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  فهرست مطالب  
  

  ٣ص   .................  ١٤٠٠مهر   ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٦ص                   ٨جلسه  

  ١٤ص                   ٩جلسه  

  ٢٣ص                 ١٠جلسه  
  

  ٣١ص   ...................... ١٤٠٠آبان  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٣٤ص                                    ١١جلسه                                                 

  ٤٣ص                              ١٢جلسه  

  ٥١ص                              ١٣جلسه  

  ٥٧ص                              ١٤جلسه  
  

  ٦٥ص   ................. ١٤٠٠آذر   ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٦٨ص                 ١٥جلسه  

  ٧٤ص                 ١٦جلسه  

  ٨٨ص                 ١٧جلسه  
  
  
  

  :  تهيه و تنظيم

    و دبير شوراي اسالمي شهر رشت رييس اداره دبيرخانهمسيب كـاظمـي :   

  مسئول پيگيري مصوبات شورا طاهره مهدي زاده : 

  شـورا يمسئــول حقـوقــنـژاد :   كيفاطمـه ن

    ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول و كارشناس امور اداري شورا مـريـم نعمتــي :  

  كارشناس پيگيري مصوباتمهتاب حبيبي :  

  متصدي امور دفتري شورا حميدرضا شيرافكن :                       
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  »  ١٤٠٠  مهرماهورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  
  کمیسیون 

  ای ــ ه ه ـــ امــ داد ن ــ تع 

  طرح شده در صحن شورا 

  ٤  برنامه و بودجه و حقوقی 

  ٢  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 

  ٣  توسعه و عمران 

  -  حمل و نقل و ترافیک 

  ١  فرهنگی و اجتماعی 
  -  تلفیق 

  

  دبيرخانه شورا 

   فقره   ٢٢٩ :  هاي واردهتعداد نامه

وبودجه  برنامه 

  حقوقی   و 

  ،محیط زیست  بهداشت 

  و خدمات شهری 

و  توسعه    

  عمران 

  حمل و نقل و 

  ترافیک 

و  فرهنگی   

  اجتماعی 
  متفرقه   تلفیق   

١٨٨  -  ٤  ٤  ٨  ٢  ٢٣  

  فقره   ٢٨٧ تعداد نامه هاي صادره:

  

  جلسات رسمی شورا 

  جلسه  ٣  :  تعداد جلسات

  مصوبه   ١٥  :  تعداد مصوبات

    و بودجه و  برنامه 

  حقوقی       

  محیط زیست   ، بهداشت 

  خدمات شهری   و 
  و توسعه  

  عمران 

  و   ترافیک 

  ونقل حمل 
  متفرقه   تلفیق   و اجتماعی فرهنگی 

٦  -  ١  -  ٢  ١  ٥  
  

  
  
  



  

~ ۵ ~ 
 

  
  انتخاب آقاي سيد امير حسين علوي  به عنوان شهردار شهر رشت  ـ

ريال كمك مالي به باشگاه ورزشي كادوس گـيالن،  ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  . "كمك به موسسات بخش خصوصي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري 

مربـوط بـه شـركت  نقطـه ٣٠موجود در  BTSدكل هاي  تمديد قرارداد اجارهرشت در خصوص   موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداريـ  
نقطه جديد مقرر شد؛ پس   ٣خدمات ارتباطي مخابرات نصب شده بر روي امالك شهرداري با قيمت توافق شده، و درخصوص قرارداد در  

بر مبناي شيوه نامه جديد، با   ١٤٠١نقطه براي سال    ٣٣طرفين قرارداد مبني بر عقد قرارداد مربوطه به  از امضاء تفاهم نامه اي في ما بين  
  قيمت كارشناسي و توافق شده في ما بين، موضوع مجدداً در صحن شورا مطرح گردد. 

ها مان) به مناسبت جشن عاطفهريال(سي ميليون تو  ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كمك مالي به مبلغ  
به واحد نيكوكاري كميته امداد امام خميني(ره) جهت خريد تعدادي گوشي تلفن همراه و همچنين تبلت به منظور هديه به دانش آموزان 

  . "پذيرساماندهي و كمك به اقشار آسيب"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  بضاعت،بي

  بـه نشـاني: شـهرداري ششـدانگ يـك واحـد متعلـق بـه حه پيشنهادي شهرداري در خصوص در اختيـار قـراردادن ـ موافقت با الي
مترمربـع تـا زمـان انقضـاي   ١٢٧/ ٤٤طبقه سوم به مساحت:  قه به نام قويدل،چهارطب  ساختمان  احمر  هالل   نقره دشت،بعد از درمانگاه

 و  رشـت  شهر   ساله  پنج  برنامه  و  وعمران  توسعه  طرح   اجراي  بر  نظارت (  انعنو  (پيوستي) با١٣٩٩/ ١٢/ ٢٨  مورخ   ٢٢٥٩ب/   قرارداد شماره
  و استمرار آن به شرط رضايت شهرداري.  به صورت رايگانو  سال ٣به مدت  جهت استقرار مشاور طرح،)نفوذ حوزه هاي فعاليت

ريال(پنج ميليون تومان) كمك مالي به خانم گلنـاز ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت در خصوص پرداخت مبلغ    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  . "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان   ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري آقاجاني،

 درخشـان كوچـه شـيك، خيابان ي،شهردار ميدان در واقع رشت در خصوص خريداري آپارتماني  ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري
  و.. .   بهداشتي سرويس احداث  جهت

گيري درخصوص ساعت برگزاري جلسات شوراي اسالمي شهر رشت كه پس از بحث و تبادل نظر  مقرر شد؛ جلسات شـورا تـا ـ تصميم
  تشكيل گردد.  ١٥ساعت  ١٤٠٠پايان فصل پاييز سال 

بابـت پرداخـت پاساژ تنـديس  ،١٧٩خيابان  ،  سه باب مغازه واقع در گلسارـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري  
 ريال ٣١/ ٤٨٥/ ٨٠٠/ ٠٠٠مبلغ به جمعاً مغازه) باب  سه قيمت (كارشناس رسمي دادگستريبراساس نظر  غرامت به خانواده داوودي و جناني،

  شهرداري.  به التفاوت  به توسط نامبرگان بابت ما ريال ٣/ ٠٤١/ ٣٣١/ ٣٢٠مبلغو پرداخت 

 به شرح؛ ١٤٠٠-٧-٧ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر  پيرو هفتاد و سومين نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ 
  ."١/١٠كوچه سميه "به نام  ١٢و سميه  ١٠ميه * نامگذاري كوچه اي واقع در بلوار امام رضا (ع) ـ سمت چپ مابين كوچه س

*  تغييرنام كوچه اي واقع در بلوار شهيد انصاري ـ كوچه مستشاري ـ خيابان دفاع ـ كوچــه حســيني ـ كوچــه پنجم(شــهيد تيمــور خانجــاني) بــه 
  ."شهيد تيمور خانجانيكوچه  "و كوچه انتهايي قائم بر اين كوچه (كوچه سهند) به نام   ")٥كوچه شهيد تيمور خانجاني("نام

 . "بن بست عدالت"* نامگذاري بن بست واقع در بلوار شهيد افتخاري ـ بعد از دو راهي باقرالعلوم ـ قبل از پل به نام 
ابتداي ورودي شهرك مهر (بلــوار شــهيد حامــد كوچــك زاده) ـ قبــل از -* نامگذاري كوچه و بن بست هاي واقع در بلوار الكان(شهداي مدافع حرم)

  يدان واليت، به صورت شماره گذاري زوج و فرد با حفظ اسامي موجود .م
بن "جنب فروشگاه برادران به نام -٢انتهاي خيابان استقامت -بعد از تقاطع غير همسطح انتظام-نامگذاري بن بست واقع در كمربندي شهيد بهشتي*  

   "٣بست مطهر 
بــن "م  اولين بن بست سمت راست بــه نــا-كوچه پنجم-قبل از جماران كوچه شهيد سيد زاده-نامگذاري بن بست واقع در كمربندي شهيد بهشتي*  

  . "١بست ميالد 
   "٢كوچه ميالد "اولين كوچه سمت چپ به نام -كوچه پنجم-قبل از جماران كوچه شهيد سيد زاده-* نامگذاري كوچه واقع در كمربندي شهيد بهشتي

  . "ميدان پدر"* نامگذاري ميدان جديداالحداث واقع در خيابان سعدي جنب بازار روز  به نام 

  مانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛ـ بررسي اعتراضيه هاي فر
  "* واگذاري  چهار رشته كوچه داخل در سايت اطالعات به اداره اطالعات 

  *اجاره يك باب مكان تجاري به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان (موكب الزهرا)
  ن و خدمات شهري*كميسيون هاي داخلي شورا در ارتباط با تجزيه كميسيون تخصصي اصلي توسعه و عمرا

 ١٤٠٠ مهرماهاهم مصوبات شورا در 
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  *   ٠٧/٧٠/١٤٠٠مورخ :        ٨جلسه شماره :   *
 در محل ساختمان شوراي   ١٦:٤٥(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، هشتمين جلسه٦/٧/١٤٠٠/ش مورخ   ١٢٧٣/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره   

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيمحمد حسين واثق كارگرنيا  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي  

  دستورات جلسه : 
  ٧و   ٤،  ١پيرامون اعتراض به بندهاي    ١٤٠٠/ ٦/ ٣٠مورخ  ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٧٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره   

(واگذاري  چهار رشته كوچه داخل در سايت    با موضوعاتي به شرح   ١٤٠٠/ ٦/ ١٠جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  مصوبات پنجمين  
  كميسيون هاي داخلي شورا )   و  اطالعات به اداره اطالعات، اجاره يك باب مكان تجاري  به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان (موكب الزهرا)

  صدي پست شهرداري رشت  هاي كانديداهاي تـ ارائه برنامه

  گيري براي انتخاب شهردار. ـ رأي

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  حسين بساوند، ياد شهيد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ، منشي شــوراعليرضا تاج شهرستانيدر ابتداي جلسه،    

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با اشاره به هفته دفاع مقدس، به ساحت شهداي دفاع مقدس، شهداي  ،  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت    ،محمد حسين واثق كارگرنيا  جلسه  آغاز  در

بدني و سپاه در بخش فرهنگي و تربيت امنيت و شهداي مدافع حرم اداي احترام كرد. وي همچنين با اشاره به تعامل شهرداري رشت در هفته دفاع مقدس با 
هميشه در شهرداري    را  : اميدواريم اين مجموعه اقدامات كه در راستاي ترويج فرهنگ جهاد و شهادت استاظهار كردهاي متعدد در شهر رشت،  اجراي برنامه 

نشاني  مهر روز ايمني و آتش   ٧امي داشت و با اشاره به  همچنين با اشاره به اربعين حسيني، ياد و خاطره شهداي اسالم را گر  ايشان  .رشت داشته باشيم
پيامبر اسالم (ص)،  كنم . عرض مي روند تبريك اندازند و شهادت گونه به دل آتش مي : اين روز را به كساني كه شجاعانه جان خود را به خطر مي اذعان داشت

بر  فرمايندمي بهشت  نجات دهند  آتش  يا  از سيل  را  كه مسلماني  روز جهاني    رياست شورا  .شوداو واجب مي : كساني  و  ناشنوايان  روز جهاني  ادامه  در 
رساني هستند تبريك و خسته نباشيد عرض  ها به مردم خدمت هايي كه در اين حوزه تمامي سازمان : در اين روز به خاطرنشان كردسالمندان را گرامي داشت و  

همچنين با اشاره به ايجاد مشكل توسط شبكه   واثق كارگرنيا .ريك عرض كرده و آرزوي سالمت داريمنماييم و براي سالمندان و ناشنوايان گرامي نيز تبمي
فحه  اجتماعي اينستاگرام براي انتشار پخش زنده جلسه شوراي شهر رشت، گفت: در هفته دفاع مقدس تصويري از شهيد سردار حاج قاسم سليماني در ص

نيز مي شوراي شهر رشت منتشر شد كه دشمنان معاند   اين شهيد عزيزمان  از تصوير  را با مشكل مواجه  كه  اينستاگرام شوراي شهر رشت  ترسند صفحه 
ا آمده  اند تا امكان پخش زنده جلسات شورا با مشكل و محدوديت مواجه شود. از همين رو اين امكان به دو طريق ديگر كه در سايت روابط عمومي شوركرده 

رئيس شوراي اسالمي رشت با اشاره به اينكه به واسطه اهميت جلسه امروز،    .صورت زنده مشاهده كنندنند اين جلسه را بهشده تا شهروندان بتوااست فراهم 
ظور حضور در  خبرنگاران بيشتري تمايل به حضور در جلسه داشتند افزود: به واسطه مشكالت كرونايي و محدوديت فضا، تعدادي از خبرنگاران هر هفته به من

 ا دعوت مي شوند اما در جلسه امروز شورا شاهد حضور خبرنگاران بيشتري در جلسه هستيم كه به واسطه احترام به رسانه ها و تمايل آنان به جلسات شور 
در صحن    د فضاحضور در جلسه امروز ، در اتاق مجاور صحن شورا فضايي را براي خبرنگاران مهيا كرديم و از اينكه به واسطه محدوديت هاي كرونايي و كمبو

  شورا نمي توانيم شاهد حضور برخي از خبرنگاران در صحن جلسه باشيم از آنان عذرخواهي مي كنم. 

  دستورات جلسه: 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

١  

  

  

  

شماره    به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  نامه  در    ٣٠/٦/١٤٠٠مورخ    ٧٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩بررسي  ثبت 
مصوبات پنجمين جلسه شوراي اسالمي    ١پيرامون اعتراض به بند    ٧/١٤٠٠/ ١مورخ    ١٢٢٦دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح:                            ١٠/٦/١٤٠٠شهر رشت مورخ 
) قانون  ١٩آيين نامه مالي شهرداري ها و آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده (  ٤٦  بر اساس ماده   -

نوسازي و عمران شهري، چنانچه بخشي از معابر عمومي شهر فقط پس از اجراي طرح هاي مصوب  
شهري به نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن به عنوان معبر عمومي  

با  گردد  تصويب    سلب  با  و  محسوب  متروك  شهرسازي  و  راه  وزارت  تأييد  و  شهرداري  تشخيص 
شوراي اسالمي شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور مي شود. در صورتي كه معبر متروك با  
رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداري  

جهت الحاق آن به ملك يا امالك مجاور به ترتيب مقرر در آيين نامه اخير    مي تواند معبر مذكور را
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  ١ـ١

توسط كارشناس رسمي دادگستري    ك الحاقي به معبر متروك به قيمت كارشناسي روز كاربري مل 
) بند  مغايرت  بنابراين عدم  نمايد.  واگذار  رشته  ١منتخب شهرداري  دو  واگذاري  بر  دائر  ) مصوبات 

رش دو  و  متري  هشت  مساحت  كوچه  به  جمعاً  متروك  متري  چهار  فرعي  كوچه  متر    ٣٨٨١/ ٥٠ته 
الف: تأييد       مربع به اداره كل اطالعات استان منوط به تحقق، تصريح و رعايت موارد ذيل مي باشد:  

                                               اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر متروك بودن اراضي.                                                      
  ب: تصريح بر عدم امكان صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل.              
  ج: مشخص شدن مبناي تقويم اراضي از حيث قيمت روز.             

  د: تصريح بر منتخب شهرداري بودن كارشناس رسمي دادگستري.             
  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  مصـوبه شـورا:متن 

واگذاري  چهار رشته كوچه داخل در سايت  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٦/ ١٠مورخ    ٥مصوبه جلسه    ١ـ بند  
سي هيئت محترم تطبيق، مقرر گرديد؛ شورا پس از رفع نواقص و با عنايت به نظر كارشنا  :"اطالعات به اداره اطالعات 

  ابهامات از سوي شهرداري رشت شامل:
  ـ اخذ تاييديه اداره كل راه و شهرسازي نسبت به متروك بودن معبر مزبور 

  ـ اعالم نظر درخصوص قابليت صدور پروانه ساختماني مستقل 
  ـ تعيين مبناي تقويم از حيث قيمت روز  

 ـ تصريح به منتخب شهرداري بودن كارشناس رسمي دادگستري، درخصوص موضوع تصميم گيري نمايد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☐  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

  ١ـ٢

ثبت در    ٣٠/٦/١٤٠٠مورخ    ٧٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره   
مصوبات پنجمين جلسه شوراي    ٤پيرامون اعتراض به بند    ١/٧/١٤٠٠مورخ    ١٢٢٦دبيرخانه شورا به شماره  
ستاد بازسازي عتبات عاليات سازماني غير دولتي بوده كه   -به شرح:   ١٠/٦/١٤٠٠اسالمي شهر رشت مورخ 

ديگ  ١٣٨٢در سال   در  مذهبي  اماكن  و  عراق  در  عاليات  عتبات  بازسازي  راستاي  از سوي  در  ر كشورها، 
جمعي از معتمدان و خيران ايراني تأسيس شد. كمك و همراهي با ستاد مذكور بعنوان يك اقدام ارزشمند  
تاكيد و تأييد همه دوستداران و  از محبت اهل بيت (عليهم اسالم) است همواره مورد  معنوي كه برآمده 

فراهم كردن شرايط فعاليت هر چه بهتر ستاد  محبان اهل بيت و ائمه اطهار بوده و يقيناً بركات و خيرات  
عموم  بهتر  چه  هر  مندي  بهره  موجب  و  المنفعه  عام  امري  الزهرا  موكب  و  عاليات  عتبات  بازسازي 

بند   بنابراين  بود  خواهد  مذهبي  و  فرهنگي  حوزه  در  مكان   ٤شهروندان  باب  يك  اجاره  بر  دائر  مصوبات 
بات عاليات استان (موكب الزهرا) در صورت رعايت ماده متر مربعي به ستاد بازسازي عت  ٨٧/٤٩٧تجاري  

آيين نامه مالي شهرداري ها و ضوابط نحوه تعيين اجاره بها مغايرتي با قوانين نخواهد داشت.                                         ١٣
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اجاره يك باب مكان  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٦/ ١٠مورخ    ٥مصوبه جلسه    ٤ـ بند      متن مصـوبه شـورا: 
ضمن پذيرش نظر هيئت محترم تطبيق مقرر گرديد موضوع اليحه با     ؛"تجاري به ستاد بازسازي عتبات عاليات استان (موكب الزهرا)

 آيين نامه مالي شهرداري ها و ضوابط نحوه تعيين اجاره بهاء انجام گيرد.   ١٣رعايت ماده  
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويان سيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١  جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

  ١ـ٣

ثبت در   ٣٠/٦/١٤٠٠مورخ  ٧٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
مصوبات پنجمين جلسه شوراي    ٧پيرامون اعتراض به بند    ١/٧/١٤٠٠مورخ    ١٢٢٦دبيرخانه شورا به شماره  
  به شرح:                           ١٠/٦/١٤٠٠اسالمي شهر رشت مورخ  

  ٢٤/٥/١٤٠٠مورخ    ٥٦٢٢/١/٨٠٢٩مصوبات الزم به ذكر است اعتراض شماره    ٧  ـ در خصوص بند 
) بند  به  مصوبات  ١نسبت  تخصصي    ١٦/٥/١٤٠٠)  كميسيون  تجزيه  به  نسبت  ايراد  حد  در  صرفاً 

شهري))،   عمران  و  توسعه  ((كميسيون  سه  به  شهري))  خدمات  و  عمران  و  ((توسعه  اصلي 
و خدمات ش زيست  بهداشت، محيط  ترافيك))  ((كميسيون  و  نقل  و  ((كميسيون حمل  و  هري)) 

بوده و به معناي نفي تشكيل كميسيون هاي جديد نيست. از اين رو ايراد وارده در خصوص تغيير  
نام و تجزيه كميسيون تخصصي اصلي ((توسعه و عمران و خدمات شهري)) به قوت خود باقي و  

            اصالح دستورالعمل تلقي مي گردد. 

      

خصوص بررسي جداسازي خدمات شهري از كميسيون بهداشت، محيط زيست  درسيد اميرحسين علوي عضو شوراي شهر رشت  خالصه مفيد مذاكرات :
اظهار داشت: كميسيون    و خدمات شهري و الحاق آن به كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي اسالمي شهر رشت با توجه به اعتراض فرمانداري شهرستان

ب را  آن  و  كنيم  زيست جدا  محيط  و  بهداشت  كميسيون  از  را  شهري  بخواهيم خدمات  اگر  و  است  زياد  بسيار  وظايف  با شرح  سنگين  كميسيوني  ه  عمران 
اميرحسين علوي    .تر خواهد شدشود و حجم كار كميسيون عمران اضافهكميسيون عمران و توسعه شهري اضافه كنيم عمالً كميسيون بهداشت تضعيف مي

برنامه ريزي جديد  هاي جديد در موضوع برنامهعضو شوراي شهر رشت همچنين در اين خصوص اظهار داشت: كميسيون توسعه پايدار با هدف پرداختن به 
ده است؛ اما در  ها پرداخته نش گذاري و اقتصادي با توجه به موضوعات جديد و كالن بود كه تاكنون به آنطرح شد و نگاه آن در حوزه توسعه پايدار، سرمايه

مي برهم  را  خودمان  ديگر  كميسيون  دو  داريم  پايدار  توسعه  كميسيون  براي  ما  فرمانداري  اينجا  برداشت خطاي  اين  كه  است  اين  بر  احساسم  بنده  زنيم، 
قط عمران  كميسيون  به  شهري  خدمات  الحاق  ندهيم.  انجام  اقدامي  چنين  كه  است  اين  بنده  پيشنهاد  و  است  موضوع  در  يك  شهرستان  كردن  منفعل  عاً 

كميسيون وجود دارد و اكنون    ٧وي ادامه داد: در شهرهاي ديگر شاهد آن هستيم كه    .كميسيون و خسته كردن يك كميسيون ديگر را در پي خواهد داشت
، نادر حسيني.  زنيمان را نيز برهم مياند كه داريم نظم خودمتر شدن است، ما بايد به موضوعات جديد بپردازيم، اما ما را به مسيري بردهرشت در حال بزرگ

در اين خصوص با اشاره به اينكه توازن الزم وجود ندارد كه بخواهيم از كميسيوني يك بخش سنگين را جدا   رييس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي شهر 
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يون توسعه پايدار را ملغي كنيم چنين اقدامي انجام دهيم تا  كنيم و به يك كميسيون ديگر الحاق كنيم. چرا بايد اين اقدام انجام شود؟ اگر نياز است كميس
محمدحسين كارگرنيا رياست شورا در اين خصوص  .   ها برهم بزنيمها را افزايش دهيم و توازن كاري را در كميسيونبجاي اينكه بخواهيم مسئوليت كميسيون

دا قرار  سر جاي خود  داشتيم كه در  اصلي  ما سه كميسيون  نمياظهار داشت:  و  كميسيونرند  اين  از  را  توانيم  را كسر كنيم و كميسيوني جديد  ها چيزي 
توان  هاي جديد موافقت كرده است، اما مسئله اين است كه نميفرمانداري شهرستان با ايجاد كميسيون.  صورت كميسيون فرعي و زيرمجموعه ايجاد كنيم  به

جديد ايجاد كرد و براي همين موضوع به بحث خدمات شهر در كميسيون بهداشت و محيط زيست  هاي اصلي موجود را تفكيك كرده و كميسيوني  كميسيون
نيز در اين خصوص اظهار داشت: اشكال فرمانداري بر اين است كه ماهيت كار دچار اشكال است،    ، ديگر عضو شوراسيد شمس شفيعي    .اندايراد وارد كرده

رضويان  سيدحسين    .جديد تشكيل شود يا نه، موضوع برگشتن خدمات شهري به كميسيون عمران است  بحث فرمانداري شهرستان اين نيست كه كميسيون
  عنوان رئيس كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري نيز اعتراض فرمانداري شهرستان را براي جداسازي خدمات شهري از كميسيون بهداشت وبه

پذيرفت زيست  عزيزي.     محيط  مجيد  ادامه  از  ع،    در  جداسازي خدمات شهري  موضوع  با  نيز  بنده  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  رشت  شهر  شوراي  ضو 
براي تفكيك كميسيون به كميسيون عمران مخالف هستم زيرا قطعاً دليل الزم  بهداشت و الحاق آن  ها وجود داشته است. شرح وظايف و حوزه  كميسيون 

شده توسط فرمانداري شهرستان  هادي رمضاني با اعتراض نسبت به اعتراض مطرحسپس    .تفاوت استكاري بخش خدمات شهري با كميسيون عمران كامًال م
شد نه اينكه پس از گذشت چند سال اكنون مورد اعتراض واقع شود. زمان قانوني اعتراض گذشته و  رشت، گفت: اين اعتراض بايد در زمان خودش مطرح مي

پذيرفت و  پذيرفت و يا نميشده بود يا شورا مين نسبت به موضوع اعتراض كند. اگر آن زمان اين اعتراض انجامامكان آن وجود ندارد كه فرمانداري شهرستا
 .كشيد، اما اكنون ديگر زمان اعتراض به مصوبه شورا پس از چند سال نيستكار به شوراي حل اختالف مي

 كميسيون هاي داخلي شورا"شهررشت درخصوصالمياسشوراي  ١٤٠٠/ ٦/ ١٠مورخ    ٥مصوبه جلسه    ٧ـ بند    متن مصـوبه شـورا:
  ؛"در ارتباط با تجزيه كميسيون تخصصي اصلي توسعه و عمران و خدمات شهري

هـاي و تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيونهاي شوراهاي اسالمي شهر، تعداد كميسيوندستورالعمل شرح وظايف  ٣در ماده  
توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم تبصره ذيل ان تصريح شده است كه شوراها ميتخصصي شوراهاي اسالمي ذكر شده و در 

برنامه ها و فعاليت هاي خود كميسيون هاي مورد نياز و ... تشكيل و فعال نمايند. شوراي اسالمي شهر رشت نيـز در دوره هـاي 
-ن شهري و جهت ارتقاء كيفيت رسـيدگي و تصـميمقبلي باتوجه به حجم باالي لوايح ارجاعي و مسائل مرتبط با توسعه و عمرا

و محيط زيست شهري به بهداشتشهري نموده و الحاق خدمات و عمران شهري از خدمات ها، اقدام به تفكيك مبحث توسعهگيري
عه و بودن آنها صورت گرفته است. معضالت و موارد مطروحه در بخش حمل و نقل و ترافيك نيز اگر چه به توسـبه واسطه مرتبط

عمران شهري و خدمات شهري وابسته بوده اما به دليل گستردگي و تخصصي بودن خدمات حمل و نقل و بافت ترافيكـي شـهر 
رشت، نگاه و توجه ويژه مي طلبيد. لذا در دورهاي قبل تشكيل كميسيون تخصصي حمل و نقل و ترافيك مطرح و مصوب گرديده 

نامه ها و لوايح موجود و لزوم انجام بررسـي هـاي تخصصـي و علمـي، تلفيـق ايـن است. ضمن اينكه با عنايت به حجم باالي بر
هاي تخصصي زير مجموعه عمالً از كارايي آنها به شدت مي كاهد. فلذا شوراي اسالمي شهر رشت هاو يا تشكيل كميتهكميسيون

برد بهتر اهداف مديريت شهر و حـل هاي جديد جهت پيش در مصوبات دوره هاي پيشين خود از اختيار قانوني تشكيل كميسيون
هاي تخصصي موجود نموده و تمام اين موارد به هيئت تطبيق معضالت شهري و شهروندان استفاده و اقدام به تشكيل كميسيون

 و شوراي فرادست در زمان خود ارسال شده و مورد اعتراض واقع نشده است. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

       هاي كانديداهاي تصدي پست شهرداري رشت ارائه برنامه    ٢

با اشاره به انصراف رحيم شوقي و ناصر عطايي، دو تن از كانديداهاي    ،رئيس شوراي شهر،  محمد حسين واثق كارگرنيا    خالصه مفيد مذاكرات :
نفر سابقه    ١٦نفر مدرك تحصيلي دكتري داشتند و    ١٧كانديداي تصدي بر شهرداري رشت    ٤٦: از جمع  عنوان داشتنهايي تصدي بر شهرداري رشت،  

نفر مدرك تحصيلي    ٢٤سابقه نمايندگي مجلس را داشت كه از اين جمع  نفر از اين كانديداها    ١هاي كشور را داشتند و همچنين  تصدي بر شهرداري 
نداشتند  را  ادامه در جلسه   ايشان  .الزم  در  بر روي  افزود:  با حضور اعضاي شورا  بر شهرداري رشت رسيديم    ١٠اي خصوصي    و گزينه جهت تصدي 

نفر براي تصدي بر شهرداري رشت انتخاب   ٣ها گرفته شد كه نهايتاً نه استعالماتي از مراجع و منابع داخل استان و همچنين وزارت كشور براي اين گزي
    .مانده استشدند؛ كه پس از انصراف دو تن از كانديداهاي نهايي، تنها آقاي سيد اميرحسين علوي براي تصدي بر اين سمت باقي 

ادامه   ناصر عطايي و سيد  در  انتخاب شهردار كالنشهر رشت،  با دستور  به جلسه علني شورا  بر  اميرحسين علوي  كانديداهاي تصدي  از  تن  عنوان دو 
پرداختن  برنامه  ارائه  به  را اعالم كردندشهرداري رشت  انصراف خود  از رأي گيري  آقاي عطايي قبل  از    .د و  انصراف خود  اعالم  از  ناصر عطايي پيش 

كنم، اين رويكرد  رادي كه جزئي از بدنه شهرداري هستند تشكر مي كانديداتوري تصدي بر شهرداري رشت، گفت: بنده از اعضاي شورا بابت اعتماد به اف
با  م. ايشان  توجه است و بايد از اعضاي محترم شورا تشكر نماييكه نيروهاي شهرداري رشت به سمت مديريت شهري هدايت شوند يك رويكرد قابل 

از حمايت  به قدرداني  از همه همكاراني كه  اعضاي شوراي ششم، گفت:  از  نوعي حهاي  تا پس  اعالم    ١٠٠مايت كردند  داخل بدنه شهرداري  از  سال 
كنم كه از بدنه شهرداري رشت نيروهاي ارزشي، توانمند و  نمايم. با قاطعيت عرض مي آمادگي براي تصدي بر سكان شهرداري رشت شود نيز تشكر مي 

كل و استانداري معرفي كند و اين نشان از توانمندي نيروي انساني شهرداري  ها، ادارات توانند چند ده نفر را براي فرمانداري كار بلد وجود دارند كه مي 
اين كانديداي تصدي بر شهرداري رشت با اعالم انصراف خود، عنوان داشت: آقاي علوي فردي از درون مديريت شهري هستند و براي   .رشت است

سيد اميرحسين علوي ديگر كانديداي تصدي بر شهرداري رشت، با تقدير از زحمات ناصر عطايي ديگر  در ادامه    .ايشان آرزوي توفيق روزافزون دارم
: آقاي عطايي داراي سابقه طوالني هستند و در مدت كوتاهي كه در شهرداري رشت حضور دارند  اظهار داشتكانديداي تصدي بر شهرداري رشت،  

فردي جهت تصدي پست  اند و آرزوي ما اين است زماني كه ما به دنبال  شهرداري رشت داشته   هاي بسياري درتوانم شهادت دهم كه ايشان تالش مي
با    ايشان  .هاي غيربومي نرويمنكرده به دنبال گزينه كه خداي   انتخاب كنيمهاي متعددي  مديريت شهري بتوانيم گزينه   مجموعه  شهردار هستيم از درون

با معرفي خود به    سيد اميرحسين علوي  .اب رسانه، از خبرنگاران حاضر در جلسه تقدير و تشكر كرداشاره به نقص كمبود جا و فضا براي حضور اصح 
: بنده از دوران دبيرستان و دانشجويي وارد بازار كار شدم و در حوزه صنعت و بخش روگا گستر بهترين دوران  اذعان داشتاعضاي شوراي شهر رشت،  

تخصصي وارد صنعت توليد شديم. در ادامه نيز بنا به پيشنهاد دوستان وارد فضاي سياسي شورا و مديريت    واسطه صنعت مادرحضور خود را داشتم و به
  عنوان مدير شهري انتخاب كنيم بايد با فضاي ذهني آن فرد آشنا شويم، اما عليرغم اينكه ما با خواهيم به افزود: ما كسي را كه مي ايشان  .شهري شديم

  ها بحث حسابرسي بود كه امروز مورد وبودجه شوراي چهارم چند مصوبه مهم داشتيم كه يكي از آن ين جلسه كميسيون برنامه ايم، در اولهم همكار بوده 
كردم را به نتيجه  در حوزه اجرا آنچه فكر مي   اين بود كهحضور در شورا    ي  هابنده طي سال تالش  ها بوده است.  توجه است و اين ثمره همان تالش 

عنوان ميثاق نامه خود با اعضاي شوراي شهر  هاي خود به كانديداي تصدي شهرداري رشت با تشريح برنامه   .سازي نمايممستقيم پياده طور  برسانم و به 
كنم ارائه خدمات براي عمران و آباداني شهر است و از كنار خدمت به مردم معيشت شهرداري نيز تأمين : آنچه بنده به آن فكر ميتشريح كردرشت،  
، افزود: ما داراي مشكالتي مشخص  سيد اميرحسين علوي  .ايم براي مردم كاركنيم و در كنار آن معيشت شهرداري را نيز تأمين كنيمآمده   شود. ما

  همچون فقدان مديرت يكپارچه شهري، آسفالت، محيط زيست، بروكراسي سنگين اداري، ترافيك و... را داريم كه همه افراد داخل مديريت شهري و 
ريزي داشته باشيم، ما بايد براي مردم يك شهر  ها مواجه هستيم، اما بايد براي آن برنامه هايي است كه هنوز با آن ها چالش آن آگاه هستند. اين مردم از 

توانيم با ريم كه مي ادامه داد: ما يك مذهب و حكومت واليي پويا دا  ايشان  .تر داشته باشيمهايمان ديدي بزرگ آل اسالمي بسازيم. ما بايد براي ايده ايده 
چرا كه    صورت متوازن بپردازيمآل اسالمي و حكمروايي خوب شهري عمل كنيم. ما بايد به موضوعات به استفاده از آن فضاي الزم جهت ايجاد شهر ايده 

هاي ديگر  علوي با تشريح بخش   .بگذاريمتوانيم فقط به مسائل عمراني بپردازيم و كار فرهنگي را كنار  امروز با انباشته بودن مشكالت روبرو هستيم، نمي
ها  گذاري كنيم، اين برنامه ريزي و ريل : ما بايد براي انجام امور برنامه خاطر نشان كرد،  تمامي قسمت هاهاي متوازن در  صورت برنامه هاي خود به برنامه 

كانديداي تصدي بر شهرداري رشت با اشاره     .ختلف انجام دهيمسازماني در موارد مشود، اما بايد براي آن اصالحات درون شبه انجام نمي صورت يك به
- هاي مختلف توليد درآمد و كنترل هزينه هاي اقتصادي مديريت شهري رشت با ساير شهرها گفت: ما در راستاي گسترش مالي بايد روش به تفاوت 

توجه براي توليد درآمد در نظر بگيريم، اين اتفاق را بنده   ردار را موردكردهاي شهرداري را اجرايي نماييم. ما بايد در اين راستا محالت و معابر پر برخو
ها، گفت:  هاي بزرگ و مگاپروژه با اشاره به پروژه   ايشان   .هاي فراواني نيز همراه بوددر زمان شوراي پنجم و پيش از انتخابات انجام دادم كه با هجمه 

انداز را ايجاد نماييم. ما همچنين بايد يك مديريت  شده شهري نداريم و بايد با مشاركت نخبگان شهر رشت اين چشم انداز تدوين متأسفانه ما چشم 
شده و خدمات الكترونيك به شهروندان    و روزمره خارج يكپارچه شهري درون مجموعه مديريت شهري نيز ايجاد كنيم تا شهرداري از خدمات يدي  

ها اقداماتي با  سازي و برخورد قاطع بايد با فساد برخورد كرد. در بحث رودخانه علوي با اشاره به تالش براي مبارزه با فساد، گفت: با شفاف   .ارائه نماييم
گذاران فضاي الزم را ايجاد  زم انجام شود و بايد از بحث امكانات دولتي و سرمايه شده است و بايد در اين زمينه همكاري ال  همكاري آب و فاضالب انجام

كانديداي    .ها مسئول هستيم يا خير بايد قبول كنيم كه اين كار امروز به گردن شهرداري و شوراي شهر افتاده استنماييم. اينكه ما در بحث رودخانه 
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مصوبه داشتيم تا اين زمين   ٩٦براي ساخت يك شهر جديد در جنوب رشت را داريم كه در سال  تصدي بر شهرداري رشت افزود: ما يك آرزوي بزرگ
گذاري موضوع ايجاد هتل در حاشيه  را خريداري كنيم، اما بايد به اين فرصت براي شهر رشت تالش كنيم تا اين مصوبه اجرايي شود. در بحث سرمايه 

بررسي قرار گيرد. در بحث تراموا بايد پيگيري الزم انجام شود تا در   يازمند مطالعه است بايد موردتاالب عينك و همچنين زيرگذر شهرداري رشت كه ن
ما   گانه شهرداري رشت، اظهار داشت:هاي پنج با اشاره به ساختار مديريت شهري و معاونت  ايشان  .توجه واقع شود  ونقل شهري موردكنار ناوگان حمل 

هاي ما در حوزه مالي  بايد رقم بزنيم تا برآوردها اصالح شود و در پرداخت نظامي مشخص ايجاد شود. يكي از اولويت در حوزه مالي اقدامات زيادي را  
است  ٣٠جويي  صرفه  گذشته  پيمانكاران  تكليف  تعيين  و  امروز  .درصدي  متأسفانه  ما  باشند،  داشته  را  الزم  استقالل  بايد  مناطق  مطالبات  حوزه  در 
كنيم و اين مديريت الزم بايد انجام شود؛ اما اگر ناحيه سوار امالك  راحتي تبديل به پول نقد مي هايمان را به دمان يعني زمينهاي خوترين دارايي بزرگ 

سيد اميرحسين علوي تأكيد كرد: با اشاره به معضالت ترافيكي شهرداري رشت،    .رودهاي خود باشد به همين راحتي امالك ما از بين نميو دارايي 
همچنين به مباحث عمراني و برنامه بودجه و ساير مباحث مربوط  ايشان  هاست به موضوعات زيرساختي در شهر رشت پرداخته نشده است.  گفت: سال 

هاي خود تشريح كرد و اظهار داشت: طي چهار سال بايد براي رسيدن به جايگاهي مناسب شهر تالش  عنوان بخشي از برنامهبه حوزه مديريت شهري به 
 .كنيم

  تاريخ جلسه  شماره جلسه   نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف

       گيري براي انتخاب شهردار رأي    ٣
كانديداي تصدي بر  ، هاي سيد اميرحسين علويشده توسط برنامه با اشاره به موضوعات مطرح   سيد حسين رضويان   خالصه مفيد مذاكرات :

يند، ساختار و اجرا در نظر آسازماني شهرداري رشت بر سه مبناي فرتوسعه متوازن و اصالح درون: دو مطلب با عنوان  اظهار كردشهرداري رشت،  
تبريك مي  آقاي علوي  به  برنامه  ارائه  اين  بابت  بنده  شد.  كتابچه مي گرفته  اين  بودم كه  اميدوار  و  قرار  گويم  اعضاي شورا  اختيار  در  زودتر  توانست 

  ي راحتي از دست نرود موضوع خوب هاي شهرداري را نقدي انجام دهيد تا امالك به خواهيد پرداخت شود مي فته مي ادامه داد: اينكه گ   ايشان   .گرفتمي
پركن است، اما  است، اما اين كار با كدام رديف بودجه و درآمد قرار است انجام شود؟ يا بحث شهر دوستدار محيط زيست موضوعي خوب، بزرگ و دهان 

عنوان كانديداي تصدي بر  هايي از ارائه برنامه سيد اميرحسين علوي بهعضو شوراي شهر رشت با اشاره به بخش  است؟  اين موضوع اولويت چندم شما
هزار ميليارد تومان برد، آيا درصد تورمي را نيز محاسبه كرده و در نظر   ٦بودجه شهرداري رشت به    ١٤٠٤شهرداري رشت، گفت: اگر قرار است تا سال  

اد   ايم؟گرفته  عزيزيامه  در  اسالمي شهر رشتنايب ،    مجيد  به عنوان مخالفرئيس شوراي  ما    ،  براي  باشيم  داشته  انتخابي كه  هر  اينكه  بيان  با 
ايشان همكار ما در شوراي اسالمي شهر رشت هستند هزينه اي ايجاد ميهزينه  اينكه  با توجه به  هاي ما را  كند، گفت: انتخاب آقاي علوي براي ما 

نام كرده بودند، تأكيد كرد: با توجه به اينكه بيشتر اين  كانديدا براي تصدي بر شهرداري رشت ثبت   ٤٦با اشاره به اينكه  ايشان     .دادافزايش خواهد  
انع  هاي خود اعضاي شورا را قافراد غيربومي بودند و بخشي ديگر نيز شرايط احراز عنوان شهرداري رشت را نداشتند و مابقي نيز نتوانستند با برنامه

رئيس شورا افزود:  نايب    .نهايت دو تن ديگر از عزيزان بنا به تصميم شخصي خود از ادامه كار انصراف دادند  گزينه رسيديم كه در  ١٠كنند و نهايتاً به  
فاده ابزاري از جايگاه شورا  اي ديگر از مخالفين نيز آقاي علوي را به است كنند. عده بازي مي آقاي علوي مخالفان بسياري دارند كه وي را متهم به رفيق 

ها را اقناع كنند كه تنها هدف  كنند. خواسته بنده اين است كه به جامعه هدف خود اين موضوع را برسانند و آن براي رسيدن به شهرداري متهم مي 
توجه بود،  ي شوراي ششم بسيار قابل عزيزي ادامه داد: حضور آقاي علوي برا  .ساله به مردم شهر رشت بوده است ٤ورود به شورا توسط ايشان خدمت 

در مديريت شهري مي   ٨شناخت   آقاي علوي  با مشكل مواجه  ساله  ايجاد شود  اشتباه جابجايي مديران  اگر روال  اما  باشد،  ايشان كمك  براي  تواند 
تأكيد كرد:   ايشان   .مسائل خواهد داشت  كند و نگاه دقيقي بر رويكنم كه شورا جايگاه نظارتي خود را حفظ مي خواهند شد. اين موضوع را تأكيد مي 

طور كه در جايگاه نظارتي دقت دوچندان خواهد داشت، به همان صورت نيز در  آقاي علوي بايد ارتباط خود را با جامعه هدف بيشتر كند، شورا همان 
ايشان طي مدت حضور در شهرداري رشت خواهد بود از يك   با بيان  به عنوان مخالف  ،نادر حسينيسپس     .كنار  سوم جمعيت  اينكه شهر بيش 

را در خود جاي به دست چه كسي مي  استان گيالن  را  كه شهر  كنيم  نگاه  بايد  ما  گفت:  است،  يادكرديم حقوق  داده  ما سوگند  بسپاريم.  خواهيم 
با رانت مبارزه كنيم نماينده مردم پاسخگوي مردم باشيم كه چه كسي را  عنوان  ما بايد به    .شهروندي را به اجرا بگذاريم، جلوي فساد را بگيريم و 

د و مردم بايد بدانند ما در چه مسيري در حال حركت  نهايي دارهاي مختلفي است و امروز اعضاي شورا نگرانيايم، شهر داراي چالش انتخاب كرده 
زارت كشور تائيد شود تا شورا و شهر دچار مشكل  كنيم بايد از سوي وهايي پيش روي آقاي علوي است، ما كسي را كه انتخاب ميهستيم. چالش 

بررسي قرار بگيرد. اين موارد را بنده تنها خطاب به آقاي علوي    تأكيد كرد: بايد سوابق اجرايي و انقالبي بودن شهردار منتخب رشت مورد  ايشان   .نشود
،    مسعود عباس نژاددر ادامه     .كرد اظهار نمايم حضور پيدا مي كند و بايد اين موضوعات را خطاب به هر فرد ديگري كه در اين جايگاه  عنوان نمي

با قدرداني از حضور اصحاب رسانه جهت پوشش جلسه شورا؛ گفت: از رياست شورا بابت برگزاري جلسه در    به عنوان موافق  عضو شوراي شهر رشت،
اظهار داشت: دفاع بنده    ايشان   .صورت كامل همراه هستندما به   كنم و خرسند از حضور همكاراني هستم كه بافضاي تعاملي طي ايام گذشته تشكر مي

هايي تكراري بوديم، اكنون چرا  خواهد براي شهر خودش كار كند. ما در شوراهاي گذشته به دنبال ناماز انتخاب آقاي علوي، دفاع از نسلي است كه مي 
سبت به موضوعات مديريت شهري دارد، اعتماد نكنيم؟ چرا حامي كسي كه  هاي مختلف بوده و آگاهي كامل نون ي سيسال در كم  ٨نبايد از كسي كه  

توانيم شهري در خور نام رشت و  ما با انتخاب آقاي علوي مي    تجربيات و سواد و دانش خوب در زمينه مديريت شهري كسب كرده است، نباشيم؟
ارائه شده توسط آقاي علوي خيال مردمان آن داشته باشيم. برنامه  ايشان طي  زيپردا هاي  سال    ٨هاي ايشان براي مديريت شهري نيست، تجربيات 
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  حاضرين در جلسه:

  هادي رمضاني                                 سيد شمس شفيعي                               نادر حسيني                           عليرضا تاج شهرستاني            
  مجيد عزيزي             مسعود عباس نژاد                       رضا عاشـري                              سيد حسين رضويان                  
     مهدي نوري هريس                                     محمد حسين واثق كارگرنيا                         سيد امير حسين علوي                     

  غائبين:
    

بندي در شورا نرود قطعاً حمايت تمامي اعضاي شورا را  عباس نژاد تصريح كرد: تا زماني كه آقاي علوي به دنبال ياركشي و جناح    .حضور در شورا است
رئيسه شورا نيز  عضو هيئت   هادي رمضانيسپس     .مان حمايت خواهيم كردايم، ما تنها از مردم شهرخواهد داشت. ما عقد اخوتي با كسي نبسته 

دهد بايد به تعهداتش  دار باشد، وگرنه بايد پاسخگو باشد. كسي كه برنامه ارائه مي گيرد بايد امانت اظهار داشت: كسي كه در عرصه مديريت قرار مي
اي ارائه دهد اما به آن عمل نكند و در اين صورت بايد در محضر  كه هركسي برنامه گونه نيست  عمل كند وگرنه بايد پاسخگوي تعهدات خود باشد. اين 

روزي است و بايد بر هاي مديريت شهري، گفت: شهر رشت نيازمند كار شبانه رمضاني با اشاره به اهميت رفع چالش    .خداوند متعال پاسخگو باشد
ريزي نماييم. اگر شما بهترين برنامه را بنويسيد اما براي آن منابع مالي را در نظر نگيريم فقط وقتمان  برنامه هاي خودمان در اين خصوص اساس داشته 

عضو شوراي شهر رشت با اشاره به اهميت مديريت منابع انساني گفت: شهردار منتخب بايد در اين حوزه دقت نظر داشته باشد و     .ايمكرده را تلف 
توانند در اين حوزه كار كنند. اگر بحث انتخاب شهردار جوان است، ما در شوراي سوم اين كار را انجام داديم، هم جوان  مي   كساني را انتخاب كند كه

متأسفانه در برخي موارد شاهد اين هستيم كه    .ها مواجه هستيمبود و هم بومي، اما تغييراتي در ساختار شهرداري ايجاد كرد كه هنوز با همان چالش 
به عنوان  عضو شوراي شهر رشت،  ،    شمس شفيعيسيد    .كنندهاي مختلف اعالم آمادگي ميون داشتن تجربه الزم براي تصدي جايگاه افرادي بد

اينكه برنامه مخالف   ارائه شده توسط  كنيم، در برنامه بندي ميمدت و بلندمدت تقسيم مدت، ميان ريزي نوين، كوتاه ها در مديريت برنامه با بيان  هاي 
هاي تخصصي  ادامه داد: مشاركت سازمان   ايشان   .خورداي به چشم نميشده و حرفه ريزي صورت آكادميك، برنامه لوي مشاركت شهروندان بهآقاي ع

برنامه  پايدار شهري در  ندارد؛ مانند سازمان نظام براي حوزه مديريت  آقاي علوي وجود  به مهندسي دانشگاهيان و نخبگان، رسانه هاي  عنوان ركن  ها 
عنوان شهردار از يك فرد با  محض انتخاب به ها رويايي بود. آقاي علوي شما به ها نداشتند و بخشي از اين برنامههارم دموكراسي جايي در اين برنامه چ

دخالت بسيار  ها  دهد كه جناب آقاي علوي، شما در عزل و نصبساله شما نشان مي  ٨تورقي به عملكرد  .ساله تبديل به فردي پاسخگو باشيد ٨تجربه 
عنوان كسي كه قرار  تر بود. توصيه بنده به آقاي علوي بههاي اخير عاقالنه ها بسيار بيشتر و در سال كرديد، در ابتداي حضور در شورا اين دخالت مي

به  خداي است  شوند،  انتخاب  رشت  براي  اليق  مديراني  حتماً  كه  است  اين  شود،  انتخاب  شهردار  شهرداعنوان  ميدان  براي  ناكرده  جايي  ري 
اظهار داشت: بنده از زماني كه با آقاي علوي به عنوان موافق  عضو شوراي شهر رشت  ،    مهدي نوري هريسسپس     .هاي شخصي نباشدگيري انتقام 

هاي  سيون ديدم كه ايشان اشرافيت كامل بر آن موضوع دارند. در كميشد ميهمكار شدم نگاهم به ايشان تغيير كرد، در هر موضوعي كه صحبت مي 
ايم. همه شعار جهادي بودن را  فهمد. ما همواره به دنبال تغيير بوده مختلف حضور داشته و مديريت شهري، برنامه بودجه، بهداشت و عمران و... را مي

ها  م تبديل به شهر آخرين ايم داريها بوده چي تغيير كلي ساختار است. حق شهر ما اين نيست. مايي كه شهر اولينعنوان يك شهرداري دادند. بنده به
ام كه ايشان در عزل سال به انحراف مالي كشيده شده است. بنده شنيده   ٨تواند بگويد اميرحسين علوي طي اين  كس نميافزود: هيچ  ايشان   .شويممي

ت شهري را به مدل مديريت يكپارچه  اند، اما اين وظيفه شوراست كه عالوه بر نظارت، حمايت نيز داشته باشد. ما شكل مديريها دخالت كرده و نصب
ميليارد تومان هزينه كرد داريم و    ٦٥در پاسخ به سواالت اعضاي شورا اظهار كرد: ما در شهرداري به طور ماهيانه حدود    علوي   .شهري تبديل كنيم

  ١٠٠ميليارد تومان و پيش بيني  كل درآمد سازمانها در صورت تحقق ساليانه    ٢٥الي    ٢٠اين در صورتي است كه در آمد ماهيانه مناطق چيزي حدود  
علوي افزود : اگر ما در شهرداري چالش بزرگ داريم پس بايد آرمان بزرگ نيز جهت تحقق اهدافمان داشته باشيم و اين يك     .  ميليارد تومان است

علوي ادامه داد: بنده كامال اهل تعامل هستم و    فرآيند بلند مدت و ميان مدت است و قرار نيست برنامه هاي ما يك روزه و دركوتاه مدت تحقق يابد.  
هاي مهم رشت اين تعامل برقرار است و به عنوان كسي كه در شوراي شهر سابقه كار داشتم به دغدغه ها و عالقه مندي هاي شورا واقف    با ارگان

  تواند كارگشاي ما در مديريت شهري باشد.ها ميهستم. محور حركت هاي ما بايد مردم باشند و همراهي مردم و رسانه
) با  ٩٦قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها (اصالحي مرداد    ٨٠ماده    ١اجراي بند    سپس در راستاي  متن مصـوبه شـورا:

توجه انصراف آقايان؛ رحيم شوقي و ناصر عطايي، كانديداهاي تصدي شهرداري رشت و ارائه برنامه آقاي سيد امير حسين علوي  
به رأي اقدام گرديد كه پس ازدر صحن شورا، نسبت  انتخاب شهردار  با     گيري  امير حسين علوي     ٩اخذ رأي مخفي،آقاي سيد 

      رأي  به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند. 
و داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و مديريت استراتژيك و دانشجوي دكتراي    ١٣٥٨آقاي سيد امير حسين علوي متولد سال  

  گونه برشمرد؛توان اينيتي و اجرايي ايشان را ميي مديرباشند كه سابقهمديريت بازرگاني بين الملل مي
  سال عضويت در دوره هاي چهارم و پنجم شوراي اسالمي شهر رشت و ادامه عضويت در دوره ششم.  ٨ -
  سال بين المللي ). ٤( در سطح ملي و استاني و سال بخش خصوصي   ١٨تاكنون :  ٨٢مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت روگا گستر از  -

 سال بخش خصوصي ( در سطح ملي و استاني) ١٥تاكنون :   ٨٥رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت صنعتي امير دژ از  -
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  با ذكر صلوات پايان يافت.  ٢١جلسه رأس ساعت 

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

        شوراي اسالمي شهر رشت   ٢٤/٦/١٤٠٠آقاي سيد شمس شفيعي در جلسه مورخ   بررسي غيبت  ٤
اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و  نامه داخلي شوراي  آيين   ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره     متن مصـوبه شـورا:
از بحث و تبادل   شوراي اسالمي شهر رشت   ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤آقاي سيد شمس شفيعي در جلسه مورخ     نظر و اخذ رأي غيبتپس 

 موجه تشخيص داده شد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويان سيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ  
  جلسه 

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٥
از بحث   متن مصـوبه شـورا: فوقو تبادلهمچنين پس  آرا مقرر شد؛ جلسه  اتفاق  به  رأي،  اخذ  منظور  العاده شورا  نظر و  به 

به شماره هاي؛ ش ر ف ـ   لوايح پيشنهادي شهرداري  مورخ    ١٤٠٠ـ    ٤٣٦١، ش ر ف ـ  ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ    ٢٧١٣بررسي 
ش١٤٠٠/ ٦/ ٢٤ ـ  ،  ـ    ١٤٠٠/ ٦/ ١٥مورخ    ١٤٠٠ـ    ٣٩٩٦رف  ف  ر  ش  مورخ    ١٤٠٠/ ٦/ ١٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٤٢٧٧و  چهارشنبه  روز 
 برگزار گردد.  ١٦:٣٠رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٧/ ١٤

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١  جمـــع  
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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 *   ١٤/٠٧/١٤٠٠مورخ :        ٩جلسه شماره :   *
 در محل ساختمان شـوراي ١٦:٥٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، نهمين جلسه١٢/٧/١٤٠٠/ش مورخ   ١٣٧٠/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره      

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت  اسالمي  

  دستورات جلسه : 
ريال كمك    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠-٤٨٥٤ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري 

  . "كمك به موسسات بخش خصوصي "عنوان بودجه سالجاري تحت    ١٥٠٢٠٧مالي به باشگاه ورزشي كادوس گيالن، از رديف اعتباري  

 BTSدكل هاي    تمديد قرارداد اجارهدر خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠- ٤٨٢٦ش ر ف ـ  رشت به شماره  ـ بررسي اليحه شهرداري 
  نقطه مربوط به شركت خدمات ارتباطي مخابرات نصب شده بر روي امالك شهرداري .  ٣و قرارداد جديد  نقطه ٣٠موجود در 

ال بررسي  ف ـ  ر  ش  شماره  به  شهرداري  پيشنهادي  مبلغ     ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠- ٤٣٦١-يحه  پرداخت    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص 
بودجه   ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري    ،هاجهت برگزاري جشن عاطفهبه كميته امداد امام خميني (ره)    كمك ماليريال(سي ميليون تومان)  

  . ب پذيرساماندهي و كمك به اقشار آسي"سالجاري تحت عنوان  

ششدانگ يك  در خصوص در اختيار قراردادن     ١٤٠٠/ ٦/ ١٥مورخ    ١٤٠٠- ٣٩٩٦- ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف 
 هاي   فعاليت و  رشت  شهر     ساله  پنج   برنامه   و   وعمران  توسعه  طرح  اجراي  بر  نظارت (شهرداري جهت استقرار مشاور طرح واحد متعلق به  

  ان. به صورت رايگ و   سال ٣) به مدت  نفوذ حوزه

ريال(پنج  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٦/ ١٩مورخ    ١٤٠٠- ٤٢٧٧-ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف 
ساماندهي و كمك به اقشار  "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  ميليون تومان) كمك مالي به خانم گلناز آقاجاني،

  . "پذيرآسيب 

  ميدان   در  واقع  در خصوص خريداري آپارتماني  ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ١٤٠٠- ٢٧١٣-ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش ر ف 
  و.. .   بهداشتي سرويس احداث   جهت درخشان كوچه شيك،   خيابان شهرداري، 

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  گرامي  را شهدا امام  و شهدا نام و شهيد اسماعيل آقايي پور آراني، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ورادر ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــ  

  .داشت

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با آرزوي قبولي عزاداريهاي مردم رشت در ماه هاي محرم و صفر باالخص    ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،  محمد حسين واثق كارگرنيا   جلسه  آغاز  در

از پيامبر بزرگ  ايام رحلت پيامبر گرامي اسالم و حضرت امام حسن مجتبي (ع) و امام رضا (ع) اظهار كرد: اميدواريم در تمامي امور زندگي با الگو پذيري  
: حضور سبزپوشان نيروي  اذعان كرد  به پيش رو بودن هفته نيروي انتظامي اشاره كرد و ايشان   يم.اسالم و ائمه معصوم (ع) در مسير حق و راستي گام بردار 

است. آرامش خاطر شهروندان  و  امنيت  كننده  تضمين  :  افزود  شهروندان  از  يكي  خودروي  روي  بر  درخت  يك  سقوط  از  تاسف  ابراز  با  كارگرنيا   انتظامي 
  تذكرات  باره  اين  در  اين  از  پيش  اطالع يافتيم و  شد  شهروندان  از  يكي  مصدوميت  به  منجر  كه  خودرو  روي  بر  درخت  يك سقوط  از  گذشته  هفته  در متاسفانه

اين رو  داده  را  الزم از  براي  انت  بوديم.  بروز هر گونه مشكل  از  پوسيده و كهنسال  از درختان  به هرس درختان و رفع خطر  با سرعت بخشيدن  داريم  ظار 
  شاغل   خدماتي  نيروهاي  به  شهر رشت  شوراي  رئيس   البته شهرداري هاي مناطق اخيرا نسبت به اين موضوع وارد عمل شده اند.  .جلوگيري شودشهروندان  

نيروهاي  شهردار  مجموعه  در كه  پيمانكار  از شركت هاي  برخي  به عملكرد  نسبت  اخبار خوبي  است كه  متاسفانه چند وقتي  گفت:  و  اشاره كرد  ي رشت 
،  را تحت پوشش دارند به گوش نمي رسد و گويا پرداختي هاي حقوق به اين كارگران شريف متفاوت است و بنا به داليلي شاهد كاهش حقوق، مزايا خدماتي 

  برخورد   بر  يمبن  اخباري:  كرد  بيان  است  واجب  ها  انسان  همه  كرامت  حفظ  اينكه  بر  تاكيد  با  كارگرنيا   اضافه كاري ها و غيره مربوط به اين كارگران هستيم.
سد كه  ر  مي  گوش  به  رشت  شهرداري  با  قرارداد   طرف  پيمانكاري  هاي  شركت  از  برخي  توسط  رشت  شهرداري  شركتي  شريف  كارگران  از  تعدادي  با  نامناسب

برخورد و تنبيهات قانوني با شركت پيمانكار خاطي لحاظ مي    پذيرفتني نيست و اين موضوع را از طريق سرپرست و بازرسي شهرداري پيگيري كردم و يقيناً
مايت از كارگران با نظارت كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا  حشود و از اين بابت الزم مي دانم كارگروهي را تحت عنوان كارگروه  

  شهرداري   معبر  سد  نيروهاي  امنيت  بايد  و  است  مواجه  مشكالتي  با  نيز  رشت  ربازا  متاسفانه:  كرد  تصريح  رشت  بازار  وضعيت  به  اشاره  ايشان با  تشكيل دهيم.
و مشكالت اين    بودند  شده  ساماندهي  خوبي  به  دستفروشان  شده،  انجام  تمهيدات  با  چهارم  شوراي  دوران  اين در حالي است كه در  باشد  توجه  مورد  رشت

  اشاره   رشت  چهارم  شوراي  فعاليت  دوران  در  رشت  در  دستفروشان  ساماندهي  كارگروه   تشكيل  به  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس   حوزه كنترل شده بود.
ستفروشي در رشت  د   مشكالت  اميدواريم  رشت،  شوراي  ترافيك  و  نقل  و  حمل  كميسيون  رياست  به  دستفروشان  ساماندهي  كارگروه  تشكيل  با:  گفت  و  كرد

  ساماندهي و برطرف شود.
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  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
رئيس شوراي شهر رشت با عرض تسليت رحلت شهادت گونه پيامبر اكرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبي (ع) و امام هشتم،  نايب ،  مجيد عزيزي  در ادامه

  در   مستحضريد  كه  طورهمان :  داد  ادامه  ايشان   : اميدوارم همه ما مورد شفاعت و عنايت ائمه اطهار قرار بگيريم.اظهار كردالرضا (ع)،  حضرت علي ابن موسي
  منافع   و  عمومي   مصلحت  گرفتن  نظر  در  با  و  مشخص  زماني  پروسه  يك  در  اسالمي   شوراي  اعضاي  توسط   علوي  اميرحسين  آقاي  جناب  گذشته  جلسه

ها براي  تخب توسط وزير محترم كشور قطعاً تالش من  شهردار  مسئوليتي  حكم  تائيد  با  شاءاهللان  راستا  همين  در  و  به عنوان شهردار انتخاب شدند  شهروندان
دامه خواهد  پيشرفت و ارائه خدمات و رفع كم و كاستي موجود در بدنه مديريت شهري با تمام توان توسط ايشان و مجموعه مديريت شهري با توان مضاعفي ا

از تمامي فعاالن سياسي و    افزود عزيزي  داشت. انتقادات و نظرات موافق و: در همين راستا، جا دارد  با نيت    اجتماعي استان كه دلسوزانه با  مخالف خود 
  طور همان :  داشت  اظهار  نكته  چند  ذكر  با  رشت  شهر  شوراي  رئيسنايب   .تشكر صميمانه داشته باشم  خيرخواهانه حامي منتخبين خود بودند و هستند تقدير و

فقط با انتخاب ايشان بلكه  جناب مهندس اميرحسين علوي براي اعضاي شورا هزينه خواهد داشت البته نه خاب انت كه دانستيم همه مي   كردم  بيان هم  قبالً كه
ها مختص به رشت نيست مثالً با انتخاب جناب زاكاني در  كرد و اين چالش كرديم به داليل ديگر نيز براي شورا هزينه ايجاد ميفرد ديگري را هم انتخاب مي 

اساس سياسي و عدم ازخودگذشتگي باعث  هاي بي ها و رقابتبرتربيني   ها و حس خودنظري دي روبرو شد؛ و متأسفانه همين تنگ هاي زيا تهران با مخالفت 
  اميدواريم   داريم  علوي  مهندس  از  كه  شناختي  به  توجه  با  درهرصورت:  داد  ادامه  ايشان  اي نرسيم.شده تاكنون در خصوص استاندار هم در سطح ملي به نتيجه

هاي انقالبي  با كمك نيروي  تدبير مديريتي و تجربه دانشي و  پيشرفت و حل مشكالت شهري باشيم و اميدوارم برادر خوبم جناب مهندس علوي با  شاهد
آگاهانه و   هاي  زني  اتهام  با  اهبرخي   متأسفانه  علوي  مهندس  انتخاب  به  توجه  با  اما:  كرد  اضافه  عزيزي  انداز روشني را براي رشتوندان به تصوير بكشند.چشم 

ي شورا برآمدند و عامدانه يا از روي ناآگاهي با ايجاد تفرقه و شكاف بين اعضاي محترم در صدد تضعيف اركان شورا و برهم زدن آرامش و اتحاد و تمركز اعضا
تفرقه  اقدامات  اين  براي خود فراهم  با  را  بيشتري  زمان  تا  به گمانم در تالش هستند  تجربه حضور آن افكنانه  اما  در فضاي سياسي و رقابتسازند  هاي  ها 

 با  كه   بدانند  بايد  افراد  اين:  كرد  خاطر نشان  رشت  شهر  شوراي  عضو  هاي خود سخت در اشتباه هستند.ها در تحليل انتخاباتي گواه چيز ديگري هست و اين
يگاه اين شورا سياسي نبوده و نخواهد شد و تمام دغدغه  جا  چراكه  كنند  ايجاد  ما  بين  شكافي  توانندنمي   شورا  محترم  اعضاي  بين  در  تفرقه  و  ايجاد شكاف

قدر بينش و نگرش انقالبي  نظر هم برسند آن اندازان بدانند شوراي ششم شهر رشت اگر به اختالف اعضا در راستاي حل مشكالت شهري خواهد بود. تفرقه 
  شهر   شوراي  رئيسنايب      .  هاي عوامل بيروني به خطر نيندازندمردم جايگاه شورا را با سهم خواهي دارند كه با خرد جمعي و نگاه به منافع عمومي شهر و  

  چاشني   را  افتراق  و  تهديد  و  تخريب  نيامد  خوش  طيفي  يا  كسي  ذائقه  به  شورا  انتخاب  اگر  كه  كردمي  حكم  اسالمي   اخالق  هرحالبه :  كرد  تصريح
  جاي   بنده  براي  .كننداي دامن نزنند و مثل ديگر بزرگان و دلسوزان رفتار  در فضاي رسانه   صرفاً  خود  ناصواب  ابهامات  به  و  نكنند  خود  سياسي  هاياخالقي بي

  ها آن  منافع  كنندهتضمين   كه  انتخابي  كنيم  تصور  اينكه  مگر  كردند  استقبال  حتي  و  نداشتند  نقدي  شورا  اعضاي  اول  انتخاب  در  افراد  اين  چرا  كه  است  سؤال
:  گفت   است،  شهروندي  هر  حق  گري  مطالبه  درهرصورت اينكه  به  اشاره  با  عزيزي  همسو خواهند بود.و    خواهي موافق و همراه  نقدي و آرمان   هيچ  بدون  باشد

شورا هم  محترم اعضاي قطعاً و باشد نفساني نگاه و  بغض و حب دورازبه و منصفانه كه نقدي اما شود،نمي  اصالح اموري و غلط رويه هيچ كه نباشد انتقاد اگر
ها بايد بدانند كه شوراي ششم مستقل  كدام زير چتر شخص يا جرياني نخواهند رفت و آنبايد خود را ملزم به پاسخگويي بدانند و خواهند دانست؛ اما هيچ

  افكار   براي  انتقادها  از  بعضي  خصوص  در:  كرد  تأكيد  رشت  شهر  شوراي  رئيسنايب   ها نخواهد كرد.بوده و خواهد ماند و خود را درگير با اشخاص و طيف 
  اينكه   بيان  ايشان با  .كنندمي   تعريف  خود  سياسي  جريانات  با  همراهي  و  كردار  و  رفتار  در  را  گري  انقالبي  معيار  ايعده  چرا  كه  است  سؤال  و  ابهام  جاي  عمومي

با برخورد شخصي و  كردن  دور  انقالب  دايره  از  را  افراد  آيا آيا  از ميدان خدمت حذف كردن جايز است؟ چرا  سليقه   هنر است؟ اظهار داشت:  اي جوانان را 
  عزيزي   نوع نگرش چه عواقب سياسي در جامعه خواهد داشت؟  دانند كه اين ها واقعاً نميكنيد آن انقالبي بودن را فقط در خط و مشي خودتان ترسيم مي 

ما از نسل اول انقالب انتظار دارند كه با اعالم بازنشستگي، مديريت فضاي سياسي و اجتماعي و حتي فرهنگي را به نسل بعد از خود    يهاجوان   امروز:  افزود
  ايشان   ها منتقل كنند.كرده و با دانش و با بصيرت بسپارند و با شناخت موقعيت حساس كشور تجربيات خود را با بودن در كنار آن يعني جوانان تحصيل 

ها، شهيد حاج قاسم سليماني را الگوي رفتار و عمل خود قرار دهند كه معتقد بود با  صريح كرد: كاش اين مدعيان انقالب گري فرمايشات گوهربار سردار دل ت
طلب بود و  نه اصالح   كنيم. سرداري كهطلبي تنها ميدان خدمت را خالي  و جوانان را دلسرد ميگرايي و اصالح هاي سياسي اصولزنيمتهم كردن و برچسب 

پذيرفت و الگوي خدمت را كنار مردم بودن  كرد را مي انديشيد و هركسي از هر جرياني كه براي مردم خدمت مي نه اصولگرا بلكه انقالبي بود و انقالبي مي
اي  ر راستاي منويات حضرت امام خامنه و د  انقالبي  جريان  تقويت  همچنين  و  وحدت  حفظ  جهت  به:  داشت  اذعان  پايان  در  رشت  شهر  شوراي  عضو  دانست!مي

گاه به  العالي در گام دوم انقالب، عرصه مديريت سياسي و اجتماعي و اجرايي كشور را به نسل بعد از خود بخصوص جوانان با اراده و با بصيرت و آمدظله 
  پذيري خود را نمايان كنيد. دانش روز واگذار كرده و با اين تصميم واليت 

  ر ناطق دوم :  نطق پيش از دستو 
با بيان عرض تسليت براي ايام عزاداري رحلت حضرت رسول(ص) و شهادت امام    ، رييس كميسيون عمران و توسعه شهريمهدي نوري هريسادامه  در  

اظهار  الرضا (ع)،  حسن مجتبي (ع) و شهادت ثامن االئمه، همچنين اشاره به همزماني شهادت شهيد بابك نوري هريس با سالروز شهادت علي ابن موسي
نگيني در شهر ايجاد شده است و بي نظمي اصناف هم بي تاثير نيست. از رياست شورا  : چند روزي است كه به جهت بارندگي و تعطيالت، ترافيك سداشت  

ي بررسي  درخواست دارم جهت رفع اين معضل و جلوگيري از موارد مشابه در آينده نشستي راهبردي با رياست اصناف داشته باشند و راه حل ها ي كاربرد
گيرد، بايد در نظر گرفت هر شغلي كه قرار است ايجاد شود اول از شهرداري مجوز دريافت  الم نمي اصناف براي صدور پروانه چند سالي است كه استع  .شود

ترافيك در شهر رشت همين صنوف هستند. شهرداران بايد مشاغل نقاط پرترافيك را شناسايي و معرفي كنند . هايپر ماركتي كه    كند و بيشترين دليل 
: شايد نتوانيم با باز كردن خيابان كل مشكل ترافيكي شهر رشت را حل  ادامه داد  هريس  نوري   .برد بايد معرفي شودپاركينگ ندارد و بار ترافيكي را باال مي

توان تا حدودي اين چالش را حل كرد. شهرداري بايد بر مشاغل پرترافيك نظارت داشته باشد تا پيش از  هاي پر رفت و آمد مي كنيم، اما با شناسايي محل 
هاي مثبتي صورت  : مكاتبه گفتعضو شوراي شهر رشت با اشاره به وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري رشت،     .اين مشاغل بازگشايي نشودايجاد پاركينگ 
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ماست.   موردنظر  موضوع  رشت  شهرداري  زيرمجموعه  تعاوني  شركت  به  شهرداري  نيروهاي  وضعيت  تبديل  باشد.  داشته  ادامه  بايد  مسير  اين  و  گرفته 
توانيم همين نيروها را از طريق شركت تعاوني خودمان جذب كنيم. چرا بايد يك  كنند ما مي الزحمه دريافت مي عنوان حقصي مبلغي را به هاي خصوشركت 

شايد نشود تمام نيروها را به اين    .شركت خصوصي چنين كاري را انجام بدهد؟ كسي كه مسئول اين حوزه است هر چه سريعتر به شهرداري گزارش بدهد
شركت شرك برخي  دهيم،  انتقال  خودمان  زيرمجموعه  ماشين ت  قابلها  و  دارند  ميآالت  اما  نيستند،  شركت انتقال  به  را  نيروها  اين  از  بخشي  هاي  توانيم 

باعث مي رشت،  شهرداري  شركتي  نيروهاي  حقوق  پايمال شدن  از  جلوگيري  بر  عالوه  كار  اين  با  ما  دهيم،  انتقال  شخ زيرمجموعه  و  شأن  تا  صيت  شويم 
از شركت  از شهرهاي ديگر مي نيروهايمان نيز حفظ شود. برخي  با ادبياتي ديگر كه چندان مناسب نيست با همشهريان ما  ها و سركارگرهاي آنان  آيند و 

ا در اين شهر هنوز  نوري هريس با اشاره به در پيش بودن روز غذا، گفت: ما تنها شهر خالق خوراك و غذاي كشور در يونسكو هستيم، م     د.كننصحبت مي 
زودي با حضور آقاي علوي مشكالت آن برطرف شود. فارغ از اين موضوع  شده است و اميدواريم به  بينييك خيابان غذا نداريم و اين موضوع در گذشته پيش 

در آن ثبت شوند و مسافري كه به رشت  هاي رشت  شهرداري رشت تقاضا دارم كه اپليكيشني ايجاد شود تا تمام رستوران  و  از روابط عمومي شوراي اسالمي
اين شهر غذاخوري تك خيابان به تك .  هاي رشت كجا هستندآيد بداند كه رستوران مي اين رستوران توانيم به هاي خوبي دارند، ما ميهاي  با رايگان براي  ها 

در پايان با    ايشان   .بازار مناسبي براي اين عزيزان ايجاد شودتوجه به جايگاه شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراك شناسي و غذاي يونسكو تبليغ كنيم تا  
خدمات    اشاره به در پيش بودن هفته نيروي انتظامي اظهار داشت: درخواست بنده دعوت از فرمانده محترم نيروي انتظامي به صحن شوراست تا در حوزه

  ت.. خواهش بنده همكاري و همراهي نيروي انتظامي اس   مراهي نيروي انتظامي هستيم. ما نيازمند حضور و ه  شهر، سد معبر و... راهكار هايي را ارائه دهند

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:  

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٥٩ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠١ش ر ف ـ  رشت به شماره  ـ اليحه شهرداري١
تشويقي پروژه مديريت هوشمند پارك حاشيه اي شهر رشت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح   و   بسته هاي تخفيفيشورا در خصوص  

اتفاق مقرر شد   به  و يك فوريت آن  با دوفوريت  رأي ضمن مخالفت  و اخذ  نظر  تبادل  و  از بحث  به كميسيون و پس  به صورت عادي 
  ذيربط ارجاع گردد. 

در دبيرخانه   ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٥٨ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٧/ ٦مورخ    ١٤٠٠-٤٧٦٥ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٢
تبادل نظر و اخذ با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و   "به اداره كل اطالعات  ٣٥٧٣واگذاري پلك ثبتي  "شورا در خصوص  

  رأي ضمن مخالفت با دوفوريت و يك فوريت آن به اتفاق مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

  دستورات جلسه : 
نظر   دستور جلسه   رديف 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده   ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ   ١٤٠٠-٤٨٥٤ش ر ف ـ رشت به شماره  اليحه دوفوريتي شهرداري
نظر    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٦٦به شماره   در  اينكه شهرداري رشت  بر  مبني  دبيرخانه شورا  در 

به پرداخت مبلغ   باشگاه ورزشي كادوس گيالن    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد نسبت  به  ريال كمك مالي 
اعزامحسب   منظور  به  كه  گيالن  كادوس  ورزشي  باشگاه  محترم  مديرعامل  تيم    درخواست 

باشگاه   اولين  اينكه  به  توجه  با  كشور  هاي  باشگاه  دوم  دسته  مسابقات  به  بانوان  فوتسال 
اختصاصي بانوان در رشته فوتبال و فوتسال مي باشد و به دليل عدم وجود اسپانسر مالي در  
بانوان  فوتسال  و  فوتبال  تخصصي  آكادمي  و  باشگاه  اولين  از  حمايت  جهت  بانوان    ورزش 

م كمك  اعتباري  درخواست  رديف  از  و  است  نموده  تحت    ١٥٠٢٠٧الي  سالجاري  بودجه 
  اقدام نمايد.  "كمك به موسسات بخش خصوصي"عنوان

      

در خصوص اليحه كمك مالي به باشگاه كادوس گيالن به منظور اعزام تيم فوتسال   نايب رئيس شورا  ،مجيد عزيزيدر ادامه    خالصه مفيد مذاكرات :
به دسته دوم   آيا  باشگاهبانوان  با خبر نيستيم و اينكه  باشگاه را نمي دانيم و از نوع تيم داري آنها  اين  ميليون    ٢٠هاي كشور، اظهار داشت: ما كه ماهيت 

راتش  و تاثي  تومان مشكل شان را حل مي كند يا خير و يا اينكه با يك بار رفتن مشكل حل مي شود و بار دوم ديگر تكرار نشود و اين موضوع كه تيم برود 
:  گفت  با پرسش در مورد شغل مربي تيم فوتسال كادوس،  ايشان    .مقطعي باشد يا به سرانجام نرسد موضوعاتي است كه ذهن همكاران را درگير كرده است 

، با توجه به اينكه  اگر اين رويه ادامه داشته باشدممكن است ،عزيزي افزود:    .اگر ايشان در جلسه حضور داشتند مي توانستيم شناخت بهتري داشته باشيم
با اشاره    عضو شورا.تيم هاي ديگر ديده اند كه كمكي براي تيم هاي سپيدرود و داماش در نظر گرفته شده، در آينده مراجعه كرده و انتظاراتي داشته باشند 

.   داري از اين تيم فقط براي امسال نيست به وضعيت تيم فوتسال شهرداري رشت، گفت: براي اين تيم بودجه ساالنه در نظر گرفته شده و مجوز حمايت شهر
پيشينه به  با توجه  و  نداريم  بازرسي ارائه شده استما در سطح استان تيمي  از سوي سازمان  اين مجوز  تيم فوتسال شهرداري رشت داشته  نايب    .اي كه 
اين رويه كمك پايان تاكيد كرد: اگر  با  رئيس شورا در  باشد در آينده  ادامه داشته  ادامه    .مشكالتي مواجه خواهيم شدهاي مالي    ، سيد شمس شفيعيدر 
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براي سپيدرود و داماش   اينكه  برنامه و بودجه شورا در اين خصوص اظهار داشت:  براي  كمك  رئيس كميسيون  ميليون    ١٥ميلياردي تصويب مي شود اما 
بانوان اين حرف ها مطرح مي شود درست نيست بانوان كادوس در گذشته زير نظر شهرداري رشت    ايشان    .تومان تيم فوتسال  با بيان اينكه تيم فوتسال 

گرچه شرايط فعلي مناسب كمك مالي به تيم ا   .بوده است، تاكيد كرد: بنده با نظر آقاي عزيزي موافق هستم كه شيوه نامه اي در اين خصوص تنظيم شود
شود تا شايد شرايط كسب افتخار توسط اين تيم بانوان و حضور آنان در دسته يك كشور  هاي ورزشي نيست، اما بنده درخواست دارم كه اين كمك انجام  

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: دوستان براي اعزام اين تيم به دسته  ،  نادر حسينيسپس    .فراهم شود
ادامه    ايشان  .ميليون تومان بدهي داشتند كه بحث اعزام آنان نيز برايشان محل هزينه جديد بود  ٨م  دوم كشور به ما مراجعه كردند و فارغ از بحث اعزام تي

از مجموعه هاي ورزشي موجود در نظر گر  فته  داد: ما كارگروه ورزشي در اين خصوص در كميسيون فرهنگي تشكيل داديم تا دستورالعملي براي حمايت 
حسيني تاكيد كرد: درخواست بنده اين است      .اندگروه هاي مختلف ديگري درخواست كمك خود را نيز ثبت كرده   ه اطالع دارم تيم ها وكشود و تا آنجا  

. ما    عضو هيئت رئيسه شورا نيز در اين خصوص اظهار داشت: بايد نگاه ما در زمينه ورزشي تغيير يابد   ،هادي رمضانيدر ادامه    .كه از اين گروه حمايت شود
:    ادامه داد  ايشان   .، اين موضوع شامل تمام نهادهايي مي شود كه در اين زمينه وظيفه دارند  گي و ورزشي بسيار ضعيف عمل ميكنيمدر حوزه مسائل فرهن

. جوانان اين شهر ما را دور خودشان جمع كرده اند و نميگذارند مانند برخي از    افرادي مي آيند مسئوليت كاري را قبول مي كنند كه بسيار سخت است
وظيفه ما اين است كه به چنين گروه هايي كه به جوانان ما آموزش مي دهند كمك كنيم. اگر به اين نگاه كنيم كه    .نان وقت خود را به بطالت بگذرانند جوا

ان محل هزينه  اي براي خود در نظر مي گيريم و از هماگر به يك نفر كمك كنيم ديگران نيز مي آيند و درخواست كمك مي كنند اشتباه است. ما بودجه
اين كمكي كه ما به چنين گروه هايي انجام مي دهيم در واقع كمك به گروه هايي است كه در   .ميكنيم. اگر اين هزينه كرد در حوزه محالت باشد بهتر است

اين شهر هستند به وضعيت قهرمانان ك  .حال انجام وظايف ما در حوزه ورزشي و فرهنگي در  با اشاره  شتي استان گيالن و شهر  عضو شوراي شهر رشت 
خانه كشتي در اين شهر داشته باشيم؟ ما در رشته هايي مانند وزنه برداري و كشتي داراي جايگاه بوديم، اما اكنون اين جايگاه   يك رشت، گفت: چرا ما نبايد  

نيز در ادامه جلسه با بيان اينكه مديريت شهري تنها براي    ، رييس كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراسيد حسين رضويان  سپس    .از دست رفته است
اي توسعه اتفاق نيفتاده است مگر آنكه  : مديريت شهري مسئول تعالي شهروند است. در هيچ جامعهاظهار داشت  آسفالت و جمع كردن زباله نيامده است،  

بايد بگويم هر كاري در اين حوزه    خصوص اليحه مذكوردر  .اندجامعه شده  استعدادهاي زنان آن جامعه شكوفا شده باشد و آنها محور آموزش و حركت در
: ايشان به ايران بازگشته اند و  اذعان داشت رضويان با اشاره به حضور خانم گالره ناظمي داور گيالني فوتسال در جام جهاني فوتسال،  .انجام بدهيم كم است

 .گيالني از اين بانوي افتخارآفرين گيالن تقدير و تشكر شود پيشنهاد مي شود كه به نمايندگي از بانوان ورزشكار 

ريال    ١٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
كمك به موسسات بخش  "عنوانبودجه سالجاري تحت    ١٥٠٢٠٧كمك مالي به باشگاه ورزشي كادوس گيالن، از رديف اعتباري  

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "خصوصي

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  نژاد مسعود عباس   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠- ٤٨٢٦ش ر ف ـ  رشت به شماره  اليحه دوفوريتي شهرداري
  تمديد قرارداد اجاره در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٦٠به شماره  
نقطه مربوط به شركت خدمات ارتباطي    ٣و قرارداد جديد    نقطه  ٣٠موجود در    BTSدكل هاي  

مورخ  ١١٦٨٤٦برابر نامه شماره  مخابرات نصب شده بر روي امالك شهرداري با عنايت به اينكه 
روزافزون  ١٤٠٠/ ٧/ ٦ به رشد  عنايت  با  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  محترم سازمان  رياست 

و گسترده شدن شبكه افزايشفناوري  آن  تبع  به  و  ارتباطي    تلفن   اپراتورهاي  تقاضاي    هاي 
  سطح   در   مخابراتي     بر نصب دكل هاي  مبني   اينترنت   خدمات   دهنده  ارائه   هاي   شركت   و  همراه 
  اجاره   قرارداد   تمديد  بر   مبني  مخابرات   ارتباطي   خدمات   شركت  درخواست  به   توجه   با  و  شهر 
كه   BTS  هاي  دكل تعيين  دادگ  رسمي  كارشناس  نظريه  اخذ  از  پس  مذكور  بر  مبني  ستري 

  با   (پيوستي) اجاره بهاي نقاط مذكور، شهرداري رشت نسبت به تنظيم پيش نويس توافق نامه
  ليست   برابر  شهرداري  امالك  از  نقطه  ٣٣  واگذاري  جهت  مخابرات   ارتباطي  خدمات   شركت

  است.  نموده ساله يك اجاره  به صورت  پيوست،

      

ضمن عرض تسليت ايام سوگواري آل اهللا به مسلمين و مؤمنان در  ، عضو شوراي شهر رشت    سيد اميرحسين علويدر ادامه      خالصه مفيد مذاكرات :
از دكل  ٣نقطه و قرارداد    ٣٠قرارداد اجاره  خصوص اليحه تمديد   ارتباطي مخابرات نصب  BTSهاي نقطه  به شركت خدمات  امالك  مربوط  بر روي  شده 

الظاهر در گذشته وجود داشته و در حال حاضر در  نقطه علي  ٣٠فوريت يا دو فوريت طرح فوق تفاوت چنداني ندارد، اين  : يك  شهرداري رشت، اظهار داشت
استفاد ارائهحال  نقاط  فاوا درواقع اين است كه  از سوي سازمان  نامه فوق  ارائه  و  هاي  وي ادامه داد: در جلسه كميسيون  .شده مجدداً تمديد شونده است 

آورده شده كه بنده  نقطه جديد نيز  اي جديد براي اين نقاط مورد عمل قرار بگيرد. در اين اليحه اما سهشده بود كه در سال جاري شيوهمشترك بحثي مطرح
آن كه شركتدر خصوص  بود  اين  بر  قرار  نيستم،  مطلع  دكلها  كنندها  تجميع  را  خود  بايد    .هاي  معتقدم  نقطه  در خصوص سي  بنده  كرد:  تأكيد  علوي 

نقطه گذشته فقط    ٠٣:    مجيد عزيزي در خصوص اليحه فوق اظهار داشت سپس    .تر مجوز را صادر كنيم تا شهرداري مطالبات خود را وصول كندسريع
به اين است كه در اين شد كه قراردادها بر اساس شيوه  مربوط  ندارند و قرار  تأكيد كرد: براي    عضو شورا   .نامه شوراي ششم انجام شودواقع قرارداد جديد 

شد كه مورد اعتراض اپراتورها بود، اما نهايتاً    شده بود كه از سوي شهرداري مبلغي باالتر در نظر گرفته  عنوان كارشناسي در نظر گرفتهنقاط مدنظر مبلغي به
ب  راي سال  با پافشاري شورا در كميسيون و انجام آن توسط شهرداري مبلغ موردنظر تائيد شد. درخواست بنده اين است كه با دو فوريت اليحه فوق فقط 

طور نباشد كه اين قرارداد با توجه  خصوص تأكيد داشت: اين در اين ، رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا  مسعود عباس نژاد .تصويب شود ١٤٠٠
هم زمان را از دست بدهيم و با مبلغي كه صرفه و صالح شهرداري در آن در نظر گرفته    رفته است بخواهد تمديد شود و سال بعد باز   دست   به زماني كه از 

ماه و يك سال نيست، بحث اين است كه زمين را از   ٦بحث ما   .اقدام الزم را انجام داد  ١٤٠١اكنون بايد براي قرارداد جديد براي سال نشده ادامه يابد، از هم
در پيمان     اظهار داشت سيد حسين رضويان در ادامه  .تر بسته شودبا يك قرارداد قوي ١٤٠١. قرارداد بسته شود، اما سال  كنند دريافت مي خيلي ارزان ما 

شده بود، گفت: ما امروز    رضويان با اشاره به موضوعي كه در كميسيون مطرح  .عرف بر اين است كه هزينه كارشناسي توسط طرف دوم قرارداد پرداخت شود
مي قرار  اپراتورها  اختيار  در  را  چيزي  ميچه  كه  تيرك  يك  نصب  براي  زمين  متر  چند  كننددهيم؟  نصب  پرچم  آن  روي  بر  انتفاع  خواهند  حق  ما  ؟ 

دهيم. اين موضوع مبلغش متفاوت است؛ يعني حتي براي كارشناس رسمي دادگستري نيز بخواهيد اين تعريف را ارائه  گذاري آتي را به سه اپراتور ميسرمايه
ايشان هم قابل براي  اپراتورها در طول سال چيزي حدود    ايشان  .توجه استدهيد  بيان اينكه  تومان    ٣٥٠با  از شهر رشت  ميليارد  از تمديد اشتراك  فقط 

مي كسب  رشت  درآمد  شهر  چرا  داد:  ادامه  اين    ٣٥٠كنند،  از  تومان  نمي  ٣٥٠ميليون  سهم  تومان  تعريف  ميليارد  را  خود  منافع  ما  اينكه  دليل  به  برد؟ 
رشت، پس بايد منافع خود و طرف مقابل را ببينيم تا اين موضوع در قرارداد سال بعد در نظر گرفته شود. هم اپراتورها منافعي دارد و هم شهر    .ايمنكرده
دهيم و به همان  ها براي سه اپراتور بايد تعيين شود. ما سرقفلي يك جواهرفروشي را به اپراتورها ارائه مييك متضرر نشوند. تعريفي كه از واگذاري زمينهيچ

كه اگر به تفاهم نرسند بخواهند از يك ملك شخصي و خانه اين دكل را ايجاد كنند.    طور نيستاضافه كرد: اين  ايشان  .ميزان نيز بايد هزينه پرداخت كنند
سيد شمس شفيعي نيز در خصوص    .ها نيازمند هستند تا در فواصل مشخص تيرهاي خود را نصب كننددهد. آنها نمياي به آناستانداردها چنين اجازه
ون بحث مفصلي انجام شد، اما همين دكلي كه در حياط شورا وجود دارد بسيار نازيبا است و  در خصوص اين موضوع در كميسي  :  اليحه فوق اظهار داشت

دو متر زمين نيست، در چنين قراردادهايي بنا به دقايق مكالمه قرارداد منعقد    روياپراتور بايد نسبت به زيباسازي آن اقدام كند. بحث ما براي اين اپراتورها  
شود، بايد همه جوانب را ديد تا درآمد پايدار و الزم براي شهرداري رشت  هاي كشور چگونه اقدام ميي شود در ساير استانوي افزود: بايد بررس  .كنندمي

عضو هيئت رئيس شورا نيز اضافه كرد: براي نصب دكل در زمين  ،  هادي رمضانيسپس    .ماه قرارداد سال بعد مشخص شودايجاد و حفظ بشود و حتماً از دي
اپر نيز  دريافت كنندشخصي  از شهرداري مجوز  بايد  اميرحسين علوي  .اتورها  تا    سيد  داد  پيشنهاد  انتها  تمديد    ٣٠در  به شرايط موجود  توجه  با  نقطه 

    .نامه جديد شودنقطه جديد منوط به انعقاد تفاهم ٣قرارداد شود، اما در مورد 

  BTSدكل هاي    تمديد قرارداد اجاره  ضمن تصويب دو فوريت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص    متن مصـوبه شـورا:
در   توافق    نقطه  ٣٠موجود  با قيمت  امالك شهرداري  بر روي  ارتباطي مخابرات نصب شده  به شركت خدمات  (پيوست) مربوط 

شد؛ پس از امضاء تفاهم نامه اي في ما بين طرفين    نقطه جديد مقرر  ٣شده، به اتفاق آرا موافقت گرديد و درخصوص قرارداد در  
بر مبناي شيوه نامه جديد، با قيمت كارشناسي و توافق شده    ١٤٠١نقطه براي سال    ٣٣قرارداد مبني بر عقد قرارداد مربوطه به  

 في ما بين، موضوع مجدداً در صحن شورا مطرح گردد. 



  

~ ١٩ ~ 
 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

  

شهرداري   ف اليحه  ر  ش  شماره  به  به    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠-٤٣٦١-رشت  شده  ثبت 
در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١١٧٦شماره  

كميته  به  كمك مالي    ريال(سي ميليون تومان)    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠دارد نسبت به پرداخت مبلغ  
(ره)  امام خميني  كميت  حسب  امداد  كل  مدير  مالي  درخواست  كمك  دريافت  بر  مبني  ه 

جهت برگزاري جشن عاطفه ها در آستانه سال تحصيلي جديدكه با همكاري و مشاركت  
گسترده سازمانها و مردم خيّر و نيكوكار با هدف كمك به دانش آموزان نيازمند و توسعه  

  با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از دانش   و  فرهنگ انفاق و احسان برگزار مي گردد
آموزان كه از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردار بوده در استان تحت پوشش آن كميته  
  مي باشند و شيوع ويروس كرونا فشار مضاعفي را بر طبقه محروم جامعه وارد نموده است 

اعتباري    و اقشار  "بودجه سالجاري تحت عنوان    ١٥٠٣٠٢از رديف  به  ساماندهي و كمك 
  اقدام نمايد.  "آسيب پذير

ــيون  در كميسـ
بودجه  و  برنامه 
و حقوقي شـورا 
ــا  ــرح و بـ مطـ
ــه  اليحــــــــ
ــا  ــنهادي ب پيش
مبلـغ  پرداخت 
مـــذكور طـــي 
رونـــد قـــانوني 

  موافقت گرديد

٨  
٤  
٧  

١٤٠٠  

ادامه    خالصه مفيد مذاكرات : بودجه و حقوقي شوراشمس شفيعيدر  برنامه  به    ، رييس كميسيون  در خصوص اليحه كمك مالي شوراي شهر رشت 
: با توجه به اينكه شهرداري به صورت مستقيم امكان واريز كمك مالي به  اظهار داشت    ها  كميته اماد امام خميني (ره) در خصوص برگزاري جشن عاطفه

ز طريق يكي از موسسات نيكوكاري زيرنظر كميته امداد انجام  كميته امداد را نداشت، قرار شد در اين زمينه مكانيسمي در نظر گرفته شود تا اين كمك ا
اذعان  ها يك جشن خيريه ملي است،  رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر رشت با اشاره به اينكه جشن روز عاطفه  ،نادر حسينيسپس    .شود

نيداشت   تهيه لوازم التحرير و لوازم تحصيلي كودكان  نظر  اين دانش: در بحث كمك مالي مد  تا  اين  ازمند است  باشند و  ميان سايرين سربلند  آموزان در 
دانش همه  به  كه  ندارد  وجود  امداد  كميته  نيكوكاري  واحد  حوزه  در  باشندتوانايي  داشته  را  كمك  اين  نيازمند  شرايط  ايشان    .آموزان  به  توجه  با  افزود: 

ها كه در ميدان  آموزان نيازمند قرار بگيرد. در روز جشن عاطفهلت نيز تهيه شود تا در اختيار دانشالتحرير قرار شد گوشي موبايل و تب كرونايي، در كنار لوازم 
توان تعداد بيشتري از  هاي موبايل و تبلت فراهم شده و اگر شهرداري و ساير نيكوكاران حمايت كنند ميشهرداري برگزار شد گفتند كه بخشي از اين گوشي

با اشاره به واحد نيكوكاري كميته امداد امام خميني(ره)، گفت: اگر اين اليحه قرار است    ئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورار  .اين لوازم را فراهم كرد
هزار دانشجو تحت پوشش كميته امداد (ره)    ٣حسيني تصريح كرد: ما حدود    .اصالح شود، كمك براي اين بخش تخصيص يابد تا با مشكل روبرو نشويم

ها زيباست، اما سوال بنده اين است كه چرا  تاج شهرستاني خطاب به حسيني اظهار داشت: اين حرفدر ادامه    .شودانه شهريه آنان پرداخت ميداريم كه ماه 
  ها شمس شفيعي در اين خصوص تاكيد كرد: مقام معظم رهبري همواره در جشن عاطفه  !نفر اول است؟   ي وقت قرار است انجام شود، شهردار  اين كارها هر

خي از  كنند و بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهيم، خواهش بنده اين است كه در موارد مربوط به تحصيل انبساطي فكر كنيم نه انقباضي، واقعا بركمك مي
از افتخارات  : يكي  گفتسيد اميرحسين علوي عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص    .اندتحصيل شده  تركخاطر نداشتن تبلت مجبور به  ه  آموزان بدانش

استعداد امكان استفاده از    آموزان باام كه دانشام و اين مسائل را ديدهبنده اين است كه طي ساليان اخير عضو هيئت امناي يكي از مدارس حاشيه شهر بوده
كيف يك  از  اينكه  براي  ما  اند.  چنيني شده  اين  مشكالت  و  تحصيلي  افت  دچار  و  ندارند  را  روز  الكترونيكي  مشاركت    لوازم  به  و  شويم  خارج  بودن  پول 

براي اين دانش آموزان مدنظر  آموزان تهيه شود و به دانشاجتماعي در اين موارد برسيم، كميته امداد نفرات را به ما معرفي كند تا تعدادي گوشي موبايل 
 . امداد داده شودكميته



  

~ ٢٠ ~ 
 

  

  
  

  

پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك    متن مصـوبه شـورا: مبلغ  با اليحه  به  به    ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مالي  تومان)  ميليون  ريال(سي 
و همچنين  مناسبت جشن عاطفه تلفن همراه  تعدادي گوشي  امام خميني(ره) جهت خريد  امداد  كميته  نيكوكاري  واحد  به  ها 

و كمك به  ساماندهي  "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري    بضاعت،تبلت به منظور هديه به دانش آموزان بي
 رأي مخالف، موافقت گرديد.  ١رأي موافق و   ٩، با  "پذيراقشار آسيب

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   جلسه دستور    رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
  

ثبت شده  ١٤٠٠/ ٦/ ١٥مورخ  ١٤٠٠-٣٩٩٦-رشت به شماره ش ر ف اليحه شهرداري  
برابـر قـرارداد در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه   ١٤٠٠/ ٦/ ٢٢مورخ  ١١٣٠به شماره  

 توسـعه  طـرح   اجـراي  بـر  نظارت (  عنوان  با  ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٨  مورخ   /ب ٢٢٥٩  شماره
 بـه  عنايت  و با   )نفوذ  حوزه  هاي  فعاليت  و  رشت  شهر   ساله  پنج  برنامه  و  وعمران

)  قرارداد طرف  دو تعهدات ( ٥ ماده از ٣-٥ و) الزحمه حق(٤ ماده از ٣-٤ هاي  بند
تهيه مكان مناسب بـه منظـور اسـتقرار   در زمينه  مبني بر تعهد شهرداري رشت

 مشاور طرف قرارداد و به جهت راه اندازي دفتر در طول مدت قرارداد يـاد شـده
نسـبت بـه در   ؛در نظـر دارد  طـرح جهت استقرار مشاور    رشت  شهرداريحاليه  

ششدانگ يك واحد متعلق به خود به نشاني: نقره دشت ،بعـد از اختيار قراردادن  
طبقـه سـوم بـه   قـه بـه نـام قويـدل،چهارطب  سـاختمان  احمر  هالل   درمانگاه
بـه و  سـال  ٣بـه مـدت    ،مترمربع تا زمان انقضاي قرارداد فوق  ١٢٧/ ٤٤مساحت:

  اقدام نمايد.  ،صورت رايگان

ــه و  ــيون برنامـ در كميسـ
ــورا  ــوقي ش ــه و حق بودج
مطرح و با عنايت به اينكه 
ــه، در  ــتن اليح ــه م ــا ب بن
قرارداد مربوطه، شـهرداري 
ــان  ــه مك ــه تهي ــبت ب نس
ــتقرار  ــت اس ــب جه مناس
ــده  ــد گردي ــاور متعه مش
است   با اليحه پيشنهادي 

  موافقت گرديد

٨  
٤  
٧  

١٤٠٠  

شهرداري  ششدانگ يك واحد متعلق به  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص در اختيار قراردادن  متن مصـوبه شـورا:
مترمربع تا    ١٢٧/ ٤٤طبقه سوم به مساحت:  قه به نام قويدل، چهارطب  ساختمان  احمر   هالل   به نشاني: نقره دشت،بعد از درمانگاه

  پنج   برنامه  و   وعمران  توسعه  طرح   اجراي   بر  نظارت (   عنوان  (پيوستي) با ١٣٩٩/ ١٢/ ٢٨  مورخ   ٢٢٥٩ب/   زمان انقضاي قرارداد شماره 
و استمرار آن به شرط    به صورت رايگانو    سال   ٣به مدت    جهت استقرار مشاور طرح، )نفوذ  حوزه  هاي  فعاليت  و  رشت   شهر    ساله

 ق آرا موافقت گرديد. رضايت شهرداري، به اتفا



  

~ ٢١ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                 ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐تصويب نشد           ☒تصميم شورا                     تصويب شد  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٥  

شهرداري  ف اليحه  ر  ش  شماره  به   ١٤٠٠/ ٦/ ١٩مورخ    ١٤٠٠- ٤٢٧٧-رشت 
شماره   به  شده  بر    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٢مورخ    ١١٢٩ثبت  مبني  شورا،  دبيرخانه  در 

مبلغ   پرداخت  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري   ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠اينكه 
با   آقاجاني  گلناز  به خانم  مالي  كمك  تومان)  ميليون  به  ريال(پنج  عنايت 

شماره   نامه  برابر  نامبرده  كل  م   ١٤٠٠/ ٦/ ٩مورخ    ١/ ١١٧٢٠٢٩اينكه  دير 
(ره) خميني  امام  امداد  و     كميته  بوده  امداد  كميته  پوشش  تحت  استان 

منظور   به  و  باشد  مي  نيز  مستأجر  و  برد  مي  به سر  زندان  در  همسرشان 
ي  تأمين هزينه هاي مسكن و درماني شان تقاضاي كمك مالي از شهردار 

و  نموده است  اعتباري    را  رديف  عنوان    ١٥٠٣٠٢از  بودجه سالجاري تحت 
  اقدام نمايد.  "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"

در كميســــيون برنامــــه و 
بودجـــه و حقـــوقي شـــورا 
ــه  ــا اليحــ ــرح و بــ مطــ

  پيشنهادي موافقت گرديد.
  

ــت،  ــيون بهداشـ در كميسـ
محــيط زيســت و خــدمات 
شــهري شــورا مطــرح و بــا 

پ موافقـت اليحه  يشـنهادي 
  گرديد.

٧  
  
  
٦  

٢٨/٦/١٤٠٠  
  
  

٢٩/٦/١٤٠٠  

مبلغ    متن مصـوبه شـورا: پرداخت  درخصوص  پيشنهادي شهرداري  مفاد اليحه  كمك  ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با  تومان)  ميليون  ريال(پنج 
با    "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان      ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري  مالي به خانم گلناز آقاجاني، 

 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ١رأي موافق و ٩

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                 ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ١  ٩   جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢٢ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٦  

شهرداري  ف اليحه  ر  شماره ش  به   ١٤٠٠/ ٤/ ١٩مورخ    ١٤٠٠- ٢٧١٣-رشت 
شماره   به  شده  بر    ١٤٠٠/ ٤/ ٢٧مورخ    ٦٧٧ثبت  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

شماره  اينكه   مكاتبه  به  عنايت    مديريت    ١٤٠٠/ ٢/ ١٣  مورخ   ٢٢٠٩٢با 
  ششدانگ   تملك  درخواست  بر  مبني  رشت  شهرداري   ٢  منطقه  محترم

شهرداري رشت در    همكف،  روي  طبقه  ٢  صورت   به  آپارتمان  دستگاه  يك
آپارتمان خريداري  به  نسبت  دارد؛  هاي    مساحت  به     نظر  مورد  نظر 

  در   مترمربع  ٨٣/ ٤٥و    اول  طبقه  در  ٧٩/ ٥٠ همكف،  در  مترمربع  ٨٥/ ٣٥
  را   درخشان  كوچه  شيك،  خيابان   شهرداري،   ميدان  در   واقع  دوم   طبقه
  به   را دوم و اول طبقات   و همكف طبقه در بهداشتي  سرويس احداث  جهت

  كارشناسان   هيئت  گزارش  برابر  كه  رشت  راه  پياده  بازار  نمازخانه  صورت 
مبالغ  دادگستري  رسمي و      ٣٤/ ١٤٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به    ٢٤/ ٦٤٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠ريال 
ريال    ٧٦/ ٣٠٩/ ٥٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به  جمعاًريال    ١٧/ ٥٢٤/ ٥٠٠/ ٠٠٠  وريال  

است   گرديده  و  ارزيابي  غيراقدام  صورت  به  پرداخت  ازاي  كه    در  نقد 
شامل خدمات در امالكي كه توسط فروشندگان يا نمايندگان آنان معرفي  

 اقدام نمايد.  مالكين از    گردد يا تهاتر با ملك معوض،

ــت،  ــيون بهداشــ در كميســ
محيط زيست شورا مطرح و با 
ــت  ــنهادي مخالف ــه پيش اليح
گرديد. و مقرر شد شـهرداري 
ــود در  ــخص خ ــنهاد مش پيش
خصوص معرفي مكـان جديـد 

  ه شورا ارائه نمايد.را سريعا ب 
در كميسيون عمران و توسعه 
شهري شورا مطرح و با اليحـه 

  پيشنهادي مخالفت گرديد.
در كميسيون برنامه و بودجـه 
و حقــوقي شــورا مطــرح و بــا 
ــت  ــنهادي مخالف ــه پيش اليح

  گرديد.

٧  
  
  
٥  

  
  
٧  

١٢/٧/١٤٠٠  
  
  

١٢/٧/١٤٠٠  
  
  

٢٨/٦/١٤٠٠  

  كوچه   شيك،  خيابان  شهرداري،  ميدان در  واقع  پيشنهادي شهرداري در خصوص خريداري آپارتمانياليحه    متن مصـوبه شـورا:
بنا به پيشنهاد رييس شورا  بهداشتي  سرويس  احداث   جهت  درخشان و.. در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي 

- ماه مسكوت  مدت يكبيشتر مقرر شد؛اليحه مورد نظر به ماه به جهت بررسي  ماندن اليحه مذكور به مدت يكمبني بر مسكوت 
 بماند. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  نژاد مسعود عباس   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        تصميم گيري در خصوص ساعت  برگزاري جلسات شوراي اسالمي شهر رشت   ٧



  

~ ٢٣ ~ 
 

  

با ذكر    ٢٠:٣٠جلسه رأس ساعت    اعالم نمودند.   ١٤٠٠/ ٧/ ٢١روز چهارشنبه مورخ  ـ سپس رئيس شــورا جلسه بعدي شـورا را   
  صلوات پايان يافت. 

  

 *   ٢١/٠٧/١٤٠٠مورخ :        ١٠جلسه شماره :   *
 در محل ساختمان شوراي  ١٥(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، دهمين جلسه ٢٠/٧/١٤٠٠/ش مورخ   ١٤٥٧/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره       

   گزار گرديد.بخش قرآن مجيد بر شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  جلسه:  اتدستور
بررسي اليحه شهرداري ـ    ـ  ر ف  به شماره ش  واگذاري     ١٤٠٠/ ٦/ ١مورخ    ١٤٠٠ـ    ٣٨٤١رشت  در در خصوص  واقع  مغازه  باب  سه 

تنديس  ،١٧٩خيابان  ،  گلسار جناني،پاساژ  و  داوودي  خانواده  به  غرامت  پرداخت  نظر  بابت  دادگستري  براساس  رسمي  كارشناس 
مبلغ  ريال  ٣١/ ٤٨٥/ ٨٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به  جمعاً  مغازه)  باب   سه  (قيمت  پرداخت  ما   ريال  ٣/ ٠٤١/ ٣٣١/ ٣٢٠و  بابت  نامبرگان    به   توسط 

  شهرداري.  به التفاوت 

اليحه شهرداري بررسي  ـ    ـ  ر ف  به شماره ش  تملك مقدار مساحت      ١٤٠٠/ ٠٣/ ٤مورخ     ١٤٠٠ـ    ١١٥٤رشت   ٤٦/ ٥٠در خصوص 
  رشت به نشاني بلوار شهيد قلي پور نبش كوچه نامجو ملكي آقاي حسن متقي   ٤بخش  ٥٥سنگ   ١٩١٢٢مترمربع از پالك ثبتي 

  در خصوص نامگذاري معابر . ١٤٠٠/ ٧/ ١١مورخ    ١٤٠٠  -١٢١٠٩٥ـ بررسي نامه شهرداري به شماره ش ر ـ 

  در هفته نيروي انتظامي.   ـ ديدار و گفتگو با فرماندهي محترم نيروي انتظامي و هيأت همراه

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد بابك نوري، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ، منشي شــوراعليرضا تاج شهرستاني در ابتداي جلسه،    

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با تسليت سالگرد شهادت شهيد مدافع حرم بابك نوري هريس اظهار كرد:    ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،  كارگرنيامحمد حسين واثق    جلسه  آغاز  در

 .  بدون شك، شهداي مدافع حرم نقش بسيار مهمي در حفظ امنيت و عزت ايران اسالمي ايفا كرده اند و همه ما مرهون رشادت هاي آنان هستيم

شـورا: مصـوبه  تبادل  متن  و  بحث  از  پس  صحن  همچنين  رسمي  جلسات  برگزاري  ساعت  مورد  در  شورا  محترم  اعضاي  نظر 
 تشكيل گردد.  ١٥ساعت   ١٤٠٠تا پايان فصل پاييز سال  شوراي اسالمي شهر رشت مقرر شد؛ جلسات شورا 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢۴ ~ 
 

ر اين جلسه شورا اشاره كرد و گفت: هفته نيروي انتظامي يادآور رشادت هاي  حضور فرماندهي نيروي انتظامي استان گيالن د محمد حسين واثق كارگرنيا به
با تاكيد به اينكه توسعه پايدار در سايه امنيت محقق مي شود افزود:    ايشان. سبزپوشان بي ادعاي جامعه است كه همواره براي حفظ امنيت مردم در تالشند

نتظامي تامين مي شود و ضمن تبريك هفته نيروي انتطامي بر دالور مردان و شيرزنان ناجا، براي  بخش عظيمي از اين امنيت توسط نيروهاي خدوم نيروي ا
ئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به سخن مقام معظم رهبري پيرامون نيروي  ر   .اين عزيزان در راستاي حفظ دستاوردهاي انقالب آرزوي توفيق دارم

فرمودند: «هركجا مردم كاركنان ناجا را ديدند، بدانند كه حافظان جان، مال و ناموس آنان بوده و امنيت آنان را تأمين  انتظامي تصريح كرد: رهبر معظم انقالب
نيروي انتظامي يك نيروي مكتبي و داراي هويت   ت:  كارگرنيا با بيان اينكه امروز پليس ما براي مردم يك پناهگاه مهم محسوب مي شود گف  .خواهند كرد
تقوا و عنوان مدافعان ارزشو مقام معظم رهبري در ديدار با كاركنان نيروي انتظامي فرمودند: «كاركنان ناجا، به  اسالمي است از  هاي اسالمي بايد مظهري 

مردم از ديدن ناجا  تقوايي و اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن بايد از حضور ناجا بترسد و  پرهيزگاري و معنويت و دوري از فساد و گناه باشند و اهل فساد و بي
به همكاري ما بين مجموعه مديريت شهري و نيروي انتظامي اشاره كرد و گفت: يقينا حفظ و تامين امنيت براي شهروندان به    ايشان  ."دشاد و اميدوار شون

توانيم گام هاي موثري در ابعاد مختلف  خصوص حاشيه شهرها يكي از حوزه هاي همكاري اين دو مجموعه است و اميدوارم با تعامالت بيشتر اين دو مجموعه ب
همه . برداريم كرد:  اظهار  نابينايان  جهاني  روز  گراميداشت  و  (ع)  عسكري  حسن  امام  شهادت  سالروز  رسيدن  فرا  تسليت  با  شهر  شوراي  نهادهاي  رئيس  ي 

اكنون  محمد حسين واثق كارگرنيا با بيان اينكه هم .  نداي به نيازهاي روشندالن عزيز داشته باشحاكميتي، به خصوص مجموعه مديريت شهري بايد توجه ويژه 
با تاكيد به    ايشان  .معابر شهر رشت براي روشندالن مناسب نيست افزود: از سرپرست شهرداري رشت تقاضا دارم تمهيدات الزم در اين خصوص انجام شود

هاي تخصصي شوراي شهر رشت در تدوين سياست هاي خود به اين مهم توجه  كميسيون  افزود:هاي شورا نيز اين مهم مورد توجه است  گذاري اينكه در سياست 
سرپرست   ،علي بهارمستدر ادامه  .دارند و البته انتظار مي رود تمامي دستگاه هاي مرتبط با اقدامات خود موجب كاهش و رفع مشكالت روشندالن عزيز شوند

بسياري از وظايف  .كنند: با حضور نيروي انتظامي، مردم احساس امنيت و آرامش مي ر داشتاظهاشهرداري رشت، با تبريك فرارسيدن هفته نيروي انتظامي،  
ها در بسياري از مواقع با همكاري و همراهي نيروي انتظامي قابل انجام است و در بسياري از موارد نيز در ساليان اخير  شده براي شهرداري بيني محوله پيش 

ها همكاري الزم با عزيزان نيروي انتظامي و پليس راهور  در بسياري از پروژه . ي و نيروي انتظامي توانسته كارگشا باشدايم كه همكاري شهردار شاهد اين بوده 
ادامه داشته باشدوجود دارد و مي اين همكاري و همراهي  با تاكيد بر ضرورت تشكيل كارگروه هاي تخصصي، خاطر نشان كرد: طبق قانون    ايشان  .بايست 

هاي نظارت تصويري اين  آقاي بهارمست با اشاره به دوربين  .ر بسياري از مواقع موارد و وظايف مختلف با همكاري نيروي انتظامي قابل انجام استها، د شهرداري 
عدد ديگر   ١٤نيز قصد داريم عدد اضافه شد و تا آخر آبان  ٨عدد بود كه  ٢٦ها عدد برسانيم. تعداد اين دوربين ٥٠نويد را داد كه تا پايان آبان تعداد آنها را به 

ده بخشي كه  اضافه كنيم. در مورد اليسنس، مسئله استفاده از دوربين ها بود كه خريداري شد. در خصوص مباحث مربوط به برق دوربين ها در چند روز آين
به انجام آن است، كه پرداخت   با توجه به  ٧شهرداري موظف  را انجام مي دهد كه   وضعيت وخيم مالي شهرداري رشت ما انتظار    ميليارد تومان مي باشد 

از ظرفيت ماده   داريم.  ٢٣داشتيم  تقاضاي مساعدت  استانداري محترم  از  و  استفاده كنيم  بتوانيم  رانندگي  ايشان گفتند: درخصوص بازسازي     جريمه هاي 
وب را شناسايي و تعمير كنند، خريد تيغه هاي برف روب براي  هاي معيناوگان در قالب جلسات ستاد مديريت بحران به دو حوزه مربوطه ارجاع شده تا ماشين

انجام شد. نيز  زمستاني  كه     عمليات  كرديم  تاكيد  داشتيم  دادستان  با جناب  اي كه  جلسه  داشت: طي  بيان  بلوار خرمشهر  در خصوص روشنايي  بهارمست 
به دليل مشكالت با اين حال  از وظايف شركت برق است ولي  به طور مشخص  اين منطقه دارد شهرداري ورود كرده و مناقصه صورت    روشنايي  زيادي كه 

ايشان ادامه داد: در خصوص آبگرفتگي، دوستان ما در اين زمينه    پذيرفت، پيمانكار مشخص شد و تا چند روز آينده كار روشنايي بلوار خرمشهر انجام مي شود.
شروع شد. نقاط آبگير بسياري    ٩٤-٩٣داري رشت تا جايي كه حضور ذهن دارم از سال  كارهاي خوبي انجام داده اند و پروژه ي هدايت آبهاي سطحي شهر

نقاط آبگي امام حسين شناسايي و مشكالتش برطرف شد و شهرداري در حال شناسايي مابقي  پور و ميدان  راه ميكاييل، خيابان شمسي  ر و همچون چهار 
آبگرفتگي مرب اين  از  اما بخشي  به گرفتگي منهول هاي فاضالبي و مشكل تأسيسات است كه شركت محترم آب وظيفه  درصدد برطرف كردن آنهاست.  وط 

حال جمع  اليروبي و برطرف كردن آن را برعهده دارد و خواهش بنده از مديريت محترم شركت آب اين است كه به موازات شهرداري كه با هزينه كالن در  
ي فاضالبي صورت پذيرد. اما واقعيت اين است كه از لحاظ اجرايي عمالً انجام اين پروژه براي كل  آوري آبهاي سطحي شهر رشت است، بحث اليروبي منهوله ها 

نقطه شناسايي شده آبگرفتگي هاي اخير نيز بررسي هايي صورت گرفت كه برخي از نقاط به لوله گذاري و برخي به    ٦١شهر غير ممكن است.  در خصوص  
،  سردار عزيز اهللا ملكي در ادامه     يز خروجي فاضالب دچار گرفتگي  و انسداد با اجسام خارجي بود كه برطرف گرديد.اليروبي احتياج دارند و در برخي نقاط ن

شود، گفت:  يده ميفرمانده نيروي انتظامي استان گيالن با بيان اينكه اعضاي شوراي ششم هريك سوابق قابل اتكايي دارند و وفاق و همدلي مناسبي بين اعضا د
  شهر   شوراي:  كرد  تأكيد  دهد  انجام  تواندمي  نيز  تريبزرگ   كارهاي  انقالبي  شوراي  اينكه  بيان  با  ايشان   .  تر استوظيفه شوراي ششم از ادوار گذشته سنگين

  تنگاتنگ  ارتباط ايجاد نيازمندي به اشاره با ملكي سردار  ا در شهر رشت رقم بزند.ر  خوبي  اتفاق نيز فعلي مالي وضعيت همين  در تواندمي  پتانسيل اين با رشت
  كه   كساني   شود  ديده  كاريكم   اين  اگر.  داشت  را  …و   امنيتي  و  ترافيكي  حيث  از  امن  شهري  توانمي   ارتباط  اين  ايجاد  با:  گفت  شورا،  و  انتظامي  نيروي  ميان

  توسط   رشت شهردار  انتخاب  به  اشاره  با  انتظامي  نيروي  فرمانده   بينيم.بين شوراي شهر و فرماندهي انتظامي نمي   جدايي هيچ ما.  هستند  مردم  بينندمي   آسيب
  كنند   لمس  مردم  تا  برسد  برداريبهره   به  بايد  مدت  كوتاه  اهداف  شود،  برآورده  بايد  انتظارات  اين  و  دارند  انتظاراتي  شهرداري  و  شورا  از  مردم:  داشت اظهار  شورا،

:  داشت   اظهار  نيست،  رشت  مردم  و  رشت  زيبنده  موارد  بعضي  اينكه   بيان  با  جلسه  ادامه  در  ايشان همچنين   شده است.  كالتي از سر راهشان برداشتهمش   كه
بيش از    ما  مجاور  استان  در.  ايمنرسيده   جاييبه   گذشته  سال  دو  طي  شهري،  مانيتورينگ  بحث  در.  بگيرد  صورت  هازيرساخت   زمينه  در  بايد  خوبي  ساماندهي
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چنان حضور فيزيكي  ، اما در شهر رشت با اينكه بودجه ديده شده هنوز اين كار انجام نشده است. امروز در دنيا پليس آن   دوربين شهري نصب شده است  ٢٠٠
انجام تست كرونا تصريح كرد:    بهانه  به  مسن  افراد  از  اخير  سرقت  خصوص  در  ملكي  سردار   كند.رساني به مردم كمك بسياري ميندارد و مانيتورينگ در خدمات 

به  داريم  انتظار  و  كرد  خواهد  بسياري  كمك  مواردي  چنين  در  مانيتورينگ  شود.سيستم  دنبال    خصوص   در  پايان  در  گيالن  انتظامي  فرمانده   طورجدي 
يني بيشتر شود جرائم بيشتر خواهد شد. ما  نشحاشيه   هرچه.  يمهست  شهرداري  كنار   در  زمينه  اين  در  ما:  كرد  اعالم  نشينيحاشيه   و  غيرمجاز  وسازهايساخت 

  تأكيد   دارند،  خوبي  سابقه  انتظامي  نيروي  در   كارگرنيا  آقاي  اينكه  بيان  با  ايشان   .   اي بينديشيمآمادگي داريم يك گروه تشكيل دهيم و براي اين موضوع چاره 
سپس با اهداي هديه لوح از فرماندهي نيروي انتظامي و معاونين ايشان تقدير به     .دهد ارائه  سال  چهار  پايان  در  درخشاني  كارنامه  ششم شوراي  اهللا  انشاء:  كرد

  عمل آمد.  

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
ويدئويي از گفتگوي برادرش  عضو شورا با اشاره به فرارسيدن چهارمين سالروز تولد برادر شهيدش، شهيد بابك نوري هريس،    ،  مهدي نوري هريس  در ادامه

  زندگي   آسايش  و  آرامش  امنيت،  در  ما  مردم  تا  رفتند  هابابك   و  بابك:  كرد  تشريح  جلسه   ادامه  ايشان در   پيش از شهادت را در صحن شورا به نمايش در آورد.
ها براي جريان سياسي نرفتند و نگاه  بابك   .كند  خفه  نطفه  در  را  دارد  نگاه  ايران  خاك  به  بود  گفته  كه  دشمني  تا  شدند  دور  ايران  خاك  از  كيلومترها  و  كنند

كنم و در كنار خانواده هرلحظه ياد  سياسي هم نداشتند. روز اولي كه ما شروع به كار كرديم، بيعتي با شهدا داشتيم، بنده هر روز با برادر شهيدم تجديد عهد مي
  عمر  از  سال  ٢٣:  افزود  رشت  شهر  شوراي  عضو      عا كنيد تا نزد برادر شهيدم روسپيد باشم.كنم كه دها نيز عرض ميكنم. در تمام نشست بابك را زنده مي 

  نشد؛   بيشتر  شهرداري  درآمد  اما  شد  بزرگ  شهر  حاضر  حال  در.  دارند  و  داشته   را   شهر  براي  خوب  اتفاقات  بروز  انتظار  مردم  همه  است،  گذشته  شهر  شوراي
ه است. شهر خالق خوراك شناسي را در كشور به دست آورديم، اما تاكنون كاري ماندگار براي اين  نشد  بيشتر شهرداري درآمد بازهم اندشده بيشتر نيز مناطق

  خواهند مديرانشان اي را نديدم، مردم ميكار نيامد. بنده شخصا چكمه به پا كردم اما مدير سازمان و منطقه برند استفاده نشده است. باران آمد، اما مديري پاي 
ارباب كرد  اضافه  هريس  نوري  كار باشند.پاي  بينند كه مدير در محل كار حضور ندارد. ما مديراني را  ها ميرجوع به مناطق و سازمان : شهروندان در مراجعه 
محور توسعه شهري فعاليت    تواند همسو با اهداف وبيند و نميشان داشته باشند. مديري كه ميخواهيم كه ذهن خالقي براي حل مشكالت سازمان و منطقه مي

ه حرف  ك ايمشده  مردم زبان امروز. كنيم برطرف را است آوررنج  مردم براي كه مشكالتي ايمآمده ما گيري كند؛ نگذارد شورا ورود كند و عزلش كند.كند، كناره 
گويند بودجه بد  رويم ميكند، به سازمان مي توبوس كار ميا  ١٢اتوبوس داريم اما    ١٨٨هاي كل كشور است.  مردم را بزنيم. شهرداري رشت جزو اولين شهرداري 

بسته نشده استبسته  بد  بودجه  بودجه ما هم مي ، شما نمي   شده، بايد گفت؛  دريافت  برويد دنبال  دريافت كنيد. شما  را  اينكه داخل  توانيد بودجه  نه  آييم. 
 نه  بگويند،   را  خود  منطقه  مشكالت  و  بيايند  شورا  اعضاي  نزد  بايد  مناطق  مديران:  كرد  تأكيد  رشت  شهر  شوراي  عضو    سازمان بنشينيد و بگوييد كمك كنيد!

  هيچ   داريد،  منطقه  درآمد  افزايش  براي  ايبرنامه   چه  گويممي  منطقه  مديران  به.  نشود  لحاظ  بودجه  در  موضوع  اين  اما  باشد   داشته  بازگشايي  منطقه   در  اينكه
مجلس موضوع حذف تخلفات و جرايم كميسيون ماده صد وجود دارد، اگر اين درآمد حذف شود بايد شهرداري رشت را تعطيل  دهند! امروز در  نمي   پاسخي

  كند؟   ورود  بايد  شورا  را  موضوعات  همه  آيا.  برود  گذارسرمايه   و  خصوصي  بخش  با  مشاركت  دنبال  به  بايد  مناطق:  كرد  خاطرنشان   هريس  نوري  مهدي   كنيم.
ايم خون شهدا را پايمال كنيم و كند؟ ما نيامده بيني مي رود؟ كدام مدير مشكالت منطقه خود را پيش شود و شب مي محل كار حاضر مي  بح درص  مدير  كدام

كنم  شورا تقدير مي رياست از بنده. نگوييم  چيزي و ببينيم ما كه اندنرفته  شهدا: داشت  اذعان ايشان  ايم زبان اين مردم باشيم.پاسخي به مردم ندهيم. ما آمده 
ونقل  سازمان حمل كه فرماندهي نيروي انتظامي استان گيالن را به جلسه شورا دعوت كردند تا مشكالت موجود با ايشان در ميان گذاشته شود، چرا بايد بازرس  

ايم اين است كه ساختار شهرداري  ر منتخب گرفته عنوان شهردا شهرداري و يا مأمور سد معبر يا تخلفات ساختماني ما كتك بخورد؟ تعهدي كه از آقاي علوي به 
  بايد تغيير كند.

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :  
رئيسه شوراي شهر، در دهمين جلسه شورا اظهار داشت: بحث تعلق گرفتن حكم ضابط براي نيروهاي بازرس سازمان  عضو هيئت   ،هادي رمضاني   در ادامه

  اين موضوع حتماً بايد مصوبه مجلس را داشته باشد   . بحث خوبي است، اما اين موضوعات در يد اختيار شورا نيست.تاكسيراني شهرداري، نيروهاي سد معبر و..
  توسط   موضوع  اين  كه  شدند  اضافه  قضايي  ضابطين  مجموعه  به  بسيجي  نيروهاي  شدهانجام   هايپيگيري   و  هاتالش  با  اما  نبود،  قضايي  ضابط   در گذشته بسيج

  .شد  انجام  گذارقانون

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :  
: پس  اظهار داشت هاي رخ داده در شهر رشت طي دو ماه اخير، با اشاره به بارندگي  رييس كميسيون بهداشت و محيط زيست ،  سيد حسين رضوياندر ادامه  

منطقه دچار    ٥نقطه در رشت در    ٦١اند را احصا كنند،  گرفتگي شده دچار آب گانه، نقاطي كه  دقت در مناطق پنجاز بارندگي اخير از دوستان خواستم تا به
گرفتگي در سطح شهر رشت  موضوع سبب آب سه  .صورت مكتوب وجود داردگرفتگي بهنقطه تنها يك عدد نيست، نقاط دچار آب   ٦١گرفتگي شده است. اين  آب 
هايي كه بايد توسط آب و  در تمام سطح شهر رشت بوده است، موضوع ديگر اليروبي هاي سطحي  آوري آب شود، اولين موضوع تشكيل حلقه كامل جمع مي

پس از ساخت بسياري از ضايعات   ساز در آن زياد است و  نشده است و موضوع سوم اينكه در مناطقي كه ساخت شد و در برخي مناطق انجامفاضالب انجام مي 
اي با حضور  سيد حسين رضويان با درخواست از سرپرست شهرداري رشت، تأكيد كرد: جلسه   .ستشود كه باعث گرفتگي شده اداخل جريان آب ريخته مي 
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ك بازه  مناطق، آب و فاضالب و اعضاي شورا داشته باشند تا اين سه موضوع ذكر شده در آن جلسه طرح شود و نظرات دوستان و همكاران شنيده شود و ي
شود، اما اكنون اين موضوع مشخص است  گرفتگي ميهايي دچار آب دانستيم دقيقاً چه مكان ما در گذشته نميزماني فوري براي اصالح اين مورد صورت بگيرد. 

 گرفتگي احصا شده است. اين موضوع بايد تا بارندگي بعدي برطرف شود و مكان آب 
  نطق پيش از دستور ناطق چهارم : 

با بيان اينكه علي بهارمست در دوران سرپرستي  ، رييس كميسون  حمل و نقل و ترافيك شورا  كه از وقت نطق آقاي رمضاني استفاده كردند مسعود عباس نژاد
يك  ر تب  با  ايشان  .  ريزي براي آينده كار سختي است: حقيقتاً در دوره سرپرستي برنامه اظهار داشتبه بهترين نحو مجموعه مديريت شهري را مديريت كرد،  

با دو  انتظامي  نيروي  و  مديريت شهري  مجموعه  كه  خوب  اتفاق  اين  كه  اميدوارم  گفت:  امنيت،  و  نظم  به حافظان  انتظامي  نيروي  هفته  براي  فرارسيدن  ل 
ها نصب  : دوربين دادادامه  رشت، شهر سطح در امنيتي و نظارتي هايدوربين  نصب موضوع به اشاره با نژاد عباس رساني به شهروندان باشند محقق شود.خدمت 

اندازي شود و در اختيار پليس  ها راه ميليارد هزينه در نظر گرفته شود و دوربين   ٨گذار نيز كار خود را انجام داده و اكنون بايد پيمانكاري با حدود شده، سرمايه 
هاي اخير،  گرفتگي معابر شهر رشت در پي بارش به مشكالت آب اشاره    شورا با  عضو  .  قرار داده شود. امنيت الزمه مديريت شهر است و بايد براي آن تالش كرد

ها را باز كنند. وقتي زمان بارش باران و ميزان بارش نيز مشخص است، پيش از  كنيم تا منهول: در زمان بارش تمام نيروهاي شهرداري را جمع مياذعان كرد
  يروهاي شهرداري زير باران مشغول اين امر نباشند و براي مردم نيز مشكل به وجود نيايد.سازي شود تا زمان بارندگي نها پاك بايست منهول شروع بارندگي مي 

  چند   هزينه  نشويم  مجبور  برف  بارش  زمان  در  تا  شود  روزرسانيبه   بايستمي  شهرداري  آالتماشين :  خاطر نشان كرد  سرما،  فصل  بودن  پيش  در  به  اشاره  ايشان با
  كه  زماني: گفت رشت،  شهرداري  مناطق در  بودجه نبود به اشاره با نژاد عباس ت سنگين بخش خصوصي پرداخت كنيم.آالماشين  گرفتن اختيار در براي برابري
  گرفته   نظر  در  مردم  به  رسانيخدمت   براي  ايبودجه   هيچ  نداريم،  زباله  سطل  يا   آسفالت  بودجه  گويندمي  كنندمي  مراجعه   مناطق  هايشهرداري   به  مردم
ايم از مردم پول بگيريم و حقوق پرداخت كنيم؟! مردم وقتي  ها هستيم! آيا ما فقط آمده ح به دنبال دريافت پول از مردم براي پرداخت حقوق صب از اما شود،نمي

  .   موقع پرداخت خواهند كردكند، عوارض خود را نيز به ببينند شهرداري خدمات خوبي ارائه مي

  يح: اعالم وصول طرح ها و لوا   
به شماره  ـ اليحه شهرداري١ ر ف ـ  رشت  به شماره    ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠٦ش  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٠مورخ    ١٤٥٥ثبت شده 

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ   "شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري"شورا در خصوص  
  آن به اتفاق مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.  رأي ضمن مخالفت با يك فوريت

  :  جلسه  دستورات

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شـماره    ١٤٠٠/ ٦/ ١مورخ    ١٤٠٠ـ    ٣٨٤١اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت جهت پرداخت غرامت به  ١٤٠٠/ ٦/ ٦مورخ    ٩٤٣

خيابـان ، سه باب مغازه واقع در گلسارنسبت به واگذاري  خانواده داوودي و جناني در نظر دارد؛
گـزارش و برابـر  كارشناس رسمي دادگسـتري  به نامبرگان و براساس نظر    پاساژ تنديس،  ١٧٩

 مغازه)  باب   سه  (قيمت ١٤٠٠/ ٤/ ٢١  مورخ   ٧٠٩٨٩  و  ٧٠٩٩١  و  ٧٠٩٨٦   شماره هاي  به   كارشناسي
توسـط نامبرگـان   ريـال  ٣/ ٠٤١/ ٣٣١/ ٣٢٠و پرداخت مبلغ  ريال  ٣١/ ٤٨٥/ ٨٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به  جمعاً

هـاي شـماره  موجـب دادنامـهاينكه شهرداري به شهرداري، با عنايت به  به التفاوت  به بابت ما
 ٨٠٩٩٧١٣١٠٦٠٠٥١٧و    ٩٨٠٩٩٧١٣١٠٦٠٠٨٧٥و    ٩٨٠٩٩٧١٣١٠٦٠٠٣٥٣و    ٩٨٠٩٩٧١٣١٠٦٠٠٨٦٠

مبلـغ  هاي صـادره از شـعبه ششـم دادگـاه حقـوقي رشـت محكـوم بـه پرداخـتو اجرائيه
با توجه به اينكه از زمـان صـدور و   و  گرديده استريال در حق نامبردگان    ٢٨/ ٤٤٤/ ٤٦٨/ ٦٨٠

ماه سپري شده و وكيل نامبردگان طي درخواسـتي تقاضـاي دريافـت   ٢٤م حدود  قطعيت حك
  ، اقدام نمايد. غرامت ملك تحت عنوان معوض از شهرداري را نموده اند

در 
كميسيون 
ــران و  عم
ــعه  توســ
ــهري  شــ
ــورا  شــــ
مطرح و با 
ــنهاد  پيش
شهرداري 
ــت  موافقـ

  گرديد.
  

٥  
١٢  
٧  

١٤٠٠  

پاساژ  ،١٧٩خيابان  ،  سه باب مغازه واقع در گلسار با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري    متن مصـوبه شـورا:
  به     گزارش كارشناسيبرابر  كارشناس رسمي دادگستري و  براساس نظر  بابت پرداخت غرامت به خانواده داوودي و جناني، تنديس  

و پرداخت    ريال  ٣١/ ٤٨٥/ ٨٠٠/ ٠٠٠مبلغ  به  جمعاً  مغازه)  باب   سه  قيمت  ( ١٤٠٠/ ٤/ ٢١  مورخ   ٧٠٩٨٩  و  ٧٠٩٩١  و  ٧٠٩٨٦  هاي  شماره
بابت ما   ريال   ٣/ ٠٤١/ ٣٣١/ ٣٢٠مبلغ با    ٩شهرداري، با توجه به حضور    به  التفاوت   به   توسط نامبرگان    ٨تن از اعضاي محترم شورا 

 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ١رأي موافق و  



  

~ ٢٧ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    ١  ٨  جمـــع  
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره     ٤/٠٣/١٤٠٠مورخ     ١٤٠٠ـ    ١١٥٤اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به    ٣/١٤٠٠/ ١٠مورخ    ٣٩٦

رشت به نشاني    ٤بخش    ٥٥سنگ    ١٩١٢٢مترمربع از پالك ثبتي    ٥٠/٤٦تملك مقدار مساحت  
نايت  بلوار شهيد قلي پور نبش كوچه نامجو ملكي آقاي حسن متقي واقع در مسير خيابان، با ع

بلوار   از رعايت عقب نشيني  براي پالك مذكور پس  اينكه شهرداري منطقه يك  متري    ٤٥به 
طبقه بر روي پيلوت و در چهار واحد    ٤به صورت    ١/٩/٨٥مورخ    ٢٦١پروانه ساختماني شماره  

رعايت   با  سا   ٣مسكوني  تخلف  دليل  به  متعاقبا  و  است  نموده  صادر  ساز  عقب  ختماني  متر 
پرونده ايشان به كميسيون ماده صد ارجاع كه  كميسيون مذكور پس از استعالم  از كميسيون  

شماره    ٥ماده   مصوبه  صدور  ماده    ١٢/١٢/٨٩مورخ    ٥٤٤٣٩و  كميسيون    ٥كميسيون  رأي   ،
  مه صادر گرديده است،اقدام نمايد. مبني بر پرداخت جري   ١/٩٥/١٢٧٣٠تجديد نظر به شماره 

در كميســيون 
عمـــــــران و 
شهري  توسعه 
شورا مطـرح و 
بــا پيشـــنهاد 
شــــــهرداري 
ــت  مخالفـــــ

  گرديد.
  

٥  
١٢  
٧  

١٤٠٠  

سنگ    ١٩١٢٢مترمربع از پالك ثبتي    ٤٦/ ٥٠اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تملك مقدار مساحت    متن مصـوبه شـورا:
بلوار    ٤بخش    ٥٥ نشاني  به  از بحث  رشت  و پس  مطرح  در جلسه  متقي  آقاي حسن  ملكي  نامجو  نبش كوچه  پور  قلي  شهيد 

ماه به جهت بررسي بيشتر   ماندن اليحه مذكور به مدت يكوتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت 
 بماند. ماه مسكوت مدت يك د نظر بهتن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛اليحه مور ٩با توجه به حضور 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٢٨ ~ 
 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

به شماره ش ر - و شماره   ش ر  ١١/٧/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠  -١٢١٠٩٥ـ    نامه هاي شهرداري 
هاي    ١٤/٧/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-١٢٢٦٣٨ شماره  به  شده  و    ١٢/٧/١٤٠٠مورخ    ١٣٥٣ثبت 

در دبيرخانه شورا در خصوص نامگذاري معابر  پيرو هفتاد و سومين    ١٧/٧/١٤٠٠مورخ    ١٣٨٥
 به شرح؛   ١٤٠٠-٧-٧نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ  

و    ١٠كوچه اي واقع در بلوار امام رضا (ع) ـ سمت چپ مابين كوچه سميه    نامگذاري  -١
  . "١٠/ ١كوچه سميه "به نام   ١٢سميه 

تغييرنام كوچه اي واقع در بلوار شهيد انصاري ـ كوچه مستشاري ـ خيابان دفاع ـ     - ٢
نام به  خانجاني)  تيمور  پنجم(شهيد  كوچه  ـ  حسيني  تيمور  "كوچه  شهيد  كوچه 

نام      ")٥خانجاني( به  (كوچه سهند)  اين كوچه  بر  قائم  انتهايي  كوچه شهيد  "و كوچه 
  . "تيمور خانجاني

نامگذاري بن بست واقع در بلوار شهيد افتخاري ـ بعد از دو راهي باقرالعلوم ـ قبل    - ٣
 .  "بن بست عدالت"از پل به نام  

ابتداي  -نامگذاري كوچه و بن بست هاي واقع در بلوار الكان(شهداي مدافع حرم)   -٤
ورودي شهرك مهر (بلوار شهيد حامد كوچك زاده) ـ قبل از ميدان واليت، به صورت  

  شماره گذاري زوج و فرد با حفظ اسامي موجود . 
بهشتي  -٥ شهيد  كمربندي  در  واقع  بست  بن  همسطح  -نامگذاري  غير  تقاطع  از  بعد 

  .  "٣ت مطهر بن بس "جنب فروشگاه برادران به نام -٢انتهاي خيابان استقامت  -انتظام 
واقع در كمربندي شهيد بهشتي  -٦ از جماران كوچه شهيد  - نامگذاري بن بست  قبل 

  .  "١بن بست ميالد  "اولين بن بست سمت راست به نام  -كوچه پنجم -سيد زاده 
قبل از جماران كوچه شهيد سيد  -نامگذاري كوچه واقع در كمربندي شهيد بهشتي   - ٧

  .  "٢كوچه ميالد "نام   اولين كوچه سمت چپ به-كوچه پنجم- زاده
نام    -٨ به  روز   بازار  جنب  سعدي  خيابان  در  واقع  جديداالحداث  ميدان  نامگذاري 
    "ميدان پدر"

در كميســـــــيون 
فرهنگــــــــــي و 
ــورا  ــاعي شـ اجتمـ

بنــد  ٨مطـرح و بـا 
ــنهادي  پيشـــــــ
شــهرداري رشــت و 

ــد  ــالح بن آن  ٢اص
ــه ي     ــب نامـ حسـ

ــماره ي  ش ر -شـ
١٤٠٠-١٢٢٦٣٨ 

 ١٤/٧/١٤٠٠مورخ  
رشــت شــهرداري 

  موافقت گرديد.

٨  
٢٠  
٧  

١٤٠٠  

اظهار داشت: ميداني به نام «ميدان   هاي صورت گرفته در كميسيون فرهنگي شوراگذاري سيد حسين رضويان با اشاره به نام  خالصه مفيد مذاكرات : 
ظرفيت طراحي يك المان را نيز ندارد آيا اين  گذاري شده است كه روي كاغذ ميدان است، اما درواقع تنها يك دايره كوچك است كه حتي  پدر» نام 

ها بايد دقت بسيار زيادي صورت بپذيرد، آنچه  : در انتخاب نام ادامه دادبست عدالت»  گذاري «بن با اشاره به نام   ايشان  ميدان در شأن نام پدر است؟
گذاري آن دايره كوچك به نام ميدان پدر كامالً  صراحت با نام به شود اهميت دارد. بنده  شود و آنچه عكس گرفته ميشود و آنچه نوشته مي خوانده مي

ها  ها و ميدانگذاري ساير خيابان هاي پرپر شده ما هستند در نامها گل كنيم و اينجز آنجا كه نام شهيدان را انتخاب مي خواهش دارم به.مخالف هستم
هايي كه عطر خوشي به  هاي گذشته برخي از معابر با نام گلاه داشته باشد. در سالهايي انتخاب شوند كه لطافتي را به همرها اسامي و نامو كوچه 

 .شدندگذاري و شناخته ميهمراه داشت نام

ها را كم نبينيم؛ چندي پيش در تهران  : تأثير كلمات بر انسان تصريح كردبا بيان اينكه امروز جنگ، جنگ كلمات و درمان، درمان كلمات است،  ايشان
بست رسيده  بست عدالت نيز چنين است، يعني عدالت به بنهاي ديگري هم مشاهده شده است، بنبه نام «جانباز غربي» سوژه شده بود، نمونه   خياباني

راي آن عنوان ميدان پدر در نظر بگيريم كه حداقل بتوانيم مثل ميدان مادر الماني را نيز بشود ميدان پدر، جايي را بايد به است؟! يك دايره كوچك مي 
 .حي كنيماطر

اي  ها در خصوص اين معابر فايده گذاري معابر در صحن شورا، گفت: صحبت گيري براي تصويب نام سرعت رأي عضو شوراي شهر رشت با انتقاد نسبت به
اي فرصت نبود تا من نظر خود را  لحظه سرعت در شورا انجام شد و حتي  گيري براي تصويب اين اسامي به علت كه مصوب شده است. رأياين ندارد به 

 .بيان كنم

آن برابر نامه ي     ٢بند پيشنهادي و اصالح بند    ٨با مفاد پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر در      متن مصـوبه شـورا:
 آرا موافقت گرديد. تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق  ٩، با توجه به حضور ١٤٠٠/ ٧/ ١٤مورخ   ١٤٠٠-١٢٢٦٣٨- شماره   ش ر



  

~ ٢٩ ~ 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت  ١٤٠٠/ ٧/ ١٤آقاي رضا عاشري در جلسه مورخ  بررسي غيبت   ٤

از    اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس نامه داخلي شوراي  آيين  ١٦ماده  ٢مراتب برابر تبصره    متن مصـوبه شـورا:
 تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت موجه  ١٤/٧/١٤٠٠نظر و اخذ رأي غيبت  آقاي رضا عاشري در جلسه مورخ  بحث و تبادل

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٣٠ ~ 
 

  

  يافت. با ذكر صلوات پايان   ١٨جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٥

العاده شورا به منظور بررسي  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث    مصـوبه شـورا:متن  
ش ر ف ـ    ،  ١٤٠٠/ ٧/ ٢١  مورخ ١٤٠٠-٦١٩٨رف ـ  ش،  ١٤٠٠/ ٧/ ١٠  مورخ   ١٤٠٠- ٤٧٠١رف ـ  ش  هاي؛ لوايح پيشنهادي شهرداري به شماره

 برگزار گردد.   ١٥رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨روز چهارشنبه مورخ  ١٤٠٠/ ٣/ ٤مورخ  ١٤٠٠ـ١١٥٤ـ  و ش ر ف  ١٤٠٠/ ٣/ ٤ مورخ   ١٤٠٠-١١٦٠

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضويانسيد حسين   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  ١٤٠٠  آبان
    ١٤   الي   ١١  جلسه
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  »  ١٤٠٠  آبان  ورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  

  تعداد نامه های   کمیسیون 

  طرح شده در صحن شورا 

  ٨  برنامه و بودجه و حقوقی 

  -  محیط زیست و خدمات شهری بهداشت ،  

  ٣  توسعه و عمران 

  ٢  حمل و نقل و ترافیک 

  -  فرهنگی و اجتماعی 

  -  توسعه پایدار 

  -  تلفیق 

  
  

   فقره   ٢٣١ هاي وارده:تعداد نامه

  وبودجه و   برنامه 

  حقوقی 

محیط    ، بهداشت 

خدمات  زیست و  

  شهری 

  عمران و  

  توسعه شهری 

  حمل و نقل و 

  ترافیک 

و  فرهنگی   

  اجتماعی 

  توسعه 

  متفرقه   تلفیق     دار ـ پای 

٢١٢    ١  ٤  ٢  ٢ ١  ٩  
  فقره پيرو وارده صادره)  ١٩۵فقره صادره و   ٣٣۶( فقره   ٥٣١ تعداد نامه هاي صادره:

  
  

  جلسه   ٤  تعداد جلسات :

  مصوبه    ١٩  تعداد مصوبات:

    و بودجه و  برنامه 

  حقوقی       

  محیط زیست   ، بهداشت 

  خدمات شهری   و 
  و توسعه  

  عمران 

  و   ترافیک 

  ونقل حمل 
  متفرقه   تلفیق   و اجتماعی فرهنگی 

١٠  -   -   -   ٣  -   ٦  
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  در خصوص تمديد قرارداد خانه احزاب .  بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري ـ 

اي شـهر رشـت و تشويقي پروژه مديريت هوشمند پارك حاشيه  هاي تخفيفيبستهـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  
  (شركت چشم انداز ارتباط) با اصالحاتي در جداول پيوستي منوط به رعايت موارد ذيل؛

  تخصيص درآمدهاي آن به جهت تأمين فضاهاي پاركينگ جديد.ـ ايجاد عدالت اجتماعي در استفاده از پاركينگ حاشيه اي سطح شهر و 
  "ـ ايجاد بستر رضايتمندي براي كسبه و شهروندان محترم با توجه به شرايط اقتصادي كشور.

فرمانداري محترم شهرستان رشـت و تصـويب نـرخ پـارك   ١٤٠٠/ ٨/ ٢٢مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٩٢٨٥همچنين با عنايت به نامه ي شماره  
ستاد تنظيم بازار استان گيالن، الزم است بسته تخفيفـي و تشـويقي موضـوع ايـن   ١٣٩٩/ ٧/ ٩صورتجلسه مورخ    ٩ند  حاشيه اي طي ب

  مصوبه نيز قبل از اجرا جهت هرگونه اقدام مقتضي به استانداري محترم گيالن ارسال گردد

 ٤بخـش  ١٤سـنگ  ٤١٦نگ پالك ثبتي رشت درخصوص تملك يك ونيم دانگ مشاع از ششدا  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
مترمربع واقع در خيابان نامجو، خيابان شهيد كاظم سيادتي، انتهاي بن بست رز، مربوطه به وراث يوسفي پور و  ٦١٠رشت به مساحت كل 

ك مـذكور ريال، با عنايت به اينكه مل  ٥/ ٣٣٧/ ٥٠٠/ ٠٠٠پرداخت غرامت آن براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ  
  بخشي از امالك حاشيه رودخانه محسوب مي شود به صورت غيرنقد و معاوضه با امالك مسكن مهر

مترمربع داراي پـالك   ٢٢٥١/ ٧ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  رشت در خصوص واگذاري    ـ موافقت بااليحه پيشنهادي شهرداري
 هيـات  كارشناسـي بـه توجـه بـا گمنام، شهداي بلوار خرمشهر،  بلوار   ، ملكي شهرداري رشت به نشاني٤بخش  ٧٨سنگ    ٣٥٧٣ثبتي  

 هـزار  پانصـد  و  ميليون  دو  و  نود  و  دويست  و  ميليارد  شش  و  پنجاه(  ريال  ٥٦/ ٢٩٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠  قبال مبلغ  در  دادگستري  رسمي  كارشناسان
  اطالعات  كل اداره به) ريال

نادر حسيني، هادي رمضاني، سيد حسين رضويان، مسعود   ؛آقايانـ انتخاب اعضاي كميسيون توسعه پايدار شوراي اسالمي شهر رشت؛  
  عباس نژاد و مجيد عزيزي

  ـ موافقت با درخواست استعفاي آقاي  سيد امير حسين علوي از عضويت در شوراي اسالمي شهر رشت

به عنوان عضو اصلي ششمين دوره شوراي اسالمي شهر رشت و انتخاب عضو جايگزين آقـاي  ـ مراسم تحليف آقاي حسن كريمي كرنق
سيد امير حسين علوي در كميسيون هاي شورا، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي و.. كه پس از بحث و تبـادل نظـر و پـس از اخـذ رأي 

تصميماتي به ورا، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي و..  ، در خصوص عضويت اعضاي شورا در كميسيون هاي شبا اكثريت مطلق آرا  مخفي
  شرح ذيل اتخاذ گرديد؛ 

  ـ عضويت در كميسيون هاي؛ برنامه و بودجه و حقوقي شورا و توسعه و عمران شهري شورا؛ آقاي حسن كريمي كرنق
  نماينده در امور تقويم امالك؛ آقاي رضا عاشري _

  ؛ آقاي حسن كريمي كرنقهاشهرداريقانون   ٥٥ماده٢٠ـ كميسيون بند
  و سايرسازمانهاي خدماتي؛ آقاي مهدي نوري هريس  درامور شهرداري مصوب هايطرحاجراي    برحسن ـ نظارت

  ـ شوراي شهرستان رشت؛ آقاي عليرضا تاج شهرستاني
  درخواست انصراف آقاي سيد حسين رضويان) ـ ناظر سازمان سيما و منظر و فضا سبز شهرداري رشت ؛ آقاي حسن كريمي كرنق(با توجه به

  ـ ناظر شورا در سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري رشت؛ آقاي سيد حسين رضويان

سـيد به آقـاي ميليون تومان) كمك مالي  ريال (دو ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠رشت  درخصوص پرداخت مبلغ   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري از  حسين موسوي

  ـ انتخاب آقاي مجيد عزيزي عضو  شوراي اسالمي شهر رشت به عنوان ناظر در ستاد توسعه و مديريت گردشگري شهرداري رشت

  داريرشت  در خصوص اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهر ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري

  به مدت يك روز به تهران  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥ـ موافقت با مأموريت شهردار رشت روز سه شنبه مورخ 

  و مأموريت هاي داخل كشور شهردار به رييس شورا ـ موافقت با تفويض اختيار مرخصي 

 ١٤٠٠ آباناهم مصوبات شورا در 
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ــالي  ــال م ــي گــزارش حسابرســي س ــيالن  ١٣٩٥و  ١٣٩٤ـ بررس ــديريت ب ــدمات م ــي و خ ــه حسابرس ــت  (مؤسس شــهرداري رش
گزارشگر(حسابداران رسمي)) پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد؛ نتيجه حسابرسي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور 

  ارسال گردد. 

  رشت به صورت مشروط و مقرر شد؛ يشهردار ١٣٩٥بودجه سال  غيتفررشت  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداريـ 

ذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمـالي كـه مطـرح مـي گـردد متصويب تفريغ بودجه سال  
  . نخواهد بود و مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد

ماده واحده قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه ي طرح    ٣فاضالب استان در خصوص تبصره    ـ ارائه گزارش مديرعامل محترم شركت آب و
  مصوبه شوراي اقتصاد.  ٧هاي فاضالب و .. و ماده 

  ـ ديدار و گفتگو با مدير نمايندگي و عضو هيئت امناي ستاد ديه استان گيالن

  ـ ارائه گزارش عملكرد شهردار رشت

  به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛ ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري
  ميليون تومان به مناسبت جشن عاطفه ها ٣٠* پرداخت 

*واگذاري مكان استقرار مشاور طرح برابر قرارداد مشاوره تهيه و تكميل و نظارت بر اجراي طرح و برنامه پنج ساله توسعه و عمران شـهر و 
  فعاليت هاي حوزه نفوذ شهر رشت 

  خانواده هاي داوودي و جناني *پرداخت غرامت به 
  *نامگذاري معابر

  

  

 *   ٠٥/٠٨/١٤٠٠مورخ :       ١١جلسه شماره :   *
 در محـل سـاختمان شـوراي ١٥:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشـت، رأس سـاعت   ، يازدهمين جلسه٣/٨/١٤٠٠/ش مورخ   ١٦٢٦/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره   

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  جلسه:  اتدستور
  در خصوص تمديد قرارداد خانه احزاب   ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ  ١٤٠٠- ٤٣٥٣ش ر ف ـ رشت به شماره   ـ بررسي اليحه شهرداري

شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  ـ  رشت  ف  ر  تخفيفيبستهدرخصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠١ش  پروژه    هاي  تشويقي  و 
  اي شهر رشت (شركت چشم انداز ارتباط). مديريت هوشمند پارك حاشيه

اليحه   بررسي  ـ    شهرداري ـ  ف  ر  ش  شماره  به  از    ١٣٩٩/ ٧/ ٢١مورخ    ١٣٩٩ـ    ٦١٩٨رشت  مشاع  دانگ  ونيم  يك  تملك  خصوص  در 
به    ٤بخش    ١٤سنگ    ٤١٦ششدانگ پالك ثبتي   براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري  به وراث يوسفي پور  رشت مربوط 

اعتباري    ٥/ ٣٣٧/ ٥٠٠/ ٠٠٠مبلغ   رديف  محل  از  و  به صورت  (تمل٤٠١٠٤٠٠١ريال  معامله  ثمن  پرداخت  و  بودجه)  در  مصوب  مسيرهاي  ك 
  معوض . 

بررسي اليحه شهرداري به شماره   ـ  ر ف ـ  رشت  واگذاري    ١٤٠٠/ ٧/ ٦مورخ    ١٤٠٠- ٤٧٦٥ش  به  در خصوص  ششدانگ يك قطعه زمين 
ثبتي    ٢٢٥١/ ٧مساحت   نشاني٤بخش  ٧٨سنگ    ٣٥٧٣مترمربع داراي پالك  به    شهداي   بلوار  مشهر،خر   بلوار     ، ملكي شهرداري رشت 

 دويست   و  ميليارد  شش  و  پنجاه(  ريال  ٥٦/ ٢٩٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠  قبال مبلغ  در  دادگستري   رسمي كارشناسان  هيات   كارشناسي به  توجه  با  گمنام،
  اطالعات  كل  اداره به) ريال  هزار پانصد و ميليون   دو و نود و

  ـ انتخاب اعضاي كميسيون  توسعه پايدار شوراي اسالمي شهر رشت
جناب آقاي سيد امير حسين علوي عضو محترم شوراي اسالمي   ١٤٠٠/ ٨/ ٥موررخ  ١٦٤٧ـ بررسي نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره   

  شهر رشت مبني بر استعفا از عضويت در شوراي اسالمي شهر رشت  
نون ايجاد تسهيالت براي توسعه ي طرح ماده واحده قا  ٣ـ ارائه گزارش مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان در خصوص تبصره 

  مصوبه شوراي اقتصاد  ٧هاي فاضالب و .. و ماده  
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  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد حميد آبيار، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ، منشي شــورا  رضا عاشريدر ابتداي جلسه،          

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
با اشاره به فرا رسيدن هشتم آبان مصادف با سالروز شهادت حسين فهميده    ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،  محمد حسين واثق كارگرنيا  جلسه  آغاز  در

مي داريم و اميدواريم با درخشش آينده سازان ايران  بسيجي سيزده ساله و روز نوجوان اظهار كرد: ياد و خاطره تمامي شهداي گرانقدر ايران اسالمي را گرامي  
 و   كرد  اشاره  رشت  در  بالصاحب  هاي  سگ  حضور  افزايش  پيرامون  شهروندان  دغدغه  به  كارگرنيا  واثق  اسالمي فردايي بهتر براي كشور و شهر رشت رقم بخورد.

ما در هر صورت  ا  شود  فراهم  مخلوقات  تمامي  براي  سالم  زيست  زمينه  بايد  كه  مهم  اين  به  توجه  كنار  در  و  است  شده  شهروندان  گاليه موجب  مشكل  اين:  گفت
اولويت است. در  براي ما  امنيت شهروندان  با  حفظ  سرپرست    به  خطاب  اي  نامه  در  مشكل  اين  رفع  منظور  به  اسالمي شهر رشت  شوراي  اينكه  بيان  ايشان 

داري  شهر پسماند سازمان توسط مهم اين اجراي: افزود  است داده انجام را الزم تأكيدات بالصاحب هاي سگ ساماندهي  و آوري جمع پيرامون رشت شهرداري
  ماه   اواخر  در:  افزود  تن  ٢٥٠  روزانه  ظرفيت  با  كودآلي  كارخانه  نخست  فاز  آزمايشي  كار  به  آغاز  به  اشاره  با  شورا  رئيس  رشت در دستور كار قرار گرفته است . 

بديل روزانه پانصد تن زباله در اين كارخانه انجام مي  ت  ظرفيت  مجموع  در  و  رسد  مي   برداري  بهره   به  روزانه  تن  ٢٥٠  ظرفيت  با  شركت  اين  دوم  فاز  نيز  جاري
ت ها موجب  كارگرنيا با بيان اينكه عدم ثبات قيم . شود و در تالشيم تا با بهره برداري از فاز دوم و سوم اين پروژه روزانه هزار تن زباله در رشت كمپوست شود

شهرداري رشت تصويب مي شد با شرايط   ١٤٠٠: قيمت قير در زماني كه بودجه سال تأكيد كرد بروز مشكالت فراواني در اجراي پروژه هاي عمراني شده است 
  به   اشاره  با  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس  .  مراه دارده  فعلي بسيار تغيير و افزايش قيمت پيدا كرده است و اين عدم ثبات قيمت مشكالت فراواني را به

  تواند  مي را ها طرح اين نياز مورد مالي منابع از بخشي و است شهري فاضالب و آب  هاي طرح توسعه پيرامون قانون اين: كرد  بيان رشت در سه تبصره  اجراي
اساس پيشنهادات شركت آب و فاضالب در اجراي پروژه هاي آب  ذب ساير تسهيالت بر ج  و مردم مالي مشاركت راهكارها از يكي و كند تأمين مختلف طرق به

  شهر  اين  شوراي  اعضاي  تأييد  با  فاضالب  و  آب  توسط  سه  تبصره  از  مندي  بهره  براي  پيشنهاد  نخستين  ٩٢  سال  در  اينكه   بيان  با  .كارگرنيا  و فاضالب است
يك سال بود و پس از آن نيز طي مصوبه اي ديگر مقرر شد كه حساب جداگانه اي به منظور واريز    زمان  مدت  براي  مجوز  اين:  خاطر نشان كرد    شد  اجرايي

با انتقاد از عدم ارائه گزارش توسط اداره آب و فاضالب گيالن به شوراي    ايشان  مبالغ و هزينه آن پيرامون دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت اجرايي شود.
: قرار بود هر سه ماه يك بار گزارش هزينه كرد از اين محل درآمدي به شوراي وقت اعالم شود  يادآور شداز محل تبصره سه  رشت پيرامون درآمد و هزينه كرد

نيز از محل  سفانه اين اقدام هيچ گاه انجام نشد و قرار بود ادامه ساماندهي رودخانه هاي گوهررود و زرجوب در اولويت باشد و تصفيه خانه مسكن مهر  أو مت
كيد به اينكه درامدهاي حاصله از محل تبصره سه بايد در پروژه هاي آب و فاضالب رشت هزينه  أگرنيا با تركا   . ارات آب وفاضالب مرمت و بازسازي شود اعتب

فاضالب شهر رشت  درآمدهاي حاصله بايد در اجراي پروژه هاي آب و  شود گفت: اين اضافه بها بر روي فيش پرداختي مشتركين رشت انجام شده است و يقيناً
  .هزينه شود

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
: در هفته  اظهار داشت  با تبريك ايام والدت پيامبر مكرم سالم و امام جعفر صادق (ع)،  ، رييس كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا    سيد شمس شفيعي 

كه اعضاي شورا از سرپرست شهرداري   سؤالي . صورت رسمي بيان نشده بودبه گذشته موضوعاتي در فضاي مجازي پيرامون بحث لندفيل سراوان مطرح شد كه 
تن    ٢٠٠تن از اين زباله براي شهر رشت است و چيزي در حدود    ٥٠٠شود كه  تن زباله به لندفيل سراوان وارد مي   ١٠٠٠رشت داشتند اين بود كه روزانه  

  كه  شهرهايي  تشريح  با  شفيعي   .  تن ديگر مربوط به ساير شهرهاي استان گيالن است  ٣٠٠و  هاي شهرستان رشت است  ها و بخشها مربوط به شهرداري زباله 
  هر   كه  است  اين  خصوص  اين  در  بحث  ترينكارشناسي   است،  منتفي  عمالً  گيالن  جنوب  به  زباله  انتقال:  گفت  شوند،مي  سراوان  لندفيل  وارد  آنان  هايزباله 

بايست از زباله موجود در شهر رشت چه زباله تر و چه زباله خشك  مي  و  د موجود را به فرصت تبديل نماييمتهدي   بايد  . كند    مديريت  خودش  ميزان  به  شهري
  انجام شده است،  رشت شهرداري توسط بسياري هايهزينه  و خوب اقدامات اينكه بيان با شورا عضو  .صورت پذيرد استفاده شده و اقدام الزم براي بازيافت آن 

شود. اگر هاي شهر رشت وارد مي تن فاضالب است كه به رودخانه  ٣٣٠خانه هستند، مجموع آن خروجي فاضالب وجود دارد كه مكلف به تصفيه  ٤٣: ادامه داد 
صورت جدي ورود  ت به اين موضوع به شود نسبربط درخواست مي هاي ذي آيد و از دستگاه اين تصفيه در ابتداي خروجي انجام شود اين وضعيت به وجود نمي 

  همچنين   ايشان.  شود  انجام  الزم   رسيدگي  موضوع   اين  به  تا  كرد  درخواست  رشت  هاي پارك   نگهبانان  ساعته  ٢٤  هايشيفت   به  اشاره  با  شفيعي  شمس     .  كنند
به برف   هايدستگاه   زمينه  در  ما.  شود  انجام  انزلي  آزاد  منطقه  از  لوازم  واردات  براي  الزم  اقدامات:  داشت  اظهار نيازمند  هستيم.روب    شورا   عضو     روزرساني 

  به   باكيفيت  آرد  ارائه  به  مكلف  را  ربطذي   عوامل  بايد  شهرستان  فرمانداري  و  نظارتي  نهادهاي:  داشت  اظهار  رشت،  شهر  در  نان  وضعيت  به  اشاره  با  همچنين
هاي خود را به قوه مقننه اختصاص  ه اينكه صداوسيما در هر استان ساعتي از برنامه ب  اشاره  با  ادامه  ايشان در  .است  عمومي  خواسته  يك  اين.  كنند  هانانوايي 

از طريق گوشي مي را  از همين بينند، درحالي هاي همراه خود مي دهد، گفت: شهروندان امروز صحن علني شورا  جا  كه اعضاي شورا نمايندگان مردم هستند؛ 
هاي كشور انجام  صورت زنده پخش شود. اين موضوع در برخي از استان هاي اعضاي شورا در شبكه باران به بخشي از جلسات شورا و نطقكنم كه درخواست مي

  هايي نيز در اين خصوص با دكتر باقرزاده مديركل صداوسيماي گيالن نيز انجام شده است. شود و صحبت مي



  

~ ٣۶ ~ 
 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :  
شده  ها مطرح ميليارد است كه براي بودجه شهر رشت در رسانه   ١٢٤٠:  ، رييس كميسيون بهداشت  و محيط زيست شورا اظهار داشت  سيد حسين رضويان

دانم نهاد مديريت شهر بعدازاينكه به عدد  نمي  .ميليارد تومان است  ٨٠٠است و بايد بگويم اين عدد واقعي نيست، باكمال شرمندگي بايد بگويم كه رقم واقعي  
عنوان نماينده مردم رشت بايد در مورد  رشت در مرحله پيشا مسئله قرار دارد. بنده به   داشت يا خير.ميليارد تومان رسيد بازهم براي مابقي تكاپو خواهد    ٨٠٠

هاي خود را در سطل  ه منطقه شهر رشت براي اينكه در يك شرايط خيلي عادي مردم زبال  ٥رضويان اضافه كرد: در    .هاي زباله شهر صحبت كنمتعداد سطل 
  ٥٩٠ميليارد و    ٢كنم كه رشت  ميليون تومان است و بازهم عذرخواهي مي   ٣.٥سطل زباله هستيم. سطل زباله فلزي امروز حدود    ٧٤٠زباله بيندازند نيازمند  

: قير در بورس  خاطر نشان كرد  با اشاره به نارضايتي مردم شهر رشت از وضعيت آسفالت شهر،    عضو شورا .ميليون تومان ندارد كه سطل زباله الزم را تأمين كند
ميليارد تومان در سال تأمين خواهد شد. با اين دو هزينه كه    ١٢٠ميليون تومان معابر اصلي شهر رشت با    ١٠ميليون تومان است و به قير تني    ١١.٥هر تن  

همچنين اضافه كرد: هزينه عمومي و   ايشان  .دار استميليارد تومان مبلغ نياز داريم كه براي شهر رشت خنده   ١٣٠متر از  براي مردم رفاه حداقلي ايجاد كنيم ك
ميليارد تومان هزينه    ٥٥ميليارد تومان درآمد دارد، حدود    ٢٠٠اي است، اگر شهرداري رشت ماهي  اداري نهاد مديريت شهر؛ شهرداري يك نهاد درآمد هزينه 

رسد، انتظار بنده از نهاد مديريت شهري اين  ميليارد تومان مي  ٦٠تا    ٥٥كند به سطح همين  داري دارد، اما وقتي كل درآمدي كه در ماه اخذ ميعمومي و ا
ميليارد    ٣٠تازگي در رشت بازگشايي شد با رقمي زير  دي كه به ٨سيد حسين رضويان در ادامه اذعان داشت: خيابان    .هاي خود را كنترل كند است كه هزينه 

تواند ساالنه يك خيابان مانند  هاي عمومي و اداري خود كسر كند مي ميليارد تومان از هزينه   ٣٠تومان بازگشايي گشت، اگر نهاد مديريت شهري در سال فقط  
د در سطح شهر رشت، گفت:  رئيس كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر رشت با اشاره به كمبودهاي موجو  .دي را بازگشايي كند٨

گويند بودجه نداريم، اگر بگوييم براي يك ديوار در سطح شهر آجر نياز است ميگويند بودجه  خواهيم مي اگر بگوييم يك سطل رنگ براي جداول معابر مي
اعضا نيست،  درست  درآمد ما  و  هزينه  است كه  اين  دليلش  ندارد،  ميادين وجود  براي  هم  و مي ي شورا مي نيست! حتي چند شاخه گل  روند، مديران  آيند 

اما مردم ميآيند و ميمي اتفاقي در شهر رخ نميروند،  كه  براي كارهاي عمراني در شهر خرج  بينند  پول  اينجاست كه  آيا فساد است؟! خير؛ مشكل  دهد، 
ن باشد كه شهر با روزمرگي اداره شود نه براي ما و نه براي  تأكيد در نهاد مديريت شهر به جد، جدي گرفته شود. اينكه هنر فقط اي  .شودهاي اداري ميهزينه 

جايي برسد كه  زند كار به ها كنترل شود و وقتي شهروند رشتي در شهر خود قدم مي مديريت شهري افتخار نيست. انتظار از مديريت شهري اين است كه هزينه 
قيمت    ١٤٠٠سين واثق كارگرنيا رياست شورا تأكيد كرد: در زمان تصويب بودجه سال  گفتني است در ادامه محمدح  .ناراضي نباشد و به شهر خود افتخار كند

برابر شده است. اينكه اين بودجه در حال حاضر كافي نبوده و قيمت قير ثابت نيست و بايد شهردار جديد براي آن    ٥ميليون تومان بود و اكنون    ٢قير تني  
  .تمبلغي را در نظر بگيرد موضوعي صحيح و كامل اس

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :  
با اشاره به متن منتشرشده توسط سيد اميرحسين علوي شهردار رشت در اينستاگرام    ، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  مهدي نوري هريس

از متن منتشرشده توسط ايشان بسيار لذت  عنوان شهردار رشت تبريك ميگويم و  : بنده به آقاي علوي بابت تائيد حكم انتخاب به اظهار داشت  شخصي وي،  
آقاي علوي با شعار خوبي كار را آغاز كردند، بنده از ايشان تقاضا دارم كه  .    بردم كه نوشته بودند: از فردا كار جهادي و علمي؛ استراحت بماند بعد از شهادت

مان عوض شود، اما با فضايي مواجه هستيم كه  رويم كه حال دل خانواده ي مي زنيم به فضايها سر مي . ما وقتي به پارك   ها در اولويت قرار بگيردمشكل پارك 
گويد حاضريم  گويند شركت قبلي بايد درست كند، شركت جديد مي كنيم مي صندلي شكسته است، چراغ ندارد، فضاي سبز مناسب نيست؛ وقتي مراجعه مي

از صورت  اما  و سرناظردرست كنيم  ناظر  بايد كسر شود.  ما  بنده  هم مي   وضعيت  خواهش  دارد؟  ربط  به چه كسي  مسائل  اين  ندارد! پس  ربط  ما  به  گويند 
نوري با اشاره به اينكه شهر رشت باالترين ميزان بارش در سطح كشور را دارد، اظهار داشت: خواهش بنده اين    .تر به اين مسائل استرسيدگي هرچه سريع 

هاي ساير شهرهاي شمال كشور را  ها، شهر رشت پتانسيل اين را دارد كه گلخانه داشته باشد و گل ين است كه براي شهرمان گلخانه تأسيس كنيم، شهر اول
شود  د. ما نمي تأمين كند. ما زمين را داريم و مدير آن را هم داريم، خواهش بنده اين است كه مديران اليق شناسايي شوند و از ظرفيت آنان استفاده گرد 

عضو شوراي شهر    .چيزي كم از اصفهان و شيراز نداريم و خواهش بنده اين است كه به اين دست مشكالت ورود شده و رفع شودهيچ نداريم؛ بايد انجام شود، ما  
ونقل شهر رشت، اظهار داشت: با اعضاي شورا به پايانه مسافربري رشت رفتيم و ازآنجا بازديد كرديم، در يك سازمان ادارات  با درخواست پيگيري مشكالت حمل 

با    ايشان  .كند بايد در ترمينال فرهنگ و نماد شهر رشت را مشاهده كندتلفش مانند همان ترمينال مشكالت فراواني دارند؛ مسافري كه به رشت ورود ميمخ
عنوان  ي علوي به بيان اينكه اميدوارم با نگاه جهادي كه شوراي ششم دارد حال دل شهرمان زودتر خوب شود؛ گفت: مشاغل پرترافيك زودتر با آغاز به كار آقا

اي ديگر انتقال  ب شده و به نقطه تعيين تكليف شوند كه يا پاركينگي براي آنان در نظر گرفته شود يا اين صنوف پلم  ٢٠شده و در كميسيون بند  شهردار معرفي
اصناف از ما مجوز براي صدور پروانه    ٩٢پذيرند كه ما مشكل ترافيك را ببينيم اما سكوت كنيم، از سال  نوري تأكيد كرد: مردم اين را از ما نمي  .داده شوند

اند. ما داراي قانون هستيم كه  ر شده معرفي شوند، اما معرفي نشده دادستان به اصناف نامه زده تا افرادي كه براي آنان پروانه صاد  ٩٦كند. سال  دريافت نمي
رييس كميسون عمران و     .بينند و بايد اين موضوع پيگيري شوداصناف بايد از شهرداري مجوز دريافت كنند. مردم مشكالت ترافيكي را از چشم شهرداري مي 

بيني بيشتري به مشكالت بنگرند، خيابان نواب چرا بايد قفل  يران مناطق بايد با نگاه ذره خطاب به مديران مناطق شهرداري رشت، گفت: مد  توسعه شهري شورا
يك پلمب شود. قانون به ما اين اختيار را داده است،  به صورت حقوقي پيگيري الزم انجام شود و هركس كه اقدام الزم را انجام نداد يك و پرترافيك باشد؟ بايد به 
درستي انجام دهند تا موضوعات در صحن شورا  هرداران منطقه بگويد؟! خواهش بنده اين است كه شهرداران مناطق وظايف خود را به آيا اين را بايد شورا به ش

شده تا مردم  همچنين تأكيد كرد: خواهش بنده اين است كه با صداوسيما هماهنگي الزم انجام شود تا نطق اعضاي شورا پخش ايشان     .مجدداً مطرح نشود
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در ادامه رييس شوراي شهر ضمن خير مقدم به مهمانان شركت آبفا كه جهت اداي    .كه اعضاي شورا پيگير رفع مشكالت موجود در سطح شهر هستندببينند 
    ، بهزاد شريفي سپس     به صحن شورا آمدند ،خواست تا توضيحات خود را مطرح نمايند .آب و فاضالب    ٧و ماده    ٣در خصوص تبصره  پاره اي از توضيحات  

شركت آبفا  با بيان اينكه آقاي حسيني مديريت شركت به علت جلسه ديگري نتوانستند در صحن حضور پيدا كنند، ضمن تبريك به آقاي    مشاور اقتصادي
ما    گفت:  فيشري .    آب و فاضالب پرداختند  ٧ماده  و    ٣د تبصره  ربه بيان گزارشي از عملكرد و هزينه كرد بخشي از موا علوي جهت تصدي پست شهردار رشت  

حدود    تا كنون چيزي  ٩٧كه طبق مجوز شورا از سال   درآمد پيش بيني كرديم آب و فاضالب  ٧و ماده  ٣تبصره تومان از محل   ميليارد ١٢ تا ١٠ساالنه حدود 
تصميم بر آن شد به    اما  يم.را كرد ما چند پروژه از جمله در معلولين اج  تا كنون مصوب كردهكه شورا    مجوزهايي  طبق  مي شود و  ميليارد تومان    ٤٥الي    ٤٠

معاون خدمات    ،رضا سبحانيدر ادامه   .و در فاضالب جنوبي كار را متمركز كنيم و فاز به فاز جلو ببريم  شهر  يجاي اينكه پراكنده كار كنيم از قسمت جنوب
متر مكعب به باال و  ٣٠ و از ريال افزايش بها داشتيم است ١ر طبقات خانوادگي به ازاي هر ليتما در  ٣تبصره از محل  گفت : ،مشتركين و درآمد آب و فاضالب

است كه در    ميليون تومان تعهد پرداخت  ٤٠٠ميليارد و  ٣٤    ٧ماده  و    ٣از محل تبصره  پيش بيني ما      .ريال مي رسيد  ٢به محسوب شده و تعرفه آن    ٢طبقه  
پروژه طبق پيشنهاد شوراي    ٤سبحاني ادامه داد : مادر شركت آبفا    .  ميليون تومان وصولي داشتيم  ٧٤٠ميليارد و    ٢٨  ،  ١٤٠٠  تا پايان شهريورسه سال گذشته  

  شامل:  ميليارد تومان تعريف كرديم  ٤٤به مبلغ حدود  جمعًا  اسالمي شهر  
  ميليارد ١٠رشت  اجراي شبكه فاضالب در مناطق خاص    -
  ميليارد   ١٢كوي امام رضا    فيه خانهتص   -انميليارد توم  ١٢تكميل فاضالب جنوب رشت    -
تبصره    تعرفهمبلغ روي  %    ٢٠و طبق مصوبه شوراي قبل قرار شد از مهرماه امسال    ميليارد تومان  ١٠ادامه ساماندهي رودخانه گوهررود غير از پارك بانوان    -

 .افزايش پيدا كند    ٣ماده  
ادامه   اين است كه مسكن مهر را تحت    ركت آبفا، اظهار داشت : تصفيهش  برداري و توسعهمعاون بهره ،  عليرضا غياثي  در  خانه ها ظرفيت دارد و كاركردش 

زمان    همي  پروژه   د.شومي  جوبمتصل كرده و مانع از ورود فاضالب به رودخانه زر تصفيه خانه  پوشش قرار داده و خط انتقالي از شهرك فومن شيمي را به  
بيني كرديم كه از محل تبصره كل  پيش   براي اين پروژه  فقره انشعاب  ٤٥٠متر شبكه و  ٢٨٤٨  و  هيد انصاري آغاز شدشروع شد از كوي ش  ٩٧ديگر كه از سال  

متر لوله گذاري    ٥٧٦٤پروژه ديگر پروژه تصفيه خانه جنوبي رشت است   كنيم.فقره انشعاب را وصل    ٢٩٦متر و    ٣٥٢٧و ما موفق شديم    عمليات انجام شد
حضور داشته    ودخ آبفا  انتظار ما اين بود مديريت    ، نائب رييس شورا اظهار داشت :  عزيزيدر ادامه     است .  متر تا كنون انجام شده  ٥٣٠٥بيني شده كه  پيش 

  ، توزيع شبكه  به تعمير و نگهداري    صراحت  ٧ماده    اظهار داشت :شفيعيسپس       .رسمي از ايشان دعوت كردندطي يك دعوت  باشند چرا كه نمايندگان مردم  
از محل بودجه ملي    بايد  نداما چيزي كه دوستان در اين جلسه توضيح داد  هستيم.و توسعه    شهرازي تاسيسات همچنين در راستاي شبكه هاي فاضالب  بازس 

است در    منتفي شده  ٧دوم اينكه ماده    .اين پول براي اين محل استند  نشد  اليروبياز نقاط چندين سال    شهر و بعضينقطه    ٤٤وقتي در  .  خود انجام دهند
هاي بزرگ را از طريق بودجه ملي پيگيري  بنابراين پيشنهاد بنده اين است كه پروژه   ه،بود   ٧سالي كه شوراي شهر مصوب كرده و بر مبناي ماده    ٣٠حالي كه  

به صورت ناعادالنه فقط به    نكهنه ايآبي بايد توزيع شود  ي  منطقه    ٤مردم شهر در پرداخت قبوض سهيم اند و پول آن هم در تمام    ي  سوم اينكه همه  .كنند
مردم در پرداخت ماليات ارزش   .خطاب به افراد نيست بلكه نگاه ما به سازمان استما در جلسات بحث  ي نيز افزود:هادي رمضان .يك بخش تخصيص داده شود

 دارند خدمات نيز دريافت كنند.   افزوده و تعرفه ها همراهي مي كنند اما توقع

  ها و لوايح: اعالم وصول طرح    
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ٨/ ٣مورخ    ١٦٢٢ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٨/ ١مورخ    ١٤٠٠- ٥٥٣٠ش ر ف ـ  رشت به شماره   ـ اليحه شهرداري١

  اعالم وصول شد.  "سيد حسين موسويبه آقاي  كمك مالي   "در خصوص  

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٨/ ٣مورخ    ١٦٢٣ده به شماره  ثبت ش  ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠- ٥٣٣٩ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٢
پرداخت وجوهات و جرايم متعلقه ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي همكاران بازنشسته توسط شهرداري (مربوط به    "شورا در خصوص  

آن به اتفاق مقرر شد  با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با يك فوريت   "خانم مرادي)
  به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٥٨٣ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٧مورخ    ١٤٠٠- ٥٣٥٢ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٣
فوريت در    ")معلم  ٢  فاز  به   گلسار  اصفهان  بلوار  حدفاصل(   كوچكي  شهيد  محور  بازگشايي  پروژه  اجراي  "شورا در خصوص   با قيد يك 

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

به شماره    ـ اليحه شهرداري ٤ در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٥٨٤ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٤٤٦٥رف ـ  ش رشت 
در خصوص   اعتباري  افزايش  "شورا  مقدس)    ٦٠٦٠١٠٠٧رديف  دفاع  موزه  پارك  و  فرهنگي  مركز  احداث  در    "(پروژه  فوريت  دو  قيد  با 

جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق مقرر شد به صورت عادي به  
  بط ارجاع گردد. كميسيون ذير 



  

~ ٣٨ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده  ١٤٠٠/ ٦/ ٢٤مورخ  ١٤٠٠- ٤٣٥٣ش ر ف ـ رشت به شماره   اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١١٧٧به شماره  

اينكه   به  عنايت  با  احزاب  خانه  قرارداد  تمديد  به  نسبت  دارد؛  نظر  شهرداري  در 
شوراي اسالمي شهر و    ١٣٩٨/ ٧/ ١٤  مورخ   /ش٩٨/ ٩٢٧به موجب مجوز شماره  رشت  

شماره   به    ١٣٩٨/ ٤/ ٢٣  رخ مو  ٨٠٢٩/ ٩٨/ ٢/ ٢٦٣٥نامه  منضم  محترم  فرمانداري 
يك باب خانه وياليي واقع در استقامت دو، كوچه نسترن    ١٣٩٨/ ٤/ ٢٣صورتجلسه  

از تاريخ   با پرداخت وديعه  به مدت يك سال رهن در اختيار    ١٣٩٨/ ٨/ ٢٠شرقي را 
خانه احزاب قرار داده است، حاليه با توجه به اتمام مدت قرارداد، طي نامه به شماره  

،  درخواست تمديد قرارداد مزبور به مدت يكسال را دارند  ١٤٠٠/ ٥/ ١٢مورخ    ٨٤٣٧٠
  اقدام نمايد. 

ــه و  ــيون برنام در كميس
و حقـوقي شـورا  بودجه 
مطرح و پس از بحـث و 
پيشـنهاد  بـا  نظر  تبادل 
شـهرداري بــا توجــه بــه 
مصــوبه ابالغــي شــماره 

/ش مــــــورخ ٩٢٧/٩١
شـــــوراي  ١٤/٧/١٣٩٨

اســالمي شــهر رشــت 
  ديد.موافقت گر

٨  
٤  
٧  

١٤٠٠  

مصـوبه شـورا: از    متن  تن  ده  به حضور  توجه  با  احزاب،  خانه  قرارداد  تمديد  در خصوص  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با 
 رأي موافق، مخالفت گرديد.   ٣رأي مخالف و    ٧اعضاي محترم شورا، با  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ٧  ٣    جمـــع
  ☒  تصويب نشد          ☐تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه 

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت    ١٤٠٠/ ٧/ ١٠مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠١ش ر ف ـ  رشت به شماره  اليحه شهرداري 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٥٩شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ارائه   به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  تخفيفيبستهشهرداري  تشويقي   هاي  و 
حاشيه پارك  هوشمند  مديريت  پيوستي)  پروژه  (جداول  رشت  شهر  اي 

يكي از اهداف مديريت فضاهاي  شركت چشم انداز ارتباط، با عنايت به اينكه  
- هاي حاشيهاي، ايجاد عدالت اجتماعي در استفاده از پاركينگپارك حاشيه

  پاركينگ   فضاهاي  تامين  جهت  به  آن  درآمدهاي  تخصيص  و   اي سطح شهر
  معاونت   كمك  با  رشت  شهرداري  اريگذ  سرمايه  لذا سازمان   . باشد  مي  جديد

  شماره   مصوبه  اجراي  در   رشت  شهرداري   زيربنايي  و   عمراني  امور
به    ١٣٩٨/ ٧/ ١١خ  مور  ش/ ٩٨/ ١٣٧٧ نسبت  رشت،  شهر  اسالمي  شوراي 

در كميسيون برنامه و بودجه و 
حقوقي شورا مطـرح و پـس از 
بحث و تبـادل نظـر بـا كليـات 
بـا  پيشنهادي شهرداري  اليحه 
پيوسـتي  در جداول  اصالحاتي 

  موافقت گرديد.
در كميســيون حمــل و نقــل و 
ترافيك شورا مطرح و با اليحـه 
پيشنهادي شهرداري منوط بـه 
ــت  ــل موافق ــوارد ذي ــت م رعاي

  گرديد؛

١٠  
  
  
  
  
٨ 

  
  
  
  

٢٥  
٧  

١٤٠٠  
  
  
  
  
٢٤  
٧  

١٤٠٠  



  

~ ٣٩ ~ 
 

  

  

مديريت   گذاري  سرمايه  پروژه  فراخوان  برگزاري  قانوني  تشريفات  برگزاري 
انداز ارتباط    هوشمند پارك حاشيه اي شهر رشت اقدام نمود و شركت چشم

به عنوان سرمايه گذار پروژه مذكور در   امتيازات الزم در فراخوان،  با كسب 
گرديد انتخاب  رشت  در     شهر  ادامه  در  شهروندان  لذا  ترغيب  راستاي  در 

محترم به مشاركت در اجرايي شدن و پيشبرد اهداف اين پروژه و همچنين با  
ايج در خصوص  محترم شورا  اعضاي  دغدغه  به  رضايتمندي  عنايت  بستر  اد 

كشور اقتصادي  شرايط  به  توجه  با  محترم  شهروندان  و  كسبه  اقدام    براي 
    . نمايد

ــاعي در  ــدالت اجتم ـ ايجــاد ع
استفاده از پاركينگ حاشيه اي 
ســـطح شـــهر و تخصـــيص 
درآمدهاي آن به جهت تـأمين 

  فضاهاي پاركينگ جديد.
ـ ايجاد بستر رضايتمندي براي 
كسبه و شـهروندان محتـرم بـا 

ــه  ــادي توج ــرايط اقتص ــه ش ب
  كشور

    
  
  
  
  

اي  و تشويقي پروژه هوشمند پارك حاشيه  هاي تخفيفيبسته  با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
رعايت موارد ذيل با توجه به حضور ده  شهر رشت با اصالحاتي در جداول پيوستي مربوطه به شركت چشم انداز ارتباط،منوط به  

  رأي مخالف، موافقت گرديد؛   ١رأي موافق و    ٩تن از اعضاي محترم شورا،  با  
ـ ايجاد عدالت اجتماعي در استفاده از پاركينگ حاشيه اي سطح شهر و تخصيص درآمدهاي آن بـه جهـت تـأمين فضـاهاي 

  پاركينگ جديد. 
 روندان محترم با توجه به شرايط اقتصادي كشورـ ايجاد بستر رضايتمندي براي كسبه و شه

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☒  ☐  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  عباس نژاد مسعود   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ـ   ف  ر  ش  شماره   به  رشت  شهرداري  مورخ    ١٣٩٩ـ    ٦١٩٨اليحه 
به شماره    ١٣٩٩/ ٧/ ٢١ در دبيرخانه شورا    ٩٩/ ٨/ ٧مورخ    ١٧٨٣ثبت شده 

ونيم   يك  تملك  به  نسبت  دارد؛  نظر  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  مبني 
ثبتي   پالك  ششدانگ  از  مشاع  به    ٤بخش    ١٤سنگ    ٤١٦دانگ  رشت 

كل   مربوطه    ٦١٠مساحت  طرح  مترمربع  براساس  كه  پور  يوسفي  وراث  به 
تفصيلي و نقشه شيت شهر در حريم و فضاي سبز حريم رودخانه واقع در  
خيابان نامجو، خيابان شهيد كاظم سيادتي، انتهاي بن بست رز قرار گرفته،  
مبلغ   به  دادگستري  رسمي  كارشناسان  هيأت  نظريه  براساس 

(تملك مسيرهاي  ٤٠١٠٤٠٠١ريال و از محل رديف اعتباري  ٥/ ٣٣٧/ ٥٠٠/ ٠٠٠
مصوب در بودجه) و با عنايت به اينكه شهرداري سابقاً سه دانگ مشاع از  

در كميسيون برنامـه و بودجـه و 
حقوقي شورا مطرح و  بـا عنايـت 
به اينكه ملـك مـذكور بخشـي از 
امالك حاشيه رودخانه محسـوب 

دي مـي شــود بــا اليحــه پيشــنها
شــهرداري بــه صــورت غيرنقــد و 
معاوضه بـا امـالك مسـكن مهـر 

  موافقت گرديد.
  

ــعه  ــران وتوس ــيون عم در كميس
شهري شورا مطرح و با عنايت به 
ــي از  ــذكور بخش ــك م ــه مل اينك

١٠  
  
  
  
  
  
  
٧  

٢٥  
٧  

١٤٠٠  
  
  
  
  
  
  
٥  
٨  

١٤٠٠  
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شماره   مجوزهاي  برابر  را  مورخ  ٣٤٧/ ٩٦ششدانگ  و    ٩٦/ ٢/ ٢٥/ش 
مورخ  ٩٥/ ٣٥ حل   ٩٥/ ١/ ١٤/ش  هيأت  رأي  برابر  و  است  نموده  تملك 

صله  وا  ٩٩/ ١١/ ٢٨مورخ    ٩٩/ ٨٠/ ٤/ ١١٥٩اختالف استانداري گيالن به شماره  
نامه شماره   مورخ  ٩٩/ ٥٢٢طي  شوراي اسالمي شهر رشت،    ٩٩/ ٣/ ٢٢/ش 

  مبني بر بالمانع بودن پرداخت ملك معوض برابر قانون، اقدام نمايد. 

امالك حاشيه رودخانه محسـوب 
مـي شــود بــا اليحــه پيشــنهادي 
ــد و  ــه صــورت غيرنق ــهراري ب ش
معاوضه بـا امـالك مسـكن مهـر،  

  ديد.موافقت گر

  ٤١٦با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتي    متن مصـوبه شـورا:
مترمربع واقع در خيابان نامجو، خيابان شهيد كاظم سيادتي، انتهاي بن بست رز،    ٦١٠رشت به مساحت كل    ٤بخش    ١٤سنگ  

  ٥/ ٣٣٧/ ٥٠٠/ ٠٠٠مربوطه به وراث يوسفي پور و پرداخت غرامت آن براساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ  
ريال، با عنايت به اينكه ملك مذكور بخشي از امالك حاشيه رودخانه محسوب مي شود به صورت غيرنقد و معاوضه با امالك  

 مسكن مهر،  به اتفاق آرا موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

          جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ  
  جلسه 

٤  

شماره    شهردارياليحه   به  ـ  رشت  ف  ر  ثبت    ١٤٠٠/ ٧/ ٦مورخ    ١٤٠٠- ٤٧٦٥ش 
شماره   به  اينكه    ١٤٠٠/ ٧/ ١٢مورخ    ١٣٥٨شده  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

رشت   شماره  شهرداري  هاي  درخواست  به  توجه  مورخ    ٤٣٤/ ٥٩٤٠٣٥با 
؛ نسبت به  نظر دارد  اداره اطالعات، در ١٤٠٠/ ٢/ ١١مورخ   ٤٣٤/ ٥٩٤٩١١و ١٤٠٠/ ٢/ ٨

مساحت  ري  واگذا به  زمين  قطعه  يك  پالك    ٢٢٥١/ ٧ششدانگ  داراي  مترمربع 
  خرمشهر،   بلوار   ، ملكي شهرداري رشت به نشاني ٤بخش  ٧٨سنگ    ٣٥٧٣ثبتي  
  دادگستري   رسمي  كارشناسان  هيات   كارشناسي   به   توجه   با   گمنام،   شهداي   بلوار 

 دو و نود و دويست و ميليارد شش و پنجاه( ريال ٥٦/ ٢٩٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠ قبال مبلغ در
  اقدام نمايد.   اطالعات  كل اداره به ) ريال  هزار پانصد  و  ميليون

در كميســيون برنامــه و 
بودجه و حقـوقي شـورا 
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــهرداري  ــنهادي ش پيش

  موافقت گرديد.
در كميسيون عمـران و 
ــورا  ــهري ش ــعه ش توس
ــه  ــا اليحـ ــرح و بـ مطـ
ــهرداري  ــنهادي ش پيش

  موافقت گرديد.

١٠  
  
٧  

٢٥  
٧  

١٤٠
٠  

  
  
٥  
٨  

١٤٠
٠  

  ٢٢٥١/ ٧ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري    متن مصـوبه شـورا:
  با   گمنام،  شهداي  بلوار   خرمشهر،  بلوار   ، ملكي شهرداري رشت به نشاني ٤بخش  ٧٨سنگ    ٣٥٧٣مترمربع داراي پالك ثبتي  

  دويست   و  ميليارد شش  و  پنجاه(  ريال  ٥٦/ ٢٩٢/ ٥٠٠/ ٠٠٠  قبال مبلغ  در   دادگستري  رسمي  كارشناسان  هيات   كارشناسي  به  توجه
 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  اطالعات  كل  اداره به) ريال  هزار پانصد و ميليون   دو و نود و
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     مجيد عزيزي   -رضا عاشري      -     هادي رمضاني -        سيد شمس شفيعي  -  نادر حسيني        -       عليرضا تاج شهرستاني   -   حاضرين در جلسه:

      مهدي نوري هريس -محمد حسين واثق كارگرنيا      -سيد امير حسين علوي        -مسعود عباس نژاد       -سيد حسين رضويان     -                          
  غائبين: 

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  حسيني نادر   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

      ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        انتخاب اعضاي كميسيون  توسعه پايدار شوراي اسالمي شهر رشت   ٥

شـورا: مصـوبه  در   متن  اعضاي    سپس  انتخاب  ماده  كميسيونخصوص  استناد  به  شورا   وظايف،    ٢هاي  شرح  دستورالعمل 
اداره كميسيون و چگونگي  .. (مصوب سال  تركيب، تعداد  و  تبادل١٣٨٥هاي شوراهاي اسالمي  و  بحث  نظر صورت  ) در جلسه 

به  توسعه پايدار  اعضاي كميسيون   با اكثريت مطلق آرا،    پس از اخذ رأي مخفي  گرفت و بنا به پيشنهاد رييس محترم شورا و 
گرد انتخاب  زير  پايداركميسيون    د؛يشرح  مسعود   ؛آقايان  شورا:  توسعه  رضويان،  حسين  سيد  رمضاني،  هادي  حسيني،  نادر 

 عباس نژاد و مجيد عزيزي. 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  
امير حسين علوي عضو محترم شوراي اسالمي    ١٤٠٠/ ٨/ ١درخواست مورخ   آقاي سيد  جناب 

مبني بر استعفا از    ١٤٠٠/ ٨/ ٥موررخ    ١٦٤٧شهر رشت ثبت شده  در دبيرخانه شورا به شماره   
 عضويت در شوراي اسالمي شهر رشت با عنايت به انتخاب ايشان به عنوان شهردار رشت.  

      

مفيد   امير حسين علوي    مذاكرات :خالصه  برايم    سيد  عنوان كرد:  اعضاي شوراي اسالمي شهر  همه  از  قدرداني  و  تشكر ويژه  اين جلسه ضمن  در 
كشور    افتخاري بود كه ديشب به نمايندگي از طرف شوراي اسالمي شهر رشت و به جهت اهميت اين شهر به عنوان يكي از بزرگترين مراكز استاني شمال

با بيان اينكه به جهت اهميت دو شهر بزرگ تهران به عنوان پايتخت و  علوي  .ز سوي وزير محترم كشور بودم شاهد ابالغ حكم رسمي خود به عنوان شهردار ا
  ايشان  .استشهر رشت ابالغ شهرداران آنها شخصا از سوي وزارت كشور انجام شد، ابراز داشت: اين اتفاق مبارك نشان دهنده اهميت بسيار زياد شهر رشت  

پر عنايات  با  داشت:  را  اذعان  ابالغ حكم شهردار  زمانهاي  از كوتاهترين  واسطه حسن عملكرد مجموعه شوراي اسالمي شهر رشت يكي  به  و  وردگار متعال 
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روز طول كشيد    ١٧كه فرآيند آن از زمان معرفي شهردار منتخب توسط شورا به وزارت كشور تا صدور حكم ابالغ تنها چيزي حدود  شاهد بوديم به طوري  
نكته اهميت محسوب مياي بسيا كه  از كوتاهترين  .شودر حائز  اينكه يكي  بيان  با  بزرگ  علوي  بين شهرهاي  ابالغ حكم شهردار در  و  هاي زمانهاي معرفي 

كارنامه عملكرد و  مبارك است و  اتفاقي  امر هم  اين  عقيده من  به  اذعان كرد:  تهران در شهر رشت رقم خورد،  از  غير  براي شوراي  كشور  بسيار خوب  اي 
سرفصلها و مهمترين مواردي كه در ابالغ حكم شهردار رشت توسط وزير كشور اشاره شده است را متذكر شد و    علوي  .آيدمي شهر رشت به شمار مياسال

كنم تا  سازي به مجموعه مديريت شهري شهرداري رشت ابالغ مي  ها و رويكردهايي كه در متن حكم ابالغ شهردار رشت آمده را جهت پيادهگفت: تمام مؤلفه
شود فراهم  ممكن  نحو  بهترين  به  آن  اجراي  و  تحقق  و    ايشان  .بسترهاي  شهر  اسالمي  شوراي  منويات  اجراي  جهت  رشت  شهرداري  اينكه  بر  تاكيد  با 

كه رخ داد، تنها با    هاي تدوين شده اهتمام بسيار خاصي دارد، افزود: اتفاقات زيادي در اين مدت رقم خورد و فضاهاي مختلفي پيش آمد اما تمام آنچهبرنامه
سيد امير حسين علوي ادامه داد: حق حقوقي و قانوني ما نسبت به بعضي از موضوعات و جمالتي كه بعضا    .هدف خدمت صادقانه به مردم به گذشته سپردم

ه دوخته شده است از برخي موارد  نفر   ١٢ارائه شد به قوت خويش باقي است اما براي سعادت و پيشرفت اين شهر و مردمي كه چشم اميدشان به اين تيم  
اتحاد مثال   .گذشتم و  از وجود انسجام  تيم مديريت شهري سخن گفت و اظهار    عضو شوراي اسالمي شهر رشت  اعضاي شوراي شهر رشت و  بين  زدني 

توزيع عادالنه خدمات به مردم شهر    رساني مناسب و  داشت: بايستي تمام هدف ما اين باشد كه در جهت ارتقاء سطح عملكرد، ايجاد رفاه عمومي، خدمات
هاي  دو مقوله افزايش توان مالي و ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهر رشت را نيازي ضروري و حياتي دانست و عنوان كرد: پيگيري برنامه ايشان    .تالش كنيم

پيدا كندتوسعه با كمك شوراي شهر تحقق  بايد در شهرداري رشت و  از ديگر اولويتهايي است كه  از همه     .اي و زيرساختي  پايان ضمن تشكر  علوي در 
ضاي  عضاي ششمين دوره شوراي اسالمي شهر رشت به واسطه كمكها، صميمت ها، محبتها و اعتمادي كه به وي داشتند، اظهار داشت: قدردان اعتماد اعا

  .شوراي اسالمي شهر رشت هستم و معتقدم همه بايد سعي كنيم تا اتفاقات خوبي براي مردم شهر رشت رقم بخورد
- وتبادلآقاي سيد امير حسين علوي در جلسه مطرح و پس از بحث  ١٤٠٠/ ٨/ ١عفاي مورخ  درخواست است متن مصـوبه شـورا:

 نقطه نظرات اعضاي محترم شورا با استعفاي آقاي سيدامير حسين علوي به اتفاق آرا موافقت گرديد. نظر و بيان 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٧

العاده شـورا بـه منظـور رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقنظر و اخذ  همچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:
ش ر ف ـ  ،  ١٤٠٠/ ٨/ ١مورخ  ١٤٠٠-٥٥٣٠ش ر ف ـ  ،١٤٠٠/ ٧/ ١٧ ١٤٠٠-٤٧٠٦ش ر ف ـ  بررسي لوايح شهرداري به شماره هاي؛  

 ١٥سـاعت رأس  ١٤٠٠/ ٨/ ١٢روز چهارشـنبه مـورخ ١٤٠٠/ ٧/ ٧مـورخ  ١٤٠٠- ١١٧٧٧٩و ش ر ـ   ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٥٣٣٩
 برگزار گردد. 
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨:٣٠جلسه رأس ساعت   

  

  

  

  *   ١٤٠٠/ ١٢/٠٨مورخ :        ١٢جلسه شماره :   *
شماره       دعوتنامه  جلسه  ١١/٨/١٤٠٠مورخ    /ش١٧٠٦/١٤٠٠براساس  دوازدهمين  ساعت    ،  رأس  رشت،  شهر  اسـالمي  شوراي  العاده)  محل    ١٥:١٥(فوق  در 

به رياست جناب آقاي  اسالمي    ساختمان شوراي  از كالم هستي محمد حسين واثق كارگرنيا،  شهر رشت  بخش قرآن    رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند 
   مجيد برگزار گرديد.

  دستورات جلسه :  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  نامه  حسن    ١٤٠٠/ ٨/ ١٠مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٨٨٠٠ـ  آقاي  تحليف  مراسم  درخصوص 
ششمين دوره شوراي اسالمي شهر رشت و انتخاب عضو جايگزين آقاي سيد امير حسين علوي  كريمي كرنق به عنوان عضو اصلي  

  در كميسيون هاي شورا، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي و.. . 

بررسي اليحه شهرداري به شماره    ـ  ـ  رشت  ر ف  مبلغ  درخصوص    ١٤٠٠/ ٨/ ١مورخ    ١٤٠٠-٥٥٣٠ش  (دو   ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠پرداخت    ريال 
  . (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير) ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري   سيد حسين موسويبه آقاي مالي   ميليون تومان) كمك

مصوبات  ٤و    ٣پيرامون اعتراض به بندهاي    ١٤٠٠/ ٨/ ٥مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٨٦١٧ـ بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره  
مورخ   رشت  شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  شرح(پرداخت  پيرامون    ١٤٠٠/ ٧/ ١٤نهمين  به  مناسبت    ٣٠موضوعاتي  به  تومان  ميليون 

و برنامه پنج   بر اجراي طرح  جشن عاطفه ها)و(واگذاري مكان استقرار مشاور طرح برابر قرارداد مشاوره تهيه و تكميل و نظارت 
  ساله توسعه و عمران شهر و فعاليت هاي حوزه نفوذ شهر رشت). 

به رشت  شهرستان  فرمانداري  نامه  بررسي  هاي    ١٤٠٠/ ٨/ ٨مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ٨٦٨٤شماره     ـ  بند  به  اعتراض    ٣و    ١پيرامون 
با موضوعاتي به شرح؛(پرداخت غرامت به خانواده هاي داوودي    ١٤٠٠/ ٧/ ٢١مصوبات دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  

  و جناني) و (نامگذاري معابر). 

در خصوص معرفي يك نفر از اعضاي  شوراي اسالمي   ١٤٠٠/ ٨/ ١١مورخ    ١٤٠٠ـ١٤١٠٢٤ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ  
  شهر رشت به عنوان ناظر در ستاد توسعه و مديريت گردشگري. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒سيد امير حسين علوي                  ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات : 

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  .داشت   گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  حسين فهميده، ياد  شهيد  نامهوصيت    از   بخشي  قرائت  با  ، منشي شــورا  عليرضا تاج شهرستاني در ابتداي جلسه،  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
:  كرد اظهار رشت شوراي جديد عضو كرنق كريمي حسن حضور به اشاره با ،رئيس شوراي اسالمي شهر رشت ، محمد حسين واثق كارگرنيا جلسه آغاز در

  را   الزم  اهتمام  دارد،  حضور  رشت  شهردار  جايگاه  در  امروزه  كه  شورا  پيشين  عضو همچون  نيز   وي  دانيم  مي  يقين  و  دارم  موفقيت  آرزوي  شورا  جديد  عضو  براي
  تاريخ   در  بزرگ  رويداد  سه  با  مصادف  آبان  سيزدهم  داشت  گرامي  با  ايشان  دارد.  شهري  مشكالت  رفع  منظور  به  شورا  با  بيشتر  همراهي  و  همدلي  منظور  به

  ايران  نشيب  و  پرفراز  تاريخ  در  كه  است  رويدادها  اين  از  يكي  پهلوي  فاسد  رژيم  توسط  ٤٣  سال  در)  ره(  خميني  امام  حضرت  تبعيد:  افزود  اسالمي  ايران
  هاي  آرمان  از  حمايت  در  زمين  ايران  آموزان  دانش  ٥٧  سال  در  همچنين:  گفت  و   كرد  اشاره  آبان  سيزدهم  رويداد  ديگر به  كارگرنيا  .دارد  مهمي  نقش  اسالمي

  نام   به  روز  اين  و  گرفتند  قرار  شاه  نظاميان  گلوله  هدف  مورد  متاسفانه  و  ريختند  ها  خيابان  به  پهلوي  رژيم  با  مخالفت  در  و  ايران  اسالمي  انقالب  و  راحل  امام
  جاسوسي  النه تسخير: گفت و كرد اشاره آبان سيزدهم در ساز تاريخ و مهم رويداد سومين به رشت شهر  اسالمي شوراي رئيس .شد  نامگذاري آموز دانش روز

  روحيه   بر  تاييدي  و  جهاني  استكبار  با  مبارزه  روز  كه  شود  مي  محسوب   تاريخ  اين  مهم  رويدادهاي  از  ديگر  يكي)  ره(    امام  خط  پيرو  دانشجويان  توسط  آمريكا
  در   سامانه  اين:  كرد  تصريح  رشت  شهرداري  ١٣٧  سامانه  فعاليت  به  اشاره  با  كارگرنيا   .است  جوان  نسل  باالخص  اسالمي  ايران  دالور  ملت  ستيزي  استكبار
  جديت  به  سامانه  اين  طريق  از  مردمي  مطالبات  و  ها  تماس  داريم  انتظار  و  شد  اندازي  راه  شهروندان  و  شهري  مديريت  مجموعه   بين  ما  ارتباط  تسهيل  راستاي
  به  پاسخگويي   منظور  به  گذشته  روز  اينكه  بيان  با  وي  .كند  پيدا  افزايش  مجموعه  اين  و  شهروندان  مابين  اعتماد  تا  شود  پيگيري  شهري  مديريت  حوزه  توسط

  توسط   شده  مطرح  مطالبات  و  مردم  هاي  تماس  از  حاصله  نتايج  پيگيري  منظور  به  سامانه  اين  مسوول  به:  گفت  كردم  پيدا  حضور  ١٣٧  سامانه  در  شهروندان
  هاي   دغدغه   بيشتر  جديت  با  تا  دهم  مي  تذكر  مهم  اين  پيگيري  پيرامون  رشت  شهردار  به  نيز  بابت  اين  از   و  است  شده  انجام  الزم  تاكيدات  شهروندان
  .كنند  برطرف  و  پيگيري  را  شود  مي  برقرار  سامانه  اين  طريق  از  كه  شهروندان

  اشاره  شفت  امداد  كميته  سرپرستي  جايگاه  در  رشت  شهر  شوراي  عضو  حسيني نادر  فعاليت  پيرامون  شده  ايجاد  حواشي  به  رشت،  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس
 و  شهري   امور  كل  اداره  طريق  از  را  موضوع  اين  داشتند  مسئله  اين  پيرامون  رسانه  اصحاب  و  شهروندان  از  برخي  كه  هايي  دغدغه  به  توجه  با:  گفت  و  كرد

  سرپرست   جايگاه در شورا  عضو  اين  حضور كه كردند  اعالم  شد ارسال  شورا  به  كل  اداره  اين سوي  از  كه  جوابي در  و  كردم  پيگيري  گيالن  استانداري  روستايي
  .  ندارد  قانون  با  منافاتي  نشود  منتقل  شهر  آن  به  وي   مسكوني  منزل  كه  زماني  تا  شفت  امداد  كميته

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
با ارائه تصاويري در صحن شورا با اشاره به يكي از اين تصاوير   كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي اسالمي شهر رشت، رييس  سيد حسين رضويان

.. است كه  از نقاط مختلف شهر رشت اظهار داشت: اين تصوير تقاطع غيرهمسطح جانبازان، اين تصوير مربوط به بلوار خرمشهر، نبش كوي امام رضا (ع) و.
: وضعيت روشنايي معابر در سطح شهر رشت وضعيت اسفناكي است، مناطق مختلف    ادامه داد  ايشان  .در خصوص آن وجود داشته است  مراجعات بسياري

انتظاري كه مردم از ما و هركسي كه در اين شهر مسئوليتي دارد اين    .  شهر رشت داراي چنين وضعيتي است. پارك مركزي شهر رشت در تاريكي قرار دارد
هاي مختلف توپ را در زمين يكديگر بيندازند و بگويند اين موضوع  اينكه ادارات و سازمان   .ات عمومي را به بهترين شكل ممكن دريافت كننداست كه خدم

مردم در    خواهيم كه خواست و ارادهطور كه در دوره انتخابات به مردم عرض كرديم؛ شهري ميكند. همانوظيفه ما نيست، دردي از دردهاي مردم را دوا نمي
صراحتاً هزينه روشنايي معابر بر عهده مؤسسات برق و   ١٣٤٤قانون بودجه سال    ٥١عضو شوراي شهر رشت با بيان اينكه در تبصره    .آن جريان داشته باشد

تصويب كرده است، در سال   نامه مربوط به طرز اجراي ماده مذكور راآيين ١٣/١٠/١٣٤٦وزيران در جلسه : هيئت اذعان داشتوزارت نيرو گذاشته شده است، 
جايي تأسيسات آب و برق شناخت و در اجراي ماده يازده  ه  ب  وزيران وزارت نيرو را مسئول تأمين روشنايي معابر و جاهيئت   ١٨/١٠/١٣٦٤در جلسه    ١٣٦٤

قرره در مصرف برق معابر تأمين و برداشت  اي رأساً از محل عوارض مهاي برق منطقه آن، هزينه روشنايي معابر توسط شركت   ٢سازمان برق ايران و تبصره  
  قبال   در  اداري  عدالت  ديوان  اصناف  و  مالي  –: هيئت تخصصي اقتصادي  تاكيدكردبا اشاره به طرح شكايت در اين خصوص در شهر اصفهان،    ايشان   .گردد
رضويان با ارائه     .نيروي برق بايد روشنايي معابر را تأمين كنند  هاي توزيعهاي كشور تعيين نشد و قانوناً شركت ها و دهياري راي شهرداري ب  تكليفي  نيرو،  وزير

آوري تير  يك نامه از سوي معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستان، اظهار داشت: در اين نامه خطاب به مديريت توزيع نيروي برق شهرستان رشت، به جمع 
مانده، تأكيد شده است. بنده درخواست دارم تا در جلسه بعد مسئولين شركت  ان باقي هاي فرسوده در وسط خيابوساز در بافتهايي كه ناشي از ساخت برق

:  خاطرنشان كردرئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر رشت   .توزيع نيروي برق به صحن شورا آمده و پاسخگوي سؤاالت شهروندان شهر رشت باشند
آيند با يك خيابان  مردم اين شهر باشد، انتظار مردم اين است كه وقتي غروب به خيابان مي  اندازه شأن  كند بايد خدماتش بههركه در اين شهر خدمت مي 

 .شوندمواجه    روشن

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :  
آبان روز مبارزه با استكبار جهاني و اشاره به    ١٣شوراي شهر رشت، با گرامي داشت    رييس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي  ،  سيد شمس شفيعي 

: روز گذشته آمريكاي قلدر قصد تعرض به كشتي ايراني را داشت كه بار ديگر فرزندان سپاهي نشان دادند كه  اظهار داشتسالروز تبعيد امام خميني (ره)،  
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با اشاره به مبحث    ايشان  .هاي ايراني هدايت كرده و دشمنان را خوار و ذليل كردندشتي ايراني را به آب پاسدار هوا و زمين مرزهاي كشورمان هستند و ك
با استاندار محترم است، آغاز كار  تأكيد كردمديريت يكپارچه شهري،   آنان  انتظامي هماهنگي  : موضوعاتي مانند آب، برق، فاضالب و نيروهاي نظامي و 

شمس شفيعي ضمن تبريك انتصاب استاندار     .عنوان مشكل سطح كشوري استان گيالن و شهر رشت استوع مهم پسماند به استاندار باتجربه گيالن موض
كنم تا رويه  گرا و متخصص گيالن درخواست مي بومي گيالن، انتقادي را از حوزه استانداري گيالن مطرح كرد و عنوان داشت: بنده از استاندار واليي، عمل 

ميليون نفر  شود كالنشهر رشت با بيش از يك مگر مي .الح شود و رويكرد خدمت به مردم و تعامل الزم براي ارائه خدمت ايجاد شودناصحيح گذشته اص
انگيز اين  ميليون نفر گردشگر، امكان حضور نمايندگان خود در شورا در استانداري را نداشته باشد؟ تراژدي غم  ٣٠تا    ٢٥جمعيت روزانه و ساالنه بيش از  

نفر از افراد مختلف در سالن استانداري گيالن    ٣٠٠ست كه شهردار منتخب رشت در شرايطي بدون حضور اعضاي شوراي شهر معارفه شد كه بيش از  ا
عضو شوراي شهر رشت     .حضور داشتند! چنين چيزي سابقه نداشته و حق مديران، معاونين شهرداري و نمايندگان مردم در شورا چنين چيزي نيست

بار  ها است، بسيار تأسف اند و وظيفه آنان نظارت بر حسن انجام پروژه نهاد دموكراتيك كه از دل شهروندان و با انتخاب مردم آمده : تحقير كردن يك افزود
ي قاليباف به  شمس شفيعي اظهار داشت: زماني كه آقا    حساب نياوردن شورا در جلسه شوراي اداري توهين به موكلين ما يعني مردم نيست؟است. آيا به 

پذير است؟ اين رويه غلط بايد  نفر در جلسه حضور داشتند، اما اعضاي شوراي شهر رشت دعوت نشدند. مگر چنين چيزي امكان   ٥٠٠شهر رشت آمدند  
ست اعضاي شورا دعوت شوند  باييابند مي ها را جبران كنند. همچنين وزرايي كه در گيالن حضور مي قانونياصالح شود. انتظار دارم استاندار محترم اين بي 

در پايان تأكيد كرد: شوراي ششم شوراي كار است و ما آغوشمان براي كار    ايشان   .تا مشكالت بيان شود و راهكار برطرف شدن مشكالت بررسي گردد
  .كردن باز است و انتظار داريم در هر حضور وزرا، اعضاي شورا نيز دعوت شوند 

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :  
آبان، روز مبارزه با استكبار جهاني؛    ١٣ضمن گرامي داشت فرارسيدن روز  ،رييس كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي اسالمي شهر رشت    در حسيني نا

واسطه حضور در شورا جز خدمت به مردم و  ادامه داد: هدف ما به  ايشان .ديد شوراي شهر رشت تبريك گفتج عنوان عضو حضور حسن كريمي كرنق را به 
دهي داده شده است و اين خدمت به همشهريان و مردم را در ابعاد  ها در همين مسير جهت تعالي شهر در ابعاد مختلف نيست و تا به امروز همه تالش 

عنوان كارمند كميته امداد  سال به  ٢٠ينكه پيش از حضور در شوراي شهر رشت  حسيني با اشاره به ا   .مختلف ما با هيچ پست و مقامي عوض نخواهيم كرد
شدم، هر عضو شورا اگر كارمند جايي باشد و در شورا  : روزانه در اداره حاضر شده و در سر ساعت معين خارج مي عنوان داشتامام خميني (ره) بوده است، 

كار خود در همان سازمان حضور يابد و بخشي از فعاليت خود را در شورا در قالب چهارچوبي كه    نيز عضويت داشته باشد مطابق قانون ابتدا بايد در محل
اي ايجاد شد كسي كه عضو شورا است كامالً صد در صد بايد در شورا باشد و در  عضو شوراي شهر رشت با بيان اينكه شائبه   .شده انجام دهدبرايش تعريف 

: اين شائبه باعث تخريب بنده شده كه ما بايد خدمت كنيم و به سازمان خود ديني نداريم، همشهريان  تأكيد كرد محل كار خودش نياز نيست حضور يابد،
شده را بايد در شورا حضور يابيم. اين موضوع براي  كنيم و بخشي از ساعتي كه تعيين بايد بدانند كه ما بايد ساعتي از روز را در سازمان اوليه خود سپري  

عنوان سرپرست اداره كميته امداد امام خميني (ره) شفت منصوب شدم، گفت:  با بيان اينكه در شب ميالد پيامبر اكرم (ص)، به   ايشان    .كل كشور است
د و در  عنوان كارمند اين مسئوليت را پذيرفتم. اين موضوع هيچ تعارض قانوني با شورا نداراين ابالغ به بنده توسط مديركل محترم استان داده شد و بنده به 

هايي  حسيني با انتقاد از رسانه .مكاتبات نيز اعالم شد، بنده تمام تالش خود را خواهم داشت كه در هر پستي كه حضور دارم نهايت توان خود را ارائه دهم
ها مطرح شد و  رسانه دار توسط بعضي  صورت جهت كه نسبت به حضور همزمان وي در رشت و شفت اشكال وارد كرده بودند، گفت: بعضاً اين موضوع به 

هاي دلسوز و منصف تقاضا دارم كه اين موضوع  باعث آن گشت كه صدها نفر به بنده زنگ بزنند و انتقاد كرده و مباحثي را مطرح كنند. بنده از رسانه 
داشتيم، پس از مدت كوتاهي    هايي كه با شهردار رشت: طبق صحبت اذعان داشتعضو شوراي شهر رشت با اشاره به انتخاب شهردار رشت،     .اصالح شود

گيري شهرداري چه  جهت   كنيمبه مردم اعالم    و  دريافت كردههاي مشخص آقاي شهردار تا پايان سال را  شود تا برنامه مي  قطعاً از شهردار رشت دعوت  
هايي وجود دارد و ك و نسق سازان چه برنامه هاي شهر، تاالب عينگذاري و عمراني و نيروي انساني يا ساماندهي رودخانه هاي سرمايه خواهد بود؟ در حوزه 

در پايان از همه اعضاي شوراي شهر كه نسبت به يكصدمين سالگرد ميرزاكوچك خان جنگلي    ايشان  .رساني كنيمها را بدانيم و به مردم اطالعاين برنامه
ي اجرايي كه متولي پاسداشت يك صدمين سالگرد ميرزا كوچك خان  هافقيه و همه دستگاه نمايم و از استاندار محترم، نماينده ولي تالش كردند تقدير مي 

 .جنگلي هستند كمك كنند تا اين شخصيت بزرگ را به نسل جوان و نوجوان معرفي نماييم

  دستورات جلسه : 
نظر   دستور جلسه   رديف 

  كميسيون 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به   ١٠/٨/١٤٠٠مورخ    ٨٨٠٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شماره    ١١/٨/١٤٠٠مورخ    ١٧١٧شماره   نامه  به  پاسخ  در  شورا  دبيرخانه  مورخ  ١٦٤٧/١٤٠٠در  /ش 

برگزاري جلسه فوق العاده در محل ساختمان شوراي    شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر ٨/٧/١٤٠٠
كرنق ـ عضو علي البدل ششمين  اسالمي شهر رشت با موضوع جايگزيني آقاي حسن كريمي  

عنوان عضو   به  ايشان  براي  تحليف  مراسم  برگزاري  ـ جهت  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  دوره 

      



  

~ ۴۶ ~ 
 

 
       مجيد عزيزي   -رضا عاشري      -   هادي رمضاني   -       سيد شمس شفيعي   -نادر حسيني          -عليرضا تاج شهرستاني          -   حاضرين در جلسه:

      مهدي نوري هريس -محمد حسين واثق كارگرنيا      -سيد امير حسين علوي        -مسعود عباس نژاد       -سيد حسين رضويان     -                          
  غائبين: 

  

  

اصلي در ششمين دوره انتخابات شوري اسـالمي شهر رشت براي باقيمانده دوره ششم فعاليت  
مورخ   استعفاي  به  توجه  با  و  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  اميرح  ١٤٠٠/ ٨/ ١در  سيد  سين  آقاي 

قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي    ٧علوي و براساس  ماده  
نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر  آيين   ١١اسالمي كشور و انتخابات شهرداران و ماده 

بعدي)  ١٦/٤/١٣٨١(مصوب   اصالحات  با  وزيران  سمت    هيأت  براي  شورا  انتخاب عضو جديد  نيز  و 
 قاي سيد امير حسين علوي. آ

  خالصه مفيد مذاكرات : 
  قانون   اساس  بر:  افزود  رشت  شهردار  جايگاه  در  فعاليت  هدف  با  شورا  پيشين  عضو  علوي  حسين  امير  سيد  استعفاي  پذيرش  به  اشاره  با  آقاي كارگرنيا

  عنوان   به  كرنق  كريمي  توجه به نامه فرمانداري محترم آقاي حسنبا    اساس  همين  بر  و  شود  معارفه  جايگاه  اين  براي  بايد  شورا  البدل  علي  عضو  نخستين
  اسالمي شهر رشت   شوراي  جهت انجام مراسم تحليف معرفي شده كه خواستند تا معارفه وي با قرائت متن سوگند نامه در صحن  شورا  جديد  عضو
  .شود  انجام

   متن مصـوبه شـورا:
عنوان عضو اصلي در ششمين دوره انتخابات شوري اسـالمي شهر رشت، با اداي  در ادامه مراسم تحليف آقاي حسن كريمي كرنق به  

سوگند نامه رسمًا به عضويت شوراي اسالمي شهر رشت درآمدند و در خصوص انتخاب عضو جايگزين آقاي سيد اميرحسين علوي در  
،  با اكثريت مطلق آرا   پس از اخذ رأي مخفي كميسيون هاي شورا، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي و.. بحث و تبادل نظر صورت گرفت و  

  تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد؛  در خصوص عضويت اعضاي شورا در كميسيون هاي شورا، شهرداري و دستگاه هاي اجرايي و..  
  آقاي حسن كريمي كرنقـ عضويت در كميسيون هاي؛ برنامه و بودجه و حقوقي شورا و توسعه و عمران شهري شورا؛ 

  آقاي رضا عاشري نده در امور تقويم امالك؛ نماي  _
  آقاي حسن كريمي كرنق ؛ هاقانون شهرداري ٥٥ماده٢٠ـ كميسيون بند 

  آقاي مهدي نوري هريس و سايرسازمانهاي خدماتي؛   درامور شهرداري مصوب  هايطرحاجراي   برحسن ـ نظارت 
  آقاي عليرضا تاج شهرستاني ـ شوراي شهرستان رشت؛ 

ه به درخواست انصراف آقاي سيد حسين رضويان به عنوان ناظر سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهرداري رشت  ـ سپس با توج
ناظر   عنوان  به  كرنق  كريمي  حسن  آقاي  آرا،  مطلق  اكثريت  با  مخفي  رأي  اخذ  از  پس  ايشان،  انصراف  درخواست  با  موافقت  ضمن 

  ديدند. سازمان سيما و منظر و فضا سبز شهرداري رشت انتخاب گر
  آقاي سيد حسين رضويان ـ ناظر شورا در سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري رشت؛  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٨/ ١مورخ   ١٤٠٠- ٥٥٣٠ش ر ف ـ  رشت به شماره   اليحه شهرداري  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در    ١٤٠٠/ ٨/ ٣مورخ    ١٦٢٢شماره   

به  ميليون تومان) كمك مالي    ريال (دو   ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
كميته    ١٤٠٠/ ٧/ ١٩مورخ    ١/ ١٥٨٠٨٩٣ه شمار   نامه   ، حسبسيد حسين موسوي آقاي  
و    است  گرديده  بودن نامبرده تاييدتحت پوشش كميته امداد  خميني(ره)،    امام   امداد

مالي    علت  به كمك  تقاضاي  مالي  را  مشكالت  شهرداري  و  انمودهاز  رديف  ست  از 
  اقدام نمايد. (ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير)  ١٥٠٣٠٢اعتباري 

ــيون  در كميســـــ
ــه و  ــه و بودج برنام
حقوقي شورا مطرح 
و پــس از بحــث و 
ــا  ــر بـ ــادل نظـ تبـ
پيشنهاد شـهرداري 

  موافقت گرديد.

١١  
٩  
٨  

١٤٠٠  

ميليون تومان) كمك    ريال (دو  ٢٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
آقاي  مالي   موسويبه  اعتباري  ،  سيد حسين  رديف  پذير)   ١٥٠٣٠٢از  آسيب  اقشار  به  كمك  و  موافقت    (ساماندهي  آرا  اتفاق  به 

 گرديد. 



  

~ ۴٧ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  كرنق حسن كريمي   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

١-٣  

  ٨/٨/١٤٠٠مــورخ    ٨٦٨٤/١/١٤٠٠/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره     فرمانداري نامهبررسي 
مصوبات دهمــين    ١پيرامون اعتراض به بند    ٨/٨/١٤٠٠مورخ    ١٦٧٨ثبت در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح:  ٢١/٧/١٤٠٠جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  
اي اجراي برنامه هـاي اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك بر ٦به موجب ماده 

عمومي، عمراني و نظامي دولت در صورت تملك توافقي اراضي، تعيين بهاي عوض و معوض 
به عهده هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري مي باشد. قطع نظر از اينكـه 

مصوبات علت پرداخت غرامت به خانواده هاي (؟) داوودي و (؟) جناني ذكر نشده   ١در بند  
از واژه ((معوض)) به نظر مي رسد موضوع تصرف و تملك امالك مالكـان بـوده علـي   ولي

ايحال اوالً از عبارت ((اجرائيه هاي صادره از شعبه ششم دادگاه حقـوقي رشـت)) تملـك 
توافقي نبوده ثانياً به ارزيابي عوض و معوض توسط هيأت سـه نفـره كارشناسـان رسـمي 

 ن اعطاي معوض فعلي مغاير قانون است. دادگستري تصريح نشده است. بنابراي

      

  رأي مخالف، مقرر گرديد اعالم گردد؛   ٢رأي موافق و    ٩مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، با    متن مصـوبه شـورا:
بند   جلسه    ١ـ  در خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ٢١مورخ    ١٠مصوبه  رشت  شهر  اسالمي  و  "شوراي  داوودي  هاي  خانواده  به  غرامت  پرداخت 
مبناي طلب نامبردگان، امالك متعلق به ايشان واقع در مسير اجراي طرح هاي عمراني بوده كه در اثر اجراي طرح به    :  "جناني  

م به  لذا شهرداري  ؛  درآمده  پرداخت  تصرف شهرداري  به  ، محكوم  رشت  دادگاه حقوقي  از شعبه ششم  آراء قطعي صادره  وجب 
  غرامت ملك شده است. 

  برآورد قيمت ملك متصرفي، توسط هيئت كارشناسي رسمي دادگستري انجام و طي اجراييه به شهرداري رشت ابالغ گشته .  
سه باب مغازه چندين مرحله مزايده برگزار شد كه  در راستاي پرداخت طلب نامبردگان، براي فروش امالك موضوع اليحه شامل  

به پيشنهاد شهرداري، وكيل نامبردگان طي نامه هاي تصوير پيوست، در قبال طلب موكلين،   بنا  ننمود.  كسي در مزايده شركت 
  موافقت خود را با پرداخت ملك معوض توسط شهرداري اعالم و با شهرداري توافق نموده است. 

ش نيز  ماده  امالك شهرداري  به  مستند   ، تنديس  پاساژ  در  واقع  مغازه  باب  توسط هيئت    ٦امل سه    ... نحوه خريد  قانوني  اليحه 
  كارشناسي سه نفره قيمت گذاري شده است. 

 لذا با عنايت به حصول توافق طرفين به پرداخت معوض به بهاء هيئت كارشناسي، شورا بر ابقاء مصوبه خود اصرار دارد. 



  

~ ۴٨ ~ 
 

  

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   اعضاي شوراي اسالمي آراء    رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☒  ☐  كارگرنيا محمد حسين واثق    ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ٢  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٢-٣  

ثبت در دبيرخانه    ٨/٨/١٤٠٠مورخ    ٨٦٨٤/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره   
مصوبات دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر   ٣پيرامون اعتراض به بند  ٨/٨/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٨شورا به شماره 

  به شرح:                           ٢١/٧/١٤٠٠رشت مورخ  
دستورالعمل    ٨بني بر نامگذاري معابر الزم به ذكر است به موجب ماده  مصوبات م  ٣در خصوص بند  

مراجع   عمومي  موسسات  و  اماكن  ها،  خيابان  شهرها،  نامگذاري  بر  نظارت  نامه  آيين  اجرايي 
نامگذاري موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود در زمينه نامگذاري و همچنين تغيير نام آنها را  

بررسي  منظور  به  ماه  نظارت شهرستان    در سه  به شوراي  نامگذاري  نامه  آيين  اهداف  با  تطبيق  و 
 مربوطه ارائه نمايند. 

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
مقرر شد به شهرداري رشت    :"نامگذاري معابر "خصوص  شوراي اسالمي شهر رشت در    ١٤٠٠/ ٧/ ٢١مورخ    ١٠مصوبه جلسه    ٣ـ بند  

دستورالعمل اجرايي آيين نامه نظارت بر نامگذاري شهرها، خيابان ها، اماكن و موسسات عمومي، هر سه    ٨اعالم گردد برابر ماده  
نامگذاري به شوراي نظارت شهرستان  ماه يكبار موارد نامگذاري جديد و تعيير نام را به منظور بررسي و تطبيق با اهداف آيين نامه 

 رشت ارسال نمايد. 
  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۴٩ ~ 
 

  

                  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

١-٤  

  

شماره    به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  در   ٥/٨/١٤٠٠مورخ    ٨٦١٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه  ثبت 
مصوبات نهمين جلسه شوراي   ٣پيرامون اعتراض به بند  ٦/٨/١٤٠٠مورخ   ١٦٦١دبيرخانه شورا به شماره 
  به شرح:        ١٤/٧/١٤٠٠اسالمي شهر رشت مورخ  

((دريافت هر گونه كاال و  ١٣٨٠الي دولت مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات م ٤مطابق ماده  
يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه، موسسات و شركتهاي 
دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين أخذ هدايا 

قانون الحاق برخي مواد  ٦٠ماده  و كمك نقدي و جنسي... ممنوع مي باشد)) و به موجب تبصره
((دريافـت و پرداخـت هـر گونـه   ١٣٩٣به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  

قـانون مـديريت خـدمات   ٥وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده  
قانون محاسبات عمومي بايد در چـارچوب قـوانين موضـوعه كشـور باشـد   ٥كشوري و ماده  

گونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتـي هر
است. كليه مسئوالن و مقامات ذيربط، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسـئول اجـراي 

 ١٧و    ١٦شيوه نامه كمكهاي بالعوض بودجه شهرداري (ماده    ٢-٢اين حكم مي باشند)) در بند  
بودجه) ابالغي از سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشـور تصـريح شـده دستورالعمل سابق  

است پرداخت هر گونه هزينه از محل اعتبارات شهرداري به دستگاه هاي اجرايي ممنوع است. 
ميليون تومان به مناسبت جشـن عاطفـه هـا، در   ٣٠مصوبات دائر بر پرداخت    ٣بنابراين بند  

ه وجه داراي شماره حساب و شخصيت حقوقي مستقل صورتيكه واحد نيكوكاري دريافت كنند
 ٥قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  ٥و خارج از شمول دسنگاه هاي اجرايي موضوع ماده  

 قانون محاسبات عمومي باشد مغايرتي با قوانين نخواهد داشت. 

      

  رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ    متن مصـوبه شـورا:
ميليون تومان به مناسبت جشن    ٣٠پرداخت    "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ١٤مورخ    ٩مصوبه جلسه    ٣ـ بند  

از معرفي واحد نيكوكاري از سوي كميته امداد به همراه  "عاطفه ها  با عنايت به نظر هيئت محترم تطبيق، پس  : شهرداري رشت 
 شماره حساب مربوطه به شهرداري رشت، اقدام الزم را به عمل آورد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  عاشـري رضا    ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵٠ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٤  

شماره   به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري  در    ٥/٨/١٤٠٠مورخ    ٨٦١٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه  ثبت 
مصوبات نهمين جلسه شوراي   ٤پيرامون اعتراض به بند  ٦/٨/١٤٠٠مورخ   ١٦٦١دبيرخانه شورا به شماره 
  به شرح:        ١٤/٧/١٤٠٠اسالمي شهر رشت مورخ  

نظارت بر اجراي طرح و برنامه پنج ساله توسعه و    ـ برابر مفاد قرارداد مشاوره تهيه و تكميل و
مكان مناسب   مكلف است صرفاً  نفوذ شهر رشت شهرداري  و فعاليت هاي حوزه  عمران شهر 
ناظر پروژه (معاونت شهرسازي و   تأييد  با  استقرار مشاور طرح  اداري) جهت  (بدون تجهيزات 

بنابراين بند مصوبات دائر بر واگذاري طبقه    ٤  معماري شهرداري) در اختيار مشاور قرار دهد. 
ناظر طرح   تأييد  به  قرارداد سه ساله،  به مشاور در طول مدت  نقره دشت  سوم ساختماني در 
به صورت   و  موافقت شورا  به  اشاره اي  اين واگذاري  در  اصوالً  بر آن  تصريح نگرديده و عالوه 

 رايگان بودن نشده است. 

      

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه  متن مصـوبه شـورا:
واگذاري مكان استقرار مشاور طرح برابر قرارداد  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ١٤مورخ    ٩مصوبه جلسه  ٤ـ بند  

:  ضمن  "هاي حوزه نفوذ شهر رشت ران شهر و فعاليتمشاوره تهيه و تكميل و نظارت بر اجراي طرح و برنامه پنج ساله توسعه و عم 
بند   به  اينكه مستند  با عنايت به  از سوي فرمانداري محترم ،  ايراد وارده  الذكر ، شهرداري رشت    ٥ماده    ٣پذيرش  قرارداد فوق 

مناسب   مكان  اداري)مكلف است صرفاً  تجهيزات  پروژه  (بدون  ناظر  تاييد  با  استقرار مشاور طرح  شهرسازي و معماري    (معاونتجهت 
 دراختيار مشاور قرار دهد؛ مقرر گرديد شهرداري، درخصوص موضوع اليحه، برابر مفاد قرارداد في مابين اقدام نمايد.  شهرداري)

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شمس شفيعيسيد   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

  

ثبت شده در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ٨/ ١١مورخ   ١٤٠٠ـ١٤١٠٢٤نامه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 
اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر  مبني بر معرفي يك نفر از    ١٤٠٠/ ٨/ ١١مورخ    ١٧٠٧به شماره  

رشت به عنوان ناظر در ستاد توسعه و مديريت گردشگري، با توجه به تغيير ايجاد شده در اعضاي  
 ١١٤٤تبصره يك ماده واحده مصوبه شماره   ٣محترم شوراي اسالمي شهر رشت و با عنايت به بند 

الزام  "در خصوص  ١٣٩٧/ ٥/ ٨پنجاهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ  ٩٧/ ١٢/ ١٨مورخ 
 .  "شهرداري به تشكيل ستاد توسعه و مديريت گردشگري 
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       مجيد عزيزي   -رضا عاشري      -   هادي رمضاني   -       سيد شمس شفيعي   -نادر حسيني          -عليرضا تاج شهرستاني          -   حاضرين در جلسه:

      مهدي نوري هريس -كارگرنيا     محمد حسين واثق  -سيد امير حسين علوي        -مسعود عباس نژاد       -سيد حسين رضويان     -                          
  غائبين: 

  اعالم نمودند.  ١٤٠٠/ ٨/ ١٩سپس رئيس محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه مورخ 
  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨جلسه رأس ساعت  

  

  

  

  *   ١٤٠٠/ ١٩/٠٨مورخ :        ١٣جلسه شماره :   *
شماره    دعوتنامه  مورخ  ١٤٠٠/ ١٧٩٦براساس  جلسه  ١٨/٨/١٤٠٠/ش  سيزدهمين  ساعت    ،  رأس  رشت،  اسـالمي شهر  شوراي  ساختمان    ١٥:٢٠(عادي)  محل  در 

   برگزار گرديد.  بخش قرآن مجيد  رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيمحمد حسين واثق كارگرنيا،  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي  شوراي

  دستورات جلسه : 
در خصوص اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و   ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠٦ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري

  مشاركت شهرداري 

  ـ ديدار و گفتگو با مدير نمايندگي و عضو هيئت امناي ستاد ديه استان گيالن 

  شهردار رشتـ ارائه گزارش عملكرد 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  را   شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد سيد حسين اشرف زادگان، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ، منشي شــورا  عليرضا تاج شهرستاني در ابتداي جلسه،     

  . داشت  گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
دستگاه    ١٨٧با اشاره به وضعيت اتوبوس هاي سطح رشت اظهار كرد: رشت در مجموع    ، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت،  اسين واثق كارگرنيح  محمد

  و بازسازي دارند.   تعمير  قابليت  نيز  ديگر  دستگاه  ٥١  و  هستند  فعاليت  مشغول  شهر  سطح  در  دستگاه  ٣٤    اتوبوس در اختيار دارد كه از اين تعداد
  ميليون   ١٨٥  هزينه  با  اتوبوس  دستگاه  ١٠٢  سال  آن  در:  گفت  بازسازي  و  تعمير  منظور  به  قزوين  اتوبوسراني  به  اتوبوس  دستگاه  ١٠٢  اعزام  ايشان با اشاره به

  شت تحويل داده شود. ر   اتوبوسراني  سازمان  به   تعمير  از  پس  اتوبوس  دستگاه  بيست  ماه  هر  بود  قرار  و  شد  اعزام  قزوين  به  تومان
 با   :افزود  شد   داده  تحويل  رشت  شهرداري  به  تعمير  از  پس  دستگاه  سيزده  اتوبوس،  دستگاه   ١٠٢رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه از مجموع  

دستگاه    ١٠٢دا كردند و در نهايت از مجموع  پي  نياز  تعمير  به  مجددا  و   بودند  نشده  تعمير  خوبي  به  ها  اتوبوس  اين  كارشناسان،  توسط  شده  انجام  هاي  بررسي
  قزويني  شهروندان به دهي خدمات مشغول قزوين در نيز ديگر دستگاه ١٠ و شد داده  تحويل رشت شهرداري  و تعمير دستگاه پانزده قزوين به اعزامي  اتوبوس

دستگاه اتوبوس به استان گيالن   ١٠شت از قزوين اشاره كرد و گفت: اين ر اتوبوس دستگاه ١٠ گيري بازپس منظور به شده  انجام هاي پيگيري به كارگرنيا .بود
اتوبوس در قزوين توقيف هستند و اتوبوسراني قزوين معتقد است كه بايد بابت پانزده    ٣٥دستگاه اتوبوس    ١٠٢باز پس داده شد و در حال حاضر از مجموع  

  بود  قرار   ها  اتوبوس  اين  تعميرات  بابت  از  كه  است  حالي  در  اين  و   وين باز هم مبالغ ديگري به شهرداري قزوين پرداخت كنيماتوبوس تعمير شده رشت در قز
با ابراز گاليه از عدم نظارت صحيح پيرامون اتوبوس هاي اعزامي رشت به قزوين افزود:    ايشان  .شود  برخوردار  كشور  وزارت  سوي  از  هايي  حمايت  از  قزوين  شهر

ر آن زمان نيز  اين اتوبوس ها از محل بيت المال خريداري شده است و انتظار مي رفت با دقت و توجه بيشتري توسط برخي از مديران وقت و كارشناساني كه د
مسووليت داشتند اقدامات الزم انجام مي شد. رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه انتظار مي رود    پيرامون اعزام اتوبوس هاي رشت به قزوين

افظ بيت  موضوع اعزام اتوبوس هاي رشت به قزوين و كم كاري ها و بي توجهي هاي انجام شده در اين باره به صورت جدي پيگيري شود بيان كرد: بايد ح 

پيشنهاد شهرداري در خصوص معرفي يك نفر از اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت به عنوان ناظر در   متن مصـوبه شـورا: 
آقاي مجيد    با اكثريت مطلق آرا  رأي مخفينظر و پس از اخذ  ستاد توسعه و مديريت گردشگري در جلسه مطرح و بحث و تبادل

 عزيزي به عنوان عضو ناظر شورا در ستاد توسعه و مديريت گردشگري انتخاب گرديدند. 
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  سراوان   لندفيل  وضعيت  از  گيالن  استاندار  بازديد  به  كارگرنيا   ماتي ضررهاي زيادي به بيت المال و اعتماد شهروندان وارد مي كند. المال باشيم و چنين اقدا
با اشاره به اقدامات انجام    ايشان  داري برسد .بر  بهره  به  نيز  دوم  فاز  زودي  به  شاا..  ان  و  است  شده  آغاز  كودآلي  كارخانه  نخست  فاز  فعاليت:  گفت  و  كرد  اشاره

در مجلس، يك   شده پيرامون ساماندهي وضعيت سراوان تصريح كرد: در تالشيم تا با اقدامات انجام شده و حمايت هاي استاندار گيالن، نمايندگان مردم رشت
واني افزود: در حال حاضر در رشت چهار باب  و كتابخ  كتاب  هفته  گراميداشت  با  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس  بار براي هميشه اين مشكل برطرف شود.

  بقه فرهنگي برداريم. اكتابخانه وجود دارد و انتظار مي رود با افزايش اين مهم، گامي موثر در راستاي افزايش سرانه كتابخواني در اين شهر فرهيخته و با س
موران سد معبر شهرداري رشت اشاره كرد و گفت: در ابتدا هر فردي اين  ش با مادستفرو   بانوي  يك  درگيري  پيرامون  مجازي  فضاي  در  كليپي  انتشار  ايشان به

  الفاظي   نزاكتكليپ را مشاهده مي كرد اين تصور برايش تداعي مي شد كه ماموران سد معبر به وظيفه قانوني خود عمل نكرده اند و يك مجري كه به دور از 
  از  پس  اينكه  به  اشاره  با  رشت،  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس  عمومي و پنهان ماندن واقعيت ها داشت.ان  اذه   تشويش  در  سعي  نيز  ميكرد  بيان  كليپ  اين  در  را

  دستي   صنايع  توليدات  فروش  به  شهر  از  نقطه  آن  در  سالها  دستفروش  بانوي  اين:  كرد   تصريح  شد  مشخص  كليپ  اين  مختلف  زواياي  شده،  انجام  هاي  بررسي
سيني هاي بزرگ، آن بخش از پياده راه رشت را به يك سوپر ميوه تبديل كردند كه يقينا    افراد با در اختيار قرار دادن    از  برخي  مدتي  از  پس  اما  بود  مشغول

  وظايفشان   انجام  در  رشت  شهرداري  معبر  سد  ماموران   اينكه  به  تاكيد  با  كارگرنيا  مورد انتقاد برخي از شهروندان بود و مشكالت سد معبر نيز به همراه داشت.
  نحوي   به  كه  كردند  هدايت  ديگر  سويي  و  سمت   به  را  فضا  اتفاق  اين  از  كليپي  ارسال  و  تهيه  با  سودجو  افراد  از  برخي    رد هجمه قرار گرفتند تصريح كرد:مو

با بيان اينكه ماموران سد معبر شهرداري رشت در اين اتفاق مظلوم واقع شدند افزود: شهرداري    ايشان  .بود  رشت  شهرداري  سدمعبر  ماموران  حق  در  اجحاف
  . است  كرده  مراجعه  فعاليتش   پيشين  محل  همان  به  مجددا  مدتي  از  پس  وي  اما   رشت يك غرفه رايگان در اختيار اين بانوي دستفروش قرار داد

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
رمضاني  رئيسه شورا،  هادي  هيئت  شهري خدمات   ، عضو  در حوزه  مردم  به  تا  است  گرفته  نظر  در  براي شهرداري  را  اختياراتي  قانون  نمايد.  گفت:  رساني 

  هرداري رجوع نكند چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ تواند به حيات خودش ادامه دهد كه به شهروندان تكريم داشته باشد، اگر شهروندي به ششهرداري زماني مي 
ين موارد  ادامه داد: نواقصي در حوزه صدور پروانه در شهرداري وجود دارد. پروسه صدور پروانه در شهرداري مشخص نيست، قرار بر اين شد كه تمامي ا   ايشان

اند، صدور پروانه  صورت ميداني ديده طور كه همكاران بنده بهمضاني افزود: آنر رساني كنيم.ترين زمان به شهروندان خدمات الكترونيكي شده و بتوانيم در كوتاه 
و الزم است كه در  با مشكالتي همراه است، اگر صدور پروانه نباشد شهرداري از نظر درآمدي با مشكل مواجه خواهد شد و ساير خدمات ما نيز ابتر خواهد ماند 

هاي نسقي امكان صدور پروانه نداريم، در ساير موارد نيز كه  عضو شوراي شهر رشت تأكيد كرد: ما در زمين  د.اين موضوع دقت نظر بسيار بيشتري داشته باشن 
شود كه يك پروانه  كند، زيرا موانع بسياري وجود دارد. در اين زمينه حتماً بايد توجه شود، چطور مي شود براي پروانه اقدام كند امتناع ميبه شهروند گفته مي

ماده    يك سال طول كميسيون  در  ما  شود؟  صادر  تا  مي  ٥بكشد  شهروند  هستيم؛  مواجه  همين مشكالت  با  كه  نيز  پرونده   ٩گويد  است  منتظر  به  ماه  اش 
يبي اتخاذ  رمضاني در ادامه با اشاره به اينكه ترت  ها درآمدهاي ما هستند، اما در مقابل ما درگير تأمين هزينه آسفالت شهر هستيم.بيايد! اين  ٥كميسيون ماده  

در كوتاه  پروانه  اين زمينه كمك شود كه صدور  در  بايد  انجام شود؛ گفت: شورا و شهرداري  از ترين زمان ممكن  بازديدهايي ما  انجام دهند. در  را  هاي الزم 
نشده مانند زلزله رخ بدهد قطعاً با    ني بيشده است، وضعيت بسيار ناهنجار است. اگر اتفاقي پيشوساز بدون پروانه و غيراصولي در آن انجام مناطقي كه ساخت 

روبرو خواهيم شد.  انساني  فاجعه  هيئت   يك  شيوه عضو  كرد: شورا  تأكيد  نمي نامه رئيسه شوراي شهر رشت  است،  كرده  آماده  اين خصوص  در  اين  اي  گوييم 
بايست در اين زمينه همكاري  شده است و مي ين خصوص تهيه نامه خوبي در انامه كامل و بدون نقص است، اما اندك سواد حقوقي كه دارم معتقدم شيوه شيوه 

با بيان اينكه بسياري از شهروندان از شرايط و قوانين طرح تفصيلي ناآگاه هستند، اذعان داشت: اگر  ايشان    ربط وجود داشته باشد.الزم از سوي مسئولين ذي 
وساز مواجه خواهيم بود كه اين موضوع سبب كاهش  مشكالت بسيار كمتري در زمينه تخلفات ساخت رساني شود، با  اين قوانين به شهروندان گفته و اطالع 
بايست در هنگام ساخت حضور  وساز يك مهندس ناظر ميشود. اين موضوع به شهروندان گفته شود كه هنگام ساخت خسارات وارده به شهر و شهروند مي

  رساني شده تا در بروز چنين تخلفاتي پيشگيري الزم انجام شود. الع داشته باشد، اين موضوعات بايد به شهروندان اط

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :  
ونقل عمومي براي شهروندان است تا مردم به  طور كه مستحضريد يكي از مباحث كنترل ترافيك، سهولت حمل گفت: آن  ،رئيس شورانايب  ،  مجيد عزيزي

حمل  ناوگان  از  تراستفاده  عمومي  رشت  ونقل  محترم  شهردار  از  و  هستيم  مواجه  مشكالتي  با  زمينه  اين  در  ما  اما  يابد،  كاهش  ترافيكي  بار  و  شوند  غيب 
ونقل بار و مسافر شهري شهرداري رشت با اشتباهات مديريتي  ادامه داد: ما در سازمان حمل   ايشان  خواستاريم تا در اين زمينه اهتمام بيشتري داشته باشند.

هايي در شهرصنعتي اجاره داده  ها به شركت ونقل مواجه هستيم، چه معني دارد كه اتوبوس ي در شهر رشت با مشكل كمبود ناوگان حمل مواجه هستيم، وقت
ما  هاي رئيس شورا تأكيد كرد: بسياري از اتوبوس نايب  قبول نيست.ونقل عمومي قابل شود؟ قطعاً اين امر با اين وضعيت شهر و مشكالت و معضالت وسايل حمل 

  شود به اين موضوعات ورود كنند.ونقل عمومي بازگردند و از شهردار محترم درخواست ميتواند اورهال شده و به ناوگان حمل با كمترين هزينه ممكن مي 
گاه كنيم تنها حدود  ايم كه اگر بخواهيم در سطح شهر نهزار مجوز تاكسي صادر كرده   ٦هاي شهر رشت، گفت: ما بيش از  عزيزي با اشاره به وضعيت تاكسي 

  كنند.ها افزايش يابد. مابقي افراد دارند تنها از امكانات ساير رانندگان تاكسي استفاده مي تاكسي را مشاهده خواهيم كرد. در اين زمينه بايد نظارت   ١٥٠٠
  .شتي در شهر باشيمبهدا   سرويس  احداث   فكر  به  تراموا  و  زيرگذر  و  روگذر  پل   بجاي  اما  كنم،مي   عذرخواهي  عزيزان  همه  رشت؛ از  شهر  رئيسههيئت   عضو
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  نطق پيش از دستور ناطق سوم :  
اي  داديم؛ راننده با تسليت شهادت سرباز جوان گيالني، گفت: در همين هفته يك راننده فداكار را از دست    ،رئيسه شوراعضو هيئت  ،  عليرضا تاج شهرستاني 

ايم كه هركسي مقابل خانه خود يك  ادامه داد: ساليان سال در شهر رشت ديده   ايشان  ذشت.كه براي كمك به يك همنوع دچار سانحه تصادف شد و درگ
پاركينگ عالمت پارك ممنوع مي هاي شوراي گذشته بحث  نامه هاي عمومي شرايط ضعيف را داريم و با توجه به موافقتچسباند، بر اساس شواهد در بحث 

رئيسه شوراي شهر رشت اضافه كرد: متأسفانه  عضو هيئت  ان خودروهاي خود را كجا پارك كنند؟!زودي آغاز خواهد شد. حال شهرونداي نيز بهپاركينگ حاشيه 
تاج شهرستاني با اشاره به مشكالت    كنند به دليل آنكه خانه آنان در مجاورت خيابان است، ديوار جنب خانه آنان نيز در اختيار آنان قرار دارد.شهروندان فكر مي

گذريم، اما حداقل چند  كنم؛ اما ما از پل روگذر و زيرگذر و تراموا و... ميبهداشتي، گفت: بنده از همه عزيزان عذرخواهي مي   هايموجود در زمينه سرويس 
هاي بهداشتي شهر رشت تعطيل  شب سرويس   ٨با بيان اينكه ساعت    ايشان  سرويس بهداشتي ايجاد شود تا همشهريان ما كمتر با مشكالت كليوي مواجه شوند!

كنند، اما چطور سرويس بهداشتي در ساعت ابتدايي شب تعطيل  ند، گفت: چطور ممكن است مردم تا ساعاتي از بامداد در سطح شهر عبور و مرور ميشومي
انجام   جز مواردي خاص كه با توصيه كميته امدادعضو شوراي شهر رشت با اشاره به عدم وجود بودجه جهت كمك مالي توسط اعضاي شورا، گفت: به شود؟مي
  شود، اگر در گذشته وجود داشته، امروز چيزي در اختيار ما نيست. شود، مبلغي كمك مي مي
: در مدت زماني كه از كميسيون عمران در دوره ششم شورا  اظهار داشت  ،رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا،    مهدي نوري هريسدر ادامه      

  قولهاي   به  اشاره  با  ايشان  اليحه هم به شهرداري مرجوع شد.  ٢مورد مخالفت و   ٤فقره موافقت و    ٦ز اين تعداد با  اليحه به كميسيون ارجاع شد كه ا  ١٢گذشته  
  رفع   را   شهر  مشكالت  يك  به  يك  كنيم  تالش  داديم  قول  مردم  به  شورا  به  ورود  كانديداتوري   زمان  در:  خاطرنشان كرد  شورا  كانديداتوري  زمان  در  شده  داده

سي كرديم. مشكالت مردم در خصوص زمين هاي نسقي يكي از مهمترين موضوعات شهروندان بود. طبق آماري كه از  برر  را  شهري  مديريت  چالشهاي.  نماييم
توانند  گيرد كه نمي درصد ساخت و سازها در زمين هاي نسقي صورت مي   ٦٥تا    ٦٠دريافت شد حدود  ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري رشت  آقاي ويسي

  دوره   در  شده  تهيه  نامه  شيوه  به  اشاره  با  شهري   توسعه  و  عمران  كميسيون  رييس  دهند.روانه از شهرداري بگيرند و به شكل خالف ساخت و ساز انجام مي پ
  جهت   شهرداري  به  شورا در  تصويب از  پس  نامهشيوه   اين  كه  نمودند   ارائه  شورا  به  و   تهيه را  اينامهشيوه  ويسي  آقاي  شورا  پنجم  دوره در:  ادامه داد  شورا گذشته

هايي به همراه  . در همين راستا با كمك نماينده محترم رشت در مجلس، آقاي كوچكي نژاد رايزني ن مصوبه اجرايي نشد اي  دادستاني ورود با ولي. شد ابالغ اجرا
و  تي اعم از نداشتن انشعاب منازل نسقي كه راي تخريب دارند  ديگر شورا در تهران با معاون پارلماني قوه قضاييه صورت گرفت. در اين ديدار مشكال  اعضاي 
تخريب دارند  هاي نسقي كه حكم  توانند پروانه بگيرند. البته قانوني در مجلس در حال بررسي و تصويب است كه در خصوص خانه هاي نسقي كه نمي زمين

تا بتوانند از امكان دريافت انشعابات برخوردار    شود مه براي اين امالك راي صادر مي ارجاع شده و با نگاه صدور راي جري  ١٠٠پرونده مجدد به كميسيون ماده  
زمين   شوند.  اين  كه  بود  نسقي  زمينهاي  ايرادي در خصوص  ماده  اما  بايد    ١٠١ها  دارند  تفكيك  كه قصد  زمينهايي  نمي شد.  قدرالسهم    ٤٢را شامل  درصد 

كند افرادي كه  نامه مصوب شورا بندي وجود دارد كه اشاره ميشود. در شيوه صوص زمينهاي نسقي اعمال نميشهرداري را پرداخت نمايند. اين قدرالسهم در خ 
نامه اشاره شده است كه  اي ساخته شود تا پس از آن كارشناسي از اداره ثبت موضوع را بررسي نمايد. دراين شيوه خواهند سند بگيرند بايد داخل زمين خانه مي

ارا نائافراد با  اراه  را نيز  از اداره ثبت درخواست پروانه  به صدور پروانه نمايد. كه اين    هئمه  اداره ثبت اقدام  به نامه  با توجه  دهند و مجموعه مديريت شهري 
هاي نسقي از ديوان  پيشنهاد مورد استقبال معاون پارلماني قوه قضاييه قرار گرفت و پيشنهاد دادند تا با اين بند اقدام به دريافت راي جهت حل مشكل زمين  

هاي نسقي  صصي ديوان عدالت اداري نيز رايزني شد كه با استقبال اين تيم نيز مواجه شد. اما رفع مشكل زمين خعدالت اداري نماييم. اين موضوع با تيم ت
نيز مي نمايندگان مجلس  به شورا دعوت نمود  نيازمند حمايت  نمايندگان مجلس را  توان  در اين خصوص مي  اين عزيزان درخواست كمك و  باشد كه  از  و 

  همراهي داشت. 
تن آسفالت مي توان    ٢٠٠٠در خصوص كارخانه آسفالت بيان نمود: شهرداري دو كارخانه آسفالت دارد كه اگر به درستي كار كنند در روز حدود  نوري هريس  

از حضور در مسند    رسد. جناب شهردار پسفالكس آسفالت مي  ١٠ا به  همشكالت مالي توليد اين مجموعه ها توليد نمود كه متاسفانه به دليل در اين مجموعه
  شهرداري بودجه اي را براي خريد قير اختصاص دادند اما اين بودجه كافي نيست و اين شهر نيازمند نهضت آسفالت است. 

  سرگرداني   نمود  اقدام   آن  رفع  براي  بايد  كه  مشكالتي  ديگر  از:  كرد  تاكيد  اداري،  بروكراسي  مشكل  رفع  بر  تاكيد  با  ،توسعه شهري  و  عمران  كميسيون  رييس
آماده   "خدمات شهروندي "ه خدمات به شكل الكترونيكي است كه طرح آن با عنوان ئر مجموعه مديريت شهري است كه رفع اين معضل در گرو اراد  شهروندان

  آسفالت، درخواست پروانه و غيره به شكل الكترونيكي مي باشد.  شد. در اين طرح تمام خدمات اعم از شكايت، درخواست  ئهو به اعضاي شورا ارا
اندازي شود؛ كه  در شهرداري گفت: برابر قانون برنامه توسعه پنجم و ششم حتما در ادارات بايد ميز خدمت راه  "ميز خدمت"با اشاره به لزوم راه اندازي    ايشان
رداري آماده است كه شهردار رشت نيز در خصوص راه اندازي ميز خدمت بايد اقدامات الزم را به  نامه راه اندازي ميز خدمت در سازمان ها و مناطق شهشيوه 

:  افزود  و  دانست  كميسيون  در  امر  متخصصين  نظرات  از  استفاده  هايمصداق   از  را  كميسيون  در  تخصصي  هايكميته   تشكيل هريس  نوري  مهدي    عمل آورد.
عمران، شهرسازي، تاالب عينك، رودخانه هاي گوهر    مانند  مختلف  تخصصي هايكميته   تشكيل  با  رشت   شهر اسالمي  شوراي شهري  توسعه  و  عمران  كميسيون

اين سالها محسوس بود كه در كميسيون عمران يك جلسه  اي نظير مديريت جامع  رود و زرجوب، است. در اين بين فقدان وجود مديريت جامع شهري در 
فاضالب  و  ادارات آب  با حضور  امر موجب هماهنگي در حفاري ها در سال و شهري  اين  كه  به جهت هماهنگي در حفاري ها تشكيل شد.  گاز، مخابرات   ،

  شهرداري   اقدام  خواستار  و   نمود  اشاره  شهردار  به  خود  اخير  تذكرات  به  پايان  در  شهري  توسعه  و   عمران  كميسيون  رييس   جلوگيري از اتالف منابع خواهد بود.
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مربوطه، شناسايي  نير  آموزش  پاركينگ،  كسري  براي  جداگانه  حساب  يك  وجود  شهرداري،  در  خدمت  ميز  استقرار  خصوص  در معاونان  نظر  زير  انساني  وي 
بلندمرتبه سازي در شهر رشت شد. امالك و مطالعه در خصوص  ثبت  ندارند، وجود دفتر  پاركينگ  ترافيك مانند هايپر ماركت هايي كه  پر  سپس     مشاغل 

يت و مدد  حما  منظور  به  ديه  ستاد  در  سالهاست  سنت  اين:  گفت  و  كرد  اشاره  دور  هاي  گذشته  از  گلريزان  رسم  انجام  به   رشت   شهر  شوراي  يا رئيسكارگرن
  از   رشت  شهرداري  و  شورا   به حضور مسئول ستاد ديه گيالن در جلسه شورا اشاره كرد و گفت:  ايشان  رساندن به افراد نيازمند زنداني در حال انجام است.

  . اند  كرده  كمك  مجموعه  اين  به  توانشان  حد  در  امروز  به  تا  گذشته
ضمن تشكر از اعضاي محترم شورا بابت دعوت از ايشان ، اظهار داشت: ستاد ديه متولي جرائم    ، مدير ستاد ديه استان گيالن  عليرضا يزداني در ادامه      

تصادف و در آخر ديه حوادث     -٣مهريه و نفقه    ٢چك برگشتي    -١غير عمد است و با جرائم عمد كاري ندارد. معمول جرائم غير عمد استان به ترتيب شامل  
تن هستند    ٦٦٠نفر زنداني ،  ٢٥٠٠يزداني ادامه داد : ازدو سال گذشته تا كنون از مجموع    اني فاقد بيمه مي باشد.منجر به نقص عضو يا فوت كارگران ساختم

ميليارد تومان بدهي را آزاد كرديم كه نيمي از اين    ٢٤٠زنداني با مبلغ    ٣٨٠نفر مشمول كمك ستاد ديه مي باشند. ما سال گذشته    ٤٥٠كه در حال حاضر  
زنداني خانم ديگر    ٣١نفر خانم بودند و ما در حال حاضر    ١٣زنداني    ٣٨٠ميليارد تومان شامل كمك بالعوض بود. از تعداد    ١٢شاكيان و  و    مبلغ شامل گذشت

ا از شهرداري  سال دارد و بسيار فرسوده است. خواهش م  ٥٠ايشان ادامه داد : ساختماني كه در حال حاظر ستاد ديه در آن قرار دارد قدمتي باالي     نيز داريم.
را بازسازي و محترم اين است كه يكي از امالكي را كه ما شناسايي كرده ايم جهت اسكان ستاد ديه به ما اختصاص دهد و ما با هزينه خودمان آن ساختمان  

و اين مبلغ حداقل مبلغ بدهي يك  ميليون تومان به ستاد ديه جرائم غير نقد كمك ميكند    ٥٠تجهيز خواهيم كرد. دوم اينكه شهرداري ساالنه مبلغ ثابت  
  زنداني را با آن آزاد كرد.  ٥برابر شود تا بتوان    ٥زنداني است لذا خواهشمندم اين مبلغ در صورت امكان حداقل  

آقاي       ادامه  علويدر  اميرحسين  رشت  ،   سيد  به  شهردار  كارها  رشت  شهرداري  مجموعه  در  داشت:  مي اظهار  انجام  تلفيقي  تجميع صورت  و    شود 
شهردار رشت به مكاتباتي كه در يكي دو هفته اخير پليس    .هاي شوراي شهر و شهرداري حتماً نتايج مثبتي را براي شهر رشت در بر خواهد داشتفعاليت 

بدون همكاري  امنيت اقتصادي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي با شهرداري داشته است اشاره كرد و افزود: بخش زيادي از مسائل و مشكالت شهرداري  
هاي شهرداري سخن  درصد در وصولي  ٣٦از كسري ايشان  .حل و فصل نيست و از شورا تقاضاي مساعدت و همكاري در ادامه كار داريمشوراي شهر رشت قابل 

درصدي دارند، تصريح كرد:    ٤٠ها و درآمدها به نسبت ماه گذشته كاهش حدود  گفت و با بيان اينكه بر اساس آمار امروز، مناطق شهرداري در بخش وصولي 
فعاليت  به  وابسته  مستقيماً  حاضر  حال  در  شهرداري  ساخت درآمدهاي  و  ساختمان  ميهاي  پيش  روند  اين  در  خللي  وقتي  بنابراين  است؛  ميزان  وساز  آيد، 

به پردا   .كنددرآمدهاي شهرداري كاهش پيدا مي  اينكه شهرداري رشت در مجموع  با تأكيد بر  ميليارد تومان    ١٠٠خت چيزي حدود  سيد اميرحسين علوي 
شهردار رشت اظهار داشت:    .شده قطعي است  هاي بررسيغرامت محكوم شده است، اذعان كرد: اين رأي پرداخت غرامت عليه شهرداري رشت پيرامون پرونده 

در اين مورد هم ورود كرديم تا فرآيند به نحوي پيش  ها اتصال پيدا كرده است كه  سازهاي توانمند ما به پرداخت غرامت اي از تهاترهاي ساختمان بخش عمده 
تر انجام  هاي عمراني را هم از ديگر اموري كه بايد سريع تعيين تكليف و پرداخت مطالبات پيمانكاران حوزه ايشان    .برود كه به ضرر شهرداري رشت تمام نشود

ي انجام داد، اختصاص مبالغي براي تأمين قير بود كه خوشبختانه تا چند روز ديگر  هاي عمرانپروژه  شود دانست و گفت: نخستين اقدامي كه شهرداري در حوزه 
با بيان اينكه    .گيردگيري و ساير موارد در اختيار مناطق قرار مي قير مورد نياز از كارخانه آسفالت شهرداري رشت تهيه و جهت لكه  سيد اميرحسين علوي 

ريزي كند، گفت: با هاي آن برنامه و كم برخوردار شهر رشت را انتخاب كرده و براي حل مشكالت و نيازمندي   نشينشهرداري قصد دارد، هرماه يك محله حاشيه 
شهردار رشت اتمام ساختمان رصدخانه و    .كنيمها اقدام ميگيري معابر و كوچه ها و لكه هاي آسفالت نسبت به اصالح زيرساخت توليد قير و شروع اجراي پروژه 

برنامه ردادهاي سرمايه تعيين تكليف قرا  از ديگر  را  تعامالت ساير دستگاه گذاري  در مورد  اينكه حتماً  بيان  با  و  با مجموعه  هاي شهرداري رشت اعالم كرد  ها 
ما در شهر با اي را با استاندار گيالن جهت رفع بسياري از مشكالت پديد آمده خواهد داشت، افزود: بايد مشخص شود كه حد تعامالت شهرداري و شورا مكاتبه 

اين ساير دستگاه  اختياراتي در تصميم ها چگونه است و  اين دو مجموعه  اينكه  بيايد، بدون  نباشد كه همه مطالبات به سمت شورا و شهرداري  گيري و  گونه 
گذاري ديگر خبر داد و عنوان  پروژه سرمايه هاي اشتراكي و چند الوقوع طرح دوچرخه از انعقاد قريب   ايشان    .هاي مرتبط داشته باشندريزي ساير دستگاه برنامه 

گذار پروژه تفكيك زباله از مبدأ در شهر رشت شروع خواهد شد و حتي قرار  هاي مورد نياز توسط سرمايه كرد: از اواخر هفته آينده و همزمان با نصب كانكس 
اين مكان است سرويس  در  بهداشتي هم  تعبيه شودهاي  اينكه     .ها  بيان  با  هم علوي  از  اجراي طرح شهرداري رشت  و  تدوين  فكر  به  برنامه اكنون  و  هاي  ها 

  .ريزي نيازمند تأمين منابع مالي است و تمام تالش ما تحقق اين امر مهم استاست، ادامه داد: قطعاً اين كار عالوه بر برنامه  ١٤٠١متفاوتي براي نوروز سال  
شوراي شهر از كارخانه كود آلي الكان، تصريح كرد: در اين بازديد مقرر شد تا سرعت اجراي پروژه افزايش    شهردار رشت با اشاره به بازديد استاندار گيالن و

شرط  به موضوع ابالغ قرارداد بهسازي سراوان و اجراي آن بهايشان  .اندازي شودتر در كارخانه كود آلي نصب و راه پيدا كند و خطوط تفكيك زباله هر چه سريع 
 .شودهايي كه انجام شده آذرماه افتتاح مي ريزي ي دولت نيز اشاره كرد و گفت: پروژه مزار شهداي گمنام پارك ملت طبق برنامهتأمين مالي از سو

سازي در شهر رشت را نيازي جدي خواند و اضافه كرد: طبق طرح تفصيلي ظرفيت امروز شهر رشت  سيد اميرحسين علوي انجام مطالعات الزم براي بلندمرتبه 
  .سازي در اين حوزه اقدام نمايدهاي بلندمرتبه هاي ده طبقه مناسب است كه تأكيد كرديم تا منطقه پنج شهرداري در بحث صدور پروانه احداث ساختمان براي  

م بيمه تكميلي  هاي عمراني را نگاه و اولويت شهرداري رشت اعالم كرد و عنوان كرد: پرداخت قدر السهها در پروژه درصدي هزينه   ٣٠شهردار رشت كاهش  
با بيان اينكه طرح پروژه سالن    ايشان   .هاي شهرداري است كه اميد داريم تا سال آينده انجام شودنيروهاي شركتي مانند ساير كاركنان هم از ديگر برنامه

رداري رشت به هزينه چندميلياردي نياز  زودي شاهد انعقاد قرارداد آن خواهيم بود، اظهار داشت: مرمت ساختمان ساعت شهصحن علني شورا آماده است و به 
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علوي اجراي پروژه خيابان غذا در رشت را     .تر اجرايي شوددارد و اين طرح هم از ديگر مواردي است كه قصد داريم پس از فازبندي، فرآيند آن هر چه سريع 
گذار آن بابت انجام برخي از زواياي طرح مبلغ  ده شده و حتي سرمايه هم مورد اشاره قرار داد و در تشريح بيشتر اين مطلب بيان داشت: مقدمات اين پروژه آما

روبي را از اقدامات شهرداري رشت در بحث  هاي برفشهردار رشت پرداخت مبالغ خريد تيغه   است.حساب شهرداري رشت واريز كرده دويست ميليون تومان به 
دار و مهم ما بود كه قرارداد مميزي نوين امالك در همين راستا  خدمات دو هدف اولويت   مديريت بحران ذكر كرد و ابراز داشت: هوشمند سازي فرآيندها و

با افزايش به    ١٤٠١با بيان اينكه تمام تالش مجموعه شهرداري اين است كه بودجه سال    ايشان    .اي سنگين و پر چالش خواهد بودمنعقد شد كه قطعاً پروژه 
اي را تقديم شوراي شهر  آالت لجستيك هم قصد داريم، هفته آينده اليحه كرد: در حوزه دريافت وام جهت خريد ماشين  هزار ميليارد تومان برسد، عنوان  ٢عدد 

ميليارد   ١٠٠گذاري شهردار رشت با بيان اينكه براي مناطق شهرداري سرمايه   .هاي مختلف شهرداري تقويت شودآالت بخش كنيم تا از اين طريق توان ماشين 
كدام از مناطق شهرداري امسال در اين حوزه فعاليتي نداشته و اين نقص بزرگي در مناطق و شده بود، عنوان كرد: تقريباً هيچ بيني پيش  ١٤٠٠دجه  توماني در بو
ك صنوف براي  علوي ايجاد شهر    .گذاري و اجرا در سطح مناطق بازبيني شودگذاري است، بنابراين براي عبور از اين وضعيت بايد نوع سياستحوزه سرمايه 

فروش كه در همين هفته اتفاق  ساماندهي مشاغل پرترافيك را اقدامي در جهت رفاه حال شهروندان و كسبه دانست و گفت: در ماجراي برخورد با بانوي دست 
كه اصل ماجرا  زي اتفاق افتاد درحالي افتاد مأموران سد معبر شهرداري پس از بارها تذكر به شكل محترمانه ورود كردند اما ديديم كه چه مسائلي در فضاي مجا

به كردندرا  روايت  ديگر  بر يشان      .نوعي  عالوه  داشت:  اظهار  است،  مواجه  جدي  چالش  با  واقعاً  معبر  سد  حوزه  در  رشت  شهرداري  اينكه  بر  تأكيد  با 
رو حق  كه پياده نمايند درحالي رو و اخالل در تردد شهروندان مي ه كنند و اقدام به اشغال پياد داران هم قانون را رعايت نمي ها متأسفانه كسبه و مغازه فروشدست 

شده  ريزي شهرداري ابالغ شهردار رشت با اذعان به اينكه در حوزه سرمايه انساني تكليفي به معاونت برنامه   .عمومي است و بايد اين فرهنگ در جامعه جا بيافتد
توجه   اي را وزارت كشور سال گذشته داشت كه در حوزه انتصابات اصل شايستگي موردتصريح كرد: ابالغيه است تا وضع موجود كامالً مورد ارزيابي قرار گيرد،  

 .كارگيري نيروها حركت كندشده در بخش انتصابات و بهقرار گيرد و شهرداري رشت هم قصد دارد بر اساس همين مبنا و اصول قانوني ابالغ 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 

در دبيرخانه  ١٤٠٠/ ٨/ ١٧مورخ   ١٧٨٨ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ  ١٤٠٠ـ ٥٨٨٤ش ر ف ـ رشت به شماره  اليحه شهرداريـ ١
نظر و اخذ رأي با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  "شهرداري رشت   ١٣٩٨تفريغ بودجه سال    "شورا در خصوص 

  اتفاق مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. ضمن مخالفت با يك فوريت آن به 

  دستورات جلسه : 
  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 

  ذيـربـط 
  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠- ٤٧٠٦ش ر ف ـ  رشت به شماره    اليحه شهرداري  
نامه  در دبيرخانه شورا در    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٠مورخ    ١٤٥٥به شماره   خصوص اصالحيه شيوه 

سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري (پيوستي) جهت بررسي و تصويب و با عنايت به  
فرآيند  كارشناسي تسريع  و  بررسي  ضرورت  و  اهميت  جهت  به  و  شده  انجام  هاي 

از طي  اجراي پروژه برگزاري فراخوان هاي مربوطه پس  هاي سرمايه گذاري و سپس 
ر جذب سرمايه گذاران و اصالحات انجام شده و تصويب  فرآيندهاي قانوني به منظو

مورخ   نهمين جلسه  و  پنجمين جلسه    ١٤٠٠/ ٠٣/ ٨در چهل  و  بيست  و  مديره  هيئت 
شوراي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري    ١٤٠٠/ ٠٦/ ٣١مورخ  

پيش ابالغ  به  توجه  با  و  ها  رشت  مشاركت  و  گذاري  سرمايه  امور  نامه  شيوه  نويس 
و تصويب اين شيوه نامه در شوراي محترم    ١٣٩١توسط وزارت محترم كشور در سال  

شماره   نامه  طي  آن  ابالغ  و  رشت  شهر  مورخ  ٩٢/ ٠٩٧٨اسالمي  به    ٩٢/ ١١/ ١/ش 
بود،   وارد  كشور  وزرات  ابالغي  نامه  شيوه  بر  كه  اشكاالتي  به  توجه  با  و  شهرداري 

و  زمان  رفتن  هدر  از  جلوگيري  جهت  به  رشت  عاملي    شهرداري  كه  فرصت  هزينه 
همراه   به  را  نامه  شيوه  دوم  ويرايش  است.  گذاري  سرمايه  مباحث  در  مهم  بسيار 
ضمايم به عنوان اصالحيه شيوه نامه پيشين تدقيق نمود و پس از بررسي و تصويب  

به شهرداري ابالغ    ٩٥/ ٦/ ٢٤/ش مورخ  ٩٥/ ٣٨٥در شوراي اسالمي شهر طي شماره  
ساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي  شد. سپس در راستاي ابالغ ا 

شماره   مصوب  رشت  و  ١٣٩٥/ ١٢/ ٩مورخ    ٦١٦٩٤شهرداري  ها  شهرداري  سازمان 

ــه  در جلســـــ
ــترك  مشــــــ
هاي  كميسيون 
برنامه و بودجـه 
ــوقي،  و حقــــ
عمران و توسعه 

مـل شهري و ح
ــل و  و نقــــــ
ــورا  ــك ش ترافي
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
نظــر بــا اليحــه 
پيشــــــنهادي 
شــهرداري بـــا 
ــالحاتي  اصــــ
ــتي  پيوســــــ
  موافقت گرديد.

١٢  
   

  
١٠  
  
  
١٠  

١٦  
٨  

١٤٠٠  
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از دفتر سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي   تغيير ساختار  دهياري هاي كشور و 
اساسنامه   اساس  بر  سازمان  اين  اختيارات  افزايش  آن  موجب  به  و  رشت  شهرداري 

شماره    مذكور، به  و  گرديد  تدوين  را  ها  مشاركت  و  گذاري  سرمايه  نامه  آيين 
در شوراي اسالمي شهر رشت تصويب شد كه در حال   ٩٦/ ١٠/ ٢٥/ش مورخ  ٩٦/ ١٨٨٤

باشد  حاضر نيز به عنوان آيين نامه سرمايه گذاري قابل استناد در شهرداري رشت مي
شماره   مكاتبات  موجب  به  ليكن  و  وز  ٩٩/ ١٢/ ٩مورخ    ١٩٩٠٤٩و  كشور  محترم  ارت 

ابالغ    ١٤٠٠/ ١/ ٢٣مورخ    ٢٠٦٧شماره   و  كشور  هاي  دهياري  و  ها  شهرداري  سازمان 
شيوه و  اصالحيه  طرح  لزوم  و  هاي كشور  مشاركت شهرداري  و  گذاري  سرمايه  نامه 

  تصويب در شوراي اسالمي شهر. 

: مذاكرات  مفيد  ادامه     خالصه  شفيعيدر  حقوقيسيد شمس  و  برنامه،بودجه  كميسيون  رييس  در خصوص  ،  رشت  شهر  شيوه  شوراي  امور  اليحه  نامه 
شده بود  شده است، يكي از مواردي كه در اينجا كمرنگ ديدههاي مختلف بررسينامه با حضور اعضاي شورا در كميسيونگذاري اظهار داشت: اين شيوهسرمايه

هايي  قراردادها حتماً به تصويب شوراي شهر برسد، در بعضي جاها نگرانيها و  نقش نظارتي شورا است، ما مصوب كرده بوديم كه در پايان همه اين كميسيون
شده است  هاي قراردادي طراحييك سرگرداني در قراردادها در كشور وجود دارد، يك نوع تيپ.در خصوص زمان وجود داشت كه براي آن وقت مشخص شد

است گرفته  قرار  شورا  اعضاي  اختيار  در  نسخه  يك  عزيزيسپس    .كه  به  نايب  ،مجيد  توجه  با  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  نيز  رشت  شهر  شوراي  رئيس 
ها اين اليحه را بررسي كردند  هاي كاري به وجود آمده نتوانستيم تمركز الزم را در اين اليحه داشته باشيم، اما به احترام نظر دوستاني كه در كميسيونمشغله

سيد حسين رضويان ديگر عضو شوراي شهر رشت نيز   .ايمكه ما زمان الزم براي بررسي كامل اليحه را نداشته كنيم، اما دوستان بدانند به نتيجه كار تمكين مي
نامه معامالت خرد است. يك شاكله در اين اليحه  نامه معامالت دولتي و آيينگذاري فوق، آييننامه سرمايهاي از شيوهدر اين خصوص اظهار داشت: بخش عمده

دارد كه شكل   قرارگيريسرمايهوجود  و  اين اليحه ذكر شده استگذاري  در  نام.ها  اعضاي سازمان  افتراق وجود  برده شدهدر بحث شاكله  اما يك بخش  اند، 
اينكه بعضي از معامالت، معامله با ارزيابي فني هستند و نيازمند كميته ميداشته كه مي با توجه به  ظر  باشند، جميع اعضاي شورا در ن گفت در كميته فني 

باشند داشته  حضور  كميته  اين  در  شورا  از  عضوي  كه  يك    .داشتند  به  الزم  آگاهي  بدون  نبايد  اينكه  بيان  با  نيز  شورا  رياست  كارگرنيا  واثق  محمدحسين 
گيري  اين اليحه در رأيگذاري نداريم. اگر  اي جز استفاده از بخش خصوصي و سرمايهنامه و اليحه رأي داد، اظهار داشت: ما براي توسعه شهرمان چارهشيوه

توان به مدت يك هفته اليحه فوق را  اند، ميماه امكان ارائه به صحن وجود ندارد، اگر دوستان در خصوص اين اليحه قانع نشده  ٦مورد تصويب قرار نگيرد تا  
 .مسكوت قرار داد تا مطالعه كافي بر روي آن انجام شود

شهرداري در خصوص  اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري در جلسه  اليحه پيشنهادي    متن مصـوبه شـورا:
هفته به    ماندن اليحه مذكور به مدت يكمطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت 

 بماند. مدت يك هفته مسكوت جهت بررسي بيشتر مقرر شد؛اليحه مورد نظر به

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٨
      ☐  ☒  حسين واثق كارگرنيا محمد   ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵٧ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٨جلسه رأس ساعت 
  
  

  *   ١٤٠٠/ ٢٦/٠٨مورخ :        ١٤جلسه شماره :   *
در محـل سـاختمان   ١٥:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، چهاردهمين جلسه٢٤/٨/١٤٠٠/ش مورخ  ١٩٠٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره     

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي    شوراي

  دستورات جلسه : 
درخصوص صدور مجوز مأموريت شهردار رشت روز    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٥١٥٩٦به شماره ش ر ـ  ـ بررسي نامه شهرداري رشت  

  به مدت يك روز به تهران .   ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥سه شنبه مورخ 

  ـ تصميم گيري در خصوص تفويض اختيار مرخصي و مأموريت شهردار به رئيس شورا. 

اليحه شهرداري بررسي  به شماره    ـ  ـ  رشت  ر ف  سال    غيتفردرخصوص    ١٣٩٨/ ٢/ ١٠مورخ    ١٣٩٨-٢١٩ش   ي شهردار   ١٣٩٥بودجه 
  . رشت

در خصوص اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و   ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠٦ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
  مشاركت شهرداري 

شماره   هاي  نامه  بررسي  حس   ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ    ١٠٣١٢و    ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ    ١٠٣١٠ـ  بيالن  مؤسسه  مديريت  خدمات  و  ابرسي 
  شهرداري رشت  .  ١٣٩٥و  ١٣٩٤گزارشگر(حسابداران رسمي)  در خصوص گزارش حسابرسي سال مالي 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٢

العاده شورا به منظور  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقو تبادلهمچنين پس از بحث  متن مصـوبه شـورا:
به شماره پيشنهادي شهرداري  لوايح  ر ف ـ  هاي؛  بررسي    مورخ   ١٤٠٠-٤٤٦٥رف ـ  ش  ،  ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠٦ش 

سالهاي    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨ حسابرسي  گزارش  مورخ    ١٣٩٥و    ١٣٩٤و  چهارشنبه  روز  گزارشگر،  بيالن  حسابرسي  مؤسسه 
 برگزار گردد.  ١٥رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويانسيد   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۵٨ ~ 
 

  *خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات : 
  نطق پيش از دستور منشي شورا: 

  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد عليرضا باقرپور، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
رشت    ينسق  يها  نينامه ساخت و ساز در زم  وهي ش  بيرئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به عدم تصو ،    محمدحسين واثق كارگرنيادر ابتداي جلسه  

مشكل ساخت و ساز در    النيگ  ندگانيو مجمع نما  ياسالم  يمردم رشت در مجلس شورا   ندگانيبا نما  داري د  يتا ط  مي گفت: در تالش  يعدالت ادار   وانيدر د 
به    يعدالت ادار   وانيد  مرحله در  نيدوم  يدر روز گذشته برا   نكهيبا اشاره به ا  ايواثق كارگرن  نيمحمد حس .ميكن  رطرفب  شه يهم  يرشت را برا  ينسق  يها  نيزم

عدالت    وانيد   ياز همكاران شورا در صحن عموم  يكياظهار كرد: روز گذشته به همراه شهردار و   ميكرد   دايحضور پ  ينسق  يها  نينامه زم  وهي ش  يري گيمنظور پ
به واسطه خال    نكهيا   انيبا بايشان    هم  انجام شد.  يو دفاع خوب  ميكرد   داي حضور پ  ينسق  يها   نينامه ساخت و ساز در زم  وهيبه منظور دفاع مجدد از ش  يادار 
عدالت    وانيزمينهاي فاقد سند رسمي وجود دارد، مردم به ناچار مجبور به ساخت و ساز غير مجاز مي شوند، افزود: در د   يصدور سند برا  رامونيكه پ  يقانون
نامه    وهيش  دييبه عدم تا كارگرنيا    قرار گرفته است.  ديي و مورد تا  يساير مبادي بررس   ورشت    يفرماندار  قيتطب  تي نامه در هئ  وهي ش  نيكه ا  مياعالم كرد   يادارا 

نامه   وه ي ش يعدالت ادار  وانيحوزه انجام شد متاسفانه د   نيكه در ا  ييتالش ها  يتمام رغمياشاره كرد و گفت: عل يعدالت ادار واني ساخت و ساز شهر كرج در د
زم ساز  و  ش  ينسق  يها  نيساخت  همچون  را  رشت  تا  وهيدر  كرج  شرا  ديينامه شهر  در  و  نما  ازمندين  يفعل  طي نكرد  مجمع  باالخص    النيگ  ندگانيورود  

موثر   يكشور با آن مواجه هستند با راهكارها  ياز شهرها  يار ي مشكل كه بس  نيمجلس ا  ندگانيبا ورود نما   ..تا ان شاا  مي مردم رشت در مجلس هست   ندگانينما
رشت اشاره    يشهردار  هيخدمات رسان بر عل ياز دستگاه ها   ياز خدمات توسط تعداد   يشهر رشت به قطع برخ  ياسالم يشورا سيرئ  برطرف شود.  يشنهاد يپ

ها     يبه خاطر بده   يدر موارد  يانجام و حت  ي دارند، برخورد قهر  ياركه از شهرد  يبه واسطه مطالبات   ياز ادارات دولت  يكه برخ  ميكرد و گفت:  بارها شاهد بوده ا
  نكه يبه ا  دي با تاك   اي كارگرن  را تحت فشار قرار داده اند.  يشهر   تي ريرشت اقدام كرده اند و حوزه مد   ياز انشعابات از جمله برق پاركها  ينسبت به قطع برخ 

رشت به واسطه   يدارند اما شهردار يبه مجموعه شهردار  ييها  ياز دستگاه ها متقابال  بده  يار يافزود: بس ،دستگاه خدمات رسان است كي  زيرشت ن يشهردار
  ي بده  رشت با حجم يشهردار نكهيبا اشاره به ا ايشان  دستگاه ها انجام نداده است. گريگاه برخورد مشابه با د چيدر امور شهروندان  ه عي حفظ تعامالت و تسر

  ن ياز مشكالت ا  يتواند بخش  يم  يعمران  يكرد در پروژه ها   نهيدستگاه ها و هز  گريمطالبات از د  افتيرشت با در   يكرد: شهردار   انيمواجه است ب  يفراوان  يها
شده به شورا    كي دستگاه ها به طور تفك  گريرا از د  يمطالبات شهردار  زانيخواهم در اسرع وقت م  يراستا از شهردار رشت م  نيمجموعه را مرتفع كند و در ا

  رامون يشهر رشت به مباحث مطرح شده پ  ي اسالم  يشورا  سيرئ  بدون فوت وقت ورود كند.  گريد  ياز دستگاه ها   يمطالبات شهردار   افتيدر  ياعالم كند و برا
  ن ي به عنوان ناظر زيمبحث ن نيكه دارند به ا ينظارت فهيشورا به واسطه وظ يرشت اشاره كرد و گفت: اعضا يشهردار يشورا در عزل و نصب ها  يدخالت اعضا

از گذشتگان پس از بروز    يششم رشت قصد ندارد همچون برخ   يشورا   نكهيا  انيبا ب  اي كارگرن   كنند.  يورود م  يرشت به صورت مشورت  يعملكرد بر شهردار 
  ن ي رسانند و به عنوان ناظر  يشورا تمام مباحث را شفاف و صادقانه به اطالع شهروندان م يكرد: اعضا  حيكنند تصر  ياختالفاتشان  با شهردار مباحث را رسانه ا

  ي ليكه بنا به دال  ييها  گاهياز افراد در جا  يد حضور برخ ناكرده شاه   يتذكرات الزم به شهردار داده شود تا خدا  يضرور  ع در مواق  دي بر عملكرد شهردار رشت با
  ح ي گذاشت تصر  انيرا با بنده در م  شيدغدغه ها   اني از بازار  يكي امروز،    يانجام مالقات مردم  اني در جر   نكهي ا  انيبا ب  ايشان   .ميالزم را ندارند نباش  يها  تيصالح

ت بدون ضابطه دستفروشان  ياتوبوس، فعال   يها  ستگاهي بودن مدت زمان انتظار شهروندان در ا  يطوالن،  يو دربست   نيها به صورت تك سرنش  يكرد: تردد تاكس 
  ست ي ز  طيو بهداشت و مح  كيحمل و نقل و تراف  وني سيكم  يساؤشورا ر  ندهيمراجعه كننده بود و انتظار دارم در جلسه آ  نيا  يدر رشت از جمله دغدغه ها 

در    ي با اشاره به انعكاس مطالب  كارگرنيا   ارائه كنند.  يدستفروشان رشت گزارش  ي در حوزه حمل و نقل و سامانده   اقدامات انجام شده  رامونيرشت پ  يشورا 
المال    تيگرم از ب يپُرس غذا  كي   يشورا حت   يتا كنون اعضا  هك   مير يگ  يششم افزود : خدا را شاهد م يشورا  يغذا  يونيليم  نهيهز   رامونياز رسانه ها پ  يبرخ
  بود.  چيوعده ساندو  كي شد    يداريخر   تشيسه ماه از فعال  يششم رشت ط  يشورا  ياعضا   يكه برا  يينكرده اند و تنها وعده غذا   يداريخودشان خر   يبرا
  ششم به  ياز عمر شورا   يروز كار  كي ششم گفت: در    يو پاش ها در شورا   ختياز ر   ير يالمال و جلوگ  تيبه حفظ ب  ديشهر رشت با تاك  ياسالم  يشورا  سيرئ

  شد.   يدار ي خر  راشو  يبرا  چيوعده ساندو   كي شورا به منزل و صرف ناهار وجود نداشت و در آن روز    يكه برگزار شد امكان مراجعه اعضا  يواسطه جلسات متعدد
دستگاه ها    گريسراسر كشور و د  يها  يباره به شهردار  نيدر ا   ينامه ا  وهيرشت اشاره كرد و گفت: ش  يشاغل در شهردار   ثارگري ا  يروها ين  تي به فعال  ايكارگرن

  ورود كند.   يشتريب  تي شده است  با جد  فيتكل  يراستا به و  نيكه بر اساس قانون در ا  يا  فهي وظ  رامونيرشت پ  يشهردار  ..ارسال شده است و ان شاا
به د  ياسالم  يشورا  سيرئ با اشاره  ا  انيكشور ب  ريو وز  النياستاندار گ  داريشهر رشت  رفع مشكل    رامونيپ  النيكشور به استاندار گ  ريوز  داري د  نيكرد: در 

اعتبار    نيبابت تام  ينگران   چيكرد كه هپسماند اعالم  تير از وضعياخ  ديدر بازد   زين   النيواستاندار گداشتدي نخست استان تاك  تيپسماند سراوان به عنوان اولو 
    رد.سوز در رشت وجود ندااحداث دستگاه زباله 

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
  ي كه برا  يسوز و...، گفت: رقمبا اشاره به موضوعات سراوان، زباله   ،شورا  يو خدمات شهر   ستي ز  طيبهداشت، مح  ونيسي كم  سيرئ  اني رضو  ن يحس  د يس     

  TTSدالر سهم شركت    ونيليم  ١٣دالر    ونيليم  ٤٠  نيدالر تاكنون پرداخت شده است، از ا  ٧.٧٦٢.٠٠٠دالر است،    ونيل يم  ٤٠  ميسوز دار احداث كارخانه زباله 
سوز،  و هولدر زباله   هيابن  سي تأس  تيبا اشاره به وضع  ايشان   درصد است.  ١٣اكنون حدود    زيكار ن  يك يزيف  شرفتياست و كل پ  ماندهيرقم باق  ياست و مابق

با اشاره به    انيرضو   شده است.  نهيآن هز  يتومان برا  ونيليم  ٧٠٠و    ارديليم  ٣٣تاكنون    يك يزيف  شرفتي درصد پ  ٦٨جداگانه است، با    موضوع  نيگفت: مبلغ ا
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مبلغ پرداخت شده    نياز ا  ارديليم  ٩٥كرد:    ديبوده است، تأك  ارديليم  ٣٤٦بخش كود و...    ياندازراه   ك،يتفك   زات،يساخت، حمل و نصب تجه  ه،ي ته  اتيعمل  نكهيا
  ش ي تومان بوده است كه با افزا  ارديليم  ٧٤  م رق  زين  يشركت كود آل  زاتياورهال تجه  يآمده است. بازساز دست تاكنون به  يكيزيف  شرفتيدرصد پ  ٥٥است كه  

شهر رشت اظهار داشت: در بحث    يشورا   يو خدمات شهر   ستيز   طيبهداشت، مح  وني سيكم  سيرئ   شده است.  نهيآن هز  يبرا  ارديليم  ٧٦تاكنون    هانه يهز
  ارد يليم ١٥٦ ،يك يزيف شرفتيدرصد پ ٨٠تاكنون با   ريداشته كه با توجه به تأخ نهي هز الي ر  ارديليم ٧٠گفت:  ك،ي شماره   يكارخانه كود آل  رياحداث سوله تخم

  شده است.  نهيدر آن هز  ارديليم  ١١٣كه تاكنون    يك يزيدرصد ف  ٩٠  شرفتيبا پ  ز يبخش ن  نيسوله شماره دو ا  موردشده است. در    نهيآن هز   يتاكنون برا  الير
  ي موضوع قرارداد   نيا   يبوده كه برا  ارديليم  ٨٢موضوع    نيا   يبرا  ينيبش يمحل دفن زباله سراوان، اظهار داشت: پ  يشهر رشت با اشاره به بهساز   يشورا  عضو

ها آماده شود،  پول   نيكه ا   ياست تا زمان  چي همه ه  شود،ي كه برگزار م  يجلسات  شود، ي كه انجام م  ييدهاي بازد  شود،يكه گفته م  منعقد نشده است. هر آنچه
از    يروز باش  گريد  ونيليم  ٢٠  ماندهيباق  ارديليم  ٢٧كه  رو   مينداشته  حق  ميبگذار  زيم  يكه  م  قتيدر  ب  ايشان   .ستين  ياتيعمل  ميدانيهرچه    نكه يا  انيبا 

قرارداد از بابت    نيا  يمنابع مال  نيمتعهد به تأم  النيگ  يسوز را مطالعه كرده است، گفت: در ماده سه قرارداد آمده است كه استاندارموضوع زباله   يقراردادها
شهر رشت    يشورا  نياستاندار وقت و جانش  ٦/٦/١٣٩٢  خنامه مور شده است به استناد موافقت قرارداد نوشته   يو در انتها  ياني. در صفحه پا باشدي م  يمنابع ارز

  ! رياست؟ خ  ريپذ رشت امكان   يتوسط شهردار  يمنابع ارز  ني تأم  اياند؛ آقرارداد را مهر كرده   نيا   يپا
است كه   يدر صورت  نيتمام شده است؟ ا اي. آمينيبب رهيزنج كي له زباله را مانند مسئ دي سوز در رشت، باادامه داد: ما در فرض داشتن زباله  انيرضو  نيحس ديس

را آن زباله دپو   بيآس نيكمتر كه يبه شكل يعني شود؛  ليو... استر لنياتي با مواد پل طيهمان مح يعني د،ي ژئوممبران انجام ده اتيسراوان عمل  ليدر خود لندف
  عضو    آنچه كه در سراوان اكنون دپو شده است.  ياز نو در رشت است نه برا  يروز  يسوز نصب هم بشود براوارد كند. در واقع اگر زباله   ستي ز  طيشده به مح

لوط  مخ  طيبا خاك و آب و مح دي كه نبا شودي م ديتول يسوز هم نصب شود، از سوختن زباله در زباله سوزها خاكسترشهر رشت افزود: بر فرض كه زباله  يشورا 
استفاده    مانيدر صنعت س  شده  ديخاكستر تول  نياز كشورها از ا  يدر نظر گرفته شده است، البته در برخ  گاهيآن جا  يكه برا  النيبرود به جنوب گ  ديشود و با

استان كه    رعامليپدافند غ  يستياست كارگروه ز   نيها و... خواسته بنده اجلسه و جلسات و صورت   دهاي است، نه بازد  ني مسئله سراوان ا   تياما واقع  شود؛يم
كرد: درخواست   ديشهر رشت، تأك يشورا ستيز طيبهداشت و مح ونيسيكم سيرئ   .رديشكل بگ زيشكل گرفت در مورد سراوان ن يدر مسئله سنبل آب بارك ي

با استاندار محترم جلسه   نيبنده ا    ي كه برا  يااز بودجه   مييانجام شود تا بگو  ياسالم  يمجلس شورا  استيبا ر   يداري د  نيو همچن  ميداشته باش  يااست كه 
كشور    كي   تي ثيح  نيو شهر رشت است كه در خط قرار گرفته است. ا  النيگ  نياتمام رسانده و ا   هدر نظر گرفته شده بود، نوشهر كارش را ب  يشمال   يها استان 

  است كه در خطر است.   يدر تاالب انزل

ش از دستور ناطق دوم :    نطق پ

  دن يشهر، فرارس  يو شورا  يشهر  تير يدر حوزه مد  يارسانه   نيها و فعالاز رسانه   يبا قدردان   ،شورا  كيونقل و ترافحمل   ونيسيكم  سيرئ  ،  مسعود عباس نژاد
  ت ي ريمردم در مد   ندگانيعنوان نمانكته وجود دارد كه دغدغه مردم بوده و ما به   ن يچند   نكهيا   انيبا ب  ايشان   گفت.  تي رحلت حضرت معصومه (س) را تسل

آن مراجعه    يبه ما برا  اريمردم بس  كه  ياز موارد  يكي.  ميامورات باش   يريگيپ  يو زبان شهروندان ما برا   ميآن را طلب كن  يياجرا  يهااز همه دستگاه   يشهر
محدوده است    نيكه در ا  ييهاها و كارخانه ساختمان   ياز تمام  ياست و شهردار  يشهردار  اريآن در اخت  لومتريك  ١٠.٥است كه    هرانجاده ت  يورود  كنند،يم

و اداره راه با    يمحور شهردار  نيدر ا  نيسنگ  هينقل  ليافزود: به علت عبور وسا  ،شهر رشت  يشورا   كيونقل و ترافحمل   وني سيكم  سيرئ   .كنديم  افتيعوارض در 
  ال سؤ ريباعث ز يريدرگ نيگذاشته است، ا يبر عهده اداره راه و شهرساز  زين يگذاشته و شهردار ينظر هستند، اداره راه بر عهده شهردار دچار اختالف  گريكد ي

  لومتر يك ١٠الزم انجام شود. ما  ير يگيمحدوده پ نيآسفالت ا يبرا ترع يشهردار هرچه سر  ياست كه آقا نيشهر رشت شده است، درخواست بنده ا يرفتن آبرو
ت از سمت  شهر رش  يورود  تي نژاد با اشاره به وضع  عباس  .ستين  يشهر  يفضا  يدارا   زياتوبان ن  يجداساز  يحت  م،ينيبياز شهر نم   يزياما چ   ميشوي وارد شهر م

جاده آن منطقه    ضي بودجه تعر  شود،ي آن منطقه در نظر گرفته م  يبرا   يارديليكه بودجه دوم  ياما زمان   كنند،ي سنگر، گفت: مردم در آنجا عوارض پرداخت م
بودجه را    زين  يشهردار  رانيو مد  كنديشورا مصوب م  دهد؟يكه هر روز به مردم آنجا اخطار م  دهديدر آنجا انجام م  يكار رشت چه   ي! شهردارشودي حذف م
م ضع  كنند،ي حذف  مردم  آن  كس  ف يچون  نم  يصدا  يهستند  را  داد  ايشان   .شنودي آنان  د ندادامه  موضوع  ر  گري:  اعضا   استي كه دغدغه شخص  و    ي شورا 

ونقل  حمل   وني سياز كم  يعنوان عضوشده است و بنده به   يمردم  ارياست كه باعث اعتراضات بس  قالنيونقل است، موضوع پروژه زرجوب به صحمل   ونيسيكم
  ي موضوع  ميكني خواهش م  يشهردار رانياند. از مدپروژه نبوده  نيا  اني شهر در جر يشورا   ياز اعضا كدامچ يرا كه ه يقرار دارم. موضوع يفشار افكار عمومتحت 

آن منطقه، مردان آن و رانندگان    يبرا  ياديز  باران ي شده و اثرات ز  يطرح كارشناس  نيمربوطه اطالع داده شود. ا  يها وني سيكه در حال اجرا است حتماً به كم
شورا،    يدون حضور اعضا رشت ب  يدر شهردار  ييبا اشاره به عقد قراردادها  ،شهر رشت  يشورا   عضو   هستند.  رضمعت  زانيبه همراه دارد و همه آن عز  يتاكس

عنوان عضو ناظر  اما بنده به   شود،ي دوچرخه بسته م  ستگاهي و عضو ناظر شورا در آنجا حضور ندارد؟ چطور قرارداد ا  شوديبسته م   يقرارداد   شودي گفت: چطور م
  است ي . از ر ميمردم باش  يپاسخگو   ديو ما با  كننديو اجرا م  بندندي خودشان قرارداد م  يداستان هستند؟ برا  يمردم كجا   ندگانيشود حضور ندارم؟ اصالً نما

هرساله در روز  نكهيا انينژاد با ب عباس   بخواهند. يجد  حاتي شورا ورود كرده و از شهردار رشت توض يو شأن نظارت گاهي حفظ جا  يشورا درخواست دارد تا برا
شهر رشت    يكه ورود   ميقرار ده  ياثر  بيچه شده است، گفت: امروز ترت   جهينت  مي داني نم  تيكه درنها   شودي م  نهيهز  يدرختكار  يبرا  يمبالغ هنگفت   يدرختكار

  د ي ما چرا با  رد،يدر آنجا صورت بگ  يشود و درختكار  نهيساله هز   ٥  اي  ٤درختان    يمبالغ برا  نيشود و ا  يسازشده و آماده   يگذارجاده تهران جدول  رياز مس
با اشاره به    ،شهر رشت  يشورا  كي ونقل و ترافحمل   ونيسيكم  سيرئ   .ميآماده كن  ريمس  نيشهر را در ا  يورود   نيما ا  م؟يشهر فومن را بخور   يحسرت ورود
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پروانه و    افتي روال و زمان در يبرا  يبرنامه مدون  چيهستند. ه هاي رشت، گفت: مردم امروز گرفتار كاغذباز يها و مناطق شهردارسازمان   تي وضع  يختگ يبرهم ر
سال كارش طول    ٣كه آشنا نداشته باشد    يو كس  دهديماهه كارش را انجام مباشد سه   تهكه آشنا داش  يوجود ندارد. كس   يشهردار   يهااز سازمان   يمجوز  اي
  ح ي داشت، تصر   ميماده صد نخواه  ونيسيبه نام كم  يز يچ  كي نزد  ندهيدر آ   نكهيبا اشاره به اايشان     توسط شهردار رشت اصالح شود.  ديروند با  ني. اكشديم

الزم انجام نشود به مشكل بر   يزيرو برنامه  ينيبشيموضوع پ  نيا  ياست، اگر برا  يتخلفات ساختمان  نيرشت از هم  ياز درآمد شهردار   ياكرد: بخش عمده
    خورد.  ميخواه 

ش از دستور ناطق سوم :     نطق پ

  ران ي ها است و كشور اجوامع و ملت  يدر تمام  ييبرنا  ريمهم و ز  ياشورا گفت: فرهنگ مقوله   يو ورزش   ياجتماع  ،يفرهنگ  وني سيكم  سيرئ  ،  ي ني نادر حس  
انقالب    يشورا   يبرا  يبود، گفت: مقام معظم رهبر  يانقالب فرهنگ  كي انقالب ما    نكهيا  انيبا ب  ينيحس   .باشديم  نهيزم  نيدر ا  يما با سابقه طوالن  ياسالم
  ، يز يرشورا برنامه   يفرهنگ وني سيمختلف كشور ابالغ كردند، كار كم يهابه بخش  ياژه يو يهات ي كردند كه مأمور ميرا ترس يدي نگاه و ظرافت جد كي  يفرهنگ

قطعاً نظارت و    فتدي شهر رشت بدر   يو ورزش ياجتماع  ،يدر حوزه فرهنگ   ياست و اگر قرار است اتفاق  يشهر  تير يمد  ياب يارز   ونظارت    ت،ي هدا  ،يگذار است يس
مربوطه   يهاو از شهردار محترم و سازمان  مي را دنبال كن  ريمس نيا  ميكرد  ي : ما تا به امروز سعندادامه داد  ايشان  باشد. ونيسيكم  نيدر هم  دي آن با يزيربرنامه 
موضوعات مختلف از جمله كارگروه    يكارگروه برا  ٢٢  ونيسيكم  يبرگزار شده و برا  ونيس يجلسه كم  ١٢راستا    نيحركت كنند. در ا  ريمس  نيدر ا  ميخواست

شده است كه جلسات آن    ميو ترس  في و... تعر  ثارگرانيا  يها برنامه  ،يو مذهب  يمل  يهابرنامه   ،يادب  يهابرنامه   ،يهنر  يها برنامه   روهكارگ   ،ياجتماع  يهات يفعال
ا  يگذارل يبود كه ر  ني. هدف اشوديبرگزار م  يصورت هفتگ به   ي ها شورا اظهار كرد: ما در دوره   يفرهنگ  ون يسيكم  سيرئ   خصوص انجام شود.  نيالزم در 

  ز ي ن  يبعد   يهادوره   يبرا   ريمس  في و تعر  يبر راه  يبرا  ياسناد  ديآغاز گردد، با   گري دوره د  كي و اگر قرار است دوره شورا تمام شود و    ميبود  نيگذشته فاقد ا
كوچك خان    رزايم  تيبزرگداشت شخص   يبرا  يمثال كارگروه   يگفت: برا  يفرهنگ  ونيسيدر كم  ژهيو  يهاكارگروه   لي با اشاره به تشك  ينيحس   انجام شود.

ا  نيكصدمي در    يجنگل شهادت  پ  يفرهنگ  يها ت يفعال   يسامانده  ير يگيپ  شان،يسالگرد  سامانده  ادهي در  د   يراه،  فرهنگ   ينيمراكز  و    يسامانده  ،يو  كتاب 
اقدامات ما در سه ماه فعال  يانخوكتاب  بوده است.  يفرهنگ  ونيسي كم  تياز جمله  ب  يشورا  عضو   شورا  اماكن    نكهيا  انيشهر رشت با  از نظر  امروز شهر ما 
در شهر رشت    يو ورزش   يمراكز، فعاالن فرهنگ  يندارد، گفت: با سامانده  يكه دارد، حال خوب  يو خوب  يطوالن  نهيشيپ  رغميعل  يفرهنگ   يهات يو فعال  يفرهنگ

  ، ي فرهنگ  ونيسيمحترم كم  استي محترم شورا، ر  استيز را  و  ميده  شيشهرمان را افزا  يش و ورز  يسرانه فرهنگ  ديموضوع را به وجود آورد. ما با  نيا  توانيم
با   ميشود كه بتوان  دهيد   يدر بودجه و كار فرهنگ  ياژه ينگاه و  كي   ميخواهيم  ١٤٠١وبودجه و شهردار محترم در بودجه سال  برنامه   ونيسيمحترم كم  استير
گفت:    كنند،ي م   يدر شهر رشت زندگ  النياستان گ   تي سوم جمع  كي  نكهيا  انيبا ب  ايشان   .ميمختلف شهر رشت باش  يازها ين  يپاسخگو   زيناچ  اريمبالغ بس  نيا
از سو  ياكنون با تالشرا برطرف كرد. هم  ازهاين  نيا  تواني كه در نظر گرفته شده است، نم  يا بودجه اندكب در حال انجام است و   يفرهنگ   ونيسيكم  يكه 

در شهر رشت    يحقوق شهروند  تيو رعا  يفرهنگ عموم  يمرتبط در حال انجام است، در جهت ارتقا   يها شهر و دستگاه  يفرهنگ عموم  يكه با شورا  ييافزاهم
  ل ي شهر رشت تعط   يكه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم  ستين  بندهيشهر رشت ز   يبرا   نكهيا   انيشورا با ب  يفرهنگ   ونيسيكم  سيرئ   .ميتالش وافر را داشته باش

  ون يس يشود تا در كنار كم  ايو اح  ينيموضوع بازآفر   نياند، ا كرده   لي شهرستان رشت را تعط  يفرهنگ و ارشاد اسالماداره    يليبه چه دل  ميدانيشود، گفت: نم
شورا و شهردار محترم   يو موزه معاصر در شهر رشت، گفت: از اعضا يموزه مردم ياندازراه  تيبا اشاره به اهم ايشان  .مي بپرداز  يبه امور فرهنگ ميتوانب يفرهنگ

 نيماست، ما در هم  يهادرخواست   گريشهدا در سطح شهر رشت از د  ريتصاو   ياصالح و بازساز   نيهمچن  ند،ينما  يريگيموضوع را پ  نيا  ميكنيدرخواست م
از    زيرشت ن   يشهردار  يهاي و نظارت بر روابط عموم  يشهردار  ياجتماع  يفرهنگ  يهاو نظارت بر سازمان   ميرساند   بي به تصو   امهم ر  حهيچند ال   ونيسيكم
كرد و ادامه    يكردند قدردان   قيكمك كردند و ارائه طر  يفرهنگ  وني سيكه در كم  ينخبگان  ياز تمام  انيدر پا   ينيحس   بوده است.  ونيس يكم  نياقدامات ا   گريد

  تا با نظرات خود به شهر رشت كمك كنند.  ميكنيدانش آموزان و... دعوت م  ان،يدانشجو   ،ياجتماع   نياز همه فعال  مياهل نظر هست  زيگفتند كه ما ن  يداد: برخ 
زده است، گفت: اجازه    بيرشت منعقد شده به شهر آس  يكه تاكنون توسط شهردار  ياكثر قراردادها   نكهيا  انيبا ب  ،عضو شورا  ،سي هر  ينور  يمهد در ادامه  

  ي گذاره ي كه سازمان سرما  ييها: متأسفانه تمام پروژه ندادامه داد  ايشان   كنند.  يقراردادها را بررس  نيشورا ا  يو اعضا  دي ايشهر ب  يقراردادها به شورا   يتمام  دي ده
عدد كتاب    ٥طرف    مياكه كامالً ملموس و مشخص است. ما كافه كتاب در پارك ملت را انداخته   يراداتياست. ا  رادينقص و ا  يقراردادش را منعقد كرده دارا 

ما كج    ريكرد: تا به امروز مس   ديشهر رشت تأك  يشورا  عضو   م؟يرا ادامه ده  ريمس  نيا  ميخواهي راه انداخته است! تا كجا م  شاپي خودش كاف   يگذاشته و برا
  ه يما پول در شهر ته  يبرا  دياست كه با   يگذار ه ي سازمان سرما   نيشود ا  ليماده صد تعط   ونيسيكم  م،يتا به شهر سود برسان  ميده  ريي را تغ  ريمس  نيا  ديبوده و با

  . مياور يربد   گرانيد   اري در اخت  يسادگ  ن يبه هم  دي را نبا  يكند. امالك شهردار 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥مورخ    ١٩١٢ثبت شده به شماره      ١٤٠٠/ ٨/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠ـ  ١٥١٧٨٤ش ر  ـ  رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري١

  اعالم وصول شد. "نامگذاري معابر "شورا در خصوص  



  

~ ۶١ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

به شماره ش ر ـ   به شماره    ١٤٠٠/ ٢٤/٨مورخ    ١٤٠٠ـ    ١٥١٥٩٦نامه شهرداري رشت    ١٩١٠ثبت شده 
مبني    ٢٥/٨/١٤٠٠مورخ   شورا  دبيرخانه  سه  در  روز  رشت  محترم  شهردار  مأموريت  مجوز  صدور  بر 

به مدت يك روز به تهران به منظور پيگيري برخي از امور در مأموريت اداري    ٨/١٤٠٠/ ٢٥شنبه مورخ  
ه در غياب آقاي علي بهارمست معاون محترم برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري رشت،  ك

  دار وظايف محوله خواهند شد.عهده

      

مورخ    متن مصـوبه شـورا: رشت روز سه شنبه  محترم  مأموريت شهردار  به   ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥با  توجه  با  تهران،  به  روز  يك  مدت  به 
 محترم شورا به اتفاق آرا، موافقت گرديد. تن از اعضاي  ١٠حضور 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠  جمـــع 
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        تصميم گيري در خصوص تفويض اختيار مرخصي و مأموريت شهردار به رئيس شورا   ٢
همچنين در خصوص تفويض اختيار مرخصي و مأموريت شهردار به رييس محترم شورا در جلسه مطرح و پس      متن مصـوبه شـورا:

و  مجوز مرخصي  لزوم صدور  و  گيرد  مي  بار صورت  يك  هفته  در  اينكه جلسات شورا  به  توجه  با  رأي  اخذ  و  نظر  تبادل  و  بحث  از 
تن از اعضاي محترم شورا  به اتفاق آرا، مقرر شد؛    ١٠وجه به حضور  مأموريت شهردار گاهاً به صورت ضروري اجتناب ناپذير است، با ت 

 و مأموريت هاي داخل كشور شهردار به رييس شورا تفويض گردد. مرخصي 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  شفيعيسيد شمس   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -   ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۶٢ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

به شماره    اليحه شهرداري ـ  رشت  ر ف  مورخ    ١٣٩٨- ٢١٩ش 
شماره    ١٣٩٨/ ٢/ ١٠ به  شده  در    ١٣٩٨/ ٢/ ١٠مورخ    ٢٥٢ثبت 

پيوست   به  سال    غ يتفردبيرخانه شورا    ي شهردار   ١٣٩٥بودجه 
هزينه جاري و هزينه عمراني    ، شامل بخش هاي درآمد    ، رشت

م عنايت  با  و  تصويب  و  بررسي  مالي    ٢٥اده  جهت  نامه  آئين 
وظايف    شهرداريها: بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و

طرز  و  و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد
تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و  
فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد  
و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت  

  اهد شد. كشور تصويب و ابالغ خو

در كميسيون  برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح 
تفريـغ بودجـه سـال   و پس از بحث و تبـادل نظـر  

شهرداري رشت (پيوستي) بـه اتفـاق آرا بـه   ١٣٩٥
صورت مشروط مورد تصـويب قـرار گرفـت و مقـرر 

  شد؛
ـ تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسـئوليت 

ابطه با تخلفـات ذيحسابان برابر قانون و مقررات در ر
ــود و  ــد ب ــردد نخواه ــي گ احتمــالي كــه مطــرح م
مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شـده 
ــت شــهرداري ــده ذيحســابان وق ــر عه ــغ ب   در تفري

  مي باشد.

١٤٦  
  
  
  

١٣  
  

٢٩  
٤  

١٣٩٩  
  
  
  
٢٣  
٨  

١٤٠٠  
  

  پرداخت ١٣٩٥بودجه سال  غ يدر خصوص تفر ح يشورا به توض  يبرنامه، بودجه و حقوق  ونيسيكم سيعنوان رئ به يعيشمس شف ديس    خالصه مفيد مذاكرات :
مال  و بودجه سند  برا  كي   ي اظهار داشت:  درآمدها و    كي است كه    يشهردار  يساله  آن  در    ك يطرف  آن مصارف  است.  نظرطرف  داد:    ايشان   گرفته شده  ادامه 
  ٣٠٠بودجه،  ارد يليم ٦٠٠از مجموع  ١٣٩٤باشد. در سال   ادي ز  اريتفاوت بس دي است، اما نبا ينيعدد تخم ك يو   ابد ي يتحقق نم ي صورت صددرصدبودجه به گاه چيه
صورت گرفته است كه    يتومان تخلفات  ارديليم  ٣٠٠  ني است، اما در هم  ياما اشتباه در كارشناس  ست،يانحراف بودجه تخلف ن   شود،يتومان بودجه محقق م  ارديليم

  ت ي بودجه و نبود شفاف  غ يتفر  ي عدم اجرا  لي به دل  نكهيشهر رشت با اشاره به ا   يشورا  ي برنامه، بودجه و حقوق  ون يسيكم  سي رئ    موضوع است.  ني ا  يبحث ما بر رو
ب   ارديليم  ٨٠٠  زين   ١٣٩٥افتاده است، گفت: سال    ياتفاق  نيچن  زيدر سال بعد ن   ي هادرصد آن محقق نشد. صورت  ٥٠از    ش يتومان بودجه در نظر گرفته شد كه 

بودجه   تيرشت جهت شفاف  يدر شهردار  رياخ  انيسال  يبا اشاره به اقدامات انجام نشده ط  يعيشف  شمس   .ستيشورا شفاف ن   يها براسال  ني در ا  يدارشهر  يمال
 يتخلفات ادار ئتياست و آن را به ه يخود باق ي داده در جااما تخلفات رخ  م،ييمصوب مشروط نما ا يبودجه گذشته مصوب   غ يتفر ميتوان يم تاً يگفت: ما نها  انه،يسال

 ارد يليم  ٩تومان بوده است، اما عملكرد    ونيليم  ٦٠٠و    ارد يليم  ٥كل پاداش مصوب در بودجه    ٩٥در سال    نكهيشهر رشت با اشاره به ا   ي شورا  عضو    .مييارسال نما 
 زيشهر رشت ن   ي شورا  سيرئ   ا يواثق كارگرن   ن يادامه محمدحس  در   از سقف اعتبارات مشخص تجاوز شود.  د يتخلف آشكار بوده و نبا   ني تومان است، ا  ونيليم  ٧٠٠و  

به دست    ي شهردار  يبرا  يشتريشود و درآمد ب   يشتريب   زهيانگ  جاديا   يآنكه در شهردار  ياست و برا  يشهردار  يشنهادياظهار داشت: شورا مصوب كننده بودجه پ
تخلف است و   كيبودجه را ببندد    يياي. حال اگر شهردار بخواهد خالف واقع و روكنديم  قتمواف  يشنهاديشود غالباً با بودجه پ  نهيمردم و شهر هز  يتا برا  دي ايب 

با  يشهردار  رانيمد نما   دي و شهردار  اقدام  آن  اشاره  ايكارگرن    .نديدر خصوص  با  رئيس شورا،  بررس،  را    ي بودجه شهردار  غيتفر  يبه  بودجه هر ساله  رشت گفت: 
 ي شنهاد يپ ي گذارد و اگر شورا در مواجهه با بودجه ها يم ش نماي   به   خود را ي ها ي كند و در ارائه بودجه شهردار در واقع توانمند يشهردار مطرح و شورا مصوب م

  . زديبپره يپرداز اي ها بودجه را به شورا اعالم كند و از رو تيبر اساس واقع  زيشهردار ن   دوارمياعتماد ندارند و ام تخبشانكه به شهردار مت  ند يگو يمخالفت كند م
رأي   ٦تن از اعضاي محترم شورا، با    ١٠با توجه به حضور      ،شهرداري رشت (پيوستي)  ١٣٩٥تفريغ بودجه سال    متن مصـوبه شـورا:

  به صورت مشروط مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد؛ رأي مخالف،  ٤موافق و 
ـ تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد  

 مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد. نخواهد بود و  
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 

      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☒  ☐  عاشـري رضا   ٥
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ٤  ٦    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۶٣ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
شماره   هاي  مؤسسه    ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ    ١٠٣١٢و    ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ    ١٠٣١٠نامه 

به   شده  ثبت  رسمي)   گزارشگر(حسابداران  بيالن  مديريت  خدمات  و  حسابرسي 
در دبيرخانه شورا در خصوص گزارش    ١٤٠٠/ ٨/ ١٥مورخ    ١٧٤٨و    ١٧٤٧شماره هاي  

  شهرداري رشت (پيوستي)  ١٣٩٥و  ١٣٩٤حسابرسي سال مالي 

در كميسيون برنامـه وبودجـه و 
حقوقي شـورا مطـرح و گـزارش 

ــالهاي  ــي سـ و  ١٣٩٤حسابرسـ
ــورد  ١٣٩٥ شــهرداري رشــت م

  تاييد قرار گرفت.

١٣  
٢٣  
٨  

١٤٠٠  

هاي    سالعملكرد مالي    حسابرسي  در خصوص    حي شورا به توض  ي برنامه، بودجه و حقوق  ون يسيكم  س يعنوان رئ به  يعيشمس شف  د يس  خالصه مفيد مذاكرات :
  نظرطرف آن مصارف در    كي طرف آن درآمدها و    ك ي است كه    يشهردار  يساله برا  ك ي  ي اظهار داشت: بودجه سند مال  و   پرداختشهرداري رشت    ١٣٩٥  و    ١٣٩٤

از    ١٣٩٤باشد. در سال    اديز   اري تفاوت بس  دياست، اما نبا   ينيعدد تخم  كي و    ابد ييتحقق نم  يصورت صددرصدبودجه به  گاهچيادامه داد: ه  ايشان   گرفته شده است.
تومان    ارد يليم  ٣٠٠  ن ياست، اما در هم  ياما اشتباه در كارشناس  ست، يانحراف بودجه تخلف ن   شود، يتومان بودجه محقق م  ارديليم  ٣٠٠بودجه،    ارد يليم  ٦٠٠مجموع  

در خصوص    يحاتيبه ارائه توض  زين   ي شهردار  ندهينما   يو چراغ  يحسابرس  ندهيادامه شفقت نما   در   موضوع است.  نيا   يصورت گرفته است كه بحث ما بر رو  يتخلفات
اظهار داشت: حسابرسي  در خصوص    ز يشهر رشت ن   يعباس نژاد عضو شورا  مسعود   شهرداري رشت پرداختند.  ١٣٩٥  و    ١٣٩٤هاي    سال  عملكرد مالي  حسابرسي  

ماده صد    ونيسيبه كم  يوابستگ  ارديليم  ٤٠٠تومان بوده است، حدود    ارديليم  ٦٠٠كه بودجه    ي در زمان   م، يادرصد رسانده  ٢درصد به    ٤٠ماده صد را از    شوديگفته م
  ب ي فر   م يما خودمان را دار  ي عني  ن ي ماده صد همچنان وجود داشت. ا  ون يسيبه كم  ي تومان وابستگ  ارديليم  ٤٠٠همان عدد    افت ي  شي بودجه افزا  يوجود داشته و وقت

با    ياشدن است، پروژه  رتريرشت هرروز در حال فق  يگفت شهردار  دي شهر رشت، ادامه داد: با  يشورا  عضو   .ميدهيم تومان قابل انجام    ارديليم  ١٠كه در گذشته 
  ياظهار داشت: در ارتباط با تخلفات رانندگان   نيز شهر رشت    ي عضو شورا  يرمضان   يهاد   آن وجود ندارد.  يامكان اجرا  زيتومان ن   داريليم  ٩٠-٨٠شدن بود امروز با  

برا   ن يا   افتي شهر رشت وجود نداشته است، راهكار در  يبرا  ي وصول  چيه بودجه قابل  ي موارد  ست؟ يشهر رشت چ  يبودجه  شهر رشت وجود    يبرا  افت ي در   تيكه در 
  اي   خواند يبا هم م  ي وخرج شهرداردخل  ا يشهر رشت اظهار داشت: آ  يعضو شورا  گري د  ز ين   ي تاج شهرستان   رضايعل   بسته شود.  يتا بودجه واقع  ميندارد را مشخص كن

ما از    يهانهيكه هز  امدهيرس  جهينت  نياز سه ماه حضور در شورا به ا   يآمار  چياست، اما بنده بدون ه  شتريما از درآمد ما ب   نهيهز   دييگو ي! شما بر اساس آمار مر؟يخ
  دهي رس  ي بهتر  ط يبودجه شهر رشت به شرا   شان يرشت است، گفت: بعد از حضور ا  يشهردار   ه ي سرما  ي چراغ  يآقا  نكهيا  ان يبا ب   ي عيشف  شمس    است!  شتر يب   دمان درآم

  راردر نظر گرفته شده مورد بحث ق  رمعقوليغ  هانهيكه هز  يو فقط موارد  ميچندان ورود كن  ميتوان يرشت نم  ي شده توسط شهرداربودجه ارائه  ات ياست. ما به جزئ 
تومان، پانصد    ون يليحسابرس مهم است، اما اگر دو م  يشكل سند برا  كند، يم  ي: حسابرس ضوابط بودجه سال و فاكتور آن سال را بررسندادامه داد   ايشان   .رديگيم

  شود.  يبررس ي توسط بازرس دي هزار تومان بوده است با

شهرداري رشت(پيوستي) توسط موسسه   ١٣٩٥و    ١٣٩٤هاي انجام شده سال هاي  درخصوص گزارش حسابرسي  متن مصـوبه شـورا:
رأي مخالف، مقرر شد؛    ١رأي موافق و   ٩تن از اعضاي محترم شورا با  ١٠حضور حسابرسي و خدمات مديريت بيالن گزارشگر، با توجه به  

 نتيجه حسابرسي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٥
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٧
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☒  ☐      مهدي نوري هريس  ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    ١  ٩    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۶۴ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت   اعالم نمودند. ٣/٩/١٤٠٠چهارشنبه مورخ  سپس رئيس محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

به شماره    اليحه شهرداري   ـ  رشت  ر ف  به    ١٤٠٠/ ٧/ ١٧مورخ    ١٤٠٠-٤٧٠٦ش  ثبت شده 
نامه سرمايه  در دبيرخانه شورا در خصوص    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٠مورخ    ١٤٥٥شماره   اصالحيه شيوه 

- گذاري و مشاركت شهرداري (پيوستي) جهت بررسي و تصويب و با عنايت به كارشناسي 
پروژه اجراي  فرآيند  تسريع  و  بررسي  ضرورت  و  اهميت  جهت  به  و  شده  انجام  هاي  هاي 

به   قانوني  فرآيندهاي  از طي  پس  مربوطه  هاي  فراخوان  برگزاري  و سپس  گذاري  سرمايه 
نهمين    منظور جذب  با توجه به تصويب در چهل و  انجام شده  سرمايه گذاران و اصالحات 
شوراي    ١٤٠٠/ ٠٦/ ٣١هيئت مديره و بيست و پنجمين جلسه مورخ    ١٤٠٠/ ٠٣/ ٨جلسه مورخ  

با توجه به ابالغ پيش - سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت و 
مشاركت  و  گذاري  امور سرمايه  نامه  سال    نويس شيوه  در  محترم كشور  وزارت  توسط  ها 

نامه    ١٣٩١ ابالغ آن طي  اين شيوه نامه در شوراي محترم اسالمي شهر رشت و  و تصويب 
نامه    ٩٢/ ١١/ ١/ش مورخ  ٩٢/ ٠٩٧٨شماره   بر شيوه  اشكاالتي كه  به  با توجه  و  به شهرداري 

زم رفتن  هدر  از  جلوگيري  جهت  به  رشت  شهرداري  بود،  وارد  كشور  وزرات  و  ابالغي  ان 
هزينه فرصت كه عاملي بسيار مهم در مباحث سرمايه گذاري است. ويرايش دوم شيوه نامه  
و   بررسي  از  و پس  نمود  تدقيق  پيشين  نامه  شيوه  اصالحيه  عنوان  به  همراه ضمايم  به  را 

شماره   طي  شهر  اسالمي  شوراي  در  مورخ  ٩٥/ ٣٨٥تصويب  شهرداري    ٩٥/ ٦/ ٢٤/ش  به 
غ اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي  ابالغ شد. سپس در راستاي ابال

شماره   مصوب  رشت  دهياري  ١٣٩٥/ ١٢/ ٩مورخ    ٦١٦٩٤شهرداري  و  ها  شهرداري  سازمان 
هاي كشور و تغيير ساختار از دفتر سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري رشت  

مذكور، اساسنامه  اساس  بر  سازمان  اختيارات  افزايش  آن  موجب  به  سرمايه    و  نامه  آيين 
در شوراي    ٩٦/ ١٠/ ٢٥/ش مورخ  ٩٦/ ١٨٨٤گذاري و مشاركت ها تدوين گرديد و به شماره  

نامه سرمايه گذاري   اسالمي شهر رشت تصويب شد كه در حال حاضر نيز به عنوان آيين 
مورخ    ١٩٩٠٤٩باشد و ليكن به موجب مكاتبات شماره  قابل استناد در شهرداري رشت مي

شماره    وزارت   ٩٩/ ١٢/ ٩ و  كشور  و    ١٤٠٠/ ١/ ٢٣مورخ    ٢٠٦٧محترم  ها  شهرداري  سازمان 
اصالحيه شيوه ابالغ  و  هاي  دهياري هاي كشور  و مشاركت شهرداري  گذاري  نامه سرمايه 

  كشور و لزوم طرح و تصويب در شوراي اسالمي شهر. 

ــه  در جلســـــ
ــترك  مشــــــ
هاي  كميسيون 
برنامه و بودجـه 
ــوقي،  و حقــــ
عمران و توسعه 
شهري و حمـل 
ــل و  و نقــــــ
ــورا  ــك ش ترافي
مطرح و پس از 
بحــث و تبــادل 
نظــر بــا اليحــه 
پيشــــــنهادي 
شــهرداري بـــا 
ــالحاتي  اصــــ
ــتي  پيوســــــ
  موافقت گرديد.

١٢  
   

  
١٠  
  
  

١٠  

١٦  
٨  

١٤٠٠  

شـورا: مصـوبه  خصوص    متن  در  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  شهرداري"با  مشاركت  و  گذاري  سرمايه  نامه  اصالحاتي   "شيوه  با 
 تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ١٠توجه به حضور (پيوستي) با 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٥
      ☐  ☒  عباس نژاد مسعود   ٦
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٧
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ۶۵ ~ 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٠ آذر
     ١٧الي   جلسه   ١٥جلسه 



  

~ ۶۶ ~ 
 

  

  »  ١٤٠٠  آذر ورا ـه شـگان جـاي پنـهميسيون ـرد كـار عملكــآم« 

  

  تعداد نامه های   کمیسیون 

  صحن شورا طرح شده در  

  ٩  برنامه و بودجه و حقوقی 

  -  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری 

  ٢  توسعه و عمران 

  ٢  حمل و نقل و ترافیک 

  ٣  فرهنگی و اجتماعی 
  ٢  توسعه پایدار 

  -  تلفیق 

  

  

   فقره   ٢٤٦ هاي وارده:تعداد نامه  

وبودجه  برنامه 

  حقوقی   و 

  ،محیط زیست  بهداشت 

  و خدمات شهری 

و  توسعه    

  عمران 

  حمل و نقل و 

  ترافیک 

و  فرهنگی   

  اجتماعی 

  توسعه 

  متفرقه   تلفیق     پایدار 

٢٠٤  -   ٣  ٥  ٣  ٩  ٦  ١٦  
  فقره    ٤٥٧ تعداد نامه هاي صادره:  

  

  

  جلسه  ٣  تعداد جلسات :

  مصوبه    ١٨  تعداد مصوبات:

    و بودجه و  برنامه 

  حقوقی       

  محیط زیست   ، بهداشت 

  خدمات شهری   و 
  و توسعه  

  عمران 

  و   ترافیک 

  ونقل حمل 
  متفرقه   تلفیق   و اجتماعی فرهنگی 

٤  -  ٣  -  ٢  -  ٩  
  

  
  



  

~ ۶٧ ~ 
 

  
  

 حدفاصـل( كوچكي  شهيد محور بازگشايي  پروژه اجراي عمومي   فراخوانرشت درخصوص برگزاري مجدد   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري 
هاي در دست بررسي در شهرداري توسط شركت مشاور بـه كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد؛ پروژه  )معلم  ٢  فاز  به  گلسار  اصفهان  بلوار

  گيري به شورا اعالم گردد.دقت بررسي و اولويت بندي شده و جهت تصميم

به  ك موزه دفاع مقدس)(پروژه احداث مركز فرهنگي و پار٦٠٦٠١٠٠٧رشت درخصوص افزايش اعتبار رديف   ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري
و اضـافه (بازگشايي و احداث فاز دوم مسير بلوار امام علي به ميـدان وليعصـر)    ٤٠١٠١٠٠٢از رديف اعتباري  با كسر  ريال  ٢٥/  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠مبلغ

  . ٦٠٦٠١٠٠٧به رديف اعتباري  نمودن

كمك مالي به باشگاه وارنـا شـهر  سي ميليون تومان)ريال (٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠رشت درخصوص پرداخت مبلغ   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  ).مك به موسسات بخش خصوصي (ك١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري  باران،

رهنگـي كمك مالي بـه باشـگاه ف سي ميليون تومان)ريال (٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠رشت درخصوص پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  ).كمك به موسسات خصوصي (١٥٠٢٠٧از محل رديف ورزشي پاس گيالن، 

كمك مالي به باشگاه فرهنگي  (پانصد ميليون تومان)ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥رشت در خصوص پرداخت مبلغ   ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
  .(كمك به موسسات خصوصي) ١٥٠٢٠٧از رديف ورزشي سپيدرود رشت، 

در   ١٤٠٠-٨-٢٢رشت درخصوص نامگذاري معابر پيرو هفتاد و پنجمين نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ    ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري 
  ."٣كوچه ياس"به نام  "٢كوچه ياس "درخصوص نامگذاري  ٢بند پيشنهادي و با اصالح بند  ٨

ما به التفاوت كسور سنوات خدمت حق بيمه خانم كبري بابت ريال    ٤٤٧/٨٧٩/٩٢٨  رشت درخصوص پرداخت مبلغ    ـ موافقت با اليحه شهرداري
  .مرادي به نام صندوق بازنشستگي كشور

(هزينه   ١٢٠٨٠٥(حق الوكاله و حق مشاوره) و رديف    ١٢٠٨٠١   هايرشت درخصوص افزايش اعتبار رديف  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
شهرداري  ضرورت اعمال هزينهو  رديف هاي مذكور كمبود اعتبار با عنايت به    و  هاي جاريي) در بخش هزينهدادرسي و كارشناس هاي قضايي،

و اضافه نمودن بـه هاي قضايي، جرايم و عوارض دادگاهها) (آراء محكوميت ١٧٠٢٠٧ريال از رديف اعتباري   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠رشت و با كسر مبلغ  
  .ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥مبلغ به  ١٢٠٨٠١و  ١٢٠٨٠٥يك از رديف هاي  هر

(پروژه احداث مركـز فرهنگـي و پـارك مـوزه دفـاع   ٦٠٦٠١٠٠٧رشت درخصوص افزايش اعتبار رديف    ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري
(بازگشايي و احداث فاز دوم مسير بلوار امام علي به   ٤٠١٠١٠٠٢از رديف اعتباري  و با كسر مبلغ مذكور  ريال  ١٥/  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠تا سقف مبلغمقدس)

  .٦٠٦٠١٠٠٧به رديف اعتباري  و اضافه نمودنميدان وليعصر) 

  هاي وابسته شهرداري) به صورت مشروط و مقرر شد؛شهرداري رشت (تلفيق با سازمان ١٣٩٦تصويب تفريغ بودجه سال

ر رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد نخواهد بود و تصويب تفريغ بودجه سال مذكو 
  مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد.

  شهرداري رشت به صورت مشروط و مقرر شد؛ ١٣٩٧تصويب تفريغ بودجه سال 

و تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد نخواهد بود   
  مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد.

شهرداري رشت توسط حسابرس منتخب شورا مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت بيالن  ١٣٩٧ و ١٣٩٦ـ بررسي گزارش حسابرسي سال مالي 
  گزارشگر(حسابداران رسمي) كه مقرر شد؛ نتيجه حسابرسي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال گردد.

  برگزار گردد. ١٥به مدت دو ماه رأس ساعت ـ تصميم گيري در خصوص ساعت برگزاري جلسات صحن شورا كه مقرر شد؛ جلسات شورا 

و   ـ ديدار و گفتگو با مجيد دوهندو رييس محترم ستاد بازسازي عتبات عاليات استان گيالن و تجليل از فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهرداري
  بسيجيان فعال آن حوزه.

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛
  *مأموريت شهردار رشت/ *تفويض اختيار ماموريت و مرخصي شهردار به رئيس شورا  / * اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري  

 ١٤٠٠ آذر اهم مصوبات شورا در 
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  *   ١٤٠٠/ ٠٣/٠٩مورخ :        ١٥جلسه شماره :   *
  در محل ساختمان شوراي   ١٥:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، پانزدهمين جلسه٢/٩/١٤٠٠/ش مورخ  ٢٠١٩/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره    

   برگزار گرديد.  بخش قرآن مجيد شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  دستورات جلسه : 
  پروژه   اجراي   عمومي    فراخوان درخصوص برگزاري     ١٤٠٠/ ٧/ ٢٧مورخ    ١٤٠٠-٥٣٥٢ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري 

  . )معلم ٢ فاز به  گلسار اصفهان  بلوار  حدفاصل(   كوچكي شهيد محور  بازگشايي

شهرداري اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  ـ  شرشت  رديف    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٤٤٦٥رف  اعتبار  افزايش  (پروژه  ٦٠٦٠١٠٠٧درخصوص 
(بازگشايي و احداث فاز   ٤٠١٠١٠٠٢از رديف اعتباري با كسر ريال ٢٥/  ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به مبلغ احداث مركز فرهنگي و پارك موزه دفاع مقدس)

  .  ٦٠٦٠١٠٠٧به رديف اعتباري   ه نمودنو اضافدوم مسير بلوار امام علي به ميدان وليعصر) 

مقاومت بسيج   پايگاه  فرمانده  از  استان گيالن و تجليل  عاليات  بازسازي عتبات  رييس محترم ستاد  با مجيد دوهندو  و گفتگو  ـ ديدار 
  شهرداري و بسيجيان فعال آن حوزه. 

  ـ ارائه ي توضيحات شهردار محترم رشت 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد عليجان بي نياز، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
واثق كارگرنيا با نمايندگان مردم رشت در مجلس    رئيس شوراي اسالمي شهر رشت  ،  محمد حسين  با اشاره به ديدار اخير اعضاي شورا و شهردار رشت 

ا، شهردار  شوراي اسالمي اظهار كرد: كارگروهي در راستاي رفع موانع شهر رشت با حضور سه نماينده مردم شريف رشت در مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شور
هرداري رشت تشكيل شد و تمامي مباحث و موانع پيش روي اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري رشت احصا و به سمع و نظر نمايندگان  و مديران مجموعه ش

بود در  موضوع زباله سراوان به عنوان مهم ترين دغدغه اعضاي شورا در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  .مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي رسيد
ي  احداث زباله سوز در شهر رشت همزمان با سه شهر تهران، نوشهر و ساري مطرح شد اما در حال حاضر زباله سوز تهران و نوشهر به بهره بردار كه موضوع حالي 

رئيس شوراي     .اوليه قرار داردمين اعتبار  أدر بخش ت ت همچنان  رسيده است و زباله سوز ساري نيز در سال جاري به بهره برداري مي رسد ، اما زباله سوز رش
  ١٤١٠سوز رشت در سال  : با روند پيشين زباله عنوان داشتاسالمي شهر رشت با انتقاد از اينكه زباله سوز رشت در مجموع يازده درصد پيشرفت فيزيكي دارد  

اعتبار وجود  تأمين  ساخت ابنيه زباله سوز كه هيچ مشكلي در  به بهره برداري مي رسيد، اما در شرايط فعلي برابر اعالم استاندار گيالن در بازديد از عمليات  
محمد    .ن باشيمندارد و با همراهي نمايندگان مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي مي توانيم طي دو يا سه سال آينده شاهد بهره برداري از زباله سوز سراوا

موضوع ساخت و ساز در زمين هاي نسقي را از جمله مباحث مطرح شده دركارگروه رفع موانع توسعه شهر رشت اعالم كرد و افزود: از    حسين واثق كارگرنيا
تقاضا كرديم كه اين مشكل را در صحن علني مطرح   يك بار براي هميشه مشكل    تانمايندگان مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي و مجمع نمايندگان 

با اشاره به مباحث مطرح شده پيرامون بررسي اليحه ي ماده صد قانون شهرداريها در مجلس شوراي  ايشان     .زمين هاي نسقي برطرف شود  ساخت و ساز در
حضور دارند  اسالمي گفت: رفع مشكالت پيرامون اين موضوع را نيز به نمايندگان مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي كه در كارگروه رفع موانع توسعه رشت 

ان شاا از پيش روي حوزه مديريت شهري    ...اعالم كرديم و  نيز  از سرمايه گذاران بخش     .شود  برداشتهاين مشكل  زيادي  تعداد  به اعالم آمادگي  كارگرنيا 
ر مشاركت در  خصوصي با هدف مشاركت در پروژه هاي عمراني رشت اشاره كرد و گفت: اخيرا شاهد اعالم تمايل سرمايه گذاران داخلي و خارجي به منظو

ادوار گذشته نيز سرمايه گذاراني به منظور مشاركت    دربا توجه به اينكه  .پروژه هاي عمراني رشت هستيم و اين نويد دهنده روزهاي خوب براي شهر رشت است
در پروژه هاي عمراني رشت مهيا شود تا  بايد بسترهاي الزم به منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران    ،در پروژه هاي عمراني اين شهر اعالم آمادگي كرده بودند

با اشاره به هفته بزرگداشت بسيج افزود: به همين   در ادامه  كارگرنيا   .بتوانيم كاستي هاي موجود را برطرف و رشت را در مسير توسعه هدايت كنيم  ...ان شاا
ر شهرداري رشت قصد داريم تقدير كوچكي از تالش ها و خدمات  مناسبت با دعوت از مجيد دوهندو به عنوان پير بسيجيان و تعدادي از بسيجيان فعال د

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان گيالن كه به مناسبت هفته بسيج در صحن شوراي    ،سرهنگ دوهندودرادامه     .شايسته و صادقانه آنان انجام دهيم
تان گيالن سالم و درود فرستاد و اظهار داشت: شهداي اين استان ذخيره انقالب  شهر رشت حاضر شده بود به مردم واليت مدار و مؤمن و هشت هزار شهيد اس 

شهيد مدافع حرم استان گيالن، افزود: مردم گيالن نقش بزرگي در    ٢٣با اشاره به    ايشان   .براي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران هستند
اله رضوان  و  خدا  درود  داشتند،  حرم  مدافع  بزرگواربحث شهداي  اين شهداي  روح  به  داشت:     .ي  اظهار  بسيج  هفته  فرارسيدن  تبريك  با  دوهندو  سرهنگ 
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اهللا عليه بسيار دورانديش بودند و  اميدوارم ما بسيجي بمانيم و با اين روحيه زندگي كنيم، زيرا روحيه بسيجي هر مشكلي را برطرف خواهد كرد. امام رحمه 
گذرد دشمنان انقالب بيشتر خواهند شد. امام بزرگوار اين شجره طيبه بسيج را به دنيا معرفي كردند. اين روحيه بسيجي  دانستند هرچقدر از عمر انقالب بمي
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان گيالن با اشاره به شكست اخير دزدان دريايي     .تنها در ايران كاربرد دارد، اين روحيه در حال جهانگير شدن استنه

جا كاربرد دارد. ما بايد  جانبه است، بسيج يك نيرو و قدرت الهي مردمي است كه در همه فارس، افزود: بسيج همه ايي در برابر نيروي سپاه و بسيج در خليج آمريك 
نگ و... ورود كرده و بدون ادعا و اين روحيه را به نسل جديد و امروز منتقل كنيم. در هر جا كه نياز بود بسيج در آنجا وارد شده است، در اجتماع، اقتصاد، فره

رساني است. در ايام كرونا هر جا كه نظام نياز داشت اين روحيه بسيجي وارد شد و تمام امكانات خود را براي مبارزه با جنگ نرم به  مواجب در حال خدمت 
رهنگ حضور داشت نفعش براي مردم بود. بسيج براي مردم  سرهنگ دوهندو با بيان اينكه بسيج يك فرهنگ است، تأكيد كرد: هرجايي كه اين ف  .ميدان آورد

  رساني به مردم است. در زمان جنگ همين بسيجيان از كمترين سنين تا باالترين سنين از جان مايه گذاشتند، در ايام كرونا نيز به اين شكل و براي خدمت
با بيان اينكه امروز در يك فضاي خطرناك ديجيتالي قرار داريم، گفت: امروز صحنه    ايشان  .بوده است. اين روحيه بايد ترويج پيدا كند و به جوانان تزريق شود

كننده نيست، بازدارنده است. امروز آنچه دشمنان در حال فعاليت روي آن هستند اثرگذاري روي مغز و قلب است. بسيج با تمام  نبرد زمين نيست، سالح تعيين 
ايم، در همه حوادث گوناگوني كه براي  ها را در حاج قاسم سليماني و مدافعان حرم ديده ردم باشد. اوج اين رشادت امكاناتش برابر دشمنان ايستاده تا مدافع م

 ٣٨رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان گيالن با اشاره به وضعيت ستاد عتبات عاليات، اظهار داشت: بنده   .ايمآمده است نقش بسيج را ديده كشور پيش 
سردار حاج قاسم سليماني عزيز كه روحش با شهداي كربال    ١٣٨٢خدمت كردم اما دوران حضور بنده در ستاد عتبات چيز ديگري بود، سال    سال در سپاه

ه يعني  امام و يك امامزاد  ٦برند. ايشان در آنجا مظلوميت ائمه ما يعني  محشور باشد، پس از فروپاشي رژيم بعث عراق و سرنگوني صدام، براي زيارت تشريف مي 
سرهنگ دوهندو با بيان اينكه ما در     .نددگردند و ستاد بازسازي عتبات عاليات را تشكيل دا ازآن به ايران باز ميكنند و پسهاشم (ع) را مشاهده مي قمر بني

عليرغم شرايط سخت    ١٤٠٠در سال  ميليون تومان و    ٣٥٠حدود    ١٣٩٩اين ستاد بودجه دولتي نداريم، گفت: ما جمع كننده نذورات مردم هستيم، در سال  
سپس از شهند مسئول پايگاه مقاومت بسيج     .اندميليون تومان مردم گيالن نذورات براي بازسازي عتبات عاليات تقديم كرده   ٥٠٠ميليارد و    ٢اقتصادي مردم  

در ادامه  دوهندو ، با اهداء لوح و هديه تقدير شد.    شهرداري رشت، خانم مرادي و خانم طالبي و سعيد بشري از بسيجيان فعال شهرداري و همچنين سرهنگ
هاي عمومي مديران در شهرداري رشت گفت:  عملكرد شهردار رشت پيرامون برگزاري آزمون شايستگي كارگرنيا، رئيس شوراي اسالمي شهر رشت، با اشاره به  

از نيروهاي شهرداري رشت    اخيراً ارزيابي تعدادي  با بنده پيرامون  بالغ بر پنجاه  شهردار رشت  به منظور قرار گرفتن در چرخه مديريتي صحبت كرد و گويا 
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه     .ميليون تومان نيز براي اين ارزيابي آزموني توسط شهرداري به يك شركت غير بومي پرداخت شده است

به واسطه برخي از مشكالت، برخي از    شركت كرده اند مشكالت صالحيتي دارند گفت: يقيناًبرخي از افرادي كه در اين ارزيابي و تست هوش شهرداري رشت  
افراد خاص به    اين افراد در صورت معرفي براي جايگاه هاي مديريتي احراز صالحيت نمي شوند و در واقع با اين اقدام هزينه هاي پرداخت شده پيرامون اين

رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه شهردار رشت به بنده اعالم كرد كه يك گروهي را به     .لمال استور شركت در اين آزمون هدر رفت بيت اظمن
شورا اعالم كرد  منظور اين ارزيابي مديريتي از خارج استان دعوت كرده است تصريح كرد: شهردار رشت طي ارسال پيامك و تماس تلفني با بنده و ديگر اعضاي  

براي قرار گرفتن در اين چرخه مديريتي مورد نظر داريد به شهردار معرفي كنيد كه بنده و ديگر همكاران شورايي هيچ اسمي را براي اين  تا چنانچه فردي را  
ت خود را به  كارگرنيا به ارزيابي آزمون شايستگي هاي حرفه اي مديران اشاره كرد و گفت: بسياري از افراد شاغل در اين مورد اعتراضا  . ارزيابي معرفي نكرديم

عرفي شده اند داراي  بنده و ديگر همكاران شورايي اعالم كردند و معتقدند نسبت به تعدادي از افرادي كه توسط شهردار رشت براي قرار گرفتن در اين ارزيابي م
راي اين ارزيابي انتخاب شده اند نيز با اين كيد به اينكه حتي تعدادي از افرادي كه توسط شهردار رشت بأبا ت  ايشان   .سوابق و تجارب كاري باالتري هستند

ارزياب بودند سواالتي كه توسط اين شركت  افراد معتقد  از  بيان كرد: برخي  دارند  آزمون شايستگي مديران مشكل  برگزاري  در  انجام شده  از شركت  روند  ي 
ئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه شهردار رشت بر  ر  .شود بسيار ابتدايي و حتي توهين به شعور افراد شركت كننده استكنندگان پرسيده مي

تصريح كرد: بر اساس قانون شهردار رشت بايد    ،اساس نظر شخصي چهل نفر را براي قرار گرفتن در اين آزمون ارزيابي شايستگي مديريتي انتخاب كرده است
شده افراد مورد نظر تحت ارزيابي قرار بگيرند كه شهردار رشت به اين    ئهه هاي ارااين موضوع را در شهرداري رشت به فراخوان مي گذاشت تا بر اساس رزوم

كارگرنيا با بيان اينكه شهردار رشت در انتخاب موسسه مجري، عجله كرده است افزود: در داخل شهر رشت و استان گيالن موسسات     .موضوع تمكين نكرد
در داخل شهر رشت و استان  را  به جاي پرداخت هزينه به يك شركت غير بومي، اين مبلغ    يشددارند و مبسيار توانمندي به منظور ارزيابي مديريتي فعاليت  

با تاكيد به اينكه نحوه اقدامات شهردار رشت پيرامون ارزيابي مديران حرفه اي موجب سرخوردگي ديگر افراد توانمند در مجموعه    ايشان   .كردگيالن هزينه  
 .كرد: انتخاب ها بايد بر اساس شايستگي و توانمندي ها باشدبيان    ،شهرداري رشت شده است

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
دانند كه بنده  با تبريك فرارسيدن هفته بسيج، اظهار داشت: همه مي  ، رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر رشت مسعود عباس نژاددر ادامه 

خواست ما اين    .بودبراي حمايت از آقاي علوي از هيچ كوششي دريغ نكردم و پيماني كه با ايشان بستيم براي رخ دادن اتفاقاتي خوب براي شهر عزيزمان رشت  
ورد، بنده هيچ زماني چه قبل و چه بعد  بخحمايت و همدلي مجموعه اعضاي شورا و شهردار رقم   كه حسرت شهرهاي ديگر را نخوريم و اين اتفاق در سايهبود  

نبوده  دنبال منافع شخصي  نداشته و  انتخاب آقاي علوي درخواست شخصي  ايشان مي از  اما  ام، خود  اين خصوص شهادت دهند،  در  در همين ايشان  توانند 
شود و بدون اطالع  كار پرسنل زحمتكش شهرداري كاسته مي ميزان اضافه   قبلينژاد ادامه داد: اينكه بدون اعالم    عباس   .اندروزهاي آغازين ما را نگران كرده 
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هزار    ٥٠٠الي    ٤٠٠  ،دهيم كه در اين تورم شود، درست نيست. ما چه خدماتي ارائه مي واقع ترميم حقوق بوده است، كسر مي   كار كه دراعضاي شورا اين اضافه 
اند، منابع انساني  ريزي كرده كنيم؟ چرا زودتر اعالم نكرديم كه چنين كسري حقوقي داريم؟ همه افراد براي زندگي خود برنامه پرسنل كسر مي تومان از حقوق  

ر نيروهاي شهرداري  اگ .شودهاي شهرداري رشت ديده مي ها و مناطق و اليه هايمان برساند، اما امروز نارضايتي در تمامي سازمان تواند ما را به تمام خواسته مي
به  افتادگي درآمدي مواجه خواهد شد، متأسفانه امروز شاهد آن هستيم كه جناب شهردار نخواهند همراهي درست داشته باشند، شهرداري با چند ميليارد عقب 

صورت كامل مانند قبل پرداخت  پرسنل را به رسد كه حقوق  اصرار دارند و ما نمايندگان مردم شرمنده پرسنل هستيم كه زورمان به آقاي شهردار نمي كار خود  
اين سؤال كه اساساً شورا در چه جايگاه نظارتي قرار دارد كه آقاي شهردار بدون مشورت شورا موسسه    .نماييم را براي  عضو شوراي شهر رشت با طرح  اي 

.  ستا  ؟! اظهار داشت: اين موضوع سبب تحليل مديران ما شده گيردآورد و از آنان تست هوش مي هاي شهر ما هستند مي گزينش مديران شهرداري كه سرمايه 
اند و با چند تست كه از اينترنت در آمده از مديران ما كه در سال چند صد ميليارد تومان  اعضاي شورا اصالً در جريان اين موضوعات نبودند و چند نفر آمده 

مسعود عباس     .كنيم بايد امروز پشت مديرانمان نيز باشيمه از مديرانمان حساب كشي مي طور ك گيرند، ما همان كنند تست ميدرآمدزايي براي شهرداري مي
خواهد  هاي شهر ما هستند، گفت: نبايد اجازه دهيم هركسي از هر جا برسد با مديران شهرداري به هر نحوي كه مي نژاد با بيان اينكه مديران شهرداري سرمايه 

ها نيست كه چنين كارهايي انجام شود. حداقل اين  اند، امروز حق آناند و شهر را نجات داده كار بوده شرايط پاي   صحبت كند. اين مديران هستند كه در هر
خواهيم يك  گويند ما مي شود اعضاي شورا به دنبال سهم خواهي هستند، گفت: مي با بيان اينكه عنوان مي   ايشان  .شدتست بايد بين افراد بيشتري انجام مي 

خدمت داشته است. ما اعضاي شورا به دنبال    از  ايد كه دو سال انفصالجام دهيم، آقاي علوي شما امروز كسي را معاون خدمات شهر گذاشته عمل جراحي ان
نيد پس ما  دال ميپيشگيري هستيم، نه اينكه بمانيم اتفاقي رخ بدهد و درمانش كنيم، شورا از نظر آقاي شهردار چه جايگاهي دارد؟ اگر واقعاً خود را عقل ك 

دانيم كه آيا رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري رشت  ايم و نميشود در اين جلسه نشسته برويم خانه، ديگر اين جلسات چيست؟ چطور مي
نظارتي شورا در اين  دانيم كه شهردار معاونش را عوض كرده است، گفت: نقش  عضو شوراي شهر رشت با بيان اينكه چطور ما نمي   عوض شده است يا خير؟

از شما انجام داديم، متأسفانه ما را مأيوس كرده ها را مي ميان كجاست؟ بنده ناراحت هستم كه اين حرف  ايد،  زنم، يك ماه قبل مردم ديدند كه چه دفاعي 
در جريان نيستيم، آيا ما بايد پشت درهاي بسته بمانيم؟   شود و ما اصالًگذار قرارداد منعقد مي حساب نياوريد، با سرمايه توان در اينجا نشست و شما ما را به نمي

هاي ما  زنيم حقوق پرسنل، اما صحبت ايم با هم كار كنيم، گفت: امروز ما فرياد ميعباس نژاد با بيان اينكه آمده    ست كه از شما دفاع كرديم؟ماآيا اين حق  
ه فاصله ايجاد شود، افكار عمومي از ما انتظار دارند، شما چنين رفتاري كرديد كه در كمتر از گونمحلي از اعراب ندارد، كاري شده است كه كمتر از يك ماه اين 

  .قدر از شورا دور شويد. اميدواريم كه آقاي علوي اين رفتار را تغيير دهند تا هر يازده نفر در كنار شما باشيميك ماه اين 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :   
نامه برادر شهيد خود، شهيد  با تبريك فرارسيدن هفته بسيج، فرازي از وصيت   ، رييس كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر،  مهدي نوري هريسدر ادامه    

خورد مسئول هستيم، گفت: چند درصد اتفاقات خوب از  مي با بيان اينكه ما در برابر تمام اتفاقاتي كه در اين شهر رقمايشان   .بابك نوري هريس را قرائت كرد
روز است كه فيلمي دست سمت ما هدايت  با مأمورين شهرداري درگير شده بهشده است؟ چند  نوري     .انددست در حال چرخيدن است كه سازندگان نسق 

داريم كه از حقوق مردم  ش و آسايش مردم و زبان مردم هستيم و وظيفه هريس ادامه داد: بابك ما مدافع حرم بود، ما مدافع حقوق مردممان هستيم، مدافع آرام
شود. رضوانشهر، كوچصفهان، املش،  هاي نسقي انجام ميوسازهاي شهر رشت در زمين درصد ساخت   ٦٥دفاع كنيم. طبق آماري كه دو هفته قبل ارائه كردم،  

عضو شوراي شهر رشت با بيان     .هاي نسق پروانه صادر كنيمايم براي زمينهنوز نتوانسته   هاي نسق هستند، اما ماشفت و... در حال صدور پروانه براي زمين
ها در شهرهاي ديگر الگوبرداري كنيم. از همين شفت آقاي  نامهتوانيم از همين شيوه نامه ما را صادر كرده است، گفت: آيا ما نمياينكه ديوان عدالت اداري شيوه 

شود؟ آيا بايد همچنان تماشاگر باشيم كه مأمورين شهرداري كتك بخورند يا مردم ما كتك بخورند؟ بين طور پروانه صادر ميمان كنند ببينيم چحسيني كمك 
با بيان اينكه بسيار خرسند بودم كه آقاي علوي در جايگاه شهرداري رشت قرار دارد،    ايشان  فقط تماشاگر باشيم؟  شهرونداندرگيري بين مأمورين خودمان و  

كردم كه شما در اين مسير قدم برداشتيد و اميدوارم كه  قاي شهردار گفته بودند استراحت بماند بعد از شهادت، بنده بسيار خوشحال بودم، بنده فكر مي گفت: آ
ونت دارند،  هاي نسق را برطرف كنيد، يك سوم جمعيت استان گيالن در شهر رشت سككنم كه مشكل زميندر اين مسير قدم برداشته باشيد و خواهش مي 

نوري هريس با اشاره به مشكالت نيروهاي خدماتي شهرداري رشت،   .تر برطرف شودهاي بسياري دارند و اميدوارم كه اين مشكل هرچه سريع مردم ما گرفتاري 
آالت  ايم تا از ظرفيت ماشين ها را به بخش خصوصي سپرده گفت: چند سال قبل نيروهاي شهرداري زير نظر تعاوني شهرداري بودند و حاال ما تمام خدماتي 

انتقال  ليت  خدمت، نگهبان و... قابهاي مختلف از جمله بازرسان تاكسيراني، پيش هاي خصوصي استفاده كنيم؛ اما بسياري از نيروها در بخشخدماتي اين شركت 
شهر هستيم، خواهش بنده اين  توانيم بگوييم كالن نمي عضو شوراي شهر رشت تأكيد كرد: آقا علوي ما بزرگ شهريم،     .به شركت تعاوني شهرداري رشت است 

خواهيد مسير  توانند با اين مبالغ زندگي خود را بچرخانند. اگر مي است كه يك آماري گرفته شود تا مبلغ حقوق در شهرهاي مشابه بررسي شود. پرسنل نمي 
با اشاره به مدل مدنظر سيد اميرحسين علوي شهردار    نوري هريس   .ش دهيدهايشان را كاهشهدا را ادامه دهيد نگراني كارمندان شهرداري در خصوص حقوق 

تفكر خالق، هدف  گفت:  نظارت،  و  با عنوان مدل شايستگي  انتخاب رشت  نيست.  در عمل چنين چيزي  اما  و...  پاسخگويي  انجام گرايي،  امروز  كه  شده  هايي 
  سيد اميرحسين علوي پس از آن آقاي        .ها اصالح شودتر اين انتخاب هرچه سريع   ها و تخصص با هم يكسان نيستند، خواهش بنده اين است كهجايگاه 

هايي را با  شهردار رشت، با حضور در صحن علني شوراي اسالمي شهر رشت ضمن تبريك فرارسيدن هفته بسيج با بيان اينكه هر نوع تغييري هميشه مقاومت 
متأسفانه به هر دليلي   نامه صدور پروانه براي اراضي نسقي كار كرد اماخودش به همراه دارد و اين امر طبيعي است، تصريح كرد: شورا حدود دو سال روي شيوه 
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علوي اتخاذ يك راهكار براي  آقاي     اين مصوبه شورا در ديوان عدالت اداري با وجود دفاعي كه رياست شورا در جلسه هيئت عمومي ديوان انجام داد، رد شد.
هاي زيادي از طريق  صريح كرد: در اين مورد پيگيري ها را مورد تأكيد قرار داد و ت حل مشكل تعيين تكليف اراضي و امالك نسقي و نحوه صدور پروانه براي آن 

وي با     يم.هاي نظارتي داشتم تا اجازه بدهند كه شهرداري اين كار را با يك مدلي انجام دهد كه البته تا به امروز به نتيجه درست و دلخواهي نرسيددستگاه 
ها  ن كرد: اراضي و امالك نسقي و نحوه تعيين تكليف و صدور پروانه براي آني شورا جهت برطرف شدن اين مشكل، اذعار اشاره به استفاده از كمك و هميا

شهردار رشت در ادامه از رشد چشمگير     و بايد راهكاري براي عبور از مشكل پيدا كنيم.  استبه معضالت امنيتي و اجتماعي  شدن  رفته در حال تبديل  رفته 
هايي را هم در شهرداري داريم كه شاهد  ها درآمدشان منفي بوده اما ما بخشست است كه برخي حوزه تأمين منابع مالي شهرداري خبر داد و اظهار داشت: در

ميليارد تومان اعالم كرد و    ٧٠تا    ٦٠سيد اميرحسين علوي هزينه جاري و ماهيانه شهرداري را چيزي حدود     گيريم.رشد بودند و اين موضوع را به فال نيك مي
شود،  كه اين اعداد از حساب مردم هزينه مي يابد. درحالي ميليارد تومان فقط به بخش پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص مي   ٥٠  برگفت: از اين ميزان بالغ 

با تأكيد بر اينكه افرادي در شهرداري    وي  اي براي مردم داشته است.شود، چيست و چه فايده بنابراين بايد بپرسيم خروجي اين مبالغي كه هر ماه پرداخت مي 
هم موجود  اند، اظهار داشت: اين موارد و موارد مشابه مصداق بارز تخلف است و مستندات مالي آن كار نكرده حقوق دريافت كرده ساعت اضافه   ٢٠٠ابت باالي  ب

اخت عادالنه را هدف مهمي  شهردار رشت پرد   كنيم.باشد كه در اين مورد اعالم كرديم كه اول به شكل تذكر و بعد از طريق قانون با متخلفان برخورد مي مي
كار اين افراد قاعده  كه ليست اضافه كه شهرداري در پي آن است، اعالم كرد و گفت: در حال حاضر چندين مدل نيروي شركتي در شهرداري داريم درحالي 

اسخگويي در بدنه يك مجموعه و سازمان را  علوي وجود مقاومت در پ   ها محاسبه شده است، ندارد.كاري مشخصي از اين حيث كه واقعاً چگونه ساعات اضافه 
ويژه در حوزه  زا عنوان كرد و بيان داشت: براي اداره اين سازمان به دنبال دست كردن در جيب مردم نيستم و معتقدم بايستي در اقدامات و كارهايمان به آسيب 

انون ارزيابي مستقل براي سنجش توانايي علمي و فني آنان را اقدام ديگر  وي ارزيابي وضع موجود عملكرد مديران توسط ك   ها عدالت را رعايت كنيم.پرداختي 
آن دخالت    شهرداري اعالم كرد و اظهار داشت: ما در شهرداري رشت به دنبال آنيم كه انتصاب نيروها بر اساس شايستگي رقم بخورد و توصيه و سفارش در 

هاي استان  اري در سنجش عملكرد مديران رده اول در صف و ستاد بازتاب خوبي در برخي دستگاه شهردار رشت با بيان اينكه اقدام اخير شهرد   نداشته باشد.
هم از  اند، افزود: شركتي كه اين ارزيابي را براي شهرداري انجام داده است، رزومه مشخصي داشت و استعالمات آن داشته و آنان هم به اجراي آن ترغيب شده 

انجام كشور  استخدامي  امور  بود.  سازمان  ارزيابي   شده  چنين  در  كه  نخواهد  مديري  اگر  اينكه  به  اشاره  با  و  علوي  روي صالحيت  بايد  كند،  هايي شركت 
عنوان شهردار رشت  برانگيز بود و من هم بهاش شك كرد، ادامه داد: نتايج حاصل از اين سنجش عملكرد بسيار جالب و در برخي موارد تعجب شايستگي كاري 

ماهه اخير شهرداري كارهاي  وي خاطرنشان كرد: در همين يك    توصيه و سفارش نداشتم و كالً كار به شكل علمي و عادالنه برگزار شد.  در مورد هيچ فردي
براي    ريزي شهرداريشهردار رشت از برنامه   ها به چالش سازمان تبديل شده بود.بزرگي را انجام داده و قراردادهايي را منعقد و مشكالتي را حل كرده كه سال 

آالت آسفالت خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه وضعيت منابع و درآمدها به شكلي است كه بايد با شناخت از وضع موجود تصميم  خريد يك ست كامل ماشين 
اي از آنچه به شوراي شهر  ره نشين را اولويت شهرداري خواند و اضافه كرد: حتي ذ علوي توجه ويژه به ساكنان محالت حاشيه    بگيريم و پرداختي داشته باشيم.

كنم تا كار درست را  ام را ميو مردم اين شهر تعهد دادم، عدول نخواهم كرد و همچنين اجازه هيچ تخلفي را تا جايي كه مطلع باشم، نخواهم داد و تمام سعي
ها و موضوعات در شهرداري رشت بسيار زياد است، اما همواره  و گرفتاري  وي ضمن تشكر از اعتماد اعضاي شورا عنوان كرد: با اينكه مشغله كاري    انجام دهم.

هاي  تر وارد موضوعات و چالش صدر به همديگر فرصت بدهيم و هر چه سريع پاسخگوي اعضاي شوراي شهر هستم از طرفي از شوراي محترم تقاضا دارم با سعه 
گر نحوه تعامالت شهردار و گذاران از بيرون نظاره علوي با بيان اينكه سرمايه م.مهم شهر شويم زيرا قول داديم با همراهي و همكاري هم به مردم خدمت كني

تر شود زيرا در اين  پذيريم اما از شوراي شهر تقاضا دارم كه زمان بدهند تا برخي مسائل شفاف اعضاي شورا هستند، خاطرنشان كرد: اشكاالت و اشتباهات را مي 
نادر حسيني نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه اعضاي شورا از شهردار به آقاي     ع و نقاط قوت را تقويت نماييمتوانيم نقاط ضعف را رفصورت است كه مي 

ها به نحوي اين موضوع مطرح شد كه  منظور پاسخگويي پيرامون طرح ارزيابي شايستگي مديران دعوت به عمل آوردند، اظهار كرد: متاسفانه در برخي از رسانه 
نادر حسيني با بيان اينكه هر طرحي پيش از اجرا بايد توسط شهردار به شورا اعالم شود، افزود: يقينا در    ا به دنبال سهم خواهي هستند.  گويا اعضاي شور

    اجراي طرح آزمون شايستگي مديران نيز انتظار داشتيم اين موضوع به اطالع اعضاي شورا رسانده شود اما اين گونه عمل نشد.  
ديگر از اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه تمايل داريم در فضايي دوستانه به فعاليت بپردازيم اظهار  يكي    هادي رمضاني 

  دانيم.كرد: شوراي ششم رشت براي كار و خدمت صادقانه آمده است و شهردار را يار دوازدهم شورا مي 

  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
به شماره    شهرداريـ اليحه  ١ به شماره    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٦٣١٨ـ  ف  ش ر   رشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٩/ ٢مورخ    ٢٠١٦ثبت شده 

در خصوص   اعتباري  "شورا  هاي  رديف  رديف    ١٢٠٨٠١افزايش  و  مشاوره)  و حق  الوكاله  قضايي،   ١٢٠٨٠٥(حق  هاي  و    (هزينه  دادرسي 
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر واخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر    "كارشناسي)

  شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

  ستورات جلسه : د



  

~ ٧٢ ~ 
 

  

                           

  نظر كميسيون   دستور جلسه   يف رد
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

به شماره    اليحه شهرداري ـ  رشت  ر ف    ٢٧/٧/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠-٥٣٥٢ش 
شماره   به  شده  شورا    ٢٨/٧/١٤٠٠مورخ    ١٥٨٣ثبت  دبيرخانه  بر  در  مبني 

مجدداً    اينكه  دارد  نظر  در  رشت  برگزاري   شهرداري  به      فراخواننسبت 
  اصفهان   بلوار  حدفاصل(  كوچكي   شهيد  محور  بازگشايي   پروژه  اجراي  عمومي 
  مستند  "مالي   تامين  و   تملك   ساخت،  طراحي،") به روش  معلم   ٢  فاز   به   گلسار

  ٢٠/٩/١٣٩٩/ش مورخ  ١١٦٧/٩٩در اجراي مصوبه شماره  و    پيوستي   اسناد   به
سازمان  و مصوبه بيست و پنجمين جلسه شوراي  شوراي اسالمي شهر رشت  

  عرض  و  كيلومتر ٢/١  تقريبي  طول  به  مسير اينكه و با توجه به گذاريسرمايه 
  ماه   ٣٦  و  تنفس  ماه  ٣  ساخت،  ماه  ٢١  مدت   طي   كه  است  متر  ٣٥  و  ٣٠  مقطع

بازپرداخت اصل    و   پذيرفت  خواهد  انجام  گذار  سرمايه  مالي   تامين  بازپرداخت 
ي آتي حوزه نفوذ پروژه  و سود اجراي پروژه از محل وصول عوارض و درآمدها

گردد مي  اجراي مسير مستهلك  از  بعد  و  باشد كه حين  به    مي  عنايت  با  و 
ميانگين    اينكه از  تر  پايين  در شهر رشت  اشغال شبكه معابر  متوسط سطح 

تراكم   و  رشت  شهري  بافت  فشردگي  كنار  در  موضوع  اين  و  است  كشوري 
نقليه   وسيله  از  استفاده  فرهنگ  و  سو  يك  از  مركزي  بخش  در  آن  باالي 
از ساعات   شخصي در شهر رشت از سوي ديگر، ترافيك شهري در بسياري 

شده است. از اين رو بازگشايي مسيرهاي شهري، عالوه بر   شبانه روز را سبب
تواند  تاثيرات مثبت بر توسعه منطقه و افزايش درآمدهاي پايدار شهري؛ مي 

 وآمد شهروندان گرددتا حدود زيادي سبب كاهش ترافيك و سهولت در رفت 
  اقدام نمايد. 

كميسيون   مشترك  جلسه  در 
هاي برنامه و بودجه و حقوقي ،  

توسعه شهري و حمل    عمران و  
و   مطرح  شورا  ترافيك  و  نقل  و 
نظر مقرر   تبادل  و  بحث  از  پس 

پروژه تا  دست  گرديد  در  هاي 
توسط   شهرداري  در  بررسي 
شركت مشاور به دقت بررسي و  
شورا   به  و  شده  بندي  اولويت 

 گيري اعالم گردد.جهت تصميم

در كميسيون توسعه پايدار شورا  
بررسي   بحث و  از  و پس  مطرح 

اولويت  پرو در  را  مذكور  ژه 
تشخيص نداد و بررسي آن را به  

نمود موكول  ديگري  و    زمان 
در   بررسي  پروژه هاي در دست 
مشاور   شركت  توسط  شهرداري 
آن   اولويت  و  بررسي  دقت  به 

  . مشخص شود

١٤  

  

١٢  

  

  

  

  

٢  

  

٣٠/٨/١٤٠٠  

  

  

  

  

  

٢/٩/١٤٠٠  

  شهيد   محور   بازگشايي  پروژه  اجراي  عمومي   فراخواناليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص برگزاري  مجدد  متن مصـوبه شـورا:
گرديد؛  )  معلم  ٢  فاز  به  گلسار  اصفهان   بلوار  حدفاصل(  كوچكي مقرر  آرا  اتفاق  به  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  و  مطرح  جلسه  در 

گيري به شورا  دقت بررسي و اولويت بندي شده و جهت تصميم هاي در دست بررسي در شهرداري توسط شركت مشاور به  پروژه 
 اعالم گردد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  عاشـريرضا   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا



  

~ ٧٣ ~ 
 

  

  
  

            

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

شهرداري شماره    اليحه  به  ـ  شرشت  مورخ   ١٤٠٠-٤٤٦٥رف 
شماره    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨ به  شده  در    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٥٨٤ثبت 

شورا   اينكه  دبيرخانه  بر  دارد مبني  نظر  در  به  شهرداري  نسبت  ؛ 
اعتبار   و   ٦٠٦٠١٠٠٧رديف     افزايش  فرهنگي  مركز  احداث  (پروژه 

با كسر مبلغ   ريال ٢٥/   ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠  به مبلغ    پارك موزه دفاع مقدس)
از   اعتباري  مذكور  دوم    ٤٠١٠١٠٠٢رديف  فاز  احداث  و  (بازگشايي 

وليعصر)   ميدان  به  علي  امام  بلوار  نمودن مسير  اضافه  رديف  به    و 
شمار،  ٦٠٦٠١٠٠٧ قرارداد  به  عنايت  ب با  مورخ   ٢٠٦٣/ ٦٦/ ه 

احداث ديوار موزه دفاع مقدس عم  پروژه  موضوع  ١٣٩٩/ ٨/ ٢٩ ليات 
در راستاي انجام رسالت فرهنگي و اجتماعي شهرداري   وشهر رشت  

دفاع  ارزشهاي  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  با  همكاري  و  تعامل  و  رشت 
نمودن و تامين امنيت تردد   مقدس استان گيالن،  به منظور محصور 

زمين محل احداث موزه فرهنگي دفاع مقدس استان گيالن و كمك  
اين مجموع نتيجه رساندن  براي و تسريع در به  ه فرهنگي ارزشمند 

ميزان  استان،  به  اعتبار  افزايش  به  (دو   ٢٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠نياز  ريال 
  اقدام نمايد.  ، ميليارد و پانصد ميليون تومان) مي باشد

و   بودجه  و  برنامه  كميسيون  در 
از   پس  و  مطرح  شورا  حقوقي 
اليحه   با  و  نظر   تبادل  و  بحث 

جايي  پيشنهادي شهرداري با جابه
حداكث مبلغ  رديف  تا   ر 

موافقت   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥   ريال 
 گرديد. 

در كميسيون فرهنگي و اجتماعي  
شورا مطرح و با اليحه پيشنهادي  
مبلغ   به  شهرداري  

موافقت   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥   ريال 
  گرديد. 

١٤  

  

  

١٢  

٣٠/٨/١٤٠٠  

  

  

٢٥/٨/١٤٠٠  

(پروژه احداث مركز فرهنگي و پارك   ٦٠٦٠١٠٠٧رديف  اعتباردر خصوص افزايش شهرداري اليحه پيشنهادي   متن مصـوبه شـورا:
ماندن اليحه  در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي بنا به پيشنهاد رييس شورا مبني بر مسكوت   موزه دفاع مقدس)

 بماند. دو هفته مسكوت   مدت مذكور به مدت دو هفته به جهت بررسي بيشتر به اتفاق آرا مقرر شد؛اليحه مورد نظر حداكثر به 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  شماره    نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       جلسه فوق العاده شورا برگزاري   ٣
العاده شورا به منظور بررسي لوايح  نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل  متن مصـوبه شـورا:

ـ    ٦٣١٨ش ر ف ـ    ،  ٢٨/٦/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٤٤٦٥ش ر ف ـ    ،  ٢٨/٧/١٤٠٠مورخ    ١٤٠٠ـ    ٥٣٣٩ش ر ف ـ  شهرداري به شماره هاي؛  
 برگزار گردد.  ١٥رأس ساعت  ٩/١٤٠٠/ ١٠روز چهارشنبه مورخ ١٩/٤/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٢٧١٣ش ر ف ـ  و  ٨/١٤٠٠/ ٢٩مورخ   ١٤٠٠



  

~ ٧۴ ~ 
 

  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٩جلسه رأس ساعت  
  

  

  *   ١٤٠٠/ ١٧/٠٩مورخ :        ١٦جلسه شماره :   *
 در محـل سـاختمان شـوراي  ١٥:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس سـاعت    ، شانزدهمين جلسه١٦/٩/١٤٠٠/ش مورخ  ٢٢١٦/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره    

   د برگزار گرديد.بخش قرآن مجي شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي  

  دستورات جلسه : 
شهرداري  اليحه  بررسي  شماره    ـ  به  ر  رشت  مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٤٦١  ـف  ش  پرداخت  ( ٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص  سي ريال 

  ). مك به موسسات بخش خصوصي(ك١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري   كمك مالي به باشگاه وارنا شهر باران، ميليون تومان)

شهر اليحه  بررسي  شماره    داريـ  به  ر   رشت  مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ٦٤٦٢  ـ ف  ش  پرداخت  (٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠درخصوص  سي  ريال 
  ). كمك به موسسات خصوصي(١٥٠٢٠٧از محل رديف  كمك مالي به باشگاه فرهنگي ورزشي پاس گيالن،   ميليون تومان)

(پانصد  ريال  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠در خصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ٦٤٥٩  ـف     رشت به شماره ش ر  ـ بررسي اليحه شهرداري
  . (كمك به موسسات خصوصي) ١٥٠٢٠٧از رديف كمك مالي به باشگاه فرهنگي ورزشي سپيدرود رشت،  ميليون تومان)

شهرداري  نامه  بررسي  ـ    ـ  ر  به شماره ش  پنجمين    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠  -١٥١٧٨٤رشت  و  هفتاد  پيرو  معابر  نامگذاري  درخصوص 
  . ١٤٠٠- ٨-٢٢نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ  

ريال    ٩٢٨/ ٨٧٩/ ٤٤٧   درخصوص پرداخت مبلغ    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٥٣٣٩ش ر ف ـ  رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري 
  . اوت كسور سنوات خدمت حق بيمه خانم كبري مرادي به نام صندوق بازنشستگي كشورما به التفبابت  

(حق    ١٢٠٨٠١   هايدرخصوص افزايش اعتبار رديف  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٦٣١٨ـ  ف  ش ر   رشت به شماره    ـ بررسي اليحه شهرداري
و حق مشاوره) و رديف   به      و   هاي جاريي) در بخش هزينهدادرسي و كارشناس  (هزينه هاي قضايي،   ١٢٠٨٠٥الوكاله  كمبود   با عنايت 

اعمال هزينهو    رديف هاي مذكور  اعتبار مبلغ    ضرورت  با كسر  و  اعتباري    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠شهرداري رشت  رديف  از  (آراء    ١٧٠٢٠٧ريال 
  .ريال ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ به   ١٢٠٨٠١و  ١٢٠٨٠٥يك از رديف هاي  و اضافه نمودن به هرهاي قضايي، جرايم و عوارض دادگاهها) محكوميت

بررسي اليحه شهرداري به شماره    ـ  ـ  شرشت  رديف    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٤٤٦٥رف  اعتبار  افزايش  (پروژه    ٦٠٦٠١٠٠٧درخصوص 
مقدس) دفاع  موزه  پارك  و  فرهنگي  مركز  مبلغ  احداث  مذكور    ريال  ٢٥/   ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  مبلغ  كسر  با  اعتباري  و  رديف    ٤٠١٠١٠٠٢از 

  .٦٠٦٠١٠٠٧به رديف اعتباري   و اضافه نمودنبازگشايي و احداث فاز دوم مسير بلوار امام علي به ميدان وليعصر) (

به شماره    نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت  بررسي  به بندهاي    ١٤٠٠/ ٩/ ١٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٠٢٩٣ـ  و    ٢،  ١پيرامون اعتراض 
با موضوعاتي به شرح(مأموريت شهردار رشت، تفويض اختيار    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦هر رشت مورخ  مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي اسالمي ش٥

  ماموريت و مرخصي شهردار به رئيس شورا و اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري) . 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس   ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  *خالصه مفيد مطالب مطروحه توسط رئيس شورا ، نطق ها و مذاكرات : 
  نطق پيش از دستور منشي شورا: 

  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد مجيد بابائي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورادر  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
هاي  فرمانده آموزش تخصص   ،مهدي شعبانزادهبا مخاطب قرار دادن امير دريا دار دوم    ، رييس شوراي اسالمي شهر رشتسپس محمد حسين واثق كارگرنيا   

ترافيك كاهش حجم  براي  و  است  مرتبط  دريايي  نيروي  با مجموعه  نحوي  به  از حوزه مديريت شهري  كرد: بخشي  تصريح  (ع) رشت  باقرالعلوم  در    دريايي 
رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به انتقال مركز    .توانيم گام هاي موثري برداريممحدوده خيابان پاسداران شهر رشت با همراهي نيروي دريايي مي 

دريايي به خارج از محيط شهري بيان كرد: فضاي فعلي مركز آموزش و درماني نيروي دريايي فضاي خوبي براي انتفاع بيشتر مردم    آموزشي و درماني نيروي
ه خدماتي به شهروندان رشت استفاده  ئور اراظه خارج از شهر از اين مكان به مناست و اگر فرمانده نيروي دريايي موافقت كند با انتقال اين مركز آموزشي ب

ادامه   .كنيم تخصص  در  آموزش  فرمانده  به حضور  اشاره  با  دريايي  كارگرنيا  نيروي  روز  با  مصادف  آذر  هفتم  كرد:  اظهار  رشت  (ع)  العلوم  باقر  دريايي  هاي 
 .ه همچون ديگر نيروهاي مسلح با صالبت از مرزهاي آبي و خاكي دفاع مي كنندپاسداشت تالشهاي اين فرزندان ايران اسالمي است ك 

اهات ايران و ايراني و به اقدام غرور آفرين نيروي دريايي در برخورد با ناو متجاوز دريايي آمريكا اشاره كرد و گفت: اين اقدام نيروي دريايي مايه غرور و مب  ايشان
هاي  فرمانده آموزش تخصص، امير دريادار دوم مهدي شعبانزادهسپس   شد.يشگي ملت توسط نيروهاي پُرصالبت مسلح اطمينان خاطر از بابت حفظ امنيت هم 

منتخبين مردم فهيم دريايي باقرالعلوم (ع) رشت با حضور در جلسه علني شورا با قدر داني از دعوت شورا به مناسبت هفته نيروي دريايي اظهار كرد: از اقدام  
افزود: قدرت هاي مستكبر دنيا در شرق و   ، با بيان اينكه در خطبه هاي پيش از نمازجمعه مطالبي را بيان كردم  ايشان  . ششم تشكر مي كنم  رشت در شوراي

روز    ٦٧د اما  غرب در دوران هشت سال جنگ تحميلي بر عليه ايران اسالمي هجمه هاي فراواني تحميل كردند و تصور واهي اشغال ايران را در سر مي پرواندن
ناوچه پيكان    پس از شروع جنگ تحميلي در دريا اتفاقي افتاد كه تمامي نيروي دريايي عراق توسط نيروي شجاع دريايي و هوايي ايران اسالمي متالشي شد و

از  شعبانزاده با اشاره به اينكه رفع مزاحمت هاي دريايي توسط نيروي دريايي جمهوري ا    .در آن عمليات يك حماسه بزرگ آفريد سالمي ايران يكي ديگر 
ا تهديدات اقدام  اقدامات بود بيان كرد: نيروي دريايي پس از اتمام جنگ تحميلي نيز با برنامه هاي راهبردي به تربيت و آموزش نيروهاي متعهد و متناسب ب

علوم (ع) رشت به ساخت تجهيزات نيروهاي دريايي  فرمانده آموزش تخصص هاي دريايي باقرال   . كرد و امروزه نيروي دريايي يك نيروي تجهيزات محور است 
 .ر اختيار دارندكشور توسط فرزندان ايران اسالمي اشاره كرد و گفت: در اين حوزه به خودكفايي رسيده ايم و جزو معدود كشورهايي هستيم كه اين صنعت را د

بيان كرد: مت  اجراي ماموريت ها در سطح دريا  به  با اشاره  با آن مواجه هستيم و سفأمهدي شعبانزاده  از مباحثي است كه  پديده شوم دزد دريايي يكي  انه 
وگروه به منظور  خوشبختانه نيروي دريايي مقتدرانه امنيت كشتي ها را به وسيله شناورها و گشتي هاي خودي انجام مي دهد و در حال حاضر هفتاد و نهمين نا

كه در كنار تمامي وظايفي كه داريم به سهم خودمان براي رفع مشكالت مردم نيز تالش مي كنيم افزود:  با بيان اين ايشان  .تامين امنيت در آب ها حضور دارد
و در كنار اين    به منظور كاهش حجم مشكالت مردم و مقابله با ويروس كرونا نسبت به تهيه و توزيع تعدادي بسته معيشتي به افراد نيازمند اقدام كرده ايم

 .ان را نيز به منظور اجراي واكسيناسيون در اختيار اجرا كنندگان اين طرح قرار داده ايماقدام ساختمان باشگاه ملو
دريايي است و   شعبانزاده به وضعيت ساختمان نيروي دريايي اشاره كرد و گفت : بحث ساختمان نيروي دريايي در خيابان پاسداران از جمله دغدغه هاي نيروي

سپس از امير دريا دار دوم ستاد شعبانزاده، حجت االسالم و المسلمين حسن زاده، ناخدا شعباني و ناخدا دوم دلدار      .درفع اين مشكل در دستور كار قرار دار 
به نوزدهم آذر مصادف با ميالد حضرت زينب (س) و روز پرستار اشاره كرد و گفت:    رييس شوراي اسالمي رشت   نيك با اهداء لوح سپاس و هديه تقدير شد.  

كه  ويروس كرونا با تمامي مشكالت و مصائبي    . علي رغم اينكهخدمت تمامي پرستاران عزيز و پُر تالش شهر رشت تبريك و تهنيت عرض مي كنم  اين روز را
 . موجب شد تا بيش از پيش به نقش مهم و خدمات صادقانه قشر بي ادعا و خدوم پرستار پي ببريم اما  براي مردم به همراه داشت،  

اطره تمامي شهداي گرانقدر باالخص شهداي سالمت را گرامي داشت و بيان كرد: پرستاران خدوم ايران اسالمي در تمام روزهاي كرونايي  ياد و خ  كارگرنيا
با اشاره به    ايشان    .دعاشقانه در كنار بالين بيماران به منظور ارائه خدمات حضور داشته و دارند و در اين راه تعدادي از آنان به فيض عظيم شهادت نائل آمدن

دانشجويان ايران اسالمي باالخص دانشجويان ديار سردار  ان شاء اهللا شانزدهم آذر روز دانشجو افزود: دانشجويان در تحوالت جامعه نقش غير قابل انكاري دارند 
با    رييس شوراي اسالمي رشت   .شوندها  بزرگ ميرزا كوچك جنگلي، با تالش و كوشش در مسير كسب علم، موجب خودكفايي ايران اسالمي در تمامي بخش

، هر زمان كه  انتقاد از برخي از اقدامات شهرداري رشت و عدم نظارت صحيح در روند اجراي پروژه هاي عمراني افزود: بنده معتقدم شوراي اسالمي شهر رشت
به عدم انتفاع مردم    كارگرنيا   .ات الزم را به شهرداري بدهدكم كاري و اشتباهي را در اجراي پروژه ها و يا عدم نظارت شهرداري رشت مشاهده كند بايد تذكر

رشت انجام شد    رشت از ايجاد پل هاي عابر پياده مكانيزه در اين شهر اشاره كرد و گفت: با احداث اين پل ها كه با هدف حفط امنيت و سالمت شهروندان در
 .نتفاع مردم هدف اصلي احداث اين پل ها در سطح شهر بودا  در واقع  .انتظار مي رفت خطرات ناشي از تصادفات كاهش پيدا كند

هاي عابر پياده  رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با بيان اينكه متاسفانه فقط پيمانكار از احداث اين پل ها منتفع شده است تصريح كرد: اغلب آسانسورهاي پل 
به شهردا باره  اين  در  بابت رفع مشكالت  و  اما مكانيزه در رشت خراب هستند  داديم  به صورت مكتوب تذكر  آذر سال جاري  نهم  در  نامه  ر رشت طي يك 

كارگرنيا با بيان اينكه تذكر اعضاي شورا به مزاج برخي خوشايند نيست افزود: روز گذشته شاهد آتش سوزي در    . متاسفانه عمال اقدام موثري مشاهده نشد 
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رشت بوديم كه بر اساس گزارشات اعالم شده به محل تجمع معتادين تبديل شده بود و هيچ نظارتي   اتاقك يكي از آسانسورهاي پل هاي عابر پياده مكانيزه در
با ابراز تاسف از اينكه شهرداري رشت در برخي از پل هاي عابر پياده مكانيزه در رشت    ايشان   .از سوي پيمانكار و شهرداري رشت در اين باره وجود نداشت

كرد: شهرداري رشت بايد انجام قرارداد تبليغات بر روي پل ها را به اجراي كامل اين پروژه مرتبط مي كرد كه متاسفانه اين  ضمانت اجرايي نگرفته است بيان  
به صورت مكتوب بابت رفع مشكالت پل هاي عابر   ١٤٠٠رئيس شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه در نهم آذر     .مهم نيز در نظر گرفته نشده است

فرصت دارد اين مشكل را برطرف كند و  ١٤٠٠دي ماه  ٩شهردار رشت به مدت يك ماه تا تاريخ  ه ام، خاطرنشان كرد:نيزه به شهردار رشت تذكر دادپياده مكا
  .برخورد مي شود  ايشاندر غير اين صورت بر اساس قانون با  

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
اشاره به اينكه در دوران انتخابات وعده هايي براي حل مشكالت شهر مطرح كرديم اظهار كرد: تحقق آن    با  حسن كريمي كرنق، عضو شوراي اسالمي شهر رشت

كوچه و    وعده ها را جز وظايف و برنامه هايم مي دانم و اين شعارها شامل حل مشكالت پسماند رشت، حل مشكل رودخانه هاي رشت، بهبود وضعيت آسفالت
با بيان اينكه مردم رشت به منتخبينشان در شوراي ششم اعتماد كرده اند افزود: هم اكنون وظيفه داريم تا پيش از اتمام    شاناي   خيابان هاي شهر و غيره بود.

  هايي  مولفه نيازمند شهر توسعه براي اينكه به تاكيد با رشت شهر اسالمي شوراي  عضو    دوران فعاليت شوراي ششم براي رفع اين مشكالت وارد عمل شويم .
  امالك   اين  در  كه  شهرونداني  و  دارد  وجود  رشت   برخوردار  كم  محالت  در  نسقي  هاي   خانه  از  بسياري:  كرد  بيان  هستيم  اقتصادي  و  جغرافيايي  توسعه  نظير

  شيوه   به  كرنق  كريمي  حسن     فقدان امتيازاتي از جمله آب و برق رنج مي برند و حتي زمستان هاي سرد را بدون داشتن گاز سپري مي كنند.  از  دارند  سكونت
زم است  ال  و  نشد  پذيرفته  اداري  عدالت  ديوان  در  نامه  شيوه  اين  متاسفانه:  گفت  و  كرد  اشاره  نسقي  هاي  زمين  مشكل  رفع   براي  شورا  سوي  از  شده  تهيه  نامه

  پرسنل :  افزود  كند  جلب  را  پرسنل  رضايت  بايد  اهدافش  پيشبرد  براي  اداراي  دستگاه  يك  اينكه  بيان  با  ايشان    راهكار جديدي براي حل اين مشكل ارائه شود.
گيزه شان براي  ان  كاهش  موجب  شهرداري  پرسنل  مزاياي  و  حقوق  كاهش  و  كند  مي  ايفا  مهمي  نقش  شهرداري  مطالبات  وصول  و  درآمد  در  رشت  شهرداري

  انجام كار بهتر مي شود.

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :  
ما بين   CNG قراردادي پيرامون واگذاري تعدادي ١٣٩٠با اشاره به اينكه در سال ، رييس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي اسالمي شهر رشت شمس شفيعي

بر اساس ماده  گرفت.  را در آن سال در اختيار   CNG جايگاه   ٦يك شركت    ،اساس يك فراخواني  شهرداري رشت و يكي از شركت ها منعقد شد اظهار كرد: بر
قرار داد را    ١٤بر اساس قانون فقط در يك مرحله مي توان بر مبناي ماده    وسال است كه اين قرار داد بدون فراخوان مجدد تمديد شده است    ٨حدود    ١٤

اشاره كرد و گفت: پس از   CNG به سود آور بودن جايگاه هاي ايشان  .جام مزايده اين اقدام انجام شد كه تخلف استتمديد كرد اما در تمام اين سالها بدون ان
 .با قيمت هاي متفاوت به شركت اصفهاني واگذار شد CNG مزايده براي اين منظور برگزار مي شود كه اين تعداد جايگاه   ٩٩اعتراضاتي كه مطرح شد در سال  

*ما به تفاوت حق و سهم شهرداري كه در    به اينكه شهرداري رشت سالهاست كه از اين شركت پنج ميليارد تومان مطالبه دارد تصريح كرد: شفيعي با اشاره  
توسط شركت طرف قرارداد پرداخت نشد. شهردار رشت به جاي كاهش حق اضافه كاري پرسنل شهرداري بهتر است چنين مطالباتي    بود  ٣٨.٥سنوات متوالي  

با بيان اينكه پاكبانان شهرداري رشت در شرايط بسيار نامطلوب معيشتي زندگي مي كنند تصريح كرد: تعدادي از پاكبانان شهرداري    ايشان    .پيگيري كند  را
مي شهر رشت با انتقاد  عضو شوراي اسال   .رشت كه به واسطه عدم دريافت اضافه كاري، حق پوشاك و غيره به شورا مراجعه كرده اند تهديد به اخراج شده اند 

و شهرداري  به برخي از انتصابات در شهرداري رشت گفت: در انتصابات شهرداري رشت دخالتي نداريم اما چنانچه اين انتصابات بر خالف صرف و صالح شهر  
دار رشت در برخي از انتصابات تخلف  شهر،  چرا از افراد غير متخصص در جايگاه هاي مختلف در شهرداري رشت استفاده مي شود. باشد حتما تذكر مي دهم

  .كرده است و فردي كه مدرك عمران ندارد براي امور عمراني شهرداري رشت منتصب مي كند

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :  
با اشاره به اينكه با شهردار رشت عهد اخوت نبسته ام اظهار كرد: بنده نماينده مردم   مهدي نوري هريس، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي شهر

 .اين شهر هستم و به شهروندان و مجموعه شهرداري رشت بابت رعايت عدالت و رفع تبعيض ها قول داده ام و منافع شهر برايم در اولويت است
  ات ه هاي اعضاي شورا پيرامون برخي از تخلفات پاسخگو نباشد استيضاح مي شود افزود: در جلسمهدي نوري هريس با بيان اينكه شهردار رشت اگر به دغدغ

به شهردار تذكر داديم و از پاسخ ايشان قانع نشدم.   پاركينگ پول خالف كسريجداسازي حساب آموزش كاربردي زيرنظر معاونين مربوطه و گذشته شورا بابت 
به شهردار رشت  و استقرار ميز خدمت در مناطق و سازمان ها  ثبت امالك در شهرداري  جامع  افيك، ايجاد دفتر  ساماندهي مشاغل پر تر  همچنين در خصوص

اگر نياز به نامه نگاري مجدد در اين    .اندتذكر داديم اما هيچ پاسخي نشنيديم و شهردار رشت گويا مجموعه شهرداري را با شركت خصوصي خود اشتباه گرفته
دارد، انجام شود.  زمينه ها وجود  در زمان مشخص    ايشان   لطفا مجدد مكاتبه صورت گيرد و ظرف مدت يك ماه كار  بايد  اينكه شهردار رشت  به  تاكيد  با 

گفت: رفع مشكل زمين هاي نسقي رشت از مطالبات بحق شهروندان است و بيش از    ،پاسخگوي اعضاي شورا كه دغدغه شهروندان را مطرح مي كنند باشد
نه اينكه از شهري مثل سنگر   شهر باشد  ٥٣اي رشت نيز نسقي هستند، اما هنوز مشكل برطرف نشده و رشت به عنوان مركز استان بايد الگوي  نيمي از زمين ه 

هيانه  نوري هريس با انتقاد از كاهش حق اضافه كاري پرسنل شهرداري رشت تصريح كرد: طبق اعالم كارشناسان دريافت كمتر از ما  در اين زمينه عقب بماند.
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اين در صورتي است كه شهردار در   ميليون تومان يعني افراد زير خط فقر هستند و در اين شرايط حق اضافه كاري پرسنل شهرداري كاهش پيدا كرده است  ١٠
  جلسه پيشين صحن شورا ادعا كرده بود تنها اضافه كار تعداد محدودي از افراد را كسر خواهد كرد.

  نطق پيش از دستور ناطق چهارم : 
تا    ١٣٩١با اشاره به بودجه سالهاي    كه از وقت نطق آقاي كرنق كريمي استفاده كرد،  ، رييس كميسيون بهداشت و محيط زيستسيدحسين رضويانسپس  

جاري در بودجه هر سال و درصد تحقق آن    به ما ميگويد افزايش سهم بودجه عمراني به  ١٤٠٠تا    ١٣٩١هاي  : آناليز بودجه در سال عنوان داشت  ١٤٠٠سال  
ميليارد تومان است اگر شهر رشت بخواهد در دروازه    ٢٥٠چيزي حدود يك هزار و    ١٤٠٠بودجه شهرداري در سال    ارتباط مستقيم با ثبات مديريت دارد. 

  يابد و اين ارتباط مستقيم با ثبات مديريت شهري دارد. ميليارد تومان افزايش    ٥٠٠هزار    ٢كهكشان توسعه قرار گيرد بايد بودجه محقق و عملياتي آن به  
ول هستيم و ئ رضويان افزود: يكي از داليل عدم موفقيت در يك دهه گذشته عدم تحقق گردش مالي متناسب در رشت بوده است و اكنون همه در اين امر مس

  اوت خواهد كرد. مردم كسي را كه مانع امر توسعه شود را نخواهند بخشيد وتاريخ تك تك ما را قض
بايست آداب و اصول آن را به جا آورد و انتظار دارم بسياري از موضوعات مدنظر شورا  گيرد مي :هركس مسئوليتي را بر عهده ميتصريح كردعضو شوراي شهر  

  تا به يك جمع بندي مشترك برسيم. شود  در جلسه اي با شهردار طرح  

  نطق پيش از دستور ناطق پنجم :  
با اشاره به اينكه برخي به دنبال درگير كردن اعضاي  ، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا كه از وقت نطق آقاي نوري استفاده كرد، نژادعباس مسعود 

ت ورودي  روز گذشته پيرامون رفع مشكال   ٤٥شوراي ششم رشت با كاغذ بازي هاي بيهوده هستند اظهار كرد: نطق كردن دواي درد مردم نيست و بنده طي  
وضعيت اسفالت رشت آن چنان به هم ريخته و    .شهر رشت از سمت جاده تهران مباحثي را مطرح كردم و گويا اين موضوع به فراموشي سپرده شده است

    .نامناسب است كه متاسفانه در ايام نوروز بايد ميزبان ميهمانان نوروزي در روستايي به نام رشت باشيم
تا يك ماه آينده شهردار رشت كه مدعي  عضو شوراي اسالمي شهر رش   از دست داده است افزود: چنانچه  را  اينكه شهردار رشت فرصت آسفالت  ت با بيان 

ت قانوني  شناخت مشكالت و آشنايي با بدنه شهر است ، نسبت به رفع مشكل ورودي شهر از سمت جاده تهران ورود نكند ، يقينا به اين مسئله را به صور 
مشغول به كار هستند تصريح كرد: چندين هزار متر از يك   ٢٤به    ٢٤عباس نژاد با اشاره به اينكه نگهبانان پارك هاي سطح رشت به صورت      .بررسي مي كنيم

فتد از حقوق  فاق مي اپارك را در اختيار دو نگهبان قرار داده اند و اين نگهبانان اگر بخواهند اين مسير را طي كنند نيم ساعت طول مي كشد و بعد كه دزدي ات 
كيد به اينكه اگر فردي عرضه دفاع از حق مردم و رفع مشكالت را ندارند بايد استعفا دهد و برود بيان كرد: در صورت عدم  أعباس نژاد با ت  .كارگر كم مي كنند

با شهردار برخورد مي شود قانون  بر اساس  يقينا   ، برگزاري تست هوش مديران شهر  ايشان   .توجه شهردار رشت  اشاره كرد و  به  :  اذعان داشتداري رشت 
ميليون تومان به شهرداري رشت تحميل كرد مشخص شود و به اطالع اعضاي شورا برسد تا ما از اسامي    ٦٠خوشحال مي شويم نتيجه اين تست هوش كه  

  .مديران باهوش شهرداري رشت مطلع شويم

  نطق پيش از دستور ناطق ششم :  
با تبريك روز پرستار و والدت حضرت زينب كبري (س) و همچنين فرارسيدن روز    قت نطق آقاي شفيعي استفاده كردند،كه از و  نادر حسيني سخنگوي شورا

    .دانشجو، به هواداران تيم فوتبال سپيدرود رشت به سبب سامان بخشي وضعيت اين تيم با حضور مالك جديد، تبريك گفت
: اليحه  اذعان داشتگرد در اين زمينه اتفاق نيفتد،  ا حمايت الزم از تيم سپيدرود صورت پذيرد تا عقب با بيان اينكه از مديريت شهري تقاضا داريم ت   ايشان  

ها مبلغي در نظر  گيريم، براي همه اين تيمها در نظر ميحمايتي از تيم فوتبال سپيدرود رشت در اين زمينه داريم، ما در مصوبات ساالنه مبلغي را براي تيم
اي از  حسيني با اشاره به اينكه روز گذشته نامه    .با توجه به شرايط تيم سپيدرود، كمكي مناسب به اين تيم فوتبال شهر رشت انجام شودشود، اما  گرفته مي 

ي  اي شركتسوي اداره كل امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن به دست او رسيده است، گفت: تعجب بنده اين است كه شخصاً پيگير تبديل وضعيت نيروه 
شده است، اما اشكالي كه در اين نامه آورده شده است كه ليست افراد مشمول كه ممهور به مهر  اند كه همه كارها انجام ام و گفته هاي ايثارگر بوده خانواده 

است  نشده  ارسال  اين مجموعه  به  تاكنون  باشد  تبديل وضعيت    !شهرداري رشت  اين  اينكه چرا  بيان  با  به  هسخنگوي شوراي شهر رشت  تنها  افراد  براي  ا 
خواهند نماينده پارلماني تعيين كنند، ما مشكالتي در سطح شهر داريم كه  كارگري بوده است، گفت: ما جلساتي نيز با آقاي علوي داشتيم كه ايشان گفتند مي

 .بايد به يك نفر انتقال دهيم
: با توجه به شرايط اقتصادي و تورم بايد از اين افراد حمايت شود و از  ان كردخاطرنشفروشان،  عضو شوراي شهر با اشاره به درخواست ساماندهي حوزه دست 

  كنند بايد رعايت شود هاي گزاف ديگر را پرداخت مي داراني كه ماليات و عوارض و هزينه وحقوق مغازه سوي ديگر بايد حق 
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  اعالم وصول طرح ها و لوايح؛ 
در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ٩/ ٩مورخ    ١٢٣١ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٩/ ١مورخ  ١٤٠٠ـ٦٣٧٨  ـف  ش ر   رشت به شماره   ـ اليحه شهرداري١

گلي  "در خصوص   مهين صاحب  به خانم  مالي  رأي ضمن    "كمك  واخذ  نظر  وتبادل  بحث  از  و پس  مطرح  در جلسه  فوريت  يك  قيد  با 
  ذيربط ارجاع گردد.  موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ    ٢٢٤٧ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٩٠٠  ـف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري٢
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل   "شهرداري رشت   ١٤٠١اصالحيه ارزش منطقه اي پيشنهادي    "شورا در خصوص  

  أي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. نظر واخذ ر

در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ٩/ ٩مورخ   ٢١٣٠ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٥٦٩ ـف ش ر  رشت به شماره  ـ اليحه شهرداري٣
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس    "سفالت معابر اصلي و فرعي سطح شهر ـ منطقه يكافزايش رديف اعتباري روكش آ"در خصوص 

  از بحث وتبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دوفوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. 

به شماره    ـ اليحه شهرداري ٤ به شماره    ١٤٠٠/ ٩/ ٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٥٦٠  ـف  ش ر   رشت  در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٩/ ١٣مورخ    ٢١٧٣ثبت شده 
با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و    "احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني بلوار خرمشهر"شورا در خصوص  

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

در دبيرخانه    ١٤٠٠/ ٩/ ١٧مورخ    ٢٢٤٦ثبت شده به شماره     ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ١٤٠٠ـ٦٩١١  ـ ف  ش ر   رشت به شماره    ـ اليحه شهرداري  ٥
با قيد يك فوريت    "شهرداري رشت  ١٤٠١اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان هاي تابعه پيشنهادي  "شورا در خصوص  

مطرح و پس از بحث وتبادل نظر واخذ رأي ضمن مخالفت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون در جلسه  
  ذيربط ارجاع گردد. 

به شماره  ـ   ٦ محترم شورا  اعضاي  از  تن  پنج  مورخ  ١٤٠٠/ ٢١٣٩طرح  پيوست    ١٤٠٠/ ٩/ ١٠/ش  شهروندي  "به  خدمات  نظام  تحول  طرح 
  مشتمل بر مقدمه در چهار ماده و پنج تبصره اعالم وصول شد.  "شهرداري رشت

  ستورات جلسه : د

ف
دي

ر
  

نظر   دستور جلسه 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ٦٤٦١  ـ ف  ش ر  رشت به شماره    اليحه دوفوريتي شهرداري 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت درنظر دارد؛ نسبت به پرداخت   ١٤٠٠/ ٩/ ١٠مورخ    ٢١٤٤
(٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ   تومان)ريال  ميليون  درخواست  سي  حسب  باران  شهر  وارنا  باشگاه  به  مالي    كمك 

باران   شهر  وارنا  ورزشي  باشگاه  تيممديرعامل  نماينده  تنها  بعنوان  ليگ    استان   واليبال    كه  در  گيالن 
از   بخشي  تامين  خصوص  در  تيم  از  پشتيباني  و  كمك  تقاضاي  يافته،  حضور  كشور  واليبال  اول  دسته 
بازيكنان براي اعزام   ... و نيز كمك غير نقد جهت حمل نقل  هزينه هاي مربوط به تداركات و خوراك و 

دس  ليگ  مسابقات  سري  به  فدراسيون  تيم  سوي  از  مشخص  بندي  زمان  جدول  طبق  واليبال  اول  ته 
نموده ا را  تا پايان ليگ دسته اول كشور  بند    ست وواليبال جمهوري اسالمي  ضوابط اجرايي    ٢١مطابق 

  ) اقدام نمايد. مك به موسسات بخش خصوصي(ك١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري   و ١٤٠٠بودجه سال 

      

موضوع درخواست كمك مالي به تيم واليبال وارنا    درخصوص  عنوان مخالفبه  ، عضو شوراي اسالمي شهررشتعاشريرضا    خالصه مفيد مذاكرات :
: مبلغ و نوع هزينه آن به تفكيك مشخص نشده است و پيشنهاد بنده اين است  بود، اظهار داشت  شدهشهرباران كه توسط مديرعامل اين باشگاه ارائه 

: چند تيم در سطح شهر رشت در حال ايجاد  اظهار داشت  سيد حسين رضويان  در ادامه    .و موردبررسي قرار بگيرد كه اين موضوع به كميسيون آمده  
اين تيم به  بنده كمك  پيشنهاد  را داشته  توانيم پيش ها مراجعه بسياري دارند، ما ميايرالين  ٧٧هاست. در كميسيون ماده  نشاط هستند،  بيني آن 

داشت: يا ما بايد    عنوانمسعود عباس نژاد در اين خصوص   .ها به سراسر كشور اختصاص دهيمها سهمي براي عزيمت تيمايرالين باشيم كه از عوارض 
ررسي آن  مخالفت خود را اعالم كنيم و يا بايد موافقت داشته باشيم. بازيكنان در كوران مسابقات هستند و زمان آن را نداريم كه در كميسيون به ب

صورت تفكيكي مشخص باشد كه مبالغ بابت چه چيزهايي در نظر  ر ادامه رضا عاشري پيشنهاد داد كه از اين به بعد لوايح ارسالي به شورا به د  .بپردازيم
كشد، جدا از  رئيس شورا نيز با اشاره به اينكه سازمان فرهنگي، ورزشي شهرداري عنوان ورزشي را نيز يدك مي مجيد عزيزي نايب   .گرفته شده است 

كند اين است  هاي ورزشي سطح شهر نيز مالك است، اما آنچه ذهن بنده را درگير مي ينكه در سطح محالت فعاليت ورزشي دارد، حمايت آن از تيما
هايي كه  آن كنند و آيند و به ما درخواست ارائه مي هايي كه با ما در ارتباط هستند مي ها چگونه است؟ آيا تيمكه مكانيسم انتخاب و حمايت از اين تيم
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نمي  ندارند  ارتباط  ما  باشند؟با  داشته  را  درخواست  اين  ميتيم  توانند  از كشور  مسابقات خارج  به  مظلومانه  رزمي  ايران  هاي  و  گيالن  براي  و  روند 
ود كه همه از اين شرايط  ها نيستم، اما مكانيسمي تعريف شها هيچ حمايتي نداريم، بنده مخالف اين دست هزينهكنند، اما براي آن افتخارآفريني مي

  .مند شوند حمايتي بهره 

مبلغ    متن مصـوبه شـورا: پرداخت  پيشنهادي شهرداري در خصوص  اليحه  مفاد  با  دوفوريت  (٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب  سي ريال 
  ١رأي موافق و  ١٠)با  مك به موسسات بخش خصوصي(ك١٥٠٢٠٧رديف اعتباري    كمك مالي به باشگاه وارنا شهر باران، از  ميليون تومان)

 رأي مخالف، موافقت گرديد. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي   ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  عباس نژاد مسعود   ٧
      ☐  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ١٠
      ☐  ☒      مهدي نوري هريس  ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

فوريتي شهرداري  به شماره    اليحه دو  به    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٤٦٢  ـ ف  ش ر   رشت  ثبت شده 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت    ١٤٠٠/ ٩/ ١٠مورخ    ٢١٤٦شماره  

كمك مالي به باشگاه فرهنگي ورزشي پاس   سي ميليون تومان)ريال (٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به پرداخت مبلغ  
درخواست  حسب  انتظامي   ١٤٠٠/ ٨/ ١٣مورخ    ٣٣/ ١٨/ ٤/ ١٣شماره    گيالن،  نيروي  محترم  فرماندهي 

عنوان تنها نماينده استان در دوره اول ليگ ه  ب  مبني بر كمك مالي به باشگاه مذكور  استان گيالن
ورودي) واريز هزينه  بند  و    سه كشور (جهت  بودجه سال    ٢١مطابق  اجرايي  از محل   و  ١٤٠٠ضوابط 

  ) اقدام نمايد. كمك به موسسات خصوصي(١٥٠٢٠٧رديف 

      

عنوان تنها نماينده استان گيالن در دور  كمك مالي به تيم پاس گيالن بهدر خصوص    رئيس كميسيون فرهنگي  ،نادر حسينيدر ادامه    خالصه مفيد مذاكرات :
گردد، خواستار  باز ميبا طرح سؤال اينكه چه درصدي از اين تيم به مديريت شهري    ،هاي كشور جهت پرداخت ورودي مسابقاتاول مسابقات دسته فوتبال باشگاه

 .بررسي اين موضوع شد
 .مانده از مجموعه پاس در كل كشور استمحمدحسين واثق كارگرنيا رياست شورا در اين خصوص اظهار داشت: تيم پاس گيالن براي شهر رشت بوده و تنها تيم باقي

مصـوبه شـورا: در    متن  شهرداري  پيشنهادي  اليحه  مفاد  با  دوفوريت  تصويب  مبلغ  ضمن  پرداخت  (٣٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠خصوص  سي ريال 
از  ميليون تومان) باشگاه فرهنگي ورزشي پاس گيالن،  به  به موسسات بخش خصوصي(ك١٥٠٢٠٧رديف اعتباري    كمك مالي  به  مك   (

 اتفاق آرا، موافقت گرديد. 



  

~ ٨٠ ~ 
 

  

                

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

به شماره    اليحه دو فوريتي شهرداري ثبت شده به    ١٤٠٠/ ٩/ ٣مورخ    ١٤٠٠ـ ٦٤٥٩  ـف  ش ر   رشت 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد نسبت    ١٤٠٠/ ٩/ ٩مورخ     ٢١٣٦شماره  

باشگاه فرهنگي ورزشي   (پانصد ميليون تومان)ريال  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به پرداخت مبلغ   به  كمك مالي 
اينكه  مبني بر  ورزشي سپيدرود رشت  درخواست مديرعامل باشگاه فرهنگي  سپيدرود رشت، حسب  

به دليل بدهي هاي انباشته شده و  تيم فوتبال سپيدرود كه قديمي ترين تيم استان گيالن مي باشد  
از سال هاي قبل و سقوط به ليگ دسته دوم در شرايط بحراني ويژه اي قرار دارد و تقاضاي كمك  

از رديف  و    ١٤٠٠وابط اجرايي بودجه سال  ض  ٢١با توجه به تبصره  و    هاي لجستيكي و مالي را دارند
  اقدام نمايد.  (كمك به موسسات خصوصي) ١٥٠٢٠٧

      

هرداري رشت مبني بر كمك مالي به تيم فوتبال سپيدرود رشت به  شبا قرائت اليحه    ، رئيس شورا،واثق كارگرنيادر ادامه    خالصه مفيد مذاكرات :
مالي و لجستيكي افزود: شرايط تيم بسيار عالي است اما به لحاظ مالي با مشكالت فراواني مواجه هستند  مبلغ پانصد ميليون تومان در قالب كمك هاي  

مجيد  سپس     .و يقينا در صورت حمايت شورا و شهرداري رشت از تيم مردمي بار ديگر شاهد حضور مقتدرانه سپيدرود در مسابقات فوتبال باشيم
با بيان اينكه چند روز قبل شنيده شد كه تيم فوتبال سپيدرود رشت به بخش    وتبال سپيدرود رشتموضوع كمك مالي به تيم ف  در خصوص  عزيزي

سازي الزم را ارائه  در اين خصوص اطالعاتي دارد شفاف كسي  ها به افراد مسائل مالي است، اگر  خصوصي واگذار شده است، گفت: فلسفه واگذاري تيم
داشت: مالك اعالم كرده بود كه اين تيم را در اختيار خواهد گرفت و در مقابل آن اداره كل ورزش و جوانان  نادر حسيني در اين خصوص اظهار   .دهد

مالك پا پيش گذاشت و در زمان عقد قرارداد گفته شد    !هاي تيم را تأمين كردها بتوان هزينهفضاهايي را در اختيار مالك قرار دهد كه با استفاده از آن
انوني امكان واگذاري اين مسائل به مالك وجود ندارد و مالك به خاطر عالقه شخصي به ورزش شهر رشت و تيم سپيدرود اين  كه به خاطر مسائل ق

دار شهرمان سكوت خواهم عنوان قانع نشدم، اما به احترام هواداران اين تيم ريشههيچعزيزي در ادامه اظهار داشت: بنده به    .مسئوليت را قبول كرد
 .ها را بر عهده بگيرد گذارد بايد از صفر تا صد هزينهتي مالك خصوصي پا پيش ميكرد، اما وق

(پانصد  ريال  ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ضمن تصويب دوفوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت  مبلغ    متن مصـوبه شـورا:
)،   مك به موسسات بخش خصوصي (ك ١٥٠٢٠٧عتباري  رديف ا   كمك مالي به باشگاه فرهنگي ورزشي سپيدرود رشت، از   ميليون تومان) 

 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ١رأي موافق و ١٠با 



  

~ ٨١ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  رمضاني هادي   ٥
      ☒  ☐  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  ١٩١٢ثبت شده به شماره    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٤مورخ    ١٤٠٠  -١٥١٧٨٤نامه شهرداري به شماره ش ر ـ  
در دبيرخانه شورا درخصوص نامگذاري معابر پيرو هفتاد و پنجمين نشست    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥مورخ  

 به شرح؛  ١٤٠٠- ٨-٢٢كميسيون نامگذاري معابر مورخ  
و    ١٠در بلوار امام رضا (ع) ـ سمت چپ ما بين كوچه سميه    "١٠/ ١كوچه سميه  "ـ تغييرنام  ١

 .  "١٠/ ١كوچه "، با حذف  كلمه سميه به نام  ١٢سميه 
اول  خيابان وليعصر ـ كوچه    هاي واقع در بلوار شهيد انصاري ـبست و كوچهگذاري بننام  -٢

به بن بست  نام"  ٢بست ياسبن"نام  نامگذاري  به  گذاري كوچهو  به ترتيب  هاي سمت راست 
  .  " ٢كوچه ياس  "و  "١كوچه ياس "نام
 .  "كوچه بازرگاني"اي واقع در بلوار وليعصر ـ جنب اتاق بازرگاني به نام گذاري كوچهنام   -٣
يابان در مجاورت بلوار گلسار و اداره  الهدي واقع در بلوار گلسار ـ ختغييرنام خيابان بنت  -٤

  . "خيابان پست  "پست استان گيالن  به نام
ـ انتهاي بلوار   ٤گذاري خياباني واقع در بلوار شهيد افتخاري ـ بعد از شهرداري منطقهنام  -٥

  .  "خيابان شهيد اسماعيل رستمي"توحيد ـ سمت راست به نام 
امام  نام  -٦ بلوار  در  واقع  بستي  بن  انس ـ سمت  گذاري  ـ كوچه شهيد خوش  (ره)  خميني 

  .  "بن بست اول"چپ كوچه شهيد نقافي ـ سمت راست به نام 
هاي واقع در بلوار امام خميني (ره) ـ كوچه شهيد خوش انس  بستگذاري كوچه و بن نام  - ٧

نقافي ـ به صورت    ـ سمت چپ كوچه شهيد  شماره  "انتهاي كوچه ـ كوچه شهيد پور مرز، 
  . "فردبندي زوج و 

گذاري كوچه و بن بستي واقع در شهرك شهيد حميديان ـ خيابان شهيد بهبودي به  نام  -٨
  .  "كوچه دوم "گذاري كوچه به نام و  نام "بن بست اول"نام  

در كميســـيون 
فرهنگــــــي و 
اجتماعي شـورا 
مطرح و پس از 
تبـادل  و  بحث 
ــا  ــر و بــ نظــ
پيشـــــــنهاد 
ــهرداري بــا  ش

ــد   ٢اصــالح بن
  موافقت گرديد.

١٥  
١٦  
٩  

١٤٠٠  

درخصوص نامگذاري   ٢بند پيشنهادي و با اصالح بند    ٨با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر در    متن مصـوبه شـورا:
 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ١رأي موافق و ١٠، با   "٣كوچه ياس "به نام  "٢كوچه ياس "



  

~ ٨٢ ~ 
 

 

  امضاء   مخالفت داليل   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  كارگرنيامحمد حسين واثق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    ١  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠-٥٣٣٩ش ر ف ـ  رشت به شماره    اليحه شهرداري
شماره   در    ١٤٠٠/ ٨/ ٣مورخ    ١٦٢٣به  شهرداري  اينكه  بر  مبني  شورا  دبيرخانه  در 

ما به التفاوت كسور  بابت  ريال    ٩٢٨/ ٨٧٩/ ٤٤٧   نسبت دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  
كشور بازنشستگي  صندوق  نام  به  مرادي  كبري  خانم  بيمه  حق  خدمت  با    ،سنوات 

مبني بر    صندوق بازنشستگي كشور   ١٤٠٠/ ٠٤/ ١٣-٥٠٠١٠٠٠١٠٥٥عنايت به نامه شماره  
 بازنشستگي  بيمه  حق   انتقال  و  نقل  قانون  اجراي  راستاي  مبلغ مذكور و در  الزام واريز

  اجتماعي   تامين  سازمان  از  وضعيت،  تبديل  از  پس  بايد  شهرداري   ١٣٦٥/ ٣/ ٢٧مصوب  
ب  حسا  به  را  اند  يافته  صندوق  تغيير  كه  افرادي  بازنشستگي  كسور  واريز  درخواست

مي  كشوري  بازنشستگي  سال  صندوق  تا  بايد  امر  اين  كه  تغيير    ٩٣نمود  به  توجه  با 
و   گرديد  مي  اعالم  بازنشستگي  هاي  صندوق  كسور  التفاوت  مابه  پرداخت  مقررات 
و   اداري  امور  وظايف  شرح  جزء  كه  شهرداري  سوي  از  جابجايي  و  انتقال  مكاتبه 

مقرر موعد  در  است  بوده  نشده  كارگزيني    صورت   ١٤٠٠  سال  در   تاخير  با   و   انجام 
 وجوهات   پرداخت  خصوص  در  هزينه  اعمال  اينكه    به  توجه  با  حاليه  است؛  پذيرفته

لحاظ  مذكور   و   بيمه  به   مربوط  متعهدات   و   ديون  عنوان   با  ١٧٠١٠٤اعتباري   رديف  به 
  مربوطه،    بيمه   التفاوت   مابه  گذشته   سالهاي   روال  طبق  و   باشد   مي   بالمانع   بازنشستگي

گردد. ش   توسط مي  پرداخت  و  تقبل    و   فوق   مشروحه   به  عنايت   با    فلذا   هرداري 
همچنين  تاديعه؛  تأخير  جرائم   به  فوق   مبلغ  مشموليت  به  باعنايت   شماره   مصوبه  و 

  شهرداري  بازنشسته ازهمكاران  تن  چند  درخصوص   كه   ١٤٠٠/ ٦/ ٦  مورخ   رش/ ٧٤٠/ ١٤٠
  صادرگرديده است، اقدام نمايد. )  مشابه باموضوع(

برنامـه  كميسيون  در 
ــوقي  ــه و حق و بودج
شورا مطرح و پـس از 
بحث و تبادل نظـر  و 
پيشـنهادي  با اليحـه 

موافقــت شــهرداري 
  گرديد.

٧/٩/١٤٠٠  ١٥  



  

~ ٨٣ ~ 
 

  

  

  

  

صندوق بازنشستگي همكاران بازنشسته توسط اليحه پرداخت وجوهات و جرائم متعلقه ناشي از تغيير  در خصوص    رضا عاشري در ادامه    :خالصه مفيد مذاكرات
به دليل اشتباه مجموعه شهرداري است كه ميشهرداري رشت به اين مبلغ  از  به  عنوان مخالف اظهار داشت: بخشي  بايست پرداخت شود، اما بخش ديگر مربوط 

 .رشت نيست و از ساير كارمندان بازنشسته نيز كسر شده استكرد كه اين موضوع بر عهده شهرداري وجوهاتي است كه خود كارمند شهرداري بايد پرداخت مي
گفته شد   شمس شفيعي رئيس كميسيون بودجه شورا در اين خصوص اظهار داشت: اين مبلغ براي برخي از دوستان پرداخت شده است. موضوع به آقاي ماه پسند

شده و ايشان نيز انجام شود؛ زيرا شهرداري به ايشان  نفر كارشان انجام  ٥٠ين خانم  تا اين روند كه در گذشته بوده در شهرداري رشت اصالح شود، اما در مورد ا
حسن كريمي كرنق عضو شوراي شهر رشت در اين خصوص اظهار داشت: اين جريمه نيست  .شده بوداعالم نكرده بود و قصور در اين زمينه از سوي شهرداري انجام

  .كنندالتفاوت را نيز پرداخت ميكنند كه حق بيمه بايد انتقال پيدا كند و مابهها در همان سال اعالم ميصندوقو تأمين اجتماعي و يا ساير 

التفاوت كسور  بابت  ريال    ٩٢٨/ ٨٧٩/ ٤٤٧   در خصوص پرداخت مبلغشهرداري  با مفاد اليحه پيشنهادي    متن مصـوبه شـورا: به  ما 
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. نام صندوق بازنشستگي كشورسنوات خدمت حق بيمه خانم كبري مرادي به  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده   ١٤٠٠/ ٨/ ٢٩مورخ    ١٤٠٠ـ  ٦٣١٨ـ  ف  ش ر   رشت به شماره    اليحه شهرداري
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه در نظر دارد؛ نسبت    ١٤٠٠/ ٩/ ٢مورخ     ٢٠١٦به شماره   

رديف اعتبار  افزايش  رديف    ١٢٠٨٠١   هايبه  و  مشاوره)  حق  و  الوكاله    ١٢٠٨٠٥(حق 
  با عنايت به      و   هاي جاريدادرسي و كارشناسي) در بخش هزينه  (هزينه هاي قضايي، 

شهرداري رشت و با كسر مبلغ    ضرورت اعمال هزينهو    رديف هاي مذكور كمبود اعتبار
اعتباري    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠ رديف  از  قضايي، جرايم و  ه(آراء محكوميت  ١٧٠٢٠٧ريال  اي 

مبلغ  به    ١٢٠٨٠١و    ١٢٠٨٠٥يك از رديف هاي    و اضافه نمودن به هرعوارض دادگاهها)  
 اقدام نمايد.   ،ريال ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠

ــيون  در كميســـ
برنامه و بودجـه و 
ــورا  ــوقي شـ حقـ
ــس از  ــرح و پ مط
بحث و تبادل نظر  
و بـــــا اليحـــــه 
ــنهادي  پيشــــــ

موافقت شهرداري  
  گرديد.

٧/٩/١٤٠٠  ١٥  

(حق الوكاله و حق مشاوره) و    ١٢٠٨٠١   هايافزايش اعتبار رديف  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  مصـوبه شـورا:متن  
قضايي،  ١٢٠٨٠٥رديف   هاي  هزينه  (هزينه  بخش  در  كارشناسي)  و  جاريدادرسي  مبلغ  هاي  كسر  با  رديف    ١٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠،  از  ريال 

به   ١٢٠٨٠١و    ١٢٠٨٠٥يك از رديف هاي    و اضافه نمودن به هرقضايي، جرايم و عوارض دادگاهها)    هاي(آراء محكوميت   ١٧٠٢٠٧اعتباري  
 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ريال ٥/ ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠مبلغ 
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  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

شهرداري شماره    اليحه  به  ـ  شرشت  مورخ    ١٤٠٠-٤٤٦٥رف 
شماره    ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨ به  شده  در    ١٤٠٠/ ٧/ ٢٨مورخ    ١٥٨٤ثبت 

؛ نسبت به  شهرداري در نظر دارد دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  
(پروژه احداث مركز فرهنگي و    ٦٠٦٠١٠٠٧افزايش اعتبار رديف  

مقدس) دفاع  موزه  مبلغ  پارك  با    ريال  ٢٥/   ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠به  و 
مذكور   مبلغ  اعتباري  كسر  رديف  و    ٤٠١٠١٠٠٢از  (بازگشايي 

و اضافه  احداث فاز دوم مسير بلوار امام علي به ميدان وليعصر) 
اعتباري    نمودن رديف  قرارداد  ،    ٦٠٦٠١٠٠٧به  به  عنايت  با 

ليات  عم   پروژه  موضوع   ١٣٩٩/ ٨/ ٢٩مورخ    ٢٠٦٣/ ٦٦شماره ب/ 
در راستاي انجام    واحداث ديوار موزه دفاع مقدس شهر رشت  

الت فرهنگي و اجتماعي شهرداري رشت و تعامل و همكاري  رس
به   با بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان گيالن، 

منظور محصور نمودن و تامين امنيت تردد زمين محل احداث  
استان گيالن و كمك و تسريع در   موزه فرهنگي دفاع مقدس 

 اي استان، به نتيجه رساندن اين مجموعه فرهنگي ارزشمند بر
 اقدام نمايد. 

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا 
مطـرح و پـس از بحــث و تبـادل نظـر  و بــا 
اليحه پيشنهادي شهرداري حداكثر تا  مبلغ 

 گرديد.  ريال موافقت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥
ــورا  ــي و اجتمــاعي ش در كميســيون فرهنگ
مطرح و با اليحـه پيشـنهادي شـهرداري بـا 

ــغ  ــت مبل ــال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥پرداخ ري
 گرديد.  موافقت

در كميسيون عمران و توسعه شـهري شـورا 
مطرح و پس از بحث و بررسـي و بـه دليـل 
نداشتن داليل مستند و مـدارك قـانوني  بـا 

 گرديد.اليحه پيشنهادي شهرداري مخالفت  
در كميسيون حمل و نقـل و ترافيـك شـورا 
مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  با اليحـه 

ي شــــهرداري تــــا مبلــــغ پيشــــنهاد
  گرديد.  ريال موافقت  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥

١٤  
١٦  
  

١٢  
  
  

١٣  
١٤  
  

١٣  

٣٠/٨/١٤٠٠  
١٤/٩/١٤٠٠  
  

٢٥/٨/١٤٠٠  
  
  
١/٩/١٤٠٠  
٨/٩/١٤٠٠  
  
٩/٩/١٤٠٠  

مقدس اظهار  مهدي نوري هريس در خصوص اليحه افزايش رديف اعتباري پروژه احداث مركزي فرهنگي و پارك موزه دفاع  سپس      خالصه مفيد مذاكرات :
ورده شود، اكنون از  داشت: اين قرارداد سه بار در كميسيون عمران مطرح شده است و هر بار ناظر كار با يك برگه به جلسه كميسيون آمد كه گفتيم كل قرارداد آ

حل شده و تمام شده است! گفتيم چه چيزي حل  ايد؟ گفتند  ايم، در جلسه بعد گفتيم قرارداد را آوردهماه گذشته است و ما هنوز قراردادي نديده  ٢آن موضوع  
  .نامه نيز ندارديده و ضمانتشد؟ قرارداد را بياوريد، من چيزي را بايد تأمين بودجه كنم كه مدت و اعتبار داشته باشد، چند ماه است كه اعتبار قرارداد به پايان رس

راي يك قرارداد  افزود: قرارداد اين پروژه براي سال گذشته بوده است و پس از تمديد به امسال رسيده است، شايد سه سال اين پروژه طول بكشد، آيا بايد ب  ايشان
متر از ديوار باقي    ٢٠٠ه گفت:  سيد شمس شفيعي در خصوص اين اليح  .ماهه كار با همان پيمانكار ادامه پيدا كند و طول بكشد؟ براي بنده قرارداد ابهام داشت  ٤

شده است و اعتبار الزم را نياز  تواند تمديد شود، موضوع ديگر اينكه انجام هزينه انجاماست، استداللي كه داشتند اين است كه پروژه تا آبان ماه وقت داشته و مي
با يك ميليارد و پانصد ميليون تومان موافق هستيم و ضمن آنكه پروژه به    .دارند  انجام   .پايان برسدما  نيز در اين خصوص عنوان كرد: كار  شده  هادي رمضاني 
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اند.  اند هزينه آن را پرداخت نكردهدرصد كار را تمام كرده است و آقايان با توجه به اينكه بودجه نداشته  ٨٠تواند مداوم تمديد شود، اما پيمانكار  است، قرارداد نمي
طور كه بنده متوجه شدم ايشان قراردادي با ما ندارند و ما به نتيجه رسيديم كه مجيد عزيزي نيز گفت: آن   .اد منعقد شودمانده قرارداآلن نسبت به ميزان باقي

باقي  ٢٠براي   براي مركز فرهنگي كسري دارد و    .مانده قرارداد جديد امضا شوددرصد  اين است كه يك اعتباري  اذعان داشت: بحث ما  نيز  نژاد  مسعود عباس 
نشده و تا پايان سال نيز استفاده نخواهد شد، از اين رديف به آن رديف حوزه مركز فرهنگي  هيم براي يك حوزه ترافيكي كه تاكنون از اين مبلغ استفادهخوامي

متري چقدر هزينه    ١٢٠٠سيد حسين رضويان در اين خصوص تصريح كرد: يك ديوار     .انتقال دهيم، حال اينكه پيمانكار قرارداد دارد يا خير موضوعي ديگر است
براي   كه  قراردادي  بسته  ٤دارد؟  همان  ماه  در  ارائهماه صورت  ٤شده،  يك  وضعيت  براي  بايد  حاال  كند  بازگشايي  را  خيابان  يك  بود  قرار  كه  پولي  است؟  شده 

نيست من وقتي خانه  ديواركشي ساده تخصيص يابد؟ نگرفته است؟ قرار  ب اي ميچرا فسخ قرارداد صورت  را دادي  خواهم  بگويند كه هر وقت پولش  به من  خرم 
ماه است، بنا نيست كه    ٤رضا عاشري نيز در خصوص اليحه فوق تأكيد كرد: اگر مدت قرارداد     .دهيمسازيم! شما خانه را بساز، ما هم پولش را ميبرايت خانه مي

را انجام دهد، صورت نيز دريافت كند، در برخي موارد قانون  وضعيت را تحويل داده و حتماً پيمانكار در همين مدت كار  اين را ديده كه ممكن  پول خود را  گذار 
آبان سال جاري قرارداد تمديد شده است، همچنين پس از پايان قرارداد بازهم    ٢٦افزود: تا    ايشان   .است مشكلي پيش بيايد، پيمانكار نيز اليحه تأخير داده است 

  .جاز دانسته شده است شده كه تأخير م اليحه تأخير جديد ارائه

(پروژه احداث مركز فرهنگي و   ٦٠٦٠١٠٠٧با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص افزايش اعتبار رديف    متن مصـوبه شـورا:
(بازگشايي و احداث فاز دوم مسير    ٤٠١٠١٠٠٢از رديف اعتباري  و با كسر  ريال  ١٥/   ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا سقف مبلغ    پارك موزه دفاع مقدس)

 رأي مخالف، موافقت گرديد.   ٤رأي موافق و ٧، با   ٦٠٦٠١٠٠٧به رديف اعتباري   و اضافه نمودن بلوار امام علي به ميدان وليعصر)  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☒  ☐  شهرستاني عليرضا تاج   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☒  ☐  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☒  ☐  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☒  ☐  مهدي نوري هريس      ١١

    ٤  ٧    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

نظر   دستور جلسه   رديف 
  كميسيون 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  
  

١-٨  

شماره    به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري    ١٤٠٠/ ٩/ ١٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٠٢٩٣نامه 
به شماره  ثبت در   بندهاي    ١٤٠٠/ ٩/ ١٤مورخ    ٢١٩٤دبيرخانه شورا  به    ٢و    ١پيرامون اعتراض 

  به شرح: ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
رأي وحدت رويه شماره  - به  و    ١٣٨٦/ ١١/ ٧-١٢٨٢،  ١٣٧٠/ ٩/ ١٢مورخ    ١٢١-١٢٢اوالً مستنداً 

قانون مدني تسري    ٤داري مقنن به شرح ماده  هيأت عمومي ديوان عدالت ا  ١٣٨٨/ ٩/ ٢-٦٤٨
اجازه   قوانين  مورد  در  منحصراً  و  نموده  قلمداد  آينده  به  معطوف  صرفاً  را  مقررات  و  قوانين 
به   ثانياً  نيستند.  اختيار  اين  از  برخوردار  مقررات  ساير  و  شده  داده  نمودن  سبق  بما  عطف 

تاريخ استفاده از   ١٣٧٠مصوب   –اران  آيين نامه حقوق و مزاياي شهرد ٩ماده  ١استناد تبصره 
ماده   ثالثاً طبق  توسط شوراي اسالمي تعيين خواهد شد.  به تقاضاي شهردار  بنا    ٥مرخصي 

آيين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر هيچ يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را  
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ماده   به موجب  رابعاً  ندارد.  يا غير عضو  از عضو  اعم  مورخ    ١٢/ ٦٠٢شماره    مصوبه  ١١به غير 
شوراي عالي اداري كليه روساي ادارات و يا باالترين مقام اجرايي در شهرستان    ١٣٧٧/ ٧/ ٣٠

موظند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطالع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود  
ته (مورخ  ) مصوبات دائر بر موافقت با  ماموريت گذش١را به وي معرفي نمايند. بنابراين بند (

بند  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥ و  تهران  به  و مرخصي    ٢) شهردار  ماموريت  اختيار  تفويض  بر  دائر  مصوبات 
 شهردار به رئيس شورا مغاير قانون و مقررات و خارج از حدود و اختيارات شوراست. 

  مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا  متن مصـوبه شـورا:
مأموريت شهردار رشت به تهران در    "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص    ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦مورخ    ١٤مصوبه جلسه    ٢و    ١ـ بند هاي  

  :   "و تفويض اختيار ماموريت و مرخصي شهردار به رئيس شورا  ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥تاريخ 
ها و پيوستگي كاري اين دو نهاد  هرداري، ماموريت شهردار به تهران، به واسطه وظيفه نظارتي شورا بر امور ش١ـ درخصوص بند  

 نمي باشد.  ٩ماده   ١صرفًا جهت اطالع رساني در شورا مطرح شده و مشمول تبصره  

 مصوبات موضوع تفويض اختيار به رئيس شورا جهت تاييد زمان مرخصي شهردار:  ٢ـ بند  

  ) نمي باشد. ١٤٠٠/ ٨/ ٢٥گذشته ( مورخ اين بند تعيين تكليف مرخصي شهردار به طور كلي بوده و تصميم گيري ماموريت 
  آيين نامه داخلي عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگران نيست.  ٥برابر ماده 

آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران، تعيين تاريخ استفاده از مرخصي با شورا هست و گاهاً به دليل فوريت و    ٩ماده    ١برابر تبصره  
نياز شهردار به مرخصي، امكان برگزاري جلسه و حضور همه اعضا جهت تصميم گيري و تعيين تكليف زمان مرخصي نمي  ضرورت  

باشد. ضمن اينكه درخواست مرخصي مانند طرح و يا لوايح ارسالي و ارجاعي به شورا نبوده و موافقت يا مخالفت با آن مصوبه نمي  
  باشد بلكه يك تصميم اداري است. 

ن تفويض اختيار در دورهاي چهارم و پنجم برابر صورتجلسه هاي پيوست مسبوق به سابقه بوده و ايرادي بدان وارد  همچنين اي
 نشده است. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١١

    -   ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 
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  دستور جلسه   رديف 
نظر 

كميسيو
  ن 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٨  

شماره    به  رشت  شهرستان  محترم  فرمانداري    ١٤٠٠/ ٩/ ١٤مورخ    ٨٠٢٩/ ١٤٠٠/ ١/ ١٠٢٩٣نامه 
مصوبات    ٥اعتراض به بند   پيرامون    ١٤٠٠/ ٩/ ١٤مورخ    ٢١٩٤ثبت در دبيرخانه شورا به شماره  

  به شرح: ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦چهاردهمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
بند   خصوص  مشاركت    ٥در  و  گذاري  سرمايه  نامه  شيوه  اليحه  تصويب  بر  دائر  مصوبات 

از   پس  است  نشده  معلوم  شورا  اصالحات  و  شهرداري  اليحه  اين  از  اصالحاتي  با  شهرداري 
 هد شد. وصول آنها اعالم نظر خوا

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت    "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص   ١٤٠٠/ ٨/ ٢٦مورخ   ١٤مصوبه جلسه   ٥ـ بند  

 اصالحات شورا (پيوستي) ارسال مي گردد.    :" شهرداري

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  حسين رضويان سيد   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري   ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي   ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا   ٩
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس   ١١

    -   ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد          ☒تصويب شد                         تصميم شورا 

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا   ٩

و تبادل  متن مصـوبه شـورا:  از بحث  فوقهمچنين پس  مقرر شد؛ جلسه  آرا  اتفاق  به  اخذ رأي،  و  لوايح  نظر  بررسي  منظور  به  العاده شورا 
  ١٣٩٩ـ    ٧٧٣٩،  ش ر ف ـ  ١٣٩٨/ ٧/ ١١مورخ    ١٣٩٨ـ   ٣٥٣٢، ش ر ف ـ ١٤٠٠/ ٦/ ٢٨مورخ    ١٤٠٠ـ    ٤٤٦٥شماره هاي؛ ش ر ف ـ  شهرداري به  

  ١٥رأس ساعت  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٤شهرداري رشت، روز چهارشنبه مورخ  ١٣٩٧و  ١٣٩٦و بررسي گزارش حسابرسي سالهاي مالي   ١٣٩٩/ ٩/ ٢٨مورخ 
 برگزار گردد. 
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  با ذكر صلوات پايان يافت.   ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت  

  

  

  

  *   ١٤٠٠/ ٢٤/٠٩مورخ :        ١٧جلسه شماره :   *
در محل ساختمان    ١٥:٢٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت    ، هفدهمين جلسه٢٣/٩/١٤٠٠/ش مورخ  ٢٣٢٠/١٤٠٠دعوتنامه شماره  براساس      

   زار گرديد.بخش قرآن مجيد برگ  شهر رشت به رياست جناب آقاي محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي   شوراي

  دستورات جلسه : 
ـ   ـ بررسي اليحه شهرداري شهرداري رشت    ١٣٩٦درخصوص تفريغ بودجه سال  ١٣٩٨/ ٧/ ١١مورخ    ١٣٩٨ـ ٣٥٣٢رشت به شماره ش رف 

  هاي وابسته شهرداري) (تلفيق با سازمان

ـ  رف  شماره ش  به  رشت  شهرداري  بررسي اليحه  سال     ١٣٩٩/ ٩/ ٢٨مورخ    ١٣٩٩ـ ٧٧٣٩ـ  بودجه  تفريغ  شهرداري    ١٣٩٧درخصوص 
  رشت  

شماره   هاي  نامه  بررسي  بيالن    ١٤٠٠/ ٩/ ١٥مورخ    ١٠٥٠١و    ١٤٠٠/ ٩/ ١٥مورخ    ١٠٥٠٠ـ  مديريت  خدمات  و  حسابرسي  مؤسسه 
  شهرداري رشت ١٣٩٧و  ١٣٩٦سال مالي  گزارشگر(حسابداران رسمي)  در خصوص گزارش حسابرسي

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا: 
  . داشت  گرامي  را  شهدا  امام  و  شهدا  نام  و  شهيد رضا بحر كاظمي، ياد  نامهوصيت    از  بخشي  قرائت  با  در ابتداي جلسه، عليرضا تاج شهرستاني، منشي شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:  
  اظهار   يونسكو  خالق  شهرهاي  جمع  در  رشت  ثبت  سالروز  با  مصادف  آذر  بيست  به  اشاره   با  سپس محمد حسين واثق كارگرنيا، رييس شوراي اسالمي شهر رشت  

  شهر  مردم  اقتصاد  ارتقاي  براي  عنوان  اين  از  نتوانست  رشت  شهرداري  متاسفانه  اما  است،  ها  اولين  شهر  براي  افتخارات  از  ديگر  يكي  عنوان  اين  كسب:  كرد
  سال  رشت روز در: افزود دارند رشت به نسبت بهتري وضعيت هستند، يونسكو در ثبت كه كشور خالق شهرهاي ديگر اينكه بيان با ايشان .ببرد را الزم استفاده

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   شوراي اسالمي آراء اعضاي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٤
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  حسن كريمي كرنق   ٩
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ١٠
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١١

    -  ١١   جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا
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  هر   داريم  انتظار  و  شد  انجام  ذهاب  شهداي  ميدان  در  يونسكو  نمايندگان  و  ايران  خالق  شهرهاي  ديگر  شهرداران  حضور  با  شهرداري   سوي  از  خوبي  اقدامات  جاري
  هاي   برنامه  اينكه  به  تاكيد  با  كارگرنيا  .باشد  داشته  مستمر  فعاليت  و  اندازي  راه  شهرداري  عمومي  روابط  توسط  رشت  خوراك  خالق  شهر  دبيرخانه  سريعتر  چه

  دست   خود  اصلي  جايگاه  به  بايد  حوزه  اين  در  رشت:   گفت  شود  مختص  يونسكو  خالق  شهرهاي  جمع  در  رشت  ثبت  سالروز  به  فقط  نبايد  خوراك  خالق  شهر
  با   كشور هاي چالش  از  بسياري:  كرد تصريح پژوهش  روز با  مصادف  آذر  ٢٥  به  اشاره  با  رشت  شهر شورايرئيس .باشد  ملموس  مردم  براي  آن  نتيجه  و  كند  پيدا

 و  پژوهشگران  از  نيز   رشت  شهر:  افزود  هستيم  دنيا  برتر  كشورهاي  جزو  پژوهش  حوزه  در  اينكه  به  تاكيد  با  كارگرنيا  .است   رفع  قابل  پژوهش  مقوله  به  توجه
  نقل   و  حمل   بخش  در  اندازه  هر:  گفت  و  كرد  اشاره  نيز  نقل  و  حمل  روز  با  مصادف  آذر  ٢٦  گراميداشت  به   ايشان  .است  برخوردار   توانمندي  و  فرهيخته  محققان 

  تصريح   دارد همراه به خود با را  كالنشهر عنوان رشت  اينكه به اشاره با رشت شهر اسالمي شوراي  رئيس .گردد مي بر شهر  توسعه و مردم به آن نفع كنيم تالش
  بسياري  به نسبت حوزه اين در و ندارد مطابقت رشت كالنشهري عنوان با كه دارد  وجود رشت در گذشته سالهاي از زيادي مشكالت نقل و حمل حوزه  در: كرد

  نقل  و حمل ايجاد  براي اينكه به تاكيد با كارگرنيا .است شده ايجاد كسبه  و مردم براي بابت اين از فراواني مشكالت كه  داريم ماندگي عقب كشور شهرهاي از
  و   حمل  همايش نخستين: كرد بيان هستيم  اسالمي شوراي  مجلس در رشت مردم  نمايندگان و كشوري مسوولين همراهي نيازمند  رشت  در شهري درون  ريلي
  همايش   اين  خروجي  اميدواريم  و  شود  مي  برگزار  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  ترافيك  و  نفل  و  حمل  كميسيون  توسط  آذر   ٢٦  شنبه  پنج  روز   ترافيك  و  نقل

 .باشد  شهر  اين  ترافيكي  كور  هاي  گره  رفع  و  رشت  ترافيك  شدن  روان  و   تسهيل

  نطق پيش از دستور ناطق اول :  
عث  مجيد عزيزي؛ نائب رييس شوراي شهر، با اشاره به ضرورت پيگيري ساخت و سازهاي بي رويه ي سطح شهر رشت كه موجب آزار همشهريان عزيز و با

اجرايي استان اين است كه وارد عمل شوند چرا كه اين مسئله بُعد حاكميتي  ايجادبرخي معضالت اجتماعي شده، عنوان داشت: درخواست بنده از دستگاه هاي 
از طريق قانون گذار و مجلس و قوه قضاييه تدبيري در اين خصوص انديشيده شود. مجيد عزيزي ضمن تذكر به آقاي علوي، شهردار رشت در    دارد و بايد 

اطق مختلف شهرداري از اعضاي محترم شورا خواستند، به شهردار فرصت زماني حداقل  خصوص كاهش حقوق و مزاياي پرسنل و اهميت دادن به نواحي و من
  شش ماهه تا يكساله جهت انجام امور مديريت شهري و ارائه عملكرد مناسب داده شود. 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم :   
به اينكه شهردار رشت را به عنوان يار دوازدهم شورا انتخاب كرده    با اشارههريس، رييس كميسيون عمران و توسعه شهري شورا    نوري  در ادامه جلسه مهدي 

ل شهرداري  ايم اظهار كرد: شهردار رشت در برخي از مباحث مشكالتي را به همراه آورده است كه از آن جمله مي توان به كاهش اضافه كاري و حقوق پرسن
  شهرداري   توانمند  پرسنل  وجود  از  بايد:  افزود  هستند  شهردار  و  شورا  اجرايي  بازوي  رشت  شهرداري پرسنل  اينكه  بيان  با  هريس   نوري  مهدي     رشت اشاره كرد.

ه كرد و خدا را گواه مي گيرم كه افرادي در شهرداري رشت مشغول به فعاليت هستند كه تمام هم و غمشان رفع مشكالت حوزه مديريت شهري  استفاد   رشت
مده  آ شهر مشكالت رفع و كاهش براي  ما: گفت است شده داده تذكر رشت شهردار به پرترافيك مشاغل ساماندهي پيرامون بارها اينكه به تاكيد ايشان با ست.ا

  همه   مطالعه   و  بررسي  به  نسبت  قراردادي  هر انعقاد  از  پيش  دارم  تقاضا  رشت شهردار از  اينكه  به  اشاره  با  نوري هريس  ايم نه اينكه به حجم مشكالت بيافزائيم .
  خيابان  است اگر قرار ديريت كند.م را ترافيك پر مشاغل بايد و داند مي خودش را  چيز همه كه شود مدعي نبايد شهردار: كرد بيان باشد داشته دقت آن جانبه

نوري با اشاره به رونمايي از اپليكيشن شهر خالق خوراك در    .باشيم  داشته  توجه  نيز  خيابان  اين  در  ترافيك  ايجاد  به  نسبت  بايد  ابتدا  در  شود  اندازي  راه  غذا
از تمام رستورانهاي    بتوان  تمامي ظرفيت هاي غذايي اين شهر به خوبي معرفي شود ورشت افزود: اميدواريم اين اقدامات به صورت كارشناسانه انجام شود تا  

  . به عمل آوردبرند كشور براي افتتاح رستوران در رشت دعوت  

  نطق پيش از دستور ناطق سوم :    
اركان اتحاد ملت ايران است اظهار كرد: سرود مقدس  عضو شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به اينكه موسيقي يكي از  ،  عليرضا تاج شهرستاني پس از آن  

عليرضا تاج شهرستاني با بيان اينكه تقاضا دارم به انحاي مختلف بر سر هنر كوبيده نشود افزود: ما   .است  ايرانيان  همه جمهوري اسالمي ايران نيز مايه افتخار 
با انتقاد از طرح    ايشان  سپرده مي شويم و نبايد هنر اين سرزمين را سركوب كنيم.  ايراني هستيم و در ايران زندگي مي كنيم و در همين كشور نيز به خاك

ليت رئيس  موضوع انتقال آب درياي خزر به ديگر شهرهاي كشور تصريح كرد: موضوع انتقال آب درياي خزر در دوران احمدي نژاد مطرح شد و در دوران فعا
: وي با تمام مشكالتي كه مردم  اذعان كردبه قيافه هميشه پُر از خنده رئيس جمهور سابق اشاره كرد و    منشي شوراي شهر  جمهور سابق نيز مجددا تكرار شد.

  اميد  به كرديم تصور دار خنده و مضحك گونه همان را خزر درياي آب انتقال موضوع نيز  ما و  ايران با آن دست به گريبان بودند اما هميشه در حال خنده بود
را به خيال    برخي  ما  ميزباني  و  روي  گشاده  قيافه  نيست  قرار:  كرد  بيان  سمنان  به  خزر   با انتقاد از انتقال آب درياينشود. ايشان    يانب  ديگر  موضوع  اين  آنكه

تفرقه افكن  تاج شهرستاني با اشاره به اينكه انتقال آب درياي خزر به سمنان    .باشند  داشته  طمع  چشم  گيالن  طبيعي  منابع  به   هاي واهي سمت و سو بدهد و
در پايان اعالم مي كنم    است افزود: در پارلمان محلي مردم رشت از رهبر فرزانه و انديشمندم تقاضا داريم تا دستور بايگاني شدن اين موضوع را اعالم بفرمايند و

  اگر ميرزا كوچك و شهداي گيالن زمين زنده بودند اجازه چنين جسارتي را نمي دادند.
  



  

~ ٩٠ ~ 
 

  لوايح؛  اعالم وصول طرح ها و 
در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ    ٢٣٢٧ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٠مورخ   ١٤٠٠/ ٧٠١٤رشت به شماره ش ر ف /   ـ اليحه شهرداري١

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و (روكش آسفالت معابراصلي و فرعي سطح شهر رشت)   ٤٠٢٠١٠٠١افزايش رديف اعتباري  "در خصوص  
  ا يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت ب

در دبيرخانه شورا    ١٤٠٠/ ٩/ ٢٢مورخ     ٢٣١١ثبت شده به شماره   ١٤٠٠/ ٩/ ١٩مورخ   ١٤٠٠/ ٦٩٧٠رشت به شماره ش ر ف /  ـ اليحه شهرداري٢
  اعالم وصول شد.  "كمك مالي به تيم بسكتبال سپيدرود رشت "در خصوص  

در دبيرخانه شورا   ١٤٠٠/ ٩/ ٢٤مورخ  ٢٣٤٦ثبت شده به شماره  ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣مورخ   ١٤٠٠/ ٧١٠٠رشت به شماره ش ر ف /  اريـ اليحه شهرد٣
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و   "شهرداري رشت    ١٤٠١اصالحيه و وضع تعرفه درآمد و بهاي خدمات پيشنهادي سال    "در خصوص  

  فت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي كميسيون ذيربط ارجاع گردد.پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخال

  ستورات جلسه : د

  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

به شماره ش رف ـ   ١٣٩٨/ ٧/ ١١مورخ    ١٣٩٨ـ ٣٥٣٢اليحه شهرداري رشت 
شماره   به  شده  پيوست  در    ٩٨/ ٧/ ١٤مورخ    ١٣٩٧ثبت  به  شورا  دبيرخانه 
سال   بودجه  سازمان   ١٣٩٦تفريغ  با  (تلفيق  رشت  وابسته  شهرداري  هاي 

عمراني   هاي  هزينه  و  جاري  هزينه  درآمد،  هاي  بخش  شامل  شهرداري)، 
  جهت بررسي و تصويب. 

در كميسيون  برنامه و بودجه و 
حقوقي شـورا مطـرح و پـس از 

ــر  ــادل نظ ــث و تب ــغ  بح تفري
شــهرداري  ١٣٩٦بودجــه ســال 

به صورت مشروط مـورد   رشت  
  موافقت قرار گرفت.

٢١/٩/١٤٠٠  ١٧  

اليحه تفريغ بودجه  بررسي  رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شوراي شهر رشت در خصوص    ،سيد شمس شفيعي  خالصه مفيد مذاكرات :
بهتر از اين دو   ٩٧و   ٩٦هاي انجام شده است و تا حدودي نااميدكننده بوده است، در سال   ٩٥و  ٩٤هاي اظهار داشت: تفريغ بودجه سال  ١٣٩٦سال 

: در سال  دامه داد رئيس كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا با ارائه گزارشي از وضعيت تفريغ بودجه، ا  .سال نيست، اما شرايط بازهم بهتر است
  ٤٠ميليارد تومان بوده است، يعني چيزي حدود    ٣٩٦ميليارد تومان بوده كه تحقق بودجه چيزي حدود    ٩٠٠بيني شده حدود  درآمدهاي پيش   ٩٦

ميليارد تومان بوده است، يعني    ٣٩٦ميليارد تومان بوده است كه بازهم مبلغ محقق شده    ٩٩٢بيني شده براي بودجه  مبلغ پيش   ٩٧درصد! در سال  
مواردي كه اصالً شفاف   .درصد بوده است  ٣٧آمدهاي حاصل از كميسيون ماده صد چيزي نزديك به درصد، در همين دو سال در ٤٠چيزي كمتر از 

  ٩٧و    ٩٦هاي  غير شفاف بود و در سال   ٩٥و    ٩٤پيگيري است، اسنادي كه وجود دارد هنوز شفاف نيست، در دو سال    نبوده است از نظر حقوقي قابل 
پيگيري  بايد  و  است  ابهام  داراي  الزم  نيز  انجام شودهاي  اين خصوص  سال    ايشان   .در  در  اينكه  بيان  دارايي  ١٤٠٠با  معنوي  نيز  و  مادي  هاي 

هاي مربوطه اين  دانيم دارايي فيزيكي شهرداري چه مقدار است. در شهرداري رشت و سازمان شهرداري رشت مشخص نيست، گفت: ما هنوز نمي
: به دليل نداشتن  خاطر نشان كرد شمس شفيعي  .ها مشخص خواهد شد شد مغايرت  هايي كه داده خواهدموضوع هنوز مشخص نيست و طبق ابالغ 

ها اصالً روي آن  اي از اين پروژه پروژه تعيين شده است، بخش عمده   ٢٢٨تعداد    ٩٦هاي بعد تكرار شده است، در سال  تفريغ، اشكاالت مجدداً در سال 
پروژه  اين  كه  است. كسي  مغايرت  اين  و  نشده  تعكار  را  نمي ها  فكر  است  كرده  تخلف  يين  اين  مرتكب  وگرنه  دارد،  وجود  بودجه  تفريغ  كه  كرده 

هاي  رمضاني تأكيد كرد: عوارض خودرو در شهرستان هادي   .اندپروژه انحراف داشته  ٣٧پروژه تعريف شده است كه   ١٢٦تعداد  ٩٧شد؛ در سال نمي
يس كميسيون فرهنگي  ير،  نادر حسينيسپس     .ضي ما در اين زمينه دقت نمايندشود، خواهش بنده بر اين است كه دوستان عوارديگر صادر مي

اما وقتيي شهر رشتشورا نرخ روز دريافت شود،  شود افراد به دنبال تخفيف يا  كه عوارض به نرخ روز محاسبه مي، با بيان اينكه عوارض بايد به 
مي  انحر   .روند بخشش  به  اشاره  با  شفيعي  سيد شمس  نيز  ادامه  پاداش در  در  رشت،  افات  شهرداري  كردهاي  سياهه  تصريح  بررسي  درخواست   :

  .ايمهاي شهرداري رشت را ارائه داده پرداخت پاداش 

  به صورت مشروط مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد؛ به اتفاق آرا،  (پيوستي) شهرداري رشت ١٣٩٦تفريغ بودجه سال   متن مصـوبه شـورا: 
سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح ـ تصويب تفريغ بودجه  

مي گردد نخواهد بود و مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري 
 مي باشد. 



  

~ ٩١ ~ 
 

  

  

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١   -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ـ  رف  ش  شماره  به  رشت  شهرداري  مورخ   ١٣٩٩ـ ٧٧٣٩اليحه 
در     ١٣٩٩/ ٩/ ٢٨ شده  شمار ثبت  به  شورا  مورخ   ٢٢٢٦دبيرخانه 

سال    ٩٩/ ١٠/ ٧ بودجه  تفريغ  پيوست  به  شورا  دبيرخانه    ١٣٩٧در 
شهرداري رشت شامل بخش هاي درآمد، هزينه جاري و هزينه عمراني  

  جهت بررسي و تصويب. 

ــه و بودجــه و  در كميســيون  برنام
حقوقي شورا مطرح و پس از بحـث 

تفريـغ بودجـه سـال   و تبادل نظر  
به صـورت   رداري رشت  شه  ١٣٩٧

  مشروط مورد موافقت قرار گرفت.

٢١/٩/١٤٠٠  ١٧  

و  ٩٥  ،٩٤هاي  نسبت به سال   ٩٧در سال  با بيان اينكه  و حقوقي شورا  رئيس كميسيون برنامه، بودجهسيد شمس شفيعي    خالصه مفيد مذاكرات :
درصد نسبت به درآمدهاي محقق شده باشد رعايت شده   ٤٠عمراني كه بايد بوده است، عملكرد  ٦٧تغييري ايجاد شده است كه در واقع ماده  ٩٦

صورت هر شش ماه يك بار  كه به ٧١شد انجام نشده بود كه اين تخلف است. ماده قانون شهرداري كه بايد به شورا گزارش داده مي  ١٧است، ماده 
اتوبوس از   ٢٠با اشاره به خريد    ايشان  .انجام نشده است  ١٤٠٠ن سال  تاكنون و حتي در همي  ٩٤شهرداري بايد در صحن شورا ارائه دهد از سال  

نشده است. با توجه به اين ميزان از عدم شفافيت   نيز تكميل ٩٩ارائه شده و حتي تا سال  ٩٧ها سال اصفهان گفت: اسناد مالي اين خريد اتوبوس 
صورت مشروط بپذيريم به  توانيم رد كرده، پذيرش كنيم و يا به تفريغ مي   رديف انجام شده است، ما در تصويب اين  ١٣ها در  بايد گفت كه پروژه 

باشد از نظر قانوني فراهم  براي ما  راه  اين  به دستگاه قضا معرفي شود  اگر قرار است متخلف  عضو شوراي شهر رشت تصريح كرد:    .شرط آنكه 
ها استفاده كنيم و از اوراق مشاركت و وام   ١٤٠١زيرا ما قرار است در سال  صورت مشروط پذيرفته شود،  پيشنهاد بنده اين است كه تفريغ بودجه به

شوراي شهر رشت    ، رييس كميسيون توسعه پايداردر ادامه جلسه هادي رمضاني  .توانيم از اين مسائل استفاده نماييماگر تفريغ ها انجام نشود نمي
از درآمدهاي شهرداري   از ساخت در اين خصوص اظهار داشت: درصد بااليي  از عوارض و درآمدهاي حاصل  وساز است، اگر مشكل صدور  رشت 

زمين  زمين پروانه  در  امروزه  يافت.  افزايش خواهد  رشت  درآمد شهرداري  شود  برطرف  نسقي  نسقي ساخت هاي  مي هاي  اما  وساز صورت  پذيرد، 
نمي هزينه پرداخت  به شهرداري  را  اي  شهروند خدماتي  به  است  مجبور  هزينه شود، شهرداري  ايجاد  اين شامل  كه  دهد؛  براي  ارائه  بسيار  هايي 

وساز براي شهرداري رشت به  اگر همين موضوع ساماندهي شود و به ما كمك شود قطعاً درآمد حاصل از ساخت   .مجموعه مديريت شهري است 
رئيس شوراي شهر  نايب   ،  مجيد عزيزي  مهدر ادا  .درصد خواهد رسيد. خواهش بنده بر اين است كه موضوع صدور پروانه پيگيري شود  ٧٠باالي  
اظهار داشت: تصويب تفريغ بودجه مشروط بر اين است كه مراحل قانوني طي شود و اگر      ١٣٩٧تفريغ بودجه سال  در خصوص بررسي    رشت  

 .صورت عمدي صورت گرفته است حتماً با عامالن آن برخورد شودتخلفي به

  به اتفاق آرا به  صورت مشروط مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد؛ شهرداري رشت(پيوستي) ١٣٩٧تفريغ بودجه سال  متن مصـوبه شـورا:
گردد  ـ تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي

 در تفريغ بر عهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد. نخواهد بود و مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي و گزارش شده 



  

~ ٩٢ ~ 
 

  

                

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

شماره   هاي    ١٤٠٠/ ٩/ ١٥مورخ    ١٠٥٠١و    ١٤٠٠/ ٩/ ١٥مورخ    ١٠٥٠٠نامه 
گزارشگر(حسابداران   بيالن  مديريت  خدمات  و  حسابرسي  مؤسسه 

در   ١٤٠٠/ ٩/ ١٦مورخ    ٢٢٢٨و   ٢٢٢٧رسمي)  ثبت شده به شماره هاي 
مالي   سال  حسابرسي  گزارش  پيوست  به  شورا  و    ١٣٩٦دبيرخانه 

  شهرداري رشت   ١٣٩٧

ــيون برنا ــه و در كميسـ ــه وبودجـ مـ
حقـــوقي شـــورا مطـــرح و گـــزارش 

ــالهاي  ــي س  ١٣٩٧و  ١٣٩٦حسابرس
ــرار  شــهرداري رشــت مــورد تاييــد ق

  گرفت.

٢١/٩/١٤٠٠  ١٧  

ارائه دادند و به    ٩٧و     ٩٦آقاي شفقت، حسابرس منتخب شورا گزارش كاملي از درخصوص بررسي حسابرسي سالهاي      خالصه مفيد مذاكرات : 
تحقق بودجه داشته   %٤٠، ١٣٩٧و در سال %٤٨، ١٣٩٦تحليل درآمد ها و هزينه ها ي اداري،عمراني و شهري در اين سال ها پرداختند . در سال 

  تقريباً هم گن بوده است.    ٩٦درصد هزينه ها بيشتر از وصول درآمد ها و در سال    ٩٧نشده و در سال  بودجه تحقق    ٩٧و    ٩٦ايم كه در سال  
ايد  شفقت ادامه داد: آنچه مشخص است درآمد هاي پايدار شهرداري رشت بايد رشد كند و بايد توجه بيشتري به آن شود. براي اين مهم ما ابتدا ب

شيم كه مشخص شود چه ميزان درآمد ميتوانيم از آن استحصال كنيم. بخشي از دارايي ها امالك،زمين  ليستي از دارايي هاي شهرداري داشته با
آمد ها در   از در  اختيار حسابرسي نيست.بعضي  از آن در  باشد كه ليست كاملي  اگر    ٥ها و ساختمان ها مي  ، پس  نيافته  سال گذشته تحقق 

امه مدوني در خصوص وصول آنها داشته باشيم .درآمدهايي مثل: وصول وام،فروش اموالفكمك  ميخواهيم ان را در بودجه پيش بيني كنيم بايد برن
از محل   از جمله    ١٢جاري   ... و  پلمپ  ماشين آالت،بهاي آسفالت، ساير كمك ها ي اهدايي دولت، عوارض فك  از كرايه  ، درآمد حاصل  هزار 

%  محقق نشده و بايد روي اينها توجه شود تا قابليت    ٩٠الي  ٨٠اي پايدار باالي  مسائلي است كه بايد به آن توجه ويژه شود.بيشتر اين درآمده 
باشند. ارائه دهد و آن را    وصول داشته  اي كه در تفري؛ آمده گزارش  بودجه  از  انحراف  به  بايد واحد درآمد شهرداري نسبت  ادامه داد:  شفقت 

هم اگر در شش ماهه اول سال ارائه شود ميتواند    ٧٩و    ٧١شد. گزارش هاي مهم ماده  توجيح كند و اين كار بايد طي سال انجام بشود تا راه گشا با
 گوياي عقب ماندن از بودجه باشد و بر اساس آن ميتوان راهكار براي عقب ماندن از بودجه ارائه كرد. 

شـورا: مصـوبه  حسابرسي  متن  گزارش  هاي  درخصوص  سال  شده  انجام  رشت(پيوس  ١٣٩٧و    ١٣٩٦هاي  توسط شهرداري  تي) 
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت بيالن گزارشگر به اتفاق آرا مقرر شد؛ نتيجه حسابرسي جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني  

 به وزارت كشور ارسال گردد. 



  

~ ٩٣ ~ 
 

  

  

مورخ   چهارشنبه  روز  را  شورا  بعدي  جلسه  شورا  محترم  رئيس  نمودند.   ١٤٠٠/ ١٠/ ١سپس  ساعت    اعالم  رأس  ذكر     ١٨جلسه  با 
  صلوات پايان يافت. 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه   رديف 
  ذيـربـط 

  شماره  
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        تصميم گيري در خصوص ساعت برگزاري جلسات صحن شورا   ٤
  ١٥مبني بر برگزاري ساعت جلسه رسمي شورا رأس ساعت  محمد حسين واثق كارگرنيا، رئيس شورا خواستند تا مصوبه قبلي شورا    خالصه مفيد مذاكرات :

  به مدت دو ماه ديگر تمديد گردد.

درخصوص ساعت برگزاري جلسات صحن شوراي اسالمي شهر رشت در جلسه بحث و تبادل نظر صورت    متن مصـوبه شـورا:
 برگزار گردد.   ١٥گرفت و به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسات شورا به مدت دو ماه رأس ساعت 

  امضاء   داليل مخالفت   مخالف   موافق   آراء اعضاي شوراي اسالمي   رديف 
      ☐  ☒  عليرضا تاج شهرستاني   ١
      ☐  ☒  نادر حسيني   ٢
      ☐  ☒  سيد شمس شفيعي  ٣
      ☐  ☒  سيد حسين رضويان  ٤
      ☐  ☒  هادي رمضاني   ٥
      ☐  ☒  رضا عاشـري  ٦
      ☐  ☒  مسعود عباس نژاد   ٧
      ☐  ☒  مجيد عزيزي     ٨
      ☐  ☒  محمد حسين واثق كارگرنيا  ٩
      ☐  ☒  مهدي نوري هريس      ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠    جمـــع
  ☐  تصويب نشد          ☒تصويب شد                        تصميم شورا


