحت نيقرار دارد و ا يبد يمنطقه دو متأسفانه در جا ي. ساختمان شهردارابديانتقال به اين مكان منطقه دو  يشهردار

 پزشكان، پرستاران، كادر بهداشت و درمان، يتمام هفته را به ني: اندهفته سالمت، گفت دنيفرارس كيدر ادامه با تبر نيشورا همچنمحترم  سيرئ محدوده شده است.
كه  يذاكر كتردآقاي از  ني. همچنميگويم كياند، تبرانجام داده ياريبس يهاكمك ييسخت كرونا يروزها نيارتش و سپاه كه در ا ز،يمردم، پاكبانان عز نيخادم
قدرداني نموده و به وجود ايشان به عنوان همكار شدند  يماريمتأسفانه دچار بند و خود نيز كرده ا يرسانحضور داشته و خدمت هامارستانيداوطلبانه در ب اميا نيدر ا

  ي آقاي دكتر بهراد ذاكري در صحن شورا تجليل به عمل آمد.در ادامه با اهداي لوح سپاس از زحمات بي شائبه . مي نماييمافتخار شورايي 

   : جلسات *دستور

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 ٢٨/١٠/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ٧٥٧٤رف ـاليحه شهرداري رشت به شماره ش  
در دبيرخانه شورا به پيوست   ٢٩/١٠/٩٨مورخ  ٢١٦٨ثبت شده به شماره 

شهرداري رشت جهت بررسي و تصويب، برابر  ١٣٩٩بودجه پيشنهادي سال 
درصدي  ٢٤شهرداري رشت، با افزايش  ٢٤/١١/٩٨مورخ  ٢١٧١٤٢نامه شماره 

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩غ ، از حيث منابع به مبل٩٨نسبت به بودجه سال 
حيث مصارف نيز به مبلغ ميليارد تومان) و از نهصد و پنج (معادل 

همچنين و  و..ميليارد تومان) نهصد و پنج (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩
پيشنهادهاي سرمايه گذاري و تامين مالي پروژه ها، به صورت جداگانه همراه 

، با عنايت  به ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠/٤ اليحه بودجه (به پيوست آن) به مبلغ
شهرداري رشت در يكصد و  ١٣٩٩تصويب كليات بودجه پيشنهادي سال 

مبني بر  ٣٠/١١/٩٨بيست و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
 ايبررسي جزئيات بودجه؛ سهم بودجه هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايه

  و تملك دارايي مالي.

ــــــــيون  در كميس
فيــق شــورا مطــرح تل

ـــث و  ـــس از بح و پ
تبـــادل نظـــر بـــا 
اصـــالحاتي مـــورد 
ـــــرار  ـــــت ق موافق

  گرفت.
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 خالصه مفيد مذاكرات 
 يبودجه، از همكاران شهردار يبررس يبرا يدرپيجلسات پ يبرگزارشورا جهت محترم يرشت،با تشكر از اعضامحترم شهردار  ي،ناصر حاج محمدآقاي 

 ٩٩سال  يجار يهانهيهز نكهيا انيرشت با بمحترم  شهردار .ندكرد يرشت تشكر و قدردان يردارو توسعه منابع شه يزيرمعاونت برنامه يهادر حوزه
: ندافزود ايشان   شده است.تومان در نظر گرفته ارديليم ٥١١مبلغ  يحوزه عمران: در نداست، اظهار داشت شدهيزيرتومان برنامه ارديليم ٣٧٤به مبلغ 

همراه  يتومان ارديليم ٥ شيشده است كه نسبت به سال گذشته با افزا ينيبشيهرماه پ يتومان برا ارديليم ٢٨مبلغ  ايپرداخت حقوق و مزا يامسال برا
تومان،  ارديليم ٥٨: در بحث تملك امالك حدود ندتومان، خاطرنشان كرد ارديليم ٣ يباال يرانعم يهانهيهز حيبا تشر يمحمد حاجآقاي   بوده است.

 يفضا يتومان، حفظ و نگهدار ارديليم ٨٠وروب تومان، حقوق رفت ارديليم ١٦سازمان فاوا  يهانهيو هز يتومان، هوشمندساز ارديليم ٦٢آسفالت معابر 
 ٥,٥تومان، دفن زباله  ارديليم ٨,٥ ريق ديخر تومان، ارديليم ٣,٥ يعمران آالتنيماش ديتومان،خر ارديليم ٤٦ ونيتومان، پرداخت د ارديليم ٣٠سبز 

ي اعضا اريبودجه كه در اخت ٣٢تا  ١ في: از ردندادامه داد ايشان شده است. تومان در نظر گرفته ارديليم ١٦ يسطح يهاآب يآورجمع و تومان ارديليم
  .ابدي(ص) اختصاص  اءياالنبخاتم يقرارگاه سازندگ يكسر شده تا برا يجار يهانهيتومان از هز ارديليم ١١سرجمع مبلغ  باشديشورا م محترم

 يابودجه ي: در جلسات برگزار شده كدهاندرشت گفت يو بودجه شهردار يزيربرنامهمحترم  ريمد ،اوشيس منتيمدر ادامه جلسه سركار خانم 
 نيازاشيتومان پ ارديليم كي. مبلغ افزايش يافتتومان  ارديليم ١١(ص) حدود  اءياالنبخاتم كد مربوط به قرارگاه زانيم نيت و از ا قرار گرف يموردبررس
در خصوص  نكهيا انيبايشان با  .مييپرداخت نما يدولت يهاكمك قياز طر يرا قرار است در سال جار گريد ارديليم ١١ زيشده و اكنون نپرداخت

  ه بودجه قرار گرفته است ك في: پنج پروژه تملك در معابر سطح شهر رشت در ردندگفت م،يداشت يادينسبتًا ز راتييتغ زيبودجه ن يجار يهافيرد
 يشهرداربه شوراي شهر  مصوبه گريد ييهر بازگشا براي مقرر شد كه افتي شيتومان افزا ارديليم ٥٨مبلغ تا سقف  تومان ارديليم ٢٠مجموعاً از مبلغ 
: ندادامه داد اوشيسخانم  .ميدر سطح شهر باش راتييشاهد تغ يشاءاهللا در سال جارقرار گرفت تا ان تيدر اولو ييپنج پروژه بازگشا نيابالغ شود؛ بنابرا
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برگشت جاده  نيال يگريتومان و د ونيليصد مو هفت ارديليم كيبه مبلغ  ٢منطقه  يشهردار يساختمان ادار زيو تجه ليبودجه جهت تكم فيرد
 ياياحداث و اح خصوصدر  ني. همچنافتي شيتومان افزا ارديليم ٦از  شيبود و به ب شدهينيبشيتومان پ ارديليم ٣حدود  نيازاشياست كه پ ربازاريپ

تومان  ونيليم ٣٠٠با مبلغ  ميتوانيم كهباغ رضوان استفاده شود  ايپارك  نيكه از زم ديمحترم شورا اضافه شد، مقرر گرد ياعضا ديگلخانه كه با تأك
  .ميكن ياندازرا راه يگلخانه شهردار

ه به ك نيچن ي ايناز بزرگان ميدواري: امندگفت ،يرازيش يبا اشاره به روز بزرگداشت سعد، شورامحترم محمدحسن عاقل منش عضو سپس جناب آقاي 
است،  يو اجتماع يكند، توجه به مسائل فرهنگ زيدوره پنجم را متما ستيبايكه م يانكته نكهيا انيبا ب ايشان .ميببر يدادند بهره كاف يما درس زندگ
نماد  ،يالمان فرهنگ مييبگو ميتوانينشده است و ما به شكل شاخص نم يفرهنگ يهابه پروژه يتوجه كنميبودجه نگاه م نيقدر به ا : هراظهار داشتند

 ميارا نتوانسته مانيعلم يهاتيز فعالاياريبسنياست.همچنپنجم بودهيمختص شورا نيا مييو بگو گذاشته ادگاريرا از خود به  يمشخص يفرهنگ
پنجم را بدون  يعمالً شورا ستيبايما م ديرفع مشكل نما ندهيسال آ كي: اگر شهردار رشت نتواند در ندكرد ديمنش تأك عاقلآقاي  .ميسرانجام برسانبه
تا به امروز  شرفتيدرصد پ ٩٠از  شيبا ب يالنيگ اريرصدخانه كوش ٩٢و  ٩١. از سال ميبده يمنتخب بعد ندگانيو نما ندگانيآ ليتحو يكار چيه

هت آنكه مبلغ الزم ج ليانتخاب شد اما به دل ريپروژه مد نيا يبرا يندارد. در زمان دكتر نصرت يپاسخ زين كسچينشده است. ه تاحمانده و افت معطل
 .ميده هيهد يپروژه مشخص شود و آن را به جامعه علم نيا تيدوره وضع انياست كه تا پا نيرها شد. خواهش بنده ا كارهمهيوجود نداشت ن زيتجه
اختمان س ني: اندشهردار رشت، گفت نينخست عيرف ليخل رزايساختمان مشروطه در عمارت حاج م يبا اشاره به مصوبه شورا جهت بنا ،شورامحترم  عضو

ل يساختمان را به ساختمان مشروطه تبد نيا ،مشاركت قيكه شده از طر يكار و با هر ساز ،است نيخواه است، خواهش بنده امشروطه كي دگاراي
با اشاره  ايشان همچنين  .و هنوز عملي نشده است خواسته وجودداردنينظر تنها در حرف او به نميبينمانجام در عمل يخواسته را برا ني. بنده اميكن

 ياعتبار ستيبايم زيمنطقه ن يشهردار گريشود و از طرف د يد پرداختبادارد كه  يپروژه مطالبات نيا مانكاري: پندآرامگاه دكتر حشمت، گفت تيبه وضع
  به سرانجام برسد. پروژه ارزشمند هم نيكه ا ميخواهيقرار دهد و م اريدر اخت يسازجهت محوطه

 ،يسازمان فرهنگ يساختمان برا نيگذاشتن ا اريبا در اخت تواني: مندكرد ديتأك ز،ين ٢منطقه  يمنش با اشاره به انتقال ساختمان شهردار عاقلآقاي 
و  تاس دهيبه انتها رس باًيكارها تقر نيرا با توجه به مجاورت آرامگاه دكتر حشمت به وجود آورد. ا يخوب يفرهنگ يفضا ،يشهردار يو ورزش ياجتماع

گمنام در بوستان ملت و مسكن مهر رشت،  يآرامگاه شهدا تيبا اشاره به وضع انيدر پا ،شورامحترم  عضو .يدها رسهمت به افتتاح آن كيبا  توانيم
 نيزگمنام در مسكن مهر  يرامگاه شهداروند تكميل آ گريرفع شود و از طرف د ستيبايگمنام در بوستان ملت م يآرامگاه شهدا ي: مشكل حقوقندگفت

  .بايد ادامه يابدرشت  يشهردار يبا توجه به مشكالت مال يو استان يشهرستان يلمتو يهانهادها و سازمان ريسا يهمكار
 ياتياب يرازيش يروز بزرگداشت سعد دنيبا اشاره به فرارسرئيس محترم كميسيون توسعه و عمران شهري شورا،  ي،احمد رمضانپور نرگسسپس آقاي 

ل رشت در سا يشهردار ياست كه از سرجمع اعتبارات عمران نيبنده ا شنهادي: پنددر ادامه گفت نيهمچن رمضانپورآقاي  .ندشاعر را قرائت نمود نياز ا
 جاديباعث ا يشهردار يامالك درحوزه درآمد يزي:ممندكردديتأك نيهمچن ايشان .ابدي صيتخص يفرهنگ يهاپروژه يمنظور اجرابه ي، اعتبار٩٩

  خوب خواهد شد.ياتفاقات
و يسازمان فرهنگساعت،ساختمانساختمان رامونيپ ييهابرنامه ي: در بخش فرهنگندگفت، در اين خصوص شورامحترم  سنير ،پور يحاج لياسماعآقاي 

سيون بهداشت، محيط زيست و خدمات رئيس محترم كمي ي،بهراد ذاكرجناب آقاي  قراردارد. ٩٩بودجه سال يهادر برنامه عيرف ليخل رزايمخانه حاج
 يتوسط شورا ريلوح تقد هيكرونا جان خود را از دست دادند از بابت ته روسيهمكاران كادر بهداشت و درمان كه در راه مبارزه با و اديبا  شهري شورا،

ام و نداده شنهاديرا پ يا: بنده پروژهندرشت، گفت يشهردار ٩٩در بحث بودجه سال  ايشان .ندشهر رشت به مناسبت هفته سالمت تشكر كرد يماسال
قصد  م،يهست ياديز اريها دچار مشكالت بسپروژه يبندتيبحث بودجه دارم، ما در شهر رشت در اولو دراما دو خواهش  دهم،يرا به شهردار م ارياخت

 راهسيدر محور پل يبا اشاره به ساخت المان يذاكرآقاي  تمام شود. توانديكه م ميدار يتماممهين يهاكنم، ما پروژه يرا نف ياكه پروژه ستين نيبنده ا
 كيپروژه  يتومان برا ونيليم ٢٥٠مثال  ي. براميبهتر فكر كن ميتوانيبودجه خود م تيري. ما در مدستيالمان اصالً جالب ن ني: اندگفت ،يجاده انزل

: بخش دوم موضوع ندشورا ادامه داد محترم عضو تر است.واجب تماممهين يهااعالم شود اتمام پروژه رانيبه مد ستيبايو م ستيما ن تيمجسمه اولو
رشت دچار خسارت شود و پول خود را دور  يپروژه شهردار نيا ليتكم ياگر برا ياست. بنده معتقدم حت يمانند پروژه امام عل يامدنظر بنده پروژه

 يگذارتيبا اشاره به اولو . ايشانميريمردم را در نظر بگ فعمنا ستيبايدر پشت پرده رخ دهد. ما م يشده و اتفاقات منحرف يبا دخالت فرد دينبا زديبر
  .آورميعرفان است و اسم آن را نم ابانيكه در خ يندارد نه ملك يباشد كه معارض يبا امالك ديما با تي: اولوندكرد دي، تأك٥در تملك در پروژه ژ

 و متضرر نشوند يكه تا همكاران شهردار ميريكف را در نظر بگ كي ستيباي: ما مندكار، اظهار داشتبا اشاره به حقوق پرسنل و اضافه يذاكرآقاي دكتر 
: دنرشت، اذعان داشت يدر خصوص انتصابات شهردار ،شورامحترم  عضو .ميريرا در نظر بگ يبهتر طيشرا كنند،يم يشتريكه تالش ب ييروهاين يبرا ديبا

 يبهتر جيداشته باشد تا به نتا يمشخص نامهنييآ رد،يصورت بگ يبه دخالت ندارم، اما به نظر بنده اگر قرار است انتصاب يليدر خصوص انتصابات تما
  .ميبرس

 ني: در اندتگف ،شورا قيتلف ونيسيبا اشاره به جلسات برگزار شده در كمرئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا  رزاديفاطمه شسركار خانم 
دامه ا تاكيد نمودم كه ضروري است كه پروژه هاي نيمه تمام تعيين تكليف شود.  ايشان يشهردار تماممهين يهاكرات در مورد پروژهجلسات بنده به
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 يهاساختمانو احياي ت مرم تعيين تكليف پروژه هايي همچون؛است. و ناچيز كم  اريبس يفرهنگ يهاتيفعال يبرا ٩٩: متأسفانه سهم بودجه ندداد
بايد هرچه ساختمان فرهنگ و هنر  و رشت يشهردار دانيساختمان ساعت در م ،عيرف ليخل رزايساختمان عمارت حاج م ؛شهر رشت مانند يميقد

امام  دانيم رسدينظر م بهاست كه  شهر رشت نياديم يهاالمان يو نوساز يبهسازسريعتر مرمت و بازسازي شود.  ايشان در ادامه افزودند: در راستاي 
 يشهدا ادمانپروژه ي: ندشورا افزودمحترم هيئت رئيسه  عضو  .رنديقرار بگ تيدر اولو ستيباي) مليه السالم(ع يامام عل داني) و مليه السالم(ع نيحس

 بارها: نداضافه كرد رزاديش.  سركار خانم قرار گرفته است و اين پروژه بايد هرچه سريعتر به اتمام برسد يتوجهيبمورد گمنام در پارك ملت درواقع 
 نيهمچن درخصوص پروژه شهداي گمنام پارك ملت بارها تأكيد كردم براي اجرايي شدن اين پروژه حرف و عمل شهرداري بايد يكي باشد.  ايشان

موضوع  نيا رايز عينك بايد تعيين تكليف شوددر  يالنيگ اريرصدخانه كوشپروژه  نياست. همچن افتهيكاهش ٩٩در سال  ي: بودجه فرهنگندكرد حيتصر
 نيا زيدر گذشته نمتاسفانه هستم.  لفواگذار شود بنده كامالً مخا يپروژه به بخش خصوص نيا ميما قرار دارد و اگر بخواه يجامعه علم ديمورد تأك

  هرداري متضرر شده است.و ش مياواگذار كرده يخصوص يهارا به بخش يشهردار ياتفاق افتاده است كه امالك درآمدزا
 يورا: در شندگمنام، گفت يمزار شهدا تيبا اشاره به طرح موضوع وضعرئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا،  يحامد عبدالهجناب آقاي 

 صورتگمنام به يمزار شهدا تيشورا قابل بدانند در موضوع وضع ياعضا رهستند، اگ ثارگرانيشورا از خانواده شهدا و ا ياز اعضا ياديپنجم تعداد ز
يكه م ميهست ييخون شهدا ونيمد ميكنيم يو آرامش زندگ شي: امروز كه ما در آساندادامه داد ايشان   پروژه خواهم بود. ياجرا ريگيخاص شخصاً پ

 اختبا انتقاد از س نيهمچن هري شورا،نائب رئيس محترم كميسيون توسعه و عمران ش خود را داشته باشند اما از جان خود گذشتند. يزندگ توانستند
 توانديخود را نم يكار شخص ياز نواح يكيكه مسئول  ميرشت شاهد آن هست يدر شهردار ي: وقتندساز خالف در سطح شهر رشت، اظهار داشت و

 يكل گذاراستيس ديشهردار با صكند و شخ تيخود را تقو يبخش نظارت ستيباي. شورا مميموكول كن ايشانبه  يگريد فهيوظ ديانجام دهد، نبا
   باشد. يمجموعه شهردار

حث : ما هر سال در بندشدن آن، گفت ياتيو عمل يبندبا انتقاد از نحوه بودجهرئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا، حجت جذب آقاي 
  .ميانجام ده مينتوانست مييگوي م ياو بهانه ليهر دل بهسال  انياما در پا ميريگيپروژه در نظر م ٣٠٠ يال ٢٠٠ م،يكنيو بحث م مينينشيبودجه م
قرار دارد.  ميبحران و تحر تيهاست در وضع. كشور ما سالستيقبول نقابل ميانجام ده ميسخت بود و نتوانست طيشرا مييبگو نكهي: انددامه دادايشان ا

ينم جهيتاست قطعًا به ن يبد تياست و كشور در وضع نيچننيا ايدن مييبگو نكهيا .ميبودجه وقت بگذار يو برا ميداشته باش تيخودمان خالق ديما با
كرده  نهيهز ارديليم كيتومان بودجه داشت، اما تنها حدود  ارديليم ١٦سازمان  ني: در بحث سازمان فاوا سال گذشته اافزودند شورامحترم  عضو .ميرس

 ميتومان واگذار كرده و مصوب كرد ارديليم ٥٤را به مبلغ  ي: ساختمانندكرد ديتأك آقاي جذب  وجود داشته باشد. يااراده دياست كه با نياست. بحث ا
 زيدر خصوص حقوق كارگران ن ايشان است.افتاده  يكه چه اتفاق شوديهم نم يريگياتفاق رخ نداده و پ نيشود، اما ا نهيهز ييعدد در بازگشا نيكه ا

مبالغ به  نيو ا ستين كساني شوديداده م ليو ما تحو مهيكه به ب ياست و صورت عييافراد در حال تض يوق كارگران توسط برخوحق: حقنداذعان داشت
 عضو .ميادهيشهردار ند ياز سو يالعملاما عكس ميدهيو تذكر م ميما ناظر هست ست؟يكار ك نيا يمتول ستي. معلوم نروديم مانكارانياز پ يبرخ بيج

 ميرفتيپذ تيعوض ني. ما با همستين رشيپذقابل ستين يسال خوب مييبگو نكهي. اميانجام ده ييو كار اجرا مينيبنش دي: ما باندشورا اذعان داشتمحترم 
 يحاج محمد يآقاماه حضور  ١٠مشخص باشد. در  ديشهردار با يدرآمد دگاهيكه شهردار باشد. د رفتيپذ طيشرا ني. شهردار با هممييايكه به شورا ب

آقاي  .ميحقوق پرداخت كن دياز درآمد سال گذشته با شيب كهيشده است. درصورت تومان كمتر نسبت به سال گذشته درآمد كسب ارديليم ٢٠حدود 
به سازمان پسماند نظارت با مشكل مواجه است. ما مبالغ را  نيما در ا ي: نواحندروب، گفت و شهر رشت بر رفت هيناح ١٥جذب با اشاره به نظارت  حجت

 ااست كه بودجه به مناطق برگشته و شهردار منطقه صفر ت نيشورا ا ي محترم. خواهش بنده از اعضاشودياما نظارت انجام نم ميامنظر داده ما،يو س
  اقدامات حوزه خود باشد. يپاسخگوبايد صد 

پروژه بدون قرارداد با  نيدر ا ي: فردندگمنام، گفت يشهدا ادماني تيوضعشهر رشت با اشاره به اسالمي  يشورامحترم  سيرئ بينا ،فرهام زاهدآقاي 
 ونيليم ٧٠٠از  شيشده ب نهيشد اما تاكنون مبلغ هز ينيبشيپ ونيليم ٢٠٠مبلغ  يهمانند من و شما كار را آغاز كرد. در ابتدا يدرخواست افراد

تومان  ارديليم ١,٥ تاًيپروژه نها ني. اميپروژه بده نيا يبرا ديو بعد فراخوان جد ميكن فيتكل نييموضوع را تع نيا ديتومان است. ما در مرحله اول با
  در سطح شهر  يو عمران يورزش ،يفرهنگ يهاپروژه تامك كنند كدارند  ليشورا تمامحترم  يهمه اعضا نكهيا انيبا ب نيهمچن زاهدآقاي  دارد. نهيهز

و  نيموافق انيم نيكه در ا رنديگيم يماتيتصم زيشورا نمحترم  يمشخص است. اعضا زيشهر ما و كشور ناحوال  و : اوضاعندبشود، اظهار داشت يياجرا
 دريجشنواره باز يبرگزار يبرا هايسازهيحاش يدرخصوص برخ ايشان .شونديمتضرر م زين يو برخ شوندياز افراد منتفع م يرخدارد. ب ينيمخالف

 سيرئبيناجشنواره عضو بودم. نيشهر باشم در ا يعضو شورا نكهياز ا شيكه بنده پ شوديصورت ساالنه برگزار مبه جشنواره ني: اندكرد ديشهررشت تأك
 يهستند كه برا يافراد دنبال مسائل يعده هم مشخص است. برخ كي فيسر هستند، اما تكل يباال ،: دوستان ما در رسانه هاندشورا ادامه دادمحترم 

به  يداديكنم. رو يم شارهبار به آن ا نيآخر يمردم شفاف شود، برا يابهامات برا نيا نكهيا ياما برا دهميبه آن نم يندارد و پاسخ يتيبنده اصالً اهم
از بازوان  يكيت همواره رش يو شهردار شوديماه برگزار م وريدر شهر ،يتابستان التيتعط يانيپا اميهر ساله در ا ٩٤سال  از "كودكان يجشنواره باز"نام
نور،  س،ياسپ ن،يزم ر؛ينظ يسخت افزار يناتامكا يكه بنده عضو شورا هستم و چه قبل از آن، شهردار جشنواره بوده است، چه اكنون نيا ياجرا ياصل



  

~ ٢٧ ~ 
 

 
 متن مصوبه شورا : 

شهرداري رشت در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به  ١٣٩٩اليحه شهرداري درخصوص بودجه پيشنهادي سال 
در يكصد ميليارد تومان) نهصد و پنج (معادل ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩شهرداري رشت با مبلغ  ١٣٩٩تصويب كليات بودجه سال 

شهرداري رشت با مبلغ سهم  ١٣٩٩، جزئيات بودجه سال ٣٠/١١/٩٨مورخ و بيست و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت 
ميليارد تومان و تملك دارايي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥١١اي با مبلغ هاي سرمايهتومان، تملك دارائي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٧٤اي بودجه هزينه
  صويب قرار گرفت. رأي مخالف، مورد ت ٣رأي موافق و  ٨تومان(پيوستي)، با  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠مالي با مبلغ 

    

در گمراه كردن  تواننديم كننديكه انتخاب م ييترهايافراد با ت يبرخ يگاه نكهيا انيبا ب زاهدآقاي   جشنواره قرار داده است. اريصدا و... در اخت
 نيا بدون اشاره به قدمت چندساله ايشده است و  نهيهز ونيليم ٥٠٠ نديبگو »الير«مثال بدون ذكر  ي: براندشهروندان اثرگذار باشند، اضافه كرد

  !كند؟يكار دارد ماست خودش چه يشهردار ييجوبه فكر صرفهكه  يفالن كننديوقت مطرح مآن ند،يگويرا نم دادهيكه در آن رخ م يجشنواره، اتفاقات
 ،يشهردار، روابط عموم يشخص آقا ،يجشنواره هرساله برگزار شده است. از شهردار نيكه ا كنميعنوان م شهيهم يبرا باركي: ندكرد حيتصر ايشان

 يهاها و شكل كمككمك ستيجشنواره كمك كرده است، ل نيرشت به ا يكه در شهردار يمنظر و هر سازمان و ارگان ما،يسازمان پسماند، سازمان س
 يدر شهردار يفرد همشاور با ابالغ ايدر صحن شورا مخالفت شد و  ياگر با حضور فردمنبعد شهر منتشر كند تا  يو شورا يدر پرتال شهردار راخود 

از فعاالن  يجشنواره بخش نيدر ا م،يگوي: كامالً شفاف مندكرد ديتأك انيپا شورا درمحترم  سيرئبينا  نرود. گريبه دنبال موضوعات د ميمخالفت كرد
 يزيجشنواره مشخص است، من چ نيحضور دارند. كارنامه ا گرياز افراد د ياريشهر رشت حضور دارند؛ از همسر سابق بنده تا خود من و بس ياجتماع

روابط  ريرشت تا مدمحترم از شهردار  زانيآن جشنواره است. از همه عز ريفرهام زاهد دب انينفر از آشنا كي نديگويپنهان كردن ندارم كه م يبرا
افراد  نياجوالن دادن  يتا فضا برا نديام تا به امروز را منتشر نماكه از روز اول كه بنده عضو شورا نبوده يانهيتا هر هز خواهميم يشهردار يعموم

كارگران  حقوق ي: در خصوص بحث انتقال پرداختندگفتدر بخشي ديگر از جلسه  شورامحترم عضو  ،پوريمحمدحسن علسپس جناب آقاي    بسته شود.
 ني: در چنندادامه داد ايشان  كارگران بهتر خواهد شد؟ يبرا طيشرا يكار نيبا چن ايسؤال وجود دارد. آ كيو مناطق  يها به سمت نواحاز سازمان

 اريمختلف سروكله بزنند كه باعث بروز مشكالت بس رانيمختلف و مد يبا نواح ديسازمان طرف باشند با كيآنكه فقط با  يجاه كارگران ب يتيوضع
  خواهد شد. ياديز

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☒  ☐  حجت جذب  ٢
      ☒  ☐  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☒  ☐  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    ٣  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٨ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٢

  خالصه مفيد مذاكرات *
 

  متن مصوبه شورا :*

العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث

، ٢٧/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٧٣-، ش ر ف ٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٩٧٦٩-ش ر ف  هاي شماره؛از جمله نامهشهرداري 

، ١٧/١٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-٧٣٣٩ -، ش رف٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٤ -، ش رف٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥١٥ -ش رف

  برگزار گردد. ١٠/٢/٩٩روز چهارشنبه مورخ  ١٦و.. رأس ساعت ، ٤/١٢/١٣٩٨مورخ  ٨٢٠٢/١٣٩٨رف ـ ش
              

                

 با ذكر صلوات پايان يافت. ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 
 
 
 
 
 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  منشمحمدحسن عاقل   ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن علي پور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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   دستور جلسات :*
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان "درخصوص  ١٧/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٣٣٩-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."١٣٩٩و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت پيشنهادي سال فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان "درخصوص ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥١٥-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
يت آرامستان و سازمان آتش ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري، سازمان مدير

  ."١٣٩٩نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

نرخ ورودي، پاركينگ و بهاي بليط وسايل شهر "درخصوص ٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٤-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."١٣٩٩بازي و تفريحي شركت شادي آفرين شمال (شهر شادي) پيشنهادي سال 

واگذاري تبليغات بر روي بدنه ميني بوسهاي "درخصوص ٢٣/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٥٨٠٦شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  ـ بررسي اليحه
  ."تحت نظارت سازمان به شركتهاي تبليغاتي

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .اشتندد گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد سيد جمال دربان فلك، نامهوصيت از بخشي قرائت با محمدحسن عليپور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 رسراس در محترم شورا اعضاي تمامي به شورا فرا رسيدن روز تبريك ضمن رشت شهر محترم شوراي رئيس پور حاجي جناب آقاي اسماعيل در ابتداي جلسه،

 نهادها ايرس و دولت مقابل در شوراها كه باشد داشته وجود چنين تفكري نبايد. برسند خود واقعي جايگاه به شوراها تا كنيم تالش بايد ما: كشور بيان نمودند 
 .هستيم قوانين تقويت نيازمند زمينه اين در و است شده واقع مظلوم شورا امروز: دادند ادامه ايشان  .گردد آسان و سهل امور تا دارد حضور دارند ، شورا قرار

توان به از جمله مي .است كاهش حال در شوراها اختيارات هم روز هر و است نشده ديده قانون در آن براي راهكاري كه دارد وجود مسائل و مشكالت از بسياري
 ردمم كهصورتي بيفتد،دراتفاق اگر موضوع كه اين شوراهاست شهردار از حدود اختيارات انتخاب كردن خارج آنمبحثي اشاره كرد كه در اين ايام مطرح شده و 

 استاد خاطره و گراميداشت ياد و معلم روز فارس و هميشه خليج روز تبريك با شهر محترم شوراي رئيس   .است خوبي اتفاق كنند انتخاب را خود شهردار
  .گفتند ويژه تبريك رضا رسولي و منش محمد حسن عاقل آقايان، احمد رمضانپور، جمله از شورا در حاضر معلمين مطهري، به مرتضي شهيد گرانقدر

 هب را روز اين كه شد برگزار استانداري و فرمانداري در خصوص اين در جلساتي: داشتند اظهار كارگر، و كار روز فرارسيدن به اشاره سپس با پور آقاي حاجي
 اهدش كردند : اميدواريم كه اميدواري ابراز رئيس محترم شورا . گويممي تبريك رشت شهر و گيالن استان به ويژه كارگران كشورمان، زحمتكش كارگران

     .افتاد خواهد اتفاق همگي تالش با موضوع اين كه باشيم داشته روپيش خوبي روزهاي و بوده گيالن در جات كارخانه شكوفايي
 وراش جلسات در هفتگي صورت به رشت شهردار كه است اين بنده پيشنهاد: كردند تاكيد شورايي همكاران عبادات و طاعات قبولي با آرزوي همچنينايشان 
  .گردد ارائه نيز عملكردي گزارش و شود داده پاسخ مطرح شد موضوعي يا سوالي اگر تا شود حاضر

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
 مانده ونمدف اصل يك: گفتند آتي، و گذشته ايام تبريك با عمران و توسعه شهري شورا، نرگسي، رئيس محترم كميسيون رمضانپور احمد سپس جناب آقاي

 دمتخ توانايي و بوده مردم امين كه افرادي از نفر هزاران تا گرفت شكل مهم اين خاتمي آقاي دولت دوره در كه بود شوراها انتخابات برگزاري عدم اساسي قانون
  .شوند وارد شهري مديريت حوزه در داشتند را مردم به

 كه تداش وجود احتمال اين نداشتيم دموكراسي تمرين ما اينكه دليل به دوم و اول هايدوره در طبيعتاً. بود ماندگار و بزرگ بسيار كار اين: دادند ادامه ايشان
 لكهب كنيم استفاده محلي پارلمان هاي ظرفيت از ايم ما نتوانسته كه بگوييم نبايد سال ٢٠ گذشت از پس اكنون اما كنيم استفاده پارلمان اين ظرفيت از نتوانيم

  .گيرد قرار توجه مورد نبايد گروهي و خانوادگي شخصي، فردي، منافع و شود استفاده بايد كشور و استان شهر، منافع براي فضا اين از

 ١٠/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٣٨جلسـه شـماره:  



  

~ ٣٠ ~ 
 

 رقرارب اجماع نتوانستيم كه بار هر و ايم بوده موفق داشتيم اجماع بار هر ما تجربه نشان داده كه :افزودند شهري شورارئيس محترم كميسيون عمران و توسعه 
 نكرده خداي هرگاه و بوديم شاهد پيروزي داشت وجود هماهنگي وجود داشت، هرگاه هم جنگ ايام در فرماندهي وحدت در موضوع اين. ايم ديده آسيب كنيم

 اندهم باقي آتي دوره انتخابات تا ماه چند و سال يك: كردند تأكيد آقاي رمضانپور  .است كلي اصل يك اين و خورديممي شكست آمد مي وجود به ناهماهنگي
 كنميم عرض بيشتر وحدت جهت به را اين ببخشند، را بنده نيز عزيزان ساير كه شرطي به بخشم مي را همگان بنده اما نشد، ضايع بنده از حقي شايد. است

 خون هاي آرمان خالف را كنيم موضوعات در دخيل را خود سياسي تفكر كه موضوع اين بنده. باشد داشته را خود سليقه و شخصي نظر تواند مي هركس وگرنه
 نمااستان و شهر منافع براي كلمه وحدت حفظ با بايست مي ما. دارد قرار بحراني وضعيت در رشت شهرداري. نيازمنديم وحدت اين به امروز ما. دانم مي شهدا
 زيادي هاي تالش عزيزان اين: گفتند رشت، شهرستان فعلي نمايندگان و شهردار رشت استاندار، معاون استاندار محترم، از تشكر با همچنين ايشان  .كنيم تالش
 ورايش بحث موضوع. بوديم اساسي مواجه مشكل يك با كه ما بود استثنايي كار يك موضوع اين. دادند انجام رشت ترامواي براي بودجه رديف كردن پادار براي

 اين بر و نندك استفاده تراموا همان يا شهري سبك قطار از توانندنفر نمي ميليون يك از كمتر جمعيت با شهرهاي بيني قانون،كه طبق پيش بود كشور ترافيك
 آقاي هردار،ش آقاي حضور كه با اي جلسه طي تا شديم ناگزير ما و بود شده مواجه زمينه اين در مشكالتي با رشت فني كميته كه شد گرفته بزرگ ايرادي مبنا

 ايام در فانهمتأس كه شود پيگيري موضوع اين مكاتباتي طي داشتيم موضوع را بررسي و رفع مشكل نماييم و قرار شد نوبخت دكتر رسولي با آقاي و جعفرزاده
محترم  ترياس اول معاون دفتر با گذشته شب دولت زيربنايي كميسيون طريق از نهايت در كه كردند مخالفت موضوع اين با كارشناسان كرونا ويروس شيوع

موضوعات  از بسياري محبتي آقاي هاي تالش همچنين و شده انجام هايپيگيري با  شود. پيگيري موضوع اين نظر حسن با تا شد صحبت نوبخت دكتر و جمهور
 و شود مندبهره خدمت اين از بتواند نيز نفر هزار ٥٠٠ از بيش جمعيت تا گرفت قرار تصويب مورد تراموا براي ما درخواست خوشبختانه و شد حل مورد اختالف

 در كه است اين محترم رشت شهردار محمدي، حاج آقاي از بنده خواهش: در ادامه آقاي رمضانپور افزودند  .شود انجام شايسته نحو به كار اين اميدواريم
 اگر.  دهيم انجام مفيدي كار) ص( االنبياء خاتم قرارگاه ظرفيت از استفاده با توانيم مي ما شود، ارائه غيرهمسطح هاي پل تقاطع از گزارشي عمران كميسيون

 ندكن مي پيدا شادابي نيز ما مردم. شود مي خارج ركود از و شده احيا ما بازار همچنين و اقتصادي توسعه گردشگري، شود، احيا شهرداري ميدان زيرگذر بحث
 كيدتأ رئيس محترم كميسون عمران وتوسعه شهري شورا    .دارد دنبال به خود با را گردشگري و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، مباحث اين موضوع ارتقاي كه

 در پول تومان ميليارد ٥٠٠ فرزانه ميدان اگر بخواهيم در طور مثالبه  است، تومان ميليارد ٧٠٠ تا ٣٠٠ ما عمراني پروژه كل. نداريم بااليي مالي توان ما: كردند
  .استدرآمدوسرمايه بلكه نيست هزينهاين كه دانيممي دهيم انجام تراموا حوزه در را كار اين اگر نباشد،اما صحيح شايد بگيريم نظر

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 شخصي كردعمل به نسبت باشم،اما دوستان خدمت در تا داشتم افتخار بنده اگرچه: گفتند شوراها، روز تبريك با محترم شورا عضو رسولي، جناب آقاي رضا سپس

 رشت شهر در نيز ما و است خاصي وضعيت كشور، كلي وضعيت: دادند ادامه ايشان  .دارد و داشته وجود نواقصي ومعتقدمدارم انتقاداتي قطعاً گذشته سال٣طي
 باقي زمان اين در بتوانيم موانع كردن برطرف و اتحاد با اميدوارم داده است. كاهش را ما سرعت كمي شايد كه هستيم و بوده هايي تنش و ها چالش درگير
 مواترا اعتبار شدن پادار: داشتند عنوان تراموا، پروژه اجراي تحقق جهت فراوان هاي تالش به اشاره با محترم شورا عضو  .نماييم ايجاد را بهتري اتفاقات مانده
 هرش امروز كه كاري با: داشتند اظهار همچنين آقاي رسولي  .است اهميت حائز بسيار رشت شهر براي و شده محسوب فني ادبيات در بزرگي اتفاق رشت براي
به  شده، انجام هاي تالش تمامي از اينجا در شوند  جا دارد مند بهره سبك ريلي نقل و حمل امتياز از توانند مي كشور نيز در ديگر شهر ٩ داد، انجام رشت

 انمي روحيه ايجاد جهت تقديري ايشان توسط شده انجام اقدامات به توجه با تا دهممي پيشنهاد و نمايم تشكر نهايت بي محبتي آقاي هايتالش خصوص
 لغو فشارهاي واسطه به ما رانندگان از يكي: گفتند شورا، در شاغل رانندگان از يكي براي حادثه بروز به اشاره با همچنين ايشان   .شود انجام شهرداري مديران
 بيمارستان در شورا راننده اين اكنون. هستيم هوا دو و بام يك هاي سياست شاهد ما شورايي همكاران از برخي در. است شده مغزي سكته دچار همكاري قرارداد
   .دارد وجود خاص افراد و نيروها برخي جذب براي هايي تالش كه هستيم آن شاهد جريانات برخي در اما است شده بستري

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:
 را روز اين و بوده محترم ما براي كارگر جهاني روز: گفتند كارگر، روز و شوراها روز تبريك شورا، با منشي محترم عليپور، حسن جناب آقاي محمد سپس،

  .نمايم مي عرض تبريك تالش كردند، كرونا ويروس شيوع ايام اين در كه رشت شهرداري زحمتكش كارگران تمامي خدمت صميمانه
  زحمتكش تجليل نمايد. قشر اين مي خواهم از نيز محترم شورا رياست از: دادند ادامه ايشان
 به را تام اختيار نيروها بحث در همدلي و با ايجادبدانيم  خود دوازدهم يار را شهردار و داشته وحدت بايست مي شورا عضو يازده ما: افزودند محترم شورا عضو

 ايد ب مديران آموزش. شوند شهردار بزرگ شهرهاي در و كنند رشد و ديده شان جايگاه از باالتر را خود كه يابند پرورش مديراني تا كنيم تالش بدهيم و شهردار
 اين شورا همكاران از بنده خواهش: گفتند نيرو جذب و ها استخدام بحث در تخلف بروز احتمال به اشاره با آقاي عليپور. ما باشد و به آن توجه شود  نظر مد

  . بايستند آن مقابل و كرده مخالفت افراد جذب در تخلف هرگونه با كه است
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 حدودهم در حميديان شهرك محالت از يكي در: است گفتند فرسوده شهر رشت توسعه هاي زيرساخت اينكه بيان با شانايشان سپس د بخش ديگر از سخنان
 ما. كنند پا به چكمه بايست مي آنجا در آمد و رفت براي مردم زمستان فصل در و ندارند آسفالت است سال ١٣ كه دارد وجود جايي رشت شهرداري ٤ منطقه

 در: دكردن عضو محترم شورا تأكيد همچنين  .كنيم مي دراز مردم سمت به نياز دست گرفتن بياييم چرا كه زمان رأي خودمان به و برويم مردم بطن به بايد
 محيطي تبليغات جذب نظر از گويد مي شويم مي جويا را موضوع پيمانكار از وقتي. ندارد وجود مرور و عبور جهت هوايي پل رشت نيز شهر محالت از يكي

    پياده؟ عابر هاي پل روي تبليغات يا است اهميت مورد مردم جان آيا. نيست مناسب
 شوراي در كه اتفاقاتي از ليستي چك اگر: گفتند آتي و گذشته ايام تبريك با رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت نائب زاهد، ادامه جناب آقاي فرهامدر 

 تراموا كلمش رفع بحث در گرفته صورت اقدامات به اشاره با ايشان  .نگيريم قبولي نمره شايد كنيم، بررسي را آن تا بگيرد قرار اختيارمان در دهد مي رخ شهر
 ادارپ بحث تا كردند تالش راه اين در كه عزيزاني تمامي و شورا محترم اعضاي عمران، كميسيون رمضانپور، دكتر هاي تالش از خود سهم به: گفتند رشت، در

 از و دهش انجام بايست مي كه بود شده داده محبتي آقاي به قولي همچنين. مي نمايم تشكر و تقدير بيفتد، اتفاق رشت شهر براي تراموا بودجه رديف شدن
 كه ردندك تهيه اي نامه ذاكري دكتر آقاي: گفتند داران، رستوران صنف براي موجود مشكالت به اشاره با محترم شورا رئيس نائب  .بيايد عمل به تقدير ايشان
 رايشگاهآ رستوران، تا ها بانك و دولت تمام ارگان ها از. شود رعايت درست بايد بيفتد اتفاق است قرار مشاغل تعطيلي و كرونا بحث اگر گرفتند، قرار هجمه مورد

 اين: گفتند  دارد، وجود رشت در غذايي حوزه در شده ثبت صنفي واحد ١١٠٠ مجموعاً اينكه به اشاره با آقاي زاهد  . نانوايي بايد اين موضوع را رعايت كنند و
 اصناف مابقي آيا كه پرسند مي و كنند مي مراجعه ما به عزيزان اين. اندشده تعطيل كرونا شيوع به واسطه فودها فست ها ورستوران شامل غذايي واحدهاي

 رخ پروتكل اساس بر آيا است، افتادن اتفاق حال در ديگري موضوع هر و اجتماعي تأمين بزرگ، هاي فروشگاه ها، بانك در كه كاري شكل! ندارند؟ انتقال خطر
 بهم چيز همه كه حاال بگويم خواهم نمي بنده. هستند مزد روز قشر اين كارگران جديست، بسيار است شدن وارد حال در صنف اين به كه آسيبي دهد؟ مي

 به فاصنا از برخي پروتكلي قالب در است قرار اگر كه است اين بنده بحث: دادند ادامه ايشان  .كنيم خراب هم را مانده باقي تنها همين بياييم است ريخته
 با زمال هاي هماهنگي تا است نياز راستا اين در. شود فراهم فعاليت شرايط كرونايي روزهاي در نيز شدهتعطيل  واحدهاي براي داريم انتظار بپردازند فعاليت

 را شانكار خياباني كباب هاي دكه كه است عجيب. شود انجام صمت سازمان و كرونا با مبارزه ستاد محترم، استاندار اصناف، اتاق در شكريه آقاي عزيزمان برادر
 لمظ آنها به كنند احساس برخي كه شود مي باعث اقدامات در دوگانگي اين. هستند تعطيل دارند، بهداشت از مجوز كه هايي رستوران اما دهند، مي انجام دارند
 تالش زا قدرداني ضمن كارگر، و معلم روز تبريك محيط زيست شورا، با رئيس محترم كميسيون بهداشت و ذاكري، سپس، جناب آقاي دكتر بهراد   .است شده
 كرديم مي قرنطينه را گيالن سپس و قم ابتدا همان در بايست مي كشور در ما كرونا ويروس شيوع بحث در: گفتند شهري، قطار موضوع در گرفته صورت هاي

 لحظه و تسس تصميمات به توجه متاسفانه با :دادند ادامه ايشان  .شد مي انجام اجتماعي فاصله ايجاد براي سختگيرانه هاي سياست بايست مي نيز آن از پس و
 وضوعم كه زماني اما بودند، گرفته شوخي به را كار كشوري و دولتي مقامات ترين رتبه عالي از برخي كه بوديم آن شاهد حتي كه موضوع اين و شده انجام اي

 براي شهري بين نقل و حمل: افزودند آقاي دكتر ذاكري  .بدهند دست از را خود جان مان هموطنان از بسياري كه شد سبب همين و كردند اعالم شد جدي
 ينا اما شديم مواجه شيوع كاهش با كه بوديم آن شاهد كه عيد تعطيلي از پس بحث در و نداد انجام دولت را موضوع اين اما شود، مسدود توانستمي مسافرت

م رئيس محتر  .كرد صنوف بازگشايي به اقدام سريع خيلي دولت ترتيب هر به ولي شويم، مواجه مشكل با جهاني نمودارهاي طبق كه داشت وجود نگراني
 چيزي اب متفاوت دارم اختيار در بنده كه ارقامي و آمار اكنون و نرسيديم پيك نقطه آن به خوشبختانه: داشتند اظهار شورا كميسيون بهداشت و محيط زيست

-١٩ طي حاضر حال در. است ويروس مجدد شيوع از مردم ترساندن براي بيشتر شده اعالم كه آماري كنممي احساس حاضر حال در. شودمي اعالم كه است
 .بود كرده عنوان مسئول مقام يك كه بود چيزي دهم يك ام كرده بررسي كه چيزي باز هم شيوع بحث در و ايم بوده مواجه فوتي آمار كاهش با اخير روز ٢٠
 تا كرد مي پرداخت مردم از حمايت براي را الزم پول دولت داشتيم دوست هم ما: كردند اذعان ايشان  .است پايدار اوضاع كه هستيم شرايطي در حال هر به

 مين عملي متاسفانه اجرا مرحله در اما است شده ارائه خوبي دستورالعمل بينم مي بنده كه چيزي. است نيفتاده اتفاق اين حاال اما يافت، مي ادامه قرنطينه
 اين براي وامي شد مي و داشت وجود اي بودجه كاش: كردند تاكيد ورزشي، هاي باشگاه و داران رستوران خاص شرايط به اشاره با آقاي دكتر ذاكري  .شود

 كه افرادي. بگيريم نظر در را جديد هاي دستورالعمل و كرده حركت مقدار يك شرايط گرفتن نظر در با توانيم مي اكنون اما گرفت، نظر در اصناف و مشاغل
  بگذراند؟ را خود زندگي بايد چگونه هستند نمي دانند ورزشي باشگاه مربي يا رستوران كارگر

 و وزانهر هاي دريافتي آنها از بسياري زيرا هستند، شدن تعطيل حال در ندارند بازگشايي شرايط كه ها مهدكودك مانند واحدهايي: كردند آقاي ذاكري تصريح
 خاطرنشان كمك هاي مردمي، و خيريه هايكمپين تالش از قدرداني با پايان در ايشان  .بگيرد نظر در اقدامي آنها براي بايست مي دولت و داشتند ماهيانه
 خواهش سپ گرديم، باز قبلي شرايط به است ممكن لحظه هر و زند مي پزشكي علوم و بهداشت كارشناسي بدنه را اصلي حرف سالمتي و كرونا بحث در: كردند

  .كنيم رعايت را بهداشتي هاي توصيه كه است اين بنده
 عزم به واسطه شهري مديريت سال سالهاي اميدوارم: گفتند شوراها، روز تبريك با محترم رشت، شهردار محمدي، حاج در ادامه جلسه جناب آقاي دكتر ناصر

 جبر آقاي امروز تراموا، موضوع با رابطه در: دادند ادامه ايشان  .باشند موفق اجتماعي حوزه در و رسيده سياسي بلوغ به شوراها و باشد داشته ادامه اساسي قانون
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 پيگيري همانجا از را موضوع و بودند تماس در بنده با كنفرانس ويدئو در كشور هايدهياري و ها شهرداري سازمان هاي شهرداري محترم امور معاون صالحي،
محترم  ردارشه .باشد داشته ادامه ها پيگيري حتماً بايد و نيست نهايي تصميم كه معناست آن به اين. است شده حل رو پيش خان چهار از يكي گفتند و كرديم
 ديگر شهر ٩ همراه به رشت شهر شد مقرر كه است ريلي خطوط براي نفر ميليون يك جمعيت بحث بود، مطرح وزيران هيئت در كه مشكلي: كردند اضافه رشت

 به اشاره با محمدي آقاي حاج   .دارد ادامه همچنان موضوع اين و شده انجام ترافيك عالي شوراي در هايي بررسي تا شد بنا اما شوند، برخوردار موضوع اين از
: دادند ادامه ايشان  .شد ارائه اداري عدالت ديوان در رشت شهرداري وكيل همراه به الزم توضيحات: گفتند جذب، جهت به رشت شهرداري از نفر ٥٢ شكايت

 خصوص در و شد مطرح كرونا همچنين و ماه بهمن برف در وارده خسارات آالت، ماشين خصوص در موضوعات وزيركشور معاون دفتر در حضور با همچنين
 اتوبوس، دستگاه ٥٠٠ با اصفهان مانند شهرهايي با برابر در و بوده برخوردار كمي اتوبوس تعداد از رشت شهر كه گرديد مطرح و پذيرفت صورت مكاتباتي اتوبوس

 و رياييد نيروي به معراج ميدان اتصال پاسداران، خيابان تعريض: گفتند نيز ها پروژه بندياولويت خصوص در محترم رشت شهردار  .نيست مقايسه قابل اصالً
  .است شده گرفته نظر در ٩٩ سال در شهرداري دار اولويت هاي پروژه عنوانبه  شهرداري ميدان زيرگذر پروژه اجراي همچنين

 هب و شده انجام روسيه كنسولگري و ارتش با هايي رايزني كه دارد وجود خيابان كم عرض مشكل عراق پل تا دريايي نيروي در: دادند ادامه آقاي حاج محمدي
 يزن رشت پاركومتر و رسيد خواهد امضاء به پروژه اين آتي هاي هفته در لند گيل همان يا رشت آبي پارك پروژه خصوص در همچنين. ايم رسيده خوبي نتايج

 زباله احداث و شيرابه خانه تصفيه سراوان، مديريت پروژه٣ :داشتند اظهار فيبرنوري، كيلومتر ٤٣ اجراي به اشاره با همچنين ايشان  .شد خواهد آغاز زودي به
  .خورد خواهد برگشت مقرر موعد در نشود انجام اگر و كرده جذب گذار سرمايه بايد خود مشخص تاريخ در كه هستند ملي هاي پروژه از سوز

 غلي،ش امنيت وجود عدم دليل به شهرداري رانندگان از يكي سكته پيرامون شورا عضو محترم رسولي آقاي رضا اظهارات خصوص سپس در رشت شهردار محترم
 كه مديري هر و داده تحويل را خود اختيار در خودروهاي مديران كل تا است شده گرفته تصميم كه دارد وجود رشت شهرداري در راننده ١٣٠ از بيش: گفتند

 شوراها، روز كارگر، روز رسيدن فرا تبريك با شورا، عضو محترم علوي، اميرحسين سپس جناب آقاي سيد  .بخواهد راننده خدمات واحد از دارد نياز خودرو به
  .كنم مي قدرداني دادند آموزش ما به كه معلميني و كردند تالش ما پرورش براي كه كساني تمامي از: گفتند معلم، روز و فارس خليج ملي روز

 ودجهب تا كردند تالش تراموا پروژه خصوص در ايشان: داشتند اظهار رشت، سابق شهردار نصرتي، جناب آقاي مسعود هايتالش از قدرداني آقاي علوي سپس با
  .كنم مي تشكر شود انجام كار اين تا كردند تالش ساله سه اين در كه آنهايي تمامي از و گيرد قرار رديف در نظر مد

 هزينه شئونات تمامي در جويي صرفه اين: كردند عنوان دهد، قرار كار دستور در ٩٩ سال در را جويي صرفه محترم رشت شهردار اينكه بيان با شورا عضو محترم
 مي انجام شهرداري طويل و عريض سازمان در كه خريدهايي يا شود، مي هزينه آن بابت و شود نمي انجام كاري كه جاهايي در مشخصاً. بيفتد اتفاق بايد ها

 دشاي كه شود مي تحميل شهرداري به هايي هزينه شود،مي انجام گاهاً كه تخلفاتي يا و شهرداري نقدي نكردن خريد جمله از مختلف هاي بهانه با كه شود،
 راضي عيطبي منابع تا شد برگزار زيادي بسيار جلسات خانه تصفيه بحث در: دادند ادامه آقاي علوي  .باشد سال در پروژه يك كننده اجرا تواند مي آنها از هركدام

 يجانماي لحاظ از مشكلي تا شود انجام است الزم كه كاري هر . هستم نگران كمي بنده اكنون اما. دهد قرار ما اختيار در زمين سراوان در زباله رانش از پس شد
 و هستند اي حرفه بسيار گروه اين: گفتند صدا و سيما، بحث خصوص در ايشان   .نشود اضافه شهرداري و پنجم شوراي اشتباهات به اشتباهي تا باشد نداده رخ

 مطرح شورا در موضوع كه هم بار هر و بود صورتجلسه همان حد در شد تنظيم نصرتي آقاي دوره در كه اي جلسه صورت و كنند مي حساب دقيق را شانپول
 ارايد مذكور پروژه كه باشد شرايطي در نبايد است گذاري سرمايه اگر موضوع. شود انجام پروانه صدور بحث موجود ضوابط طبق بايست مي كه گفتيم شد

  .بماند دستمان ها روي سال مهر مسكن واحدهاي همانند كه بدهند ما به نيز را واحد چند بعد باشد،... و مسكوني خانه خريد، مركز رستوران،
يكي از دغدغه هايي كه از دوره ي قبل وجود داشته و با ده رأي موافق نيز به تصويب شورا رسيده ؛ فروش پروژه سرمايه گذاري : كردند تاكيد محترم شورا عضو

هاي جاري شد در حاليكه ما انتظار داشتيم در بخش عمراني هزينه گردد . اين روند در هزينه كرد وام هاي دريافتي نيز مشاهده مي است كه تماماً صرف هزينه 
ميليارد توماني كه در آستانه سال جديد أخذ گرديد صرف هزينه هاي جاري و حقوق و دستمزد شد. اين موضوع نگران كننده است  ١٠شود به طور مثال وام 

ه ك كه بتدريج موجب افزايش بدهي شهرداري ميگردد بدون اينكه خروجي قابل دفاعي داشته باشد و اين با خواست اعضاي محترم شورا در دوره پنجم چرا
هت ن وام ها جيتمايل به كاهش بدهي هاي شهرداري داشتند مغاير است . اين نكته شايان ذكر است كه ما با دريافت وام مخالف نيستيم بلكه نظر ما هدايت ا

 سمت رد آنهم. نمود اشاره كليدي و حساس هاي پست در افراد مديريتي عمر بودن كوتاه به بايست مي انتصابات نيز بحث در. تكميل پروژه هاي عمراني است 
 غييراتت اين براي پاسخي بايست و مياست  شهردار برعهده تغييرات اين اختيار. است كننده و اين موضوع نگران دارد اداري و مالي كنندگي تعيين كه هايي
 يتفعال به مشغول شهرداري در هاست سال رانندگان از برخي: افزودند رشت، شهرداري استيجاري رانندگان وضعيت به اشاره با آقاي علوي  .باشد داشته وجود

 عنوان به ما دست زا كمكي اگر. نرسيديم هم نتيجه به نهايت در كه بوديم رانندگان تكليف تعيين پيگير ما متاسفانه. زنيم مي كنار را آنها راحتي به اما هستند،
 توانب تا است راحت آن انجام راه باشد داشته وجود كمك اين به نيازي اگر. كنيم كمك خودمان توان حد در تا بگويد ما به شهردار آقاي آيد مي بر شورا اعضاي
  .نماييم برطرف را عزيزان اين مشكل

 



  

~ ٣٣ ~ 
 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح     
در دبيرخانه شورا درخصوص  ٧/٢/٩٩مورخ  ٢٠٠ثبت شده به شماره  ٤/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٥-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ١
و مسافر و مديريت  اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان هاي سيما و منظر سبز شهري، فنآوري اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و بار"

با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت  "٩٩پسماند شهرداري رشت پيشنهادي سال 
  به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ 

در دبيرخانه شورا درخصوص  ٦/٢/٩٩مورخ  ١٩٦ثبت شده به شماره  ٣١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
  اعالم وصول شد. "واگذاري دكه مطبوعاتي به خانم ها مينا و منيژه غالمي"

  دستور جلسات : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت  ١٧/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٣٣٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
اصالحيه "در دبيرخانه شورا به پيوست  ٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٧١شده به شماره 

تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان 
 "١٣٩٩سالسرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت پيشنهادي 

رياست محترم سازمان فرهنگي،  ١٧/١٠/٩٨مورخ  ١٩٠٠٢٤برابر نامه شماره 
رياست محترم سازمان  ٢٣/٦/٩٨مورخ  ١٠٨١٣٨اجتماعي و ورزشي و نامه شماره 

  رشت، جهت بررسي و تصويب.هاي مردمي شهرداريسرمايه گذاري و مشاركت

ورا ش در كميسيون فرهنگي
مطرح و با اصالحاتي مورد 

  فقت قرار گرفت.موا
  

شورا  دركميسيون بودجه
مطرح و با اصالحاتي مورد 

  موافقت قرار گرفت.

١٠٩  
  
  
١٢٩  

  
٢٥/١/٩٩  

  
  

٧/٢/٩٩  
  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي "اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص   متن مصوبه شورا :
  (پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت."١٣٩٩سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت  پيشنهادي سالو سازمان 

      

        

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۴ ~ 
 

  
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧٥١٥-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
اصالحيه "در دبيرخانه شورا به پيوست ٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٦٩شده به شماره 

تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي 
كشاورزي، سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري، سازمان مديريت 

برابر  "١٣٩٩آرامستان و سازمان آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال 
 رياست محترم سازمان ساماندهي مشاغل ٦/١٢/٩٨مورخ  ٢٢٥٤١٤نامه شماره 

 ٢٠/٨/٩٨مورخ ١٤٨٢٥٢شهري و فرآورده هاي كشاورزي، نامه شماره 
سرپرست محترم سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري، نامه شماره  

ها و نامه رياست محترم سازمان مديريت آرامستان ١٠/٧/٩٨مورخ  ١٢٢٢٠١
رياست محترم سازمان آتش نشاني و خدمات  ٢٠/٧/٩٨مورخ  ١١٦٣٣٧شماره

  هرداري رشت جهت بررسي و تصويب.ايمني ش

در كميسيون عمران و 
توسعه شهري شورا مطرح و 
با اصالحاتي مورد موافقت 

  قرار گرفت.
  
  

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و با اصالحاتي مورد 

  موافقت قرار گرفت.

٢٠٦  

  

  

  

١٢٨  

١٢٧  

٣/٢/٩٩  

  

  

  

٢٤/١/٩٩  

٣/٢/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  مصوبه شورا : متن
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، "اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري، سازمان مديريت آرامستان و سازمان آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي 
  آرا مورد تصويب قرار گرفت.(پيوستي) به اتفاق "١٣٩٩سال

  
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۵ ~ 
 

  

  
  متن مصوبه شورا :

وسايل بازي و تفريحي شركت شادي آفرين شمال (شهر نرخ ورودي، پاركينگ و بهاي بليط "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
  (پيوستي) به اتفاق آرا موافقت گرديد."١٣٩٩درصدي براي سال٣٥شادي) با ميانگين رشد 

          

                                
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

  

 ٢٥/١١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٤-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر  ٢٢/١٢/٩٨مورخ  ٢٤٧٢ثبت شده به شماره 

نرخ ورودي، پاركينگ و بهاي بليط وسايل شهر بازي و "بررسي و تصويب 
 "١٣٩٩تفريحي شركت شادي آفرين شمال (شهر شادي) پيشنهادي سال 

مديرعامل  ٢٣/٩/٩٨مورخ  ٢٨٣/٩٨/١١٠(پيوستي) برابر درخواست شماره 
 ١٨٢٩٨٩محترم شركت شادي آفرين شمال(شهر شادي) و پيرو نامه شماره 

رياست محترم سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي  ٨/١٠/٩٨مورخ 
  شهرداري رشت به روال سال هاي ماضي.

در كميسيون برنامه و بودجه 
شورا مطرح و با و حقوقي 

پيشنهاد شهرداري با 
درصدي ٣٥ميانگين رشد 

بهاي بليط وسايل شهر بازي 
و تفريحي شركت شادي 
آفرين شمال (شهر شادي) 

  موافقت گرديد.

١٢٩  
  

٧/٢/٩٩  
  

  خالصه مفيد مذاكرات 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رمضانپوراحمد   ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۶ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

مورخ  ٩٨ـ  ٥٨٠٦اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٨٩٩ثبت شده به شماره  ٢٣/٩/١٣٩٨

كل كشور  ٨٥قانون بودجه سال  ١٣شورا مبني بر اينكه به استناد تبصره
برنامه چهارم توسعه قانون ٣٠) بند الف ماده٣و در راستاي تحقق جزء(

در خصوص خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و نيز توسعه 
حمل و نقل عمومي، ارائه تسهيالت در دو دوره هفت ساله مصوب 

قانون  ١٣آئين نامه اجراي تبصره ٣٩به استناد ماده گرديدوازطرفي
موظف بود نسبت به عقد ١٣كل كشور،ستاد تبصره  ١٣٨٦بودجه سال 

نمايد. در اين هاي مشمول اعطاي كمكها، اقدامنامه با شهرداريتفاهم
تفاهم نامه سهم دولت و شهرداري مشخص بود و كمكهاي دولت به 

شد بنابراين به استناد ميرداختنسبت حصول اهداف به شهرداريها پ
/ش ٣١٨٠/٩٤نامه،حسب مصوبه شماره همين آيين ٣٩ماده ١تبصره
شوراي اسالمي شهر رشت، نسبت به اختصاص روزانه  ٢٩/١١/٩٤مورخ 

داران تحت نظارت سازمان به عنوان بوسليتر گازوئيل رايگان به ميني٣٠
 ٧نايت به اتمام دوره اقدام گرديد حاليه با ع ٩٤يارانه از بودجه سال 

و اتمام اعتبار مصوبه شوراي اسالمي شهر رشت و  ١٣ساله قانون تبصره 
عدم توانايي مالي سازمان در تأمين گازوئيل و نيز مكاتبه شماره 

- شوراي اسالمي شهر رشت مبني ١٨/٨/٩٨/ش مورخ ١٥٩٥/٩٨

مندي مالكان ميني ها،درراستاي بهرهبوسمينيبامالكانبرمساعدت
وس هاي تحت نظارت سازمان از مزاياي مالي حاصل از تبليغات بر روي ب

ها شهرداري  رشت در نظر دارد: نسبت و فضاي داخلي ميني بوسبدنه
به واگذاري تبليغات مذكور به شركتهاي تبليغاتي براي مدت يك سال با 
عنايت به اينكه اين موضوع هم به نوعي حذف يارانه را پوشش دهد و 

ها منبع درآمدي محسوب گردد با بوسسازمان و مالكان مينيهم براي 
  شرايط واگذاري تبليغات به شرح زير اقدام نمايد؛

ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥*به ازاي تبليغات به مدت يك ماه بر روي بدنه به مبلغ 
است از مبلغ اجاره در نظر گرفته شده است كه سهم سازمان عبارت

در خطوط به نسبت درجه بندي + هاي تحت نظارتبوسماهيانه ميني
ريال از مبلغ فوق الذكر توسط شركت تبليغاتي به حساب ٠٠٠/٠٠٠/١

 باشدكهها ميبوسگرددو باقيمانده، سهم مالكان مينيواريز ميسازمان
گرددو واگذاري از طريق آنها پرداخت ميتبليغاتي بهتوسط شركت

 با بايست قبالًيغات ميبرگزاري مزايده خواهد بود و همچنين هرگونه تبل
  و تأييد سازمان توسط شركت تبليغاتي صورت پذيرد.هماهنگي

برنامه و بودجه و دركميسيون
حقوقي شورا مطرح و با عنايت 
به اينكه ميني بوسهاي فعال در 
خطوط سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر صرفاً تحت نظارت 
سازمان بوده و مالكيت اين 

ص خودروها متعلق به اشخا
حقيقي است. با شرايط ذيل با 
مفاد اليحه پيشنهادي موافقت 

  گرديد:
- قرارداد در رابطهعقد هر نوع   -

هاي تحت نظارت بوسباميني
بايد با درخواست و توافق كتبي 
مالك و انعقاد قرارداد سه جانبه 
في مابين پيمانكار، مالك 
  خصوصي و سازمان صورت گيرد.

در قرارداد في مابين، مقرر  -٢
از درآمد حاصل از  %٢٠گردد

- انضمامواگذاري تبليغات به
واگذاري خطوط كه ماهيانهاجاره

مالك تعهد به پرداخت آن دارد، 
هر ماهه از مبلغ قرارداد 
كسرومستقيماً توسط پيمانكار 

  به حساب سازمان واريز شود.
قبل از پياده تبليغاتيطرح -٣

ميني بوس، به  شدن روي بدنه
تأييد اداره راهنمايي و رانندگي 

  برسد.
  

و  و نقلحمل در كمسيون 
ترافيك شورا مطرح و با پيشنهاد 
شهرداري با توجه به در نظر 
گرفتن جميع جهات با نظارت 

و كارشناسان و همچنين صرفه
  صالح سازمان، موافقت گرديد.

  
  
  
  
١١١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦٣  
  
  
  
  

٢٨/١٠/٩٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤/١٠/٩٨  

 خالصه مفيد مذاكرات 
 رب نظارت اختيار تنها سازمان خودروها، بودن شخصي به توجه با: كردند رئيس محترم شورا، تاكيد پور حاجي آقاي اسماعيل اليحه اين خصوص در

  .دارند را تبليغات
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  متن مصوبه شورا :

واگذاري تبليغات بر روي بدنه ميني بوسهاي تحت نظارت سازمان به شركتهاي با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص صدور مجوز 
بوسهاي فعال در خطوط سازمان حمل و نقل بار و مسافر صرفًا تحت نظارت سازمان تبليغاتي براي مدت يك سال، با عنايت به اينكه ميني

  شرايط مشروحه ذيل به اتفاق آرا موافقت گرديد؛ بوده و مالكيت اين خودروها متعلق به اشخاص حقيقي است با لحاظ قراردادن

هاي تحت نظارت بايد با درخواست و توافق كتبي مالك و انعقاد قرارداد سه جانبه في مابين عقد هر نوع قرارداد در رابطه با ميني بوس  -١
  پيمانكار، مالك خصوصي و سازمان صورت گيرد.

رآمد حاصل از واگذاري تبليغات به انضمام اجاره ماهيانه واگذاري خطوط كه مالك تعهد به از د %٢٠در قرارداد في مابين، مقرر گردد -٢
  پرداخت آن دارد، هر ماهه از مبلغ قرارداد كسر و مستقيماً توسط پيمانكار به حساب سازمان واريز شود.

  رانندگي برسد.طرح تبليغاتي قبل از پياده شدن روي بدنه ميني بوس، به تأييد اداره راهنمايي و  -٣
              

                  
  

  

  

  

 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٨ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٥

 *خالصه مفيد مذاكرات 
  

   *متن مصوبه شورا :

العاده شورا به منظور بررسي  لوايح پيشنهادي شهرداري از نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل
-رفو ش ١٠/٠٢/٩٨مورخ ٩٨-٢١٩ -ف ر ، ش٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٩٧٦٩-رف ، ش ١١/١/٩٩مورخ  ٩٩-١٨-رف هاي شماره؛شجمله نامه

 برگزار گردد. ١٧/٢/٩٩روز چهارشنبه مورخ  ١٦رأس ساعت  ١١/٠٧/٩٨مورخ ١٣٩٨-٣٥٣٢

      

                              
  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت 

  

 
 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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   دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

درخصوص صدور مجوز پرداخت پاداش به شهردار از محل كد  ١١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٨-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

  خدمات اداري بودجه سال جاري، ١٠٢١١اعتباري 

ه مديريتي در خصوص معرفي آقاي كريم سرپرست با سابق ٢٧/١١/٩٨مورخ  ٩٨/ش/٨٧٣٢/م/٢٦٤١ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره 

  مشخص براي تصدي مديريت مالي شهرداري.
شماره  - شت به  ستان ر شهر سي نامه فرمانداري  صوص بند  ١٤/٢/٩٩مورخ  ٢٠٤٩/١/٩٩/٨٠٢٩برر سي و اعالم نظر در خ صوص برر  ١در خ

ساد مبتال به بيماري شورا با موضوع ((مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه هاي مربوط به تدفين اج ٢٧/١/٩٩مورخ  ١٣٦مصوبه صورتجلسه 
  كرونا و..))

تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢در خصوص افزايش اعتبار رديف  ٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٩٧٦٩-رف رشت به شماره ش ـ بررسي اليحه شهرداري

  شهرداري بابت توافقنامه تنظيمي في مابين شهرداري رشت و آقاي غالمرضا راسخي. ٩٨بودجه سال  "ديون تملك"

  طالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :خالصه مفيد م

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 

 گرامي را شهدا همه ياد غالمحسين ارباب رشيد، شهيد نامهوصيت از بخشي قرائت در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن عليپور، منشي محترم شورا با
  داشتند.

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 مديريت سمت اين از پيش كه بين حق رشت به پاس قدرداني از  آقاي احمدرضا شهر اسالمي شوراي رئيس محترم پور، حاجي آقاي اسماعيلسپس، جناب 
  .نمودند تشكر و ي ايشان تقديرداشتند از تالش هاي بي شائبه برعهده را رشت شهرداري مالي

 دانمي وارد سخت و بحراني شرايط در كه عزيزاني تمامي به را روز اين: گفتند سرخ، صليب و احمر هالل جهاني روز تبريك ضمن محترم شورا در ادامه رئيس
 نشستي رد زودي به: داشتند تأكيد و گفتند تبريك را روز اين مجتبي(ع)، حسن امام والدت بودن پيش در به اشاره با ايشان .نمايم مي عرض تبريك شوند، مي

   .بود خواهيم رسانه اصحاب خدمت در عملكرد، گزارش ارائه جهت خبري
 تاريخ المللي بين جايزه نخستين اعطاي و شهرها و خزر هاي كرانه معماري ميراث ملي همايش پيرامون اي نامه دريافت به اشاره با آقاي اسماعيل حاجي پور

كه خواستند آقاي .نمايند شركت بايستمي رشت شهر شوراي از نمايندگي به نفر يك همايش اين در حضور براي: گفتند مرداد، ٢٨ و ٢٧ تاريخ در كاسپين
  .شركت نمايند همايش اين در شورا نماينده عنوان به رشت شهر اسالمي شوراي شهري توسعه و عمران كميسيون رئيس محترم رمضانپور، احمد دكتر

  نطق پيش از دستور ناطق اول:

اي پروژه ه به شهري مديريت حوزه توجهي بي به اشاره با رشت شهر فرهنگي و اجتماعي شورايرئيس محترم كميسيون  شيرزاد فاطمه سپس، سركار خانم
و  تأكيدات انجام شده  است انجام حال در شهادت و ايثار هاي حوزه تقويت راستاي در كه هايي تالش تمامي عليرغم متأسفانه ايثار و شهادت اظهار داشتند:

: كردند أكيدت رشت، ملت پارك گمنام شهداي يادمان پروژه تكميل و تكليف تعيين ضرورت به اشاره با اجتماعي شورارئيس محترم كميسيون فرهنگي و   است.
توجهي به پروژه شهداي گمنام پارك ملت و مسكن مهر در شهر رشت استاني، شاهد بي جلسات و داخلي هاي نشست ها، كارگروه ها، كميته جلسات، عليرغم

  .است نيامده دست به تاكنون آن از اي نتيجه هيچ و برد مي سر به ابهام از اي هاله در نانهمچ پروژه هستيم. اين
 بطمرت هاي حوزه كه اميدوارم: كردند تاكيد رشت، مهر مسكن در گمنام شهداي پروژه وضعيت به اشاره با همچنين رشت شهر محترم هيأت رئيسه شوراي عضو

 در اجرايي تصميمات و اقدام است، ايثارگران و شهدا معزز خانواده پرسش مورد و بوده مهم بسيار كه موضوع اين تكليف تعيين به نسبت محترم شهرداري و

 ١٧/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٣٩جلسـه شـماره:  
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 نابسامان لتم پارك در گمنام شهداي ياد بود پروژه وضعيت اينكه بيان با سركار خانم شيرزاد  .شود تكليف هم تعيين پيمانكار وضعيت و گردد اخذ آن خصوص
ص مشخ سريعتر هر چه را موضوع اين بوده، حوزه اين اصلي متولي كه شهري مديريت حوزه اميدوارم و اين پروژه نامناسب است اطراف زمين اين: گفتند است،

  .تكليف و مورد بهره برداري قرار گيرد تعيين نيز مهر مسكن گمنام شهداي پروژه همراه به پروژه اين و

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 يتشفاف طرح تصويب به اشاره با رشت شهر رئيس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست و خدمات شهري شوراي ذاكري، جناب آقاي دكتر بهراددر ادامه 
 و شوآف براي تنها شورا در شده مصوب هاي طرح از برخي كنند مي فكر كه دارند حق مردم: گفتند آن، پيگيري عدم و گذشته، سال در شهرداري، و شورا

 مصوبات پيگير تا شود گرفته نظر در شورا مصوبات پيگيري براي فردي يا اجرايي معاونت كه ام كرده عرض مختلف هاي جلسه در پيشتر بنده. است مايشن
 نكرديم نآ براي كاري اما بود، سازي شفاف موضوع همين برسد به تصويب پنجم شوراي در توانست مي بنده نظر به كه چيزي مهمترين: دادند ادامه ايشان .باشد

  .باشد داشته وجود چيزي چنين خواهدنمي كه است پرده پشت هايي دست نظر به هم و مقصريم شورا اعضاي عنوان به ما هم قضيه اين در و
 زا تواندمي حوزه اين در شفافيت و شهري مديريت شدن ايشيشه: كردند و خدمات شهري شورا تأكيد رئيس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست

 نيز امر اين كه بوديم رسانده تصويب به را افراد نام بدون ١٠٠ ماده كميسيون آراي اوراق انتشار بحث راستا اين در همچنين. كند جلوگيري بسياري هايرانت
 اهرظ در افراد شايد. داشت خواهد و داشته بسياري مخالفين سازي شفاف موضوع: كردند تأكيد رياست محترم شورا، و اعضا به خطاب ايشان  .نيفتاد اتفاق

 به خصوص مختلف، شهرهاي در هايي نمونه. كنيم حركت سمت اين به اي مرحله صورت به بايد ما و دارد وجود زيادي مخالفين باطن در اما نباشند، مخالف
  .دهيم انجام را كار اين جدي عزم و اراده با توانيم مي ما و افتاده اتفاق كالنشهرها

 در كه فردي مورد در اما است ساعت ٩٠ رسيد تصويب به كه كفي: گفتند رشت، شهرداري پرسنل كاري اضافه بحث خصوص در ادامه آقاي دكتر ذاكري در
 كفي كه بود اين بر ما قرار. است داشته حضور مدت طول تمام در كه است مدعي فرد آن و شده گرفته نظر در كار اضافه ساعت ٦٠ داشته حضور بازرسي گشت
 را خود ركا اضافه و كرده رد ساعتي درون كاري اضافه خودشان براي ما مديران اينكه. باشد فردي عملكرد اساس بر مابقي و شود گرفته نظر در كار اضافه براي

 مين نظر در را دهند مي انجام زيادتري كار كه پرسنلي حق اما گرفته، نظر در زيادي ساعت دارند هايي واسطه و ارتباط كه افرادي براي يا كنند مي تكميل
 دهش منصوب جايي در كه هركسي همواره: كردند تأكيد انتصابات، خصوص در هميشگي هاي حديث و حرف به اشاره با رشت شهر محترم شوراي عضو  .گيرند

 اي امهن آيين تدوين از آمدند مي خود هاي برنامه توضيح براي كه است و هميشه شهرداراني داشته بيشتري عليك و رابطه ي سالم شورا عضو يك با حداقل
 كه رديف هر كه كرد مشخص نامه آيين تدوين با توان مي و نيست سختي چندان كار موضوع اين: افزودند همچنين ايشان  .گفتند مي سخن انتصابات براي
 گرا. شد خواهد تر قبول قابل و محدودتر انتخابات قطعاً موقع آن. گردد بررسي... و حوزه آن در كاري سابقه مرتبط، تحصيالت نظر از شود منصوب است قرار
 و ندهب به آنها نبودن متصل آن دليل شايد و شوند نمي ديده كه هستند افراد از بسياري. شود انجام شورا در كار اين ندارد، وجود شهرداري در موضوع اين عزم

 شهرداري از بخشي در تواند مي كند مي فكر كه فردي هر. كنيم آوري جمع آنها سوابق و تحصيالت شهرداري، نيروهاي از ديتايي بايست مي ما. است بنده امثال
  .كرد استفاده آن از بتوان تغيير ايجاد زمان در كه بياورد وجود به را امكان اين فايل آوري جمع و مصاحبه يك با باشد، مدير

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:

 هرش اسالمي هاي شوراي وظايف از جزئي شهرداري بر نظارتي وظيفه اينكه بيان با رشت، شهر محترم شوراي عضو علوي، اميرحسين سپس جناب آقاي سيد
 شما م،ميداني ما كه اي پرونده در و آيد مي شورا عضو يك. شود مي تأسف البته و نگراني سبب گاهي كه بينيم مي را مواردي موضوع اين در ما: گفتند است،

  .است كارشناسي نيز آن نقد كه كند مي مطرح را انتقادي و نظر اظهار شوند، مي حساس آن بر نيز نظارتي هاي دستگاه و دانيد مي
 لحاظ آن رد نيز شهرداري صالح و صرفه كه نيست معنا اين به لزوماً شود برگزار قانوني مناقصه يك واگذاري فرآيند اينكه: افزودند همچنين عضو محترم شورا

 فشار تحت مدير كه بشنويم بعداً اينكه اما كند، بررسي را آن كه است اين دهدمي انجام شهردار كه كاري اولين و شود مي وارد اعتراضي ميان اين در حاال. شود
  .نيست جالب شود، مي آورده عكاس و دوربين گرفته، قرار

 مي پاسخ و كند مي منتشر را اسناد وظيفه طبق نهايت در و پذيرد نمي را موضوعي چنين كه گفت تبريك مدير آن شعور به بايد اينكه بيان با در ادامه ايشان
 بنده. است تأسف مايه داشته، حضور نيز شورا همكاران از يكي جلسه آن در شنويم مي اينكه. شود ورود بايد موضوع اين در: گفتند شورا رئيس به خطاب دهد،

  .نشود تقابل به تبديل گذشته همانند تا كند اين موضوع ورود در محترم شورا رياست كه كنممي درخواست
 ينا. دارند... و زباله هاي سطل دادن تحويل خدمات، نوع در بسياري هاي گاليه مردم: گفتند پسماند، سازمان پيمانكاران خدمات بحث به اشاره با آقاي علوي

 كه نيزما و شود مي ميل و حيف منابع كه شده ايجاد نگراني اين شنويم مي ما كه چيزي زيرا خير؟ يا پذيرفت صورت خدمات تحويل آيا كه شود مشخص نيز
 كه خسارتي و ماند مي شهرداري و شده داده تحويل كار نهايت در و اندازد مي تأخير به را كار سازمان يا مركز در متولي سازمان باشد، پاسخگو بايد پيمانكار
  .است شده متحمل
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 و شده انتخاب مردم رأي با محترم شورا اعضاي اينكه بيان با رشت، شهر شوراي رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه جذب، حجت آقايدر ادامه جناب 
  .بگيرند قرار آن جريان در بايد نيز مردم و كرده نظارت شهري مديريت حوزه در بايد ما: گفتند هستند، شهر شوراي در مردم مستقيم نماينده

 بازرگاني حوزه در سال ١٤ بنده. نبود شهرداري صالح و صرفه در كه شد مطرح ها پروژه از يكي خصوص در موضوعي راستا همين در: افزودند ايشانهمچنين 
 در كه رفتندگ مي بنده با تماسي حداقل كه داشتم انتظار محترم شورا رياست اينجانب از.باشد صحيح بايست مي مناقصه يك ماهيت و شكل ام، داشته فعاليت

  .برگزار مي شد مناقصه كننده برگزار و محترم شورا اعضاي حضور با مد نظر جلسه و پرسيده سوال موضوع اين خصوص
 اتفاق اين هب نسبت و بيايند ببينند و را ما تذكر آنكه به جاي شهردار كه زماني اما. است بوده قانوني كردم مطرح كه ايراداتي بنده: ادامه دادند آقاي حجت جذب

  .نيست شهر صالح و صرفه به و خوب مدل كار، اين. كنند توجيه را ما كه روند مي اين دنبال به بگيرند نظر در تذكري داده انجام را كار كه فردي براي
 يو خدمات شهر زيست محيط بهداشت، كميسيون رئيس محترم ذاكري آقاي دكتر از قدرداني با رشت شهر شوراي رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه

  .ماييمن بررسي مذكور پروژه خصوص در را فوق موضوع بهداشت كميسيون جلسه در حضور با تا گرفتند تماس من با ايشان: گفتند رشت، شهر اسالمي شوراي
 اما كنيميم پيگيري را موضوعاتي ما: گفتند شوند، مي مطرح رسانه در مباحث چرا كه شود مي گفته اينكه بيان با رشت شهر هيأت رئيسه شوراي عضو محترم

 دارد وجود... و ها بازگشايي آبنما، همانند بسياري موضوعات. شد صحبت درجلسه آن خصوص در كه گمنام شهداي مزار موضوع مثال براي. رسد نمي جايي به
 سال ٤ در مباحث اين تمامي: كردند تأكيد مباحث، ساير و معبر سد نگهبانان، حوزه موجود در مشكالت به اشاره با ايشان  .است مبحث همين همانند كه

 اين كشند؟مي چه عزيزان اين ببينيم و كنيم تن بر را شهرداري هاي پاكبان لباس ساعت يك بياييم شب يك. نرسيد جايي به اما زديم فرياد شد، پيگيري
  .شود مشخص آنان تكليف بايد و دارند زيادي بسيار مشكالت عزيزان

تا مشكالت موجود . كنيم پيگيري را موضوعات ايشان معاونين و شهردار محترم شورا، اعضاي ميان خصوصي جلسه يك در: كردند تأكيد آقاي جذب،در ادامه 
 :گفتند گمنام، شهداي مزار بحث به اشاره رئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا با عبدالهي، در ادامه جناب آقاي حامد در اين حوزه رفع شود.

  .شد تدرياف رشت شهرداري شهري سبز فضاي و منظر سيما، سازمان از آن اسناد و نمودم بازديد پروژه محل از پيمانكار با و نمودم پيگيري بنده را فوق موضوع
 هاتفي و جمشيدپور آقايان؛ همراه به نيز نشود اجحاف پيمانكار حقوق و حق كه داشتند را الزم اشراف قرارداد حوزه در كه دوستاني: همچنين افزودند ايشان
  .شود داده تحويل پيگيري براي و شده بررسي هفته يك مدت ظرف پرونده كل تا داشتند حضور

 چنينهم. شود انجام روال همين به نيز بعدي موضوعات تا شد انجام خصوص اين در بايرامي آقاي سرهنگ با نيز الزم هاي هماهنگي: كردند تأكيد آقاي عبدالهي
  .دهد ادامه را كار پيمانكار تا نماييم كمك بتوانيم تا است شده آماده گزارش كه دادند اطالع نيز قبل روز دو

 زماني: ندگفت گرفت، قرار بحث مورد شورا جلسه در كه توماني ميليارد يازده پروژه بحث خصوص رئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا سپس در
 تماس دهبن با دوستان نيز آن از پس و شدم جويا را موضوع و گرفتم تماس محترم شورا رياست با كردم مشاهده را بود شده تهيه خصوص اين در كه كليپي كه

 شهري سعهتو و عمران محترم كميسيون رئيس عنوان به رمضانپور دكتر آقاي با ادامه در و بودم اطالع بي موضوع از متأسفانه بنده و چيست موضوع كه گرفتند
  .نشدم صحبت به موفق كه گرفتم تماس شورا شهري خدمات و بهداشت كميسيون رئيس محترم ذاكري دكتر آقاي با نهايت در و گرفتم شورا تماس

 افراد زا برخي دليل چهبه  دانم نمي. است صرفه به بسيار آنان براي آلود گل آب از گرفتن ماهي كه دارند وجود افرادي دانيم مي خوب خيلي ما: افزودند ايشان
 ناي دليل دانم نمي بنده! دارد افراد اين كودكي دوران در ريشه احتماالً رفتارها اين است؟ گفته چه عبدالهي حامد دانيد مي جذب آقاي كه گيرند مي تماس

  .يمكن رفع را مشكالت و بنشينيم نفر يازده كه اميدوارم بنده حال هر به. هستند چيزي چه دنبال به دانمنمي و چيست ايغيرحرفه و بچه گانه رفتارهاي
 از تفادهسوءاس عدم با آن از مهمتر و گذاشتن انرژي شفافيت، با انصافاً شما: گفتند محترم شورا، رياست هاي تالش از قدرداني با رشت شهر محترم شوراي عضو

 ناي كه شرايطي در همآن . كشند مي پور حاجي آقاي سر بر را گمنام شهداي پروژه فرياد افراد امروز. گذريد مي موضوع كنار از صبر و گذشت با خود جايگاه
 نداده انجام برايشان كاري و داريم گمنام شهداي ما كه است آمده يادشان برخي حاال و داشته وجود چهارم شوراي در سال ٤ و پنجم شوراي در سال ٢ پروژه

 مناسبت به نرگسي رمضانپور احمد و منش عاقل نفر از اعضاي محترم شورا آقايان؛ محمدحسن ٢ارديبهشت، از  ١٢ با توجه به فرا رسيدن جلسه پايان در .ايم
  .تقدير به عمل آمد معلم روز

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

ه شورا درخصوص در دبيرخان ١٥/٢/٩٩مورخ  ٢٥٣ثبت شده به شماره  ١٥/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٨٦٢٣ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ ١
  اعالم وصول شد. "١٣٩٩ضوابط اجرايي بودجه سال "
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١  
  

ثبت شده به شماره  ١١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٨-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
مبني بر صدور مجوز پرداخت پاداش به شهردار از محل كد در دبيرخانه شورا  ١٦/١/٩٩مورخ  ١٤

مورخ  ٣١٩٠/٤٢/٨٠/٩٨خدمات اداري بودجه سال جاري، برابر نامه شماره  ١٠٢١١اعتباري 
آئين  ٧مدير كل محترم امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن كه به استناد ماده  ٢٦/١٢/٩٨

مصوبه شماره  ٣تبصره ذيل ماده  ٦بند  و ١٣٧٠نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب سال 
هيئت محترم وزيران موضوع اصالح آئين نامه حقوق و  ٧/١١/٨١(ه) مورخ ٢٥٥٢٨/ت ٥١٨٩٨

مزاياي شهرداران، پرداخت يكماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب با 
  مي باشد.تصويب شوراي اسالمي شهر به عنوان پاداش به شهردار قابل پرداخت 

      

 است تومان ميليون ٧ حدود ميزان به فوق مبلغ: گفتند اليحه اين خصوص در محترم شورا آقاي اسماعيل حاجي پور رياست:  خالصه مفيد مذاكرات 
 بمصو قانون اساس بر: گفتند جذب عضو محترم شورا آقاي حجت اليحه اين فوريت دو خصوص در .باشد مي شورا مصوبه نيازمند اما آمده، قانون در كه

 هب اليحه ارائه موافق عنوان به شورا عضو ديگر رمضانپور نرگسي احمد همچنين .شد مي ارائه فوريت يك صورت به بايست مي اليحه اين ١٣٧٠ سال
 در. يمنماي رفع زودي به را مشكالت اين بتوانيم وحدت با اميدوارم و كردند مطرح دلسوزانه را خوبي موضوعات شورايي همكاران: گفتند فوريت دو صورت
 كي با تواند مي باشد نداشته نفس سالمت شهردار اگر. كنيم مي صحبت استان مركز شهردار پاداش خصوص در ما شده، مطرح اليحه فوريت دو بحث
 نيز ورامحترم ش عضو ديگر علوي آقاي سيد اميرحسين .نماييم مخالفت آن با بخواهيم كه نيست آنقدر عدد اين بنده نظر به پس. شود تيلياردر اقدام

   .باشد كرده مصوب را اليحه شورا موضوع اين براي كه ندارم خاطر به بنده سالي هيچ در: داشتند عنوان
ضمن موافقت با دوفوريت اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت پاداش به شهردار به اتفاق آرا، با مفاد اليحه  متن مصوبه شورا : 

  .گرديد رأي مخالف، موافقت ٣رأي موافق و  ٧شهرداري با پيشنهادي 
  

                        

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☒  ☐  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☒  ☐  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☒  ☐  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    ٣  ٧   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 ٢٤٢٥ثبت شده به شماره  ٢٧/١١/٩٨مورخ  ٩٨/ش/٨٧٣٢/م/٢٦٤١نامه شهرداري رشت به شماره 
در خصوص معرفي آقاي كريم سرپرست با سابقه مديريتي مشخص براي تصدي  ١٠/١٢/٩٨مورخ 

آئين نامه  ٣٤ماده  ٤ها و تبصره قانون شهــرداري ٧٩مديريت مالي شهرداري و در اجراي ماده 
ا حق بين به لحاظ استخدامي كاركنان شهرداري ها و با عنايت به اينكه تداوم كاري آقاي احمدرض

 قانوني مقدور نمي باشد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :
پيشنهاد شهرداري مبني بر معرفي آقاي كريم سرپرست با سابقه مديريتي مشخص براي تصدي مديريت مالي شهرداري، به اتفاق آرا 

  مورد تأييد قرار گرفت.
      

                                                                          
 
 
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  عليپور محمدحسن  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۴۴ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
  

ثبت شده به  ١٤/٢/٩٩مورخ  ٢٠٤٩/١/٩٩/٨٠٢٩فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره نامه 
مصوبه  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر درخصوص بند  ١٥/٢/٩٩مورخ  ٢٤٩شماره 

  شرح؛شوراي اسالمي شهر رشت به٢٧/١/٩٩مورخ جلسه عاديوششمينصورتجلسه يكصد و سي
بات با موضوع (( مجوز تخفيف پنجاه درصدي هزينه هاي مربوط به تدفين اجساد مصو ١بند پيرامون -

تا زمان فروكش كرون شيوع ويروس كرونا))؛ با عنايت به ابتالء  ٤/١٢/٩٨مبتال به بيماري كرونا از تاريخ 
در شهرستان و لزوم حمايت اجتماعي و مالي از  ١٩تعدادي از همشهريان عزيزمان به بيماري كوويد 

انواده هاي افراد متوفي، به خصوص حمايت مالي بيشتر خانوارهاي كم درآمد و تقويت خانواده هاي خ
رييس محترم  ١٨/١٢/٩٨آسيب پذير در اوضاع بحراني حاضر و با توجه به مصاحبه رسانه اي مورخ 

تعارض شورا در خصوص رايگان بودن هزينه هاي مربوط به تدفين اجساد مبتال به بيماري كرونا و 
درصدي هزينه هاي مربوط به  ١٠٠مصوبه مطروحه با آن، لذا شايسته است در راستاي اعمال تخفيف 

تدفين اجساد متوفي ياد شده ترتيبي اتخاذ نمايند نسبت به رفع ابهام و اصالح مصوبه مذكور اقدام 
  الزم معمول و جهت اعالم نظر به اين فرمانداري اعالم گردد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :
  :گردد اعالم گرديد نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع ((مجوز كاهش پنجاه درصدي هزينه  ٢٧/١/٩٩مورخ  ١٣٦مصوبه صورتجلسه  ١ـ درخصوص بند 
نامه  ١٠تا زمان فروكش كرون شيوع ويروس كرونا )) ؛ برابر بند  ٤/١٢/٩٨اجساد مبتال به بيماري كرونا از تاريخ هاي مربوط به تدفين 

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور (تصوير پيوست) دريافت هرگونه هزينه مازاد بر تعرفه خدمات  ٦/١/٩٩ – ١٤٢ي شماره ي 
مصوب آرامستان، منع گرديده است. به عبارتي سازمان ها موظف به دريافت هزينه تدفين برابر تعرفه بهاء خدمات مصوب خود مي 

(تصوير  ١٨/٢/٩٨مورخ  ٢٠٨٧١ني ميزان درآمد، تنظيم شده و برابر نامه ي شماره ي بيضمن اينكه بودجه سازمان بر اساس پيش باشد. 
شده؛ كه محل درآمدي  ١٩ريال هزينه كفن و دفن فوت شدگان بيماري كوويد  ٠٠٠/٠٠٠/٥٤٦/١١پيوست شهرداري رشت) تاكنون مبلغ /

كنوني كه خود شهرداري درگير مشكالت مالي عديده آن ثبت نشده است. اين امر سازمان آرامستان و شهرداري را آنهم در شرايط 
 مي باشد با چالش جدي روبرو كرده است.           

مضافاً اينكه برابر استعالم از ساير شهرها كه دو نمونه آن پيوست مي باشد، نه تنها تخفيفي به اين حادثه ديدگان داده نشده بلكه 
، شهرداري و آرامستان علي ايحال سازماننه مازاد نيز از آنان اخذ گرديده است. حتي برخالف نامه اخير سازمان شهرداري ها، هزي

شوراي اسالمي شهر رشت جهت رعايت حال شهرونداني كه در بحران اين بيماري همه گير دچار حادثه گرديدند تصميم به كاهش 
   تعرفه بهاء خدمات براي اين عده خاص به دليل شرايط ويژه آنها گرفتند.

ي رسانه اي مورخ رساند: رياست محترم شوراي اسالمي شهر رشت نيز طي مصاحبهتعارض عنوان شده  نيز به استحضار مي درخصوص
صرفاً درخصوص انتقال رايگان كه محتواي آن طي لوح فشرده مي باشد، به دليل جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي،  ١٨/١٢/١٣٩٨

مودند: حمل متوفيان مبتال به بيماري كرونا از باغ رضوان به سراسر استان رايگان خواهد بود و در اين بيماري اعالم ن اجساد قربانيان
صورتيكه حمل توسط آمبوالنس هاي بخش خصوصي انجام گيرد از شهروندان مبلغي اخذ نشده و فاكتور مربوطه را جهت پرداخت 

هزينه آن نيز طي مصوبه يكصد و سي و چهارمين جلسه شوراي  هزينه حمل به سازمان آرامستان شهرداري رشت ارائه نمايند. كه
اما درخصوص ساير هزينه هاي تدفين اظهار  از محل درآمدهاي  شهرداري تامين شده است. ٢١/١٢/١٣٩٨اسالمي شهر رشت مورخ 

  نظري نشده است كه تعارضي في مابين مصوبه و مصاحبه موصوف ايجاد گردد.
                      



  

~ ۴۵ ~ 
 

    

                                        

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
  

ثبت  ٢٨/١٢/١٣٩٨مورخ  ٩٨-٩٧٦٩-رف رشت به شماره ششهردارياليحه 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٢٨/١٢/٩٨مورخ  ٢٥١٠شده به شماره 

شهرداري بابت توافقنامه تنظيمي في مابين شهرداري رشت و آقاي غالمرضا 
تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢راسخي در نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار رديف 

ريال و با توجه به عدم اعتبار كافي  در  ٠٠٠/٥٠٠/٣٥٥/٦به مبلغ  "تملك ديون"
تحت  ٣٠٧٠٨٠٨٠٠١رديف مذكور نسبت به كسر آن مبلغ از رديف اعتباري 

و اضافه نمودن  "هاي برون شهريمطالعه و خريد زمين و احداث پايانه"عنوان 
فق نامه ، با عنايت به توا"ديون تملك"تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢به رديف 

در خصوص مطالبات آقاي غالمرضا  ١٥/١٠/٩٨مورخ  ١٨٨٩٨٦تنظيمي به شماره 
صادره از  ٧/٩/٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧١٣١٣٨٠١٠٧٠راسخي با ارايه دادنامه شماره 

شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گيالن مربوط به پرونده كالسه 
نامه ، كه طي توافق٩٧٠١٤٦شماره بايگاني شعبه  ٩٥٠٩٩٨١٣١٠٤٠٠١٩٠

صدراالشاره مقرر گرديده بود: بر اساس نظريه كارشناسان رسمي سهم آقاي 
ريال بوده كه تاكنون مبلغ  ٠٠٠/٥٠٠/٨٥٥/١٤غالمرضا راسخي به مبلغ 

اعمال هزينه گرديده و مابقي مطالبات  ١٣٩٨ريال بودجه سال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٨
داري تسويه نامبرده به صورت ارائه خدمات فني و امكانات مساعدتي شهر

  گردد، اقدام نمايد.

سيون برنامه  در كمي
و بودجــه و حقوقي 
ــا  ـــورا مطرح و ب ش
شهرداري  شنهاد  پي

  موافقت گرديد.
  
  
  

در كميسيون عمران 
و توســـعه شـــهري 
ــا  ـــورا مطرح و ب ش
شهرداري  شنهاد  پي

  موافقت گرديد.

١٢٨   
  
  
  
  
  
  
٢٠٦  

٣/٢/٩٩   
  
  
  
  
  
  

٣/٢/٩٩  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالميآراء   رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۴۶ ~ 
 

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  شورا :متن مصوبه 
ريال و با توجه  ٠٠٠/٥٠٠/٣٥٥/٦به مبلغ  "ديون تملك"تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢با افزايش اعتبار رديف  با اليحه پيشنهادي شهرداري

مطالعه و خريد زمين و احداث "تحت عنوان  ٣٠٧٠٨٠٨٠٠١به عدم اعتبار كافي  در رديف مذكور  با كسر آن مبلغ از رديف اعتباري  
شهرداري بابت توافقنامه  ١٣٩٨بودجه سال  "ديون تملك"تحت عنوان  ٣٠٩٠١٠١٠٠٢و اضافه نمودن به رديف  "ون شهريهاي برپايانه

  تنظيمي في مابين شهرداري رشت و آقاي غالمرضا راسخي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.
      

                
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                              

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۴٧ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        فوق العاده شورابرگزاري جلسه   ٥

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

ي شهردارالعاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث 

روز چهارشنبه مورخ  ١٦، رأس ساعت ٤/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٨ـ٨٣٢٥رف ـوش٣١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤-رف هاي شماره؛ شاز جمله نامه

  برگزار گردد. ٢٤/٢/٩٩

    

  
  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٨:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۴٨ ~ 
 

 

  

   دستور جلسات :
  كارخانه كود آلي گيالن. ٤و  ٣ـ بررسي مناقصه برگزار شده در تأمين تجهيزات و راه اندازي خطوط 

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  از دستور رئيس محترم شورا:نطق پيش 

 ماما محترم شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم و قبولي طاعات و عبادات با تبريك والدت ، رئيساسماعيل حاجي پوردر ابتداي جلسه جناب آقاي 
محترم و مديران مربوط در خصوص برگزاري ي عزيزان آرزوي سالمتي نمودند و خواستند تا با توجه به دستور كار جلسه، شهردار مجتبي(ع) براي همه حسن

  كارخانه كود آلي گيالن توضيحات خود را در اين خصوص ارائه نمايند. ٤و  ٣اندازي خطوط مناقصه تأمين تجهيزات و راه
 ينحوه چاپ آگه در خصوص حاتيرشت با حضور در صحن شورا با ارائه توض يمناقصات شهردار يبرگزارمحترم مسئول  يخانم محمد مرادسپس سركار 

  لحاظ نداشته است. نياز ا يرادينوشته شده و ا ياسناد ما در مناقصه به درست ياست كه تمام ي: مالك عمل چاپ سوم آگهندمناقصه برگزار شده، گفت
موجود  يزمان : بنا به فورسندكرد ديتاك م،يبرگزار كن يدو مرحله ا ايو  يمرحله ا كيمناقصه را به صورت  ميتوان يما م ،كارفرما صيبه تشخ نكهيا انيبا بايشان 

ه به مقرر شد تا مناقص يتراز شده و با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهردار متيكند و با توجه به قيم يرا سپر يشتريزمان ب يمناقصات دو مرحله ا نكهيو ا
   .رديانجام پذ يصورت تك مرحله ا

 يابيمعامالت است، ارز يفيك يابيارز ازمنديبرابر متوسط ن ٢٠ يدر معامالت باال نكهي: باتوجه به انددافزو رشت يمناقصات شهردار يبرگزارمحترم  مسئول
پس  يابيبرداشت به وجود آمده بود كه ارز نيا شده بود يسلسله مراتب طعلي رغم آن كه  و رفتيسامانه ستاد صورت پذ قيروند از طر نيانجام شد و ا يفيك

  .ستين ريامكان پذ يزيچ نيچن كهيدر حال است رفتهيپاكت صورت پذ يياز بازگشا
 تهيكار به كم نيا تي: در نهاندارجاع داده شود، گفت يبازرگان ،يفن تهيس به كملودرصد پ ١٠با  يشنهادهايپ ستيبا يم نكهيا انيبا ب يمراد محمدخانم 

  شد. داده رجاعمعامالت ا ونيسيتومان عادالنه بوده و به كم ونيليم ٢٠٠و  ارديليم ٤٠ متيشد ق دهيرس جهينت نيانتقال داده شد و در آنجا به ا
كه  يخدمات بوده است، زمان ديشهردار محترم طبق قانون خر اراتياز اخت ٢٤كه صورتجلسه ماده  ي: زماننداظهار داشت زيدر خصوص قرارداد مشاور ن ايشان

مضا اسناد را مهر و ا امكه مشاور نتوانست به موقع كار را انجام دهد، اما تم ميزمان شدكرونا هم روسيو وعيشبا مشكل  اورديب يقرار شد مشاور ضمانت نامه بانك
  .ميمناقصه را برگزار نمود ،بنا به اسناد مشاور طيشرا نيما گذاشته و ما با ا اريشده در اخت

روز قبل گزارش  ٢٥ يال ٢٠ ديشا باًي: تقرندگفت ،يدر خصوص موضوع مورد بررس رشت يحراست شهردار محترم ريمد ،محمد نعمت پورآقاي در ادامه 
 نيخصوص انجام شود. در هم نيدر ا رانهيشگيپاسخ دادند كه اقدامات الزم و پ زيشهردار ن يگذاشته شد. آقا انيموضوع با شهردار در م نيكه ا ديبه ما رس ييها

 يالزم انجام شود. در آن زمان هنوز موضوع رسانه ا يكه قرار دارد متوقف شده تا بررس يداشتند كه كار در هر مرحله ا نينظر بر ا زيخصوص اداره اطالعات ن
 يو اند ارديليم ٢٩آن بود كه كار را با  يكه مدع يبا شركت ي: در ادامه جلسه اندافزود ايشان  .ميموضوع بود يبه صورت پنهان در حال بررس زينشده بود و ما ن

 طيد. ما مجدداً شراهكار را انجام د دتوان يم ارديليم ٢٩شد كه با همان مبلغ  يبازهم شركت مدع طيكار و شرا حيجلسه با تشر نيدهد برگزار شد. در ا ينجام ما
انجام دهند.  توانند كار را يباشد، م اريتكه آنها گفتند كه اگر مبلغ فوق اكنون به صورت نقد در اخ ميداد حينقد بودن مبلغ، توض مرا با توجه به اوراق قرضه و عد

: ندافه كردپور اض نعمتآقاي   شود. يمانده در نظر گرفته م يمبلغ باق ،يارزش مبلغ نقد يبا توجه به كسر رديقرار بگ ارياگر در اخت زياوراق ن ارديليم ١٢ يعني
كه  مييگودهد و اگر ب يرا انجام نم يكار نيچن ينقد بودن مبلغ، كس ياوراق و خواسته ياليكه با توجه به ارزش ر ميديرس جهينت نيبه ا طيشرا نيبا توجه به ا

. ستين ريامكان پذ م،يريدر نظر بگ ارديليم ٩و آن را  ميتومان كسر كن ارديليم ٣مبلغ  ارديليم ١٢از  مياست و بخواه ١٤٠٠سال  ياوراق برا نكهيا ليبه دل
  شود. يكار را انجام دهد، وگرنه كار به همان صورت انجام م نيپول نقد ا يو اند ارديليم ٢٩تواند با  يگفته شد كه شركت مذكور م نيدر واقع چن نيبنابرا

 يداررنوشته شد تا بنا به صرفه و صالح شه ييربنايبه معاونت حمل و نقل و امور ز يموضوع نامه ا ني: به تبع اندكرد ديرشت تاك يحراست شهردار محترم ريمد
روش  دامكه ك ميبود يآن شد كه ما در حال بررس جهيشد. نت يبود كه پس از آن موضوع علن ياست كه در حال بررس يواقع همان بخش در نيعمل شود. ا

 يارديليم ٤٠كار انجام شود ممكن است مبلغ از همان مبلغ  زيكه اگر با همان روش ن ديرس زين جهينت نيصرفه و صالح است كه به ا يدارا يشهردار يبرا
  شود. شتريب زين ايميشركت جهش ك

 ٢١/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٠جلسـه شـماره:  
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 ينيرحسيم يبا آقا يبه صورت دسته دوم، تماس مانكاريقرارداد پ يجهت واگذار ايآ فتند:شهر رشت، گ يشورامحترم عضو  ،يذاكر بهرادآقاي دكتر سپس 
  گرفته است؟

 يمدع شانيموضوع اطالع ندارم، اما ا ني: بنده از اندشهر رشت، گفت يشورامحترم در پاسخ به سوال عضو  يشهردار حراستمحترم  ريمد ،پور نعمتآقاي 
  مذاكره صورت گرفته و استعالم بها انجام شده است. شانيشركت برنده مناقصه با ا يشدند كه از سو

مشاور،  يتومان ونيليم ٢٥٠است. در بحث قرارداد  تياهم يدارا كنديم نهيهز يكه شهردار ي: ذره ذره مبلغندبا اشاره به بحث مشاور پروژه، گفت يذاكرآقاي 
  است. رفتهيصورت پذ هيخصوص توص نيظاهراً مبلغ باالست و خود شهردار موافق نبودند اما در ا

در بحث مشاور  م،يكه ما وارد بحث شد ياساساً زمان: ندشهر رشت، گفت يشورامحترم در پاسخ به سوال عضو  يشهردار حراستمحترم  ريمد ،نعمت پورآقاي 
توانست به صورت  يشركت م كي نكهي: با توجه به انداظهار داشت ياكرآقاي دكتر ذ  بود. يارديليم ١١انجام نشده بود و بحث مورد توجه تفاوت مبلغ  يورود
در خصوص پرداخت به صورت  يراهكار ايآ م،ينشو رنقديتومان به صورت غ ارديليم ٤٠تومان كار را انجام دهد تا ما مجبور به پرداخت  ارديليم ٢٩با مبلغ  ينقد

 محترم در پاسخ به سوال عضو يشهردار حراستمحترم  ريمد ،پور نعمتآقاي   د؟يايبه وجود ن رررشت ض يشهردار يتومان برا ارديليم ١١نقد وجود داشت تا 
 يمتضرر گردد. با توجه به نوسانات ارز يگرفته شود كه شهردار يميخواهم تصم يرشت است و نم يشهردار: نگاه بنده صرف و صالح ندشهر رشت، گفت يشورا

   تنها راه چاره پول نقد است.
ر حضو ياز حوزه عمران ياست. در جلسه حاضر چه كس يابهامات ما در حوزه عمران نيشتري: بندگفت زين شهر رشت يشورامحترم عضو  يرضا رسول آقاي
  دارد؟

رشت از حوزه  يبه عنوان مسئول مناقصات شهردار ي: خانم محمد مرادندسوال گفت نيدر پاسخ به ا نيز رشت محترم شهردار آقاي ناصر حاج محمدي،
  حضور دارند. يعمران

ابل استناد مطالعات ما ق ميندار زياكنون مشاور ن نكهياست. باتوجه به ا يمشكل ما مطالعات عمران نيكنم كه بزرگتر ي: بنده فكر مندكرد ديتاك يرسولآقاي 
  موضوع است. نياست هم بيكه محل آس يي. جاستين

و  ييناربياز معاونت حمل و نقل و امور ز دپوريفرامرز جمشآقاي  ي: با توجه به استعفاندكرد ديتاك زيشورا نمحترم  سئير ،پور يحاج لياسماعآقاي سپس 
زم اقدامات ال عترياست كه هرچه سر نيبنده به شهردار ا هيسمت منصوب شوند و توص نيدر ا يديفرد جد ديشهردار محترم، با ياز سو شانيا يقبول استعفا

  .مياستفاده را داشته باش تينها يجو طياز شرا ديما با رايشود، ز مانجا
مناقصه  استعفا مربوط به نيا ليدل اي: آندگفت دپوريفرامرز جمش ياستعفا ليشورا با پرسش در خصوص دلمحترم عضو  ،يعلو نيرحسيام ديسآقاي در ادامه 

  و انجام بودند. يريگيكار خود را با قدرت در حال پ نياز ا شيتا پ شانيا رايمذكور بوده است؟ ز
 ستيكار شامل مباحث ز يبحث فن چهيدر كيتواند باز شود.  يم چهيسه در يموضوع نيچن يبررس ي: براندگفتنيز شورا محترم  عضو ،يرسول رضاآقاي 

 يسوم موضوع كه ما نسبت به آن م چهياست و در يتيو امن يكار بحث حراست گريد چهي. دررديگ ير مراق يابياست كه مورد ارز ستميس ييو كارا يطيمح
كه  يمناقصه ا كي ديشده است. چرا ما با جاديرشت ا يدر بدنه شهردار كيتكن كيسفانه أ: متندادامه داد ايشان است. يبحث صرفه و صالح شهردار م،يردازپ

برگزار شود؟ آنهم  ٩٨رشت در نظر گرفته است، مناقصه آن در اسفند ماه  يشهردار ياز بودجه ساالنه كشور برا يمبلغ نيكه چن ميدانست يم ٩٧از اسفند ماه 
  شود. يگرفته م فيمتوسط و ضع جهينت ليجهمواره در تع م؟يكار كن ٩٠ قهيدر دق ديسر هم! اساساً ما چرا با پشتدر سه مرحله و 

گفت  ديبه شهردار هم خسته نباش دينظر با نياز ا ديكار با سرعت انجام شده است. شا ني: اندپروژه، گفت يشورا با اشاره به عدم وجود مشاور برامحترم  عضو
بارها و بارها اتفاق افتاده  يشهردار فمختل يموضوع در قراردادها نيروز آخر موكول شود؟ ا ٤٥به  ديروز كار را انجام داده است، اما اساساً چرا كار با ٤٥كه در 

 ي. مشاور ما امروز مفتديحجم اتفاق ب نيبا ا يبار پروژه ا كي يسال ديكه شا ميكن يصحبت م ي: ما اكنون در خصوص پروژه انداظهار داشت يرسولآقاي  بود.
شاور است. م خصكه مقصر اتفاقات، ش ميبرس جهينت نيما امروز به ا دينشده است. شا ميامضا و تنظ يبا و يقرارداد رايندارد، ز يتيشود كه مسئول يتواند مدع

 نيعاً ااست. قط رفتهيما صورت پذ يدر حوزه مطالعات عمران ياست كه تخلف نيا گريموضوع شد؟ موضوع د ريگيتوان از او پيندارد چگونه م يكه قرارداد يكس
برگزار كرده است. با  يمرحله ا كي صهمناق كيدارد، آمده و  يررسميغ هيابالغ كيكه  يمشاور زيكرده است. در بحث سوم ن دأييحوزه مطالعات مشاور را ت

 تهيمك هيانجام شود و ابالغ يشود امروز مناقصه ا ي: مگر مندنشان كرد خاطر ايشان شود. يدر نظر گرفته نم يصرفه و صالح شهردار يمرحله ا كي يمناقصه ا
آن نشده و فقط  يبرا ياز آن گذشته است و اقدام زيسال و چند ماه ن كيشهرمان آمده و  يبرا يطرف اعتبار كيروز بعد آن داده شود؟ از  يو بازرگان يفن

 رايز ست،ين ريمانده است كه عمالً امكان پذ يباق گريه دما ٤ تيو در نها ميماه زمان بخر ٢ ميكرده و توانسته ا دايپ وعيكرونا ش روسيكه و ميا آوردهشانس 
انجام  گرو ا ديد ميواهخ بيبخش آس كيشود،  رفتهيمناقصه پذ نيانجامد. اگر امروز ا يماه به طول م ٩انجام كار  نديفرآ ديگو يكننده كاال م صيخود ترخ

  رشت است. يشهر تيريمد يشكست برا كينشود 
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. كنديم يهمانند بنده دارد كار را بررس زياست كه شهردار ن نيبنده بر ا فرضشي. پميمسئله را حل كن نيامروز ا ميخواهي: ما مندكرد ديكأشورا تمحترم  عضو
 ندهيممكن است هفته آ د؟شو يكار چه م يخروج مينيبب دياست. با يكه بحث جداگانه ا ميكن يبررس يقانون نديكار را در فرآ ميخواهيم مييگو يبار م كي

 يواحد عمران ستيبا يم ميحضور دار نجايكه وجود دارد، اكنون كه ا يزي. اما چميام دهجانفعال وجود دارد و آن موقع اقدام موثر خودمان را ان نيهم مينيبب
 يدارو صالح شهر هست و هم صرفاو سستي مال ه: از نظر بنده آنچه كه اتفاق افتاده است، هم اندكرد ديتاك انيدر پا يرسولآقاي  حضور داشته و پاسخ بدهند.

دهد و رخ ب يكه اكنون قرار است چه اتفاق ميسوال را بشنو نيا خسپا دياز آن تخلف وجود دارد، اما اكنون ما با ييدر آن در نظر گرفته شود و هم جا ستيبا يم
  شود؟ يچه م د،يايشهر ب يكه قرار است برا يبودجه ا نيو همچندارند  نديفرآ نيبا ا يكه چه برخورد توضيح دهندشهردار  يآقا

در جلسه روز گذشته مطرح شد و  ي: سواالتندجلسه، گفت نيدر ا زين ، رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شوراحجت جذبآقاي سپس 
  .مينما يم وانرا عن يگريكنم و سواالت د يجلسه ارائه شود. بنده سواالت روز گذشته را تكرار نم نيكه مستندات درخواست شده در ا ميانتظار آن را داشت

ه خانم است ك نيدهد. سوال بنده ا يانجام م يبررس زيكار ن تيكند، بلكه در خصوص ماه يدر شكل انجام كار ورود م يبازرس نكهي: عالوه بر اندادامه داد ايشان
 كه يكس نكهيا گريوجود دارد؟ موضوع د واحد رسيدگي به پيمان و امور قراردادهابه عنوان  يزيچارت معاونت چ يدر كجا ت؟سينقش شان چ يمحمد مراد

 تيريسازمان مد نكهيا گري. بحث دي كه سمت ندارندمرادمحمد، نه خانم نددوبي با عنوان دبير كميسيون مناقصه كرد خانم خسرو يم ياسناد را بارگزار ديبا
خريد  %٧٥دستورالعمل ارزيابي كيفي پيمانكاران و تأمين كنندگان را از هم تفكيك كرده كه  بسيار متفاوت است چرا در مناقصه اي كه بيش از  برنامه و بودجه

: ندكرد ديشورا، تاكمحترم  عضوه در ادام  است و بايد ارزيابي كيفي تأمين كنندگان بارگذاري شود ارزيابي پيمانكاران بارگذاري شده اما با دستور شهردار.
 يپس از انجام مناقصه نامه ا رايز م،رياضطرار قرار ندا طيدر شراالبته در حال حاضر  شده غلط است. يثبت و بارگزار اي كهدستورالعمل ثبت شده در سامانه

بدون تشريفات  زين استان يها ياريو ده اه يز سازمان شهردارا ميتوان يو عالوه بر آن م تمديد شدهفرصت  وريشهر ٣١تا  رماه،يت ٣١ يجاه آمده است كه ب
  .ستين حيشود، صح يجلسات مطرح م يكه در برخ ي. اضطرارميانجام ده ديخرقانوني 

 يبازرس: مستندات در سازمان ندجلسه ارائه نشده است،  گفت نيدر ا يمستندات نكهيرشت، در خصوص امحترم شهردار  ،يناصر حاج محمدآقاي در ادامه 
واحد به صورت خارج از  ني: اندعنوان داشت مان،يبه پ يدگيرشت در خصوص واحد رسمحترم  شهردار   قرار دارد و امكان ارائه آن در حال حاضر وجود ندارد.

 نيشد. پس از ا يريبنده موضع گ هيمنتشر شده و عل زيآن در رسانه ها ن ريكردم كه تصو پواحد را پلم نيشده است و بنده ا جاديچارت در زمان شهردار قبل ا
شده  هيكه از قبل ته ييتوكن ها لهيبه وس مانيپ ي: بارگزارندادامه داد ايشان  كردند. جاديدر حوزه معاونت ا ارشناسمجموعه را در قالب ك نيا دپوريجمش يآقا

  كنند. يم يشهردار بارگزار يشده در حوزه ها را با هماهنگ يينها ياست كه كارها يميدكتر رح يآقا اريدر اخت زيبود، انجام شد و توكن شهردار ن
موضع قرار داشته و  نيشورا در هم يعنوان كردند، بنده هم به عنوان شهردار مانند اعضا يكه دكتر رسول ي: در ارتباط با سواالتندافزود يمحمد حاجآقاي 
 يعمران اونتموضوعات حضور داشتند. اگر چنانچه حوزه مع يدر تمام يدو بال نظارتداشتم كه به عنوان  يو حراست شهردار يرا از مجموعه بازرس يسواالت

ردار داشته باشم، اگر كار به شه يآن اثرگذار يرو ديكار به دست شهردار برسد، بنده با نيگزارش به دست ما برسد. اگر ا نيا ديرا به اشتباه انجام دهد با يكار
كند. ما در همه  ميتقس يموضوعات شهردار يتواند خودش را به تمام يدر حال انجام است. شهردار نم يمعناست كه كار به درست نياطالع داده نشود به ا

 يعمران به حوزه معاونت ازين گريو اگر قرار باشد كه بنده به عنوان شهردار وارد برگ به برگ كار شوم كه د ميدار يو حراست ينظارت ستميموضوعات و بخش ها س
 ليكارشناس ذ ١٠وجود دارد،  يو بازرس يحراست هيدييشود، تا يانجام م يكه كار توسط معاونت عمران ي: زمانندرشت اضافه كردمحترم  شهردار  وجود نداشت.
ت وارد عمل نشود. اتك تك موضوع يتا شهردار برا ميدار يانجام شده است. ما ساختار سازمان يمعناست كه كار به درست نيبه ا كه اين كنند يآن را امضا م

 و حراست يدهند؟ مجموعه بازرس يخود را انجام نم فهيپست تصاحب شد، وظ نكهيدوزند اما پس از ا يم نيآسمان را به زم يتريمدتصدي  يبرا فرادچگونه ا
  ام. دهاشتباه كر م،يبر تخلف نما ديه باشم و تاكها، اگر بنده به عنوان شهردار به آن توجه نداشت يبررس جهيهستند و پس از ارائه نت يدر حال بررس

از بنده تشكر كرد؟ هركس تماس گرفت و هرچه خواست  يكردم چه كس پرا پلم يشهردار مانيكه بنده حوزه خارج از چارت واحد پ ي: زمانندكرد ديتاك ايشان
شدند. خواسته  حذفو همه  ميداشت يمشاور در شهردار ياديهردار ما تعداد زش ني. در بحث مشاورستادميگفت. اما بنده به علت خارج از چارت بودن مقابل كار ا

 يا اتفاقاتكه خوشبختانه ب ميبگو ديآمده است؟ اكنون با يدر قراردادها بر سر شهردار بالهايي قبًال چه مينيبببهتر است  شود. دهيما د ياست كه كارها نيبنده ا
كه قرار  يستميخواهم شد. بنده موافق با س يهم راض منشوند  يشورا راض يشدم. هر زمان اعضا تيشورا حما يبه عنوان شهردار از سواينجانب كه رخ داد 

دنبال  شانيمانع شدم. ا منشوند و  يبه دنبال آن بودند كه با تخلف وارد شهردار شانياست. ا يشهشهان يفكر آقا دهييارائه شده زا ستمي. سستمين دياياست ب
   خود را ارائه نكرده است. يندگيسال است كه هنوز مدارك نما ٤ ايميشركت جهش ك دندمحاسبات رسماً به بنده اعالم كر وانيا هوا بدهند! دبودند كه كار ر نيا

ر د رونيكه از ب ميقرار گرفته ا يدخل و تصرف نداشته ام. ما ملعبه دست كسان انيجر نيارزن در ا كي: بنده به اندازه ندخاطر نشان كرد يمحمد حاجآقاي 
  خواهم داد. يتيو امن ينظارت يو دستگاه ها يگزارش ها را به اداره كل اطالعات، سازمان بازرس يهستند. بنده قطعًا تمام يحال كاسب

تا  زديرا در شهر بهم بر يكار ستين ياست كه آدم نيدارم ا يشهشهان ياز آقامن كه  ي: شناختندگفتنيز  شورامحترم  سيرئ ،پوريحاج لياسماعآقاي 
    پروژه مشخص شود. فياست كه تكل نيا زيتر از همه چكار خودش انجام شود. اكنون مهم



  

~ ۵١ ~ 
 

  .ميرفته ا يدنبال حواشه ب م،يبه دنبال راهكار انجام كار باش نكهيا يجاه : ما اكنون بندادامه داد ايشان
ان برخورد با آن ديكه تخلف كرده اند با ي: افرادند، گفتمحيط زيست و خدمات شهري شورا، رئيس محترم كميسيون بهداشت، يذاكر بهرادآقاي دكتر سپس 

 يكه م يطيدر پرداخت آورده بودند. آنهم در شرا ركرديد يروزانه برا مهيبسته شد كه در آن جر يقرارداد ينردبان آتش نشان يشهر برا نيدر ا يبشود. روز
تلف مخ يمثال است و افراد در كارها كيفقط  نيصورت گرفت؟ ا يبرخورد يدر آن زمان با كس ايپرداخت كنند. آ عتوانند به موق يمبلغ را نم نيدانستند ا

ده است با آن ش ي. اگر تخلفميخودمان را مشخص كن فيتكل كباري ميياي: بندشورا، ادامه دادمحترم  عضو  .ديآ ينم شيپ يمشكل يكس يكنند اما برا يتخلف م
 يسال قبل بازنشست شده است. بنده در حال صحبت به صورت مصداق ١٠اگر آن فرد  يكه وجود دارد با آن برخورد شود. حت يموارد يبرخورد شود، تمام

هم  ينيرحسيم يشود. آقا ياست كه موضوعات كامل بررس نيا من: خواهش ندافزود يذاكرآقاي   پاسخ آن را بدهد. ديايكرده است ب يتخلف ي. اگر كسستمين
ر رشت شه يشورامحترم  عضو  .رديگ يباشد تخلف صورت نم تيبا شفاف يخود پاسخگو باشند. اگر روند كار يدر مورد ادعا ديرا مطرح كرده اند با ييكه ادعا

ماده  ونيسيكم يقرار گرفتن آرا اريو در اخت يافراد شاغل در شهردار يدفاتر ساختمان تياز فعال يريشهر رشت در خصوص جلوگ يبا اشاره به مصوبات شورا
شفاف  زيالزم را ندارند و ما ن عتماداست كه مردم ا نيموضوع ا نيا ليكنند، دل يدرصد مردم عوارض پرداخت م ٦ مييگوي: ما مندشهروندان، گفت يبرا ١٠٠

 يبه صورت پراكنده در سطح شهردار ي: در بحث شفاف سازندشهر رشت، گفت يشورامحترم عضو  ،پوريحسن عل محمدآقاي پس از آن    .ميعمل نكرده ا
  شود. برخورد پرسنل در مناطق گاهًا نامناسب است. يكار درست انجام نم يمردم عاد يكه در مناطق برا مينيب يم

 ايآ ناقصهبرسد. اسناد م عتريمانم كه اسناد به دست ما هرچه سر ي: بنده منتظر منداظهار داشت زيشهر رشت ن يشورامحترم عضو  ،جذب حجتآقاي سپس 
 دأيي: اسناد توسط معاونت مربوطه تندسوال پاسخ داد نيرشت در خصوص امحترم  شهردار ،يحاج محمد ناصرآقاي   شود؟ يم يشهردار بارگزار يبا هماهنگ

 يمحمد حاجآقاي   د؟يكنيم دأييآن را ت ايمناقصه آ ي: شما بدون بررسندخصوص گفت نيدر ا جذبآقاي   شود. ياز شهردار اخذ م يشده و اجازه بارگزار
ما كه ش يكند؟ زمان يم دأييرا ت يبارگزار ني: چگونه شهردار انداظهار داشت جذبآقاي   .نمايدشده را مشاهده  يتواند اسناد بارگزار ي: شهردار نمندپاسخ داد

اسناد  و رديپذ ي: شهردار روال كار را مندپاسخ داد يمحمد حاجآقاي   .ديريبپذ ديآن را با يعواقب حقوق د،يرفتيرا پذ نياگر شما ا د،يدهيرا م يدستور بارگزار
  توان قبول نكرد. يمشاور را نم ي. نظر تخصصرميپذ يباشم  نظر مشاور را ميموضوع م اني. بنده در جرنديب يرا نم

  د؟را انجام ده يبارگزار دينبا ونيسيكم ريدب ايآ .ديشهردار شما در خصوص مناقصه برگزار شده مسئول هست ي: آقاندخصوص اظهار داشت نيدر ا جذبآقاي 
ار به تقابل شده است و خواست لي: جلسه تبدنداداره جلسه، گفت وهيشهر رشت در  خصوص ش يشورامحترم عضو  گريد يعلو نيرحسيامآقاي سيد سپس 

كه  است يمدع زيشهردار ن يموضوع كار كرده است و آقا نيا يجذب رو يمشخص است كه آقا شدند و بيان داشتند؛شورا  محترم استيرتوسط كنترل جلسه 
  .ستين دييتقابل و عدم شأن جلسه مورد تا نيموضوع بوده و ا نيمتخصص ا

 .ريخ اي، شده است يتخلف ايكه آ ميروبرو هست يابا دغدغه نجاي. ما اميستيبازپرس ن گاهي: ما در جاندگفت نيز شورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعآقاي 
 التيتشك زياز كار را ن يكنند. بخش يكند و تخلفات را به دادگاه ارسال م يم يموارد را بررس ديآ يم ياست. سازمان بازرس ينظارت يبا دستگاه ها زينظارت كار ن

  .مينمحل حضور ندارد صحبت نك نيكه در ا يدر مورد كس ميگو يانجام شده است. بنده م زيكنند كه تاكنون ن يم يريگيپ يتيامن
ه ما احترام ب ميباشد كه فردا اگر از شورا برو ني. رفتار ما بر اگفته شوددر جلسه  يزيهرچ ديحفظ شود، نبا ستيبا ي: حرمت افراد مندشورا افزودمحترم  سيرئ

  بگذارند.
 نديگو يم به بررسي موضوع بپردازندآنكه  يجاه شهردار ب يمنتشر شد، آقا يمجاز يدر فضا پيكه كل ي: زمانندگفت زيشورا نمحترم عضو  ،جذب حجتآقاي 

 كيفكت گريكديدو را از  نينامه داده و اشكنندگان بخ هيو ته مانكارانيپ يابيارز يسازمان برنامه و بودجه برا ياست وقت نيجواب جذب داده شود. سوال بنده ا
  مي شود؟انجام  ديو خر هكنندأمين كار به صورت ت نياست كه ا نياز ا ريانجام شد؟ مگر غ مانكارانيپ يفيك يابيمناقصه ارز نيكرده است، چرا در ا

مبلغ  نيوگرنه ا ميكن نهيمبلغ مد نظر را هز ستيبا يم وريشهر ٣١ما تا  م؟يآور يرا در مناقصه نم يمال طي: چطور ما شراندشهر رشت افزود يشورامحترم عضو 
ان پذير نيست مگر اينكه در قبال مبلغ دريافتي از پيمانكار ضمانت نامه بانكي گرفته شود كه اين را ورود اين دستگاه تا اين تاريخ امك د.ور ياز دست ما م

  محتمل مي دانسته است.
. ديآ يها كوچك است به چشم نمنهيهز نكهيا ليبه دل ديباالست و شا اريرشت بس يدر شهردار نهيهز ي: پرتنداضافه كرد زين يعلو نيرحسيامآقاي سيد 

   رود. يم نيشكل از ب نيفقط به هم ارديليم ٣٠ يال ٢٠معادل  يشهردار مبلغ كي يعمر تصد ايدوره شورا  كيتوان گفت در  يم
احساس اما به بنده دست  نيافتد. ا ياست كه همواره اتفاق م يزيچ كيشود،  يخط داده م يموارد مختلف به شهردار يبرا رونياز ب نكهي: اندادامه داد ايشان

 انيدر جر ستين يازيد من نيبگو نكهينبودم، اما ا انيبنده در جر ديتواند بگو يشهردار م يبار كار فرار كند. آقا ريخواهد از ز يشهردار م يداده است كه آقا
بود  شهردار يآقا يهاتيشده كه اتفاقاً جزو اولو يداريخر يدستگاه كي. موضوع مد نظر بحث هزار تومان دو هزار تومان كه نبوده است. ستيباشم قابل قبول ن

موضوع اضافه  نيشهر رشت ادامه داد: در چند جلسه شورا ا يشورامحترم  عضو و منتشر شد. هيته ياديز اريبس يها و عكس ها لميو بابت آن مصاحبه ها، ف
اما  م،يته انگرف لياست كه مشكل زباله شهر رشت حل شود. در مورد بحث زباله سوز ما كار را تحو ريگيپ زيزباله مطرح شد. وزارت كشور ن كيشدن خطوط تفك
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ار ك نيما وجود داشت، ا يبرا زيالزم ن ييصرفه جو نكهيتوانست انجام شود و با توجه به ا يم ركا نيهم زيمورد ن نيداده شده است. در ا لياسناد خزانه تحو
  .ميرا استعفا بده ريمد كيبا فشار  اي ميكن يشانه خال تيمسئول ريبرد كه از ز شيشكل پ نين كار را به اتوا يما مثبت بود. نم يبرا

 نيا يموضوع را حل كرد؟ خروج نيا ديبا يدانم واقعاً با چه عزم ي: نمنددوانده است، گفت شهيرشت ر يسفانه فساد در شهردارأمت نكهيا انيبا ب يعلوآقاي 
 يتيريمد ستميبه س ي: اگر خطندبه شهردار رشت، اظهار داشت يرونيب يفشارها يره به برخابا اش ايشان دهد. يفسادها در مباحث مختلف خودش را نشان م

هر شاسالمي  يشورامحترم  عضو .ميندازيب يكس نيكه توپ را در زم ميمسائل دنبال آن نگرد ني. در اديريآن را بگ يجلو ديشود شما با يداده م يشهردار
  برسد. جهيموضوع به نت نيشهر ا يشود، در درون شورا يموضوع بررس ياز شهردار رونيدر ب  نكهياز ا شي: پندكرد ديرشت تاك

و  يعمران و توسعه شهر ،يبهداشت و خدمات شهر يها ونيسيكم يساؤررئيس محترم شورا جهت بررسي روند مناقصه  ،پور يحاج لياسماعآقاي سپس 
 نشده است، دييدر حال حاضر برنامه مناقصه تا نكهيا انيبا بنيز رشت محترم شهردار  ،يمحمد حاجآقاي   را پيشنهاد دادند. شورا يبرنامه، بودجه و حقوق

ظر داده شود، ن رييست تغبر صرفه و صالح است اگر قرار ا چيزيكنند تا مشخص شود چه  يبررس خواهميم زانيمناقصه هنوز باز است و از عز طي: شراندگفت
تومان  ارديليم  ستيبا يحداقل م يروش فعل ني: با اندادامه داد ايشان  كار انجام شود. نينباشد و با روش بشكه آزاد ا يمدنظر فعل ستمياست كه س نيبنده بر ا

 محمد حسن عاقل آقايسپس    كند. يم جاديا يو... مشكالت جد ي بد آنبوشيرابه و  .خراب شود ستميس نيروز ا كيانجام شود. اگر  يرسازيز يبرا گريد
است  يه انكت نياست؟ ا يبه صرفه و صالح شهردار ريشود كه كدام مس ياند كه بررس دهيرس نيا ه: اكنون اعضا بندشهر رشت، گفت يشورامحترم عضو  ،منش

چه  نكهيمردم بوده است. ا بيالمال و از ج تيبه ب بيآس نيمتنبه شود كه ا ديكرده است با يتخلف ي: اكر كسندادامه داد ايشان .ميكه همه ما خواهان آن هست
 يافراد : در بحثندكرد ديشهر رشت تاك يشورامحترم  عضو  كند بنده متوجه نشدم. اكنون كدام مورد مطلوب نظر است؟ يمعرف ديرا با يايچه تكنولوژ ،يكس

 يشركت اينشده و هنوز كار باز است، آ دييبرنده مناقصه تا مييگو يم ياست كه وقت نيكند. اما سوال بنده اين مشخص منكرده اند قانو ايكه تخلف كرده اند، 
ه تواند ب يها م يشهردار ياريمثال سازمان هم ي. براميمواجه هست تيودپس ما با محد ر،يتواند شركت كند؟ خ يشركت نكرده است، م يكه در مناقصه قبل
  تواند كار را انجام دهد. يم ايميشركت جهش ك ايكار را انجام دهد.  فاتيصورت ترك تشر

 نيمأبحث مناقصه ت رامونيكه پ ي: تاكنون در جلساتندگفت زين رئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا، ،رزاديشخانم فاطمه  سركاردر ادامه 
 دگاننيشهر رشت نما يشورا ياعضا نكهيا انيبا ب ايشان مطرح شده است. يبرگزار شده، تناقضات النيگ يكارخانه كود آل ٤و  ٣خطوط  يو راه انداز زاتيتجه

 مردم نيمردم ام ندگانيباشند، نما يشما در امور شهر نيام نيمشاور نيتوانند بهتر يشورا م ي: اعضاندرشت گفتمحترم مردم هستند، خطاب به شهردار 
  .ستنديدهند دلسوز شما نيبه شما خط م رونيكه از بيوقطعاً كسانبوده يشود،از سر دلسوزيرح مدر موضوعات مختلف مط يهستند. اگر تذكر

كه  يكسان نكهيهستم. ا يشهر تيريدر مد ندهيآ ي. بنده نگران ماه هامياست كه در چهارچوب جلو برو نيما ا فهي: وظندشهر رشت، افزود يشورامحترم  عضو
با ابراز  ايشان  شود. يشود و پس از آن راه ها جدا م يم جاديا يو مانند گذشته مشكالت ستنديدهند، دلسوز شهر و شهردار ن يم يخط و خطوط رونياز ب
 مهين يروژه هاپ ميبتوانتا مردم احترام گذاشته  ندگانيانمبه نظرات  ديو با ديشورا هست ي: شما منتخب اعضاندشهردار، گفت يرينسبت به مشورت پذ يدواريام

  .ميمردم كار كن يبرده و برا شيتمام شهر را پ
ات بهداشت و خدم ونيسيدر كم نكهيبا اشاره به ا، رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا يبهراد ذاكر آقاي دكترپس از آن 

 ستياب يم وضوعم كيدر مورد  يريگ ميتصم ينده معتقدم برا: بندكرد ديكأحوزه پسماند و بهداشت به عنوان مشاور حضور دارند، ت نيشورا، متخصص يشهر
نه كارخا تياز وضع يديبازد ،يشركت كود آل يلي: در زمان تعطندادامه داد ايشان  فرد رجوع نكرد. كيقرار داد و به نظرات  ينظر افراد مختلف را مورد بررس

ن انجام نشود. در آ ديبازد نيتا ا رفتيصورت پذ ياريبس يها يانجام شود اما سنگ انداز يدر انزل ياز كارخانه كود آل يديانجام شد و سپس قرار شد كه بازد
 تيفيكه ساخت آلمان بود ك يكه دستگاه موجود در انزل ميمتوجه شد ميرفت يبه انزل ديبازد يكه برا يزمان تيصحبت كردم و در نها يزمان بنده با شهردار انزل

تا  گريد ي: از سوندشهر رشت اضافه كرد يشورامحترم  عضو  .ستيشده ن كياست كه زباله ما تفك نيا يانزل هزبال طيرااسفناك بودن ش ليدارد اما دل يخوب
  زباله است. كيبهداشت راه حل ما تفك ونيسيدهد و از نظر بنده و كم يرخ نم ياتفاق چينشود ه كيكه زباله تفك يزمان

   از شورا حضور داشته و شورا از روند آن مطلع باشد. يندگانيها و مناقصه ها نما دهيمزا: حتمًا در زمان ندكرد ديتاك زين حجت جذب آقاي
كتر از كار مزار د ي: بخشندگفت ،يحشمت طالقان ميجلسه با اشاره به سالروز درگذشت دكتر ابراه انيدر پا زينعضو محترم شورا  ،يرسول رضاآقاي سپس 

 اديز نديكار را اجرا نما نيكه بتوانند ا يمانكاراني: تعداد پندادامه دادايشان  منطقه دو است. يشهردار اريدر اخت يمنظر و بخش ما،يحشمت مربوط به سازمان س
 كهنيا انيبا ب نيشهر رشت همچن يشورامحترم  عضو برساند. انيكه اِلمان را ساخته است، كار مزار را به پا ياست كه همان كس نيو خواهش بنده ا ستين

سته بنده را بدهد. خوا لينرخ تنز نيا ديبا يمشخص نشده است كه چه كس لي: در بحث نرخ تنزنداست، گفت دهينشن ياز مجموعه معاونت عمران يتاكنون پاسخ
  .ابدياست كه برنده مناقصه در جلسه شورا حضور  نيا
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  در پايان پس از بحث و تبادل نظر اعضاي محترم شورا مقرر شد؛
شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر لزوم حضور رئيس كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا به  ٢٤/٨/٩٤جلسه مورخ صورت ١ـ با توجه به بند 

عنوان عضو ناظر در جلسات مناقصه، مزايده ترك تشريفات در شهرداري و سازمان هاي زير مجموعه، الزم است كليه موارد مورد اشاره اعم از 
  به اطالع شورا رسانيده شود.مناقصه، مزايده و ترك تشريفات، 

شورا ظرف  يو برنامه، بودجه و حقوق يعمران و توسعه شهر ،يو خدمات شهر ، محيط زيستبهداشت ي؛ها ونيسيكم ي محترمساؤرـ همچنين 
اقدام و نتايج حاصله كارخانه كود آلي  ٤و  ٣اندازي خطوط حداكثر يك هفته نسبت به تشكيل جلسه به منظور بررسي مناقصه تأمين تجهيزات و راه

  را به اطالع شورا جهت اتخاذ تصميم ارائه نمايند.

  دستور جلسات :

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ١٧/٢/٩٩آقاي رضا رسولي در جلسه مورخ غيبت   ١
  خالصه مفيد مذاكرات 

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢برابر تبصره  مراتب  متن مصوبه شورا :
  تبادل نظر و اخذ رأي غيبت آقاي رضا رسولي، موجه تشخيص داده شد.

  

  

 با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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   دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

جلسه و هفتمينصورتجلسه يكصد و سي ١در خصوص بند  ٢٠/٢/٩٩مورخ  ٢٣٢٨/١/٩٩/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره 
شهرداري رشت در قالب فرم ها موضوع  ١٣٩٩شوراي اسالمي شهر رشت به منظور تنظيم بودجه پيشنهادي سال  ١١/٢/١٣٩٩مورخ فوق العاده 

  وزير محترم كشور. ١٧/١٠/٩٧مورخ  ١٩١٧١٠دستور العمل شماره 

  مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات : خالصه

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

 هداش امام و شهدا نام و ياد شهيد اسماعيل آقاپور آراني، نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن عليپور، منشي محترم شــورا
  .داشتند گرامي را

  ر نائب رئيس شورا: نطق قبل از دستو

قدر  رسيدن لياليدر ابتدا آقاي فرهام زاهد، نايب رئيس محترم شورا به عنوان رياست جلسه، ضمن عرض سالم با تبريك روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، فرا
شت، پيشاپيش شهادت اميرالمومنين علي (ع) را گرامي داشتند و ضمن قبولي طاعات و عبادات همه مسلمين جهان به ويژه مردم شريف استان گيالن و شهر ر

ها و پيام هاي بسياري در اين خصوص به تمامي ايشان در ادامه با اشاره به وضعيت قراردادي پرستاران در استان گيالن، افزودند: تماس  را نيز تسليت گفتند.
اي در باب حقوق و شغل اين عزيزان وجود دارد. در روزهايي كه مشكالت عديدههمكاران رسيده است. متاسفانه قراردادهاي اين عزيزان به سرانجام نرسيده و 

 فشاني و تالشي پاي كار آمدند وشهر، استان و كشورمان با مشكالت مربوط به شيوع ويروس كرونا مواجه بود، شاهد آن بوديم كه پرستاران عزيزمان با چه جان
ي براي بيماران ايجاد كردند، اما اكنون كه شرايط قدري تثبيت شده و بيماري تحت كنترل در آمده است شاهد با اين ويروس و بيماري مقابله كرده و فضاي امن

شكالتي در زشكي، مآنيم كه عليرغم كمبود استان گيالن در حوزه نيروي پرستاري، با توجه به اختالف نظر ميان سازمان مديريت برنامه ريزي و دانشگاه علوم پ
   ين عزيزان وجود دارد كه اميدوارم به زودي حل و فصل شود.انعقاد قرارداد ا

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

شهر رشت با اشاره به بحث قرارداد پرستاران اسالمي  يشوراو خدمات شهري  ستيز طيمح ،بهداشت ونيسيمحترم كم سيير ي،بهراد ذاكردكتر  يآقاسپس 
حرف و  ريكرونا پرستاران فراخوان شدند و به آنان وعده جذب داده شد اما پس از آن ز روسيو وعيش اميكه در ا مياظهار كردند: ما شاهد آن بود الن،ياستان گ

پس  و ديكن يدرخواست همكار ياز افراد يبحران طيكه در شرا ستيمنطبق ن ينوع مرام و مسلك چياست و با ه يانصاف يعمل در كمال ب نيا   زدند. خودقول 
بهداشت  ونيسيكم نكهيبا عنوان ا رزايم اريد يخبر گاهيدر پا يبا اشاره به انتشار مطلب يذاكر يآقا  .ديدست به سر كن يآنان را به نوع دياز رفع بحران بخواه

از قبل  دياب ميسيبنو ياگر قرار است خبر كنميم شنهاديهستم و پ ياظهار نظر نكرده است، گفتند: بنده رسانه ا يشهر رشت در خصوص قرارداد كودآل يشورا
بحث  يعضو شورا برگزار كرده و در خصوص موضوع قرارداد كودآل ٧ يال ٦بهداشت با حضور  ونيسيو مكرر در كم ياپيجلسه پ هدر مورد آن فكر شود. ما س

وده، جلسات ب يكه به عنوان محور اصل يتنها اتفاق كنمي. بنده فكر مميديشن زيشهردار را ن يآقا يو پاسخ ها مياطالع داد ينظارت يو مسائل را به نهادها ميكرد
     است. شورا بهداشت ونيسيكم

جلسات خبرنگار بفرستند، ابتدا در مورد  يتوانند به تمام يكه اگر نم تقاضا كردند رزايارميد تيخصوص ساه شهر رشت از رسانه ها و ب يشورا محترم عضو
ف مورد حر نيچرا در ا ستنده يشفاف ساز يكه مدع شانيآمده است كه ا رزايارميد تيرا انعكاس دهند. در مطلب سا يكنند و پس از آن مطلب قيموضوع تحق

 ييواو محت يبه صورت فن ونيسيكم نيمشاور يتمام نيجز اه بهداشت به صورت شفاف مطرح و در مورد آن بحث شده است و ب ونيسينزدند. موضوعات در كم
از جلسه اخراج شدند و  رشفافيو غ يناكاف يبه علت ارائه پاسخ ها يشهردار ريجلسات دو مد نيكنم كه در هم ديتاك ديبا نيصحبت و بحث كردند. همچن

 يا هيخصوص جواب نيكه كذب است در رسانه مطرح شود و در ا يخبر ستين حيشهردار حضور داشته و به سواالت پاسخ دادند و صح يآقا زيجلسه ن نيآخر
  خواهم نمود. ميرا تقد

 ٢٤/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٤١جلسـه شـماره:  
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يك راننده  مشاور و كي توانميكردند: در بدو ورود به شورا به بنده اعالم شد كه م حيشورا، تصر نيدر خصوص مشاور سهيرئ ئتيبا اشاره به صورتجلسه ه  شانيا
از  ي: دوستانسيون بهداشت شورا ادامه دادندرييس محترم كمي  جهت انجام امور شورا  معرفي نمايم و بنده غير از اين دو، فرد ديگري را معرفي نكرده ام.

 حيافراد حضور نداشته باشند صح نيا مييبگو ميامروز بخواه نكهيحضور دارند و ا شهر يبه عنوان مشاور در مجموعه شورا يليگذشته بنا به هر دل يهاسال
استفاده  افراد نياز ا يرتخصصيغ ياه هر حال در بخش هع بحث نيست، باشتباه بوده است يا خير موضوگذشته  يهاسالاين مطلب كه انعقاد قرارداد در . ستين

توانند به  يافراد م نيا رديدر حوزه اداره كار شكل بگ يتياگر شكا زياكنون ن م،يكرد يبخش ها استفاده م نيا در آنهااز  ستيبا يشده است و طبق قانون ما نم
كار در نظر گرفته  جهيابتدا نتدر چنين مواردي است كه  نيد: خواهش بنده ادنشهر رشت افزو يشورا محترم عضو   كردند برگردند. يكه در آن كار م ييجاها
به وزه ح نيكه توانمند هستند در ا يپور صحبت كرده ام تا افراد يحاج يبا آقا نياز ا شيشود. بنده پميمتضرر  يشهر تيريمجموعه مد تينها چراكه درشود 

  خودشان بازگردند. يلاص يبه پست ها ديگرانو  كار گرفته شوند

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 

بر  يشهروند رشت كي: به عنوان ابراز كردند(ع)، يعل نيرالمومنيضربت خوردن و شهادت ام اميا تيتسل ضمن شهر يشورامحترم عضو  ي،رضا رسول سپس آقاي
 يگاز اتفاقات خوب زند ياريرا كه بس انيمشكات زيروز تولد استاد پروسال ني. همچن ميرض نماع تيدكتر حشمت را تسل تدانم كه سالروز شهاد يخود الزم م

  بدارم. ياستاد شكل گرفته است را گرام نيا يمان با آوا و نوا
 يقرار داد. موضوع يرا مورد بررساز تراموا  استفاده يسنجبود كه امكان يشهر نيسوم، شهر رشت اول يگذشته و از زمان شورا يها: در سالندادامه داد ايشان
 ديكار كن LRT يرو ديتوان يبود كه شما م نيا ميكرد افتيكه از وزارت كشور در يپاسخ ني. ما اولوجود نداشت زيو گفتمان وزارت كشور ن اتيدر ادب ديكه شا

بررسي ار را ك ميمتفاوت در طول زمان توانست يها يريگيبا پ تيو در نها ميكن فتيتراموا ش يموضوع را بر رو يفن يگفتگو كيدر پاسخ با  ميكرد يو ما سع
تر آن كم يتراموا يريگيكه عمر پ رازيمانند ش يموضوع دردناك است كه شهر نيبنده ا يبرا .ميتر ادامه ده يجد يگذشته كار را به صورت يو در ماه ها كرده

ر زمستان : دتصريح كردند يرسولدكتر   .آغاز كنيمكار را  نيا مينتوانسته اما هنوز انه متاسفلي كرده و يزنكلنگ جهت شروع به كار پروژهسال است،  كياز 
و  يقانون طيرفته است. اما كار در مجموع دو شرا شيپ يبه خوبمباحث كه  مينوبخت داشت آقايدر دفتر  يخوب اريدكتر رمضانپور جلسه بس يبا همراه ٩٨

گذار  هيبه عنوان سرما هيشركت شهر آت قياز طر تا ميبا بانك شهر داشت يبود. ما جلسه ا يريگيبه صورت جداگانه در حال انجام و پ كيه هر كداشت  يقرارداد
هر عنوان ش كند و از شهر رشت بهيرا تكرار م ميكه ما انجام داده ا ييو قدم به قدم كارها ديآ يم رازيكه شهر ش نجاستي. اما نكته اميينما ورودموضوع  نيدر ا

 يفكر م : بنده در ابتدا ددننشان كر خاطرآقاي رسولي   .مياستارت كار را بزن مينتوانسته ا زتفاوت كه ما هنو ني. با اكنديم يالگو بردار نهيزم نيدر ا شرويپ
به نامه  يگذرد، نامه در شورا مانده و ما هنوز پاسخ يم يروز از زمان نامه نگار ٥٠شهردار است، اما اكنون كه حدود  يكم كار ليكار به دل يكردم كه كند

 ديپول است. البته با ارديليهزار م ٣موضوع وارد شده است. اكنون بحث حدود  نيادر  بيكه آس مينيب يم ميمدت زمان كار را نگاه كن مي.  اگر بخواهمينداده ا
 يبه چه كس دي. ما باميريدر نظر بگ زيزمان ن كي ديمرتبط ارجاع داده است، اما ما با ونيسيشورا كار را به كممحترم  استيكه ر ميموضوع را مطرح نما نيا

شده است تا دو شركت  ياز معاونت ها مهندس يكيكار در  ارديليم ٢٠٠زمان حدود  نيداد. در هم مخواست انجا يكار زمان هر توان هر ينم م؟يپاسخگو باش
  .رندوآدست ه پروژه ها را ب نيمشكل ا يمانكاريپ

 يزيه چچ ميامكان را از شهر گرفته ا نيا يپرسم كه وقت يشهروند م كيموضوعات است؟ بنده به عنوان  نيا يپاسخگو ي: چه كسندكرد ديكأت يرسولآقاي 
وضوعات م بود ميشود مجبور خواه يموارد گرفته نم نياز ا يكه پاسخ ي. وقتميآن باش يپاسخگو ديو با ميبرابر مردم خورده ا يقسم كيما  م؟يكرده ا نيگزيجا

   خارج از خانواده حل شود. يموضوع خواهدينم ي. قطعًا كسميبگذار انيرا با مردم در م

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 

تند: بيان داشسپس آقاي احمد رمضانپور، رييس محترم كميسون عمران و توسعه شهري شورا، ضمن عرض تسليت ايام ضربت خوردن و شهادت موالي متقيان، 
  ويژگي خاص را از اميرالمومنين ياد كردند كه بنده به بخشي از آن مي پردازم. ٧پيامبر بزرگ اسالم 

فرمايند كه اي علي تو اولين كسي هستي كه به من ايمان آوردي و تنها مولود كعبه هستي و اين ايشان ادامه دادند: پيامبر اسالم خطاب به امير المومنين مي
امبر پيايمان است، شما وفادارترين شخص به اهل خدا هستيد. اينها براي ما كه مدعي پيروي از موال علي (ع) هستيم داراي پيام است. در بند سوم  باالترين

. در بخش اكرم (ص) مي فرمايند: در همه حال و همه جا امر خدا مهمترين چيز است. اين بدان معناست كه منافع فردي، خانوادگي و گروهي مطرح نيست
  ديگر اشاره مي شود كه موال علي (ع) داراي عدالت علوي است. موضوع ديگر بصيرت قضاوت در حكومت است.

مبحث عقيل  .آقاي رمضانپور اضافه كردند: موضوع ديگري كه پيامبر نسبت به اميرالمومنين مي فرمايند اين است كه اي علي تو بين مردم فرق نمي گذاشتي
  .م كه ايشان بين مردم فرق نمي گذاشتند. هفتمين ويژگي اين بود كه پيامبر (ص) مقرب بودن موال علي (ع) نزد خداوند را مد نظر داشته اندرا قطعاً شنيده اي
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ايشان مراجعه  خانهعضو محترم شورا با اشاره به اصالح طلبي و مردم داري موال علي (ع)، اظهار كردند: پس از قتل عثمان، موال علي(ع) وقتي كه مردم به در 
تند و پس از كردند، گفتند: هر زمان كه مردم بخواهند من مي آيم. در واقع اين موضوع نشان مي داد كه موال به جمهوريت و خواست مردم احترام مي گذاش

دور شده بود و احاديث جعلي جاي  درخواست و تقاضاي مردم آمدند و رهبري را پذيرفتند. زماني كه ايشان به حكومت رسيدند، جامعه از اصل دين و توحيد
گان ري از تبعيد شداحكام اسالم ناب را گرفته بود و كمتر احكام اسالم بيان مي شد. اعيان و اشراف در رأس حكومت قرار گرفته بودند و حتي در آن زمان بسيا

اصالح نظام را در نظر داشتند و در اين ميان طلحه، زبير و عايشه با  زمان پيامبر را نيز بازگردانده و به حكومت رسانده بودند. در چنين شرايطي امام علي (ع)
ير غه آورده شده و تفاسايشان به مخالفت روي آوردند و سر به جنگ گذاشتند. در اين ميان موال علي (ع) با تغيير استانداران كه نمونه هايي از آن در نهج البال

زاران در طبقه اشراف را حذف كردند و طوايف مردمي در حكومت جاي گرفتند و پول هايي كه در زمان عثمان بسيار در اين قضايا وجود دارد. بسياري از كارگ
لي (ع) متقيان عبذل و بخشش شده بود به بيت المال باز گردانده شد. در اين ميان شاهد آن هستيم كسي كه اهل نماز شب بود، اقدام به ضربت زدن به موالي 

   ضايعه بزرگ را خدمت شيعيان تسليت عرض مي نمايم.نمايد كه بنده اين مي
شده و  يرسانه ا زيمطرح شده است كه موضوع ن يشهر تيريدر حوزه مد يموارد رياخ ي: در روزهاندشد ادآوريپس از طرح موضوعات فوق،  رمضانپورآقاي 

موضوعات برگزار شد كه  تيجهت شفاف يجلسات انيم ني: در اندكرد حيشهر رشت تصر يشورا محترم عضو  باعث طرح مباحث و مشغول شدن ذهن مردم شد.
جلس م ندگانياز آنها نظارت بر امور است. همانطور كه نما يكيرا مشخص كرده است كه  يفيحسن بزرگ است. قانون گذار تكل كياقدام  نيتوان گفت ايم

 پنجم رشت مغفول يموضوع در شورا نيرا دارند اما ا اراتياخت نيا زيشورا ن يعزل را دارند، اعضا يو حت ضاحيو تفحص، است قينظارت، تحق ،يحق قانون گذار
حث بنده كنم، ب يصحبت نم بيو تكذ دأييخصوص كرده اند، بنده در ت نياز همكاران ما در شورا اقدام به طرح موضوع در ا يكيد: دنكر ديتاك ايشان مانده است.

به . ميريبگ ارياخترا از تهران در  يمنابع مل نيا ميفراوان توانسته ا يدهايو بازد ديدور كند. ما با جلسات و د يما را از هدف اصل دينبا موضوع نياست كه ا نيا
انجام به درستي خود را  فهيوظ ديبا يشود. هر كسيم ختهيهزار تن زباله در سراوان ر به همان نسبت ،در انجام اين پروژه وقفه ايجاد شودكه  روزيهر ازاي 
   .ميكن فيتكل نييخصوص تع نيدر ا عتريهرچه سر ستيبايشهردار استعفا داده است، ما م يحال كه معاون عمراندهد. 

زباله وارد سروان نشده و فقط  ،يدو خط در كارخانه كود آل يد: قرار بود با راه اندازدننشان كر خاطررييس محترم كميسون عمران و توسعه شهري شورا، 
گر قرار . اميهزم را انجام دالاقدامات  عتريكه هرچه سر خواهميبنده م نيكه دستگاه زباله سوز آماده گردد، بنابرا يول دفن برود تا زمانكارخانه به سل يجكتير

 فيتكل ديو با ميدار ياديز اريبس يكار انجام گردد. ما كارها نيدر نظر گرفته شود، ا يصرفه و صالح شهردار بايد شود، حيتصح و يا  است مناقصه ابطال شود
كارها را سر و  ميبتوان م،يپروژه اهم و مهم كرده ا ٥پروژه كارها را به  ٢٦٥از  نكهيمشخص شود تا ما با توجه به فصل كار و ا عتريهرچه سر ييربنايمعاونت ز

 ياهمانند ما اعض زيما ن رانيمد م،يخطا هست يه بك ميشو يمدع ميتوان ي: خداوند قادر توانمند مطلق است. ما نمنداذعان داشت رمضانپورآقاي   .ميسامان بده
  .ميو نگران شو متزلزل انيم نيدر ا ديرا داشته باشند و ما نبا يشورا سواالت يصورت. ممكن است اعضا نيبه هم زي. شهردار نمعصوم نيستندشورا  
را  وهاريكه ن ستيشود، اما قرار هم ن جاديتا تراكم اوارد نكرديم  رويبوده است كه ن ني: هنر ما اابراز كردند شورا نيبا اشاره به بحث مشاور شورا محترم عضو

  داد. تيحضور دارند، اهم وراش يكه همه اعضا يبه جلسات ديداشته باشد و با تيپور اهم يحاج يآقا يبرا دينبا سهيرئ ئتي. قطعاً جلسه هميحذف كن
. تنشده اس يط زين يمراحل قانون ينظرگرفته نشده و حت بودجه در فيرد رازيش يشهر رشت، ابراز داشتند: در بحث تراموا يدر خصوص بحث تراموا شانيا
ر جلوت ميتوان يم مياشو اگر ما در اجرا سرعت داشته ب ستيدر آن ن يموضوع قطعاً تعمد نيو ا ميرا انجام داده ا يكه ما تمام اقدامات قانون ستي ادر حال نيا

حدت است و ميانجام ده ميتوان يكه ما م يامالك اشاره كردند و گفتند: كار كيالكترون يزيخطاب به شهردار رشت به بحث مم انيرمضانپور در پا يآقا  .ميشبا
برنامه و بودجه و ، رييس محترم كميسيون حجت جذبآقاي سوال  طرحسپس   .ميمردم شهرمان داشته باش يبرا يخوب يخروج ميوحدت بتوان هيتا در سا

    شورا اعالم وصول شد. يبند سوال از شهردار رشت در صحن علن ١٤در خصوص  حقوقي شوراي شهر
  است: ليطرح سوال به شرح ذ نيا متن

  ؛كميشهر رشت سالم عل ياسالم يمحترم شورا استيپور ر يحاج يآقا جناب
و شهر رشت و بعضا اهمال  يرشت كه بدون در نظر گرفتن صرفه و صالح شهردار يشهردار يها تيموجود در عملكرد و اولو يها يبا توجه به نگران احتراما،

شورا  ينظارت فهيوظ يفايا ياست در راستا رفتهيصورت پذ ٩٨سال  يبودجه سنوات ايو  حهيو مصوبات شورا در قالب طرح و ال يموارد اضطرار يدر انجام برخ
كه به كرات  ليموارد مشروحه ذ ندياست دستور فرما يقانون فوق الذكر، مقتض ٨٣شوراها و به استناد ماده  راتايو اخت فيوظا الت،يقانون تشك ٨٠وفق ماده 

ست در ارائه نشده ا شانيا يدر جهت صالح از سو هيرو رييتغ يو حت يبه شهردار محترم تذكر داده شده و تاكنون پاسخ قانع كننده ا يو كتب يبه صورت شفاه
  .ابنديدر صحن شورا حضور  همندرج در قانون، جهت ارائه پاسخ و مستندات و مدارك مربوط يابالغ و اعالم گردد در مهلت قانون شانياقالب طرح سوال به 

كه به انحاء  يو حقوق يقيو تشكر از زحمات اشخاص حق ريتقد نيقدر و همچن ي(ع) و شبها يحضرت عل ،انيمتق يشهادت موال اميا تيعرض تسل ضمن
 يم دتكرونا حضور فعال داشته اند خدا را شاكرم كه در طول دوران حضورم در شورا تمام نگاهم به مردم و شهرم بوده است. شها يماريبشيوع  اميمختلف در ا

ظلومم م انيشهرم و به همشهر ياعتال ياساس تمام تالشم را كردم كه به شما برا نيرفتارش حساب پس دهد. بر ا يانسان برا دياست كه با يگريد يايدهم دن



  

~ ۵٧ ~ 
 

 داياهللا خدا به شما كمك كند تا نجات پ انشاء . ديآماده تر كرده ا يفساد حاكم در شهردار يرا برا طيمح نميب يخدمت نم يبرا يتي. اما در شما ن خدمت كنم
در  نيكه مردم و مسئول يشتريب حاتيگزارش الزم و توض كينزد ندهي. در آ ديريرا در نظر بگ زيعز يو خون شهدا فيو حرمت سوگند در مراسم تحل ديكن
  طلبم. يم تيمردم شهرم حالل زدادم ا أيعنوان شهردار ره كه به شما ب نيرا ارائه خواهم نمود. از ا رنديقرار بگ انيجر
و  هيروح فيو تضع يكه موجب دلسرد يشهردار يو قرارداد يدر پرداخت حقوق كارمندان و كارگران رسم ريمكرر، تاخ يو كتب يتذكرات شفاه رغمي.عل١
  است. دهيدر آنها گرد يكار زهيانگ
و تذكرات متعدد  ديتاك رغميعل ٩٨عدم پرداخت مابه التفاوت حقوق آنان در سال  نيو همچن يدر پرداخت حقوق كارگران پرتالش و خدوم حجم ريخأ. ت٢

   شده است. زانيعز نيا يبرا يجد يشتيو بروز مشكالت مع يشورا ، كه موجب دلسرد ياعضا
خت آن تخلف در پردا جهيكه نت يخاط يحجم يروهايكننده ن نيتام يمانكاريپ يمكرر، عدم نظارت بر عملكرد شركت ها يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل٣

  نانآ يايمزا ريسنوات، اضافه كار و سا مه،يامضاء و قصور در پرداخت حق ب ديسف يحسابها هياخذ تسو نيشده و همچن روهاين نيا مهيكامل حق ب
ساب ح يخدمات رسان كه بارها منجر به مسدود يو دستگاه ها مانكارانيمكرر، نداشتن برنامه مشخص پرداخت مطالبات پ يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل٤

دوره  در يشهردار يبده شيمنجر به افزا نيوده و همچنرا به دفعات با چالش مواجه نم يشهردارشده و  هيتاد ريو متحمل شدن مبالغ هنگفت خسارات تاخ
  شما شده است. يكار
 يفاهر يايمزا ريپرسنل و سا يليتكم مهي) و حق بيو خدمات درمان ياجتماع ني( تام ياجبار مهيمكرر، عدم پرداخت حق ب يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل٥

  متعهد به پرداخت آنها بوده است. يبودجه، شهردار بيتصو ايكه برابر قانون و 
 يد و طش بيو تصو هيبهبود آسفالت معابر شهر رشت كه در شورا ته ياتيو برنامه عمل يمفاد سند راهبرد يمكرر، عدم اجرا يو كتب يتذكرات شفاه رغميعل ٦

 فيمصداق ح تواند يو روكش آسفالت در سطح معابر كه م يريلكه گ يفن ريغ اتيعمل يو اجرا ديرشت ابالغ گرد يبه شهردار ٢٧/  ١٢/  ٩٦ – ٢٩٨٠شماره 
  منابع باشد. ليو م
 ،يشهردار يخيرشت شامل ساختمان تار يشهردار اريدر اخت يخيتار هيو مرمت ابن هيمكرر، عدم اقدام عاجل جهت تخل يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل٧

 يب ساختمان هايبه آس يتواند منته يكه م ،يشهر ينيو برنامه بازآفر ٩٨بودجه مصوب سال  بر اساس برنامه و عيرف ليخل رزايخانه فرهنگ و هنر و خانه م
  مزبور در فصل بارش باران گردد.

 ياستفاده از برخ نيو همچن يعمران يهاگلسار در پروژه يحاصل از فروش ساختمان تجار ديبر استفاده از عوا يمكرر مبن يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل٨
   مانند حقوق و دستمزد. يجار يها نهيپرداخت هز يوام برا افتيمن جمله در يدرآمد يكدها

 عدم و ٢٥/٣/٩٨ – ٥٦٦٢٨به شماره  رانيوز ئتيه ٢٥/٢/٩٧سمت شهرداران مصوب  ياحراز تصد طينامه شرا نييآ ٥دستورالعمل ماده  ٣.عدم توجه به ماده ٩
در ساده  يمعظم رهبر امموكد مق داتيمحل سكونت شهردار رشت كه با توجه به تاك عهياد و پرداخت وددر عقد قرارد يشهردار ينامه معامالت نييآ ترعاي

 يملك مشخص جهت سكونت شهردار م يرشت دارا يشهردار كهي. درصورتديقبول نموده ا رقابليغ عهيبا ود ياقدام به اجاره منزل مسكون ن،يمسئول يستيز
  باشد.

  .تا به امروز يشهردار يرشت، پس از بر سر كار آمدن باز مانده حسابها يشهردار ٩٧بودجه سال  غيمكرر، عدم ارسال تفر يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل١٠
ت بهداش ونيسيكه در جلسه كم يعبارات نامناسب يريكارگه ب اي .. وشهر رشت به  هي، استفاده از عبارات و الفاظ نامناسب در جلسات با پرسنل از جمله تشب١١

  اشد.ب يشهر رشت نم ژهيو هشهروندان و ب يعنوان در شان مقام ارشد شهردار چيو بنده از بازگو كردن آنها معذورم به ه ديخود به كار گرفت تيوضع حيدر تشر
 نيا ملزومات نيفاحش در تام متيكه منجر به اختالف ق يدر مناقصه كود آل يمكرر، عدم توجه به صرفه و صالح شهردار يو كتب يتذكرات شفاه رغمي. عل١٢

  است. دهيواقع گرد ينظارت يشورا و نهادها تيو مورد حساس دهيپروژه گرد
  .يشهردار يديكوتاه مدت و شائبه دار در مناصب كل يو عزل و نصب ها يانسان هيدر حوزه سرما ي. نابسامان١٣
  شهر. ياسالم يبه تذكرات و مكاتبات مكرر شوراگمنام در پارك ملت و مسكن مهر با توجه  يمزار شهدا ي. عدم سامانده١٤

از موجود، اقشار مختلف  ياقتصاد يبا توجه به تنگناها ي ابراز داشتند شهر با ارائه طرح يشورامحترم عضو ، حسن عاقل منش محمددر ادامه جلسه آقاي 
  . به رانندگان اعطا شود يو اتوبوسران يرانيدر خدمات تاكس يفيشده است تا تخف شنهاديدچار مشكل شده اند كه پجمله رانندگان 

موضوع در نظر گرفته  نيا يتومان برا ونيليم ٥٠٠مسكن مهر، مبلغ  ي: در خصوص مزار شهداگفتند  پور با حضور در صحن شورا،  يحاج لياسماعسپس آقاي 
  .ديشهرستان پرداخت نما يا سپاه و فرماندارر يدر توان پرداخت است و مقرر شد تا مابق يتومان توسط شهردار ونيليم ٣٢٥شده است كه 

سپاه در ساخت و ساز كار  يجهاد طيشد تا با توجه به شرا شنهاديپ يدر بحث ساخت مزار شهدا، در جلسه ا اشاره كردند:جذب  در پاسخ به اين مورد آقاي
  محول گردد .  زانيعز نيساخت و ساز به ا
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د. شهرستان و سپاه پرداخت گرد ياز مبلغ توسط فرماندار يقرار نگرفت و مقرر شد تا بخش يموضوع مورد بررس ني: اتصريح كردند   پاسخپور در  يحاجآقاي 
 ٢٩٤بود كه مبلغ ما تا  نيراه اول ا .ميداد شنهاديتومان است كه ما دو راه پ ونيليم ٨٠٠تومان بود اما اكنون صورت حساب  ونيليم ٢٩٤در آن زمان قرارداد ما 

بود كه  نيا زي. راه دوم ندينما يريگيپ ياست برود از راه قانون يمدع مانكاريو اگر پ ميمبلغ را قبول نداشته باش يطبق قرارداد باشد و ما مابق تومان ونيليم
  ه شود.در شورا گرفت ينهائ ميو تصم رديقرار بگ يموضوع در شورا مورد بررس ستيبا ي.اكنون مشود نيگزيجا ديجد مانكاريكنار گذاشته شده و پ مانكاريپ

تومان بر اساس معامالت معمول منعقد شده است و پس از آن سقف قرارداد رد شده و  ونيليم ٢٤٩: قرارداد با مبلغ ند داد حيخصوص توض نيجذب در ا آقاي
ه مناقص انتو يم ،يقف معامالت در سال جارس زانيبا توجه به م ندداد شنهاديپ ايشانشد.  يدر مورد آن مناقصه برگزار م ديكه با دهيبه معامالت كالن رس

  . تومان وارد مناقصه شود ونيليم ٤٢٥سقف  زانيبه م زيهمان فرد ن يبرگزار نمود تا حت
است، اما آنچه در سازمان اتفاق افتاده است،  مانكاريمصالح برعهده پ هي: در قرارداد آمده است كه تهابراز كردندخصوص  نيدر ا زين يعلو نيرحسيامسپس آقاي 

ها برگزار كرده ب مآن استعال يبرا يدستمزد كار انجام شود و حت افتيبسته شده است تا به فرد مصالح بدهند تا با در يقرارداد دستمزد مانكاريبوده كه با پ نيا
  . معامله از ابتدا با مشكل مواجه بود ني. ا اند
  

   : لوايح اعالم وصول طرح ها و

در دبيرخانه شورا در  ٢٢/٢/٩٩مورخ  ٢٩٥ثبت شده به شماره  ١٨/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٦٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ١
  اعالم وصول شد. "واقع در مسير تعريض خيابان طالقاني ٥٠٢٢و  ٥٠٢١تملك پالك هاي ثبتي "خصوص 

در دبيرخانه شورا در  ٢٢/٢/٩٩مورخ  ٢٩٤ثبت شده به شماره  ٢٠/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٣٣١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
  اعالم وصول شد. "خريد يكصد دست بادگير براي نيروهاي امنيتي و انتظامي"خصوص 

در دبيرخانه شورا در  ١٨/٢/٩٩مورخ  ٢٧٢ه به شماره ثبت شد ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٣
با قيد دوفوريت در جلسه  "١٣٩٩ها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال نرخ كرايه شركت"خصوص 

ورت يك فوريت به كميسيون ذيربط به صمطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد 
  ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا در  ١٦/٢/٩٩مورخ  ٢٦٥ثبت شده به شماره  ١٦/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٩٣١٥-ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش ر٤
  د.اعالم وصول ش "١٠/٢/٩٩نامگذاري معابر پيرو شصت و هشتمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ "خصوص 

در دبيرخانه شورا، در  ٢٤/٢/٩٩مورخ  ٣٢٥ثبت شده به شماره  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ٥
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن  "١٣٩٩پيشنهادي ارزش معامالتي ساختمان سال"خصوص 

  به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. اتفاق آرا مقرر شد مخالفت با دوفوريت آن، به

 ١٤"در دبيرخانه شورا در خصوص  ٢٤/٢/٩٩/ش مورخ ٣٢٧/٩٩نامه طرح سوال آقاي حجت جذب عضو محترم شورا ثبت شده به شماره  -٦
  اعالم وصول شد. "بند سوال از شهردار محترم شهر رشت

  
  
  
  
  
  
  



  

~ ۵٩ ~ 
 

   دستور جلسات : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ٢٠/٢/٩٩مورخ  ٢٣٢٨/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبه صورتجلسه  ١در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بند  ٢٠/٢/٩٩مورخ  ٢٧٩

  شرح؛شوراي اسالمي شهر رشت به١١/٢/١٣٩٩مورخ جلسه فوق العاده و هفتمينيكصد و سي
 ١٣٩٩مصوبات با موضوع ((اليحه شهرداري درخصوص بودجه پيشنهادي سال  ١بند پيرامون -

آيين نامه مالي شهرداري  ٢٥ريال))؛ به موجب ماده  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩شهرداري رشت با مبلغ 
مه ها وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها ها بودجه شهرداري بايد براساس برنا

شهرداري  ١٣٩٩طبق دستورالعمل وزارت كشور تنظيم گردد. نظر به اينكه بودجه مصوب سال 
وزير كشور (كه در  ١٧/١٠/١٣٩٧-١٩١٧١٠رشت در قالب فرمهاي موضوع دستورالعمل شماره 

بر رعايت آن  ١٣/٩/١٣٩٨-٤٥١٦٠ه شهرداري هاي كشور به شمار ١٣٩٩بخشنامه بودجه سال 
شهرداري رشت  ١٣٩٩) مصوبات دائر تصويب بودجه سال ١تأكيد گرديد) تنظيم نشده لذا بند (

  مغاير مقررات مذكور است.

      

   خالصه مفيد مذاكرات 
  :گردد اعالم گرديد نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل متن مصوبه شورا :

شوراي اسالمي شهر رشت درخصوص بودجه پيشنهادي سال  ١١/٢/١٣٩٩مورخ جلسه فوق العاده  ١٣٧صورتجلسه  ١ـ در خصوص بند 
 ١٩١٧١٠شهــرداري رشت طبق دستورالعمل شماره  ١٣٩٩بودجه پيشنهادي سال   ريال؛٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩شهرداري رشت با مبلغ  ١٣٩٩

ها مطابق دستورالعمل مزبور تنظيم و به پيوست  هاي مختلف و هزينهرم كشور اصالح و برنامه ها، وظايف و فعاليتوزير محت ١٧/١٠/١٣٩٧-
      ارسال مي گردد.

                          

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٠ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

 ٢١/٢/٩٩غيبت آقايان؛ احمد رمضانپور نرگسي و حامد عبدالهي در جلسه مورخ   ٢
        شوراي اسالمي شهر رشت

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  مصوبه شورا :متن 
اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

  رأي غيبت آقايان؛ احمد رمضانپور نرگسي و حامد عبدالهي موجه تشخيص داده شد.

        

        
  

 ١٨:٣٠جلسه رأس ساعت   را اعالم نمودند. ١٦رأس ساعت  ٣١/٢/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت.

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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   دستور جلسات :
  ـ  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

  ـ بررسي طرح سوال از شهردار رشت.

سواالت مطروحه آقاي  ٢٤/٢/٩٩/ش مورخ ٣٢٧/٩٩در پاسخ به نامه شماره   ٣١/٢/٩٩مورخ   ٢٦٤٥٧ـ بررسي نامه  شهرداري رشت به شماره  
  حجت جذب عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت.

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد نجات،شهيد بهرام حق  نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن عليپور، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس  شورا: 

ست  يخوب اريرسم  بس نيا :ابراز كردندعضو،  يروز اهدا كيتبرضمن عرض سالم و شهر رشت  ي اسالميشورامحترم  سيرئ ،پور يحاج لياسماع در ابتدا آقاي
  ري پيدا كند تسنقاط  يكار بزرگ به تمام نيا دوارميبخشد و ام يم يزندگ گريبرگردد به افراد د يتواند به زندگيكه نم ه اينكه عضو بدن شخصيشد كه ايجاد

 ببموضوع س نيحذف شده است اما ا ييمايكرونا راهپ روسيو وعيش لي: به دلتصريح كردندقدس،  يروز جهان نيمالصدرا و همچن يروز جهان كيبا تبر ايشان
از خانه  نيرسد و مردمان فلسط ياز آنان به گوش نم يحقوق بشر حرف انيسال است كه مدع ٧٢. ابديغاصب كاهش  ميرژ نياز ا نيشود تا نفرت مسلم ينم
سال  ٨ يبايز اريدلچسب و بس يها يروزياز پ يكي: افزودندبودن روز سوم خرداد،  شيبا اشاره به در پ نيشورا همچن محترم سيرئ آواره شده اند. خود يها

خرمشهر از دست  يآزادساز يكه برا ييبر روح آنها ميفرست يخرمشهر بود كه امام (ره) فرمودند خرمشهر را خدا آزاد كرد و درود م يدفاع مقدس، آزادساز
فطر  ديسع ديع كشنبهي: احتماالً روز ندفطر، گفت ديبودن روز ع شيپور با اشاره به در پ يحاجآقاي  شهادت نائل آمدند. ضيو به ف دنديجنگ تكاريها جنا يبعث

مؤمن رسد  يم انيرمضان به پا مبارك كه ماه يزمان بايد عرض كنم زيعز انيهمشهر ه ويژهو ب زانيطاعات و عبادات همه عز يقبول يباشد و بنده ضمن آرزو
شهر  يشورا ياز اعضا كي: طرح سوال حق مسلم هر ردندتصريح كشهردار رشت، آقاي در خصوص طرح سوال از  رييس محترم شورا  كند.احساس دلتنگي مي

ناراحت شود كه چرا سوال شده  دينبا زين يكس چيو ه دينمردم را دارد، طرح سوال نما ميمستق أيو ر هستندمردم  ندهينما نكهيا يد برانتوان يم اعضا است و
 ديتوان عزل كرد. با يرفاقت م كمال  در يكرد و حت ضاحيتوان است يتوان سوال كرد، م يبدهد. مسواالت را حق شهردار است كه پاسخ  زياست و در مقابل ن

 داشته يو شهردار سوال يشهر نسبت به عملكرد شهردار ياز شورا يياعضا اياگر عضو  قانون شوراها قيد شده  ٨٣. در ماده ميآستانه صبر و تحمل خود را باال ببر
 ١٠ثر حداك يو شهردار موظف است ط افتهيشورا به شهردار انتقال  سياز رئ ارائه نمايد كه سوالشورا  سيبه رئخود را سوال  تبيك ه صورتتواند ب يباشد م

  .ميرا مطرح كن مانيحرف ها يو ضمن رفاقت و دوست ميشوبناراحت  ديسواالت پاسخ بدهد. پس نبا ايروز ضمن حضور در جلسه به سوال 
 ييپاسخگو يكه جلوتر از زمان مشخص شده در قانون برا كنميشهردار هم تشكر م يجذب مطرح و رفع شود. از آقا يآقا يدغدغه ها ديد: بادنادامه دا ايشان

ه شهردار پاسخ آنها را آماد ي: سواالت مطرح شده است و آقاندجلسه، گفت يبا تذكر نسبت به نحوه برگزارآقاي حاجي پور  .افتنديآماده شده و در صحن حضور 
 يورت. در صرديگ يصورت م يريگ أيشوند و ر ياز صحن خارج م شانيتوسط شهردار، ا حاتيمطرح شود و پس از ارائه توض دينبا يسوال نياز ا ريو غكرده است 
 حاتيعضو شورا از توض كيعالوه ه كه نصف ب يانجام خواهد شد و در صورت يبه صورت روال عاد يعضو شورا قانع شوند ادامه كار شهردار كيعالوه ه كه نصف ب

  .نديدرخواست نما ضاحياست يتوانند برا يكه قانع نشدند م يارائه شده قانع نشوند، همان افراد

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در خصوص  ٣١/٢/٩٩مورخ  ٣٩٤ثبت شده به شماره  ٢٨/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٩٠-ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش رف١
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از  "بازگشايي حساب سپرده مشترك جهت واريز درآمدهاي حاصل از پروژه مديريت پارك حاشيه اي"

به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد  بحث و تبادل نظر و أخذ
  گردد.

 إ

 ٣١/٢/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٢جلسـه شـماره:  



  

~ ۶٢ ~ 
 

  دستور جلسات :

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

در  ٣١/٢/٩٩مورخ  ٣٩٥ثبت شده به شماره    ٣١/٢/٩٩مورخ   ٢٦٤٥٧نامه  شهرداري رشت به شماره  
سواالت مطروحه آقاي حجت جذب عضو  ٢٤/٢/٩٩/ش مورخ ٣٢٧/٩٩دبيرخانه شورا در پاسخ به نامه شماره 

  محترم شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛
عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، تأخير در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران رسمي و سوال اول: 

  دلسردي و تضعيف روحيه و انگيزه كاري در آنها گرديده است.قراردادي شهرداري كه موجب 
در خصوص تأخير در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران رسمي و قراردادي شهرداري؛ از ديرباز پاسخ شهردار؛ 

حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري رشت و ساير شهرداريها به علت عدم وجود نقدينگي و هزينه باالي نگهداشت 
زايش بي رويه قيمت هاي تامين كاالهاي خدماتي مسبوط به سابقه مي باشد و گواه اين امر اسناد و شهر و اف

مدارك موجود در مالي شهرداري مي باشد كه در دوره تصدي شهرداران و سرپرستان قبل از اينجانب نيز حاكي 
ماه نيز بوده است و  ٤الي  ٣ني از ديركرد در پرداخت مي باشد كه  به مراتب بيشتر از زمان حاضر تا بازه زما

اين تاخير در پرداخت ها به علت كمبود منابع درآمدي شهرداريهاست كه دائماً دستخوش آراء مختلف  ديوان 
عدالت اداري و حذف منابع درآمدي پايداري و عدم پرداخت سهم قانوني شهرداريها از عوارض مختلف منجمله 

ات بر ارزش افزوده و منابع درآمدي حاصل از جرائم راهنمايي و رانندگي قانون مالي ١٧در هزار گمركي ماده  ١٢
 ٦٠و ساير منابع مربوطه مي باشد. الزم به ذكر است دريافتي شهرداري از قانون ماليات بر ارزش افزوده كه 

هاي جاري خصوصاً حقوق و مزاياي كاركنان مي شود نيز كاهش قابل توجهي درصد وصولي آن صرف هزينه
ته و اداره محترم مالياتي بابت مطالباتي كه از شهرداري از زمان هاي ماضي و قبل از ورود اينجانب داشته داش

ماهانه مبلغي را عليرغم اعتراض و مكاتبات متعدد اينجانب برداشت مي نمايند و تاكنون جلسات متعدد براي 
شده و نهايتا با استفاده از ظرفيت قانوني رفع مشكل فوق با اتفاق مديران شهرداري در اداره مالياتي برگزار 

قانون بودجه كل كشورها ، احصاء مطالبات شهرداري از دستگاه هاي دولتي بيش از نصف  ٥بند(واو) تبصره 
بدهي شهرداري به امور مالياتي با دريافت اسناد خزانه نوع اول تهاتر شده  و مابقي آن نيز اسناد مربوطه تنظيم 

اي اختصاص اعتبار در برنامه و بودجه كل كشور مي باشد. علي ايحال  با وجود تمام و در حال پيگيري بر
پرداخت شده و مزاياي مربوطه نيز همزمان با  ١٣٩٨مشكالت اعالم شده كليه حقوق كاركنان تا پايان سال 

يجتاً و نت ١٩حقوق نيز پرداخت شده است الزم به ذكر است كه بارش برف و هم چنين شيوع بيماري كويد 
عدم حضور موديان در مناطق به دليل رعايت فاصله گذاري اجتماعي منجر به كاهش قابل توجهي در وصول 

   درآمدهاي اسفند ماه و فروردين ماه جاري شده است.
عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، تاخير در پرداخت حقوق كارگران پرتالش و خدوم حجمي سوال دوم: 

عليرغم تاكيد و تذكرات متعدد اعضاي شورا،  ٩٨مابه التفاوت حقوق آنان در سال  و همچنين عدم پرداخت
  كه موجب دلسردي و بروز مشكالت معيشتي جدي براي اين عزيزان شده است.

در خصوص تاخير در پرداخت حقوق كاركنان پرتالش و خدوم حجمي شهرداري و ما به التفاوت   پاسخ شهردار؛
ابتدا نسبت به پرداخت معوقات حقوق كاركنان  ١٣٩٨ر خود در روزهاي پايان خرداد آن؛ اينجانب از زمان حضو

براي پرداخت حقوق فروردين  ١٣٩٨حجمي پرداخته ام به طوري كه در اولين چك هاي صادره از سوم تيرماه 
د تومان از ميليار ٤ماه منظور شده است كه جدول پيوست مويد اين امر مي باشد. الزم به ذكر است كه بالغ بر 

شد جهت حق سنوات كاركنان مربوطه پرداخت مي ١٣٩٧سپرده پيمانكاران مربوطه كه مي بايست در سال 
 ١٥در بازه زماني ( ١٩آزاد گرديده است . در وضعيت كنوني و عليرغم وضعيت بحراني ناشي از بيماري كويد 
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اخت شده است. همچنين مشكالت و موارد فروردين)  سه ماه حقوق  همراه با عيدي و سنوات پرد ١٠اسفند تا 
  مطروحه كه در سوال يك ذكر گرديده نيز عينًا در اين بند دخيل مي باشند.

سوال سوم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري تامين 
اين نيروها شده و همچنين اخذ كننده نيروهاي حجمي خاطي كه نتيجه آن تخلف در پرداخت كامل حق بيمه 

  تسويه حسابهاي سفيد امضاء و قصور در پرداخت حق بيمه ، سنوات ، اضافه كار و ساير مزاياي آنان.
  درخصوص نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري تامين كننده نيروهاي حجمي خاطي: پاسخ شهردار؛

 تخدما شرح قالب در حجمي بصورت سبز فضاي نگهداري امور اينكه به توجه با در بخش فضاي سبز: الف )
 ارچوبچ در خصوصي بخش كارگران با پيمانكاران و است گرديده واگذار خصوصي بخش پيمانكاران به مشخص

 اب) شهرداري( كارفرما بين مستقيمي كارگري قرارداد هيچگونه و اند نموده منعقد قرارداد كار، اداره قوانين
 عالي شوراي ابالغي مصوبات آخرين براساس هستند موظف ها شركت و ندارد وجود حجمي بخش كارگران

 اب و راستا همين در و نمايند اقدام كارگران مزاياي و حقوق پرداخت به نسبت اجتماعي، امور و كار وزارت كار،
 ار كارگري پرسنل مزاياي و حقوق سبز فضاي نگهداري و حفظ هاي شركت آمده بعمل هاي بررسي به توجه

 رانكارگ از مستندي و مكتوب شكايت هيچگونه و اند نموده پرداخت ابالغي مصوبات براساس ٩٨ سال پايان تا
 درخصوص پيمانكاران عملكرد بر نظارت منظور به حال اين با. است نگرديده ارايه شهرداري به زمينه اين در

 رلكنت راستا همين در و است گرديده بيني پيش قرارداد در بندهايي كارگران، مزاياي و حقوق و حق پرداخت
 شهرداري( كارفرما به پيمانكار هاي شركت از كارگري قراردادهاي از نسخه يك ارائه ضرورت نظير الزم هاي

 رانناظ توسط كه است مواردي جمله از آن نظاير و ماهانه صورت به كارگران حقوقي فيش كنترل نيز و) رشت
...  و بيمه حق كار، اضافه سنوات، پايه حقوقي فيش در كه پذيرد مي صورت) شهرداري( كارفرما نمايندگان و

 اخطار شفاهي، تذكرات ضمن گردد مشاهده مورد اين در قصوري هرگونه چنانچه و باشد مي كنترل قابل
 است كرذ به الزم. گردد مي اعمال قرارداد مفاد در شده بيني پيش جرايم گرفتن درنظر با پيمانكاران به مكتوب
 در .تاس نموده كارگران به حقوقي فيش ارائه به مكلف را پيمانكاران شهري سبز فضاي و منظر سيما، سازمان

 قداما نيروها كليه ماه فروردين مزاياي و حقوق تسويه به نسبت سبز فضاي پيمانكار هاي شركت حاضر حال
 مناض. باشد مي قبل ماه مستندات ارائه به منوط ماهانه وضعيت صورت پرداخت است ذكر به الزم. است نموده

 ٦ مدت ظرف حداكثر هستند موظف ها شركت سبز فضاي نگهداري و حفظ قرارداد در مندرج مفاد به توجه با
 سنوات و عيدي پرداخت درخصوص. نمايند اقدام قطعي وضعيت صورت انجام و حساب تسويه به نسبت ماه

 مساعده پرداخت به اقدام ها شركت از معدودي تعداد بخش اين در فعال شركت ٨ از كارگري، نيروهاي ٩٨ سال
 وضعيت صورت تنظيم از قبل تا و باشد مي پيگيري حال امردر اين كه است نگرديده تسويه كامل بطور و نموده
 طعيق وضعيت صورت قرارداد در شده بيني پيش بندهاي به توجه با يعني گرديد خواهد محقق امر اين قطعي

 هرگونه هچنانچ و باشدمي كارگران امضاء با كارگران با پيمانكاران كامل حساب تسويه ارائه به منوط پيمانكاران
 چارچوب در پيمانكاران حقوق احقاق به نسبت جرايم اعمال و اخطار ضمن گردد، مشاهده مورد اين در قصوري
 درخصوص مداركي و مستندات تاكنون است ذكر شايان. گيرد مي صورت كارفرما سوي از الزم اقدام قرارداد
 كارفرما به...  و سبز فضاي نگهداري پيمانكاران توسط كارگران با امضاء سفيد هايحساب تسويه نظير مواردي

   است. نشده ارائه) شهرداري(
 به سبزپوش دهكده شركت حجمي؛ نيروهاي بيمه حق كامل پرداخت درخصوص در بخش رفت و روب: ب)
 سيطتق به اقدام آور به كاران سيمين و سبززيور شركت همچنين و نموده پرداخت را نيروها بيمه حق كامل طور
در زمان تصدي اينجانب  اتفاقي ؛ چنين نيز امضا سفيد حسابهاي تسويه اخذ اند. درخصوص نموده بيمه حق

ي اينجانب قبل از تصدپيشين  قرارداد در اينكه به توجه با نيز پرسنل كار اضافه اتفاق نيافتاده است. درخصوص
 مانكارانپي جزتعهدات كار اضافه پرداخت و بود نشده ديده خدماتي پرسنل براي كاري اضافه گونه هيچ بوده است
 در شده ارائه آناليز براساس بايست مي ها شركت جديد قرارداد در امر اين اصالح با ولي شد نمي محسوب

 در جودمو مقادير به توجه با مربوطه مبالغ درغيراينصورت و نمايند كاري اضافه پرداخت به اقدام مناقصه اسناد
 ها شركت توسط مربوطه آناليز به توجه با نيز مزاياي ساير. گردد مي كسر شركت وضعيت صورت از آناليز

  شد. خواهد پرداخت
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و  پيمانكارانسوال چهارم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، نداشتن برنامه مشخص پرداخت مطالبات 
دستگاه هاي خدمات رسان كه بارها منجر به مسدودي حساب و متحمل شدن مبالغ هنگفت خسارات تاخير 
تاديه، شهرداري را به دفعات با چالش مواجه نموده و همچنين منجر به افزايش بدهي شهرداري در دوره كاري 

  شما شده است.
ت مطالبات پيمانكاران و دستگاه هاي خدمات رسان در خصوص نداشتن برنامه مشخص پرداخ پاسخ شهردار؛

؛  بدهي شهرداري ها به پيمانكاران امري است كه در تمامي شهرهاي مركز استان و كالنشهرها وجود دارد و 
جهت صحه بر درج مطالب ذكر شده با يك جستجوي ساده در فضاي مجازي اين امر قابل مشاهده مي باشد 

در تصدي شهرداري رشت نبود زيرساخت هاي الزم براي تصميم گيري منجمله ليكن از زمان حضور اينجانب 
 ٦ايرادات دستگاهاي نظارتي بر نحوه عملكرد شهرداري در تهاتر و به نوعي تبديل تعهد منجر گرديد كه حدود 
 حماه از وقت اينجانب و مديران شهرداري صرف برطرف كردن موارد مطروحه شده است كه نهايتا منجر به اصال

تا پايان اسفند ماه حدود شصت و پنج ميليارد  ١٣٩٨شيوه اجرايي تبديل تعهد گرديد كه از پايان آذر سال 
هاي در حال اجرا يا تسويه شده است. ( با اولويت راه اندازي پروژه ١٣٩٨تومان با توجه به بودجه مصوب سال 

الزم به ذكر است كه با توجه به اجراييه هاي توقف داده شده كه با رعايت تشريفات قانوني انجام شده است.) 
صادره محاكم قضايي در خصوص آرا صادره قبل از حضور اينجانب با هماهنگي اينجانب با دادستان محترم و 
معاون محترم اجراي احكام دادگستري با اقساط ماهيانه و با توافق مالكين غرامت ها پرداخت شده و هيچ گونه 

ته است.الزم به ذكر است بدهي شهرداري به اشخاص حقوقي و حقيقي و غرامت مسدودي حساب صورت نگرف
باشد. همچنين صورت وضعيت امالك با توجه به مبالغ مندرج در بودجه در فصل ديون عمراني قابل پرداخت مي

 يهاي اعالمي از سوي حوزه هاي مختلف خصوصا معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي در حال تدقيق و حسابرس
برنامه ريزي شهرداري در خصوص پرداخت بدهي  ١٣٩٩و بررسي و اقدام قانوني مي باشد . همچنين در سال 

به پيمانكاران در حد بودجه مصوب و دستورالعمل و شيوه نامه تهيه شده انجام خواهد شد و هماهنگي الزم 
  مي باشد.  جهت معرفي پيمانكاران براي اخذ اسناد خزانه نيز در برنامه شهرداري رشت

سوال پنجم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم پرداخت حق بيمه اجباري ( تامين اجتماعي و خدمات 
درماني ) و حق بيمه تكميلي پرسنل و ساير مزاياي رفاهي كه برابر قانون و يا تصويب بودجه ، شهرداري متعهد 

  به پرداخت آنها بوده است.
خت حق بيمه اجباري تامين اجتماعي و خدمات درمان و حق بيمه تكميلي در خصوص پردا پاسخ شهردار؛

پرسنل و ساير مزاياي رفاهي؛ حق بيمه اجباري پرسنل جزء حقوق طبيعي ايشان بوده و مي باشد ليكن بدهي 
شهرداري به سازمان هاي مربوطه خصوصا تامين اجتماعي مربوط به قبل از حضور اينجانب مي باشد كه 

در جلسه اي كه با حضور اينجانب برگزار  ١٣/٠٥/١٣٩٨مورخ  ٥٠٧/٤١/٨٠٤/٩٨نظيمي به شماره صورتجلسه ت
شده و مصوبات آن و اقدامات متعاقب آن كه توسط شهرداري مربوط به سالهاي ماضي و قبل از حضور اينجانب  

ه پرداخت هاي ماهان (كه انباشت بدهي توسط شهرداران قبلي نياز به نظارت در زمان قبل بوده) نيز به صورت
قانون بودجه كل كشور در حال پيگيري مي باشد.در  ٥هاي قانوني بند (واو) تبصره و همچنين استفاده از ظرفيت

خصوص بيمه تكميلي كاركنان نيز از زمان عقد قرارداد تا زمان حضور اينجانب ريالي به شركت بيمه طرف 
برگزاري و طي فرآيند قانوني مبلغ دو ميليارد و هشتصد  قرارداد با شهرداري پرداخت نشده بود كه بعد از

ميليون تومان به حساب طرفين منظور گرديده و از محل قرارداد جاري نيز تاكنون مبلغ به ارزش يك ميليارد 
و سيصد ميليون تومان به صورت علي الحساب پرداخت شده است.شايان ذكر است عليرغم تاخيرات احتمالي 

وره هاي قبل از تصدي اينجانب در سمت شهرداري در انجام تعهدات قرارداد با احصاء مطالبات ناشي از عملكرد د
هاي الزم با بيمه آسيا با توجه به مفاد قرارداد در مواقع ضروري معرفي كاركنان و تدابير اخذ شده و هماهنگي

د در حال پرداخت مي باشد. نامه به بيمارستان صادر شده و مطالبات كاركنان توسط شركت بيمه طرف قراردا
بار كارت هديه فروشگاه هاي  ٢همچنين در خصوص مزاياي رفاهي كاركنان از زمان حضور اينجانب تاكنون 

بار كارت رفاهي از فروشگاه نجم و همچنين رفاهي تولد در فيش حقوق كاركنان منظور  ٢زنجيره اي رفاه و 
بوط به حقوق و مزاياي قانوني مي باشد جزو تكاليف تعهدي شده است. الزم به ذكر است فصل اول بودجه كه مر

  شهرداري كامال پرداخت شده است.



  

~ ۶۵ ~ 
 

سوال ششم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم اجراي مفاد سند راهبردي و برنامه عملياتي بهبود 
هرداري رشت به ش ٢٧/١٢/٩٦ – ٢٩٨٠آسفالت معابر شهر رشت كه در شورا تهيه و تصويب شد و طي شماره 

ابالغ گرديد و اجراي عمليات غير فني لكه گيري و روكش آسفالت در سطح معابر كه مي تواند مصداق حيف 
  و ميل منابع باشد.

در راستاي اجراي مفاد طرح سند راهبردي و برنامه عملياتي بهبود كيفيت آسفالت معابر شهر  پاسخ شهردار؛
براي شهرداري رشت ارسال شده است، و پيرو  ٢٧/١٢/١٣٩٦ر تاريخرشت؛ با توجه به اينكه ابالغيه مربوطه د
ارائه گزارش از روند اجراي سند  ٠٢/٠٩/١٣٩٨/ش مورخ ١٧١٢/٩٨نامه قبلي آن شوراي محترم به شماره

راهبردي از حوزه معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي و انجام اقدامات الزم در دستور كار ايشان قرار گرفت و 
كانهاي مهم الزامات سند مربوطه، تخصيص نيروي انساني و راه اندازي دبيرخانه پايش در مناطق و يكي از ار

پياده سازي دستورالعمل تدوين شده و اجراي چارت الحاقي در مناطق و معاونت عمراني شهرداري رشت و 
در راستاي عملكرد  و ارائه به مناطق و معاونت عمرانيGISايجاد نقشه واحد و كامل معابر شهري در محيط 

با عنايت به دغدغه هاي موجود در اين  .يكپارچه و دريافت خروجي قابل قبول در كل سطح شهر مي باشد
خصوص، برنامه ريزي تخصيص نيروهاي انساني و تامين زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري و انجام 

افزاري و موارد ذكر شده ديگر در ساختار هماهنگي الزم جهت ايجاد يك شبكه در سيستم نرم افزاري و سخت 
 .سازماني در دست انجام مي باشد، انشاءاهللا عملياتي شدن اين سند راهبردي بصورت كامل انجام خواهد داشت

همچنين با اندكي مقايسه كاركردها عملكرد فعلي حوزه آسفالت از نظر كمي و كيفي بسيار بسيار بهتر و فني 
ه در حال اجرا است، بطوريكه مرمت مكانيزه در سطح شهر به بهترين كيفيت در تر و قوي تر نسبت به گذشت

حال انجام مي باشد و اين شهرداري تمام سعي خود را به جهت جلوگيري از هرگونه حيف و ميل بيت المال 
دات در سرلوحه كارهاي خود قرارداده است و با نظارت مستمر و شبانه روزي در حال انجام وظيفه و رفع ايرا

اجرايي مي باشد بطور مثال در حين مرمت آسفالت محور بلوار شهيد انصاري يك بخش از آسفالت تازه اجرا 
شده طبق دستور دستگاه نظارت تراشيده و و مجددا آسفالت گرديد و هيچ هزينه اي نيز از اين بابت براي 

معاونت عمراني و مناطق براي هر  همچنين براي كنترل و نظارت بر پروژه ها در   .ايشان منظور نشده است
پروژه عالوه بر دستگاه نظارت يك نيروي متخصص به عنوان نماينده كارفرما تعريف شده كه در حال نظارت بر 

عمراني مي باشند، در همين راستا آزمايشات كنترل كيفيت و مقاوت  پروژه هاي آسفالت و ساير پروژه هاي
انجام مي باشد، در محوطه كارگاهي سازمان عمران نيز  ء در حالمصالح نيز به صورت دائم در محل اجرا

آزمايشگاه مستقر با تجهيزات وجود دارد، كه عالوه بر كنترل كيفي مصالح توليدي كيفيت آسفالت توليدي را 
   .منطبق با طرح اختالط مناسب كنترل مي نمايد

جهت تخليه و مرمت ابنيه تاريخي در  سوال هفتم: عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم اقدام عاجل
اختيار شهرداري رشت شامل ساختمان تاريخي شهرداري ، خانه فرهنگ و هنر و خانه ميرزا خليل رفيع 

و برنامه بازآفريني شهري ، كه مي تواند منتهي به آسيب ساختمان  ٩٨براساس برنامه و بودجه مصوب سال 
  هاي مزبور در فصل بارش باران گردد.

 محترم شهردار آن از سوال طرح ابالغ موضوعيت به ١٣٩٩-٢٦٤٥٧- ر ش شماره نامه به عطف شهردار؛پاسخ 
 شهرداري و خانه عمارت بناي ميرزا خليل رفيع، تاريخي بناي سه مرمت مطالعات جهت سوال؛ ٧  بند پاسخ در

 مشاور هاي شركت با كارفرما عنوان به رشت شهرداري توسط قرارداد انعقاد)قديم استانداري( هنر و فرهنگ
  شود: مي پرداخته آن شرح مستندات، به به عنايت با كه گرفته صورت
 و عمران سازمان نظارت و هماهنگي با و كارفرما عنوان به رشت شهرداري: رفيع خليل ميرزا بناي الف)

 قرارداد انعقاد  ٦٦/١٢٧٧/ب  قرارداد شماره به آريا افالك ابنيه مرمت شركت با  ١٩/١٠/٩٧تاريخ در بازآفريني
رسيد  اتمام  به مشاور توسط مطالعات مطالعات آسيب شناسي پس از تخليه بناي مذكور آغاز  گرديد.طرح.نمود

و در شوراي فني ميراث كليات طرح تصويب گرديد.مورد اصالح مورد نظر ميراث در خصوص (نوع مقاوم سازي 
ذر ماه سال گذشته به ميراث ارسال گرديد و سازمان ضمن ديوار ضلع شمالي) پروژه  در شوراي فني در آ

پيگيري حضوري از اداره ميراث به محض پاسخ آن اداره و صدور مجوز خواهد توانست اقدامات الزم در خصوص 
برگزاري مناقصه و اخذ پيمانكار جهت مرمت بنا را به زودي آغاز نمايد. الزم به توضيح است سازمان عمران و 

از سال گذشته پس از موارد اعالم شده توسط مشاور طرح جهت رفع خطر آني آمادگي الزم جهت باز آفريني 
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اخذ پيمانكار به منظور  رفع خطر را  دارد ضروري است مراحل قانوني و پاسخگويي و صدور مجوز توسط سازمان 
ط تندات توسميراث فرهنگي در خصوص تصويب جرئيات طرح صورت پذيرد كه تا كنون علي رغم ارسال مس

شهرداري از آذر ماه سال گذشته منتظر پاسخ و تأييد و صدور مجوز توسط ميراث مي باشد. ضمنا مبلغ مورد 
  ريال مي باشد. ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٨ريال و برآورد مرمت كامل ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/٣نياز جهت رفع خطر آني 

 نظارت و هماهنگي با و كارفرما عنوان به رشت ساختمان تاريخي شهرداري (عمارت شهرداري): شهرداري ب:
  قرارداد شماره به خورشيد عمارت مشاور مهندسين شركت با ١٦/٢/٩٨ مورخ در بازآفريني و عمران سازمان

كمي با تاخير (به دليل امتناع  گذشته سال عمليات آسيب شناسي در. است نموده قرارداد انعقاد  ٦٦/١٤١٥/ب
درخواست ميراث) و متعاقبا با مسووليت آزمايشگاه استاك و تحت  شهرداري رشت از امضاي تعهد نامه مورد

نظارت مشاور طرح و  سازمان انجام پذيرفت. بخشي از مطالعات طرح جهت بررسي و تاييد به اداره كل ميراث 
 ذكر شايان ارسال گرديده و سازمان ضمن پيگيري هاي حضوري منتظر اعالم نظر و پاسخ ميراث مي باشد.

 جهت الزم آمادگي آني خطر رفع جهت طرح مشاور توسط شده اعالم موارد از پس گذشته سال از سازمان است
باشد و  مي ريال ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠ آني خطر رفع جهت نياز مورد دارد. مبلغ  را خطر رفع منظور به پيمانكار اخذ

 ٢٠٠٠زيربناي حدودا ميليون ريال با  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠مرمت اجراي پروژه از سوي مشاور بازاي هر متر مربع 
مترمربع اعالم گرديده است. بر آورد دقيق پس از ارسال نتايج عمليات آسيب شناسي از سوي آزمايشگاه توسط 

طي جلسه اي با مديركل جديد ميراث  ٢٨/٠٢/٩٨مشاور به صورت دقيق مقدور خواهد بود.ضمنا در مورخ 
يه تاريخي منعقد گرديده است كه به زودي جهت فرهنگي تفاهمنامه اي جهت بازسازي و مرمت كامل اين ابن

  تصويب به شوراي اسالمي شهر ارسال مي شود.
 نظارت و هماهنگي با و كارفرما عنوان به رشت خصوص خانه فرهنگ و هنر (استانداري قديم):شهرداري ج:

  قرارداد شماره به خورشيد عمارت مشاور مهندسين شركت با ١٦/٢/٩٨ مورخ در بازآفريني و عمران سازمان
ولي به دليل عدم  گرفته انجام مشاور توسط اوليه مطالعات طرح است نموده قرارداد انعقاد  ٦٦/١٤١١٩/ب

تخليه ساختمان عمليات آسيب شناسي انجام نگرديد.لذا طي جلسات مشترك با مشاور طرح و استعالم نظر 
ساختمان فرهنگ و هنر عمليات آسيب كارشناس ميراث مقرر گرديد با حفظ شرايط فعلي و حضور پرسنل 

جهت بررسي و تاييد به اداره ميراث ارسال گرديده و  شناسي در هفته آينده صورت پذيرد. بخشي از طرح
 الس از سازمان است ذكر باشد شايان مي ميراث پاسخ و نظر اعالم منتظر حضوري هاي پيگيري ضمن سازمان
 به پيمانكار اخذ جهت الزم آمادگي آني خطر رفع جهت طرح مشاور توسط شده اعالم موارد از پس گذشته
الزم به ذكر است  .باشد مي ريال ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠ آني خطر رفع جهت نياز مورد مبلغ .دارد را خطر رفع منظور

به دليل مشكالت مالي شهرداري جهت انجام مرمت و احياي ابنيه تاريخي و كاربري مصوب دو بنا در شوراي 
فني ميراث به ترتيب موزه (خانه) رشت و فرهنگي و عدم استقبال سرمايه گذار از اين نوع كاربري و نداشتن 

سط شهرداري از اداره ميراث به دليل لزوم خريد اشياء امكانات و شرايط مورد نياز جهت احراز مجوز موزه تو
موزه اي، سال گذشته سازمان عمران و بازآفريني از سازمان سرمايه گذاري درخواست تهيه پكيج اقتصادي و 
ارائه مدل هاي اقتصادي و درآمدزا براي عمارت شهرداري و ساختمان فرهنگ و هنر نموده تا با جذب سرمايه 

خصوص مرمت دو بناي تاريخي فوق الذكر اقدام نمايد.لذا در همين راستا نشست مشترك في گذار بتواند در 
مابين دو سازمان و با حضور مشاور مطالعاتي طرح برگزار و تصميم بر اين شد كه مشاور عمارت خورشيد بر 

د قدام نماياساس شرح خدماتي كه دو سازمان در اين خصوص تهيه كرده بودند نسبت به مطالعات اقتصادي ا
و شهرداري همزمان درحال مذاكره جهت جذب سرمايه گذار در خصوص مرمت باز زنده سازي و تجديد حيات 

 اين دو بنا مي باشد.
سوال هشتم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر مبني بر استفاده از عوايد حاصل از فروش ساختمان 

اده از برخي كدهاي درامدي من جمله دريافت وام براي تجاري گلسار در پروژه هاي عمراني و همچنين استف
  پرداخت هزينه هاي جاري ماننده حقوق و دستمزد استفاده گرديد. 

مورخ  ١٥٤٦٤٠در خصوص عوايد حاصل از فروش ساختمان هاي تجاري گلسار در نامه شماره  پاسخ شهردار؛
ريال و يك فقره  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣١مبلغ فقره چك به  ١٧، ١٣٩٨تا پايان سال  ٩٧: از ارديبهشت ٢٩/٠٨/٩٨

ريال به حساب شهرداري رشت  ٣٠٠/٠٠٨/٣٧٤/٥٥٤ريال جمعا به ارزش  ٣٠٠/٠٠٨/٣٧٤/٢٧چك به مبلغ 
واريز شد كه تنها سه فقره چك در زمان حضور اينجانب وصول شده كه در دوره اينجانب براي پرداخت هاي 
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است همچنين به گزارش مدير مالي وقت در طول مدت عمراني و غرامت ملك از محل عمراني منظور شده 
ريال بوده كه مويد منظور  ٦٣٤/٢٧٢/١٦٩/٠٢٢/١هاي پرداختي عمراني به مبلغ هاي مربوطه هزينهوصولي چك

  كردن هزينه هاي مربوطه براي پروژه هاي عمراني در سالهاي قبل از حضور اينجانب مي باشد.
آيين نامه شرايط احراز تصدي سمت شهرداران مصوب  ٥رالعمل ماده دستو ٣سوال نهم: عدم توجه به ماده 

و عدم رعايت آيين نامه معامالتي شهرداري در عقد  ٢٥/٣/٩٨ – ٥٦٦٢٨هيئت وزيران به شماره  ٢٥/٢/٩٧
قرارداد و پرداخت وديعه محل سكونت شهردار رشت كه با توجه به تاكيدات موكد مقام معظم رهبري در ساده 

 ايد. درصورتيكه شهرداري رشتزيستي مسئولين، اقدام به اجاره منزل مسكوني با وديعه غيرقابل قبول نموده
   مشخص جهت سكونت شهردار مي باشد. داراي ملك

مورخ  ٩٨/ش/٢٠٧١/٠٣/٨٧٣در خصوص پرداخت وديعه محل سكونت اينجانب؛ در نامه شماره  پاسخ شهردار؛
ريال در  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/٤به استحضار رياست محترم شوراي اسالمي شهر رسانده شد كه مبلغ  ٢٤/٠٩/٩٨

درصد باقيمانده طي  ٥٠اب شهرداري واريز گرديد و بابت رهن ملك توسط اينجانب به حس ٢١/٠٨/٩٨مورخ 
به حساب بدهكاري آقاي علي شجاع شرق مالك ساختمان منظور، كه پس از  ١٢٦٥٣سند حسابداري شماره 

پايان مدت اجاره از ايشان اخذ و نسبت به پاسي بدهكاري اقدام مي گردد. الزم به ذكر است به استناد ابالغ 
راز سكونت شهرداران در محل خدمت خود، تمامي شهرداران مكلف به سكونت در دستورالعمل جديد نحوه اح

محل خدمت خود به همراه خانواده مي باشند كه در دوران آقاي دكتر نصرتي شهردار رشت نيز منزل مسكوني 
جا نايشان توسط شهرداري تاًمين شده و براي اقامت ايشان در نظر گرفته شده بود كه اينجانب نيز مدتي در آ

سكونت داشتم كه به علت عدم توافق شهرداري با مالك مجبور به تخليه ملك مورد نظر گرديدم. لذا اين امر 
مسبوط به سابقه بوده و طبق دستورالعمل ابالغي وزارت كشور اقدام قانوني صورت پذيرفته است.الزم به ذكر 

ي است ( قبل از حضور اينجانب ) به است خانه شهردار كه در خيابان عطاآفرين واقع شده است مدت زياد
  عنوان ساختمان اداري ناحيه دو منطقه دو در حال بهره برداري مي باشد.

شهرداري رشت ، پس  ٩٧سوال دهم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم ارسال تفريغ بودجه سال 
  از برسر كار آمدن باز مانده حسابهاي شهرداري تا به امروز.

 ١٣٤٤قانون شهرداريها مصوب  ٦٧؛ طبق ماده  ١٣٩٧در خصوص ارسال تفريغ بودجه سال  ؛پاسخ شهردار
مي باشد كه مي بايست قبل از حضور  ١٣٩٨تا تيرماه  ١٣٩٧اصالحات بعدي زمان ارائه تفريغ بودجه سال 

سي عملكرد و عدم حسابر ٩٦و  ٩٥، ٩٤اينجانب بايد انجام مي پذيرفت ليكن به دليل عدم تصويب تفريغ سالهاي
اثرگذار مي باشد و عليرغم مشكالت حاصل از شيوع ويروس  ٩٧سالهاي ذكر شده كه در تنظيم تفريغ سال 

و لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي و رشد و حضور يك سوم كاركنان منجر به تأخير در بستن  ١٩كوويد 
هاي انجام شده تا پايان خرداد به حساب ها گرديد كه با توجه به اقدامات امور مالي شهرداري و هماهنگي

شوراي محترم اسالمي تقديم مي گردد.الزم به ذكر است تفريغ بودجه شهرداري رشت در سالهاي ماضي تأخير 
به مراتب بيشتر داشته است و اينجانب از زمان حضور در سمت شهردار تاكيد بر اجراي تكاليف عقب افتاده 

  ري قرار داده شده است. شهرداري داشته و در دستور كار شهردا
سوال يازدهم: استفاده از عبارات و الفاظ نامناسب در جلسات با پرسنل از جمله تشبيه شهر رشت به ... و يا 
بكارگيري عبارات نامناسبي كه در جلسه كميسيون بهداشت در تشريح وضعيت خود به كار گرفتيد و بنده از 

ان مقام ارشد شهرداري، شهروندان و به ويژه شهر رشت نمي بازگو كردن آنها معذورم به هيچ عنوان در ش
  باشد.

ارتباط بين شهردار، اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر و كليه همكاران خدوم شاغل در مجموعه  پاسخ شهردار؛
شهرداري رشت همواره بر مبناي احترام متقابل و در چارچوب ضوابط اداري بوده و دفاع از حقوق كليه همكاران 

يشه براي اينجانب اصل بوده است. در جلسات متعدد همواره بر اين موضوع تأكيد داشته ام كه صحت اين هم
  موضوع و با بررس مطالب باز نشر شده در پورتال شهرداري و پايگاههاي خبري قابل استناد است.

ي در مناقصه كود سوال دوازدهم:  عليرغم تذكرات شفاهي و كتبي مكرر، عدم توجه به صرفه و صالح شهردار
آلي كه منجر به اختالف قيمت فاحش در تأمين ملزومات اين پروژه گرديده و مورد حساسيت شورا و نهادهاي 

  نظارتي واقع گرديده است.
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 ٥در مناقصات شهرداري، كميسيون معامالت عمده و كميته فني و بازرگاني كه متشكل از   پاسخ شهردار؛
 عضو كميته فني و بازرگاني به٩قوانين و مقررات شهرداريها) و ١٣با ماده  عضو اصلي كميسيون مناقصه(مطابق

يش افزا انتخاب شهردار و با حضور نمايندگان مطلع بازرسي و حراست تشكيل مي گردد. لذا در خصوص پروژه
است.  شركت اسناد مناقصه را خريداري نموده اند و تنها يك شركت پيشنهاد قيمت داده٥ظرفيت كود آلي 

 يمت پيشنهادي پيمانكار توسط اعضاي كميته فني و بازرگاني رسيدگي و نتيجه به كميسيون معامالتق
يش دليل اختالف قيمت برآورد پروژه افزا. پيشنهاد گرديد و تصميم قطعي توسط كميسيون معامالت گرفته شد

ات، عوارض كليه ماليد. باشذيل مي  ظرفيت كودآلي با قيمت پيشنهادي پيمانكار مطابق اسناد مناقصه به شرح
قانوني به عهده فروشنده  و ساير حقوق دولتي، هزينه هاي ترخيص و حقوق و عوارض گمركي و هرگونه كسورات

قيمت ارز از زمان فراخوان تا ارائه پيشنهاد   .هيچگونه تعديلي به موضوع مناقصه تعلق نمي گيرد مي باشد
شرايط خصوصي: فروشنده موظف به راهبري و نگهداري  .استتومان تغيير داشته ١٥٥٠٠ تومان به١٢٥٠٠از

نمايد.(اين اي دريافت نميها بوده و از اين بابت هزينه در يك دوره سه ماهه پس از راه اندازي اوليه دستگاه
مسئوليت و هزينه هاي مربوط به حمل و بيمه و انبار و نگهداري و د.) دوره جزء دوره اوليه پيمان نمي باش

انتقال تكنولوژي و  ماشين آالت و ابزار آالت بر عهده فروشنده است انتقال كليه تجهيزات مصالح و گمرك و
دانش فني جزء تعهدات فروشنده است. در صورت صالحديد خريدار، موظف به آموزش پنج نفر از متخصصين 

اجرا مي باشد و  فروشنده موظف به پوشش بيمه اي مسئوليت و حوادث براي پرسنل خود در حين .مي باشد
كليه اصول ايمني سالمت و بهداشت را حين اجرا طبق قوانين اداره كار رعايت نمايند، فروشنده  مي بايست

تامين آب و برق  .بيمه تمام خطر تجهيزات از مرحله حمل و انبار تا نصب و راه اندازي مي باشد موظف به انجام
نيز بر عهده  ليكن هزينه هاي مصرفي در دوره نصبتا حمل و نصب تجهيزات به عهده خريدار مي باشد 

مطابق برآورد اوليه منضم در پيمان هزينه اجراي شالوده و استراكچر و تجهيزات جانبي سازهاي   فروشنده است
ريال (يك ميليارد و پانصد هزار تومان) مي باشد كه بي شك تجهيز كارگاه خاص ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥داً حدو

درصد ١٠در بخش تامين تجهيزات فروشنده ميبايست نوسانات قيمت ارز تا  ي نياز دارد.خود و هزينه هاي دفتر
درصد به نسبت روز پيشنهاد ١٠به نسبت روز پيشنهاد و لحاظ نمايد و خريدار در صورت افزايش نرخ ارز تا 

بسته به  داشت. با توجه به موارد فوق بديهي است كه هر مناقصه گري تعهدي در جبران خسارت را نخواهد
سودي كه از قرارداد مد نظر دارد مبلغ پيشنهادي به نسبت قيمت  ساختار و توانمنديهاي خود و همچنين ميزان

  .مناقصه گران رقابت مالي خود را انجام مي دهند پايه مندرج ارائه نمايد فلذا در اين خصوص
اه مدت و شائبه دار در مناصب سوال سيزدهم: نابساماني در حوزه سرمايه انساني و عزل و نصب هاي كوت

  كليدي شهرداري .
 عمران قبيل از شهر امور اداره منظور به رسان خدمت غيردولتي عمومي نهاد عنوان به شهرداري پاسخ شهردار؛

  مي مصوب سازماني هاي پست و مشخص اداري ساختار داراي...  و آن ساكنان رفاه و شهر بهداشت آباداني، و
 نجشس و ارزيابي با مقررات، و قوانين چارچوب در صادره هاي ابالغ كليه تاكنون اينجانب انتصاب زمان از .باشد

 و انونيق مراجع از صالحيت استعالم ضمن شايسته، و توانمند انساني منابع شناسايي براي تالش وقت مديران
  ودهب بالتصدي هاي پست در افراد انتصاب منظور به صادره هاي ابالغ از بخشي .است پذيرفته انجام ذيصالح

 گريدي بخش .بود گرديده موكول شهردار انتصاب از بعد به شهردار انتخاب پروسه از اعم منطقي داليل به كه
 ايه پست در افراد از برخي بكارگيري منع بر مبني قانوني مراجع از واصله آراء دليل به صادره هاي ابالغ از

 نسبت محدود زمان فرصت در بايست مي شهرداري و بوده مشخص زمان با حساس هاي مسئوليت و مديريتي
 هاي ابالغ ، انساني سرمايه مديريت حوزه در .نمود مي اقدام مناسب  جايگزين انتصاب و انتخاب شناسايي، به

 مناطق و سازمانها مركز، شهرداري از اعم مختلف هاي حوزه نيازسنجي و بازنگري براساس كاركنان جابجايي
 طي و مقصد و مبدا هاي واحد در مربوطه مديران تاييد و  نظرات نقطه اخذ و الزم هاي بررسي از پس كه بوده

 و تشناخ و مجموعه انساني منابع تجارب و ها توانايي به توجه با شهرداري .است پذيرفته انجام قانوني مراحل
 اعطاء زمان واز  پردازد مي شده دهي سازمان و معين صورت به ها مسئوليت توزيع به نسبت آنها ارزيابي

 شرايط بودن دارا عدم از اطمينان محض به و گرفته قرار سنجش مورد افراد به محوله امورات كليه مسئوليت
 ينا در و انجام شهرداري ادوار تمامي در امر اين كه نمايد مي اقدام منصوبه  افراد عزل به نسبت ، ها مسئوليت

  .است پذيرفته صورت الذكر فوق موارد كليه گرفتن نظر در با نيز دوره
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سوال چهاردهم:  عدم ساماندهي مزار شهداي گمنام در پارك ملت و مسكن مهر با توجه به تذكرات و مكاتبات 
  مكرر شوراي اسالمي شهر .

 مقر در اي مهر جلسه و مسكن گمنام شهداء مزار ساماندهي عدم درخصوص ٢٤/٢/٩٩ مورخ در پاسخ شهردار؛
 فرهنگي كميسيون شورا،رييس با حضور فرماندار محترم، شهردار رشت،رييس رشت شهرستان فرمانداري

 سپاه مجموعه امناء و هيات سپاه فرماندهان از وچند تن شهري سبز وفضاي سيما،منظر سازمان شورا،رييس
 عيينت مبلغ از محترم پيمانكار اينكه به توجه با ملت پارك در گمنام شهداء پروژه درخصوص. گرديد تشكيل

 استعالم پاسخ در بردن دست با همچنين. است نموده عدول در قرارداد متوسط معامالت سقف حدود در شده
 ستعالما پاسخ در دارد. مضافاً تناقض گرديده سازمان تحويل مشاراليه امضاء با كه پيشنهاد قيمت برگه وارايه
 يچگونهه مصالح تهيه در و سازمان باشدپيمانكارمي توسط وسايل ونقل حمل و همچنين نياز مورد مصالح كليه

و  يينتع آينده روز ده ظرف پروژه ادامه چگونگي خصوص در تصميم فوق در جلسه  بنابراين ندارد مسئوليتي
 برگزاري از بعد مهر مسكن پروژه درخصوص .گردد اعالم سازمان به ابالغ بصورت ١٤ ماده در گرديدكه تكليف

 پروژه و مخالفت نظر مورد طرح با سپاه مجموعه امناء هيات توسط زني كلنگ و شروع افتتاح هنگام در استعالم
 رد حاضرين امضاء و با ارايه جديد طرح  سپاه مجموعه امناء هيات پيشنهاد با فوق جلسه در كه گرديد متوقف
 يمتق و برآورد اجرايي هاي ونقشه و محاسبات طراحي فاقد  شده ارايه طرح متاسفانه كه گرديد تصويب  جلسه

 كه گرديد ارايه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ تقريبي ارزش جديد با طرح حضار شفاهي اظهارات وطبق باشدمي
 طبق آن بر ومازاد نمايد منعقد قرارداد ميتواند  ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠/٣ سقف تا متوسط معامالت حد در سازمان
   گردد. ابالغ شهرداري به اي اليحه وطي اعتبار تامين فرماندارمحترم توسط حاضرين اظهارات

 خالصه مفيد مذاكرات 

پسماند در منطقه  تيريمد يرشت با چالش ها يحضور بنده در شهردار ي: در ابتداندرشت، گفت محترم شهرداري، ناصر حاج محمددر ادامه آقاي 
 شانايزمان مشخص شده توسط  انيرا نصب كرده بود و قرار بود در پا يروزشمار يكه فرماندار وقت شهرستان تابلو يا. به گونهميدسراوان مواجه ش

نده به كه ب يمنطقه شود. زمان نيوارد ا دينبا يزباله ا گريزمان روزشمار، د انيگفتند پس از پا يم زيدستگاه زباله سوز نصب شده و مردم سراوان ن
اقدامات  ،يزيمدت با برنامه ر نيمانده بود. كه در ا يروز باق ١٣١گذشت و تنها يروزشمار م يروز از شروع آن تابلو ٦٠٠از  شيرشت آمدم ب يشهردار
  .مييمشكل را رفع نما نيا ميبا مردم منطقه توانست قانع كننده يزنيرشت و را يشهردار
: از گذشته به واسطه عدم وجود ابراز كردندشهر رشت،  يشورا ياز اعضا يكيمطرح شده توسط  يبند ١٤در پاسخ به سواالت  يمحمد حاجآقاي 

مواجه بود. اما  ريخأرشت با ت يكاركنان شهردار يايحقوق و مزا گر،يد يهاياز شهردار يارياز شهر همانند بس ينگهدار يباال يهانهيو هز ينگينقد
 وعيو پس از آن ش ٩٨برف در بهمن ماه  ديواسطه بارش شد متأسفانه به يولشده است  پرداخت ٩٨مطالبات پرسنل در سال  هيحاضر كل لدر حا

  . ميدر اسفندماه  مواجه بود يبا مشكالت يشهردار يدر بخش درآمد يكرونا و بروز مشكالت
گذشته روند  يدوره هاد: در دنعنوان كر زيرشت ن يشهردار يو كارگران شركت يپرداخت حقوق كاركنان رسم انيم يزمان ريدر خصوص تأخ ايشان

 يمداز جمله منابع درآ يمختلف شهردار ياز اكنون بوده است و در حال حاضر با وجود حذف درآمدها شتريسفانه بأدر پرداخت حقوق مت ريخأت
 يها يدر پرداخت ريخأدوره با كاهش زمان ت نيمواجه شده است كه در ا ياريبا مشكالت بس يعوارض ارزش افزوده و... شهردار ،يو رانندگ ييراهنما

از دولت  يو مطالبات شهردار "و"از بند  زين ياريحقوق ها پرداخت شده و مبالغ بس يشده تمام جاديبا وجود مشكالت ااما  ميمواجه هست يشهردار
كه از  يپرداخت نمودم در حال نيحقوق را در ماه فرورد نيرشت آمدم اول يكه به شهردار يد: بنده زماندنكر ديكأت شهردار محترم احصا شده است.

 يبده چگونهيه ٩٨ان سال يرشت تا پا ي: خوشبختانه شهردارندگفتديگرسوال  ايشان در پاسخ به  كار خود را آغاز نمودم. ياواخر خرداد ماه شهردار
كه بنده به عنوان شهردار آمدم از  يان. زمميهست شيپها  يدر پرداخت يشهردار مانكارانيماه از پ كي زيو هم اكنون ن ردندا يبه كارگران شهردار

در صحن شورا اظهار  يرشت در خصوص سوال بعد محترم شهردار  .ميندار يبابت مشكل نياما اكنون از ا ميودب ٩٧لحاظ پرداخت حقوق در بهمن 
 يبرا يحقوق مربوطه در سال جار يداده شده است و تمام مانكاريتذكر به پ نيمنعقد نشده است و ا ييامضا ديقرارداد سف چي: در دوره بنده هندداشت

وق و حق مانكارانيو پس از آن مطالبات پ يقانون ونيحقوق كارگران، سپس د ستيبايابتدا م ي: شهردارندافزود ايشان   شده است. دهيكارگران د
تومان از  ارديليم ٦٠ ميماه توانست ٦مطرح شده بود و ما پس از  يداترايا  يسازمان بازرساز سوي از بنده  شيپ .كندپرداخت را و...  مهيمانند ب يقانون

  .مييرا پرداخت نما مانكارانيپ ونيد يپرداخت
از آن پرداخت نشده بود  يالياز بنده منعقد شده بود و تا آن زمان ر شيپ يشهردار يروهاين مهيب ند:گفت يدر پاسخ به سوال بعد آقاي حاج محمدي

خصوص منعقد شد و  نيدر ا زين ياوجود دارد و صورتجلسه ياجتماع نيمأخصوص آغاز شده است و اسناد آن در سازمان ت نيدر ا يو اكنون پرداخت
دو بار بن  زين نهايتومان پرداخت گردد و در كنار ا ارديليم ميو ن ٣به صورت ماهانه  يتهاتر شود و مابق "و"بند  قيها از طرياز بده يمقرر شد بخش

  هستيم.ماه  بهشتيحق لباس كاركنان در ارد يبرا يپرسنل تعلق گرفت و در حال آماده ساز به ييها
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 يشناس بي: مطالعات آسندرشت، گفت يتحت تملك شهردار يخيتار يساختمان ها تيدر خصوص وضع يرشت در پاسخ به سوال محترم شهردار
از  يابالغ شده است كه در ضلع يانجام شده است و موارد اصالح يفرهنگ راثيم يآن از سو يو مطالعات فن ديرس بيبه تصو عيرف ليخل رزايخانه م

  صورت گرفته و در حال انجام است. ييها يزنيخصوص را نيوجود دارد كه در ا يساختمان سواالت يساز مساختمان از لحاظ مقاو
جهت برداشت در  يشگاهيخصوص انجام شده است. آزما نيدر ا ي: مطالعاتنداظهار داشت زيرشت ن يشهردار يخيدر خصوص ساختمان تار ايشان
آن بودجه در نظر گرفته شده است و قرار است  يتومان برا ارديليم ١٢تاكنون كه  ميهست شيمتر در نظر گرفته شده و منتظر جواب آزما ١٣عمق 

قرار  يدر خصوص ساختمان سازمان فرهنگ رشت برسد.شهر  ياسالم يشورا بيبه تصو ديساختمان در نظر گرفته شود كه البته با نيدر ا يا وزهتا م
 جهيبه نت يتوافق يسه ساختمان مدنظر را ط ميبتوان ميدواريبه دست ما برسد كه تاكنون انجام نشده است و ام يفرهنگ راثيم يهايبررس جياست نتا

بنده به عنوان شهردار رشت  نكهيماه قبل از ا كيسال و  كي ٩٧ بهشتي: از اردعنوان كردند گريد يدر پاسخ به سوال يمحمد حاجآقاي   .ميبرسان
شده بود، آنچه كه اكنون  نهيشده بود كه در موارد مختلف هز زيوار يتومان به حساب شهردار ونيليم ٤٠٠و  ارديليم ٥٥جمعاً  ميكار خود را آغاز نما

پرداخت شده  يفقره چك در زمان بنده به شهردار ٣تومان بوده كه  داريليم ١٠٢ يشهردار يعمران يهانهيارائه نمودند، هز يشهردار يمال تيريمد
  انجام شده است. يعمران نهيتومان هز ارديليم ١٠بود كه در همان زمان 

 نيعطاآفر ابانياز حضور بنده به عنوان شهردار رشت ملك مدنظر در خ شي: پاظهار كردنددر بحث خانه محل سكونت شهردار رشت،  آقاي شهردار
بق نبودند و ط ياجاره شده بود. كه مالك ساختمان آماده ادامه همكار نيشيشهردار پ ينصرت يآقا يبرا يشده بود و ملك هيناح يبه شهردار ليتبد

زمان اجاره، مبلغ مدنظر به حساب  انيشده بود كه پس از پاپرداخت  يتوسط شهردار %٥٠مبلغ خانه توسط بنده و  %٥٠انجام شده بود  هك يمكاتبه ا
  باشد. يرشت نم يمتوجه شهردار يزيچ چيگردد و ه يباز م يشهردار

گفته شود بنده  نكهيشهر رشت احترام قائل بوده ام و ا فيمردم شر ي. بنده همواره برااست ماه  ريبودجه در ت غي: زمان ارائه تفرايشان ادامه دادند
اشته كه د يجلسات يو در تمام ستين يو در شأن بنده و كاركنان شهردار ستين حيشهر گفته ام اصالً صح نيمردم ا ايدر مورد شهر رشت  ييناسزا

 ي ومعامالت فن تهيمناقصه كم ني: در اشهردار رشت تصريح كردند يدر خصوص بحث مناقصه كود آل در ادامه   ما ضبط شده است. يصدا ميا
ولت قرار د يرتال رسمومناقصه در پ نياست و ا دهيرشت ارائه گرد ياسالم يكه مطرح شد پاسخ آنها به شورا يشده است و سواالت ليتشك يبازرگان

  الزم را ارائه داده ام. حاتينفر كار را ادامه داده است كه بنده توض كيمناقصه شركت كرده بودند كه  نيشركت در ا ٥گرفته است و 
 نيدر ا زين يا تهيرشت وجود دارد و كم يشهردار يپست ها و احراز در يتصد طيو شرا دياز بنده با تجربه تر هست زانيد: همه عزدنافزو ايشان

ورت شود كار انتصاب ص دأييشود و اگر ت يانجام م يتيامن تيصالح دأييشده و ت يبخواهد انجام شود در آن بررس يخصوص وجود دارد كه هر انتصاب
گمنام منعقد شده است و  يمزار شهدا يبرا يتومان با فرد ونيليم ٢٤٩به مبلغ  ياز بنده قرارداد شي: پبيان كردند يمحمد حاجآقاي    .رديذپ يم

 گمنام يموضوع انجام شد كه در آن جلسه مقرر شد مزار شهدا نيا يبرا يخصوص جلسات ني. در همافتيكار ادامه  نيا يها نهيهز يبه صورت شفاه
و سپاه پرداخت گردد و در  يتوسط فرماندار يو مابق يها توسط شهردار نهياز هز يشود و بخش يسوم خرداد كلنگ زن ازمان بدر مسكن مهر هم

 انيدر پا يمحمد حاجآقاي   ارائه شود. مانكاريبا پ يدياست كه قرارداد جد رفتهياقدامات الزم صورت پذ زيگمنام در بوستان ملت ن يمورد مزار شهدا
  د.دنو تشكر نمو ريتقدشهر رشت و اصحاب رسانه حاضر در جلسه  ياسالم يشورا ياز اعضا

 نيا دي: باابراز كردندعضو  يداشت روز اهدايگرام سپس آقاي بهراد ذاكري، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا با
در  آقاي ذاكري  داشت. يشان را اهدا كنند گرام زانيعز يكنند تا اعضا يم يريگ ميسخت تصم اريبس طيكه در شرا ييخانواده ها يروز را برا

ندادم و  أير شانيبه ا ،يحاج محمد يآمدن آقا يام كه برا: بنده تنها عضو شورا بودهافزودندجلسه طرح سوال از شهردار رشت،  يخصوص برگزار
. دموداشتم كه مطرح نم ييهاحضور داشتند بارها و بارها سواالت و دغدغه  شانيكه ا يداشتم. در طول دوران يمشخص ليدال زين خود ندندا أير يبرا

 يوراش يبه اعضا گريد يو برخ يشهردار تيرياز مشكالت به مد يبرخ از مسائل گفته نشد. يسركيمطرح شد. اما  ييسواالت و دغدغه ها زيامروز ن
بوده  وراش يانتصابات تحت فشار اعضا ايموضوع اشاره نكردند كه آ نيشهردار به ا يگردد. بنده اگر امروز در بحث انتصابات سوال دارم، آقا يشهر باز م

كند به خود ما و  يم دايموضوع ربط پ نيرخ داد. ا يدانند كه در كجاها چه اتفاقاتيم يبه خوب وراشمحترم  يسوال را اعضا نيجواب ا ر؟يخ اياست 
   است. دهيرس نجايكه به ا ميچه كرده ا مياز خودمان سوال كن ستيبا يم

انجام شد و بنده آن  ينصرت يقبل است، مانند همان ملك گلسار كه در زمان آقا يهااز سواالت مربوط به زمان ي: بخشنددادشورا ادامه  محترم عضو
. ميباشانصاف داشته  ستيبا يبرابر بود. بنده معتقدم م ٦ اي ٥ارزش آن  ديملك اگر اكنون وجود داشت شا نيشهر رشت نبودم و ا يزمان عضو شورا

نحوه  يبخشنامه داخل جاديچنان بر ابنده هم . وارد شده است ياز چه جهات ييچه فشارها مينگاه كن ديبنده سوال دارم و معتقدم با در بحث انتصابات
  .مينما يم ديكأانتصابات ت

 يبرخورد با افراد گريدادند در بحث د أيشورا به آن ر يارائه نمودم كه اعضا ١٠٠ماده  ونيسيكم ياعالم آرا يرا برا يبنده طرح يسازبحث شفاف در
 يتاليجيمحقق نشدن د نيو همچن ييبه بحث عدم دفاع مناسب در محاكم قضا نيهمچن ايشان  .كننديرا امضا م يمانند تركمانچا ييكه قراردادها

 ابانيسال در كوچه و خ ١٧كند  يافتخار م نكهيشهر با اشاره به ا يشورامحترم عضو  ،پوريمحمد حسن عل سپس آقاي  .ندشدن امالك اشاره نمود
  .ونميو به آن مد ستيبدن من جار ي: شهر من در تك تك سلول هاعنوان داشتندبه مردم شهر رشت خدمت كرده است، 

ك آگاه به سب ي: انتخاب شهردار بومادامه دادندها نبوده است،  يبه جناح بند يانجام رسالت خود متك يبرا نكهيا انيشهر با ب يشورا محترم عضو
شهردار رشت انتصاب پست  يبرا يربوميغفرد  كيعنوان به يحاج محمدآقاي  تيمنطقه در رفع مشكالت موثر است اما در نها نيمردم ا يزندگ

رفع مشكل  يبرا شده اديكه قسم  ايمهنشست يزي: دور مافزودند پوريعلآقاي    كردم. تيحما ايشاناز  اديز يهاقهيانتخاب شد كه با وجود اختالف سل
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تمام موضوعات را  تيشورا با حساس يبداند اعضا خواهميها طرح سوال است و از شهردار مقسم نياز ا يكيو  ميشهر اقدام كن تيمردم و ارتقاء وضع
  .شوديشورا هم مطرح م ي محترمسوال از اعضا نيو ا ميردكه شهر چ ياست كه برا نيما ا تيفعال نديو برآ كننديدنبال م
شهر رشت صداقت وجود ندارد،  يسفانه در شوراأ: متفتنداست، گ يجنگ زرگر كيسواالت مطرح شده به عنوان طرح سوال  نكهيا انيبا ب ايشان

م لَجلسه عَ  نيبه كارگران سكوت كردند اما در ا يتيحما يهاشهردار هستند چرا در قبال عدم پرداخت بن فيعملكرد ضع يكه امروز مدع يآنان
 نديفرآ كي يشورا است كه ط يحق اعضا ني: اندگفت شهر رشت يشورامحترم عضو  يضا رسولجناب آقاي ر  .كننديرا بلند م اناز كارگر تياحم

گو خواهم خپاس ي: بنده عضو شورا به چه كسندادامه دادايشان   .ميبه آن نگاه كن ديخواهد بود و با يجمع ميتصم نيبه موضوعات نگاه كنند. ا ينظارت
 نيه در اك يزانيپرداخت شد. همه عز يرعمرانيغ يهانهيهز يبرا يافتياز مبالغ در يو بخش ميبه بحث برج گلسار نگاه كن ديموضوع با كيبود؟ در 

. آنهم به ميتومان فروخته ا ارديليم ٥٠را  يتومان ارديليم ١٥٠نه،  يتومان ارديليم ٣٠٠ملك  كيآگاه هستند. ما  نيزم متيجلسه حضور دارند از ق
رسد كه دستگاه يم ييكار به جا :ندشهر رشت افزوداسالمي  يشورامحترم  عضو  پرسد؟ يسواالت را م نياز ما ا يكس ايماه؟! آ ١٥و در  يصورت چك

 ياست كه از گذشته در شهردار يرانيمد ياز حضور شهردار بوده است كه مربوط به برخ شيكار هم پ نياز ا يكند. بخشيبه موضوع ورود م يتيامن
هردار شود كه ش يم جاديا ييفضا ياز رشت فرار كردند. گاه شانيكه ا ميشاهد آن بود ينصرت ي: در زمان آقانداضافه كرد يرسولآقاي   حضور داشتند.

ه خودمان چه ك ميبه خود بزن يتلنگر ديما با نكهيا انيبا بايشان  شود. يامثال بنده م يمقابل خواسته ها نيمجبور به تمك زين يكند و گاه يفرار م
و با  ميتسيكه مقابل فساد با ميبرس نيبه ا يكه روز دوارميو ام مينبوده ا يموفق يدهد كه ما شورا ينشان م ياجتماع ي: شاخص هاندگفت م،يكرده ا

  .ميآن برخورد كن
 يه براك ميو قسم خورد ميمردم هست ندهيما نمااينكه  اني، با بشهر، رييس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي رزاديفاطمه شسپس خانم 

 ميتوانستياست كه ما م نيبر ا . تأكيداست بوده زين يكوتاه مييگويانجام نشده است، اما م يكار مييگوي: ما نمنداظهار داشت م،يمردم رشت خدمت كن
 ونيليم ١٠٠ يجاه مانده بود انجام نشود تا ب يآن باق %٢٠كه  ييپروژه ها نيپشت پرده بودند تا ا ي. چه كسانميكن ليرا تكمكاره  مهين يپروژه ها

ها، تعهدات و سالمت يتوانمندپايه همواره بر بهتر است عزل و نصب ها د: دنافزوسركار خانم شيرزاد    هزينه روي دستمان بگذارد؟تومان  ارديليم ١
راننده وارد شده اند و در  تحت عنوانوجود داشته كه افراد به  روين ييروز گذشته جابجا ١٠در  متأسفانه بنده اخباري دارم كه  .رديافراد صورت بگ

فتاري ر يبا افكار عموم، بايد ميمردم كار كن يشهر برا يدر ادامه شورا ميبتوانبراي اينكه : ايشان تصريح كردند  سازمانها و مناطق پخش شده اند.
و شهردار رشت  يشهر تيريمردم رشت نگران مد اگر شهردار رشت ماندگار شدند كارها را ادامه دهند و با مردم صادق باشند.قانه داشته باشيم. صاد

  مردم قدم بردارد. تيرضا يدر راستا ستيبايم زيهستند. شهردار ن
كه  ميو گفته ا ميقرآن گذاشته ا يما دست رو نكهيا اني، با ب ، رييس محترم كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شوراي شهر حجت جذب سپس آقاي

 ميبگو ديبا ديآ ي. اگر اسم بنده م ميمنافع مردم تالش كن يبرا ديو با ميمردم هست ندهي: ما نمااظهار كردند  ، كرد ميبر اساس منافع مردم كار خواه
چون آقاي شهردار اغلب در مورد پروژه : ايشان تصريح كردند   .شوراستتجميعي از سواالت منتخب اعضاي محترم و  ستين يسواالت شخص نيا

سراوان صحبت مي كنند مي خواهم از ايشان بپرسم كه زباله سوز سراوان در چه زماني نصب مي شود و شروع به كار خواهد كرد . از پشت همين 
وص مناقصاتي كه انجام شده از اعضاي شورا خواهش ميكنم كه واشكافي . د رخص در سراوان در حال رخ دادن است يفاجعه اتريبون اعالم ميكنم كه 

و  ستين يزيچ ني، اما چن در حال رخ دادن است يشود كه در سراوان اتفاقات خوب يم جاديا نيدر ذهن چن ي. گاهدر اين خصوص صورت پذيرد
چندين بار به همراه آقاي زاهد : ند ادامه دادرييس محترم كميسون بودجه    . در حال رخ دادن است يكه چه اتفاقات ميارائه نما يتوانم مستندات يم

قشار ابا حضور تعدادي از كارگران جلساتي جهت بررسي مشكالت كارگران برگزار شد . اما متأسفانه برخالف ادعاي آقاي شهردار هيچ يك از مشكالت 
نفر از كارگران منتخب شما برگزار شود و كارگران در  ٢٠زنده با حضور  مختلف كارگران حل نشده است و اگر غير اين است جلسه اي با پخش

 فهيوظ نيتوان گفت كه ا يبودجه نم غي. در بحث تفر كارگران انجام شده است نيكدام كار و مشكل ا مينيو ببخصوص مسائل خود صحبت كنند 
جام مشغله داشتم و نتوانستم ان دين؟ اگر بگو كنند يرا پرداخت م نيشيپ يها يبدهكار شانياست پس چرا ا ني. اگر چن شهردار نبوده كه انجام دهد

 نيوهت يكه به پرسنل شهرداربه صورت كتبي و شفاهي به شهردار تذكرداده ايم  بارها ن،ي: در بحث توهايشان افزودند   بدهم قابل قبول تر است.
 نهيهز ييدر بحث برج گلسار شورا مصوب كرده است كه مبلغ در بازگشا  . ئه دهمرا اراافرادي كه به آنها توهين شده  ستيتوانم ل ي. بنده م دينكن

  شما بعنوان شهردار مكلفيد اين موضوع را از طريق قانوني پيگيري كنيد و در اين زمينه پاسخگو باشيد . شود.
   ؟شخص ديگري اي دياست كه نصف مبلغ اجاره را شما پرداخت كرد نيدر بحث خانه سوال بنده ا

نيز با توجه به كيفيت نامناسب آسفالت معابراز مردم نظر سنجي شود و يابنده حاضرم با جنابعالي در سطح شهر و محالت رفته تا  در بحث آسفالت
  ر؟يخ ايهستند  يراضكه آيا  نظر مردم را د ر مورد كيفيت آسفالت جويا شويم

 نمي گردد، حتي از سالهاي گذشته  ي از پرسنل در طول سال بطور رندومي پرداختچندين ماه است كه بيمه بسيار : ددنكر ديكأت شورا محترم عضو
 ريخأت زانيم نيا يدر زمان سرپرستحتي ما و  رد نشده استتا كنون  ٩٨از سال  يآتش نشان ي نيروهاياجتماع نيمأت مهيماه است كه ب ٨ بطور مثال

قوق تا از ح ما ايجاب ميكند فهي. وظ را دارند يسواالت نيچن زياعضا ن ريو سا ستين شخصي  سواالتي كه مطرح شد.  ميدر پرداخت حقوق نداشت
 ضمن ،شهر يشورا محترم عضو، محمد حسن عاقل منشسپس آقاي   و ما بايد پاسخگوي رفتار و اعمال خود باشيم .  ميدفاع كناين شهرمردم 

شهردار  ينگاه با آقا ني: بنده با اابراز داشتند  ،يشهر تيريو نظارت بر مد شورا نسبت به پرسش سوال ياعضا ينحوه طرح سوال و حق قانون حيتشر
چه كرده  يشهر تيريكه ما در مد ننديبب خواهنديمعطوف به شهر رشت شده است و م ينظارت ينهادها ان،يكنم، دغدغه ما، مردم، متول يصحبت م
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كار  مشكل م؟يبا هم تعارف كن ميخواهي: تا چه زمان مايشان ادامه دادند .گو باشيد پاسخ ديبا يشهر تيريس مدأبه عنوان ر زين رانيو شما و مد ميا
  م؟يمردم انجام ده يبرا يبزرگ يبود كه كارها يانتظار سخت ايآ م؟يانجام ده قابل دفاعي كار نتوانستيم سه سال نيا طي كجاست كه 

كار  نيا مييسر خود را باال گرفته و بگو ميتوانيما م رديصورت بگ ي. اگر اتفاقندشو زيتجه ديما با يهاكارگاه يد: تمامدنكر ديكأمنش ت عاقلآقاي 
  . رديدر عزل و نصب ها صورت بذ يساالر ستهيشا ديانجام شده است. عزل و نصب ها دغدغه همه ماست. با

 نيچن دباي. چرا رديگ يجموعه كاركنان صورت مدر م يكار تيد: امروز با هر طرح سوال عدم ثبات و امندنشهر رشت ادامه دا يشورامحترم  عضو
  شود. يمسائل كنار گذاشته م نياز ا ياريبس ديمطمئن باش ميكن جاديا يشهر تيريكار را در مد يرخ بدهد؟ اگر ما فضا ياتفاق

ا گفت، اظهار ر قتيحق ديبا ايسكوت كرد  ديبا اي نكهيا انيشهر، با ب يشورا ي، رييس محترم كميسون حمل و نقل و ترافيكحامد عبدالهسپس آقاي 
 ه اندازهتا چكه ما  ميني. ببميكن ينامه شهدا را قرائت م تيبار است كه وص نيصد و چهل و دوميكجلسه شورا و  نيمو دو صد و چهليك: امروز ندداشت

آن بوده  يكه خود واسطه آن و بان يو خودمان را از موضوعات هستيم مانيهارسانه و مردم از حرف جلب توجهدنبال به مسائل  يبا مطرح كردن برخ
از مباحث و موضوعات را شفاف تر مطرح كنند. پاسخ ها  يلياست كه خ ني: گله بنده از شهردار رشت اآقاي عبدالهي تصريح كردند .ميمبرا كن ميا

 زانياز عز يخود به برخ يخودخواه ليكنم. بنده نتوانستم به دلي مياهاست. بنده از همكاران، پرسنل و... عذرخومحافظه كارانه  مراعات شده و اريبس
 يه برخك مينشسته ا يي: امروز ما جاند ادامه داد ايشان استفاده شد. گريد يافراد از افراد يخاما بنا به فشار بر كاري انجام دهند داشتند ييكه توانا

. اما سوال  دنشوراست كه سوال خود را مطرح كن يحق مسلم اعضا نيهد و... حضور داشتند. ادكتر زا ،يالطاف ،يپورعل انيآقا ؛از افراد بزرگ مانند
افراد در  يامروز منافع برخ آيا اين موضوع مبين اين است كه شود؟ يماهه گذاشته م ١٠مصرف حدودًا  خيهر شهردار تار ياست كه چرا برا نيبنده ا

سوال  ١٤٠هم اكنون  ميتوان يما م كه چيزي نيست،سوال  ١٤شب است.  نديگو ياكنون روز است م مييما اگر بگو شود. ينم نيمأرشت ت يشهردار
ازي به بثابت قدم را  يآقا حتي زماني كه آبروي، مطرح شد سواالت نيهمنيزدهند  يرا از رشت فرار يدكتر نصرت خواستنديم زماني كه. ميمطرح كن

 يهرداراز افراد قرار بود به ش يكه برخ يسواالت بود. زمان نيهم هم را عزل كنند باز يليخل يآقا اشتندقصد د تر سواالت بود، قبل نيهم گرفتند نيز
رستن و آ يآقا ديروز به بنده گفت كيدادند؟ شما  ستيبه شما ل يرخ داد؟ چه كسان يآنها گرفته شود، چه اتفاقات يجلو ديورود كنند شما خواست

اكنون بر  انياز آقا يكه برخ يپور گفتم كه بنده به همان قسم يحاج ي، بنده به آقامتوانم با آنها كار كن يرا نم دياداده شنهاديرا كه به من پ رلويام
 .ميا دهيافراد را هنگام اذان د ياند، اما نماز خواندن برخ دهيند يفرهام زاهد را برخآقاي  نماز خواندن بنده و  ديكنند اعتقاد دارم، شا يم ديكأآن ت

 سكوت كرده يعبدالهآقاي ها نوشته اند كه چرا  تيسا يبرخ رلويآرستن و ام يآقا عزلو در مورد  دارماعتقاد  ياد كردمكه  يبه همان سوگندبنده 
  كنم. يفكر م ياز مسائل شخص شتريبنده به منافع شهرم ب ؟  سكوت من به اين دليل است كه است

كه در آن  ي. در حالمياقامه نماز جماعت قرارداد بسته ا يبرا يروحان ١٧با  نهاي.  فارغ از اميرشت دار يدر شهردار يروحان ٢٥: ما ايشان ادامه دادند
در ادامه جلسه رييس محترم كميسون حمل و نقل و   . نگردد لياضافه تحم نهياستفاده شود و هز يموجود شهردار تيداشتم كه از ظرف ديكأزمان ت

قرض الحسنه داده  شانيشهردار بابت خانه پرداخت كرده اند را بنده به ا يكه آقا يتومان ونيليم ٤٧٥: ند، گفتجذب آقايدر پاسخ به ترافيك شورا 
ح مطر سهيئر ئتيشهردار آمدند و موضوعات را در صحن ه يآقا سهيرئ ئتيجذب، در ه يآقا ديهست يدارم. شما آدم با وجدان زين ديرس شانيام و از ا

وز داشت ريو گرام كيتبر، ضمن شهر رشت يشورامحترم عضو ي، علو نيرحسيامسپس آقاي سيد   د؟يخبر بود يموضوع ب نيشما از ا ايكردند. آ
به طوري  يحاج محمد ي: آقاابراز كردند ات شهردار، به كنايهاظهارو آرزوي نهادينه شدن اين فرهنگ در جامعه ايراني، در واكنش به  عضو ياهدا

 لحا ؛مطرح شددر ذهنم سوال  نياو متعجب شدم و لذت بردم نيز  بنده كهسواالت را پاسخ دادند  وب توصيف كردند وشرايط شهرداري و شهر را خ
نه ما و نه مردم هيچ خروجي ملموسي را نمي بينيم و همانطور كه امروز اعضاي خوب است چرا  تا به اين حد طبق گفته شهردار كه اوضاع شهر رشت

شان در شوراي شهر گذشته خروجي كاري شان چه بوده، مردم هم سوال مي كنند آقاي حاج كه سه سال از  عضويت شورا از خود سوال مي كنند
  ماه شهردار رشت بوده چه خروجي كاري براي اين شهر چه داشته است؟ ١١محمدي كه شما آورده ايد و 

ويژه داشتيد و بيشتر بودجه روابط عمومي  نيز صرف دو پروژه توجه  ه بهماه ازدهي ي زمانيآقاي علوي خطاب به شهردار گفتند: شما در اين بازه
ي ساخت يك سوله آن هم با پول دولتي و پروژه پروژه كود آل يبراتنها خروجي  گزافهاي نهيهزتبليغات  و نمايش اين دو مورد بود. اما با صرف 

قبل از حضور شما ساخته شده بود و قبل از حضور شما جلسات مكرري هم هايي كه تسويه خانه شيرآبه سراوان كه آن هم با پول دولتي و دستگاه
ما ش در فرمانداري تشكيل شده بود ما توانستيم فرمانداري را قانع كنيم كه آن زمين را مجدد به ما بدهد كه سوله جديد در آنجا ساخته شود كه

بين برود كه من نسبت به همين قضيه هم ترديدات و نگراني هاي جدي  اي هم كرديد كه ممكن است تحت رانش زباله آن هم ازجلسه قبلي اشاره
در  ريخأدو ماه آخر ت يال كيجز ه بهارمست ب يآقا يسرپرستاشاره به تأخير در پرداخت حقوق پرسنل افزودند: در زمان شورا با محترم  عضو  دارم. 

صورت وضعيت بهمن را فرستاديم، بنده استعالم  ٩٨ما براي اولين بار در سال كند حقوق نداشتيم اما حقوق و دستمزدي كه شهردار ادعا مي پرداخت
ها در حال بررسي هستند. تعداد زيادي از پرسنل رفت و روب ما حقوق نگرفتند و خيلي ها نصف حقوق كردم و مشخص شد تازه اين صورت وضعيت

آقاي حاج محمدي، شهردار محترم : ايشان تصريح كردند   ا به امروز نگرفته اند. ها مابه التفات حقوق قانوني شان رو تخود را دريافت كردند و خيلي
را در فضاي موجود ما نمي خواهيم خداي ناكرده همديگر رو فريب دهيم. روز اول ، اول از همه خاطرم هست كه با هم صحبت كرديم و شما حرفايي 

گري در كنار شهر رشت زديد با من حرف از انجام كارهاي  بزرگي  زديد كه من واقعا زديد كه براي من ايده آل بود. با من حرف از ساختن شهر دي
ار لذت بردم چون آن ها ايده آل هاي من نيز بود و طرحي را در همين شورا مصوب كرديم كه كل زمين هاي سفيدرود را بخريم كه بتوانيم آنجا ك

 ياعضا تياكثر انندخوردم و مرا آن حرف ها  بيسفم كه در آن روز فرأخود مت يبرا و من ديگري انجام دهيم و آنجا رشت جديد را واقعا بنا كنيم. 
ضوع مو نيو اگر باج دادن شروع شود ا ديستيحرف تان با يكه روكردم  نيز به ايشان تأكيد نياز ا شيدادم. پمثبت  أير محمديآقاي حاجشورا به 
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 ديتولشهرداري  يبرا ديكه با ييها گاهي. آنهم در جاعزل كردندسه ماه بعد  ،و دو  در پستي قراردادندنفر را  كيامروز ايشان نخواهد داشت. اما  انتها
 ! كند؟ياسكانش خود را بدهكار عضو شورا م يچگونه شهردار برا !ديايكنار ب زانيم نيخود، تا ا يبقا يشهردار برا كي. چگونه است كه  كند مددرآ

   . ، مورد توجه عضو شوراستعزل و نصب شود ري. امروز از ما گذشته است كه فالن مدميپاسخ بده يبه افكار عموم ميتوانيما چگونه م
دو سوم از عمر ما طي شده و امروز دين مردمي گردن ماست و حرفهاي افرادي كه اينجا نشستند هم جذاب است و هم تعجب آور. : ايشان افزودند

بسازند، برنامه راهبردي بياورند، برنامه عملياتي چهارساله و شهر را به روش برنامه محور اداره كنند،  ٢٠٢٠كه رشت روز دنبال اين بودن اينها يك
گوييم آسفالت ما كاتر خورده يا نخورده؟ آقاي رسولي آيا برنامه اي كه شما آورديد كاتر اينكه امروز خواسته هاي ما اينقدر تنزل پيدا كرده كه مي

ه ك ييخداوند را نسبت به كارها دوارميو ام ميكن يما خود را مرور م ،نگران كننده است ميا دهيرس جانيآل ها به ا دهيبا آن ا ييز آدمهاا نكهيابود؟ 
   .براي خود ما هم جاي نگراني دارد و فكر هم مي كنم كه خود حضرت عالي هم نياز است خود و عملكردتان را مرور كنيد. ميكن يقاضدهيم، انجام مي

، شد واستهكه عذر بنده از منطقه آزاد خ ي: زماناظهار داشتند ،ي گذشته و آت اميا كيتبر ، ضمن  يشورامحترم  سيرئ بئنا ، فرهام زاهدسپس آقاي 
به  يمرحتضرع رفتم تا با گردن كج كردن و  ينزد سرپرست خود در اداره م ستيبايم قاعدتاًعادت كرده بودم و  يحقوق كارمند افتيبه در يياز سو

 يزيسال دارم چ ٣٠كه  يو من يسال دار ٥٠كه  يي. به آن دوستمان گفتم توبكنم يكار نتوانستم چنينبا خودكلنجار رفتم  اما هرچه !  بنده بكند
 شانيو ا آمدم نرويرسانده ام. از آنجا ب يسالگ ٥٠و نه من تو را به  ساله من هستي٣٠ تو علت زندگي. پس نه ميسن برس نيوجود داشت كه به ا

  .آغاز به كار كنم  يبود كه بنده در بخش خصوص نينكردند و خواست خدا بر ا يلطف كردند كار
عضو  در حال حاضر نيزكردم،  يجمهور كمك كردم از مردم عذرخواه سياصالح طلب كه به انتخاب رئ كيبه عنوان  اينجانب: ايشان ادامه دادند

در موضع ضعف نبودم. منافع كه اظهار نظر كردم زماني ، بنده حفظ كرده امارتباطات خود را  زانيشورا هستم و با همه عز سيرئ بئشهر و نا يشورا
خاطر انتخاب ه كه قانع نشدم و از مردم ب ميگو يم زانيرا جدا كردم و با احترام به همه عز رميو مسبا اين شرايط حرف زدم و اينجانب تأمين بود 

 زلع زيكه ممكن است آنها ن ميگويهم م زانيعز ريشد، به سا عزلپارسا  آقاي: نائب رييس محترم شورا، تصريح كردند   .كنميم ياهشهردار عذرخو
 داقلحبايد بتوانيم در پايان كار اين دوره  ميدوباره خدمت كن ميمانده است. اگر فرصت بود و توانست يباق ل تا پايان اين دوره از شورا سا كيشوند. 

  .ميبا آنها صادق بوده اي كاري از دوره يكه در بخشنزد مردم ادعا كنيم 
: ار داشتنداظه ست،ين گانهيجلسات بنوع  نيبا ا نكهيا انيب ضمن، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا ،احمد رمضانپور سپس آقاي 

نبود. اگر قرار بود  يحيروش، روش صح ني. اما اندينما ظنظم جلسه را حف طياپور تالش كردند شر يحاج يمطرح كنم، آقا خواستميدو موضوع را م
 يكرد و آقايسواالت خود را مطرح م كيبه  كيجذب  يكردند، سپس آقا يدر ابتدا صحبت خود را ارائه م ستيبايشورا صحبت كنند م ياعضا

صحبت كه داده شد و  ييشد، پاسخ ها دهيكه پرس يد: با سواالتدنادامه دا ايشان  .شديانجام م يريگ أير شانيداد و پس از خروج ا يشهردار پاسخ م
نجم در چه پ ي. شوراستمين مانيكه داده ام پش أييبنده از ر نكهي. موضوع دوم استينادالنه ع نيو ا تغيير كرد زيهمه چ گفته شدكه  يامتفرقه هاي
 يهزار ابالغ زده شد، شما عضو شورا ٤سال  كيبه چه صورت بود؟ ظرف  ينانسا يروين طيكه شرا ميكن سهيگرفت؟ مقا ليرا تحو يشهردار يطيشرا

ام و موارد را مطرح كرده ام، در  دهي: بنده بارها سوال پرسرييس محترم كميسيون عمران افزودند .ديريموضوع را در نظر بگ نيا ديو با ديچهارم بود
ا در م بهتر است مرور كنيم كه است. افتهيتحقق  يه كه نسبت به سال گذشته درصد كمتركرد بيرا تصو يرشت هر سال شورا بودجه ا يشهردار
و نامه انحالل شورا  گرفتند تيشهردار منتخب عدم احراز صالح ٣رفته بودند و  ينصرت يآقا زمانيكه ميرا انتخاب كرد يحاج محمد يآقا يطيچه شرا

   . ميهست مانيكه پش مييبگو ديو اكنون نبا ديبه دست ما رس
رف مختلف از هر ط يتحت فشار بودند و گروه ها شانيا اين بود كه ،ندعمل نكرد يبه خوب يحاج محمد يآقاايشان افزودند: شايد يكي از داليلي كه 

 ياول گفتم كه مشورا. از روز  يدايمجلس شوم و نه كاند يدايخواهم كاند يگفته بودم كه نه م شانيبه ا اينجانبكردند.  يم جاديرا ا ييفشارها
 گرانيرا از د فشيو شرح وظا رديگ يرا خودش نم يينها مياست كه شهردار تصم ني. اشكال كار ابگذارمشهردار  اريخود را در اخت اتيخواهم تجرب

كه روزانه هزار تن زباله سال است  ٤٠. ميانجام داد ياديز اريبس ييربنايز يما در شهر رشت كارها آقاي رمضانپوردر پايان تصريح كردند:   پرسد. يم
 يشورا نيشد؟ در هم يريگيپ موضوع نيپنجم ا يشورا غير از اين است كه در كرد؟  يكار را سامانده نيا يشود، چه كس يم ختهيبه سراوان ر

زرگ ب پروژه  كيبود  يراداتيا يدارا يكه اگر مناقصه ا ستيوارد سراوان نشود. قرار ن ندهيزباله در آ گريبنا شد تا د يكار ،شهردار نيپنجم و با هم
   .راكد بماند يمل

 نتايج راي گيري مخفي :

  تصميم شورا  متن مصوبه

در پايان پس از ارائه توضيحات شهردار محترم رشت و بيان نقطه نظرات 
اعضاي موافق و مخالف، اخذ رأي مخفي به عمل آمد و اعضاي محترم شورا 

  رأي مخالف،  قانع كننده دانستند. ٤ رأي موافق و ٧پاسخ شهردار محترم را با 

  
  قانع نشدند          قانع شدند      

  



  

~ ٧۴ ~ 
 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٢٤/٢/٩٩خانم فاطمه شيرزاد در جلسه مورخ غيبت   ٢

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

نظر و اخذ رأي غيبت اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 
  خانم فاطمه شيرزاد موجه تشخيص داده شد.

      

                          

  ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت    را اعالم نمودند. ١٦رأس ساعت  ٧/٣/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت.

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالميآراء   رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 ١٣٩٩خرداد ماه  
 جلسه   ..   الي   ..
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  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي :

 ١٣٩٩كرايه شركتها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر در سالموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص نرخ  -

  ١٣٩٩موافقت با اليحه پيشنهاد شهرداري در خصوص نرخ كرايه شركتها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر در سال -

  هت خريد يكصد دست بادگير براي نيروهاي امنيتي و انتظاميموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كمك ج -

ز افراز ومخالفت با اليحه ارسالي شهردار در خصوص احداث ايستگاه پمپاژ فاضالب شركت آب و فاضالب، با استناد به اينكه ملك مذكور مشاعي است، هن -
  را به دليل موانع قانوني ندارد.  نگرديده و به شهرداري انتقال داده نشده است لذا، قابليت واگذاري به غير

  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون توسعه و عمران:

 ...  ٥٠٢٢و  ٥٠٢١موافقت با اليحه ارسالي شهرداري در خصوص موضوع تملك پالكهاي  -

 ٩٩تشكيل كار گروهي جهت بررسي اليحه ارسالي شهرداري در خصوص ارزش معامالتي ساختمان موافقت با  -

  تبادل نظر در خصوص پروژه هاي بازآفريني داراي اعتبارات دولتيبحث و  -
 واقع در گلسار  ١٦١٥٩دانگ مشاع از پالك ثبتي  ٥/٢موافقت با اليحه ارسالي شهرداري در خصوص خريداري  -

 موافقت با اليحه ارسالي شهرداري در خصوص روند اجرايي پروژه فيبر نوري   -

 ) ماده واحده توسعه طرح هاي فاضالب شهري و پزوژه هاي عمراني مربوطه   ٣بحث  و تبادل نظر در خصوص تبصره ( -

 ارائه خدمات الكترونيكي شهروندي شهرداري رشتروند بحث و تبادل نظر در خصوص  -

 تعاوني كاركنان دارائي ١٢٩موافقت با اليحه ارسالي شهرداري در خصوص خريد پالك  -

 بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه  قطار شهري ( تراموا ) شهر رشت    -
 

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري :

 گزارش ارائه نشده است . -
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي :
  مقرره هاي  به شرح زير داشت:كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي         

 –*اقدام الزم شهرداري رشت در خصوص بازآفريني، مرمت و رفع خطر ساختمان هاي تاريخي شهرداري رشت(سا ختمان ميرزا خليل رفيع 
 ساختمان فرهنگي ورزشي) با مشاركت اداره كل ميراث فرهنگي  -ساختمان ساعت

  هاي نيمه تمام از جمله آرامگاه دكتر حشمت، يادمان شهداي گمنام و درمانگاه هموفيلي * اقدام الزم شهرداري رشت در خصوص اتمام پروژ
  *اقدام الزم  شهرداري رشت در خصوص اتمام مطالعات مربوط به نقشه مهندسي فرهنگي شهر رشت تا پايان سال جاري 

  شتراكي در سطح شهر رشتموافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص ايجاد زيرساخت دوچرخه ا*
  

  مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون حمل و نقل و ترافيك:

 ...موافقت با اليحه پيشنهاذي شهرداري در خصوص تعرفه درامد و بهاي خدمات سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداري رشت -

  ٩٩تحت نظارت سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر در سال موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص نرخ كرايه شركتها و خودروهاي  -
  حاشيه ايهاي  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  بازگشايي حساب سپرده مشترك جهت واريز درآمدهاي حاصل از پروژه هاي پارك -
  سطح شهر  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص نرخ ايجاد زير ساخت دوچرخه اشتراكي در -
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  ۱۳۹۹خرداد گانه شورا های پنجمار عملکرد کمیسیونآ

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

  صحن شورا         

  برنامه و بودجه و حقوقی
٥  ٥  ٦  

  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری
    ١  

  توسعه و عمران
٢  ٩ ٤  

  حمل و نقل و ترافیک
٣  ٤  ٣  

  فرهنگی و اجتماعی
٣  ٥ ٤  

  تلفیق
-  -  -  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٦١  های وارده:تعداد نامه

   وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       و اجتماعیفرهنگی

١٤٩  -  ٢  ٢  ١  ٢  ٥  

  فقره  ٢٠١  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٤   تعداد جلسات:

    ٢٢تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه

  حقوقی

  بهداشت،

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگیحمل و نقل و ترافیک  و عمرانتوسعه 

٧  -  ٤  -  ٢  ٢  ٧  
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   :  ١٣٩٩ماه  خرداد اهم مصوبات شورا در               

  بند پيشنهادي به شرح؛ ٢١ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر در 
الن س"داخل ساختمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت به نام -نامگذاري سالن ورزشي چند منظوره واقع در تقاطع غير همسطح انتظام *

  ."ورزشي چند منظوره سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني
ام روبروي پوشاك پايتخت به ن -نب كوي كاركنان پزشكيج -سمت راست-نرسيده به ميدان جهاد -نامگذاري بن بست واقع در بلوار شهداي گمنام *

  ."بن بست قاصدك"
  ."بن بست شهيده رويا باقري زنده دل"كوچه، به نام بست انتهايبن -گلستان دهم -شهرك شهيد بهشتي -نامگذاري بن بست واقع در گلباغ نماز *
  ."كوچه آالله"كوچه اول به نام  -سمت راست -رنامگذاري كوچه واقع در رودبارتان ـ كوچه شهيد محمدرضا محمدپو *
  ."بن بست اقاقيا"بن بست دوم به نام  -سمت راست -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *
  ."بن بست افرا"بن بست سوم سمت چپ به نام  -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *
  ."كوچه اطلسي"دومين كوچه سمت چپ به نام  -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري كوچه واقع در رودبارتان *
بن بست "اولين بن بست سمت چپ به نام  -كوچه اول سمت راست-درضا محمدپوركوچه شهيد محم -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."پامچال
بن بست "اولين بن بست سمت راست به نام  -كوچه اول سمت راست -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."پيچك
بن بست "سمت چپ بن بست اول به نام  -كوچه شهيد ديدار شتابان -رضا محمدپوركوچه شهيد محمد -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."پونه
بن  -سمت چپ -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد ديدار شتابان -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."بن بست مهتاب"بست اول، به نام 
ت راست كوچه سم -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد ديدار شتابان-كوچه شهيد محمدرضا محمدپور  -* نامگذاري كوچه واقع در رودبارتان

  ."كوچه ميخك"اول، به نام 
بن بست دوم سمت  -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار شتابان -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."بن بست مريم"راست، به نام 
كوچه اول سمت  -سمت راست كوچه فلك -هيد ديدار شتابانكوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه ش -* نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان

  ."بن بست نرگس"اولين بن بست سمت راست، به نام  -راست
كوچه اول سمت  -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد محمدرضا محمد پور كوچه شهيد ديدار شتابان-نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."نيلوفربن بست "دومين بن بست، به نام  -راست
كوچه اول سمت  -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار شتابان-* نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان

  ."بن بست شمس"اولين بن بست سمت چپ، به نام  -راست
كوچه اول سمت  -سمت راست كوچه فلك -تابانكوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار ش -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان *

  ."بن بست شميم"بن بست اول سمت راست، به نام  -اولين بن بست سمت چپ -راست
اولين بن  -كوچه اول سمت راست -سمت راست كوچه فلك -كوچه شهيد محمدرضا شهيد ديدار شتابان -* نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان

  ."بن بست شمشاد"اول، به نام سمت چپ بن بست  -بست سمت چپ
  ."بن بست شكوفه"بن بست سوم، به نام  -سمت چپ -كوچه شهيد مهدي قناد -* نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان
  ."بن بست چهارم، به نام بن بست شفق -سمت چپ -كوچه شهيد مهدي قناد -* نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان

بن "بن بست اول، به نام  -سمت راست -بن بست شهيد فتحي فر -سمت چپ -كوچه شهيد مهدي قناد -ودبارتان* نامگذاري بن بست واقع در ر
  ."بست شقايق
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واگذاري مقدار پنج هكتار زمين از اراضي سازمان باغ رضوان به مرزباني استان "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص 
  مشروحه ذيل؛با لحاظ قرار دادن دو قيد  "گيالن

  * شهرداري ابتدا نسبت به دريافت زمين معوض(با ارزش كارشناسي برابر) از راه و شهرسازي اقدام نمايد.
  * انتقال به نيروي انتظامي(مرزباني) پس از تحقق شرط اول وصدور سند مالكيت به نام شهرداري رشت براي كل اراضي باغ رضوان صورت پذيرد.

پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص ساماندهي، مرمت و احياء، حفاظت و بهره برداري بناي تاريخي عمارت شهرداري ـ موافقت با اليحه 
و همچنين تصميم به اقدام مشابه در خصوص ساختمان استانداري قديم و استفاده مشاركتي اين دو نهاد در ايجاد موزه برابر تفاهم نامه 

كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان گيالن و اساسنامه هاي  تنظيمي في ما بين شهرداري رشت و اداره
تبصره و اساسنامه موزه فرهنگ و هنر  ١٢بند و  ٦٩ماده،  ٢٢(پيوستي)؛اساسنامه موزه مشاركتي بلديه و مردم شناسي در چهار فصل، 

اساسنامه هاي مذبور بايد  ٥براساس مفاد ماده  كه هر اقداميتبصره در صورتي ١٢بند و  ٦٩ماده،  ٢٢و صنايع دستي در چهار فصل 
  مورد تأييد رئيس هيأت امنا قرار گيرد.

ريال مساعدت مالي به تيم هاي فوتبال داماش  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص 
كيد بر استفاده از اعتبارات اسناد خزانه صرفًا در پروژه هاي عمراني با ريال) با تأ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥و سپيدرود (به هر يك از تيم ها مبلغ 

توجه به دستور استاندار محترم و مذاكرات شوراي تأمين استان مبني بر كمك شهرداري به دو تيم مذكورو از محل اعتبارات داخلي 
  ."كمك به موسسات خصوصي"تحت عنوان ١٥٠٢٠٧شهرداري؛ رديف 

  ."نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر رشت "ادي شهرداري رشت درخصوص ـ بررسي اليحه پيشنه

مساعدت در نصب مجدد دكه مطبوعاتي مرحوم حسينعلي غالمي به نام احدي "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص 
راث مبني بر واگذاري تمامي حقوق متعلق به دكه مزبور،  از وراث آن مرحوم، پس از ارائه گواهي حصر وراثت و اقرارنامه رسمي ساير و

  در مكان پيشنهادي بلوار شهيد انصاري ـ نبش ارشاد.

مشتمل و مقدمه اهداف و ماده واحده و يك تبصره  به  "طرح ايجاد كتابخانه مستقل در محل شوراي اسالمي شهر رشت"ـ موافقت با 
  شرح؛

منابع علمي موجود در شورا و همچنين استفاده شهروندان و كاركنان شاغل در شوراي شهر و آشنايي آنان با به منظور بهره برداري از  ماده واحده:
حقوق و وظايف شهروندي خود و همچنين مطالعه ي هر چه بيشتر آثار مكتوب، پس از اخذ مجوزهاي الزم جهت ايجاد كتابخانه مستقل در 

    ساختمان شورا اقدام گردد.
موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به اخذ مجوزهاي الزم براي احداث كتابخانه مسقل در شوراي شهر از مراجع ذيربط  و شهرداري  تبصره:

  همچنين تهيه دستور العمل مربوط به احداث كتابخانه جهت اجراي طرح اقدام نمايد.

 ١٣٩٩ماهه اول سال  ٣ا موضوع بسته حمايتي تمديد مصوبه شوراي اسالمي شهر رشت ب"ـ موافقت با اليحه پيشنهاد شهرداري مبني بر
(مورخ ١٣٩٩در پرداخت تعرفه عوارض و بهاي خدمات،با توجه به شرايط حاكم بر جامعه، به مدت يك ماه تا پايان تيرماه سال 

٣١/٤/١٣٩٩.(  

ريال،  ٠٠٠/٩٠٠/٧٥ه مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي  شهرداري مبني بر پرداخت ديه سه تن از نيروهاي سد معبر شهرداري رشت ب
  . "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري  تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از محل رديف كد اعتباري 
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  .١٣٩٩ـ تصويب اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  .١٣٩٩تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال ها و خودروهاي ـ تصويب نرخ كرايه شركت

ـ انتخاب و معرفي آقاي دكتر بهراد ذاكري رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا به عنوان نماينده شوراي 
  دمات بهداشتي درماني استان گيالن.اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته دانشگاهي اخالق باليني  دانشگاه علوم پزشكي و خ

رشت  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٢٩السهم تفكيك پالك ثبتي ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص دريافت بهاي اراضي بابت قدر
  ملكي شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي استان گيالن .

  .١٣٩٩بودجه سال ييضوابط اجراـ تصويب 

 رشت و شركت چشم انداز ارتباط يشهردار نيماب يحساب سپرده مشترك ف ييدرخصوص بازگشا يشهردار يشنهادـ موافقت با اليحه پي
  ي.ا هيپارك حاش تيريحاصل از پروژه مد يدرآمدها زيدر بانك شهر جهت وار

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا به شرح؛
اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي، خدمات سازمان *(اصالحيه تعرفه درآمدوبهاي خدمات سازمان فرهنگي، 

ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سازمان مديريت آرامستان و سازمان آتش نشاني 
  ).١٣٩٩شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  .النياستان گ يسازمان باغ رضوان به مرزبان ياز اراض نيپنج هكتار زم يواگذار* 
  يمردم يو مشاركت ها يگذار هيتعرفه سازمان سرما *
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   :  ١٣٩٩ماه خرداد صورتجلسات شورا در 

  

   دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.

  در خصوص نامگذاري معابر . ١٦/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٩٣١٥-بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش رـ 

واگذاري مقدار پنج هكتار زمين از اراضي "درخصوص  ٢٣/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٥٠٥٢ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
  ."سازمان باغ رضوان به مرزباني استان گيالن

 ٢و١پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بندهاي  ٢٩/٢/١٣٩٩مورخ  ٣٠٧٥/١/٩٩/٨٠٢٩فرمانداري شهرستان رشت به شماره ـ بررسي نامه 
شورا با موضوعات (اصالحيه تعرفه درآمدوبهاي خدمات سازمان فرهنگي،  ١٠/٢/٩٩مصوبات يكصدوسي وهشتمين جلسه فوق العاده مورخ 

ري و مشاركت هاي مردمي، خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذا
  ).١٣٩٩سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سازمان مديريت آرامستان و سازمان آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

صوص ساماندهي، مرمت و احياء، حفاظت و بهره برداري درخ ٥/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٦٥-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
بناي تاريخي عمارت شهرداري و .. برابر تفاهم نامه تنظيمي في ما بين شهرداري رشت و اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي 

  ."يع دستيموزه فرهنگ و هنر و صنا"و  "موزه مشاركتي بلديه و مردم شناسي"استان گيالن و اساسنامه هاي 

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

 هداش امام و شهدا نام و ياد شهيد قدرت اله هرمز نصيري، نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن عليپور، منشي محترم شــورا
   .داشتند گرامي را

  نطق پيش از دستور رئيس محترم شورا:

 ديسع ديع كيطاعات و عبادات و تبر يقبول يبا آرزو ضمن عرض سالم، شهر رشتي اسالمي شورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي 
ك به اندازه توان خود به يدوره دهم، كه هر  ندگانيبه نما ديبا عرض خسته نباش ،ياسالم يدوره مجلس شورا نيازدهميكار  به آغاز با توجه ابراز كردند: فطر

وشهر رشت النيكشور و استان گ يبرا ريمنشأ خ ديجد ندگانيتا حضور نما ابراز اميدواري كردند و هگفت كيمجلس تبر ديجد نيمردم خدمت كردند، به منتخب
  .ميباش ازدهميرشت در مجلس  فيمردم شر ندگانيدر خدمت نما يبه زود ميدواريام باشد.

 دنيفرارس شيشاپيپ كهاست  يانقالب اسالم انگذاريخرداد رحلت بن ١٤ ندهي: چهارشنبه آنداظهار داشت، خرداد ١٥بودن روز  شيبا اشاره به در پ آقاي حاجي پور
م اعال يعموم يعزا شهيهم يروز را امام (ره) برا نيا .مينما يعرض م تيتسل ربزرگوا يهايرشتو  وريغ يالنيو گ ياسالم رانيا دپروريروز را خدمت امت شه نيا

   .مينما يعرض م تيتسل زانيروز را خدمت همه عز نينمودند و ا
را  يبخو يروز برنامه ها نيدر ا يستيز طيمردم نهاد مح يد: سازمان هادنكر ديباشد، تاك يم ستيز طيمح يروز جهان ،يندهجمعه هفته آ  نكهيا انيبا ب ايشان

 انزيروز در خدمت عز نيدر ا زيتا ما ن نديروز اعالم نما نيخود را در ا يتا برنامه ها ميكن يپنج گانه شورا درخواست م يها ونيسياز كم زيخواهند داشت و ما ن
  .ميرا انجام ده يا ستهياقدامات شا ستيز طيحفظ مح يبرا ميدار فهي. ما وظميباش

 عتريپروژه ها هرچه سر فيتكل دي: باتصريح كردندبرگزار خواهد شد،  يشهردار يپروژه ها يجهت بررس يجلسه ا يندههفته آ نكهيا انيبا برييس محترم شورا 
 ازيدارد تا آغاز شود و هر پروژه چقدر زمان ن ازيكه هر پروژه چقدر زمان ن ميو مشخص كن ميوقت بگذار ديو با ميندار يشوخ نهيزم نيمشخص شود. ما در ا

ا كار باشند ت يپا ديبا راني. مد شوراست يهمه اعضاي خواسته  نيكنار برود و ا بايدكند  يو كم كار يبخواهد كوتاه زين يريدارد تا به اتمام برسد؟ هر مد

 ٧/٣/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٣جلسـه شـماره:  
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 ييوژه ها. پرديبه سامان خواهد رس پروژه نيا نمانده است كه با اتمام آ يباق يكوچك اريبوالغ سابق) كار بس يسرچشمه (ارمن ابانيخ ريكارها انجام شود. در مس
  .ميبرسان جهيكارها را به نت ديزودتر با بلكه ميبمان يباران يمنتظر روزها ديدارد و ما نبا يتيوضع نيچن زين يد٨مانند 

در جلسات حضور داشته  انيهفته در م كيشهردار رشت حداقل  بهتر است :ند با اشاره به حضور شهردار رشت در جلسات شورا، اذعان داشت آقاي حاجي پور
  است هر هفته شهردار در صحن شورا حاضر شوند. ازين زين يد. گاهنشورا باش ياعضا حاتيتوض يباشند تا پاسخگو

داده شده ارجاع  ونيسيبه دو كم حيلوا نياز ا ي: تعدادندشهر، تذكر داد يپنج گانه شورا يها ونيسيمانده در كم يباق حهيال ٢٨با اشاره به  انيدر پا ايشان
 توانيه مك باشند يمشكالت يمذكور دارا حياز لوا يبرسانند. ممكن است برخ جهيهفته به نت كي يرا ط حيلوا نيها ا ونيسيكممحترم  يساؤر الزم است است و

  با ارجاع آن به صحن مشكالت آن را رفع كرد.

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ٧/٣/٩٩مورخ  ٤٢٨ثبت شده به شماره   ٦/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩١٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  -١
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  "تصويب نرخ  (ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر رشت)"خصوص 

  به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.فوريت آن به اتفاق آرا مقرر گرديد و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو 

در دبيرخانه شورا در  ٦/٣/٩٩مورخ  ٤١٧ثبت شده به شماره   ٣/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ٩٥٢-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  -٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "واقع در گلسار بلوار ديلمان ١٦١٥٩دانگ مشاع از پالك ثبتي  ٥/٢خريداري "خصوص 

  ذيربط ارجاع شود. به صورت يك فوريت به كميسيونوافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ تبادل نظر و اخذ رأي ضمن م
  

  دستور جلسات :

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مورخ  ٢٦٥ثبت شده به شماره  ١٦/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٩٣١٥-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
در دبيرخانه شورا در خصوص نامگذاري معابر پيرو شصت و هشتمين نشست كميسيون  ١٦/٢/٩٩

  به شرح؛ ١٠/٢/٩٩نامگذاري معابر شهرداري مورخ 
داخل ساختمان آتش  -نامگذاري سالن ورزشي چند منظوره واقع در تقاطع غير همسطح انتظام -١

چند منظوره سردار سپهبد شهيد حاج  سالن ورزشي"نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت به نام
  ."قاسم سليماني

جنب  -سمت راست-نرسيده به ميدان جهاد -نامگذاري بن بست واقع در بلوار شهداي گمنام -٢
  ."بن بست قاصدك"روبروي پوشاك پايتخت به نام  -كوي كاركنان پزشكي

-هايبست انتبن -دهمگلستان  -شهرك شهيد بهشتي -نامگذاري بن بست واقع در گلباغ نماز -٣

  ."بن بست شهيده رويا باقري زنده دل"كوچه، به نام 
كوچه اول  -سمت راست -نامگذاري كوچه واقع در رودبارتان ـ كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -٤

  ."كوچه آالله"به نام 
بن  -سمت راست -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٥

  ."بن بست اقاقيا"بست دوم به نام 
بن بست سوم سمت  -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٦

  ."بن بست افرا"چپ به نام 
دومين كوچه سمت چپ  -شهيد محمدرضا محمدپوركوچه  -نامگذاري كوچه واقع در رودبارتان -٧

  ."كوچه اطلسي"به نام 

يون  ميســـ ك در 
ــي و  ــگ ــن ــره ف
ـــورا  ماعي ش اجت
مــطــرح و بــا 
ــاد  ــه ــيشـــــن پ
ــــهــرداري در  ش
ــــــــــوص  خص

عابر ن گذاري م ام
بـــنـــد  ٢١در

ــــنــهــادي  پــيش

  .موافقت گرديد

٣٠/٢/٩٩  ١١٤  
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كوچه اول سمت -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٨
  ."بن بست پامچال"اولين بن بست سمت چپ به نام  -راست

وچه اول سمت ك -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٩
  ."بن بست پيچك"اولين بن بست سمت راست به نام  -راست

كوچه شهيد ديدار  -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٠
  ."بن بست پونه"سمت چپ بن بست اول به نام  -شتابان

كوچه شهيد ديدار  -وركوچه شهيد محمدرضا محمدپ -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١١
  ."بن بست مهتاب"بن بست اول، به نام  -سمت چپ -سمت راست كوچه فلك -شتابان

كوچه شهيد ديدار -كوچه شهيد محمدرضا محمدپور  -نامگذاري كوچه واقع در رودبارتان -١٢
  ."كوچه ميخك"سمت راست كوچه اول، به نام  -سمت راست كوچه فلك -شتابان

كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار  -واقع در رودبارتان نامگذاري بن بست -١٣
  ."بن بست مريم"بن بست دوم سمت راست، به نام  -سمت راست كوچه فلك -شتابان

كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار  -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٤
بن "اولين بن بست سمت راست، به نام  -كوچه اول سمت راست -سمت راست كوچه فلك -شتابان

  ."بست نرگس
كوچه شهيد محمدرضا محمد پور كوچه شهيد ديدار -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٥

بن بست "دومين بن بست، به نام  -كوچه اول سمت راست -سمت راست كوچه فلك -نشتابا
  ."نيلوفر

كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٦
ن ب"اولين بن بست سمت چپ، به نام  -كوچه اول سمت راست -سمت راست كوچه فلك -شتابان

  ."بست شمس
كوچه شهيد محمدرضا محمدپور كوچه شهيد ديدار  -گذاري بن بست واقع در رودبارتاننام -١٧

بن بست  -اولين بن بست سمت چپ -كوچه اول سمت راست -سمت راست كوچه فلك -شتابان
  ."بن بست شميم"اول سمت راست، به نام 

سمت  -انكوچه شهيد محمدرضا شهيد ديدار شتاب -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٨
سمت چپ بن بست اول،  -اولين بن بست سمت چپ -كوچه اول سمت راست -راست كوچه فلك

  ."بن بست شمشاد"به نام 
بن بست سوم،  -سمت چپ -كوچه شهيد مهدي قناد -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -١٩

  ."بن بست شكوفه"به نام 
بن بست چهارم،  -سمت چپ -مهدي قناد كوچه شهيد -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٢٠

  ."به نام بن بست شفق
بن بست شهيد  -سمت چپ -كوچه شهيد مهدي قناد -نامگذاري بن بست واقع در رودبارتان -٢١

  ."بن بست شقايق"بن بست اول، به نام  -سمت راست -فتحي فر
    
   مذاكرات دمفي خالصه

شهر، اذعان  يشورا يفرهنگ ونيسيآن در كم دييو تأ ينام گذار ونيسيمعابر مصوب شده در كم يمورد نامگذار ٢١با اشاره به  رزاديخانم ش سركار
به نام  يكه سالن چند منظوره آتش نشان رفتيرشت صورت پذ يشهردار يو ورزش ياجتماع ،يداشتند: مورد نخست با درخواست سازمان فرهنگ

  موافقت به عمل آمد. ينام گذار نيكه با ا ابدي رييتغ يمانيحاج قاسم سل ديشه پهبدسردار س
    

  متن مصوبه شورا :  

  .گرديد اتفاق آرا موافقتبا  پيشنهاد شهرداري درخصوص نامگذاري معابر در بيست و يك بند پيشنهادي به 
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ٢٣/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٥٠٥٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به  ٢٦/٩/٩٨مورخ  ١٩٠٠شده به شماره 

توافق نامه تنظيمي في ما بين شهرداري رشت و اداره كل راه و شهرسازي و 

اري رشت در نظر دارد نسبت به واگذاري مقدار پنج مرزباني استان گيالن شهرد

هكتار زمين از اراضي سازمان باغ رضوان رشت  كه سالهاست در تصرف مرزباني 

  قرار دارد را به مرزباني استان گيالن با شروط زير اقدام نمايد؛

مترمربع از اراضي شهرداري كه هم اكنون در  ١٥٠٠٠* مرزباني مقدار مساحت 

راصلي جاده تهران) كه موقعيت آن بر روي نقشه مشخص گرديده تصرف دارد (ب

 را تخليه و تحويل شهرداري نمايد.

) هكتار از اراضي موصوف با جلب نظر كارشناس رسمي ٥/٢* بهاي دو نيم (

 دادگستري توسط مرزباني از طريق اسناد خزانه به شهرداري پرداخت گردد.

اراضي موصوف توسط اداره كل راه و ) هكتار از ٥/٢* معادل بهاي دو نيم(

شهرسازي پس از جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري زمين معوض به 

  شهرداري واگذار گردد.

ـــيون عمران و  در كميس
شورا مطرح  شهري  توسعه 
نهــادي  پيشـــ يحــه  و ال

  شهرداري موافقت گرديد.
  
  
  
  

شورا  بودجهدر كميسيون 
مطرح و با عنايت به اينكه 
شش دانگ ملك مذكور 
متعلق به شهرداري است 
ضمن مخالفت با اليحه 
مقرر گرديد تا شهرداري 
ضمن جمع آوري 
مستندات كامل و كافي و 
هماهنگي با واحد حقوقي 
  اقدام به طرح دعوي نمايد.

٢١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١١١  

٦/٣/٩٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١/١٠/٩٨  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 خالصه مفيد مذاكرات 
 يرزبان: مابراز داشتند ،در جاده تهران قرار گرفته بود يعيمنابع طب ياز سو كه رشت يشهردار اريدر اخت ينيزم نكهيا انيپور با ب يحاج ابتدا آقاي

 ت آورد.دسه را ب ديسند فوق را ابطال كرده و خلع  يحقوق يريگيو پ تيبا شكا يردارآن سند گرفته بود. شه يرا تصرف كرده و برا نياز زم يبخش
اه و ر ياز سو نيمعادل همان زم ينيشد تا زم نيقرار بر ا يو فرماندار يبا ورود استاندار تيملك ساخته بود و در نها نيدر ا زين يساختمان يمرزبان

 ميينماافتيدر ميخواهين را ميزم نيمتر از بر هم١٠٠يرح پارك آبط ياست كه برا نيكه اكنون وجود دارد ا يواگذار شود. بحث يبه شهردار يشهرساز
   گردد.معوضملك نيهمدر پشت ينيزمتا در مقابل

 زيارائه شده است كه گورستان ها از شهرها خارج شود. ما ن يو شهرساز يمعمار يعال يشورا ياز سو ي: نامه اندشهر افزود يشورا محترم سيرئ
  داشت. مياموات مشكل نخواه نيتدف يبرا ندهيسال آ ١٥كه حدود  ميديرس جهينت نيو به ا ميكرد يبررس

 دنآالت در آن مستقر خواهنيداده شود، ماش ليتحو نيقرارداد منعقد شده است و هر زمان كه زم ي: در پروژه پارك آبندكرد ديكأپور ت يحاجآقاي 
و  فتريصورت پذ يطرح دعو زيشورا ارجاع داده شد و امروز ن يتخصص ونيسيبه دو كم حهيخواهد بود. ال ريپذامكان بيموضوع پس از تصو نيشد. ا
  . رشت قرار دهد يشهردار اريمساحت در اخت نيبه هم ينيمكلف شد تا زم يراه و شهرساز تيادر نه

به  يعيمنابع طب قياز طر نيگورستان مسلم جاديسال قبل جهت ا ٣٠از  شيكه ب ينيهكتار زم ٤٦: ندخصوص گفت نيدر اشهردار محترم رشت نيز 
 يعيسند منابع طب ،يسال قبل توسط اداره كل راه و شهرساز ١٠. حدود رديپذ يصورت م يكش وارياز آن د يشود و بخشيرشت واگذار م يشهردار

كه  يهكتار گرفته شد و زمان ٤٦ال سند كل ابط يبرا ياواسط سال گذشته موافقت دادگستر باًي. تقررنديگ يكرده و به نام خودشان سند م بطالرا ا
داده  جامان يواركشيد زين ي. مرزبانندينما يواگذار م يرا به مرزبان نيهكتار از زم ٥,٥وجه  افتيبوده است، در برابر در يسند به نام مسكن و شهرساز

بازگشت و مقرر شد منابع  يعيداً به نام منابع طبرشت و ابطال سند فوق، سند مجد يتوسط شهردار ي. پس از طرح دعودينما يو ساخت و ساز م
  رشت سند خورده شود. يمجددًا به نام شهردار نيو زم ديكشور اعالم نما يعيرشت به منابع طب يمشخصات را به نام شهردار يعيطب

 يپول يازشهرسو  مسكن  اداره كار بزرگ انجام شود و نيقرار بود ا النياستان گ يانتظام يروياز ن ياز رفتن سردار اسحاق شي: پندكرد ديكأت ايشان
 ني. كه اديرشت واگذار نما يمعادل آن را به شهردار ينيزم يمسكن و شهرسازاداره  ايكند  زيكرده را به حساب دولت وار افتيدر يكه از مرزبان

معادل آن به  ينيو در مقابل زم رديقرار بگ يمسكن و شهرساز اريدر اخت يهكتار ٥,٥ نيشهر زم يشورا رفتنيانجام شد تا در صورت پذ متفاه
 نيل زمدر شك يرييتغ بايد م،يينما حهيشهر ال يطرح را به شورا نيا ميكه اگر ما بخواه ميشرط گذاشت كي زيما ن يرشت داده شود. منته يشهردار

متر از بر، به عمق  ١٠٠كه  ميشرط را گذاشت نير بر قرار داشت. ما امتر د ١٥٠متر به عمق  ٣٠٠صورت بود كه به طول  نيفوق به ا نيزم شود. جاديا
د ش فقتاساس موا ني. بر همميمعاوضه را انجام ده ن،يزم نيما پشت هم زيو در مقابل ن قرار گيردمورد استفاده  يپارك آب يبرا نيافزوده شود تا زم

نجام توافق ا زين يگمانه و خاكشناس جاديگذار انجام شود. در خصوص ا هيتوسط سرما يشهردار يبرا يداخل واريد ،يمرزبان واريد بياز تخر شيتا پ
 ١٥٠٠اضافه خواهد شد. در واقع  نيمتر از بر كاسته و به عمق زم ١٠٠در جلسه امروز  حهيال بي: با تصونداضافه كرد يمحمد حاجآقاي  شده است.

خارج  يشهردار يجنب نياز زم ي، مرزبان ٥ماده  ونيسيمقرر شد تا در صورت موافقت كم نيو به عمق اضافه خواهد شد. همچن افتهيمتر از بر كاهش 
 نير هماست نداشته باشد، د يپارك آب يو برا يشهردار اريدر اخت يجانب نيزم يبا كاربر يرتيكه مغا يستيتور ،يحيمكان تفر كيآن  يجاه شده و ب

 نياز ا يو مرزبان دينما جاديمتر ا ٣٥٠٠به مساحت  ييبنا ،يپارك آب اتيزمان با عمللند صورت گرفته است تا هم ليگ نگيبا هلد ياراستا مذاكره
  داده خواهد شد. يبه مرزبان ياساس يكاربر رييكار تغ نينقطه خارج شود. با ا

واگذار نكند،  يفوق را به شهردار نيمعادل مبلغ زم يكه مسكن و شهرساز ي: تا زماننداظهار داشت زيتعهد ن نيرشت در خصوص ضامن ا شهردار
  سند صادر نخواهد كرد. يشهردار

ابليت ي قشهردار حهيرشت انجام نشده است و ال ياست و انتقال آن به شهردار يعي: سند به نام منابع طبندجذب به عنوان مخالف، گفت سپس آقاي
  ندارد. طرح در شورا را 

 حاليه اقدامات الزم جهت و موافقت الزم انجام شد و مياستان داشت يعيمنابع طب ركليبا مد يداريهفته گذشته د: ندپور اظهار داشت يحاج آقاي
   صدور سند در حال انجام است.

در  توان در مصوبه دو شرط آورد كهياست. م حيجذب صح يآقا راديموافق هستم اما ا حهي: بنده با الندبه عنوان موافق گفت يذاكردر ادامه آقاي 
  توسط ما انجام نشده است. يتخلف چيه نگونهيمعادل روز انجام شود. ا متيبه ق نيزم افتيدر نكهيو ا يعيصورت انتقال سند توسط منابع طب

شود  يدفن اموات وقف م يمذكور مالك داشته و برا نيداشته است. زم ياهللا الكان تيدر زمان آ ياتوافقنامه نيزم ني: انداذعان داشت زين يعلو آقاي
كه  يرفتار ميبگو ديبا يانتظام يرويشود. بنده با تمام احترام به ن يم ميوقت تنظ هيفق يقبرستان در دفتر امام جمعه و ول يبرا نيزم نيا يو كاربر

  .ديتوانسته سند آنها را ابطال نما يهم بوده كه شهردار ليدل نياست و به هم نيانجام شده خارج از قانون و در واقع غصب زم
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را تصرف كرده است و  نيبر زم يرزبانماست.  تيجذاب يدارا هيصورت قض م،يدر حال انجام آن هست هيقض نيكه ما در ا ي: كارندادامه داد ايشان
 ماكه  ميانبد ديبا ميبگذار ميبخواه يو شرط ديق جا است و هره ب زيجذب ن يآقا يقانون رادياست. ا يكار درست ميآن را بازگردان رِبَ ميما بخواه نكهيا

  شود. فيتكل نييآن تع يبرا ديو با ميو در حال حاضر متصرف هست ميستياكنون صاحب سند ن
لت شهر است و دو يحافظ منافع عموم ي. شهردارميرا گرفته ا نييدست پا ميآنكه ما ابطال سند را به دست آورده ا رغمي: علندافزود شورامحترم  عضو
 تيرسم يانتظام يرويمصوبه عمالً به درخواست ن ني. ما با اديمعوض آن را ارائه نما ديبا ايپول را به ما بدهد  ديبا ايانجام دهد  يخواهد كارياگر م

كه تاكنون وجود نداشته  يزيخواهد داد. چ تيو به تصرف آن رسم يانتظام يروياست كه مصوبه شورا به درخواست ن نيحرف ها ا ي. تمامميدهي م
  است.
را  يزيچ كي ميخواه يبا حضور شهردار برگزار شده م يكه در جلسات استاندار يحاتي: ما امروز به استناد صحبت ها و توضندكرد ديكأت يعلوآقاي 

نتقال . در بحث اقرارگيرد بيتصو دورها محقق شود و سپس م نهيزم شيآن پ ديدارد كه با ازين ييها نهيزم شيمصوبه شورا به پ ني. اميمصوب كن
 ياربرو ك مييايهم ب پس ما ديكن ياستفاده تجار نيزم نياز ا ديخواهيگفتند كه چه خوب است كه شما م،از آن يگردشگر ،يتجار تفادهو اس نيزم

به  ليشهر را تبد يها ييرا بردارد و بر اساس منافع خودش، دارا ينيزم كي دياي! از فردا هركس ب ميكن يبه تجار ليجاده تهران را تبد يبر و ورود
   خود به مردم است. يها ييداراي در حال ارائه كه دولت  يطي. آنهم در شراديبه نفع دولت نما ييها يكاربر

ل مشخص قبل از هر نوع نق يكارشناس متيمعوض با ق نيزم ك،يچند بند داشته باشد.  ديشهر با يدر شورا ي: هر مصوبه اندنشان كرد خاطرايشان 
شوند  فر. آنها متصميكار را انجام ده نيما ا نكهيرخ بدهد. نه ا ميما ارائه ده نكهيقبل از ا دياتفاق با نيواگذار شود. ا يبه شهردار يتصرف ايو انتقال 

 ديق ني. ساخت و ساز هم كه انجام داده اند. ا ميبلند كن شانيجا آنها را از مياما نتوانسته ا ميچربد. ما ابطال سند گرفته ا يو زورشان هم كه به ما م
 يبه شهردار ارياخت نيا تاشود  دهيموارد در مصوبه د ني. ارديزده شود و پس از آن كار صورت بپذ يآورده شود، پس از آن سند به نام شهردار ديبا

  .دينما يريگ ميتصم يگذار هيموضوع سرما شبرديپ يروز برا تيداده نشود كه حسب وضع
 رغبت توقف يبرا ييجا چيدر شهر ما ه مينيمنافع شهر را هم بب ديندهند. ما با أير حهيال نيتوانند به اي: اعضا مندپور گفت يحاجدر ادامه آقاي 

د. رو يخرد و م يم يآب معدن كي تاًيو نها زدير يرا در رشت م شيو زباله ها ديآ ي. مسافر مميكن جاديتوقف در رشت را ا يفضا ديوجود ندارد. ما با
  تا مردم از آن استفاده كنند. ميكن جاديرا ا ييفضاها ستيبايانجام نشده است. م يكار چيبوده و ه يمرزبان اريتا به امروز در اخت نيزم نيا

 رشت است نبوده و بر اساس يرداررا تصرف كرده كه مالك آن شه ينيبداند زم يمرزبان نكهي: اند شورا اظهار داشتمحترم عضو  ي ،رسولسپس آقاي 
 هنگونيبه دو جا داده شده و ا نيزم كي يراه و شهرساز ياشتباهاً از سو نيزم يعدم حصار كش ليگفته است، به دل يامالك شهردار ريآنچه كه مد

  . انجام شود اجباريكه كار به صورت  بودهن
وزارت  نيانتابع قو زيآنها ن رايكنند ز نهيهز يتصرف نيتوانند در زمينم زيوجود داشته و آنها ن يبه مرزبان نيزم ي: صورتجلسه واگذارند افزود ايشان

  محاسبات هستند. وانيكشور و د
 كه در اين صورت اوردين أيو ممكن است با ارائه در شورا ر ستين يشهردار ديدر  نيبا توجه به آنكه زم در ادامه اظهار داشتند ؛جذب  حجتآقاي 

اقدام به  يبه نام شهردار نيخود را پس گرفته و پس از سند خوردن زم حهيال يكنم تا شهردار يم شنهاديطرح در شورا را ندارد پ تيماه قابل ٦تا 
   . ستين تيمالك ي. تصرف به معنانمايد شوراصحن  در حهيطرح مجدد ال

 

  متن مصوبه شورا :

ا ب "واگذاري مقدار پنج هكتار زمين از اراضي سازمان باغ رضوان به مرزباني استان گيالن"درخصوص  با اليحه پيشنهادي شهرداري
  رأي مخالف، موافقت گرديد؛ ٤رأي موافق و  ٥لحاظ قرار دادن دو قيد مشروحه ذيل،  با 

  ام نمايد.ـ شهرداري ابتدا نسبت به دريافت زمين معوض(با ارزش كارشناسي برابر) از راه و شهرسازي اقد١
ـ انتقال به نيروي انتظامي(مرزباني) پس از تحقق شرط اول وصدور سند مالكيت به نام شهرداري رشت براي كل اراضي باغ رضوان ٢

  صورت پذيرد.
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده در  ٢٩/٢/٩٩مورخ ٣٠٧٥/١/٩٩/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداري محترم 
مصوبات  ٢و١پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بندهاي  ٢٩/٢/٩٩مورخ  ٣٧٧دبيرخانه شورا 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح ؛ ١٠/٢/١٣٩٩يكصدوسي وهشتمين جلسه فوق العاده مورخ 

اصالحيه تعرفه درآمدوبهاي خدمات "ع ((مصوبات آن شورا با موضو١پيرامون بند -١

سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 

))؛ پس از وصول تعرفه سازمان سرمايه گذاري و "١٣٩٩شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  ـ راجع به اصالحيه آن اعالم نظر خواهد شد. ١٣٩٦مشاركت هاي مردمي ـ مصوب 

مصوبات آن شورا با موضوع ((اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات ٢امون بند پير-٢

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، سازمان عمران و بازآفريني 

فضاهاي شهري سازمان مديريت آرامستان و سازمان آتش نشاني شهرداري رشت 

ي خدمات سازمان هاي تعرفه شده، ))؛ در برخي تعرفه درآمد و بها١٣٩٩پيشنهادي سال 

از كميسيون ارزيابي براي تعيين اجاره بها ذكر گرديده است كه مقتضي است تركيب و 

  مستند قانوني تشكيل آن اعالم گردد.

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☒  ☐  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☒  ☐  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☒  ☐  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☒  ☐  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ٤  ٥   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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ـ حدود اختيارات هيأت مديره و مدير عامل سازمان هاي شهرداري در اساسنامه  ١ـ  ٢

تعرفه سازمان آتش نشاني و  ٧و  ٦،  ٤ ، ٣آنها تعيين شده است بنابراين رديف هاي 

  خدمات ايمني شهرداري دائر بر اخذ هزينه با صالحديد مديريت توجيه قانوني ندارد.

تعرفه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اجاره سالن  ٤٧ـ در رديف  ٢ـ  ٢

ها جاره بورزشي ميدان انتظام بر اساس قرارداد في مابين ذكر شده لكن مبناي تعيين ا

  اعالم نشده است.

، قوانين ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ٣ـ طبق تبصره  ٣ـ  ٢

و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و 

ني تعرفه سازمان آتش نشاني و خدمات ايم ١٠دهياريها لغو شده است. بنابراين تبصره 

درصدي بهاي خدمات ايمني احداث ساختمان و ٥٠شهرداري دائر بر يكبار اعطاء تخفيف 

تأسيسات به كاركنان سازمان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي 

   شهر است.

تعرفه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، موضوع سرانه خدمات  ١٨ـ در تبصره  ٤ـ  ٢

ني ساختمانهاي شهر معلوم نيست در قبال ارائه چه خدمات مستقيمي ايمني و آتش نشا

  به هر يك از واحدهاي ساختماني سطح شهر است؟

تعرفه سازمان ساماندهي مشاغل مشابه و تكراري  ٢ـ بندهاي (ب) و (ج) ماده  ٥ـ  ٢

  است.

توزين تعرفه سازمان ساماندهي مشاغل، مبناي محاسبه بهاي خدمات  ٥ـ در ماده  ٦ـ ٢

  (به درصد مي باشد يا ريال؟) داراي ابهام مي باشد.

  خالصه مفيد مذاكرات  :
        

 متن مصوبه شورا : 

  :گردد اعالم گرديد نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقررمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

اصالحيه تعرفه درآمدوبهاي خدمات سازمان فرهنگي، "موضوع شوراي اسالمي شهر رشت با  ١٠/٢/٩٩مورخ  ١٣٨مصوب ١ـ درخصوص بند 

  ؛" ٩٩اجتماعي و ورزشي و سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  تعرفه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي طي يك برگ ، مجدداً ارسال مي گردد.

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان "شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع  ١٠/٢/٩٩مورخ  ١٣٨مصوب  ٢ـ درخصوص بند 

ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سازمان مديريت آرامستان و سازمان 

  ؛" ٩٩آتش نشاني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

قانون نوسازي و عمران شهري است. كه به استناد  ١٦ماده  ٢و تبصره  ١٦هيات ارزيابي موضوع ماده  منظور از كميسيون ارزيابي ، -٢بند

آيين نامه نحوه تشكيل هيئت ارزيابي مصوب هيئت وزيران، اعضاي اين هيئت متشكل از يك نفر مهندس معمار ، يك نفر مهندس  ١ماده 

  انتخاب شهردار است.ساختمان  و يك نفر ارزياب از كاركنان شهرداري و به 

مي ارزيابي كارشناس رس "در تعرفه سازمان آتش نشاني به عبارت  "ارزيابي توسط كميسيون ارزيابي شهرداري  "ضمن اينكه عبارت 

  تغيير يافت. "دادگستري 
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  تعرفه بهاي خدمات سازمان آتش نشاني به شرح ذيل اصالح شد:  ٤و  ٣رديف هاي  -١-٢بند

ر شوراي تامين .... ، در مراسم نماز جمعه ، سفر مسئولين ارشد كشوري ، مسابقات ليگ فوتبال رايگان و در ساير در موارد خاص با دستو

تعرفه ، هزينه  ٦١الي  ٥٩موارد نظير برگزاري كنسرت، آزمون كنكور ، درخواست نهادها و دستگاه هاي دولتي و خصوصي طبق بند 

  محاسبه و اخذ مي گردد.

  حذف شود. "هزينه كارشناسي براي علت يابي در خارج از شهر با صالحديد مديريت اخذ گردد"عبارت  ٧و ٦در رديف هاي 

براساس تعرفه  "به  عبارت   "براساس قرارداد في مابين "تعرفه بهاي خدمات سازمان آتش نشاني عبارت  ٤٧در رديف  – ٢-٢بند 

  تغيير يابد. "مصوب اداره كل تربيت بدني استان گيالن 

سرانه خدمات ايمني و آتش نشاني در قبال ارائه خدمت مستقيم به تك تك واحدهاي ساختماني سطح شهر نيست بلكه  -٤-٢ بند

جهت فراهم آوردن تمهيدات الزم از جمله بازسازي اوگان خودرويي و خريد تجهيزات و امكانات عملياتي پيشرفته روز دنيا كه اكثراً 

در نهايت ارائه خدمات مناسب ايمني و آتش نشاني به هر يك از شهروندان، در هنگام بروز حادثه مي داراي مشابه داخلي نيز نيستند و 

  باشد و همه ي شهروندان در صورت نياز از منافع آن بهره مند مي گردند.

به شرح ذيل مي تعرفه سازان سامان دهي مشاغل، اشتباه صورت گرفته است؛ فلذا متن بند ج  ٢درخصوص بند ب و ج ماده  -٥-٢بند 

  باشد: 

درصورت اعالم رضايت و اذن سازمان به مستاجر و بهره بردار مبني بر اجاره دادن عين مستاجره و واگذاري موقت مكان مورد بهره  "

ماه  كبرداري به اشخاص ثالث ، بدينوسيله عالوه بر مبلغ ماهيانه مندرج در قرارداد في مابين، مستاجر و بهره بردار مكلف است مبلغ ي

  "قرارداد منعقده خود را به حساب سازمان واريز نمايد.

از دريافتي باسكول داران به عنوان تعرفه سازمان وصول  %١٥درخصوص بهاي خدمات حق توزين سازمان ساماندهي مشاغل ،  -٦-٢بند 

          مي گردد. 

          

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به  ٥/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٦٥-اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري برابر درخواست اداره كل  ٧/٣/٩٩مورخ  ٤٣١شماره 

ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان گيالن، در نظر دارد؛ نسبت به ساماندهي، 
مرمت و احياء، حفاظت و بهره برداري بناي تاريخي عمارت شهرداري و همچنين تصميم به اقدام 

 ان استانداري قديم و استفاده مشاركتي اين دو نهاد در ايجاد موزهمشابه در خصوص ساختم
نظيمي في ما بين شهرداري رشت ت ٣/٣/١٣٩٩مورخ  ٣١٨٦٥پيوستي به شماره برابر تفاهم نامه 

اساسنامه هاي  وو اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان گيالن 
 ١٢بند و  ٦٩ماده ،  ٢٢(پيوستي)؛اساسنامه موزه مشاركتي بلديه و مردم شناسي در چهار فصل، 
 ١٢بند و  ٦٩ماده،  ٢٢تبصره و اساسنامه موزه فرهنگ و هنر و صنايع دستي در چهار فصل 

  تبصره اقدام نمايد.

      

 :خالصه مفيد مذاكرات 
: بنده با گفتند الن،ياستان گ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليحالج پور مد مسعودآقاي به  رمقدميعرض خ ضمن ،پور يحاجابتدا آقاي 

ق متعل يفرهنگ راثي. م كنم يعرض م كيشهر رشت تبر يو شهروندان گرام النياستان گ فيمردم شر موطنان،را به همه ه يفرهنگ راثيروز م ريخأت
 راثيم نيشيپ ركليبه مد ديخسته نباش ضمنشهر رشت  يشورامحترم  سيرئ . مييدر پاسداشت و حفظ آن تالش نما بايد همه مردم است و يبه تمام
ت حالج پور باب ي. بنده از آقاميدينرس جهيو به نت با مانع مواجه شديم ميانجام ده ميخواست يهر كار شاني: ما در زمان انداظهار داشت الن،يگ يفرهنگ

خدمت  تا به مردم ديشما دغدغه دار يعني ني. امينما يم يو قدردان تشكر ندينما يريگيرا پ يو موضوعات افتهيدادند تا در شورا حضور  شنهاديپ نكهيا
 اشهريشهردار ك ٦٩سال و در  . بنده در زمان زلزله  شهر رشت است يخيتار راثيكه م ميدار يخي: ما در شهر رشت سه ساختمان تارند افزود ايشان . ديكن

بنا  نيا يبازساز يبرا دي. با ستميصحنه گر نيا دنيساختمان ساعت شد با د بيكه زلزله سبب تخر ي. زمان ، اما در آن شب در رشت حضور داشتم بودم
 ضخانهيقع همان مررشت كه در وا يشهردار يساختمان سازمان فرهنگ : ندپور ادامه داد يحاجآقاي    . به جا آورد ژهيتشكر و انيمهندس واهان ياز آقا

از جمله ساختمان  باشد يرشت م يتحت تملك شهردار يخيساختمان تار گريدهم كه شهردار رشت  نياول،  عيرف ليخل رزاياست و عمارت حاج م هيبلد
  . رشت امضا شده است يو شهردار يراث فرهنگيتوسط اداره كل منيز  يكه تفاهم نامه ا ميدانم. بنده  كه مورد توجه ماستهايي هستند

و در  ي، قرار بود در طبقه همكف موزه مردم شناس شود يرشت كه به ساختمان ساعت شناخته م يشهردار يخيدر مورد ساختمان تارايشان افزودند : 
 هموز هيدبل ضخانهيختمان مرمصوب شده است تا موزه نهضت مشروطه بنا شود و در سا عيرف ليخل رزاي. در ساختمان م شود سيسأت هيطبقه اول موزه بلد

كار را  ، اعتبارمان از دست برود نكهياز ا شيتا پ باشند ريگيپو دغدغه مند و مصمم  نهيزم نيدر ابايد . همه ما  در نظر گرفته شده است يدست عيصنا
  . نديكمك نما يفرهنگ راثيصفر تا صد به م كنميم ديكأشهردار ت يجا به آقا ني. هم ميانجام ده

، اما از سال  را برعهده گرفته ام النيگ يفرهنگ راثيم يركليمد، ماه  بهشتيارد ١٥استحضار دارند بنده از  زاني: همانطور كه عزند گفت حالج پورآقاي 
دارم به شهر  يم يرا گرام شانيو خاطر ا اديكه  ياز شهر ما مرحوم قهرمان نياز ا شي. پ شناسم يم يشهر را به خوب نيا و باشم يساكن شهر رشت م ٨٠

م خواهكار ه در شهر رشت ب يزندگ تيفيك يارتقا يتمام تالش خود را برا. بنده نيز جا گذاشتند  همردم رشت ب يرا برا يرشت آمدند و خاطرات خوب
هستند  يثبت آثار مل كه ييساختمان ها يقانون ششم توسعه مشخص كرده است كه نگهدار ٩٨ماده  ديدان ي: همانطور كه مند ادامه داد ايشان  .گرفت 

، از  استان يياجرا يشده متعلق به دستگاه ها يثبت مل يي كهساختمان ها %٤٢حدود  النياست در استان گ ييبه بعد برعهده دستگاه اجرا خياز آن تار
 يداتشنهايپ دميرس زانيو امروز خدمت عز مييرشت امضا نما يبا شهردار يتفاهم نامه ا ميرشت است. پنجشنبه هفته گذشته موفق شد يدارجمله شهر

شد تا ساختمان  نيبر ا مي: تصمند پور افزود حالجآقاي   . ميينما ميشده است را تقد ميشهر تنظ يشورا يفرهنگ ونيسيكه اساسنامه آن در جلسه كم
رصت جمهور ف سيپروژه در سفر رئ نيا ي. برا استشده  نييرشت مشاور تع يشهردار يمرمت آن از سو يشود كه برا يبه موزه مردم شناس ليتبد هيبلد
تا اسناد  ميعجله داراكنون ما است و  ٩٩و  ٨٩ يهاسال  ياعتبار شده كه برا صيشهر رشت تخص يموزه ها يآمده و برا شيپ النياستان گ يبرا يخوب

   . اعتبار شود نيمأخزانه جذب شده و ت
 ييفضا ي. پشت ساختمان شهردار ميشو ياتيپس از جلسه امروز وارد فاز عمل دوارميالزم را داشتند كه ام يخصوص رهنمودها نيشهردار محترم در ا

بور تا سنگ ق مي. ما در تالش هست شود ليتبد النياستان گ يموزه سنگ قبور اسالم تيو سا يبه موزه انقالب اسالم ميوجود دارد كه عالقمند هست
كه از گذشته مصوب  عيرف ليخل رزاي: در خصوص ساختمان مند پور اضافه كرد حالجآقاي   . ميهمگان قرار ده ديموجود را احصا كرده و در معرض د

ند ما در آن مشغول هست يپژوهش يروهاياز ن يما قرار داشته و تعداد اريكه تا به امروز در اخت يشود و ساختمان كاله فرنگ رزايبه موزه م ليشده است تبد
اشتن د اريامكان در اخت يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيكه مجموعه اداره كل م ستيدر حال ني. امييموزه نهضت جنگل نمابه  ليتبدتا آن را 
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كه  ودش ليساختمان به موزه نهضت جنگل تبد نيگرفته شد ا مي، اما تصم موجود ندارد طيخود را بنا به شرا يو ساختمان ها روهاين عيتجم يفضا برا
 د :ناظهار داشت نيهمچن النياستان گ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيممحترم  ركليمد  . مرمت آن پرداخت نخواهد شد يبرا يچندان نهيهز

گر . ا شود يدست يبه موزه هنرها ليتبد ) هم در نظر استرشت يشهردار يو ورزشي سازمان فرهنگ يساختمان فعل( رشت  هيبلد ضخانهيساختمان مر
خود  انينيشيدار پ راثيتا ما م نديايكار ب يپا زيسازمان ها ن ريتر خواهد شد تا سا آسان ريادامه مس ي، كار برا شما بزرگان انجام شود يوكمك از س نيا

به  اشارهبا ايشان  .مينما يم يداشته اند كه از زحمات انجام شده تشكر و قدردان يخوب اريبس يتاكنون با ما همكار زيرشت ن محترم . شهردار ميباش
 . تمام و كمال در خصوص بودجه داده شده است ي: قول همكارند گفت ،ي و گردشگر يدست عيصنا ،ي فرهنگ راثيم ريخود با معاونت و وز يگفتگو
  . است اوانكرد فر نهيهز ازمنديامور ن نيا ياجرا راي، ز توان از فرصت موجود استفاده نمود يم النيبا توجه به حضور دكتر نوبخت در گ نيهمچن

 يراثيم يسال هاست دغدغه در خصوص ساختمان ها نكهيا انيبا ب، رييس محترم كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا ،  رزاديش فاطمهسپس خانم 
 اقفات يدگذشته موار ي. در ماه ها ميموضوعات تحقق ببخش نيبه ا مينتوانست يكمبود منابع مال لي: به دلند ، اظهار داشت رشت وجود دارد يشهردار

با طرح مطرح شده توسط  نكهيبا اشاره به ا ايشان   . ميمشكالت باش نيبه حل ا دواريام ميتوان يحالج پور م يآقا يافتاد كه خوشبختانه با حضور و همكار
 اري: موضوعات بسافزودند  ، افتيخواهد  شيسطح شهر رشت افزا يتعداد موزه ها الن،ياستان گ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليمد

شده دهيها دطرح نيكشور قرار است انجام شود در ا يشمال يبار در شهرها نياول يكه برا يموزه سنگ قبور اسالم ،ي همچون موزه انقالب اسالم يخوب
 يخيتار ي: مرمت ساختمان هاتصريح كردند  خانم شيرزاد  در حال انجام است. زين يانجام شده و مابق ييرشت تا جا ياست و مكاتبات الزم با شهردار

 ارديليم ٦با اعتبار  )رشت يشهردار يو ورزش يسازمان فرهنگ يساختمان فعل(  رشت هيبلد ضخانهيو ساختمان مر )ساختمان ساعت( رشت  يشهردار
ر از س زي، موانع موجود ن نمانده است يدولت باق ارك انيبه پا ياديكه مدت زمان ز يطي، در شرا با حضور دكتر نوبخت ميدواري. ام تومان آغاز خواهد شد

 يدارشهر انيم يتا با همكار ندكرد يدواريابراز ام يفرهنگ راثيمورد نظر م يبا اشاره به طرح ها رييس محترم كميسيون فرهنگي   . راه برداشته شود
ند دغدغه م نهيزم نيكه در ا يزانياز مطالبات عز يشهر رشت بخش يموزه ها شيدر شهر رشت رقم بخورد و با افزا ياتفاقات خوب يفرهنگ راثيرشت و م

  .گردد هستند برطرف 
 ي: در مورد كار خوب نمابراز كردند  خصوص نيدر ا شورا ، رييس محترم كميسيون بهداشت ،محيط زيست و خدمات شهري يذاكر بهرادسپس آقاي 
كار در  نياما اكنون كه ا كند يانجام كار راحت م نديفرآ . بود حيمان را از صح اليخ زين يفرهنگ راثيداد و حضور خانم اخوان در م رواقعيتوان نظر غ

 نيراه وجود دارد و از ا ادهيدر پ گريتا موارد د يو كفش فروش ي. از لباس فروش ميازمنديراه ن ادهيپ افتدر ب رييتغ جاديا كيحال انجام شدن است ما به 
مورد  شتريشده است كه ب يبه مكان ليراه تبد ادهي. امروزه پتغييير يابد بافت كم كم  نيتا ا ميت آرام استفاده كنبه صور رييتغ كي جاديا يفرصت برا

ر اگ . نشده استانجام  انيم نيدر ا يفرهنگ ژهيكار و چيو ه نديآ ياطراف به رشت م يكه از شهرستان رشت و شهرها رديگ يقرار م ياستفاده كسان
 ميتوان يو... برود م يدست عيمغازه ها به سمت كافه كتاب ها و صنا يعوارض كاربر قيكه از طر هدايت شود يراه به سمت ادهيكار در محدوده پ طيشرا

  .ميينما ليموضوع تبد نيهم يمكان و منطقه مشخص برا كيمنطقه و محدوده را به  نيا
 يمحدوده مركز ي: حداقل سه دهه است كه بحث موزه هاند اظهار داشت زيشهر رشت ن يشورا محترم  عضو،  حسن عاقل منش محمدسپس آقاي 

 نياز مردم آرزو داشتند بتوانند داخل ا ياري. بس شد، توقع مردم از ما باالتر رفت هيتخل يكه ساختمان شهردار ي. زمان ميشهر رشت را مطرح كرده ا
از نگهبان  ي. مگر آنكه در موارد استثنائ رنديمكان عكس بگ نيا يرونيب واريا مجبور بودند تا از دام رنديبگ يادگاري سو عك بزنند، قدم  مجموعه رفته

اتفاق در حال رخ دادن  نيا يو همراه يهمدلبا  : امروزدند شورا ادامه دا محترم عضو  . شدند يبه داخل راه داده م يا قهيكردند و چند دق يم يخواهش
 راثيكردند. اما امروز م يگرفتند و مخالفت م يبه موزه شود كل مجموعه شورا جبهه م ليتبد يكه ساختمان شهردار ميگفت يتا گذشته اگر مو  است

تمال ما دارد و اح يكه سختمان ها يطيموضوع لِم كار شد و خوشبختانه امروز با توجه به شرا نيمشاركت استفاده كرد و ا نامبه  گريواژه د كياز  يفرهنگ
 يبا اعالم آمادگ زانيام كه همه عز دهيرا د  يگردد و بنده كمتر موضوع جاديا يهمدل نيرخ بدهد، سبب شده ا يو آتش سوز زشيمانند ر يدارد اتفاقات

  . كرده اند يريگيبحث را پ ،تو قدر
دو  يا كيسال  انيتا پا مياگر بتوان يراه مركز ادهيدر پ ي. امروز با موضوعات تخصص كم است اريتوقف مسافر در رشت بس زاني: مايشان اذعان كردند

رار لحاظ ق ا، ب مناسب يجدول زمان بند كيسال آرام آرام در  اني، پس از سالاجراي پروژه با سرعت در  ميتوان يم ، ميبرسان جهيموضوع مناسب را به نت
  . ميداشته باش نديآ يكه به رشت م يمردم شهرمان و گردشگران يرا برا يمناسب يدادن موزه پست، بافت موزه ا

قرار داشتم و مدل انجام كار همان  شانيدر كنار ا رزادي: بنده به دستور خانم شاظهار كردند ،  شهر رشت يشورامحترم عضو ، يرسول رضاسپس آقاي 
 اريترا از در اخ اتياشت كه ادببرد يفرهنگ راثيگام را م نيبزرگتر انيم ني. در ا به موزه مشروطه است عيرف ليخل رزايعمارت حاج م ليمدل مصوبه تبد

 ليا تبدگذار واگذار شد و ب هيشد و به سرما فيتكل نييگذشته تع هدر دور راني: بحث هتل اايشان اذعان كردند   . داد رييبه مشاركت تغ ابودن ساختمان ه
 ايدن يجا چيكه در ه ميدان ي. ما م ماست يبافت مركز يعمل نيبازآفر نيخواهد كرد و ا رييفضا در همان محدوده تغ نيساختمان پست به موزه پست ا

وشبختانه خ نكهيا انيبا ب دكتر رسولي  . را داشته باشد يخيتار يساختمان ها يايبحث اح يحضور بخش خصوص ونتواند بد ينم يتيساختار حاكم چيه
ي خيتار يدر ساختمان ها يمتناسب با حوزه گردشگر يها يدرست و كاربر يبستر اقتصاد بايد ند :، ادامه داد د شدنخواه يراه انداز يبه زود موزه  چند
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 شياامكان افز رديپذ يسازمان برنامه و بودجه كشور صورت م سيو رئ رجمهو سيكه با معاون محترم رئ ييها يزنيبا را ميدواريشود. البته ام ياقتصاد ،
  . مياوريرا به دست ب ودشي به موزه م ليكه تبد يراثيم يساختمان ها يبودجه مرمت برا

و  خرداد ١٥و  ١٤ يبودن روزها شيدر پ تيفطر و تسل ديسع ديع اميا كيتبر ضمن،  شهر رشت يشورامحترم  سيرئ بئنا ، فرهام زاهد سپس آقاي
داشت روز  يبا گرامايشان همچنين  .ند و خدمت نمود تيموفق يآرزو ازدهميمجلس  ندگانينما يبرا  مجلس دهم  ندگانينماعرض خسته نباشيد به 

   .مينمايعرض م كيتبر انيالنيرا به گ يجنگلخانكوچكرزايتوسط م يالنيگيخرداد اعالم جمهور١٦:روز اذعان كردند ، ستيز طيمح يجهان
جه سازمان برنامه و بود سيدكتر نوبخت به عنوان رئ گاهياز جا يفرهنگ راثيشورا و م انيم يتا با همكار ندكرد يدواريشورا ابراز ام محترم  سيرئ بينا

حت ت يراثيم يبه ساختمان ها يسامان ده ياتفاقات برا نيخرسند هستم كه ا اري: به شخصه بسند ادامه داد زاهدآقاي  . استفاده شود يكشور به خوب
 ثراياما م ميرشت استفاده كن يخانم اخوان در شهردار تياز ظرف مينتوانست يليروز بنا به هر دل كي. ما  رشت در حال رخ دادن است يتملك شهردار

 ديكأت الن،يگ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليخطاب به مد ايشان  . استفاده كند تيظرف نياز ا ستتوان يبا هوشمند النيگ يفرهنگ
ما شدن ش شگاميكردند اما اقدامات شما و پ يمتفاوت را مطرح م ييها حرف ها يليخ ديمنصوب شو راثيم يركليكه شما قرار بود به مد ي: زمانند كرد
احث در پاسخ به مب زين النيگ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليمد حالج پور آقاي  . دارد تان ييكار مهم نشان از توانا نيانجام ا يبرا

را داشت تا  نيافتخار ا الني. سال گذشته استان گ است يدست عيصنا يخرداد ماه روز جهان ٢٠وز . ر ميتا كار كن مي: ما آمده اند مطرح شده، اظهار داشت
 . دباش يرشت م تيكه همه آنها با محور مياز آستارا تا چابكسر و لوشان دار ياديز اريبس يهنرها ما. كند  يثبت جهان را چادرشب قاسم آباد چابكسر

شهر رشت و توافق بر سر موضوع ساختمان  يمحترم شورا ياز آنها جلسات با اعضا يكيكه  ميتاكنون داشته ا ياديز اري: ما جلسات بسند افزود ايشان
 مينتوا يم ، ديرونق تول يمناسب برا التيو تسه ديو بازار فروش آن با توجه به سال رونق تول يدست عي. ما در بحث صنا رشت است يشهردار يراثيم يها
   .مييده نماها استفا تيظرف نياز ا

ضمن تصويب دوفوريت با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر ساماندهي، مرمت و احياء، حفاظت و بهره برداري  متن مصوبه شورا :
بناي تاريخي عمارت شهرداري و همچنين تصميم به اقدام مشابه در خصوص ساختمان استانداري قديم و استفاده مشاركتي اين دو 

ا بين شهرداري رشت و اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان نهاد در ايجاد موزه برابر تفاهم نامه تنظيمي في م
تبصره و  ١٢بند و  ٦٩ماده ،  ٢٢گيالن و اساسنامه هاي (پيوستي)؛اساسنامه موزه مشاركتي بلديه و مردم شناسي در چهار فصل، 

كه هر اقدامي براساس مفاد ماده بصره در صورتيت ١٢بند و  ٦٩ماده،  ٢٢اساسنامه موزه فرهنگ و هنر و صنايع دستي در چهار فصل 
     .گرديد اساسنامه هاي مذبور بايد مورد تأييد رئيس هيأت امنا قرار گيرد،  به اتفاق آرا موافقت ٥

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٥

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

العاده شورا به منظور بررسي  لوايح پيشنهادي شهرداري جلسه فوق نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛همچنين پس از بحث و تبادل
مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٨٦٢٣، ش ر ـ ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-، ش رف٣١/٠١/٩٩مورخ ١٣٩٩-١٠٤-هاي شماره؛ ش رفاز جمله نامه

نبه مورخ  روز ش ١٧رأس ساعت  ٦/٣/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٩١٨-و ش ر ف  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-،  ش ر ف ١٥/٢/٩٩
  برگزار گردد. ١٧/٣/١٣٩٩

          

                              
 راثيم محترم ركلياز مد ادبوديبه رسم  يا هيو هد ريلوح تقد ي، با اهداو شهرداري رشت شهر رشت ياسالم يشورا يادامه جلسه از سو در

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢٠جلسه رأس ساعت   به عمل آمد. ريتقد النيگ يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ

  
 
 

    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 إ
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   دستور جلسات :

  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

ريال مساعدت مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ "درخصوص  ١٢/٣/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٣٣٦ -ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
  ."ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥به تيم هاي فوتبال داماش و سپيدرود (به هر يك از تيم ها مبلغ 

نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح "درخصوص  ٦/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩١٨-رشت به شماره ش رف  ـ بررسي اليحه شهرداري
  ."شهر رشت 

مساعدت در نصب مجدد دكه مربوط به خانمها؛ مينا "در خصوص  ٣١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."مي و منيژه غالمي وراث مرحوم حسينعلي غال

ها و خودروهاي تحت نظارت نرخ كرايه شركت"در خصوص  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."١٣٩٩سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال 

طرح ايجاد كتابخانه "تماعي شورا درخصوص رئيس كميسيون فرهنگي و اج ٢٦/١/٩٩مورخ  ٧٧ـ بررسي نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 
  مشتمل و مقدمه اهداف و ماده واحده و يك تبصره. "مستقل در محل شوراي اسالمي شهر رشت

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد غالمرضا اسالمي، نامهوصيت از بخشي قرائت با رم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمدحسن عليپور، منشي محت

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 ،يپهلوان يهاورزش يروز مل دنيبا اشاره به فرارس، ضمن عرض سالم، شهر رشتاسالمي  يشورائيس محترم ر ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي 
  .ميرا در جامعه اشاعه ده يجوانمرد مبحث ميبتوان دوارميام .است يسراسر جوانمرد يورزش پهلوانو  است دهيفايب يقطعاً ورزش بدون جوانمرد :عنوان داشتند

. اگر مينمايعرض م كيتبر يدستعيروز را به هنرمندان مظلوم صنا ني: انداظهار داشت ،يدستعيروز صنا پيش بودن در با اشاره به نيپور همچن يحاجآقاي 
ن حوزه را رفع ياز مشكالت ا يبخش توانياقدام كوچك م نيبا همبدون شك كنند،  هيته يهنرمندان بوم يدستعيخود را از صنا يايادارات ما بخواهند هدا
   سپرده خواهد شد. يبه دست فراموش زين مانيدستعيصنا م،يهنرمندان نرس نينمود. قطعاً اگر به داد ا

 ينفر ط ٣٥ ميا: مطلع شدهبه ويروس كرونا در رشت و شروع پيك دوم بيماري تصريح كردند انيتعداد مبتال شيافزا اشاره بهشهر رشت با  يشورامحترم  رييس
و هم به  ميكن متا هم به خودمان رح كنميخواهش م زمانيدم عزموضوع نشانه خطر است. بنده از مر نيكه ا اندشده يبستر مارستانيساعت گذشته در ب ٢٤

 رهيبه زنج يبهداشت يهاپروتكل تياست كه با رعا ني. خواهش بنده اه اندنجات جان مردم تالش كرد يو برااند هديروز خانواده خود را ند ٥٠ ديكه شا انيپرستار
 يفوت ٥٠ يال ٤٠كه  ميرا پشت سر گذاشت ييما روزها م،ينامه ارسال كنمنحوس دعوت روسيو نيا يبا دست خودمان برا دينبا .ميده انيپا روسيو وعيش

  .افتي ميخواه ييمنحوس و خطرناك رها روسيو نياز شر ا يو بهداشت فرد يبهداشت يهاپروتكل تيبا رعابه اميد خدا  .ميداشت
سه شورا در جل ياعضا به دعوتافراد  ريو سا انياز نخبگان، بازار يتعداد ندهيز جلسه آ: اند، اظهار داشت شورا يجلسات علن طيبا اشاره به شرا نيهمچن ايشان
  بر كار شورا نظارت داشته باشند. تا ابندي مي حضور

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
خرداد  ١٦: روز ابراز داشتندخرداد،  ١٥ نيخون اميو ق يانقالب اسالم گذارانيداشت سالروز رحلت بن يشهر با گرام يشورامحترم عضو ي، رضا رسولسپس آقاي 

  . دارميم يگرام زيرا ن يخان جنگل رزاكوچكيدر شهر رشت توسط م ييايآس يرجمهو نياول سيسالگرد تأس نيكصدمي

 ١٧/٣/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٤جلسـه شـماره:  
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سرانه  نيدوم يدارا النياستان گتبع آن : شهر رشت و بهاذعان كردندو شهر رشت،  النيدر گ يرشته مهندس النيالتحصتعداد فارغ شيبا اشاره به افزا ايشان 
  . خواهد داد شياقشر افز نيما را در برابر ا يهاتيطور حتم مسئولشهر رشت محسوب شود و به يبرا يفرصت توانديموضوع م نيكشور است. ا نيمهندس
 يبودند وارد شهردار يدفاتر فن يافراد كه دارا ي: در گذشته برخند رشت، اظهار داشت يموجود در مجموعه شهردار يفسادها يبه برخ تأكيدبا  يرسولدكتر 

 دهيرس ييجاكار بهو دوانده است شهيو فساد در آن ر افتي شيكار افزا نياما ا شدند؛يم تيدفاتر هدا نيمردم، سازندگان به سمت ا يشدند و بر اساس ناآگاه
   .دهنديانجام م يصورت كنتراتكارها را به يقماده صد تا ماب ونيسياز كم اعموساز  كه امور ساخت شونديم يمدع يكه برخ

رفته است،  نيسالم هستند از ب تيكه در حال فعال ينياند و مهندسمانده رونيكه ب ينيحق مهندس يطيشرا نيمتأسفانه در چن نكهيا انيبا ب شورا محترم عضو
افراد  يبرخبه طوريكه  كننديم تيها را به دفاتر خاص هدااند كه در قالب ارشاد كننده سازندگان، آنقدر قدرتمند شدهفساد آن يهاحلقه ني: اندكرد ديتأك

 يهمكارها كه اگر با آن كننديم دياند كه كارشناسان را تهدمراجعه كرده و وقاحت و جسارت را به آنجا رسانده ياز كارشناسان شهردار يشبانه به منازل برخ
 تيوضع نيهم ميوساز مواجه هستپروانه ساخت كيستماتياز صدور س يريبودن ضوابط و جلوگ دهيچيپ ،يكه با رانت اطالعات يتا زمان نشود بركنار خواهند شد!

ارم چه يدر دوران شورا نكهيا انيبا ب ي سپسرسولآقاي   حل نخواهد شد. زين يكه مشكل فساد حل نشود، مشكل ما در شهرساز يتا زمان و وجود خواهد داشت
با  ديمشكالت به وجود آمده است و با نيكه وجود داشت، ا ييهايدگيچيتبع آن پو به يلي: پس از طرح تفصتصريح كردند م،يانبوده ياتفاقات نيشاهد بروز چن

 انيرشت پا يخاص در شهردار يهاانيافراد و جر يبرخ يخواررهيبه ج ديبا .مينابود كن شهيهم يرشت را برا يفساد در شهردار انيجر نيا ،يجد يميتصم
 يدر داخل ساختار شهردار ياني. متأسفانه جرمييخدمات سالم به شهروندان ارائه نما ميناتو يم يشهردار يدر نواح يمهندس يهاشخوانيپ جاديبا ا .داده شود

 يتمام رغمي: علند اظهار داشت نيهمچن ايشان  اند.خود به وجود آورده يبرا يشهروندان منافع يو سردرگم ندهايبودن فرآ دهيچيرشت وجود دارد كه از پ
 شانياز ا .بودند تشكر كرد دهيرس نيقيدر خصوص تخلف آن به شانيكه خود ا ياز شهردار رشت بابت برخورد با مورد ديكه وجود دارد، با يينظرها اختالف

  داشته باشند. يو رانت برخورد جد يخوار ژهيموارد و يتا با تمام كنميدرخواست م

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
ذشته رشت از گ ي: فساد در شهرداراذعان كردنددر شهر رشت،  كيستماتيفساد س نهيشيشهر، با اشاره به پ يشورامحترم  سييربئنا ،فرهام زاهد در ادامه آقاي

 شانيا ياز تخلفات كه برا يشهردار رشت با مورد شوديگفته م نكهيا .ديرسيعضو شورا م كين فساد و تخلفات به يدر گذشته منافع ا يوجود داشته، گاه
  .ردياتفاق رخ بدهد و برخورد صورت بپذ نيچن دوارميو ام امدهيشده برخورد كرده است را بنده ند آشكار
اظهار  ،يكوچك خان جنگل رزايتوسط م النيگ يجمهور سيسالروز تأس و خرداد ١٦ دنيخود با اشاره به فرارس يهااز صحبت يگريدر بخش د زاهدآقاي 
 ديشا روز برگزار نكردند. نيداشت ايگرام يرا برا يها و ادارات مراسماز سازمان كي چيخرداد ه ١٦اما در روز  ميدانيم رزاي: همه ما خود را فرزندان مندداشت

خرداد دور  ١٦تا از روز بهتر است  .شديم ليروز در سال تشك نيداشت هميگرام يثابت تنها برا ياوجود داشت، كنگره يانهيشيپ نيچن يگريد ياگر در جا
  .ميبگذار ادگاريبه  يزيچ يو نسل بعد يآت انيسال يداشت آن برا يروز انجام داده و با گرام نيا يبرا ياقدام ميانشده

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 
ان خ رزاكوچكيكه توسط م النيگ يجمهور نكهيا اني، با بي، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورابهراد ذاكرآقاي در ادامه 

  .تندداشت يروز را گرام نياست، ا انهيدر خاورم يجمهور نيدر رشت بنا گذاشته شد، نخست
 يافران در روزهامس شيآمار، افزا نيا شيافزا لياز دال يكي: متأسفانه تصريح كردندكرونا در كشور،  روسيو به انيتعداد مبتال شيبا اشاره به افزا نيهمچنايشان 

ود همزمان توصيه مي ش .مينباش روسيو نيا شيتا شاهد افزا ندياعمال نما نهيزم نيالزم را در ا يهاتياستان محدود نيمسئول ميبوده است كه انتظار دار رياخ
 يمربوط به شهردار يهاپرونده يخاص تمام يچند دفتر مهندس نكهيا انيدر ادامه با ب يذاكرآقاي   .ندينما تيرا همچنان رعا يبهداشت يهادستورالعمل مردم

از اسناد  يبه خروج برخبا اشاره ايشان  .شوديم تيدفاتر هدا نيبه ا يشهردار يهادرصد از پرونده ٨٠:متأسفانه خاطر نشان كردند كنند،يم يريگيرشت را پ
خاص كه در گذشته  يوكال ياست و برخ ياز افراد در حال خارج شدن از شهردار ياسناد توسط برخ نياتصريح كردند: رشت،  يمهم مربوط به امالك شهردار

امالك را به آنان بازگردانند.  تواننديم ،يمبلغ افتيدر صورتاند كه در خارج از كشور برقرار كرده نيمالك يرا با برخ ييهاداشتند، تماس يهمكار يبا شهردار
حدود دو سال است كه طرح  نكهيا انيبا ب شوراضو محترم ع است.در ميان شهر رشت  هيتومان از سرما اردهايليمپاي و حائز اهميت بوده  اريموضوع بساين 

ورت طرح ص نيا ينسبت به اجرا ياقدام دات،يتذكرات و تأك رغميون عل: متأسفانه تاكنابراز داشتنداست،  دهيرس بيبه تصو يشورا و شهردار يسازشفاف
خصوص  در يمتأسفانه آمار و اطالعات درست نكهيا انيبا ب ي، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ،عبداله سپس آقاي حامد  است. رفتهينپذ

. از زمان ستيدر دسترس ما ن يليفا چي. چون هميبدهكار هست زانيكه چه م ميدانينم يدر حوزه مال ي: ما حتاظهار داشتندرشت وجود ندارد،  يامالك شهردار
  است. دهيدر شورا مصوب شده، اما تاكنون به مرحله اجرا نرس يخدمات شهر يسپارچهارم بحث برون يشورا

مشخصي است كه فرصت  نيبنده ا شنهادي: پافزودند شود،يز مشكالت آن حل نما ياريباشد قطعاً بس هساختار نداشت يكه شهردار يتا زمان نكهيا انيبا ب ايشان
  .ديرشت را مشخص نما يشهردار يخدمات شهر يسپارطرح برون تيوضع تعيين يداده شود تا شهردار اقدام الزم برا
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   دستور جلسات :

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به  ١٢/٣/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٣٣٦ -دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رفاليحه 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به مكاتبه شماره ١٣/٣/٩٩مورخ  ٤٨١شماره 

مورخ  ٥٨٩٠١٧استاندار محترم گيالن و نامه شماره  ١/١٠/٩٨الف مورخ  ٣٠١٧/١/٨٠/٩٨

يت برنامه ريزي استان گيالن، در خصوص مساعدت به رياست محترم سازمان مدير ١٤/١٠/٩٨

تيم هاي سپيدرود و داماش با توجه به پيشينه اين تيم هاي ريشه دار و تأثير به سزاي آن در 

افزايش نشاط اجتماعي در بين شهروندان شريف رشت(به ويژه جوانان) و به جهت حمايت 

به آنان كه بر اساس جلسات برگزار  مالي از تيم هاي فوتبال مذكور  و رفع مشكالت مربوطه

شده و دستور استاندار محترم گيالن، سازمان برنامه و بودجه استان، اعتبارات استاني 

ريال بابت حمايت شهرداري  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/١٥ريال به ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/٥شهرداري رشت را از مبلغ 

الغي به شهرداري صرفاً در از تيم هاي مذكور افزايش داده و از آنجائيكه استفاده از وجوه اب

قالب اجراي پروژه هاي عمراني امكان پذير مي باشد حاليه شهرداري رشت در نظر دارد با 

توجه به تخصيص مبلغ فوق از محل اعتبارات عمراني دولتي، نسبت به پرداخت مبلغ 

تيم  ريال مساعدت مالي به تيم هاي فوتبال داماش و سپيدرود (به هر يك از ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠

تحت عنوان  ١٥٠٢٠٧ريال) از محل اعتبارات داخلي شهرداري، رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ها مبلغ 

، با عنايت به اينكه مبلغ فوق به صورت اسناد خزانه در اختيار "كمك به موسسات خصوصي"

شهرداري قرار گرفته است و مبلغ تنزيل اسناد خزانه از منابع داخلي شهرداري از محل رديف 

تحت عنوان كارمزد ساير اوراق پرداخت خواهد گرديد و با عنايت به تأكيد استاندار  ١٣٠١٠٤

محترم گيالن در راستاي همكاري و مساعدت الزم با تيم هاي مذكور و اينكه مبلغ مورد اشاره 

به شهرداري تخصيص داده شده  ١٤/١٠/٩٨مورخ  ٥٨٩٠١٧طبق شرح ياد شده و نامه شماره 

   است، اقدام نمايد.

      

 خالصه مفيد مذاكرات :

 النيو داماش گ دروديسپ يهامي: تندو داماش اظهار داشت دروديفوتبال سپ يهامياز ت تيحمادو فوريت  حهيال پور در خصوصيحاجدر ادامه آقاي 
فدراسيون را خورد و از ليگ برتر به ليگ سپيدرود در مسجدسليمان تازيانه ظالمانه كليه داوران  اند.داوران را خورده تهيو كم ونيفدراس انهيهر دو تاز

 اتنه يجام حذف ناليدر ف! شد دهيتوسط داور سر بركه در رشت برگزار شد،  كي گيصعود به ل آفيبرگشت پل يدر باز النيداماش گ سقوط نمود.  ١
 يشدم. تمام مهيتومان جر ونيليم ٥٠ماه محروم شده و  ٦كردم،  يستادگيو هواداران داماش ا النياحقاق حق فوتبال گ يبنده رو نكهيا ليبه دل

 يبرخ اياما گو م،هست اطالعيب النيفوتبال گ يبرا هايعدالتيب نيبنده از علت ا! شدند و تنها بنده محروم شدم دهيبخش يباز نيافراد متخلف در ا
شهر رشت،  يهايآباز سرخ يتيحما حهيدر خصوص الرييس محترم شورا  را حذف كنند. النيفوتبال شهر رشت و استان گ يهاميقصد دارند نام ت

 ستيو دو ارديليرشت را به مبلغ پانزده م يشهردار يبودجه استان اعتبارات استان و سازمان برنامه الن،يگمحترم : با دستور استاندار تصريح كردند
رار شهر رشت ق يشورا ياعضا بيمورد تصو ميدواريداده است كه ام شيافزا دروديفوتبال داماش و سپ يهامياز ت يشهردار تيبابت حما الير ونيليم
    .رديگ

 ميدو ت نياز ا كيهر  يهانهي: هزابراز كردند كنند،يم تيحما النيو داماش گ دروديسپ يهاميرشت از ت يتنها شورا و شهردار نكهيا انيبا ب ايشان
  مواجه هستند.  ياديز اريبس مالي با مشكالت ميدو ت نيتومان است كه متأسفانه ا ارديليم ٥ يال ٤,٥بر  در سال بالغ



  

~ ٩٧ ~ 
 

براي تحقق كه متأسفانه  افتيو داماش اختصاص  دروديبه سپ يشهر و شهردار يتوسط شورا يمساعدت مال تومان ونيليم ٨٤٥در سال گذشته 
  صورت كامل پرداخت نشده است.بهتاكنون ميليون تومان بود پرداخت شد و  ٢٠٠بودجه  كه حدود 

كمك هستم،  ني: بنده موافق انجام انداظهار داشت الن،يرشت و داماش گ دروديسپ يمردم مياز دو ت تيحما حهيبا اشاره به ال  يذاكردر ادامه آقاي 
 زيدرحوزه فوتسال بانوان ن ر نظر گرفته شود.د زين يورزش يهاحوزه رياز سا تيحما يبرا يبرنامه جامع ستيبايم ميدو ت نياز ا تياما در كنار حما

   از چرخه مسابقات حذف شد. ميت نيفوتسال بانوان، ا مياز ت تيحما. متأسفانه به علت عدمداشتيوجود م هاتيحما نيا ديبا
بلكه اداره كل ورزش و جوانان استان  ستيرشت ن يو داماش تنها بر عهده شهردار دروديسپ مياز دو ت تي: بنده معتقدم كه حماندافزود يذاكرآقاي 

گوي مطالبات هواداران نيز باشند كه چه ضمن اينكه بهتر است اين دو تيم پاسخ خصوص پاسخگو باشند. نيدر ا ستيبايم زيفوتبال ن ئتيو ه النيگ
 فوتسال مي: تنداظهار داشت و اجتماعي شورا ، رييس محترم كميسيون فرهنگيرزاديش فاطمهدر ادامه خانم   ره آوردي براي شهر و مردم داشته اند.

در  توجهي مسوالن امرچرا كه حتي تعهدات اندك مربي و بازيكنان نيز تسويه نشده است كه اين نشان از بي شده است منحلرشت  يبانوان شهردار
 تياند، معتقدم حماو داماش كمك كرده دروديبه سپ يو جانب ينقد ريو غ يصورت نقدشهر رشت بارها به يو شورا يشهرداراين خصوص مي باشد. 

اميدوارم عدالت در مورد تمام تيم  حوزه كمك كنند. نيدر ا ديبا زيامر ن انيمتول ريو سا ستيرشت ن يفقط بر عهده شورا و شهردار ميدو ت نياز ا
رزشي ما داده نقدي نيست بلكه  به صورت اوراق هاي ورزشي اجرايي شود. بايد توجه شود كه اين كمك هايي كه دولت قول آنها را به تيم هاي و

ي: ابيان داشتند الن،يو داماش گ دروديسپ يهامياز ت تيحما حهيدر موافقت با ال ي،عبداله حامددر ادامه آقاي   خواهد بود و داراي سر رسيد است.
   .مييتومان كمك نما ارديليم كي ميدو ت نياز ا كيصورت مجزا به هر به ميتوانستيبود كه م ياگونهبه طيشرا كاش

 
   متن مصوبه شورا :

ضمن تصويب دو فوريت اليحه پيشنهادي شهرداري، با تأكيد بر استفاده از اعتبارات اسناد خزانه صرفاً در پروژه هاي عمراني با توجه 
و سپيدرود با اليحه پيشنهادي  به دستور استاندار محترم و مذاكرات شوراي تأمين استان مبني بر كمك شهرداري به دو تيم داماش

ريال مساعدت مالي به تيم هاي فوتبال داماش و سپيدرود (به هر يك از تيم ها مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ 
ور ، با توجه به حض"كمك به موسسات خصوصي"تحت عنوان ١٥٠٢٠٧ريال) از محل اعتبارات داخلي شهرداري؛ رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥

  .گرديد تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت ٩
  

          

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩٨ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف 
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ٦/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩١٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور  ٧/٣/٩٩مورخ  ٤٢٨ثبت شده به شماره  

مجوز نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر رشت، با 
بيني از اجراي آن در عنايت به اهميت موضوع و  اثرات مثبت قابل پيش

شهر رشت به لحاظ افزايش سرانه هاي ورزشي، سالمت و فرهنگي ـ 
هنري، كنترل مباحث زيست محيطي، كاهش سفرهاي درون شهري با 
خودروهاي شخصي، كنترل ترافيك، گام برداشتن در مسير شهر 
هوشمند، ايجاد نشاط و شادابي در جامعه، خدمات رساني در شهر با 

اي روشن و زنده ي رشت و.. و همچنين با توجه به اعالم رويكرد شبه
آمادگي دو متقاضي به عنوان سرمايه گذار بالقوه جهت اجرا و ارائه 
خدمات  و با عنايت به اينكه شهرداري تهران و شيراز در اين زمينه پيشرو 
بوده و در صورت راه اندازي چنين طرحي سومين شهر كشور به لحاظ 

اهيم بود ضمن اعالم پيشنهاد شهرداري در خصوص زيرساخت مذكور خو
  هاي پيوستهمكاري آقاي رايمند به داليل اعالمي در فايل

در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا 
نظر  ضمن و پس از بحث و تبادلمطرح 

موافقت با كليات اليحه پيشنهادي 
شهرداري با توجه به اينكه سرمايه گذار 

ري بابت هيچ گونه انتظاري از شهردا
اختصاص مكان و پرداخت مبلغ ندارد 
مقرر گرديد؛ اجازه سرمايه گذاري در فاز 

  اول به ايشان اعطا گردد.
ـ همچنين پس از بحث درباره صدور 
پروانه ساختماني و فعاليت هاي 
تبليغاتي مقرر گرديد؛ شهرداري رشت 
مساعدت الزم در تسريع صدور 
مجوزهاي مرتبط با اخذ هزينه هاي 

  ني از سرمايه گذار اقدام نمايد.قانو

١١/٣/٩٩  ١١٦  

   خالصه مفيد مذاكرات 
اليحه شهرداري در خصوص نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر رشت در جلسه مطرح و پس از بحث   متن مصوبه شورا :

به جهت بررسي بيشتر در كميسيون هاي شورا به و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور 
تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري به مدت يك  ٩مدت يك هفته و اخذ رأي، با توجه به حضور 

     هفته مسكوت بماند.

                

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩٩ ~ 
 

  دستور جلسه  ديفر
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به شماره  ٣١/١/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٤-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
 ١٨/٩/٩٨/ش مورخ ١٨٣٣/٩٨شورا در پاسخ به نامه شماره  در دبيرخانه ٦/٢/٩٩مورخ  ١٩٦

شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر اينكه شهرداري برابر تقاضاي خانمها؛ مينا و منيژه غالمي 
سازمان  ١٢/١/٩٨مورخ  ١٦٢٢٥٤/٩٨/٩٣٤وراث مرحوم حسينعلي غالمي،  طي نامه شماره 

در نصب مجدد دكه خانمها؛ مينا  بهزيستي شهرستان رشت در نظر دارد؛ نسبت به مساعدت
و منيژه غالمي وراث مرحوم حسينعلي غالمي، كه با بررسي كليه مدارك و مستندات موجود، 

جنب پل داراي مجوز قانوني بوده همچنين مجوز بالمانع  -دكه مزبور واقع در چمارسرا
ت مرحوم را اخذ نموده است و بعد از فو ٢٢/١/١٣٦٦مورخ  ١٩٠٤انشعاب برق  به شماره 

فرزندان نامبرده تحت سرپرستي سازمان بهزيستي  ١٣٩٢حسينعلي غالمي در سال 
شهرستان رشت قرار گرفته و دكه نيز توسط شهرداري منطقه چهار برچيده شده است را 
پس از كارشناسي هاي به عمل آمده در مكانهاي پيشنهادي مشروحه ذيل به انضمام مدارك 

  پياده راه جنب آبنما -پارك ملت -١      يد؛و مستندات پيوستي اقدام نما
  نبش ارشاد -بلوار شهيد انصاري -٢                                                             
  جنب ورودي تاالر شهر -بلوار احمدزاده -٣                                                             
  نبش خيابان بهاران -بلوار شهيد انصاري -٤                                                             

ـــــيون  در كميس
ــــــــت و  بهداش
محـــيط زيســـت 
شورا مطـرح و بـا 
ــــــــــنهاد  پيش
شــهرداري مبنــي 
ــه  ــال دك ــر انتق ب
ـــه  ـــاتي ب مطبوع
ـــــان در  نامبردگ
ـــان  ـــي از مك يك
هــاي پيشــنهادي 

ــا  ١ ــت  ٢ي موافق
  گرديد.

٨/٣/٩٩  ١٣٣  

   خالصه مفيد مذاكرات 

با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص صدور مجوز نصب مجدد دكه مطبوعاتي مرحوم حسينعلي غالمي به نام  متن مصوبه شورا :
دكه مزبور،  در  احدي از وراث آن مرحوم، پس از ارائه گواهي حصر وراثت و اقرارنامه رسمي ساير وراث مبني بر واگذاري تمامي حقوق متعلق به

   تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٩مكان پيشنهادي بلوار شهيد انصاري ـ نبش ارشاد، با توجه به حضور 
    

                    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رسوليرضا   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٠ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  

ثبت شده به  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
نرخ كرايه "تصويب در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و  ١٨/٢/٩٩مورخ  ٢٧٢شماره 
ها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال شركت
١٣٩٩".  

      

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :
ها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در نرخ كرايه شركت"اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به  " ١٣٩٩سال 
جهت بررسي بيشتر در كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا به مدت يك هفته و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي 

  اند.شهرداري به مدت يك هفته مسكوت بم
        

                      
 
 
 
   

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠١ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

سركار خانم فاطمه شيرزاد رئيس  ٢٦/١/٩٩مورخ  ٧٧نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 
طرح ايجاد كتابخانه "محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا مبني بر بررسي و تصويب 

مشتمل و مقدمه اهداف و ماده واحده و يك  "مستقل در محل شوراي اسالمي شهر رشت
پيشنهادي خانمها؛ نرگس محمودي، مريم نعمتي و فاطمه نيك نژاد(كارشناسان تبصره(پيوستي) 

  شهرداري رشت)  به شرح؛
به منظور بهره برداري از منابع علمي موجود در شورا و همچنين استفاده   ماده واحده:

شهروندان و كاركنان شاغل در شوراي شهر و آشنايي آنان با حقوق و وظايف شهروندي 
مطالعه ي هر چه بيشتر آثار مكتوب، پس از اخذ مجوزهاي الزم جهت  خود و همچنين

  ايجاد كتابخانه مستقل در ساختمان شورا اقدام گردد. 
تبصره: شهرداري موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به اخذ مجوزهاي الزم براي احداث 

ربوط به احداث كتابخانه مسقل در شوراي شهر از مراجع ذيربط  و همچنين تهيه دستور العمل م
  كتابخانه جهت اجراي طرح اقدام نمايد.

ــــلســـــــه  درج
ــون  ــــي ــيس ــم ك
ـــي  ـــگ ـــن ـــره ف
ـــورا  واجتماعي ش
پس از  طرح و  م

بادل حث و ت  نظرب
ــا طرح  ايجــاد "ب

ــتقل  كتابخانه مس
در محل شـــوراي 
ـــهر  ـــالمي ش اس

ـــت قت  "رش مواف
  گرديد.

 

٣٠/١٠/٩٨  ١٠٤  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

مشتمل و مقدمه اهداف و ماده واحده و يك تبصره(پيوستي)  "كتابخانه مستقل در محل شوراي اسالمي شهر رشتطرح ايجاد " متن مصوبه شورا :
  پيشنهادي خانمها؛ نرگس محمودي، مريم نعمتي و فاطمه نيك نژاد(كارشناسان شهرداري رشت)  به شرح؛

استفاده شهروندان و كاركنان شاغل در شوراي شهر و  به منظور بهره برداري از منابع علمي موجود در شورا و همچنين  ماده واحده:
آشنايي آنان با حقوق و وظايف شهروندي خود و همچنين مطالعه ي هر چه بيشتر آثار مكتوب، پس از اخذ مجوزهاي الزم جهت ايجاد 

    كتابخانه مستقل در ساختمان شورا اقدام گردد.
اخذ مجوزهاي الزم براي احداث كتابخانه مسقل در شوراي شهر از مراجع ذيربط  و تبصره: شهرداري موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به 

    همچنين تهيه دستور العمل مربوط به احداث كتابخانه جهت اجراي طرح اقدام نمايد. به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.

                        

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٢ ~ 
 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  شوراي اسالمي شهر رشت ٧/٣/٩٩غيبت آقاي حامد عبدالهــي در جلسه مورخ   ٦

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

نظر و اخذ اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 
  رأي غيبت آقاي حامد عبدالهي موجه تشخيص داده شد.

          

                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٣ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٧

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

 پيشنهادي شهرداريالعاده شورا به منظور بررسي  لوايح نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل
مورخ   ٩٩-١٨٦٢٣، ش ر ـ ٦/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩١٨-، ش رف  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-هاي شماره؛ ش ر ف از جمله نامه

روز چهارشنبه مورخ   ١٦رأس ساعت   ٠٤/٠٢/٩٩مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٥-و ش رف٢٢/٢/٩٩مورخ  ٩٩ـ  ٧٠٩، ش ر ف ـ  ١٥/٢/٩٩
  برگزار گردد. ٢١/٣/١٣٩٩

            

            
  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  عاقل منشمحمدحسن   ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠۴ ~ 
 

  

   دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

 ١١/٢/٩٩/ش مورخ ٩٥/٩٩تمديد مصوبه شماره "درخصوص ٢٠/٣/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٤٢٠٨٨-ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
به مدت  ١٣٩٩در پرداخت تعرفه عوارض سال  ١٣٩٩شورا با موضوع بسته حمايتي سال  ٢٧/١/٩٩مصوب يكصد و سي و ششمين جلسه مورخ 

  ).٣١/٤/١٣٩٩(مورخ ١٣٩٩يك ماه تا پايان تيرماه سال 

ريال ديه سه تن از ٠٠٠/٩٠٠/٧٥درخصوص پرداخت مبلغ  ٢٠/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٤٥١–ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
 ١٥٠٣٠٢د رضايي، حسين مهرگان و مسعود شعباني و از محل رديف كد اعتباري نيروهاي سد معبر شهرداري رشت به نام هاي آقايان؛ حام

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري  تحت عنوان 

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "درخصوص بررسي و تصويب ٤/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٥-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."١٣٩٩قل و بار و مسافر پيشنهادي سال خدمات حمل و ن

ها و خودروهاي تحت نظارت نرخ كرايه شركت"در خصوص  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-.ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."١٣٩٩سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال 

  كرات :خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذا

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد هاشم اختر شمال، نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، سركار خانم فاطمه شيرزاد، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
از ابر)، ليه السالمشهادت امام جعفر صادق (ع تيتسلعرض سالم و با ، شهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي 

 چي: هندشورا در جلسات، اظهار داشتمحترم  يموقع اعضا به حضور به ديبا تأك نيهمچن ايشان .ميآن حضرت باش يبرا يرهروان خوب مينمايآرزو مداشتند: 
صحن  رايز ابند،يشده حضور در زمان مشخص ستيبايم زيماده صد هستند ن ونيسيكه در كم يو دوستان ستيشهر رشت ني شوراتر از جلسات مهم ياجلسه

از حقوق مردم  خواهنديجلسات م نيشورا با حضور در ا يكه اعضا دانمي. بنده مكنديرا مشخص م هاونيسيكم ريماده صد و سا ونيسيكم يشوراست كه اعضا
   .مييشورا، رأس ساعت جلسات را برگزار نما يصحن علن يبرگزار ياست كه در روزها نيدفاع كنند، اما تقاضا بر ا

ستند، شهرمان ه يخود را گذاشته و در تالش برا يو زندگ يجوان ،صدا و سريمظلوم بوده و ب اريكه بس ميرا دار يدر شهرمان افراد نكهيا انيبا ب اقاي حاجي پور
 يمبازار، ورزش، عل ،يهمچون پزشك يمختلف يهاافراد در بخش ني. اميينما ريماندگار شهرمان تقد يهاعنوان چهرهافراد به نيماست كه از ا فهيوظ ني: اندگفت

 نياز ا يريتقد باركيتا هرچند وقت  رديصورت پذ يخصوص اقدام نيدر ا يفرهنگ ونيسياست كه در كم نيبنده ا شنهادياند. پو... در سالمت كامل تالش كرده
  .مييرا شاد نما انددهيكش ياديشهرمان زحمات ز يكه برا ييهاكار آن نيبا ا ميتوانيشده است و م انجام ياقدامات ني. در ادوار گذشته چنمييافراد نما

شهر  يشده بود كه در شورا داده يدر وزارت كشور وجود داشت و گزارش ي: بحثنداظهار داشت تخت،يدر خصوص سفر خود به پا رييس محترم شوراي شهر
 يدر شورا يزيچ نينظر داشته باشند. بنده در وزارت كشور پاسخ دادم كه چنشهر است كه اختالف يشورا ياعضا يحق قانون نيوجود دارد. ا يريرشت درگ

  كنند. ينگاربگذارند و سپس نامه انيست موضوعات را ابتدا با خودمان در مبهتر ا دهنديم يگزارش نيكه چن يشهر رشت وجود ندارد و دوستان
رشت برگزار شد كه در محترم شهردار  يمحمددكتر حاجو آقاي  جمهورسيرئمحترم معاون  ،دكتر نوبختحضور آقاي با  ياجلسه ني: همچنندادامه داد ايشان

 يموجود در سال جار يهستند و احتماالً با توجه به مشكالت مالاين موضوع نوبخت مخالف كتر د يصحبت شده است و آقا» و«بحث بند  رامونيجلسه پ نيا
  اجرا خواهد بود.قابل گريد ينوعاعتبارات به نياما ا ست،ين اجرابند قابل نيا
 ٥,٥: تاكنون ندصحبت شد، گفت زيشهر رشت ن يهارودخانه جمع آوري فاضالبجلسه در خصوص موضوع  نيدر ا نكهيا انيبا ب نيشورا همچنمحترم  استير
ادامه  يبرا ميبتوان زين گريتومان د ارديليم ٥٠است كه  نيما ا ينيبشياست. پ ماندهيباق زين گريد لومتريك ١و  رفتهيصورت پذ اقدام نيدر جنوب رشت ا لومتريك
پارك شهر  ريها به مسرودخانه يسازروند پاك ندهيچهار ماه آ يسه ال ،ميهست دواريام .ميينما تأمين، بودجه ٧و ماده  ٣تبصره  -از محل اعتبارات مالي طرح نيا

 ٢١/٣/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٥جلسـه شـماره:  



  

~ ١٠۵ ~ 
 

- استان يبفاآفاضالب توسط شركت خانههيتصف ليتكم تيبا اشاره به وضع نيهمچنايشان  مسكن مهر انجام شود. خانههيفاضالب به تصف تيرشت برسد و هدا
   شد.خواهدانجام زيآن ن يمابق يزودداشته و به يكيزيفشرفتيپ %٩٨پروژه تا  ني:اافزودند الن،يگ

تومان  ارديليم ازدهيبه ارزش اين طرح : ابراز كردندمسكن مهر شهر رشت،  يدستگاه اتوبوس برا ٥ ديدر بحث خرهمچنين  آقاي حاجي پور، رئيس محترم شورا،
 ارديليم ٥: كمك نداظهار داشت نيشهر همچن يشورامحترم  سيير  خواهد شد. نيكشور تأمبودجه  و سازمان برنامه قيآن از طر ارديليم ١٠شده است كه  انجام
 اريدر اخت يخيتار يهاساختمان يو نگهدار ميدر خصوص ترم زيتومان ن ارديليم ٢٥شده است و  يقطع زين يالنيگ اريرصدخانه كوش ليتكم يبرا يتومان

عمران و  ونيسيكم، رييس محترم رمضانپورآقاي احمد با درخواست از  نيهمچن ايشان پرداخت خواهد شد. النيگ يفرهنگ راثيحساب مرشت به يشهردار
 يهاپروژه فيتكل ستيبايجلسات م ني: در اتصريح كردندبا حضور شهردار رشت،  كشنبهيدر جلسات روز  ونيسيكم يحضور اعضا يشورا برا يتوسعه شهر

(ص) چند  اءياالنبدر حال حاضر قرارگاه خاتمايشان ادامه دادند: ام. كرده الغخصوص به شهردار رشت اب نيدر هم زين يامهما مشخص شود. بنده نا تياولو يدارا
هاست و اگر پل روگذر بخواهد آغاز شود حداكثر از پروژه يكيقرارگاه آماده آغاز  نيو ا ستيمان آماده ن كيما مطالعات صفر تا اقدم از ما جلوتر و آماده كار است. 

فراخوان برگزار  يطرح مطالعات ني: با آماده شدن اند، گفت٥با اشاره به آماده نبودن مطالعات پروژه ژ آقاي حاجي پور  رشت خواهد شد. يشهردار ليماه تحو ٦تا 
در حوزه شهر رشت دخالت كرده و  يدر هر مورد ميتواني. ما مميآن هست يظر طرح مطالعاتتمن آماده است و تنها زيكار ن نيا گذارهيخواهد شد و اكنون سرما

رييس محترم كميسيون فرهنگي و  ،رزاديفاطمه شدر ادامه سركار خانم   .ميكن يريگيمطالبات مردم را پ ستيباي. ما مميستين يهردارش يما شورا م،يكند ورو
 نيفعاليژه به و الن،ياستان گ يدستعيهنرمندان، فعاالن و صنعتگران حوزه صنا يتمامروز را به ني: اابراز داشتند ،يدستعيصنابا اشاره به هفته اجتماعي شورا، 

تا قرار است  ،يفرهنگ راثيرشت و م يشهردار نيمابي: با توجه به انعقاد قرارداد فندادامه دادخانم شيرزاد   .مينمايعرض م كيدر شهر رشت تبر هحوز نيا
سازمان محترم  استيكه ر يقول يسال با اجرا انيتا پا ميدواريام ذهاب شهر رشت آغاز گردد. يشهدا دانيم يخيتار يهاساختمان يمرمت و بازساز ياجرا

  رشت برپا شود. يشهردار يسازمان فرهنگ يدر شهر رشت و در ساختمان فعل النياستان گ يدست عيموزه صنا نياند، اولبودجه كشور داده و برنامه

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
 يشهردار ي: ما شوراگفتنداند، نكرده افتيروز است كه حقوق در ٤٥ يكارگران شهردار نكهيا انيشورا با بمحترم  عضو ،پوريمحمدحسن علسپس آقاي 

  . سوزديكارگران نم حالبه  يشهر، متأسفانه دل كس ينه شورا م،يهست
از  : كارگرانندرشت سبب عدم پرداخت حقوق كارگران شده است، اظهار داشت يشهردار ديجد يرمالينداشتن حق امضا توسط مد نكهيا انيبا ب پوريعلآقاي 

 يحقوق سال گذشته كارگران شهردار شيافزااست. حتي  آنان نشده ديعا يزيپنجم چ يعمر شورا ياما ط باشند،يشب مشغول به خدمت م ٩صبح تا  ٤ساعت 
دارد و حق ن يمطلوب تيوضع ي: لباس كارگران شهردارصريح كردند رشت، ت يالبسه كارگران شهردار تياز وضع هيبا گالايشان   پرداخت نشده است.هنوز  زين

  ست.ا رفتهيصورت نپذ ياقدام چيبارها مكاتبه شده، اما تاكنون ه زيكار كارگران ن ي. بابت سختشوديبه آنان پرداخت نم يكاف زانيلباس به م
. ستيمشخص ن ميينمايحقوق كارگران برگزار م يريگيپ يكه برا يجلسات ي: خروجندجلسات شورا، عنوان داشت يبا انتقاد از روند برگزارعضو محترم شورا 

همچنين  .كننديكار م طيشرا نيترها در سخت. آنميبگذار يخانواده كارگران شهردار يخود را جا ستيبايما م ند؟يبگو يدرد خود را به چه كس ديكارگران با
مطالبات كارگران پرداخت شده است، اما از سال گذشته تاكنون حقوق  نديگويكه همه م يطيدر شرا شود،يم يكارهمواره كم يكارگر يهادر پرداخت بن

 شود،يپنجم مشاهده م يكه از شورا يعملكرد: با ندكرد حيتصر انيدر پا پوريعلآقاي   .برنديبه سر م يبد اريبس تيها در وضعكارگران پرداخت نشده و آن
  .ميياعتماد مردم را جلب نما يرأ گريبار د زيانتظار داشت در انتخابات دور بعد ن توانينم

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 يمطالبات كارگران حجم يريگيبه جهت پ ياز سازمان بازرس يبا قدردان ، رييس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شوراحجت جذبسپس آقاي 

را كه وجود دارد به اطالع  يرشت موارد يساعت شهردار ختمانبا حضور در سا تواننديرشت م ي: در حال حاضر كارگران شهرداراظهار داشتند رشت،يشهردار
: تصريح كردند ،يجنب مرزبان يارهكت ٣٥ نيدر خصوص زم يمجاز يشده در فضابا اشاره به موضوعات مطرح جذبآقاي   برسانند. يسازمان بازرس

برده شده است. لذا درخواست آن را دارم كه با عنوان باغ رضوان نامبه نيزم نيمنتشر شده است كه از ا يمجاز يدر فضا ٥٩مربوط به سال  ياجلسهصورت
 شدهليتشك ي، كارگروهداشته باشدوجود  يموضوع نيچن كهيدرصورت دستور داده شود تا كار متوقف شود. شتريب يمحترم جهت بررس يدادستان هتوجه به نام

قرار  يپروژه پارك آب اريدر اخت توانديدارد كه م اريدر مسكن مهر رشت در اخت نيهكتار زم ٣٠رشت حدود  ي. شهرداررديقرار گ يبررس و موضوع مجددًا مورد
است.  شدهي ، مهندسرخ مي دهد رشت يكه در شهردار ياز اتفاقات ياري: بسزودندافشهر چه خبر است؟!  نيسؤال كه در ا كي اني، با بمحترم شورا عضو دهد.

 يگريخرداد مناقصه د ١٣خرداد و  ٧شده و در در اسفندماه ابطال ي: مناقصه كود آلدر ادامه افزودند ايشان  موضوع را ثابت كنم. نيبا مباحثه ا توانميبنده م
هنوز اسناد  كهيشود، درحال يداريخرمي تواند خرداد  اسناد مناقصه  ٢٠ يال ١٣خرداد اعالم شد كه از  ١٣منتشر شد و در  يبرگزار شد و در روزنامه رسم

نكنند  يريگياز مناقصات را پ ياريشورا اگر بسمحترم  ياست. اعضا راتييدر حال تغبه نظر ميرسد  كرده بود ميكه مشاور تنظ ينشده است و اسناد يبارگذار
آقاي جذب   . ها مطلع شوندشورا از آن يو شورا اطالع دهند تا اعضا يكه شهردار مناقصات را از كانال شهردار ميآن هست ازمنديو ما ن شونديآن نم متوجه

. شهردار به هر است يفن ريغ اريبس راتييتغ نيا رايداده شود؛ ز حيدر كار به شورا توض راتييتغاين  ليمناقصه برگزار شود، دل ني: اگر قرار است اندكرد ديتأك
  شد. مياضافه روبرو خواه ياما قطعًا ما با مشكالت مواجه شده و با بار مال رود،يشهر م نيباالخره از ا يشكل



  

~ ١٠۶ ~ 
 

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:
ود موضوعات مربوط به مناقصه ك يريگيشهر در خصوص پ يبهداشت شورا ونيسيكم يهاشورا با اشاره به تالش محترم عضوي، علو نيرحسيامسپس آقاي سيد

ار ورود شده ك ييام كه در شئونات اجراگفته زين يدكتر ذاكر، آقاي بهداشت  ونيسيكمرييس محترم خصوص نسبت به  ني: بنده البته در ااظهار داشتند ،يآل
اما واقعيت اين است كه اين موضوعات بايد توسط شهرداري  گذشته نوع پيگيري كميسيون در اين سطح كم نظير بوده و جاي قدرداني دارد،ولي در سالهاي  است

 گري: دو روز دندادامه داد انجام ميشد و من امروز احساس مي كنم كه شورا در اصل پيگير اجراي تمامي امور است كه بايد به شهردار تذكر داده شود. ايشان
 يشهر گزارش يشورا استيدر ر سالهكيپس از دوره  نديگويپور م يحاج يكه آقا طورهمان ي به يكسال مي رسد.حاج محمد يآقا رشت، شهردار كاريدوره 

شهردار از همان روز نخست  ي: آقاندافزودعضو محترم شورا   . رودياز شهردار رشت م زيانتظار ن نياند، اانجام داده يكاركه چه نديتا بگو دهنديبه مردم ارائه م
 ،يكشور نيمسئول يها و برخبا ورود وزارتخانهاست .البته به ماجرا داده  يگريبُعد د ياانجام داد و با تحركات رسانه ياجتماع يگذارهيدر حوزه پسماند سرما

يمسال  كيبود. حاال  يتوجهعدد قابل زيو شهر رشت ن النيسهم استان گ زيراستا ن نيشد. در هم بيتصو يشمال يهااستان يبار برا نينخست يبرا يمنابع مل
 نيترعنوان متخصصبههمواره خود را  يحاج محمد يآقا .ميپاسخ بخواه ستيبايم شانياقدامات است از ا يمسئول اجرا شهردار نكهيو ما با توجه به ا گذرد

و در صحن شورا اعالم مي كنند كه من با تكنولوژي لين ترنر مخالف هستم اما فراخوان برگزار كرده و برنده اعالم نموده  كنديم ي، معرفحوزه پسماند آدم به 
ع كارها هدر رفت زمان، امكانات، مناب ني. ا كنديآن كار م يرو دنبال مشابه بومي مي روند و شانيا كند،يبه موضوع ورود م يسازمان بازرس نكهيا از پساند و 

 يريگيپ يصورت شخص: اگر بهتصريح كردنداست،  اطالعيها بعنوان عضو شورا از موضوع فراخوانبه نكهيا انيبا ب آقاي علوي  كاركرد.بايد  است كه ما ياو دوره
معامالت بودم، اما در حال  ونيسيكم چهارم عضو ي. بنده در شوراشودياطالع داده نم يزيعنوان عضو شورا به ما چبنده مطلع خواهم شد، اما به رديصورت پذ

حضور داشت و ما موضوعات را مورد بحث قرار  يسازمان بازرس ندهيمعامالت نما ونيسي. در كمشونديمعامالت فراخوانده نم ونيسيكم يراشورا ب يحاضر اعضا
مردم  يراتصور ب نيا دوارمي: اماضافه كردند سپري شدن است نگرانم،در حال كه  ياز زمان نكهيا انيبا ب آقاي دكتر علوي   نشود. عياز شهر ضا يتا حق ميداديم
موافق!  نيمخالف شده و مخالف نيو موافق رديپذيصورت م يگرياست و پشت دست معامالت د هيشده در صحن شورا ظاهر قض نشود كه مباحث مطرح جاديا
  حل شود. ميدواريو ام ستيمناسب ن اصالًشهر رشت  ياسالم يشورا تيشأن يبرا هانيا

  

  دستور جلسات :

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ٢٠/٣/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٤٢٠٨٨-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري رشت با عنايت به شرايط  ٢٠/٣/٩٩مورخ  ٥١٠

جامعه و شيوع ويروس كرونا و مصوبه دولت محترم و هچنين ستاد مبارزه با كرونا موجود بر 
مبني بر اجراي دستورالعمل بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي با توجه به حجم وسيع 

/ش ٩٥/٩٩گانه، در نظر دارد؛ نسبت به تمديد مصوبه شماره ٥مراجعات مردمي در مناطق
شوراي اسالمي شهر  ٢٧/١/٩٩مين جلسه مورخ مصوب يكصد و سي و شش ١١/٢/٩٩مورخ 

) با عنايت به اينكه در ٣١/٤/١٣٩٩(مورخ ١٣٩٩رشت به مدت يك ماه تا پايان تيرماه سال 
در پرداخت تعرفه عوارض با توجه به شرايط  ٩٩مصوبه مذكور با موضوع بسته حمايتي سال 

مديركل محترم دفتر امور  ١١/١/٩٩مورخ  ٢٤١/٤٢/٨٠/٩٩حاكم بر جامعه، برابر نامه شماره 
 ١٣٩٩شهري و شوراهاي استانداري گيالن مقرر گرديده بود اعمال محاسبه عوارض سال 

تا  ١٣٩٩شهرداري رشت در صورت پرداخت نقدي توسط مودي براي سه ماه ابتدايي سال 
محاسبه  و وصول  ١٣٩٨، بر اساس تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٣١/٣/١٣٩٩تاريخ 
   ام نمايد.اقد "گردد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات 
 



  

~ ١٠٧ ~ 
 

مصوب يكصد و سي و ششمين جلسه  ١١/٢/٩٩/ش مورخ ٩٥/٩٩تمديد مصوبه شماره "با پيشنهاد شهرداري مبني بر متن مصوبه شورا :
خدمات،با در پرداخت تعرفه عوارض و بهاي  ١٣٩٩ماهه اول سال  ٣شوراي اسالمي شهر رشت با موضوع بسته حمايتي  ٢٧/١/٩٩مورخ 

تن از اعضاي محترم  ١٠)، با توجه به حضور ٣١/٤/١٣٩٩(مورخ ١٣٩٩توجه به شرايط حاكم بر جامعه، به مدت يك ماه تا پايان تيرماه سال 
   رأي مخالف، موافقت گرديد. ٢رأي موافق و  ٨شورا، با 

  

                                                              
 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ٢٠/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٤٥١–اليحه يك فوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا، مبني اينكه شهرداري در نظر دارد  ٢١/٣/٩٩مورخ  ٥١٨شده به شماره 

ريال ديه سه تن از نيروهاي سد معبر شهرداري رشت  ٠٠٠/٩٠٠/٧٥نسبت به پرداخت مبلغ 
به نام هاي آقايان؛ حامد رضايي، حسين مهرگان و مسعود شعباني، از محل رديف كد اعتباري 

 ، با عنايت"ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري  تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢
سرپرست محترم معاونت خدمات شهري  ١٧/٢/٩٩-١٩٩١٢به اينكه برابر نامه شماره 

شهرداري رشت در خصوص درگيري عوامل سد معبر (زير نظر شركت سبز زيور) كه در حين 
در خيابان حاجي آباد منجر به محكوميت هر كدام از انجام وظيفه با مسدود كنندگان معابر 

دادگاه  ١٠٥ريال ديه در شعبه  ٠٠٠/٩٠٠/٧٥ريال جمعاً به مبلغ  ٠٠٠/٣٠٠/٢٥نامبردگان به مبلغ 
گرديده است، با توجه به اينكه  ١/٢/٩٩-٩٩٠٩٩٧١٣١١٩٠٠٠٩٣كيفري به دادنامه شماره 

  يف شهرداري بوده اند، اقدام نمايد.عوامل سد معبر در حال انجام وظيفه در چارچوب وظا

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☒  ☐  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيدامير حسين علوي  ٨
      ☒  ☐  حامد عبدالهي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    ٢  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٨ ~ 
 

  خالصه مفيد مذاكرات :
و پانصد هزار تومان است،  ونيليم ٧پرداخت شود  يسد معبر شهردار يرويتوسط سه ن ستيبايكه م هيكل مبلغ د نكهيا انيبا ب پور يحاج آقاي
 ايآق  . استارائه نموده  يشهردار يروهاينتعداد از  نيا هيجهت پرداخت د ياحهيرشت ال يشهردار روها،ين نيبودن حقوق ا زي: با توجه به ناچندگفت
 ليتعط ياست كه بخش سد معبر شهردار نيبنده ا شنهادي: پبيان كردندرشت،  يسد معبر شهردار يروهاين هيحكم صادر شده علدر اعتراض به يعلو

سد معبر  او شهر را كنترل كرده و ب نديايب كننديصادر م ياحكام نيكه چن ييهاكار گرفته شود و در مقابل آنه ب يگريدر بخش د روهايشود و ن
محكوم شود، پس  تيبازداشت شود و در نها رد،يمورد ضرب و شتم قرار بگ فهيوظ هنگام انجام يسد معبر شهردار يرويمقابله كنند. اگر قرار است ن
 يناموس فحش فهيوظندارد و هنگام انجام ياست ارزش قانون يسد معبر شهردار يروهايكه بر تن ن يلباس يوقت .ميكن ليبهتر است سد معبر را تعط

 يحاجآقاي   شهر كار كند؟ طيبه مح دنينظم بخش يبرا ديچه با يبرا شوند،يمحكوم م زين تيو در نها رنديگيمورد ضرب و شتم قرار م شنوند،يم
 يردارشه يحقوق ري: مدنداظهار داشت ني، همچن يعلوآقاي   .برسد بيبه تصو تيصورت دو فوربه ،مذكوريك فوريتي  حهيال ند:داد شنهاديپ پور

ي، رييس محترم كميسيون ذاكر بهرادسپس آقاي   دفاع كنند. ييقضا يهادر دستگاه يشهردار يروهاياز حقوق ن يموارد نيرشت مكلف است در چن
در خصوص  يانامه يكه ط دهميم شنهاديبنده پ م،يشويمربوط به سد معبر محكوم م يهاپرونده يما در تمام بهداشت و محيط زيست شورا گفتند:

 اي ياگر قرار است قاض مشخص شود. تيسؤال شود تا وضع يسد معبر از دادستان يروهاياز ن تيو نوع حما يقانون گاهيسد معبر، جا فيشرح وظا
خصوص وجود ندارد، ما  نيدر ا يكه راهكار قانون كننديكار انجام شود، اما اگر دوستان فكر م نياسد معبر باشند  يروهايهمراه با ن يانتظام يروين
 محترم عضو، عاقل منش محمدحسندر ادامه آقاي  .ندينما جادينظم را در معابر شهر رشت ا گريد يقانون يو نهادها ميسد معبر را جمع كن زين

 نيكه ضابط شدياستفاده م ييهااند و از شركتبوده ييخود ضابط قضا روهاين امدهيگونه كه بنده دآن گريد ي: در شهرهاابراز داشتندشهر،  يشورا
ه است ك ياستفاده از افراد يگريود ميمقيموضوع استفاده از قاض ني. اولميكندو مشكل را حل بايدسدمعبر بودند.ما  يروهايهمراه با ن ييقضا

: با ندتشورا عنوان داش رييس محترم   است. دهينرس جهيبحث وجود داشت اما تاكنون موضوع به نت نيا زيشته ندارند است. در گذييضابط قضاكارت
   شود. فيتكل نييكرد تا موضوع تع ميبرگزار خواه ياجلسه يانتظام يرويدعوت از دادستان و فرمانده ن

 ٧ماده  ٣بند  ٢تن از اعضاي حاضر در جلسه مستند به تبصره  ٨ضمن تصويب دوفوريت اليحه بنا بر پيشنهاد  متن مصوبه شورا :
آئين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر، با اليحه پيشنهادي  شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ  ٢٥دستورالعمل نحوه جلسات ... موضوع ماده 

معبر شهرداري رشت به نام هاي آقايان؛ حامد رضايي، حسين مهرگان و مسعود شعباني و از  ريال ديه سه تن از نيروهاي سد٠٠٠/٩٠٠/٧٥
و با مفاد اليحه پيشنهادي، با  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري  تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢محل رديف كد اعتباري 

    ت گرديد.تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافق ٩توجه به حضور 

            

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيدامير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٩ ~ 
 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده  ٤/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٨-٨٣٢٥-رشت به شماره ش ر ف اليحه شهرداري 
اصالحيه تعرفه درآمد "در دبيرخانه شورا به پيوست  ٧/٢/٩٩مورخ  ٢٠٠به شماره 

و بهاي خدمات سازمان هاي سيما و منظر سبز شهري، فنآوري اطالعات و ارتباطات، 
 "٩٩سال حمل و نقل و بار و مسافر و مديريت پسماند شهرداري رشت پيشنهادي 

سرپرست سازمان فناوري اطالعات و  ٢١/١٢/٩٨مورخ  ٢٣١٥٠٣برابر نامه شماره 
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و  ٤/١٢/٩٨مورخ ٢٢٤١٣٥ارتباطات، نامه شماره 

رياست سازمان سيما، منظر و فضاي  ١٠/١٠/٩٨مورخ  ١٨٥٥١٣مسافر، نامه شماره 
رياست سازمان مديريت پسماند  ٤/١٠/٩٨مورخ  ١٨٠٦٨٠سبز شهري و نامه شماره 

   شهرداري رشت، جهت بررسي و تصويب.

ـــيون حمل و  در كميس
ـــورا  يك ش قل و تراف ن

ــه "مطرح و  ـــالحي اص
تعرفـه درآمـد و بهـاي 
خدمات سازمان حمل و 
سافر مورد  نقل و بار و م

  موافقت قرار گرفت.

١٢/٣/٩٩  ٦٩  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت "پيشنهادي شهرداري درخصوص اليحه 
تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت و مقرر  ٨(پيوستي) با توجه به حضور  "١٣٩٩پيشنهادي سال 

ما و منظر سبز شهري، فنآوري اطالعات و ارتباطات و مديريت پسماند شهرداري اصالحيه تعرفه بهاي خدمات سازمان هاي؛ سي"گرديد؛
  در جلسات آتي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. "٩٩رشت پيشنهادي سال 

              

                                        

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيدامير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٠ ~ 
 

                

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

مورخ  ١٣٩٩-٤٢٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه  ١٨/٢/٩٩مورخ  ٢٧٢ثبت شده به شماره  ١٧/٢/١٣٩٩

ها و نرخ كرايه شركت"در خصوص بررسي و تصويب  شورا
خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر 

(پيوستي) با عنايت به شروع سال جديد و همچنين  ١٣٩٩در سال 
افزايش چند برابري نرخ خدمات و قطعات فني خودروها و عدم 

  شهري. افزايش نرخ كرايه خودروهاي حمل و نقل مسافر درون

در كميسيون حمل و نقل و ترافيك  
ــنهادي  ــورا مطرح و با اليحه پيش ش

  موافقت گرديد.
  

سيون هاي  شترك كمي سه م در جل
مه و  نا يك و بر قل و تراف مل و ن ح
با  ـــورا مطرح و  بودجه و حقوقي ش
اليحه پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد.

٦٩  
  
  
٧٠  
١٣٦  

١٢/٣/٩٩  
  
  

١٩/٣/٩٩  
  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

ها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در نرخ كرايه شركت"اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
  تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. ٨با توجه به حضور  (پيوستي) ١٣٩٩سال 

                  

                                        
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالمي آراء اعضاي شوراي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيدامير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١١ ~ 
 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  
شوراي اسالمي شهر ١٧/٣/٩٩و  ٧/٣/٩٩غيبت آقاي احمد رمضانپور در جلسات مورخ 

  رشت
-  -  -  

  خالصه مفيد مذاكرات 
 

  متن مصوبه شورا :

نظر و اخذ اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 
  آقاي احمد رمضانپور موجه تشخيص داده شد. رأي غيبت

                  

ـورا سپس با توجه به تعطيلي روز چهارشنبه مورخ  ـ شوراي اسالمي  ٢٥/٦/٩٨مورخ  ١٠٨، برابر مصوبه شماره  ٢٨/٣/١٣٩٩ـ رياست محترم ش

ـورا را روز شنبه مورخ با ذكر صلوات پايان   ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت     اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ٣١/٣/١٣٩٩شهر رشت، جلسه بعدي ش

   يافت.

 
  
  
  
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  عاقل منشمحمدحسن   ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٢ ~ 
 

    

   دستور جلسات :
  ـ نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا

/پ ٣٤٨٣/١٧/١٤٥/٣ـ بررسي نامه سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن به شماره 
  ي.درخصوص معرفي يك نفر نماينده شوراي اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته دانشگاهي اخالق بالين ١٨/٣/٩٩مورخ 

السهم تفكيك دريافت بهاي اراضي بابت قدر"در خصوص  ٤/١٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨ـ ٨٢٠٢ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
  ."رشت ملكي شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي استان گيالن  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٢٩پالك ثبتي 

  ."١٣٩٩ضوابط اجرايي بودجه سال "درخصوص  ١٥/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٨٦٢٣ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 

سپرده مشترك في مابين بازگشايي حساب "در خصوص  ٢٨/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٩٠-ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش رف
  ."ايجهت واريز درآمدهاي حاصل از پروژه مديريت پارك حاشيه شهرداري رشت و شركت چشم انداز ارتباط در بانك شهر

پيرامون بررسي و اعالم نظر درخصوص بندهاي   ٢٢/٣/٩٩مورخ  ٤٠٧٣/١/٩٩/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
با موضوعات؛ واگذاري مقدار پنج هكتار زمين از اراضي  ٧/٣/١٣٩٩مورخ شهررشتاسالميوسومين جلسه شورايمصوبات يكصدو چهل٣و  ٢

  .تعرفه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردميوان به مرزباني استان گيالن و سازمان باغ رض

  خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات :

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد غالمرضا اسالمي، شهيد نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 يشورا يااز اعض يكي ياز اشتباه لفظ كليپيانتشار  يدر پعرض سالم، با ، شهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي 
 شتباههستند، تاكنون ا يكه مدع يكسان ايآ؟ المثل استضرب كي انيدر ب يتمام مشكل ما اشتباه لفظآيا : اظهارداشتندالمثل ضرب كي انيشهر رشت در ب

؟ زدند و به او تاختند كنايهاشتباه شد، اما چقدر  كيدچار  كرديصحبت م عصبي اريبس يطيدر شرا يكه به خاطر همكارانش در شهردار ياند؟ كسهنداشت لفظي
حد  نيا او ت مييايكه ب به دور از انصاف استحد موضوع بزرگ شده است؟  نيافتاده بود كه تا ا يمگر چه اتفاق .فتديهمه اتفاق ب يموضوع ممكن است برا نيا

 .ستين زيبندهرفتارها  نوع ني. اميهجمه نسبت به افراد وارد كن

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

 ،در جلسه گذشته شورا نكهيبا اشاره به ا ي، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر بهراد ذاكرآقاي دكتر  
 يپاچگعجوالنه و از سر دست هيجواب كي ني: معتقد هستم اندداشتهمراه بود، اظهار  النيفوتبال استان گ ئتيه هيمطرح شد كه با جواب ايشانتوسط  يموضوعات
 يهاانجام داده و با توجه به ضعف يرماليو غ يمال يهاتيحما النيو داماش گ دروديفوتبال سپ يهاميرشت از ت يشورا و شهردار ريت. در چند سال اخبوده اس

يفوتبال و اداره كل ورزش و جوانان بوده است، انتظار م ئتيه اريرشت در اخت دروديفوتبال سپ ميت زين يمدت نكهيو ا النيش گزدر ور تيريمدء فاحش و سو
  انجام داده است به شورا اعالم شود. ميدو ت نيبه ا ينقد ايو  يكيصورت لجسترشت به يكه تاكنون شهردار ييهاكمك يتا تمام رود

 ايرشت در دن دروديسپ ميدر ت يتيريفراوان مد راتيي: تغندكردتصريح رشت،  دروديفوتبال سپ ميدر ت ياپيپ يتيريمد راتييبا اشاره به تغ نيهمچن يذاكرآقاي 
  وجود دارد. تيريمد ءسو النيكه در ورزش گ دهدينشان م رام نياست و هم رينظيب

 يياز توانا ديبا يهرش يياجرا يها: در پروژهابراز كردندرشت،  يدر دست اقدام شهردار يهااز پروژه كيهر  يبا اشاره به در نظر گرفته شدن مسئول برا ايشان
  د.نده حيخصوص توض نيدر ا ميانتظار دار زيداشته و از شهردار ن ها حضوردر پروژه ستيبايافراد م نيمند شد و اافراد متخصص بهره

 ٣١/٣/١٣٩٩ مورخ :         ١٤٦جلسـه شـماره:  



  

~ ١١٣ ~ 
 

به  يدسترس شي: با افزاافزودند، ها زنان و دختران در رسانه هيعل يخانگ يهاخشونت شيافزا رامونيپ يدر ادامه با اشاره به انتشار اخبار آقاي دكتر ذاكري
 ييهاراستا صحبت نيشده و در هم دارحهياتفاقات جر نينسبت به ا يروزها افكار عموم نيمتأسفانه در ا است. افتهيشياخبار افزا نيانتشار ا يمجاز يهاشبكه
 كهنيا انيبا ب بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، رييس محترم كميسيون  حوزه انجام شود. نيدر ا ياقدامات جد نهيام تا زمداشته يستيبا بهز

 يهااز خشونت يريجلوگ يامن برا يهاو خانه ١٢٣از زنان و دختران از سامانه  ياريبس :ندامن اطالع ندارند، افزود يهاو خانه ١٢٣از بانوان از سامانه  ياريبس
يها مرسانه يو در كنار آن تمام رديتوجه قرار گ مورد ستيبايرشت م يشهردار ين فرهنگسازما قيموضوع از طر نيا يرساناطالعو هستند  خبريب يخانگ

خدمات  ومحيط زيست بهداشت ونيسياز صنوف دركم يبا اشاره به روز اصناف از جلسه خود با تعداد نيهمچن ايشان  مسئله نقش داشته باشند.  نيبر ا توانند
 صنوف برگزار نيهدف كاهش مشكالت ا با شتريارتباط ب جاديبه جهت ا ييهاقرار است كارگروه :ندو اظهار داشت ندشهر رشت خبر داد ياسالم يشورا يشهر
  شود.

نسبت  يستياصناف و بهز ،يشورا، شهردار انيبا تعامل م تواني: مندتلخ جامعه امروز ما هستند، گفت تيكودكان كار واقع نكهيا انيبا بآقاي دكتر ذاكري سپس 
 زين ندهخود ب يانجام آن توسط حت ديكه البته شا نديگويكه كارشناسان در خصوص كودكان كار به ما م ياز موارد يكيكودكان كار اقدام كرد.  يدهبه سامان

  آنان خواهد شد. يشدن شغل برا يكودكان است كه باعث دائم نيبه ا يسخت باشد، بحث كمك مال

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 

 نايدر ب يلفظ ياز همكاران در جلسه گذشته شورا دچار اشتباه يكي: ندشهر رشت اظهار داشتاسالمي  يشورامحترم   سيرئبينا ، فرهام زاهد در ادامه آقاي
چشم به  رشت ياز كارگران شهردار تيدر حما ييهمكار شورا نيا يهاقدر بزرگ جلوه داده شد كه صحبتاشتباه آن نيالمثل شد، اما متأسفانه اضرب كي
  . ننديرشت را بب يفساد موجود در بدنه شهردار  ي،اشتباه لفظ كي يينمابزرگ ي ومباحث نيپرداختن به چن يجاه افراد بهتر است ب ني. اامدين

  .دمي كنانتقادات  نيتندتر رشيقطعًا خود را آماده پذ مي گيردشورا قرار  تيعضو گاهيكه در جا ي: هر فردندكرد ديتأك نيشورا همچنمحترم  سيرئبئنا
و  يهردارندارند، ش  يخوب طيشرا گاهياز لحاظ درآمد و جا ميدو ت ني: متأسفانه اند گفت الن،يو داماش گ دروديفوتبال سپ ميدو ت تيزاهد با اشاره به وضع آقاي
جه توچندان قابل ميدو ت نيا يباال يهانهيهز با در نظر گرفتنما  يهاكه كمك مي. البته ما قبول داراست بوده ميدو ت نيا اوريو  اريهمواره  زيشهر رشت ن يشورا

 ياريقوق بسح پرداخت در ريشاهد تأخ نكهيا انيبا ب ايشان   .يمداشته باش ميتدو  نيبه ا يشتريب  يهاكمك ميبعد بتوان يهاكه در سال ميدوارياما ام ست،ين
 يعدالتي:  انواع و اقسام بنداظهار داشت كنند،يم يزندگ طيشرا نيترتومان حقوق در سخت ونيليم ٢كه تنها با  ميهست ييهابوده و خانواده يشهردار يروهاياز ن

  .نديبيآن را نم يمختلف وجود دارد، اما كس يهارشت و حوزه يو فساد در بدنه مجموعه شهردار
شده  مي: جامعه ما امروز متأسفانه به دو بخش تقستصريح كردندزنان و دختران،  هيعل يدر بحث خشونت خانگ رياخ عيبا اشاره به وقا شورامحترم  سيرئبئنا

 يتاتفاقا نيپشت چن يكه چه فكر و مكتب ستيشده است. واقعاً مشخص ن يعيوقا نيطرفدار چن گريد يو بخش زنديم رتميغيبخش هشتگ من ب كياست. 
  م؟يهست ينيچننياست كه باعث مشاهده اتفاقات تلخ ا

موضوع هستند در ابتدا  نيا يكه حام ي. معتقدم افرادكننديم تيحما يموضوع نياز چن ياكه عده ميشاهد آن هست ي: در بحث كودك همسرفزودندا ايشان
 ماتيصمت ياسالم يكه در مجلس شورا دوارمي؟ بنده ام فرزندانشان رقم بخورد يبرا ياتفاق نيخودشان حاضر هستند چن ايآ يكودك همسر انيحام كه ديد ديبا

  گرفته شود.  بارهنيدرا يساسا
  

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا در  ٢٤/٣/٩٩مورخ  ٥٧٢ثبت شده به شماره   ٢٢/٣/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٤٤٤٥٨-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر  -١

  اعالم وصول شد. " ١٩/٣/٩٩نامگذاري معابر پيرو شصت و نهمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ "خصوص 

  

  

  

  



  

~ ١١۴ ~ 
 

  

  دستورات جلسه : 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
  

نامه سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   
مورخ  ٥٧٨ثبت شده به شماره  ١٨/٣/٩٩/پ مورخ ٣٤٨٣/١٧/١٤٥/٣استان گيالن به شماره 

در دبيرخانه شورا مبني بر معرفي يك نفر نماينده شوراي اسالمي شهر رشت جهت  ٢٥/٣/٩٩
ندي و بق باليني  با عنايت به دستورالعمل تشكيل، سطحعضويت در كميته دانشگاهي اخال

نوان عبايست بههاي اخالق باليني كه يكي از اعضاي كميته مذكور ميشرح وظايف كميته
هاي مردم سازمانوترجيحاً نمايندهنماينده جامعه(بدون وابستگي به وزارت بهداشت

  بيماران) باشد.حقوقنهادمدافع

      

 خالصه مفيد مذاكرات 
...............................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

پيشنهاد سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن در خصوص معرفي نماينده 
شورا جهت عضويت در كميته دانشگاهي اخالق باليني در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ 

تر بهراد ذاكري رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا به عنوان نماينده شوراي اسالمي شهر آقاي دك
  رشت جهت عضويت در كميته دانشگاهي اخالق باليني  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن معرفي گردند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۵ ~ 
 

  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ١٣٩٨ـ ٨٢٠٢اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ   
 ٧/١٢/٩٨مورخ  ٢٤١٧ثبت شده به شماره  ٤/١٢/١٣٩٨مورخ 

در دبيرخانه شورا در خصوص صدور مجوز دريافت بهاي 
قانون شهرداري ها بابت  ١٠١ماده  ٤اراضي به استناد تبصره 

رشت  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٢٩قدرالسهم تفكيك پالك ثبتي 
تعاوني مسكن كاركنان دارايي استان گيالن ملكي شركت 

واقع در بلوار الكان جاده آقا سيد حسن جنب مجتمع 
پزشكان آمار با عنايت به اينكه برابر صورتجلسه هاي مورخ 

قدرالسهم شهرداري ناشي از اعمال  ٢٣/١/٩٥و  ٨/٣/٩٣
مترمربع  ٤/٤٤٩٠اصالحي قانون شهرداري معادل  ١٠١ماده 

مورخ  ٩٥٢٧٨و با عنايت به نامه شماره تعيين گرديده است 
مديرعامل محترم شركت تعاوني مورد اشاره و  ٤/٦/٩٨

انتخاب هيات سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري بعد از 
هماهنگي اوليه با مديريت امالك و دارايي هاي شهرداري 

مديريت  ٥/٦/٩٨مورخ  ٩٦٥٩١رشت طي نامه ي شماره 
بالغنامه هيات مذكور تنظيم محترم منطقه پنج شهرداري، ا

، ٨/٨/٩٨گرديده و هيات مورد اشاره به موجب نظريه مورخ 
  ٠٠٠/٦٠٠/٧٣٥/٦قدرالسهم شهرداري از ملك فوق را معادل 

  ريال ارزيابي نموده اند.

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح و پس 
ـــمن بادل نظر ض حث و ت قت  از ب حه مواف فاد الي با م

مقرر شــد، با عنايت به اينكه براســاس نظريه پيشــنهادي 
كارشناسي و قبل از ارائه به شورا و اتخاذ تصميم مبني بر 
ارجاع امر به هيئت كارشناسي سه نفره، مبلغي نيز توسط 
ــركت تعاوني مزبور پرداخت شــده اســت با لحاظ تورم  ش
مقرر گرديد نســبت مبلغ پرداختي شــركت تعاوني به كل 

پرداخت محاسبه و به همان نسبت   مبلغ كارشناسي زمان
سه نفره (نظريه  سي  شنا شده ي هيئت كار از بهاء تعيين 
ـــهرداري بر مبناي  ـــط ش ـــر و مابقي آن توس اخير) كس

سه نفره جديد؛ مبلغ  سي  شنا ريال  ٠٠٠/٦٠٠/٧٣٥/٦كار
  توسط شهرداري وصول گردد.

  
  

شورا مطرح و پس  شهري  سعه و عمران  سيون تو در كمي
بادل  حث و ت ـــمناز ب قت  نظر ض حه مواف فاد الي با م

ساس نظريه  شد ، با عنايت به اينكه برا شنهادي مقرر  پي
كارشناسي و قبل از ارائه به شورا و اتخاذ تصميم مبني بر 
ارجاع امر به هيئت كارشناسي سه نفره، مبلغي نيز توسط 
ــركت تعاوني مزبور پرداخت شــده اســت با لحاظ تورم  ش

تي شــركت تعاوني به كل مقرر گرديد نســبت مبلغ پرداخ
مبلغ كارشناسي زمان پرداخت محاسبه و به همان نسبت  
سه نفره (نظريه  سي  شنا شده ي هيئت كار از بهاء تعيين 
ـــهرداري بر مبناي  ـــط ش ـــر و مابقي آن توس اخير) كس

سه نفره جديد؛ مبلغ  سي  شنا ريال ٠٠٠/٦٠٠/٧٣٥/٦كار
  توسط شهرداري وصول گردد.

١٢٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠٦  

  
  
  
  
٣/٢/٩٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣/٢/٩٩  
  
  
  
  

 :خالصه مفيد مذاكرات 

: اظهار كردند ،النياستان گ ييدارا يمربوط به تعاون يپالك ثبت كيتفك حهيدر خصوص الرشت شهر  يشورامحترم عضو ، يعلو نيرحسيامآقاي سيد 
 ٦٠٠و  ونيليم ٣٥و هفتصد و  ارديليم ٦ نيزم نيا يكيقدرالسهم تفك يكارشناس هيبر اساس نظر باشد،يهزار مترمربع م ٤بر  متراژ ملك فوق بالغ

در داخل  نيزم ني: اتصريح كردندملك مذكور،  يبا انتقاد از نحوه كارشناس ايشان  .ستين ياعالم نظر واقع نيبرآورد شده كه بنده معتقدم ا اليهزار ر
 نيانجام شود. در كدام بخش از رشت زم يشتريب يبررس بايدكم بوده و معتقدم  اريبس شده اعالم كيهزار متر است و مبلغ تفك ٤بر  شهر رشت و بالغ

  . ديرا محاسبه نما كيتفك متيروز، ق متيبر اساس ق ستيبايكارشناس م  شوديم فروش و ديهزار تومان خر ١٥٠با مبلغ 
: بر اساس مصوبه شورا گفته شد كه در ابراز كردندخصوص اين در ، رييس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا جذب حجتدر ادامه آقاي 

م بوده و از ك نيمتراژ زم نكهيبا توجه به ا الن،ياستان گ ييمسكن كاركنان دارا يمتعلق به شركت تعاون ياراض كيحق السهم تفك افتيصورت در
 يو مبلغ ميشويهر خانه مواجه م يبرا نيبا كاهش متراژ زم يرتوسط شهردا نيزم افتيباالست در صورت در يتعداد افراد عضو در تعاون گريد يطرف

ا توجه ب ن،يو متراژ زم يپرداخت زانيبوده كه با محاسبه م نيوبودجه ابرنامه ونيسيكم شنهاديشده است. پ در همان زمان پرداخت يعنوان كارشناسبه
حترم ، رييس ميعبداله حامددر ادامه آقاي   التفاوت مبلغ در نظر گرفته شود.مابه بوده است،  ياستفاده شهردار تا به امروز مورد مبلغ نيا نكهيبه ا

 متيصورت قبه نيمبلغ زم ستيبايم ياسالم ي: بر اساس مصوبه مجلس شورابيان داشتندعنوان مخالف به زين كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا
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و نه  ميامداد هست تهي. ما نه كممييبه همه كمك نما ديكه با مينگاه را داشته باش نيو ا مياز موضوعات رد شو يراحتبه ديروز پرداخت شود. ما نبا
  .مييرشت دفاع نما يشهردار وقاز حق ديو با يستيبهز

ا ب يتعاون نيزم كي: در زمان تفكابراز كردندخصوص  نيشورا، در ا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ، رمضانپور احمددر ادامه آقاي 
  رشت پرداخت شود. يبه شهردار يرشت، مبلغ يشهردار يبرا نيقرار گرفتن زم اريدر اخت يجاه شد تا ب شنهاديپ ن،يزم طيتوجه به شرا

بايد نداشت، اما با توجه به عدم پرداخت  يشده بود، مشكل پرداخت ي: مبلغ فوق اگر در زمان خودش به شهردارنداظهار داشت زين يذاكرسپس آقاي 
مشكالت در پرداخت حقوق كارگران و پرسنل خود، همچنان در  رغميرشت عل يشهردار نكهيا انيبا ب رييس محترم كميسيون بهداشت  . روز شوده ب

رشت  يساله، شهردار ١٠ اي ٥برنامه  كيدر  بايد: اذعان كردندساختمان است،  يو خالف ١٠٠ماده  ونيسياز درآمد خود وابسته به كم يابخش عمده
 يهاو پروژه يگذارهيسرما يحركت در راستا يبرا يشود و مابق افتيدر يصورت نقد به يدرصد از خالف ٢٠برسد كه بر اساس آن تنها  ييجابه

  صورت تملك باشد.به يمشاركت

 متن مصـوبه شـورا:

رشت ملكي  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٢٩ السهم تفكيك پالك ثبتياليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص دريافت بهاي اراضي بابت قدر
شركت تعاوني مسكن كاركنان دارايي استان گيالن در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا 
مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به جهت بررسي بيشتر به مدت دو هفته و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي 

  هرداري به مدت دو هفته مسكوت بماند.ش
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ١٥/٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ١٨٦٢٣رشت به شماره ش ر ـ  ينامه شهردار
شورا به  رخانهيدر دب ١٥/٢/٩٩مورخ  ٢٥٣ثبت شده به شماره 

 يشنهاديبودجه پ حهيال رويپ "١٣٩٩بودجه سال  ييضوابط اجرا"وستيپ
 يجهت بررس٢٧/١٠/٩٨مورخ٧٥٧٤شماره بهرشت يشهردار ١٣٩٩سال 

  .بيو تصو

ـــيدر كم برنامه و بودجه و  ونيس
شورا مطرح و پس از بحث  يحقوق

 يشهردار شنهاديو تبادل نظر با پ
  .ديموافقت گرد يبا اصالحات

٢٠/٣/٩٩  ١٣٧  

  :خالصه مفيد مذاكرات 
با اين را ندارد  يحجم يروين شياجازه افزا يشده است كه شهردار در ضوابط بودجه قيد  ٩٩و  ٩٨: در سال بيان كردند يدر تذكر يعلوسپس آقاي 

  . فشارها در حال رخ دادن است يبا برخ يحجم يروهاينافزايش ه ك شده دهيشن ٩٩داده است و هم در سال  اتفاق رخ نيا ٩٨در سال  حال
به  ستيبايم ٩٨كه در سال  ياهيهد يها: كارتندر داشتدر صحن شورا اظها ١٣٩٩بودجه سال  يياجرا ضوابطدر خصوص  يعبداله در ادامه آقاي

 الزم استخصوص  نيشده است. در ا اهدا ٩٩در سال  شد،يهستند اهدا م ثارگرانيرشت كه از خانواده معظم شهدا و جانبازان و ا يپرسنل شهردار
  . در نظر گرفته شود جهضوابط بود تيرعا

 متن مصـوبه شـورا:

  قرار گرفت. بي) به اتفاق آرا مورد تصويوستي(پ"١٣٩٩بودجه سال ييضوابط اجرا"درخصوص يشهردار شنهاديپ

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٨ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت  ٢٨/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٩٠-رشت به شماره ش رف ينامه شهردار
بر صدور مجوز  يشورا  مبن رخانهيدر دب ٣١/٢/٩٩مورخ  ٣٩٤شده به شماره 

رشت و شركت چشم  يشهردار نيماب يحساب سپرده مشترك ف ييبازگشا
 تيريحاصل از پروژه مد يدرآمدها زيانداز ارتباط در بانك شهر جهت وار

/ش مورخ ٩٨/١٣٧٧مصوبه شماره  رويپ نكهيبه ا تيعنا ،باايهيپارك حاش
پارك  تيريپروژه مد يشهر رشت در خصوص اجرا ياسالم يشورا ١١/٧/٩٨

 يو برگزار يقانون مراحل يرشت پس از ط يخودرو، شهردار يا هيحاش
گذار اقدام نموده كه شركت چشم  هينسبت به جذب سرما يفراخوان عموم

 خيدر تار زيرا ارائه نمود و قرارداد مربوطه ن شنهاديپ نيانداز ارتباط بهتر
و   BOSTاست. با توجه به نوع مشاركت  دهيرس نيبه امضاء طرف ١٠/٢/٩٩

فاد قرارداد طبق م نيتوسط طرف يوصول زانيمنافع به منظور كنترل م ميتسه
حاصل از فروش اعتبار سامانه و وجوه حاصل از اسكرچ  يقرارداد، وصول

به  كباريروز  ١٥خواهد شد و هر  يپرده مشترك نگهدارس حساب در هاكارت
 يدگيقانون رس ١٥گردد و با توجه به ماده  يم عيتوز نينسبت قدرالسهم طرف

از وجوه حاصله به حساب  يهم شهردار، س١٣٨٩مصوب  يبه تخلفات رانندگ
موظف  يگردد و شهردار يمنظور م يو سپس به حساب شهردار زيخزانه وار

  .ديدر سطح شهر رشت نما نگياست كه وجوه مربوطه را صرف احداث پارك

 ونيســيدر جلســه مشــترك كم
و  يبرنامه و بودجه و حقوق يها

قل و تراف مل و ن ـــورا   كيح ش
بادل  حث و ت مطرح و پس از ب

با پ هادينظر  ـــن ـــهردار ش  يش
  .ديگرد موافقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣٦  
  
  
  
  
  
  
٧٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٩/٣/٩٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصه مفيد مذاكرات:
رك حساب سپرده مشت يي: در بحث بازگشاندگفت ي، رئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا در خصوص اليحه مذكورعبداله حامدآقاي 

  .گردديرشت پرداخت م يراهور قدرالسهم شهردار سيپل قيشده و سپس به از طر زيحساب مشترك وار كيكار مبالغ به  نيا يبرا
  پول ندارد. فيبه ك يپول متفاوت است و ربط في: بحث حساب سپرده مشترك با بحث كندادامه داد ايشان
انه در دو برنامه جداگ گذارهيبحث دو سرما ني: در انداظهار داشت زينكميسيون عمران و توسعه شهري شورا  رئيس محترم ي،رمضانپور نرگس احمدآقاي 

دو  نياز ا يكي يبرا ميدارند. اكنون اگر بخواه كيپول الكترون فيك زياند و هر دو نورود كرده ياهيخشك و پاركومتر حاش يهازباله يآورجمع يعني
  خواهد شد. جاديمشكل ا ميحساب سپرده جداگانه افتتاح كن گذارهيسرما
خود را  ستيبايم يداشته باشد و مابق كيپول الكترون فيك كياز  شيب توانديشهر نم كي: ندخاطرنشان كرد زينعضو محترم شورا  ي،رسول رضاآقاي 

 ديث خر: در بحندگفت زينبهداشت، محيط زيست و ترافيك شورا  ي، رئيس محترم كميسيونذاكر بهرادآقاي دكتر   پول اول وقف دهند. فيبا همان ك
زباله رخ  كيدر بحث تفك يكه اتفاق مييبگو ديو با شوديبه همان زباله منتقل م يو مابق كننديم يداريزباله دوستان فقط زباله مورد استفاده را خر

  است. ياما در مجموع اتفاق خوب دهد،ينم
 كيترونپول الك فيزباله خشك و ك يقرارداد برا كياحداث پاركومتر و  يقرارداد برا كي: ندكرد حيتصري، عضو محترم شورا، علو نيرحسيامآقاي سيد 

 كيپول الكترون فيبه ك يااشاره چياند. در قرارداد پاركومتر هبرنده متفاوت خود را داشته زيداشته و هر دو ن تميدو فراخوان دو آ نيامضا شده است. ا
  وجود ندارد. كيپول الكترون فيك كياز  شيب زين يشهر چياست. در هنشده 

 متن مصـوبه شـورا:



  

~ ١١٩ ~ 
 

  

  
  

  

  

  

رشت و شركت  يشهردار نيماب يحساب سپرده مشترك ف ييبازگشا"رشت درخصوص صدور مجوز  يشهردار يشنهاديپ حهيبا ال
 يتن از اعضا ١٠باتوجه به حضور   "يا هيپارك حاش تيريحاصل از پروژه مد يدرآمدها زيچشم انداز ارتباط در بانك شهر جهت وار

  .ديمحترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرد

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه
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٥  

  

  
١-٥  

ثبت   ٢٢/٣/٩٩مورخ  ٤٠٧٣/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
و اعالم نظر  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب ٢٧/٣/٩٩مورخ  ٥٩٧شده به شماره 

-شهررشتاسالمييجلسه شورا نوسوميچهل كصدويمصوبات  ٢درخصوص بند 

  به شرح؛ ٧/٣/١٣٩٩مورخ
 "در خصوص  يشهردار يشنهاديپ ي حهيمصوبات آن شورا با موضوع ((ال ٢بند  رامونيپ ـ

)؛ )"النياستان گ يسازمان باغ رضوان به مرزبان ياز اراض نيمقدار پنج هكتار زم يواگذار
با  يياجرا يها در مورد معامله دستگاه ها يشهردار ينامه مال نييآ ١٩بر اساس ماده 

نوع  هنكيشهر برسد. لذا قطع نظر از ا ياسالم يشورا دييبه تأ ديبا نيتوافق طرف يشهردار
نشده الزم است پس از  حيتصر نيما ب يتوافق نامه ف بيمنفعت) و تصو اي ني(ع يواگذار

  وصول توافق نامه مصوب راجع به مصوبه اعالم نظر خواهد شد.

      

 خالصه مفيد مذاكرات
...............................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
از  نيپنج هكتار زم يواگذارارتباط با شهر رشت در ياسالم يشورا ٧/٣/١٣٩٩ مورخ  عادي جلسه  ١٤٣صورتجلسه  ٢در خصوص بند 

  گردد. يارسال م وستيتوافق نامه مصوب به پ الن؛ياستان گ يسازمان باغ رضوان به مرزبان ياراض

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  زاهدفرهام   ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٥  

 شده ثبت  ٢٢/٣/٩٩ – ٤٠٧٣/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
و اعالم نظر درخصوص  يبررس رامونيشورا پ رخانهدبي در ٢٧/٣/٩٩ مورخ ٥٩٧ شماره به

 ٧/٣/١٣٩٩شهر رشت مورخ  ياسالم يجلسه شورا نيچهل و سوم كصدويمصوبات   ٣بند 
  به شرح؛

جلسه  نيو هشتم يكصدوسي) مصوبات ١مصوبات آن شورا با موضوع (( بند( ٣بند  رامونيپـ 
و  يگذار هيتعرفه سازمان سرما يبه جا نكهي))، نظر به ا١٠/٢/١٣٩٩فوق العاده مورخ 

آن ارسال شده است لذا پس  هاصالحي فقط مجدداً – ١٣٩٦ مصوب – يمردم هاي مشاركت
  نظر خواهد شد. الماع ١٣٩٦از وصول تعرفه مصوب 

      

 خالصه مفيد مذاكرات
...............................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا
  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

 هيتعرفه سازمان سرماارتباط با شهر رشت در ياسالم شوراي ٧/٣/١٣٩٩ عادي مورخ جلسه  ١٤٣صورتجلسه  ٣در خصوص بند  -
  گردد. يارسال م وستيبه پ ي؛ مدارك درخواست يمردم يو مشاركت ها يگذار

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي   ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨



  

~ ١٢٢ ~ 
 

 ٢٠:٣٠ساعت جلسه رأس  را اعالم نمودند.  ١٨رأس ساعت  ٤/٤/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 
  با ذكر صلوات پايان يافت.

      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا


