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  شهريورو  مرداد، تير
1399 
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  فهرست مطالب
  

  3 ص .............................تير  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  9ص                 147جلسه 
  19ص                 148جلسه 
  31ص                 149جلسه 
  39ص                 150جلسه 
  53ص                 151جلسه 
  66ص                 152جلسه 

  67ص  ......................مرداد  ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  72ص                            153جلسه 
  73ص                            154جلسه 
  87ص                            155جلسه 
  93ص                            156جلسه 
  97ص                            157جلسه 
  107ص                            158جلسه 

  119ص  ......................شهريور ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  123ص                            159جلسه 
  129ص                            160جلسه 
  138ص                            161جلسه 
  149ص                            162جلسه 
  153ص                            163جلسه 

  

  : تهيه و تنظيم

   تلفيق و ..رييس اداره دبيرخانه، دبير شورا، دبيركميسيون مسيب كـاظمـي :  

   ئول سايت و فنĤوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول پيگيري مصوبات شورازاده : طاهره مهدي 

  وراشـ يـمسئــول حقـوقـنـژاد :  كيفاطمـه ن

  مسئول و كارشناس امور اداري شوراي :  ــم نعمتـمـري

  كارشناس پيگيري مصوباتمهتاب حبيبي : 

  كارشناس روابط بين المللمينو پرتوي ديلمي: 
  

  : با همكاري

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

 شهري شورا دبير كميسيون توسعه و عمراني:  لمهندس پورتوكـ                        

  شورا و اجتماعي دبير كميسيون فرهنگيـ سيد حسن راضي:                        

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

  دبير كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهريعليرضا حق پناه :  ـ                       

  متصدي امور دفتري شوراـ حميدرضا شيرافكن :                       

   كـاربـر رايـانـها زاده : رضـ نـامبـهـ                       
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  1399 تير
    152الي   جلسه    147جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

  در مسير تعريض خيابان طالقاني 5022و  5021موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تملك پالك هاي ثبتي  -

موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ كارشناسي شده جهت تملك يك واحد تجاري در راستاي اجراي طرح  -

 خيابان اقتصاد به صورت نقدي

همسان سازي ارزش قيمت  و 1399بهاي خدمات سالجوايز تشويقي ،تعرفه عوارض و  خصوصاليحه پيشنهادي شهرداري در  بررسي -

 و اتخاذ تصميماتي به شرح زير:شهرداري رشت  99منطقه اي سال 

 با اصالحات پيشنهادي در خصوص اليحه جوايز تشويقي مخالفت شد*

 لگي تبديل به يك جدول پيشنهادي موافقت شد جم 10دفترچه تعرفه عوارض در خصوص تغيير بند ب ماده  10با پيشنهاد اصالحي ماده * 

 تعرفه عوارض مخالفت شد . 12با پيشنهاد اصالحي ماده * 

به  5برابر و با ارجاع به كميسيون ماده  5/2مقرر گرديد در شرايط ساخت و ساز بدون پروانه  16ماده  3در خصوص اصالحيه تبصره * 

 برابر اخذ شود . 5/1به ميزان  5برابر و در صورت عدم ارجاع به كميسيون ماده 2ميزان 

بلوك ارزش منطقه اي مورد استفاده در  80به كليه مبالغ رديفهاي  %20در خصوص بلوكهاي ارزش منطقه اي مصوب گرديد به ميزان * 

  افزايش اعمال گردد .  1398سال 

رشت ملكي شركت تعاوني مسكن كاركنان  4بخش  38سنگ  129اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص حق تفكيك پالك ثبتي  بررسي -

  مقرر گرديد: پس از بحث و تبادل نظر ي استان گيالن واقع در بلوار الكان  كهداراي

  نفره كارشناسان رسمي دادگستري متشكل از يك كارشناس از تعاوني مسكن كاركنان دارايي ، يك كارشناس منتخب  3هيات

  گيري گردد .شهرداري و يك كارشناس مرضي الطرفين استعالم قيمت كارشناسي زمين اخذ و مجددا تصميم 

موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص واگذاري مكان نصب و حق بهره برداري از فضاهاي تحت تملك شهرداري توسط شركت  -

 هاي داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 :ه زيرحبا لحاظ قراردادن شرايط مشروو  شهرداري رشت 1395تفريغ بودجه سال موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  -

  تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد

  نخواهد بود و مسئوليت موارد و اشكاالت احتمالي گزارش شده در تفريغ برعهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد.

 :شهرداري رشت با لحاظ قراردادن شرايط مشروحه زير 1396تفريغ بودجه سال فقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص موا -

  تصويب تفريغ بودجه سال مذكور رافع مسئوليت ذيحسابان برابر قانون و مقررات در رابطه با تخلفات احتمالي كه مطرح مي گردد

  احتمالي گزارش شده در تفريغ برعهده ذيحسابان وقت شهرداري مي باشد نخواهد بود و مسئوليت موارد و اشكاالت

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران شهری:

  خدمات الكترونيكي شهروندي شهرداري رشت     ارائهبررسي روند  -

  بسيج مهندسين عمران ومعماري استاننشست هم انديشي با مديران  -

  واقع در گلسار 16159دانگ مشاع از پالك ثبتي  5/2پيشنهادي شهرداري در خصوص خريداري وافقت با اليحه م -

   5022و  5021تملك پالكهاي موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص  -

  99جوايز تشويقي ،تعرفه عوارض و بها و همسان سازي ارزش قيمت منطقه اي سال  اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بررسي -
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری:

  گزارش عملکرد ارائه نشده است. -

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي مقرره هاي  به شرح زير داشت:

آذين بندي و چراغاني در ميادين و معابر شهري ، اجراي برنامه ها ي اميد بخش جهت شهرداري رشت به مناسبت دهه كرامت  اقدام الزم -

 و با نشاط در سطح پارك ها و محالت با حضور هنرمندان و گرو ههاي هنري با رعايت دستور العمل هاي بهداشتي 

  طرح شناسنامه رشت توسط فرهام زاهد عضو محترم كميسيون فرهنگي  با فقتامو  -

  رصد خانه كوشيار گيالني تا پايان سال جاري و اتمام شهرداري رشت نسبت به تكميل اقدام الزم  -

هداي شهرداري رشت در روند احداث سرديس شهيد سردار سليماني ، پروژه ديوار تازه آباد، احداث مزار ش تسريع اقدام الزم جهت  -

  گمنام پارك ملت 

باز آفريني و ايجاد موزه در ساختمان هاي تاريخي جهت انعقاد تفاهم نامه با ميراث فرهنگي  درخصوصشهرداري رشت  اقدام الزم -

  شهرداري با مشاركت ميراث فرهنگي و برنامه و بودجه 

  خيابان غذا و راه اندازي مطالعات جهت اتمام شهرداري رشت اقدام  -

 شهرداري در خصوص نامگذاري معابر پيرو نشست كميسيون نامگذاري معابر يشنهادپموافقت با  -

 "شناسنامه رشت "موافقت با طرح پيشنهادي آقاي فرهام زاهد عضو محترم شورا درخصوص  -

  

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

  گزارش عملکرد ارائه نشده است. -
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  1399ماه   تيرگانه شورا هاي پنجكميسيونآمار عملكرد 
  

        بررسی شدهبررسی شدهبررسی شدهبررسی شدههایهایهایهایتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامه        تعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلسات        کمیسیونکمیسیونکمیسیونکمیسیون
        تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده         

        در صحن شورادر صحن شورادر صحن شورادر صحن شورا                                    

  6 7 5        برنامه و بودجه و حقوقیبرنامه و بودجه و حقوقیبرنامه و بودجه و حقوقیبرنامه و بودجه و حقوقی

  1 - -        بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  3 8 4        توسعه و عمرانتوسعه و عمرانتوسعه و عمرانتوسعه و عمران

  1 - -        حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

  2  3 5        فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی

  1 - -        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق

  

        دبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورا

   فقره 158 های وارده:تعداد نامه

  

                وبودجه و وبودجه و وبودجه و وبودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                    

محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و 

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری

        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                    و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی            و حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلترافیکترافیکترافیکترافیک        و عمرانو عمرانو عمرانو عمرانتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه        

10  5  3  1  5  -  134  

  فقره  262 صادره: تعداد نامه های

  

        جلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شورا

  جلسه                            6  :تعداد جلسات

  مصوبه                            21  تعداد مصوبات:

            و بودجه و و بودجه و و بودجه و و بودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                    

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                        

            محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و     

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری        

        ووووتوسعه توسعه توسعه توسعه             

        عمرانعمرانعمرانعمران                

        و و و و     ترافیکترافیکترافیکترافیک            

        ونقلونقلونقلونقلحملحملحملحمل        
        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                        و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی    

7  -  2  -  2  -  10  
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  : 1399ماه   تيروبات شورا در مصاهم                   

  مورد نياز نيروي انتظامي و امنيتي بادگير   لباس موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص مساعدت مالي جهت خريد يكصد دست -

ساير كمك ها و پرداختها به بخش "خدمات شهري بودجه سالجاري تحت عنوان 4/41608ريال و از محل اعتباري  000/500/192با برآورد مبلغ 

  .17و  16كرد اعتبارات مواد هزينهو در چارچوب دستورالعمل نحوه  17پرداخت مبلغ مذكور از محل اعتبارات مصوب ماده  و "عمومي

(به مالكيت رسمي آقاي شهرام احمدي مرجقل) از  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2تملك پيشنهادي شهرداري در خصوص موافقت با اليحه  -

مترمربع، بر اســاس كارشــناســي كارشــناســان رســمي دادگســتري در قبال مبلغ  2/163شــشــدانگ مقدار واقع در مســير خيابان، به مســاحت

شاره شده در اليحه شامل اجاره ماهيانه 1399عمراني بودجه سال  40104001ريال از رديف بودجه  000/000/112/26 ، در صورتيكه خدمات ا

  ساختمان وارش نباشد و قبل از ارائه خدمات نسبت به تنظيم سند مشاع اقدام گردد.

ساخت و احد - صدور پروانه  شد؛ درخصوص  شهر رشت. و همچنين مقرر  سطح  شتراكي در  صويب نرخ ايجاد زيرساخت دوچرخه ا سات ت سي اث تأ

ائه هاي ارهاي مربوطه طبق نرخ مصوب و ضوابط و مقررات موضوعه با شركتمورد نياز و انجام فعاليت تبليغاتي مقرر شد؛ شهرداري با اخذ هزينه

  كننده خدمات، مساعدت و همكاري نمايد.

ي در سطح شهر، ضرورت بررسي بيشتر مباحث مالي از برابر نامه فرمانداري شهرستان رشت، با عنايت به لزوم مطالعات جامع طرح دوچرخه سوار -

جمله ترك تشـريفات مناقصـه واگذاري طرح مذكور ونيز ترك مزايده اسـتفاده از اموال عمومي و اختصـاصـي شـهرداري، نرخ گذاري اسـتفاده از 

ــمن مو ــاير جزئيات طرح مذكور ض ــده و س ــتگاه هاي دوچرخه در خيابان هاي تعرفه ش ــنهادي دوچرخه، جانمايي ايس افقت با كليات اليحه پيش

شهرداري ها، اخذ مجوزهاي الزم ا صميم گيري در امور مربوطه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و آيين نامه مالي  شت، هرگونه ت ز شهرداري ر

صي تنظيم بازار ا ص شوراي هماهنگي ترافيك و كارگروه تخ ستان و مقررات مرتبط امكان مراجع ذيربط از جمله پليس راهور، فرماندهي انتظامي، 

شهروندان به منظور  شتر  سواري به لحاظ ايمني بي سيرهاي دوچرخه  ساختها، تقاطع ها و م سازي زير  سازي و ايمن  سب  شد و منا پذير مي با

  توسعه دوچرخه اشتراكي در سطح شهر الزامي است.

  ريال. 000/000/750/9شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  1398تصويب تفريغ بودجه سال  -

مترمربع داراي پالك هاي ثبتي  46مترمربع و  55/11هاي تملك دو قطعه زمين به مســاحت موافقت با اليحه پيشــنهادي شــهرداري درخصــوص -

رشــت به نشــاني: خيابان طالقاني روبه روي پمپ بنزين چمارســرا، متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و  4بخش  43ســنگ  5022و  5021

يعقوبي گردويشــه ( با وكالت آقاي فرهاد داداردوســت) واقع در مســير تعريض خيابان طالقاني، براســاس كارشــناســي كارشــناس رســمي زينب 

سالجاري تحت عنوان 40104001ريال از محل رديف اعتباري  000/000/250/7دادگستري به مبلغ  : ميدان 1تملك مسيرهاي "عمراني بودجه 

  ."لي (ع) و..وليعصر(عج) تا ميدان امام ع

  به شرح؛ 19/3/99موافقت با پيشنهاد شهرداري در خصوص نامگذاري معابر پيرو شصت و نهمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ  -

  نامگذاري خيابان جديداالحداثj5 )هالل احمر شهرستان رشت ) واقع در بلوار امام رضا(ع) از ابتداي دارسازي روبروي كاله تا ابتداي ساختمان اداره كل 5 ژ

 ."سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني "بعد از پمپ بنزين فرزانه واقع در بلوار وليعصر (عج) به نام خيابان 

  بلوار مدافعان سالمت "تغييرنام خيابان فاز دوم سردار جنگل از ابتداي تقاطع غير همسطح انتظام تا دهنه بلوار ضيابري به نام"   

 خيابان آيت ا...حجتي"جنب مسجد حجتيه به نام -تغييرنام خيابان سوخته تكيه واقع در خيابان شهيد مطهري" .  

 خيابان پروفسور فضل اله رضا"خيابان دكتر معين به نام -تغييرنام خيابان بيستم معروف به بيست متري گاز واقع در گلسار".  

  ونكوچه اهداي خ"به نامكوچه خون گيالن با توجه به فاقد نام بودن  يكل اهدا كوچه منتهي به پارك انديشه جنب ادارهنامگذاري".  

 به جهت رضـــايت اهالي كوچه به نام كوچه  شـــهيد كريم محمدي به نام كوچه شـــهيد كريم محمدي بلوكان نام  كوچه مســـعود واقع در منظريه  ريغيت

  ."بلوكان(مسعود سابق)
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(از جاده الهيجان  J5فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه گذار بازگشايي مسير برگزاري موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  -

  (تقاطع هالل احمر) و مقرر گرديد: تا جاده پيربازار) و احداث  تقاطع بلوار وليعصر(عج)

 فره صورت گيرد.برآورد قيمت امالك داخل مسير، توسط هيأت كارشناسي سه ن  

 .يك حساب جداگانه براي پروژه مذبور افتتاح گردد  

 .تضمينات الزم براي انجام تعهدات از پيمانكار اخذ گردد  

 ي عوارض و ساير خدمات مربوط به صدور پروانه ساختماني و تغيير كاربري، ارزش منطقه اي به روز شده با لحاظ بالفاصله بعد از عقد قرارداد در محاسبه

  ان جديداالحداث، مالك عمل قرار گيرد.خياب

ساحت    - ضايي به م سرقفلي آقاي محمد ر صوص تملك يك واحد ملك تجاري به  شهرداري درخ شنهادي  مترمربع،  16/43موافقت با اليحه پي

 000/000/500/31براساس نظريه هيئت كارشناسان رسمي و گزارش كارشناسي با احتساب بالكن به صورت نصف و همكف تمام سطح به مبلغ 

صاد با عنايت به جذب  ستاي اجراي طرح خيابان اقت ريال  000/000/500/11ميليارد ريال اعتبار دولتي و نيز تأمين اعتبار مبلغ  20ريال در را

  (تحت عنوان تملك مسيرهاي مشخص) بودجه سال جاري. 40104001از رديف 

منظر سبز شهري،فنĤوري اطالعات و ارتباطات و مديريت پسماند شهرداري رشت تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان هاي سيما و  "تصويب    -

  ."99پيشنهادي سال 

با اصالحاتي  "1399موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص جايزه تشويقي و اصالحيه برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال   -

  شورا بدون تغيير مالك عمل قرار گيرد.2/11/98مورخ  125و در خصوص ارزش منطقه اي، مقرر شد؛ مصوبه 

هاي مخابراتي در سطح شهر رشت نقطه از امالك شهرداري به منظور نصب دكل 9موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  واگذاري   -

  تعيين اجاره بهاي نقاط مذكور. ساله و با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري با 5برابر توافق  نامه به شركت ايرانسل به صورت اجاره 

  شوراي اسالمي شهر رشت.اعضاي بررسي نامه  شهرداري رشت در پاسخ به سواالت مطروحه    -

بررسي نامه تني چند از اعضاي شورا مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (آقاي ناصر حاج محمدي) با توجه به عدم اقناع اعضاي شوراي    -

  اسالمي شهر رشت در پاسخ سواالت اعضاي شورا .

  بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا به شرح؛  -

  شهرداري رشت. 1399مسافر سال تعرفه بهاي خدمات سازمان حمل و نقل بار و  

 1399ها و خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال نرخ كرايه شركت.  

 رشت شهرداري 1399 سال بودجه اجرايي ضوابط  

 مديريت از حاصل درآمدهاي واريز جهت شهر بانك در ارتباط انداز چشم شركت و رشت شهرداري مابين في مشترك سپرده حساب بازگشايي 

 اي حاشيه پارك

 شهرداري و شهرسازي و راه و مرزباني مابين في نامه توافق   
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   1399ماه  تيرصورتجلسات شورا در  *

  
اسالمي  در محل ساختمان شوراي 18:30(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و چهل و هفتمين جلسه2/4/99مورخ 672براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   :ات جلسه دستور*

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا -

سي  - شماره ش ر ف برر شت به  شهرداري ر صوص  20/2/1399مورخ  1398-7331-اليحه  صد "در خ ساعدت مالي جهت خريد يك م

ــت ياز نيروي انتظامي و امنيتي بادگير   لباس دس خدمات  4/41608ريال و از محل اعتباري  000/500/192با برآورد مبلغ  " مورد ن

  ."اختها به بخش عموميساير كمك ها و پرد"شهري بودجه سالجاري تحت عنوان

شماره ش ر ف  - شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  3/3/1399مورخ  1399- 952-برر شاع از پالك ثبتي  5/2تملك "در خ دانگ م

  ."واقع در گلسار، بلوار ديلمان 16159

شهرداري  ش ر ف   - شنهادي  سي اليحه پي صوص 6/3/1399مورخ  1399-918-برر ساخت  "در خ صويب نرخ ايجاد زير دوچرخه ت

  ."اشتراكي در سطح شهر رشت

شماره   - شورا به  سي نامه وارده در دبيرخانه  صوص  1/4/99/ش مورخ 662/99برر شت در خ شهر ر سالمي  شوراي ا خزانه دار محترم 

  ريال. 000/000/750/9شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  1398تفريغ بودجه سال 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

 ار شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد اسماعيل ملكي زاد، نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

روز مبارزه با مواد مخدر،  دنيداشت فرارس يبا گرامعرض سالم،  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي        

به  يرانيا يهاسوز همواره از خانوادهانمانخ يبال نيا ميدواريو ام ميدار ارياخت رآمار كشف مواد مخدر را د نيموضوع افتخار كرد كه باالتر نيبه ا دي: بانداظهار داشت

  . مينمايعرض م كيتبر النيگ يرا به قضات پاك دست و دادگستر هي: روز قوه قضائندگفت ر،يت 7با اشاره به روز  نيهمچنايشان  دور باشد.

صنعت و معدن،  كيبا تبر نيپور همچن يحاجآقاي  ستان تبر يتمامروز را به ني: اابراز كردندروز  طور همان دوارمي. اممينمايعرض م تيو تهن كيصنعت گران ا

  .مييتالش نما اين هدفتحقق  يكردند، همه برا يگذارنام ديرا سال جهش تول 99سال  يرهبر مكه مقام معظ

شاره به در پ ايشان است. ما  دهيها دسالح نيرا از ا بيآس نيشترياست كه ب يي: كشور ما از جمله كشورهاندگفت ،ييايميش يهابودن روز مبارزه با سالح شيبا ا

. همان تاس ييايميش سالح انيقربان نيتراز بزرگ يكي كشور ما .ديو خود به شهادت رس گذاشت يجيبس كيصورت  يكه ماسك خود را رو ميرا دار يامالك ديشه

شورها شورها تيمدن يكه ادعا ييك ستند كه به رژ ييدارند، ك ش ميه سالح  شود. ام هيفروختند تا عل ييايميبعث عراق  ستفاده  خود  به يجامعه جهان ميدواريما ا

  تكرار نشود. ياتفاقات نيچن گريآمده و د

 4/4/1399 مورخ :         147جلسـه شـماره:  
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شد و  ارد رشت(ص) و اءياالنبخاتم يها تالش و زحمت قرارگاه سازندگ: پس از مدتگفتندپر كار و البته مبارك بود،  يامروز روز نكهيا انيشورا با برييس محترم 

  .ديمجموعه به امضا رس نينامه با اپنج تفاهم

و  يمصـــل دانيم رگذريرشـــت، ز يشـــهردار دانيم رگذري(عج)، ز ولي عصـــر دانيروگذر م ،ييايدر يروين دانيروگذر م يهاپروژه نكهيا انيبا ب آقاي حاجي پور

ساز شت با همكار يهارودخانه يپاك س جهي(ص) به نت اءياالنبقرارگاه خاتم يشهر ر صريح كردند د،يخواهد ر صوص پروژه زت شت  يشهردار رگذري: در خ  4 بحثر

شد و كار به شد؛ ز و رفت نيصورت البانده رد  شت انجام خواهد  ستان  يفرهنگ راثياداره كل مبا هماهنگي  رايبرگ  نيصالح بر ا شهر يفرهنگ راثيحفظ م يبراا

شود صورت چهار باندهبه پروژهكه  شد دهيد شاره به اهم انيدر پا ايشان .انجام ن سامانده تيبا ا پروژه  5 ني: مجموع مبلغ اافزودنددو رودخانه شهر رشت،  يپروژه 

ست كه بخش ارديليهزار م 4,5بر  بالغ صره ماده  گريد يو بخش ياز آن اعتبار مل يتومان بوده ا شديم 7و  3از تب  يشهردار ياز اعتبارات داخل زين يو البته بخش با

  .ميراه كمك كن نياانجام همواره در  مستمرتالش با  بايدتمام شده است، ما  زيچ كه همه ستيمعنا ن نيبد نياست. ا ترش

 مي(ص) تقداءياالنبخاتم ياطالعات مربوط به كارگاه را به قرارگاه سازندگ ندهي: تا هفته آندگفت ،ييايدر يروين دانيكارگاه در م زيكار تجهه به آغاز ب ايشان با توجه

  .ميينمامي اعتبارات تالش  نيتأم ياكنون براكار آغاز شود؛ اما ما از هم يزودكرد تا به ميخواه

سه ندهيهفته آ نكهيا انيبا بسپس  آقاي حاجي پور سردار  ياجل  سيي(ص) و دكتر محمدباقر نوبخت راءياالنبقرارگاه خاتممحترم محمد فرمانده سعيد مشترك با 

همواره كمك كرده و  النيكوچك خان و گ رزاينوبخت، فرزند خلف م آقاي دكتردارم كه  ناني: اطمندكرد ديبودجه برگزار خواهد شــد، تأك و ســازمان برنامهمحترم 

  . مياوريممكن به دست ب بيتا اعتبارات الزم را به هر ترت ميتالش كن دي. باميكار را ادامه ده ميكرد تا بتوان دنخواههم كمك  باز

ــان  ــركت آبفااز  يبا قدردان نيهمچنايش ــت النيگ ياو آب منطقه ش ــد و نما 6 يقرارداد زانيعز نيا ي: با همكارنداظهار داش  نيا يبرا يعال ندهيجانبه منعقد ش

  است. النيگ ياستاندار ،قرارداد

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 ا توجه به: بابراز كردنددهه كرامت،  دنيفرارس كيبا تبررشت  فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر ، رييس محترم كميسيونرزاديفاطمه ش سپس سركار خانم

سالت كم شتن در دهه كرامت و ر سطح پارك يفرهنگ ونيسيقرار دا شته بعدازظهرها در  شاهد برگزار يهااز دو روز گذ شت  شهر ر سطح   ييهابرنامه يمحالت 

  .ميباشيت امام رضا(ع) متا روز والدت حضر يو هنر يفرهنگ

 يمناسب برا يبه مكان ليآن را دارد كه تبد تيبوستان ظرف ني: اتصريح كردنددر بوستان ملت شهر رشت،  يساعت آفتاب نيبا اشاره به افتتاح سوم خانم شيرزاد

 ژوهشگرانپ يامناسب بر يمكان تا تبديل به مييبوستان نصب نما نيدر ا يشتريب يآفتاب يهاساعت ميسال بتوان انيتا پا دوارميشود و ام يآفتاب يهانصب ساعت

شود. ام شكوفاروزبه دوارميعلم نجوم  شاهد  شت به همت مد ييروز  ش گذارانهيسرما ،يياجرا رانيشهر ر صت باق وراو همكاران  شورا ماندهيدر فر پنجم  ياز عمر 

 ميبتوان دوارميقرار گرفت و ام گريشــهر د ازدهيرشــت منتخب شــهر دوســتدار كودك در كنار  : شــهراذعان كردندبه دوســتداران كودك،  كيبا تبرايشــان .ميباشــ

  . ميآنان داشته باش يحقوق شهروند تيكودكان و رعا يبرا يجامع يهابرنامه

اران انقالب : سپاه پاسدتصريح كردند م،يدر شهر رشت بود ياتفاقات عمران نيتراز مهم يكيشاهد  نكهيا انيبا برييس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا، 

 تششهر ر ييشكوفا يقرارداد شود و اتفاقات مهم برابه  لينامه امروز تبدتفاهم دوارميكشور تالش كرده است و ام يسازندگ يهمواره از آغاز كار خود برا ياسالم

شته باق يشهردار تماممهين يهارخ بدهد و پروژه سال گذ شت كه از  ست ماندهير شت در اولو ا شهردار ر سط  سرعت كار در عمل  ردياجرا و اتمام قرار بگ تيتو و 

  خود عمل كنند. يهاشهردار به قول يآقا دوارمينشان داده شود و ام
  

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 :اظهار داشتندحضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر،  الديم داشتيگرام كيبا تبر ي اسالمي شهر رشتشورامحترم عضو ي، علو نيرحسيامسيد  در ادامه آقاي

  .ميهست نيسرزم نيبا دختران ا ستياشان يرفتارها رامونيپ يروزها شاهد اخبار ناگوار نيمتأسفانه ا

واســطه مشــكالت به نياز ا يناحق اســت. برخ زين يحق و برخانتقادات به نياز ا ي: برخاذعان كردندشــهر رشــت،  يشــورا هيبا اشــاره به انتقادات علآقاي علوي 

صم شارهابه زين گريد يام و برخمثال بنده گرفتهعنوانبود كه به يماتيت سطه ف ست. بنده به يرونيب يوا سبوده ا سال ر يعنوان ك ستيكه دو  ا بر عهده ر اشور ا

(ص) ءاياالنبخاتم يقرارگاه سازندگباعث حضور كه امروز رقم خورد و  ي. حركتمينمامي  ژهيو يپور قدردان يحاج يآقاشوراي شهر كنوني، جناب  سيام، از رئداشته

   را شاهد هستيم.شورا  استير يريگيثمره پامروز قطعاً  در دست اقدام شورا بود وپنجم  يكه از روز اول شوراشد ادامه همان تالش هايي بود در رشت 
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كه  ييهان: آگفتند كيتراف ونيسيسه سال گذشته و كم شهري شورا جناب آقاي رمضانپور و روسايو توسعه عمران  ونيسيكممحترم  استياز ر يبا قدردان ايشان

كه منافع مردم مورد  شوديباعث نم ييشورا يهادگاهينظر و د قه،يسلكردند. اختالف افتينامه دردر جلسه امروز انعقاد تفاهم كردنديم افتيرا در يهمدل اميپ ديبا

ــپاه قدس گ يشــهر رشــت با قدردان يشــورامحترم  عضــو .رديبگ رارق يتوجهيب ــپاه قدس گافزودند ،نالياز فرمانده س ســردار محمد عبداهللا پور  الني: فرمانده س

  انجام دادند. (ص)اءياالنبخاتم يرشت، ادارات مربوطه و قرارگاه سازندگ يشهردار انيم ينامه همكارانعقاد تفاهم يدر راستا ياريبس يهاتالش

شان شهردارپروژه نيعدد ا نكهيا انيبا ب اي سه نماصريح كردندت گنجد،يرشت نم يها در توان  شورا محترم  ندهي: مخاطب بنده  سالم يمردم رشت در مجلس   يا

شورا سرانجام برساند وتفاهم نيكه دارد توانست با عزم و اراده فراوان ا يمشكالت يشهر با تمام يهستند.  ستان گ ندگانينما معتقد هستم من نامه را به  در  النيا

شورا سالم يمجلس  ستاندار گ يا ستا تواننديم النيبه همراه ا شند. ما پروژه نيا يرو شيپ يرفع موانع مال يدر را از  يخوب در تراز مل ندهينما كيها مثمر ثمر با

   است. نفعيذ هيقض نيدر ا زين يانزل رايز شد،با يدواريام يما جا يبرا توانديم شانيحضور ا كه ميعمران دار ونيسيدر كم يشهرستان انزل

 تينها رشت در يها: رودخانهخاطر نشان كردند شود،يمحسوب م يطيمح ستيدغدغه بزرگ ز كيشهر رشت  يهارودخانه تيوضع نكهيبر ا ديبا تأك آقاي علوي

عنوان هب شانيبود، از ا يخال اريجلسه بس نيدكتر نوبخت در اآقاي  ياست. امروز جا يو فرا استان يفراشهر يدو رودخانه مشكل نيا يو آلودگ شوديم ختهير ايبه در

 ســتيز يهايرشــت همانند رفع مشــكل پســماند و آلودگ يهارودخانه يرفع مشــكل آلودگ يبرا ميخواهيمربوطه م يهاوبودجه و وزارتخانهســازمان برنامه سيرئ

  .ابديبه آن اختصاص  ياعتبارات مل ديرشت است و با يشهردارتر از بودجه بزرگ اريامضاء شده با قرارگاه خاتم بس يهانامهتفاهم راياهتمام داشته باشند ز يطيمح

خدمت و رفع  يتالش برا يكه مدع ييهاآن يتمامخطاب به دي(ص) هســتند، اما با اءياالنب: مردم رشــت قدردان حضــور و تالش قرارگاه خاتمندكرد ديتأك ايشــان

 هنديمردم رشت در آ ناًيقيرشت ورود نكنند  ياقدام بزرگ شورا و شهردار نياز ا تيحما يهستند اعالم كنم كه اگر امروز در راستا النيمردم رشت و گ يهادغدغه

  .خواهند كرد يبابت مطالبه گر نياز ا

 اعالم وصول طرح ها و لوايح  :    

تحقيق و تفحص "طرح  ده تن از اعضاي محترم شورا در خصوص 4/4/99مورخ  685نامه وارده در دبيرخانه شورا ثبت شده به شماره  -1

  اعالم وصول شد. "دواير حقوقي و امالك شهرداري رشت

  : دستورات جلسه  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

1  

ثبت  20/2/1399مورخ  1398-7331-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري  22/2/99مورخ  294شده به شماره 

فرماندار محترم رشت  27/8/98مورخ  6079/1/98/8029رشت حسب نامه شماره 

خريد يكصد درخصوص تأمين امكانات موردنياز نيروي انتظامي و امنيتي جهت 

دست بادگير با توجه به شرايط اضطراري (مساله افزايش قيمت بنزين) و حضور 

عزيزان انتظامي و امنيتي به صورت تمام وقت در سطح شهر در شرايط بارندگي و 

برودت هوا به منظور كنترل امنيت در نظر دارد نسبت به تهيه يكصد دست لباس 

خدمات شهري  4/41608يال از محل اعتباري ر 000/500/192بادگير  با برآورد مبلغ 

و تحويل  "ساير كمك ها و پرداختها به بخش عمومي"بودجه سالجاري تحت عنوان

  آن اقدام نمايد.

ــيون  در كميس

برنامه و بودجه 

شورا  و حقوقي 

ــا  مــطــرح و ب

ـــــه  ـــــح الي

نهــادي  ـــ پيش

ــرداري  شــــه

  موافقت گرديد.
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27/3/99  
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  :خالصه مفيد مذاكرات 

: بنده نداظهار داشت حهيال نيعنوان مخالف ا بهرئيس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست و خدمات شهري شورا  ي،ذاكر بهرادجناب آقاي دكتر 

  مخالف هستم. حهيال نياند و با اشورا ارسال كرده يآن را برا حهياست و سپس ال شده هيته رهايبادگ نيا ازشيكه پ امدهيشن

 مطرح يانتظام يرويكه موضوع كمك به مجموعه نمطرح شد و اكنون يسد معبر شهردار يروهاين تي: هفته گذشته موضوع محكومندادامه داد ايشان

  رشت مشخص شود. يسد معبر شهردار يروهاين تيتا وضع ميالزم را انجام ده يهايزنيرا ستيباياست م

دست شهردار را در  ستيباي: ما مندطرح، گفت نيعنوان موافق ابه، رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، رمضانپور احمدجناب آقاي 

 يداقل برااست كه ح ياگونهبه طيدارند، شرا ليقب نياز ا ياز نهادها با كمبود بودجه مواجه هستند و مشكالت ي. متأسفانه برخميمسائل باز بگذار گونهنيا

 و برنامه ونيسيكه كم دهميم شنهاديو... با مشكل مواجه هستند و بنده پ يكيو امكانات لجست هاتيموروجود ندارد و در بحث حق مأ يانتظام يروهاين

  .رديموارد در نظر بگ نيا يبرا يعنوان كد درآمدرا به يبودجه مبلغ
  

 متن مصـوبه شـورا

با  " مورد نياز نيروي انتظامي و امنيتي بادگير   لباس جهت خريد يكصد دست مساعدت مالي"با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

سالجاري تحت عنوان 4/41608ريال و از محل اعتباري  000/500/192برآورد مبلغ  شهري بودجه  ساير كمك ها و پرداختها به "خدمات 

  رأي مخالف،  موافقت گرديد. 2 رأي موافق و 7تن از اعضاي محترم شورا، با  9، با توجه به حضور "بخش عمومي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☒  ☐  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي   4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☒  ☐  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    2  7   جمـــع

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

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

2  

ثبت  3/3/1399مورخ  1399- 952-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

در دبيرخانه شورا ، مبني بر اينكه شهرداري  6/3/99مورخ  417شده به شماره  

(به  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2رشت در نظر دارد؛ نسبت به تملك 

در مسير  مالكيت رسمي آقاي شهرام احمدي مرجقل) از ششدانگ مقدار واقع

مترمربع، بر اساس كارشناسي كارشناسان رسمي  2/163خيابان، به مساحت

عمراني  40104001ريال از رديف بودجه  000/000/112/26دادگستري در قبال مبلغ 

اقدام و معادل مبلغ مورد معامله به امالك تحت مالكيت  1399بودجه سال 

گردد نسبت به ارائه خدمات  فروشنده و يا  هر ملكي كه توسط نامبرده معرفي مي

از قبيل عوارض تغيير كاربري، تخلفات ساختماني، عوارض نوسازي و ساير 

خدماتي كه در صالحيت و اختيار شهرداري قرار دارد به نرخ روز،  با عنايت به 

دانگ از پالك ثبتي مذكور به   5/3اينكه شهرداري رشت در سال هاي ماضي 

گلسار، «متري به نشاني:  10و  18ر خيابان هاي مترمربع در مسي 60/391مساحت 

را  به موجب سند قطعي به شماره » بلوار ديلمان، روبروي هايپر ماركت ديلمان

تنظيمي  27/11/92مورخ  8686و اصالحي  به شماره  24/6/92مورخ  7846

دانگ از ششدانگ پالك ثبتي  5/2رشت خريداري نموده است و  266دفترخانه 

در مالكيت رسمي آقاي شهرام احمدي مرجقل قرار دارد برابر  فوق الذكر كه

صادره از دادگاه حقوقي  23/8/96مورخ  9609971335600788دادنامه شماره 

رشت حكم به خلع يد و قلع و قمع اعيانات احداثي عليه شهرداري رشت صادر 

شده است همچنين با عنايت به اينكه خيابان هاي مورد نظر توسط شهرداري 

  طقه يك آسفالت گرديده و عمال در تصرف شهرداري قرار دارد، اقدام نمايد.من

در جلسه مشترك 

كميسيون هاي برنامه و 

بودجه و حقوقي  و 

توسعه و عمران شهري 

شورا مطرح و پس از 

بحث و تبادل نظر ضمن 

موافقت با اليحه 

مقرر گرديد پيشنهادي 

قبل از ارائه خدمات 

نسبت به تنظيم سند 

  اقدام گردد.شاع م

211  21/3/99  

 خالصه مفيد مذاكرات 

 ابانيخ ريدر مس نيزم ني: اندطرح اظهار داشت نيعنوان موافق ا بهرئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  ،رمضانپورجناب آقاي احمد 

شده بود  فروخته ترشيدانگ آن پ 5/3بود كه  گريد يفرد تيدر مالك نيزم نيدانگ از ا5/2نفر و  كي تيدانگ به مالك 5/3آن  تيقرار گرفته است و مالك

يرشت م يخواهان تهاتر با شهردار ينوع و به خواهدينم يمبلغ ي: مالك از شهردارندادامه داد ايشان  فرد مورد نظر است. اريدر اخت گريدانگ د 5/2و 

هزار تومان  150 يمتر م،يبفروش نيزم ميخواهيكه ما م ي: زمانندخصوص اظهار داشت نيدر ا زينعضو محترم شورا  ،يعلو نيرحسيامجناب آقاي   .باشد

 خواستنديرا م نيزم نيكه ا يزمان اياست كه آ نيتعجب بنده ا شود؟يشكل م نيها به اعدد و رقم ميبخر نيزم ميخواهيكه م ياما زمان م،يكنيحساب م

 دهيكه چسب نيدانگ زم 5/3سپس  م،يرا تملك كن نيدانگ زم 5/2 ميياياكنون ما ب ست؟يك ارياخت ديدر  نيزم تيكه مالك امدين شيآسفالت كنند سؤال پ

ذاكره موضوع م نيا يبرا دينبا يشهردار ستميدر س يكس ايوساز كرده و استفاده خود را ببرد؟ آاز ما پروانه ساختمان گرفته و ساخت ديايبه آن است ب

ه مخالف باشد ب ايموافق  ونيسينظر كم نكهي: انداظهار داشت رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا ،جذب حجتجناب آقاي    د؟ينما

انجام  يدفاع درست يپرونده اعتراض كردم و معتقدم شهردار نيداشته است. بنده در مورد ا ينظر نيچناين  ونيسيكم سيكه حتماً رئ ستيمعنا ن نيا

ار اظه زينرئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا  ،يذاكر بهرادآقاي دكتر   رفته است. دنظريتجد ينداد و اكنون برا

مجموعه  نيهاست در ارشت حضور دارند كه سال يشهردار يحقوق رهياز وكال در دا يرشت است. برخ يشهردار يدر واحد حقوق يضعف جد ني: اندداشت

 رهيدر دا. الزم است مياتومان غرامت پرداخت كرده ارديليم 300از  شيسال گذشته ب9ما در  ست،يهستند و عملكرد آنان قابل دفاع ن تيمشغول به فعال

چندان قدرتمند  كننديم تيما فعال يحقوق يهاكه در بحث ياز افراد ياري. بسميينما جاديا رييتغ ميكنياستفاده م يكه در شهردار ييو وكال يحقوق

  : ندرشت، اظهار داشت يها از شهرداربا اشاره به خروج پرونده ،يذاكر بهرادآقاي دكتر  .مياستفاده كن يقدرتمندتر ياز وكال ديباما و  ستندين
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كه فقط  دوارميالبته بنده ام كنند،يم افتيالوكاله خود را درو تمام و كمال حق شونديها محكوم مرشت در پرونده يشهردار يحقوق رهيدا يوكال يبرخ

از  ي: برخندكرد ديتأك ايشان بابت در صحن شورا حاضر و پاسخگو باشد. نيكه شهردار رشت از ا روديشود و انتظار م افتيالوكاله درحق نيا طرفهكي

خودشان  تيزمان فعال يهاندهپرو يآورافراد با جمع نياز ا يبرخ كنند،يم ياندازراه يدفاتر حقوق يرشت پس از بازنشستگ يشاغل در شهردار رانيمد

 زينرئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا  عاقل منش محمدحسنجناب آقاي   .كننديرشت اقامه دعوا م يشهردار هيدر حال حاضر عل

 يط حقوقضواب ديبا ي. شهردارميهستصورت مرتب در حال محكوم شدن  . ما بهميينما جاديرا ا يكار مناسب و ساز ميانتوانسته ي: ما در مسائل حقوقندگفت

 يشهردار راياست كه با توجه به آنكه سند در اخت نيبنده ا شنهادي: پندعنوان مخالف، اظهار داشتبه يذاكر بهرادپس از آن جناب آقاي دكتر   را اعالم كند.

 ،يسولر رضاجناب آقاي دكتر    موضوع مشخص شود. نيا يبرا يگذاشته شود تا راهكار انيمشترك در م داريدر د يدادگستر كلسيموضوع با رئ ست،ين

 گريشده است. موضوع د شتريب شوديم بيكه تصو ينسبت به دستورات شوديكه از جلسه خارج م يدستورات راًي: اخندگفت زيشورا ن محترم عضو گريد

در دست  يمشخص زيچ چيدر حوزه امالك ه رايموفق شود، ز تواندينم زين مياوريدان كشور را بحقوق نيو اگر بهتر مياست كه در حوزه امالك دار يضعف

ي داريرشت چند بار خر ياز امالك در شهردار ي: برخنداظهار داشت زيشهر رشت ن يشورامحترم  سيرئ بينا ،زاهد فرهامسپس جناب آقاي   .ستين

 ي: افرادندافزود ايشان .خوردياتاق شورا رقم م نياتفاقات در هم نيا يمعتقدم تمام كه دهديرشت رخ م يهاست در شهرداراتفاق سال نياست، ا شده

 يارتباط چيو ه خورديرشت رقم م يدر شهردار هاياتفاقات با هماهنگ نيو ا آورنديمدرك به دست م يراحت رشت به يشهردار يهاهستند كه از پرونده

؛ افتدبياتفاق  يدر بدنه شورا و شهردار ديو اصالحات با راتييتغ ادامه دادند: شهر رشت يشورا محترم سيرئبينا ندارد. يشهردار فعل تيبه دوران فعال

  برد. شياز پ يكار توانينم زيدر دادگاه ن يمشاور حقوق نيو با بهتر دارنديبرم يها را از شهردارپرونده ياعده دفاع در دادگاه وجود ندارد و يبرا ياسناد

 متن مصـوبه شـورا

در جلسه مطرح و  "واقع در گلسار، بلوار ديلمان 16159دانگ مشاع از پالك ثبتي  5/2تملك "پيشنهادي شهرداري درخصوصاليحه 

پس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور حداكثر به مدت دو هفته به جهت 

تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  10اخذ آراي محاكم قضايي و اخذ رأي، با توجه به حضور هاي شورا و بررسي بيشتر در كميسيون

  مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري به مدت دو هفته مسكوت بماند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      شورا تصميم



  

~ ١۵ ~ 

 

  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

3  

-918-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

 428ثبت شده به شماره   6/3/1399مورخ  1399

در دبيرخانه شورا مبني بر تصويب  7/3/99مورخ 

ايجاد زيرساخت دوچرخه اشتراكي در سطح نرخ "

(پيوستي)، با عنايت به اهميت موضوع "شهر رشت

بيني از اجراي آن در شهر و  اثرات مثبت قابل پيش

رشت به لحاظ افزايش سرانه هاي ورزشي، سالمت 

و فرهنگي ـ هنري، كنترل مباحث زيست محيطي، 

كاهش سفرهاي درون شهري با خودروهاي 

ترافيك، گام برداشتن در مسير شخصي، كنترل 

شهر هوشمند، ايجاد نشاط و شادابي در جامعه، 

خدمات رساني در شهر با رويكرد شبهاي روشن و 

زنده ي رشت و.. و همچنين با توجه به اعالم 

آمادگي دو متقاضي به عنوان سرمايه گذار بالقوه 

جهت اجرا و ارائه خدمات  و با عنايت به اينكه 

ران و شيراز در اين زمينه پيشرو شهرداري هاي ته

بوده و در صورت راه اندازي چنين طرحي 

شهرداري رشت سومين شهر كشور به لحاظ 

زيرساخت مذكور خواهد بود ضمن اعالم همكاري 

  هاي پيوستآقاي رايمند به داليل اعالمي در فايل

در كميسيون بهداشت و محيط زيست و خدمات شهري شورا 

تبادل نظر با كليات اليحه پيشنهادي مطرح و پس از بحث و 

  موافقت گرديد.
  

ـ در كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا مطرح و پس از بحث و 

نظر  ضمن موافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري با تبادل

توجه به اينكه سرمايه گذار هيچ گونه انتظاري از شهرداري بابت 

  گرديد؛ اختصاص مكان و پرداخت مبلغ ندارد مقرر 

  ـ اجازه سرمايه گذاري در فاز اول به ايشان اعطا گردد.

ـ همچنين پس از بحث درباره صدور پروانه ساختماني و فعاليت 

هاي تبليغاتي مقرر گرديد؛ شهرداري رشت مساعدت الزم در 

تسريع صدور مجوزهاي مرتبط با اخذ هزينه هاي قانوني از سرمايه 

  گذار اقدام نمايد.
  

حمل و نقل و ترافيك شورا مطرح و پس از بحث و  در كميسيون

نظر  ضمن موافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري تبادل

موافقت گرديد و ضمناً مقرر گرديد كه در قرارداد تأمين و بهره 

هاي اشتراكي تغييراتي به شرح برداري از شبكه هوشمند دوچرخه

  ذيل انجام پذيرد؛

  يد آن مشخص گردد.مدت قرارداد و نحوه تمد-1

  نوع قرارداد و موضوع انحصار آن مشخص گردد.-2

هزينه هاي احتمالي راه اندازي اين پروژه مانند آماده سازي -3

  زمين پاركينگ.

  در اختيار گذاردن امالك شهرداري با مجوز شوراي شهر باشد.-4

  مشخص نمودن نوع تبليغات پروژه.-5

134  

  

  

  

116  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71  

10/3/99  

  

  

  

11/3/99  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26/3/99  

 خالصه مفيد مذاكرات 

....................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

با اليحه پيشنهادي شهرداري  مبني بر تصويب نرخ استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي در سطح شهر رشت با ايجاد زيرساخت هاي الزم 

  رأي مخالف، موافقت گرديد.                           1رأي موافق و  9تن از اعضاي محترم شورا، با  10و به صورت غير انحصاري، با توجه به حضور 

 هايچنين درخصوص صدور پروانه ساخت و احداث تأسيسات مورد نياز و انجام فعاليت تبليغاتي مقرر شد؛ شهرداري با اخذ هزينهـ هم

  هاي ارائه كننده خدمات، مساعدت و همكاري نمايد.مربوطه طبق نرخ مصوب و ضوابط و مقررات موضوعه با شركت
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☒  ☐  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    1  9   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

4  

دار محترم  خزانه 1/4/99/ش مورخ 662/99نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 

شوراي  1398شوراي اسالمي شهر رشت به پيوست يك جلد تفريغ بودجه سال 

  ريال(پيوستي)جهت تأييد و تصويب. 000/000/750/9اسالمي شهر رشت با مبلغ 

      

 خالصه مفيد مذاكرات 

........................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

  ريال (پيوستي) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. 000/000/750/9شهر رشت با مبلغ  شوراي اسالمي 1398تفريغ بودجه سال 



  

~ ١٧ ~ 

 

  

  
  
  
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  زاهدفرهام   5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا  5

 خالصه مفيد مذاكرات 

...............................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

العاده شورا به منظور بررسي  لوايح پيشنهادي شهرداري ظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقنهمچنين پس از بحث و تبادل

، 1399-569-،  ش ر ف  3/3/1399مورخ  1399- 952-رف ، ش4/12/1398مورخ  1398ـ 8202ش ر ف ـ  هاي شماره؛از جمله نامه

  برگزار گردد. 11/4/99روز  چهارشنبه مورخ  17رأس ساعت  4/2/99مورخ  1398-8325-و ش ر ف  18/2/1399



  

~ ١٨ ~ 

 

  

   صلوات پايان يافت.با ذكر  20:30جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٩ ~ 

 

  

 در محل ساختمان شوراي 18(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و چهل و هشتمين جلسه9/4/99مورخ  703براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. حاجي پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل اسالمي 

   : دستورات جلسه

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص 3/3/1399مورخ  1399- 952-برر شاع پالك ثبتي  5/2تملك  درخ دانگ م

  به نشاني: گلسار، بلوار ديلمان، روبروي هايپر ماركت ديلمان (به مالكيت رسمي آقاي شهرام احمدي مرجقل). 16159

  شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص   18/2/1399مورخ  1399-569-برر ساحت "درخ هاي تملك دو قطعه زمين به م

شاني: خيابان طالقاني روبه روي پمپ  4بخش  43سنگ  5022و  5021مترمربع داراي پالك هاي ثبتي  46مترمربع و  55/11 شت به ن ر

سير  ست) واقع در م شه ( با وكالت آقاي فرهاد داداردو سرا، متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب يعقوبي گردوي بنزين چمار

  .تعريض خيابان طالقاني

 شهرداري سي نامه  شماره ش ر  برر شت به  صت و نهمين  22/3/1399مورخ  1399-44458-ر ش صوص نامگذاري معابر پيرو  در خ

  .19/3/99نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ 

   پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص  9/4/99مورخ  4849/1/99/8029بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره

شوراي اسالمي شهر رشت با موضوعات؛ تصويب  21/3/1399مصوبات يكصد و چهل و پنجمين جلسه فوق العاده مورخ  4و  3بندهاي 

ها و خودروهاي تحت نظارت نرخ كرايه شركتشهرداري رشت و  1399تعرفه بهاي خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر سال 

  .1399سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

شهيد  امهنوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، سركار خانم فاطمه شيرزاد، منشي محترم شــورا ضمن تبريك دهه كرامت و والدت امام رضا (عليه السالم)،

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا ياد و نام حسين امالكي،

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

ارتش  كارانهتيسالروز حمله جنا تيبا تسلعرض سالم،  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي        

دت داشت سالروز والگرامي با  ايشان نخواهد شد. موشاست كه هرگز فرا يداغ ني: اابراز داشتند فارس،جيدر خل رانيا يمسافربر يمايبه هواپ كايآمر يستيترور

 يتمامروز را به نياست و ا شيدر پ زيروز قلم ن ني. همچنميداريم يگرامرا  دارند كه مقدم آنان: اكنون خُدّام امام هشتم در رشت حضور گفتند امام رضا (ع)،

: نداظهار داشت باشد،يم هايمصادف با روز شهردار رماهيت 14روز  نكهيا انيبا ب سپس پور يحاجآقاي  .مينمايعرض م كيو پاك دست تبر فيدستان شربهقلم

 يارشهرستان رشت و شهر رشت دارم. شهرد يهاياريو ده هايدر شهردار زانميخصوص به عزه ب هاياريو ده هايشهردار يتمامو خدا قوت به ديخسته نباش

از  شيدر آغاز جلسه به مدت ب ريشورا با انتقاد از تأخ محترم استير  .ديخدمات را فراهم نما نهيدهد و زم ارائهبه مردم خدمات  ستيباياست كه م يامجموعه

  آغاز شود. ترعيتا جلسات هرچه سر ابنديموقع در صحن حضور به ستيبايكه در درون مجموعه شورا هستند م يي: اعضاندنمود ديساعت، تأك كي

كنون كردم و ا ديتأك شانيبار بنده به ا نيشهر رشت است، اما چند يدوازدهم شورا اري: شهردار خاطر نشان كردندنسبت به شهردار رشت،  يدر تذكر ايشان سپس

نشدند.  ريمد يادگسبه رانيمد نيدارند، ا يتيريسال سابقه مد 15 كيطور متوسط هر اند كه بهعزل شده يشهردار رانينفر از مد 30حدود  م،يگويدر صحن شورا م

 يبرا ييجا يحت و آنان مشخص نشده است يبرا يياند و هنوز جاعزل شده رانيمد نينفر از ا 30شد،  نهيآنان هز يبر سر سفره مردم نشستند و برا رانيمد نيا

 نيكار انجام شود؟ نام ا گذارنديهستند كه نم يگفته شود چه كسان ديكار انجام شود، با گذارندينم ديگوي: شهردار مايشان افزودند  .ندارند ابيغ و اعالم حضور

 11/4/1399 مورخ :         148جلسـه شـماره:  



  

~ ٢٠ ~ 

 

از  ان بايدبلكه ايشحذف كردن افراد باشد، نبايد  شهردار يدر آن كار انجام داد. هنر آقا ديو با ستيبهانه گرفتن ن يبهانه است، رشت جا هانيگفته شود، ا ديافراد با

تذكر  يصورت كتبام، اما اكنون بهتاكنون صحبت كرده شديداده شده است. بنده هر طور كه م نهيهز يشهر يروهاين نياز ا كيهر  يد. براكناستفاده  توانمند افراد

را در  يبا تجربه شهردار رانياز مد يكي: بنده تصريح كردند ،  شورامحترم  استير  استفاده شود. شوديكه صالح دانسته م ييعزل شده در جا رانيتا از مد دهميم

  مشخص نشده است. شيبرا يگاهيندارد و جا ابيغ ور اعالم حضو يبرا ييجا يگفت حت كند؟يچه م نجايا دميخود سوار بود، از او پرس يكه بر خودرو دميد ابانيخ

 رياخ يهاشود و پروژه فيتكل نييتع ترعيم بوستان ملت هرچه سرگمنا يموضوع شهدابايد : گفتند زين در بخشي ديگر از سخنانشان پور در ادامه يحاجآقاي 

است.  يريگيحال پ رد يشهردار ييربنايشهردار منطقه سه و معاون امور ز يبا همكار زيبوستان ملت ن ينماپروژه آب نيشود. همچن يريگيپ ستيبايم زين يعمران

  كار كردن است. يفرصت برا نيبهتر نيو ا مييبه كارگاه نما ليبدتشهر را  ستيبايما امروز م

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

 استير يها: بنده بابت تالشاظهار داشتندسالروز والدت حضرت امام رضا(ع)،  دنيفرارس كيبا تبررشت شهر  يشورا محترم عضو ،پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

 يارتباط اعضا جاديا برايشهر  يشورا ياز روابط عموم ريبا تقدايشان  .مينمايم ي(ص) تشكر و قدرداناءياالنبخاتم يامور مربوط به قرارگاه سازندگ يريگيپ برايشورا 

باشد كه شهروندان مشكالت خود را به ما  ياگونهبه ديدارند و نبا ياديز يها: مردم دغدغهندگفت ،يپل ارتباط كيبه عنوان  137سامانه  قيشورا با مردم از طر

ام كه : بنده از روز اول گفتهندكرد دي، تأك137شده توسط شهروندان در سامانه با اشاره به مشكالت مطرح ايشان  .ميها نباشرفع آن دغدغه ريگياما ما پ نديبگو

 يبرا ميخواهيو م ميبودن ندار يربوميغو  يبه بوم يكار كند، ما نگاه دياو كار كند را مطرح كند. شهردار با گذارندينمكند ادعا ميكه  ينام كسان ديشهردار با

ت، بنده كرده اس ريگ يموضوع در ضوابط شهردار ني: انداظهار داشت د،يپرداخت بن كارگران در شب ع تيبا اشاره به وضع پوريعلآقاي   .كنيمشهرمان تالش  يآبادان

كار به شهردار رشت  يسخت نهي: ما در زمندادامه داد عضو محترم شورا   با تنگنا مواجه هستند. زيما اندك است، اما كارگران ما ن يشهردار يكه درآمدها دانميم

 شانيا مينشده است. بنده از شهردار و تانجام ياما تاكنون اقدام را شهرداري تقبل كند %50كارگران مصوب شد  يليتكم مهيسال گذشته در رابطه با ب ،مكاتبه كرديم

  موضوع باشند. نيا ريگيپ خواهميم

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 

پرتنش در حوزه  يتا روزها ندكرد يدواريامام رضا (ع) ابراز ام الديم دنيدهه كرامت و فرارس كي، با تبري شهر رشتشورامحترم عضو  ي،رضا رسول در ادامه آقاي

  . برسد انيبه پا بيآس نيروزها با كمتر نيامام هشتم ا تيسالمت كشور پشت سر گذاشته شود و با عنا

سولي تأكيد كردند صعودآقاي ر شت يهابه پروتكل يشتريخودمان توجه ب ديكرونا، با روسيشدن آهنگ ابتال به و ي: با توجه به  سك د يبهدا ستفاده از ما شته و ا ا

آغاز  تيساوب كي يكار از طراح ني: اابراز كردند الن،ياستان گ يو صندوق پژوهش و فناور النيگ يكارخانه نوآور ياندازراه و كاره با اشاره به شروع بايشان   .ميباش

 ييهاشهرها و استان نيكرده است و ما جزو اول جاديرا ا ييفضا يجمهور استير يمختلف امروز به ثمر نشست. در كشور ما معاونت علم يهاشد و با كمك كارگروه

ار ساخت يدو مجموعه با ارزش برا يو با همت بخش خصوص جمهورييسر محترم معاون ي،دكتر سورنا ستار. روز گذشته با حضور مياكه از آن استفاده كرده ميهست

فاز اول آن مورد  ندهيتا چند ماه آ اين اســتشــد و تمام تالشــمان  يزانداراه النيگ يكارخانه نوآور نياســتان و اول يصــندوق پژوهش و فناور، شــهر رشــت يعلم

شتوانه فكر يعنيمولد جامعه  انيحدفاصل م يكارخانه نوآور ني: اافزودند شورا محترم ضوع  .رديقرار بگ يبرداربهره مند هرهب يكاف يو آموزش يمال ،يجوانان كه از پ

ساختارها ستندين شامل  صنعت  شد. در هممي و...  رفعاليفعال و غ يو بخش  ستا م نيبا شكر ستيبايرا ستاندار  ي ويژهت ش النيگمحترم از ا شته با  نيكه به ا ميدا

  .افتنديمراسم حضور  نيا ي شركت دربرا ي كهدكتر ستارهمچنين تشكر از آقاي و دبخش كمك كردن

 كيالمپ هينتوانستند سهم يالنياز ورزشكاران گ كيچي: در دوره گذشته متأسفانه هكردند، اظهار  در شهر رشت كيالمپ هيبا اشاره به كسب سهم آقاي دكتر رسولي

سب نما شته يو از طرف نديرا ك سهم زين كيالمپ ي در ادوار گذ سب  س كيالمپ هيتعداد ك شت ب شهر ر سهمرخ مونيم يقكم بود، اما اكنون اتفا ارياز   هيداده و دو 

سط  شته يپور و محمد رهبر يهاد نيآرمآقايان: تو ش يهادر ر شم سهم 8 يعني يربازيتكواندو و  صد از كل  سب يهاهيدر شور ك ست و كل ك يم اين رواز  شده ا

دراستان با مشكل  يو اقتصاد قونعتواسطه عدم وجود صكه حوزه ورزش به ميداني. همه ما مميريجوانان ورزشكار شهر رشت در نظر بگ يبرا يقيمباحث تشو ستيبا

 النيورزش و جوانان استان گ ركليمد نياستان و همچن يورزش رانياز زحمات مد ديو با ستين ياتفاق رسديسه مما از صفر بهكيالمپ يهاهيسهم نكهياست.امواجه

  نمود. يقدردان

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 

 لند، موضوعات و سؤاالت ليگ يطرح پارك آب ي: از ابتدااظهار كردندوالدت امام رضا (ع)،  كي، با تبري شهر رشتشورامحترم عضو ي، علو نيرحسيامسيد در ادامه آقاي

 يدوسوم از اعضا يعنيشورا  محترم عضو 8لند بر اساس اخذ مجوز از  ليتحت عنوان پروژه گ يقرارداد يگذارهيحوزه سرما يشورا برا نامهنييمطرح بود، طبق آ ياريبس

مدنظر  يهايبررس زيود نداشت و مشاور نپروژه وج نيا يالزم برا يهاتيشده بود كه شفاف موضوع مطرح زيدر همان زمان ن. شده است شورا به فراخوان گذاشته و امضاء

 زين يو شهردار دهديم يرا به شهردار يمجوز نيچن يگذارهيسرما نديفرآ ليارائه نشده بود و شورا به جهت تسه زيالزم به شورا ن 3Dطرح   يخود را انجام نداده و حت
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ط توس نيزم فيتوق ليبود و به دل شده نييآن تع يكه برنده برا يسازمان خدمات موتور نيزم يگذارهيدر پروژه سرماآقاي علوي افزودند:   .كنديفراخوان برگزار م

خوب  يهاپروژه جزو پروژه نيا يگذارهيكه از لحاظ سرما يطيهم در شرااست. آن ماندهيباق نيزم يماه است كه كار رو 8در حال حاضر حدود  ،ياجتماع نيسازمان تأم

واقع  يكامل شورا و شهردار يلند كه با همراه ليشده بود؛ اما در پروژه گ در نظر گرفته %50پروژه  نيدر ا يسهم شهردار رايز شد،يمحسوب م يشهردار يبرا

 بر جاده تهران كه نيزم نكهيا انيبا بايشان    رو گرفته شود.شيپ ياحتمال يضررها يشده و جلو به آن پرداخته يصورت جدبه ستيبايوجود دارد كه م يشد،مسائل

خاطر نشان ، جاي سوال است عقد قرارداد كرده است نيزم نيا يتذكرات شورا، بدون داشتن سند برا رغميچگونه عل يموضوع كه شهردار نيو خود ا ستاسند  فاقد

 يطيهم در شرا. آنشوديگورستان م يبا كاربر ينيزم ياز سهم شهردار يو بخش شوديم اسبهگورستان مح يهزار تومان با كاربر 600 يمتر متيبا ق نيزم ني: اكردند

 يجارت يكاربر نيزم نياست كه ما قرار است در ا ني. نكته اهستند يصنعت يباالتر و كاربر يمتيق يمحدوده دارا نيداخل كوچه هم يهانيزم ايمجاور و  يهانيكه زم

  .ميداشته باش

 متيو ق رديپذيصورت م زيو محاسبه عوارض ن كنديمشخص كار خود را ارائه م يهابدون ارائه نقشه يصورت شفاهبه مانكاري: پفزودند شهر رشت ا يشورا محترم عضو

. دابي رييتغ يبه تجاراز گورستان  استآن قرار  يكه كاربر يامنطقه تيبا موقع ينيزم يهم برا. آنشوديهزار تومان در نظر گرفته م 10به مبلغ  يامنطقه يكاربر رييتغ

محاسبه و سؤال،  كيوساز شهر رشت هستند با كه در بازار ساخت يپروژه شده است. كسان نيدر ا يموجب كاهش سهم شهردار رسدياست كه به نظر م ينكات هانيا

  وارد خواهد شد. يتوجهقابل انيز يشهردار ي به درصد 10با سهم آورده  رسدينخواهد گفت و به نظر م %10 يمكان تيموقع نيرا قطعاً در چن نيسهم مالك زم

مت از س گذارهيسرما يشفاه با سفارشفراخوان انتخاب شده است، اما  قيآنكه مشاور از طر رغمي: علندبا انتقاد از نحوه انتخاب مشاور طرح، گفت نيهمچن يعلوآقاي 

كف مشاركت در كل پروژه  ستيبايبر اساس مجوز م ي. شهردارشوديتخلف آشكار م كيپس از فراخوان در مرحله عقد قرارداد دچار  ياست. شهردار شده يمعرف ايشان

شده توسط شورا به  خالف مجوز ارائه يعني نيو ا شوديم يدرصد از فقط پروژه پارك آب 55به  ليكه در هنگام عقد قرارداد تبد گرفتيدرصد از كل در نظر م 10را 

  ست؟يچ ليتعج نيا ليدل ستياز عقد قرارداد است و مشخص ن شيپ نيزم يكاربر رييو انجام نشدن تغ يتوسط شهردار نيمبحث نداشتن سند زم گريشهردار، موضوع د

و  شدهدهيد يپارك آب يدرصد از كل درآمد برا 0,6 ايدرصد و  6 زانيدرآمد در سال نخست، م ينيبشيمطالعات پروژه و جدول پ 207: در صفحه ندكرد دي، تأكايشان

 رشت در نظر گرفته يشهردار يآن برا درصد 55كه  يپارك آب يدرصد از كل درآمد برا 6اگر همان  يشده است، حتدرصد در نظر گرفته 70اما  يتجار يسهم فضا

  . حد سروصدا داشته است نيكه تا ا ياهم در پروژهدرصد است آن 3,5 يال 3در سال نخست حدود  ي، سهم شهردار شده

ور : در جلسه با حضاذعان داشتندتذكرات داده شد،  يصورت شفاهها آن است كه در طول دو هفته بهصحبت نيدر مطرح كردن ا ريتأخ ليدل نكهيا انيبا ب آقاي علوي

. خواهش استموجود  زيآن ن لميفوق تذكر داده بود و ف نيداشتن سند زم اريشورا نسبت به عدم در اخت يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم محترم سيشهردار رشت، رئ

 توانديكه م يقرارداد نيچن ياز خسارت حقوق يريشورا حضور داشته و پاسخگو باشد و برحسب جلوگ ياست كه شهردار در جلسه بعد نيشورا  ا محترم استيبنده از ر

شت ر يقرارداد سر شهردار نيكنم كه در ايده احساس مشود. بن يبررس دياعالم شود و محاسبات با ترعيو فسخ آن سر يحقوق يريرشت وارد كند، جلوگ يبه شهردار

 هر توانديو م دهيمنعقد شده است كه به امضاء شهردار رشت رس ياما قرارداد م،ينمايم ياز ادامه كار قدردان يريكاله رفته است و از دادستان محترم به جهت جلوگ

  رشت داشته باشد. يشهردار يبرا يبار مال يزمان

 ، اما بهپروژه انجام ندهد يبرا ياقدام يبدون اعالم شهردار گذارهيشده است تا سرما دياند كه تأكگفته يگذارهي: البته دوستان در سازمان سرماندنشان كرد خاطر ايشان

 يبرا يمناسب يكرد تا فضا يدواريابراز ام النياستان گ يكارخانه نوآور ياندازار راهه كبا اشاره به آغاز ب نيهمچن شورا محترم عضو  شده است. قرارداد امضاء نيهرحال ا

و  5: فراخوان فاز دو پروژه ژابراز كردند(ع) انجام شده است،  يبلوار امام عل يفراخوان عموم ديتجد نكهيپور با اعالم ا يحاج سپس آقاي  شود. جادينخبگان شهر رشت ا

  سه پروژه آغاز شود. نيا يزودهب ميدوارياست و ام رفتهيصورت پذ زين يكوچك ديبلوار شه

 يالنيرگيآنان غ يپالك خودرو يو حت نديآيم النيهستند كه به گ يربوميغ يافراد ميبگو ديبا ستين النيصنعت در گ شوديگفته م نكهي: در خصوص اايشان افزودند

 تيوضع زياست و داماش ن يبحران طيدر شرا دروديندارند، سپ يخوب طيكه شرا ميدر شهر رشت دار ييهاميزبان در آن حضور ندارد. ما ت لكيكه گ ميدار ياست، ما شركت

. سوزاننديشهر نم نيا يهاميت ياما دل برا كنند،يو داماش را متحول م دروديمانند سپ ييهاميت تيهفته درآمد خود وضع كيكه با  ميدار ييهاندارد. ما شركت يخوب

ه به النيرا به مردم گ مياستعفا داده و ت النيداماش گ مياز ت يجمعصورت دستهما به مروزكمك كنند، ا تيوضع نيبه ا خواهميم النيموضوع را بنده از استاندار گ نيا

ز ا به شركت پگاه وصل كرد و النيگ دياستاندار فق يرا مهندس قهرمان ميت نيروز هم كي و پاسخ بدهند. نديايامروز ب زدنديها را مآن حرف يكه روز ييها. آنميكرد

  كمك كنند. نهيزم نياستاندار به ما در ا ياست كه آقا نيانتظار ما ا اين رو
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    اعالم وصول طرح ها و لوايح:   

در دبيرخانه شورا  10/4/99مورخ  723ثبت شده به شماره   9/4/1399مورخ  1399- 2380-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 1

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي "يك واحد تجاري در راستاي اجراي طرح خيابان اقتصاد تملك"درخصوص

تن از اعضاي محترم شورا، ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر گرديد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط  9با توجه به حضور 

  ارجاع گردد.

عدم "در دبيرخانه شورا در خصوص  11/4/99/ش مورخ 728/99نامه طرح سوال آقاي فرهام زاهد نائب رئيس محترم شورا ثبت شده به شماره  -2

  اعالم وصول شد. "پيگيري و انجام مناسب موضوع تأمين اجتماعي كارگران رسمي و قراردادي و همچنين حل مشكالت كارگران حجمي

بي نظمي  "در دبيرخانه شورا در خصوص 11/4/99/ش مورخ  729/99حجت جذب عضو محترم شورا ثبت شده به شماره  نامه طرح سوال آقاي -3

اعالم  "و بي توجهي در برگزاري به موقع مناقصات در حوزه كارخانه كود آلي كه باعث تضييع حقوق شهر، شهروندان و شهرداري گرديده است

  وصول شد.

بند سوال از 11 "در دبيرخانه شورا در خصوص  11/4/99/ش مورخ  730/99از اعضاي محترم شورا ثبت شده به شماره نامه طرح سوال تني چند  -4

  اعالم وصول شد. "شهردار محترم شهر رشت

  

  *دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

1  

ثبت شده  3/3/1399مورخ  1399- 952-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

مبني بر اينكه شهرداري رشت در  در دبيرخانه شورا ، 6/3/99مورخ  417به شماره  

(به مالكيت رسمي  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2نظر دارد؛ نسبت به تملك 

آقاي شهرام احمدي مرجقل) از ششدانگ مقدار واقع در مسير خيابان، به 

بع، بر اساس كارشناسي كارشناسان رسمي دادگستري در مترمر 2/163مساحت

 1399عمراني بودجه سال  40104001ريال از رديف بودجه  000/000/112/26قبال مبلغ 

اقدام و معادل مبلغ مورد معامله به امالك تحت مالكيت فروشنده و يا  هر ملكي كه 

ري، ارض تغيير كاربتوسط نامبرده معرفي مي گردد نسبت به ارائه خدمات از قبيل عو

تخلفات ساختماني، عوارض نوسازي و ساير خدماتي كه در صالحيت و اختيار 

شهرداري قرار دارد به نرخ روز،  با عنايت به اينكه شهرداري رشت در سال هاي 

مترمربع در مسير خيابان  60/391دانگ از پالك ثبتي مذكور به مساحت   5/3ماضي 

گلسار، بلوار ديلمان، روبروي هايپر ماركت ديلمان را  متري به نشاني:  10و  18هاي 

و سند اصالحي  به شماره  24/6/92مورخ  7846به موجب سند قطعي به شماره 

 5/2رشت خريداري نموده است و  266تنظيمي دفترخانه  27/11/92مورخ  8686

دانگ از ششدانگ پالك ثبتي فوق الذكر كه در مالكيت رسمي آقاي شهرام احمدي 

 23/8/96مورخ  9609971335600788رجقل قرار دارد برابر دادنامه شماره م

دادگاه حقوقي رشت حكم به خلع يد و قلع و قمع اعيانات احداثي  16صادره از شعبه 

عليه شهرداري رشت صادر شده است همچنين با توجه به اينكه خيابان هاي مورد 

در تصرف شهرداري قرار  نظر توسط شهرداري منطقه يك آسفالت گرديده و عمال

  .دارد، اقدام نمايد

در جلســـه مشـــترك 

ـــــاي  كميســـــيون ه

ــــه و  ــــه و بودج برنام

ـــعه و  ـــوقي  و توس حق

ــورا  ــهري ش ــران ش عم

ـــــس از  مطـــــرح و پ

بحــث و تبــادل نظـــر 

ـــا  ـــت ب ـــمن موافق ض

ــــنهادي  ــــه پيش اليح

ــل از  ــد قب ــرر گردي مق

ــبت  ــدمات نس ــه خ ارائ

بــــه تنظــــيم ســــند 

  مشاع اقدام گردد.

137  

142  
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20/3/99  

8/4/99  

  

  

  

  

20/3/99  

8/4/99  

  



  

~ ٢٣ ~ 

 

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :

عنوان مخالف به لمانيواقع در گلسار بلوار د يدانگ مشاع از پالك ثبت 2,5 يداريخر حهيالعضو محترم شورا، در خصوص  يعلو نيرحسيامسپس آقاي سيد 

د، ش يبررس ونيسيدو كم انيداشت و مجدداً در جلسه مشترك م يصحن آمد و ابهاماتآن به  از مطرح شد و پس ونيسيدر دو كم حهيال ني: انداظهار داشت

 ميو دو و ن شدهيداريدانگ ملك خر ميو ن هدو مالك داشته است و س 91ملك در سال  ني. امياقانع شده يشهردار حاتيكه ما از توض ستيبدان معنا ن نيا

در آن  اقدام مشخص و واضح است. نيدر ا ينفس عملكرد شهردار نياست. ا نشدهيداريشده و در دسترس بوده، خرمالك شناخته نكهيا رغميعل گريدانگ د

ر د ياتفاق نيوقت ابالغ شود كه چن رانيموضوع در متن مصوبه آورده شود و تذكر به مد نيا ستيباياست و م رفتهيتوافق صورت پذ نياز مالك يكيسال با 

 توانستيرشت است و در همان زمان م يرشهردا ياقتصاد كيدر حال حاضر شر ماندهيدانگ باق ميمالك دو و ن گريد ياتفاق افتاده است. از سو دوره نيا

اما  ميببر شيكار را پ نيا ميتوانستيو م ميبود يما در همان زمان با مالك در حال همكار ،بداي مالك دست تيو با رضا يدوطرفه به نفع شهردار يبه توافق

  و بعداً دست برنده را داشته باشد. اورديدادگاه را به دست ب هيتا مالك ابالغ ميمنتظر ماند

  .ردندك حيبا مالك را تشر هيمذكور، روند تهاتر و تسو حهيال حيدر توض، رييس محترم كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر رمضانپور احمددر ادامه آقاي 

  است. باشد،يساختمان وارش كه در اجاره مالك م انهيماه يبها جز مبلغ اجارهتا در متن مصوبه آورده شود كه نحوه تهاتر به ندكرد ديتأكنيز  يعلو آقاي

  

 متن مصـوبه شـورا:

ــوص ــهرداري درخص هادي ش ــن حه پيش فاد الي لك  با م نگ مشــاع پالك ثبتي  5/2تم ــمي  16159دا يت رس مالك به  )  

شهرام احمدي مرجقل)  ساحتآقاي  سير خيابان، به م شدانگ مقدار واقع در م ش سي  2/163از  شنا ساس كار مترمربع، بر ا

ستري در قبال مبلغ  سمي دادگ سان ر شنا سال  40104001ريال از رديف بودجه  000/000/112/26كار ، در  1399عمراني بودجه 

و قبل از ارائه خدمات نسبت به تنظيم سند صورتيكه خدمات اشاره شده در اليحه شامل اجاره ماهيانه ساختمان وارش نباشد، 

 مشاع اقدام گردد، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  زاهدفرهام   5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢۴ ~ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسهدستور   رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

2  

 18/2/1399مورخ  1399-569-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف   

در دبيرخانه شورا در پاسخ به  22/2/99مورخ  295ثبت شده به شماره 

شوراي اسالمي شهر رشت مبني  27/9/98/ش مورخ 583/98نامه شماره 

بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به تملك دو قطعه زمين به 

 5021مترمربع داراي پالك هاي ثبتي  46مترمربع و  55/11مساحت هاي 

رشت به نشاني: خيابان طالقاني روبه روي پمپ  4بخش  43سنگ  5022و 

بنزين چمارسرا، متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب بعقوبي 

گردويشه (با وكالت آقاي فرهاد داداردوست) كه در مسير تعريض خيابان 

آسفالت گرديده و عمال  4فته و توسط شهرداري منطقه طالقاني قرار گر

در تصرف شهرداري قرار دارد را براساس كارشناسي كارشناسان رسمي 

 40104001ريال از محل رديف اعتباري  000/000/250/7دادگستري به مبلغ 

: ميدان 1 تملك مسيرهاي"عمراني بودجه سالجاري تحت عنوان

و معادل بهاي تعيين شده به  "ع) و..وليعصر(عج) تا ميدان امام علي (

امالك متعلق به فروشندگان و يا هر ملكي كه از ناحيه فروشندگان معرفي 

مي گردد، خدمات از قبيل تغيير كاربري، عوارض نوسازي، تخلفات 

ساختماني و ساير خدماتي كه در صالحيت و اختيارات شهردراي رشت 

  مي باشد، اقدام نمايد.

سيون در جلسه مشترك كمي

 برنامه و بودجه و حقوقي و نيز 

توسعه و عمران شهري شورا 

مطرح و پس از بحث و تبادل 

نظر با پيشنهاد شهرداري 

  موافقت گرديد.

142  

  

  

210  

215  

8/4/99  

  

  

6/3/99  

8/4/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :

 : متن مصـوبه شـورا

صوص  شهرداري در خ شنهادي  ساحت هاي  "با اليحه پي مترمربع داراي  46مترمربع و  55/11تملك دو قطعه زمين به م

رشت به نشاني: خيابان طالقاني روبه روي پمپ بنزين چمارسرا، متعلق به  4بخش  43سنگ  5022و  5021پالك هاي ثبتي 

ست) واقع شه ( با وكالت آقاي فرهاد داداردو سير تعريض خيابان  خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب بعقوبي گردوي در م

ستري به مبلغ  سمي دادگ شناس ر سي كار شنا ساس كار  40104001ريال از محل رديف اعتباري  000/000/250/7طالقاني، برا

سالجاري تحت عنوان سيرهاي "عمراني بودجه  صر(عج) تا ميدان امام علي (ع) و..1تملك م و با مفاد اليحه  ": ميدان وليع

  افقت گرديد.پيشنهادي به اتفاق آرا مو



  

~ ٢۵ ~ 

 

  
  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

3  

ثبت شده  22/3/1399مورخ  1399-44458-شهرداري رشت به شماره ش ر نامه 

در دبيرخانه شورا در خصوص نامگذاري معابر پيرو  24/3/99مورخ  572به شماره  

  به شرح؛ 19/3/99شصت و نهمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ 

مام رضا(ع) از ابتداي دارسازي ) واقع در بلوار ا5 ژ( j5نامگذاري خيابان جديداالحداث  -1

روبروي كاله تا ابتداي ساختمان اداره كل هالل احمر شهرستان رشت بعد از پمپ بنزين فرزانه 

 ."سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني "واقع در بلوار وليعصر (عج) به نام خيابان 

ار انتظام تا دهنه بلوتغييرنام خيابان فاز دوم سردار جنگل از ابتداي تقاطع غير همسطح  -2

   "بلوار مدافعان سالمت "ضيابري به نام 

جنب مسجد حجتيه به نام -تغييرنام خيابان سوخته تكيه واقع در خيابان شهيد مطهري -3

  . "خيابان آيت ا...حجتي"

عين به خيابان دكتر م-تغييرنام خيابان بيستم معروف به بيست متري گاز واقع در گلسار -4

  ."پروفسور فضل اله رضاخيابان "نام 

خون گيالن با توجه به فاقد  يكوچه منتهي به پارك انديشه جنب اداره كل اهدانامگذاري  -5

  ."ونكوچه اهداي خ"به نامكوچه نام بودن 

هت به جبه نام كوچه شهيد كريم محمدي بلوكان نام  كوچه مسعود واقع در منظريه  ريغيت -

   ."يد كريم محمدي بلوكان(مسعود سابق)رضايت اهالي كوچه به نام كوچه  شه

يون  ميســــ ك در 

فــرهــنــگــي و 

ـــورا  اجتمــاعي ش

پس از  طرح و  م

بادل نظر  حث و ت ب

ــــنــهــاد  ــا پــيش ب

بند  6شهرداري در 

  موافقت گرديد.

120  10/4/99  



  

~ ٢۶ ~ 

 

  

  

 خالصه مفيد مذاكرات 

  :متن مصـوبه شـورا

به تن از اعضاي محترم شورا،  8نامگذاري معابر در شش بند پيشنهادي؛ با توجه به حضور  با  پيشنهاد شهرداري درخصوص

  .گرديد اتفاق آرا موافقت

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حجت جذب  1

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  2

      ☐  ☒  رضا رسولي  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  5

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  6

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

4  

  

  

  

  

  

  1ـ4

  

ثبت شده در  9/4/99مورخ  4849/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

مصوبات   3پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بند  9/4/99مورخ  715دبيرخانه شورا به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 21/3/1399جلسه فوق العاده مورخ يكصد و چهل و پنجمين 

مصوبات آن شورا با موضوع تصويب تعرفه بهاي خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافر  3پيرامون بند 

 شهرداري رشت؛ 1399سال 

ذيل  2تبصره ها نيز اصالح شده است با هاي مسافربري با توجه به اينكه شماره رديفـ در بخش پايانه1

 جدول همخواني ندارد.

آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده  5ماده  3ـ بخش تاكسيراني: به موجب تبصره 2

قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه هاو مجوزهاي 

بهره برداري حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با موضوع اين آيين نامه و حق امتياز پروانه 

تصويب شوراي شهر يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور توسط شهرداري ها و دهياري هاي كشور 

 (هم از حيث عنوان و هم از حيث مبلغ) تا اخذ تأييديه به سازمان مذكور ممنوع خواهد بود.

      



  

~ ٢٧ ~ 

 

  

  

 8472اس تعرفه صدور پروانه ها و مجوزهاي ناوگان بار و مسافر به شماره ي  ـ بخش حمل و نقل بار: بر اس3

دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور حق  9/3/1396مورخ 

ثبت (امتياز) صدور پروانه بهره برداري شركت هاي باربري حمل و نقل بار درون شهري به مدت پنج سال 

خواهد داشت لكن در تعرفه مصوب شورا اين مدت كماكان به دو سال تقليل پيدا كرده است كه خارج  اعتبار

 از حدود وظايف و اختيارات آن شوراست.

آيين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر الزم است شورا در  16ماده  2و  1ـ با عنايت به تبصره هاي 

و تعجيل اعضا در جلسه شورا رسيدگي و نتيجه پايان هر جلسه به موجه و غير موجه بودن تاخير 

  را اعالن نمايد. 

 خالصه مفيد مذاكرات 

 متن مصـوبه شـورا

  اعالم گردد: ديگرد به اتفاق آرا مقرر رأي اخذ و نظرو تبادلمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث

در ارتباط تعرفه بهاي خدمات  شهر رشت ياسالم يشورا 21/3/1399 مورخ العادهفوق جلسه 145صورتجلسه  3در خصوص بند 

  :1399سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

 ذيل جدول بخش پايانه هاي مسافربري حذف گرديد. 2تبصره  -1

 21/2/1388 – 8706هاي كشور به شماره ها و دهيارياجراي آن تعداد از عناوين تعرفه بهاء خدمات كه خارج از چارچوب اعالمي سازمان شهرداري -2
آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور تاكسيراني، منوط به اخذ  5ماده  3هستند مستند به تبصره 

 تاييديه وزارت كشور مي باشد.

  ال لحاظ و تعرفه اصالح گرديد.مدت اعتبار امتياز صدور پروانه بهره برداري شركتهاي باربري حمل و نقل بار درون شهري، پنج س -3

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  علوي سيداميرحسين  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٨ ~ 

 

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  2ـ4

  

ثبت شده  9/4/99مورخ  4849/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

 4پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بند 9/4/99مورخ  715در دبيرخانه شورا به شماره 

شوراي اسالمي شهر  21/3/1399مصوبات يكصد و چهل و پنجمين جلسه فوق العاده مورخ 

  رشت به شرح ؛

ها و خودروهاي تحت نظارت مصوبات آن شورا با موضوع نرخ كرايه شركت 4د پيرامون بن

 ؛ 1399سازمان مديريت حمل ونقل و بار و مسافر در سال 

ـ با عنايت به صالحيت دولت در هماهنگي و اصالح تصميمات مراجع قيمت گذاري به موجب 1

مجمع  19/7/1373ماده واحده قانون اصالح قانون تعزيرات حكومتي مصوب  3تبصره 

 19/11/92ن مورخ  50204/ت 173496تشخيص مصلحت نظام و مطابق تصميم نامه شماره 

ستاد هدفمند سازي يارانه ها ، تركيب و اهم وظايف كارگروه تنظيم بازار از جمله هماهنگي 

و نظارت بر تعيين تعرفه ، قيمت گذاري ، بازرسي كاالها و خدمات و هماهنگي مراكز تصميم 

ي امور مذكور تعيين گرديده است و نيز نظر به اينكه افزايش تعرفه ها به خصوص در گير

بخش حمل ونقل عمومي آثار رواني تورمي در شهر دارد بنابراين به منظور لزوم اعمال نظارت 

هاي قانوني جهت مصالح عمومي شهر و جلوگيري از ناهنجاريهاي  اجتماعي الزم است قبل 

و تغيير قيمت مراتب را با داليل توجيهي متقن براي بررسي به كارگروه  از از هر گونه اقدام

تخصصي تنظيم بازار استان اعالم نمايند تا پس از هماهنگي هاي الزم و در صورت مقتضي، 

پس از اخذ مجوز الزم از آن كارگروه اعمال شود لذا پس از وصول مدارك مربوطه اعالم نظر 

  خواهد شد.

آيين نامه داخلي شوراي اسالمي شهر الزم است شورا  16ماده  2و  1ه هاي ـ با عنايت به تبصر

در پايان هر جلسه به موجه و غير موجه بودن تاخير و تعجيل اعضا در جلسه شورا رسيدگي 

  و نتيجه را اعالن نمايد.

      

 خالصه مفيد مذاكرات 

...............................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا

  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

ها و نرخ كرايه شركت در ارتباط با شهر رشت ياسالم يشورا 21/3/1399 مورخ	 فوق العاده جلسه	 145صورتجلسه  4در خصوص بند 

  ؛1399ونقل و بار و مسافر در سال  خودروهاي تحت نظارت سازمان مديريت حمل

مقرر گرديد ابتدا شهرداري رشت پيگيري هاي الزم را جهت اخذ سقف افزايش نرخ حمل و نقل عمومي از كارگروه تخصصي تنظيم بازار 

   استان استعالم و متعاقباً موضوع بررسي و اعالم گردد.



  

~ ٢٩ ~ 

 

  
  
  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا 5

 *خالصه مفيد مذاكرات 
..................................................................................................................................................................................................................................................  

 

  شورا :*متن مصوبه 

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

رأس  4/2/99مورخ  1398-8325-، ش ر ف 9/4/1399مورخ  1399- 2380-ش ر ف  هاي شماره؛شهرداري از جمله نامه

  برگزار گردد. 18/4/1399روز  چهارشنبه مورخ   17ساعت 

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٠ ~ 

 

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20:30جلسه رأس ساعت

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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شهر اسالمي  در محل ساختمان شوراي 17:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت،رأس ساعت  ، يكصد و چهل و نهمين جلسه16/4/99مورخ  771براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. هستيرئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم پور اسماعيل حاجي رشت به رياست جناب آقاي 

   :ات جلسه دستور

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  16/4/1399مورخ  1399-2715-برر سايي و "درخ شنا برگزاري فراخوان عمومي 

  ."وليعصر و احداث تقاطع هالل احمر در بلوار  5گذار بازگشايي مسير ژجذب سرمايه

  شماره ش ر ف شهرداري به  شنهادي  سي اليحه پي صوص  9/4/1399مورخ  1399- 2380-برر تملك يك واحد ملك تجاري "درخ

  ."مترمربع 16/43داراي سرقفلي آقاي محمد رضايي به مساحت 

  دمات سازمان هاي تعرفه درآمد و بهاي خ "در خصوص 4/2/99مورخ  1398-8325-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف

  ."99سيما و منظر سبز شهري،فنĤوري اطالعات و ارتباطات و مديريت پسماند شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  / 16/4/99/ش مورخ 773/99در پاســخ به نامه شــماره   17/4/99مورخ 65052/99بررســي نامه شــهرداري رشــت به شــماره ش ر 

مبني بر  ابالغ  جلسه اي   11/4/99/ش مورخ 730/99ر رشت طي نامه شماره درخصوص طرح سوال اعضاي محترم شوراي اسالمي شه

  ديگري با رعايت حقوق قانوني شهردار جهت استماع دفاعيات ايشان.

  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
  داشتند. گرامي را شهدا همه ياد علوي، شهيد نامه وصيت از بخشي قرائت ر، منشي محترم شورا، بادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن عليپو

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

: فتندگ اخير، روزهاي در كرونا گرفتن اوج از نگراني ابراز عرض سالم، با ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي     

 خطري نگز اين. ندهد رخ مجدداً گذشته تلخ اتفاقات تا گرفته جدي را بهداشتي هايپروتكل بايستمي مردم داشتيم، رشت در را كشته اولين متأسفانه روز 25 از پس

رمان د كادر هايتالش از قدرداني با ايشان  .نيستند امان در جوانان و پيرها همانند نيز نوجوانان و كودكان اكنون نيست، مطرح جوان و پير بحث ديگر. ماست براي

 شايد دهد،ب رخ اتفاقاتي چنين ديگر بار نكردهخداي  اگر. ندارند كردن صحبت ناي حتي هاآن از بسياري اند،خسته بسيار درمان كادر اعضاي و پرستاران: گفتند نيز

  .بربندد رخت جهان و سرزمين اين از ويروس اين تا كنيم تالش بايستمي همه. باشد نداشته وجود گذشته همانند مقابله توان ديگر

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 مردم توسط بهداشتي هايدستورالعمل رعايت لزوم بر تأكيد با رشت شهر شوراي رئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي شيرزاد سپس، سركار خانم فاطمه

 هايپروتكل و كرده استفاده ماسك از حتماً هايشانخانواده و خود سالمتي حفظ براي مردم: اظهار داشتند كرونا، ويروس گسترش از بيشتر هرچه جلوگيري جهت

 تا دهند قرار ارك دستور در هفته اين براي را هاييبرنامه امر متوليان و مسئوالن: افزودند حجاب، و عفاف روز تيرماه 21 به اشاره ايشان با .بگيرند ترجدي را بهداشتي

 ينهمچن و كنندمي تالش و كار خانه از خارج كه است بانواني براي مصونيت ايجاد اصلي عامل حجاب زيرا گردد، محقق اسالمي حجاب حفظ با بانوان امنيت و آرامش

 هايفروشگاه به اشاره با محترم هيأت رئيسه شورا عضو .نمايند تالش خود حجاب حفظ در جامعه مردان و زنان كه اميدواريم و است خانواده تحكيم و حفظ عامل

 بيشتر هگذشت هايسال به نسبت كنندمي فعاليت عرصه اين در رشت شهر در كه هاييفروشگاه خوشبختانه: گفتند عفاف نيز و حجاب ملزومات و كاالها كنندهارائه

شيرزاد با بيان اينكه مسئوالن بايد از فعاالن حوزه عفاف و حجاب خانم   .گيرد قرار سئولين،م مورد توجه بيشتر الزم است رفع مشكالت مالي اين مراكز اما است، شده

 و حجاب هاينمايشگاه ساالنه برگزاري به اشاره با ايشان.: طراحاني كه در حوزه حجاب اسالمي فعاليت ميكنند قابل تقدير استندبيشتر حمايت كنند خاطرنشان كرد

 حوزه در هك طراحاني و توليدكنندگان. نمود موكول ديگر زماني به را عفاف و حجاب نمايشگاه برپايي بايستمي كرونا ويروس شيوع به توجه با: داشتند اظهار عفاف،

 و هاطرح در كنندمي توليد نامناسب هايطرح كه توليدكنندگاني از دسته آن رودمي انتظار و اندكرده توليد را خوبي هايطرح هستند، ارائه حال در اسالمي حجاب

  .نمايند تجديدنظر خود توليدات

 18/4/1399 مورخ :         149جلسـه شـماره:  
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  ؛  اعالم وصول طرح ها و لوايح

در دبيرخانه شورا در  16/4/99مورخ  768ثبت شده به شماره   11/4/1399مورخ  1399- 2161-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 1

  اعالم وصول شد. "كيلو وات 20ريم فشار قوي برق جابجايي دكه مطبوعاتي بلوار ديلمان به علت قرارگرفتن در ح"خصوص

در دبيرخانه شورا  12/4/99مورخ  737ثبت شده به شماره  10/4/1399مورخ  1399- 2329-رفـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش2

ارزش قيمت منطقه اي بلوك  25و همسازي  1399، اصالح برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  1399جايزه تشويقي سال "درخصوص

با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت  "1398با ساير بلوك ها نسبت به سال  99سال 

  آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.

در دبيرخانه شورا  18/4/99مورخ   784ثبت شده به شماره  15/4/1399مورخ  1399- 2085-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 3

با قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  و اخذ رأي  "افزايش رديف اعتباري نيروهاي شركت آروند تدبير كاسپين"درخصوص

  يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.ضمن مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت 

در دبيرخانه شورا  18/4/99مورخ   790ثبت شده به شماره  17/4/1399مورخ  1399- 2725-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 4

مديركل  25/10/1398مورخ  169837/65/25واگذاري مكان نصب و حق بهره برداري از فضاهاي مورد توافق با توجه به نامه شماره "درخصوص

محترم ارتباطات و فناوري اطالعات استان گيالن(درخصوص نيازسنجي نقاط تحت تملك شهرداري هاي داراي مجوز از سازمان تنظيم مقررات و 

ظر  و تبادل نبا قيد دوفوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "ارتباطات راديويي كشور (همراه اول، رايتل، ايرانسل) با تولي گري شركت ايرانسل

  اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع شود.

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

ثبت شده به  16/4/1399مورخ  1399-2715-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

مبني بر اينكه با عنايت به بازگشايي معابر جديد در دبيرخانه شورا  18/4/99مورخ   785شماره 

گونه مناطق و افزايش امكان دسترسي و ايجاد امكان اجراي شهري، ضمن باال بردن ارزش افزوده اين

فراخوان پروژه هاي محرك توسعه، رشد اقتصادي و.. شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به برگزاري 

(از جاده الهيجان تا جاده پيربازار) و  J5عمومي شناسايي و جذب سرمايه گذار بازگشايي مسير 

به جهت ايجاد شرايط رفاه براي شهروندان،  (تقاطع هالل احمر) احداث  تقاطع بلوار وليعصر(عج)

تسهيل در عبور و مرور و كاهش بار ترافيك يكي از پرترافيك ترين مسيرهاي درون شهري و همچنين 

هاي توسعه و درآمد پايدار با استفاده از منابع مالي نوين و استفاده از توان بخش ايجاد زيرساخت

آيين نامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت  13اساسنامه و بندهاي  4ماده  1خصوصي(به استناد بند 

 285كيلومتر و با حجم سرمايه گذاري  5/10هاي مردمي) با توجه به اينكه اين مسير به طول تقريبي 

  EPCFبا سرمايه گذار به صورت قرارداد  %100برآورد گرديده كه تأمين مالي آن به طور ميليارد تومان 

و باز ماه انجام خواهد پذيرفت 24مين مالي) در طي مدت أدسي و طراحي، تجهيز، ساخت، ت(مهن

باشد پرداخت اصل و سود اجراي پروژه از محل وصول عوارض و درآمدهاي آتي حوزه نفوذ پروژه مي

فراخوان گذاشته به   (IRR)ماليمين منابع أميزان سود تو  كه بعد از اجراي مسير مستهلك مي گردد

مسير پروژه؛ و  3اهد شد و همچنين با عنايت به يكسان نبودن مقطع عرضي در محدوده منطقه خو

به منظور تسريع در روند اجراي تشريفات فراخوان، شهرداري به طور همزمان نسبت به اخذ مجوز 

  اقدام خواهد نمود، اقدام نمايد. 5ماده 
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  خالصه مفيد مذاكرات :

 مقابل در شهرداري، مالي شرايط به توجه با: داشتند اظهار ،J5اليحه مربوط به پروژه ي كانال  تشريح رئيس محترم شورا با ،پور حاجي اسماعيلجناب آقاي 

  .شد خواهد داده قرار وي اختيار در امكانات گذار،سرمايه كار

  .برسد نتيجه تا مساعدت شود ايت كار سريع تر به هستيم موضوع اين پيگير هاستسال: دادند ادامه ايشان

 شخواه شد. انجام كوچكي شهيد بلوار در طرح مدل همين به شبيه چيزي: عضو محترم شورا نيز در اين باره گفتند ،علوي سيداميرحسينجناب آقاي 

  گردد. اضافه اليحه اين به مصوبه آن بندهايترجيع  تمامي شود، مصوب فوريت دو صورتبه  است قرار اگر كه است اين بنده

 لوارب يك داشتن: داشتند اظهار فوق اليحه موافق عنوانرئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا به ،رمضانپور دكتر احمددر ادامه جناب آقاي 

  .شد خواهد رشت شهر در ترافيكي كور هايگره شدن باز سبب چنيني اين

 در داشت وجود كه چالشي تنها اساس همين بر شود، آزاد بايستمي طرف دو از متر 20 متراژ به كانال لب از گويدمي مصوب پروژه خط: دادند ايشان ادامه

 بوده اين است، كرده مشكل را كار كه چيزي. يابد افزايش متر 30 به متراژ شودمي باعث كانال خود آكس از زيرا است بوده پروژه مصوب خط همين خصوص

  .است كرده صادر پروانه طرف دو در شهرداري پروژه مشخص خط اساس بر كه

  توضيحاتي در مورد اليحه طرح شده ارائه نمودند. J5، مشاوره طرح بازگشايي مسير رحمتي خواهسپس جناب آقاي 

: داشتند اظهار J5 كانال پروژه مالي منابع تأمين خصوص در رشت، شهرداري گذاريسرمايه محترم سازمان همچنين سركار خانم مريم گل احضار، رئيس

 رشت در آنان حضور دنبال به و بوده گذارسرمايه جذب به معتقد محترم شورا اعضاي كه است آن دهنده نشان رشت شهر شوراي سوي از شدهارائه  اليحه

 بندي جمع شده مشخص عدد روي بر 5 ماده كميسيون نظر از پس پروژه اين براي. است مالي تأمين صورتبه  اجرا روش: در ادامه ايشان افزودند  .هستند

 بدون يا و كشاورزي صورتبه هازمين فعلي مسير در شد خواهد اضافه منطقه به افزوده ارزش شدهانجام  بازگشايي به توجه با مسير اين طول در. كرد خواهيم

  .شد خواهد انجام طريق اين از مالي تأمين كاربري تغيير و بازگشايي به توجه با كه است كاربري

 ارائه عنيي است؛ رفته سمت همين به كشور كل كه است گرفته قرار كار دستور در ايپروژه اخيراً: گفتند رشت شهرداري گذاريسرمايه محترم سازمان رئيس

  .كند دريافت خدمات شهرداري از تواندمي آينده هايسال در كند خريداري را اوراق اين بخواهد هركس كه منفعت اوراق

 باشد، اشتهد مخالفتي كار كليات با كسي نكنم فكر: داشتند اظهار اليحه اين خصوص در رشت شهر محترم شوراي عضو ،رسولي رضاسپس جناب آقاي دكتر 

 السهمقدر دريافت براي رسمي مذاكرات اگر بريممي سود مسير اين ساخت از اكنون ما. دارد وجود جدي نگراني يك. است گذارسرمايه عهده بر نيز تملك زيرا

  .داشت رشت شهرداري براي مناسبي نتيجه است، نداده رخ اتفاق اين تاكنون كه افتادمي اتفاق شهرداري

 محسوب گذاريسرمايه يك و نيست غيرقانوني كار اين اگرچه هستند، مسير اين هايزمين خريد حال در افرادي حاضر حال در: افزودند در ادامه ايشان

   كند؟ استفاده كار اين از نبايد شهرداري چرا شود،مي

 متن مصـوبه شـورا:

فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه گذار بازگشايي مسير برگزاري  ضمن تصويب دوفوريت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

J5 (عج)احمر) به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر گرديد:(تقاطع هالل  (از جاده الهيجان تا جاده پيربازار) و احداث  تقاطع بلوار وليعصر  

  ـ برآورد قيمت امالك داخل مسير، توسط هيأت كارشناسي سه نفره صورت گيرد.

  ـ يك حساب جداگانه براي پروژه مذبور افتتاح گردد.

  ـ تضمينات الزم براي انجام تعهدات از پيمانكار اخذ گردد.

ي عوارض و ساير خدمات مربوط به صدور پروانه ساختماني و تغيير كاربري، ارزش منطقه محاسبهـ بالفاصله بعد از عقد قرارداد در 

 اي به روز شده با لحاظ خيابان جديداالحداث، مالك عمل قرار گيرد.



  

~ ٣۴ ~ 

 

  
  
  
  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

ثبت شده  9/4/1399مورخ  1399- 2380-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

اينكه شهرداري رشت با در دبيرخانه شورا، مبني بر  10/4/99مورخ  723به شماره  

مديركل محترم اداره راه و  4/2/99/ص مورخ 4058/99عنايت به نامه شماره 

ميليارد تومان)  2ريال (معادل  000/000/000/20شهرسازي مبني بر تخصيص مبلغ

متري  14اعتبار شركت بازآفريني شهري ايران جهت تعريض و بازگشايي خيابان 

نظر دارد؛ نسبت به تملك يك واحد ملك تجاري اقتصاد (پياده راه فرهنگي) در 

مترمربع كه براساس نظريه   16/43داراي سرقفلي آقاي محمد رضايي به مساحت 

ثبت  27/3/99مورخ  48453هيئت كارشناسان رسمي و گزارش كارشناسي شماره 

در دفتر شهرداري ارزش ملك مذكور با احتساب بالكن به صورت نصف و همكف 

ريال تعيين و اعالم گرديده است  با عنايت به  000/000/500/31لغ تمام سطح به مب

ريال از  000/000/500/11ميليارد ريال اعتبار دولتي و با تأمين اعتبار مبلغ  20جذب 

(تحت عنوان تملك مسيرهاي مشخص) بودجه سالجاري، اقدام  40104001رديف 

  نمايد.

در كميسيون برنامه و 

بودجه وحقوقي شورا 

پس از بحث  مطرح و

و تبادل نظر با اليحه 

پيشنهادي شهرداري 

با پرداخت مبلغ 

اعالمي از سوي هيأت 

كارشناسي به صورت 

  نقدي موافقت گرديد.

143  15/4/99  



  

~ ٣۵ ~ 

 

  

  

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
 اختيار در دولتي اعتبارات از تومان ردميليا 2براي خريد اين واحد : داشتند اظهار اليحه اين خصوص در محترم شورا رياست پور، حاجي جناب آقاي اسماعيل

 150 و ميليارد يك مبلغ نيازمند غرامت پرداخت به منظور هامغازه از يكي پرداخت براي شد كه خواهد اضافه پروژه اين به نيز ديگر تومان ميليارد 8 و است

 اعتبار تومان ميليارد 2 هم كنيم تاييد را تومان ميليون 150 و ميليارد يك اين نتوانيم تير ماه 31 تا ما اگر: افزودند در ادامه ايشان  .باشيممي تومان ميليون

   .شودنمي پرداخت ديگر بوده در راه پروژه همين براي كه توماني ميليارد 8 هم و خورد خواهد بازگشت دولتي

 متن مصـوبه شـورا:

مترمربع، براساس  16/43سرقفلي آقاي محمد رضايي به مساحت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تملك يك واحد ملك تجاري به 

ريال در  000/000/500/31نظريه هيئت كارشناسان رسمي و گزارش كارشناسي با احتساب بالكن به صورت نصف و همكف تمام سطح به مبلغ 

ريال از رديف  000/000/500/11مين اعتبار مبلغ ميليارد ريال اعتبار دولتي و نيز تأ 20راســتاي اجراي طرح خيابان اقتصــاد با عنايت به جذب 

 (تحت عنوان تملك مسيرهاي مشخص) بودجه سال جاري و با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري به اتفاق آرا موافقت گرديد. 40104001

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  جذب حجت  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۶ ~ 

 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

3  

ثبت  4/2/99مورخ  1398-8325-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

بررسي و در دبيرخانه شورا مبني بر  7/2/99مورخ  200شده به شماره 

تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان هاي سيما و منظر سبز  " تصويب

شهري،فنĤوري اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و بار و مسافر و مديريت 

(پيوستي) برابر نامه شماره "99پسماند شهرداري رشت پيشنهادي سال 

 و ارتباطات،سرپرست سازمان فناوري اطالعات  21/12/98مورخ  231503

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و  4/12/98مورخ 224135نامه شماره 

رياست سازمان سيما، منظر و  10/10/98مورخ  185513مسافر، نامه شماره 

رياست سازمان  4/10/98مورخ  180680فضاي سبز شهري و نامه شماره 

مديريت پسماند شهرداري رشت،  با عنايت به تصويب  تعرفه درآمد و بهاي 

ت سازمان حمل و نقل و بار و مسافر در يكصد و چهل و پنجمين جلسه خدما

  .   21/3/99شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 

در كميسيون برنامه و بودجه 

وحقوقي شورا مطرح و پس از 

بحث و تبادل نظر با اليحه 

پيشنهادي شهرداري موافقت 

گرديد و مقرر شد؛ در 

خصوص تعرفه پيشنهادي 

و فضاي سازمان سيما منظر 

سبز شهري، تا مصوبه شورا در 

تخفيف براي  %50ارتباط با 

تبليغات امور فرهنگي در 

خصوص واتر بندها اعمال 

  گردد.

143  15/4/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :

 متن مصـوبه شـورا:

و تعرفه درآمدو بهاي خدمات سازمان هاي؛ سيما و منظر سبز شهري، فنĤوري اطالعات "اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص

 (پيوستي ) به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. "99ارتباطات و مديريت پسماند شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣٧ ~ 

 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

4  

/ش 773/99در پاسخ به نامه شماره   17/4/99مورخ 65052/99نامه شهرداري رشت به شماره ش ر /

درخصوص طرح سوال اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت طي نامه شماره  16/4/99مورخ 

كه طي آن امر به حضور شهردار در يكصدو چهل و نهمين جلسه (فوق  11/4/99/ش مورخ 730/99

جهت ارائه پاسخ  19راس ساعت  18/4/99العاده) شوراي اسالمي شهر رشت روز چهارشنبه مورخ 

ديد مبني بر  تدارك و ابالغ  جلسه اي ديگري با رعايت حقوق قانوني شهردار جهت استماع اعالم گر

دفاعيات اينجانب با عنايت به صراحت مندرج در قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 

و اصالحات بعدي كه براي شهردار مهلت حداكثر ده روزه 1/2/1375كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  است.بيني نموده اي جهت تدارك مستندات و ادله براي دفاع از سواالت مطروحه پيش

      

  خالصه مفيد مذاكرات :

 ماده اساس بر: افزودند رشت، شهر محترم شوراي اعضاي از برخي توسط سؤال طرح ارائه به اشاره با محترم شورا جناب آقاي اسماعيل حاجي پور رياست

 اعضاي قانوني حق اين. است شده مطرح محترم شورا اعضاي از برخي سوي از سؤالي طرح اسالمي كشور شوراهاي و انتخابات وظايف تشكيالت، قانون 83

 هايهماهنگي طي است، شده داده پاسخگويي جهت شهردار به وقت روز 10 كه شوراها قانون 82 ماده اساس بر اما بپرسند، سؤال شهردار از كه است شورا

 اگر :بيان كردند محترم رشت، شهردار از سؤال طرح روند تشريح ايشان با  .يافت خواهند حضور پاسخگويي براي صحن در ايشان دوشنبه روز آمدهعمل به 

 زا محترم شورا اعضاي از نيمي از بيش كهدرصورتي و شد خواهد انجام بعدي مرحله نشوند قانع شهردار توضيحات از محترم شورا اعضاي از نيمي از بيش

  .داد خواهند ادامه خود كار به ايشان شوند قانع شدهارائه  توضيحات

  متن مصـوبه شـورا:

روزه مي باشد  10حق قانوني شهردار براي ارائه پاسخ مهلت  شوراها، قانون 82 در جلسه مطرح و با عنايت به اينكه به استناد ماده
العاده شورا تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوق 9نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور پس از بحث و تبادل

- شرح؛ششهرداري بهبه منظور بررسي پاسخ شهردار محترم به سواالت اعضاي محترم شورا و همچنين بررسي لوايح پيشنهادي

، رأس 17/4/1399 مورخ 1399- 2725-ش ر ف   15/4/1399مورخ  1399- 2085-رفش10/4/1399مورخ1399- 2329-رف
 برگزار گردد.  23/4/1399روز  دوشنبه مورخ   17ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  9

10  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  9  جمـــع 

  ☐☐☐☐تصويب نشد          ☒☒☒☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ٣٨ ~ 

 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20جلسه رأس ساعت 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

5  
شوراي  10/4/1399بررسي غيبت آقاي؛ حامد عبدالهــي در جلسه مورخ 

  اسالمي شهر رشت
      

  خالصه مفيد مذاكرات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

نظر اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تبصره 

 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد.10/4/1399و اخذ رأي غيبت آقاي حامد عبدالهــي در جلسه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  منش محمدحسن عاقل  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

  ☐☐☐☐تصويب نشد          ☒☒☒☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ٣٩ ~ 

 

  

اسالمي  در محل ساختمان شوراي 17(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و پنجاهمين جلسه21/4/99مورخ  802براساس دعوتنامه شماره 

   يد برگزار گرديد.بخش قرآن مج رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسماعيل حاجي پور  شهر رشت به رياست جناب آقاي 

   : دستورات جلسه

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  10/4/1399مورخ  1399- 2329-برر سال "درخ شويقي  صالح 1399اليحه جايزه ت ، ا

  ." 98ها نسبت به سال با ساير بلوك 99بلوك ارزش منطقه اي سال  25و همسان سازي  1399برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

  شت ب شهرداري ر سي اليحه  شماره ش ر ف برر صوص 17/4/1399مورخ  1399- 2725-ه  صب دكل هاي مخابراتي در "درخ  9واگذاري و ن

ـنقطه از سطح شهر رشت با توجه به انعقاد توافق نامه شماره ش ساله و با اخذ  5با شركت ايرانسل، به صورت اجاره  17/4/99مورخ 64847ر

  نقاط مذكور  .نظريه كارشناس رسمي دادگستري با تعيين اجاره بهاي 

  ـ سواالت مطروحه  11/4/99/ش مورخ 730/99در پاسخ به نامه شماره  23/4/99مورخ   69455بررسي نامه  شهرداري رشت به شماره ش ر 

  اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت.

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا شهيد غالمحسن نجفي، ياد و نام نامهوصيت  از بخشي قرائت ابتداي جلسه، خانم فاطمه شيرزاد منشي محترم شــورا، بادر 

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 تماعي،اج تأمين و بهزيستي هفته فرارسيدن به اشاره سالم، با عرض ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي        
 ينتأم بخش در اميدوارم و نمايممي عرض تبريك دهند قرار هدف جامعه اختيار در را خود كمك تا كنندمي مجدانه تالش كه عزيزاني تمامي به را هفته اين: گفتند

  .كنند زندگي ترراحت بتوانند و شده مرتفع سازمان اين پوشش تحت افراد و مردم مشكالت كه برسيم جاييبه  اجتماعي

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

 سطح رد كرونا ويروس شيوع سخت وضعيت به اشاره با رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، ذاكري جناب آقاي دكتر بهراد سپس،

  .شود رعايت عزيزمان مردم توسط بهداشتي هايپروتكل كه است اين بنده خواهش و شويم مواجه مجدد جهش يك با است ممكن هرلحظه: گفتند استان،

 سرعت بايستمي رسدمي نظر به شود.مي انجام به صورت كمرنگ فرهنگي سازمان توسط كه داريم مردم به رساني آگاهي براي وظايفي نيز ما: دادند ادامه ايشان

 كه ودش خودداري غيرضروري اجتماعات بايد از: كردند تأكيد بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، محترم كميسيون رئيس .بدهيم رسانياطالع  به بيشتري

 رد متراكمي بسيار هايتجمع كه هستيم آن شاهد امروز: افزودند آقاي ذاكري . گردد ابالغ ادارات به هاييدستورالعمل در استاندار توسط مي بايست آن از بخشي

 خطرناك شدتبه  موضوع اين كه شوندمي حاضر شلوغ و متراكم صورت به محدوده اين در و ندارند خاصي كار افراد كه پذيردمي صورت مركزي بافت راه پياده محدوده

 بيماران هب رسيدگي و شده ترسخت بيماري تشخيص آنفوالنزا پوشانيهم با و هستيم پاييز فصل آستانه در ما. شود عمل ترجدي خصوص اين در بايستمي و است

 اينامه اهدش ما: گفتند گيالن، پزشكي علوم دانشگاه توسط ايزنجيره هايفروشگاه از يكي در آلوده هايگوشت كشف به اشاره با همچنين ايشان  .شد خواهد ترسخت

. شود بررسي قضايي مراجع توسط نامه اين صحت بايستمي و است شده اعالم دامپزشكي به فاسد هايگوشت اين خصوص در قبالً است شدهگفته  آن در كه هستيم

 توضعي به اشاره با همچنين رشت شهر محترم شوراي عضو  .شود برخورد آنان با بايد هستند خود منفعت دنبال به و كنندمي بازي مردم جان با كه افرادي قطعاً

 متوفيان ينتدف در بهداشتي نكات رعايت عدم خصوص در محدوده آن كسبه و ساكنين شكايت شاهد بارها ما: گفتند پيربازار، به رشت جاده ابتداي در پيرمال آرامستان

  .است ديگر موارد از آرامستان حدود نبودن مشخص و گذاري ديوار عدم رودخانه، بستر به تدفين مكان بودن نزديك همچنين. ايمبوده

 ارائه ترش شهرستان بهداشت مركز پاسخ امروز كه بود شده ارسال بهداشت كميسيون سوي از بهداشت مركز و زيست محيط براي اينامه: افزودند ذاكريآقاي دكتر 

 تكليف تعيين براي وقت اسرع در بنابراين. است نكرده تلقي بهداشتي را موارد ساير و غسالخانه شرايط رودخانه، بستر نظر از زيستي محيط و بهداشتي شرايط كه شد

 سوي از و داشته را موضوع پيگيري درخواست محترم شورا رياست از بنده. شود اقدام بايد آرامستان اين در اصالحات انجام زمان تا بيشتر تدفين از جلوگيري و موضوع

  .شود عمل وارد تواندمي نيز قضايي ضوابط است ميان در مردم عمومي سالمت اينكه به توجه با همچنين كرد، خواهم دنبال را موضوع نيز بهداشت كميسيون

 23/4/1399 مورخ :         150جلسـه شـماره:  



  

~ ۴٠ ~ 

 

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

1  

- 2329-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

 737ثبت شده به شماره   10/4/1399مورخ  1399

اليحه  در دبيرخانه شورا به پيوست 12/4/99مورخ 

، اصالح برخي مواد تعرفه 1399جايزه تشويقي سال 

سازي و همسان 1399عوارض و بهاي خدمات سال 

ها با ساير بلوك 99بلوك ارزش منطقه اي سال  25

جهت بررسي و تصويب، با عنايت  98نسبت به سال 

به شرايط سخت حاكم بر جامعه با توجه به شيوع 

 تأمين منابع ويروس كرونا در سطح كشور و به جهت

-درآمدي در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني، هزينه

هاي جاري و خدماتي برابر تعهدات ذاتي در 

چارچوب بودجه شهرداري و همچنين در راستاي 

هاي شوراي اسالمي شهر به لحاظ ارائه سياست

خدمات اجتماعي و عمراني به شهروندان محترم 

  شهر رشت .

برنامه و بودجه وحقوقي  در جلسه مشترك كميسيون هاي 

شورا و نيز توسعه و عمران شهري شورا مطرح و پس از بحث 

و تبادل نظر با اليحه پيشنهادي شهرداري با اصالحاتي به 

  شرح زير موافقت گرديد؛

با اصالحات پيشنهادي در خصوص اليحه جوايز تشويقي  -1

 مخالفت شد.

عوارض در دفترچه تعرفه  10با پيشنهاد اصالحي ماده  -2

جملگي تبديل به يك جدول  10خصوص تغيير بند ب ماده 

  پيشنهادي، موافقت شد.

  تعرفه عوارض مخالفت شد. 12با پيشنهاد اصالحي ماده  -3

مقرر گرديد در  16ماده  3در خصوص اصالحيه تبصره -4

برابر و با ارجاع به  2/5شرايط ساخت و ساز بدون پروانه

رابر و در صورت عدم ارجاع به ب 2به ميزان  5كميسيون ماده

  برابر اخذ شود. 1/5به ميزان  5كميسيون ماده 

در خصوص بلوك هاي ارزش منطقه اي مصوب گرديد  -5

بلوك ارزش  80به كليه مبالغ رديف هاي  %20به ميزان 

  افزايش اعمال گردد. 1398منطقه اي مورد استفاده در سال 

144  

  

  

  

  

207  

21/4/99  

  مذاكرات :خالصه مفيد 

 97ماه سال : در بهمننداظهار داشت حهيال نيشهر رشت، در خصوص ا يشورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ رمضانپور احمدآقاي 

بخش قرار  نيدر خصوص دفترچه عوارض در ا هايبا توجه به نگران 99سال  يدر نظر گرفته شد، ما برا 98وساز سال ساخت يبرا يقيتشو يهااستيس

جود دارد كه و يكرونا و مسائل طيبا توجه به شرا زيوساز شدند. اكنون نبه ساخت قيمردم تشو طيبا توجه به شرا تيو در نها رديگصورت  يشد اقدامات

باعث محقق شدن  يقيتشو يهااستيس نيصورت هوشمندانه آن را انجام داده است و ا شهر به يدارد كه شورا ينقش مؤثر 98 يقيتشو يهااستيس نيا

 يمصوبه است، با توجه به كار كارشناس يكه دارا يقيتشو ي: بنده معتقد هستم همان بندهاندادامه دادايشان   است. يشهردار ياز درآمدها يابخش عمده

كه  يتمام مبالغ ميكه بخواه ستين ياگونهبه ياقتصاد طي: اكنون شراندشهر رشت افزود يشورامحترم  عضو  تكرار شود. زين 99سال  يشهر برا يشورا

 كي ني. اميشكل اقدام كن نيبه ا ميتوانيو نم ستيكشور مناسب ن ياقتصاد طي. شراميكن افتياز مردم در كجايرا  ميانكرده افتيگذشته در انيدر سال

    خطر بزرگ است.

رشت مشخص است.  يشهردار ي: حوزه شهرسازنداظهار داشت حهيال نيشهر رشت در خصوص ا يشورامحترم عضو  گريد يعلو نيرحسيامسيد آقاي 

آن با  شياست و گاهاً افزا افتهي رييآن تغ ياداشته است، ارزش منطقه يگذارهيدر حوزه سرما ييباال يارزش اقتصاد نكهيها با توجه به ااز بلوك يبرخ

 نكهيا ايشود،  رفتهيپذ ياها و ارزش منطقهبلوك متيق ايمطرح شده بود كه آ: دو بحث ندادامه داد ايشان  همراه خواهد شد. يدرصد 50از  شيب شيافزا

: دنعنوان مخالف اظهار داشتبهعضو محترم شورا،   يعبداله حامدآقاي    .رديقرار گ يسال موردبررس انياضافه شود تا در پا 98سال  متيدرصد به ق 20

 ميصحبت كردم و آمد ياضافه شود، بنده با مسئول درآمد شهردار 98سال  متيرصد به قد 20 شوديكه وجود دارد گفته م يموضوع 5در بحث بند 

تومان  ونيليم 100مبلغ به  99تومان بوده و در سال  ونيليم 50مبلغ مورد بحث  98مثال در سال  ي. براميكرد ياعداد بررس يمناطق را رو نيهم

    داشته است. شيدرصد افزا 200 يشهردار نديگويو بعد م افتهيشيافزا
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مبلغ  98سال  يدر بلوار سردارجنگل برا يمتر 100مغازه  كيصورت نگرفته است.  يكار چيه يادر بحث ارزش منطقه رياخ يها: سالندافزودايشان 

تومان  ونيليم 100 ستيتومان ارزش دارد و طرف حاضر ن ارديليم 4كه  ياتومان. مغازه ونيليم 100مبلغ آن  99تومان بوده و در سال  ونيليم 50

  عوارض پرداخت كند. 

 ياديز اني. ما سالميارا با مبالغ سال گذشته در نظر گرفته يماهه اول سال جار 4و كل درآمد  مياداشته ياديز يهانهيهز شيها افزاسال نيا يما در ط

 بهرادآقاي دكتر  .ميكنيم افتيرا در 92سال  متيعمالً ق ميدرصد را اضافه كن 20همان  مي. اگر بخواهميرشت دار يدر شهردار ياست كه درآمد ثابت

 افتيدر يصورت نقدتمام منافع خود را به يكه شهردار ستين ياافتهي شهر توسعه چي: در هندخصوص گفت نيدر ا زيشهر ن يشورامحترم عضو  يذاكر

 عرا به موضو يمبالغ نقد افتيبحث در ستيبايكند موضوع متفاوت خواهد شد. ما م افتيو ملك در نيدر پروژه مشاركت كرده و زم يكند. اگر شهردار

 ميتوانيم زيو در بحث عوارض ن ميكن كيتفك يرا با بسازبفروش يسازيموضوع شخص ميتواني: ما مندشهر افزود يشورامحترم  عضو .ميده رييمشاركت تغ

  شود. كيتفك يسازياز شخص يتا كار بسازبفروش ابدي شيافزا زيشد مبلغ عوارض ن شتريمتراژ ب كيكه اگر از  ميريوساز در نظر بگمالك را متراژ ساخت

 متن مصـوبه شـورا:

صوص  شهرداري  درخ شنهادي  سال  "اليحه پي شويقي  سال 1399جايزه ت صالح برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات  ، ا

در جلسه مطرح و پس از بحث و  "98ها نسبت به سال با ساير بلوك 99بلوك ارزش منطقه اي سال  25و همسان سازي  1399

سكوت ماندن اليحه مذكور به جهت شورا مبني بر م ست محترم  شنهاد ريا سيون  تبادل نظر، بنا بر پي شتر در كمي سي بي برر

سكوت  شورا م سيون تلفيق  سي در كمي شهرداري جهت برر شنهادي  شد؛ اليحه پي شورا و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر  تلفيق 

 بماند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رمضانپور احمد  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

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

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه
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 17/4/1399مورخ  1399- 2725-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  

در دبيرخانه شورا  مبني بر اينكه با  18/4/99مورخ   790ثبت شده به شماره 

عنايت به رشد روز افزون فناوري و گسترده شدن شبكه هاي ارتباطي و به 

دهنده تبع آن افزايش تقاضاي اپراتورهاي تلفن همراه و شركت هاي ارائه 

 25/10/98مورخ  169837/65/25خدمات اينترنت  در راستاي نامه شماره 

مديركل محترم ارتباطات و فناوري اطالعات استان گيالن(درخصوص 

نيازسنجي نقاط تحت تملك شهرداري هاي داراي مجوز از سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي كشور (همراه اول، رايتل، ايرانسل) شهرداري 

نقطه  9رشت در نظر دارد؛ نسبت به واگذاري و نصب دكل هاي مخابراتي در 

- از سطح شهر رشت(پيوستي) با توجه به انعقاد توافق نامه شماره ش

ساله و با اخذ  5با شركت ايرانسل، به صورت اجاره  17/4/99مورخ 64847رـ

  نظريه كارشناس رسمي دادگستري با تعيين اجاره بهاي نقاط مذكور  (به

 ها و نقاط مورد توافق (پيوستي)) ااقدام نمايد.انضمام مدارك و مستندات دكل

در كميسيون برنامه و بودجه 

ــورا مطرح و پس  وحقوقي ش

از بحث و تبادل نظر با اليحه 

پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد .

144  21/4/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :

  .برنديرنج م ياز مناطق شهر رشت متأسفانه همچنان از مشكل عدم آنتن ده ياري: بسنداظهار داشت، رئيس محترم شورا پور  يحاج لياسماعآقاي 

در جامعه  ي: باور غلطنداظهار داشت حهيال نيدر خصوص ا ، محيط زيست و خدمات شهري شورابهداشت ونيسيكممحترم  سيرئ يذاكر بهرادآقاي دكتر 

و در مقابل  ستين يموضوع نيشود كه چن گريد يهايماريب ايسرطان  جاديدكل موجب ا نيخانه وجود داشته باشد، ا يكيدر نزد يوجود دارد كه اگر دكل

  .ديايشهروندان به وجود ب يبرا ياست كه مشكل آنتن ده شدهاز مناطق سبب آن  يعدم وجود دكل در برخ

 ميدو خط آنتن است از آن استفاده كن اي كي يتلفن همراه دارا يكه گوش يزمان ديباكه ن مياز ما اطالع ندار ياري: بسندشهر رشت افزود يشورامحترم  عضو

موضوع  ني. ابماندبدون استفاده  يزمان مدت ستيبايم زيآن ن از . پسرديربع مورد استفاده قرار گ كياز  شتريب ديكه تلفن ما سه خط آنتن دارد نبا يو زمان

  هاست.عدم وجود دكل نيهم ليبه دل

  مورد مطالعه قرار گرفت. يانهيهز كيبا  يربوميشركت غ كيها توسط دكل نيا عيموضوع تجم 95: در سال ندكرد حيتصرايشان 

 يبه شهردار كجايصورت سال به 5: كل مبلغ نداظهار داشت حهيال نيشورا در خصوص ا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيجذب رئ حجتآقای 

  رشت خواهد بود. يكرد آن در حوزه سازمان فاوا شهردار نهيو محل هز شوديپرداخت م

 متن مصـوبه شـورا:

هاي نقطه از امالك شـهرداري(پيوسـتي) به منظور نصـب دكل 9واگذاري  "با مفاد اليحه پيشـنهادي شـهرداري در خصـوص 

ساله و با اخذ نظريه كارشناس  5ت اجاره مخابراتي در سطح شهر رشت برابر توافق  نامه (پيوستي) به شركت ايرانسل به صور

 رسمي دادگستري با تعيين اجاره بهاي نقاط مذكور ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.           
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

3  

در  پاسخ به نامه شماره  23/4/99مورخ  69455بررسي نامه  شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 

    اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛سواالت مطروحه  11/4/99/ش مورخ 730/99
سوال اول: درخصوص قرارداد مربوط به پروژه سرمايه گذاري گيل لند، پيرو تذكرات قبلي به شهردار 

صحن شورا و به منظور جلوگيري از تخلف صورت گرفته در قرارداد، چرا رعايت  7/3/99در جلسه مورخ 

  ذيل صورت نگرفته است؟صرفه و صالح شهرداري به داليل مشروحه 

قرارداد سرمايه گذاري درخصوص زميني كه هنوز سند مالكيت آن به نام شهرداري رشت صادر نشده و  عقد •الف
  كاربري آن مشخص نيست.

  هزار تومان  600قيمت زمين براساس كاربري گورستان با قيمت متري شش ميليون ريال معادل  كارشناسي •ب
عوارض ساخت و تغيير كاربري بدون ارائه نقشه هاي اجرايي مشخص از سوي سرمايه گذار و با ارزش  محاسبه •ج

  هزار تومان كه پايين تر از ارزش منطقه اي واقعي محدوده زمين مورد قرارداد مي باشد.  10منطقه اي 
 اي زمان برآورد .هزينه هاي ساخت به طور قابل مالحظه اي باالتر از مبالغ واقعي هزينه ه برآورد •د

  مشاور از سوي سرمايه گذار.  معرفي •ه
از سهام پارك آبي واقع در مجموعه  %55كل پروژه گيل لند به صرفاً  %10سهم مشاركت شهرداري از  تغيير •و

چند منظوره گيل لند كه شامل هتل، رستوران، فضاي تجاري، پارك آبي و ... ، برخالف مجوز شورا مبني بر 
  .ل پروژه مذكورمشاركت در ك

شهر رشت در سال هاي ماضي به نسبت ساير شهرهاي ايران بويژه استان هاي همجوار داراي پاسخ شهردار؛ 
گذار و استفاده  از توان بخش خصوصي بوده است. از طرفي وضعيت اي در جذب سرمايهماندگي هاي عديدهعقب

ا ريسك گذاران بدر اين بين سبب گرديده تا سرمايه اقتصادي كشور، مشكالت ارزي و همه گيري بيماري كرونا نيز
هاي متعددي روبرو شده و با احتياط بيشتري نسبت به سابق در پروژه ها حضور يابند. الزم به ذكر است امروزه 
شهرداريها  به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار، ناگزير به استفاده از توان بخش خصوصي و حمايت همه جانبه از 

باشند و هرگونه اهمال در اين خصوص باعث عقب گرد بيشتر شهرداري و ضرر به منافع عمومي و شهر   ايشان مي
خواهد شد. چنانكه شهرداري هاي بزرگ كشور  با درك اين موضوع در جهت جذب سرمايه گذاران به انواع مشوق 

ه كه شهرداري رشت نيز از اين هاي سرمايه گذاري در زمينه ساخت و ساز، گردشگري، ساخت هتل و .... روي آورد
امر مستثني نبوده است. بنابر موارد ياد شده شهرداري رشت نيز با هدف ايجاد بستر توسعه خدمات شهري، جذب 
گردشگران داخلي و خارجي و افزايش درآمد هاي شهر و شهرداري، و همچنين با توجه به مزاياي بيشمار طرح 

نفر به  2200ان سرمايه بخش خصوصي به شهر، اشتغال زايي بيش از ميليارد توم 2000منجمله ورود بيش از 
صورت مستقيم و غيرمستقيم، تمركز زدايي و تغيير ساختار تك هسته اي شهر از مركز شهر به اطراف آن در جهت 
توسعه مناطق كمتر توسعه يافته حاشيه شهر و تقويت جايگاه گردشگري شهر به عنوان مقصد اصلي گردشگري با 

قاء خدمات گردشگري مطابق با استانداردهاي بين المللي و لحاظ نمودن كاربري هاي متنوع (شامل پارك آبي ارت
بانوان و آقايان، سالن همايش، انواع فضاهاي تجاري و ...) اقدام به طراحي مجموعه بزرگ موضوع نامه نمود و پيش 

عظيم در توسعه شهر رشت خواهد شد. در اين بيني مي شود كه اجراي پروژه مذكور باعث ايجاد تحوالت مثبت 
و  19/12/98/ش مورخ 3448/98و   23/7/98/ش مورخ 1057/98راستا شهرداري رشت پس از مصوبات شماره 

اداره كل راه و شهرسازي، اقدام  5انجام مطالعات امكان سنجي توسط شركت مشاور و تاييد اوليه از كميسيون ماده 
با چاپ در روزنامه هاي كثيراالنتشار در دو نوبت نمود. در ادامه نيز شهرداري رشت با به برگزاري فراخوان عمومي 

طي روند اداري و قانوني، اخذ نظرات چندين باره از اداره كل محترم بازرسي استان گيالن و اصالح پيش نويس 
حضور رياست محترم شوراي با  30/2/99قرارداد، نسبت به عقد قرارداد با شركت كاسپين كالبد كارآمد در تاريخ 

اسالمي و رياست محترم كميسيون عمران و توسعه و ناظر محترم شوراي اسالمي شهر رشت در سازمان سرمايه 
الوصف با توجه به طرح موضوع گذاري و مديريت محترم حراست و ساير مديران و معاونين شهرداري اقدام نمود. مع

 گردد:نه ابهام تقديم ميايرادات مطروحه، موارد ذيل جهت رفع هرگو
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مورخ  9409971310701310برابر راي دادگاه به شماره دادنامه  الف) در خصوص سند مالكيت عرصه مذكور؛

دادگاه عمومي حقوقي رشت، دادگاه محترم ضمن پذيرش دعوي شهرداري رشت، سند  7از شعبه  24/12/94

طبيعي طبق دادنامه صادره، شهرداري رشت را ذيحق در مالكيت صادره بنام خوانده را ابطال و حسب اقرار منابع 

شهرداري رشت (با حضور رياست محترم شوراي اسالمي)  30/9/98پالك مذكور دانسته و طبق صورتجلسه مورخ 

و اداره كل منابع طبيعي مقرر گرديد فرآيند هاي اداري مربوط به انتقال سند مالكيت عرصه به شهرداري رشت 

رياست محترم امالك وقت شهرداري نيز، اذعان  28/2/99مورخ  28143جه نامه به شماره صورت پذيرد. با تو

گرديد مراحل انتقال سند در مراحل پاياني خود مي باشد. اما به دليل كارشكني هاي برخي عناصر (عمدتاً داخلي) 

در زمان هر دو مدير سابق باشد. از طرفي هاي مكرر در حال انجام مياين روند با وقفه مواجه و پس از پيگيري

امالك شهرداري رشت در خصوص مالكيت عرصه استعالم به عمل و پاسخ مثبت دريافت گرديد. همچنين در 

) و با اطالع شوراي محترم، 1396ابتداي شروع به كار شوراي پنجم و شهردار اسبق شهر رشت (ارديبهشت ماه سال 

مجموعه توريستي، درماني، عرضه، كاشت و صادرات گياهان فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار بمنظور احداث 

 دارويي بر روي عرصه فوق برگزار گرديد در حالي كه با واكنش هاي فعلي مواجه نشد.    

برابر استعالم صورت پذيرفته از ساير شهرداريهاي كشور و تيپ  ب) درخصوص كارشناسي قيمت زمين پروژه ؛

آئين نامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي  5ماده  2ابق تبصره قرارداد مشاركت مدني و همچنين مط

، محاسبه آورده شهرداري براساس تيپ قرارداد مشاركت مدني ملك از 25/10/96/ش مورخ 1882/96مصوب 

شوراي اسالمي شهر رشت بوده كه در تمامي موارد آورده  24/6/95/ش مورخ 385/95شهرداري مصوب شماره 

) كليه هزينه هاي مربوط به تغيير كاربري، صدور پروانه 2) قيمت روز زمين با كاربري فعلي 1شامل شهرداري 

گردد. كما اينكه در قرارداد پيشين ساخت، مازاد تراكم، پذيره و پايان كار و عوارض مربوطه محاسبه و اعالم مي

براي كاربري  5مصوبه كميسيون ماده  پارك آبي رشت (جنب فرودگاه سردار جنگل) مصوب شوراي چهارم، با آنكه

هاي عرصه اخذ گرديده بود، كارشناسي عرصه بر اساس كاربري فعلي آن (يعني فاقد كاربري) محاسبه و عوارض 

مربوط به تغيير كاربري نيز جداگانه و در زمان صدور پروانه لحاظ گرديد. زيرا در غير اينصورت، هزينه هاي مربوط 

  دو بار يا دو برابر محاسبه مي شود.  به تغيير كاربري عمالً

محاسبات عوارض طي نامه به  ج) در خصوص محاسبه درآمد حاصل از عوارض بدون ارائه مشخصات فني؛

رياست محترم سازمان سرمايه گذاري به مديريت محترم درآمد شهرداري،  05/11/1398مورخ  2036290شماره 

ناي پروژه صورت پذيرفته و مضافاً، محاسبه اين عوارض ها طي چندين ها و جزئيات فني جداول زيربتماماً با نقشه

) صورت پذيرفت. در اين خصوص الزم به ذكر 218258و 183799مرتبه مكاتبه و اصالح ( به شماره نامه هاي 

بدون اعمال مشوق هاي سرمايه گذاري و بدون اعمال عمق  1399است، محاسبه عوارض بر مبناي تعرفه سال 

ارزش منطقه اي مصوب  pانجام پذيرفته و تعرفه قيمت  1399تعرفه سال  2ماده  25دم لحاظ بند بندي و ع

ريال در آن منطقه مي باشد كه در محاسبات لحاظ گرديده است. و چنانچه ارزش  000/106شوراي اسالمي شهر 

  عد مقرر بازنگري شود. منطقه اي در آن محدوده واقعي نمي باشد ميبايست در مصوبه شوراي اسالمي شهر در مو

همچنين در خصوص ارزش افزوده عرصه؛ اين ارزش افزوده پس از ساخت اعيانات حاصل شده و در محاسبه آورده 

  شود. گردد. بلكه در محاسبات قيمت فروش ملك لحاظ ميدر هيچ يك از قراردادها لحاظ نمي

 23/7/98/ش مورخ 1057/98شماره  با استناد به مصوبه د) در خصوص محاسبات هزينه ساخت مجموعه ؛

شوراي محترم اسالمي و پس از طي مراحل قانوني و اخذ مشاور، كليه برآورد هزينه ساخت كه مشاور ارائه نمودند 

منظور شده است، در حالي كه آورده عوارضي  1399و قبل از افزايش قيمت هاي سال  1398بر اساس بهاء سال 

محاسبه گرديد. ذكر اين نكته نيز ضروري است محاسبات فعلي بر اساس  99 بر مبناي سال 98شهرداري در سال 

قرارداد في مابين، شركت كاسپين  5ماده  10و تبصره  2ماده  4مطالعات فاز صفر پروژه انجام شده و مطابق تبصره 

 ه و آورده طرفينبا ريز جزئيات مشخصات فني و كيفيت مصالح بود 2و  1كالبد كارآمد موظف به انجام مطالعات فاز 

پس از پايان عمليات اجرايي طي صورتجلسه اي مجددا براساس فراخوان برگزار شده محاسبه و تدقيق خواهد شد.  

   1135از طرفي، كليه مطالعات و محاسبات انجام شده و درصدهاي سهم الشركه طرفين فعلي طي نامه بشماره 
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ستان گيالن رسيد و با ارائه مستندات مطالعه و اسناد فراخوان به اطالع سازمان محترم بازرسي ا 10/01/1399مورخ 

به شهردار  19/02/1398مورخ  2448/98با تائيد دو سوم از اعضاي محترم شوراي شهر كه طي مصوبه به شماره 

رشت اعالم و پس از آن فراخوان عمومي منتشر گرديد. همچنين عالوه بر فراخوان منتشره، همانند ساير فراخوان 

به صورت مكتوب از شركت هاي متعدد توانمند داخلي منجمله (شركت بلند طبقه، شركت بين المللي فرآيند  ها

انرژي مديريت و ...) براي شركت در فراخوان عمومي دعوت به عمل آمد. در حالي كه هيچ يك از ديگر شركت ها 

هاي  برآورد هزينه"و بيان اين موضوع كه  بجز شركت كاسپين كالبد كارآمد در اين فراخوان اعالم آمادگي ننمودند

، يك اظهار نظر غيركارشناسي مي باشد زيرا در اينصورت (يعني افزايش "ساخت بيش از مبالغ واقعي مي باشند

محسوس سهم سرمايه گذار نسبت به شهرداري رشت) مي بايست شاهد حضور تعداد زيادي از سرمايه گذاران در 

ين امري واقع نگرديد. از طرفي، شركت كاسپين كالبد كارآمد طي مكاتبه به شوراي پروژه مذكور مي بوديم كه چن

) اعالم نمودند در صورت هرگونه ابهام در كارشناسي هزينه هاي ساخت 15/4/99مورخ  62933محترم (به شماره 

ت در چند ماهه هاي ساخو آورده طرفين، آمادگي محاسبه مجدد آورده ها را داشته و با توجه به افزايش هزينه

  گذار در صورت ارزيابي مجدد برآوردها، دور از ذهن نيست.  اخير بدليل نوسانات قيمت ارز، افزايش سهم سرمايه

ه) در خصوص معرفي مشاور از سوي سرمايه گذار ؛ اخذ مشاور در طي فرآيند قانوني اعالم عمومي در سامانه ستاد 

ها در كميسيون مربوطه با حضور پذيرفته و تمامي فرآيند صورت 119809193000003دولت به شماره نياز 

  نمايندگان دستگاه نظارت انجام پذيرفته است. 

از سهم پارك آبي نيز موارد  %55كل پروژه گيل لند به صرفاً  %10و) در خصوص تغيير سهم شهرداري از 

  ذيل قابل ذكر مي باشد:

سهم از كل پروژه نشده است. بلكه تنها  %10در مجوز شوراي محترم هيچگونه اشاره يا تاكيدي به دريافت  -

  ) مورد تائيد واقع گرديده است. 10به  90محاسبات سهم الشركه طرفين (

تعيين قدرالسهم و امضاء قرارداد و پيش نويس هاي آن با حضور رياست محترم شوراي شهر و آگاهي رياست  -

  حترم كميسيون عمران و توسعه شوراي اسالمي شهر رشت صورت پذيرفت.م

دريافت سهم از كل پروژه داراي معايبي مانند: گره خوردن سهم شهرداري به سرمايه گذار در صورت بروز وقايع  -

و مشكالت حقوقي احتمالي (نمونه مشابه پروژه آدينه جنب مصلي رشت كه شهرداري در آن پروژه سهيم مي 

سال) و  6تا  5درصد پروژه (بيش از  40شد)، معطل ماندن سهم شهرداري تا زمان تقسيم نامه و احداث حداقل با

) npvسپس پيش فروش واحدها، ايجاد درآمد مقطعي براي شهرداري رشت و كاهش خالص ارزش افزوده فعلي (

  خواهد بود.

ر خواهد بود. زيرا در كل پروژه به دليل متراژ انتقال سهم شهرداري در پارك آبي به نسبت كل پروژه نيز بهت -

  خواهد شد.  %30به  %37باالي كاربري پاركينگ و مشاعات كه تماماً هزينه زا مي باشند، باعث كاهش بازدهي از 

دريافت سهم از پارك آبي داراي مزايايي مانند: جدا شدن طرفين از مسائل حقوقي در خصوص ساير كاربري ها  -

احتمالي در اين خصوص، دريافت سريع تر سهم (با توجه به ساخت يك و نيم ساله پارك آبي)،  و كاهش مشكالت

) بسيار باالتر براي npvايجاد درآمد پايدار براي سال هاي متمادي براي شهرداري، و افزايش ارزش افزوده فعلي (

خواهد بود. كه جدول اقتصادي نحوه شهرداري با توجه به طوالني بودن دوره استفاده و بهره برداري از پارك آبي 

  تقسيم بندي به پيوست مي باشد.

ساخت مجموعه پارك آبي به مراتب سريع تر از مجموعه تجاري خواهد بود. پارك آبي در پايان سال سوم قابل  -

ي نبرداري خواهد بود. در صورتي كه ساخت مجموعه تجاري در پايان سال هفتم به وقوع پيوسته و با پيش بيبهره

سال ادامه يابد و بنابراين سرمايه گذاري در اين طرح در اغلب موارد  9انتقال سند به مالكين اين دوره مي تواند تا 

) حاصل از سرمايه گذاري كه به عنوان npvبا پيش فروش واحدها توام خواهد بود.  همچنين، خالص ارزش فعلي (

مي گيرد، در پروژه پارك آبي بيشتر از پروژه مجموعه  يك شاخص مهم در تحليل پروژه ها مورد استفاده قرار

  برابر است. دليل اين امر نيز مربوط به افزايش درآمدهاي حاصل از پروژه در نيمه دوم 5تجاري و چيزي در حدود 
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ام) به جهت نرخ تورم و افزايش مركب آن مي باشد. در حالي كه در پروژه مجموعه  15دوره بهره برداري (از سال  

كرد پول تا پايان سال نهم، درآمد ديگري وجود نخواهد داشت تا در اثر تورم پيش اري پس از دريافت و هزينهتج

اي هبيني شده به صورت مركب افزايش يابد. به پيوست نيز فايل محاسبه شاخص هاي اقتصادي هر يك از كاربري

  پيوست تقديم مي گردد. پروژه مذكور به همراه بازدهي آنها آورده شده است. و مستندات به

سوال دوم: دليل بي نظمي و بي توجهي در برگزاري مناقصات در حوزه كارخانه كود آلي كه مورد ايراد 

سازمان بازرسي بوده و موجبات تضييع حقوق شهر و شهروندان و شهرداري رشت را فراهم آورده است، 

  اعالم گردد.

  تن 1000به  500ن از پاسخ شهردار؛ الف) افزايش ظرفيت كود آلي گيال

ريال برگزار  000/000/280/278با برآورد  27/12/98مناقصه افزايش ظرفيت شركت كود آلي گيالن در مورخ 

ريال را به عنوان قيمت  000/000/360/412گرديد و شركت خانه گستر گيل تنها شركت كننده در مناقصه مبلغ 

 000/000/516/9از بررسي از مبلغ پيشنهادي پيمانكار، مبلغ بازرگاني پس  -پيشنهادي اعالم نمود كه كميته فني

بازرگاني را مورد بررسي قرار  -نظريه كميته فني 25/1/99ريال را كاهش دادند. حراست شهرداري رشت در تاريخ 

ن داد و بدليل وجود ابهامات تا روشن شدن موضوع از انعقاد قرارداد جلوگيري بعمل آورد. اداره كل اطالعات استا

گيالن و بعضي از اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر رشت نيز بر نظريه كميته فني و بازرگاني نقدهايي را مطرح 

نمودند. پس از اين سازمان محترم بازرسي استان گيالن طي مكاتبه اي درخواست رسيدگي توسط كارشناسان آن 

اسان سازمان در جلسه مناقصه شركت ننموده سازمان را خواستار شدند (بدليل دور كاري در ايام كرونا، كارشن

جلساتي در شوراي اسالمي شهر رشت برگزار و همچنين  21/2/99و  20/2/99، 18/2/99در تاريخ هاي   بودند).

به شماره  1/3/99موضوع به سازمان محترم بازرسي ارسال و پس از بررسي، سازمان بازرسي نظر خود را در مورخ 

عالم و مبلغ پيشنهادي پيمانكار با اعالم ضريب باالسري را غير مجاز اعالم كرد. پس از به شهرداري ا 49076/040

جلسات كميته فني بازرگاني مجددا تشكيل و موضوع بررسي  22/3/99و  10/3/99اعالم سازمان بازرسي، در مورخ 

 روي  قيمت پيشنهادي خودو نتايج آن به تنها پيشنهاد دهنده قيمت در مناقصه اعالم گرديد و ليكن همچنان بر 

جلسه نهايي كميته  8/4/99پافشاري داشته و آناليز جديد خود نيز همان مبلغ را به شهرداري اعالم نمود. در تاريخ 

بازرگاني برگزار و به علت عدم قبول پيشنهاد سازمان محترم بازرسي استان مبني بر حذف ضريب باال سري  –فني 

اقصه، اعضاي كميسيون تصميم به اعالم نتيجه مبني بر تجديد مناقصه گرفتند. از سوي تنها شركت كننده در من

  ريال جهت تجديد مناقصه مي باشد. 000/000/000/380شهرداري در حال تهيه اسناد با برآورد جديد حدود 

  تن: 500به  300ب) اورهال كارخانه كود آلي گيالن و افزايش ظرفيت از 

تن پس از تجديد براي بار دوم به مناقصه گذاشته شده  500به  300ايش ظرفيت از اورهال كارخانه كود آلي و افز

مرداد  16ميليارد ريال مي باشد.  92است. مبلغ تعيين شده جهت اجراي اين بخش از بهسازي كارخانه كود آلي 

  ماه جاري جلسه بازگشايي پاكات مناقصه مي باشد.

يمه تامين اجتماعي كارگران رسمي و قراردادي، اعالم سوال سوم: دليل عدم پيگيري و انجام صحيح ب

  گردد.

در پاسخ به سواالت مطروحه قبل  31/2/99مورخ  26457پيرو پاسخ ارائه شده طي نامه شماره  پاسخ شهردار؛

) با تكميل پاسخ ارائه شده ؛ حق بيمه اجباري پرسنل جزء حقوق طبيعي آنها بوده، ليكن بدهي شهرداري 2(بند 

ان تامين اجتماعي سنواتي بوده و مربوط به قبل از حضور اينجانب ميباشد. برابر صورتجلسه تنظيمي به به سازم

در جلسه ايي كه با حضور اينجانب برگزار و مصوبات آن و اقدامات متعاقب  13/5/98مورخ  507/41/804/98شماره 

از ظرفيت هاي قانوني بند( واو) تبصره  آن نيز پرداخت هاي ماهانه صورت مي گيرد و براي پرداخت بدهي سنواتي

قانون بودجه كل كشور در حال پيگيري ميباشد.ضمناً با توجه به مذاكرات و رايزني هاي  انجام شده طي چند  5

  روز گذشته انشاا.. به شيوه هاي ذكر شده بدهي شهرداري به تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
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و معوقات كارگران حجمي كه به كرات از  98التفاوت حقوق سال سوال چهارم: دليل عدم پرداخت مابه 

  سوي اعضا تاكيد و تذكر داده شده است، اعالم گردد.

ماهه پرسنل خود را پرداخت  7برابر توافق انجام شده، شركتهاي مستقر در مناطق كليه مطالبات  پاسخ شهردار؛

 بت مطالبات پرسنل بدهكار نمي باشد. نموده اند لذا تا اين تاريخ شهرداري هيچگونه بدهي از با

سوال پنجم: دليل عدم نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري تامين كننده نيروهاي حجمي خاطي 

كه نتيجه آن تخلف در پرداخت كامل حق بيمه اين نيروها و همچنين اخذ تسويه حساب سفيد امضاء 

  م گردد.و قصور در پرداخت مطالبات اين عزيزان گشته است، اعال

درخصوص پرداخت كامل حق بيمه نيروهاي حجمي ؛  شركت دهكده سبزپوش به طور كامل حق پاسخ شهردار؛ 

بيمه نيروها را پرداخت نموده و همچنين شركت سبززيور و سيمين كاران به آور اقدام به تقسيط حق بيمه نموده 

نبوده، در حال مذاكره و رايزني بوده تا مشكالت  تابناك كه در حال حاضر پيمانكار شهردارياند. با شركت مهرگستر

مرتفع گردد. الزم به ذكر است كه از زمان حضور اينجانب در شهرداري رشت تمام تالش اينجانب و همكاران بنده 

  جهت  احقاق حق نيروهاي زحمت كش حجمي مي باشد.

هيچ عنوان صورت نمي پذيرد. در در خصوص اخذ تسويه حسابهاي سفيد امضا؛ چنين اتفاقي در حال حاضر به 

  سالهاي ماضي نيز درصورت مشاهده موضوع و گزارش كارگران جلوگيري الزم بعمل آمده است.

سوال ششم: دليل نبود برنامه مشخص و مدون در شهرداري رشت جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران 

رات تاخير و تاديه و هدر و دستگاههاي خدمات رسان كه بارها منجر به مسدودي حساب و تحميل خسا

  رفت بيت المال شده است، اعالم گردد.

بدهي شهرداريها به پيمانكاران امري است كه در تمام شهرهاي مركز استان و كالنشهرها وجود  پاسخ شهردار؛

 ايدارد. و همواره شهرداريها به دليل عدم وجود درآمد پايدار با مشكل نقدينگي مواجه بوده در صورتيكه هزينه ه

شهرداري پايدار بوده و مي بايست در سطح شهر اجرا گردد. ليكن از زمان حضور اينجانب در شهرداري رشت بدليل 

نبود زيرساختهاي الزم براي تصميم گيري و ايرادات دستگاههاي نظارتي بر نحوء عملكرد شهرداري در تهاتر، حدود 

ف كردن موارد مطروحه شده كه نهايتا منجربه اصالح ماه از وقت اينجانب و ساير مديران شهرداري صرف برطر 6

ميليارد ريال با توجه  650حدود تقريبي 1398شيوه اجرايي تبديل تعهد گرديده كه از ابتداي ديماه تا اسفند سال 

ميليارد ريال تسويه شده است. همچنين  120تا نيمه تير ماه جاري حدود  1399به بودجه مصوب و از ابتداي سال 

يت به اجراييه هاي صادره در محاكم قضايي ضمن هماهنگي با دادستان محترم و معاون محترم اجراي احكام با عنا

دادگستري كه جاي تقدير و تشكر دارد با اكثر مالكين توافق و مطالبات در اقساط ماهيانه پرداخت مي گردد. الزم 

نگرفت الزم به ذكر است با توجه به  به ذكر است از زمان تصدي اينجانب و هيچگونه مسدودي حسابي صورت

و منابع مندرج در رديف ديون حوزه مالي شهرداري برنامه متناسب را جهت پرداخت 1399بودجه مصوب سال 

  مطالبات پيمانكاران را در دستور كار خود دارند.

ه ... ب سوال هفتم: استفاده از عبارات و الفاظ نامناسب در جلسات با پرسنل از جمله تشبيه شهر رشت

و يا بكارگيري عبارات نامناسبي كه در جلسه كميسيون بهداشت در تشريح وضعيت خود به كار گرفتيد 

و از بازگو كردن آنها معذورهستيم به هيچ عنوان در شان مقام ارشد شهرداري ، شهروندان و به ويژه 

  شهر رشت نمي باشد.

اسالمي شهر و كليه همكاران خدوم شاغل در مجموعه ارتباط بين شهردار، اعضاي محترم شوراي  پاسخ شهردار؛

شهرداري رشت همواره بر مبناي احترام متقابل و در چارچوب ضوابط اداري بوده و دفاع از حقوق كليه همكاران 

هميشه براي اينجانب اصل بوده است. در جلسات متعدد همواره بر اين موضوع تاكيد داشته ام كه صحت اين 

  الب بازنشر داده شده در پورتال شهرداري و پايگاههاي خبري قابل استناد است.موضوع با بررسي مط
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سوال هشتم: دليل نابساماني و بي توجهي در حوزه سرمايه انساني و عزل و نصب هاي كوتاه مدت و 

  شائبه دار در مناصب كليدي شهرداري و رها كردن نيروهاي مجرب و كارآزموده، اعالم گردد.

نيز مطرح گرديد:  پيشين شوراي محترم اسالمي شهر نطور كه در پاسخ به سئواالت ارساليهماپاسخ شهردار؛

منظور ادارة امور شهر از قبيل عمران و آباداني، بهداشت شهرداري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي خدمت رسان به

مي باشد. از زمان انتصاب  شهر و رفاه ساكنان آن و ... داراي ساختار اداري مشخص و پست هاي سازماني مصوب

اينجانب تاكنون كليه ابالغ هاي صادره در چارچوب قوانين و مقررات، با ارزيابي و سنجش مديران وقت و تالش 

براي شناسايي منابع انساني توانمند و شايسته، ضمن استعالم صالحيت از مراجع قانوني و ذيصالح انجام پذيرفته 

ه منظور انتصاب افراد در پست هاي بالتصدي بوده كه به داليل منطقي اعم از است. بخشي از ابالغ هاي صادره ب

پروسه انتخاب شهردار به بعد از انتصاب شهردار موكول گرديده بود. بخش ديگري از ابالغ هاي صادره به دليل آراء 

ا ئوليت هاي حساس بواصله از مراجع قانوني مبني بر منع به كارگيري برخي از افراد در پست هاي مديريتي و مس

زمان مشخص بوده و شهرداري مي بايست در فرصت زمان محدود نسبت به شناسايي، انتخاب و انتصاب جايگزين 

مناسب اقدام مي نمود و در برخي موارد نسبت نياز به اصالح ساختار مديريتي و حذف پست هاي خارج از چارت 

ظارتي اصالح و انجام پذيرفته است. در حوزه مديريت سرمايه سازماني بوده كه آن هم بر اساس گزارشات نهادهاي ن

انساني، ابالغ هاي جابجايي كاركنان براساس بازنگري و نيازسنجي حوزه هاي مختلف اعم از شهرداري مركز، 

سازمانها و مناطق بوده كه پس از بررسي هاي الزم و اخذ نقطه نظرات و تأييد مديران مربوطه در واحد هاي مبدأ 

قصد و طي مراحل قانوني انجام پذيرفته است. شهرداري با توجه به توانايي ها و تجارب منابع انساني مجموعه و م

و شناخت و ارزيابي آنها  نسبت به توزيع مسئوليتها به صورت معين و سازمان دهي شده مي پردازد و از زمان اعطاء 

ته و به محض اطمينان از عدم دارا بودن شرايط مسئوليت كليه امورات محوله به افراد مورد سنجش قرار گرف

مسئوليت ها، نسبت به عزل افراد منصوبه اقدام مي نمايد كه اين امر در تمامي ادوار شهرداري انجام و در اين دوره 

  نيز با در نظر گرفتن كليه موارد فوق الذكر صورت پذيرفته است.

پارك ملت و مسكن مهر باتوجه به تذكرات و سوال نهم: دليل عدم ساماندهي مزار شهداي گمنام در 

  مكاتبات مكرر اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر، مشخص گردد.

هاي ساخت يادمان شهداي گمنام مسكن مهر و بوستان ملت به دليل عدم ابالغ در ارتباط با پروژهپاسخ شهردار؛ 

اري و حقوقي مورد نياز، عمليات اجرايي ضوابط بودجه از سوي شوراي محترم اسالمي عليرغم انجام فرايندهاي اد

و امضا قرارداد انجام نشده است. بديهي است پس از ابالغ ضوابط بودجه با قيد فوريت اين پروژه ها اجرايي خواهند 

  شد. 

سوال دهم: دليل معطل ماندن پروژه سرمايه گذاري واقع در زمين سابق سازمان خدمات موتوري 

زمين توسط سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات بيمه پرسنل كه شهرداري رشت به دليل توقيف 

  ناشي از كم كاري و بي توجهي شهرداري بوده است، مشخص گردد.

با توجه به اينكه در سنوات گذشته مطالبات تامين اجتماعي توسط مسئولين وقت پرداخت پاسخ شهردار؛ 

اجرايي قانون تامين  50قدام نموده و طبق ماده نگرديده است سازمان نيز نسبت به بازداشت پالك موصوف ا

اجتماعي در فرآيند مزايده مي باشد در همين راستا اداره حقوقي شهرداري به منظور جلوگيري از تضييع حقوق 

شهرداري نسبت به اقامه دعوي و توقف عمليات اجرايي مزايده در محاكم قضايي اقدام و درخواست دستور موقت 

باشد. همچنين در روزهاي  وافقت گرديد و در شعبه شش دادگاه حقوقي رشت مطرح ميشهرداري شهرداري م

اخير جلساتي بر رفع مشكل با مديرعامل تامين اجتماعي (آقاي دكتر ساالري) انجام شده است و مقدمات آزادسازي 

پس از انجام اين  ملك مورد اشاره و استفاده از ظرفيت هاي قانوني براي حل مشكل مربوطه فراهم شده است كه

  مهم تشريفات قانوني جذب سرمايه گذار در پروژه مذكور به پايان خواهد رسيد.



  

~ ۵٠ ~ 

 

سوال يازدهم: دليل عدم اجراي دستورالعمل خزانه داري در شهرداري ها و تاخير در راه اندازي اين 

 حوزه و الزامات دستورالعمل مذكور در شهرداري رشت، عنوان گردد.

اعالم گرديده با توجه به ابالغ دستورالعمل  7/4/99-55320ونه كه پيشتر در نامه شماره همانگ پاسخ شهردار؛

وزير محترم كشور به استانداري هاي سراسر كشور  20/02/96مورخ  25459داري شهرداريها طي نامه شماره خزانه

انب نيز  بعد از ابالغ بودجه از تاريخ مربوطه موضوع در برنامه ساالنه شهرداري منظور نگرديده بود و حضور اينج

بوده است، اجراي دستور العمل ذكر شده علي رغم مقاومت و كارشكني هاي فراوان سرانجام در برنامه  98سال 

شهرداري رشت قرار گرفته است. در راستاي لزوم اجراي دستورالعمل خزانه داري ، اصالح كدينگ  1399سال 

ي انجام و يكسان سازي كدينگهاي حسابداري در مركز و مناطق و حسابداري و بودجه در سيستم مالي شهردار

حق  5/1/99سازمانها اعمال گرديد و در راستاي اجراي بخشنامه موصوف و ابالغ به كليه سازمانهاي تابعه از تاريخ 

رد. ذيبرداشت از حسابهاي درآمدي سازمانها ملغي شده و مبالغ پرداختي به سازمانها در قالب تخصيص انجام مي پ

همچنين در خصوص ساختار و شرح وظايف و... واحد خزانه داري موضوع با مدير كل محترم دفتر امور شهري و 

مكاتبه و موضوع پستهاي پيشنهادي جديد به منظور  19/3/99-41027شوراهاي استانداري گيالن برابر نامه شماره

اهنگي امور عمراني استانداري طي نامه شماره تغيير عناوين و ساماندهي در حوزه خزانه داري توسط معاون هم

به مدير كل دفتر نوسازي ، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداريها و  20/3/99مورخ  4822/4/80/99

دهياريهاي كشور منعكس گرديد. افزون براينكه تا دريافت پاسخ از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور جايگاهي 

  ين و نسبت به تجهيز آن اقدام شده است.در شهرداري تعي

  خالصه مفيد مذاكرات :

 اكج هر و بوده طبيعي كامالً موضوع يك شهردار از سؤال طرح مبحث: داشتند اظهار تذكري، ارائه ، رئيس محترم شورا، باآقاي اسماعيل حاجي پورجناب 

 كننديم سؤال باشد، نيز دوست دو بين تواندمي سؤال اين. بپرسند سؤال بايستمي مردم نمايندگان عنوانبه دارد، وجود محترم شورا اعضاي براي ابهامي كه

. شدمي رحمط سؤال طرح نبايد كه كنندمي گاليه عزيزان از برخي: دادند ادامه پور آقاي حاجي  .بگذاريم احترام قانون به بايستمي ما و برسند خود پاسخ به تا

 شهردار آقاي و اسالمي شوراي در بنده همكاران ميان كه نكاتي بايستمي و داشته كنندههماهنگ يك نقش شورا در بنده. نيست بنده اختيار در موضوع اين

 هداد شهردار به محترم شورا اعضاي سوي از تذكري اگر كندمي تأكيد قانون. دهم انجام را الزم اقدامات قانون چهارچوب در تا شوم پيگير را شودمي گفته

 رد است مكلف قانون طبق محترم نيز شهردار و نمايم ابالغ شهردار آقاي به بايستمي شودمي مطرح سؤال طرح اگر گردد، ارائه صورت همين به شودمي

 يعني دهم، روز در كه كردند اعالم ايشان و آورديم عمل به دعوت شهردار محترم شهر رشت از ما: افزودند محترم شورا رياست  .باشد پاسخگو روزه 10 فرصت

 پاسخگوي و آيدمي شهردار نيز امروز. دهيممي انجام را خود اقدامات آن چتر زير و قانون با همراه و هستيم قانون اجراي به مكلف ما. يابندمي حضور امروز

 عضو يك بعالوه نصف اگر. نشويم يا بشويم قانع شده ارائه پاسخ از توانيممي ما و دهندمي پاسخ ايشان باشد سؤالي اگر. كندمي دفاع خود از و بوده سؤاالت

 حضور صحن در كه شورا عضو يك بعالوه نصف اگر اما دهد،مي ادامه خود كار به شهردار و يافته خاتمه كار كه شدند قانع هاپاسخ از شورا صحن در حاضر

  .نماييم عمل قانون اساس بر داريم وظيفه و است قانون اساس بر هااين و داد انجام را آن بايستمي كه دارد وجود استيضاح مرحله نشوند قانع هاپاسخ از دارند

 روزه ده فرصت در تا است شهردار قانوني حق: گفتند دارد، وجود كه ابهاماتي خصوص در سؤال طرح براي محترم شورا اعضاي قانوني حق به اشاره با ايشان
  .دهد پاسخ شدهمطرح  سؤاالت به

 مطرح نبايد جلسه اين در آمده سؤال طرح در آنچه از غير سؤاالتي: داشتند اظهار جلسه، برگزاري نحوه در محترم شورا اعضاي به تذكر با پور آقاي حاجي
 اداري مسائل و شئون اخالق، رعايت بايستمي دهدمي رخ گيريرأي از پس شورا صحن در كه اتفاقي هر: كردند عنوان همچنين شورا رياست محترم .شود
  .كنيممي تالش بهتر عملكرد براي همه در نهايت و ماست تفكر و ديدگاه تفاوت اين. است شهر منافع براي ما فريادهاي تمام. شود

 و كثريتا به بايد ما. كند كمك شهردار به بايستمي داشت نيز منفي نظر كه هركس شدند، قانع شهردار پاسخ از شورا اكثريت اگر: كردند تصريح ايشان

 وارد راگ و شود آغاز بايد كه است آمده بسياري هايپروژه طاليي سال يك اين در و داريم فرصت سال يك از كمتر ما. باشيم داشته اعتقاد شورايي عملكرد

 حضور شهرداري در هم ساعت يك شهردار آقاي اگر حتي. ماست از خداوند دلخوري مردم دلخوري بدانيم يقين. كرد خواهند ضرر مردم قطعاً شويم درگيري

  .دهد انجام را خود تالش تمام بايد باشد داشته



  

~ ۵١ ~ 

 

  

 : نتايج راي گيري مخفي 

  تصميم شورا  متن مصوبه

در پايان پس از ارائه توضيحات شهردار محترم رشت و بيان نقطه نظرات اعضاي 

مخالف، اخذ رأي مخفي به عمل آمد و اعضاي محترم شورا، پاسخ موافق و 

  رأي مخالف،  قانع كننده ندانستند. 6رأي موافق و  4شهردار محترم را با 

  

    

  قانع نشدند          قانع شدند    

  
  
  
  
  
  
  

  

رشت نسبت به طرح سؤال مطرح محترم شهردار  يهاشهر رشت پس از استماع پاسخ ي اسالميشورامحترم عضو  يعلو نيرحسيام سيدسپس جناب آقاي 

  رشت شده است. يشهردار يتومان ارديليهزار م 2تومان برنده مناقصه  ونيليم 10 يثبت هيبا سرما يشركت 98اسفندماه سال  12 خي: در تارندشده، گفت

اور عنوان مشكه به يافراد دياست كه بر اساس قانون مصوب نبا گريدشركت  عنوان مشاور در مناقصه به ني: نام دو نفر از افراد حاضر در اندادامه داد ايشان
  باشند. نفعيكننده و ذشركت ييهامناقصه نيهستند در چن تيمشغول به فعال يشهردار

ه گذشته هفت يتياتفاق مصوبه دوفور ني: نمونه اندكه به شهر رشت آمد با استقبال شورا همراه بود، گفت يگذارهيهر پروژه سرما نكهيا انيبا ب يعلوآقاي 

بعد  يكاربر وارضبشود، بر اساس محاسبه ع يكه گفته شد اگر قرار است محاسبه عوارض هاييدر فراخوان بازگشا يبه بند دهميشوراست؛ اما شما را ارجاع م

اجازه داده شده است  يدرصد از كل پروژه بوده است، كجا به شهردار 10به  قاًيداد دق يكه به شهردار ي: شورا در مجوزندافزود ايشان طرح باشد. يياز بازگشا

  شهر است. يقطعاً تخلف در قرارداد و مصوبه شورا نيا د؟يايرارداد بدر ق يدرصد از فقط پارك آب 55كه تنها 

 تيوضع يمنظور ساماندهتومان به ارديليم 31سال گذشته مبلغ  ماهي: در دندجلسه اظهار داشت نيدر ا زيشهر رشت ن يشورامحترم عضو  جذب حجتآقاي 

  نشد. يبرداراعتبار بهره نياز ا يخوبكه متأسفانه به افتيپسماند در سراوان اختصاص  تيريچند پروژه مد

اكنون با  ميينما يداريسراوان خر يبرا يكمتر متيبا ق ميتوانستيكه م يزاتيرشت تجه يشهردار يانگارواسطه سهل: در حال حاضر بهندادامه دادايشان 
  وارد كرده است. المالتيبه ب ياريبس انيضرر و ز يكاركم نيروبرو شده است و ا متيق شيافزا

 91است. ما  تيمتفاوت با واقع يكه در جلسه مطرح شده كم ي: اعداد و ارقامنددر پاسخ به سؤاالت مطرح شده اظهار داشت زين يحاج محمد ناصرآقاي 

 يتومان برا ارديليم 31سوز، زباله يبار برااعت نيتومان از ا ارديليم 55است.  شدهميكه در سه بخش تقس مياپسماند اخذ كرده يتومان اعتبار برا ارديليم

  .باشديسراوان م ليلندف يسامانده يبرا زيتومان ن ارديليم 5و  يكارخانه كود آل تيظرف ليتكم

در دو  يكارخانه كود آل تيظرف ليتكم يتومان ارديليم 31: بودجه نداست، اظهار داشت شده ميتومان به چند بخش تقس ارديليم 55مبلغ  نكهيا انيبا ب ايشان
حضور  نجايا ديبا امدهنشده بود را مجدداً آغاز كر انجام 92كه از سال  ييكارهاكه تمام يعنوان كساست. امروز به دهيگرد ميتقس زاتيو تجه يبخش ساختمان

سخت و  اريكه كار بس مياقدامات جذب بودجه را انجام داد يصورت دوركار: ما در زمان كرونا بهنداضافه كرد يمحمد حاجآقاي   و پاسخگو باشم. ابمي
 .باشديقابل دفاع م يو نظارت ييمحاكم قضا يموضوع در تمام نيبود و ا يادهيچيپ



  

~ ۵٢ ~ 

 

  

  اعالم نمودند. را 18رأس ساعت  25/4/99ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20:45جلسه رأس ساعت  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

و  10/4/1399بررسي غيبت آقاي بهراد ذاكري در جلسات مورخ   4

  شوراي اسالمي شهر رشت 18/4/1399
      

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

نظر اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تبصره 

 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد.18/4/99و  10/4/99و اخذ رأي غيبت آقاي بهراد ذاكري در جلسات مورخ 
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      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  علويسيداميرحسين   8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهـي  10

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    -  10  جمـــع 

  ☐☐☐☐تصويب نشد          ☒☒☒☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ۵٣ ~ 

 

  

 در محل ساختمان شوراي 18:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و يكمين جلسه24/4/99مورخ  853براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيپور اسماعيل حاجي شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي 

   : دستورات جلسه

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   تني چند از اعضاي شورا مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (آقاي ناصر حاج محمدي) با توجه  25/4/99مورخ  874نامه وارده به شماره

  . 23/4/99به عدم اقناع اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت در پاسخ سواالت اعضاي شورا در يكصد و پنجاهمين جلسه شورا مورخ 

   1399اليحه جايزه تشويقي سال "درخصوص  10/4/1399مورخ  1399- 2329-به شماره ش ر ف بررسي اليحه شهرداري رشت ،

ها نسبت به با ساير بلوك 99بلوك ارزش منطقه اي سال  25و همسان سازي  1399اصالح برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

  ." 98سال 

  صورتجلسه يكصد  1-5و  4، 3پيرامون بندهاي  9 19/4/99مورخ   5328/1/99/8029هبررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شمار

  شوراي اسالمي شهر رشت . 31/3/98و چهل و ششمين جلسه عادي مورخ 

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

  داشتند. گرامي را شهدا همه ياد عليرضا تقي زاده، شهيد نامه وصيت از بخشي قرائت ليپور، منشي محترم شورا، بادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن ع

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 آن بر سعي گذشته روز چند در هارسانه اينكه بيان ضمن عرض سالم، با رشت، اسالمي شهر شوراي رئيس محترم ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي        

 صميمت كامل آرامش در مردم نمايندگان تا اندداده اجازه كه كنممي تشكر رسانه و شورا در دوستانمان صدرسعه  از بنده: گفتند شود، ايجاد شهر در آرامش تا داشتند

  .ندكن آرام را فضا كه است هارسانه دوش بر رسالت همان اين و نشده ايجاد تشنج كه است بوده ايگونهبه اوضاع سؤال، طرح براي گيريرأي روز از و بگيرند را خود

 كمك شهر آباداني و عمران براي همه مجدد همكاري صورت در شود وي مجدد همكاري يا شهردار بركناري به منجر است ممكن استيضاح اين: دادند ادامه ايشان

  .دهد انجام را خود كار رشت مردم احترام به آخر لحظه تا كه است مكلف هم شهردار و كنيممي موفقيت آرزوي او براي باز نماند ايشان اگر و كرد خواهيم

 وصول اعالم امروز ما لذا شدند قانع نيز نفر 4 و نشدند قانع شهردار پاسخ از محترم شورا اعضاي نفر از 6 قبل، جلسه در از آنجا كه: داشتند اظهار رئيس محترم شورا

 ودخ هايپاسخ مجدداً و يابد حضور شورا صحن در كندمي تعيين شورا كه روزي در است مكلف نيز شهردار كرد. خواهيم ابالغ را نتيجه و گذاريممي رأي به را شهردار

 نوعي به و شهرداري كاركنان پرسنل، همه امروز چون بگيريم تصميم ترسريع بايد شهرداري وضعيت به توجه با: كردند تاكيد پور در ادامه آقاي حاجي  .دهد ارائه را

 شهردار تا كرديم مشخص را تيرماه 28 شنبه روز محترم شورا اعضاي نظرات به توجه با و بماند بالتكليف حالت در نبايد شهر لذا هستند ما تصميم منتظر شهر تمام

  . يابد حضور شورا صحن در استيضاح به پاسخ جهت

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 استري با نگارينامه  يك در تا كردند درخواست محترم شورا رياست به خطاب اينامه در بهداشت محترم كميسيون رئيس ذاكري، جناب آقاي دكتر بهراد سپس،

 يسيونكم به را تنفسي حاد سندروم مانند مربوطه موارد ساير و كرونا به مبتاليان روزانه آمار تا شود درخواست مجموعه اين از گيالن، پزشكي علوم محترم دانشگاه

 خواهد يرتأث شورا گذاريقانون روند در شورا بهداشت كميسيون به كرونا روزانه آمار اطالع عدم اينكه بيان ايشان با  .نمايند اعالم شهر شوراي شهري خدمات و بهداشت

  .بگيرد قرار قرمز وضعيت در گيالن استان كل كه دارد وجود احتمال اين و گرفته قرار قرمز وضعيت در نيز رشت شهر كه شده اعالم متأسفانه: كردند اظهار گذاشت،

 25/4/1399 مورخ :         151جلسـه شـماره:  
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 ديگر بندهايي طرح اين به تواندمي اينكه به توجه با: گفتند شهر، شوراي به سال 70 از بيش قدمت داراي بناهاي پرونده الزام جهت طرحي ارائه با آقاي دكتر ذاكري

  .شود انجام بررسي و مذاكره آن جزئيات خصوص در سپس و شده مصوب طرح كليات كه است اين بنده خواهش شود اضافه مربوطه هايكميسيون سوي از نيز

 هاستسال ما: كردند تأكيد ،100 ماده كميسيون در وسازساخت جرائم نامهشيوه  تنظيم به رشت شهرداري الزام خصوص در ديگر طرحي ارائه با همچنين ايشان

 ندارد را گذشته ريالي ارزش ديگر مبلغ آن كه ديگر زماني در و نكرده پرداخت خود زمان در را جريمه 100 ماده كميسيون محكومين از برخي كه هستيم آن شاهد

 مبلغ به روز صورت به فروش زمان تواندمي كند، دريافت را سهمي شهرداري و رفته مشاركت سمت به اگر كه هستم معتقد بنده. پردازندمي خود جريمه پرداخت به

 در محترم رشت شهردار دوشنبه روز هايصحبت به اشاره با رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، همچنين  آورد. دست به را خود

به  و شدهارائه  شهر شوراي به نظر اخذ براي شهرداري سوي از امور انجام براي پروژه دو: داشتند اظهار آلي كود كارخانه پروژه قرارداد خصوص در شورا علني صحن

  .نمايممي ارائه شورا صحن در را كميسيون اين نظر بهداشت كميسيون رئيس عنوانبه  بنده و است شده انجام نظر خواهي بهداشت كميسيون از آن تبع

 فاز اينكه به توجه با همچنين. شود اقدام مناقصات قانون اساس بر بايستمي كرد بلكه بسنده شهرسازي قانون به نبايد تنها فوق موضوع براي: در ادامه افزودند ايشان

  .ندارد قرار اولويت در فازها اين كردن اورهال دو، و يك فازهاي بودن قديمي به توجه با دارد قرار مناقصه برگزاري در آلي كود كارخانه سه و دو

 بر معتقد ام درمجموع. بود خواهد فايدهبي قطعاً آن تعمير و روزرسانيبه تكنولوژي، بودن قديمي به توجه با هستم معتقد بنده: كردند اضافه جناب آقاي دكتر ذاكري

 قابل شورك داخل در ساده سيستم اينكه و هاتحريم شرايط به توجه با ساده سيستم يك خريد قديمي، تكنولوژي يك اورهال بودن فايدهبي بر عالوه كه هستيم اين

  .بود خواهد ترمناسب اقدامي است، تعميرات و خريد

   :مودنطق پيش از دستور ناطق 

 كه تاس اين بنده تذكر: داشتند اظهار رشت رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شوراي اسالمي شهر نرگسي، رمضانپور احمد سپس، جناب آقاي دكتر

 ارد،د وجود جديدي شرايط اگر است، كرده مشخص را شرايط گذارقانون كه است اين آن عمومي بحث و شود انجام بايد قانون اساس بر آن هايمؤلفه و مناقصات بحث

  .نماييم پيگيري را آن فرآيند بتوانيم و بيايد شورا به مابقي است، گرديده ابالغ و شده تصويب آن عمومي شرايط كه مناقصاتي از جدا

 مشخص انونق كه چيزي همان اساس بر. شود گذاشته جديد ضوابط تواننمي است انجام حال در ضابطه طبق آن قانوني فرآيند كه مناقصه يك در: كردند ايشان تأكيد

  .شود انجام طرح يك قالب در توانيممي دهيم انجام بخواهيم آن مازاد اگر است، كرده

  

  

   : اعالم وصول طرح ها و لوايح

الزام شهرداري رشت "درخصوص  25/4/99/ش مورخ 873/99 شماره شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا بهطرح نه تن از اعضاي محترم  -

  اعالم وصول شد. "به ارسال پرونده ساختمان هاي با قدمت بيشتر از هفتاد سال به شوراي شهر و گرفتن مجوز شورا قبل از صدور پروانه

نه تن از اعضاي محترم شورا،  25/4/99/ش مورخ 871/99 شماره انه شورا بهطرح نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخ -

 "الزام شهرداري رشت به تنظيم شيوه نامه براي دريافت جرايم كميسيون صد به صورت قدرالسهم مشاركتي و غير نقدي"درخصوص 

  اعالم وصول شد.
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  :  دستورات جلسه

  دستور جلسه  رديف

نظر 

  كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

1  

تني چند از اعضاي محترم شورا مبني بر طرح  25/4/99/ش مورخ 874/99نامه وارده به شماره 

استيضاح شهردار رشت (آقاي ناصر حاج محمدي) با توجه به عدم اقناع اعضاي محترم شورا در 

  به شرح؛ 23/4/99پاسخ سواالت اعضاي محترم شورا در يكصد و پنجاهمين جلسه شورا مورخ 

ـ دليل بي نظمي و بي توجهي در برگزاري مناقصات در حوزه كارخانه كود آلي كه مورد ايراد سازمان 1

بازرسي بوده و موجبات تضييع حقوق شهر و شهروندان و شهرداري رشت را فراهم آورده است، 

  اعالم گردد.

ده نيروهاي حجمي خاطي كه نتيجه ـ دليل عدم نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري تامين كنن2

آن تخلف در پرداخت كامل حق بيمه اين نيروها و همچنين اخذ تسويه حساب سفيد امضاء و قصور 

  در پرداخت مطالبات اين عزيزان گشته است، اعالم گردد.

و معوقات كارگران حجمي كه به كرات از سوي  98ـ دليل عدم پرداخت مابه التفاوت حقوق سال 3

  كيد و تذكر داده شده است، اعالم گردد.اعضا تا

ـ دليل نبود برنامه مشخص و مدون در شهرداري رشت جهت پرداخت مطالبات پيمانكاران و 4

دستگاههاي خدمات رسان كه بارها منجر به مسدودي حساب و تحميل خسارات تاخير تاديه و 

  هدر رفت بيت المال شده است، اعالم گردد.

توجهي در حوزه سرمايه انساني و عزل و نصب هاي كوتاه مدت و شائبه دار  ـ دليل نابساماني و بي5

  در مناصب كليدي شهرداري و رها كردن نيروهاي مجرب و كارآزموده، اعالم گردد.

ـ دليل معطل ماندن پروژه سرمايه گذاري واقع در زمين سابق سازمان خدمات موتوري شهرداري 6

ن تامين اجتماعي بابت مطالبات بيمه پرسنل كه ناشي از رشت به دليل توقيف زمين توسط سازما

  كم كاري و بي توجهي شهرداري بوده است، مشخص گردد.

ـ درخصوص قرارداد مربوط به پروژه سرمايه گذاري گيل لند، پيرو تذكرات قبلي به شهردار در 7

، چرا رعايت صحن شورا و بمنظور جلوگيري از تخلف صورت گرفته در قرارداد 7/3/99جلسه مورخ 

  صرفه و صالح شهرداري به داليل مشروحه ذيل صورت نگرفته است؟

*عقد قرارداد سرمايه گذاري درخصوص زميني كه هنوز سند مالكيت آن به نامه شهرداري رشت صادر نشده و 
 كاربري آن مشخص نيست.

 هزار تومان . 600دل *كارشناسي قيمت زمين براساس كاربري گورستان با قيمت متري شش ميليون ريال معا

*محاسبه عوارض ساخت و تغيير كاربري بدون ارائه نقشه هاي اجرايي مشخص از سوي سرمايه گذار و با ارزش 
  هزار تومان كه پايين تر از ارزش منطقه اي واقعي محدوده زمين مورد قرارداد مي باشد.  10منطقه اي 

 تر از مبالغ واقعي هزينه هاي زمان برآورد .*برآورد هزينه هاي ساخت به طور قابل مالحظه اي باال

  *معرفي مشاور از سوي سرمايه گذار. 

در  از سهام پارك آبي واقع %55كل پروژه گيل لند به صرفاً  %10تغيير سهم مشاركت شهرداري از 

مجموعه چند منظوره گيل لند كه شامل هتل، رستوران، فضاي تجاري، پارك آبي و ... ، برخالف 

  شورا مبني بر مشاركت در كل پروژه مذكور.مجوز 
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  :خالصه مفيد مذاكرات 

........................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

رأي  3رأي موافق و  6تن از اعضاي محترم شورا با  9و اخذ رأي با توجه به حضور نظر پس از بحث و تبادلدر جلسه مطرح و 

العاده شورا به منظور بررسي طرح استيضاح شهردار محترم رشت مخالف، مقرر شد؛ ضمن ابالغ به شهردار محترم، جلسه فوق

 برگزار گردد. 28/4/1399روز  شنبه مورخ   18رأس ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالمي آراء اعضاي شوراي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  2

      ☒☒☒☒  ☐☐☐☐  رضا رسولي  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  5

      ☒☒☒☒  ☐☐☐☐  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☒☒☒☒  ☐☐☐☐  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

    3  6  جمـــع 

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

اليحه شهرداري رشت به شماره ش 

مورخ  1399- 2329-ر ف 

ثبت شده به شماره   10/4/1399

در دبيرخانه  12/4/99مورخ  737

شورا به پيوست اليحه جايزه 

، اصالح برخي 1399تشويقي سال 

مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات 

 25سازي و همسان 1399سال 

بلوك ارزش قيمت منطقه اي سال 

ها نسبت به سال با ساير بلوك 99

  ، جهت بررسي و تصويب 98

ا عنايت به شرايط سخت حاكم بر ب 

جامعه با توجه به شيوع ويروس 

كرونا در سطح كشور و به جهت 

تأمين منابع درآمدي در زمينه 

- اجراي پروژه هاي عمراني، هزينه

هاي جاري و خدماتي برابر تعهدات 

ذاتي در چارچوب بودجه شهرداري 

هاي و همچنين در راستاي سياست

ارائه شوراي اسالمي شهر به لحاظ 

خدمات اجتماعي و عمراني به 

  شهروندان محترم شهر رشت .

در جلسه مشترك كميسيون هاي  برنامه و بودجه وحقوقي شورا و نيز توسعه و 
نظر با اليحه پيشنهادي عمران شهري شورا مطرح و پس از بحث و تبادل

  شهرداري با اصالحاتي به شرح زير موافقت گرديد؛
 با اصالحات پيشنهادي در خصوص اليحه جوايز تشويقي مخالفت شد. -1

 10دفترچه تعرفه عوارض در خصوص تغيير بند ب ماده  10با پيشنهاد اصالحي ماده  -2

  جملگي تبديل به يك جدول پيشنهادي، موافقت شد.

  تعرفه عوارض مخالفت شد. 12با پيشنهاد اصالحي ماده  -3

مقرر گرديد در شرايط ساخت و ساز بدون  16ماده  3در خصوص اصالحيه تبصره -4

برابر و در صورت عدم ارجاع به  2به ميزان  5برابر و با ارجاع به كميسيون ماده 2/5پروانه

  برابر اخذ شود. 1/5به ميزان  5كميسيون ماده 

به كليه مبالغ  %20در خصوص بلوك هاي ارزش منطقه اي مصوب گرديد به ميزان  -5

  افزايش اعمال گردد. 1398بلوك ارزش منطقه اي مورد استفاده در سال  80رديف هاي 

در جلسه كميسيون تلفيق شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اليحه 
  پيشنهادي شهرداري با اصالحاتي به شرح زير موافقت گرديد؛

  تشويقي جوايز بخش در

  كاهش يافت. %50به  %70، درصد تشويقي اماكن ورزشي و تفريحي از  2جدول بنددر -1

  به شرح ذيل اصالح گرديد: 3بند -2

پرداخت نقدي مابه التفاوت هرگونه عوارض پس از قطعيت يافتن بدهي مودي طبق " 

  "جدول ذيل مشمول جايزه تشويقي خواهد شد.

  تعرفه بخش در
 10دفترچه تعرفه عوارض در خصوص تغيير بند ب ماده  10پيشنهاد اصالحي ماده با -1

  جملگي تبديل به يك جدول پيشنهادي ، موافقت شد .

  تعرفه عوارض مخالفت شد . 12پيشنهاد اصالحي ماده با -2

مقرر گرديد در شرايط ساخت و ساز بدون  16ماده  3خصوص اصالحيه تبصره در -3

برابر و در صورت عدم ارجاع به 2به ميزان  5و با ارجاع به كميسيون ماده برابر 2/5پروانه 

  برابر اخذ شود . 2به ميزان  5يون ماده كميس

  .گيرد قرار عمل مالك 99 سال مصوب بلوك 80 شد مقرر نيز ها بلوك بخش در
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25/4/99  

  :خالصه مفيد مذاكرات 

 سيونكمي همراه به نيز عمران و بودجه كميسيون دو در فوق اليحه: گفتند اليحه اين خصوص در رشت شهر شوراي عضو علوي سيد اميرحسينجناب آقاي 
  .شد برطرف اليحه تصويب و بررسي شدن دير از نگراني دليل به دوستان از برخي نگراني خوشبختانه و گرفت مورد بررسي تلفيق
 مورد. داشت وجود 99 و 98 اليحه بين مفاد از برخي در جزئي تغييرات: گفتند ندارد، خاصي تفاوت 98 سال اليحه با تشويقي اليحه مفاد اينكه بيان با ايشان
 اب جوارهم و تفصيلي طرح اصالح از ناشي كه هاييساختمان موضوع خصوص در شورا محترم اعضاي از برخي و كميسيون ميان نظرياختالف  3 بند در ديگر

 تصويب به و شده يكسان صورتبه 2 ضريب با دو هر كه كنند دريافت را مازاد طبقه توانستندمي هاساختمان اين كه داشت وجود بودند، بلندتر هايساختمان
 بررسي جلسه آن در اليحه اين و برگزار تلفيق كميسيون فوق اليحه خصوص در اينكه بيان با محترم شورا رياست پور حاجي اسماعيلجناب آقاي  .رسيد
  .نمود ارائه شورا صحن در را  99 سال ايمنطقه قيمت ارزش بلوك، 25 سازيو  همسان 99 سال خدمات بهاي و عوارض تعرفه مواد برخي اصالح اليحه شد،

 خصوص در هاييدغدغه و هانگراني: گفتند خصوص اين در شورا شهري توسعه و عمران محترم كميسيون رئيس نرگسي رمضانپور جناب آقاي دكتر احمد
 عوارض دفترچه تا خواستندمي محترم شورا اعضاي از كه داشت وجود شهروندان ميان در هانگراني همين كه داشت وجود 99 سال در وسازساخت عوارض
 وجود 99 سال ارديبهشت و فروردين براي كه ضوابطي اساس بر كرونا ويروس شيوع خاص شرايط به توجه با و دليل همين به: دادند ادامه ايشان .شود تعديل
 به اينكه به توجه با از اينپس . دهند انجام را مربوطه امورات 98 سال عوارض همان با شهروندان تا كرديم نيز 99 تيرماه و خرداد كردن اضافه به اقدام داشت
 در متعدد جلسات طي هاهزينه مبلغ باالي افزايش به توجه با و شدمي اعمال 99 سال خدمات عوارض دفترچه بايستمي و بوديم رسيده تير ماه پايان

 فزايشا بجاي تورم نرخ گرفتن نظر در با شورا در مردم نمايندگان تالش با كه داد شهروندان به بايد را خوش خبر اين تلفيق و عمران بودجه، هايكميسيون
  .يافت خواهد افزايش درصد 30 از كمتر مربوطه مبلغ عوارض، هزينه برابري 6
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 متن مصـوبه شـورا:

با  "1399جايزه تشويقي و اصالحيه برخي مواد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال "شهرداري درخصوصبا مفاد اليحه پيشنهادي 
شورا 2/11/98مورخ  125اصالحات به شرح پيوست به اتفاق آرا موافقت گرديد و در خصوص ارزش منطقه اي، مقرر شد؛ مصوبه 

 بدون تغيير مالك عمل قرار گيرد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  3

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  4

      ☐  ☒  رضا رسولي  5

      ☐  ☒  فرهام زاهد  6

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  7

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  8

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  9

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

3  

  

  1ـ3

ثبت شده در  19/4/99مورخ  5328/1/99/8029شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به

صورتجلسه يكصد و چهل و ششمين  3پيرامون بند  19/4/99مورخ  794دبيرخانه شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 31/3/98جلسه عادي مورخ 
 ؛" شهرداري رشت 1399ضوابط اجرايي بودجه سال  "مصوبات شورا با موضوع  3پيرامون بند  

 ضوابط درآمدي 

، بدون درج معادل فارسي آن، كه با توجه به »ارگان«متن ضوابط از حيث استعمال واژه بيگانه  -1-1-1

مي باشد، مغاير با قانون ممنوعيت به » سازمان«مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسي داراي معادل فارسي 

 است. -1375مصوب  –كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه 

قانون شهرداري تصريح  100و  77ضمانت اجراها و ساز و كارهاي وصول مطالبات شهرداري در مواد  -2-1-1
) در حدي كه ناظر به اخذ امالك دستگاههاي اجرايي در قبال مطالبات  شهرداري 1شده است. بنابراين تبصره (

  مي باشد مغاير مواد مرقوم و ساير قوانين مربوط است.
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ضوابط درآمدي تسويه بدهي شهرداري به اشخاص از محل مطالبات وصولي از دولت  2 در تبصره -3-1-1
  محدود شده است كه محمل قانوني ندارد.

) قانون نوسازي 19آيين نامه مالي شهرداري ها و آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده ( 46بر اساس ماده  -4-1-1
فقط پس از اجراي طرح هاي مصوب شهري به نحوي تغيير  و عمران شهري، چنانچه بخشي از معابر عمومي شهر

حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن به عنوان معبر عمومي سلب گردد با تشخيص شهرداري 
و تأييد وزارت راه و شهرسازي متروك محسوب و با تصويب شوراي اسالمي شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري 

رتي كه معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو منظور مي شود. در صو
مستقل را نداشته باشد، شهرداري مي تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن ملك يا امالك مجاور به ترتيب مقرر 

رشناس رسمي در آيين نامه اخير به قيمت كارشناسي روز كاربري ملك الحاقي به معبر متروك... توسط كا
در حدي كه متضمن تفويض اختيار شورا در تصويب  8دادگستري منتخب شهرداري واگذار نمايد. بنابراين تبصره 

  تبديل معابر متروك مقوم كمتر از سه ميليارد ريال به شهرداري است وجاهت قانوني ندارد.
  ضوابط اعتبارات هزينه اي   -2-1
قانون تشكيالت، وظايف و  80ماده  30بند  1و تبصره  8ري و بند قانون شهردا 79بر اساس ماده   -1-2-1

آيين نامه مالي شهرداري ها كليه پرداخت هاي  33انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران و ماده 
شهرداري به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و صدور حواله در حدود بودجه 

ا اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد. اختيار و مسئوليت تشخيص، مصوب ب
انجام تعهد، تسجيل و حواله به عهده شهردار و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به 

و حفظ دارايي ها و اموال شهرداري را  عهده ذي حساب مي باشد. شوراي شهر نيز وظيفه نظارت بر حسن اداره
آن دائر بر پرداخت رانندگان آژانس صرفاً بر اساس گزارش كاركرد حوزه استفاده  1و جزء  3دارد. بنابراين تبصره 

كننده و تأييد ماموريت آنان توسط مديريت سرمايه انساني از حيث اخالل در وظايف و اختيارات ذي حسابان 
شرايط و ضوابط مربوط به پرداخت هزينه ها مغاير قانون است ضمنا گرچه به استناد  شهرداري و عدم مراعات

آيين نامه اجرايي تشكيالت ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهرها كه مقرر داشته  21و  20مواد 
س هزينه خريد و اجاره اموال منقول و غير منقول غير مصرفي شورا متعلق به شهرداري مربوط است و بر اين اسا

اموال غير مصرفي شورا بر عهده شهرداري مي باشد لكن شهرداري تكليفي به تامين خودروي در اختيار براي هر 
خودروي سواري با راننده 11در حدي كه متضمن اجاره  3يك از اعضاي شورا ندارد علي هذا قسمت اخير تبصرخ 

  ارد.براي هر يك از اعضاي شوراست محمل قانوني ند
نظر بر اينكه در حال حاضر شهرداري رشت با تعداد زيادي نيروي مازاد مواجه است و از طرفي معضل  2-2-1

قانون مديريت خدمات  17شهرداري به منظور تامين هزينه حقوق پرسنل مربوطه، الزم به ذكر است مطابق ماده 
هـ مورخ 34613/ت 84515ب نامه شماره ) قانون مذكور و تصوي22آيين نامه اجرايي ماده ( 5كشوري، ماده 

هيأت وزيران دستگاههاي اجرايي مي توانند از طريق مناقصه عمومي و با عقد قرارداد با شركت  15/12/1384
ها و موسسات غير دولتي صالحيت دار در قالب نمونه قراردادهاي پيمانكاري موضوع تصويب نامه شماره 

اس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت بر اس 5/9/1381هـ مورخ 27506/ت 38326
ها به صورت خريد خدمت، كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را براي انجام تصدي

مشاركت يا واگذاري مديريت تأمين نمايند. در قراردادها به هيچ وجه به موضوع نيروي انساني به كارگيري افراد 
دائر بر انعقاد  5تبصره  1اياي كاركنان شركت خصوصي تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود لذا جزء حقوق و مز

قرارداد با يك نيروي حجمي جديد به ازاي هر كارگر رسمي يا قراردادي بازشسته از حيث تصريح  به كارگيري 
  نيروي انساني جديد مغاير مقررات است.

قانون مديريت خدمات كشوري كاركنان بخش هاي غير دولتي كه تمام و يا قسمتي از  18مطابق ماده  3-2-1
وظايف و تصدي هاي واگذار شده را عهده دار مي باشند تحت پوشش كارفرماي غيردولتي بوده و دستگاههاي 

دائر بر تكليف شهرداري به  7ره اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند بنابراين تبص
اهداي دو كارت هديه به مبلغ سه ميليون ريال از محل مبلغ قرارداد از حيث دخالت در امور داخلي شركت 

  پيمانكار وجاهت قانوني ندارد.
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قانون مديريت خدمات  69و  68قطع نظر از اينكه فوق العاده هاي كارايي و بهره وري موضوع مواد  4-2-1
كاركنان شهرداري تسري ندارد حقوق و مزاياي مستخدمان شهرداري ها طبق ايين نامه استخدامي كشوري به 

كاركنان شهرداري هاي كشور تعيين و پرداخت مي شود اين پرداخت ها موكول به موافقت شوراي اسالمي شهر 
مبني بر  10دي، تبصره دائر بر تجويز پرداخت فوق العاده هاي مذكور به كاركنان كلي 9نيست بنابراين تبصره 

 150دائر بر كمك هزينه  13پرداخت پاداش شش ماهه و فوق العاده تالش به كاركنان مد نظر شهردار، تبصره 
ميليون ريالي درمان كاركنان واعضاي خانواده درجه يك مبتال به بيماري خاص از محل كمك هزينه رفاهي 

  كاركنان خارج از حدود اختيارات آن شوراست.
دائر بر تجويز پرداخت پنج مرحله كارت هديه سه ميليون ريالي به كارمندان بازنشسته  17تبصره  5-2-1

مبني بر اهداي يك سكه تمام بهار آزادي به هر يك از كاركنان شهرداري در هنگام  18شهرداري، تبصره 
 8/1هر به ميزان دائر بر كمك به مساجد از طريق هر يك اعضاي شوراي اسالمي ش 24بازنشستگي و تبصره 

ميليارد ريال از حيث توسعه دامنه شمول و يا دخالت در نحوه اجراي دستورالعمل نحوه هزينه كرد اعتبارات مواد 
  است 15بودجه شهرداري مغاير دستورالعمل و در تعارض با تبصره  17و16
ات داخلي و امور مالي آيين نامه اجرايي تشكيالت انتخاب 16و ماده  6ماده  11براساس تبصره بند  6-2-1

شوراهاي اسالمي شهر نيازهاي مالي و تداركاتي شورا در حدود بودجه مصوب شورا تأمين و پرداخت خواهد شد 
دائر بر تحميل پنج ميليارد ريال هزينه مطالعات كميسيون هاي شورا به شهرداري (رديف  25بنابراين تبصره 

  شهرداري هاي كشور است. 1399مه بودجه سال ) مغاير مقررات ياد شده و ضوابط بخشنا121201
  ضوابط اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي  -3-1
اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي،  6بر اساس ماده   -1-3-1

عوض اراضي تمليك  عمراني و نظامي دولت در مواردي كه شهرداري مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك
شده، از اراضي ملي يا دولتي يا متعلق به خود به عنوان معوض پس از تعيين بهاي عوض و معوض توسط هيأت 
كارشناسي به مالك واگذار مي نمايد. اين واگذاري به موافقت شوراي اسالمي شهر موكول نشده است. بنابراين 

ك مزبور با اخذ مجوز از آن شورا مغاير قانون و زائد بر وظيفه دائر بر ارزيابي اراضي و امال 6قسمت اخير تبصره 
  نظارتي شوراست.

  :خالصه مفيد مذاكرات 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛

    ؛"شهرداري رشت 1399ضوابط اجرايي بودجه سال "با موضوع  31/3/99  مورخ 146صورتجلسه  3ـ درخصوص بند
  ضوابط درآمدي -1

  اصالح گرديد. "سازمان"درآمدي تكرار شده بود به واژه  17و  16و  1كه در تباصر  "ارگان"به واژه بيگانه ايراد وارده  -1-1-1

يكي از  77قانون شهرداري ها اشاره اي نشده است. ليكن در قانون شهرداري ها ذيل ماده  100و  77در تبصره مزبور، به ماده هاي  -2-1-1

از  نيز صرفًا وصول جريمه صادره توسط كميسيون ها 100لب از محل امالك بدهكاران مي باشد. در ماده مصاديق اجرا از طريق ثبت، استيفاء ط

  قانون شهرداري ها ندارد . 100و  77اشاره اي به نحوه اجرا ندارد. بنابراين تبصره معترض عنه مغايرتي با مواد سوي شهرداري عنوان شده استو

كل كشور مي باشد كه جزو اسناد باالدستي است و به تصويب مجلس  1399يم به قانون بودجه سال ضمن اين كه در متن تبصره اشاره مستق
قانون بودجه اجازه تهاتر را به دستگاه هاي  5شوراي اسالمي رسيده و براي كليه دستگاه هاي اجرايي قابليت اجرا دارد كه بندهاي ذيل تبصره 

ين شده چنانچه امالكي در راستاي اين قانون دريافت شد و قابليت سرمايه گذاري داشته باشد، از اجرايي صادر نموده و در تبصره يك تأكيد بر ا
  آن استفاده گردد.

ز افلذا تبصره اخير صرفاً در راستاي استفاده از ظرفيت قانوني ايجاد شده جهت وصول مطالبات شهرداري بوده و نافي حق شهرداري در استفاده  
 و جنبه حصري و تحديدي ندارد. "شهرداري مجاز است "جهت استيفاء مطالبات نمي باشد و در متن تبصره نيز آمده ساير طرق قانوني موجود 



  

~ ۶١ ~ 

 

، ما به ازاي مطالبات خود از »و«و » ه«كل كشور، شهرداري ها مي توانند از محل بندهاي  1399قانون بودجه سال  5به استناد تبصره  -3-1-1
ند. اسناد خزانه دريافتي در حكم اسناد مالي قابل ارايه به اشخاص و پيمانكاران كه از شهرداري مطالبه دارند مي دولت اسناد خزانه دريافت نماي

اسناد  واقعباشد. اسناد خزانه اسالمي در زمره اوراق بهادار مي باشند كه بيانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمي آن ها در آينده مي باشد. در 
اي مالي با ماهيت بدهي بوده كه به طلبكاران غير دولتي واگذار مي گردد و در حال حاضر در كليه شهرداري هاي كشور در حال خزانه از ابزاره

در  بهره برداري مي باشد و بسياري از دستگاه هاي دولتي در قبال بدهي خود به شهرداري ها اسناد خزانه اسالمي ارايه مي دهند. اسناد خزانه
ل ارائه و فروش مي باشد. شايان ذكر است اين روش ها به جهت استفاده از ظرفيت هاي موجود در قانون بودجه بوده و تنها روش بازار بورس قاب

  تسويه بدهي نخواهد بود.
ا ا، بآيين نامه مالي شهرداري ها، سلب قابليت استفاده عمومي و اختصاصي كردن اموال عمومي تحت تولي شهرداريه 46مستند به ماده -4-1-1

  تشخيص و تصويب شوراي اسالمي شهر مي باشد .
قانون تشكيالت ، وظايف و اختيارات شوراها... ، تصويب معامالت شهرداري و نوع آن اعم از خريد ، فروش و مقاطعه  80ماده  14مستند به بند  -

  ، اجاره و...  از وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي است .
قانون شهرداريها، انجام معامالت شهرداري پس از تصويب شوراي شهر ، با رعايت آيين نامه مالي  از وظايف و  55ماده  9مستند به بند  -

  اختيارات شهرداري است
 14قانون شهرداري و بند  55ماده  9بنابراين اوال تشخيص سلب وصف عمومي از معبر متروك با شوراي اسالمي شهر است . دوماً مستند به بند 

انون شوراها ،اصل موضوع فروش و يا هر نوع معامله ي اموال اختصاصي شهرداري ، نياز به تاييد و تصويب در شورا دارد  و شهرداري ق 80ماده 
رد وبدون مجوز شورا نمي تواند نسبت به فروش اموال اقدام نمايد .صرفًا شهرداري در مرحله عمليات اجرايي فروش ، باتوجه به مبلغ و شرايط م

  برابر آيين نامه مالي و ساير مقررات موجود مي تواند عمل نمايد. معامله ،
تبصره معترض عنه اعطاء مجوز فروش آن دسته از معابر متروكي است كه تبديل وضعيت آنها از اموال عمومي به اختصاصي مسير قانوني خود را 

  ميليون تومان باشد. 300طي نموده و قيمت كارشناسي آن تا 

  ت هزينه اي:ضوابط اعتبارا-2

براساس گزارش كاركرد حوزه  آن در خصوص پرداخت به رانندگان آژانس صرفاً 1و جزء  3صورتجلسه مربوط به ايراد وارده به تبصره  1-2-1

چگونه ياستفاده كننده و تاييد مديريت سرمايه انساني( بعنوان ناظر بر قرارداد طبق قرارداد منعقده) مربوط به تعيين ساعت كار ايشان بوده و ه

 قانون شهرداريها به جهت طي مراحل قانوني پرداخت اعم از تشخيص و تامين اعتبار، 79ها و ماده نامه مالي شهرداريآيين 33ي با ماده مغايرت

آيين نامه مالي شهرداري ها ، در حكم مستندات تشخيص مبلغي است كه  33تسجيل نداشته است و اين گزارش كاركرد برابر بند ب ماده تعهد، 

 99قسمت (ج) دستورالعمل بودجه سال 3رداخت شود. همچنين در خصوص اجاره خودرو شوراي اسالمي شهر رشت، بر اساس تبصره بايد پ

ي ابالغي سازمان شهرداري ها كه هرگونه خريد و اجاره اموال ،ساختمان و وسيله نقليه توسط شهرداري براي شوراي اسالمي شهر را از رديف ها

  نسته شهرداري رشت اقدام به اين امر نموده است.بودجه شهرداري مجاز دا

از آنجائيكه تعدادي از نيروهاي پيشخدمت و نگهبان شاغل در شهرداري از كارگران رسمي يا قراردادي بوده و در شرف بازنشستگي مي  -2-2-1

 شهرداري رشت در نظر دارد پس از بازنشستگيباشند و با عنايت به اينكه پستهاي كارگري از چارت تفضيلي جديد شهرداريها حذف گرديده، لذا 

كود در رپرسنل مزبور، از آنجائيكه امور خدماتي و نگهباني به قوت خود باقي مانده و نياز به آن اجتناب ناپذير است به جهت جلوگيري از وقفه و 

  ز خود را در اين زمينه مرتفع سازد.امور مذكور از طريق افزايش قرارداد و افزايش حجم كار محول شده به شركتهاي پيمانكار نيا

در خصوص اعطاء دو كارت هديه به نيروهاي حجمي، شوراي اسالمي شهر و شهرداري رشت به جهت مساعدت و قدرداني از اين افراد  -3-2-1
و در تمام شرايط در  كه از قشر آسيب پذير و زحمتكش جامعه مي باشند و مجدانه در كليه شرايط بحراني در حال انجام وظايف محوله بوده

  موجبات اين امر را فراهم آورده اند. 1399عرصه خدمت حاضر مي باشند، با پيش بيني و تصويب اعتبار الزم جهت اين موضوع در بودجه سال 
ع آن در ن منابساير پرداخت هاي شهرداري به كاركنان بر اساس ترتيبات قانوني مربوط و تامي "باعنايت به وجود يك بند بدين شرح  - 4-2-1

آيين نامه رفاهي  در ذيل عناوين موجود در فرم آيين نامه رفاهي ابالغي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، "بودجه امكان پذير خواهد بود
  كاركنان شهرداري، اصالح و به پيوست ارسال مي گردد. 



  

~ ۶٢ ~ 

 

  

  

  

  

  

  

ارت هديه به بازنشستگان ، با عنايت به اين موضوع كه بازنشستگان مربوط به اهداء ك 17در خصوص ايراد وارده به تبصره شماره  - 5-2-1
شهرداري پس از سي سال خدمت صادقانه و بي چشم داشت هم اكنون با توجه به شرايط سخت اقتصادي كنوني در مضيقه مالي بوده و شهرداري 

هديه در صدد جبران بخشي از زحمات بي دريغ اين قشر بوده بيني و تصويب  اين كارتهاي رشت و اين شورا در قبال اين عزيزان از طريق پيش
مرحله كارت هديه به اين عزيزان نموده است. همچنين طبق مكاتبه ابالغي سازمان برنامه و بودجه كشور بشماره  5است و اقدام به پيش بيني 

كل كشور موضوع تصويبنامه شماره  1399دجه سال ضوابط اجرايي قانون بو 18و ماده  7ماده 2كه در اجراي تبصره  10/2/99مورخ  965297
هيئت وزيران، دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت به ارائه امكانات رفاهي اعم از نقدي و غيرنقدي به بازنشستگان  2/2/99مورخ  57598/ت8206

بودجه پرداخت نگرديده  17و  16از مواد  18 و 17و مستمري بگيران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايند. همچنين موضوع تباصر 
  و قابليت استناد به دستورالعمل آن مواد را نخواهد داشت.

  اين تبصره حذف شد. -6-2-1

  ضوابط تملك سرمايه اي-3
 اين تبصره حذف شد. -1-3-1

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

3-2  

شورا ثبت شده در دبيرخانه  19/4/99مورخ  5328/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به  شماره

 31/3/98صورتجلسه يكصد و چهل و ششمين جلسه عادي مورخ  4پيرامون بند  19/4/99مورخ  794به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛

صدور مجوز بازگشايي حساب سپرده مشترك في  "مصوبات آن شورا با موضوع  4ـ پيرامون بند 

مابين شهرداري رشت و شركت چشم انداز ارتباط در بانك شهر جهت واريز درآمدهاي حاصل از 

قانون رسيدگي به تخلف رانندگي و تباصر ذيل آن و  15با لحاظ نمودن ماده ؛  "مديريت پارك حاشيه اي 

) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، با تصويب پارك حاشيه اي 15) ماده (1صالحيه آيين نامه اجرايي تبصره (ا

در شوراي هماهنگي ترافيك استان و همچنين با رعايت تأييد موضوع قيمت گذاري هزينه حق توقف مصوب 

 توسط استاندار محترم و مقررات مربوط قابل انجام مي باشد.

في مابين شهرداري رشت و شركت  99/2/10است پس از وصول نسخه اي از قرارداد منعقده مورخ الزم به ذكر 

  .چشم انداز ارتباط در خصوص مديريت پارك حاشيه اي مصوب آن شورا متعاقباً اعالم نظر خواهد شد

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  :خالصه مفيد مذاكرات 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛

صدور مجوز بازگشايي حساب سپرده مشترك في مابين شهرداري "با موضوع 31/3/99مورخ  146صورتجلسه  4در خصوص بند -

   :"ارتباط در بانك شهر جهت واريز درآمدهاي حاصل از مديريت پارك حاشيه اي رشت و شركت چشم انداز 
   قرارداد في مابين ارسال مي گردد. 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رسوليرضا   4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

3-3  

ثبت شده در دبيرخانه  19/4/99مورخ  5328/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به  شماره
چهل و ششمين جلسه عادي مورخ صورتجلسه يكصد و  5-1پيرامون بند 19/4/99مورخ  794شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 31/3/98

 46اذعان داشته سند  7/3/99مذاكرات جلسه مورخ  2نظر به اينكه شهرداري رشت در بند  -2

آيين نامه مالي  45هكتار اراضي باغ رضوان فعالً به نام منابع طبيعي مي باشد و همچنين مطابق ماده 

انواع اموال شهرداري ها به دليل عدم تصريح به نوع مالكيت شهرداري شهرداري ها در خصوص 

رشت، بنابراين توافق نامه منعقده في ما بين شهرداري رشت، مدير كل راه و شهر سازي استان و 

فرمانده مرزباني استان گيالن در خصوص پنج هكتار از اراضي موصوف از حيث عدم جلب نظر مدير 

  داري استان تمليك مال غير بوده و داراي وجاهت قانوني نمي باشد.كل منابع طبيعي و آبخيز

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛
مورخ  4073/1/99/8029شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندارپاسخ "با موضوع  31/3/99  مورخ 146صورتجلسه  1-5ـ درخصوص بند

 نوسوميچهل كصدوي مصوبات 2و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 27/3/99مورخ  597ثبت شده به شماره   22/3/99
  :"رداري موضوع توافق نامه في مابين مرزباني و راه و شهرسازي و شه7/3/1399مورخشهررشتاسالمييجلسه شورا

اليحه قانوني نحوه خريد... به  10مستند به بند ب ماده  20/5/1360و  12/7/1359ملك مزبور به موجب دو فقره وگذارنامه مورخ 
  تاييد شده است. 24/5/95 – 610شهرداري رشت واگذار شده و اين واگذاري به موجب دادنامه شماره 

حكم به ابطال سند مالكيت سازمان ملي زمين و مسكن و اعاده مالكيت به  24/12/94 -/ 310از طرفي به موجب دادنامه شماره 
 اداره منابع طبيعي صادر شده و شهرداري رشت پيگير تنظيم سند انتقالي از اداره منابع طبيعي به نام شهرداري رشت مي باشد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   1

      ☒  ☐  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    1  10   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶۵ ~ 

 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20:30جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  لسهج

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت 23/4/1399محمد حسن عليپور در جلسه مورخآقاي بررسي غيبت  -3  

  :خالصه مفيد مذاكرات 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

نظر اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تبصره 

 موجه تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت 23/4/1399آقاي محمد حسن عليپور در جلسه مورخ   و اخذ رأي غيبت

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶۶ ~ 

 

 

  

 در محل ساختمان شوراي 18:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت،رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و دومين جلسه26/4/99مورخ  880براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. قرائت آياتي چند از كالم هستيپور رئيس محترم شورا با شهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجياسالمي 

   : دستورات جلسه

  بررسي طرح استيضاح شهردار محترم رشت -

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 ورامحترم ش اعضاي از تعدادي حضور عدم علت به اينكه بيان با شوراي اسالمي شهر رشت رئيس محترم ،پور حاجي اسماعيل در ابتدا، جناب آقاي

 حق استيضاح: خواهد بود گفتند 1/5/99جلسه بررسي طرح استيضاح شهردار روز چهارشنبه هفته جاري مورخ  جلسه، نرسيدن حد نصاب به و

  .باشممي آن قانوني مراحل اجراي به موظف نيز بنده و ماست قانون از بخشي و محترم شورا اعضاي

 با قانون طبق شهردار: داشتند اظهار جلسه اين در محترم شهر رشت شهردار محمدي، دكتر ناصر حاجآقاي  حضور به اشاره با پور حاجيآقاي 

  .داشت خواهد وجود بعدي جلسه در پاسخگويي فرصت اين و دهند پاسخ سؤاالت به بود قرار شورا صحن در حضور

 و تقبالاسخوش كه ايمكرده ثابت هستيم و معتقد اخالقي مسائل به بسيار هاگيالني ما: كردند خاطر نشان ادامه در رشت شهر محترم شوراي رئيس

  .هستيم بدرقه خوش

 شهردار هم ساعت يك اگر حتي محمدي حاج آقاي. ماند خواهد باقي ما دوست شهردار آقاي شد كه هرچه استيضاح اين نتيجه: دادند ادامه ايشان

 آقاي اريماندگ به نتيجه اگر و بود خواهيم دوست بيرون در ما شد شهردار رفتن به استيضاح نتيجه اگر. كند تالش اين شهر براي بايد باشد رشت

  .كنيم كمك ايشان به همگي بايد بود محمدي حاج

 هستيم تقدبنابراين مع شديم، پيگير رشت را از طريق شهردار عمراني مسائل و موضوعات استيضاح ما جلسه از پيش اينكه بيان با رئيس محترم شورا

  .نماييم پيگيري را عمراني هايپروژه و مانده عقب كارهاي ما و شهرداري قرار دارد كه بايد دوش بر سنگيني بار كه

 جراا) ص( االنبياءخاتم  سازندگي قرارگاه همكاري با كه رشت دريايي نيروي روگذر پروژه به كار آغاز مراحل به اشاره با همچنين حاجي پورآقاي 

 قرارگاه حضور. باشيم داشته جدي برخوردي افراد از برخي با تا بود خواهيم مجبور نشود آغاز ديگر روز 10 تا اگر پروژه اين: گفتند شد، خواهد

 تحويل ماهه 6 را كارشان هاآن. كند رها كه كندنمي آغاز را كاري مجموعه اين. است بزرگ نعمت يك رشت شهر براي) ص( االنبياء خاتم سازندگي

   .نماييم استفاده قرارگاه اين ظرفيت از بايد ما. شد خواهند بعدي پروژه وارد و دهندمي

تن از اعضاي محترم شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي محترم شورا و رسميت  5در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور 

  با ذكر صلوات پايان يافت.19نداشتن آن رأس ساعت 

      حاضرين در جلسه:

                                                                                   اسماعيل حاجي پور                 رضا رسولي                                         فاطمه شيرزاد                                                

             محمد حسن عاقل منش                     محمدحسن عليپور            حامدعبدالهي                               

  بهراد ذاكري - حجت جذب -احمدرمضانپورنرگسي - فرهام زاهد -سيداميرحسين علوي   غائبين:

 26/4/1399 مورخ :         152جلسـه شـماره:  



  

~ ۶٧ ~ 

 

  
  
  
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1399 مرداد
   158   الي   153جلسه 



  

~ ۶٨ ~ 

 

  کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مهمترین مباحث طرح شده در

 5,000,000,000تا  تا  سقف مبلغ  افزايش رديف اعتباري نيروهاي شركت آروند تدبير كاسپينشهرداري در خصوص  پيشنهاديموافقت با اليحه  -

  (پنج ميليارد) ريال

  بوستان ملتبحث و بررسي  در خصوص واگذاري اجراي پروژه آبنماي موزيكال  -

كيلو  20شهرداري در خصوص جابجايي دكه مطبوعاتي بلوار ديلمان به علت قرار گرفتن در حريم فشار قوي برق  پيشنهاديموافقت با اليحه  -

 وات با رعايت شكل، ظاهر و ابعاد آن بر اساس ضوابط سازمان ساماندهي

اظ قراردادن لحهادي مدل پيشنهادي تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي سطح شهر رشت با رويكرد تغيير كاربري با حه پيشنموافقت با الي -

 زير:شرايط 

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري اجاره بهاي دكه ها را با نظر كارشناس رسمي دادگستري بلحاظ موقعيت شغلي و تردد عابرين و جلب مشتريان به -1

  عيين نمايد.مدت يك سال ت

سازمان سازماندهي مشاغل شهري از رسميت بخشي به فعاليت هاي خارج از رسالت هاي فرهنگي و مطبوعاتي جلوگيري نمايد. در صورت عدم تمكين  -2

  اقدام نمايد.مستاجر، سازمان مجاز به ابطال مجوز دكه بوده و شهرداري موظف است به صورت قانوني نسبت به جمع آوري سازه و آزاد سازي مسير 

  و همچنين گل فروشي ها بالمانع مي باشد.   ATMخدماتي همچون عرضه محصوالت غذايي بسته بندي شده  ي بهداشتي و نصب دستگاه  -3

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران شهری:

 .......بررسي در خصوص پروژه تعريض مسير بازگشت محور پيربازار به رشتبحث و  -

  حث و بررسي در خصوص تكميل پروژه آبنماي موزيكال بوستان ملتب -

  انتخاب اعضاي كميسيون عمران سال چهارم  -

  انتخاب هيات رييسه كميسيون عمران سال چهارم  -

  تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي  -

  محور امام علي (ع)خصوص در بحث و بررسي   -

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

  گزارش عملكرد ارائه نشده است. -

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

  كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي مقرره هاي  به شرح زير داشت:

 به مناسبت دهه واليت با رعايت دستور العمل هاي بهداشتي دستوركار قرار دادن شهرداري رشت جهت برگزاري برنامه هاي مختلفي در  -

  شهرداري رشت نسبت به آذين بندي به موقع ميادين و معابر شهري در مناسبت هاي ملي، مذهبي و فرهنگي و اعياد و جشن ها  اقدام الزم -

  رشت  3قه در جنب شهرداري منط شهرداري رشت نسبت به تعيين تكليف بازارچه خود اشتغالي اقدام الزم -

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

 ...انتخاب رييس و نائب رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا  -

  انتخاب مشاورين و دبير كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا -

 بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بازگشايي خيابان اقتصاد -

  درخصوص برون سپاري اتوبوسهاي سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري رشتبحث و تبادل نظر  -

  

  



  

~ ۶٩ ~ 

 

  1399ماه  مرداد گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

        بررسی شدهبررسی شدهبررسی شدهبررسی شدههایهایهایهایتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامه        تعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلسات        کمیسیونکمیسیونکمیسیونکمیسیون
        تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده         

        در صحن شورادر صحن شورادر صحن شورادر صحن شورا                                    

  4 5 2  برنامه و بودجه و حقوقي

بهداشت ، محيط زيست و خدمات 

  شهري
  -  

  2 6 4  توسعه و عمران

  - 4 4  حمل و نقل و ترافيك

  -  - 1  فرهنگي و اجتماعي

  -    تلفيق

  

        دبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورا

  فقره  192  های وارده:تعداد نامه

                وبودجه و وبودجه و وبودجه و وبودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                    

محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و 

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری

        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                    و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی            و حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلترافیکترافیکترافیکترافیک        و عمرانو عمرانو عمرانو عمرانتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه        

12  4  9  2  1  -  164  

  فقره  249  تعداد نامه های صادره:

  

        جلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شورا

  جلسه   6 :   تعداد جلسات

  مصوبه        23  تعداد مصوبات:

            و بودجه و و بودجه و و بودجه و و بودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                    

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                        

            محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و     

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری        

        ووووتوسعه توسعه توسعه توسعه             

        عمرانعمرانعمرانعمران                

        و و و و     ترافیکترافیکترافیکترافیک            

        ونقلونقلونقلونقلحملحملحملحمل        
        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                        و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی    

5  -  2  -  -  -  16  
  

                  



  

~ ٧٠ ~ 

 

  : 1399ماه   مرداداهم مصوبات شورا در   

ريال  كمك مالي به همسر مرحوم امين كريم نژاد (خانم نسرين 000/000/100موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ   -
و در چارچوب دستورالعمل "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سال جاري تحت عنوان 150302پوراسد) و از محل رديف اعتباري  

  و رعايت سقف اعتبارات مصوب در بودجه شهرداري قابل انجام مي باشد. 17و  16اعتبارات مواد كرد نحوه هزينه

ريال (پانصد و پنجاه ميليون تومان) از رديف  اعتباري  000/000/500/5موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اعمال هزينه مبلغ   -
اختمان هاي اداري (وادي شهدا و ...) به منظور احداث و تكميل ساختمان اداري احداث س"عمراني بودجه سال جاري تحت عنوان 20201001

  واقع در گلزار شهدا.

 000/000/000/5تا سقف مبلغ  "واگذاري خدمات شهري"تحت عنوان  120207موافقت با اليحه شهرداري رشت در خصوص افزايش اعتبار رديف  -
ريال  از رديف  000/000/000/3(ديون با محل) و  مبلغ 170101ريال از رديف اعتباري  000/000/000/2ريال (پنج ميليارد ريال) و با كسر مبلغ 

  (واگذاري خدمات شهري) مربوطه به شركت آروند تدبير كاسپين.  120207(ديون بالمحل) و اضافه نمودن به رديف 170102اعتباري  

بنماي موزيكال بوستان ملت از سازمان سيما و منظر و فضاي سبز به معاونت موافقت با اليحه شهرداري رشت در خصوص واگذاري اجراي پروژه آ -
با كسر مبلغ  "عمليات تكميل آبنماي موزيكال بوستان ملت"تحت عنوان 10301003حمل و نقل و امور زيربنايي و با پادار نمودن رديف 

ي شهر شامل: آذين بندي، نورپردازي، خريد، ساخت و مرمت هزينه بهسازي و زيباساز"تحت عنوان 10301002رديف از ريال  000/000/000/30
، پس از اخذ تأييديه از مراجع در مركز 10301003رديف نمودن به سازمان سيما و منظر و فضاي سبز و اضافه "المان ها، نگهداشت آبنماها و ...

  ه منظور استفاده از صددرصد ظرفيت آبنما.كيلوواتي ب 750ذيصالح جهت بهره برداري از پروژه مذكور و بهره گيري از پست برق 

  شورا؛ رييسه انتخاب اعضاي هيأت  -
  عنوان رييس بهاحمد رمضانپور  آقاي -
  به عنوان نايب رييسفرهام زاهد    آقاي  -
  به عنوان خزانه داراسماعيل حاجي پور  آقاي  -
  به عنوان منشيي محمد حسن عليپور آقا  -
  .وراش يه عنوان سخنگوبهراد ذاكري ب آقاي  -
  انتخاب اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت در كميسيون هاي داخلي شورا به شرح؛  -
اسماعيل حاجي پور، فرهام زاهد، بهراد ذاكري، محمد حسن عليپور و خانم  آقايان:  كميسيون بهداشت، محيط زيست  و خدمات شهري شورا: -

  فاطمه شيرزاد.
 حجت جذب، فرهام زاهد، سيد اميرحسين علوي، محمد حسن عاقل منش و خانم فاطمه شيرزاد.آقايان:  كميسيون  برنامه و بودجه و حقوقي شورا: -

  اسماعيل حاجي پور، حجت جذب، رضا رسولي، سيد اميرحسين علوي و حامد عبدالهي.آقايان:  كميسيون توسعه و عمران شهري شورا: -
  سيداميرحسين علوي، محمد حسن عاقل منش و محمد حسن عليپور. فرهام زاهد، بهراد ذاكري،كميسيون فرهنگي و  اجتماعي شورا: آقايان:  -
   اسماعيل حاجي پور، حجت جذب، احمد رمضانپور نرگسي، رضا رسولي و حامد عبدالهي.آقايان: : كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا -
  به شرح؛ هاي تابعه شهرداريمانو ناظرين شورا در سازدر ساير دستگاه هاي اجرايي ي اسالمي شهر رشتنمايندگان شوراانتخاب  -
  آقايان: اسماعيل حاجي پور، محمد حسن عليپور، فرهام زاهد، سيداميرحسين علوي و بهراد ذاكري :100كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده  -
  آقايان: احمد رمضانپور نرگسي و حجت جذب قانون شهرداريها: 77كميسيون ماده  -
  آقايان: بهراد ذاكري،اسماعيل حاجي پور و محمد حسن عليپورها:قانون شهرداري 55ماده20كميسيون بند  -
  آقاي بهرادذاكري اشجار):سبز(قطعفضايوگسترشاصالح قانون حفظنامه اجراييآئين 7مادهكميسيون -
  آقاي سيد اميرحسين علوي قانون نوسازي و عمران شهري: 8كميسيون ماده  -
  اي اسماعيل حاجي پور آق كميته انضباطي حمل و نقل و بار و مسافر: -
  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري: آقاي فرهام زاهد -
  آقاي حجت جذب: نظارت بر حساب درآمد و هزينه -
  نظارت بر حسن اجراي مصوبات  شورا: آقاي سيد امير حسين علوي -
  ماتي: آقاي بهراد ذاكريو ساير سازمانهاي خدهاي مصوب درامور شهردارينظارت بر حسن اجراي طرح -
  آيين نامه معامالتي شهرداري: آقاي حجت جذب 38اختالفات ناشي از معامالت موضوع ماده حلهيأت -
  (عضو علي البدل).بهراد ذاكري (عضو اصلي) ـ آقاي اسماعيل حاجي پور كميسيون بدوي نظام وظيفه:آقاي  -



  

~ ٧١ ~ 

 

  سماعيل حاجي پورآقاي اناظر در سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر: -
  آقاي فرهام زاهدناظر در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات:  -
  آقاي اسماعيل حاجي پورناظر در سازمان آرامستان: -
  آقاي محمد حسن عليپورناظر در سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي:  -
  آقاي محمد حسن عليپورناظر در سازمان مديريت پسماند:  -
  آقاي سيد اميرحسين علويناظر در سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي:  -
  آقاي حجت جذبناظر در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني: -
  آقاي فرهام زاهدناظر در سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري: -
  آقاي احمد رمضانپور نرگسيناظر در سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري: -
  آقاي بهراد ذاكري در سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي:ناظر  -

  ، به شرح؛"پس از امضاء به افراد ذينفع 100الزام شهرداري به ابالغ پيامكي آراء صادره از كميسيون ماده "تصويب طرح -
رساني  موضوع و سوء فراد ذينفع، با عنايت به اهميت اطالعپس از امضاء به ا 100الزام شهرداري به ابالغ پيامكي آراء صادره از كميسيون ماده "

  "استفاده هايي كه به دليل تأخير در ابالغ آراء صادره توسط افراد صورت مي پذيرد.

ان ـ ممطبوعاتي آقاي كامبيز بهاري از مكان فعلي؛  گلسار ـ بلوار ديل موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  جابجايي و انتقال كيوسك -
متري (نبش آذر اندامي) به مكان جديد پيشنهادي؛ گلباغ نماز ـ اول بلوار شهيد انصاري ـ نبش خيابان ميرزا كوچك خان (داخل فضاي  30ورودي 

  سبز) روبروي نظام مهندسي و با رعايت شكل، ظاهر و ابعاد دكه براساس ضوابط سازمان ساماندهي مشاغل شهري.

ي شهرداري رشت در خصوص مدل پيشنهادي تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي سطح رشت در غالب مشاغل مورد موافقت با  اليحه پيشنهاد -

  نظر با رويكرد تغيير كاربري و با لحاظ قراردادن موارد مشروحه ذيل؛
شغلي و تردد عابرين و جلب سازمان ساماندهي مشاغل شهري اجاره بهاي دكه ها را براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ موقعيت 

  مشتريان به مدت يك سال تعيين نمايد.
سازمان سازماندهي مشاغل شهري از رسميت بخشي به فعاليت هاي خارج از رسالت هاي فرهنگي و مطبوعاتي جلوگيري  نموده و در صورت 

قانوني نسبت به جمع آوري سازه و آزاد سازي  عدم تمكين مستأجر، سازمان مجاز به ابطال مجوز دكه بوده و شهرداري موظف است به صورت
  مسير اقدام نمايد.

  و همچنين گل فروشي ها بال مانع مي باشد. ATMخدماتي همچون عرضه محصوالت غذايي بسته بندي شده ي بهداشتي و نصب دستگاه 

  پدافند غيرعامل شهرداري رشت .انتخاب و معرفي آقاي دكتر بهراد ذاكري عضو شوراي اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته  -

  هر ماهسوم  مقرر شد؛ جلسات عادي صحن شورا، هفته اول و نظرپس از بحث و تبادلكه   برگزاري جلسات شورا نحوهتصميم گيري در خصوص  -
  به برگزار گردد.و در صورت تعطيلي روز شن 18روز چهارشنبه رأس ساعت و جلسات فوق العاده صحن شورا هفته دوم و چهارم هر ماه و در 

  بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا به شرح؛ -

  تأمين امكانات مورد نياز نيروي انتظامي و امنيتي جهت خريد يكصد دست بادگير.
  ايجاد زير ساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر .

  شوراي اسالمي شهر رشت . 1398تفريغ بودجه سال
  مترمربع متعلق به آقاي شهرام احمدي مرجقل. 2/163به مساحت  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2تملك 

  مترمربع متعلق به خانمها؛ ليال عليزاده زحمتكش و زينب يعقوبي گردويشه. 46و  55/11به مساحت هاي  5032و  5031تملك پالكهاي ثبتي 
  هاي مخابراتي.دكل قرارداد واگذاري پنجساله نه نقطه از امالك شهرداري به شركت ايرانسل جهت نصب

  هاي سيما و منظر شهري، فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري.هاي بهاي خدمات سازمانتعرفه
  وساز.جايزه تشويقي در بخش ساخت

  درصدي سپاه قدس گيالن.  50احداث و تكميل ساختمان اداري گلزار شهداي تازه آباد با مشاركت 
  شورا. خزانه دار و نيز  سخنگو سمت بر انتخاب آقاي بهراد ذاكري به در انتخاب هيأت رييسه جديد شورا مبني
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    1399  مردادماهصورتجلسات شورا در  

  

اسالمي  در محل ساختمان شوراي18:30(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت،رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و سومين جلسه30/4/99مورخ  931براساس دعوتنامه شماره 

  بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجي

   :دستورات جلسه 

  بررسي طرح استيضاح شهردار محترم رشت - 

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

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 حضرت و) ع( علي حضرت ازدواج سالروز فرارسيدن تبريك با رشت شهر محترم شوراي رياست پور حاجي اسماعيلجناب آقاي  در ابتدا،

 كيلومتري 35 تا كه كساني ندادند اجازه ارتشيان و سپاهيان عمليات اين در و است مرصاد افتخارآميز عمليات روز امروز: داشتند اظهار ،)س(زهرا

  .برسند داشتند ما پاك خاك به چشم كه خود ناصواب هدف به بودند آمده كرمانشاه

 پس :شورا طرح استيضاح مورد بررسي قرار گيرد، افزودند علني صحن در امروز تا قرار بود اينكه بيان با رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس

  .نمايم مي را اعالم جلسه ختم حاضرين، نرسيدن نصاب حد به دليل به دقيقه 40 گذشت از

 دهدا اجازه ما به قانون: كردند خاطرنشان! است؟ رشت شهردار وضعيت به رسيدگي از ترمهم چيزي چه اينكه بيان سپس با پور حاجيآقاي 

 جلسه و است نرسيده پايان به روز 10 هنوز كنيم مشخص را شهردار روز وضعيت 10استيضاح و ابالغ آن حداكثر ظرف  وصول اعالم پس از است

  . شد خواهد رسيدگي مهم موضوع اين به حتم طور به و كنممي اعالم و كرد خواهيم برگزار ممكن زمان ترين كوتاه در را آينده

تن از اعضاي محترم شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي محترم شورا و رسميت 4در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور

  با ذكر صلوات پايان يافت. 18:45نداشتن آن رأس ساعت

      حاضرين در جلسه:

  احمد رمضانپور نرگسي                 فرهام زاهد                    بهراد ذاكري        اسماعيل حاجي پور                         

             محمد حسن عليپور          محمدحسن عاقل منش                        حامد عبدالهي                    

  رضا رسولي  –فاطمه شيرزاد    – سيداميرحسين علوي   –حجت جذب     غائبين:

  

  

 1/5/1399 مورخ :         153جلسـه شـماره:  
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 در محل ساختمان شوراي  11:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت،رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه 2/5/99مورخ 957براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. پور رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيرشت به رياست جناب آقاي  اسماعيل حاجيشهر اسالمي 

  دستورات جلسه :

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  ريال  كمك 000/000/100درخصوص پرداخت مبلغ  23/4/1399مورخ  1399- 2784-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف

باري   حل رديف اعت ــد) و از م ــرين پوراس خانم نس ــر مرحوم امين كريم نژاد ( به همس حت  150302مالي  جاري ت ــال  جه س بود

  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"عنوان

  شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صد و 000/000/500/5اعمال هزينه مبلغ   26/4/1399مورخ  1399- 3109-برر ريال (پان

  احداث ساختمان هاي اداري (وادي شهدا و ...)."عمراني بودجه سال جاري تحت عنوان 20201001پنجاه ميليون تومان) از رديف  اعتباري  

  كصد صورتجلسه ي 4و  3،  1پيرامون بند 24/4/99مورخ  5597/1/99/8029بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره

سه عادي مورخ  ضوعات  4/4/99و چهل و هفتمين جل شت با مو شهر ر سالمي  تأمين امكانات مورد نياز نيروي انتظامي و "شوراي ا

شوراي اسالمي  1398امنيتي جهت خريد يكصد دست بادگير، ايجاد زير ساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر و تفريغ بودجه سال

  ."شهر رشت 

 صورتجلسه يكصد و  2و  1پيرامون بند  25/4/99مورخ  5665/1/99/8029حترم شهرستان رشت به شماره بررسي نامه فرمانداري م

سه (فوق العاده) مورخ  شتمين جل ضوعات  11/4/99چهل و ه شت با مو شهر ر سالمي  شاع پالك ثبتي  5/2تملك "شوراي ا دانگ م

ساحت  16159 شهرام احمدي مرجقل 2/163به م ساحت هاي  5032و  5031تملك پالكهاي ثبتي "و  "مترمربع متعلق به آقاي  به م

  ."مترمربع متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب يعقوبي گردويشه 46و  55/11

  شوراي اسالمي   25/4/99/ش مورخ 874/99در پاسخ به نامه شماره   28/4/99مورخ    72107بررسي نامه شهرداري رشت به شماره

  الت مطروحه تني چند از اعضاي محترم شورا و در  پاسخ به طرح استيضاح اعضاي محترم شورا .شهر رشت در خصوص سوا

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 را شهدا همه ياد محمد مهدي دژم خوي، شهيد نامه وصيت از بخشي قرائت در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن عليپور، منشي محترم شورا، با

  داشتند. گرامي

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

شهادت امام محمدباقر  دنيفرارس تيبا تسلعرض سالم،  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعدر ابتداي جلسه آقاي        

  شهردار رشت در صحن شورا برگزار خواهد شد. ضاحيدستور طرح است نيمچنو ه حهي: امروز چند الابراز كردند(ع)، 

   : اعالم وصول طرح ها و لوايح

در دبيرخانه شورا  1/5/99مورخ  945ثبت شده به شماره  23/4/1399مورخ  1399- 2947-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 1

ملت از سازمان سيما و منظر و فضاي سبز به معاونت حمل و نقل و امور اجراي پروژه آبنماي موزيكال بوستان "درخصوص واگذاري

نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك با قيد دو فوريت مطرح و پس از بحث و تبادل"زيربنايي

  فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

 4/5/1399 مورخ :         154جلسـه شـماره:  
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  دستورات جلسه : 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

1  

ثبت  23/4/1399مورخ  1399- 2784-اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛  24/4/99مورخ  855شده به شماره  

مرحوم امين كريم نژاد (خانم  ريال كمك مالي به همسر000/000/100نسبت به پرداخت مبلغ 

نسرين پوراسد) كه مرحوم از رانندگان شركتي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت 

بوده كه براثر ابتال به ويروس كرونا دار فاني را وداع گفته است با توجه به درخواست خانم 

سر برده و درخواست نسرين پور اسد كه با داشتن دو فرزند معلول در شرايط بد اقتصادي به 

تحت  150302كمك مالي به جهت پرداخت اقساط تسهيالتشان و از محل رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"عنوان

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  متن مصـوبه شـورا:

ريال  كمك مالي به همسر مرحوم 000/000/100ضمن تصويب دوفوريت با اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 

به  ساماندهي و كمك"بودجه سال جاري تحت عنوان 150302امين كريم نژاد (خانم نسرين پوراسد) و از محل رديف اعتباري  

 و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد."اقشار آسيب پذير

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧۵ ~ 

 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

2  

ثبت شده به شماره   26/4/1399مورخ  1399- 3109-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

گلزار  26/4/99در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به جلسه مورخ  29/4/99مورخ  912

و تكميل ساختمان اداري واقع در گلزار شهدا كه مقرر گرديد؛  شهداي تازه آباد به منظور احداث

درصد ديگر توسط سپاه قدس استان گيالن  50درصد هزينه تكميل توسط شهرداري و  50

ريال 000/000/500/5تامين گردد حاليه شهرداري رشت در نظر دارد نسبت به اعمال هزينه مبلغ 

احداث ساختمان هاي "تحت عنوان 20201001اعتباري  (پانصد و پنجاه ميليون تومان) از رديف

  ريال اقدام نمايد. 000/000/000/6با اعتبار  "اداري (وادي شهدا و ...)

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 

اظهار  رشت يواقع درگلزار شهدا يساختمان ادار لياحداث و تكم حهيدر خصوص ال، عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت، سيد امير حسين علويآقاي 

اكد رهمچنان  كارداده شده،  يالزم توسط شورا به شهردار يمجوزها يوجود ندارد كه وقت يليدل راياست، ز قبولرقابليفوق به شورا غ حهي: ارسال الندداشت

: با توجه دتنداششورا نيز بيان  اجتماعيي، فرهنگ ونيسيكم محترم سيرئ ، رزاديش فاطمهدر ادامه خانم   . فرستاده شود حهيبه شورا ال ليو بدون دل بماند

 لينسبت به پروژه احداث و تكم يشتريهمكاران با تعمق ب روديبرسند انتظار م جهيبه نت ترعيهرچه سر تماممهين يهامقرر شده است تا پروژه نكهيبه ا

 يسازمان فرهنگ يكتاب خاطرات رزمندگان شهر رشت با همكار يزود: بهدر ادامه افزودند ايشان .نديرشت كمك نما يواقع درگلزار شهدا يساختمان ادار

  .  نگارش خواهد شد يفرهنگ ونيسيو كم يشهردار

  متن مصـوبه شـورا:

ريال (پانصد و پنجاه ميليون 000/000/500/5ضمن تصويب دوفوريت با اليحه پيشنهادي  شهرداري در خصوص اعمال هزينه مبلغ 

به  "هاي اداري (وادي شهدا و ...)احداث ساختمان"عنوانعمراني بودجه سال جاري تحت 20201001تومان) از رديف  اعتباري 

 منظور احداث و تكميل ساختمان اداري واقع در گلزار شهدا و با مفاد اليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧۶ ~ 

 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

3  

  

  

  

3-1  

مورخ  5597/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

پيرامون بند  24/4/99مورخ  860ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره   24/4/99

شوراي اسالمي  4/4/99صورتجلسه يكصد و چهل و هفتمين جلسه عادي مورخ  1

  شهر رشت به شرح؛

تأمين امكانات مورد نياز نيروي انتظامي "مصوبات شورا با موضوع  1پيرامون بند -1

دستورالعمل نحوه  7؛  بر اساس بند "بادگير و امنيتي جهت خريد يكصد دست

بودجه شهرداري رشت، پرداخت اعتبار به  17و  16هزينه كرد اعتبارات مواد 

ميليون ريال كمك  5/192دستگاه اجرايي مجاز نمي باشد بنابراين تصويب پرداخت 

هزينه خريد يكصد دست بادگير براي نيروي انتظامي و امنيتي از محل اعتبارات 

دستورالعمل مذكور و در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا قابل  17ماده  مصوب

  انجام مي باشد.

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 

 مورد اعتراض كه ،يانتظام يروين يبرا ريبادگ ديخر نهيدر خصوص كمك هز شورارييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك  ،يحامد عبدالهآقاي   

 عنوانبه  17ماده  قيشود از طر يم شنهاديپ نيد، بنابراداانجام  يدولت يبه دستگاه ها يتوان كمك ينم 16: طبق ماده نداظهار داشتقرار گرفت،  يفرماندار

  مبلغ در نظر گرفته شود. نيا ايهدا

  . اما اكنون از هم منفك شده استبود  يكيبا هم  17و  16ماده  نياز ا شي: پند داشتبيان شورا محترم عضو ،  يرمضانپور نرگس احمددر ادامه آقاي 

دستگاه  يانتظام يروين راياست محل اشكال است، ز يدستگاه دولت يانتظام يرويگفته شود ن نكهي: اتصريح كردندخصوص  نيدر ا ي نيزعلو سپس آقاي

موضوع  نيا يبرا يگرينامه د نييشده و بعداً توسط وزارت كشور آ بيچهارم تصو ينامه است كه در شورا نيآئ يخود دارا يبرا 17. ماده  ستين يدولت

  . ميبه عنوان كمك ها ندار يزيماده چ نيما در ا راياشكال است ز يلباس و... دارا ديخر 17اساس در ماده  ني. بر هم مصوب شده است

بابت  يبرود و از فرماندار شيپ 17، كار در روند ماده  شهرستان يفرماندار: با اشاره به نامه نداظهار داشت ، نائب رييس محترم شورازاهد فرهامسپس آقاي 

  تشكر شود. ينظر ارشاد

ف : بنده با آن مخالابراز كردندخصوص اين در ، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا نيز يذاكر بهراددكتر همچنين آقاي 

  است. دهيم شده و سپس به شورا ارسال گردكرد انجا نهيهز نيابتدا ا رايهستم، ز

 متن مصـوبه شـورا:

  مقرر گرديد اعالم گردد؛ رأي مخالف،3رأي موافق و  8، با در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي

ــ درخصوص بند تأمين امكانات مورد نياز نيروي انتظامي و امنيتي جهت خريد "با موضوع   4/4/99  مورخ 147صورتجلسه  1ـ

  : "يكصد دست بادگير

، اعمال هزينه از محل 1395وزارت كشور مصوب  17و  16باعنايت به اينكه برابر دستورالعمل نحوه هزينه كرد اعتبارات مواد 

شده است كه شامل كمك به موسسات عام المنفعه از كد  فصل دوم بيان 9الي  6به صورت مشخص در بندهاي  17اعتبار ماده 

 41704و كفن و دفن اموات بدون صاحب از كد  41703، كمك ها و اعانات كد  41702، هدايا و پرداخت هاي تشويقي كد  41701

 هرداريبوده و پرداختي به پرسنل شريف و زحمتكش نيروي انتظامي مشمول هيچيك از بندهاي فوق نمي باشد؛ از طرفي ش

رشت در بحران ناشي از گراني بنزين و شرايط اجتماعي موجود و حسب دستور فرماندار محترم وقت ، به اضطرار مبلغ مذكور 

  مورد ايراد و اعتراض نباشد مي تواند انجام گيرد. 17را هزينه نموده است؛ چنانچه پرداخت از اعتبارات ماده 



  

~ ٧٧ ~ 

 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☒  ☐  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☒  ☐  فرهام زاهد  5

      ☒  ☐  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    3  8   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

3-2  

ثبت  24/4/99مورخ  5597/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

صورتجلسه يكصد و  2پيرامون بند 24/4/99مورخ  860شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 4/4/99چهل و هفتمين جلسه عادي مورخ 

قطع نظر از اينكه پيش نويس قرارداد ايجاد زير ساخت دوچرخه اشتراكي در سطح شهر در -

مورخ  1399-918-مطرح و مصوب نشده و به هيأت ارسال نگرديده اليحه ش ر ف شورا

شهرداري رشت و پيوست هاي آن ضميمه صورتجلسه واصل نشده است لذا پس از  6/3/99

  مصوبات اعالم نظر خواهد شد. 3وصول مدارك مربوطه راجع به بند 

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 
 ....................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  گرديد اعالم گردد؛ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر
صوص بن ــ درخ سه  2د ـ ضوع   4/4/99  مورخ 147صورتجل شهر "با مو سطح  شتراكي در  ساخت دوچرخه ا : "	ايجاد زير 

 مدارك درخواستي به پيوست ارسال مي گردد.



  

~ ٧٨ ~ 

 

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  جذبحجت   2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

3-3  

ثبت  24/4/99مورخ  5597/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

صورتجلسه يكصد و  4پيرامون بند 24/4/99مورخ  860شده در دبيرخانه شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 4/4/99چهل و هفتمين جلسه عادي مورخ 

آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي  15مطابق ماده -3

هاست لذا اسالمي شهرها، مقررات مالي شوراي اسالمي شهر طبق آيين نامه مالي شهرداري

آيين نامه مالي شهرداري ها هيأت رييسه شورا مكلف است تا آخر  44بر اساس ماده 

ارديبهشت ماه هر سال، با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد 

ساالنه بودجه نسبت به تهيه تفريغ بودجه ساالنه اقدام و گزارش تفريغ بودجه سال قبل را 

زارش حسابرسي به شورا تسليم نمايد تا شورا آن را تا آخر خرداد ماه رسيدگي به انضمام گ

شوراي  1398مصوبات دائر بر تصويب تفريغ بودجه سال 4و تصويب نمايد. بنابراين بند 

  اسالمي شهر رشت بدون گزارش حسابرسي مغاير قانون است. 

      



  

~ ٧٩ ~ 

 

  

  

  :خالصه مفيد مذاكرات 

......................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ در جلسه

:  "شوراي اسالمي شهر رشت  1398تفريغ بودجه سال "با موضوع   4/4/99  مورخ 147صورتجلسه  4د ـ درخصوص بن
تاكنون  94حسابرسي صورتهاي مالي شورا همزمان با حسابرسي شهرداري رشت صورت مي گيرد؛ حسابرسي شهرداري از سال 

انجام و گزارش انجام نشده و مقدمات آن در دست اقدام مي باشد. فلذا همزمان با آن حسابرسي شوراي اسالمي شهر رشت نيز 
  آن ارسال خواهد شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

4  

  

  1ـ4

ثبت شده در دبيرخانه  25/4/99مورخ  5665/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
صورتجلسه يكصد و چهل و هشتمين جلسه (فوق العاده)  1پيرامون بند  25/4/99مورخ  870شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 11/4/99مورخ 

به مساحت  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2تملك "مصوبات شورا با موضوع  1پيرامون بند 

؛ مطابق اليحه قانوني نحوه خريد و تملك "مترمربع متعلق به آقاي شهرام احمدي مرجقل 2/163

، قانون 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب اراضي و امالك براي اجراي برنامه

  و قانون نحوه تقويم 1367وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ـ مصوب تعيين 

      



  

~ ٨٠ ~ 

 

  

  

شهرداري ها مكلف مي باشند پس  1370مصوب  –ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها  

از اعالن رسمي وجود و ضرورت اجراي طرح هاي عمومي يا عمراني مصوب در اراضي، امالك، 

تأسيسات و ساير حقوق شرعي و قانوني اشخاص توسط شهردار، چنانچه  ابنيه، مستحدثات،

اعتبار آن قبالً  تأمين شده باشد حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و 

انتقال اسناد رسمي و تعيين و پرداخت بهاء يا عوض آن بر اساس توافق و در غير اين صورت قيمت 

 مربوطه اقدام نمايند.روز طبق قوانين و مقررات 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي  3بنابراين با توجه به عدم اعالم اينكه آيا در اجراي ماده 
و امالك براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت شهرداري هيچ مذاكره اي براي 

است يا خير؟ در صورت عدم توافق مقدماتي با مالكان مذكور جهت نيل به قيمت توافقي داشته 
اين قانون به عمل آورده است؟ با  8و  4توافق با مالكان، شهرداري چه اقداماتي را در اجراي مواد 

قانون مزبور نظر به اينكه تصرف امالك  قبل از تملك صورت گرفته است علت  9عنايت به ماده 
ظرف چه مدت پرداخت نمايد؟  تأخير در پرداخت قيمت چه بوده و قصد دارد قيمت تعيين شده را

همچنين نظر به پرداخت قيمت روز امالك ياد شده (به ويژه موردي كه به موجب حكم دادگاه بر 
  ) مي باشد.) لذا پس از وصول مدارك مربوطه اعالم نظر خواهد شد.1اساس تبصره ماده (

  :خالصه مفيد مذاكرات 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 متن مصـوبه شـورا:

  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛
 2/163به مساحت  16159دانگ مشاع پالك ثبتي  5/2تملك "با موضوع   11/4/99  مورخ 148صورتجلسه  1د  ـ درخصوص بن

  ؛ "مترمربع متعلق به آقاي شهرام احمدي مرجقل
آقاي شهرام احمدي كه تصوير آنها پيوست مي باشد، حاكي از رضايت  1/2/99-9216و  20/11/98-216077مفاد نامه هاي شماره 

اليحه  4واگذاري به شهرداري، برابر نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده  و توافق مالك با ارجاع ارزيابي قيمت ملك جهت
قانون مزبور است . همچنين در متن  3قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ... و انصراف از بهاء عادله توافقي موضوع ماده 

 ملك، اعالم رضايت نموده است. مالك به صراحت درخصوص اخذ خدمات از شهرداري مابه ازاء بهاء 9216نامه شماره 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  10

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11  جمـــع 

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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ثبت شده در دبيرخانه  25/4/99مورخ  5665/1/99/8029نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

صورتجلسه يكصد و چهل و هشتمين جلسه (فوق العاده)  2پيرامون بند  25/4/99مورخ  870شورا به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ 11/4/99مورخ 

به مساحت هاي  5032و  5031تملك پالكهاي ثبتي "مصوبات شورا با موضوع  2پيرامون بند 

مطابق  ؛"مترمربع متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب يعقوبي گردويشه 46و  55/11

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي 

، قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ـ 1358ـ مصوب  دولت

 1370مصوب  –و قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري ها  1367مصوب 

شهرداري ها مكلف مي باشند پس از اعالن رسمي وجود و ضرورت اجراي طرح هاي عمومي يا 

، امالك، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق شرعي و قانوني عمراني مصوب در اراضي

اشخاص توسط شهردار، چنانچه اعتبار آن قبالً  تأمين شده باشد حداكثر ظرف مدت هجده ماه 

نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و تعيين و پرداخت بهاء يا عوض آن بر اساس 

 روز طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند. توافق و در غير اين صورت قيمت

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي  3بنابراين با توجه به عدم اعالم اينكه آيا در اجراي ماده 

و امالك براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت شهرداري هيچ مذاكره اي براي 

نيل به قيمت توافقي داشته است يا خير؟ در صورت عدم توافق مقدماتي با مالكان مذكور جهت 

اين قانون به عمل آورده است؟ با  8و  4توافق با مالكان، شهرداري چه اقداماتي را در اجراي مواد 

قانون مزبور نظر به اينكه تصرف امالك  قبل از تملك صورت گرفته است علت  9عنايت به ماده 

صد دارد قيمت تعيين شده را ظرف چه مدت پرداخت نمايد؟ تأخير در پرداخت قيمت چه بوده و ق

همچنين نظر به پرداخت قيمت روز امالك ياد شده (به ويژه موردي كه به موجب حكم دادگاه بر 

  ) مي باشد.) لذا پس از وصول مدارك مربوطه اعالم نظر خواهد شد.1اساس تبصره ماده (

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا:

  نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

 55/11به مساحت هاي  5032و  5031تملك پالكهاي ثبتي "با موضوع   11/4/99  مورخ 148صورتجلسه   2د ـ درخصوص بن    

  ؛"مترمربع متعلق به خانمها ليال عليزاده زحمتكش و زينب يعقوبي گردويشه 46و 

سركار خانم داداردوست به وكالت از خانم ها عليزاده و يعقوبي و پيش نويس مبايعه نامه  26/1/98-8808مفاد نامه هاي شماره 

في مابين نامبردگان و شهرداري رشت كه به امضاء خانم داداردوست به وكالت از مالكان  5022و  5021پالك هاي ثبتي مربوط به 

رسيده و تصوير آنها پيوست مي باشد، حاكي از رضايت و توافق مالكان به ارجاع ارزيابي قيمت ملك جهت واگذاري به شهرداري 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ... و انصراف از بهاء عادله توافقي  4برابر نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده 

مالكان  به صراحت درخصوص تهاتر ثمن معامله با بدهي  8808قانون مزبور است. همچنين در متن نامه شماره  3موضوع ماده 

  اند.، اعالم رضايت نموده31/1/87-51وي به شهرداري بابت خالف ساختماني آپارتمان داراي پروانه شماره 
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

5  

 28/4/99مورخ  896ثبت شده به شماره   28/4/99مورخ    72107نامه شهرداري رشت به شماره 

شوراي اسالمي شهر   25/4/99/ش مورخ 874/99در دبيرخانه شورا در پاسخ به نامه شماره  

طرح استيضاح رشت در خصوص سواالت مطروحه تني چند از اعضاي محترم شورا و در پاسخ به 

  اعضاي محترم شورا (پيوستي)

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 

  متن درخواست ارائه شده را قرائت كردند. ، عضو شورا 6شهردار رشت توسط  ضاحيطرح است يريگدرخواست بازپس با اشاره به پور يحاج لياسماعآقاي 
ه در صحبتهايم ب بندهبگو تمام اعمالي كه من انجام مي دهم برا ي رضاي خداست.  :ند اظهار داشت با اشاره به آيه اي خطاب به پيامبر اكرم رمضانپورآقاي 
و صرفا منافع شهروندان و رضايت مردم  كه  ندارم ييادعا چيكردم و ه ينظام خدمت گذار يسال برا 40چرا كه ، نيستم يبو حز يگروه ،يمنافع فرددنبال 

 است كه شهردار نيبر اشهر مصلحت بلكه  ستين از دستور استيضاح  امروز بحث خروج بندهموجب اين تصميم بنده است .  موجب رضايت خداوند است
دار خواهد شهردار خدشه ضاحيكه با است ميدار يمشخص يو دولت ي: ما اعتبارات ملند ادامه داد ايشان    . باشد يگريد زيفردا موضوع چ دي. شا نشود ضاحياست
در  ستيبايم تخلفات در صورت وجوداست  كه  ينظارت يهادستگاهاين وظيفه داشته باشند كه  يمشكالت و تخلفات انيم نيدر ا ين است برخ. ممك شد

كاهش زين يدرآمد شهردار گريد يو از سو ميدار ياريبس يهاي: ما امروز بدهكارند افزود رمضانپورآقاي دكتر   كنند.و بررسي و رسيدگي  ورود  نهيزم نيا
 يدر حوزه پسماند اقدامات بزرگ يخوببه يو منابع دولت هاتيبا استفاده از ظرف ميشده و توانست انجام يخوب اريپنجم رشت اقدامات بس يدر شورا . است افتهي

و  رگذريز يهاپروژه ييبازگشا ،يليقل رونبه توسعه حمل توانيپنجم رشت م ياز مجموعه اقدامات مثبت شورا نكهيبا اشاره به ا ايشان  .ميينما ييرا اجرا
درست است كه در حال حاضر پروژه هاي نيمه تمام زيادي وجود دارد و براي انجام و تكميل : ؛ خاطر نشان ساختند(ص) اشاره كرد اءياالنبحضور قرارگاه خاتم

 زيشهردار ن دوارميشهردار رشت پس گرفته شود و ام ضاحيامروز استبه صالح شهر رشت است كه اين پروژه به شهردار صادق و پاك دست احتياج داريم  اما 
  . ديفزايبرطرف كردن نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود ب اب
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 يورزغرض دي: شهردار رشت نباتصريح كردند رشت،  يشهردار رانيدر انتصابات مد ياحتمال يهايورزدر ادامه با تذكر نسبت به غرض عضو محترم شورا
رشت  توسعه شهر رشت و تحقق يبرا ديما با. شهردار بايد با همه اعضاي شوراي شهر تعامل داشته باشد. باشد يساالرستهيبر اساس شا ديات باكرده و انتصاب
اج ح يحضور آقا: خدا را شاكر هستم كه از روز اول بيان كردند ،  شهردار رشت ضاحيعنوان مخالف استرداد استبه يذاكردر ادامه آقاي   . مييمابهتر تالش ن

 يراب ايشاناست كه از  يبر عهده كسان ايشانماندن  تيحركت نكرده و مسئول حيصح ريام و معتقد هستم كه شهردار در مسنداده يرأ شانيبه ا يمحمد
ورده است كه از سازمان در رشت رقم خ تخلفات آشكاري يحاج محمد يآقا ي: در دوران تصدآقاي ذاكري خاطر نشان كردند  . كردند تيماندن حما امهاد

يشان ا  كرده و رسيدگي نمايند، چرا كه تضييع حقوق مردم صورت گرفته است.ورود  ايشانها تقاضا دارم نسبت به عملكرد دستگاه گرياطالعات و د ،يبازرس
.  نديامروز رد ابالغ نما نيهم توانديشهردار م يكه منتصب به بنده است آقا يرياست كه هر مد نيو درخواست بنده ا ستميگر ن: بنده معاملهند كرد ديتأك

  نفر. ازدهينفر باشم و چه  كيكرد، چه  نخواهمدرنگ  ياشهردار كار نكنند و در دفاع از حقوق مردم لحظه نيافراد منتصب به بنده با ا دهميم حيترج بلكه
 يشهر سبب فرصت سوز يشهردار در ادوار مختلف شورا ضاحيرود به استو نكهيا انيشهر با ب يشورا محترم عضو، عاقل منش محمدحسندر ادامه آقاي   

، تصريح كردند: اگر جلسات طرح سوال، استيضاح، و فرايند انتخاب شهردار و اتالف وقت و انرژي شورا و ايجاد چالشها موجب دلسردي  است شهر يو چالش برا
 ، اخذ شده است يدولت يهاكه بودجه يطيدر شرا يشهر تيريدر مد رييتغ جادي: اند مه داداداايشان   مردم و شهروندان شود من موافق اين موضوع نيستم.

منظور خروج از و بهتر است به ستين ضاحيخواهد شد. امروز اجماع درباره است يسبب خدشه به امور شهر حسابيو ذ يشهر تيريدر رأس مد رييتغ جاديا
ا تند كرد يدواريرشت ابراز ام يدر داخل مجموعه شهردار ينظارت يبا اشاره به حضور نهادها آقاي عاقل منش .  ميخارج شو ضاحياز طرح است يبست فعلبن

عضو محترم شوراي شهر با اشاره به فرصت  و به بداخالقي ها و تخلفات صورت گرفته رسيدگي گردد.  شود يريجلوگ المالتيحقوق ب عيياز هدر رفت و تض
از آب و هواي مناسب تابستان خاطر نشان كردند : بهتر است با همكاري سازمان عمران خيلي از پروژه ها تمام شود .به زودي باقي مانده جهت بهره گيري 

  پروژه سراوان نيز به بهره برداري خواهد رسيد.
در صورت وجود  كه كنميتقاضا ماصحاب رسانه  و اعضاي محترم شورا و ساير افراد از بيان داشتند: شورا محترم  سينائب رئ،  زاهد فرهامدر ادامه آقاي   

 ، ستين نديخوشا يكه به مزاج برخ شوديانجام م يصحبت اي مياگر تصم . زنديدر برابر نظرات مخالف بپرهبه يكديگر  نياز توه هرگونه انتقاد حتي تند و تيز
ش و ناسزا مثل نامه بدون آدرس است كه به فرستنده خودش برميگردد . اگر شخصي در مسير خواسته هاي ما ، چرا كه فح ميينما نيتوه گريكديبه  دينبا

اع را آشفته رايط اوضنيست به آنها تهمت نزنيم چراكه متاسفانه عملكرد مسئولين به صورتي بوده كه مردم ديگر به آنها اعتماد ندارند و اين تهمت ها در اين ش
ر آن زمان كه د ييو فشارها طي: بر اساس شراتصريح كردند ،  امانتخاب شهردار رشت اشتباه كرده انيمعتقد هستم در جر نكهيا انيبا ب اهدآقاي ز تر ميكند .

كه شهردار سابق رشت  ي: روزند كرد ديشورا تأك محترم عضو . مينمايم يعذرخواه زيبابت ن نيو از ا رأي مثبت دادم شهردار به انتخاب ،  وجود داشت
با  يحاج محمد يرفاقت با آقا تي. بنده درنها ديآيسر ما م ييچه بال دانستميم رايكردم، ز هيپور گر يحاج يآقا آغوشبه استعفا گرفت بنده در  ميتصم

  . مخالف هستم شانيا
 يمنافع فرد رياز افراد در مس يكه برخ ي: اعتقاد دارم تا زمانند داشتاظهار ، رييس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا ،  جذبدر ادامه آقاي    

قضاوت خواهند كرد كه چه  ندگانيدر خصوص عملكرد شهردار رشت مشهود است و آ يانگار. سهل اختالس، رانت و... وجود خواهد داشت كنند،يحركت م
قوق ح عييبا اشاره به تض، جذب در ادامه آقاي  است. دهيخود نرس يواقع گاهياست به جاهها باعث شده است كه رشت سالسكوت ني. ا رخ داده است ياتفاقات

آقاي   . كنديپرسنل را پرداخت نم مهياما حق ب كنديرا كامالً پرداخت م اشمهيو حق ب ي: شهردار هرماه حقوق شخصبيان كردند رشت،  يپرسنل شهردار
ادامه  د،يآيپرسنل بر نم يهانهيهز نياز عهده تأم يشهردار ندهيآ يهادر ماه 99ماه نخست سال  3قطعاً با توجه به درآمد كاذب  نكهيبا اشاره به ا جذب
  . ندخط و نشان بكش يشهردار رانيمد يبرا دهنديافراد به خود اجازه م يشده است كه برخ جاديا ييهارشت رانت ي: متأسفانه در شهرداردادند

: به ردندتصريح كرشت بر عهده شورا است،  يبر عملكرد شهردار نينظارت نخست نكهيبر ا ديبا تأكرم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا رييس محت
نند. بنده ك يوجدان خود را قاض ديهستند با ضاحيكه مخالف است يو متأسفانه همكاران رنديشورا را بگ ياز اعضا يبرخ قهي ديبا ينظارت يهابنده حوزه دهيعق

 نامه مربوط به دو نكهيبا اشاره به اايشان   . ضرر منافع شهر رشت است هدر شهر رشت ب يحاج محمد يروز ماندن آقا كيو معتقدم  مهست ضاحيموافق است
شهر  نيحقوق در ا الير كيماه است بدون  10: مشاور شهردار ند مشاور شهردار ارجاع شده است، اظهار داشت زيم يهتل در منطقه چهار و پنج به كشو

  شود؟يم نيمنبع تأم اماز كد شاني! حقوق اخورد؟يآب هم نم وانيل كي يشهر حت نيدر ا شانيا اي. آ است تيمشغول به فعال
عملكرد  نيدر كدام بخش ا د؟يآيضعف عملكرد از كجا م ني، ا عمل كرده است فيشهردار ضع نديگويم اني: آقاند اظهار داشت، يعبداله حامددر ادامه آقاي 

 ستيانتصابات به شهردار ل يبرا يرخاست كه ب نيجز ابه اياند؟ آامروز در انتصاب افراد نقش داشته نياست كه همان مخالف نيرازايغ ايبوده است؟ آ فيضع
واهم كاره هستم كه بخعنوان عضو شورا چهافراد بزنم؟ بنده به ينامه اشتغال برا يكاره هستم كه بخواهم در سربرگ رسمعضو شورا چهبه عنوان بنده  اند؟داده

مختلف مشغول به كار كنم؟  ياهدور و اطراف خود را در سازمان كاريافراد ب ديعنوان عضو شورا چرا بارا بدهم؟ بنده به يدر شهردار رانيدرخواست انتصاب مد
  .ميپس بهتر است در ابتدا اقدامات خودمان را قضاوت كن ديآيخوش نم انيااز آق يخودش باشد به مزاج برخ رديگيم ميشهردار تصم يوقت

 يال 700از  شيب يعمران يهاو در بحث پروژه ميبودبدهكار  تومان ارديليم 21از  شيرشت ب نيشيشهردار پ تيدر دوران فعال نكهيا انيبا ب آقاي عبدالهي
و  هاانتيكه از خ مييبگو ديبازهم با فتادهين يفاقات ميهست ياگر امروز مدع م؟يدر كجا قرار دار مينيو امروز بهتر است بب ميتومان بدهكار بود ارديليم 800

  . شده است يريجلوگ ياريبس يها يسهم خواه



  

~ ٨۴ ~ 

 

  

  

 طع نمياي كاش موقع صحبت هاي بنده پخش زنده ق: نداظهار داشت زيشورا ن ، رييس محترم كميسيون فرهنگي، اجتماعيرزاديش فاطمهدر ادامه خانم 
 نيفسدنسبت به برخورد با م ياسالم ينظام مقدس جمهور كرديبا توجه به روشد و سانسور صورت نمي گرفت. عضو محترم هيئت رئيسه شورا در ادامه گفتند: 

مان و بايد در هر ز ستيهمكاران ن رياست از جانب بنده و سا المالتيكه دستانشان در ب ياز افراد يبا برخ يهمراه چيكه ه ديداشته باش نانياطم ياقتصاد
 انيا پاتاندكي كه : با توجه به زمان سركار خانم شيرزاد تصريح كردند منافع شهر مد نظر باشد و دقت داشته باشيم هر راهي را از مسير خودش طي كنيم.

توجه و تأمل بيشتري داشته  كه در گذشته رخ داده است يبا وجود اتفاقات نيهمچن وانتخاب شهردار  نديشدن فرآ يو طوالنباقي مانده  پنجم  يعمر شورا
  صددرصد همه مسائل را رصد دارند و به وقت خودشان اقدام خواهد كرد. ينظارت يمعتقد هستم كه نهادها ني. همچنباشيم

به  نيشورا اقدام به توه يدر جلسات رسم اديز يبا ادعاها يتأسف دارد كه برخ ي: جاندشورا اظهار داشتمحترم عضو  گريد يرسول رضادر ادامه آقاي   
كردن  يحرف زدن و فرافكن نكهيا انيبا بدكتر رسولي  .كوبنديشهر م وارياند و بر در و دبر دست گرفته يكلنگ ي. امروز برخ كننديكشور م يمقامات رسم

چه  مياكه داشته ييهاتيمختلف و مسئول يهاونيسيكه در كم ميده حيدر خصوص عملكرد خودمان به مردم توض دي: ما امروز باافزودند ساده است،  اريبس
. نماينداست كه عقال به موضوعات ورود كنند و به ما كمك  دهي. وقت آن رس دهنديم حيتأسف دارد كه مردم نبودن ما را به بودنمان ترج يجا نيا م؟ياكرده

  . ستين يحيدارد حرف صح يچه ربط شخصبه فالن  نديبگو يبرخ نكهياند و اهرچند كه اكنون ورود كرده
يم عرض كيها تبرانتخابشان به آن نيا يدادند و برا هيانياز شهردار ب تي: چهار عضو شورا در حماتندداشت بيان يعلو نيرحسيامدر ادامه جلسه آقاي    

 ده،دهنباج ريتر از آن مد. بدبخت باشد، بدبخت است يحاضر به هر نوع باج دادن اشيحفظ صندل يكه برا يري. مد ميبگو ديوجود دارد كه با يانكته كي.  كنم
خودم هستم خدا را  نكهيگرفتم خودم باشم و از ا ميتصم ييخرسند هستم كه در جا اري. بنده بس رونديافراد م نيهستند كه به سمت انتخاب هم يافراد

  . شاكرم

 متن مصـوبه شـورا:

شش تن از اعضاي محترم شورا مبني بر خروج  4/5/99/ش مورخ 962/99با توجه به درخواست شماره مراتب در جلسه مطرح و 
سه مورخ  صد و پنجاه و چهارمين جل شماره يك سه  ستور جل صر حاج محمدي) از د شت (آقاي نا شهردار ر ضاح  ستي طرح ا

محترم و در راستاي افزايش ميزان همدلي شوراي اسالمي شهر رشت، با عنايت به عدم اجماع الزم در بين همكاران  4/5/1399
نظر و اخذ رأي با خروج طرح استيضاح شهردار و اجتناب از ايجاد فاصله و افتراق بين اعضاي محترم شورا و پس از بحث و تبادل

 رأي مخالف، موافقت گرديد. 4رأي موافق و  7رشت (آقاي ناصر حاج محمدي) از دستور كار جلسه،  با 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالميآراء   رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☒  ☐  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☒  ☐  فرهام زاهد  5

      ☒  ☐  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☒  ☐  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    4  7   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٨۵ ~ 

 

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

6  

جذب، احمد رمضانپور، فرهام زاهد ، بهراد ذاكري و سيد امير  آقايان ؛ حجتبررسي غيبت 

و آقايان؛ حجت جذب، رضا رسولي و خانم فاطمه   28/4/1399حسين علوي  در جلسه مورخ

شوراي اسالمي شهر رشت و همچنين بررسي خروج  1/5/1399شيرزاد در جلسه مورخ 

 .1/5/1399رخ زودتر از ختم جلسه  آقاي سيد امير حسين علوي در جلسه مو

      

  :خالصه مفيد مذاكرات 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  متن مصـوبه شـورا:

نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تبصره 

و آقايان؛ حجت  28/4/1399جذب، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاكري و سيد امير حسين علوي در جلسه مورخ غيبت  آقايان؛حجت 

و همچنين خروج زودتر از ختم جلسه آقاي سيدامير حسين علوي در  1/5/1399جذب، رضا رسولي و خانم فاطمه شيرزاد در جلسه مورخ 

  موجه تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت 1/5/1399جلسه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت  13:30جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا  7

 خالصه مفيد مذاكرات 

...............................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

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

مورخ  22/2/1399مورخ  1399-709-ش رف ،  15/4/1399مورخ  1399- 2085-ش ر ف   هاي شماره؛شهرداري از جمله نامه

مورخ  1399- 2947-و ش ر ف   10/02/98مورخ  98-219 -ف ر ، ش 11/7/1398مورخ  1398ـ3532، ش رف ـ 22/2/1399

  برگزار گردد. 8/5/99روز  چهارشنبه مورخ  18رأس ساعت  23/4/1399

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  عاقل منشمحمدحسن   9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 در محل ساختمان شوراي 18:20(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و پنجمين جلسه6/5/99مورخ 981براساس دعوتنامه شماره 

   رگزار گرديد.بخش قرآن مجيد ب رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيپور اسماعيل حاجي شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي 

   : دستورات جلسه

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  15/4/1399مورخ  1399- 2085-برر افزايش رديف اعتباري نيروهاي "در خ

  ."شركت آروند تدبير كاسپين

 - شماره ش ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  23/4/1399مورخ  1399- 2947-برر واگذاري اجراي پروژه آبنماي "در خ

  ."موزيكال بوستان ملت از سازمان سيما و منظر و فضاي سبز به معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي

  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
حادثه تلخ را  ني: اابراز داشتند رانشهر،يپ يآشناور در نقطه مرز نيافش ديشه ي ،النيشهادت سرباز گ تيبا تسل رزاديفاطمه شخانم جلسه  يابتدا در

 قرائت ايشان با .مينمايعرض م كيو تبر تيبزرگوار تسل ديشه نيخانواده معزز شهدا و خانواده ا نيشهر و استانمان و همچن تمداريمردم وال يتمامبه

  داشتند. گرامي را شهدا همه ياد هادي توفيقي، شهيد نامه وصيت از بخشي

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 قربان، اظهار ديسع ديداشت روز عرفه و ع يو گرام كيبا تبر ، ضمن عرض سالم،شهر رشت يشورامحترم  استير ،پور يحاج لياسماعسپس آقاي 

 ديشه ، اسالم ديشهادت سرباز رش ني. همچنمينمايم ريتك آنان تقدگفته و از تك كياهداكنندگان خون تبر يتمامخون را به ي: روز اهداندداشت

  . و صبر دارم يسالمت يبازماندگان آرزو يگفته و برا تيآشناور به دست ضدانقالب را تسل

  

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا  6/5/99مورخ  977ثبت شده به شمار  27/4/99 مورخ 99ـ  2931اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -1

  اعالم وصول شد. "تملك ملك آقاي سبحاني واقع در مسير طرح خيابان امام علي"در خصوص 

در دبيرخانه شورا  6/5/99مورخ  978ثبت شده به شماره  31/4/99مورخ  99ـ  2906اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -2

 اعالم وصول شد. "مت ملك آقاي محمدتقي مختاريغرا"درخصوص 

  

  

 8/5/1399 مورخ :         155جلسـه شـماره:  
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  دستورات جلسه : 

  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  لسهج

  تاريخ 

  جلسه

1  

ثبت  15/4/1399مورخ  1399- 2085-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

شهرداري در دبيرخانه شورا، مبني بر اينكه   18/4/99مورخ   784شده به شماره 

(واگذاري خدمات شهري)  120207در نظر دارد؛ نسبت به افزايش  اعتبار رديف  

ريال از رديف 000/000/800/3ريال با كسر  مبلغ 000/000/800/6مجموعاً به مبلغ 

 170102ريال از رديف اعتباري 000/000/000/3(ديون با محل) و مبلغ 170101اعتباري 

ـ (ديون بالمحل)، با عنايت به قر موضوع  18/9/98مورخ  167812ارداد شماره ش ر 

واگذاري امور خدماتي شهرداري رشت، في ما بين شهرداري و شركت آروند تدبير 

قرارداد مذكور، جهت افزايش  3ماده  2ماده يك و تبصره  5كاسپين، براساس بند 

 70ساعت به  47نفر، از ميانگين  49ساعت اضافه كاري نيروهاي خدماتي به تعداد 

قرارداد(بدون افزايش در تعداد  %25ساعت تا پايان سال جاري از محل افزايش 

نيروها) و همچنين با عنايت به اينكه پيش بيني درصد افزايش رديف بودجه 

درصدي دستمزد، 26بوده و افزايش  %20مربوطه نسبت به سال گذشته به ميزان 

سكن پس از پيش بيني درصدي حق م200درصدي بن كارگري و افزايش  10افزايش 

  و تدوين بودجه، مصوب شوراي عالي كار، ابالغ گرديده است، اقدام نمايد.

ــامــه  ـــيون برن در كميس

ـــورا  وبودجه و حقوقي ش

حث و  مطرح و پس از ب

ــا اليحــه  ظر ب ن تبــادل 

پيشـــنهادي شـــهرداري 

  موافقت گرديد.

  

147  6/5/99  

  :الصه مفيد مذاكرات خ

در  نيكاسپ ريشركت آروند تدب يروهاياعتبار ن شيافزا حهيالدر خصوص  شورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكم ، رييس محترمحجت جذبآقاي 

است كه  شدهينيبشيپ 99تومان در سال  ونيليم 900و  ارديليم 2حدود  يابودجه خدمتشيپ يروينفر ن 49 ي: برانداظهار داشت حهيال نيخصوص ا

 شده توسط شركت با توجه بهوجود داشته است، مبلغ محاسبه هيحقوق پا شيافزا بيمجلس و اداره كار در خصوص ضر انيم ، كهنظربا توجه به اختالف

مبلغ از كل  يكار و مابقاضافه يتومان برا ونيليم 170 يال 160حدود  ي از اين بودجه. بخش است افتهيشيافزا هيحقوق پا شيافزا بيدر ضر راتييتغ

  . شده استموارد در نظر گرفته ريحق مسكن، دستمزد و سا شيافزا يبرا ياستتومان درخو ونيليم 500

ياست و م گريد يهاكه وجود دارد در بحث شركت ي: موردبيان كردند حهيال نيدر خصوص ا شورامحترم عضو ،  پوريعل محمدحسندر ادامه آقاي 

  . رفع شود يموارد مشابه نيدر چن زين مانكارانيپ ريمشكل سا ستيبا

  اند.مواجه شده ياديز اري. كارگران امروز با مشكالت بس نشده استانجام يو كار ميامانده فيهمچنان بالتكل ي: در بحث بن كارگرند ادامه داد ايشان

  متن مصـوبه شـورا:

تا سقف مبلغ  "واگذاري خدمات شهري"تحت عنوان  120207با اليحه پيشنهادي شهرداري جهت افزايش اعتبار رديف 

(ديون با محل) و  مبلغ 170101ريال از رديف اعتباري  000/000/000/2ريال (پنج ميليارد ريال) و با كسر مبلغ 000/000/000/5

(واگذاري خدمات شهري) و با  120207(ديون بالمحل) و اضافه نمودن به رديف 170102ريال  از رديف اعتباري   000/000/000/3

 دي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.مفاد اليحه پيشنها
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

2  

 23/4/1399مورخ  1399- 2947-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با  1/5/99مورخ  945ثبت شده به شماره 

 شوراي معاونين  شهرداري رشت  10/3/99صورتجلسه مورخ  9عنايت به بند 

در خصوص واگذاري اجراي پروژه آبنماي موزيكال بوستان ملت از سازمان 

سيما و منظر و فضاي سبز شهري به معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي و به 

دليل تسريع در انجام عمليات و نظارت مستقيم منطقه و معاونت حمل و نقل 

ي رشت در و امور زيربنايي و اهميت بهره برداري هر چه سريعتر، شهردار

عمليات "تحت عنوان 10301003نظر دارد نسبت به پادار نمودن رديف 

از ريال  000/000/000/30با كسر مبلغ  "تكميل آبنماي موزيكال بوستان ملت

هزينه بهسازي و زيباسازي شهر شامل: آذين "تحت عنوان 10301002رديف 

آبنماها و بندي، نورپردازي، خريد، ساخت و مرمت المان ها، نگهداشت 

در  10301003رديف نمودن به سازمان سيما و منظر و فضاي سبز و اضافه "...

  اقدام نمايد.مركز 

سه مشترك كميسيون  در جل

جه و حقوقي و   مه وبود نا بر

شورا  شهري  سعه و عمران  تو

مطرح و پس از بحث و تبادل 

قت  خذ مواف يت ا عا با ر نظر 

ـــئول در بهره  هاي مس گان ار

موزيكال، با برداري از آبنماي 

قت  هادي مواف ـــن حه پيش الي

  گرديد.
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  :خالصه مفيد مذاكرات 

: در جلسه اذعان داشتندبوستان ملت  ينماآب حهي، در خصوص الشورا  يعمران و توسعه شهر ونيسيكم ييس محترمر، يرمضانپور نرگس احمدآقاي 

 يرشهردا ييربنايرشت به معاونت امور زيشهردار يسبز شهر يفضا و منظرما،يپروژه انجام شود و از سازمان س نيشد كه ا نيبر ا ميتصم نيمعاون يشورا

  پروژه بازگشتند. نيبه ا زيانجام شده بود و اكنون ن يمنطقه سه اقدامات مناسب يرداردرشه ناي. درزمان حضور سركار خانم بابديمنطقه سه انتقال 

نتقال مجموعه ا نيبه ا ديبا بودجه آن نيزمنطقه سه انجام شود،  ييربنايپروژه قرار است توسط معاونت ز نيا نكهي: با توجه به ادادامه دادن رمضانپورآقاي 

جموعه م نيااز  يبرداربتوان اجازه بهره يكرد فعل نهيو هز يتومان ارديليم ازدهياز  شيكرد ب نهيبود كه از كجا معلوم پس از هز ني. موضوع مورد بحث اابدي

  كار برطرف شود. نيراستا مقرر شده است تا مشكالت و موانع موجود بر سر راه ا نيبوستان ملت را به دست آورد؟ در ا ينماآب

وجود م نيشده بود و بر اساس قواناز ابتدا به كار گرفته يلوواتيك 250 برق پروژه پست ني: در اندشورا افزود يعمران و توسعه شهر رييس محترم كميسيون

 750شود و پست  ذفح يلوواتيك 250پست  نيموضوع گفته شد كه ا نيهم يبرا م،يدو پست برق داشته باش التيتشك كيدر  ميتوانينم رويدر وزارت ن

 ريدادند تا با استفاده از مس شنهاديكند كه كارشناسان پ دايادامه پ يلوواتيك 650كار با پست  ، هانهيتوجه به هزو با  رديمورد استفاده قرار گ يلوواتيك

 .ميرا داشته باش تيظرف شيافزا ييتوانا زين ندهيآ در از،يضمن اضافه كردن پست مورد ن ميكه بتوان ميداشته باش ياگونهرا به طيشرا ينيرزميز

 به عمل نهيبرآورد هزطبق : كردند اظهارخصوص  نيدر اشورا  محيط زيست و خدمات شهري ، رييس محترم كميسيون بهداشت، يبهراد ذاكرسپس آقاي 

رشت  يشهردار انيموضوع ورود كرده و ضرر و ز نيدر ا ستيباينداشته و كارشناس م يانجام شده است مبالغ همخوان هيكرد اول نهيكه هز يزيو چآمده 

  . گردد يتا موضوع بررس بابت سالمت موضوع را دارم ي، اما درخواست كارشناس ندارم يمخالفت حهيال ني. بنده با ا شود يبررس

 قيبهتر است از طر شوديمسائل مطرح م ريها و ساپروژه يبررس يكه برا يموضوعات ني: اتصريح كردندشورا  محترم سيرئبينا ، زاهد فرهامدر ادامه آقاي 

در  . شوديداده م تذكر يبه شهردار ادداشتيصورت موارد كه به نيا ، شودينم يريگيپ يمصوبات شورا در شهردار راي، ز شود يريگيپ ينامه به شهردار

شاهد  گريد شديالزم انجام م تي! اگر شفاف جمع كرده و برود متيق شياست كه حاضر است لوازم خود را با توجه به افزا يپروژه شركت مدع نيخصوص هم

  . مينبود يدر شهردار ينيچننياتفاقات ا

 يارمنطقه سه شهرد ييربنايمعاونت امور ز اي: آخاطر نشان كردندخواهد شد،  ييبا پرداخت مبلغ فوق كار پروژه نها ايآ نكهيبا طرح سؤال در خصوص ا ايشان

  وارد كار شود؟ يابرنامه چيقرار است بدون ه ايپروژه دارد  نيانجام ا يبرا يرشت برنامه مشخص

اند را مشخص و به انجام داده يكاركه كم يروند پروژه افراد يكه با بررس ميخواستار آن شد ونيسي: در جلسه كماظهار كردند جذب حجتدر ادامه آقاي 

   ميينما نهيتومان هز ونيليم 500و  ارديليم كي ديبا اكنوناما  م،يتومان كار را انجام ده ونيليم 600با  ميتواني. در آن زمان م ميينما يمعرف صالحيمراجع ذ

كار  توانديخود م تيدرصد ظرف 80نما با آن آب جهيشده بود كه در نتمطرح يلوواتيك 650موضوع استفاده از پست برق  يدر مقطع تصريح كردند: ايشان

  . درصد راندمان كار انجام شود 100و  يلوواتيك 750كه با پست  ميتذكر را بده نيكند، ما ا

يه نم. بند كار رها شود كهسبب شد  ي، اما اتفاقات و مورد استفاده قرار گرفت ياندازنما راهآب نيكه ا يمبود: ما شاهد ند عنوان داشت پور يحاجسپس آقاي 

  ماند را بدهد؟ نيزم يرو يشهردار نهيتومان هز ارديليم 10 نكهيپاسخ ا ديبا يچه كس دانم

تومان بود و  ونيليم 800و  ارديليم 3. قرارداد ما  مسكن مهر رشت عنوان كرد ينشانساختمان آتشدر  تواني: نمونه اتفاقات فوق را م ددنادامه دا ايشان

.  رخ نداده است ياتفاق چي، اما تاكنون ه موضوع هستم نيا ريگيماه است كه پ 2به  بي. بنده قر است افتهيشيتومان افزا ونيليم 300و  ارديليم 6اكنون به 

است ما  ي. مدت شوديم يكارسمت به آن سمت پاس نياز ا يبه توپ فوتبال شده و در شهردار ليپروژه تبد نيا مانكاريكه پ دهديبنده نشان م يهايبررس

نفر در خصوص  كي ديبا شود؟ينم نجامپروژه چرا ا ني. ا ميزيرياز پول مردم را دور م يما بخش اعظم يعني ؛ ميكنيم 48ماده  ياقدام به اجرا يدر شهردار

  . پاسخگو باشد يمسائل نيچن

ها و نهادها از از ارگان يبرخ شدي: گفته متنداظهار داشت ت،يفعال يبوستان ملت پس از مدت ينماآب تياز ادامه فعال يريخصوص جلوگ در پور يحاجآقاي  

 نيدر ا يشد و به ما گفته شد كه مشكل بيكردم كه بحث فوق تكذ يزنيخصوص صحبت و را ني، بنده در ا اندبه عمل آورده يرينما جلوگآب تيادامه فعال

  . باب وجود نداشته است

گمنام دفن  زيعز ياز شهدا يكه قرار بود در بوستان ملت تعداد يزمان ، كنميعرض م ديبرادر شه كيعنوان : بنده بهاذعان كردند  رمضانپور سپس آقاي

ان از توم ارديليموضوع توجه نشد كه اكنون چند م نينما وجود نداشت؟ چرا در آن زمان به اآب نيا ايگردد، آ ليمقدس تبد يبوستان به محل نيشوند تا ا

  بماند؟ يباق فيبالتكل يو مردم يعموم نهادكيعنوان به يشهردار نهيهز
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  متن مصـوبه شـورا:

ازمان سيما و منظر و فضاي سبز به واگذاري اجراي پروژه آبنماي موزيكال بوستان ملت از س "با اليحه پيشنهادي شهرداري  درخصوص

با كسر  "عمليات تكميل آبنماي موزيكال بوستان ملت"تحت عنوان 10301003و با پادار نمودن رديف  "معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي

دازي، خريد، ساخت و هزينه بهسازي و زيباسازي شهر شامل: آذين بندي، نورپر"تحت عنوان 10301002رديف از ريال  000/000/000/30مبلغ 

  ، در مركز 10301003رديف نمودن به سازمان سيما و منظر و فضاي سبز و اضافه "مرمت المان ها، نگهداشت آبنماها و ...

كيلوواتي به منظور استفاده از  750پس از اخذ تأييديه از مراجع ذيصالح جهت بهره برداري از پروژه مذكور و بهره گيري از پست برق 

 رفيت آبنما، به اتفاق آرا موافقت گرديد.صددرصد ظ

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت. 20جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  3

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

شماره همچنين پس از بحث و تبادل شت به  ستان ر شهر سب نامه فرمانداري محترم  شد؛ ح نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر 

سه فوق 5/5/1399مورخ  6129/3/99/8029 شت رأس جل شهر ر سالمي  شوراي ا سه  شورا به منظور تعيين هيأت رئي العاده 

 برگزار گردد. 11/5/99وز شنبه مورخ ر 18ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا
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پنجاه و  يكصدو ،9/5/99مورخ /ش 998/99 دعوتنامه شمارهو همچنين  فرمانداري محترم شهرستان رشت 5/5/1399مورخ  6129/3/99/8029نامه شماره براساس 

 به رياست جناب آقايرشت،  شهر اسـالمي شوراي ساختمانمحلدر  18:30ساعترأس  11/5/99مورخشنبه روز  شهر رشت،اســالمي  شوراي(فوق العاده) جلسه ششمين

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيپور اسماعيل حاجي

   : دستورات جلسه

 .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  .اعالم وصول طرح و لوايح  

  .انتخاب هيأت رييسه جديد شورا  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 ميگرا را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد احمد بشردوست، نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 يهااز تالش يقدردان و(ع) يسعادت امام هاد والدت با كيتبر عرض سالم با ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير، پور يحاج لياسماعجناب آقاي  

 زانيزع نيخدمات ا دوارمي: امنداند، گفتداشته يشهر رشت با مجموعه شورا همكار ياسالم يدوره سال سوم شورا يكه ط يتيو امن ييقضا ،يياجرا ،يدولت يهادستگاه

  آنان باشد.  يشاف امتيدر كارنامه آنان نوشته و در روز ق

ا قرارگاه كه ب ييهاپروژه يريگيپ يبرا ياژهيتالش وفعاليت خود شهر رشت در سال چهارم  ياسالم يشورا ديجد سهيرئئتيه دوارمي: امندكرد ديتأك نيهمچن ايشان

در حال  يو سه شهردار كيدر مناطق  يشدن شهردار يكيدر فراخوان قرار گرفته و موضوع الكترون 5يج ي(ص) داشته باشند. اكنون كمربند اءياالنبخاتم يسازندگ

اقدامات  اتيجزئ ينشست خبر كيدر  يزود: بهند(ص)، اظهار داشت اءياالنبخاتم يقرارگاه سازندگ اريدر اخت يهاپروژه يباال تيبر اهم ديبا تأكوي سپس  انجام است.

 مانزيبا شهروندان عز وشد  ميبه مردم تقد يگزارش عملكرد يصورت هفتگمدت به نيا يخواهم رساند. البته ط زيانجام شده در سال سوم شورا را به اطالع مردم عز

  .مينما ميشهر رشت تقد فيسال گذشته را خدمت مردم شر كيكه گزارش عملكرد  دانميخود م فهيام اما وظدر شهر رشت گفتگو داشته

قطار از  نيا مينكن يو كار ميمنتظر بمان مي: اگر بخواهنددر حال حركت است، اذعان داشت لير ياكنون قطار توسعه شهر رشت بر رو نكهيا انيبا ب پور يحاجآقاي 

شود. شاد شدن دل مردم  شادتا دل مردم  مياست كه در سال آخر تالش كن نيهمكاران شورا ا ريشورا و سا ديجد سهيرئئتيما رد خواهد شد. خواهش بنده از ه يرو

  داشته باشند. تيكه مردم از ما رضا ميتمام كن ياگونهسال آخر را به دوارميشاد شدن امام عصر (ع) و خداوند متعال است. ام

 ي، فرماندار محترمدادگستر كلمحترم  سيرئ ،دادستان محترم مركز استاناستاندار محترم گيالن، از  ژهيو يقدردانتشكر و ضمن  نيهمچنرياست محترم شورا 

و جناب آقاي عبداله پور كه در بحث حضور قرارگاه خاتم االنبياء نقش (ص) اءياالنبخاتميقرارگاه سازندگمحترم  يدهفرمان سپاه پاسداران، راهور،سيپلشهرستان، 

 ؤثري داشتند نيز تشكر كردند.م

اي مواقع هم ناراحتي هايي در جلسه حضور نداشته باشند و در پاره مياگفته زانياز عز يبه برخبه داليلي  تاوقا ي: گاهندها، گفتاز رسانه يبا قدردانايشان همچنين 

 يوباگر كار خ خواهمي. از خداوند متعال مميداريما با مردم هستند و همه آنان را همچون فرزندانمان دوست م يپل ارتباط ،بنده در رسانه زانياست، عز آمدهشيپ

  اشتباه انجام شده است، ما را ببخشد.به يآخرتمان قرار دهد و اگر كار رهيآن را ذخ مياانجام داده

 يانتظام يرويدر ن زانمانياز عز نياند، همچنهمواره همكار و همراه ما بوده زانيعز ني: اندگفت ن،الياز مجموعه اداره كل اطالعات استان گ يپور با قدردان يحاجآقاي 

  شورا وجود داشته باشد. ديجد سهيرئئتيبا ه زيدر ادامه ن يهمكار نيكرده و انتظار دارم تا ا يتشكر و قدردان

 ميال بتوانس كي نيا انيكه پس از پا ميباش ياگونهها است. بهشهر رشت آرامش، سپس تالش و حفظ حرمت يشورا ازين نيتر: امروز مهمندكرد ديتأك انيدر پا ايشان

  .ميهم مراوده داشته باش كرده و با يشهر زندگ نيدر ا

 11/5/1399 مورخ :         156جلسـه شـماره:  



  

~ ٩۴ ~ 

 

  دستورات جلسه :

  

  

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  انتخاب هيأت رئيس جديد شورا  1

  خالصه مفيد مذاكرات :

: ندشهر رشت اظهار داشت ياسالم يشورا سيعنوان رئدر سال چهارم دوره پنجم شورا، پس از انتخاب به، احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي 

شاكرم كه از ابتدا شغل يهاتيعانقالب تا به امروز در موق يروزيپ يخداوند را  ش ،يچه فرهنگ يمختلف  سيس ،يچه آموز همواره  ييو اجرا يا

  ام.به مردم و نظام را داشته يخدمتگزار قيتوف

شده است را  كه از سفره انقالب حاصل يابتوانم تجربه يو زندگ يتيريآخر دوران مد يهاشده است تا در برگ حاصل قيتوف نكهيا انيبا ب ايشان

شاكر دولتنددر طبق اخالص قرار دهم، ادامه داد صحنه كه به بنده برا شهيمردم هممردان و : همواره  اند، مختلف اعتماد كرده يهاسمت يدر 

را بر  تيئولمس نيپنجم ا يشورا يانيتا در سال پا ديشورا داشته باشم كه به بنده اعتماد كرد زانيتك عزو تشكر از تك ريتقد ستيباي. مامبوده

  عهده داشته باشم.

 برهيتوكل بر خدا، توسل به ائمه و تك زاني: در محضر همه عزند، اذعان داشتچهارم دوره پنجمدر سال  شهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير

ضا زان،يشما عز ش ماندهيسال باق كي نيدر ا ميتا بتوان كنميم يتيو امن ينظارت ،يياجرا ،ييمقامات ق شته با سعه و  يبرا ميآنچه در توان دا تو

شهرمان ارائه ده شد  شت بهتر  كيتا  مير شت برتر را بب كي ندهيدر آ ور صورت نخواهد گرفت مگر بر وحدت و  ني. امينير ضوع   ،يكرنگيمو

  .ميدر توسعه شهر رشت كوشا بوده و موفق باش ميبتوان دوارميام

  متن مصـوبه شـورا:

انتخاب ، براي اسـالمي كشور تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اصالح موادي از قانون 18و 17، 3 در اجراي مواددر ادامه 

عنوان  أي بهر 8 را بااحمد رمضانپور  آقاي رييسه شورا، أخذ رأي به عمل آمد و اعضاي محترم شورا از بين خوداعضاي هيأت 

محمد ي رأي به عنوان خزانه دار، آقا  7 را با  بهراد ذاكري  رأي به عنوان نايب رييس، آقاي  9  را بافرهام زاهد    رييس، آقاي

و رأي به عنوان سخنگوي شورا، با رأي مخفي   10 را بابهراد ذاكري  رأي به عنوان منشي و همچنين  آقاي 10ا با حسن عليپور  ر

 اكثريت مطلق انتخاب نمودند.



  

~ ٩۵ ~ 

 

  

  

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 

  لسهج
  تاريخ 
  جلسه

        اسالمي شهر رشتشوراي8/5/1399مورخآقاي حامدعبدالهي درجلسه غيبتبررسي  2

  خالصه مفيد مذاكرات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

صره  شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تب سي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي  سه مورد برر شهر در جل سالمي  نظر و اخذ رأي ا

 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد.8/5/1399الهــي در جلسه مورخ غيبت آقاي حامد عبد

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  11

    -  11   عـــجم

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩۶ ~ 

 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. 19:30جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  3

  خالصه مفيد مذاكرات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

العاده شورا به منظور بررسي نامه هاي فرمانداري به شماره نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقپس از بحث و تبادل

هاي كميسيونو همچنين انتخاب اعضاي محترم شورا در  7/5/99مورخ  6226/1/99/8029و 6/5/99مورخ  6167/1/99/8029هاي 

 برگزار گردد. 15/5/99روز  چهارشنبه مورخ  18شورا، شهرداري و ..، رأس ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  زاهدفرهام   5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٩٧ ~ 

 

  

 در محل ساختمان شوراي 18(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه14/5/99مورخ  1063براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي 

  دستورات جلسه :

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  اعالم وصول طرح و لوايح.ـ  

 ـ بررسي اليحه شهرداري رشت  

 .ـ انتخاب اعضاي شوراي اسالمي شهر رشت در كميسيون هاي داخلي شورا  

  هاي تابعه شهرداريو ناظرين شورا در سازماندر ساير دستگاه هاي اجرايي ي اسالمي شهر رشتنمايندگان شوراـ انتخاب.  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
  .دداشتن گرامي را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد عليرضا فالح، نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، محمد حسن عليپور، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 يراب ايشانشورا به  ياعتماد اعضا يواسطه رأبه يبا قدردانعرض سالم،  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير، احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي   

دان اعضا و شهرون يتمام : بنده از امروز متعلق به خود نبوده و متعلق بهندپنجم رشت، اظهار كرد يشورا تيسال از فعال نيشورا در چهارم استير گاهيحضور در جا

ت است. سخ اريشد داشته باشم. كار امروز ما بس دهيكه كش يسال سوم شورا بابت زحماتمحترم  استيرآقاي حاجي پور، و تشكر از  ريآن دارد كه تقد يهستم. جا

 نيا اتيكه از تجرب يعلويد امير حسين سپور و  يحاجاسماعيل عاقل منش،  ؛ محمد حسنانيقاحضور دارند آدوره هاي گذشته  يساؤدر جمع ما سه تن از ر

بنده در سال چهارم سخت  يزاهد حضور دارند و قطعاً كار برافرهام جذب،  : حجتانيآقا ؛ادوار شورا سيرئ بينادو  گريد ياستفاده كرد. از سو ديبزرگواران با

به همراه  ييهايكار كردن دشوار ،سخت طياعتقاد دارم در شرا نكهيا انيبا ب رمضانپورآقاي   .ميو تشكر نما ريتقد زانيعز ياز زحمات تمام ستيبايخواهد بود و م

 ميردك دايرا پ گريمواجه بودند، اما خوشبختانه همد يفشار و با مشكالتتحت ياگونهشورا به يپنجم رشت، هركدام از اعضا يشورا تي: در دوران فعالنددارد افزود

نقاط  ستيباياما م م،يقرار دار يخوب طيانجام شده و در شرا يمختلف ياساس يسخت كارها طيشرا ني. بنده معتقد هستم در اتبه توسعه شهر اس زانيو نگاه عز

طور همان ،استمشروطه  اميمرداد سالروز بزرگداشت ق 14: ندرو، گفتشيپ يهابا اشاره به مناسبتايشان   .ميو نقاط قوت را استمرار ببخش كردهضعف را برطرف

شاه  يتوسط محمدعل يمل يكه از به توپ بسته شدن مجلس شورا يوجود داشته، دوران رياستبداد صغ سالهكيدوره  رانيا ياسيس خيدر تار ديكه استحضار دار

 ندگانينگاران و نمااز روزنامه يدوران سخت تعداد نيادامه داشت، در ا هيخواهان و پناهنده شدن شاه قاجار به سفارت روس شروطهقاجار تا فتح تهران توسط م

ها حاج كه سرآمدان آن يالنيو مشروطه خواهان گ ياريبخت لياما مقاومت مشروطه خواهان و حركت مشروطه خواهان ا ختند،ياز تهران گر ايو  ريمجلس دستگ

 يمل يمجلس شورا نيرخ داده اول عيو پس از وقا نديرا فتح نما تختيو پا بودند توانستند به سمت تهران رفته يكوچك خان جنگل رزايو م عيرف ليخل رزايم

: ن كردندخاطرنشاو  هگفت كيتبر زيروز خبرنگار را ن دني(ع)، فرارسينقاليوالدت امام عل كيبا تبررييس محترم شورا   مشروطه خواهان برپا شد. اميق نيازاپس

از فعاالن  لير تجلمنظوبه مي. قصد داشتميكن يروز عمل نيا يبرنامه خود را برا مينتوانست ييخاص كرونا طيروز متعلق به خبرنگاران است. متأسفانه بنا به شرا نيا

  .رديصورت مختصر صورت بپذاست بهو ممكن  شوديمراسم برگزار نم نيكرونا ا يماريواسطه بروز بكه متأسفانه به مييبرگزار نما يمراسم يرسانعرصه اطالع

بزار است ا كي: قلم اذعان كردندروز به نام روز خبرنگار،  نيا يگذاردر كابل و نام رنايا يخبرنگار خبرگزار ي،با اشاره به شهادت محمود صارمسپس  آقاي رمضانپور

 يهاهيعنوان سرمابودند و به نيئولمردم و مس انيم يعنوان پُل ارتباطسؤال ببرد. خبرنگاران همواره به ريهم به افراد شرافت دهد و هم افراد را ز توانديكه م

 يخوببه شوديبه شهروندان ارائه م يكه توسط شورا و شهردار يافراد، خدمات نيا ييفرسااز قلم يمندبا بهره ميبتوان دوارميو ام شونديمحسوب م ياجتماع

 15/5/1399 مورخ :         157جلسـه شـماره:  



  

~ ٩٨ ~ 

 

موال  ،ماسال الشأنميعظ امبريپ يروز ني: در چنندكرد حيكاظم (ع) تصر يخم و والدت امام موس ريغد ديسع ديع دنيفرارس كيبا تبر ايشان  شود. يرساناطالع

يم يافروزاسالم آتش هيكه در آن دوران عل ينيفتنه منافق يموجب شد كه جلو ينيجانش نيمنصوب كردند و ا يني(ع) را در حج الوداع به امامت و جانش يعل

  شود. يخنث كردند

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 

خطاب به  يا: بنده در نامهبيان داشتندشهر رشت  يشورا، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري يبهراد ذاكردكتر  در ادامه آقاي

: داشتنبا قرائت متن سؤال خود اظهار د آقاي ذاكري  را دارم. ي ايشاناز سو ييام كه انتظار پاسخگوشهردار رشت مطرح كرده زرا ا يمحترم شورا سؤاالت استير

 نيوداع خواهم گفت. فرزندانم در هم يفان يشهر با زندگ نيام و در همشهر زاده شده نيشهر من است، در هم نجا،يدر ابتدا به عرض برسانم كه ا دياحتراماً با

    خواهند بود. شانيسؤال خواهند برد ا ريكه مرا بابت سكوت امروزم ز يافراد نيقدم خواهند زد و نخست ،يشهر، فردا روز

 كه يروند نيبا ا ايخواهد كرد و  يتيريرشد درجات مد يبرا ياشهر را پله نيا يربوميو شهرداران غ رانيمد گريمانند د اي يحاج محمد ي: آقاندادامه دادايشان 

مسند متضرر  نيدر ا اواست كه از هر روز حضور  نيو غمگ يرشت ابر نياو رقم خواهد خورد كه در هر صورت ا يبرا يگرياست سرنوشت مبهم د گرفتهشيدر پ

ود خ يستگيمدت بارها به او فرصت دادم تا حداقل شا نيندادم و در طول ا يرأ شهردارانتخاب ايشان به عنوان  كه به ييعنوان تنها عضو شوراخواهد شد. لذا به

تهمت  ميدالالن و وعده پردازان و تسل يباز يپنجم شهر رشت كه وسوسه ياز شورا يعنوان عضوبههمچنين  وشهردار رشت بودن و ماندن نشان دهد  يرا برا

  :كنميم ميالبه گر و مظلومم تقدمط انيرا جهت روشن شدن افكار همشهر رينشد سؤاالت ز دكنندگانيزنندگان و تهد

صداق شهر م يشورا يشهردار و اعضا نيماب يرسازمانيغ يمال ميآن نظارت بر عملكرد شهردار است لذا ارتباط مستق فياز وظا يكياست كه  يشهر نهاد ي.  شورا1

بدهند اوالً چه  حيضاست لذا جناب شهردار تو يمنابع شهردار »فيح« قياز مصاد يرضروريمضاعف غ ينهيهز جاديا گريو از طرف د باشديتعارض منافع م

وجود  رغميعل اًياست و ثان دهيمبادرت ورز يگريمسكن د يهيرشت به ته يشهردار متعلق به شهردار يسازمانمسكن يبازساز رغميداشته است كه عل يضرورت

  د؟اناستقراض نموده يتوجه شت مبلغ قابلشهر ر يشورا ياز اعضا يكياز  نهيزم نيدر ا يتعارض منافع بر چه اساس

 نيمشروح گزارش عملكرد مشاوران و همچن حال نيع اند و درنموده نشيگز ييارهايمع اي اريمشاوران خود را بر اساس چه مع نديبفرما حي.  جناب شهردار توض2

  .نديارائه بفرما يآن را جهت بررس يمال نيصورت پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران و منابع تأم

شركت مشاور مستقل از  ايمشخص كنند كه آ نيو همچن نديارائه بفرما يرا جهت بررس لندليگ يپروژه گذارهيسرما يمال ي.  جناب شهردار مستندات توانمند3

شده  لحاظ يشهردار يقانون وقدر جهت حفاظت از منافع و حق نياز تعارض منافع طرف يريجلوگ نديفرا نيدر ا ايو آ ريخ ايو احراز شده است  نييتع گذارهيسرما

  ر؟يخ اياست 

جلسهروز بعد از صورت كيمناقصه توسط شهردار  يبرگزار يفن يتهيكم يحكم اعضا 98در اسفندماه  آليكود  يكارخانه يبرگزارشده يرقانونيغ ي.  در مناقصه4

  ست.ا رفتهيصورت پذ شانيتوسط ا نهو چگو يچرا و به چه منظور يرقانونياقدام غ نيا نديبفرما حيصادر شده است. جناب شهردار محترم توض يفن يتهيگزارش كم ي

و خدمات  ستيز طيبهداشت، مح ونيسيدر صحن كم آليكود  يكارخانه يبرگزارشده يبه اعتراضات وارده به مناقصه يدگيرس ي.  جناب شهردار در جلسه5

جناب  آليكود يانهكارخ يمجدد مناقصه يبرگزار يپس چرا در برنامه باشنديترنر م نيل يفناور يريكارگمخالف به شانيكه شخص ا :صراحتاً فرمودند يشهر

ارشناسان ك ريخود و سا يف نظر كارشناسدر عمل خال شانيوجود داشته است كه ا ياند؟ چه خواست و چه فشارنموده ديترنر تأك نيل يفناور يريكارگشهردار بر به

  اند؟خبره را مالك عمل قرار داده

 ايانجام  شانيگذاشته با ا انيمتنوع در م يهاحلوجود راه رغميرا عل يچه اقدامات يشهردار يمنابع مال يو توسعه نيتأم يبرا نديبفرما حي.  جناب شهردار توض6

  ست؟يچ 99سال  يبودجه ياز بروز كسر يريجلوگ يبرا شانيا ياند و اساساً برنامهبه ثمر رسانده

صدور  يهاشهر رشت در رابطه با تعارض منافع موجود در بخش كاركنان بخش يشورا يمفاد مصوبه يسازادهيپ يبرا ياقدام چي.  چرا جناب شهردار تاكنون ه7

  اند؟انجام نداده يمردم يهاگزارش افتيپرتال در ياندازراهاز جمله  يارائه خدمات مهندس يهابا بخش يساختمان يهاو كنترل پروانه

ان درخت نيگزيصورت جاشده بودند و بهكه درختان مذكور خشك حيتوض نيمعلم نمود با ا ابانياقدام به قطع دو اصله درخت واقع در خ يشهردار 98.  در سال 8

نسبت به كاشت مجدد درختان در همان محل  يچرا تاكنون شهردار نديبفرما حيدر همان محل و با همان اندازه كاشته خواهند شد. جناب شهردار توض يگريد

  بوده است؟ ايمه يكار از لحاظ فن نيدر اسفندماه گذشته ا نكهياقدام ننموده است باا
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   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا  2/5/99مورخ  956ثبت شده به شماره  29/4/1399مورخ  1399- 2783-به شماره ش ر ف  ـ اليحه شهرداري رشت1

  اعالم وصول شد. "كاربري تغيير رويكرد با رشت شهر سطح مطبوعاتي هاي دكه بها اجاره تعيين پيشنهادي مدل"درخصوص 

در دبيرخانه شورا درخصوص  9/5/99مورخ  1026ثبت شده به شماره   9/5/1399مورخ  1399-83045-ـ  نامه شهرداري رشت به شماره ش ر2

  اعالم وصول شد. "رشت شهرداري غيرعامل پدافند كميته در شوراي اسالمي شهر رشت براي عضويت محترم اعضاي از يكيو معرفي  انتخاب"

در دبيرخانه شورا  12/5/99مورخ  1047 ثبت شده به شماره  11/4/1399مورخ  1399-2528-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف3

با قيد دو فوريت مطرح و پس از بحث  "كرونا ويروس تعطيلي دوره طول در خصوصي بخش به شده واگذار اماكن اجاره بخشودگي"درخصوص 

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

  دستور جلسات:

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

شماره  ينامه فرماندار شت به  ستان ر شهر شماره   7/5/99مورخ  6226/1/99/8029محترم  شده به  ثبت 

ــورا پ رخانهيدر دب 7/5/99مورخ  987 ــ رامونيش ــوص بند  يبررس ــوبات  2و اعالم نظر درخص ــدويمص  كص

  به شرح؛ 23/4/1399مورخ شهررشتاسالمييجلسه شورا نپنجاهمي

با موضوع ((قرارداد واگذاري پنجساله نه نقطه از امالك  آن شورا مصوبات 2ـ پيرامون بند 

  ))؛ هاي مخابراتيشهرداري به شركت ايرانسل جهت نصب دكل

ي هر يك از نقاط مذكور به صورت قرارداد دائر بر امكان تغيير و جابه جاي 2ماده  1تبصره    -1

دائر بر اصالح قرارداد از حيث عدم  8ماده  6مبني بر تمديد قرارداد  و بند  3توافقي، تبصره ماده 

آيين نامه مالي شهرداري ها  46تصريح به جلب نظر شوراي اسالمي شهر مغاير متن مصوبه . ماده 

  خواهد بود.

شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و با عنايت به قانون مستثني شدن  -2

اموال عمومي از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر شايسته است در ماده 

اين قرارداد از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج « قرارداد تصريح شود  2

تعيين  5ماده  3و  2همچنين ضمانت اجراهاي بندهاي » است. و صرفأ مشمول مقررات قانون مدني

شود. مثالً (پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري الزم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه 

مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخليه 

هلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود شهرداري و تحول اين گونه محل ها در م

با اطالع دادستان در معيت مأمورين انتظامي با تنظيم صورت مجلس در محل نسبت به تخليه محل 

اقدام خواهد نمود. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير منصوب و از هر نوع در 

د شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و محل باشد از محل خارج خواه

متصرف و طرف قرارداد در تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق 

  كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت).
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  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

با موضوع قرارداد واگذاري نه نقطه از  شهر رشت ياسالم يشورا 23/4/1399مورخ  العادهفوق جلسه 150صورتجلسه  2در خصوص بند 

  امالك شهرداري به شركت ايرانسل:

اضافه و به شكل ذيل   "پس از اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر "قرارداد ،عبارت   8ماده  5و بند  3، تبصره ذيل ماده  2ماده  1ـ تبصره"

  اصالح مي گردد؛

تعيين شده، طرفين مي توانند با توافق يكديگر و طي مراحل كارشناسي پس از  : درصورت عدم امكان نصب دكل در نقاط2ماده  1تبصره 

  اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر نسبت به تغيير محل و جانمايي مجدد اقدام نمايند.

ه تمديد : پس از اتمام مدت قرارداد طرفين مي توانند درصورت توافق، پس از اخذ مجوز شوراي اسالمي شهر نسبت ب3تبصره ذيل ماده 

  قرارداد با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري اقدام نمايند.

  "عمل خواهد آمد.شهر بهاسالميو با توافق طرفين پس از اخذ مجوز شورايصورت كتبي:هرگونه تغييرواصالح مفاد قرارداد به8ماده5بند

  اضافه خواهد شد؛ 8ـ همچنين يك بند به شرح ذيل به انتهاي ماده 

 "اين قرارداد از مشمول قوانين مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است. -8-7بند "

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رسوليرضا   4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  11

    -  11   جمـــع

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

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

2  

 986ثبت شده به شماره   6/5/99مورخ  6167/1/99/8029محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 نونهميچهل كصدويمصوبات  3و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 7/5/99مورخ 

  به شرح؛ 18/4/1399مورخ شهررشتاسالمييجلسه شورا

هاي سيما و منظر هاي بهاي خدمات سازمانمصوبات آن شورا با موضوع ((تعرفه 3پيرامون بند
نامه مالي آيين 30ماده شهري، فناوري اطالعات و ارتباطات و مديريت پسماند شهرداري)): نظر به 

اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و هر شهرداري داراي تعرفه، شهرداريها 
شود تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات

 ردد يا هر تغييري كه در نوع وگدرج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي
بنابراين ضمن تعقيب موضوع شود. گيرد در تعرفه مذكور منعكس ميميزان نرخ آنها صورت مي

مطروحه در موعد مقرر قانوني، مقتضي است نسبت به اصالح ايرادات وارده به تعرفه بهاي سازمان 
  هاي مذكور به شرح جدول پيوستي اقدام الزم معمول نمايند. 

  ـسازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري:1 ـ1
 7/9/1398) مصوبات جلسه 1و بند ( 8/8/1398مصوبات جلسه  2با وجود آنكه شورا به موجب بند 

را  10/7/1398) مصوبات جلسه 1در پاسخ به ابهامات هيأت تطبيق تعرفه سازمان موضوع بند (

تكرار شده است. پس از رفع ابهام اعالم نظر اصالح نمود لكن در تعرفه فعلي ابهامات سابق مجدداً 

  خواهد شد.

  ـ تعرفه سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات:2ـ 1
  قيمت ساختمان است يا قيمت اراضي. 2اي ماده ـ معلوم نيست قيمت منطقه1ـ 2ـ1

كه ارزش  يدر مواردهاي مستقيم اصالحي قانون ماليات 64ماده  3ـ مطابق تبصره  1ـ  2ـ2
عوارض و وجوه قرار  يرو مقررات، مأخذ محاسبه سا ينقوان يگرماده مطابق د ينموضوع ا يتمعامال

 ينموضوع ا ياز ارزش معامالت يدرصد يبر مبنا يادشدهمأخذ محاسبه عوارض و وجوه  يرد،گيم
 يبربط به تصويو دستگاه ذ ييو دارا يمشترك وزارت امور اقتصاد يشنهادباشد كه با پيماده م

هاي اي در تعرفهلكن در استفاده از قيمت منطقهرسد. يمرتبط م يمراجع قانون يا يرانوز يأته
  تصريح نشده است. وداراييكل اقتصاديپيشنهاد ادارهاالشاره بهفوق

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در تمامي مواردي كه رجوع  18ماده به موجب ـ 1ـ2ـ3

به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري  -به كارشناسي الزم باشد

ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير وزارتخانه براي

كليف باشد، تعيين تصريح نام ميدستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر

دستگاههاي يادشده در اين ماده  -باشدتابع قوانين و مقررات خاص ميشده است و يا مواردي كه 

بهاي دائر بر تعيين اجاره 3) ماده 1بنابراين تبصره ( كارشناسان رسمي استفاده نمايند. بايد از وجود

هاي مخابراتي و راديويي طبق نظر كارشناس ارزياب شهرداري است امالك شهرداري براي شركت

  . مغاير قانون است

و  7/11/1386-1282، 12/9/1370مورخ  121-122شماره  هيوحدت رو يرأمستنداً به ـ 1ـ2ـ4

 نيقوان يتسر يقانون مدن 4مقنن به شرح ماده  يعدالت ادار وانيد يعموم أتيه 648-2/9/1388

اجازه عطف بماسبق  نيقلمداد نموده و منحصراً در مورد قوان ندهيو مقررات را صرفاً معطوف به آ

تعرفه دائر بر اعمال  6بنابراين ماده  .ستندين ارياخت نيمقررات برخوردار از ا ريو سا شدهنمودن داده 

  مغاير قانون است. 1398و  1397، 1396براي سالهاي  2مقررات ماده 
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.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

 هاي بهاي خدماتبا موضوع تعرفه شهر رشت ياسالم يشورا 18/4/1399مورخ  العادهفوق جلسه 149صورتجلسه  3در خصوص بند 

  :هاي سيما و منظر شهري، فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداريسازمان
  تعرفه سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري: -1-1بند 

تعيين درختان كند رشد و تند رشد براساس نظر كارشناس فضاي سبز و براساس منابع علمي صورت مي گيرد. به  -1-1-1در خصوص بند

اوجا، آزاد، ماگنوليا، چنار به عنوان درختان كند رشد و درختاني نظير صنوبر، بيد، توسكا به عنوان درختان تند عنوان مثال درختاني نظير 

  رشد محسوب مي گردند.

  منظور از كارشناس، كارشناس فضاي سبز شهرداري رشت مي باشد ( با تخصص كشاورزي و فضاي سبز). -2-1-1در خصوص بند 

قطعات فضاي سبز مالك عمل نظر كميسيون ارزيابي شهرداري پيشنهاد گرديده است . چون مستند  بهاي خدمات-3-1-1در خصوص بند

قانوني براي كميسيون مذكور موجود نمي باشد لذا پيشنهاد شده است بر اساس نظر كارشناس فضاي سبز شهرداري و با لحاظ كردن دو برابر 

  ارزش منطقه اي به ازاي هر مترمربع صورت مي گيرد.

  تعرفه سازمان فاوا: 1-2بند

قانون  64تعرفه ، قيمت منطقه اي اراضي ( آخرين ارزش معامالتي امالك موضوع ماده  2: منظور از قيمت منطقه اي در ماده  1-2-2و  1-2-1

  ماليات هاي مستقيم، پيشنهادي اداره كل اقتصادي و دارايي)  است.

اء ، اظهار نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كميسيون ارزيابي شهرداري ، موضوع تبصره مبناي محاسبه اجاره به 3ماده  1: در تبصره  3-2-1

  قانون توسعه و عمران شهري است .  9دو ماده 

  تعرفه حذف شد. 6: ماده 4-2-1

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٣ ~ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

3  

ثبت شده به   13/5/99مورخ  6613/1/99/8029محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  2خصوص بند  و اعالم نظر در يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 13/5/99مورخ  1049شماره

  به شرح؛ 25/4/1399مورخ شهررشتاسالمييجلسه شورا نپنجاه و يكمي

قانون  59طبق ماده وساز: اوالً مصوبات دائر بر جايزه تشويقي در بخش ساخت 2در خصوص بند  -
) %100پرداخت صد درصد (-1394مصوب  -كشور ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديرفع موانع تول

ول پ يحداكثر تا نرخ مصوب شورا يفيشامل درصد تخفنيز عوارض صدور پروانه ساختمان  ينقد
. شوراي پول و اعتبار در يك هزار و رسديشهر م ياسالم يشورا بيو اعتبار خواهد بود كه به تصو

نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشاركتي "كرد:  مقرر، 1395,4,8دويست و بيستمين جلسه مورخ 
 18تخفيف بيش از لذا .   "دشودرصد تعيين مي 18ها و مؤسسات اعتباري حداكثر معادل بانك

هاي ذيل آن از حيث و تبصره 3) و تبصره ذيل آن محمل قانوني ندارد و بند 1درصد مذكور در بند (
فات ساختماني) مغاير قانون است. تسري دامنه شمول قانون به ساير عوارض (عوارض ابقاي تخل

 قرار قانوني حمايت در يكسان مرد، و زن از اعم ملت افراد همه اساسي، قانون	20 اصل بعالوه مطابق
وق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم حق همه از و دارند

مصوبات براي مالكاني كه در سه  1تبصره بند در ل وبدون رعايت مفاد اين اص لكن شورابرخوردارند 
اند مترمربعي اخذ كرده 200مترمربعي يا تجاري حداقل  1000 سال گذشته پروانه مسكوني حداقل

اروا تبعيض ن ،بدون دالئل موجه قانوني ناديده گرفتن عدالتاند تخفيف بيشتري منظور نموده
ز در ساختمانها در پايان ساختمان با بررسي محسوب و مغاير قانون است. از سوي ديگر مديريت سب

مصوبات كه هنگام صدور پروانه براي  4هاي مربوطه احراز خواهد شد. بنابراين بند ليستچك
درصد) مازاد در  45درصد تخفيف (جمعاً گانه در ساختمان پنجهاي نهبيني هريك از شاخصپيش

 3به تجميع عوارض و تبصره  ومقانون موس 5ماده  3موجب تبصره بهنظر گرفته توجيهي ندارد. 
قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت  50ماده 

نامه آيين 14مطابق بند (ش) ماده  گردد.ها ملغي ميها و دهياريعوارض يا وجوه به شهرداري
وضع عوارض بايد بدون تبعيض ، اي اسالمي شهر اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراه

كه برخي اشخاص حقيقي و يا حقوقي  5بنابراين تبصره بند و ايجاد امكانات عادالنه براي همه باشد. 
 درصد تخفيف مازاد بر تخفيف موضوع 10مرتبط با سازمان نظام مهندسي [ساختمان] را مشمول 

 قرار داده مغاير قانون است. عرضه مسكن  قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 16ماده 

مورخ  1050/152/2و به استناد نامه شماره  19/4/1399مورخ  5328/1/99/8029پيرو نامه شماره  -
مصوبات يكصد و چهل و ششمين جلسه  4ديوان محاسبات استان گيالن در خصوص بند 5/5/1399

مابين موضوع في 10/2/1399عقده مورخ قرارداد من 7ماده  3و  2و بندهاي   31/3/1399عادي مورخ 
 متعاقبا اعالم نظر خواهد شد. 25/4/1399مصوبات يكصد و پنجاه  و يكمين جلسه مورخ  2-3بند 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و  10ماده مصوبات الزم به ذكر است  3-3در خصوص بند  -
اراضي، ابنيه يا تأسيساتي ناظر به  دولت و نظامي هاي عمومي، عمرانيامالك براي اجراي برنامه

 درآمده اجرايي دستگاهقبل از تصويب اين قانون، بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف است كه 
(به عبارت ديگر، بدون تملك تصرف شده است).  و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد

بنابراين با عنايت مفاد مصوبه ياد شده مبني بر اينكه در حال حاضر شهرداري رشت پيگير تنظيم 
سند انتقالي از اداره منابع طبيعي به نام شهرداري رشت مي باشد لذا با رعايت مراحل قانوني انتقال 

ي به شهرداري رشت و اجازه مديركل منابع طبيعي و سند اراضي باغ رضوان  از منابع طبيع
آبخيزداري استان در خصوص واگذاري قسمتي از آن به فرماندهي مرزباني استان گيالن معامله 

  قابل انجام مي باشد.

      



  

~ ١٠۴ ~ 

 

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديبه اتفاق آرا مقرر گرد رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

صوص بند  سه  2در خ سه 151صورتجل سالم يشورا 25/4/1399مورخ  جل شت يا ضوع  شهر ر ساخت با مو شويقي در بخش  سازجايزه ت :  و

  ضمن پذيرش ايرادات وارده ، اليحه تسهيالت تشويقي در بخش ساخت و ساز به شرح ذيل اصالح گرديد:

 تغيير يافت. %18به  %21براي شش ماهه اول از  1نرخ تخفيف در جدول ذيل بند  -

 و تبصره هاي ذيل آن حذف گرديد. 3بند  -

 حذف گرديد. 4بند  -

 حذف گرديد. 5تبصره ذيل بند  -

  اليحه به شرح ذيل تغيير يافت: 1همچنين بند 

به منظور ايجاد تسهيالت ويژه از تاريخ تصويب اين پيشنهاد، كليه مالكيني كه جهت اخذ پروانه ساختماني، تمديد، اصالح پروانه، صدور "

ه توسعه بنا، به شهرداري گواهي عدم خالف و صدور مفاصا حساب هاي مربوط كه منجر به احداث بنا و يا افزايش بنا شده باشد و يا جهت پروان

مراجعه مي نمايند چنانچه نسبت به پرداخت عوارض احتسابي به صورت نقد اقدام نمايند پرداخت كليه عوارض مترتب بر ساخت ( عوارض 

فزوده ناشي از عوارض ارزش ا "تعرفه  59احداث، پذيره و مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات و عوارض موضوع ماده 

  ؛") مشمول جايزه تشويقي صدور پروانه ساختماني و ... مطابق جدول ذيل خواهند شد "تغيير طرح هاي مصوب شهري 

  درصد تشويقي
  شش ماه دوم سال  شش ماه اول سال

18%  15%  
 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  عبدالهيحامد   11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠۵ ~ 

 

   

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  انتخاب اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا  4

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  متن مصـوبه شـورا:

هاي شوراهاي دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، تعداد و چگونگي اداره كميسيون 2هاي شورا  به استناد ماده سپس در خصوص انتخاب اعضاي كميسيون

سال  صوب  سالمي و .. (م شنهاد رييس 1385ا صورت گرفت و بنا به پي سه بحث و تبادل نظر  شورا و)  و در جل با اكثريت  پس از اخذ رأ ي مخفي محترم 

  مطلق آرا، اعضاي كميسيون ها به شرح زير انتخاب گرديدند؛

شورا: شهري  ست  و خدمات  شت، محيط زي سيون بهدا سن عليپور و  آقايان:  كمي سماعيل حاجي پور، فرهام زاهد، بهراد ذاكري، محمد ح ا

  خانم فاطمه شيرزاد.

سيون  برنامه و بودجه  شورا:كمي سن عاقل منش و خانم فاطمه آقايان:  و حقوقي  سين علوي، محمد ح سيد اميرح حجت جذب، فرهام زاهد، 

 شيرزاد.

  اسماعيل حاجي پور، حجت جذب، رضا رسولي، سيد اميرحسين علوي و حامد عبدالهي.آقايان:  كميسيون توسعه و عمران شهري شورا:

شورا: آقايان:  سيون فرهنگي و  اجتماعي  سن فركمي سن عاقل منش و محمد ح سين علوي، محمد ح سيداميرح هام زاهد، بهراد ذاكري، 

  عليپور.

   اسماعيل حاجي پور، حجت جذب، احمد رمضانپور نرگسي، رضا رسولي و حامد عبدالهي.آقايان: : كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

5  
 در ساير دستگاه هاي اجرايي ي اسالمي شهر رشتنمايندگان شوراانتخاب 

  هاي تابعه شهرداريو ناظرين شورا در سازمان
-  -  -  



  

~ ١٠۶ ~ 

 

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  متن مصـوبه شـورا:

هاي تابعه و ناظرين شورا در سازماننظر به انتخاب نمايندگان شورا در ساير دستگاه هاي اجراييي اعضاي محترم شــورا پس از بحث و تبادلدر ادامه

  با اكثريت مطلق آرا تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد؛ پس از اخذ رأي مخفي شهرداري پرداختند  و

  آقايان: اسماعيل حاجي پور، محمد حسن عليپور، فرهام زاهد، سيداميرحسين علوي و بهراد ذاكري :100ـ كميسيون بدوي و تجديد نظر ماده 

  آقايان: احمد رمضانپور نرگسي و حجت جذب قانون شهرداريها: 77ـ كميسيون ماده 

  آقايان: بهراد ذاكري،اسماعيل حاجي پور و محمد حسن عليپورها:قانون شهرداري 55ماده20ون بندـ كميسي

  آقاي بهراد ذاكري اشجار):سبز(قطعفضايوگسترشاصالح قانون حفظنامه اجراييآئين 7مادهـ كميسيون

  آقاي سيد اميرحسين علوي قانون نوسازي و عمران شهري: 8ـ كميسيون ماده

  آقاي اسماعيل حاجي پور  انضباطي حمل و نقل و بار و مسافر:ـ كميته 

  آقاي فرهام زاهدنظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري: ـ 

  آقاي حجت جذب :ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه

  آقاي سيد امير حسين علويـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات  شورا: 

  آقاي بهراد ذاكريو ساير سازمانهاي خدماتي: هاي مصوب درامور شهرداريـ نظارت بر حسن اجراي طرح

  آقاي حجت جذبآيين نامه معامالتي شهرداري:  38اختالفات ناشي از معامالت موضوع ماده حلـ هيأت

  (عضو علي البدل).بهراد ذاكري (عضو اصلي) ـ آقاي اسماعيل حاجي پور آقاي ـ كميسيون بدوي نظام وظيفه:

  آقاي اسماعيل حاجي پورناظر در سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر:ـ 

  آقاي فرهام زاهدـ ناظر در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات: 

  آقاي اسماعيل حاجي پورـ ناظر در سازمان آرامستان:

  آقاي محمد حسن عليپور ـ ناظر در سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي:

  آقاي محمد حسن عليپور ديريت پسماند:ـ ناظر در سازمان م

  آقاي سيد اميرحسين علوي ـ ناظر در سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي:

  آقاي حجت جذبـ ناظر در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني:

  آقاي فرهام زاهدـ ناظر در سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري:

  آقاي احمد رمضانپور نرگسيفضاهاي شهري: ـ ناظر در سازمان عمران و بازآفريني

 آقاي بهراد ذاكري ـ ناظر در سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي:



  

~ ١٠٧ ~ 

 

  
 در محل ساختمان شوراي 18:20(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  و پنجاه و هشتمين جلسه، يكصد 27/5/99مورخ  1164براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

  دستورات جلسه :

  اعضاي محترم شورانطق پيش از دستور  

   شماره شورا به  ضاي محترم  سي طرح اع صوص 29/5/99مورخ  1212برر صادره از  "درخ شهرداري به ابالغ پيامكي آراء  الزام 

  ."پس از امضاء به افراد ذينفع 100كميسيون ماده 

  ــماره ش ر ف ــت به ش ــهرداري رش ــي اليحه ش ــوص  جابجايي و ان 11/4/1399مورخ  1399- 2161-بررس ــكدرخص  تقال كيوس

ــ ورودي  ــ بلوار ديلمان ـ متري (نبش آذر اندامي) به مكان جديد پيشنهادي؛  30مطبوعاتي آقاي كامبيز بهاري از مكان فعلي؛  گلسار ـ

گلباغ نماز ـــ اول بلوار شهيد انصاري ـــ نبش خيابان ميرزا كوچك خان (داخل فضاي سبز) روبروي نظام مهندسي به علت قرار گرفتن 

  كيلو وات. 20ر فشار قوي دكه در زي

   شماره ر ف شت به  شهرداري ر سي اليحه  شنهادي  29/4/1399مورخ  1399- 2783-برر صويب مدل پي سي و ت صوص برر درخ

  تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي سطح شهر رشت در غالب مشاغل مورد نظر با رويكرد تغيير كاربري . 

 شماره ش ر شت به  شهرداري ر سي نامه  سالمي  9/5/1399مورخ  1399-83045-برر شوراي ا ضاي  صوص معرفي يكي از اع درخ

  شهر رشت جهت عضويت در كميته پدافند غيرعامل شهرداري رشت .

  سي شماره ش ينامه فرمانداربرر شت به  ستان ر س رامونيپ  22/5/99مورخ  6961/1/99/8029هر صوص  يبرر و اعالم نظر درخ

ميليارد ريال براي احداث  5/5با موضوع؛تصويب  4/5/1399مورخ شهررشتاسالمييشوراجلسه پنجاه و چهارمين  كصدويمصوبات 

  درصدي سپاه قدس گيالن. 50و تكميل ساختمان اداري گلزار شهداي تازه آباد با مشاركت 

  و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونيپ  28/5/99مورخ  7198/1/99/8029شهرستان رشت به شماره   ينامه فرمانداربررسي

با موضوع؛ انتخاب هيأت رييسه  11/5/1399مورخ  شهر رشت اسالمييشورا(فوق العاده) جلسه پنجاه و ششمين  كصدويمصوبات  1

  شورا. خزانه دار و نيز  سخنگو سمت جديد شورا و انتخاب آقاي بهراد ذاكري به

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

  : نطق پيش از دستور منشي شورا
 ميگرا را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد عليرضا نامدار، نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به  26 داشتيگرامعرض سالم با  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استيرسپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،  

ها اسارت به كشور پس از سال ثاريكه دالور مردان عرصه جنگ و ا يروز شوديمحسوب م يروز بزرگ يانقالب اسالم خيمرداد در تار 26: ابراز كردند ،ياسالم هنيم

و  فيامر نشانگر وجود مردمان شر ني. اباشديدرصد كل كشور م 6 زانيبه م نيآزاده دارد كه ا 2700 زيعز النيگ انيم نيبرگشتند؛ كه در ا ياسالم رانيپرافتخار ا

  كشور حفاظت كردند. يانقالب اسالم يهاكه از آرمان ،در استان است يانقالب

 )لسالماهيعل(الشهداء  ديبزرگ س بتيمص ادآورياست كه  يماه قمر نيالحرام اولمحرم اي: ماه مُحَرّم ند، اظهار داشتماه محرم دنيبا اشاره به فرارس شورارييس محترم 

ساالر  يبرا يماه و ماه صفر به عزادار نيدر ا انانماه بود. مسلم نيالحرام، حرام بودن جنگ در اماه به نام محرم نيا يگذاراست. علت نام انيعيو ماه اندوه و حزن ش

 29/5/1399 مورخ :         158جلسـه شـماره:  



  

~ ١٠٨ ~ 

 

مواجه شد و  انيكوف ييوفايكوفه شد و با ب يبه دعوت مردم كوفه راه يهجر 61در محرم سال  السالمهيعل نيامام حس .پردازنديم السالمهيعل نيامام حس دانيشه

  .دنديممكن به شهادت رس وهيش نيتربه مظلومانه ارانشياو و  شدبايتاسوعا و عاشورا كه روز نهم و دهم محرم م يدر دشت كربال در روزها

 اياز شهدا  يكيدهه اول محرم به نام  يهااز شب كيهر  )السالمهيعل( نيبه امام حس عهيد: با توجه به عشق و عالقه مسلمانان شدنادامه دا آقاي رمضانپور

هادت شب چهارم ش ،)هيلعاهللاسالم( هيسوم رقشب شب دوم ورود به كربال،  ل،يشده است. شب اول شب مسلم بن عق يگذاراثرگذار در واقعه كربال نام يهاتيشخص

شب هشتم حضرت  اصغر،يعبداهللا بن حسن، شب ششم شب حضرت قاسم، شب هفتم شب حضرت عل و ابن مظاهر بيحب ر،يحضرت حر، شب پنجم شهادت زه

  است. هشد يگذارنام )السالمهيعل( نيدار سپاه، شب دهم عاشورا و شهادت امام حسپرچم يباس بن علشب نهم تاسوعا و شهادت ع اكبر،يعل

و  يعلوم پزشك در حوزه ،يو خدمات و فاتيپاس تأل به نا،يس يهمزمان با زادروز بوعل ورماه،ياول شهر ران،ي: در اندبا اشاره به روز پزشك، گفت نيهمچن ايشان

بت مناس نيا يبرا يحلم يدادهايبا توجه به رو ،يگريد يروزها گر،يد يشده است. در كشورها يگذاراز پزشكان، روز پزشك نام ليرشته و تجل نيدر ا يو تيفعال

  .ستا شده در نظر گرفته

 يكقدر پزشارزش دانش گران ،يهنگ اسالم: در فرندشهر رشت، ادامه داد ياسالم يتنها پزشك شورا يدكتر بهراد ذاكرآقاي روز به  نيا كيبا تبر رمضانپورآقاي 

 اتيو ح نگدر متن فره نياست و همچن شدهيمعرف يگر اءيو اح ييمح فيمظهر اسم شر بياست كه طب ميتا بدان اندازه واال و عظ بيطب ياحرفه تيو فعال

 يتجوجس يفقط برا و دردمندان نه مارانيبرخوردار بوده است تا بدان اندازه كه ب ييواال تيو اهم ژهيو گاهيو طبابت از جا بيطب زيمرز و بوم ن نيمردمان ا ياجتماع

 اند،دهيگرديمتوسل م بيو طب ميخود به حك يجتماعو ا يفرد يدر همه ابعاد زندگ ييجوتيبلكه در مقام مشاوره و هدا شيخو يجسمان يو درمان دردها نيتسك

ته و بوده است و نماد برجس ياخالق يو آراسته به فضائل واال يو پزشك يمبرّز و برخوردار از دانش فقه يتيدر افق نگاه و قضاوت آنان شخص بيو طب ميچرا كه حك

 ليه به دلبود ك نايس يابوعل سيالرئخيش ،يرانينامور و نابغه بزرگ ا بيطب ن،يسرزم نيپر فروغ ا خيدلسوز و عالمان فرزانه در تار ورانه شياند نيبارز چن يالگو

  شد. ليتبد ياله ميو به حك ديدر دل او درخش ينور حكمت اله يمكتب وح، با خدا عميقش ارتباط

امام (ره)  نيريد اريو شهادت دو  1360سال  وريدر هشتم شهر يريوز: انفجار دفتر نخستاذعان كردندهفته دولت،  دنيبا اشاره به فرارس سپس شورا محترم استير

 ييمنظور آشنابه زيو ن دندبو ياز دولتمردان مردم ياكه نمونه ريوزو محمدجواد باهنر، نخست جمهورسيرئ ،ييرجا يمحمدعل ديو انقالب و دو اسوه علم و تقوا، شه

  .باشديم وريست كه از دوم تا هشتم شهرشده ا يگذاربه نام هفته دولت نام يادولت، هفته ندهيآ يهااهداف و برنامه انيو ب هاتيمردم با فعال

از ظاهر آرام او  كسچيبود كه ه يتظاهريباهنر، مرد ب دي: شهديفرمايو باهنر م ييرجا دانيشه ياخالق يهايژگيدرباره و يمقام معظم رهبر ايشان ادامه دادند:

 ياديز يهاداشت و كتاب ياديز يهاشتهانقالب بود. نو يهادئولوگيو ا هانيسيتئور ،نياز متفكر يكي ي. وگذرديمواج او چه م شهيدر باطن و ذهن و اند ديفهمينم

ودند. قائل ب يادياو ارزش ز يو قدرت تفكر عمل يعظمت فكر يبرا ها،نيا يداشت و هر دو يبهشت ديو شه يمطهر ديبا شه يكيارتباطات نزد كرده بود... ميرا تنظ

و با قبول دردها  ميبا صبر خود و متانت و حوصله عظ ييرجا ديبود. شه رجستهب اريبس صدر،يو منافقانه بن يبراليل تيو باهنر در افشا كردن ماه ييرجا دينقش شه

  بكوبد. نيخائن را افشا و رسوا كند و به زم صدريكه داشت، توانست، بن ييافشا رقابليو غ يقلب يهاو رنج

   ل:نطق پيش از دستور ناطق او 

اذعان هستند،  يشهردار رشت ناراض ي،حاج محمد آقاي تيريمردم از مد نكهيشهر رشت با اشاره به ا ي اسالميشورا محترم عضو، پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

  .نديو كمك نما يهمراهنمره عملكرد شهردار رشت توسط مردم  يابيارز يتا برا خواهميها م: بنده از رسانهكردند

يم اياما آ كند،يم افتيماه در يشهردار حقوق خود را در ابتدا ي: آقاخاطرنشان كردندرشت،  يدر پرداخت حقوق كارگران شهردار ريبا اشاره به تأخ عليپورآقاي 

 يبا و يفعل طياانجام دهد. بنده در شر يدرستامور را به يتمام ستيبايشهردار رشت م گذراند؟ينفره كارگر چگونه ماه را بدون حقوق م 4خانواده  كيكه  داند

را مطرح  يگريسخن خواهم گفت و موضوعات د گريد يشده در جلسات بعد با لحنمطرح يهابه صحبت شانياما در صورت عدم توجه ا كنم،يصحبت م متيمالبه

  .مينمايم

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

سفانه : متأابراز كردندروز پزشك،  كيشهر رشت با تبر ي اسالميشورا هداشت، محيط زيست و خدمات شهريي، رييس محترم كميسيون ببهراد ذاكر در ادامه آقاي

در  كه يتيريدر كادر درمان و چه به لحاظ سوء مد يماريباز  يو ضعف مفرط ناش يندارد، چه به لحاظ خستگ يحال خوب النيگ يروزها دانشگاه علوم پزشك نيا

  .ميوجود دارد كه ما متأسفانه هر روز شاهد بدتر شدن اوضاع در حوزه سالمت هست يدانشگاه علوم پزشك

موارد  نياز ا يكي. پردازدينم گريبه ادارات د ياما كس رند،يگيمورد سؤال قرار م يشورا و شهردار فتديااتفاق ب ي: در سطح شهر هر موضوعآقاي دكتر ذاكري افزودند

جلسه  نيدر نخست ندهمجموعه كه البته ب نيا يدر حوزه معاونت غذا و دارو ه ويژهب پرسد،ينم يآن سؤال تيرير مورد مدد ياست كه كس يدانشگاه علوم پزشك

  .نديحوزه وجود دارد ورود نما نيكه در ا يبه موارد ينظارت ينهادها دوارميآن صحبت خواهم كرد و ام رامونيبهداشت پ ونيسيكم



  

~ ١٠٩ ~ 

 

ت ابالغ رش يو به شهردار ديشورا رس ياعضا بيبه تصو يشورا و شهردار تيسال قبل طرح شفا كياز  شي: بخاطر نشان كردندتذكر به شهردار رشت،  ضمن ايشان

 يآرا تيشفافطرح در خصوص  نيا  شود؟ گرفته ميكار  جلوي اينپشت پرده است كه  ييهاچه دست ستينشده و مشخص ن يطرح عمل نيشد، اما تا به امروز ا

است كه تا به امروز انجام نشده و اهمال  يبخش خصوص يدر دفاتر فن ياز حضور افراد مرتبط با صدور پروانه ساختمان يريجلوگ نيصد و همچنماده  ونيسيكم

  مشهود است. هيقض نيشهردار در ا

 تيعاو ر جاديكه در خصوص ا ياوعده رغميعل : متأسفانه شهردار رشتبيان كردنددر بحث انتصابات،  يمشخص نامهنييآ تيشورا با اشاره به عدم رعامحترم  عضو

در  افتديكه منافع افراد به خطر م يروزها زمان نيكه ا ميهست نينشد. ما امروز شاهد ا يعمل زياتفاق ن نيا ند كهانتصابات داده بود يمشخص برا يانامهنييآ

ها به شهردار رشت تذكر داده وجود دارند كه نسبت به حضور آن يها افراد شائبه دار مالمجموعه ني. در اشوديم جاديا ييجابجا تيو اهم تيحساس يدارا يهاپست

ها آن ديهستند و ضمن تهد يقيصورت مداوم در حال تماس با افراد حقشهردار رشت هستند، به كانينزد ءكه امروز جز ي: افرادآقاي ذاكري ادامه دادند  .شوديم

در خصوص  يسازمان بازرس يهااتفاقات در حال رخ دادن است. اگر بخشنامه نيا يكه در موارد متعدد دهمي. بنده تذكر مكننديمدرخواست وجه نقد و رشوه 

  . مشكالت برطرف خواهد شد نياز ا ي، بخشمراعات شودندارند  يبه مجموعه شهردار يكه ربط ياز حضور افراد يريجلوگ

   : اعالم وصول طرح ها و لوايح

مورخ   1128ثبت شده به شماره  22/5/1399مورخ  803/24375/3701نامه مدير محترم آموزش و پرورش ناحيه يك رشت به شماره  -1

رشت براي سال تحصيلي  2و  1نرخ پيشنهادي سرويس حمل و نقل دانش آموزان ويژه مدارس نواحي "در دبيرخانه شورا در خصوص  22/5/99

 اعالم وصول شد. "1399ـ  1400

در دبيرخانه شورا  23/5/99مورخ  1133ثبت شده به شماره  21/5/1399مورخ  1399ـ  3959اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -2

 در فوريت قيد يك با "به صورت اجاره به شركت مخابرات BTSأخذ مجوز تمديد قرارداد واگذاري عرصه جهت نصب آنتن هاي "درخصوص 

  ذيربط ارجاع گردد. و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيون نظر و تبادلبحث  از پس و مطرح جلسه

در دبيرخانه شورا  21/5/99مورخ  1120ثبت شده به شماره  14/5/1399مورخ  1399ـ  3204اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -3

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر " "تنظيف و مواد شوينده"عنوان تحت 121104افزايش رديف اعتباري "درخصوص 

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

در دبيرخانه شورا  26/5/99مورخ  1159ثبت شده به شماره  11/5/1399مورخ  1399ـ  3756اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -4

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت  "پرداخت هزينه هاي ماشين آالت برف روبي"درخصوص 

  ربط ارجاع گردد.با دوفوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذي

در دبيرخانه شورا در  23/5/99مورخ  1134ثبت شده به شماره  21/5/1399مورخ  1399ـ  3758اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -5

جلسه با قيد دو فوريت در  ")16تمديد تفاهم نامه با اداره كل بهزيستي استان در خصوص مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده "خصوص 

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط 

  ارجاع گردد.

فرم  "در دبيرخانه شورا، در خصوص  29/5/99/ش مورخ 1213/99طرح پيشنهادي هفت تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده به شماره  -6

كيل كميته اي جهت بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست جايگزيني نيروهاي شركت هاي خدماتي از سوي سازمان هاي زير مجموعه تش

  اعالم وصول شد. "شهرداري

 در دبيرخانه شورا، در خصوص 27/5/99مورخ  1167ثبت شده به شماره  22/5/99مورخ  1399-93112-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر -7

  اعالم وصول شد. "بازگشايي محور كوچكي (ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلم)"
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  دستورات جلسه : 
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

1  

 1212طرح دوفوريتي هشت تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 

 100الزام شهرداري به ابالغ پيامكي آراء صادره از كميسيون ماده  "مبني بر  29/5/99مورخ 

پس از امضاء به افراد ذينفع، با عنايت به اهميت اطالع رساني  موضوع و سوء استفاده هايي 

	"ل تأخير در ابالغ آراء صادره توسط افراد صورت مي پذيرد.كه به دلي 	

      

  خالصه مفيد مذاكرات :

تأسفانه : متصريح كردندپس از صدور،  يامكيصورت پماده صد به ونيسيحكم كم يبا ارائه طرح ابالغ آنعضو محترم شورا،  آقاي دكتر ذاكري

كه  رودياساس انتظار م ني. بر همدهديرخ م ياريزمان مفسده بس نيروزه از زمان صدور تا ابالغ حكم وجود دارد كه در ا 20 يبازه زمان كي

  .ديبه عمل آ يريمسائل جلوگ نياز بروز ا امكيصورت پشدن ابالغ حكم به يآنبا 

ت به سؤاال ييپاسخگو يبود تا از شهردار برا ميمجبور خواه،  : در صورت عدم توجه شهردار رشت به تذكرات مطرح شدهندكرد حيتصر ايشان

  .مياعضا در خصوص عدم توجه به تذكرات دعوت به عمل آور

زشك، روز پ دنيفرارس كيشهر رشت با تبر يشورا ي، رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهريعلو نيرحسيام سپس جناب آقاي سيد

 ياريموضوع اشاره كرد كه بس نيبه ا ديپس از صدور، با يامكيصورت پماده صد به ونيسيم كمحك ي: در خصوص طرح ابالغ آننداظهار داشت

از  ياريكنم بس ديجمله مجددًا تأك نيبه ا خواهمياست، اما م ياطالعات يهااز درزها و رانت يناش دهديرخ م كه يياز تخلفات و زد و بندها

 ونيسيمك ياعضا ريسا ايشورا و محترم  يبه اعضا ييشبهه قضا ونيسيكم كيعنوان  ماده صد به ونيسيشدن حكم در كم پس از مطرح انيدؤم

يم رخ رونيكه در ب ياما درز اطالعات ست،يمشكل ن يالنفسه دارا يف يدؤمواجهه با م نيالبته ا كهدارند  ييماده صد مراجعه شده و تقاضاها

  سبب بروز مفسده خواهد شد. دهد

هم  رايوجود ندارد و اتفاقاً بس يابالغ شود، مشكل يدؤحكم به م يكه پس از صدور رأ ميطرح را منوط به آن كن ني: اگر ما اندادامه داد ايشان

ابالغ پس از صدور حكم و  نينخواهد رفت؛ اما اگر ا يدؤدالل به دنبال م ايو به دنبال دالل و  دانديم اخود ر يخوب است و فرد حكم قطع

  خواهد شد. ديجد يامفسده جاديصادره انجام شود خود سبب ا يامضاء آرا زقبل ا

طرح مانند  نيا دوارمي: امندطرح اظهار داشت نيشهر رشت در خصوص ا ياسالم يشورا محترم سيرئ بيزاهد نا فرهامهمچنين جناب آقاي 

  خاك نخورد. يشهردار يهاها و اتاقاز حوزه يكي زيم يدر كشو تيطرح شفاف

 ينشان دادن برخ يو سر يافراد با الپوشان ياست كه برخ ييهااز رانت يريو جلوگ تيشفاف يطرح در راستا ني: اندافزود ايشاندر ادامه 

دان كه خوشبختانه داخل با افراد حقوق ديكار با نيا يي. در حوزه اجراكننديحق م جاديخود ا يحق مردم است برا آن كه دانستن يموضوعات

  اجرا هماهنگ شود. يبراحضور دارند، نيز قضات  ونيسيكم

در  گريدر شعبه د يرأ نيتر است و همتندتر و خشك يبدو يماده صد وجود دارد كه رأ يهاونيسيدر كم ي: روندندكرد ديتأك زاهدآقاي 

با سوءاستفاده  رنديگيقرار م ريمس نيدالالن كه در ا يتا برخ شوديامر سبب م نيو هم شوديم دهيد يبا رأفت و نگاه بازتر دنظريمرحله تجد

مواجه شده  رييدالل با تغ ياز سو ياقدام چيبدون ه يرأ نيا كهيدرحال دهند،يرا به اقدام خود ارتباط م يرأ رييتغ انيدؤم يرخب ياطالعياز ب

  است.

 ايو  امكيارسال پ ان،يدؤات به مآمارها و اطالع ي: با دادن برخندشهر رشت افزود يشورا سپس رئيس محترم كميسيون فرهنگي و اجتماعي

  .ميببر نيدالالن از ب يفضا را برا ميتوانيبه خود مالك م يرساندن رأ

  



  

~ ١١١ ~ 

 

  

  

  متن مصـوبه شـورا:

پس از  100الزام شهرداري به ابالغ پيامكي آراء صادره از كميسيون ماده "با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا  درخصوص

هايي كه به دليل تأخير در ابالغ آراء صادره توسط افراد با عنايت به اهميت اطالع رساني  موضوع و سوء استفادهامضاء به افراد ذينفع، 

 گرديد. موافقت آرا اتفاق نفر از اعضاي محترم شورا، به 8و مفاد طرح پيشنهادي، با توجه به حضور "صورت مي پذيرد.

  امضاء  يل مخالفتدال  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  6

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

ثبت شده  11/4/1399مورخ  1399- 2161-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري با عنايت  16/4/99مورخ  768به شماره  

هاي رساني از جمله دكهبه ارتقاء كيفي خدمات شهري و ساماندهي مراكز خدمات
منصوبه در سطح شهر كه مالكيت عرصه آن متعلق به شهرداري بوده و از ساليان 

مستأجرين قرار ماضي به صورت عقد اجاره عادي و بعضاً با حق سرقفل در اختيار 
دارد و با توجه به توسعه شهر و تغييرات حاصله در شوارع و اماكن عمومي و همچنين 
با التفات به اعتراض برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، منجمله اداره برق، از باب 

كه باعث  رعايت حريم دكل فشار قوي و نيز واقع شدن دكه در عرض كم پياده راه
شده است لذا براساس بازديد مشترك ميداني و كارشناسي  مشكالت براي شهروندان

در نظر دارد؛ نسبت به  جابجايي و انتقال  1به عمل آمده از سوي شهرداري منطقه 
مطبوعاتي آقاي كامبيز بهاري از مكان فعلي؛  گلسار ـ بلوار ديلمان ـ ورودي  كيوسك

نماز ـ اول بلوار شهيد  متري (نبش آذر اندامي) به مكان جديد پيشنهادي؛ گلباغ 30
انصاري ـ نبش خيابان ميرزا كوچك خان (داخل فضاي سبز) روبروي نظام مهندسي 

  كيلو وات، اقدام نمايد.  20به علت قرار گرفتن دكه در زير فشار قوي 

ــامــه  ـــيون برن در كميس
ـــورا  وبودجه و حقوقي ش
حث و  مطرح و پس از ب
ــا اليحــه  ظر ب ن تبــادل 
شهرداري در  شنهادي  پي
صوص جابجايي دكه با  خ
ظاهر و  كل،  ـــ يت ش عا ر
ضوابط  ساس  ابعاد آن برا
ندهي  ما ـــا مان س ـــاز س
مشــاغل شــهري موافقت 

  گرديد.
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  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

مطبوعاتي آقاي كامبيز بهاري از مكان فعلي؛  گلسار ـ بلوار  جابجايي و انتقال كيوسك"با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
ـ نبش خيابان ميرزا متري (نبش آذر اندامي) به مكان جديد پيشنهادي؛ گلباغ نماز ـ اول بلوار شهيد انصاري  30ديلمان ـ ورودي 

كوچك خان (داخل فضاي سبز) روبروي نظام مهندسي و با رعايت شكل، ظاهر و ابعاد دكه براساس ضوابط سازمان ساماندهي 
 نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. 8مشاغل شهري و با مفاد اليحه پيشنهادي، با توجه به حضور 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  منش عاقل محمدحسن  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

3  

 ثبت شده 29/4/1399مورخ  1399- 2783-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  
در دبيرخانه شورا درخصوص بررسي و تصويب مدل  2/5/99مورخ  956به شماره 

پيشنهادي تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي سطح شهر رشت در غالب مشاغل مورد 
نظر با رويكرد تغيير كاربري  و به تبع آن ايجاد عدالت در اجاره بها با توجه به موقعيت 

ه نود و هشتمين جلسه هيأت مديره سازمان ساماندهي مكاني و نوع فعاليت و با عنايت ب
مصوبه هيئت مديره برابر دعوتنامه  2مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي و وفق بند 

  و  به شرح زير؛  29/3/1399مورخ  49166شماره 
-درجه جهت تغيير كاربري دكه هاي مطبوعاتي سطح شهر با نام هاي (الفـ در ابتدا سه1

 انتخاب مي گردد.ج)  -ب

سپس براي مشخص نمودن درجات دكه ها از يك جدول با شاخص هاي كيفي كه  -2
فضاي  -جنس سازه -ارزش منطقه اي -شاخص اعم از (موقعيت مكاني 15حدود 

تحت پوشش بودن نهادهاي حمايتي  -تخلفات (اعم از سد معبر و متراژ) -پيراموني دكه

سيون هاي برنامه وبودجه  در كمي
ـــعــه و عمران  و حقوقي و توس
ـــورا مطرح و پس از  ـــهري  ش ش
ــمن موافقت  بحث و تبادل نظر ض
با اليحه پيشنهادي تصميمات زير 

  اتخاذ گرديد؛
شاغل  ساماندهي م سازمان  ـــــ 
ـــهري اجاره بهاي دكه ها را با  ش

ظر كارشناس رسمي دادگستري ن
ـــغلي و تردد  به لحاظ موقعيت ش
عابرين و جلب مشــتريان به مدت 

  يك سال تعيين نمايد.

148  
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استفاده خواهد شد كه جداول توسط  1تا  5 و ...) و يك شاخص كمي بين رده هاي
  رسيد. سازمان خواهدورياستوبازرسيتاييدحراستوبهكارشناس مربوطه تكميل

پس از جمع كردن شاخص هاي هم رديف و تقسيم بر تعداد و كسب ميانگين اگر  -3

 8باشد رده (ب) و پايين تر از  11-8باشد درجه (آ)، اگر بين  15-12رتبه هر دكه بين 

  رتبه (ج) خواهد شد.

(ج) توسط كارشناس رسمي دادگستري به عنوان سه نمونه ، قيمت  -(ب) -رده (آ) -4

 گذاري صورت خواهد گرفت.

خواربار  -1(ج) به صورت  -(ب) -كاربري با كاهش و يا افزايش ضرايب (آ) 6سپس  -5

مبلغ  %150مبلغ پيشنهادي، اغذيه  %70مبلغ كارشناسي، آبميوه و بستني  100%

مبلغ پيشنهادي، مطبوعات و فروش محصوالت فرهنگي  %50پيشنهادي، گل فروشي 

  مبلغ كارشناسي مي باشد.  %200مبلغ كارشناسي و دستگاه خودپرداز  30%

الزم به توضيح است كه ضرايب به صورت پيشنهادي بوده و اين ضرايب توسط شوراي 

  محترم اسالمي شهر اصالح و مشخص خواهد گرديد.

  سپس مبالغ مشخص و اجاره بها جهت هر دكه تعيين خواهد شد. -6

ســازمان ســازماندهي مشــاغل  
شــهري از رســميت بخشــي به 
سالت هاي  فعاليت هاي خارج از ر
فرهنگي و مطبوعــاتي جلوگيري  
عدم تمكين  ـــورت  يد. در ص ما ن
مســتأجر، ســازمان مجاز به ابطال 
ـــهرداري  بوده و ش مجوز دكــه 
موظف اســـت به صـــورت قانوني 
سازه و آزاد  سبت به جمع آوري  ن

  سازي مسير اقدام نمايد.
ــــه   عرض چون  م ه تي  خــدمــا

محصـــوالت غذايي بســـته بندي 
شده ي بهداشتي و نصب دستگاه 

ATM  شي ها و همچنين گل فرو
  بال مانع مي باشد.

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

ر يبا اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص مدل پيشنهادي تعيين اجاره بهاي دكه هاي مطبوعاتي سطح رشت در غالب مشاغل مورد نظر با رويكرد تغي

  شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد؛نفر از اعضاي محترم  8كاربري و با لحاظ قراردادن موارد مشروحه ذيل، با توجه به حضور 

ـ سازمان ساماندهي مشاغل شهري اجاره بهاي دكه ها را براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ موقعيت شغلي و تردد عابرين و 
  جلب مشتريان به مدت يك سال تعيين نمايد.

رسالت هاي فرهنگي و مطبوعاتي جلوگيري  نموده و در  ـ سازمان سازماندهي مشاغل شهري از رسميت بخشي به فعاليت هاي خارج از
صورت عدم تمكين مستأجر، سازمان مجاز به ابطال مجوز دكه بوده و شهرداري موظف است به صورت قانوني نسبت به جمع آوري سازه و 

  آزاد سازي مسير اقدام نمايد.
 و همچنين گل فروشي ها بال مانع مي باشد. ATMدستگاه  ـ خدماتي همچون عرضه محصوالت غذايي بسته بندي شده ي بهداشتي و نصب

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

10  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      
    -  8  جمـــع

  ☐☐☐☐تصويب نشد          ☒☒☒☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ١١۴ ~ 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

4  

ثبت شده به شماره   9/5/1399مورخ  1399-83045-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر 

در دبيرخانه شورا مبني بر معرفي يكي از اعضاي محترم شوراي اسالمي  9/5/99مورخ  1026

 11498شهر رشت جهت عضويت در كميته پدافند غيرعامل شهرداري رشت حسب نامه شماره 

لزوم فعال سازي كميته "شهرداري ها و دهياريهاي كشور با موضوعسازمان  8/4/99مورخ 

  . "پدافند غيرعامل شهرداري هاي كشور

  

  
    

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

مقرر نفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  8با توجه به حضور  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي،

شهرداري گرديد؛ آقاي دكتر بهراد ذاكري عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت جهت عضويت در كميته پدافند غيرعامل 

 رشت معرفي گردند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  منشمحمدحسن عاقل   7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۵ ~ 

 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

5  

  22/5/99مـورخ  6961/1/99/8029محتـرم شهرسـتان رشـت بـه شـماره  ينامه فرمانـدار
و اعـالم  يبررسـ رامـونيشـورا پ رخانـهيدر دب 22/5/99مـورخ 1129ثبت شده به شـماره 

-شهررشـتاسـالمييجلسـه شـوراپنجـاه و چهـارمين  كصـدوينظر درخصوص مصـوبات 

  به شرح؛ 4/5/1399مورخ 

م حمايت از افـراد آسـيب پـذير جامعـه لـذا بنـد ـ با توجه به شيوع كرونا در استان و لزو1
مصوبات با موضوع((مساعدت مـالي بـه همسـر مرحـوم امـين كـريم نژاد(خـانم نسـرين  1

بودجـه  17و  16پوراسد)) در چـارچوب دسـتورالعمل نحـوه هزينـه كـرد اعتبـارات مـواد 
ــال  ــه  1399س ــه بودج ــوب مربوط ــارات مص ــقف اعتب ــت س ــت و رعاي ــهرداري رش ش

  ل انجام مي باشد.شهرداري قاب

قـانون تاسـيس شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران شـهرداري  7ـ مطابق ماده 2
ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران و مقـررات مربـوط 

مـاده  23و  3هاي تفصـيلي مـي باشـند. طبـق بنـدهاي به طرح هاي جامع شهري و نقشه
و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران قانون تشكيالت، وظـايف  80

وظيفه شورا در حد نظارت بر اجراي طـرح هـاي مصـوب شـهري اسـت و متضـمن اختيـار 
 -274آن شورا در صدور دسـتور اجـراي طـرح هـاي مـذكور نيسـت و رأي وحـدت رويـه 

هيــأت عمــومي ديــوان عــدالت اداري مصــرح ايــن موضــوع اســت. بنــابراين  13/3/1388
ميليـارد ريـال بـراي احـداث و تكميـل سـاختمان  5/5مصوبات مبنـي بـر تصـويب  2دبن

درصـدي سـپاه قـدس گـيالن خـارج از  50اداري گلزار شـهداي تـازه آبـاد بـا مشـاركت 
  حدود صالحيت و اختيارات قانوني (وظيفه نظارتي) شورا است.

و نقـل ـ در راستاي ترويج فرهنگ دوچرخـه سـواري و بـه كـارگيري مـدل هـاي حمـل 3
مصـوبات شـورا؛ بــا عنايـت بـه لـزوم مطالعـات جـامع طــرح  2ــ3پـاك، پيرامـون بنـد 

دوچرخه سواري در سطح شـهر، ضـرورت بررسـي بيشـتر مباحـث مـالي از جملـه تـرك 
تشريفات مناقصه واگذاري طرح مـذكور و نيـز تـرك مزايـده اسـتفاده از امـوال عمـومي و 

ــتفاده از دوچ ــذاري اس ــرخ گ ــهرداري، ن ــي ش ــاي اختصاص ــتگاه ه ــايي ايس ــه، جانم رخ
دوچرخه در خيابان هاي تعرفه شده و ساير جزئيات طـرح مـذكور، لـذا ضـمن موافقـت بـا 
كليات اليحه پيشـنهادي شـهرداري رشـت، هرگونـه تصـميم گيـري در امـور مربوطـه بـا 
رعايت قوانين و مقررات مربوطه و آيـين نامـه مـالي شـهرداري هـا، اخـذ مجوزهـاي الزم 

بط از جمله پلـيس راهـور، فرمانـدهي انتظـامي، شـوراي همـاهنگي ترافيـك از مراجع ذير
و كارگروه تخصصي تنظيم بازار استان و مقررات مـرتبط امكـان پـذير مـي باشـد. الزم بـه 
ذكر است مناسب سـازي و ايمـن سـازي زيرسـاختها، تقـاطع هـا و مسـيرهاي دوچرخـه 

دوچرخـه اشـتراكي در سـطح  سواري به لحاظ ايمني بيشتر شهروندان بـه منظـور توسـعه
  شهر الزامي مي باشد.

  

  
    

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گرد به اتفاق آرا رأي اخذ و نظر مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
با موضوع احداث و تكميل  شهر رشت ياسالم يشورا 4/5/1399مورخ  العادهفوق جلسه 154صورتجلسه  2در خصوص بند 

  درصدي سپاه قدس گيالن: 50ساختمان اداري گلزار شهداي تازه آباد با مشاركت 

 ضمن پذيرش ايراد فرمانداري مصوبه مذكور لغو مي گردد.



  

~ ١١۶ ~ 

 

  

  
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

6  

ثبت شده به شماره   28/5/99مورخ  7198/1/99/8029محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  1و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 29/5/1399مورخ  1207

  به شرح؛ 11/5/1399مورخ شهررشتاسالمييشورا(فوق العاده) جلسه پنجاه و ششمين 

مصوبات آن شورا با موضوع (انتخاب هيأت رييسه جديد شورا)؛ هيأت وزيران در  1بند پيرامون -
) قانون تشكيالت، 94بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده ( 11/1/1378جلسه مورخ 

آيين نامه  – 1375مصوب  –وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 
اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهرها را تصويب نمودكه بر 

شامل؛ يك رييس، يك نائب رييس و حداقل يك منشي و آن هيأت رييسه شورا  3اساس ماده 
آيين نامه مذكور رييس شورا وظيفه اعالم مواضع و  6ماده  9يك خزانه دار بود و به موجب بند 

اطالعات رسمي شورا را به عهده داشت مگر آنكه شورا عضو ديگري را به عنوان سخنگوي شورا 
 تعيين كند.

.الف مورخ 4.ش.910بنا به پيشنهاد شماره 24/1/1384وزيران در جلسه مورخ هيأت ـ 
) اصالحي قانون تشكيالت، وظايف و 75شوراي عالي استانها و به استناد ماده ( 13/3/1383

 داخلي نامه آيين – 6/7/1382مصوب  –انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران 
ييس، نائب رييس ر شامل شورا رييس آن 4 هماد موجب به كه نمود تصويب را شهر اسالمي شوراي

و يك منشي و همچنين يك نفر بعنوان سخنگو مي باشد. بدين ترتيب سخنگويي بعنوان يك 
  وظيفه از وظايف رييس شورا خارج و تبديل به يكي از سمت هاي هيأت رييسه شد.

  

  
    



  

~ ١١٧ ~ 

 

  

  

آيين نامه  13و  12،  10،  9،  8به استناد به مواد  10/12/1385شوراي عالي استانها در جلسه مورخ 
هاي داخلي شوراهاي اسالمي، بخش، شهر ، شهرستان، استان و عالي استانها دستور العمل شرح 
وظيفه هيأت رييسه شوراي اسالمي بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها را تصويب و 

ساختاري است  منظور از هيأت رييسه در اين دستور العمل مجموعه«آن تسريع نمود  1در ماده 
كه متشكل از رييس، نائب رييس، منشي يا منشيان و سخنگو بوده و اين مجموعه داراي شخصيت 

 ».حقوقي مستقل مي باشد

در حدي كه متضمن واگذاري مسئوليت  سابقآيين نامه  6ماده  9و بند  3بدين ترتيب ماده ـ 
نسوخ شده است به عالوه از سخنگويي شورا به رييس و يا عضو ديگر هيأت رييسه شورا بوده م

آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي  6و تبصره ماده  3مقايسه ماده 
آيين نامه داخلي شوراي  4 ماده در »نفر يك وهمچنين« عبارت و ـ 1378 مصوب ـاسالمي شهر 
 سمت از يك هر كه است حاصل نتيجه اين مقررات و قوانين ساير و 1384 مصوب –اسالمي شهر 

 متس واگذاري مذكور، مراتب به بنا گيرد مي تعلق شورا اعضاي از يكي به صرفاً رييسه هيأت هاي
ر سمت خزانه دار در حالي ب عالوه شورا رييسه هيأت انتخابات در ذاكري بهراد آقاي به سخنگو

  سمتي مي باشد مغاير مقررات است.عضو شورا فاقد هرگونه  هفتكه 

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گرد نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
انتخاب هيأت رييسه  با موضوع شهر رشت ياسالم يشورا 11/5/1399مورخ  العادهفوق جلسه 156صورتجلسه  1در خصوص بند 

  :شورا)  ت خزانه دارو سم سخنگو سمت جديد شورا و انتخاب آقاي بهراد ذاكري به

 آقاي اسماعيل حاجي پور ، به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.  جناب به اتفاق آرا رأي اخذ ضمن پذيرش ايراد وارده پس از

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٨ ~ 

 

  

 20:30جلسه رأس ساعت   را اعالم نمودند. 18رأس ساعت  5/6/1399ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت.

  

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسات شورا نحوهتصميم گيري در خصوص    7

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

با توجه به  ،جلسات رسمي صحن شوراي اسالمي شهر رشت نحوهنظر اعضاي محترم شورا در مورد ـ همچنين پس از بحث و تبادل

و جلسات فوق  هر ماه سوم  مقرر شد؛ جلسات عادي صحن شورا، هفته اول ونفر از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  8حضور 

 و در صورت تعطيلي روز شنبه برگزار گردد. 18روز چهارشنبه رأس ساعت العاده صحن شورا هفته دوم و چهارم هر ماه و در 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  فرهام زاهد  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  7

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  8

9  -  ☐  ☐      

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  8   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٩ ~ 

 

  

  
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1399 شهريور
    163الي   جلسه   159جلسه 



  

~ ١٢٠ ~ 

 

  : مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی

 بخشودگي اجاره اماكن واگذار شده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي ويروس كروناموافقت با ال يحه پشنهادي شهرداري در خصوص  -

تخفيف اجاره با نظر رياست سازمان اعمال  %15اجاره و حداكثر  براي مغازه ها و دكه هاي اعالمي حداكثر تا سه ماه امهال در پرداخت ضمنا   مقرر گرديد:

  گردد.

تا تا پايان سال  به مخابراتبه صورت اجاره  BTSموافقت بااليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص تمديد واگذاري عرصه جهت نصب آنتن  -

روز  45همچنين ضمن تذكر به شهرداري در خصوص عدم انعقاد قرارداد واگذاري عرصه در سالهاي پيش، مقرر گرديد تا سازمان فاوا ظرف مدت و   1399

 جهت تصميم گيري به شورا گزارش دهند. و مراتب راآينده روش هاي كسب درآمد ديگر را بررسي نموده 

 زايش رديف اعتباري تنظيف و مواداف موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص -

با توجه به اينكه تصميم گيري در خصوص  ،ن آالت برف روبيشهرداري در خصوص پرداخت هزينه هاي ماشي پيشنهاديبحث و بررسي اليحه  -

 اختيارات شهردار اقداماتمقرر گرديد ضمن بررسي مجدد مبالغ اعالم شده، در حدود اين موضوع در حوزه اختيارات شوراي اسالمي شهر رشت نيست، 

 الزم جهت پرداخت آن صورت گيرد.

 شهرداري در خصوص تجديد ارزيابي ملك خانم ساره اكبر كه مقرر گرديد: پيشنهادبررسي  -

مي  شنهاداز آنجايي كه نظام پرداختي غرامت شهرداري بر اساس توافق انجام شده بخشي به صورت نقد و بخش ديگر به صورت ارائه خدمات مي باشد، پي  -

  از كل مبلغ كارشناسي شده را به صورت نقد و مابقي را به صورت خدمات پرداخت نمايد. %10گردد شهرداري 

 مربوطه را به طور شهرداري مكلف گرديد من بعد براي كليه پرونده هاي غرامت ملكي كه به كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع مي شود، كاربري زمين   -

  مربوطه قيد نمايد.صريح و واضح در نامه 

  اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي سازمان فناوري اطالعات شهرداري رشتشهرداري در خصوص  پيشنهاديبا كليات اليحه  تموافق -

  99ارزش معامالتي ساختمان  پيشنهادي شهرداري درخصوص اليحه ت با كليا تقمواف -

  

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

ارائه گزارش آخرين وضعيت تراموا كه مقرر  ودرخصوص ايجاد و راه اندازي چراغ هاي راهنمايي هوشمند در سطح شهر بحث و تبادل نظر   -

  گرديد:

منطقه گلسار)   همچنين نسبت به راه اندازي چراغ هاي  –نسبت به راه اندازي دو منطقه از سطح شهر (هسته مركزي شهر  99شهرداري در سال  -

 برنامه ريزي و عملي نمايند. 1400هوشمند راهنمايي كل شهر    در سال 

نسبت به عقد قرارداد مشاوران معين ترافيكي داراي صالحيت براي مناطق برابر ضوابط هر چه  99شهرداري مانند سالهاي گذشته و بودجه مصوب سال  -

  ام نمايد.  سريعتر اقد

 .راه اندازي گشت  تلفيقي با پليس راهور با يك دستگاه خودرو بمنظور رفع هر چه سريعتر نواقص چراغ هاي راهنمايي اقدام شهرداري جهت  -

  ختيار تشكيل كميته فني به منظور رفع ابهامات و ايرادات پليس راهور و كارشناسان كميسيون، متشكل از نماينده تام اال جهتشهرداري اقدام  -

  دكتر آفتابي. –دكتر نادم  –دكتر جمشيد پور  –سرهنگ حسيني  –اكيپ معاونت حمل و نقل و امور زيربنايي  –مسئول ترافيك پليس راهور 

  افزايش رديف اعتباري تنظيف و مواد شوينده پيشنهادي شهرداري درخصوص  موافقت با اليحه ي  -

شد شهرداري از طريق  مقررذاري خدمات بهره برداري و تعميرات شش جايگاه كه بررسي اليحه ي پيشنهادي شهرداري در خصوص واگ -

  خوان عمومي اقدام نمايد.افر
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  1399ماه   شهريورگانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

        بررسی شدهبررسی شدهبررسی شدهبررسی شدههایهایهایهایتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامهتعداد نامه        تعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلساتتعداد جلسات        کمیسیونکمیسیونکمیسیونکمیسیون
        تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده تعداد نامه های طرح شده         

        در صحن شورادر صحن شورادر صحن شورادر صحن شورا                                    

  5 7 6        و بودجه و حقوقیو بودجه و حقوقیو بودجه و حقوقیو بودجه و حقوقی    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

  - - -        بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  3 - -        توسعه و عمرانتوسعه و عمرانتوسعه و عمرانتوسعه و عمران

  2 4 3        حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

  -  - -        فرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعیفرهنگی و اجتماعی

  - - -        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق

  

        دبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورادبیرخانه شورا

  فقره  166  های وارده:تعداد نامه

                وبودجه و وبودجه و وبودجه و وبودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                    

محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و 

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری
        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                    و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی            و حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلو حمل و نقلترافیکترافیکترافیکترافیک        و عمرانو عمرانو عمرانو عمرانتوسعهتوسعهتوسعهتوسعه        

۱۱  ۲  ۱۰  ۲  ۴  -  ۱۳۷  

  فقره 287تعداد نامه های صادره:

  

        جلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شوراجلسات رسمی شورا

  جلسه            5  :تعداد جلسات

  مصوبه            16  تعداد مصوبات:

            و بودجه و و بودجه و و بودجه و و بودجه و برنامهبرنامهبرنامهبرنامه

        حقوقیحقوقیحقوقیحقوقی                    

        ،،،،بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت                        

            محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و محیط زیست و     

        خدمات شهریخدمات شهریخدمات شهریخدمات شهری        

        ووووتوسعه توسعه توسعه توسعه             

        عمرانعمرانعمرانعمران                

        و و و و     ترافیکترافیکترافیکترافیک            

        ونقلونقلونقلونقلحملحملحملحمل        
        متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه        تلفیقتلفیقتلفیقتلفیق                        و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیو اجتماعیفرهنگیفرهنگیفرهنگیفرهنگی    

4  -  2  -  -  -  10  
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  : 1399ماه   شهريوراهم مصوبات شورا در       

شده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بخشودگي اجاره اماكن واگذار  -
سب و كار كانتشار ويروس كرونا براي كليه دكه ها و اماكن اجاره اي متعلق به شهرداري كه برابر مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا موظف به تعطيلي 

اهه جهت پرداخت، با نظر رئيس سازمان ميادين و مشاغل شهري و فرآورده تخفيف اجاره بها و اعطاء مهلت سه م %15خود در آن ايام شدند، حداكثر 
  هاي كشاورزي شهرداري رشت.

 1399و به مدت يك سال تا پايان سال به صورت اجاره نقطه از امالك شهرداري  29موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري عرصه  -
  ذيل؛ شرح رار داد مذكور بهدر ق گيالن و با اصالحاتي به شركت مخابرات

 زا مجوز اخذ از پس كارشناسي مراحل طي و يكديگر توافق با توانند مي طرفين شده، تعيين نقاط در دكل نصب امكان عدم درصورت: 2 ماده ذيل تبصره -

  .نمايند اقدام مجدد جانمايي و محل تغيير به نسبت شهر اسالمي شوراي

 نظريه اخذ با قرارداد تمديد به نسبت شهر اسالمي شوراي مجوز اخذ از پس توافق، درصورت توانند مي طرفين قرارداد اتمام از پس: 3 ماده ذيل تبصره -

  .نمايند اقدام دادگستري رسمي كارشناس

  .امد خواهد بعمل شهر اسالمي شوراي مجوز اخذ از پس طرفين توافق با و كتبي صورت به قرارداد مفاد اصالح و تغيير هرگونه: 7 ماده 4 بند -

  :گردد اضافه 7 ماده انتهاي به ذيل شرح به بند يك -

  .باشد مي خارج مستاجر و موجر روابط بر حاكم خاص قوانين شمول از قرارداد اين -7-6 بند -

نسبت به بررسي  مصوبه، ابالغ تاريخ از روز 45 مدت ظرف رشت شهرداري گرديد؛ مقرر پيش، سالهاي در عرصه واگذاري قرارداد انعقاد عدم جهت به همچنين -

  .ارائه نمايد شورا به گيري تصميم اقدام و مراتب را جهت دكلها خدمات درآمد از درصدي مشاركت ارزيابي جمله از ديگر درآمد كسب هاي روش

  بررسي نامه شهرداري رشت در پاسخ به سواالت مطروحه آقاي بهراد ذاكري عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت. -

روبي كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد اعالم گردد؛ با  برف آالتماشين هايهزينه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداختبررسي اليحه  -
گيري در اين خصوص در حوزه اختيارات شورا نمي باشد و با توجه به نظر مساعد اعضاء و تأئيد كاركرد پيمانكار عنايت به انجام و اتمام كار، تصميم

  ان ذيربط در حدود اختيار شهردار، مطالبات پيمانكار پرداخت گردد.توسط مدير

در "لوازم تنظيف و مواد شوينده "بودجه سالجاري تحت عنوان  121104موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش  اعتبار رديف  -
و مبلغ  "اقالم غير مترقبه"تحت عنوان  170211يال از رديف ر000/000/000/2ريال و با كسر مبلغ  000/000/000/4حوزه مركزي جمعاً به مبلغ 

 121104و اضافه نمودن به رديف   "هاي قضايي، جرايم و عوارض دادگاه هاآراي محكوميت"تحت عنوان  170207ريال از رديف 000/000/000/2
در حوزه سازمان حمل و  "وازم تنظيف و مواد شويندهل"بودجه سالجاري تحت عنوان 121104بودجه سال جاري و همچنين با افزايش اعتبار رديف 

و "لوازم يدكي (اعتبار مربوط به سازمان)"تحت عنوان  121106ريال و با كسر مبلغ مذكور از رديف اعتباري 000/000/000/1نقل و ترافيك  به مبلغ 
  بودجه سال جاري. 121104اضافه نمودن به رديف 

و در  18روز چهارشنبه رأس ساعت ، هر ماهسوم  جلسات عادي صحن شورا، هفته اول و  ؛سات شورابرگزاري جل نحوهگيري درخصوص تصميم  -
  .صورت تعطيلي روز شنبه برگزار گردد

ت يبررسي نامه اعضاي محترم شورا  مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (آقاي ناصر حاج محمدي)  كه پس از طرح سواالت و موارد استيضاح با عنا -
  ور شهردار و مفاد پاسخ ارسالي و شهردار رشت جناب آقاي ناصر حاج محمدي، رأي اعتماد نياورد و از سمت شهرداري رشت بركنار شدند.به عدم حض

  انتخاب آقاي ناصر عطايي معاون محترم مالي و اقتصادي شهرداري رشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداري رشت. -

  از طريق فراخوان عمومي. "شهرداري رشت CNGجايگاه 6واگذاري خدمات بهره برداري و تعميرات اساسي "ر خصوصموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري د -

  ."1399اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري رشت پيشنهادي سال"تصويب -

  بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا به شرح؛ -
  ."100الزام شهرداري به اعالم پيامكي آراء كميسيون هاي ماده "ح * طر

  * جابجايي و انتقال دكه آقاي كامبيز بهاري.
  * تشكيل جلسات به صورت فوق العاده در رز چهارشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه.
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    1399صورتجلسات شورا در شهريور  

  

اسالمي  در محل ساختمان شوراي 30/17(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و پنجاه و نهمين جلسه4/6/99مورخ  1283دعوتنامه شماره  براساس

   ديد.بخش قرآن مجيد برگزار گر رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي 

  دستورات جلسه :

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

 ـ اعالم وصول طرح ها و لوايح  

  درخصوص بخشودگي اجاره اماكن واگذار شده به  11/4/1399مورخ  1399-2528-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف

  بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا.

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 را شهدا امام و شهدا نام و ياد شهيد محمد نهي قناد، نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي

   دستور رئيس شورا:نطق پيش از 

 ان،ديسرور و ساالر شه يعزادار اميا دنيفرارس تيبا تسل عرض سالم، ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير، احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي  

  .ندداشت يشده است را گرام يگذارنامو باهنر كه به نام هفته دولت  ييرجا دانيسالروز شهادت شه دنيفرارس

 شوديم انيهفته خدمات و معضالت كشور ب ني: در اندروز و هفته اعالم شود، گفت نيدولت به مردم در ا يخدمات و عملكرد واقع ميدواريام نكهيا انيب باايشان 

  مشكالت در كشور حل شود. نيا ميكنيو آرزو م

را به نام روز  يراز يايزكر ميهفته روز بزرگداشت حك نيدر ا نينهاد، همچنروز خدمت نام يد باروز را  ني: اندروز كارمند، گفت كيشورا با تبرمحترم  استير

 يعلم يهاافتهيو  اهپژوهش قات،يخاطرات تحق ادآوري كه خود  كنميعرض م كيبه پزشكان و داروسازان تبر مناسبت را نيز  نياكه . مياداروساز پشت سر گذاشته

  .ابدينجات  يماريب نياز شر ا ايبرسانند تا دن يينها جيواكسن كرونا را به نتابخش بتوانند  نيمحققان در ا ميدوارياست و ام

زه آغاز كردند در واقع نماد مبار شيوفا با اراني(ع) و  نيكه امام حس ي: حركتنداظهار داشت ،ينيحس يتاسوعا و عاشورا دنيبا اشاره به فرارس رمضانپورجناب آقاي 

(ع) و راه امامت و  نيامام حس يواقع روانيهمواره در ذهن همه پاست  ثاريكه سراسر عشق و ا يخيتار نيكه ا ميدوارياست و ام تيبشر خيبا نظام سلطه در تار

  .مي(عج) باش عصريظهور حضرت ول هاي ستمگر نظام يشهدا شاهد سرنگون نيبماند و از بركت خون ا يباق تيوال

  .ميارا تجربه كرده نياما موضوع مفقود م،يا: اگرچه ما موضوع اسارت را لمس نكردهنددفاع مقدس، گفت نياز اسرا و مفقود ليبا اشاره به روز تجلايشان همچنين 

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

: دنار داشتاظهي ماه محرم سوگوار اميافرا رسيدن  تيتسلعرض شهر رشت ضمن  ياسالم يشورامحترم هيئت رئيسه عضو  ،پوريحمدحسن علمجناب آقاي 

  جلسه مطرح خواهم كرد. نيرا در ا يسائلاز مباحث، م يهفته گذشته عنوان نمودم كه در صورت عدم توجه شهردار رشت به برخ

و  ردهكليجوان، با استعداد، تحص يروهايرشت ن ي: در بدنه شهردارنداز افراد، اذعان داشت يبرخ خلوتاطيرشت به ح يشهردار ليبا انتقاد از تبد پوريعلآقاي 

اشته ند يبا شهردار يكار باطارت گونهچيكه ه ميهست يها در مجموعه شهرداراز چهره يكننده شاهد حضور برخقانع يليحضور دارند، اما بدون دل يتوانمند فراوان

پرسنل  يياز وجود و توانا دي: باندكرد ديقراردادها از شهردار سؤال دارم تأك گونهنيبابت ا نكهيا انيبا بايشان   هستند. ينيآفرمختلف مشغول نقش يهاو در بخش

  مجموعه استفاده شود. نيو جوانان بااستعداد ا يتالشگر شهردار

 5/6/99 مورخ :      159جلسـه شـماره:



  

~ ١٢۴ ~ 

 

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:

: دنداشت هفته دولت، گفت ي(ع) و گرام نيامام حس يسوگوار اميا تيا تسلبشهر رشت  ياسالم يشورا محترم عضو ،يعلو نيرحسيام سيددر ادامه جناب آقاي 

 نياست بتوانند بهتر يجهان در پهنه هست يو ارزش ينيد يهانظام نياز ارزشمندتر يكيو  ظامن نيكه بهتر ياسالم يدر نظام مقدس جمهور زانيهمه عز دوارميام

ز جهان ا روسيو نيشده و ا دايمناسب پ يمنحوس كرونا دارو روسيو يبرا دوارمي: امندروز داروساز گفت كيبا تبر يعلوآقاي   خدمت را داشته باشند. يفرصت برا

شدن سطح شهر  پوشاهيو س ي: در بحث فرهنگندروزها، گفت نيشده در اشهر رشت با اشاره به انتقادات مطرح ي اسالميشورامحترم  عضو  حذف شود. يهست

 ونيسيصورت كامل در جلسه كمبه زين يانتقادات درست است. موضوعات نيشهر رشت مورد انتقاد واقع شد و ا يو شورا يماه محرم شهردار يعزادار اميرشت در ا

  موضوع اشاره خواهم داشت. نيبه ا يدر صحن علن شتريشد كه البته با توجه به نگاه ب مطرحشورا  يفرهنگ

 دهند؛يها را به ما تذكر مطور دائم آنكه مردم به ميكنيرا مشاهده م يراداتيا يشهرمختلف خدمات  يهاساده در حوزه يابيارز كي: بعد از ندادامه داد ايشان

نرود كه  شيپ ياونهگو كار به مصروف داردمختلف  يهارفع مشكالت در حوزه يعزم مجدد برا كي يسال جار كي يبرا ستيبايشورا م كنميبنده فكر م

 زيار نشهرد ي. آقاستيبرازنده ما ن نيكنند و ا يابيآسفالت ارز يريگرا فقط در لكه يعملكرد شهردار يعمران در حوزه خدمات عمران ونيسيمثال در كمعنوانبه

  عمل كند كه مسائل ملموس باشد. ياگونهدر گزارش عملكرد خود به ديسال با كياز  شيپس از ب

رفع مشكالت موجود اظهار  يبرا ماندهيباق يهادولت در رابطه با استفاده از فرصت ئتيبا ه يمجاز داريرهبر معظم انقالب در د اناتيبا اشاره به ب يعلوآقاي 

 يتيريحوزه مد يهاهيبه ال اعزم و اراده ر نيشهردار رشت ا شتريكند و از همه ب افتيكه به آن اشاره كردم را از مجموعه شورا در يعزم ديبا ي: شهردارندداشت

  .ميچهار سال را به مردم ارائه ده نيتا ثمره ا ميسال آخر را قدر بدان كي نيا ميبتوان دوارمينعكاس دهد، اما يخود در شهردار

(ص)  اءياالنبخاتم يرشت و قرارگاه سازندگ يشهردار نيمابينامه فشهر رشت با اشاره به تفاهم ي اسالميشورارئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك 

 يگاميم بتوانمطالعات مشاوران  يپس از بررس ميدوارينشده است و ام دهيدر سطح شهر رشت د يصورت عملنامه بهتفاهم نيا جهيتاكنون نت: متأسفانه ندگفت

موجود  نيمابياراده فموضوع وجود دارد اما  نيا زيها نحوزه ريالبته در سا مينامه مذكور بردارتفاهم نيمربوط به ا يشهر يهاو پروژه هاامهبرن يجهت اجرا ياتيعمل

 يهابرنامه يمحرم و ضرورت اجرا اميكردن شهر رشت در ا پوشاهيو س يسازبا اشاره به انتقادات موجود از آماده ايشان و شورا مؤثر خواهد بود. يدر شهردار

كرونا كار  روسيو وعيبا توجه به ش كاشيبه اطالع ما رساندند. ا يو حضور يامكيصورت پرا به يما انتقادات ونيشهر و مذهب نيا يها: بچهندتر، گفتمناسبت

و  يصلوات يهاستگاهيبودن شهر از ا ينشود. امروز با توجه به خال يبندنيبه آذ يو كار مجموعه شهردار شديدر نظر گرفته م اميا نيا يرا برا يمشخص و مناسب

يدر نظر م اميا نيا يراب يبهتر يهادهيتا ا رفتيشهر در ماه محرم، انتظار م طيمح يسازكردن شهر و آماده پوشاهيدر س يعمل كردن مجموعه شهردار ريد

 يهاكه ضعف شوديمختلف باعث م يبه خاطر كمبودها يشهرداركاركنان  ياز خستگ يناش يهايهنگاز مواقع عدم هما ي: برخندادامه داد يعلوآقاي   .ميگرفت

 شوديم يمدع يفرهنگ ونيسيكم لسهروز گذشته در ج يشهردار ري. مدگذارندينم بينصيب هيقض نيو بعضاً شورا را هم در ا ندازنديدن هم برا به گر يعملكرد

 يبدهد پرچم عزات أبه خود جر يكس نكهيچه برسد به ا دهد،يرخ م يو پنهان يسختانتخابات هم به امياتفاق در ا ني! اكننديرا با باالبر م ينيحس يكه پرچم عزا

  باشد. دادهانجام  يجسارت نيچن يكس دانميم ديكه بع اورديب نييشهر پا ني(ع) را در ا نيامام حس

از  يخود اسم احد يعملكرد يهاپوشش ضعف يبه خود اجازه دهد برا يريمد نكهيكرده است، ا تيسرا يدر شهردار تيريها به بدنه مد: ضعفندافزودايشان 

مباحث ورود كند و مقابل  نيدر ا يصورت جدكه به ميانتظار دار يو مشخصاً از حراست شهردار ستيقبول نقابل اورد،يمختلف به زبان ب يشورا را در جاها ياعضا

است كه  ياز مسائل يالبته ناش ني. استيآن فرد مناسب ن يبرا گاهيآن جا يعني شناسديخود را نم يچهارچوب كار يو اگر كس ردياتفاقات را بگ نيا وعيش

  دهد؟ياز خود نشان م يرفتار نيچن رمجموعهيز ريمد كيوگرنه كجا  ند،يبيارشد خود م رياز مد رمجموعهيز

نامناسب  يتارهابا رف رانياز مد يبا نسل ندهيتا در آ ميعمل كن ياگونهبه دينشود و با يكوتاه راني: در تذكرات به مدندشهر رشت اضافه كرد يشورامحترم  عضو

  ر تذكر داده نشده است.يدر زمان مناسب به آن مد يكاركه چرا با محافظه ميخود را سرزنش كن ستيبايرخ بدهد قطعاً م ياتفاق نيو اگر چن ميرو نشوروبه

ها از برنامه ياريكرونا بس روسيو وعيدارم كه با ش: بنده قبول ندكرد ديبا اشاره به عدم استفاده مناسب از برند شهر خالق خوراك، تأك يعلوآقاي سيد امير حسين 

  انجام نشده است. ريسال اخ كيدر  ياقدام مناسب چيشهر خالق خوراك ه يالمللنيافتاده است، اما در بحث برند ب قيبه تعو

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:

دم تذكر بنده نسبت به ع ني: نخستندشهر رشت اظهار داشت ياسالم يشورارئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي  ،حجت جذب سپس جناب آقاي 

 يكردن شهر كوتاه پوشاهيدر س زيها نشهادت ريرشت در سا رمحرم نبوده، شهردا امياتفاق تنها در ا نيماه محرم بوده، اما ا اميشهر رشت در ا نكرد پوشاهيس

ماه است  5دارند؟! اكنون  يمشكل ايمخالف هستند و  ونيشهردار رشت با روحان ايخصوص است كه آ نيبنده در ا ي: تذكر بعدندادامه داد جذبآقاي    كرده است.

  .دشويصورت مداوم امروز و فردا مرشت، به يقرارداد ائمه جماعت شهردار فيتكل نييدر خصوص تع ياز امور ادار هايريگيو پ يتذكرات شفاه رغميكه عل



  

~ ١٢۵ ~ 

 

 نييموضوع تع نيا ترعيهرچه سر ستيبايو م ستين ونيكارها در شأن روحان نيمخالفت كرده است، ا يكه سازمان بازرس شونديم يمدع باركي: ندافزود ايشان

هردار رشت شورا داده شد تا ش استيبه ر نياز ا شيپ يا: نامهندسراوان اظهار داشت رابهيش خانههيكارخانه تصف هيشورا با اشاره به افتتاحمحترم  عضو  شود. فيتكل

ياجازه م ياست. سازمان بازرس هكه به ما ارائه داده شد بر اساس ثبت اختراع بود يآرا را به شورا ارائه دهد. قرارداد يكشت يمستندات و مدارك ثبت اختراع آقا

ام به مدارك ام نتوانستهكرده يريگيكه پ يياشته باشد، اما بنده تا جاثبت اختراع د نهيواگذار شود كه در آن زم يمناقصه كار به فرد يدر صورت عدم برگزار دهد

  و اسناد به ما ارائه گردد. ركصورت مكتوب مداشده بهنامه ابالغبر اساس بايد است ني. اگر چنابميثبت اختراع دست نيا

 97كه در سال  ي: مطالعاتندگفت كند،يكار را حل م يكارخانه كجا نيدهد كه ا حيبه شورا دعوت شود تا توض ستيبايشهردار رشت م نكهيا انيبا ب جذبآقاي 

در  رابهيش تريل 3حدود  ديشد يآفتاب يو در روزها تريل 7تا  5,5 يابر يدر روزها تر،يل 11,5 يباران يو در روزها تريل 14,5 ديشد يباران يانجام شد در روزها

بهتر  دهديآن مانور م يكه در زمان خودشان آغاز نشده است مدام رو يبابت كار شانيا نكهياست، اما ا يما در شهر رشت باران ي. اكثر روزهاشوديم ديتول هيثان

  كند؟يمشكل را رفع م نيا زانيچه م خانههيتصف نيدهند كه ا حياست توض

كامالً درست باشد تا مورد  شوديارائه م يجلسات شورا اگر آمار و ارقام درالزم است : نداظهار داشتدر ادامه جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا 

  .رديقرار نگ يسوءاستفاده برخ

اهانت كرده  يشورا و شهردار نديشورا در چهارچوب فرآ يبه اعضا ريداده شود كه كدام مد حيتوض ستيبايم رانياز مد يكي يها: در بحث صحبتندافزودايشان 

موضوع بر  نيا حتماالًا دهد،يشورا به شهردار تذكر دهد شهردار به شورا تذكر م نكهيا يجاه عوض شده و ب يشورا و شهردار يمتأسفانه جا زيروزها ن نياست؟ ا

  .شوديم تيموضوع هدا ياز خارج از شورا و شهردار ايخود شهردار است و  يفكر يهاافتهياساس 

ز را فرا بخواند شهردار ا رانياز مد يكياز شورا  يعضو ايو  ونيسيكم سياست كه اگر رئ امدهيون و مقررات نقان يجا چي: در هندكرد ديشورا تأكمحترم  استير

  را اخراج خواهد كرد! يدر صورت حضور در شورا و ديكند و بگو يريجلوگ يحضور و

 يشورا به پس از ساعت ادار يتخصص يهاونيسيجلسات كم ،به مردم رانياز بروز اخالل در ارائه خدمات مد يريجلوگ يبرا نكهيا انيبا ب نيهمچن رمضانپورآقاي 

  .دبرخورد خواهد ش ريو با آن مد گرددياز قانون محسوب م يتخط ونيسيمدعو در جلسات كم راني: عدم حضور مدندموكول شده است، اظهار داشت

از  يكي شود،يبرگزار م يجلسات متعدد يشهر تيري: در بحث كمك به مدندرشت، گفت يبا اشاره به عدم عقد قرارداد با ائمه جماعت مجموعه شهردار ايشان

 صيخكه تش دگفته ش يادار ريمد يشود، به ما در آن جلسه از سو يبرگزار شد تا موضوع بررس يارشت بود كه جلسه يشهردار ونيجلسات در خصوص روحان نيا

 يزيرو برنامه يبود كه اگر قرار است سامانده نيبر ا ديموضوع مورد اعتراض بنده بود و تأك نيتان باشد، ااس ياسالم غاتيبوده كه مجوز قرارداد با سازمان تبل نيبر ا

  منعقد شود. يشهردار يشود قرارداد با حوزه فرهنگ

ماه است كه  6داد. اكنون حدود  ميانجام خواه يخود شهردار قيبه بنده گفتند كه ما كار را از طر يگلشن ي: در آن زمان آقاندشورا ادامه دادمحترم  استير

  .كرديم يبررسرا به ائمه جماعت  يصحن شورا موضوع مربوط به مبلغ پرداخت نيرشت پرداخت نشده و ما در هم يائمه جماعت شهردار ونيحقوق روحان

 ونيسير كمب يدكتر رسولآقاي  استيموضوع در زمان ر ني: اندسراوان، گفت رابهيش خانههيموضوع ثبت اختراع اجرا كننده تصف يبا اشاره به بررس رمضانپورآقاي 

تا  تريل 5دارم كه از  يها متفاوت است، بنده گزارشگزارش رابهيش هيتصف زانيقرار گرفته بود؛ اما در مورد م يشهر رشت مورد بررس يشوراو توسعه شهري عمران 

  .شوديم ديدر سراوان تول رابهيش هيدر ثان تريل 5 ديو در زمان آفتاب شد هيدر ثان تريل 30باران به  ديدر زمان بارش شد يعنياست،  تريل 30

ياست، چگونه م هيدر ثان تريل ميكار ن نيقرارداد ا كهيدرحال شود،يم هيتصف هيدر ثان تريل 3در سراوان راه افتاده است كه  يشگاهي: اكنون نماندادامه داد ايشان

  نشود. ستيز طيزباله وارد مح رابهيش ستانتا حداقل در تاب ميبرسان تريل 6 يال 5كار را به  نيا ميدواريكرد؟ البته ما ام هيرا تصف رابهيش هيدر ثان تريل 3 شود

  

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

ثبت شده به  1/6/1399/ص مورخ 8285/141/99نامه رئيس محترم هيئت مديره و مدير شركت آب و فاضالب استان گيالن به شماره  -1

 3 تبصره اجراي با ارتباط در رشت شهر اسالمي شوراي تمديد يك ساله مصوبه"در دبيرخانه شورا در خصوص  4/6/99مورخ  1277شماره 

	اعالم وصول شد. "7ماده 	
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  رات جلسه : دستو

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

 11/4/1399مورخ  1399-2528-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  12/5/99مورخ  1047ثبت شده به شماره  

واگذار شده شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به بخشودگي اجاره اماكن 

به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار 

هـ مورخ  57602/ت/9810ويروس كرونا با عنايت به مصوبه  شماره 

هاي اجرايي و هيات محترم وزيران مبني بر مجاز بودن دستگاه 7/12/1399

ها سراسر كشور در اين خصوص كه در آن اسامي مشاغل مشمول شهرداري

صوبه در ستاد ملي مبارزه با بيماري ويروس كرونا تصويب گرديده و قهراً م

به تعطيلي آن صنوف منجر شده است، بنا به درخواست تعداد زيادي از 

مستاجرين و بهره برداران امالك شهرداري رشت، جهت برخورداري از 

مصوبه مذكور و مشخص شدن نحوه عملكرد شهرداري در خصوص وصول 

	از اجاره بها و حق بهره برداري اقدام نمايد. مطالبات اعم 	

جه و  مه و بود نا ـــيون بر در كميس
حقوقي شــورا مطرح و پس از بحث و 
هادي  ـــن حه پيش با الي بادل نظر    ت
شــهرداري براي كليه دكه ها و اماكن 
اجاره اي متعلق به شهرداري كه برابر 
ـــتاد ملي مبارزه با كرونا  ـــوبه س مص

خود موظف به تعطيلي كســـب و كار 
حداكثر  ند،  يام شــــد  %15در آن ا

تخفيف اجاره بها و اعطاء مهلت ســـه 
با نظر رئيس  خت،  هت پردا هه ج ما
سـازمان ميادين و مشـاغل شـهري و 
فرآورده هاي كشـــاورزي شـــهرداري 

  رشت، موافقت گرديد.

149  

  

2/6/99  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

با اليحه پيشنهادي شهرداري براي كليه دكه ها و اماكن اجاره اي متعلق به شهرداري كه برابر مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا 

پرداخت، با نظر تخفيف اجاره بها و اعطاء مهلت سه ماهه جهت  %15موظف به تعطيلي كسب و كار خود در آن ايام شدند، حداكثر 

 رئيس سازمان ميادين و مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري رشت، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رسوليرضا   4

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فرهام زاهد  5

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حامد عبدالهي  9

      ☒☒☒☒  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☒☒☒☒  ☒☒☒☒      

    -  10   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ١٢٧ ~ 

 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       شوراي اسالمي شهر رشت  29/5/1399بررسي غيبت آقايان؛ رضا رسولي و حامد عبدالهي در جلسه مورخ   2

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  متن مصـوبه شـورا:

نظر و اخذ اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين 16ماده 2مراتب برابر تبصره 

  داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص 29/5/1399رأي غيبت  آقايان؛ رضا رسولي و حامد عبدالهي در جلسه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        جلسه فوق العاده شورابرگزاري   3

 خالصه مفيد مذاكرات 
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

 متن مصـوبه شـورا

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

و بررسي طرح   11/5/99مورخ  3756/99،  ش ر ف / 21/5/99مورخ  99ـ  3959ش ر ف ـ  هاي شماره؛شهرداري از جمله نامه

  برگزار گردد. 12/6/99روز  چهارشنبه مورخ  18، رأس ساعت 3/10/99/ش مورخ 1068/99 سوال از شهردار رشت به شماره 



  

~ ١٢٨ ~ 

 

  با ذكر صلوات پايان يافت. 19جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  ☐  ☐      

    -  10   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢٩ ~ 

 

  

اسالمي  در محل ساختمان شوراي 18:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و شصتمين جلسه10/6/99مورخ  1311براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي 

  دستورات جلسه : 

  شورانطق پيش از دستور اعضاي محترم  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح  

  به نقطه از امالك شهرداري  29واگذاري عرصه  خصوص در 21/5/1399 مورخ 1399 ـ 3959بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره

  . گيالن به شركت مخابراتيك ساله  صورت اجاره 

  سواالت  3/6/99/ش مورخ 1068/99نامه شماره  در پاسخ به  12/6/99مورخ   108184بررسي نامه  شهرداري رشت به شماره  ش رـ

  مطروحه آقاي دكتر بهراد ذاكري عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت.

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 هداش امام و شهدا نام و شهيد عليرضا مصطفي نظري ياد نامهوصيت  از بخشي رائتق با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

حضرت  دانيسرور و ساالر شه يسوگوار اميا تيتسل با عرض سالم، ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استير، احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي   

 ايهار (ع) طداده در حادثه كربال بودند، ائمه ارخ عيفجا انيب يسند برا نيهترب نيالعابدني: امام زاظهار كردند(ع)،  نيالعابدني(ع) و شهادت امام ز نياباعبداهللا الحس

 نيو معرفت امام حس يآگاه د،ينمايم زي(ع) را متما ني. آنچه شهادت امام حسدنديتوسط ظالمان زمان به شهادت رس ايدر محراب عبادت و  ايجنگ و  نياديدر م

خود را به آن سمت برده و  ارانيكرده و فرزندان و  يپرخطر را ط ريمس نيمردم ا يو آگاه يآزاد ي(ع) برا نيحس اماست و ام يآگاه جهينت يآزاد راي(ع) است، ز

  . مانديم ياست كه باق يآگاه ني. ادهديدر حادثه كربال رخ م عيآن فجا

  كربال آن را مشخص كرده است. خيالزم نرسند و تار يو آزاد يممكن است در رزم كشته شوند اما به آن آگاه ياري: بسندادامه داد رييس محترم شورا

 يادبودي يزادارع ني: اندد، گفتپا داشتنه (ع) را بدالشهدايس يعزا يمسائل بهداشت تيكرونا با رعا روسيو وعيسخت ش طيكه در شرا يفياز مردم شر ريبا تقد ايشان

  بود. يقمر يهجر 61كربال در سال  يخيحادثه مهم و تار يبرا

وزارت درمان و آموزش  63است. در سال  ياتيپر رنگ و ح اريبس يدر سالمت عموم زانيعز ني: نقش ااذعان كردندروز بهورز،  دنيبا اشاره به فرارس آقاي رمضانپور

 ريومرگم اهشعمر ما باالست و شاهد ك نيانگيشد. اگر امروز م ليعنوان بهورز تشكبه يابه هدف سالمت جامعه مجموعه دنيو رس انيكمك به روستائ يبرا يپزشك

 زانيعز نيا يهاتالش يكشور در گرو يپزشك يهاو قطعاً ارتقاء شاخص ميباشيكشور م يروستاها نيبهورزان در دورتر يهاتالش ونيمد ميمادران و كودكان هست

  كشور نمود. نيمردم ا يخواه در جنوب كشور بود كه جان خود را فدامبارز مشروطه ني: ابيان كردند ،يدلوار يعلسيبا اشاره به سالروز شهادت رئ ايشان  است.

 يسه نوع اقتصاد معرف يقانون اساس 44ماست، در اصل  يشهدا يبهاما خون ي: قانون اساسكردند و افزودند اشارهروز تعاون  دنيبه فرارسسپس  شورا رييس محترم

 ياجرا يبرا ياريبس يهاشده است. تالش جادياز احتكار و... ا يريثروت، جلوگ ميتقس ياست كه در راستا ي، اقتصاد تعاون سه نوع اقتصاد نياز ا يكيشده است، 

  انجام نشد. ياصل در قانون اساس نيا ياجرا يدر راستا يدرست، كار مناسب تيريعدم نظارت و مد ليانجام شد اما متأسفانه به دل ياقتصاد تعاون

بود كه به مشخص كردن وزن  يافراد نيو... از اول نگارخيمنجم، تار دان،ياضير لسوف،يف ني: اندگفت ،يرونيب حانيبا پاسداشت روز ابور آقاي رمضانپور همچنين 

 رياخ ونصورت گرفته توسط دانشمندان در قر يهايبا بررس يانجام داد كه محاسبات و يبزرگ در آن زمان كار لسوفيف نيمخصوص اجسام گوناگون اقدام كرد. ا

 ياجلسه نگذاراهياز سرما ياست، امروز بنده با برخ يپارلمان ندگانينما فيسؤال و نظارت از وظا رييس محترم شورا اضافه كردند: داشته است. يزيناچ اريتفاوت بس

 زين يبه اصطالح فراجناح رانيمد گريد يدر انجام كار را داشتند. از سو ريطرح سؤال از شهردار شدند درخواست تأخ يمتوجه برگزار نكهيازاها پسنداشتم و آ

 تيوضع فيتكل نييامروز تع ر؟يخ اي ميشهردار كار كن نيبا ا ميخواهيم ايمشخص شود كه آ فيتكل ستيبا يبودند كه فرصت كار كردن وجود ندارد و م نيمعتقد بر ا

  . شهر است نيشهروندان ا ژهيوشهردار رشت خواسته همه ما به

 12/6/99 مورخ :      160جلسـه شـماره:



  

~ ١٣٠ ~ 

 

  دستورات جلسه : 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

ـ  3959اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
مورخ  1133ثبت شده به شماره  21/5/1399مورخ  1399

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري  23/5/99
نقطه از  29رشت در نظر دارد نسبت به واگذاري عرصه 

 به صورت اجاره امالك شهرداري برابر ليست پيوستي 
ا يالن، با عنايت به اينكه بگ به شركت مخابراتيك ساله 

توجه به رشد روز افزون فناوري و گسترده شدن شبكه 
هاي ارتباطي و به تبع آن افزايش تقاضاي اپراتورهاي 
تلفن همراه و شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت 
مبني بر نصب دكل هاي مخابراتي در سطح شهر و با 

ي ايندگتوجه به درخواست شركت مخابرات گيالن به نم
شركت همراه اول مبني بر تمديد قرارداد اجاره دكل 

نقطه از اراضي متعلق به  26موجود در  BTSهاي 
مراتب كه شهرداري و تقاضاي ايجاد سه سايت جديد 

پس از اخذ نظريه هيات كارشناسي و پرداخت معوقات 
از بابت اجاره بهاي سنوات گذشته توسط شركت 

 نامهتوافقه انعقاد مخابرات، شهرداري رشت نسبت ب
با شركت  13/5/1399مورخ  85615شماره ش ر ـ 

رت به صونقاط مذكور مبني بر واگذاري  ، مخابرات گيالن
ساله و با اخذ نظريه كارشناس رسمي اجاره يك
تعيين اجاره بهاي نقاط مذكور اقدام نموده  بادادگستري 

  ، اقدام نمايد.است

و بودجه و حقوقي و نيز در جلسه مشترك كميسيونهاي برنامه 

توسعه وعمران شهري شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  

 انپاي تا شهرداري پيشنهاد با ذيل شرح به اصالحاتي اعمال با

 به شهردار به تذكر ضمن همچنين. گرديد موافقت 1399 سال

 مقرر پيش، سالهاي در عرصه واگذاري قرارداد انعقاد عدم جهت

 ابالغ تاريخ از روز 45 مدت ظرف رشت شهرداري تا گرديد

 مشاركت ارزيابي جمله از ديگر درآمد كسب هاي روش مصوبه،

 تصميم جهت و نموده بررسي را دكلها خدمات درآمد از درصدي

  .دهند گزارش شورا به گيري

 در دكل نصب امكان عدم درصورت : 2 ماده ذيل تبصره
 و گريكدي توافق با توانند مي طرفين ، شده تعيين نقاط
 اسالمي شوراي از مجوز اخذ از پس كارشناسي مراحل طي
  .دنماين اقدام مجدد جانمايي و محل تغيير به نسبت شهر

 مي طرفين قرارداد اتمام از پس : 3 ماده ذيل تبصره
 اسالمي شوراي مجوز اخذ از پس توافق، درصورت توانند
 كارشناس نظريه اخذ با قرارداد تمديد به نسبت شهر

  .نمايند اقدام دادگستري رسمي
 به قرارداد مفاد اصالح و تغيير هرگونه : 7 ماده 4 بند

 شوراي مجوز اخذ از پس طرفين توافق با و كتبي صورت
  .امد خواهد بعمل شهر اسالمي

  :گردد اضافه 7 ماده انتهاي به ذيل شرح به بند يك
 بر حاكم خاص قوانين شمول از قرارداد اين -7-6 بند

   .باشد مي خارج مستاجر و موجر روابط
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11/6/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :
 يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسي: كمتندخصوص اظهار داشت نيشهر رشت در ا يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ، جذب حجتآقاي 

 لسا كيما اجازه عقد قرارداد به مدت كه  قرارداد بود فاقد 98تا  93بود و از سال  دهيرس انيبه پا 93قرارداد را نداده است. قرارداد در سال  ديشورا اجازه تمد
  . شده است ارائه 1399سال  يبرا

  متن مصـوبه شـورا:
و به مدت يك به صورت اجاره نقطه از امالك شهرداري برابر ليست پيوستي  29در خصوص با واگذاري عرصه با اليحه پيشنهادي شهرداري 

  گرديد؛ به اتفاق آرا موافقت ذيل شرح در قرار داد مذكور به گيالن و با اصالحاتي به شركت مخابرات 1399سال تا پايان سال 
 از سپ كارشناسي مراحل طي و يكديگر توافق با توانند مي طرفين ، شده تعيين اطنق در دكل نصب امكان عدم درصورت:  2 ماده ذيل تبصره

  .نمايند اقدام مجدد جانمايي و محل تغيير به نسبت شهر اسالمي شوراي از مجوز اخذ
 با قرارداد تمديد به نسبت شهر اسالمي شوراي مجوز اخذ از پس توافق، درصورت توانند مي طرفين قرارداد اتمام از پس: 3 ماده ذيل تبصره

  .نمايند اقدام دادگستري رسمي كارشناس نظريه اخذ
  .امد خواهد بعمل شهر اسالمي شوراي مجوز اخذ از پس طرفين توافق با و كتبي صورت به قرارداد مفاد اصالح و تغيير هرگونه: 7 ماده 4 بند
  :گردد اضافه 7 ماده انتهاي به ذيل شرح به بند يك
  .باشد مي خارج مستاجر و موجر روابط بر حاكم خاص قوانين شمول از قرارداد اين -7-6 بند

نسبت به  مصوبه، ابالغ تاريخ از روز 45 مدت ظرف رشت شهرداري گرديد؛ مقرر پيش، سالهاي در عرصه واگذاري قرارداد انعقاد عدم جهت به *همچنين
 .ارائه نمايد شورا به گيري تصميم اقدام و مراتب را جهت دكلها خدمات درآمد از درصدي مشاركت ارزيابي جمله از ديگر درآمد كسب هاي بررسي روش
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

 12/6/99مورخ  1324ثبت شده به شماره  12/6/99مورخ  108184-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
سواالت مطروحه آقاي بهراد ذاكري  3/6/99/ش مورخ 1068/99در دبيرخانه شورا در پاسخ به نامه شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ عضو محترم
شوراي شهر نهادي ست كه يكي از وظايف آن نظارت بر عملكرد شهردار است لذا ارتباط مستقيم مالي  سوال اول:

غير سازماني مابين شهردار و اعضاي شوراي شهر مصداق تعارض منافع مي باشد و از طرف ديگر ايجاد هزينه ي 
نابع شهرداري محسوب مي شود. لذا جناب شهردار توضيح بدهند اوال چه مضاعف غير ضروري از مصاديق حيف م

ضرورتي داشته است كه عليرغم بازسازي مسكن سازماني شهردار متعلق به شهرداري رشت به تهيه مسكن ديگري 
ر همبادرت ورزيده است و ثانيا عليرغم وجود تعارض منافع بر چه اساسي در اين زمينه از يكي از اعضاي شوراي ش

  رشت بمبلغ قابل توجه استقراض نموده اند
به استناد ابالغ دستورالعمل جديد نحوه احراز سكونت شهرداران در محل خدمت خود، تمامي  پاسخ شهردار؛

شهرداران مكلف به سكونت در محل خدمت خود به همراه خانواده مي باشند كه در دوران تصدي جناب آقاي دكتر 
سال اجاره 2و براي مدت  متري در بلوار گيالن براي اقامت ايشان 400نصرتي شهردار سابق نيز يك واحد وياليي 

گرديد، اينجانب نيز مدت كوتاهي در آن مكان سكونت داشتم كه به دليل مشكالت ايمني(گزارش سازمان خدمات 
در يك واحد  98ايمني و آتش نشاني) و نيز عدم توافق مالك براي استمرار اجاره آن، شهرداري مكاني را در خيابان 

) طي سند حسابداري %50ر آن زندگي مي كنند اجاره نمود و سهم شهرداري(خانواده ديگر نيز د 5 آپارتماني كه
به حساب مالك ساختمان واريز نمود كه پس از اتمام مدت اجاره از ايشان اخذ و نسبت به پاسي  12653شماره 

م پاسخ الزم به شوراي محتر 31/2/99مورخ 26457طي مكاتبه شماره  همچنين پيشتر بدهكاري اقدام خواهد شد.
كه در خيابان عطا آفرين واقع شده  ). الزم به ذكر است خانه سازماني شهردار1اسالمي شهر ارسال گرديد (پيوست 
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است مدت زيادي است (قبل از حضور بنده) به عنوان ساختمان اداري ناحيه دو منطقه دو در حال بهره برداري مي 
  باشد.

د را بر اساس چه معيار يا معيارهايي گزينش نموده اند و در جناب شهردار توضيح بفرمايند مشاوران خوسوال دوم:
عين حال مشروح گزارش عملكرد مشاوران و همچنين صورت پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران و منابع تامين مالي 

  آن را جهت بررسي ارائه بفرمايند.

طي قرارداد خريد خدمات در خصوص انتخاب مشاورين، در حال حاضر آقاي محمدعلي شعبانپور  پاسخ شهردار؛
با موضوع  30/7/99لغايت  1/8/98)، از تاريخ 2(پيوست  26/12/98مورخ  234221شماره  كارشناسي در امور اجرايي

استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و كارشناسي در امور عمراني برابر قوانين و مقررات شهرداري و ارائه نظريات 
كارشناسي فني و تخصصي در امور ارجاعي در مراجع ذيصالح حسب دستور شهردار و معاونين شهردار و هماهنگي 

در واحدهاي مختلف شهرداري و ارائه طريق و راهنمايي  و نظارت بر امورات محوله و شركت در جلسات متشكله
كه مبلغ قرارداد براي  معاونين و مديران شهرداري عنداالقتضاء و بر حسب درخواست آنان در حال فعاليت مي باشد.

مي باشد كه در صورت انجام تعهدات و  ريال 000/500/14انجام خدمات مشاوره و كارشناسي در مدت فوق ماهيانه 
اييد طرف اول قابل پرداخت مي باشد كه با توجه به استناد حق الزحمه به حكم معاونت حمل و نقل و امور با ت

و از تاريخ اجراي  100549و بنا بر درخواست ايشان، طي نامه شماره  99زيربنايي شهرداري و با صدور احكام سال 
ماه حق الزحمه  5، 1398تغيير يافت. در سال ريال 000/000/18مبلغ حق الزحمه ايشان به مبلغ ماهيانه  1/1/99

عليرغم ادامه قرارداد و حضور موثر ايشان در  1399پرداخت شده است و درسال  20510ايشان از محل اعتباري 
مجموعه مديريت شهري تاكنون پرداختي به ايشان انجام نشده است. آقاي يداهللا حسيني اصيل طي قرارداد خريد 

با  20/5/99لغايت  20/5/98)، از تاريخ 3(پيوست 8/8/98مورخ  139701شماره  ور اجراييخدمات كارشناسي در ام
موضوع استفاده از خدمات به عنوان مشاوره و كارشناسي در امور حمل و نقل و ترافيك و انتظامي برابر قوانين و 

ذيصالح، هماهنگي و نظارت مقررات شهرداري و ارائه نظريات كارشناسي فني و تخصصي در امور ارجاعي در مراجع 
بر امورات محوله و شركت در جلسات متشكله در واحدهاي مختلف شهرداري و ارائه طريق و راهنمايي معاونين و 
مديران شهرداري عنداالقتضاء و بر حسب درخواست آنان در حال فعاليت بوده است كه مبلغ قرارداد براي انجام 

ريال مي باشد كه در صورت انجام تعهدات و با تاييد 000/000/14ماهيانه خدمات مشاوره و كارشناسي در مدت فوق 
مبلغ  1398در سال  طرف اول قابل پرداخت بوده است (قرارداد مذكور اتمام يافته و تاكنون تمديد نگرديده است).

مبلغي به  هيچگونه پرداختي 99به ايشان پرداخت گرديده و درسال  20510ريال از محل كد اعتباري 000/000/70
مورخ 1349/42/8/98مشاراليه پرداخت نشده است. الزم به ذكر است فرمت قرارداد نام بردگان بر مبناي نامه شماره 

  ) انجام شده است.4مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري(پيوست  30/05/98

ي گيل لند را جهت بررسي ارائه بفرمايند و جناب شهردار مستندات توانمندي مالي سرمايه گذار پروژهسوال سوم؛
همچنين مشخص كنند كه آن شركت مشاور مستقل از سرمايه گذار تعيين و احراز شده است يا خير و آيا در اين 

  فرايند جلوگيري از تعارض منافع طرفين در جهت حفاظت و حقوق قانوني شهرداري لحاظ شده است يا خير؟

مالي شركت كاسپين كالبد كارآمد برنده فراخوان پروژه پارك آبي و احراز  درخصوص توانمنديپاسخ شهردار؛
  صالحيت مشاور طرح موارد ذيل تقديم مي گردد:

با حضور اينجانب و  27/1/99بازگشايي پاكت الف (توانمندي مالي و فني) شركت مذكور در روز چهارشنبه مورخ  -
المي ( جناب آقاي رمضانپور) و رياست محترم وقت شوراي رياست محترم وقت كميسيون عمران و توسعه شوراي اس

اسالمي(جناب آقاي حاجي پور) و ساير اعضاء محترم برگزار و توسط كميته فني متشكل از معاونت حمل و نقل و 
و امالك و مستغالت شهرداري و رئيس اداره  5امور زيربنايي، معاونت شهرسازي و معماري، مديران محترم منطقه 

ژه هاي سرمايه گذاري سازمان سرمايه گذاري مورد ارزيابي قرار گرفته و امتيازدهي گرديد. شركت مذكور در فني پرو
امتياز را كسب نمود. ارزش ريالي سوابق تجربي مرتبط با شركت و  100امتياز از  85بخش توانمندي مالي و فني، 

ميليارد  6250ارزش ريالي سرمايه غيرنقد برابر  ميليارد ريال و 5600اعضاي هيئت مديره و سهامداران آن بيش از 
ميليارد ريال (تائيد شده توسط بانك سامان) را  20000ريال اعالم گرديد. همچنين اين شركت حد اعتباري بالغ بر 

به رياست محترم شوراي اسالمي گزارش  99/3/10مورخ  35194ارائه نمود. تمامي موارد فوق طي مكاتبه به شماره 
  ).5وست گرديد(پي
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اخذ مشاور طي فرايند قانوني اعالم عمومي در سامانه ستاد دولت به شماره ، درخصوص احراز صالحيت مشاور طرح ـ
صورت پذيرفته و تمامي فرايند ها در كميسيون معامالت با حضور نمايندگان دستگاه  119809193000003نياز 

 نظارت انجام پذيرفته است.

حكم اعضاي كميته ي  98در مناقصه ي غير قانوني برگزار شده ي كارخانه ي كود آلي در اسفند ماه  سوال چهارم:
فني برگزاري مناقصه توسط شهردار يك روز بعد از صورتجلسه ي گزارش كميته ي فني صادر شده است جناب 

توسط ايشان صورت پذيرفته  شهردار محترم توضيح بفرمايند اين اقدام غير قانوني چرا و به چه منظوري و چگونه
  است.

مورخ  231240 -درخصوص مناقصه عمومي افزايش ظرفيت كودآلي گيالن با دعوتنامه شماره ش ر پاسخ شهردار؛
 27/12/98جلسه بازگشايي پاكات با حضور اعضاء كميسيون معامالت شهرداري در روز سه شنبه مورخ   21/12/98

ارزيابي كيفي انجام و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورتجلسه  ) و6صبح تشكيل گرديد (پيوست  10ساعت 
سپس بازگشايي پاكات الف ، ب و ج صورت پذيرفت و با توجه به اينكه قيمت پيشنهادي پيمانكار   فوق ثبت گرديده و

ت مباالي ده درصد پلوس بود، تصميم كميسيون معامالت تشكيل به كميته فني و بازرگاني جهت بررسي قي
ثبت و جلسه در همان روز  28/12/98دعوتنامه اعضاي كميته فني و بازرگاني مورخ  ارجاع شد كه پيشنهادي

 ).7گرديد (پيوست  برگزار

جناب شهردار در جلسه ي رسيدگي به اعتراضات وارده به مناقصه ي برگزار شده ي كارخانه ي كود  سوال پنجم:
خدمات شهري صراحتاً فرمودند كه شخص ايشان مخالف  به  الي در صحن كميسيون بهداشت، محيط زيست و

كارگيري فناوري لين ترنر مي باشند پس چرا در برنامه ي برگزاري مجدد مناقصه ي كارخانه ي كود آلي جناب 
شهردار در به كارگيري فناوري لين ترنر تاكيد نموده اند چه خواست و چه فشاري وجود داشته است كه ايشان در 

  نظر كارشناسي خود و ساير كارشناسان خبره خود را مالك عمل قرار داده اند؟ عمل خالف

درخصوص اعتراضات وارده به پروژه افزايش ظرفيت كودآلي با فناوري لين ترنر، به صورت كتبي  پاسخ شهردار؛
گرديد  ) از رياست محترم وقت شوراي اسالمي شهر درخواست8(پيوست  10/4/99مورخ  58483طي مكاتبه شماره 

 مورخ ات كه گردد ارسال الزم تاييد و بررسي جهت بهداشت محترم كميسيون به طرح پيشنهادي مشاور و بهره بردار
 طي  و اعالم نظر مشاور هيچ پاسخي دريافت نگرديد. با توجه به محدوديت زماني جهت برگزاري مناقصه 24/4/99

 انتخاب ) و تائيد مديرعامل شركت كودآلي روش لين ترنر9(پيوست شماره  24/4/99مورخ  70554نامه شماره 
با موضوع درخواست افزايش  27/5/99مورخ  97158ها به شماره . باتوجه به درخواستي كه از سازمان شهرداريگرديد

مورخ 99943)و طي مكاتبه به شماره 10ظرفيت اسمي كارخانه كود آلي و تغيير روش مشاور شد(پيوست شماره
پاسخ آن توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور داده شد،استفاده از ويندروترنر را بالمانع دانسته  30/5/99

  ).11و در مناقصه مجدد از طرح ويندروترنر استفاده شده است (پيوست 

اتي را عليرغم جناب شهردارتوضيح بفرمايند براي تامين وتوسعه ي منابع مالي شهرداري چه اقدام سوال ششم:
وجود راه حل هاي متنوع در ميان گذاشته با ايشان انجام يا به ثمر رسانده اند و اساسا برنامه ي ايشان براي جلوگيري 

  چيست؟ 99از بروز كسري بودجه ي سال

حسب بررسي هاي به عمل آمده شهرداري به جهت مشكالت مالي عديده سالها قادر به پرداخت   پاسخ شهردار؛
ع حقوق پرسنل نبود، لذا از زمان ورود اينجانب با برنامه ريزي هاي دقيق و همكاري كاركنان شهرداري و به موق

نها آ دريافت مصوبات قانوني از شوراي محترم اسالمي و كاربردي موفق به پرداخت به موقع حقوق پرسنل و معوقات
بخشي از بدهكاري هاي سنوات قبل اعم از  ريزي كوتاه مدت در حد توان و بودجه مصوبگرديده و طي يك برنامه

  غرامت ملكي، مطالبات پيمانكاران و ديگر بدهي معوق ايجاد شده پرداخت گرديده است.

 و برنامه قانون 5 تبصره پيگيري با بسيار هاي تالش با دولتي هاي دستگاه از شهرداري مطالبات وصول باب از -
 اين در هك گرديد شهرداري مطالبات زياد بسيار مبالغ شناسايي به منجر نهايتا آن، ذيل بندهاي و كشور كل بودجه
  . دارد قرار وصول فرآيند در بقي ما و وصول مطالبات از بخشي راستا

 محسوب شهرداري ديرينه آرزوهاي از كه درآمدي هاي حوزه توجه مورد پايدار درآمد يك بعنوان امالك مميزي -
 و است گرفته قرار رشت شهرداري كار دستور در رشت شهر اسالمي محترم شوراي تاكيد به توجه با و گرديد مي
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 ايه شركت ورود با گذار سرمايه جذب قانوني فرايند طي و مبسوط خدمات شرح تهيه با شهرداري مرتبط هاي حوزه
 است كرذ به الزم. باشد مي قرارداد عقد سپس و گذار سرمايه انتخاب قانوني فرآيند تكميل پروسه مرحله در توانمند
  . نمايد مي ايفا رشت شهرداري مالي منابع تامين در زيادي بسيار سهم امالك مميزي

 رد ديگر راهكار آن تصويب و شهر محترم شوراي به پيشنهاد و شهرداري عوارض تعرفه اصالحيه و نمودن منطقي -
  .است گرديده محقق امر اين كه باشد مي شهري هاي هزينه از بخشي تامين

 بررسي حال در و تشكيل 1400 سال براي را نوين درآمدهاي بررسي و تشخيص كارگروههاي شهرداري اكنون هم -
  .باشد مي

  جهت مناسب اهرم به عنوان گانه 5 مناطق در تعهد تبديل شيوه اجراي همچنين و تشويقي هاي سياست اعمال -
  .باشد مي اجرا در مطالبات وصول

 انجام حال در مستمر هاي پيگيري با  كه افزوده ارزش بر ماليات قانون 17 ماده 7 تبصره قانوني ظرفيت از استفاده -
  . شد خواهد پي در را شهرداري درآمد افزايش كه است

 پول، فكي نوري، فيبر جمله از گذاري سرمايه هاي پروژه اندازي راه و پيگيري با خصوصي بخش ظرفيت از استفاده -
  .داشت خواهد دنبال به را پايداري درآمدي منابع قطعا كه.... و پاركومتر،

  .است شده انجام بزرگ هاي شركت با مذاكراتي شهرداري هاي پروژه مالي منابع  تامين روشهاي جهت به ضمنا -

 آنها به دهي ارزش و كاربري تغيير و شهرداري امالك شناسايي مالي  منابع تامين در شهرداري اقدامات ديگر از -
  . باشد مي قانوني تشريفات طي مرحله در باال بسيار ارزش با پالك 50 حاضر حال در كه بوده

 تكاليف پيگيري مشاركت، اوراق) مختلف مدلهاي( سكوك اوراق جمله از مالي تامين جديد روشهاي همچنين -
 كارگزاري شكل به مالي تامين هاي روش ساير و دولت 1399 سال بودجه قانون 5 تبصره) ه(بند اعمال و دولت قانوني

 است شده حاصل خوبي نتايج و بوده رشت شهرداري واقتصادي مالي حوزه كار دستور در

چرا جناب شهردار تاكنون هيچ اقدامي براي پياده سازي مفاد مصوبه ي شوراي شهر رشت در رابطه با  سوال هفتم:
تعارض منافع موجود در بخش كاركنان بخش هاي صدور و كنترل پروانه هاي ساختماني با بخش هاي ارائه خدمات 

  .مهندسي انجام نداده اند؟ از جمله راه اندازي پرتال دريافت گزارشات مردمي

 بخش در موضوع منافع تعارض با رابطه در شهر اسالمي شوراي مصوبه مفاد سازي پياده خصوص درپاسخ شهردار؛
 طي كه همانطور  مهندسي، خدمات ارائه هاي بخش با ساختماني هاي پروانه كنترل و صدور هاي بخش كاركنان
 بر مبني 13/5/99 مورخ ش/1045/99 شماره مكاتبه به پاسخ در و 15/5/99 مورخ 88549 شماره مكاتبه

 12/11/98 مورخ ش/2039/98 شماره مصوبه رعايت بر شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي تاكيد و) 12 پيوست(تذكر
 و نيف خصوصي دفاتر در ساختماني، پروانه تمديد و اصالح صدور، وظيفه با مرتبط كاركنان حضور منع" درخصوص
 شوراي استحضار به مذكور مصوبه اجراي از امتناع دليل ارائه همچنين و "آنان با همكاري يا و ساختمان مهندسي

 1398-209207-رش شماره مكاتبه طي صدراالشاره مصوبه ):12 پيوست( است رسيده رشت شهر اسالمي محترم
 پيوست(گرديد ابالغ رشت شهرداري پنجگانه مناطق به مصوبه، متن در مندرج مفاد رعايت جهت 12/11/98 مورخ

 رد مهندسي اشتغال پروانه داراي كاركنان كار، به اشتغال و فعاليت از جلوگيري منظور به و راستا همين در).  13
 معاونت حوزه در شاغل پرسنل ليست تهيه ضمن رشت، شهر در ساختماني پروانه تمديد و اصالح صدور، امور

 16/4/99 مورخ1399-64036-رش و شماره مكاتبه گانه، سه نواحي و مناطق مركز، شهرداري معماري و شهرسازي
 اتر،دف اطالعات مهندسي، كار به اشتغال پروانه شماره دريافت منظور به گيالن ساختمان مهندسي نظام سازمان با

 مهندسي نظام سازمان ليكن ).14 پيوست(پذيرفت انجام....  و كنترل اجرا، نظارت، طراحي، حوزه در كاركرد مقدار
 مورخ 9890 شماره نامه پيوست در را درخواستي اطالعات ليست شهرداري، نامه به پاسخ در گيالن ساختمان

 ارسال) مركز شهرداري و معماري شهرسازي معاونت حوزه در شاغل پرسنل ليست فقط( ناقص صورت به 28/4/99
 دليل به سازمان، آن از كامل اطالعات دريافت درخصوص مكرر هايپيگيري از پس رواين از ).15 پيوست(است نموده

 صورت به پرسنل ليست  و انجام مذكور سازمان با مجدد مكاتبه گرديد مقرر دولت، شبكه سامانه در موجود مشكالت
 ظامن سازمان با ايمكاتبه مجدداً الوصف،مع. گيرد قرار سازمان آن اختيار در فشرده لوح حلقه يك قالب در و دستي

 آن متعاقب كه پذيرفت، صورت باقيمانده افراد ساير اطالعات ليست دريافت منظور به گيالن ساختمان مهندسي
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 مهندسي نظام سازمان از 3/6/99 مورخ 13990131-13755 شماره نامه برابر  درخواستي، اطالعات حاوي ليست
 به و مهندسي كار به اشتغال پروانه شماره ثبت و ورود جهت 6/6/99 مورخ 105488 شماره مكاتبه طي و دريافت
 از پس لذا ).16 پيوست(گرديد ارسال فاوا سازمان براي شهرداري كاركنان انتخاب از ممانعت و سنجي اعتبار منظور

 تخابان از جلوگيري و سنجي اعتبار امكان فاوا، سازمان توسط شهرداري شهرسازي يكپارچه سيستم در اطالعات ورود
 جهت هب و راستا همين در ضمناً .گرددمي ميسور ساختماني، پروانه تمديد و اصالح صدور، وظيفه با مرتبط كاركنان

 هايبخشنامه و هااخطاريه ساختماني، پروانه تمديد و اصالح صدور، وظيفه با مرتبط مداخله كاركنان از جلوگيري
 طيتخ مذكور مصوبه از مربوطه كاركنان چنانچه و است شده صادر فوق مصوبه مفاد رعايت بر مبني مناطق به الزم

 سازمان انتظامي شوراي و استانداري اداري تخلفات هيات ذيربط، مراجع نظارتي، نهادهاي به معرفي ضمن نمايند،
 و مهندسي نظام قانون 91 ماده 5 بند ازجمله مقررات، و ضوابط مطابق خاطيان با گيالن ساختمان مهندسي نظام

 طرح اجراي محاسبه، طراحي، خدمات ارائه در مشاركت يا خدمات ارائه" آن اجرايي هاي نامه آيين و سازمان كنترل
 را طرح نآ بازرسي و كنترل به مربوط امور يا و نقشه تاييد و بررسي مسئوليت كه حقوقي و حقيقي اشخاص توسط

 بر دولتي غير عمومي نهادهاي و دولتي سازمانهاي يا ساختمان پروانه صدور مراجع ساير دهياريها، و شهرداريها در
 و گرديد خواهد برخورد"پنج درجه تا يك درجه از انتظامي مجازات به شغل، همان تصدي مدت در دارند، عهده

 اندازي راه بر مبني مذكور، مصوبه واحده ماده ذيل تبصره به عنايت با همچنين .باشد نمي پذيرفته عذري هيچگونه
 صوبهم متن از رساني اطالع منظور به گانه پنج مناطق مديران با ايمكاتبه مردمي، گزارشات دريافت براي ايسامانه

 دسترس در رشت شهرداري پرتال طريق از اكنون هم كه مردمي، شكايات ثبت و 137 هايسامانه آدرس  و
 مارهش به....)  و پروانه صدور كارشناسي، باجه(ساختماني پروانه صدور فرآيند به مرتبط هايمكان در باشد،مي عموم

  ).17 پيوست(پذيرفت  انجام 6/6/99 مورخ 105630

شهرداري اقدام به قطع دو اصله درخت واقع در خيابان معلم نموده با اين توضيح كه  98در سال  سوال هشتم:
درختان مذكور خشك شده بودند و به صورت جايگزين درختان ديگري در همان محل و با همان اندازه كاشته خواهند 

ب شهردار توضيح بفرمايند چرا تاكنون شهرداري نسبت به كاشت مجدد درختان در همان محل اقدام ننموده شد جنا
  است با اين كه در اسفندماه گذشته اين كار از لحاظ فني مهيا بوده است.

 معلم بلوار آدرس به ساخت درحال ملك مالك درخواست طي 97 سال ماه دي در اينكه به عنايت با شهردار؛ پاسخ
) 18پيوست(گرديد ثبت صنوبر درخت اصله دو قطع جهت 18/10/97 مورخ 201052 شماره به بهاران كوچه نبش

 .گرديد موافقت متري 8 ارتفاع از درختان سربرداري با و مطرح 7 ماده كميسيون 23/10/97 مورخ جلسه در موضوع و
 پوسيدگي دچار سربرداري محل از درختان 98 سال در ولي شد انجام سال همان ماه بهمن در سربرداري عمليات

 انجام با و 20/7/98 تاريخ در پيمانكار به ابالغ با مذكور مكان در بازكاشت مقدمات .شدند خشك نهايتا و شده شديد
 و ريشه طحس گستردگي بعلت ليكن گرفت صورت شهرداري امكانات از استفاده با كني كنده و تراشي كنده عمليات

 ساسا براين .نشد پذير امكان كني كنده آن، از ناشي خطرات و شديد تخريب احتمال و زميني زير برق كابل وجود
 ريشه پوسيدگي جهت زماني فرصت شد مقرر 99 سال ماه فروردين در مذكور بحث در وقت كارشناسان تصميم طي
 رد هوايي و آب شرايط شدن فراهم با ليكن گردد، ميسر نهال كاشت امكان مذكور درختان فاصل حد در تا لحاظ ها

 فضاي و منظر سيما، سازمان توسط نظر مورد محل در ژينكو نهال اصله دو كاشت به نسبت جاري سال ماه مرداد
  .گرديد اقدام شهري سبز
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   خالصه مفيد مذاكرات :
 ي، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيستبهراد ذاكر يآقا: ندرشت، اظهار داشتمحترم شورا با اشاره به موضوع طرح سؤال از شهردار  محترم استير

سؤاالت  يجلسه پاسخگو نيرا در قالب طرح سؤال از شهردار رشت مطرح نموده است و شهردار با حضور در ا يشهر رشت مباحث يشوراو خدمات شهري 

  شورا اجازه طرح سؤال از شهردار را دارند. ي، اعضاو بر اساس قانون ستمين كتاتوري: بنده دندكرد ديتأكايشان . شده خواهد بودمطرح

: دناظهار داشت يعنوان ناظر بر شهردارشهر به يشورا يقانون گاهيعنوان مطرح كننده طرح سؤال از شهردار رشت با اشاره به جابه يذاكردر ادامه آقاي دكتر 

  .دينما يبررس يينهاد اجرا كيعنوان را به ياقدامات شهردار ستيبايخود م ينظارت گاهيشورا با توجه به جا

به شهردار رشت ارائه خواهد شد. با توجه به  يصورت كتببه تذكرات اضافه شد كه به گريد: از زمان ارائه تذكر تا به امروز چند مورد ددنافزو آقاي ذاكري

 يهااز بابت ارائه پاسخهمچنين  خواهند آورد. فيتشر ييپاسخگو يو برانخواهند شد  يقطعاً ناراحت و عصب شانيا ميكه از شهردار رشت سراغ دار ياهيروح

ا پس از هها بپردازم وقت شهردار گرفته خواهد شد و قطعاً پاسخهرچند كه اگر بخواهم به پاسخ م،يتشكر نما دياز آغاز جلسه با شيصورت مكتوب پشهردار به

 يهااز پاسخ يها ارائه كنند، برخها را در خصوص خود سؤالپاسخ ستيبايرشت م رداراست كه شه نيقرار خواهد گرفت. درخواست بنده ا يبررس مورد، ارائه

  پاسخ سؤاالت ارائه شود. ديبه سؤال نداشته و با يصورت مكتوب ربطشده به ارائه

من  يهاپاسخ دوارمي: امنداظهار كرد يدكتر ذاكرآقاي از  يشده با قدردان رشت در پاسخ به سؤاالت مطرح محترم شهردار ي ،ناصر حاج محمد سپس آقاي

يشهر پاسخ م يشورا يبار است كه به سؤاالت اعضا نيسوم يبرا نكهيبا اشاره به اايشان   . رديمحترم شورا قرار گ ي، شهروندان و اعضا خدا تيمورد رضا

  . شوديمردم م شتريب يو آگاه يسازندارم و طرح سؤال منجر به شفاف يياز پاسخگو ييابا چي: هندكرد انيب دهم

 اياالنبد: جلسه اول مربوط به قرارگاه خاتمدنمطرح كر افتميمهم در تهران حضور  يساعت گذشته در سه جلسه كار 48در  نكهيا انيرشت با بمحترم  شهردار

امون مباحث ريپ ياوبودجه كشور جلسهسازمان برنامه سيكشور و شب گذشته با دكتر نوبخت رئ كيتراف يعال يو جلسه دوم مباحث مرتبط با تراموا در شورا

شهر امكان آن را  نيمردم ا يتمام كاشي: اندگفتمحترم شده توسط شهردار در پاسخ به اظهارات مطرح يذاكر در ادامه آقاي رشت برگزار شد. يهارودخانه

تومان و اصطالحاً به آن پنت  ونيليم 900متر است و رهن آن  200آن  گوشهكياتاقش  كيكه  ياو خانه گريساختمان با چند خانواده د كيداشتند تا در 

 يمعمول اريخانه بس كي ست،ي: خانه محل سكونت بنده پنت هاوس نندگفت يذاكر دكتراظهارنظر  نيدر پاسخ به ا شهردا  كنند. يزندگ ند،يگويهاوس م

  پرده هم نداشت. يبوده و حت يخانه معمول كي ني. اديما باش همانيخانه م نيتا در هم كنمياست و از شما دعوت م

عنوان عضو شورا بنده به ينبود برا دايپ يگريدر آن زمان خانه د ديشو يتومان رهن آن باشد و مدع ونيليم 900كه  يا: خانهنداظهار داشت زين يذاكرآقاي 

جود آمده و بهمسئله خانه  يكه مشكل برا يزمان ديكه گفت ديدر مورد آن قضاوت كنند. سؤال مشخص بنده را شما پاسخ داد ديو مردم با ستيقبول نقابل

 يندارم، قانوو... ن يستيبه مسئله اخالق و رودربا يبه نام تعارض منافع وجود دارد، بنده كار يقانون ،بنده ي. برادياستقراض نمود يعبداله يرا از آقا يبود مبلغ

  ر؟يخ ايزمان به عضو شورا بازگردانده شد  آنمبلغ در  نيندارم كه ا يموضوع است. بنده كار نيبه نام تعارض منافع وجود دارد كه مسئله من هم

مشغول شدند و در حال حاضر متأسفانه  يدر كود آل شانيوجود دارد كه بعداً ا يصورت كتببرگه حكم مشاوره به كي: در خصوص مشاور شما ندافزود ايشان

 شما مستقر بوده ترفرد در دف نيشهادت دهند كه ا تواننديشورا م ياعضا يدر حال پاسخ دادن به موارد مطروحه هستند. تمام ينظارت ينهادها اريدر اخت

  داشت؟يوجود م ،شوديكه مطرح م يها و مسائلدقت الزم در مورد شائبه دينباآيا مورد است كه  ني، سؤال مشخص بنده در ااست

در روز قبل از  ي كهدر حال شوديو هشتم حكم صادر م ستيب خيدر تار تهيكم كي ي: چگونه براشورا خاطر نشان كردند رييس محترم كميسيون بهداشت

 نيا افراد ندارم، اما بحث بنده نيبا تخصص ا يمشخص است. بنده كار زيو مصوبات آن ن شده ليبا حضور آنان تشك ياجلسه تهيكم ياعضا يصدور حكم برا

  د؟يگرديو سپس جلسه برگزار م شديابتدا حكم صادر م دينبا ايآ يفن تهيمك نياست كه در ا

تومان برگزار  ارديليم 41 نيترنر با هم نيشورا نبود مناقصه ل ياست كه اگر ورود اعضا ني: نقد بنده اندترنر اظهار داشت نيدر خصوص بحث مربوط به ل ايشان

  رشت كمتر بود. يشهردار يمبلغ كار برا شديكار انجام م نيكمتر انجام شد، اما اگر در همان زمان ا ارديليم 10مناقصه با  نيكار ا دييفرمايشده بود. شما م

 درآمد نيا كه ميصورت خرد استفاده كنعوارض از شهروندان به افتيدر يهمانند آب، برق و گاز برا يادارات تياز ظرف يزيدر بحث مم ند:افزود آقاي ذاكري

  رشت است. يرشت مسئله درآمد شهردار يشهردار ياز مشكالت اصل يكي. شودمحسوب مي يبزرگ اريبس

 يصورت ناشناس برا هنفر را ب كيرشت  يشهردار ياست تا حراست و بازرس ي: كافندصدور پروانه اظهار داشت رامونيدر خصوص مباحث پعضو محترم شورا 

 شده جاديمردم ا اتيشكا يبررس يبرا ميتال مستقورپ ايبود كه آ نيسؤال بنده ا شوند؟يم تيهدا يبه سمت كدام دفاتر فن نديصدور پروانه بفرستد تا بب

  .ستين يآماده كنم پس بحث در حال آماده شدن است پاسخ مناسب يمردم يهاگزارش افتيدر يرا برا يتيروزه سا كي توانميبنده م است؟

موضوع قطع شدن درختان با  يبار برا نيكه اول ديگوي: خوشحال هستم كه شخص شهردار منددر خصوص مبحث قطع درختان اظهار داشت آقاي ذاكري

طرح موضوع م ونيسيحوزه نداشته باشم اما در كم نيتخصص در ا ديده شاام، در بحث كاشت درختان بناز شهردار نداشته ياام و خواستهتماس گرفته شانيا

  .ميو از آن زمان عبور كرد ميديدرخت با همان ابعاد وجود دارد، ما به فصل كاشت درخت رس ديباالتر امكان خر يشد و گفتند كه با مبلغ



  

~ ١٣٧ ~ 

 

  

 : نتايج راي گيري مخفي 

  تصميم شورا  متن مصوبه

از ارائه توضيحات شهردار محترم رشت و بيان نقطه نظرات اعضاي در پايان پس 

موافق و مخالف، اخذ رأي مخفي به عمل آمد و اعضاي محترم شورا پاسخ شهردار 

  رأي مخالف،  قانع كننده ندانستند. 6رأي موافق و 5محترم را با 

  

  قانع نشدند          قانع شدند     

  يافت.با ذكر صلوات پايان  20:30جلسه رأس ساعت  را اعالم نمودند. 18رأس ساعت  19/6/99ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا روز چهارشنبه مورخ 

  .ندارشت قانع نشده محترم شده توسط شهردارارائه يهااز پاسخندكه كرد حيتصر انيدر پا آقاي ذاكري

پنجم اشاره كرد و  يشورا استيبه دوره دو سال اول ر دي: باندعنوان موافق شهردار اظهار داشتي، عضو محترم شوراي شهر به حامد عبداله در ادامه آقاي

ر مورد شهردار همواره وجود داشت، اما در آن دو سال نظرها د. اختالفردياختالفات باال نگ هبود ك يشورا به نحو تيريمد يعلو يآقا استيگفت: در دوران ر

كه نفاق، اختالف و حذف  رفتيصورت پذ يكار به نحواما متأسفانه از روز اول سال چهارم شورا  برود. شيپ يو گروه يميبود كه شورا با كار ت نيروال بر ا

عاقل منش، آقاي مثال  عنوانشورا داشتند طرح سؤال از همان روز اول مطرح شد. به استيو ر سهيرئ ئتيكه ه يعملكرد هانشيافراد صورت گرفت. در چ

اقدام  نيحذف شد و ا ياز نظارت بر سازمان فرهنگ كنديم تيحوزه فعال نيشده در ا و شناخته يچهره فرهنگ كيعنوان به هاستسالشورا كه  عضو محترم

  حذف شد. زيشورا ن يفرهنگ ونيسيدر كم يعاد تيشورا از عضو يفرهنگ يمثالً تنها بانو اي. نمدايشورا م استير فياز عملكرد ضع يارا نشانه

هم مشورت خواستم  ي: بنده از دوستان نظارتخاطر نشان كردندنشده است كه قرض دادن اشكال دارد،  قانون نوشته يجا چيدر ه نكهيا انيبا ب يعبدالهآقاي 

  بعداً رخ ندهد. يموضوع حفظ شود تا مشكل نيا يندارد و تنها اسناد مال يقرض است اشكال نكهيا ليو به بنده گفته شد كه به دل

كه اگر  دهميانجام م ييكارها يهستم و در عالم دوست ياجتماع ي. بنده فرددهميانجام م يكار نيكه بنده چن ستيبار ن نياول ني: اندادامه داد ايشان

كردند و تا به امروز  رنفره را در تاالر بنده برگزا 1500 ياجذب برنامه ي. آقاشوديسنگ بند نم يسنگ رو گريكه د ميدانها را تعارض منافع بهمه آن ميبخواه

  تعارض منافع وجود داشته است؟ يموضوع نيدر چن اياند. آپرداخت نكرده الير كي

 يشهردار سطح يهابه نظر من پاسخ نكهيا انيشهردار با ب مخالفعنوان به  شورا رئيس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي ،حجت جذبدر ادامه آقاي 

شهر  تيبلكه وضع مينداشت يشرفتيتنها پدر شهر رشت نه يحاج محمدآقاي كرد: از زمان حضور  انيام بها قانع نشدهپاسخ نيمرتبط بود و بنده از ا ريو غ

 چيو درواقع ه كرديها ورود نمپروژه يپور و رمضانپور نبود، قرارگاه خاتم به برخ يحاج انيهمچون آقا يبدتر شده و اگر تالش دوستان انتصاب ايشان پس از

 ديو شا امدهيشهر ند نيا شرفتيپ يشهردار رشت برا ياز سو يبنده تالش . ميداشته باش ي تريموضوعات بحث جد نيا يرو ديمعتقدم با . افتادينم ياتفاق

  ده شد.مشاه زيبرعكس آن ن يگاه

 خاطر نشان ،يعبداللهآقاي متعلق به  يدر تاالر ايشانتوسط  شيهما يدر خصوص برگزار يعبداللهآقاي شده توسط با اشاره به مباحث مطرح آقاي جذب

 زيآن ن يهانهياز هز يشهرستان بود و بخش ينبود و متعلق به شورا يشخص شيهما نيشهرستان هستند، ا يخودشان عضو شورا يعبداله ي: آقاكردند 

  . شد پرداخت ينصرت يتوسط شهردار وقت آقا

عنوان جذب  و يعبداله آقايان انيشده مشهر رشت در خصوص مباحث مطرح يشورا، رييس محترم كميسيون فرهنگي ، اجتماعي فرهام زاهد آقاي  در ادامه

. بارها بنده  شديها انجام نمانتخاب نياگر زمان به عقب برگردد ا ديشا ، مياشدهخود واقع انيهمشهر قدكه مورد ن مياكرده يرا ط يري: ما مسداشتند 

  .كنميم يعذرخواه شود،يم دهيد اشجهيكه امروز نت يام و بازهم بابت آن مسائلكرده يعذرخواه

 كي يطور كه شما پاهمان رايصادر شود؛ ز شيهما نياست كه فاكتور ا نيشورا ا محترم عنوان دوست هر دو عضو: خواهش بنده بهند كرد ديتأكآقاي زاهد 

ما  . انتخاب شهردار شد نديفرآ جاديهمان انتخاب بود كه موجب ا يپا شانيماندن ا ديانتخاب ماند و شا كي يجذب پا يآقا شترياز همه ب ، ديانتخاب ماند

  . ميمسائل را فراموش كن نيا دينبا

 يوضوعات: مبيان كردنداداره جلسه  وهيتذكر به شضمن شهر رشت  يشورا كميسيون عمران و توسعه شهريي، رئيس محترم علو نيرحسيام در ادامه آقاي سيد

  .خارج از دستور جلسه است شوديكه در جلسه مطرح م

كه توسط شهردار رشت  ياشهر بود؛ اما نكته يشورا سيكه مانع از انجام طرح سؤال از شهردار شد شخص رئ يتنها كس دهمي: شهادت مندافزود آقاي علوي
 زين لموارد پرسن ريو سا هايقيتشو يبلكه پرداخت م،يتنها حقوق و دستمزد پرسنل را پرداخت نمودنه 97سال  انياذهان است. ما در پا شيمطرح شد تشو
 شهردار كذب محض است. يآقا يانجام شد و ادعا
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 در محل ساختمان شوراي 18:15(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و شصت و يكمين جلسه19/6/99مورخ  1367براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. قرائت آياتي چند از كالم هستيرئيس محترم شورا با احمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي 

  دستورات جلسه : 

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح  

  30101002  افزايش  اعتبار رديف"در خصوص  11/5/1399مورخ  1399ـ  3756شماره ش ر ف ـ  بررسي اليحه شهرداري رشت به 

 000/000/500/11به مبلغ   "شهرداري بحران ستادهاي ملزومات و امكانات تهيه و معابر سازي ايمن"بودجه سالجاري تحت عنوان

  ريال.

  و تنظيف اعتباري رديف افزايش "در خصوص  14/5/1399 مورخ 1399 ـ 3204 ـ ف ر ش شماره بررسي اليحه شهرداري رشت به 

  ."شوينده مواد

  2،  1اعتراض به بندهاي " درخصوص  17/6/99 مورخ 8155/1/99/8029 شماره به رشت شهرستان محترم نداريفرما بررسي نامه 

با موضوعات(طرح الزام شهرداري به ابالغ   29/5/1399 شوراي اسالمي شهررشت مورخ جلسه هشتمين و پنجاه يكصدو مصوبات 7و 

، جابجايي و انتقال دكه آقاي كامبيز بهاري و نحوه تشكيل جلسات به صورت فوق العاده در روز 100پيامكي آراء كميسيون هاي ماده 

  چهارشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه ).

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

  پيش از دستور منشي شورا: نطق
 را اشهد امام و شهدا نام و شهيد سيد كاظم سيادتي ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 : طرحاظهار داشتندشهردار رشت،  ضاحيبا اشاره به طرح است عرض سالم، ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استيرجناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،     

  .باشديشورا م ياعضا يها حق قانوندغدغه انيسؤال از شهردار و ب

 نيطاغوت بود و بهتر ميمبارزه و مقاومت برابر رژ يهااز اسوه يكي يطالقان اهللاتيآ 40و  30: در دهه ادامه دادند ،يطالقان اهللاتيبا اشاره به سالروز وفات آايشان 

 اريو مبارزات بس بردنديطاغوت به سر م يهادر زندان يگذراند و همراه با دختر مرحومه خود خانم اعظم طالقان ياسيس نيفعال انيعنوان مبارز در مدوران را به

ته و انقالب داش يهادر حفظ و تحقق آرمان يينقش به سزا شانيرا داشتم. ا تيدر مسجد هدا شانيقرآن ا ريحضور در جلسات تفس قيرا داشتند و بنده توف ييواال

حرف اول را در خط  انيها حاكم بودند و دانشجودر دانشگاه هاستيدر آن زمان كه ماركس .نمودنديم اديعنوان ابوذر زمان به يطالقان اهللاتيامام (ره) همواره از آ

بزرگوار  يروحان نيبودند. ا شگامياز نهضت امام (ره) پ تيدر دانشگاه حضور داشتند و در جهت حما يعتيو دكتر شر يطالقان اهللاتيآ ،يمطهر اهللاتيآ زدنديمبارزه م

 عالم مبارز نيهنده مقاومت ادمشاهده است كه نشانگذشت در موزه عبرت واقع در زندان قصر قابل ياز آنچه بر و ييهابودند كه بخش ياريبس يهاهشاهد شكنج

  . باشديم

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
و  سكوت گري: دبيان كردندشورا  استيتذكر نسبت به شهردار رشت خطاب به ر ضمنشهر  يشورا سهيرئئتيه محترم عضو ،پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

نكرده  ييبه صدا در آمده سكوت نموده و اعتنا شانيا يكه برا ييشهردار رشت نسبت به زنگ خطرهاي، محمد حاج يآقا نكهيكارساز نبوده و با توجه به ا حتينص

  .ديايب شيپ يآت يهادرهفته زين شانيا گريدوستان ديبرا آمدهشيگذشته پ يهادرهفته شانيمشاور ا يمشابه آنچه برا ياتفاق رسدياست، به نظر م

 19/6/99 مورخ :      161جلسـه شـماره:
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شهر  ياسالم يمحترم شورا استير گاهيخواهد زد؛ لذا خواهشمند است در جا بيو شهر رشت آس ياسالم يشورا تيثيمسائل به ح گونهنيد: ادنادامه دا ايشان

 يشهر رشت مخف ياسالم يمردم در شورا نيكه از نظر منتخب شانيدر خصوص آنچه از عملكرد ارسماً كمك بخواهيد تا  يو نظارت يتيامن يرشت رسماً از نهادها

  .يدبه عمل آ يريجلوگ گريد يشود از به وجود آمدن مشكالت جاديشهر ا يبرا يشتريب يهانهياز آنكه هز شيتا پ اطالع رساني شود استمانده 

 ياسالم يورامحترم ش استيعنوان ربه يخصوص از جنابعال نيكارگران در ا ندهيو نما ريپذبياز اقشار آس يندگيبه نما جانبنيد: ادنكر حيتصر انيدر پا پوريعلآقاي 

  . مينمايم يحضرتعال ميتقاضا را تقد نيا يشهر رشت جهت درج در پرونده و

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 

رائت و ق رياز شعر ز ياتيشهر رشت با قرائت اب ياسالم يشوراو خدمات شهري  رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست ي،بهراد ذاكردر ادامه آقاي دكتر 

 نيكه در بدتر ميخودم و شهرم نگر يبرا توانمياست. چطور م نامهبتيمص كيامروزم  يهاچون حرف ميگويرا م ني: اابراز كردند "راجعون هيانا هللا و انا ال" هيآ

  . خود قرار دارد طيشرا

  محدوده جهانم بود رفتيجا كه مادرم م هر                         شدن در شهر اندوه ناگهانم بودروز گم كي

  بود قالنميص دانيم دميديكه م ياارهيس                      رشت ايدر كهكشان دن النيمركز جهان، گ در

  در آسمانم بود يآب مرديام مپرنده يوقت                        مرديام مپرنده يوقت كردميم هيروز گر كي

  كه در كمانم بود يريرفت ت يقراريمرز ب تا                       ابر يروز نامم آرش بود حاال من ابرم آر كي

  بود توانمينم گريزمان بودم، د كيكه  رميگ                     مرد از جهان فارغ، تا مغز استخوان عاشق آن

و  ييكردم كه گفتند راهنما يريگيگفتند، پ هاابانيخ يكارندهحاصل از ك كيآمدم به من از تراف روني: امروز صبح كه از خانه بادامه دادند يذاكرآقاي دكتر 

امروز  دياچه كرده ست؟يچ شهردار كيعنوان شما به فهي. وظديافرو رفته ورماهيهم در شهرآن يمگر در خواب زمستان يحاج محمد ي. آقاكندينم يهمكار يرانندگ

  رمز آسانسور را بلد باشند. ديبا يالعحضرت تيريبه طبقه مد يابيدست يكه گفتند برا يشما بر سر من آوار شد زمان تيريمد بتيظهر مص

خان رستم را فتح كند. به شما هفت دنيرس يبرا ديخانه باو صاحب دياكه امروز سر سفره مردم رشت نشسته ديقرار دار يگاهيو در چه جا دياكارهمگر شما چه

خالف  يتا برا ديكنيرا در كمال وقاحت به شورا ارسال م تانشيبدون قرارداد سال پ ياو خورده ارديليم كي حهيكه ال ديامن را پاسخ نداده يهنوز سؤاالت قبل

  !ديريبگ فاتيشده ترك تشرانجام

تا  ديدهيفشار قرار متحت شونديشورا احضار م يهاونيسيو نظارت به كم ييپاسخگو يرا كه برا يشهردار راني: مدافزودند رييس محترم كميسيون بهداشت

 ستا يهمان كس شانيندادم. ا يرأ شانيكه به ا كردميم ينيبشيكه از روز اول امروز را پ دي. مردم رشت بدانديكن يمخف ديخواهيرا م يزيپاسخگو نباشند؟ چه چ

راجع به  دهند،يپاسخ نم پرسميم يراجع به منزل مسكون شانيرشت بودند و ناگهان شهردار رشت شدند. از ا يشهردار نيبه دنبال مشاور شدن در هم يكه زمان

درخواست  چيخودتان و بدون ه ياست كه به انتخاب صددرصد ي. مشاور شما تنها كسكنندياز اساس مشاور را كتمان م پرسميمشاور و همدمشان م يمال يهاشائبه

  د؟ياكه به او وارد شده سكوت كرده يتان كنارتان حضور داشته چرا اكنون در قبال اتهاماتدر اتاق شما و در جلسات يقانون طور فراها بهمدت يرونيو فشار ب

يم انيسراوان با هزار مشكل را ب رابهيش خانههيتنها شوآف تصف پرسميها ماتهامات تنها متوجه فقط خود اوست؟! از پروژه نيا مي: از كجا بدانندكرد حيتصر ايشان

چهار همكار محترم ما در  دانمي. نمدهنديكنم پاسخ نميطور مستند سؤال ممناقصه به ي. از تخلف برگزارخواننديانشاء م پرسميتحقق بودجه م يها. از راهكنند

كنم و شرمسار  حيشده را تصح ياشتباه ط ريتالش كنم تا تنها مس ديجواب مردم شهرم را بدهم. امروز با توانميها قانع شدند اما من نمپاسخ نيشورا چگونه با ا

 دهميادامه م يحاج محمد يآقا ضاحياست ندي: من تا لحظه آخر به فراندادامه داد آقاي ذاكري   .رميرشت را بگ يدر شهردار شانيحضور ا يباشم كه نتوانستم جلو

قرار دارد  يرفتار و عملكرد حاج محمد دأييت گاهياكنون در جاكه هم يناظر و هركس يهاها، مقامات و دستگاهچرا كه به آن اعتقاد دارم. همكاران من در شورا، رسانه

  نادرست باشد. تيحما نيا يپاسخگو ديشهر مسئول است و با نيچشم مردم ا شيبداند كه فردا در پ

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 

و خاطره  ادي: اذعان كردند ،يطالقان اهللاتيداشت سالگرد رحلت آيشورا با گرام عمران شهريي،رييس محترم كميسيون توسعه و علو نيرحسيام ديس در ادامه آقاي

  .ميداريم يدر طبق اخالص گذاشتند گرام ي جان خود راسالمو نظام ا رانينام اسالم، قرآن، ا ياعتال يكه برا يزانيعز يتمام

به وجود آمده در گوشه  يكه از فسادها ستين نيو مرتبط يدر شهردار نياز مردم رشت، فعال يامروز فرد پرسند،يروزها از بنده م نيرا ا ي: سؤالايشان اظهار كردند

با شورا  نيو مرتبط ني. بر مطلعدموضوعات هستن نيبا ا يو خواستار برخورد جد دهيشورا پرس يرا از اعضا نيا پرواينباشد و ب مندهيرشت گال يو كنار شهردار

 يو كتب يحضور ،يتذكرات شفاه شوديمطرح م يكه در شهردار يگذشته در خصوص مشكالت، فسادها و مباحث يهاشورا در ماه ياعضا يكه تمام ستين دهيپوش

نشان دادند  كه ديدست آنان را بوس ديقاطعانه عمل كردند و با فساد نياز ا ياخود در برخورد با گوشه نيزبياند. سربازان گمنام با چشمان تكرده ميرا به شهردار تقد

  .شوديبا افراد انجام م يسر بزند برخورد قاطع و انقالب ياز كس يبسته نشده و اگر خالف يبا كس يعهد اخوت
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 تيشده بود كه در نها جاديدر اطرافش ا يحواش زانيم نيا و ديرسيم يتيريمد گاهيجا كيبه  يشهروند رشت كيكه اگر  پرسندي: از ما مندافزود آقاي علوي

با فرد هتاك به مردم شمال در استان  دمثال آن برخور كي شد؟يفرد انجام م نيبا ا يچه برخورد گريد يهادر استان، كردنديبه آن ورود م ينظارت يهادستگاه

كار انجام شد. خواهش  نيا يو سرعت يانفرد نابخرد برخورد كردند و در چه بازه زم نياستان چگونه با ا نيا ينظارت يهاجوانان و دستگاه ميديمازندران بود كه د

ياهات ماشتب نيمطالبه مردم از ماست و ما بدون انكار سهم خودمان در ا نياست. ا نهيزم نيدر ا شتريتوجه ب يو دادگستر هيقوه قضائ ،ينظارت يهابنده از دستگاه

در  ياست كه با هر فرد ني. درخواست بنده اميهست ينظارت يهادستگاه يورود تمام ازمندين زيموضوع ن نيا يانجام شود و برا تيوضع نيبرخورد قاطع با ا ميخواه

  . برخورد قاطع انجام شود يو سطح گاهيدر هر جا رانيشورا، مد ياعم از اعضا يگاهيهر جا

شهردار،  كيموضوع زبانزد شود، چه بشود كه  نيقاطع و كوبنده باشد تا ا دي: برخورد با فساد بارييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا تصريح كردند

عضو شورا در خصوص خطر از  ازدهيهر  ماهبهشتي. از ارداورديرا به بار ب يفضاحت نيمباحث همراه كند و چن يبا خودش در تمام تيرا از روز نخست فعال يفرد

: ندكشور، اذعان داشت يهاياريو ده هاياشاره به نامه سازمان شهردار شهر رشت با يشورا عضو  رشت هشدار دادند. يتوسط شهردار يمل تدست رفتن اعتبارا

 دهديتومان اعتبار به رشت اختصاص م ارديليم 36مبلغ  گريبار د يرشت از اعتبارات مل يشهردار ، حيصح يمندوزارت كشور اعالم كرده است كه در صورت بهره

 يهم معضل. آنكندياستفاده نم افتهياختصاص يرشت از اعتبارات مل يبه چه علت، شهردار كننديدر وزارت كشور به ما اعالم م هك دهيرس ييجااما متأسفانه كار به

  مردم شهر رشت است. يمهم برا يبه نام پسماند كه موضوع

كرده  ماه سال گذشته اقدامبت به پرداخت حقوق معوقه  بهمننس تشيدروغ اعالم كرد كه در زمان شروع فعالشهردار رشت در جلسه گذشته به نكهيا انيبا بايشان 

 يبابت اقدام نيادعا مدارك و مستندات ارائه كند اما تاكنون از ا نيرا در صحن شورا مطرح كرد و قرار بود بابت ا يبزرگ ني: شهردار رشت دروغ به اافزودنداست، 

  .ميور كنعب يسادگكه از آن به ستين يموضوعات هانيا م،يگذشته خواسته بودند تا آرامش داشته باش بود كه مطرح شد اما در جلسه يموضوعات هانينكرده است. ا

 ياقدام جد كياز  غيدر، تذكرات اين همه رغميعلو  است ماندهيباق نيرشت در استان قزو يهااتوبوسهنوز سال گذشته و  كياز  شي: بندكرد ديتأك آقاي علوي

، رييس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي حجت جذب در ادامه آقاي  .ميخداوند شرمنده نباش شگاهيدر پ تيدر نها دوارميانجام شدن كار مناسب، ام يبرا

انقالب همواره به مسئله فساد  رهبر معظم دي: تأكاظهار كردند ،ينظارت ياز اقدامات نهادها يبا قدردانكه بخشي از وقت نطق آقاي علي پور را گرفته بودند؛  شورا

دادستان رشت و  كهييازآنجا . مردم شده است يدواريمبارزه با فساد باعث ام نيو ا ندداشت رين مسيدر ا ياقدامات خوب زين هييقوه قضا سيرئتوجه دارد و  يزيست

رز است رشت مح ي. فساد حاكم بر شهردار نديبه ما نماي شتريكه كمك ب مي، انتظار آن را دار هستند قاطع مؤمن، اخالق مدار، صالح و  النيگ يدادگستر كلسيرئ

  . مشخص شود يفساد در مجموعه شهردار نيا يهاشهير ديو با

به  ييهستند، مشاور انشا ييمشاور انشا يمحب ديام يشدند كه آقا يمدع شاني! ا شهردار رشت در جلسه شورا نشدم اتيد: بنده متوجه ادبدنجذب اضافه كر آقاي

  آن باشد. يشهردار پاسخگو يعنوان تذكر ثبت شود تا آقابه ستيبايم نيچه معناست؟ ا

سازمان  نكهيا از پس يحت كند،يجلسه برگزار كرده و مذاكره م مانكارانيمشاور شهردار با پ نكهيا م،يگويشورا م يرسم بوني: بنده پشت ترندكرد ديتأك ايشان

و  افتهيحضور  يشهردار يادار يدر جلسات شورا شانيمركز را ندارد، اما ا يو شهردار يها، مناطق شهردارفرد حق ورود به سازمان نيكه ا زندينامه م يبازرس

شهردار  تيو درنها كرديفرد مذاكره م نيبا ا ديشود ابتدا با ريمد خواستيكه م يكس !دهد؟يم ييچه معنا ييوقت مشاور انشا. آنكننديامضا م زيصورتجلسه را ن

كه  ييكارها ديايب شانياست، ا تيكه مشغول فعال زنديم ادي: شهردار رشت تنها فرنداظهار داشتشورا  رييس محترم كميسيون بودجه  .كرديرشت نظرش را اعالم م

در  ياپروژه ،يناصر حاج محمد تيافتتاح شد اما در دوران فعال ايپارك در رشت كلنگ زده و  نيرشت چند يشهردار ي. در دوران سرپرستديانجام داده است را بگو

پسماند  شديكارها انجام م نيكرد. اگر ا ليبه رشت تحم يفراوان بيآس ،يتومان اعتبار دولت ارديليم 67گرفتن  دهيو شهردار رشت با ناد دينرس يبرداررشت به بهره

بود، اما  دهيرس %90به  هاابانيخ نيشده بود، كار ادر گذشته انجام ياديز اريمعابر اقدامات بس ييحث بازگشادر ب ، ديرسيم %50وارد شده به سراوان به كمتر از 

ت خواهم به ثب هيخود از عملكرد شهردار رشت را در قوه قضائ تيقطعاً شكا ندهي: روز آندكرد ديتأك انيدر پا آقاي جذب   اند!هم مانده يدو پالك ثبت ديدر خر شانيا

  رساند.

   : اعالم وصول طرح ها و لوايح

در دبيرخانه شورا، در خصوص  17/6/99مورخ  1363ثبت شده به شماره  16/6/99مورخ  1399-110624-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر -1

  ، اعالم وصول گرديد."30/4/99نامگذاري معابر، پيرو هفتادمين نشست كميسيون نامگذاري معابر مورخ "

در دبيرخانه شورادر  13/6/99مورخ  1339ثبت شده به شماره  29/4/1399مورخ  1399ـ  2849اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  -2

  اعالم وصول شد. "اعطاي زمين جهت احداث مسجد در قسمتي از محوطه ترمينال بزرگ"خصوص 
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رخانه شورا در در دبي 10/6/99مورخ  1315ثبت شده به شماره  5/6/1399مورخ  1399ـ  4225اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  -3

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي،  "تمديد دوره فعاليت سازمان هاي وابسته به شهرداري رشت"خصوص 

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

در دبيرخانه شورا در  16/6/99مورخ  1356ثبت شده به شماره  13/6/1399مورخ  1399ـ  4224ش رف ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  -4

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح  "به نام آقاي حسن زاده و شركاء 162و  114واگذاري يك رشته جاده محلي مابين پالك هاي ثبتي "خصوص 

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

در دبيرخانه شورا در  13/6/99مورخ  1340ثبت شده به شماره  27/5/1399مورخ  1399ـ  3520اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  -5

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و  "سير رينگ جنوب غربي شهر رشتبرگزاري فراخوان شناسايي و جذب سرمايه گذار بازگشايي م"خصوص 

ع اپس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارج

  گردد.

در دبيرخانه شورا در  13/6/99مورخ  1341ثبت شده به شماره  2/6/1399مورخ  1399ـ  4488اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  -6

مورخ  8325پيرو اليحه  99رشت پيشنهادي سال  فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري خدمات سازمان درآمد و بهاي تعرفه اصالحيه"خصوص

فت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن مخال "4/2/99

  يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا در  16/6/99مورخ  1355ثبت شده به شماره  13/6/1399مورخ  1399ـ  4541اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  -7

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "به بيمارستان قائم(عج)واگذاري مساحت كوچه جهت تجميع پالك هاي مجاور "خصوص 

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

در دبيرخانه شورا در  18/6/99مورخ  1370ده به شماره ثبت ش 5/6/1399مورخ  1399ـ 2398اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  -8

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "رشت شهرداري CNG جايگاه 6 اساسي تعميرات از و برداري بهره خدمات واگذاري"خصوص 

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

 "طرح درخواست استيضاح شهردار شهر رشت"در دبيرخانه شورا، در خصوص  19/6/99/ش مورخ 1384/99نامه وارده ثبت شده به شماره  -9

  اعالم وصول شد.

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

  

  

  

  

  

  

مورخ  1399ـ  3756شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ اليحه 
در دبيرخانه شورا  26/5/99مورخ  1159ثبت شده به شماره  11/5/1399

در  14مبني بر اينكه شهرداري رشت با توجه به مصوبه كميسيون ماده 
بودجه سالجاري  30101002  نظر دارد؛ نسبت به افزايش  اعتبار رديف

 ستادهاي ملزومات و امكانات تهيه و رمعاب سازي ايمن"تحت عنوان
ريال با كسر مبلغ  000/000/500/11جمعاً به مبلغ   "شهرداري بحران

پايش و "تحت عنوان  20701004اعتباري  ريال  از رديف 000/000/000/10
ريال از رديف  000/000/500/1و مبلغ  "نگهداري شبكه آب هاي سطحي

تكميل ساختمان رصدخانه در  تجهيز و"تحت عنوان  50201003اعتباري 
 30101002اضافه نمودن به رديف اعتباري  و "مجاورت تاالب عينك

بودجه سالجاري، با عنايت به اينكه با توجه به بارش برف سنگين در بهمن 
  ي وـش خصوصـوص استفاده از ماشين آالت بخـدرخص 98ماه سال 

ــيون هاي   ــترك كميس ــه مش در جلس

برنامه و بودجه و حقوقي و نيز توسعه و 

ــورا مطرح و پس از  ــهري  ش عمران ش

كه  به اين جه  با تو بادل نظر  حث و ت ب

ضوع صوص اين مو صميم گيري در خ  ت

سالمي شهر  شوراي ا درحوزه اختيارات 

نيست مقرر گرديد ضمن بررسي مجدد 

ـــده، در حدود اختيارات  مبالغ اعالم ش

شهردار اقدامات الزم جهت پرداخت آن 

  صورت گيرد.

  

152  

  

  

  

  

225  

  

  

  

17/6/99  
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لزوم استعالم و..، پيگيري جهت برگزاري استعالم  و تعيين پيمانكار  
انجام گرديد ليكن براساس استعالم هاي برگزار شده جهت جذب 
پيمانكار عمليات برف روبي، در برخي مناطق شركت كننده نداشته و در 
برخي مناطق ديگر پيشنهاد قيمت نامتعارف توسط پيمانكار ارائه گرديد 

روز ميانگين عمليات برف روبي طي سال هاي  6با احتساب  به نحوي كه
ميليارد توماني به مجموعه شهرداري تحميل گرديد  3اخير هزينه حداقل 

لذا ضمن ابالغ به مناطق و سازمان هاي تابعه درخصوص لزوم راه اندازي 
كامل ناوگان ماشين آالت تحت اختيار اعالم گرديد كه در صورت بارش 

ت به اجاره تعداد حداقلي و استفاده بهينه از ماشين برف سنگين نسب
با  98آالت ملكي و استيجاري اقدام گردد كه با توجه به بارش برف سال 

ساعت انتخايي رخ داد 8ساعت كه اكثر آن در  48ميانگين يك متر در 
منجر به فشار واده به ماشين آالت در بازده زماني كوتاه و در نهايت 

آالت كه به دليل وضعيت بحراني شهرداري اشينخرابي تعدادي از م
آالت ناگزير به اجاره تعدادي ماشين آالت گرديد كه تعداد ماشين

استيجاري با توجه به توضيحات به مراتب كمتر از پيش بيني هاي انجام 
شده در دستور العمل مصوب عمليات زمستاني بوده است و طبق صورت 

ريال تنزل يافته  560/119/296/11غ وضعيت ارائه شده پيمانكار به مبل
 است كه مورد تأييد معاونت خدمات شهري نيز قرار گرفته است اقدام

  .نمايد

  خالصه مفيد مذاكرات :

در خصوص اورهال كردن  يقصور شهردار 98ماه سال : در بهمنشورا بيان كردندرئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي جذب در ابتدا آقاي 
و  ارديليم كيكار انجام نشد، به مبلغ  نيا كهيياما ازآنجا شد،يامضا م يقرارداد با بخش خصوص ستيبايم نيرشت وجود داشت و همچن يشهردار زاتيتجه

شهر  يتوسط شورا مانكاريمبلغ به پ نيدرخواست اجازه پرداخت ا حهيماه ال 7شد و پس از گذشت  افتيخدمات در مانكاريتومان از پ ارديليو پنجاه م كصدي
 .ستيشورا ن اراتيكار در حدود اخت نيا شود،يم ندهياست كه مربوط به آ ييكارها ياست و برا ندهيمربوط به آ فاتيمجوز ترك تشر كهييارائه شد. ازآنجا

 يمذاكره داشته باشد تا به توافق در حدود قانون مانكاريشده با پمبلغ فاكتور ارائه يخود ضمن بررس اراتيبود كه شهردار با توجه به حدود اخت نيتذكر ما ا
به فكر  ستيبايمصوب شده بود كه شهردار م يطي: در شراندخصوص اظهار داشت نيشورا در ا سهيرئئتيهمحترم عضو ي، ذاكردكتر  سپس آقاي خود برسند.

 توانستيم كار نيا زيدر مناقصه شركت نكرد، در همان زمان ن يبرگزار شد و كس ياارائه دادند كه مناقصه يهيو توج حيباشد، توض يروببرف يبرا آالتنيماش
شده امضا ن يمانيكار پ نيانجام ا يبرا يقراردادتنها نه استفاده شود اما عدم شركت در مناقصه به شورا اعالم نشد. مانكارانيپ آالتنيشود كه از ماش جامان

ار از اند تا شهردارسال كرده يرقانونيغ حهيال كيبه شورا  زي. پس از هفت ماه ن بحث دارد يمتفاوت است كه جا زيمجاور ن يهااست، بلكه مبلغ آن با استان
  موضوع ورود كنند. نيبه ا كنميدرخواست م ينظارت يكه از نهادها شهردار است يبرا گبزر يتخلف نيشده تبرئه شود. به نظر بنده اتخلف انجام

 يياهتيوضعبه درخواست شهردار كار را انجام داده و صورت مانكارينظر هستند كه پ نيشورا متفقاً بر امحترم  ي: اعضااذعان كردند زين يعلو در ادامه آقاي
 نيدر ا يجذب و ذاكر يان؛آقا هك يحيوصول شود، اما نظر صح مانكاريپ نيحق وجود دارد كه مطالبات ا نيا عتاًيوجود دارد و طب يدر مناطق و نواح زين

و در  يقانون وهيعدم انجام كار با ش نيجا نماندن از كار و همچن يمناسب برا يبندعدم دقت در زمان ه ويژهانجام كار است. ب وهيخصوص دارند در مورد ش
 اراتيشود تا كار در حوزه اخت يمبلغ آن بررس دداًشد كه كار بازگشت خورده و مج نيا زين جهي. نتباشديموردنظر دوستان ماست كه  يزمان مناسب موارد
  شهردار انجام شود.

جز اضافه كردن  ياقرار داشت و چاره يبحران تيدر وضع ي: در شب بارش برف شهردارند اظهار داشت زيشورا نمحترم  سيرئبينا، زاهد فرهامسپس آقاي 
 د،يديكه در آن زمان شما به داد ما رس ميگويباشد م ازيگفتم كه هر جا ن مانكاريبنده در همان زمان به پ در آن زمان وجود نداشت. زاتيو تجه آالتنيماش
  .ستيانجام كار در تخصص بنده ن زانياما م

 يبحران طيرخ داد در شرا يانجام شود كه بعداً اگر بازهم مشكل يكار به نحو ميدواريام يلو ستيكار ن نيحل انجام اراه 14قطعاً ماده  ند:كرد ديتأك ايشان
  .ميياستفاده نما مانكارانياز كمك پ ميبتوان

منطقه  طيشرا ه ويژهبود، ب يبحران طيكه شرا داننديها دوستان حضور داشتند و م: در آن شبندعنوان داشت زينرئيس محترم شورا  رمضانپوردر ادامه آقاي 
كردند. در آن زمان  دأييهمان زمان مبالغ را ت نيبار، بلكه سه بار مسئول كيدر آن زمان آمد و نه  مانكاريپ نيبود، ا بسيار مشكالتكه داراي و چهار  كي



  

~ ١۴٣ ~ 

 

  

  

 تيكرد، حساس عيشركت تجم كيبود كه مبالغ سه شركت را در  نيا مانكاريپ نيكردند، اشتباه ا افتيخود را در نهيكار كرده بودند هز يكه مبالغ كمتر يافراد
  كرد. راز فاكتور كس زيرا ن يبه موضوع ورود كرده و مبلغ يبود كه حراست شهردار يكار به شكل نيا يرو
 ميدرخواست كرد زيزمان پرداخت كرد، ما ندر همان  زيها را نآن نهياجاره كرده و هز آالتنيكار ماش نيانجام ا يبرا مانكاري: پندشورا اضافه كرد محترم سيرئ

ماده  رايمورد اشكال گرفتند، ز نيابه  يدرستشورا به ياعضاند ارجاع داد 14برده شد كه موضوع را به ماده  هاونيسيكار بر اساس قانون انجام شود، كار به كم
در نظر گرفته است، اما در ضوابط  ينيچننيموارد ا يتومان برا ونيليم 900و  ارديليم 2سقف  يشهردار ي: دولت براندافزود ايشان  است. ندهيآ يبرا 14

چالش  نيدهد كه با ا يكار را در همان ضوابط جا نيا توانديم كرديفكر م زيشهردار نآقاي  م،يتومان كاهش داد ارديليم كيشهردار را به  اراتياخت يياجرا
ر شأن د نياند، اكرده ديمناطق و... تائ رانيحراست، مد ،يبازرس ميدار يعدد حرف يما كار كرده است، اگر بر رو يبرا يبحران طيدر شرا مانكاريپ .ميشد روبرو
 جاديموضوع ا نيا يبرا يكارهاست كه را ني. خواهش بنده اميوارد كن راديشده است ا ما انجام يبرا يبحران طيكه در شرا يكه بابت كار ستيشهر ن يشورا

  از حق دفاع كرد. ديفرد محق است و با نيشود، ا
كمك كرد تا  توانيم ياكار را ندارد، اما در جلسه نيامكان انجام ا 14ماده  رايموضوع ورود كند، ز نيبه ا توانديجلسه نم ني: اندكرد ديتأك آقاي رمضانپور

  . فرد كار را انجام داده است نيا رايكار انجام شود، ز نيا
به  نيكه از ا مينكن ي: كارعنوان كردندخصوص  نيدر ا زين رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر ، پور يحاج ليعاسمادر ادامه آقاي 

 يدنبال اجرا ميداشتم و واقعاً زمان آن نبود كه بخواه ميمستق تيشده بود بنده مسئول جاديبحران ا نيكه ا يدر زمان .ميبحران به مشكل بربخور طيبعد در شرا
كه  يزيچرا چ دانميبنده نم آمد و كار را انجام داد. مانكاريپ كيبودند،  آالتنيكردن ماش دايبه دنبال پ مهي. همه در آن زمان سراسميكار برو يو قانون قيدق

طرح قابل حهيال نيبه شهردار داده شده است. ا اريتاخ نيرا دارد و ا يتومان ارديليم كي اريشهردار اخت يآقا شود؟يشهردار است به شورا آورده م اريدر اخت
شهردار به دنبال در رفتن  يچرا آقا دانميانجام شود. بنده نم مانكاريپ نيا اربازگشت داده شود تا ك يكار به شهردار نياست. ا يرقانونيغ رايز ستيدر شورا ن

  . انجام شود يقانون اراتيتوسط شخص شهردار بر اساس اخت ستيبايشهردار است و م يقانون اريكار در اخت نياز مسائل است، ا

  متن مصـوبه شـورا:

شهرداري مبني شنهادي  صوص اليحه پي شين هايهزينه پرداخت"بر درخ به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم "روبي برف آالتما

صميم صوص در حوزه اختيارات گردد؛ با عنايت به انجام و اتمام كار، ت ساعد گيري در اين خ شد و با توجه به نظر م شورا نمي با

 اعضاء و تأئيد كاركرد پيمانكار توسط مديران ذيربط در حدود اختيار شهردار، مطالبات پيمانكار پرداخت گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  10

11  -  -  ☐      

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

ثبت شده به  14/5/1399مورخ  1399ـ  3204اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
رشت به علت شيوع در دبيرخانه شورا مبني اينكه شهرداري  21/5/99مورخ  1120شماره 

ويروس كرونا و اهميت اقدامات پيشگيرانه و رعايت پروتكل هاي بهداشتي جهت حفظ 
لوازم تنظيف و مواد "تحت عنوان 121104سالمت همكاران و شهروندان، در رديف اعتباري 

ريال در حوزه مركزي با كمبود اعتبار مواجه شده و  000/000/000/1شوينده با اعتبار اوليه 
ريال از 000/000/000/2فزايش اعتبار رديف فوق، در نظر دارد؛ نسبت به كسر مبلغ جهت ا
 170207ريال از رديف 000/000/000/2و مبلغ  "اقالم غير مترقبه"تحت عنوان  170211رديف 

جمعاً به مبلغ  "هاي قضايي، جرايم و عوارض دادگاه هاآراي محكوميت"تحت عنوان 
بودجه سال جاري اقدام نمايد و  121104نمودن به رديف  اضافه"ريال  و 000/000/000/4

 121104همچنين با توجه به كسري اعتبار در حوزه سازمان حمل و نقل و ترافيك  در رديف 
در نظر دارد: نسبت به كسر مبلغ  "لوازم تنظيف و مواد شوينده"تحت عنوان

يدكي (اعتبار مربوط به لوازم "تحت عنوان  121106ريال از رديف اعتباري 000/000/000/1
  بودجه سال جاري اقدام نمايد.  121104و اضافه نمودن به رديف "سازمان)

در كميسيون برنامه و 

بودجه و حقوقي شورا 

مطرح و پس از بحث و 

تبادل نظر و اخذ رأي با 

پيشنهاد شهرداري موافقت 

  گرديد.

در كميسيون حمل و نقل و 

ترافيك شورا مطرح و پس 

ادل نظر و اخذ از بحث و  تب

رأي با پيشنهاد شهرداري 

  موافقت گرديد.

151  

  

  

  

  

  

78  

  

  

  

16/6/99  

  

  

  

  

  

15/6/99  

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
يو بررس هايسركش يبا ماسك باشد، اما ط ستيباي: طبق سه بخشنامه ستاد مبارزه با كرونا كشور ورود به ادارات مندعنوان تذكر اظهار داشتبه يذاكرآقاي 

در معرض خطر  كنندگانمراجعه ريسا نينشده است و هم پرسنل شهردار و همچن تيموضوع رعا نيا عنوانچيهها بهبنده به مناطق و سازمان يدانيم يها
ار قرار ك انيبسته شود، شورا در جر يقرار است پرداخت شود و قرارداد ياست كه اگر مبالغ نيبنده بر ا شنهاديكرد: پ ديتأك نيهمچن ايشان .رنديگيقرار م

 ميونا باشبار كر شياحتمال وجود دارد كه در مهرماه شاهد افزا نيا النيگ يعلوم پزشك ينيبشي: طبق پگفتند حهيال نيپور در خصوص ا يحاج آقاي . رديبگ
هر ش يوشو و ضدعفونجهت شست آالتنيماش تصاصاخ يالزم برا يآمادگ ديشود و با ينيبشيحفظ جان شهروندان پ يكار برا نيا ستيبايم نيبنابرا ،

   شوديانجام م ايشانموارد تحت نظارت  نيشهردار وجود دارد كه ا اراتيعنوان اختبه ي: سقفخاطر نشان كردند  زين رمضانپورآقاي  . وجود داشته باشد
  ندارم. ياعتماد ايشان يبسپارم كه به عملكرد مال يكار را به شهردار توانمينم رايمخالف هستم، ز يطيشرا ني: بنده در چننددر پاسخ گفت يذاكردكتر  

  تا موضوعات به اطالع شورا برسد. ند داد شنهاديپ يعلو در نهايت آقاي

  متن مصـوبه شـورا:

صوص افزايش  شهرداري درخ شنهادي  سالجاري تحت عنوان  121104 اعتبار رديف با اليحه پي  شوينده مواد و تنظيف لوازم"بودجه 
به مبلغ  در حوزه" ــر مبلغ  000/000/000/4مركزي جمعاً  با كس  غير اقالم"تحت عنوان  170211 رديف ريال از000/000/000/2ريال و 

ــايي، هاي محكوميت رايآ"تحت عنوان  170207 ريال از رديف000/000/000/2و مبلغ  "مترقبه و   "ها دادگاه عوارض و جرايم قض
ــافه نمودن به رديف  ــال جاري  121104اض ــالجاري تحت عنوان 121104 رديفهمچنين با افزايش اعتبار  وبودجه س  لوازم"بودجه س

سر مبلغ مذكور 000/000/000/1به مبلغ   ترافيك و نقل و حملسازمان  در حوزه "شوينده مواد و تنظيف  اعتباري رديف ازريال و با ك
بودجه ســال جاري و با مفاد اليحه  121104و اضــافه نمودن به رديف ")ســازمان به مربوط اعتبار( دكيي لوازم"تحت عنوان  121106

 پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  حجت جذب  2
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  احمد رمضانپور  3
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  رضا رسولي  4
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  بهراد ذاكري  5
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  فاطمه شيرزاد  6
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  سيداميرحسين علوي  7
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عاقل منش  8
      ☐☐☐☐  ☒☒☒☒  محمدحسن عليپور  9
10  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      
11  -  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐      

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

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

3  

  

  3ـ1

شماره  ينامه فرماندار شت به  ستان ر شهر ثبت   17/6/99مورخ  8155/1/99/8029محترم 
و اعالم نظر درخصوص  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 17/6/99مورخ  1361شده به شماره 

 29/5/1399مورخ شهر رشت اسالمي  يجلسه شوراپنجاه و هشتمين  كصدويمصوبات  1بند
  به شرح؛

مصــوبات آن شــورا با عنايت به اينكه جزييات طرح الزام شــهرداري به ابالغ  1پيرامون بند -1
سيون هاي ماده  ست ل 100پيامكي آراء كمي شده ا صول آن اعالم نظر خواهد اعالم ن ذا پس از و

  شد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
الزام شهرداري به ابالغ "با موضوع طرح  شهر رشت ياسالم يشورا 29/5/1399مورخ  جلسه 158صورتجلسه  1 در خصوص بند

  :100پيامكي آراء كميسيون هاي ماده 
 مي باشد. 100تغيير و عنوان طرح : الزام شهرداري به اعالم پيامكي صدور آراء كميسيون ماده  "اعالم  "به   "ابالغ  "ـ كلمه 

 كوتاه از صدور راي مطلع گردند. ـ پس از صدور راي كميسيون، افراد ذينفع در پرونده از طريق ارسال پيامك

ـ فاصله بين زمان صدور و اعالم راي به كمترين زمان ممكن كاهش يافته و فرصت ايجاد رانت اطالعاتي از دالالن و سودجويان  
 احتمالي گرفته شود.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴۶ ~ 

 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  3ـ2

ثبت شده   17/6/99مورخ  8155/1/99/8029محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
شماره  س رامونيشورا پ رخانهيدر دب 17/6/99مورخ  1361به  صوص  يبرر  2بند و اعالم نظر درخ
  به شرح؛ 29/5/1399مورخ شهر رشت اسالمي  يجلسه شوراپنجاه و هشتمين  كصدويمصوبات 

ــماره  ــتناد آراي وحدت رويه ش هيات عمومي ديوان  21/2/1382-70و  17/7/1372-129به اس
شهرداري جمع آوري دكه ها و كيوسك قانون  55ماده  2عدالت اداري به موجب تبصره يك بند 

هاي واقع در ســطح معابر عمومي از وظايف شــهرداري اســت بنابراين بند دو مصــوبات دائر بر 
ــي  موافقت با جابجايي و انتقال دكه آقاي كامبيز بهاري از بلوار ديلمان به روبروي نظام مهندس

  ساختمان خارج از حدود اختيارات شوراست.

      

  رات :خالصه مفيد مذاك
...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
با موضوع جابجايي و انتقال دكه آقاي  شهر رشت ياسالم يشورا 29/5/1399مورخ  جلسه 158صورتجلسه  2در خصوص بند 

  كامبيز بهاري؛
قانون مستثني شدن شهرداري هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها، ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از ـ به موجب 

  شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر، شهرداري ها با اخذ اجاره بهاي مناسب مجاز به واگذاري دكه با عقد قرارداد اجاره مي باشند.

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها... تصويب معامالت  80ماده 14قانون شهرداري و بند  55ده ما 9ـ از سويي مستند به بند 

ي شهرداري و نظارت بر آن ها اعم از خريد و فروش، اجاره و ... با رعايت صرفه و صالح شهرداري و مقررات  آيين نامه مالي بر عهده ي شورا

ن جابه جايي دكه كه مستلزم عقد قرارداد اجاره ي عرصه براي مكان جديد مي باشد نياز به شهر مي باشد. بنابراين جانمايي و همچني

 مصوبه شوراي شهر دارد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1
      ☐  ☒  حجت جذب  2
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3
      ☐  ☒  رضا رسولي  4
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9
10  -  ☐  ☐      
11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٧ ~ 

 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  3ـ3

ثبت شده به شماره   17/6/99مورخ  8155/1/99/8029محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  7بند و اعالم نظر درخصوص  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب 17/6/99مورخ   1361

  به شرح؛ 29/5/1399مورخ  شهر رشت ي اسالميجلسه شوراپنجاه و هشتمين 
قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب  9مطابق تبصره ماده ـ 

آيين نامه اجرايي تشكيالت انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي  9شهرداران و تبصره ماده 
جلسات فوق العاده شوراي شهر حسب تشخيص،ضرورت فرماندار بخشدار شهردار اسالمي شهر 

يا شورا با اعالم كتبي تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه يا بنا به اعتراض مراجع ذي ربط مذكور 
قانون ياد شده در مهلت مقرر قانوني تشكيل مي گردد.بنا به مراتب مذكور اصل بر  90در ماده 

است و تشكيل جلسه فوق العاده بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و عادي بودن جلسه 
دالئلي از قبيل نياز فوري شهر واولويت طرح و يا اليحه مورد نظر نسبت -1مستند به دليل باشد 

حالت -3ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت-2به ساير موارد مطروحه 
مصوبات دائر بر  7مقابله سريع با خسارت حتمي بنابراين بند  كامال اضطراري و حياتي و براي

تشكيل جلسات به صورت فوق العاده در روز چهارشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه و بدون ذكر 
دليل تشخيص ضرورت و دستور جلسه مشخص از اين جهت كه اصالح قانون و آيين نامه براي 

  ارج از حدود اختيارات آن شوراست.افزايش تعداد جلسات عادي تلقتي مي گردد خ

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
مورخ  جلسه 158صورتجلسه  7در خصوص بند  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

  با موضوع تشكيل جلسات به صورت فوق العاده در روز چهارشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه؛ شهر رشت ياسالم يشورا 29/5/1399
صوبه مورخ  صالح م صوبه معترض عنه در ا صورت  25/06/98م سوم هر ماه  شورا از هفته اول و آخر به هفته اول و  سات عادي  و تغيير زمان جل

  ق العاده اشتباه تايپي بوده ، لذا متن مصوبه به شرح ذيل اصالح مي گردد؛گرفته است و اعالم هفته هاي دوم و چهارم براي جلسات فو
نفر از  8با توجه به حضور  ،صحن شوراي اسالمي شهر رشت عاديجلسات  نحوه برگزارينظر اعضاي محترم شورا در مورد همچنين پس از بحث و تبادل"

شورا، به اتفاق آرا  شواعضاي محترم  سات عادي صحن  شد؛ جل ساعت ، هر ماهسوم  را، هفته اول ومقرر  شنبه رأس  و در صورت تعطيلي روز  18روز چهار
 .شنبه برگزار گردد

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    -  9   جمـــع
  ☐☐☐☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٨ ~ 

 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. 20جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده شورا  4

  خالصه مفيد مذاكرات :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  متن مصـوبه شـورا:

سه فوق 2رأي موافق و  7نظر و اخذ رأي با همچنين پس از بحث و تبادل شد؛ جل سي رأي مخالف مقرر  شورا به منظور برر العاده 

  برگزار گردد. 22/6/99روز شنبه مورخ  18طرح  استيضاح شهردار رشت رأس ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☒  ☐  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  5

      ☒  ☐  فاطمه شيرزاد  6

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  7

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  8

      ☐  ☒  عليپورمحمدحسن   9

10  -  ☐  ☐      

11  -  ☐  ☐      

    2  7   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴٩ ~ 

 

  

 در محل ساختمان شوراي 18:30(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و شصت و دومين جلسه23/6/99مورخ  1410براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي اسالمي 

  دستورات جلسه : 

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (ناصر حاج محمدي) 20/6/99/ش مورخ 1384/99تن از اعضاي محترم شورا به شماره  6بررسي نامه   

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 يگرام را شهدا امام و شهدا نام و شهيد احمد ميرزايي، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا در ابتداي جلسه،

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

بودن جلسه فوق با توجه  نيو سنگ يبا اشاره به سخت عرض سالم، ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  استيرجناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،    

انتخاب و و كشور ما  ينيد يساالرنظام مردمبرقراري  ،يسالما يخوب نظام جمهور اتياز خصوص يكي: ندشهردار رشت، گفت ضاحيطرح است يبه بررس

  شهر و روستا است. يمجلس و انتخابات شوراها ندگانينما ،يجمهور استيمختلف از جمله ر يهاانتخابات در بخش

است. از جمله  يدر سطح محل رانيانجام داده است انتخاب وزرا در سطح كشور و انتخاب مد ارتباطنيگذار دراكه قانون يفياز وظا يكي:ندادامه داد ايشان

  .ديورود كرده و دخالت نما ستيبايوجود داشته باشد م يراديا يياست و اگر احساس كند در جا يگذارمردم قانون ندگانينما فيوظا

 يمثال در جلسات شورا يرخ ندهد، عنوان داشته است كه برا يسادگآنكه موضوعات به يگذار برا: قانونندشهر رشت، افزود ياسالم يشورامحترم  استير

دو/سوم از كل  ستيبايبرسد م جهيبه نت يساسصورت احبه يموضوع دينبا كهييبرسد و ازآنجا تيتا جلسات به رسم ابنديدو/سوم اعضا حضور  ستيبايشهر م

بدهند.  ينفر رأ 8 ستيبايم زيشهردار ن يبركنار يبرا رسديم تينفر به رسم 8شهر رشت با  ياگر امروز جلسه شورا يعنيبدهند،  ياعضا نسبت به آن رأ

  كنند. ضاحياست تيمردم است كه سؤال، نظارت و در نها ندگانيحق مسلم نما نيا

موضوع  نيهم يبرا م،يشهردار كار را ادامه ده كيسال شورا با  4 انيبود كه تا پا نيبر ا ميپنجم تصم يراه شورا ي: در ابتداندكرد ديتأك رمضانپورآقاي 

نفره  22 ستيل نيا انيدر م م،يديرس ينصرتدكتر  يآقا نهينفر افراد شاخص به گز 22 انيبرگزار شد و از م ييهاپنجم نشست ياز آغاز به كار شورا شيپ

 نينجم اپ يشورا يما از ابتدا تيهستند، نگاه و ن ريمقام معاون وزقائم گريكشور است، فرد درينفر از آنان امروز معاون وز كيحضور داشتند،  ياافراد برجسته

ها از و... سبب شد تا فرصت يرونيب يهادخالت ،يشهر تيريمختلف از جمله عدم مقاومت مد يلياما بنا به دال م،يبرسان انيشهردار كار را به پا كيبود كه با 

  .ميشهر خدمت كن نيا يبرا ميبتوان يكرنگيو  يبا همدل ندهيسال آ كيدر  ميدواريدست برود و اكنون ام

  

  

  

  

  

  

 24/6/99 مورخ :      162جلسـه شـماره:



  

~ ١۵٠ ~ 

 

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

مبني بر طرح استيضاح شهردار رشت (آقاي  20/6/99/ش مورخ 1384/99شورا به شماره تن از اعضاي محترم  6نامه 
  ناصر حاج محمدي)  شامل موارد مشروحه ذيل؛

ـ عدم توجه به صرفه و صالح شهرداري رشت در برگزاري مناقصه خريد و تجهيز حوزه كارخانه كود آلي كه 1
تضييع بيت المال گشته و مورد ايراد سازمان هاي نظارتي  منجر به اختالف قيمت در تامين ملزومات اين پروژه و

نيز واقع شده است و همچنين سازمان شهرداري هاي وزارت كشور نسبت به عدم استفاده از منابع اختصاص 
  يافته اخطار نموده است.

عايت قانون هكتار، به داليل ذيل ر 14ـ در خصوص قرارداد پروژه سرمايه گذاري گيل لند در زميني با مساحت 2
و همچنين صرفه و صالح شهر ، شهرداري و بيت المال صورت نگرفته و حقوق شهرداري رشت مورد احجاف واقع 

  شده است.
  ـ سند مالكيت زمين مربوط به سرمايه گذاري هنوز به نام شهرداري رشت صادر نگرديد و كاربري آن مشخص نيست.

ـ برآورد هزينه هاي ساخت به طور قابل مالحظه اي باالتر از مبالغ واقعي هزينه كرد در مقطع زماني كه برآورد و كارشناسي  
  هزينه انجام شده صورت گرفته است.

از سهام پارك آبي واقع در مجموعه چند  %55كل پروژه گيل لند به صرفاً  %10ـ تغيير سهم مشاركت شهرداري رشت از 
گيل لند كه شامل هتل، رستوران ، فضاي تجاري ، پارك آبي و ... مي باشد ، بر خالف مجوز شورا مبني بر مشاركت  منظوره

  در كل پروژه مذكور كه براي شهرداري رشت توجيه اقتصادي ندارد.
صورت گرفته هزار تومان  600ميليون ريال معادل  6ـ كارشناسي قيمت زمين بر اساس كاربري گورستان با قيمت متري 

  است.
  ـ معرفي مشاور از سوي سرمايه گذار صورت گرفته است.

ـ فسخ قرارداد اجاره منزل قبلي شهردار رشت كه هنوز مهلت آن به اتمام نرسيده و اجاره ماهيانه آن نيز از 3
ارد يمحل هزينه تعمير و بهسازي آن پيشاپيش پرداخت شده بود و اجاره منزل مسكوني با وديعه حدود يك ميل

تومان آن هم در شرايطي كه شهرداري رشت حتي از پرداخت حقوق و بيمه تكليفي نيروهاي خود عاجز مانده 
 است.

شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر منع حضور  12/11/98/ش مورخ 2039/98ـ عليرغم ابالغ مصوبه شماره 4
ماني و نظارت حين ساخت در دفاتر كاركنان شهرداري مرتبط با وظيفه صدور ، اصالح و تمديد پروانه ساخت

خصوصي فني و مهندسي ساختمان و يا همكاري با آنان ؛ كه در راستاي رعايت مصالح شهرداري و ممانعت از 
تعارض منافع و عدم هدايت آگاهانه مراجعين به دفاتر خاص و معين تصويب شده است و اجراي آن مورد تاكيد  

 نون شهردار رشت هيچ اقدام موثري انجام نداده است.و تذكر اعضا شورا نيز بوده است  تاك

شهرداري اقدام به قطع دو اصله درخت واقع در خيابان معلم نمود با اين توجيه كه درختان مذكور  98ـ در سال 5
خشك شده بودند و به صورت جايگزين درختان ديگري در همان محل و با همان اندازه كاشته خواهند شد جناب 

بفرمايند چرا تاكنون شهرداري نسبت به كاشت مجدد درختان در همان محل اقدام ننموده است  شهردار توضيح
 با اين كه در اسفند ماه گذشته اين كار از لحاظ فني مهيا بوده است.

ـ بدون توجه به معيارهاي گزينشي نسبت به انتخاب و انتصاب مشاوران خود اقدام نموده اند كه نتيجه آن 6
ه براي يكي از مشاوران نزديك ايشان رخ داده و منجر به بازداشت ايشان گرديده؛ كه اين امر مشكالتي است ك

كل مجموعه شهرداري رشت را زير سئوال برده و حتي پس از درخواست شورا به عنوان نهاد ناظر بر شهرداري 
 ننموده اند. مشاوران را به اين شورا ارائه، مدارك و مستندات مربوط به عملكردوپرداختيهاي به

 24/6/99مورخ  117169و ش ر ـ  22/6/99مورخ  115382و پاسخ شهردار محترم رشت طي شماره هاي ش ر ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه سواالت  24/6/99مورخ  1424و  22/6/99مورخ  1400ثبت شده به شماره هاي 

در پاسخ به نامه طرح   12/6/99مورخ  108184-و موارد مطروحه در طرح استيضاح عيناً طي نامه شماره  ش ر
به صورت كتبي و همچنين شفاهاً در يكصدو شصتمين جلسه شوراي  3/6/99/ش مورخ 1068/99سوال شماره 

پاسخ داده شده است و النهايه ضمن احترام به آراء و نظرات اعضاي محترم  12/6/99اسالمي شهر رشت مورخ 
تصميم مجموعه شوراي محترم درخصوص استيضاح مورد قبول و پذيرش شوراي اسالمي شهر، هرگونه اتخاذ 

  ايشان بوده و نياز به حضور اينجانب شهردار(ناصر حاج محمدي) نمي باشد.

      



  

~ ١۵١ ~ 

 

  
  
  
  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :

 شانيا يبه بركنار يو رأ يحاج محمد يآقا يهاشورا از پاسخ ي: قانع نشدن اعضاندكرد ديدر ادامه تأكجناب آقاي احمد رمضانپور رئيس محترم شورا 

 يهاو تالش دهيكش ياريبس يهايخوابيسرد هنگام بارش برف ب يشهادت دهم كه در هوا ستيباياست، بنده م دهيزحمت نكش يكه و ستين نينشان از ا

در  يهستند موفق باشند و اگر ضعف يدر هر منصب شانيا ميدواريام فتاد،يمردم بود كه اتفاق ن ندگانيبود قانع شدن نما ماند، اما آنچه كه مهكرده ياريبس

  پوشانده و برطرف شود. ندهيدر آ شديم دهيد يو يعملكرد كنون

  د.شو يرشت انتخاب و معرف ديشورا شهردار جد ياعضا يالعاده روز چهارشنبه با رأتا در جلسه فوق ندكرد يدواريشهر رشت ابراز ام يشورامحترم  سيرئ

ار بودن و ك يبوم ندهي: محور انتخاب شهردار آنداذعان داشت ند،ينما يمدنظر خود را معرف يهانهيشورا گز ياعضا نكهيا انيبا ب نيهمچن رمضانپورآقاي 

 صوصمردم شهر رشت در خ يدلخور ميكارآمد و امتحان پس داده بتوان ،يشهردار بوم كيباشد تا با انتخاب  ياسالم ينظام مقدس جمهور يبرا ياسيس

  .نماييمتوسعه شهر كمك و به  مييرا جبران نما يم انتخاب شهردار بومعد

  .نديبه رشت بهتر و برتر كمك نما دنيرس يتا در راستا ندو... خواست يياجرا ،يتيامن ،ينظارت يهادستگاه ياز تمام ايشان

  متن مصـوبه شـورا:

مفاد پاسخ ارسالي و اخذ رأي مخفي، با توجه به حضور  پس از طرح سواالت و موارد استيضاح با عنايت به عدم حضور شهردار و

رأي 1رأي ممتنع و   2رأي مخالف ،  8تن از اعضاي محترم شورا در جلسه، شهردار رشت جناب آقاي ناصر حاج محمدي با  11

 موافق، رأي اعتماد نياورد و از سمت شهرداري رشت بركنار شدند.

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

در ادامه با توجه به اينكه انتخاب شهردار جديد به هفته آتي موكول گرديد مستند به تبصره ذيل 
) 24/4/96قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها (اصالحي مورخ  83ماده 

تا زمان انتخاب شهردار اتخاذ  تصميم مقرر گرديد؛ نسبت به انتخاب و معرفي سرپرست شهـرداري 
  گردد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات :

ن نظر قطعاً از حس ني: اندرشت، گفت يشهردارمحترم سرپرست  ييناصر عطاآقاي به  كيتبر انيبا بجناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا 

خدمت موفق  ريدر مس دوارميو ام ميگويم كياند و بنده به شما تبررشت انتخاب كرده يعنوان سرپرست شهردارشمارا به يرأ 10شورا بوده كه با  ياعضا

برخاسته از نظرات مردم است، بنده معتقد هستم وحدت  كننديشورا ارائه م ياز اعضا كيكه هر  ياست، نظر اديز اريها بس: دغدغهندافزود ايشان  .ديباش

رهرو آن  دياست كه با يراه نيرا شكست دادند. ا ميرژ نيطاغوت استفاده كرده و ا مياز آن در مبارزه با رژ هيعلاست كه امام رحمة اهللا  يادواژهيكلمه كل

قطعاً اگر با همان  د،يببر شيكار را پ يمداراست كه در جهت وحدت ورود كرده و با اخالق ني: درخواست بنده انداضافه كرد رمضانپورآقاي دكتر   .ميباش

 تيريهنرمندانه مد ستيبايهنر است و شما م كي تيريخواهد رفت. مد شيپ يخوبكارها به ديكن جاديوحدت را ا نيكه در شما وجود دارد ا يسالمت نفس

  .دييمان

  متن مصـوبه شـورا:

صره ذيل ماده  ستند به تب صالحي مورخ  83م شهرها (ا سالمي  شوراهاي ا شكيالت، وظايف و انتخابات  ) 24/4/96قانون ت

ـرداري تا زمان انتخاب شهردار جديد، بين كاركنان شهرداري، آقايان:  ـ و ناصر  علي مقصوديجهت تعيين سرپرست شه

شت، با  شهرداري ر صادي  صر عطايي معاون محترم مالي و اقت رأي موافق و با  10عطايي رأي گيري به عمل آمد و آقاي نا

 حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداري رشت انتخاب شدند.



  

~ ١۵٢ ~ 

 

  

  يافت. پايانبا ذكر صلوات   20:30جلسه رأس ساعت  

  

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  3

  خالصه مفيد مذاكرات :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

شماره هاي   العاده شورا به منظور بررسي لوايح شهرداري بهنظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقپس از بحث و تبادل

روز   18و همچنين انتخاب شهردار رشت، رأس ساعت  2/6/99مورخ  99/ 4488،ش ر ف / 5/6/99مورخ  2398/99رف/ش

 برگزار گردد. 26/6/99چهارشنبه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٣ ~ 

 

  

در محل  20:30العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت (فوق ، يكصد و شصت و سومين جلسه25/6/99مورخ  1425براساس دعوتنامه شماره 

 بخش قرآن محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيساسالمي  ساختمان شوراي

   مجيد برگزار گرديد.

  دستورات جلسه : 

  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح  

  درخصوص واگذاري خدمات بهره برداري و  تعميرات  5/6/1399مورخ  1399ـ 2398بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ

  شهرداري رشت. CNGجايگاه  6اساسي 

   در دبيرخانه  13/6/99مورخ  1341ثبت شده به شماره  2/6/1399مورخ  1399ـ  4488بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ

  .1399رشت پيشنهادي سال  فناوري اطالعات  و ارتباطات شهرداري خدمات سازمان درآمد و بهاي تعرفه شورا به پيوست اصالحيه

 .انتخاب شهـــردار رشت  

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 راميگ را شهدا امام و شهدا نام و شهيد سعيد آلياني،  ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با علي پور، منشي محترم شــورا در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن

  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

استاد شهريار، اظهار كردند: درگذشت در ابتدا جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رييس محترم شوراي اسالمي شهر رشت با اشاره به فرارسيدن سالروز درگذشت 

  نمايم.اين استاد علم و ادب را به جامعه ادبي و ادبيات فارسي تسليت عرض مي

ر (ع) و فرزند ايشان امام ايشان با اشاره به سالروز والدت حضرت امام محمدباقر (ع)، بيان كردند: اين امام همام شاگردان بسياري داشته و در زمان امام محمد باق

الدت اين امام ده وجعفر صادق(ع) اصول و مباني كالم مربوط به شيعيان تكميل شد و تفسير مباني كالم و اصول نيز آغاز شد و شاگردان بسياري تربيت شدند، بن

  نمايم.هُمام را به تمامي پويندگان راه آن بزرگواران تبريك عرض مي

گ تحميلي، افزودند: اين روز، روز خاصي براي مردم ايران است. رژيم بعثي عراق با هدف براندازي جمهوري نوپاي آقاي رمضانپور در ادامه با اشاره به سالروز آغاز جن

الجزاير آغاز تجاوز به خاك كشورمان را اعالم كرد. اين  1975هاي تلويزيوني با پاره كردن قرارداد استان ما حمله كرد و صدام با حضور در برابر دوربين 5اسالمي به 

استان مرزي كشورمان نيز آسيب وارد كرده و برخي را از بين بردند. اين جنگ نابرابر توسط نظام سلطه بود كه به كشورمان تحميل  5ژيم حتي به بناهاي تاريخي ر

اين  ي نيز هنوز مفقوداالثر هستند وشد. بسياري از عزيزان و بزرگان ما در اين جنگ به شهادت رسيدند، بسياري به اسارت گرفته شدند، بسياري جانباز شده و برخ

واقعه عاشورا دو اي بزرگ براي كشورمان بود كه خوشبختانه با مقاومت مردم و نهادها از جمله بسيج، سپاه، ارتش و... همه وارد ميدان شده و با الهام از جنگ ضايعه

  پيروزي را براي كشورمان به ارمغان آورند.

شد حتي يك وجب از ها ميهايي كه از ابرقدرتحفظ خاك كشورمان بود كه رژيم بعث عراق نتوانست با تمام امكانات و حمايتايشان ادامه دادند: پيروزي نخست 

توجه است. عنوان تجاوز جنگي بود، اين دو پيروزي در تاريخ جهان قابلخاك ميهن عزيزمان را اشغال كند و پيروزي دوم معرفي صدام در سازمان ملل متحد به

  واريم معضالت و مشكالتي كه براي كشورمان وجود دارد به بركت دعاي خانواده شهدا و جانبازان برطرف گردد.اميد

 25/6/99 مورخ :      163جلسـه شـماره:



  

~ ١۵۴ ~ 

 

انده را انجام دهيم. اقيمرييس محترم شوراي شهر با بيان اينكه كمتر از يك سال تا پايان كار شوراي پنجم فرصت باقيست خاطر نشان كردند: بايد كارهاي زيربنايي ب

، داريكه انتخاب شهردار براي اعضاي شورا و مردم مهم است و بايد با انتخاب خوب خود جبران مافات كنيم و فردي را انتخاب كنيم كه شورا و شهر طبيعي است

ته سابقه فعاليت داشهاي كور شهر و منابع پايدار شهري را بشناسد. داراي سابقه مديريت و كارهاي اجرايي باشد در مسائل مختلف كاري، سياسي و اجتماعي گره

  باشد.

ند اند، تأييد كردند: تمامي اعضا به دنبال اين هستند تا انتخابي داشته باشآقاي رمضانپور با بيان اينكه خوشبختانه افراد بومي زيادي در حال حاضر مدنظر قرار گرفته

قرار  هاي آنان مورد بررسيها و برنامهرار بر اين شد با اين افراد گفتگو شود و طرحها قكه پيام شادي براي مردم به ارمغان بياورد، بنابراين با توجه به تعدد گزينه

خواهيم از اين زمان استفاده كنيم و با در نظر گرفتن فورس زماني قصد انجام اين كار را ماه براي انتخاب شهردار وقت داريم، اما نمي 3صورت قانوني گيرد. ما به

  داريم.

از آن در اسفندماه ماه است، زيرا پس مانده، اظهار داشتند: عمالً زمان ما براي كار كردن تا پايان بهمنتشريح شرايط شورا در فرصت باقيرييس محترم شورا با 

ند بنده روز آخر نيز همانازآن نيز تعطيالت عيد نوروز و انتخابات شورا و ساير مسائل كار را براي انجام امور سخت خواهد كرد. درگير حقوق پرسنل خواهيم بود و پس

ع جز اين باشد و منافر بهروز نخست كار خواهم كرد، ما نسبت به اين نظام، شهدا و ايثارگران تعلقاتي داريم، هرگاه اين تفكر پايدار شود رشد خواهيم كرد، اما اگ

  پذيرند.بندي و باندبازي اتفاق بيفتد مردم شهرمان آن را نميطلبي، گروه

هاي تصدي سمت شهردار دريافت و در روز دوشنبه موضوع انتخاب شهردار پيگيري هاي گزينه: بر اساس پيشنهاد اعضاي شورا طي روزهاي آتي برنامهايشان افزودند

  خواهد شد.

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

ز رفتن آقاي نصرتي از شهرداري رشت روندي آغاز شد سپس آقاي بهراد ذاكري، رييس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي شهر اظهار داشتند: پس ا

صورت پيوسته و مشخص اشتباهاتي را مرتكب شد و در نهايت به انتخابي رسيد كه بعدها اكثريت مطلق شورا كه معتقدم شوراي شهر در يك بازه زماني مشخص به

چنيني را مطرح كردند. صحبت بنده  اين است اي وجود نداشته و داليلي اينهدر خصوص شورا نسبت به انتخاب آن پشيمان شده و بسياري از دوستان گفتند چار

اي بيروني، هاي وجود نداشت. تذكر جدي بنده به عدم دخالت افراد بيروني، سازمانچنيني را مرتكب نشويم تا در آينده به مردم بگوييم كه چارهكه مجدد اشتباه اين

هايي وجود دارد كه برخي افراد در تالش خواهم به مجموعه خودشان تذكر دهند، شنيدهست. از شخص آقاي استاندار ميهاي بيروني انهادهاي بيروني و مجموعه

بايست يأثيرپذير باشد مهستند تا بر روي استقالل رأي اعضاي شورا تأثير بگذارند. اين موضوع خالف قانون، شئونات و اخالق است، هر عضو محترم شورا كه بخواهد ت

كس حق ندارد براي نمايندگان مردم چيزي را تكليف كند و با فشارهاي گوناگون تر صحبت خواهم كرد. هيچاً پاسخگو شود، بنده در خصوص اين موضوع شفافبعد

  نظر نمايندگان مردم را به سمت فرد خاصي تغيير بدهد.

شود آن فرد را از سر خود باز كرده و پست شهرداري كنيد دليل نميي را پيدا نميگويم، اگر براي كسي جايگاهتر ميآقاي دكتر ذاكري تأكيد كردند: كمي شفاف

يز وجود ه مجدد نرشت را براي آنان در نظر بگيرند، شهر رشت مركز استان گيالن با قدمت تاريخي و فرهنگي است، اين روزها حال رشت خوب نيست و فرصت اشتبا

شوراي  مانده ازپاي خود را از روي گردن اين شهر كه ناي نفس كشيدن ندارد، بردارند و اجازه بدهند در اين فرصت باقيندارد و توصيه بنده به دوستان اين است كه 

  هاي دوستي و شرايط ديگر شهردار رشت انتخاب شود.صرف رابطهپنجم كار مثبتي انجام شود، نه اينكه به

 شدند،هاي بنده متوجه موضوعات ميبايست از صحبتهايي كه مي، خاطر نشان كردند: آنرييس محترم كميسون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا

ود، من تقديم استعفاي خقطعاً آگاه هستند، اما در جلسات بعدي قطعاً نه باكي از استعفا از شورا  دارم و نه باكي از گفتن حقيقت پس در صورت ادامه اين روند ض

  حقايق را خواهم گفت.

 قاي اسماعيل حاجي پور، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر رشت در خصوص سنگ مزار زنده ياد شيون فومني، اظهار داشتند:در ادامه آ

يون د شماه قبل فرزند شاعر مرحوم استاد شيون فومني از ما درخواست داشتند تا به وضعيت سنگ مزار اين شاعر فقيد رسيدگي شود، سنگ مزار استا 8حدود 

زار گ مفومني آسيب زيادي ديده است، اين كمترين درخواست خانواده استاد شيون فومني است كه سنگ مزار ايشان ترميم شود، درخواست براي تعويض سن

  ترميم مطرح است. نيست، تنها موضوع

است كه به سرپرست شهرداري ابالغ شود تا در اسرع وقت ترميم سنگ  آقاي حاجي پور ادامه دادند: ايشان از مفاخر و عزيزان اين شهر هستند و درخواست بنده اين

  مزار استاد شيون فومني انجام شود . 



  

~ ١۵۵ ~ 

 

  دستورات جلسه : 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

1  

ثبت شده به  5/6/1399مورخ  1399ـ 2398اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت  18/6/99مورخ  1370شماره 

شهرداري رشت(جايگاه  CNGجايگاه  6واگذاري خدمات بهره برداري و  تعميرات اساسي 
مسافر شهرداري رشت، ميدان گيل، الكان، دولت آباد، تازه  هاي؛ سازمان حمل و نقل و بار و

في ما بين شهرداري  4/7/97مورخ  128873آباد، نخودچر) با عنايت به قرارداد شماره 
با  و 15/7/98مورخ  125369رشت و شركت سيال سامانه انديشه و تمديد آن به شماره 

نامه مالي مزايده برابر آيين جهت واگذاري از طريق برگزاري ،توجه به اتمام قرارداد
  ، اقدام نمايد.شهرداري

سيون حمل  در كمي
و نقــل و ترافيــك 
مطرح و پس از بحث 
و تبادل نظر با اليحه 
ــادي  ــه ــيشـــــن پ
ــهرداري از طريق  ش
مي  مو ع خوان  فرا

  موافقت گرديد.

79  25/6/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :
خاطرنشان كردند: درخواست  CNGجايگاه  6برداري و تعميرات اساسيونقل همچنين درخصوص اليحه واگذاري خدمات بهرهرئيس محترم كميسيون حمل

گذارد، اما معاون امور زيربنايي و رئيس سازمان گفت كار را به فراخوان ميشهرداري با دفاعيات افرادي كه به شورا آمدند متفاوت است. شهرداري مي
ه تأكيد كردند: نكاتي كه اشاره شد اين بود ك ايشان ونقل بحثشان اين بود كه پيمانكار فعلي فعاليت قابل قبولي دارد و به همين فرد واگذار شود.حمل

دهد و چند آيتم ديگر، البته نظر ما برگزاري ها را نميپيمانكار حدود يك و نيم ميليارد قطعات آورده و ذخيره كرده است و اجازه از كار افتادن دستگاه
عنوان يكي از مفاد فراخوان در نظر گرفته شود، ما در اين ت پيمانكار فعلي بهاي باشد كه امكاناگونهاي پيش نيايد؛ اما فراخوان بهفراخوان بود تا شائبه

سپس آقاي رمضانپور نيز در خصوص اين اليحه اظهار داشتند: دو ماه از زمان قرارداد  خصوص اصالحاتي را در نظر گرفتيم تا روند فراخوان انجام شود.
ايم تا دو ماه ديگر به اين كار اضافه شود تا روند برگزاري فراخوان انجام شود. و ما نيز درخواست كرده گذشته و بنا به اختيارات اين روند ادامه داشته است

گذرد و ما به رسد و زمان ميماه قبل از پايان آن مورد بررسي و فراخوان مجدد قرار گيرد، اين ضعف ماست كه قرارداد به پايان مي 6بايست قرارداد مي
اخوان آن هستيم. موضوعي كه مطرح شده بود بحث ترك تشريفات بود، اما ترك تشريفات موضوعي است كه بايد در شرايط ضروري و دنبال انجام امور فر

رئيس محترم شوراي شهر بيان داشتند: در ادامه آقاي فرهام زاهد،  نائب خاص انجام شود. ما به جهت رفع ابهام موضوع برگزاري فراخوان را مطرح نموديم.
  ماه انجام شود تا مقدمات فراخوان صورت پذيرد. 2اد بنده اين است كه با توجه به وجود شرايط تمديد در قرارداد، تمديد قرارداد به مدت پيشنه

  متن مصـوبه شـورا:

 "رشت شهرداري CNGجايگاه 6 اساسي تعميرات و برداري بهره خدمات واگذاري"با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
 از طريق فراخوان عمومي برابر مفاد اليحه پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11
    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵۶ ~ 

 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

2  

مورخ  1399ـ  4488اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه  13/6/99مورخ  1341ثبت شده به شماره  2/6/1399

 خدمات سازمان درآمد و بهاي تعرفه شورا به پيوست اصالحيه
 99رشت پيشنهادي سال  شهرداريفناوري اطالعات  و ارتباطات 

مورخ  102704و برابر نامه شماره  4/2/99مورخ  8325پيرو اليحه 
سرپرست محترم سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات  3/6/99

  شهرداري رشت جهت بررسي و تصويب.

مشترك كميسيون هاي درجلسه
برنامه و بودجه و حقوقي شورا  و نيز 

طرح و عمران و توسعه شهري شورا م
  پس از بحث و تبادل نظر

با كليات اليحه پيشنهادي موافقت 
 گرديد.

  

  
153  
  

  
  
  
223  

25/6/99  

  خالصه مفيد مذاكرات :

شده در در ادامه آقاي اميرحسين علوي، رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا، در خصوص اليحه اظهار داشتند: با توجه به ايرادات مطرح 

شورا در خصوص اين اليحه توسط فرمانداري شهرستان رشت اصالحيه سازمان فاوا به شورا ارائه شده است.  با توجه به اينكه اليحه فوق بر مصوبه قبلي 

  گيري و تأييد آن وجود ندارد.اساس اصالحيه سازمان بر روي اليحه مصوب پيشين است منعي براي رأي

  متن مصـوبه شـورا:

ــنهادي  ــوص با اليحه پيش ــهرداري در خص ــازمان فناوري اطالعات و ارتباطات "ش ــالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات س اص

 (پيوستي) به اتفاق آرا موافقت گرديد.1399شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  10

      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۵٧ ~ 

 

  

  يافت. با ذكر صلوات پايان  21:30جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

        انتخاب شهردار رشت  3

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  متن مصـوبه شـورا:

هفت تن از اعضاي محترم شورا مبني بر  26/6/99/ش مورخ 1431/99و با توجه به درخواست شماره در جلسه مطرح مراتب 

با توجه به و پس از بحث و تبادل نظر به منظور انتخاب شهردار رشت  31/6/99برگزاري جلسه فوق العاده روز دوشنبه مورخ 

مبني بر مسكوت گذاشتن انتخاب شهردار تا روز دوشنبه، با شورا  محترم سيرئ شنهاديپبنا به  ضرورت و اهميت موضوع و

مسكوت گذاشتن انتخاب شهردار جهت بررسي بيشتر تا روز دوشنبه به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ جلسه فوق العاده 

 برگزار گردد. 18رأس ساعت  31/6/99به منظور انتخاب شهردار، روز دوشنبه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  1

      ☐  ☒  حجت جذب  2

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  3

      ☐  ☒  رضا رسولي  4

      ☐  ☒  فرهام زاهد  5

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  6

      ☐  ☒  شيرزادفاطمه   7

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  8

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  9

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  10

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  11

    -  11   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒☒☒☒تصويب شد                      تصميم شورا


