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  فروردين ، ارديبهشت و خرداد
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  فهرست مطالب    
  

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

  ٦ص                 ١٩٣جلسه 

  ٢٦ص                 ١٩٤جلسه 

  ٣٦ص  ...................... ارديبهشت ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٤١ص                            ١٩٥جلسه 

  ٤٨ص                            ١٩٦جلسه 

  ٥٨ص                            ١٩٧جلسه 

  ٦٩ص                            ١٩٨جلسه 

  ٨١ص                            ١٩٩جلسه 

  ٨٩ص  ...................... خرداد ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون

  ٩٢ص                            ٢٠٠جلسه 

  ١٠٠ص                            ٢٠١جلسه 

  ١١١ص                            ٢٠٢جلسه 

  ١١٢ص                            ٢٠٣جلسه 
  
  

  : تهيه و تنظيم

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

   ئول سايت و فنآوري اطالعات شورامسسعيـد جعفـري :  

  مسئول پيگيري مصوبات شورازاده : طاهره مهدي 

  وراشـ يـمسئــول حقـوقـنـژاد :  كيفاطمـه ن

  مسئول و كارشناس امور اداري شوراي :  ــم نعمتـمـري

  كارشناس پيگيري مصوباتمهتاب حبيبي : 

  متصدي امور دفتري شوراحميدرضا شيرافكن :                         
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  ١٤٠٠ فروردين
    ١٩٤و   جلسه    ١٩٣جلسه 
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  » ١٤٠٠  نـرورديـفورا ـه شـگانجـاي پنـهميسيونـرد كـار عملكــآم« 

  
  کمیسیون

  ایــه هـــامــداد نــتع
  طرح شده در صحن شورا

  ٣  برنامه و بودجه و حقوقی

  -   بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٢  توسعه و عمران

  ١  حمل و نقل و ترافیک
  ١  فرهنگی و اجتماعی

  ٢  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

   فقره  ٩٠ : هاي واردهتعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی و

  ،محیط زیست بهداشت

  و خدمات شهری

و توسعه  

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق 

٧٦  -   ٢  ١  ٤  ٠  ٧  

  فقره  ١٣٢ تعداد نامه هاي صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٢  : تعداد جلسات

  مصوبه  ١٧  : تعداد مصوبات

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  محیط زیست ،بهداشت
  خدمات شهری و

  وتوسعه 

  عمران

  و ترافیک

  ونقلحمل
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

٢  -   ١  -   ٢  -   ١٢  
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كمك مالي  )تومان ميليون پنج(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠در خصوص پرداخت مبلغ  موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت ـ 
رشت)، از محل رديف  شهرداري محترم همكاران از تقي نيا اكبر علي به خانم ناهيد جوان پور (همسر مرحوم آقاي

  ."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢اعتباري 

كمك مالي  )تومان ميليون سه(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با 
  ."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢ناصراني ، از محل كد اعتباري  فقيهي به خانم مريم

تومان) جهت  ميليون سي(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ 
تحت عنوان " ١٢٠٢٠٥بسته معيشتي  به افراد نيازمند در اختيار سپاه قدس گيالن ، از محل كد اعتباري  ٧٥٠تهيه 

  ."اجراي برنامه هاي آموزشي مذهبي فرهنگي و هنري

كمك مالي  )تومان ه ميليوند(ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ 
  ."تشويقي هايپرداخت و هدايا"تحت عنوان ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف از تشويقي به آقاي ايرج سلحشور،

ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص بسته حمايتي شهرداري رشت با توجه به شيوع ويروس كرونا 
  فرمانداري مبني بر اصالح متن ماده واحده و تبصره ذيل آن به شرح؛در نحوه پرداخت عوارض با عنايت به نامه 

با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال در راستاي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
ابع بالقوه به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و به منظور حفظ حقوق شهروندان و نيز با هدف صيانت از من

كليه مالكيني كه جهت اخذ پروانه ساختماني، تمديد، اصالح پروانه، صدور گواهي عدم "درآمدي شهرداري رشت، 
هاي مربوط  كه منجر به احداث و يا افزايش بنا شده باشد و يا جهت پروانه توسعه بنا، به خالف و صدور مفاصاحساب

رداخت عوارض احتسابي به صورت نقد اقدام و ساير حقوق قانوني شهرداري مراجعه مي نمايند، چنانچه نسبت به پ
متعلقه به ملك مورد تقاضا را تعيين تكليف نمايند. پرداخت كليه عوارض مترتب بر ساخت (عوارض احداث، پذيره و 

افزوده ناشي تعرفه (عوارض ارزش  ٥٩مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات و عوارض موضوع ماده 
(تا پايان مردادماه  ١٤٠٠در پنج ماهه اول سال  %٣٠از تغيير طرح هاي مصوب شهري)) مشمول جايزه تشويقي به ميزان 

   .) خواهند شد١٤٠٠سال 
 ١مندي از تشويقي فوق، نمي تواند ساير مصوبات تشويقي مشابه از جمله بندالزم به توضيح است مالك در صورت بهره

 ٢٤/١٢/١٣٩٩مصوبات يكصد و نود و يكمين جلسه شورا مورخ  ١١تشويقي در بخش ساخت و ساز موضوع بند تسهيالت 
 را استفاده نمايد.

ريال(سي ميليون تومان) كمك مالي  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ 
  به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن.

  سي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكوني مسكن مهر.ـ برر

كمك مالي به  )تومان ميليون دو(ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص پرداخت مبلغ 
بودجه سالجاري  ١٥٠٣٠٢از محل رديف اعتباري  آقاي مهدي ياوري نژاد جهت درمان فرزندشان به نام ماهان ياوري نژاد،

  ."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"تحت عنوان

  شهــرداري رشت. ١٤٠٠كرد دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سال  ـ موافقت با اليحه پيشنهاد شهرداري درخصوص هزينه

 ١٤٠٠ فرورديناهم مصوبات شورا در 
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(معاونين مالي و اقتصادي مناطق و  ـ موافقت با اليحه پيشنهاد شهرداري در خصوص ذيحساب مناطق و سازمان ها
  روساي اداره مالي و اقتصادي سازمان هاي وابسته)

ـ تصويب اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات، سازمان آتش نشاني و خدمات 
با  "١٤٠٠سال  ايمني و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري رشت پيشنهادي

  اصالحاتي .

  شهرداري رشت. ١٤٠٠ـ بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال 

ـ بررسي انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبيا در خصوص احداث تقاطع هاي غيرهمسطح ميدان نيروي دريايي و ميدان 
  امام حسين (ع) شهر رشت.

  فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛ بررسي اعتراضـ 

  نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت و قرارداد تقسيط *اصالحيه آيين

  در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات  يقيتشو زه*جاي

  آبي  پارك مشاركتي *پروژه

  ؛"شوراي اسالمي شهر رشت  ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال "*

؛ مقرر شد؛ موضوع مجددا در قالب اليحه "١٣٩٩ارض از متقاضيان اخذ پروانه ساختماني در سال *سازوكار دريافت عو
  توسط شهرداري رشت تنظيم و مطرح گردد.

  

 

 

در محل  ١١:٤٥(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، يكصدو نودو سومين جلسه١٦/١/١٤٠٠مورخ ٥٣اساس دعوتنامه شماره بر 
بخش قرآن  شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي ساختمان شوراي

   مجيد برگزار گرديد.

   جلسه : اتدستور

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

  در خصوص پرداخت مبلغ  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٣٤-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
 يبودجه سالجار  ١٥٠٣٠٢ ياعتبار فيجوان پور، از محل رد ديبه خانم ناه يتومان) كمك مال ونيلي(پنج مالير ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

  ."ريپذ بيو كمك به اقشار آس يسامانده"تحت عنوان

  در خصوص پرداخت مبلغ  ٢٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١١٥٧٤- رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
تحت   ١٥٠٣٠٢ ي، از محل كد اعتبار يناصران يهيفق ميبه خانم مر يتومان) كمك مال ونيلي(سه مالير ٠٠٠/٠٠٠/٣٠

  ."ريپذ بيو كمك به اقشار آس يسامانده"عنوان

 ١٨/١/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٣ماره: جلسه ش     
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  در خصوص پرداخت مبلغ  ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩-١١٧٧٤- رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
، از  النيسپاه قدس گ اريدر اخت ازمنديبه افراد ن  يشتيبسته مع ٧٥٠ هيتومان) جهت ته ونيليم ي(سالير ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠

  . "يو هنر يفرهنگ يمذهب يآموزش يبرنامه ها يتحت عنوان اجرا" ١٢٠٢٠٥ يمحل كد اعتبار

 در خصوص پرداخت مبلغ   ٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٨٥٠-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررسـ
 فيو با كسر مبلغ مذكور از رد انينايو كم ب انينايناب هاي ورزش اتيبه ه يتومان) كمك مال ونيلي(سه م الير ٠٠٠/٠٠٠/٣٠

تحت  ١٥٠٢٠٨ ياعتبار فيو اضافه نمودن به رد "ريذپ بيآسو كمك به اقشار  يسامانده"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢ ياعتبار
  ها. اتيجهت كمك به باشگاه ها و ه "١٨/١٥٠٢٠٨ـ  يكمك به بخش عموم"عنوان

  در خصوص پرداخت مبلغ   ٢٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٧٧٥-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
تحت  ١٥٠٣٠٤ ياعتبار فيسلحشور، از رد رجيا يبه آقا يقيتشو يتومان) كمك مال ونيلي(ده مالير ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

  ."يقيتشو هاي¬و پرداخت ايهدا"عنوان

  در خصوص پرداخت مبلغ  ٢٤/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠١٨٨-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
اعتبار  ينيبشيو با توجه به عدم پ النياستان گ زيم يرو سيتن اتيبه ه يتومان) كمك مال ونيلي(پنج م الير ٠٠٠/٠٠٠/٥٠
 ياعتبار فيو  با كسر مبلغ مذكور از رد ١٣٩٩سال  وبدر بودجه مص يورزش هاي¬ئتيكمك به باشگاه ها و ه يبرا

تحت  ١٥٠٢٠٨ ياعتبار فيو اضافه نمودن به رد "NGOنهاد مردم يهاكمك به سازمان"تحت عنوان ١٥٠٢٠٤
  ها. اتيكمك به باشگاه ها و هجهت  "يكمك به بخش عموم"عنوان

  يشهردار يتيدر خصوص بسته حما ١٠/١/١٤٠٠مورخ ١٤٠٠- ٤٤- رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس 
  كرونا در نحوه پرداخت عوارض . روسيو وعيرشت با توجه به ش

 در خصوص پرداخت مبلغ  ٤/١٢/٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٦٢٩-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
(كمك  ١٥٠٢٠٧فياز رد الن،يگ يبه موسسه خانه مطبوعات و رسانه ها يتومان) كمك مال ونيليم ي(س الير ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠

  ).ريپذ بياقشار آس يبه موسسات خصوص

  در خصوص  نحوه محاسبه ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٥٨١-رشت به شماره ش رف يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس
  مسكن مهر . يمسكون يواحدها يخالف ساختمان

  ياعتراض به  بندها رامونيپ ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار يبررس 
به  يشهر رشت با موضوعات ياسالم يشورا ٢٤/١٢/٩٩جلسه مورخ  نيكميو نود و  كصديمصوبات   ٢٢و  ١٩، ١٦، ١١، ١٠

در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات ،  يقيتشو زهيرشت،جا يرمطالبات شهردا طيتقس يياجرا نامه نييآ هيشرح؛(اصالح
 انيعوارض از متقاض افتيشهر رشت و سازوكار در ياسالم يشورا ١٤٠٠سال  يشنهاديبودجه پ ،يپارك آب يپروژه مشا ركت

  ).  ١٣٩٩در سال  ياناخذ پروانه ساختم

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ايزدپناه، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با ، منشي محترم شــورامحمد حسن علي پوردر ابتداي جلسه، جناب آقاي 

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:
پنجم  يجلسه شورا نياول يبرگزاربه با اشاره عرض سالم  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن ،احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي 

توسعه  يمثبت برا يآن وجود داشته باشد كه خروج قيفدوره شورا تو نياز ا ماندهيروز باق ١٢٩در  ميدواري: اماظهار كردند، ١٤٠٠شهر رشت در سال 
: ندنشان كرد و شهر رشت، خاطر النياستان گ ران،يمردم ا يبرا قيو توف يسالمت يبا آرزو ايشان  .ميينما جاديشهروندان ا يشهر و خدمات و رفاه برا
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پور با اشاره رمضان آقاي   شود. جادياي مردم جهان برا يو روان يو آرامش روحدر كل دنيا ريشه كن شود كرونا  روسيكه و خواهمياز خداوند منان م
 يمقام معظم رهبر شاتيفرما پيرو دوارمي: امادامه دادند ،يجمهور استيو ر ياسالم يانتخابات شورا يو برگزار ١٤٠٠خرداد ماه  ٢٨بودن  شيبه در پ

 ينظام مقدس جمهور نيبه رخ دشمنان و مخالفرا نظام، حكومت و دولتمان  تيمشروع يحضور حداكثر نيو ا فتدياتفاق ب يحضور حداكثر كي
رييس محترم   .يي مي باشداجرا يهائتيه اريالزامات در اخت جاديا نيو ا ميهست يالزامات ازمندين يحضور حداكثر نيبه ا دنيرس يبرا ،بكشد ياسالم
 يبرا زين يالزامات مراجع نينظارت است، در كنار ا ئتيو ه هايفرماندار اريآن در اخت يعهده دولت و اجرا هانتخابات ب ي: برگزارندكرد ديتأك شورا
 زيانجام شود و بنده ن يبود كه مشاركت حداكثر نيام، نظر دوستان اداشته يو نظارت يتيبا مراجع امن ييهاو نظارت وجود دارد. بنده  صحبت يبررس

عنوان و به گاهياج نيمردم در ا ندهيعنوان نمابنده به م،يقانون عمل كن نصبر اساس  دياست كه ما با نيارائه دادم؛ اما آنچه مهم است ا ييراهكارها
. مردم ما همواره دهميكرده است در انقالب و ثبات نظام نقش داشته باشد، به فرماندار شهرستان رشت تذكر م يكه در حد بضاعت خودش سع يفرد

سخت نظام  يهاميدشمن و تحر يهاكردند و توطئه يستادگيتالش و ا يمرزو برون يداخل يهاو در جنگ ستادنديا يانقالب و در كنار رهبر نيا يپا
: امروز ما در عرصه انتخابات با دو ندادامه دادشهر  يشورامحترم  سيرئ  مردم سخت گرفت. نيبه ا دياند و بنده معتقدم نباسلطه را پشت سر گذاشته

. امروز مردم به ابدينگاه تحقق  نيتا ا مينرا فراهم ك نهيزم دي. ما باشوديم يمقام معظم رهبر اتيكه مانع از تحقق منو ميمواجه هست يمشكل اساس
 يدهنده راه انقالب باشند، بنده به آقاو ادامه ستنديانقالب با ياند پاانقالب و مردم آمده نيا ن. امروز فرزندااندزهيانگيزده و بدلسرد، دل يليهر دل

  افراد اظهارنظر كند.رد صالحيت حق ندارد در مورد  ينهاد نظارت كيبه صرف گزارش  نكهيبه ا دهم،يفرماندار تذكر م
كه  يگزارشاستناد به آن وجود داشته باشد، نه  يبرا يمستندات قانون ديشود با تيقرار است رد صالح ي: اگر فردتصريح كردند رمضانپورآقاي 

و حاال  ريخ ايباشد  دهيو زمان جنگ را د نيمنافق انيجر ،ريخ اياست  دهيد رااز انقالب  شيآن پ دهنده شده و فرد ارائه چگونه ارائه ستين مشخص
اذعان  ايشان  به مستند شده است. ليهمان تبد نموده كهارائه  يورزغرض يگزارش از رو كيكرده و  دايپ يگاهيجااين فرد به تخته خورده و  يدر

 ديبا زينظارت ن ئتيكنند، ه يستادگيبدون مستند ا يهاگزارش گونهنيدر برابر ا ديفرماندار با ي. آقادهميفرماندار تذكر م ي: بنده به آقاندداشت
(عج) است، صاحب  انانقالب امام زم نيباشد. انقالب ما صاحب دارد. صاحب ا نيچن ديبا زين يمراجع نظارت يموضوع برا نيانجام دهد. ا يكار نيچن

عمل  يو گروه ياقهيسل ميو اگر بخواه ميمنطقه هست نيدر ا زانيعز نيشده است، امروز ما وارث ا ختهيناحق راست كه به ييانقالب خون شهدا نيا
و  يدلسرد نيمردم ا تا ميتالش كن دي. ما باميرا تحقق بخش يهدف مقام معظم رهبر ميتوانيو نم ميها را بدهخون نيپاسخ ا ميتوانينم ميكن
 اني: بنده از برگزاركنندگان و مجرندكرد حيتصر شورامحترم  استير  .ابنديحضور در انتخابات با آرامش خاطر را كنار بگذارند و  يزگيانگيو ب يزدگدل

و  يشخص يهاقهيآنچه قانون گفته است را عمل كنند و از اعمال سل خواهميشهر و روستا م يو شوراها يجمهور استيكنندگان انتخابات رو نظارت
در  نيرمضانپور همچنآقاي   .مينظام بزن نيبه مخالف گريد ياتا ضربه ميباش ردمم يدست بردارند تا شاهد حضور حداكثر يو حزب يو گروه يخانوادگ

از مؤسسات وابسته به سازمان ملل  يكي ي: سازمان بهداشت جهانندوگفت نداشاره كرد زينو هفته سالمت  بهداشت  يروز جهان دنيادامه به فرارس
 كثرفراهم نمودن حدا زيسازمان ن نياهداف ا نيتراز مهم يكيمردم جهان نسبت به بهداشت است و  يسازمان باال بردن آگاه نياست. رسالت عمده ا

و جا دارد كه از زحمات و  ميادهيرا د يسازمان جهان نيا ياست و در زمان كرونا حضور حداكثر نيزم يرو يهاانسان هيكل يبرا يامكانات بهداشت
 انددهيرس دتكرده و به شها ميخط مقدم جان خود را تقد نيكه در ا يزانيو خاطره تمام عز ادي ني. همچنمييو تشكر نما ريكادر درمان تقد يهاتالش

 يبه انرژ يابيكه خواهان دست ميا: ما بارها اعالم كردهعنوان داشتند ،ياهسته يروز انرژ نيفرورد ٢٠در ادامه با اشاره به  ايشان  .مي داريم يرا گرام
را خواندم كه در آن نوشته بود  يامقاله ١٣٥٢. بنده در سال اهميت نداردما  يبرا خواهدياز ما م يزيچه چ ايدن نكهيو ا ميهست ياهسته زيآمصلح
قدرتمند جهان به  يكشورها از ياريببرد و اكنون بس نيرا از ب نيبار كل كره زم ١٥ ارشيدر اخت ياهسته حاتيقادر بود با تسل ماندر آن ز كايآمر

 يدر راستا ياهسته يانرژ زيآماستفاده صلح يعنيعلم  نيا يهامستقل به حداقل يكه كشورها ستنديدارند و حاضر ن يابيدست يعلم دهيپد نيا
  هستند. خواهتيطلب و تمامقدرت زانيكه جهان خواران تا چه م دهدينشان م نيو ا ابنديآن دست  يو كاربردها معلو شيافزا

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
رشت  محترم : از شهرداراظهار كردند ديآغاز سال جد كيشهر ضمن تبر يشورا سهيرئئتيهمحترم عضو ، پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

 پوريعلآقاي   .مييرا فراهم نما انيهمشهر يموجبات دلگرم يفكربا هم ميباشد تا بتوان كاريپا ،يو مردم يدانيتا مانند گذشته با حضور م ميخواستار
نوروز و  اميدر ا  سطح شهر يبهداشت يهاسي: سروخاطرنشان كردندشهر رشت،  يبهداشت يهاسيها و سروپارك تيبا انتقاد از وضع نيهمچن
 عضو  ؟وجود ندارد يها نظارتدر پارك ايهستند، آ يدچار نواقص زيها نپارك يبوده و هستند، لوازم ورزش يمشكالت يدر حال حاضر دارا نيهمچن

وروب مواجه با سنوات انباشت شده كارگران حوزه رفت ي: در حوزه كارگرندكرد حيشورا با اشاره به مشكالت حوزه پسماند، تصر سهيرئئتيهمحترم 
 تدارند كه مشكال يندگانينما دانندياست و م يشهر تيريكند. امروز سكوت كارگران نشانه احترام به مد يشتريتالش ب ديسازمان پسماند با م،يهست
قرار  ايآ كنند،يفعًال كار نم يجاري: رانندگان استادامه دادندشهر  يجاريقرارداد رانندگان است تيبا اشاره به وضعايشان   .كننديم يها را مطالبه گرآن

كارگران  ي: تماميادآور شدندرشت،  يكارگران شهردار يبا اشاره به پاك دست انيشهر در پا يشورا محترم عضو  ها بسته شود؟با آن يقرارداد ستين
كرد و آن را به صاحبش  دايپول نقد را پ ييرشت كه مبلغ باال يخصوص آن كارگر شهرداره ب شوند،يثابت كردند كه حالل و حرام را متوجه م

  .رشت است يو شهردار يكارگر جامعه  يو سرافراز يسربلند مايه يموضوع  نيبازگرداند. ا
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  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
آزاد كردن  رامونيغلط پ ماتيشورا، با اشاره به تصم يو خدمات شهر ستيز طيبهداشت، مح ونيسيكممحترم  سيرئ، يبهراد ذاكر در ادامه آقاي

را رقم  يجان افراد را به خطر انداخته و اتفاقات ناگوار توانديم يريگميدر تصم ريروز تأخ كي ي: حتاظهار كردندآن،  يامدهاينوروز و پ اميسفرها در ا
شاهد حضور مسافران  زيدرست بوده و اكنون ن يريگمياز عدم تصم يشهرها ناش يبرخ تيوضع رييكرونا و تغ يفعل طي: شراندافزود يذاكر آقاي  بزند.

بر  ديبا تأكايشان   .ميمواجه هست روسيو نيهمچنان با ا كهيشده است، درحال يكرونا عاد كننديتصور م ي. برخميباشيتجمعات م يريگو شكل
حفظ  يپرسنل را برا يبخشنامه دوركار زيرشت نمحترم : شهردار ندكرد حيرشت تصر يپرسنل و كاركنان شهردار يو دوركار يكار فتيضرورت ش

 محترم عضو  است. يالزام يها و مناطق شهرداردر سازمان ياصول بهداشت تيرعا يكند، از طرف يياجرا ميطور مستقو مردم مجددًا به پرسنل يسالمت
 نيا نهيزم در ياقدام چي: تاكنون هندكرد ديدانشسرا توسط شهردار رشت، تأك يخيساختمان تار تيوضع يريگيبر پ ديبا تأك انيشهر در پا يشورا

  گرفته است؟ ورتص نهيزم نيدر ا يكه با توجه به مصوبه شورا تاكنون چه اقدامد نپاسخ ده بايدنشده و شهردار رشت  انجام يخيساختمان تار

  نطق پيش از دستور ناطق سوم:
 ييو روستا يشهر ركليمد آقاي مسعود كاظمي، با اشاره به نامه، شورا و حقوقي برنامه، بودجه ونيسيكم محترم سيير ، حجت جذب در ادامه آقاي

 CNG و نيمشاور ،يبه صورت حجم يبا شهردار يكه در حال همكار يافراد ليست تمامنامه آمده است كه  نيدر ا :اظهار داشتند الن،يگ ياستاندار
 يشورا و... م ني، مشاورCNGپرسنل  ،يجارينامه شامل رانندگان است ني: افزودندا آقاي جذب   .نديارسال نما به استانداري و ليتكم ار باشند يم

 سييربينا، فرهام زاهد در ادامه آقاي   .ستين حيصح يزيچ نيشوند كه چن يموضوع نم نيافراد شامل ا نيشده است كه ا يتلق نگونهي، اما اباشد
اظهار  جينهاد، سپاه و بسمردم يهاآمدن سازمان كاريكرونا با پا يماريبا اشاره به كاهش باز وقت آقاي جذب استفاده كرده و شهر يشورامحترم 

 يهااستان تيكه وضع يطيدر شرا. تأسف دارد يجا كه ميكرونا هست يصعود ريس شاهدنادرست و با آزاد كردن سفرها  يميبا تصم: متأسفانه كردند
كشور  يشهرها يو بعض دنديرس يزرد كرونا به نارنج تياز وضع النيگ يداشتند، سفرها آزاد شد و شهرها يخوزستان و تهران متفاوت بود و مشكالت

كه سال  ي: قرار بود به پاكبان پاك دست رشتعنوان داشتند يپاكبان پاك دست رشت يشورا با اشاره به ماجرامحترم  سيرئبينا  هم قرمز شدند.
نشده  اقدام انجام نيشود، اما تاكنون ا هيدر مسكن مهر رشت هد يواحد مسكون كيو به صاحبش بازگرداند  دايتومان پول پ ارديليم كيگذشته، مبلغ 

  دهم.و در اين خصوص به آقاي شهردار تذكر مي  برسد جهيمهم در اسرع وقت به نت نيز شهردار تقاضا دارم او بنده ا
  

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه  ٢٨/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٨٣ثبت شده به شماره   ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩-٢٦١٢٨٨-ـ نامه شهرداري رشت به شماره ش ر١
  اعالم وصول شد. "شهرداري رشت ١٤٠٠اجرايي بودجه سال ضوابط "شورا درخصوص 

در دبيرخانه  ٢٨/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٨٢ثبت شده به شماره  ٢٦/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩-١١٧٢٥-ـ  اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٢
ظر و اخذ رأي با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل ن "شهرداري رشت ١٣٩٩اصالح بودجه سال "شورا درخصوص 

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

در دبيرخانه  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٣٩ثبت شده به شماره  ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩-١١٨٤٢-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٣
با قيد دو  "١٤٠٠د و بهاي خدمات سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري پيشنهادي سال اصالحيه تعرفه درآم "شورا درخصوص 

فوريت در جلسه مطرح و پس 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 ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٥ثبت شده به شماره  ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩-١١٧١٧-شماره ش رف ـ اليحه شهرداري رشت به٤
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر و تعرفه درآمد و بهاي خدمات عمران و  "درخصوص 

دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي  با قيد "١٤٠٠بازآفريني شهري شهرداري رشت پيشنهادي سال 
  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  ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ٦٧ثبت شده به شماره  ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩- ١١٢٠٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف٥
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان مديريت پسماند، سازمان مديريت آرامستان هاي شهرداري رشت  "درخصوص 

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با دو فوريت و يك  "١٤٠٠پيشنهادي سال 
  شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. فوريت آن به اتفاق آرا مقرر
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  دستورات جلسه :

ضمن تصويب دو فوريت با توجه به پيشنهاد اعضاي محترم شورا با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
كمك مالي به خانم ناهيد جوان پور، از محل رديف  )تومان ميليون پنج(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ "در خصوص  

و با توجه به حضور ده تن از "پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢اعتباري 
    اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

    

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون  

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٣٤-اليحه يك فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٠به شماره 

كمك مالي به خانم ناهيد  )تومان ميليون پنج(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 
 بر رشت كه شهرداري محترم همكاران از تقي نيا اكبر علي پور همسر مرحوم آقايجوان

 قرار دشوار مالي شرايط در نامبرده است و گفته وداع را فاني دار كرونا بيماري به ابتال اثر
 ١٥٠٣٠٢اند و از محل رديف اعتباري نموده را مالي مساعدت دريافت تقاضاي و داشته

  اقدام نمايد.  "پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان 

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  ذاكريبهراد   ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ٢٣/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٥٧٤-اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤١شده به شماره 

 فقيهي كمك مالي به خانم مريم )تومان ميليون سه(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠نسبت به پرداخت مبلغ 
 محترم درمان معاونت ١١/١٢/٩٩-/پ٣/١٤٥/١٦/خ/١٨٩٩٢شماره  نامهناصراني، حسب 

 ايشان را تاييد بيماري كه گيالن استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
 درمان ادامه براي كه شيرابه توكلي امين محمد درخواست آقاي به عنايت با است و گرديده
 درمان هايهزينه در مالي استطاعت عدم علت به و بوده خاص بيماري داراي كه خود همسر

تحت   ١٥٠٣٠٢و از محل كد اعتباري  است نموده را مالي كمك دريافت تقاضاي
  اقدام نمايد.  "پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"عنوان

      



  

~ ١١ ~ 
 

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠مبلغ پرداخت  ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
 و ساماندهي"تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢ناصراني ، از محل كد اعتباري  فقيهي كمك مالي به خانم مريم )تومان ميليون سه(ريال

  ، با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا،  به اتفاق آرا موافقت گرديد."پذير آسيب اقشار به كمك
  

 

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠مبلغ ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت  متن مصـوبه شـورا:
سپاه قدس گيالن، از محل كد  افراد نيازمند در اختيار بسته معيشتي به ٧٥٠تومان) جهت تهيه  ميليون سي(ريال

    به اتفاق آرا موافقت گرديد. "تحت عنوان اجراي برنامه هاي آموزشي مذهبي فرهنگي و هنري" ١٢٠٢٠٥اعتباري 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ٢٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩-١١٧٧٤-اليحه  دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در  ٢٨/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٧١ثبت شده به شماره  

جهت   )تومان ميليون سي(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
سپاه قدس گيالن، با عنايت به  افراد نيازمند در اختيار بسته معيشتي به  ٧٥٠تهيه 

مبني بر نور با محوريت نهضت كمك مؤمنانه و بند يك مصوبه مصوبات روز ملي راهيان
شهرداري رشت و از  ٩/١١/٩٩مشاركت شهرداري بدين منظور و برابر مصوبه جلسه 

تحت عنوان اجراي برنامه هاي آموزشي مذهبي فرهنگي و " ١٢٠٢٠٥محل كد اعتباري 
  اقدام نمايد. "هنري

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧



  

~ ١٢ ~ 
 

  

 ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  مصـوبه شـورا:متن 
عمومي  بخش به كمك"تحت عنوان ١٥٠٢٠٨  تومان) كمك مالي به هيات ورزش هاي نابينايان و كم بينايان، از رديف ميليون (سه

اضافه  و "پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢ اعتباري و با كسر مبلغ مذكور از رديف "١٨/١٥٠٢٠٨ـ 
    ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.١٥٠٢٠٨ اعتباري رديف نمودن به

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون  

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت  ٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٨٥٠-اليحه  دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد در  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٢شده به شماره 

تومان) كمك مالي به هيات ورزش  ميليون (سه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠نسبت به پرداخت مبلغ 
 و ها باشگاه به كمك براي اعتبار بينيپيش عدم هاي نابينايان و كم بينايان با توجه به

 اعتباري با كسر مبلغ مذكور از رديف ١٣٩٩ سال مصوب بودجه در ورزشي هاي هيئت
 رديف اضافه نمودن به و "پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"تحت عنوان ١٥٠٣٠٢
 به كمك جهت "١٨/١٥٠٢٠٨عمومي ـ  بخش به كمك"تحت عنوان  ١٥٠٢٠٨ اعتباري

 و نابينايان هاي ورزش هيات محترم رياست درخواست به عنايت و هيات ها و  با باشگاه ها
رشته ورزشي آقايان  ٧كه در  ٥/١٢/٩٩-٣٥/١٢٤ به شماره رشت شهرستان بينايان كم

رشته  ٥نفره، وزنه برداري قدرتي، شطرنج، دو و ميداني، جودو، شنا) و  ٥(گلبال، فوتبال 
 هايهزينه بر عالوه ورزشي بانوان (گلبال، شطرنج، دو و ميداني، شنا، بولينگ) فعال شده و

 تمرينات در حضور جهت نابينا ورزشكاران خاص شرايط علت به مسابقات برگزاري و اعزام
 به جهت حاليه نمايد،مي پرداخت هيئت را سنگيني ذهاب اياب ورزشي، سالن به منزل از

مالي  كمك تقاضاي نابينايان، و بينايان كم براي ورزشي مختلف هايرشته گسترش و بسط
  نموده اند، اقدام نمايد. را

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٣ ~ 
 

  

خصوص  پرداخت مبلغ  ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
 و هدايا"تحت عنوان ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف از كمك مالي تشويقي به آقاي ايرج سلحشور، )تومان ده ميليون(ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

    اتفاق آرا موافقت گرديد.با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، به  "تشويقي هايپرداخت

  

نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون  
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ٢٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٧٧٥- اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٤ثبت شده به شماره 

كمك مالي  )تومان ده ميليون(ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
 بين داوران پيشكسوتان، از نامبرده اينكه به عنايت تشويقي به آقاي ايرج سلحشور، با

تحت  ١٥٠٣٠٤ اعتباري رديف از و باشدمي كشور كشتي ورزشي قهرمانان و المللي
  اقدام نمايد "تشويقي هاي پرداخت و هدايا"عنوان

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت  ٢٤/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠١٨٨- اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٣شده به شماره 

كمك مالي به هيات تنيس  )تومان پنج ميليون(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 
تحت  ١٥٠٢٠٨ اعتباري روي ميز استان گيالن جهت شركت در مسابقات كشوري و از رديف

 ها باشگاه به كمك براي اعتبار بينيپيش عدم و با توجه به"عمومي بخش به كمك"وانعن
 اعتباري رديف با كسر مبلغ مذكور از ١٣٩٩ سال مصوب بودجه در ورزشي هاي هيئت و

 و اضافه نمودن به رديف "NGO نهادمردم هايسازمان به كمك"تحت عنوان ١٥٠٢٠٤
 رياست درخواست به عنايت و هيات ها و با هاباشگاه به كمك جهت ١٥٠٢٠٨ اعتباري

 خصوص در ٢٢/١٠/٩٩- ٤٣٠/٣٥٠ شماره به گيالن استان ميز روي تنيس هيئت محترم
 پسر و دختر نوجوانان و جوانان برتر ليگ مسابقات در شركت براي مالي كمك دريافت
 در حضور جهت آمادگي منظور به مالي مساعدت تقاضاي ١٣٩٩ سال كشور هايباشگاه

  اقدام نمايد. دارند، را گيالن استان آماده و خوب استعدادهاي داشتن به توجه با مسابقات

      



  

~ ١۴ ~ 
 

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
 به كمك"تحت عنوان ١٥٠٢٠٨ اعتباري رديف كمك مالي به هيات تنيس روي ميز استان گيالن، از)تومان پنج ميليون(ريال

 سال مصوب بودجه در ورزشي هاي هيئت و ها باشگاه به كمك براي اعتبار بينيپيش عدم و با توجه به "عمومي بخش
و اضافه نمودن به  "NGO نهادمردم هايسازمان به كمك"تحت عنوان ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف با كسر مبلغ مذكور از ١٣٩٩
  به اتفاق آرا موافقت گرديد.  ،"عمومي بخش به كمك"تحت عنوان ١٥٠٢٠٨ اعتباري رديف

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
   كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت ١٠/١/١٤٠٠مورخ ١٤٠٠- ٤٤-اليحه  دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا با عنايت به عدم امكان بهره  ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ٦٦شده به شماره 

مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال در راستاي رعايت پروتكل 
ه منظور حفظ حقوق بهداشتي به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و ب

شهروندان و نيز با هدف صيانت از منابع بالقوه درآمدي شهرداري رشت، مبني بر 
بررسي و تصويب بسته حمايتي شهرداري رشت با توجه به شيوع ويروس كرونا در 

  نحوه پرداخت عوارض به شرح ذيل؛
گواهي كليه مالكيني كه جهت اخذ پروانه ساختماني، تمديد، اصالح پروانه، صدور "

عدم خالف و صدور مفاصا حساب هاي مربوط كه منجر به احداث و يا افزايش بنا 
شده باشد و يا جهت پروانه توسعه بنا، به شهرداري مراجعه مي نمايند، چنانچه 
نسبت به پرداخت عوارض احتسابي به صورت نقد اقدام و ساير حقوق قانوني متعلقه 

يند. پرداخت كليه عوارض مترتب مشمول به ملك موردتقاضا را تعيين تكليف نما
  "خواهند شد. ١٤٠٠در سه ماهه اول سال  %٣٠جايزه تشويقي به ميزان 

      



  

~ ١۵ ~ 
 

ضمن تصويب دوفوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  بسته حمايتي شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
  شرح ذيل به اتفاق آرا موافقت گرديد؛رشت با توجه به شيوع ويروس كرونا در نحوه پرداخت عوارض به 

كليه مالكيني كه جهت اخذ پروانه ساختماني، تمديد، اصالح پروانه، صدور گواهي عدم خالف و صدور مفاصا حساب هاي "
مربوط كه منجر به احداث و يا افزايش بنا شده باشد و يا جهت پروانه توسعه بنا، به شهرداري مراجعه مي نمايند، چنانچه 

به پرداخت عوارض احتسابي به صورت نقد اقدام و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا را تعيين تكليف نسبت 
  ."خواهند شد ١٤٠٠ماهه اول سال در سه %٣٠نمايند. پرداخت كليه عوارض مترتب مشمول جايزه تشويقي به ميزان 

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

 ٤/١٢/٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٦٢٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر  ٦/١٢/٩٩مورخ  ٢٦٧٠ثبت شده به شماره 

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
ريال(سي ميليون تومان) كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه 

مديرعامل  ٢٦/١١/٩٩مورخ  ٩٥-٣٩١هاي گيالن حسب درخواست شماره 
رم موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن با عنايت به اينكه محت

موسسه فوق الذكر تنها نهاد رسمي حامي رسانه ها و نشريات استان 
تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده كه هزينه هاي موسسه 
از طريق كمك موردي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اسالمي و سازمان 

ي و خصوصي استان تأمين مي گردد و حاليه با توجه به ها و مراكز دولت
مواجه شدن با مشكالت مالياتي تقاضاي كمك مالي را نموده اند و  از 

  (كمك به موسسات خصوصي) اقدام نمايد. ١٥٠٢٠٧رديف

در كميسيون برنامه 
و بودجــه و حقــوقي 
ــا  ــرح و ب ــورا مط ش
ــنهادي  ــه پيش اليح

 موافقت گرديد.
  
  

در كميسيون 
واجتماعي فرهنگي 

شورا مطرح و با 
اليحه پيشنهادي 

  موافقت گرديد.

١٨٤  
  
  
  
  
  
  

١٥٠  

١٥/١/١٤٠  
  
  
  
  
  
  
  

٢٥/١٢/٩٩  



  

~ ١۶ ~ 
 

ريال(سي ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
(كمك به موسسات خصوصي)، با  ١٥٠٢٠٧رديفتومان) كمك مالي به موسسه خانه مطبوعات و رسانه هاي گيالن،  از 
  توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  

  

مسكن مهر،  يواحدها ينحوه محاسبه خالف ساختمان حهيالي شهر، در خصوص شورامحترم  عضو، يرسول رضاآقاي خالصه مفيد مذاكرات : 
اشتباه لحاظ نكرده  از ساختمان را به ييهابخش يكردند كه شهردار افتيدر يامسكن مهر در گذشته پروانه يهاو مجموعه هاي: تعاوناظهار داشتند

چهارم  يراستا شورا نيهم اجرا و نقشه وجود دارد، در انيم يجزئ ييهاتفاوت گريد يبوده است و از سو ياز ماجرا اشتباه شهردار يبخش است.
 شنهاديپ آقاي رسولي  موارد در نظر گرفته شود. نيا يبرا يقبل يمعادل رأ ايدرصد و  باالترينرا با درخواست شهردار وقت ارائه كرد تا  يامصوبه

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☐  حامد عبدالهي  ١١

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  شماره   ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

مورخ  ١٣٩٩-٨٥٨١-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٨ثبت شده به شماره  ١٨/١٠/١٣٩٩

دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت، در خصوص 
نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكوني مسكن 

  به شرح زير اقدام نمايد؛مهر در نظر دارد 
جريمه مربوط به متراژ تخلف ساختمان هاي مسكوني "

متراژ زير بنا مي باشد با ضريب  % ٥مسكن مهر كه كمتر از  
به  % ٥در منطقه محاسبه گردد و متراژ تخلف باالي  ٥/٠

كميسيون ماده صد جهت تعيين تكليف ارسال شود و 
ت كمك و شرايط همچنين از بابت عوارض درآمدي آن به جه

خاص اين پروژه امالك صرفاً مسكوني مسكن مهر كه داراي 
تعرفه نگردد و  ١٣پروانه فاقد اعتبار مي باشند مشمول ماده 

فقط عوارض درآمدي مربوط به متراژ خالف با نرخ و ضوابط 
  "روز محاسبه گردد.

- رشت به شماره  ش رف يشهردار حهيال
ثبت شده به  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ٨٥٨١
شورا  رخانهيدر دب ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٨شماره 

رشت، در خصوص نحوه  يشهردار نكهيبر ا يمبن
 يمسكون يواحدها يمحاسبه خالف ساختمان

  د؛ياقدام نما ريمسكن مهر در نظر دارد به شرح ز
 يمربوط به متراژ تخلف ساختمان ها مهيجر"

 ريمتراژ ز % ٥مسكن مهر كه كمتر از   يمسكون
در منطقه محاسبه  ٥/٠ بيباشد با ضر يبنا م

 ونيسيبه كم % ٥ يگردد و متراژ تخلف باال
ارسال شود و  فيتكل نييماده صد جهت تع

آن به جهت  ياز بابت عوارض درآمد نيهمچن
امالك صرفاً  وژهپر نيخاص ا طيكمك و شرا

پروانه فاقد اعتبار  يمسكن مهر كه دارا يمسكون
تعرفه نگردد و فقط  ١٣باشند مشمول ماده  يم

مربوط به متراژ خالف با نرخ و  يعوارض درآمد
  "ضوابط روز محاسبه گردد.

٢٥٧  
٢٣/
١٢/
٩٩  



  

~ ١٧ ~ 
 

در ادامه آقاي   كنند. انيخود را ب يهاحرف زيموضوع ن نيو افراد حاضر در ا رديقرار گ يمورد بررس قيتلف ونيسيتا موضوع در جلسه كم :ددندا
ندارند كه ما  ياافراد درخواست اضافه نياو  خصوص برگزار شده است نيدر ا ي: تاكنون جلسات متعددندداشت عنوانخصوص  نيدر ا رمضانپور

 در نظر گرفته يموارد الحاق شهمنطقه انجام داده است كه در نق يرا در گذشته شهردار ياشتباه كي. ميداشته باش ١٠٠ماده  ونيسيدر كم يدخالت
 ميكن يگذاراستيشهر س يعنوان شورابه ميخواهيم زيدرصد است، ما ن ٥ ريموارد ز نيموضوع لحاظ نشده و تمام ا نيشده است، اما در صدور پروانه ا

 نيا ست،يموضوع مربوط به فرد ن نيا. شودبرطرف  ستيبايم يتوسط شهردار انزيم نيا ،يشهردار يچهارم و با توجه به خطا يشورا يو به احترام رأ
يم ي: وقتبراز كردندا زين زاهد آقاي .شونديكه از طبقه محروم جامعه محسوب م ميريدر نظر بگ دياز افراد است كه با يامجموعه كي يموضوع برا

 مي در نظر گرفته ٥/٠%كه صرفاً مسكن مهر  ميلحاظ كن ديما با ايرا بزند،  بيضر نيباالتر ديبا يعنيخودش مشكل را برطرف كند  يشهردار مييگو
مورد اشتباه صورت گرفته است و  نيكه در ا سديبنو يانامه ي: اگر شهردارپيشنهاد دادند شهر رشت، يشورامحترم  عضو يذاكر در ادامه آقاي  شود.
 سيير ،يعلو نيرحسيام ديسسپس آقاي   شورا مشكل را برطرف خواهند كرد. يخود اعضا ديدرخواست مساعدت كند، مطمئن باش ونيسياز كم

 ونيسيموضوع در كم نيما مخالف ا اظهار داشتند:، ١٤٠٠سال  دنيو فرارس هيشعبان ادياع كيبا تبر، شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم 
ادامه  آقاي علوي .و همچنين اين موضوع را در حيطه اختيارات شورا نمي دانيم  موضوع را نداشته است نيا يبررس تيصالح ونيسياما كم م،ينبود
شده است؛  در نظر گرفته يو شهردار يمود انيم يو توافق ضمن تيرضا كيشده است،  مبلغ در نظر گرفته نيدر گذشته باالتر نكهي: با توجه به اندداد

 نيا يضو متقا مكاتبه اي داشته استخصوص  نيدر ا نيز وزارت كشور ست،ين يسادگ نيبه هم رديباه خود را بپذبخواهد اشت يشهردار نكهياست؛ اما ا
 شهروندان خواهد شد. يتمنديموضوع سبب رضا نيرا با مسكن مهر و شهروندان داشته باشد كه ا يمساعدت ياست كه شهردار رفتهيموضوع بوده و پذ

شهرستان ارسال و در آنجا  يموضوع پس از موافقت شورا به فرماندار ني: اندكرد ديشورا، تأك يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيير
  خواهد شد. يريگميتصم

با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكوني  متن مصـوبه شـورا:
جريمه مربوط به متراژ تخلف ساختمان هاي مسكوني مسكن مهر كه " موافقت گرديد؛ مسكن مهر به شرح زير به اتفاق آرا

به كميسيون ماده صد  % ٥در منطقه محاسبه گردد و متراژ تخلف باالي  ٥/٠متراژ زير بنا مي باشد با ضريب  % ٥كمتر از  
رايط خاص اين پروژه امالك جهت تعيين تكليف ارسال شود و همچنين از بابت عوارض درآمدي آن به جهت كمك و ش

تعرفه نگردد و فقط عوارض درآمدي  ١٣صرفاً مسكوني مسكن مهر كه داراي پروانه فاقد اعتبار مي باشند مشمول ماده 
  "مربوط به متراژ خالف با نرخ و ضوابط روز محاسبه گردد. 

  

                                                                    

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٨ ~ 
 

نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون  

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١٠  

  

  

ـ١٠

١  

  

  

 ٣١ثبت شده به شماره  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

 ٢٤/١٢/٩٩مصوبات يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ   ١٠در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٥/١/١٤٠٠مورخ 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛
 :تقسيط قرارداد و شهرداري رشت مطالبات تقسيط اجرايي نامهآيين خصوص در مصوبات ١٠ بند به ـ راجع

 ذيل شرح به هاشهرداري مالي نامهآيين) ٣٢( ماده دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون ٧٣ ماده به موجب اوالً 
 سي و حداكثر اقساط با را خود مطالبات تا شودمي داده اجازه كشور كل هايشهرداري به- ٣٢ ماده« مي شود اصالح
 در. نمايد دريافت رسدمي مربوطه شهر اسالمي شوراي تصويب به شهردار پيشنهاد به دستورالعملي كه مطابق ماهه شش

 دائر مزبور نامه آيين ٣ ماده ٢ بند بنابراين »بود خواهد مؤدي بدهي كليه تاديه به موكول حساب مفاصا صدور حال هر
 باشد ماههسه يا دوماهه است ممكن اقساط قرارداد ٣ ماده مطابق كه جهت اين از قسط ٣٦ در حداكثر تقسيط بر

 صنفي و نوسازي عوارض بر عالوه اينكه به نظر ثانياً. است قاتون مغاير لذا گيردمي صورت ماه ٣٦ از بيش اقساط پرداخت
 ساليانه نيز پسماند " خدمات بهاي با و خودرو و غيرصنفي واحدهاي پيشه و كسب عوارض جمله از ديگري عوارض
 از تقسيط اضافه عوارض اخذ عدم متضمن كه حدي در نامهآيين ٤ ماده ١ تبصره اخير قسمت بنابراين شودمي وصول
 داثر اطالق حيث از نامهآيين ٥ ماده ١ تبصره ثالثاً است، مقررات مغاير است صنفي و نوسازي عوارض صرفاً جاري بدهي

 غير ساختمان پروانه عوارض مورد در حتي عمومي پاركينگ كنندگانايجاد از تقسيط اضافه عوارض اخذ عدم بر
 رسدمي نظر به نامهآيين ٥ ماده ٢ تبصره در اينكه از نظر قطع ثالثاً. ندارد قانوني وجاهت افراد اين براي عمومي پاركينگ

 ندارد، موضوعيت حاضر حال در رشت شهر مورد در كالنشهر واژه استعمال باشدمي »قالب« واژه »غالب« واژه از منظور
 اصل در مذكور اهداف به نيل براي است موظف دولت ايران جمهوري اسالمي اساسي قانون ٣ اصل ٩ بند موجب به رابعا
 معنوي و مادي هايزمينه تمام در همه براي عادالنه " امكانات ايجاد و ناروا تبعيضات رفع براي را خود امكانات همه دوم

 حكم به منوط مطلوب تمايز و وجوه موجهه اسباپ و علل وجود بدون اشخاص به امتيار هرگونه اعطاي و برد كار به
 و قوانين ١٣٨٧ مصوب سال افزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده ٣ تبصره طبق ديگر سوي از و است قانونگذار صريح

 در و است گرديده ملغي دهياريها و شهرداريها به وجوه يا عوارض پرداخت از معافيت يا تخفيف اعطاء به مربوط مقررات
 مقررات وضع براي اختياري شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت، قانون ٨٠ ماده

 كميته پوشش تحت افراد ايثارگران، آن در كه نامهآيين ٥ ماده ٣ تبصره بنابراين است، نشده بينيتبعيض آميز پيش
 بدون ريال ميليارد يك سقف تا بدهي تقسيط يكبار براي همسرشان يا بازنشسنه و شاغل كاركنان و بهزيستي  و امداد

 و پرداخت پيش بدون تقسيط بر دائر نامهآيين ١٢ ماده و درصدي چهار اضافه عوارض با پرداختپيش در محدوديت
 با مغاير غيررسمي گاههايدر سكونت واقع ١٣٩٥ از قبل شده مسكوني ساخته واحد ساكنان نسيه پرداخت عوارض

 مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون ٥٩طبق ماده  خامساً. شوراست آن اختيارات حدود از خارج و قانون
. شود مي اضافه عوارض نيز) يكجا يا و قسطي(نسيه  صورت به ساختمان پروانه صدور عوارض پرداخت صورت در كشور

 اضاغه عوارض بدون را پروانه عوارض يك سوم از كمتر يكساله تقسيط كه اينكه بر مبني نامهآيين ٦ ماده تبصره بنابراين
 از پس است مكلف شهرداري، شهرداري قانون ١٠٠ماده  ٥و  ٤  تباصر اساس بر سادساً. است قانون مغاير داشته مقرر
 گواهي صدور تجويز بر دائر نامهآيين ٩ ماده تبصره بنايراين. كند صادر را ساختمان پايان برگ شدهتعيين جريمه اخذ

شش ماهه  اقساط با بانكي نامهضمانت قبال در الباقي و ساختماني درصد جرائم ٥٠ نقدي اخذ قبال در ساخنمان پايان
 لكن كند اخذ چك مديون از تقسيط قبال در شهرداري كه مقرر شد نامهآيين ١٢ و ٧ مواد در سابعاً. است مغاير قانون

 از قبل است ممكن ثامناً. است تعارض در آيين نامه با كه شده تجويز مودي از سفته اخذ قرارداد ٧ ماده) د( بند در
 روز نرخ به عوارض اخذ بر دائر قرارداد ٩ ماده در باشد يافته خاتمه نيز ساختمان عمليات پروانه، اعتبار مدت انقضاي
  .ندارد قانوني وجاهت
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  مقرر گرديد اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آرا، متن مصـوبه شـورا:
نامه اجرايي تقسيط اصالحيه آيين"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٩١مصوبات جلسه  ١٠ـ بند

  ؛ "مطالبات شهرداري رشت و قرارداد تقسيط  
 ماه   تبديل مي گردد. ٣٦قسط  به  ٣٦عبارت  ٣ماده  ٢در بند  -١-١
ي تا پايان همان سال بدون دريافت عوارض اضافه شامل كليه عوارض ، شرايط تقسيط بده ٤ماده  ١در تبصره  - ٢-١

 مطروحه در ابتداي اين تبصره مي گردد و متن تبصره به شرح ذيل اصالح مي شود؛
تقسيط عوارض نوسازي ، مشاغل ، خودروها و بهاي خدمات پسماند باالي ده ميليون ريال در اختيار  ":  ٤ماده  ١تبصره 

 جهت پرداخت عوارض فوق الذكرمديران محترم مناطق و مديريت تشخيص و وصول درآمد مي باشد. ضمناً مودياني كه 
ون مي توانند تا اخر سال بدهي مزبور را پرداخت نمايند تقسيط صرفاً سالجاري مراجعه مي نمايند از آنجا كه طبق قان

 "مي باشد. بدون پرداخت عوارض اضافهبدهي تا پايان همان سال 

 به شرح ذيل اصالح مي گردد: ٥ماده  ١متن تبصره  -٣-١
آن دسته از افرادي كه نسبت به ايجاد پاركينگ عمومي اقدام نمايند به منظور تشويق از شروع عمليات صدور پروانه  "

  "بدون عوارض اضافه قابل تقسيط مي باشد. مربوط به ايجاد پاركينگ عموميكليه مطالبات شهرداري 
  تغيير يافت. "شهر "به  "كالنشهر  "آيين نامه نگارش واژه قالب اصالح و  ٥ماده  ٢در تبصره 

  آيين نامه حذف گرديد. ١٢و ماده  ٥ماده  ٣تبصره  -٤-١
 آيين نامه حذف گردد. ٦تبصره ذيل ماده  - ٥-١

باقي مانده طي شش ماه و با  %٥٠جريمه نقدا دريافت مي شود و  %٥٠باتوجه به اينكه  ٩درخصوص تبصره ماده  -٦-١
الوصول مي باشد صورت مي گيرد مي تواند موجب سپردن ضمانت نامه بانكي كه وجه آن در موعد مقرر حتمي 

 تشويق مودي و تسريع در وصول مطالبات شهرداري گردد.

 قرارداد تقسيط حذف مي گردد. ٧عبارت سفته از بند ( د) ماده  - ٧-١
 قرارداد به شرح ذيل اصالح مي گردد: ٩متن ماده  -٨-١
 ٣ق مشمول محاسبه عوارض بر مبناي تبصره درصورت عدم اتمام عمليات ساختماني در مدت اعتبار پروانه ، ملك فو"

  ."دفترچه تعرفه عوارض شهرداري رشت مي باشد ١٣ماده 
            

              

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

ـ١٠

٢  

ثبت  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و نود و  ١١در دبيرخانه شورا پيرامون بند ١٥/١/١٤٠٠مورخ    ٣١شده به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٤/١٢/٩٩يكمين جلسه مورخ 
  ساز؛ ساخت و تشويقي هايسياست بر دائر مصوبات ١١ بند به راجع-
 و قوانين ،١٣٨٧ سال ارزش افزوده مصوب بر ماليات قانون ٥٠ ماده ٢ تبصره موجب به والًا

و دهياري  شهرداري ها به وجوه يا عوارض پرداخت از معافيت يا تخفيف اعطاء به مربوط مقررات
 شماره آراء جمله از اداري عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد آراء در چنينهم. است شده ها ملغي

 از معافيت يا و تخفيف اعطاء  ٢٥/٩/٩٩- ١١٥٦ و ١٦/٧/١٣٩٨- ١٤٤٤، ٢٠/١١/١٣٩٤- ١٢٦٢
 است، شده اعالم اختيارات حدود از خارج و قانون مغاير قبيل اين از مواردي با عوارض پرداخت

 با قضائيه قوه حقوقي كل اداره ١٢/٨/١٣٩٦ مورخ ٣٢٠٥/٩٦/٧شماره  استناد نظريه به بعالوه
 مصوب -  كشور توسعه برنامه هاي دائمي احكام قانون ٢٣ ماده ت بند اطالق به توجه

 هاشهرداري عوارض بخشودگي و تخفيف گونه هر است؛ گذار قانون اراده آخرين كه ١٠/١١/١٣٩٥
 با تراكم و پروانه صدور عوارض تخفيف براي قانوني مجوز بنابراين است؛ ممنوع دولت توسط

 دائر مصوبه ٢ لذا بند .ندارد وجود حاضر حال در فرسوده به سازندگان در بافت مسكوني كاربري
 تقبل بدون شهر فرسوده بافتهاي در ساخت تراكم و ساخت عوارض درصدي ٥٠ تخفيف بر

 هايساختمان عوارض معافيت بر دائر مصوبه ٦ و ٣ بندهاي و دولت توسط عوارض مابقي پرداخت
 فضاي و نگهداري و توانبخشي مراكز عملكرد با درماني خيرساز، آموزشي هنري، فرهنگي مذهبي،
 ٥٠ تخفيف و) اصلي كاربري مفيد زير بناي درصد ١٥ تا( هنري فرهنگي هايساختمان تجاري

 و سراها و گردشگري و تفريحي و ورزشي درماني، آموزشي، هايساختمان عوارض درصدي
 به خدمات بهاي يا عوارض و معافيت يا و تخفيف بر دائر مصوبه ٩ و ٨ بندهاي و الگويي بازارهاي

 ٢ ثانياً طبق ماده. است قانون مغاير سبز ساختمان  و معماري الگوهاي رعايت مشوق هاي عنوان
 شوراي عهده به شهر جامع نقشه تصويب ايران، معماري و شهرسازي عالي شوراي تأسيس قانون
 امالك و اراضي كاربري تغيير و تفصيلي نقشه تصويب و تنظيم و ايران معماري و شهرسازي عالي
 مزبور قانون ٥ ماده كميسيون عهده؛ به قانوني ضوابط و شرايط رعايت با شهرها محدوده در واقع

 عالي شوراي مصوبات اجراي به مكلف شهرداري قانون همان ٧ ماده صريح حكم به و شده محول
 و وظايف تشكيالت، قانون ٨٠ ماده شوراي اسالمي شهرها در وظايف سويي از. است مذكور

 امر قانوني ماده اين در و شده است انتخاب شهرداران تعيين و كشور اسالمي شوراهاي اتتخابات
 قسمت هذاعلي. است نشده بيني پيش شهر اسالمي شوراي صالحيت در اراضي كاربري تغيير
 حدود از خارج فرهنگي اراضي كاربري تغيير ممنوعيت بر دائر مصوبه ٣ بند ٢ تبصره اخير

 تشويقي جايزه خصوص در مصوبات ٣-٢١ بند مذكور،  مراتب به توجه با. شوراست آن اختيارات
 حدود از خارج فرهنگي بخش كاربري تغيير امكان عدم حد در رشت انقالب سينما پروژه

- ٦١٢٦/٧ و ٢٠/٥/١٣٨٨-٣٠٩٦/٧ شماره نظربات در كه گونه همان ثالثا. شوراست آن اختيارات
 در را تفصيلي طرح شخصاً  مالك چنانچه شده تصريح قضائيه قوه حقوقي كل اداره ٣٠/٩/١٣٨٨

 اصالحي برهاي نوسازي هنگام ساختماني پروانه آساس بر و يا داوطلبانه نمايد پياده خود ملك
 اين در دهد انجام را شهرداري قانون ١٠٠ ماده ٦ تبصره موضوع نشينيعقب يا و مصوب طرح

 و خيابان يا معبر تعريض طرح اجراي اثر در كه را زمين از قسمت آن بهاي تواند نمي صورت
 يا زمين تملك به اقدام شهرداري رأساً  اگر لكن نمايد مطالبه شهرداري از گرفته قرار آن مانند
 نامهآيين ٣٧ ماده اساس بر ديگر سوي از. بپردازد را آن قيمت بايد بنمايد آن تعريض يا ملك
به  آنها منظور داشتن از قبل شهرداري درآمدهاي از شهرداري ها استفاده از وجوه حاصله مالي

 براي تشويقي مبلغ تعيين بر دائر ٧ بند حساب قطعي درآمد به هر عنوان ممنوع است. بنابراين
 پروانه عوارض از بخشي مصرف در ظهور كه جهت اين از معابر تعريض طرح در واقع امالك

 دارد ملك قيمت ميزان و نوع تعيين بدون آن هم نشيني عقب قسمت تملك براي ساختمان
 نه است اداري عالي شوراي مصوبه ١٩/٨/١٣٧١ /د ش مورخ١٦٥٥شماره  رابعاً. است قانون مغاير

 بودجه و درآمدها اجراي تعرقه در فوق الذكر مصوبات چون حال اي علي كشور وزارت بخشنامه
  .گردد درج و منظور تعرفه قالب در است الزم دارد مستقيم تأثير شهرداري
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مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم  متن مصـوبه شـورا:
  شورا، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛

در امر ساخت و ساز و  يقيتشو زهيجا"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٩١جلسه  مصوبات ١١ـ بند 

  ؛ "وصول مطالبات 

چه ايراد هيئت محترم تطبيق به صالحيت شوراي اسالمي شهردر اعطاء مصوبه به درخواست شهرداري مبني بر چنان .١
 ض باشد، اين ايراد فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا:اعطاء تخفيف در پرداخت نقدي عوارض و يا كاهش مبلغ عوار

 بر مؤخر كه ١٢١٣٩٤ مصوب كشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون ٥٩ ماده به مستنداوالً: 
 مي افزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده ٣ تبصره جمله از هيئت محترم تطبيق استناد مورد مقررات و قوانين تمامي

 به كه بود خواهد تخفيفي درصد شامل نقد صورت  به عوارض) %١٠٠( درصد صد پرداخت"   دارد كه:باشد، اشعار مي
 تصويب به كه ميزاني به نيز) يكجا يا و قسطي( نسيه صورت  به عوارض پرداخت در. رسد مي شهر اسالمي شوراي تصويب
  . "شود مي اضافه عوارض مبلغ به اعتبار و پول شوراي مصوب نرخ تا حداكثر رسد مي شهر اسالمي شوراي

 ممنوعيتي تنهانه رسيده، تصويب به قبلي مقررات و قوانين درنظرگرفتن با كه الذكرفوق قانون در مندرج حكم بنابراين
 درصد تخفيف تصويب در شوراها براي تكليف ايجاد بر مبتني بلكه نداشته، تخفيف اعطاء در شهر اسالمي شوراي براي

(حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار)، در  عوارض، در صورت پرداخت نقدي و تصويب ميزان افزايش عوارض
 اسالمي شوراي صالحيت ذات اخيرالذكر، قانون موجب به ديگر بيان به. باشدصورت پرداخت عوارض به صورت نسيه مي

باشد و نمي وارد اختياري چنين به ايرادي و بوده نقانو بر منطبق عوارض، كاهش موضوع با مصوبه وضع به نسبت شهر
  نظر به تذكر مندرج در صفحه اصلي تارنماي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

  "كننده نظر رسمي قوه قضائيه نيستنظريات اداره كل حقوقي، صرفا مشورتي بوده و الزاماً منعكس"
آخرين اراده مقّنن دانست و تنها مرجع تفسير قانون مصوب توان اين نظريه را مرجعي براي تفسير و تعبير فلذا نمي

شوراي اسالمي، مرجع تصويب آن است و والغير؛ مضافاً بر اين كه نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه در رابطه با بند (ت) 
هش مبلغ عوارض هاي توسعه كشور، دليلي بر ردّ صالحيت شوراي اسالمي شهر در كاقانون احكام دائمي برنامه ٢٣ماده 

  رسد؛ها توسط دولت را ممنوع كه بديهي نيز به نظر ميوده است و صرفاً تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداريارائه ننم
 برنامه قانون از مـوادي اصالح قانون ٥ ماده ٣ تبصره تكرار عيناً افـزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده ٣ تبصره: ثانياً

 از وجوه ساير و عوارض وصول و برقراري چگونگي و ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سـوم
 اين در كه باشدمي عوارض تجميع قانون به موسوم وارداتي كاالهاي و خدمات دهندگان ارائه و كاال توليدكنندگان

 موسوم قانون ٥ ماده ٣ تبصره به استناد با ٢٠١٢١٣٨٥-٨١٩ شماره رأي طي اداري عدالت ديوان عمومي هيأت خصوص
 تشخيص صحيح و قانوني را عوارض پرداخت از معافيت خصوص در شيراز شهر اسالمي شوراي مصوبه عوارض، تجميع به

 يا تخفيف اعطاء به مربوط مقررات و قوانين لغو موضوع الذكر، فوق قانون ٥ ماده ٣ تبصره: مزبور رأي مطابق. است نموده
 بدين و است مورد خصوص در شهر اسالمي شوراي مصوبات از منصرف شهرداري وجوه يا و عوارض پرداخت از معافيت
 برخي به نسبت نوسازي و ساز و ساخت عوارض پرداخت از معافيت باب در شيراز شهر اسالمي شوراي مصوبه ترتيب
 به افزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده ٣ تبصره در مندرج ممنوعيت دادنارتباط لذا. ندارد قانون با مغايرتي اماكن

 ٨٠ ماده از ١٦ است و اساساً اختيار شوراي اسالمي شهر، مستفاد از بند قانوني وجاهت فاقد شهر اسالمي شوراي مصوبات
 ميـزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح شوراها كه دائر بر تصويب و وظايف و تشكيالت قانون

  شود، به قوت خود باقيست؛مي اعالم كشور وزارت سوي از كه دولت عمومي سياست نظرگرفتن در با آن،
  : داردمي اشعار افزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده: ثالثاً

   "... باشد شده معين آن عوارض و ماليات تكليف قانون اين در كه...  وجوه ساير عوارض و هرگونه برقراري"
 مواردي خصوص در مقيد و صرفاً آن، ٣ تبصره جمله از مذكور قانوني ماده در مندرج احكام گرددمي مشخص بنابراين

 ملي و قيود حكم بر محمول ٥٠ ماده هايتبصره كليه بهتر بيان به باشد؛ شده تعيين مذكور قانون در آن تكليف كه است
  مندرج در ماده، نقض غرض مقّنن استباشد و تعميم آن به خارج از عناوين و قيود مي ماده در مندرج
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آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را بايد در چارچوب موضوع شكايت مورد بررسي قرار داد و تعميم و تفسير رابعاً: 
گذاري در امر آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اموري خارج از موضوعي كه رأي براي آن صادر شده است، بدعت

مصوبات و موجبات اخالل در وظايف شوراي اسالمي شهر خواهد بود؛ مصداقاً اين كه بسياري از مصوبات شوراي تطبيق 
اند، از جنس طرح هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده ٢٥/٩/١٣٩٩-١١٥٦اسالمي شهر اصفهان كه در رأي 

و موجبات اخالل در جريان عادي شهرداري را منجر اند و نه اليحه؛ فلذا از اين حيث كه فاقد پيشنهاد شهرداري بوده
كه در مانحن فيه، نحوه استنباط هيئت  "كندماعدا نمي نفي شي اثبات"اند و لكن شدند، محل ايراد قانوني بودهمي

  محترم تطبيق از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اين اصل را نقض نموده است.
فيف عوارض از سوي شهرداري و شوراي اسالمي شهر رشت در طي ساليان اخير، امري اعطاء مشوق يا اعطاء تخخامساً: 

ها، مصوبه شوراي اسالمي شهر رشت در رابطه با اعطاء مرسوم بوده است و نكته قابل تأمل آن است كه طي همه اين سال
ي قرار گرفته است و اين در مشوق يا اعطاء تخفيف عوارض از سوي هيئت محترم تطبيق مورد تأييد و مالك عمل شهردار

گونه تغييري حالي بوده كه طي ساليان اخير هيچ قانون جديدي در اين زمينه به تصويب نرسيده و يا قوانين موجود هيچ
آيد كه چطور، مصوبات قبلي شوراي اسالمي شهر رشت كه از حيث عنوان و محتوا اند و حال اين سؤال پيش ميننموده

شود و لكن همان ي دقيقاً مشابه بندهاي مصوبه اخير است، توسط هيئت محترم تطبيق تأييد ميداراي عنوان و بندهاي
  شوند؟بندها در مصوبه اخير مورد ايراد واقع مي

در اعطاء مصوبه به درخواست شهرداري مبني بر اعطاء  شهر اسالمي با امعان نظر به ادله و براهين فوق، صالحيت شوراهاي
  دي عوارض و يا كاهش مبلغ محرز است.تخفيف در پرداخت نق

 صدر مصوبه به شرح ذيل اصالح گرديد: .٢
تحقق  منظور به و ١/٢/٩٤ مصوب كشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون ٥٩ ماده اجراي راستاي در"

به شرايط خاص و ويژه كشور كه  ها باالخص در بخش توليد مسكن و با عنايتزداييها و مانعحمايت از توليد، پشتياني
متأثر از شيوع ويروس كرونا است، پس از تاريخ ابالغ اين مصوبه، مشمول جوايز تشويقي به شرح ذيل خواهند شد (الزم 

 االجرا خواهد بود):به ذكر است كه اين مصوبه، تا ابالغ مصوبه جديد از سوي شوراي اسالمي شهر، الزم

 گردد.، اضافه مي"درصد عوارض به صورت نقدي ١٠٠در صورت پرداخت "بارت ، ع٩و  ٨، ٦، ٣، ٢در بندهاي  .٣

، حذف "باشدتغيير كاربري فرهنگي به هر نوع كاربري ديگر مجاز نمي"مصوبه، دائر بر  ٣) بند ٢فراز آخر تبصره ( .٤
 گردد.مي

شهرداري رشت به تصويب  ١٤٠٠مصوبه، حذف و متعاقباً در قالب اصالحيه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ٧بند  .٥
 شوراي اسالمي شهر خواهد رسيد.

  شد. "وزارت كشور"، جايگزين عبارت "مصوبه شورايعالي اداري"مصوبه، عبارت  ١٠در بند 
  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
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ـ  اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به  متن مصـوبه شـورا:
؛ "آبي  پارك ركتي مشا پروژه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٩١مصوبات جلسه  ١٦بند

    مشخصاً با جايگزيني زمين واقع در خيابان پرستار موافقت شده است.

  

١١  -  ☐  ☐      
    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
   كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ١٠

ثبت  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و   ١٦در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٥/١/١٤٠٠مورخ    ٣١شده به شماره 

  شهر رشت به شرح؛شوراي اسالمي  ٢٤/١٢/٩٩نود و يكمين جلسه مورخ 
 عرصه دو از كداميك با شورا نيست معلوم كه جهت اين از مصوبات ١٦ ـ بند

. است ابهام داراي آبي پارك ركتي مشا پروژه اجراي جهت شهرداري پيشنهادي
  .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  ٤ـ١٠

 ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ١٩در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٥/١/١٤٠٠مورخ    ٣١ثبت شده به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٤/١٢/٩٩يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ 
 اسالمي شوراهاي مالي امور و داخلي انتخابات تشكيالت اجرايي نامهآيين ١٩ ماده به موجب

 از. نمايد تصويب نيز را خود بودجه شهرداري بودجه بررسي با شهرها، شورا موظف است همزمان
 قابل شهرداري بودجه ذيل در شهر اسالمي شوراي بودجه اعتبار تأمين اينكه به نظر ديگر سويي
 به ٢٠/١٢/١٣٩٩ مورخ مصوبات )١( بند در كليات حد در شهرداري بودجه كه است بينيبيثي

 پيش كه جهت اين از شورا بودجه تصويب بر مصوبات دائر ١٩ بند بنابراين. است رسيد تصويب
          است . مقررات مذكور مغاير شده انجام شهرداري بودجه تصويب از
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  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
شوراي  ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٩١مصوبات جلسه  ١٩ـ بند 

  ؛ "اسالمي شهر رشت 
ريال معادل دو  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شوراي اسالمي شهر رشت مبلغ ثابت / ١٤٠٠با عنايت به ايكه برابر بخشنامه بودجه ، بودجه سال 

و بصورت متغيري از مبلغ بودجه شهرداري نمي باشد و از سوي ديگر كليات بودجه شهرداري رشت نيز  ميليارد تومان تعيين شده
تصويب شده است امكان تهيه و تنظيم بودجه شورا فارغ از بودجه شهرداري رشت وجود داشت. علي ايحال هنگام تصويب جزييات 

  شد.بودجه شهرداري رشت مجدداً موضوع به صورت همزمان مطرح خواهد 
  

  

به   با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، متن مصـوبه شـورا:
سازوكار "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ١٩١مصوبات جلسه  ٢٢ـ بند   اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛

؛ مقرر شد؛ موضوع مجددا در قالب اليحه توسط شهرداري رشت "١٣٩٩دريافت عوارض از متقاضيان اخذ پروانه ساختماني در سال 
    تنظيم و مطرح گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  عليپورمحمدحسن   ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥-١٠  

ثبت  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه  فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و    ٢٢در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ١٥/١/١٤٠٠مورخ    ٣١شده به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٤/١٢/٩٩نود و يكمين جلسه مورخ 
شوراي  ١٩/٨/١٣٧١/دش مورخ ١٦٥٥مصوبه شماره  ٢بند (ج) قطع نظر از اينكه به موجب جزء ـ 

ي ها مكلف اند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض عالي اداري شهردار
پروانه ساخت نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان مي باشد اقدام نمايند. 

قانون شهرداري پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع  ٥٥ماده  ٢٦بر اساس بند 
مصوبات دائر بر تصويب طرح نه عضو شورا  ٢٢ارض بر عهده شهرداري است. بنابراين بند و ميزان عو

به آن عده از متقاضيان  ١٤٠٠درآمدهاي شهرداري تا پايان خرداد  ١٣٩٩دائر بر تسري تعرفه سال 
عوارض متعلقه را تعيين تكليف مي نمايند از حيث فقدان  ١٣٩٩پروانه ساختمان تا پايان سال 

  شود.شهرداري مغاير قانون و دخالت در جريان عادي امور شهرداري محسوب مي پيشنهاد
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به اتفاق آرا  با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، نظر و اخذ رأي، پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
 ١٣٩٩- ١٠٧٠٣-العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري به شماره هاي؛ش رفجلسه فوق مقرر شد؛ 

شنبه روز چهار ١٥رأس ساعت   ١٨/١٠/٩٩مورخ  ٩٩-٨٦٩١- و  ش رف٢٩/١٠/٩٩مورخ ٩٩- ٩٢٥٩-، ش رف٠٥/١٢/٩٩مورخ
    برگزار گردد. ٢٥/٠١/١٤٠٠مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٤جلسه رأس ساعت 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠  جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق  العاده  ١١

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -   ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢۶ ~ 
 

  
  
  

(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، يكصد و نود و چهارمين جلسه٢٤/١/١٤٠٠/ش مورخ ١١٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 
 شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي در محل ساختمان شوراي ٣٠/١٥

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد.

   جلسه : اتدستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

   دو(ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٠در خصوص پرداخت مبلغ  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٣٠بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ 

از محل رديف اعتباري آقاي مهدي ياوري نژاد جهت درمان فرزندشان به نام ماهان ياوري نژاد، كمك مالي به )تومان ميليون

  ."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢

  دوازدهم  در خصوص صدور مجوز هزينه كرد دو ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٥٤٠٥- بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر

  .شهرداري رشت ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال 

  يحساب در خصوص تأييد ذ  ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٦٩١- بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره  ش رف

  مناطق و سازمان ها (معاونين مالي و اقتصادي مناطق و روساي اداره مالي و اقتصادي سازمان هاي وابسته). 

  اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "درخصوص  ٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٧٠٣- بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف

زي، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و سازمان آتش خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاور

  ."١٤٠٠نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  در خصوص  جزئيات بودجه پيشنهادي سال  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩رف ـبررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش

  شهـرداري رشت . ١٤٠٠

  درخصوص انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم  ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩١٨-ش رف بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره

االنبيا در زمينه احداث تقاطع هاي غيرهمسطح ميدان نيروي دريايي و ميدان امام حسين (ع) شهر رشت با مبلغ 

  بودجه سالجاري. ٤٠١٠٢٠٠٢پلوس) از رديف اعتباري  %١٨٠ريال ( ٠٦٦/٩٩٠/٢٩٧/٩٨١/٢پيشنهادي

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 شهدا امام و شهدا نام و شهيد بهمن باوفا، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را

   رئيس شورا:نطق پيش از دستور 
 يماه مبارك رمضان و آرزو دنيفرارس كيبا تبرعرض سالم  جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن

بر  ،وارندديام سلمينو م نيكه تمام مؤمن ستا ي: ماه رمضان ماهاظهار داشتندشهروندان،  ريدر جلسه و سا نيحاضر يطاعات و عبادات برا يقبول
فرصت  نيبهره برده و از ا اميا نياز ا ميبتوان دوارميآنان باز است. ام يرحمت بر رو يبسته است و درها نيمؤمن يجهنم به رو يدرها اتياساس روا

داده است  رخرمضان مبارك در ماه  يمهم يدادهاي: روعنوان داشتندشهر  يشورا محترم سيرئ  .ميآخرت خود داشته باش يبرا ياآمده توشهدستبه
آن نهفته است  در يانسان يهاكه تمام ارزش ي(ص) است، قرآن يخداوند متعال حضرت محمد مصطف ينب نيبر آخر دياز آنان نزول قرآن مج يكيكه 

ماه  ني: در اندزودافايشان   .دينمامي  نيتضم راها و سعادت انسان يخوشبخت هك ي، احكامكند تيهدا راست ها را به راهانسان توانديو احكامش م
 تو آخر ايها را در دنها است كه سعادت انسانشب نياز آن نام برد هم توانياصل دارند و از آنچه كه م نيكه اعتقاد بر ا ييهاآن م،يقدر را دار ياليل

 ٢٥/٠١/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٤ماره: جلسه ش    



  

~ ٢٧ ~ 
 

است؛ اما  زيماه عز نيمهم ا يدادهاياز رو يكي زين نيكه ا مي(ع) را دار يوالدت با سعادت امام حسن مجتب داديرو ني. در كنار اكنديم نيتضم
 يليهموف يروز جهان دنيبا اشاره به فرارس رمضانپورآقاي   است. )السالمهيعل( يعل نيرالمؤمنيشهادت ام باشد،يم تيمحبان وال يكه تراژد يداديرو

  .ميبگذار يمجموعه باق نيو صالحات ا اتيباق يبرا ياثر مياپنجم توانسته يمداوم همكارانمان در شورا يهايريگيخوشبختانه با پاضافه كردند: 
انقالب در  يروزياست كه ارتش ما پس از پ ني: اعتقاد بنده انداظهار داشت ز،يارتش ن ينيزم يرويروز ن دنيبا اشاره به فرارس شورامحترم  استير

مجموعه را  نيتا ا اندردهمطرح ك ييهااند صحبتتهتا توانس ينظام التيتشك نيا هيو نظام سلطه عل يقرار گرفت. دشمنان داخل يخاص تيمظلوم
نداشت. ما در ارتش  تيها واقعآن كدامچيكه ه زدنديم ييهاكرده بودند، حرف ليرا بر ما تحم يمرزكه جنگ برون يزمانه ويژه دلسرد كنند، ب

 يارتش دارا .دنديجنگ رانهيدل مانيجيو بس يكه در كنار برادران سپاه ميرا داشت يرازيش اديصسپهبد  ديمانند شه يبزرگ رانيها و دل هفرماند
ند و راه را باز كنند، تبغل نيم يبدون مطالعه و برنامه خاص رو ينظام التيتشك كيكه  ستين رفتهيپذ ينظام چيخاص خودش است، در ه ستميس

تفاوت  نيا تينها و در ستا يكيدارند كه هدف آن  يگريد يهاها برنامهو آن ديآيخوش نم ينظام التيتشك كيمزاج  هنوع اقدامات ب نيا عتاً يطب
 ي. بنده براميرا دار ايبزرگ دن يهااز ارتش يكيكه  ميكنيخاص خودش را داشته باشد. ما امروز افتخار م تيتا ارتش ما مظلوم شديسبب م هادگاهيد

  .ميما از گزند دشمنان محفوظ  بمان يتمام دوارميامدارم و  يروزيو پ تيموفق يآرزو رمردانيدل نيا يتمام

   نطق پيش از دستور ناطق اول :
اظهار سطح شهر،  يعمران يهاها و پروژهبه طرح يضرورت سرعت بخشبا اشاره بهي شهر، شورامحترم عضو ، رزاديفاطمه شدر ادامه سركار خانم 

چند پروژه در شهر رشت و اعتبارات  ياعتبار برا صيبه شهر رشت، تخص يراه و شهرساز ريوز محترم سفر سال گذشته معاون يكي از ثمرات: داشتند
طور كه : همانندكرد ديشهر تأك يشورا محترم عضو  و كشور است. النيمهم استان گ يهااز تاالب يكيكه مي باشد  نكيبه تاالب ع افتهياختصاص

خاطر نشان  ايشان  بودجه برگشت خواهد خورد. نيماه اول سال مورد استفاده است و در صورت عدم استفاده ا ٦اعتبار مذكور تا  د،يمستحضر هست
  .شوديدر شهر رشت محسوب م يفرصت گردشگر كيعنوان به نكيتاالب ع ياي: احكردند

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
: ساختار پاك ندو مشكالت پارك بانوان شهر رشت، اظهار داشت تيبا اشاره به وضع ،شورا سهيرئئتيه محترم عضو، پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

 ني: اند ادامه داد آقاي عليپور  .ستين بانوانبا توجه به مشكالت آن در شأن  كپار نيا يدچار مشكل است و فضا هيشهر رشت واقع در منظر نبانوا
 ميمجاورت رودخانه در حر نياند، همچنقرار داده ديپارك قرار دارند كه داخل پارك را در د نيرو به ا ييهاپارك مخصوص بانوان است، اما ساختمان

شهر پارك بانوان  يبرارا  يگريمكان د ستيبايرشت م يشكل باشد و شهردار نيبه ا ديمعتادان متجاهر شده است كه نبا يپارك سبب تجمع برخ
  .رديرشت در نظر بگ

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 
 يعمران يهاكوچك در پروژه يراتييتغاينكه با اشاره به  ،شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئي، علو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي 

به  يافتاده بود، اعتبار ريجاده الكان كه چند سال به تأخ ضيمنظور آسفالت و تعرشورا به قيتلف ونيسي: در كماظهار داشتند، رخ داده است شهر رشت
شورا با محترم  عضوكار استفاده شود. نيا يبرا زين ياز منابع دولت ستيباياست در نظر گرفته شد و م يتومان كه البته عدد كم ارديليم ٢مبلغ حدود 
كه در شهر رشت  يسواراندوچرخه يدر كاهش خطرات برا توانديمهم م ني: ااذعان كردنددر شهر رشت،  يسواردوچرخه نيال جاديا تياشاره به اهم
: تصريح كردندمنظور تملك ساختمان دانشسرا، تومان به ارديليم ٥ صيدر ادامه با اشاره به تخص نيهمچن ايشان  هستند اثرگذار باشد. نيمشغول تمر

 يبنا نيو مرمت ا ينسبت به بازساز ترعيوهوا هرچه سرآب طيبا مساعد شدن شرا نيمرتبط و همچن يهامنابع از دستگاه ريبا جذب سا ميدواريام
(ص) در شهر  اءياالنبخاتم يبا قرارگاه سازندگ رهمسطحيغ يهاها و تقاطعقرارداد احداث پل نكهيا انيبا ب آقاي علوي  ارزشمند اقدام شود. يخيتار

 عصريول دانيتقاطع م رگذري: قرارداد احداث پل روگذر و زخاطر نشان كردنداست،  دهيرس بيشورا به تصو يعمران و توسعه شهر ونيسيرشت در كم
اشاره به  با شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكم رييس محترمدر حال كار است. گذارهي(ع) منعقد شد و سرما يبلوار امام عل اث(عج) رشت و احد

 ٥يكانال ج ريمس جاديشهر رشت ا يهاپروژه نيتراز مهم يكي: ندگفت ،ييجهت بازگشا ديمعلم تا توح ابانياز خ يكوچك ديحداث بلوار شهقرارداد ا
را  ريمس نيتفاهم ا كي اب توانديم يتملك كرده لذا شهردار باز رياز د ينيزم ،ياكانال، سازمان آب منطقه نيا هيدر حاش نكهياست، با توجه به ا

و  هخصوص تاكنون برگزار شد نيدر ا يجلسات مختلف شهر رشت برطرف خواهد شد. كياز تراف ياآن بخش عمده جهيكند كه در نت ييبازگشا
  ست.منعقد نشده ا ٥جي متأسفانه تاكنون قرارداد پروژه  يها بوده ولو جزو ضرورترسيده است  انجامبه چهارم  يدر شورا زيپروژه ن نيا هيمطالعات اول

با اهداف  نيها نسبت به تملك زماز پروژه يبرخ ريشورا در مس ياز اعضا يتعداد نكهيبا مطرح كردن ا ماريب يهاذهن يبرخ نكهيا انيبا ب يعلو آقاي
با احداث  و به دنبال آن هستند تا اندتملك كرده نيزم ٥يكانال ج ريشورا در مس ياند كه اعضاشده يمدع ي: برخندكرد دياند، تأكخاص اقدام نموده

از  يتملك وجود ندارد. برخ يبرا ينياست و اساسًا زم ياآب منطقه اريكانال در اخت نيا يهانيزم كهيدرحال ابد،ي شيافزا شاننيارزش زم ابان،يخ
ورود كرده و  يموارد نينسبت به چن ميدار تظاران ينظارت يهاتگاهرا دارند و از دس هودهيقصد دامن زدن به مباحث ب يموضوعات نيافراد با طرح چن

  انجام داده است با آن برخورد الزم را داشته باشند. يبابت تخلف نياز ا زين يفرد كهيدرصورت



  

~ ٢٨ ~ 
 

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در دبيرخانه شورا  ١٨/١/١٤٠٠مورخ   ٧٢ثبت شده به شماره  ١٣/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٦٢١نامه شهرداري رشت به شماره ش رف ـ  ـ ١

  اعالم وصول شد. "تعيين قدر السهم شهرداري در افراز ملك آقاي گلدوست"درخصوص 

  دستورات جلسه :

ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  متن مصـوبه شـورا:
آقاي مهدي ياوري نژاد جهت درمان فرزندشان به نام ماهان  كمك مالي به )تومان ميليون دو(ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٠

 آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢د، از محل رديف اعتباري ياوري نژا
  و با توجه به حضور نه تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. "پذير

  

  
  
        

نظر   دستور جلسه  رديف

  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٣٠فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف ـ اليحه دو 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر  ٢٢/١/١٤٠٠مورخ  ١٠٧شده به شماره 

آقاي  كمك مالي به )تومان ميليون دو(ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
نام ماهان ياوري نژاد كه مبتال به بيماري مهدي ياوري نژاد جهت درمان فرزندشان به 
معاونت  ٢٣/١٢/٩٩- /پ٢٠٠٣٢/٢٣/١٤٥/٣خاص بوده و بيماري شان برابر نامه شماره 

محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن نيز تأييد 
فرزند ايشان و از  نو جهت ادامه درما با توجه به عدم تمكن مالي نامبرده گرديده است و

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

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٩ ~ 
 

شهــرداري  ١٤٠٠كرد دو دوازدهم بودجه پيشنهادي سال  با پيشنهاد شهرداري درخصوص هزينه متن مصـوبه شـورا:
    رشت، با توجه به حضور نه تن از اعضاي محترم شورا،  به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون  

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به شماره  ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٥٤٠٥-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
 در دبيرخانه شورا، مبني بر صدور مجوز هزينه كرد دو ١٨/١/١٤٠٠/ش مورخ ٧٣/١٤٠٠

جهت اجرا شدن در دو ماهه اول  شهرداري رشت ١٤٠٠دوازدهم بودجه پيشنهادي سال 
و با عنايت به در  ٢٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٢٥٧٧١٩-سال جاري، پيرو نامه شماره ش ر

پيشنهادي سال  در خصوص بودجه ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ٩٢٥٩دست بررسي بودن اليحه شماره 
ميليارد تومان در  ١٢٥٠شهرداري رشت در جلسات شورا و تصويب كليات آن به مبلغ  ١٤٠٠

شوراي اسالمي شهر رشت به منظور  جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور جاري شهرداري 
  رشت.

      

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  شماره   ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ١٨/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٦٩١-اليحه شهرداري رشت به شماره  ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر تأئيد  ٨/١١/٩٩مورخ  ٢٤٧٥ثبت شده به شماره 

ليست  معاونين مالي و اقتصادي مناطق و روساي اداره مالي و اقتصادي 
/ش ١٨٣٤/٩٩(پيوستي) با عنايت به مصوبه شماره سازمان هاي وابسته 

شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص تفويض برخي  ١٤/١٠/٩٩مورخ 
اختيارات شهردار در امور جاري ، عمراني و... به معاونين، مديران و ساير 
مسئوالن شهرداري رشت و با توجه به اينكه در مباحث تفويض اختيار 

مضاي قائم مقام ذيحساب دوم در مناطق و شده، اسناد پرداختني بايد به ا
  سازمان هاي شهرداري برسد.

در كميسيون برنامه و بودجه و 
حقوقي شورا مطرح و پس از 
بحث و تبادل نظر مقرر شد؛ 
اليحه مذكور در كميسيون 

 مورد بررسي قرار گيرد. تلفيق
  

در كميسيون تلفيق شورا مطرح 
و پس از بحث و تبادل نظر 

و سازمان ها  ذيحسابان مناطق
برابر ليست پيوستي مورد تأييد 

  قرار گرفت.

١٨٣ 

 

 

٤٦  

٢٠  
 -١٢ -

٩٩ 
 

 

 

 
٢٣  

 -١ -  
١٤٠٠  



  

~ ٣٠ ~ 
 

مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري رشت در خصوص ذيحساب مناطق و سازمان ها (معاونين  متن مصـوبه شـورا:
ليست پيوستي، به اتفاق آرا  مالي و اقتصادي مناطق و روساي اداره مالي و اقتصادي سازمان هاي وابسته) برابر

  مورد تصويب قرار گرفت.
  

  
  

درآمد و بهاي خدمات سازمان اصالحيه تعرفه "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:
فناوري اطالعات و ارتباطات، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و 

(با اصالحاتي پيوستي)، به اتفاق آرا موافقت  "١٤٠٠فرآورده هاي كشاورزي شهرداري رشت پيشنهادي سال 
  گرديد.

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  علوي سيداميرحسين  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حجت جذب  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

 كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 ٥/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٧٠٣-به شماره ش رفاليحه شهرداري رشت 
در دبيرخانه شورا به پيوست  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٤ثبت شده به شماره 

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و "
فرآورده هاي كشاورزي، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و سازمان 

جهت  "١٤٠٠اري رشت پيشنهادي سال آتش نشاني و خدمات ايمني شهرد
 ١٣/١١/٩٩-٢٢٣١١٠هاي شماره بررسي و تصويب و با عنايت به نامه

محترم سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي سرپرست  
رئيس محترم سازمان فناوري اطالعات و  ١٨/١١/٩٩ – ٢٢٧٢٨١كشاورزي، 

رئيس محترم سازمان آتش نشاني و   ١٨/٦/٩٩-١١٢١٣٩ارتباطات و 
  . رشت خدمات ايمني شهرداري

ــــيون  در كميس
برنامه و بودجه و 
حقـــوقي شـــورا 
مطرح و پــس از 
ــادل  ــث و تب بح
ــــه  ــــر اليح نظ
ـــــــنهادي  پيش
ـــا  ـــهرداري ب ش
ــــــــالحاتي  اص

  موافقت گرديد.

١٥/١/١٤٠٠  ١٨٤  



  

~ ٣١ ~ 
 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حجت جذب  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  شماره   ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

اليحـــه شـــهرداري 
- رشت به شــماره ش

 ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩رف ـ
ثبت  ٢٩/١٠/٩٩مورخ 

 ٢٤٢٠شده به شماره 
در  ٣٠/١٠/٩٩مــورخ 

شــورا بــه دبيرخانــه 
ـــه  ـــت بودج پيوس

 ١٤٠٠پيشنهادي سال 
ــت  ـــرداري رش شه
مبنــي بــر بررســي و 
تصويب جزئيــات آن 
با توجه بــه تصــويب 
كليــــات بودجــــه 

 ١٤٠٠پيشنهادي سال
رشــت بــه  شهرداري

ـــــــــــــغ  مبل
٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢ 

زار و (معادل هــريال 
دويســـت و پنجـــاه 

ــانمي ــارد توم ) در لي
يكصـــد و نـــودمين 
ــــورخ  ــــه م جلس

وراي ش ٢٠/١٢/١٣٩٩
  اسالمي شهر رشت.

در كميسيون تلفيق شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  با توجه به تصويب كليات بودجه سال 
بيني ريال و بررسي بخش اعتبارات پيش ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢شهرداري رشت با مبلغ  ١٤٠٠

تي در بودجه عمراني شهرداري با اصالحا ١٤٠٠هاي با بودجه پيشنهادي سال شده در تملك دارايي
 به شرح ذيل موافقت گرديد:

ميليارد تومان در نظر  ٥بيني اعتبار براي تملك دانشسرا با مبلغ رديف جداگانه اي به منظور پيش - ١
  گرفته شود.

بيني اعتبار براي احداث الين دوچرخه سواري از ميدان انتظام تا رديف جداگانه اي به منظور پيش - ٢
  ميليارد تومان ديده شود.  ١فلكده (محدوده شهر و مسير ورزشگاه سردارجنگل) با مبلغ 

  ميليارد تومان ١بيني اعتبار براي تكميل و راه اندازي آبنماي بوستان ملت با مبلغ پيش - ٣
  ميليارد تومان  ١بيني اعتبار براي تكميل و راه اندازي آبنماي بوستان ملت با مبلغ پيش - ٤
  ميليارد تومان ٢٠پيش بيني اعتبار براي پارك دكتر جزيره اي با مبلغ  - ٥
 ميليارد تومان ٩شهرداري با مبلغ  ٣بيني اعتبار براي افزايش رديف احداث ساختمان منطقه پيش - ٦

ميليارد افزايش ديده  ١الزم براي مرمت بناهاي ميراثي و تاريخي رشت ( ميرزا خليل رفيع) اعتبار  - ٧
  شود.

بيني اعتبار براي تعريض و آسفالت معبر جاده الكان با مبلغ پيشرديف جداگانه اي به منظور   - ٨
  ميليارد تومان ديده شود .٢
  ميليارد تومان ٨بحران در شهر با مبلغ  بيني اعتبار جهت خريد ماشين آالت براي مديريتپيش - ٩

  ميليارد تومان ١بيني اعتبار براي تكميل و تجهيز رصدخانه كوشيار گيالني با مبلغ  پيش - ١٠
  ميليارد تومان. ٤١بيني اعتبار براي افزايش رديف آسفالت شهرداري مناطق رشت با مبلغ پيش - ١١
  ميليارد تومان. ١٣قير سازمان عمران با مبلغ  بيني اعتبار براي افزايش رديف خريدپيش - ١٢
پيش بيني اعتبار الزم به منظور نگهداري مركز كنترل ترافيك و همچنين چراغ هاي هوشمند  -  ١٣

 شهر رشت صورت گيرد.

شهرداري موظف است جهت اجراي  - ١ قيد گردد: ١٤٠٠همچنين  در ضوابط بودجه شهرداري سال 
  نشاني مسكن مهر از طريق جذب اعتبارات دولتي اقدام نمايد .پروژه ي احداث ايستگاه آتش

هاي با ارزش را از طريق فرآيند سرمايه گذاري در شهرداري موظف است موضوع تملك زمين - ٢
صرفاً به  ٥٠٣٠٢٠٠١يف از محل رد ١٤٠٠شهرداري مي بايست در سال  - ٣  .اولويت اجرا قرار دهد

  منظور خريد ماشين آالت عمراني و خدمات شهري (ماشين آالت ستاد بحران ) اعمال هزينه نمايد.

٤٦  
٢٢  
١  

١٤٠
٠  



  

~ ٣٢ ~ 
 

بودجــه ســال  حــهيال شهر در خصوص يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ، جذب حجتدر ادامه آقاي : خالصه مفيد مذاكرات 
 زيــن يعلــوآقــاي  .رديــقــرار گ يبررســ مورد ١٤٠٠موضوع بودجه سال  قيتلف ونيسيجلسه كم كياست كه در  نيبنده ا شنهادي: پنداظهار داشت ١٤٠٠

 ٤٠دارم، در خصــوص آســفالت چنــد ســال قبــل  و ارقــام آن مشــكل دو اعــدا هايندادم و با درصد بند يبار به بودجه رأ نياول ي: بنده برانداظهار داشت
كــه  ميــزد اديــشــورا فر ني: در همــنــدادامــه داد ايشــان شده است. تومان در نظر گرفته ارديليم ٤٠همان  زيشده و اكنون ن در نظر گرفتهتومان  ارديليم

در ادامــه ســركار  انجــام داد. ييجابجــا تــوانياســت فقــط مــ نياعداد هم يكند، اما وقت دايپ شيافزا زين يعمرانهزينه هاي كاهش و  يجارهزينه هاي 
پيشــنهاد تــا صــنوبر پــانزده  كي(ع) از صنوبر  يامام عل دانيم ريمس ضيبه محالت كم برخوردار و تعر ژهيتوجه و ي: در راستانداذعان داشت رزاديش خانم

 رايــز ،در نظــر گرفتــه شــود ٣ميليارد تومان از رديف احداث پارك دكتر جزيره اي كسر شود و به تعريض ورودي ميدان امام علي(ع) در منطقه ٢ميكنم 
ميليــارد تومــان  ٢با توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده  است كه نياست. درخواست بنده ا اديز اريمحدوده بس نيدر ا يتلفات انسانجاده خطرناكي است و 

 نــدهيآ يشــورا يكــار بــرا رايــآسفالت عدد مشخص باشــد، ز يبرا نكهيا گري: نكته دايشان افزودند در نظر گرفته شود .١٤٠٠براي اين موضوع در بودجه 
بــرآورد  ســتيبايمــ زيــن لب آب بــه ســمت خيابــان شــهدا تــا مســجد ثــارالهيو، سرچشمه قند و شكر  يرهايدر مس ييبازگشا ي. براشدسخت خواهد 
  .مشخص شود 

شهرداري  ١٤٠٠درخصوص بررسي جزئيات بودجه پيشنهادي سال  شهرداري پيشنهادي اليحه متن مصـوبه شـورا:
 ماندن مسكوت بر مبني شورا، محترم رئيس پيشنهاد بر بنا نظر و اخذ رأيتبادل وبحث از پس و مطرح جلسه در رشت
 شهرداري پيشنهادي اليحه شد؛ مقرر آرا اتفاق به شورا، تلفيق كميسيون در بيشتر بررسي جهت به مذكور اليحه

    .   بماند مسكوت

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  شماره   ذيـربـط نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

 ١٣٩٩-١٠٩١٨-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
مورخ  ٢٧٣٤ثبت شده به شماره   ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ 

پيرو تفاهم  در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه ١٣/١٢/٩٩
نامه ساخت پروژه هاي شهر رشت به شماره ش ر ـ 

في مابين شهرداري رشت و  ٧/٢/٩٩مورخ  ١٣٣٤٥
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا،  شهرداري رشت در نظر 
دارد؛ نسبت به انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبيا در 
خصوص احداث تقاطع هاي غيرهمسطح ميدان نيروي 

ان امام حسين (ع) شهر رشت با مبلغ دريايي و ميد
پلوس) از  %١٨٠ريال ( ٠٦٦/٩٩٠/٢٩٧/٩٨١/٢پيشنهادي

  بودجه سالجاري اقدام نمايد. ٤٠١٠٢٠٠٢رديف اعتباري 

در كميسيون عمران و توسعه شهري شورا مطرح و 
پس از بحث و تبادل نظر ضمن موافقت با موضوع 

گردد شهرداري نسبت به اليحه مطروحه، مقرر مي
 ١٤٠٠صالح برآورد با توجه به فهرست بهاي سال ا

وتوافق مجدد و اخذ نظر موافق قرارگاه حضرت خاتم 
 اقدامات الزم را دستور كار قرار دهد. االنبيا (ص)

در كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا مطرح و 
پس از بحث و تبادل نظر ضمن موافقت با موضوع 

نسبت به گردد شهرداري اليحه مطروحه، مقرر مي
 ١٤٠٠اصالح برآورد با توجه به فهرست بهاي سال 

وتوافق مجدد و اخذ نظر موافق قرارگاه حضرت خاتم 
  اقدامات الزم را دستور كار قرار دهد. االنبيا (ص)

٢٥٨  

  

٩٧  

٢٣  
١  

١٤٠٠  
  
  
  
٢٤  
١  

١٤٠٠  



  

~ ٣٣ ~ 
 

 يروين دانيم رهمسطحيغ يهااحداث تقاطع حهيالدر خصوص  ، رئيس محترم شورا،رمضانپوراحمد  آقايادامه  در    : خالصه مفيد مذاكرات 
تأسفانه ما  : اظهار كردندچند پروژه در شهر رشت،  ي(ص) در اجرا اءياالنبخاتم ي(ع) با اشاره به مشاركت قرارگاه سازندگ نيامام حس دانيو م ييايدر

. نده ميياستفاده نما كننديدر آن خدمت م زين يبزرگ يهااست و انسان يبزرگ اريبس التيقرارگاه كه تشك نيا تياز ظرف ميادر گذشته نتوانسته
در  شهر رشت از مجله پروژه رفع معضالت دو رودخانه گوهررود و زرجوب  دارتيمهم و اولو اريپنج پروژه بس ايچهار  ياجرا ديمعتقدم كه با نيهمچن

و  كنمياستقبال م زيبلكه از آن ن ستم،ي(ص) به شهر رشت ن اءياالنبقرارگاه خاتمتنها مخالف ورود بنده نه. مجموعه سپرده شود نيشهر رشت به ا
 يهاالزم را انجام دهند تا پروژه يهايبررس ستيبايشهر رشت م يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيو كم يعمران و توسعه شهر ونيسيكم
 يعلو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي  .ميكار بزرگ بخواه ديبزرگ با يهاها و شركتسپرده شود. بنده معتقدم از انسان قرارگاهشهر به  دارتياولو
 تيدر اولو شوديكه گفته م ييهااگر پروژه م،يكارها را دار ليقب نيجهت آماده كردن هم ليو طو ضيعر يارشت بدنه ي: ما در شهردارندكرد ديتأك

بر اساس كار بدنه  هاشنهاديپ ني: اايشان يادآور شدند كرده است؟ فيها را تعرپروژه نيشورا ا رمگ شود؟يداده نم ليه ما تحواست چرا ب يشهردار
شده است، اما در خصوص احداث دو پل گنجانده يگذارهي(عج) در پروژه سرما عصريول دانيو روگذر م رگذريها بوده است. زپروژه يرو يشهردار

موضوع است. اگر توافقات ما با آب و  نيبر هم اشهر رشت است و تمام دغدغه م يهاما رودخانه تيكه اولو بوديمما در جلسه با قرارگاه گفته ،گريد
از تومان  ارديليم ٦٠: ندكرد ديتأك يعلوآقاي  تا رودخانه گوهررود تا سمت پارك شهر فاضالب وارد نخواهد شد. ١٤٠٢فاضالب انجام شود تا سال 

انتخاب و  تيتمام مسئول دي: ما نباابراز داشتند زيجذب ن حجتسپس آقاي  شده است. دو روگذر در نظر گرفته يبرا ١٤٠٠بودجه  يعمران يهاپروژه
 ادهيپروژه پ ياجرا : باندادامه داد ايشان  .ميو نظارت داشته باش يبررس زيخودمان ن ديو با ميواگذار كن يرا به شهردار تياولو يدارا يهاپروژه يبررس

قرارگاه  كهيياست. ازآنجاموضوع  نيشهر رشت هم كياز عوامل تراف يكيشده است. ارتباط شمال به جنوب و شرق به غرب بسته و قفل ،يراه مركز
رشت را در نظر  يشهردار رگذريز روژهپ نيبست، ابن كيخروج شهر از  يبرا ميتوانيحفار در كشور است، ما م ني(ص) بزرگتر اءياالنبخاتم يسازندگ

عمران به همراه  ونيسي: ما در كمنداظهار داشت زيشورا ن كيونقل و ترافحمل ونيسيممحترم ك سيرئ، پور يحاج لياسماعدر ادامه آقاي   .ميريبگ
 رايز م،يا از ته دل آن را قبول نكردام م،يكرد يها را بررسپروژه نيا كيونقل و ترافحمل ونيسيدر كم نيهمچن م،يكرد يموضوع را بررس يعلو يآقا

بتواند طرح خود  يوجود دارد كه شهردار يني: چه تضمايشان خاطر نشان كردند  .اولويت ما آن ها هستندو  ميشهر خاطره دار نيا يهاما با رودخانه
پروژه را قبول خواهد كرد؟  ني(ص) ا اءياالنبخاتم يقرارگاه سازندگ ايهنوز مطالعه آن را انجام نداده است؛ اما آ يشهردار رگذريرا آماده كند؟ ز

ونقل حمل ونيسيكممحترم  سيرئ  .مي(ص) قرار بده اءياالنبخاتم يقرارگاه سازندگ اريپروژه را در اخت كيشروع كار  ياست كه برا نيبنده ا شنهاديپ
در ادامه   .ميها را از دست بدهكه همه پروژه ترسميبنده م م،يرشت ندار يهارودخانه يبرا يكد چي: ما هنوز هندشهر رشت افزود يشورا كيو تراف
است،  تيپروژه با اهم كيما  يبرا يشهردار رگذري: پروژه زاظهار داشتندخصوص،  نيدر ا زيشهر ن يشورا محترم عضو، عاقل منش محمدحسنآقاي 

 يبررس موارد مورد نيا ديپروژه را ندارند. با نيورود قرارگاه به ا يراب نيارائه تضام ييگفتند كه توانا ياما در جلسه مشترك دوستان معاونت عمران
را  يشهردار رگذريها و زتوان آن را دارد كه پروژه رودخانه ياگر شهردار ر؟يخ اياجرا است قابل ايآن مشخص شود كه آ جهينت تاًيو نها رديقرار گ

: ندكرد ديتأك رزاديش سپس سركار خانم  را به ما ارائه دهد. ادلهانجام دهد  تواندياما اگر نم م،يكنيموافقت م زيكند به ما اعالم كند و ما ن يياجرا
شهر رشت باشد. ما چند سال است كه  يبرا يگذارهيسرما يبسترها يبرا يمناسب اريفرصت بس تواندي(ص) م اءياالنبخاتم يورود قرارگاه سازندگ

كار  نيكوچك ا يهااگر شده با پروژه يرخ نداد. حت فاقات نيابه داليلي اما متأسفانه هر بار م،يه شهر رشت بود(ص) باءياالنبمنتظر ورود قرارگاه خاتم
 يو... وجود دارد و برا يكيتراف يهاحوزه يكه برا ييهاپروژه ريآغاز شود و بعدازآن سا يارتباط و همكار نيا ميو بگذار ميشهر رشت انجام ده يرا برا

 ميزمان را از دست خواه ميشو رياگر بازهم دچار تأخ رايز فتد،بي ريكار به تأخ نيانبايد : تصريح كردند ايشان  است انجام شود. ديما مف يتوسعه شهر
 يشورا برا يهاتياست كه اولو نيبنده ا شنهادي: پنداظهار داشتشهر  يشورامحترم عضو  ي،رسول رضادر ادامه آقاي   شد. ميداد و دچار مشكل خواه

 كار اجرا شود. يمابق ستين ريپذها را انجام دهد كار انجام شود، اما اگر امكانپروژه نيا توانديم يها مشخص شود، اگر شهردارپروژه ياجرا

 و مطرح جلسه در" انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبيا "درخصوص شهرداري پيشنهادي اليحه متن مصـوبه شـورا:
 جهت به مذكور اليحه ماندن مسكوت بر مبني شورا، محترم رئيس پيشنهاد بر بنا نظر و اخذ رأي تبادل و بحث از پس

    .   بماند شهرداري مسكوت پيشنهادي اليحه شد؛ مقرر آرا اتفاق به  شورا، تلفيق كميسيون در بيشتر بررسي
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣



  

~ ٣۴ ~ 
 

  اعالم نمودند. ١/٢/١٤٠٠ـ سپس رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٧جلسه رأس ساعت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حجت جذب  ١٠
١١    ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      شوراتصميم 



  

~ ٣۵ ~ 
 

  
  
  
  

  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠٠ ارديبهشت
   ١٩٩   الي   ١٩٥  جلسه



  

~ ٣۶ ~ 
 

  

  » ١٤٠٠  ارديبهشتورا ـه شـگانجـاي پنـهميسيونـرد كـار عملكــآم« 

  

  تعداد نامه های  کمیسیون

  طرح شده در صحن شورا

  ٧  برنامه و بودجه و حقوقی

  -   بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٨  توسعه و عمران

  ٢  حمل و نقل و ترافیک

  -   فرهنگی و اجتماعی

  ٣  تلفیق

  

  

   فقره  ١١٢ هاي وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی و

  ،محیط زیست بهداشت

  و خدمات شهری

و توسعه  

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق 

٣  ٩  ۶  -  ۴  -  ٩٠  

  فقره   ١٣٥ تعداد نامه هاي صادره:

  

  

  جلسه  ٥  تعداد جلسات :

  مصوبه  ٢٨  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  محیط زیست ،بهداشت
  خدمات شهری و

  وتوسعه 

  عمران

  و ترافیک

  ونقلحمل
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

٧  -   -   -   ٩  -   ١٢  
  

  
  
  



  

~ ٣٧ ~ 
 

  

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به ٠٠٠/٠٠٠/١٠رشت درخصوص پرداخت مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري 
  ."ساماندهي و كمك اقشار آسيب پذير"تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢خانم كافيه حق شنو گيگاسري، از رديف اعتباري 

با  خزرـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين تعاوني ناوگان شمال 
 از قرار مترمربعي  ٤/٥/٩٩مورخ  ٣٤١١/٩٩، براساس  كارشناسي شماره متر مربع  ٩٢/٢٧٤٧بهاي مقدار مساحت وصول 

 ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧٠شماره هاي  ريال و متعاقبا با تفكيك پالكهاي ثبتي  ٠٠٠/٥٢٠/٤٨٧/١٦ به مبلغ مجموعاً  ،ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٦
د شمقرر، همچنين و با رعايت ضوابط شهرسازي  ه الكان، جنب باغ سيگاري رشت به نشاني جاد ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٨٢و 

  شهرداري مراحل انتقال سند را بعد از تفكيك پيگيري نمايد.

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان سيما، منظر و فضاي سبز "موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
  (با اصالحاتي).  "١٤٠٠رشت پيشنهادي سال  شهري  شهرداري

ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء در خصوص احداث تقاطع هاي 
سطح ميدان نيروي دريايي و ميدان امام حسين (ع) شهر رشت، پس از اصالح برآورد با توجه به فهرست بهاي سال غيرهم

ساماندهي  -١نظر موافق قرارگاه خاتم. ضمنًا مقرر گرديد؛ شهرداري با اولويت پروژه هاي:  و توافق مجدد و أخذ ١٤٠٠
را نيز به منظور انعقاد قرارداد با قرارگاه زيرگذر ميدان مصلي  - ٣زيرگذر ميدان شهرداري  -٢هاي شهر رشت رودخانه

  خاتم انبياء در دستور كار خود قرار دهد.

زار و دويست و پنجاه (معادل هريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢شهـرداري رشت به مبلغ ١٤٠٠ ـ تصويب بودجه پيشنهادي سال
ريال و سهم بودجه عمراني نيز با ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٣٠/٥به مبلغ  % ٢٤/٤٤اي (جاري)  با ، سهم بودجه هزينهليارد تومان)مي

ريال،  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٧٠/٦اي به مبلغ ايهريال)، (شامل بودجه تملك دارايي سرم ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٧٠/٦به مبلغ  % ٧٦/٥٥
ريال به  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ديون قطعي شده سنواتي به مبلغ همچنين ريال و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠تملك دارايي مالي به مبلغ 

  ميليارد تومان. ٢٢٠ميليارد تومان بازآفريني و بند واو  ٨٥ميليارد تومان سرمايه گذاري،  ١٠٠اضافه 

ريال (درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ ١٤٠٠دجه پيشنهادي سال ـ بررسي مجدد بو
شوراي اسالمي شهر  ٢٤/١٢/١٣٩٩ريال ريال(هزينه) مصوب شده در يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠

  شهرستان رشت. فرمانداري محترم  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩رشت، با توجه به نامه شماره 

تحت اجاره خانم ها صغري  ٢٤٣ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص جابجايي كيوسك مطبوعاتي به شماره 
واقع در مسكن مهر ـ حسن زاده و مريم آلياني از ميدان زرجوب ـ نرسيده به انبار قند و شكر به مكان پيشنهادي جديد 

مورخ  ١٧٢١ي مكان مصوب شده شوراي محترم اسالمي شهر به شماره سمت راست ورودي (روبه رو -ميدان اول
٢٠/٩/١٣٩٩(.  

ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص كمك مالي به آقاي سيد گلمير ساداتي تا سقف پرداخت مبلغ  
 به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢، از رديف اعتباري  )تومان پنج ميليون(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

  ."پذير آسيب اقشار

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات عمران و بازآفريني شهري و  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
  اصالحاتي. با "١٤٠٠تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت پيشنهادي سال 

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات  سازمان هاي مديريت پسماند و مديريت  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري 
  با اصالحاتي . "١٤٠٠آرامستان هاي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

 ١٤٠٠ ارديبهشتاهم مصوبات شورا در 
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منظريه هومن رياضي واقع مورد اجاره آقاي  ١٨٣جايي دكه شماره ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص جابه
حدفاصل  - بلوار شهيد بهشتي به مكان پيشنهادي جديد واقع در  جنب دبيرستان دخترانه هجرت - نبش خيابان وليعصر 
  .لچكي نبش كوچه - جنب اداره كل شهرك هاي صنعتي  - ميدان گاز تا مصلي 

اختماني  واقع در خيابان سعدي و هبه بخشي از ثمن معامله س ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
همچنين مقرر شد؛ شهرداري رشت با توجه به اخذ توافق با اداره محترم اطالعات استان گيالن طي صورتجلسه مورخ 

  اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهد. ١٠/٩/١٣٩٣

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩مجموع  با رشت شهرداري ١٣٩٩ سال بودجه اصالح"ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
  ."مصارف و منابع قسمت در ريال هزار

بخش چهار رشت ملكي آقاي عليرضا  ٧٨سنگ  ١٣٢٣ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك پالك ثبتي 
 وآتي قرار داشته  ابانيخ ريمسنظر مقرر گرديد؛ با عنايت به اينكه ملك مذكور در و تبادل تقي نيا كه پس از بحث

، موضوع اليحه در حيطه  ١٣٥٨اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و .. مصوب  ٦مستند به ماده  ،نشده ييبازگشا
  اختيارات و وظايف قانوني شهرداري مي باشد.

ريال) كمك مالي به  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠يك ميليارد تومان (ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."موسسات بخش خصوصي كمك به"بودجه سال جاري تحت عنوان١٥٠٢٠٧، از محل رديف سپيدرود رشتفوتبال تيم 

ميليون تومان) كمك مالي براي  ريال(سي ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠پرداخت مبلغ  ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص
كمك به موسسات "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧راه اندازي تيم هاي پايه جوانان و نوجوانان، از رديف اعتباري 

  ."بخش خصوصي

 متر مربع به پالك ٦٥/١٦ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري يك قطعه زمين نهر متروكه به مساحت 
ن مالك مجاور كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد؛ شهرداري پس از اخذ نظريه سه تن از كارشناسا به ٣٨٩١٧ثبتي 

  رسمي دادگستري مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم به شورا ارائه نمايد.

در  مترمربع ٦٣ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري يك قطعه زمين از كوچه متروكه  به مساحت
مالك مجاور  به  ١٨پالك  ٩٦رشت به نشاني رشت، خيابان گلسار خيابان  ٤بخش  ٧٧سنگ  ١٦٧٣٠حد جنوبي پالك ثبتي 

ريال (معادل  ٠٠٠/٠٠٠/٠٨٠/١٠اميرمستوفيان و برابر ارزيابي و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به مبلغ  احمدرضا آقاي
  يك ميليارد و هشت ميليون تومان).

 ٩٣٥و  ٩٣٤و  ٩٣٣هاي ثبتي پالك اعيانات و عرصه دانگ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك شش
 رسمي كارشناسان هيات كارشناسي اساس و بر گلشني مهدي به مالكيت آقاي مربع متر ٥٣/٤٣ مساحت به رشت ٤ بخش

 رديف از معامله پرداخت ثمن تومان) و ريال (معادل هفتصد ميليون ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ معادل مبلغ به مجموعاً دادگستري
  .هاي مذكور نيز تا پايان سال جاري خريداري گرددچنين مقرر شد؛ سرقفل مغازهو هم بودجه سالجاري. ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري 

  شهرداري رشت(با اصالحاتي). ١٤٠٠ـ تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 

بودجه كل  ٥ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص ثبت درآمد غير نقدي در راستاي اجراي بند (و) تبصره 
  كشور.

 ٤٠/١٩٧به مقدار مساحت  ٣٨٩١٧واگذاري زمين متروكه به پالك ثبتي  پيشنهادي شهرداري درخصوصـ موافقت با اليحه 
متر مربع به منظور تجميع با پالك هاي مجاور(بيمارستان قائم) برابر نظر كارشناسي كارشناس رسمي دادگستري در قبال 

و اخذ تعهد ثبتي از بيمارستان مذكور در خصوص  بيمارستان قائم (عج) ريال با تنظيم سند صلح با  ٠٠٠/٨٠٠/٢٧٧/٩مبلغ 
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شهرداري، با عنايت به محرز بودن مالكيت شهرداري و تصرف بيمارستان قائم  متر مربع زمين ١١١٦مقدار مساحت حدود 
مبني بر رفع تصرف از سوي بيمارستان در زمان اجراي طرح بدون هرگونه ادعايي و همچنين پرداخت اجاره ايام تصرف 

نظر كارشناس رسمي دادگستري از زمان افتتاح بيمارستان تاكنون و تنظيم قرارداد اجاره تا زمان ضرورت اجراي  برابر
  .١١/٦/١٣٩٩متري و برابر صورتجلسه مورخ ٤٥طرح تعريض خيابان 

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛

نايان و كم بينايان ؛ ضمن پذيرش ايراد وارده مقرر گرديد؛ شهرداري مجددا اليحه ـ كمك مالي به هيأت ورزش هاي نابي
  شهرداري رشت تهيه و جهت بررسي به اين شورا ارسال نمايد. ١٤٠٠مزبور را از محل بودجه 

حه ؛ ضمن پذيرش ايراد وارده مقرر گرديد؛ شهرداري مجددا الي"كمك مالي به هيأت  تنيس روي ميز استان گيالن "ـ 
  شهرداري رشت تهيه و جهت بررسي به اين شورا ارسال نمايد. ١٤٠٠مزبور را از محل بودجه 

  ـ بسته حمايتي در نحوه پرداخت عوارض با توجه به شيوع كرونا.

  ـ نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكن مهر.

  ـ جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات.

آمد و بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، سازمان فناوري اصالحيه تعرفه در"ـ 
  ؛١٤٠٠اطالعات و ارتباطات و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  ـ قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين تعاوني ناوگان شمال خزر.

  .١٤٠٠رشت پيشنهادي سال  ت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري  شهرداريـ اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدما
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در محــل ٤٥/١٥(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ســاعت  ، يكصد و نود و پنجمين جلسه٣٠/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٣براساس دعوتنامه شماره 

بخــش قــرآن  شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آيــاتي چنــد از كــالم هســتياسالمي ساختمان شوراي
  مجيد برگزار گرديد.

   : هدستور جلس

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ  "درخصوص ٤/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٥٧٠-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر فـ بررسي 
ساماندهي و "تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢(يك ميليون تومان) كمك مالي به خانم كافيه حق شنو گيگاسري، از رديف اعتباري 

  ."كمك اقشار آسيب پذير

قدرالسهم شهرداري بابت "درخصوص  ١٦/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٠٢٧-فـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر  
  ."تفكيك زمين تعاوني ناوگان شمال خزر

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "درخصوص  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩- ١١٨٤٢- ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف
  . "١٤٠٠پيشنهادي سال  رشت شهرداري خدمات سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 

انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم "درخصوص  ١٢/١٢/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩١٨-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف
سطح ميدان نيروي دريايي و ميدان امام حسين (ع) شهر رشت با مبلغ االنبياء در خصوص احداث تقاطع هاي غيرهم

  . ٤٠١٠٢٠٠٢پلوس) از رديف اعتباري  %١٨٠ال (ري ٠٦٦/٩٩٠/٢٩٧/٩٨١/٢پيشنهادي 

 ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال "درخصوص  ٢٩/١٠/٩٩مورخ  ١٣٩٩- ٩٢٥٩-ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف
  ."شهرداري رشت

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 و شهدا نام و شهيد ابوطالب اكبرپور ياد نامهوصيت  از يبخش قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را شهدا امام

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
سپاه  سيسالروز تأس دنيبا اشاره به فرارس عرض سالم، جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

 كيسپاه،  سيانقالب ارائه شد تا با تأس يشوراامام راحل به  يفرمان از سو ني: ااظهار داشتند(ره)،  ينيفرمان امام خمبه يپاسداران انقالب اسالم
از  يپاسدار يمسلح برا يو بازو ينظام نهادكيكه سپاه  قيد شد زيدر آن اساسنامه ن م،ينهاد داشته باش نيا يدهدر جهت سازمان يگام اساس

و  بارها مشهود بود يمرزو برون يداخل يهابركف در جنگجان زانيعز نيا توسطحفاظت از نظام و ملت  است. ياسالم ينظام جمهور
 قدر شناس ميبتوان دوارميو ام مينمايعرض م تيو تهن كيقدر تبرپاسداران گران يتمامروز را به نيو ا ميادهيد كيرا از نزد ايشان يهايفشانجان

(س)،  جهيسالروز وفات حضرت خد دنيشورا با اشاره به فرارسمحترم  استير  .باشيمدر امور مختلف  زانيعز نيا ياساس يخدمات و كارها
 يياسالم (ص) و مادر حضرت فاطمه زهرا (س) بود و تمام دارا امبريكه همسر پ يبنده شهادت گونه است، زن دگاهيوفات از د ني: اتصريح كردند

اسالم و  يخود را در راه معرف ييك زن ثروتمند تمام داراي ميكتاب آسان باشد كه بخوان يدر خواندن از رو دياسالم كرد. شا يخود را صرف معرف
اسالم  يمعرف يخود را برا ييتمام دارا شانيسطح باشد، اما اهم يبا و توانستينم يدارهيسرما چيقرار داد. در آن مقطع ه ديخصوص توحه ب

ادامه  ،يروز معمار كيبا تبر نيهمچن رمضانپورآقاي   .كنديم ميتقد نيآفرشهادت گونه جان به جان طالبياب بيدر ش يروزو  كنديم ميتقد
در آن  يابر مرد معمار نيكه از ا ي. آثارميينمايعرض م كيتبركشورمان  نيرا به  مهندس آناست و  ييبها خيروز، روز بزرگداشت ش ني: ادادند

  شد. دهيگرو يبه خاموش يحفار زرا داشتند پس ا يدر معمار شانيكه قصد كشف نوع تفكر ا يسيبود توسط كاوشگران انگل ماندهيحمام باق
 ،يمستشاران خارج يريگو گروگان كايآمر يالنه جاسوس ري: پس از تسخنددر طبس، گفت كايدر ادامه با اشاره به سالروز شكست آمرايشان 

با اشاره  شهر يشورامحترم  استير  .شونديم شن طوفان گرفتار تاً يخود را از كشور خارج كنند و نها يروهايبه دنبال آن بودند كه ن هاييكايآمر

 ٠١/٠٢/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٥ماره: جلسه ش       
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 يهاانسان نيداغ چن رايز ند،ه اديرا ند شانيكه ا ييها: خوش به حال آنعنوان داشتند نيبحق يجانباز سرافراز اسالم، سردار محمدعل رحلتبه 
بر سر نظام و انقالب  يمنت چيهبود كه  يفرد نيتركم منت شانيبودند، ا النيگ يمانيبنده قاسم سل دگاهياز د شانياست. ا نيسنگ اريبس يفيشر

  نداشتند.

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
ضمن تسليت  ن،يبحق يشهر با اشاره به درگذشت شهادت گونه سردار جانباز، حاج محمدعل يشورامحترم  سيرئبينا ،فرهام زاهد در ادامه آقاي

با سردار  سيهر يبابك نور ديلطف پدر شه هبنده ب م،يبريكمتر رنج م ياز نبود و ميرا نشناس ياگر كس اظهار داشتند: به خانواده محترم سردار،
يدر كشورمان سبب م ياسيس يهايبند: متأسفانه جناحندادامه داد ايشان  ام.و رابطه افتخار كرده ييآشنا نيآشنا شدم و همواره به ا نيبحق
 يواريدبه ناخواسته  جهينت و در ميكنيخودمان انتخاب م فانيرا از هم ط ميوآمد كنرفت هابا آن ميخواهيكه م يكه دوستان، رفقا و كسان شود

آن را حذف كرد و  نستاگرامينوشتم ا يمانيحاج قاسم سلشهيد در مورد سردار  يوقت باركياست كه بنده  دردآور ييآنجا .شوديم دهيما كش نيب
عده ،ي برقرار شدمانيسل ديشه كريپ عييخروشان عزاداران در تش ليس رغميكه عل ديبه آن خرده گرفت! شما شاهد بود به نادرستي وطن منهم
سالمت  ياتفاق هفته گذشته و پس از آرزو نيا د،يدهينشان م انگيز چرا از خود واكنش غم يفكر انيجر نيبا ا امنتقد بودند كه شم يگريد ي
كه اين افراد شايد به علت يك گفتمان  ها تكرار شدهمان واكنشدوباره حذف كرد و  زيپست را ن نيا نستاگراميرخ داد و ا زين نيبسردار حق يبرا

نايب رييس  مي شويم. يمسائل نيچن موجب رخ دادن ميكنينم تيجانب انصاف را رعا كه زماني كه ما اشتباه اين زاويه را پيدا كرده بودند
. ميباهم حرف بزن ميبتوان  ميمخالف هم باش حتي اگر بتوانيم گفتمان داشته باشيم برسد كه يروز دوارمي: بنده اممحترم شورا عنوان داشتند

  .رديقرار بگ تيهمه ما در اولو يبرا يشود كه منافع مل ياگونهفضا به دوارميام
   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در خصوص  ٣١/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٩ثبت شده به شماره  ٣٠/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ١٤٣-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
  اعالم وصول شد. "تقسيط بدهي جناب آقاي رمضانعلي صبردوست"

درخصوص  ٣١/١/١٤٠٠مورخ  ١٥٠ثبت شده به شماره  ١٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٧٨١- ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت با  "درخواست هبه قسمتي از ثمن معامله"

  د.يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر گرديد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گرد

درخصوص  ٣١/١/١٤٠٠مورخ  ١٥١ثبت شده به شماره   ٢٣/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٢٢٠- ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف٣
به خيابان  جنب دبيرستان دخترانه هجرت - منظريه نبش خيابان وليعصر واقع  ١٨٣جايي دكه آقاي هومن رياضي به شماره جابه"

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت  "هاي صنعتيبهشتي جنب اداره كل شهرك
  با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر گرديد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

  دستور جلسات:
  دستور جلسه  رديف

  نظر كميسيون 

  ذيـربـط

  شماره 

  جلسه

  تاريخ 

  جلسه

١  

 ١٣٩٩- ١٠٥٧٠- شــماره ش رفاليحه شهرداري رشت به 
مــورخ  ٢٧٦٩ثبت شــده بــه شــماره   ٤/١٢/١٣٩٩مورخ 

در دبيرخانه شورا مبني بر اينكــه شــهرداري  ١٩/١٢/٩٩
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــبت ب ــر دارد؛ نس ــت در نظ رش

ريال (يك ميليون تومان) كمك مالي به خــانم ٠٠٠/٠٠٠/١٠
شنو گيگاســري برابردرخواســت نــامبرده كــه  كافيه حق

رئــيس ٦/١١/٩٩مــورخ  ٢٨٣٧٤٤٦/١شماره حسب  نامه 
محترم اداره منطقه دو رشــت، نــامبرده تحــت حمايــت 
كميته امداد امام خميني (ره) بوده و به دليــل مشــكالت 
مالي فراوان تقاضاي دريافت كمك مالي را نموده اند و از 

ساماندهي و كمك "تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 
  اقدام نمايد. "اقشار آسيب پذير

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر با اليحه 
پيشنهادي موافقت 

  .گرديد

٢٩/١/١٤٠٠  ١٨٥  



  

~ ۴٢ ~ 
 

ريال (يك ميليون تومان) ٠٠٠/٠٠٠/١٠پرداخت مبلغ  "با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:
ساماندهي و كمك اقشار آسيب "تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢از رديف اعتباري كمك مالي به خانم كافيه حق شنو گيگاسري، 

 تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٩، با توجه به حضور "پذير
  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رمضانپوراحمد   ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت  ١٦/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٠٢٧-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه براساس  ٢٤/١٢/٩٩مورخ  ٢٨١٩شده به شماره 
اصالحي قانون شهرداري ها شركت  ١٠١كارگري ماده  ١٠/١٠/٩٩مصوبه مورخ 

تعاوني مسكن پشتيباني ناوگان شمال خزر از بابت تفكيك پالكهاي ثبتي 
رشت به نشاني جاده  ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٨٢و  ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧٠شماره هاي 

مترمربع تحت  ٩٢/٢٧٤٧الكان، جنب باغ سيگاري مي بايست مقدار مساحت 
حاليه براساس  شت واگذار نمايدعنوان قدرالسهم تفكيك به شهرداري ر

ناوگان شمال خزر در خصوص قدرالسهم شهرداري بابت شركت تعاوني تقاضاي 
اصالحي قانون شهرداري  ١٠١ماده  ٤به استناد تبصره  تفكيك زمين تعاوني و 

بهاي مقدار مساحت  نسبت به وصول  ها، شهرداري رشت در نظر دارد؛
كه   ٤/٥/٩٩مورخ  ٣٤١١/٩٩اسي شماره و براساس  كارشن متر مربع  ٩٢/٢٧٤٧

ريال برآورد و اعالم شده   ٠٠٠/٠٠٠/٦ از قرار مترمربعيارزش زمين مورد نظر 
ريال و متعاقبا با تفكيك پالكهاي  ٠٠٠/٥٢٠/٤٨٧/١٦ به مبلغ مجموعاً ، است

  اقدام نمايد.الذكر با رعايت ضوابط شهرسازي ثبتي فوق

در كميسيون 
عمران و 

توسعه شهري 
را مطرح و شو

پس از بحث و 
تبادل نظر 

 ضمن موافقت
با اليحه 

مقررگرديد 
شهرداري 

مراحل انتقال 
سند را بعد از 

تفكيك 
  پيگيري نمايد.

٢٥٨  

٢٣  

١  

١٤٠٠  

با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين تعاوني  متن مصـوبه شـورا:
مورخ  ٣٤١١/٩٩، براساس  كارشناسي شماره متر مربع  ٩٢/٢٧٤٧مقدار مساحت  بهايبا وصول  ناوگان شمال خزر

 ريال و متعاقبا با تفكيك پالكهاي ثبتي  ٠٠٠/٥٢٠/٤٨٧/١٦ به مبلغ مجموعاً ،ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٦ از قرار مترمربعي  ٤/٥/٩٩
با رعايت ضوابط  سيگاري  رشت به نشاني جاده الكان، جنب باغ ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٨٢و  ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧٠شماره هاي 
د شهرداري مراحل شمقررتن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد و  ٩،با توجه به حضور "شهرسازي 

 انتقال سند را بعد از تفكيك پيگيري نمايد.



  

~ ۴٣ ~ 
 

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

مورخ  ١٣٩٩-١١٨٤٢-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٣٩ثبت شده به شماره  ٠٧/٠١/١٤٠٠

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "پيوست  دبيرخانه شورا به
 شهرداري خدمات سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 

جهت بررسي و تصويب و با  "١٤٠٠پيشنهادي سال  رشت
محترم  رئيس ٢٥/١٢/٩٩-٢٥٨٧٧٦ شماره عنايت به نامه

  رشت. شهرداري شهري سبز فضاي و منظر سيما، سازمان

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر اليحه 
پيشنهادي شهرداري با 

  اصالحاتي موافقت گرديد.

٢٩/١/١٤٠٠  ١٨٥  

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
(با اصالحاتي پيوستي)، با  "١٤٠٠پيشنهادي سال  رشت شهرداري سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 

 تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٩توجه به حضور 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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



  

~ ۴۴ ~ 
 

  

١١  -  ☐  ☐      
    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

اليحه شهرداري رشت بــه شــماره ش 
 ١٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٩١٨- رف

مــورخ  ٢٧٣٤ثبت شده بــه شــماره  
در دبيرخانه شورا مبني بــر  ١٣/١٢/٩٩

اينكه پيرو تفاهم نامه ســاخت پــروژه 
هاي شهر رشــت بــه شــماره ش ر ـ 

ــورخ  ١٣٣٤٥ ــابين  ٧/٢/٩٩م ــي م ف
شهرداري رشت و قرارگــاه ســازندگي 
خاتم االنبيا،  شهرداري رشت در نظــر 
دارد؛ نســبت بــه انعقــاد قــرارداد بــا 
قرارگــاه خــاتم االنبيــاء در خصــوص 

ســطح احداث تقــاطع هــاي غيــرهم
ميدان نيروي دريــايي و ميــدان امــام 
ــا مبلــغ  حســين (ع) شــهر رشــت ب

ــــنهادي   ٠٦٦/٩٩٠/٢٩٧/٩٨١/٢پيش
پلوس) از رديف اعتبــاري  %١٨٠ريال (

  ايد.اقدام نم ٤٠١٠٢٠٠٢

در كميسيون عمران و توسعه شهري شورا مطرح و پــس از بحــث 
و تبادل نظر ضــمن موافقــت بــا موضــوع اليحــه مطروحــه، مقــرر 
گرديد شهرداري نسبت به اصــالح بــرآورد بــا توجــه بــه فهرســت 

وتوافــق مجــدد و اخــذ نظــر موافــق قرارگــاه  ١٤٠٠بهــاي ســال 
 ار قرار دهد.اقدامات الزم را دستور ك حضرت خاتم االنبيا (ص)

در كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا مطرح و پس از بحــث و 
گرديــد تبادل نظر ضمن موافقت با موضوع اليحه مطروحه، مقــرر 

شهرداري نسبت به اصالح برآورد با توجه به فهرست بهــاي ســال 
وتوافق مجدد و اخــذ نظــر موافــق قرارگــاه حضــرت خــاتم  ١٤٠٠

  دستور كار قرار دهد. اقدامات الزم را االنبيا (ص)

در كميسيون تلفيق شــورا مطــرح و پــس از بحــث و تبــادل نظــر  
نظر به اينكه قرارگاه داراي ظرفيت بسيار بــااليي از نظــر امكانــات  
تجهيزات و پرسنل متخصص در امور عمرانــي و .. مــي باشــد و از 

دار هــاي مهــم و اولويــتآنجاييكه دو پروژه موصــوف بعــد از پروژه
گيرد لذا با پيشنهاد شهرداري با اولويت پــروژه قرار ميشهر رشت 

 هاي:
 - ٣زيرگــذر ميــدان شــهرداري  - ٢هاي شــهر رشــت رودخانــه - ١

غيــر  - ٥غيرهمســطح نيــروي دريــايي  - ٤زيرگذر ميدان مصــلي 
  موافقت گرديد.همسطح ميدان امام حسين (ع) 

٢٥٨  

  

   

٩٧  

   

  

٤٧  

  
٢٣/١/١٤٠٠  
  
  
  
  

٢٤/١/١٤٠٠  
  
  
  

٣٠/١/١٤٠٠  

 تيتسل ، ضمنشهر يشورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  استيري، علو نيرحسيام ديسدر ادامه آقاي    خالصه مفيد مذاكرات :
اظهار (ع)  نيامام حس دانيو م ييايدر يروين دانيم رهمسطحيتقاطع غ حهيدر خصوص ال ن،يبحق يرحلت شهادت گونه سردار محمدعل

 ندارد. يياجرا تيقابل يها به نحوپروژه نياز ا كيهر  يفن ليخوب است، اما بنا به دال يشده توسط شهردارانجام يهايبندتي: اولوداشتند
 با خود زيها  مسئله فاضالب را نرودخانه ست،يروشن نها مطالعات آن  فيتكلاما مشخص شده است  اول تا سوم يهاتي: اولوندادامه داد ايشان

در  نكهي، ابحثي كه هست يمصل دانيم رهمسطحي. درمورد تقاطع غداردموجود  زيو... ن يمالمسائل  ،يهمچون متول يموضوعاتد و ندار به همراه
 نيساخته شود، ا ييايدر يروين دانيبه سمت م يبهشت ديبلوار شه نگيموضوع است، اما اگر در ادامه ر كيشود  ساختهكدام جهت قرار است 

چون  يو از طرف ستين رگذرهايز ريكرد كه همانند سا يحفار ديرا با يشتريموجود عمق ب ساتيبا توجه به تأس رايبحث است، ز يموضوع دارا
: ندشورا اضافه كرد يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ  است. يصورت شفاهشده بهمطرح ضوعاتخارج از مو خورديبه رودخانه م

 يتفاهم ني(ع) است، اگر چن نيامام حس دانيو م ييايدر يروين دانيم رهمسطحيكه تقاطع غچهار و پنج  يهاتيدر موضوع اولو نيهمچن
، رييس محترم پور يحاج لياسماعدر ادامه آقاي   نيز لحاظ گردد. و نظر قرارگاه ونيسي، نظر كمدرآيددو پروژه به مرحله اجرا  نيوجود دارد ا

را  شانياقشار مردم ا تمام: اظهار داشتند نيبحق يدرگذشت شهادت گونه سردار محمدعل تيتسل ضمن زين شهر يشورا كميسيون حمل و نقل
و  ييايدر يروين دانيم رهمسطحيتقاطع غ حهيدر خصوص ال نيهمچن ايشان .ندبود يمانيسردار سلهمچون  النيگ يدوست داشتند و برا

 رايشدن را ندارند، ز يياجرا تيدر حال حاضر قابل يارائه شده توسط شهردار: مورد اول و دوم و سوم عنوان داشتند  زي(ع) ن نيامام حس دانيم
است. در زمان حضور سردار  ييايدر يروين دانيو روگذر م(ع)  نيامام حس دانيروگذر م، مابه اقدام . دو پروژه آماده ستيآن فراهم ن نهيزم

بر  اظهار داشتند زين يتخصص يهاونيسيكه كم ي. نظر وجود دارد زيشده بود و تمام مستندات آن ن يكلنگ زن ييايدر يروين دانيمحمد م
ما در حال حاضر  يپروژه برا نيا رچهبرسد، اگ جهيپروژه به نت نيها اپروژه نيحفظ قرارگاه در ا ياست كه برا نينظر بنده ا  اساس است نيهم

 ميبا قرارگاه تنظ ياست كه قرارداد ني: خواهش بنده اندكرد ديتأك پورآقاي حاجي  است. يما الزام يبرا گريد ميسال و ن كيضرورت ندارد، اما 
دولت با  نيكار در ا نياز ا يكه بخش دوارميو ام مي(ص) داشته باش اءياالنبخاتم يبا قرارگاه سازندگ زيها را نآن بحث رودخانه از شود و پس

درگذشت  تيبا تسل زيشهر رشت ن يشورا محترم عضو، عاقل منشمحمدحسن آقاي ادامه جلسه  در دكتر نوبخت انجام شود. يوجود آقا
 يكه پا ميدغدغه آن را دار زيشده بود، ما ن جاديا يو همراه يهمدل كي: در جلسه گذشته بيان كردند ن،يبحق يشهادت گونه سردار محمدعل

تر كار پروژه بزرگ كياز  ميتوانيما م م،يكوچك شروع كن ياهقرارگاه به رشت از پروژه يباز شدن پا يبرا ديقرارگاه در رشت باز شود. ما چرا با
 چيشده است؟ متأسفانه هانجام يامطالعه ايرا آغاز كرده است؟ آ يمقدمات يشهردار ايآ ميدو ماه كه صحبت داشت نيا يط م،يخودمان را آغاز كن



  

~ ۴۵ ~ 
 

  

  
  

راه  ادهيخوب است، همه ما موافق عبور پ ميرشت هست يهارودخانه يايبه اح مندهمه ما عالقه نكهيتاكنون صورت نگرفته است. ا يياقدام اجرا
اجازه  يشده است كه ما با مصوبه خودمان به شهردار نيا ي: خروجندعاقل منش افزودآقاي   رخ نداده است. ياتفاق چي، اما ههستيمبست از بن

 يبندجمع ني، ا قرارگاه داده شود اريصورت مطالعه و اجرا در اختكه مورد نظر ما است به ييهاپروژه ريشود و سا يها بررسكه پروژه ميده
پروژه  كيكه  ميمند هستبخش در نظر گرفته شود قطعاً همه عالقه نيفصل مذاكره در ا ميتوانيشده در جلسه گذشته است. اگر ما مانجام
 عنوانشهر،  يشورا ي، رييس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيستبهراد ذاكر يآقا ادامه جلسه در  خصوص انجام شود. نيتر در ابزرگ
كار  كيندارد كه با  يكار منافات نيا ميكن يبندجمع نكهيا يسال است، برا كيماه تا  ٦پروژه  يطرح مطالعات ياجرا ي: حداقل زمان براندداشت

داشته  زيرا ن يطرح مطالعات نهيدر زم يهمكار يبحث پروژه فعل جزبه ميتواني. مابديتر ادامه بزرگ يهايآغاز شود و همكار يكوچك همكار
اظهار  ن،يبحق يرحلت شهادت گونه سردار محمدعل تيتسل ضمنشهر رشت  يشورامحترم عضو  ،رزاديفاطمه ش سپس سركار خانم  .ميباش

 يفرصت برا كي(ص)  اءياالنبنظر بنده حضور قرارگاه خاتم مطرح شد، از يمباحث خوب قيتلف ونيسيعمران و كم ونيسي: در جلسات كمداشتند
امام  دانيو م ييايدر يروين دانيم رهمسطحيآمده است و طرح تقاطع غ ودفرصت با جلسات مختلف و متفاوت به وج نيشهر رشت است. ا

  مجموعه باشد. نيبا ا شتريب يهايهمكار سازنهيزم تواندي(ع) م نيحس
اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء در خصوص احداث تقاطع  متن مصـوبه شـورا:

 ٠٦٦/٩٩٠/٢٩٧/٩٨١/٢سطح ميدان نيروي دريايي و ميدان امام حسين (ع) شهر رشــت بــا مبلــغ پيشــنهادي هاي غيرهم
و تبادل نظر و اخذ أي، با عنايت بــه اينكــه  در جلسه مطرح و پس از بحث  ٤٠١٠٢٠٠٢پلوس) از رديف اعتباري  %١٨٠ريال (

قرارگاه خاتم االنبياء داراي ظرفيت بسيار بااليي از نظر امكانات، تجهيزات و پرسنل متخصــص در امــور عمرانــي و .. مــي 
و توافق مجــدد و أخــذ نظــر  ١٤٠٠باشد، با اليحه پيشنهادي شهرداري پس از اصالح برآورد با توجه به فهرست بهاي سال 

ضــمناً مقــرر گرديــد؛  تن از اعضاي محترم شورا،  به اتفاق آرا موافقــت گرديــد. ٨افق قرارگاه خاتم  با توجه به حضور مو
زيرگــذر ميــدان  - ٣زيرگذر ميدان شــهرداري  - ٢هاي شهر رشت رودخانهساماندهي  - ١شهرداري با اولويت پروژه هاي: 

 خاتم انبياء در دستور كار خود قرار دهد.را نيز به منظور انعقاد قرارداد با قرارگاه مصلي 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

ف
ردي

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ـــهرداري  ـــه ش اليح
رف رشت به شماره ش

 ١٣٩٩ـ  ٩٢٥٩رف ـ
ثبت  ٢٩/١٠/٩٩مورخ 

 ٢٤٢٠شده به شــماره 
ـــورخ  در  ٣٠/١٠/٩٩م

شــهرداري  ١٤٠٠بــا توجــه بــه تصــويب كليــات بودجــه ســال  در كميسيون تلفيق شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر 

ريــال و ســهم بودجــه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٣٠/٥ي به مبلغ اريال   (سهم بودجه هزينه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢رشت با مبلغ 

هــاي ســرمايه اي بــا بيني شده در تملك داراييريال)و بررسي بخش اعتبارات پيش ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٧٠/٦عمراني به مبلغ 

 شهرداري با اصالحاتي در بودجه عمراني به شرح ذيل موافقت گرديد: ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال 

  ميليارد تومان در نظر گرفته شود. ٥بيني اعتبار براي تملك دانشسرا با مبلغ منظور پيشرديف جداگانه اي به  -١

بيني اعتبار براي احداث الين دوچرخه ســواري از ميــدان انتظــام تــا فلكــده (محــدوده رديف جداگانه اي به منظور پيش -٢

٤٦  
٢٢  
١  

١٤٠٠  
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ــه  ــورا ب ــه ش دبيرخان
ـــت بودجـــه  پيوس

 ١٤٠٠پيشنهادي سال 
ــت  ـــرداري رش شه
ــر بررســي و  مبنــي ب
تصــويب جزئيــات آن 
با توجه بــه تصــويب 
ــــه  ــــات بودج كلي

 ١٤٠٠پيشنهادي ســال
رشــت بــه  شهرداري

مبلــــــــــــــغ 
ر٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢

زار و ل هــ(معــاديــال 
ـــاه  ـــت و پنج دويس

ــانمي ــارد توم ) در لي
ـــودمين  ـــد و ن يكص
ــــورخ  ــــه م جلس

ــوراي  ٢٠/١٢/١٣٩٩ ش
  اسالمي شهر رشت.

  ميليارد تومان ديده شود.  ١ورزشگاه سردارجنگل) با مبلغ  شهر و مسير

  ميليارد تومان ١بيني اعتبار براي تكميل و راه اندازي آبنماي بوستان ملت با مبلغ پيش -٣

  ميليارد تومان ٢٠پيش بيني اعتبار براي پارك دكتر جزيره اي با مبلغ  -٤

 ميليارد تومان٥/٧شهرداري با مبلغ  ٣بيني اعتبار براي افزايش رديف احداث ساختمان منطقه پيش -٥

  ميليارد افزايش ديده شود. ١اعتبار الزم براي مرمت بناهاي ميراثي و تاريخي رشت ( ميرزا خليل رفيع)  -٦

  ميليارد تومان ديده شود .٢بيني اعتبار براي تعريض و آسفالت معبر جاده الكان با مبلغ پيشرديف جداگانه اي به منظور   -٧

  ميليارد تومان ٨ي مديريت بحران در شهر با مبلغ بيني اعتبار جهت خريد ماشين آالت براپيش -٨

  ميليارد تومان ١بيني اعتبار براي تكميل و تجهيز رصدخانه كوشيار گيالني با مبلغ  پيش -٩

  ميليارد تومان. ٤١بيني اعتبار براي افزايش رديف آسفالت شهرداري مناطق رشت با مبلغ پيش -١٠

  ميليارد تومان. ١٣يف خريد قير سازمان عمران با مبلغ بيني اعتبار براي افزايش ردپيش -١١

 پيش بيني اعتبار الزم به منظور نگهداري مركز كنترل ترافيك و همچنين چراغ هاي هوشمند شهر رشت صورت گيرد. - ١٢

  قيد گردد: ١٤٠٠همچنين  در ضوابط بودجه شهرداري سال 

نشاني مســكن مهــر از طريــق جــذب اعتبــارات دولتــي اقــدام اه آتششهرداري موظف است جهت اجراي پروژه ي احداث ايستگ -١

  نمايد .

  .هاي با ارزش را از طريق فرآيند سرمايه گذاري در اولويت اجرا قرار دهدشهرداري موظف است موضوع تملك زمين -٢

نــي و صــرفاً بــه منظــور خريــد ماشــين آالت عمرا ٥٠٣٠٢٠٠١از محــل رديــف  ١٤٠٠شهرداري مي بايســت در ســال  -٣ 

  خدمات شهري (ماشين آالت ستاد بحران ) اعمال هزينه نمايد.

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٢شهـرداري رشت، با توجه به تصويب كليات آن به مبلغ ١٤٠٠بودجه پيشنهادي سال  متن مصـوبه شـورا:
ريال و ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٣٠/٥به مبلغ  % ٢٤/٤٤با   اي (جاري)، سهم بودجه هزينهليارد تومان)زار و دويست و پنجاه مي(معادل هريال 

اي به مبلغ ريال)،(شامل بودجه تملك دارايي سرمايه ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٧٠/٦به مبلغ  % ٧٦/٥٥سهم بودجه عمراني نيز با 
لغ ديون قطعي شده سنواتي به مبهمچنين ريال و  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ريال، تملك دارايي مالي به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٧٠/٦
ميليارد تومان، در  ٢٢٠ميليارد تومان بازآفريني و بند واو  ٨٥ميليارد تومان سرمايه گذاري،  ١٠٠ريال به اضافه  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

تن از اعضاي  ٨شوراي اسالمي شهر رشت، با اصالحاتي پيوستي و با توجه به حضور  ٢٠/١٢/١٣٩٩يكصد و نودمين جلسه مورخ 
شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ ١٤٠٠همچنين بودجه پيشنهادي سال   مورد تصويب قرار گرفت. محترم شورا، به اتفاق آرا

ريال ريال(هزينه) مصوب شده در يكصد و نود و يكمين جلسه مورخ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ريال (درآمد) و مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠
فرمانداري محترم شهرستان  ٧/١/١٤٠٠مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩شوراي اسالمي شهر رشت، با توجه به نامه شماره  ٢٤/١٢/١٣٩٩

 رشت مجدداً مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٧جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  
در محل  ١٥:٤٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، يكصد و نود و ششمين جلسه٦/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٥براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن مجيد  شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي ساختمان شوراي
   برگزار گرديد.

   : هدستور جلس

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

در خصوص جابجايي كيوسك مطبوعاتي   ٥/٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠- ٣٧٥- رف بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره شـ 
تحت اجاره خانمها صغري حسن زاده و مريم آلياني از ميدان زرجوب ـ نرسيده به انبار قند و شكر به مكان  ٢٤٣به شماره 

  ورودي .سمت راست  - واقع در مسكن مهر ـ ميدان اولپيشنهادي جديد 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        برگزاري جلسه فوق العاده  ٦
تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  ٨نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور همچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
مورخ  ١٣٩٩- ١١٧٢٥- ش رف به شماره هاي؛ العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري مقرر شد؛ جلسه فوق

مورخ  ١٤٠٠- ٢٢٠- ، ش ر ف٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩-١١٢٠٩- ، ش رف ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩- ١١٧١٧- ، ش رف٢٦/١٢/٩٩
 برگزار گردد. ٨/٢/١٤٠٠شنبه مورخ  روز چهار ١٥رأس ساعت    ٢٣/١/١٤٠٠

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩   -  ☐  ☐      
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٨  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 ٠٨/٠٢/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٦ماره: جلسه ش       
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كمك مالي به آقاي سيد گلمير  در خصوص ٢٩/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠-٣١٩-ف ر ش شماره به رشت شهرداري ـ بررسي اليحه
  ."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢ساداتي، از رديف اعتباري 

اصالحيه تعرفه درآمد و  "درخصوص ٠٧/٠١/١٤٠٠ مورخ ١٣٩٩-١١٧١٧-رف ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش
بهاي خدمات عمران و بازآفريني شهري و  تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري 

  . "١٤٠٠رشت پيشنهادي سال 

عرفه درآمد و اصالحيه ت "درخصوص ٠٧/٠١/١٤٠٠ مورخ ١٣٩٩- ١١٢٠٩-رف ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش
  .  "١٤٠٠بهاي خدمات  سازمان هاي مديريت پسماند و مديريت آرامستان هاي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

مورد  ١٨٣جايي دكه شماره جابه خصوص در ٢٣/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠- ٢٢٠-ر ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش
به مكان پيشنهادي جديد  جنب دبيرستان دخترانه هجرت - وليعصر منظريه نبش خيابان اجاره  آقاي هومن رياضي واقع 

  .لچكي نبش كوچه - جنب اداره كل شهرك هاي صنعتي  -حدفاصل ميدان گاز تا مصلي  -بلوار شهيد بهشتي واقع در 

هبه قسمتي از ثمن معامله  خصوص در ١٧/١٠/١٣٩٩ مورخ ١٣٩٩-٨٧٨١- ر ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش
  .تماني  واقع در خيابان سعديساخ

 ١٣٩٩ سال بودجه اصالح"درخصوص ٢٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩-١١٧٢٥- رف شماره ش به رشت شهرداري اليحه بررسي ـ
  ."رشت شهرداري

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 شهيد محمود اسماعيل زاده ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و
   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

باسعادت امام  الديم دنيفرارس كيبا تبر عرض سالم، جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    
اسالم به نام  فيتحر دست بهكه  هيمنافقانه معاو انيبا جر خودشان امام همام در زمان ني: ااظهار داشتند(ع)  تيباهل ميكر ،يحسن مجتب

منجر به  تينها سال امامت مردم را بر عهده داشتند كه در ١٠به مدت  يزمان ني(ع) در چن يامام حسن مجتب مواجه بودند.زدند (ص)  امبريپ
: در عنوان داشتندشورا با اشاره به روز شوراها، محترم  استير شكسته شد. هيمعاو يوصلح از س نيا كه مياخوانده خيشد كه در تار يصلح

و  يعموم ياداره امور كشور را بر مدل آرا وهيبه مرحله اجرا درآمد كه در اصل ششم ش ياصل مغفول مانده قانون اساس كيدولت اصالحات 
اساس كل اصل هفتم  نيو اداره امور كشور است. بر هم يريگميمآمده است كه شوراها از اركان تص زيانتخابات قرار دادند، در اصل هفتم ن

روز كار و  نيبا اشاره به روز روانشناس و مشاور و همچن رمضانپورآقاي   است. افتهيصيشهر و روستاها تخص ياسالم يقانون به قانون شوراها
است و متأسفانه در  زانيعز نيها و زحمات اتالش يكشور بر مبنا ديجامعه هستند كه تول از يمي: كارگران قشر عظتصريح كردندكارگر، 

موجب شد تا به  حيناصح تيريو مد كردشد و عمل شتريخصوص از زمان برنامه سوم توسعه و كوچك شدن دولت، مشكالت به ب ر،ياخ انيسال
به كمتر از نصف  يكارگر يونيليم ٢٦ تيجمع تينها كند. در دايپ ليتقل اريبس يكارگر تيوارد شود و جمع يمهلك يهاضربه داريپا يهاشغل

كارگران امروز  يكه صدا شوديدادن موضوع سبب م رييتغ نيشود و ا ياسيبه موضوعات س ليتبد يصنف يهاحركت دياست. نبا افتهي ليتقل
 ني: در جلسات گذشته شورا در اخاطر نشان كردندرشت  يشهردار يجاريرانندگان است فيتكل نييبا اشاره به موضوع تع ايشان نشود. دهيشن

توسط  يآن راهكار از افراد قرارداد منعقد شود و پس نيانجام و مقرر شد به مدت سه ماه مجدداً با ا ييهاخصوص با شهردار رشت صحبت
  ارائه شود. شتشهردار ر

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
در خصوص  يريگمينسبت به تصم يدواريبا ابراز ام ، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا،پور يحاج لياسماع در ادامه آقاي

نشده است و بنده از  ييكرده تاكنون اجرا نييشهردار تع يشهر برا يكه شورا ياز مصوبات و الزامات ياري: بساظهار داشتندشوراها،  اراتياخت
كه در صورت قانع نشدن از  شومي: بنده متذكر مايشان خاطر نشان كردند ام.قانع نشده در گذشته داده اند، شهردار رشتكه  ييهاپاسخ

 يمدع يطيشهردار رشت در شرا رد،يصورت گ ييآزما يراست ستيبايم در اين زمينهخواهم نمود،  يرا ط يشهردار، روند قانون يهاصحبت
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يممحترم شهردار  نكهيا انيپور با ب يحاجآقاي  .ستين رشيپذ موضوع قابل نيو ا شودياهده ممش يگريبا شورا است كه عملكرد د يهماهنگ
همچنان رشت شده به شهردار  تذكرات ارائه رغمي: علافزودند ابد،يشورا حضور  يدر صحن علن ييجهت پاسخگو باركيهر دو هفته  ستيبا

در آن شهرداري ضوابط  بدون روهاياز ن يو در مقابل برخ ميباشيشهر م نيا يهاهيعنوان سرمارشت به يشهردار يروهايشاهد كنار گذاشتن ن
توسط شهردار  يشركت يروهاين فيتكل نييتع به منظور يسهامشركت  ليجهت تشك يشياندبر لزوم چاره ديبا تأك ايشان .ندينمايوآمد مرفت

هستند و  مهيامروز رانندگان ما فاقد ب م،يحقوق كارگران باش عييهمچنان شاهد تض ديمهم با ني: در صورت انجام نشدن اابراز كردندرشت، 
با اشاره به عقد قرارداد با  رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا، شود. رفبرط ترعيهرچه سر يجاريمشكالت رانندگان است بايد

 يخدمات موارد ذكر شده ،شركت در قالب  ني: مقرر شده بود تا اداشتند اذعان زباله خشك،مميزي وكيف پولشركت فناوا در حوزه پسماند،
 نهيزم نيدر ا ياقدام مثبت ماه از انعقادقرارداد ميگذرد ٨كه  شهر را مشغول به كار كند، اما تاكنون نيا ينفر از جوانان بوم ٢٠٠و  ديارائه نما

  .ديشركت به تعهدات خود عمل نما نيا از اين رو الزم است كهنشده است و  دهمشاه

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
 يماه مبارك رمضان، آرزو دنيفرارس كيشورا با تبر ي، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهريعلو نيرحسيامدر ادامه آقاي سيد 

 .مينمايعرض م كيتبر وراو گذشته ش يفعل ياعضا يتمام : روز شوراها را بهندو اظهار كرد ندجهان را داشت نيطاعات و عبادات مسلم يقبول
را متحمل هستند  يسخت طياست و متأسفانه شرا زانيعز نيو كار كشور بر دوش ا دي: بار زحمات توليادآور شدندروز كارگر،  كيبا تبر ايشان

آقاي  .مينمايعرض م كيروز معلم را تبر زين دنديما زحمت كش يكه برا يبه معلمان ني. همچنابدي رييآنان تغ شتيمع تيوضع دوارميام كه
 يريگيخصوص پ ني: متأسفانه چند بار در اعنوان داشتند ،يامالك نسق نامهوهيو ابالغ ش هيبا تذكر به شهردار رشت در خصوص عدم ته يعلو

 فيتكل نييرشت در خصوص تعمحترم با اشاره به وعده شهردار محترم شورا عضو  است. دهينرس جهيموضوع به نت نيام، اما تاكنون اكرده
يهستند و م يزندگگذران در حال  يسختبه زانيعز ني: اتأكيد كردند ماه،نيفرورد التيرشت پس از تعط يشهردار يجاريرانندگان است

موضوع  نيا دي: شاتصريح كردنددر ادامه جلسه با برداشتن ماسك از صورت خود،  نيهمچن يعلو آقاي  شود. عيخصوص تسر نيدر ا ستيبا
سال ماسك  كيشهر به خاطر  نيا ونياسياز س يماسك برداشته شود، به نظر بنده برخ نيباشد، اما بهتر است ا يبهداشت يهانقض پروتكل

در  يمقام معظم رهبر اناتيشورا با اشاره به ب رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري اند!مان را فراموش كردهزدن توسط ما چهره
كه به آن  ياز موضوعات«اند: گفته داريد نيدر ا شانيا رد،يمورد توجه قرار گ يمقام معظم رهبر اناتيب دي: باابراز كردند ان،يبا دانشجو ارديد
 يدر نظام مقدس جمهور تيكه امانت مسئول ييهاآن قطعاً  »ديكن تيدر برخورد با مخالفان خود انصاف را رعا د،ينكن يرويپ ديندار نيقي

 يروهايحل اختالف در خصوص ن يشده در شورابا اشاره به موضوع مطرح ايشان .كننديم تيموضوع را رعا نيدار هستند ارا عهده ياسالم
 زيامكانات شورا ن يرشت بوده و تمام يشهردار يرويشهر رشت ن ياسالم يمستقر در شورا يروهاين هي: كلندشهر رشت، گفت ياسالم يشورا

تسلط بر  يكه ادعا يشهر است و كسان يشورا ياند متفاوت با اعضاكرده افتيدر تيشورا حق مسئول رانيمد نكهياست. ا يرمتعلق به شهردا
 يموضوع نكهيا انيبا ب يعلوآقاي   برسند. يموضوع به اطالعات كاف نياز افراد در ا يبرخ دوارمي. امداننديرا م نيعلم حقوق دارند تفاوت ا
شده و در  سوم ارائه يدر زمان شورا يباشگاه ورزش ني: مصوبه ااضافه كردندشده، رشت مطرح يشهردار يورزش يدرخصوص باشگاه فرهنگ

اثر  بياطالع داده شد ترت زيكه به ما ن يشد، زمان كيرشت تفك يشهردار يو اجتماع يورزش ،يپنجم تنها بودجه آن از سازمان فرهنگ يشورا
و  ١٦ماده  نامهوهي: شاذعان داشتند بودجه ١٧و  ١٦شورا با اشاره به ماده محترم  عضو .ميبود اطالعياز آن ما از موضوع ب شيصورت گرفت و پ

در  يخالف قانون است. شهردار نامهوهيش نيبه ما نگفته است كه ا يداشته و كس يراتييپنجم تغ يو در شورا بيچهارم تصو يدر شورا ١٧
حل اختالف گفته  يكه در شورا ياتفاق افتاده بود، زمان نيا زيچهارم ن يدر شورا نيا از شياست، پ كردهيرا پرداخت م ييهاسال پاداش انيپا

 يبرا يموضوع راهكار نيشورا اعتراض هم نكردند، اما اكنون ا ياعضا يشورا برگشت داده شود حت يمبلغ از حق جلسه اعضا نيشد كه ا
به خاطر تأكيد دارد  ٥يكانال جاگر علوي در خصوص پروژه گفتند كه  ي: زمانايشان افزودند شده است. انيآقا يبرخ ياسيس حسابهيتسو

كه به كاهدان  شوندياست، متوجه م يامربوط به آب منطقه يهانيكانال زم نيكه دو طرف ا دنديد يتوسط خودش است، وقت نيتملك زم
 ميريگيدستور نم ياست بدانند كه ما از كس يشدن حذفشهر  نيا ياسيس ياز فضا يعلو كننديفكر م يكه اگر برخ ميگويرا م هانياند! ازده

 را نزنند. گرانينچسبانند و به خاطر ما د گرانيموضوع را به د نيخدا به ما كمك كرده است، اما ا زين نجايتا به ا ميستين زين يو متوقف شدن
 ينشده و منافع شخص عياز مردم ضا يتا حق ميتالش كرد م،يكار كن شديكه م ييبود كه تا جا ني: تمام تالش بنده اندكرد حيتصر يعلوآقاي 

خداوند را شاكر  ريتفاس نيبا تمام ا رفت،يم نيشهر از ب نيتومان حق ا ارديليهزار، هزار م ميداده نشود، اگر ما نبود حيترج يبه منافع عموم
 يشوراييس محترم ردر ادامه  داشت. ميباشد حضور خواه ازيكه ن ييدر هر فضا زيبه بعد ن نجاياز ا كنم،يهستم و از مردم شهرمان تشكر م

نظارت  يشورا ياسي: بنده از لحاظ شناسنامه سندششم اظهار داشت يصورت گرفته در انتخابات شورا يهاتيبا اشاره به رد صالح شهر رشت
 ياسالم ينظارت بر انتخابات شوراها يقانون اساس حيست. طبق قانون و اصل صرنظارت استان ا يو خطابم به شورا شناسميشهرستان را نم

دوره  نياول دركرده است  يمراحل را ط نيكه ا يعنوان كسبنده به مجلس كار نظارت بر انتخابات را برعهده دارند. ندگانينما، شهر و روستا
خود  شكسوتيپ نيبه حرف ا ام. بنابر اين بهتر است كرده يريگينظارت استان كارها را پ ئتيه ريگ ميتصم نياز مسئول يكيعنوان شورا به
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و آخرت  ايدر دن ديو با ستين گيشيقدرت هم نيا رايرا كنار بگذارند، ز يو خانوادگ ياسيس ،يگروه ،يشخص ،يتوجه كرده و نگاه فرد
حقوق  عييتض يبا اشاره به ادعا رمضانپورآقاي   پاسخ دهند. دياند باگرفته يكه از آنان رأ يبه مردم اياعمال خود باشند، در دن يپاسخگو

در  يمستندات قانون ديو با شوديبا گزارش مشخص نم المالتيحقوق ب عيي: تضخاطر نشان كردند هاتيرد صالح يبرخ هيدر توج المالتيب
خصوص حكم صادر كند. تا  نيدر ا يبرود و قاض ييمراجع قضا شود و به ليشخص پرونده تشك يبرا ديبا يعني نيخصوص آن ارائه شود. ا

به  يرا و در نياست، نه زمان منافق دهيكه نه زمان شاه را د يگزارش توسط فرد كيصرفاً بنا به  ديحق ندار وجود نداردها حكم نيكه ا يزمان
مردم را  خپاس دياحقاق حق كنند وگرنه با ديد و بانبزرگ دار يگاهينظارت جا ئتيسه نفره ه يشده، بسنده شود. اعضا ياتخته خورده و كاره

 ني، بنده در ا در مقابل مردم و سپس در برابر خداوند پاسخ بدهند ديباشد با ياسيو س يشخص يهاحسابهيبدهند، اگر قرار باشد بنا به تسو
: نداذعان داشت ،يدر خصوص شور انتخابات يظم رهبرمقام مع شاتيبا اشاره به فرماسپس شورا  محترم استير  .دهميم يخصوص تذكر جد

كه  يطيهم در شراآن ،يرأ يهاصندوق يكاهش حضور مردم پا يتالش برا يعنيوارد انتخابات شوند  يخاص انيفقط جر خواهنديم نكهيا
 نياز ب يزدگدل نيكه ا ديرا در چهارچوب قانون انتخاب كن يروش ديمردم شده است. شما با يزدگو دل يدلسردموجب عملكرد مسئول 

: خوشبختانه بيان كردندرشت  يشهردار يدر دست اجرا يهارشت با اشاره به پروژه محترم شهرداري، محمد احمد ديسسپس آقاي   برود.
 ييكه با بازگشا ديالضرب گرد نيبه ام يعاطف دانيشه ابانيخ ريمس ييزگشاها منجر به باروند پروژه عيدر تسر يمستمر شهردار يهايريگيپ
سند  ميتنظ هبر الزام ب يمبن يمسكن مهر، دادخواست يهانيزم رامونيپ ندهيهفته آ يط شهر كنترل خواهد شد. كياز تراف يبخش ريمس نيا

در  يرشت با اشاره به ساختمان شهردار محترم شهردار برطرف شود. زيبخش ن نيآماده خواهد شد تا مشكالت ا يتوسط مسكن و شهرساز
و  ياز ساختمان شهردار يبردارو بهره ليتعامالت الزم، نسبت به تكم از تا پس مي: در تالش هستند(ع) اظهار داشت نيامام حس دانيم

 يبنداز نظر زمان يد٨ اباني: پروژه خندكرد ديتأك يد٨ ابانيبا اشاره به پروژه خ ياحمدآقاي   .ميياقدام نما يمانكاريپ يهانهيپرداخت هز
  برسد. يبردارپروژه به بهره نيفطر ا ديتا در روز ع ميمصمم هست ميبابت قرارداد دار نياز ا رماهيت انيتا پا نكهيو با توجه به ا ستيعقب ن
خدمات در  عيو توز يبر عدالت محور دي: با تأكتصريح كردند د،نباشيمنطقه سه و چهار رشت از محالت كم برخوردار م نكهيا انيبا ب ايشان

در سطح  ديالمان جد نياز ساخت و نصب چند نيرشت همچن محترم شهردار  .ميدو منطقه دار نيدر ا يترمحالت كم برخوردار حضور فعال
  .ندخبر دادنيز شهر رشت 

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در خصوص  ٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٠ثبت شده به شماره  ٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٩٧-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
با قيد دو فوريت در جلسه  "درصدي برخي عوارض در زمان صدور پروانه در پروژه هاي طرح اقدام ملي رشت ٥٠تشويق "

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر گرديد به 
  ط ارجاع گردد.صورت عادي به كميسيون ذيرب

 ٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩١ثبت شده به شماره  ٢٦/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٢٥٩-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف٢
 " نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشتنشاني براي پرسنل سازمان آتشبرخورداري از مزاياي درجات آتش"درخصوص 

  اعالم وصول شد.
  دستور جلسات:

 نظر  دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت  ٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٣٧٥-اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش رف
مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به   ٧/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٨شده به شماره 

تحت اجاره خانم ها صغري حسن زاده و مريم  ٢٤٣جابجايي كيوسك مطبوعاتي به شماره 
واقع در ار قند و شكر به مكان پيشنهادي جديد نرسيده به انب –آلياني از ميدان زرجوب 

سمت راست ورودي (روبه روي مكان مصوب شده شوراي  -ميدان اول –مسكن مهر 
محترم اسالمي شهر) با اولويت حفظ سيماي شهري و اولويت اصول شهرسازي و با توجه 

ق منطقه شهرداري رشت به اداره توزيع بر ٥منطقه  ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ٥٠٢٦به نامه شماره 
و با عنايت به اينكه با  كه مورد تأييد مديريت محترم منطقه آن نيز قرار گرفته است ٢

شوراي اسالمي شهر رشت مبني بر صدور  ٢٠/٩/١٣٩٩مورخ  ١٧٢١توجه به مصوبه شماره 
مجوز انتقال و جابجايي كيوسك مذكور از ميدان زرجوب ـ نرسيده به انبار قند وشكر به 
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خروجي بعد از ايستگاه  –سمت چپ  –ميدان اول  –قع در مسكن مهر جديد وا مكان 
مورخ  ٨٥٩٠/١٤٠٠با توجه به بررسي ميداني صورت گرفته و نامه شماره  اتوبوس،

رشت مبني بر عدم وجود شبكه فشار ضعيف در  ٢امور توزيع برق منطقه  ٥/٢/١٤٠٠
برق بوده و هرگونه انتقال محدوده مذكور، مكان مد نظر فاقد امكانات زيرساختي انشعاب 

  برق به آن مكان مستلزم هزينه هنگفت براي متقاضي مي باشد، اقدام نمايد.
ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص جابجايي كيوسك  متن مصـوبه شـورا:

تحت اجاره خانم ها صغري حسن زاده و مريم آلياني از ميدان زرجوب ـ نرسيده به انبار قند  ٢٤٣مطبوعاتي به شماره 
روي مكان مصوب شده سمت راست ورودي (روبه  -واقع در مسكن مهر ـ ميدان اولو شكر به مكان پيشنهادي جديد 

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.)٢٠/٩/١٣٩٩مورخ  ١٧٢١شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ثبت ٢٩/١/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠- ٣١٩- ف ر ش شماره به رشت شهرداري اليحه دو فوريتي
 نسبت دارد؛ نظر در رشت شهرداري اينكه بر مبني ٥/٢/١٤٠٠ مورخ ١٩٢ شماره به شده

 ساداتي گلمير سيد آقاي به مالي كمك) تومان ميليون يك( ٠٠٠/٠٠٠/١٠ مبلغ پرداخت به
 خود درمان هاي هزينه تأمين بابت كمك دريافت بر مبني نامبرده درخواست با عنايت به

 گيالن بهزيستي سازمان تأييد مورد ٢٤/١٢/٩٩ – ١٥٦٦٩٣/٩٩/٩٣٤ شماره نامه برابر كه
 حال در و بوده استان هاي رسانه عكاسي هاي پيشكسوت از نامبرده و باشد مي نيز

جهت  است نموده را شهرداري از مالي كمك تقاضاي مالي تمكن عدم علت به حاضر
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٣٠٢ اعتباري رديف از كمك به ادامه درمان و

  نمايد. اقدام "پذير آسيب افشار به كمك و ساماندهي"عنوان

      

كمك مالي به آقاي سيد گلمير  ضمن تصويب دو فوريت، با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص متن مصـوبه شـورا:
بودجه سالجاري تحت   ١٥٠٣٠٢، از رديف اعتباري  )تومان پنج ميليون(ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ساداتي تا سقف پرداخت مبلغ  

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد."پذير آسيب اقشار به كمك و ساماندهي"عنوان
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  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
      ☐  ☒  عبدالهــيحامد   ١١

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
ثبت شده  ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩-١١٧١٧

در دبيرخانه  ١٦/١/١٤٠٠مورخ  ٤٥به شماره 
اصالحيه تعرفه درآمد و "شورا به پيوست 

بهاي خدمات سازمان مديريت حمل و نقل 
بار و مسافر و تعرفه درآمد و بهاي خدمات 
عمران و بازآفريني شهري شهرداري رشت 

جهت بررسي و  "١٤٠٠پيشنهادي سال 
شماره  نامه هاي به عنايت تصويب، با

 محترم سازمان رئيس ٢٥/١٢/٩٩- ٢٥٨٨٢٧
 شماره و شهري فضاهاي بازآفريني و عمران

 محترم سرپرست ٢٣/١٢/٩٩-٢٥٦٠١٥
 مسافر و بار نقل و حمل مديريت سازمان

  . رشت شهرداري

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر با اليحه پيشنهادي با اصالحاتي 

 موافقت گرديد.

شهري شورا مطرح و پس از در كميسيون عمران و توسعه 
بحث و تبادل نظر ضمن موافقت با اليحه پيشنهادي مقرر 
گرديد؛ سازمان عمران و بازآفريني شهرداري رشت 
اصالحيه نهايي تعرفه درآمد و بهاي خدمات را با توجه به 
ارقام مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين 

ديه صنف ماشين آالت در نظر گرفتن بهاي مورد تاييد اتحا
  ١٤٠٠سنگين راهسازي و عمراني و فهرست بهاي خدمات 

 به شوراي اسالمي شهر رشت ارسال نمايد.

در كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا مطرح و پس از 
  بحث و تبادل نظر با اليحه پيشنهادي موافقت گرديد.

١٨٦  

  

  

٢٨٩  

  

  

٩٧  

٥/٢/١٤٠٠  

  

  

٦/٢/١٤٠٠  

  

  

٢٤/١/١٤٠٠  

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات عمران و بازآفريني "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص مصـوبه شـورا:متن 
(با  "١٤٠٠شهري و  تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت پيشنهادي سال 

 اصالحاتي پيوستي)، به اتفاق آرا موافقت گرديد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت  ٠٧/٠١/١٤٠٠مورخ  ١٣٩٩-١١٢٠٩- اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
اصالحيه  "در دبيرخانه شورا به پيوست  ١٧/١/١٤٠٠مورخ  ٦٧شده به شماره 

تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان هاي مديريت پسماند و مديريت 
جهت بررسي و  "١٤٠٠آرامستان هاي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

سرپرست  ٢/١٢/١٣٩٩مورخ  ٢٣٨٥٦١شماره  نامه هاي به عنايت تصويب، با
سرپرست  ٨/٩/٩٩مورخ  ١٧٤٦٤٢ازمان آرامستان ها و شماره محترم س

  محترم سازمان مديريت پسماند شهرداري رشت.

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 
مطرح و پس از بحث و 
تبادل نظر با اليحه 
پيشنهادي با اصالحاتي 

  موافقت گرديد.

٥/٢/١٤٠٠  ١٨٦  

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات  سازمان هاي  "شهرداري درخصوصبا اليحه پيشنهادي  متن مصـوبه شـورا:
(با اصالحاتي پيوستي)، با توجه به   "١٤٠٠مديريت پسماند و مديريت آرامستان هاي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

 حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به شماره   ٢٣/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٢٢٠-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر
جايي دكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به جابهمبني بر اينكه  ٣١/١/١٤٠٠مورخ  ١٥١

جنب  - مورد اجاره  آقاي هومن رياضي واقع منظريه نبش خيابان وليعصر  ١٨٣شماره 
 -دبيرستان دخترانه هجرت به مكان پيشنهادي جديد واقع در بلوار شهيد بهشتي 

چه  لچكي نبش كو -جنب اداره كل شهرك هاي صنعتي  - حدفاصل ميدان گاز تا مصلي 
با اولويت حفظ سيماي شهري و رعايت اصول شهرسازي با عنايت به نامه شماره 

سازمان كه به مديريت منطقه چهار شهرداري رشت اعالم  ٢٠/١٢/١٣٩٩مورخ  ٢٥٤٣٣١
شهرداري،  ٤گرديد در بازديد به عمل آمده از مكان پيشنهادي توسط كارشناسان منطقه 

ار گرفته است و همچنين با عنايت به اينكه با امعان مورد تاييد مديريت محترم منطقه قر
مبني بر شكايت شهروندان از  ١٧/٢/١٣٩٩مورخ  ٢٠١٦٥نظر به استشهاديه محلي شماره 

و اذعان نامبرده به اين موضوع كه بازار كسب و كار  محل استقرار دكه مطبوعاتي مذكور
به عمل آمده توسط كارشناسان  طي بازديد ميداني"در مكان مذكور رونق ندارد متعاقبًا 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، با توجه به قرار گرفتن دكه 
داخل محله و پاتوق نمودن عده اي از افراد در محل استقرار دكه كه موجبات سلب 

  آسايش شهروندان و شكايت مكرر آنان را در پي داشته است، اقدام نمايد. 

در  
كميســــيون 
ــــــران و  عم
ــــــــعه  توس
شهري شــورا 
مطـــــــرح و 
پس از بحــث 
و تبادل نظــر 
بــــا اليحــــه 
پيشــــنهادي 
ـــــــت  موافق

  گرديد.

٦/٢/١٤٠٠  ٢٥٩  

مورد اجاره آقاي هومن  ١٨٣جايي دكه شماره با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  جابه متن مصـوبه شـورا:
بلوار شهيد به مكان پيشنهادي جديد واقع در  دخترانه هجرتجنب دبيرستان  -منظريه نبش خيابان وليعصر رياضي واقع 

،  با توجه به حضور ده تن از لچكي نبش كوچه -جنب اداره كل شهرك هاي صنعتي  - حدفاصل ميدان گاز تا مصلي  -بهشتي 
 اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت  ١٧/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٧٨١-اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر
هبه قسمتي از مبني بر صدور مجوز  ٣١/١/١٤٠٠مورخ   ١٥٠شده به شماره 

ثمن معامله ساختماني  واقع در خيابان سعدي كه شهرداري رشت به موجب 
 ٥٠٠ميليارد و  ٤اقدام به خريداري آن به مبلغ  ٢٧/٤/٨٨مبايعه نامه مورخ 

هاي ملك مورد معامله ميليون تومان نمود و در بررسي مدارك و نقشه
ت مندرج در مبايعه متر مربع كمتر از مساح ٦٠/١٨٣مشخص گرديد مساحت 

بايست معادل ريالي مترمربع) مي باشد كه علي االصول مي٢٥/٧٨٠٣نامه (
مرحله مكاتبه، از فروشنده  ٢آن از ثمن معامله كسر گردد و  شهرداري طي 

درخواست نمود تا نسبت به انتقال سند به نام شهرداري اقدام نمايد و 
خواستار پرداخت  ١١/٩/٩٣فروشنده ضمن استناد به صورتجلسه مورخ 

باقيمانده ثمن معامله بدون محاسبه و كسر مبلغ مساحت تقليل يافته 
 ٣) و مطابق بند ١٢/٩/٩٣مورخ  ٦٠٠٣١-گرديده است.( نامه شماره 

صورتجلسه مذكور مقرر گرديده بود تا باقيمانده ثمن پس از اخذ مجوز از 
نظر به اينكه در اين شوراي اسالمي شهر در وجه فروشنده كارسازي شود و  

خصوص مصوبه اي از شوراي محترم در پرونده مالحظه نگرديده و تاكنون 
  انتقال سند به نام شهرداري صورت نپذيرفته است.

در كميسيون عمران  
و توسعه شهري 
شورا مطرح و پس از 
بحث و تبادل نظر 
ضمن موافقت با 
اليحه پيشنهادي 
مقرر گرديد 
شهرداري رشت با 

اخذ توافق توجه به 
في مابين با اداره 
محترم اطالعات 
استان گيالن طي 
صورتجلسه مورخ 

١٠/٩/١٣٩٣ 
اقدامات الزم را در 
  دستور كار قرار دهد.

٦/٢/١٤٠٠  ٢٥٩  

مبني بر هبه بخشي از ثمن معامله ساختماني  واقع در خيابان با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
و مقرر شد؛ شهرداري رشت با توجه به اخذ  حضور ده تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد، با توجه به سعدي

 اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهد. ١٠/٩/١٣٩٣توافق با اداره محترم اطالعات استان گيالن طي صورتجلسه مورخ 
  امضاء  فتداليل مخال  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت شــده  ٢٦/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩- ١١٧٢٥- اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف 
و تصــويب در دبيرخانه شورا مبنــي بــر بررســي  ٢٨/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٨٢به شماره  

 ريــال هزار ٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩مجموع مبلغ  با رشت شهرداري ١٣٩٩ سال بودجه اصالح
 و وقــايع و فرآينــدي انجــام هــر  مصارف، با عنايت به اينكــه در و منابع قسمت در

 و ميــزان تــوان نمــي و نبوده كنترل قابل كه دارد وجود بيني پيش غيرقابل اتفاقات
 ابــالغ بــه توجــه بــا ديگــر طــرف از نمــود بينــيپيش و برآورد قبل از را آن حجم

 شماره به "شهرداريها بودجه تفريغ و اجرا تدوين، و تهيه طرز" جديد دستورالعمل
 ٩٩ ســال در آن هايرديف و بودجه ساختار در تغيير به منجر كه ١٧/١٠/٩٧- ١٩١٧١٠
 جــاري ســال در اعتبــار جابجايي به مربوط موارد تعدد مسبب امر همين كه گرديد.

 دستورالعمل همچنين ها شهرداري مالي نامه آيين ٢٨ ماده اعمال رابطه اين در شد
 هــاي دارايــي تملــك هاي برنامه مصوب اعتبارات درصد ١٠ تا جابجايي الذكر صدر

 كلــي اعتبــار شرطي كــه از به را ايهزينه سرفصل اعتبارات درصد ٣٠و  اي سرمايه
  است. ساخته مقدور نكند تجاوز وظيفه مصوب

در كميسيون  
برنامه وبودجه 
ــــــوقي  و حق
شورا مطرح و 
پــس از بحــث 
و تبــادل نظــر 
ــــا اليحــــه  ب
پيشــــنهادي 
موافقــــــــت 

 گرديد.
  

٥/٢/١٤٠٠  ١٨٦  

 با رشت شهرداري ١٣٩٩ سال بودجه اصالح"با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:
(پيوستي)، با توجه به حضور ده تن از اعضاي محترم "مصارف و منابع قسمت در ريال هزار ٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/٩مجموع 

 شورا، به اتفاق آرا موافقت گرديد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

و  ١/٢/١٤٠٠و  ٢٥/١/١٤٠٠بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مــورخ   ٨
        شوراي اسالمي شهر رشت ١/٢/١٤٠٠آقاي رسولي در جلسه مورخ 
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  را اعالم نمودند. ١٥رأس ساعت  ١٥/٢/١٤٠٠ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٧:٣٠جلسه رأس ساعت 
  

  

  

  

  
در محل ساختمان  ١٥:٣٠(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، يكصد و نود و هفتمين جلسه١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٥٥براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي
   : هدستور جلس

  .از دستور اعضاي محترم شورانطق پيش ـ  

 ١٣٢٣پالك ثبتي تملك  "درخصوص ١٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٧١٣- رف ش شماره ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به
  .               "بخش چهار رشت ملكي آقاي عليرضا تقي نيا ٧٨سنگ 

در ارتباط با اعتراض به  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
شوراي اسالمي شهر رشت با  ١٨/١/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و سومين جلسه مورخ  ١٠- ٢و  ٩، ٧،  ٦،   ٤بندهاي 

موضوعاتي به شرح؛( كمك مالي به هيأت ورزش هاي نابينايان و كم بينايان،كمك مالي به هيأت  تنيس روي ميز استان 
نحوه پرداخت عوارض با توجه به شيوع كرونا،نحوه محاسبه خالف ساختماني واحدهاي مسكن گيالن، بسته حمايتي در 

  مهرو جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات) .

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
و آقاي رسولي در  ١/٢/١٤٠٠و  ٢٥/١/١٤٠٠آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ  نظر و اخذ رأي غيبتبحث و تبادلپس از 

 موجه تشخيص داده شد.  ١/٢/١٤٠٠جلسه مورخ 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 ١٥/٠٢/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٧ماره: جلسه ش       
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   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 شهدا امام و شهدا نام و علي باقري، ياد شهيد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند گرامي را

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 تيطاعات و عبادات و تسل يقبول يبا آرزو عرض سالم، جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

كه  يو مؤمنات نيمؤمنپرونده اعمال است كه  يرمضان شب ٢٣صادق آمده است شب  اتيوا: در رند(ع)، گفت يعل نيرالمؤمنيسالروز شهادت حضرت ام
 يدرجه نائل شوند. بنده معتقدم روزه تنها گرسنگ نيكه به ا ي: خوش به حال آنانندادامه داد ايشان  اند امضا خواهد شد.خود گرفته يخداوند را ول

ماه مبارك  نيمورد الطاف ا دوارميكند. ام تيانسان معص ديروزه باشد و نبا ديبا زيروزه باشد، گوش و چشم و زبان ما ن ديبدن با يو تمام اعضا ستين
(ع) قاصر است.  ري: زبان بنده از گفتن در خصوص حضرت امند(ع) گفت يعل نيرالمؤمنيبا اشاره به سالروز شهادت ام ،رمضانپورآقاي   .ميريقرار گ

كه  يزمان »ديفروش از كجا شنكه باده رتميسر خدا كه عارف سالك به كس نگفت/ در ح« :اندگفته شانيا گاهيدر خصوص جا بايز اريحضرت حافظ بس
 استير  موضوع است. نيبر ا يشعر شرح نيو ا كننديبودند را بازگو م دهيدر معراج د شاني(ع) تمام آنچه ا يموال عل روند،يم ج(ص) به معرا امبريپ

درخواست حضور كردند،  شانيرفتند و از ا شاني(ع) بر در خانه ا ريسال سكوت حضرت ام ٢٥مردم پس از  نكهي: اندشهر رشت افزود يشورامحترم 
 يبه دست كسان رسند؟يبه شهادت م يانسان بزرگ و كامل اما به دست چه كسان نيساعده نبود، ا يبن فهيبه جلسات سق يازين شانيانتخاب ا يعني

 چيبه ه يازين چيبا وجود قرآن و سنت رسول اكرم (ص) ه گفتندي! خوارج مخورديآنان به چشم نم يدر زندگ يزيد و عبادت و جهاد چزه زكه ج
خداوند است و ما از  يبرا ييكه در قرآن آمده فرمانروا گفتنديها م(ع) باشد، آن يعل يحت ايعقل باشد  زياگر آن چ يحت ست،ين يكسچيفرد و ه

(ع) را به گردن  يها حضرت علكرد، آن هازهيسر ن رقرآن ب هيكه معاو ي: زماننداضافه كرد ايشان  .ميبريفرمان نم گراني(ع) و د يعل يحت كسچيه
كردند. ما همواره  جاديآمدند و واقعه كربال را ا يافراد هاني(ع) ضربت زدند، از دل ا يعل نيرالمؤمنيافراد به حضرت ام نينهادن به قرآن فراخواندند. ا

مشخص و معلوم  هاتيواقع ،نظام كفر كيبر  يانقالب اسالم يروزيو امروز پس از پ كنندياسالم كار م هياسالم عل امبه ن يكه افراد مياداشته خيدر تار
امام  يهاه هنوز چند روز از صحبتاست، بدانند ك كنندهنييتع هيفقتيوال نديگويهستند و م هيمطلقه فق تيكه معتقد به وال ييهاشده است. آن

 فيبنده با مقامات ارشد استان بر اساس تكل ست؟يچ يبرا يرقانونيغ يبرخوردها همهنيا ست؟يچ يجفا برا همهنيا سعصر ما نگذشته است، پ
 كيصرف : شرعًا حق ندارند بهندكرد ديتأك رمضانپورآقاي   آن بر گردن بنده نباشد. يشرع فيكه تكل سمينويرا م نيام اام و گفتهصحبت كرده يشرع

يشهر مصوب م يدر شورا يموارد يوقت ستد،يدر برابر قانون با تواندينم يمقام چيانجام دهند، ه يرا در مورد كس يفرد كار كيگزارش در مورد 
نگهبان  يمنزله شوراما به يكه برا قيتطب تئيو ه كنديم ارياخت ضيشورا تفو سيو شهردار آن را به رئ شوديداده م يبه شهردار ياراتيو اخت شود

 هانيگوش فرا دهند، ا ينظارت به سخنان مقام معظم رهبر ئتيكه ه كنميم ديحق ندارد به آن خدشه وارد كند، بنده تأك يكس كند،يم دياست تائ
شهر  يشورامحترم  تسريا  به نفع نظام و كشور نباشد. كه ميكن يكار ميحق ندار ياسيس يهاحسابهيتسو ي. براآورنديرا م يمشاركت حداكثر

  شود. يو عمل يياجرا يمقام معظم رهبر اناتيتا ب نديشهر فراهم نما نيفرزندان ا يحضور حداكثر يرا برا طي: بزرگان استان شراندكرد حيرشت تصر
جمعه ماه مبارك رمضان  نيبا فرمان امام (ره) آخر ٥٨روز در سال  ني: اندبودن روز قدس، گفت شيدر ادامه جلسه با اشاره به در پ نيهمچنايشان 

  روز قدس اعالم شد.

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
شهر رشت،  يراه فرهنگ ادهيپ جاديبا اشاره به مشكالت موجود پس از ارشت، شهر  يشورا هسيرئ ئتيه محترم عضو ،پور يحاج لياسماعجناب آقاي 

 ونيسيكم ياز سو يطرح حيبا تشر ايشان  .ميهست رما شاهد ركود بازا نيشده است، همچن با شهر رشت قطع النيب گ: ارتباط شرق و غرندگفت
راه  ادهيپ ريتردد در مس يمتفاوت برا يرا با رنگ يلوكس تاكس ياز خودروها يتعداد مي: قصد دارندشهر رشت، گفت يشوراو ترافيك نقل  و حمل

خواهد  زيدر بازار ن موجودموضوع سبب رفع مشكل ركود  ني. اميرا بده ريمس نيتعداد از خودروها اجازه عبور و مرور در ا نيو فقط به ا ميمستقر كن
رشت  يشهردار يسازمان هنوز از سو ني: اموال اند، گفتثاقب نهاد رصدخانهبابت سازمان مردم نهيهز افتيپور با اشاره به موضوع در يحاجآقاي   شد.
 عضو  خصوص اقدامات الزم انجام شود. نيدر ا ترعيهرچه سر روديانتظار م است.شده  افتيسال است كه در كيآن حدود  نهيداده نشده و هز ليتحو

يم هايبرخ يمتي: به چه قنداظهار داشت ،عده ايتوسط  يارسانه يهايبداخالق يشهر رشت در ادامه جلسه با اشاره به برخ ياسالم يشورا محترم
 يشرافت خودشان باز كه با كنميم هيها توصرسانه نيبنده به ا كنند،ياعالم م ينشيها مطالب را گزاز رسانه يبرخ م؟يرسانه هست كيما  نديوگ
يمباحث را منعكس م طرفهكي: چرا ندگفت د،ندهيرا انجام م هاياخالقيب نيتومان بدتر ونيليبا پنج م يبرخ نكهيا انيپور با ب يحاجآقاي   .نندنك
و... است  يمال ،ياز جمله اخالق دهيانواع مشكالت عد ريكه درگ ي: رسانه زردندهستند، افزود اهويبه دنبال ه يبرخ نكهيا انيبا ب ايشان  !د؟نكن

 يايزرد كه خودشان دن يهااز رسانه يبرخرئيس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا با اشاره به   !كنديمطالب را منتشر م نيبدتر
  حق باشند. رويرا منعكس كنند و پ هاتيواقع ترسند،يكه به شهرشان عالقه دارند و از خدا م ييها: رسانهندكرد دياشتباهات و تخلفات هستند، تأك
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  :ه جلس اتدستور

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مورخ  ١٣٩٩- ٨٧١٣- شماره ش رفاليحه شهرداري رشت به 
در دبيرخانه  ١٦/١١/٩٩مورخ  ٢٥٤٠ثبت شده به شماره  ١٣/١٠/١٣٩٩

شورا مبني بر اينكه با عنايت به اينكه قسمتي از ششدانگ يك قطعه 
بخش  ٧٨سنگ  ١٣٢٣متر مربع داراي پالك ثبتي ٤٠٠زمين به مساحت 

كوي - شهر نيا به نشاني بلوار خرمچهار رشت ملكي آقاي عليرضا تقي
بهار يك براساس طرح تفضيلي و نقشه شيت شهر به  -امام رضا (ع) 

متري آتي قرار  ١٢متر مربع در مسير خيابان  ٢٩/٢٦١مقدار مساحت 
دارد حاليه با توجه به درخواست هاي كتبي نامبرده  و نامه شماره 

معاون محترم شهرسازي و معماري، شهرداري  ١٤/٣/٩٩مورخ  ٣٨٢١٤
دارد؛ با رعايت ماده شش اليحه قانوني نحوه خريد و  رشت در نظر

و جلب نظر  ١٣٥٨تملك اراضي و امالك مورد نياز شهرداري مصوب 
شش دانگ پالك ثبتي نسبت به تملك  كارشناسان رسمي دادگستري

فوق اقدام و در ازاي آن نسبت به واگذاري دو قطعه زمين، يك قطعه به 
 ٤سنگ دو بخش  ٤٨٢ثبتي  مترمربع داراي پالك ١٨٠/ ٢مساحت 

خيابان پير كالچاي با كاربري  -رشت به نشاني ميدان امام حسين (ع) 
مترمربع  ٥٣/١٥٣تجاري ـ مسكوني و يك قطعه ديگر به مساحت 

بخش چهار رشت به نشاني بلوار  ٧٧سنگ  ٧٢٥٥داراي پالك ثبتي 
خرمشهر خيابان شهداي گمنام ـ پشت اداره اطالعات با كاربري 

ني تحت عنوان معوض به نامبرده اقدام و چنانچه ارزش زمين مسكو
واگذاري بيش از ارزش زمين واقع در مسير طرح باشد نسبت به وصول 

  مابه التفاوت بهاي زمين نقداً، اقدام نمايد.

در كميســــــــيون 
ـــعه  ـــران و توس عم
شهري شورا مطــرح 
و پـــس از بحـــث و 

ــــر  ــــادل نظ و  تب
ـــزارش  ـــتماع گ اس
ـــــــــــدگان  نماين

باتوجــه  شهرداري و
به اينكه شــهرداري 
در مــــتن اليحــــه 
درخواستي تقاضــاي 
تملك شــش دانــگ 
كامــل زمــين مــورد 
نظر را داشته اســت 
ـــد در  ـــرر گردي مق
جلسه صــحن شــورا 
ــــري  تصــــميم گي

  ."گردد
  

٢٣/١٢/١٣٩٩  ٢٥٧  

اليحه خصوص   نيدر ا ،شهر رشت ياسالم يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ ،حجت جذبآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
و به شورا آمده  شده ميچرا تنظ حهيال نيا دانمي: بنده نمنداظهار داشت ي،آت يمتر ١٢ ابانيخ ريدر مس نيمترمربع زم ٢٦١/١٢٩تملك مقدار مساحت 

كار انجام شود و در مقابل  نينشده است، قانون به شهردار اجازه داده است كه ا يياست و هنوز بازگشا ابانيخ ري: اگر در مسندادامه داد ايشان است؟
  ندارد. حهيبه ال يازيشهردار است و ن اراتياز اخت نيشهردار است. ا اراتيموضوع از اخت نيملك معوض به مالك داده شود و ا

بخش چهار رشت ملكي  ٧٨سنگ  ١٣٢٣پالك ثبتي تملك "اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص متن مصـوبه شـورا:
نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد؛ با عنايت به اينكه و تبادل، در جلسه مطرح و پس از بحث"آقاي عليرضا تقي نيا

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و  ٦مستند به ماده  ،نشده ييبازگشا آتي قرار داشته و ابانيخ ريمسملك مذكور در 
 ، موضوع اليحه ، در حيطه اختيارات و وظايف قانوني شهرداري مي باشد. ١٣٥٨ .. مصوب

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
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      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٢  

٢-١  

 ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٣٧ثبت شده به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١/١٤٠٠يكصد و نود و سومين جلسه عادي مورخ 
ه، تدوين، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري تصريح ـ همانگونه كه در دستورالعمل طرز تهي

شده است شهرداري بايد اليحه اصالح و متمم بودجه شهرداري را در طي سال مالي 
مصوبات دائر  ٤بودجه جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر تقديم نمايد. بنابراين بند 

بودجه  ١٨/١٥٠٢٠٨شهرداري و تتميم رديف  ١٣٩٩بودجه سال  ١٥٠٣٠٢بر اصالح رديف 
ميليون ريالي به هيأت ورزش هاي نابينايان و كم بينايان از اين جهت كه  ٣٠جهت كمك 

   مي باشد مغاير قانون است. ١٣٩٩بعد از سال مالي 

      

ـ   مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
كمك مالي به هيأت ورزش هاي نابينايان و  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٣مصوبات جلسه  ٤بند 

شهرداري رشت تهيه  ١٤٠٠؛ ضمن پذيرش ايراد وارده مقرر گرديد؛ شهرداري مجددا اليحه مزبور را از محل بودجه "كم بينايان
 و جهت بررسي به اين شورا ارسال نمايد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد اميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٢  

مورخ  ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
در دبيرخانه شورا پيرامون  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٣٧شماره  ثبت شده به  ٩/٢/١٤٠٠

شوراي   ١٨/١/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و سومين  جلسه عادي مورخ  ٦بند 
  اسالمي شهر رشت به شرح؛

همانگونه كه در دستورالعمل طرز تهيه، تدوين، اجرا و تفريغ بودجه   ـ
مم بودجه شهرداري تصريح شده است شهرداري بايد اليحه اصالح و مت

شهرداري را در طي سال مالي بودجه جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر 
بودجه ١٥٠٢٠٤مصوبات دائر بر اصالح رديف  ٦تقديم نمايد. بنابراين بند 

ميليون  ٥٠بودجه جهت كمك  ١٥٠٢٠٨و تتميم رديف شهرداري١٣٩٩سال
 ١٣٩٩سال ريالي به هيأت تنيس روي ميز استان گيالن از اين جهت كه بعد از 

  مي باشد. مغاير مقررات است.

      

ـ  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  و اخذ رأي ، به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
كمك مالي به هيأت  تنيس روي ميز "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٣مصوبات جلسه  ٦بند 

شهرداري رشت  ١٤٠٠؛ ضمن پذيرش ايراد وارده مقرر گرديد؛ شهرداري مجددا اليحه مزبور را از محل بودجه "گيالن  استان
 تهيه و جهت بررسي به اين شورا ارسال نمايد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رسولي رضا  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد اميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢- ٣  
 ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

در دبيرخانه  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٣٧ثبت شده به شماره   ٩/٢/١٤٠٠مورخ 
مصوبات يكصد و نود و سومين جلسه عادي مورخ  ٧شورا پيرامون بند 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١/١٤٠٠
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معلوم نشده ((عدم امكان بهره مندي شهرداري و  ٧ـ اوالً در بند 
شهروندان از فرصت پايان سال)) چه چيزي و به چه علت بوده است. پس 
از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد. ثانياٌ بخش هايي از جايزه تشويقي در 

مصوبات جلسه مورخ  ١١بخش ساخت و ساز در شهر رشت موضوع بند 
مورخ  ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩قبالً به موجب اعتراض شماره  ٢٤/١٢/١٣٩٩

ملغي االثر خواهد شد و مصوبه مزبور احياي مصوبه مورد  ٧/١/١٤٠٠
اختالف محسوب مي شود. ثانياً ((پرداخت كليه عوارض مترتب)) مشمول 

قانون، درصد جايزه تشويقي خواهند بود از حيث توسعه دائره شمول  ٣٠
  ممنوع است.

  نظر  و اخذ رأي ، به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:

بسته حمايتي در نحوه پرداخت "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٣مصوبات جلسه  ٧ـ بند 
  ؛ "عوارض با توجه به شيوع كرونا

دليل عدم امكان بهره مندي از فرصت پاياني سال، شيوع بيماري كرونا و مراجعات زياد موديان در روزهاي پاياني سال  - ١-٣
  مي باشد.

 ١٢مصوبه اخير با رعايت موارد اصالحي و ايرادات اعالم شده درخصوص مصوبه سياستهاي تشويقي موضوع بند  مفاد - ٢-٣
آن  ١٧/١/١٤٠٠ – ٤٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩مطروحه در نامه شماره  ٢٤/١٢/٩٩يكصد و نود و يكمين صورتجلسه شورا مورخ 
  مصوبه مزبور كه مورد اعتراض واقع نشده، مي باشد. ١فرمانداري بوده و صرفاً شامل موارد مندرج در بند 

قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي  ٥٩، عوارض مربوط به بخش ساخت ساز مشمول ماده "كليه عوارض"مقصود از  - ٣-٣
  متن مصوبه به شرح ذيل اصالح مي گردد:مي باشد. لذا  ١/٢/٩٤نظام مالي كشور مصوب 

با توجه به عدم امكان بهره مندي شهرداري و شهروندان از فرصت پاياني سال در راستاي رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 
منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و به منظور حفظ حقوق شهروندان و نيز با هدف صيانت از منابع بالقوه درآمدي 

ساختماني، تمديد، اصالح پروانه، صدور گواهي عدم خالف و صدور  كليه مالكيني كه جهت اخذ پروانه"شهرداري رشت، 
هاي مربوط  كه منجر به احداث و يا افزايش بنا شده باشد و يا جهت پروانه توسعه بنا، به شهرداري مراجعه مي مفاصاحساب

ه به ملك مورد تقاضا را نمايند، چنانچه نسبت به پرداخت عوارض احتسابي به صورت نقد اقدام و ساير حقوق قانوني متعلق
تعيين تكليف نمايند. پرداخت كليه عوارض مترتب بر ساخت (عوارض احداث، پذيره و مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد 

تعرفه (عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير طرح هاي مصوب شهري))  ٥٩بر تراكم پايه اعيانات و عوارض موضوع ماده 
   .) خواهند شد١٤٠٠(تا پايان مردادماه سال  ١٤٠٠در پنج ماهه اول سال  %٣٠ميزان  مشمول جايزه تشويقي به

 ١مندي از تشويقي فوق، نمي تواند ساير مصوبات تشويقي مشابه از جمله بند الزم به توضيح است مالك در صورت بهره
را  ٢٤/١٢/١٣٩٩سه شورا مورخ مصوبات يكصد و نود و يكمين جل ١١تسهيالت تشويقي در بخش ساخت و ساز موضوع بند 

 "استفاده نمايد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد اميرحسين علوي  ٨
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      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٤  

 ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٩در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٣٧ثبت شده به شماره  

شوراي اسالمي شهر رشت به  ١٨/١/١٤٠٠يكصد و نود و سومين جلسه عادي مورخ 
  شرح؛

قانون شهرداري در مواردي كه عمليات ساختماني  ١٠٠) ماده ١ـ اوالً به موجب تبصره (
بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهاي 
مربوطه مطرح مي شود. كميسيون با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و تصميم 

مصوبات دائر بر تعيين جريمه نيم  ٩مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند. بنابراين بند 
ر متر مربع اضافه بناي ساختمان هاي مسكن برابر ارزش معامالتي ساختماني براي ه

مهر با كمتر از پنج درصد اضافه بنا توسط شهرداري بدون ارجاع به كميسيون مغاير 
قانون است. ثانياً شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض عالوه بر 

به شرح  توجه به سياست هاي كلي قوانين برنامه، بودجه، سياست هاي عمومي دولت را
آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوراض توسط شوراهاي اسالمي شهر  ١٤ماده 

آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول  ١٤مراعات نمايند. بعالوه مطابق بند (ش) ماده 
عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر وضع عوارض بايد بدون تبعيض و ايجاد امكانات 

قانون موسوم به تجميع عوارض و  ٥ماده  ٣جب تبصره عادالنه براي همه باشد. به مو
قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط به اعطاء  ٥٠ماده  ٣تبصره 

تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي 
مجموعه مسكن  مصوبات دائر بر معافيت امالك مسكوني ٩گردد. لذا قسمت اخير بند 

ده ستعرفه در هنگام وصول بدون دالئل موجه قانوني نادي ١٣مهر از عوارض ماده 
  گرفتن عدالت و مغاير با اصل سوم قانون اساسي تلقي مي گردد.

      

در شهر رشت، ياسالم يشورا يو خدمات شهر ستيز طيبهداشت، مح ونيسيكممحترم  سيرئ يبهراد ذاكرآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
اگر  يعنيو سازنده است،  يشهردار انياختالف م يمرجع بررس ١٠٠ماده  ونيسي: كمندگفت خصوص اعتراض فرمانداري به مصوبه مذكور

ماده  ونيسي: در كل كشور مرسوم است كه موارد به كمندادامه داد ايشان  .شوديماده صد ارسال نم ونيسينداشته باشد به كم جودو ياختالف
محترم  سيرئبينا ،زاهد فرهامآقاي   .مياتفاهم را انجام داده ديبگو تواندياست و م يشهردار اراتيموضوع در اخت نيا ود،شيصد ارسال م

 يط يادار يتا بروكراس گرفتنديرا در نظر م بيضر نيدرصد باالتر ٥ ريموارد ز يبرا هاي: شهردارنداظهار داشت زيشهر رشت ن ياسالم يشورا
يشهردار يبرا كه يارياخت ميخواهيم م،يريدر نظر بگ ٣ بيمسكن مهر را ضر ميتوانياما ما نم د؛ياين شيپ زين يمشكل گريد ينشود و از سو

 ديبا تائ زين ،شهر رشت يشورامحترم عضو  ي،رسول رضاآقاي   .ميكردن آن را داشته باش مهيجر ميبماند، اما اجازه ن يمناطق وجود دارد باق يها
: ما در خصوص ندادامه داد يرسولآقاي   .رديمورد استفاده قرار گ تواندياما م ست،يآور نكه الزام ياشده آن را به استناد مصوبه انيموضوع ب
 كيدر گذشته مرتكب  يشهردار ست،يدارد، هدف ما اصًال كمك ن تيهزار نفر جمع ٢٥كه حداقل  ميكنياز شهر رشت صحبت م يامحدوده

در  ٢,٥ بيضر موارداز  يبرخ ياكنون برانه، هم اي رنديبپذ تواننديماده صد م ونيسيكم يو اعضا ميمذاكره كن ميتوانياشتباه شده است، ما م
 موضوع اصًال كمك نياشتباه رخ داده است، ا نيرشت در گذشته خرپشته را در نظر نگرفته و ا ي: شهردارندافزود ايشان  نظر گرفته شده است.

  داده شود. حيموضوع توض ديشده است كه با جاديشهرستان ا يفرماندار يو سوءتفاهم برا ميخود استفاده كن اراتياز اخت ميخواهيو م ستين

تن از اعضاي  ٩مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور  متن مصـوبه شـورا:
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  رأي مخالف، مقرر گرديد اعالم گردد؛ ١رأي موافق و  ٨محترم شورا، با 
نحوه محاسبه خالف ساختماني "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٣مصوبات جلسه  ٩ـ بند 

  ؛ "واحدهاي مسكن مهر
هيأت  ١١/٣/١٣٨٩نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان (اصالحي مصوب ) آئين١) ماده (٧بند ( به ـ مستنداً

   :وزيران)
هماهنگي و پيگيري در تعيين و اعالم عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط آن طبق  

از اختيارات شوراي مسكن استان مي "هاقانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن،  توسط شهرداري ١٦ماده 
 باشد.

سازند و محاسبات فني ضميمه پروانه، مدلول پروانه ساختماني را مشخص و معين ميها و مجموعه پروانه ساختماني، نقشه 
 قانون شهرداري مقرر ساخته كه: ١٠٠ماده  ٧از همين حيث است كه مقّنن در فراز اول تبصره 

 به كه ساختماني اجرايي عمليات به نسبت مكلفند ساختماني ناظر مهندسان) ٢٧/٦/١٣٥٨ اصالحي( ـ٧ تبصرة"
 ضميمة فني محاسبات و هانقشه و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق لحاظ از گردد،مي احداث آنان ليتمسوو

  .كنند گواهي را فني محاسبات و نقشه و پروانه با ساختمان مطابقت كار پايان در و كرده نظارت مستمراً آن
ها نيز از زمره آن بايد منضمات پروانه ساختماني كه نقشهبر اين اساس، براي تعيين عدول از مدلول پروانه ساختماني، 

است، مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه ممكن است كه بخشي از تراكم ساختمان در پروانه ساختمان درج نشده باشد و يا به 
  طور اشتباه درج شده باشد.

) قانون ١٦مول مصاديق ماده (هاي مسكن مشـ در سازوكار صدور پروانه ساختماني مسكن مهر كه در زمره طرح
سري نقشه تيپ صادر شده بود و در دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن است، جواز ساختماني مستنداً به يكسامان

هاي جريان ثبت سطوح در پروانه ساختماني، بخشي از تراكم از جمله تراكم خرپشته و اتاقك آسانسور كه اتفاقا در نقشه
تماني وجود داشت، در پروانه ساختماني درج نشد و شهرداري نيز به وقوع اين موضوع اذعان داشته و منضم به پروانه ساخ

ها، به دليل عدم ثبت در جواز ساختماني، به عنوان مصاديق توسعه بنا دارد و حاليه در حين صدور پايان كار، اين بخش
ذكر، شوراي مسكن استان، منبعث از اختيارات قانوني شوند و نظر به ماهيت موضوع و با لحاظ توضيحات اخيراللحاظ مي

  مقرر نمود كه: ٨/٢/١٣٩٨يكصد و هفتاد و دومين جلسه خود بتاريخ  ١٢خود، در بند 
هاي اوليه مورد ها طبق نقشهچه ساختمانهاي مسكن مهر رشت، مصوب گرديد چناندر خصوص صدور پروانه پروژه -١٢"

ارجاع  ١٠٠اضافه بناي ناشي از محاسبات جديد توسط شهرداري به كميسيون ماده ها اجرا گرديده، تأييد شهرداري
  ."نگردد

مصوبه يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه خود بتاريخ  ١١چنين شوراي مسكن استان پيرو مصوبه فوق، و در بند هم
  ، مقرر نمود كه:١٣/٦/١٣٩٨
كار در رابطه با عدم ارجاع پرونده مسكن مهر جهت پايان ٨/٢/٩٨مصوبه شوراي مسكن مورخ  ١٢ضمن تأكيد بر بند  -١١"

، مقرر شد در صورتي كه اين امر انجام نگرفت، ضريب مربوطه در كميسيون بايد حداكثر نيم اعمال ١٠٠به كميسيون ماده 
  ."گردد و در صورت تخلف از اجراي موارد فوق، مراتب به مديركل محترم دفتر فني استانداري گيالن ايفاد گردد

نظر به ماهيت مسكن مهر و با لحاظ جايگاه و با عنايت به مصوبه شورايعالي مسكن استان و با توجه به مفاد و مواد با امعان
الذكر، شهرداري رشت، قصور خود در ثبت صحيح و دقيق سطوح و تراكم در پروانه ساختماني مساكن مهر را قانوني فوق

جوز از شوراي اسالمي شهر رشت براي رفع مشكل متقاضيان مسكن مهر كه جملگي پذيرفت و با ارائه اليحه درصدد اخذ م
درآمد هستند، برآمد؛ عليهذا، با عنايت به ماهيت موضوع، اساساً تخلفي رخ نداده است و در زمره اقشار ضعيف و كم

ه در پروانه ساختماني لحاظ الواقع مصوبه مطمح نظر ناظر بر ترتيبات اخذ عوارض آن بخشي از تراكم ساختماني است كفي
هاي ساختماني منضم به پروانه ساختماني، به عنوان مدلول پروانه ساختماني بوده نشده بود و لكن به دليل لحاظ در نقشه

 است.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢-٥  

ثبت  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٠٢٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و  ١٠-٢در دبيرخانه شورا پيرامون بند  ٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٣٧شده به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٨/١/١٤٠٠نود و سومين جلسه عادي مورخ 
آيين نامه مالي شهرداري ها كليه انواع عوارض، بهاء خدمات و  ٣٠اوالً به موجب ماده  ـ 

ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل 
وضع و  مي شود در تعرفه شهرداري درج و هر نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه

تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه 
مذكور منعكس مي شود. لكن به رغم تذكر، ((جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز و وصول 

كه متضمن وصول عوارض اضافه پرداخت نسيه است از اين  ٢-١٠مطالبات)) موضوع مصوبه 
درآمدهاي شهرداري منعكس شده است مغاير آيين نامه بوده و  جهت كه خارج از تعرفه

اين مصوبه اين سواالت و  ١قابل وصول و تحصيل نيست. ثانيًا در خصوص اظهارات بند 
ابهانات وجود دارد كه مأموران تشخيص بدهي مؤدي هنگام تطبيق وضع هر مؤدي يا هر 

و اعالم مي كنند يا عوارض پرداخت مورد با تعرفه ابتدئاً عوارض نقدي را محاسبه، تعيين 
نسيه؟ اگر نتيجه محاسبات تعرفه براي پرداخت نقدي است اعمال تخفيف مجدد براي 
پرداخت نقدي بر چه مبنايي است و مابه التفاوت پرداخت نقدي و پرداخت نسيه به چه 

ز ميزان خواهد بود؟ ثالثاً توجيهات شورا در خصوص تخفيف و معافيت عوارض ساخت و سا
-١٠، ٢٠/١١/١٣٩٤- ١٢٦٢مغاير آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ويژه 

-١١٥٦و  ٤٩٢/٤/١٣٩٩- ٣، ١٤٤٤/٧/١٣٩٨-١٦، ١٢٠/٢/١٣٩٦- ١٠٣٧/١٢/١٣٩٥،١٩
اظهارات شورا دائر بر ((حمايت از توليد، پيشتيباني ها و مانع  ٢است. رابعاً بند  ٢٥/٩/١٣٩٩

اعمال معافيت و تخفيف بيشتر در ساير بخشهاي زدايي ها باالخص در توليد مسكن)) با 
قانون ٩٠اظهارات تعارض داردو قابل جمع نيست. خامساً براساس ماده  ٣اشاره شده در بند 

) ٧تشكيالتف وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران، ماده (
اد شده چنانچه مصوبه شورا به آيين نامه ي ٩شيوه نامه ماده  ٦آيين نامه اجرايي آن و ماده 

موجب اعتراض، مغاير با موازين اسالم و يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود 
وظايف و اختيارات شورا تشخيص داده شود در اين گونه موارد نظر معترض براي مجري 

مستندات معبر و الزم االتباع است و مصوبه مورد اختالف و ابهام تا زمان ارائه و ارسال 
 ٢مورد نياز شفافيت و حل اختالف قابليت اجرا نخواهد داشت. بنابراين قسمت اخير بند 

اظهارات مبني بر اينكه ((اين مصوبه تا ابالغ مصوبه جديد از سوي شوراي اسالمي شهر، 
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  الزم االجرا خواهد بود)) مغاير قانون و مقررات مربوطه است.

  نظر و اخذ راي ، به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلمراتب در  متن مصـوبه شـورا:
جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٨/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٣مصوبات جلسه  ١٠-٢ـ بند 

  ؛ "و وصول مطالبات)
ضوع آيين نامه تقسيط مطالبات ميباشد. كه پس از رفع ايرادات و مو -١-١٠عوارض اضافه پرداخت نسيه مربوط به بند  - ١- ٥

شهرداري درج و اضافه خواهد  ١٤٠٠قطعي شدن مصوبه مورد اختالف ، متن آيين نامه تقسيط در انتهاي كتابچه تعرفه سال 
  شد.

گيرد و مبناي  محاسبه ابتدايي عوارض براساس تعرفه درآمدي شهرداري رشت و با فرض پرداخت نقدي صورت مي - ٢- ٥
اعطاء تخفيف در پرداخت هاي نقدي به موجب اليحه تسهيالت تشويقي و   عمل محاسبه و وصول عوارض بصورت عام مي باشد.

قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور و به منظور حمايت از توليد و با هدف تحقق شعار سال مبني بر  ٥٩مستند به ماده 
تجويز شده است ، اعمال مي  ٥٩پشتيباني و مانع زدايي ها، به صورت خاص و صرفاً در محدوده مواردي كه در متن ماده  حمايت از توليد ،

  شود.
وصول عوارض اضافه نيز مستند به ماده مزبور و صراحت متن ماده با رعايت شرايط مندرج در آن، و براساس آيين نامه 

ووصول عوارض اضافه ) مبناي عمل، عوارض محاسبه در هر دو مورد اخير (اعطاء تخفيف كه تقسيط مطالبات شهرداري انجام مي گيرد.
شده براساس دفترچه تعرفه عوارض شهرداري مي باشد.با تاكيد بر اينكه قواعد تخفيف ، شموليت عام نداشته  و همه درخواستها و موارد 

  د.ارجاعي كه مستلزم محاسبه و وصول عوارض هستند را دربر نمي گير
عليرغم توجيهات ارائه شده در رابطه با اعطاء تخفيف ، متن مصوبه و همچنين آيين نامه اصالح و مقرر شد؛ كه كليه  - ٣- ٥

قانون رفع موانع توليد و درصورت  ٥٩)در چارچوب ماده  ٩و  ٨، ٦، ٣، ٢تخفيفات كه مورد ايراد واقع شده بودند (بندهاي 
  پرداخت نقدي عوارض اعمال گردد: 

قانون ساماندهي و حمايت از توليد  ١٦عوارض ساخت در بافت فرسوده عيناً در ماده  %٥٠اليحه تسهيالت تشويقي مبني بر تخفيف  ٢*بند 
آيين نامه اجرايي قانون مزبور و محاسبه و تعهد بازپرداخت مبلغ تخفيف به  ٤٦وجود داشته و برابر ماده  ١٣٨٧و عرضه مسكن مصوب 

قانون رفع  ٥٩دولت، براي شهرداري ها الزم االجراست فلذا اين شورا نيز با عنايت به موارد فوق و مستند به ماده  شهرداري ها از سوي
  درصدي در بافت فرسوده موافقت نموده است.  ٥٠موانع توليد و حمايت از توليد مسكن، با تخفيف 

در حيطه ي مذهبي ، فرهنگي ، ورزشي و تفريحي در كاربري  تشويق و حمايت توسعه و سرمايه گذاري ٣*هدف از موارد مندرج در بند 
  قانون رفع موانع توليدمي باشد. ٥٩هاي مجاز و فرهنگ سازي در اين مقوله و مستند به ماده 

 نيز بعنوان يك مشوق و محرك سرمايه گذاري در راستاي ساماندهي مشاغل آالينده و مزاحم و ايجاد فضاي كاري مناسب براي اين ٦*بند 
   قانون رفع موانع توليد صورت گرفته است. ٥٩دسته از مشاغل و ايجاد آرامش و آسايش براي شهروندان و مستند به ماده 

بعنوان مشوق براي  ٩در راستاي بسط و گسترش معماري بومي و سنتي و احيا ارزش هاي بومي ، فرهنگي و تاريخي رشت و بند  ٨*بند 
  قانون رفع موانع توليد پيش بيني شده است.  ٥٩فيت زيست محيطي در سطح شهر و مستند به ماده ارتقاء فضاي سبز شهري و بهبود كي

اين مصوبه تا ابالغ مصوبه جديد از سوي شوراي اسالمي شهر ، الزم االجرا خواهد  ": هدف از درج عبارت  ٥-٥و   -٤- ٥
ي مراحل قانوني و قطعي شدن مصوبه، از تاريخ در متن مصوبه، مشخص نمودن دوره اعتبار مصوبه پس از تصويب ، ط "بود

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و  ٩٠ابالغ به شهرداري بوده و ناقض ترتيبات مقرر در ماده 
  انتخاب شهرداران و ساير موازين و مقررات قانوني نيست.

، كه اصالح صدر آيين نامه  ٢٩/١/١٤٠٠- /ش٤٧/١٤٠٠نامه شماره  پاسخ ايرادات وارده مربوط به موضوع سياستهاي تشويقي ٢بند 
 "تسهيالت تشويقي بود حذف و متن اوليه پيشنهادي شهرداري عينًا آورده شود.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٧جلسه رأس ساعت 

  

  

  

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد اميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        العادهبرگزاري جلسه فوق  ٣
تن از اعضاي محترم شورا، به اتفاق آرا  ٩نظر و اخذ رأي، با توجه به حضور همچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:

مورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩العاده شورا به منظور بررسي نامه فرمانداري شهرستان رشت به شماره مقرر شد؛ جلسه فوق
  ،٢٧/١٢/٩٩مورخ  ٩٩ـ ٢٦١٢٨٨رف ـ شهاي؛ به شمارهو لوايح پيشنهادي شهــرداري  ١٣/٢/١٤٠٠
رأس  ١٧/١٢/٩٩ورخ م١٣٩٩ـ١٠٩٦٧رف ـو ش١١/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩ـ  ١٠٩١٢رف ـ ، ش١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩ـ  ١٠٩٢٠ـرفش

 برگزار گردد. ٢٢/٢/١٤٠٠شنبه مورخ  روز چهار ١٥ساعت 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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در محل   ١٥:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت   ، يكصد و نود و هشتمين جلسه٢٠/٢/١٤٠٠مورخ    ٢٩٢براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن مجيد برگزار  كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از اسالمي ساختمان شوراي
   گرديد.

   : هدستور جلس

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

يك ميليارد تومان در خصوص پرداخت مبلغ  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٦٨٤- ش ر ف  شماره ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به
 كمك به"بودجه سال جاري تحت عنوان١٥٠٢٠٧، از محل رديف رشت سپيدرودريال) كمك مالي به تيم فوتبال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠(

  ."موسسات بخش خصوصي

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠پرداخت مبلغ  درخصوص  ١٣/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ٤٨٧ –ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره ش ر ف 
كمك به "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧ميليون تومان) كمك مالي به باشگاه فوتبال جوانان، ، از رديف اعتباري  ريال(سي

  ."موسسات بخش خصوصي

درخصوص واگذاري  يك قطعه زمين نهر   ١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٠٩٦٧- ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره ش رف
  احمد پناه. ابوالفضل  مالك مجاور آقاي رشت به ٤بخش  ٧٧سنگ  ٣٨٩١٧ثبتي  متر مربع به پالك ٦٥/١٦متروكه به مساحت 

درخصوص واگذاري يك قطعه زمين از كوچه  ١١/١٢/٩٩مورخ ١٣٩٩- ١٠٩١٢-ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  به شماره ش رف
رشت به نشاني رشت، خيابان گلسار خيابان  ٤بخش  ٧٧سنگ  ١٦٧٣٠در حد جنوبي پالك ثبتي  مترمربع ٦٣ متروكه  به مساحت

  اميرمستوفيان . احمدرضا مالك مجاور آقاي به  ١٨پالك  ٩٦

 اعيانات و عرصه دانگ درخصوص تملك شش ١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٩٢٠-ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري  ش رف
 و بر گلشني مهدي به مالكيت آقاي مربع متر ٥٣/٤٣ مساحت به رشت ٤ بخش ٩٣٥و  ٩٣٤و  ٩٣٣هاي ثبتي شش دانگ پالك

تومان)  ريال (معادل هفتصد ميليون ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ معادل مبلغ به مجموعاً  دادگستري رسمي كارشناسان هيات كارشناسي اساس
  بودجه سالجاري. ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري  رديف از معامله پرداخت ثمن و

در  ٢٨/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٨٣ثبت شده به شماره   ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩-٢٦١٢٨٨- ـ بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
  ."شهرداري رشت ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه سال "دبيرخانه شورا درخصوص 

 ٤در ارتباط با اعتراض به بند  ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
با موضوعاتي به شرح؛( اصالحيه تعرفه درآمد  شوراي اسالمي شهر رشت ٢٥/١/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و چهارمين جلسه مورخ 

و بهاي خدمات سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و 
  ) ."١٤٠٠فرآورده هاي كشاورزي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 امام و شهدا نام و شهيد حميدرضا آبيار، ياد نامهوصيت از بخشي قرائت با آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب 

  .داشتند گرامي را شهدا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
 كيطاعات و عبادات و تبر يلقبو يبا آرزوعرض سالم و جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

مردم  يبرا بركت و ريپر از خ يسال دوارمي: امندداشت اظهار الن،يدر جلسه، شهروندان شهر رشت و مردم استان گ نيحاضربه فطر  ديسع ديع دنيفرارس
و  نيمؤمن يبهشت به رو يجهنم بسته و درها يدرها يدر ماه مبارك رمضان تمامطبق روايات : آقاي رمضانپور تصريح كردند باشد. شيدر پ فمانيشر

بزرگ  شيآزما نيبتوانند از ا كننديمختلف حكم صادر م خداوند در امر قضاوت هستند در امور شگاهيكه در پ يآنان دوارميمؤمنات باز شده است. بنده ام
مانند من كه  يفرد دياست و شا بندهيفر يويندارم كه مظاهر دن ديبهشت ورود كنند. بنده ترد يو بتوانند به درها نديايب رونيروز و سربلند بيپ ياله و

  سؤال برود. ريها زكند كه كرامت انسان يبخواهد كار يتيريمد تيموقع نياست از ا فيضع

 ٢٢/٠٢/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٨ماره: جلسه ش       
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رار است كه در برق ي. در كشور ما نظامميريبگ ميها تصمبر اساس گزارش دينظارت است، نبا ئتيهمحترم  يخطاب بنده به اعضا ند:كرد ديتأكايشان 
نگهبان  يشورا ياعضا نوانعبه يمقام معظم رهبر يمجتهد از سو تعدادي و دنشويمجلس انتخاب م ندگانيعنوان نمااز طرف مردم به يآن، افراد
 :ما گفتند نيبزرگان د .نگهبان برسد يشورا تأييدبه  ستيبايم يو قانون اساس يبه لحاظ شرع قيتطب يمصوب مجلس برا نيقوانكه  شونديمنصوب م

در  تواننديو نم تواننديكه م يشهر و روستا كسان ياست. در قانون انتخابات شوراها يقانون، قانون اله نيشود ا يط يگذارمرحله از قانون نيكه ا
 ياسيس يسازپاك كيرا  ميبنده آن تصم م؛يريقانون بگ نيا رازيغبه يميتصم يبه لحاظ نظر شخص ميمشخص شدند. اگر بخواه ابنديانتخابات حضور 

 يبهشت به رو يروز آخر ماه مبارك رمضان درها نيدر ا دوارميامو  اعتقاد ماست نيباشد و چه اصولگرا، ا گراطلب و اعتدالچه اصالح م،ينمايعنوان م
: ماه شعبان ندكرد ديتأك شورا رييس محترم  .ميخود باز كن يرو شيراه جهنم را پ يرقانونيغ يهايريگمينباشد كه با تصم گونهنيهمگان باز باشد و ا

 كيماه شوال است. آمدن و رفتن ماه رمضان خود  يابتدا نيكه مسلمانان حق گرفتن روزه ندارند هم يما معتقدند تنها روز نياست. بزرگان د كينزد
  كه آن رفت. فين آمد و صد حيشكر كه ا/ رمضان آمد و ماه رمضان رفت ديع :ديگويم نهيزم نيدر هم زينعمت است و شاعر ن

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
 يتمامرا به اميا نيا دنيفرارس ند: فطر اظهار داشت ديسع ديع دنيفرارس كيبا تبر ،شهر رشت يشورامحترم  سينائب رئ ،فرهام زاهد در ادامه آقاي

: با بيان كردنددختران افغان در شهر كابل،  يستيترور اتيعمل تيبا تسل نيهمچن ايشان  .مينمايعرض م كيجهان تبر نيمسلم نيو همچن انيهمشهر
 لينكرده بودند به دل دايكه هنوز فرصت دوست داشتن و فكر كردن را پ يندارد. كسان يدفاع يجا چيموضوع نگاه شود ه نيبه ا يدئولوژيهر منطق و ا

 انيبا ب آقاي زاهد  باشد. ياتفاقاتعاري از چنين  زمانيخصوص كشور عزبه ايتمام دن دوارميخود را از دست دادند. بنده ام نينازن جان نادرستنگرش  كي
است اتفاق  ريكه خ يزيآن چ دوارمي: عزت و ذلت دست خداوند است امندكرد ديتأك م،يهست، دهديروزها رخ م نيكه ا ياتفاقاتهمه در جريان  نكهيا
بحث به  نيا دوارميآموزان است. امدانش يروزها داغ است موضوع آزمون حضور نيكه ا ي: بحثندكرد حيشورا در ادامه تصرمحترم  سيرئبينا  .فتديب

 ماتيتصم نيبا ا :ندادامه داد ايشان  .مينكن جاديها را اخانواده يكار انجام نشود و موجبات نگران نيا ط،يشود كه تا زمان فراهم نبودن شرا ليتبد يشكل
وزارتخانه در  نيكه در ا يكس مينيگرفته شود تا بب يتست روان نيمسئول ياز برخ الزم باشد دي. شاديندازيلرزه به جان مردمان ن نياز ا شيب تيريو مد

شد درمان آن بر عهده وزارتخانه و دولت  مبتالاگر كودكشان به كرونا  دهديم نانيها اطمكه به خانواده ي! كسر؟يخ ايحال كار كردن است سالم است 
تست  ديدفن بر دوش دولت است، با و كفن يهانهيبر اثر كرونا فوت كند، تمام هز يآموزدانش نكرده يرخ بدهد و خدا تريجد ياگر اتفاق اياست و 

اتفاقات  نيكه هم نميبب يطيرا در شرا كننديمطرح م ها راحرف نيكه ا يواكنش كسان لمي: بنده ماندنشان كرد خاطر زاهدآقاي   .سالمت روان بدهد
 يكرامت انسان دوارمي! امزانشان؟يسالمت عز ايودفن و درمان است كفن يهانهيآنان هز يصورت بازهم تنها نگران نيدر ا ايآنان رخ بدهد. آ زانيعز يبرا

 كنند،يمطرح م نياز مسئول يكه برخ يياظهارنظرها نيچن دنيمان بازگردد تا از شنبه همه هموطنان شوديداده نم يتياهم چيبه آن ه هاروز نيكه ا
  .ميدر امان باش

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:
در  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ ٢٧٣ثبت شده به شماره   ١٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٤٨٨ –ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ١

پس از  و مطرح جلسه در فوريت دو قيد با "مستأجر آقاي خليل زارع ٣٠جابه جايي دكه شماره " در خصوص"دبيرخانه شورا 
 بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت دوفوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط

  ارجاع گردد.

در  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٦ثبت شده به شماره   ١١/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ٤٧٧ –ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٢
 در فوريت يك قيد با "به مالك مجاور (بيمارستان قائم) ٣٨٩١٧واگذاري زمين متروكه به پالك ثبتي "درخصوص  دبيرخانه شورا

أي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع ر اخذ و نظر تبادل و بحث از پس و مطرح جلسه
  گردد.

در دبيرخانه  ٢٠/٢/١٤٠٠مورخ   ٢٩٦ثبت شده به شماره   ٢٠/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٢٧٤١٧-ـ  نامه شهرداري رشت به شماره ش ر٣
  .شد وصول اعالم "يت ا... احسانبخشابتياع ساختمان سپيدار واقع در بلوار آ"شورا درخصوص 

در  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٥ثبت شده به شماره   ٢٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٣٨٣ –ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ٤
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به خانم سكينه كظمي"دبيرخانه شورا در خصوص 
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  دستورات جلسه

  

  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت   ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٦٨٤- اليحه دوفوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ ٢٨٠شده به شماره 

ريال) كمك مالي به  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠يك ميليارد تومان (دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
به جهت حمايت و تقويت باشگاه مذكور و با  رشت سپيدرود ورزشي فرهنگي باشگاه

مدير عامل محترم باشگاه  ١١/٢/١٤٠٠مورخ ١٣٤٧س //١٧٠عنايت به درخواست شماره 
با توجه به اينكه باشگاه مذكور   فرهنگي ورزشي سپيدرود مبني بر كمك مالي به تيم

از ارزشمند ترين و قديمي ترين تيم هاي ورزشي در سطح استان بوده و هم  سپيدرود
بودجه ١٥٠٢٠٧اكنون با حجم باالي مشكالت اقتصادي مواجه مي باشد، از محل رديف 

  .اقدام نمايد "موسسات بخش خصوصي كمك به"سال جاري تحت عنوان

      

يك ميليارد ضمن تصويب دو فوريت با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ   متن مصـوبه شـورا:
بودجه سال جاري تحت ١٥٠٢٠٧، از محل رديف رشت سپيدرودريال) كمك مالي به تيم فوتبال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠تومان (

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. "موسسات بخش خصوصي كمك به"عنوان
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالميآراء   رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت ١٣/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٤٨٧ –اليحه يك فوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد  در دبيرخانه شورا ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٤شده به شماره 

مالي به باشگاه فوتبال تومان)كمكميليونريال(سي٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠نسبت به پرداخت مبلغ 
 جوانان، به جهت نگهداشت آن باشگاه و همچنين افزايش روحيه نشاط اجتماعي و گسترش

كاهش معضالت اجتماعي نيز مي گردد و از رديف  فرهنگ ورزش در ميان جوانان كه منجر به
 اقدام "كمك به موسسات بخش خصوصي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧اعتباري 

  نمايد.
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ضمن تصويب دو فوريت با توجه به پيشنهاد اعضاي محترم شورا، با اليحه پيشنهادي شهرداري  متن مصـوبه شـورا:
ميليون تومان) كمك مالي براي راه اندازي تيم هاي پايه جوانان و  ريال(سي ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠پرداخت مبلغ  درخصوص

به اتفاق آرا  "كمك به موسسات بخش خصوصي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧نوجوانان، از رديف اعتباري 
 موافقت گرديد.

  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ــماره ش رف ــه ش ــت ب ــهرداري رش ــه ش ــورخ  ١٣٩٩- ١٠٩٦٧- اليح م
در دبيرخانــه  ٢٤/١٢/٩٩مــورخ  ٢٨١٥ثبت شده به شــماره  ١٧/١٢/١٣٩٩

قــانون نوســازي  ١٩شهرداري رشت، در اجراي ماده  شورا مبني بر اينكه
در نظر دارد؛ نسبت به واگذاري  يك قطعه زمين نهر متروكه به مســاحت 

رشــت بــه  ٤بخــش  ٧٧ســنگ  ٣٨٩١٧ثبتي  متر مربع به پالك ٦٥/١٦
، ١٣نشاني رشت، بلوار ديلمان، خيابان ميرابوالقاسمي، روبــروي بوســتان 

والفضل احمد پناه كــه تقاضــاي خريــد اب  مالك مجاور آقاي به ١٨پالك 
زمين مورد نظر و تجميع با پالك ثبتي خود را نموده است و برابر نظريه و 

ريــال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٣٠/٣ارزيابي كارشناس رســمي دادگســتري بــه مبلــغ 
  (معادل سه ميليارد و سيصد و سي ميليون ريال)، اقدام نمايد.

در كميسيون برنامه و بودجه و 
ح و پس از بحث حقوقي شورا مطر

و تبادل نظر  مقرر گرديد توسط 
هيأت كارشناسي سه نفره مورد 
ارزيابي قرار گيرد تا پس از ارائه 
نتيجه ارزيابي در خصوص آن 

  تصميم گيري گردد.
در كميسيون عمران و توسعه 
شهري شورا مطرح و پس از بحث 
و تبادل نظر  با اليحه پيشنهادي 

  موافقت گرديد.

١٨٧  
  
  
  
  

٢٥٨  

١٢  
٢  

١٤٠٠  
  
  
  
٢٣  
١  

١٤٠٠  

متر  ٦٥/١٦اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري يك قطعه زمين نهر متروكه به مساحت  متن مصـوبه شـورا:
مالك مجاور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد؛  به ٣٨٩١٧ثبتي  مربع به پالك

 سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري مراتب را جهت اتخاذ تصميم الزم به شورا ارائه نمايد.شهرداري پس از اخذ نظريه 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شــده بــه  ١١/١٢/٩٩مورخ ١٣٩٩- ١٠٩١٢- اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بــر اينكــه شــهرداري رشــت،  ١٧/١٢/٩٩مورخ  ٢٧٤١شماره 

قانون نوسازي در نظر دارد؛ نسبت به واگــذاري يــك قطعــه زمــين از  ١٩اجراي ماده 
 ٧٧ســنگ  ١٦٧٣٠در حد جنوبي پالك ثبتي   مترمربع ٦٣ كوچه متروكه  به مساحت

مالــك مجــاور  به ، ١٨پالك  ٩٦رشت به نشاني رشت، خيابان گلسار خيابان  ٤بخش 
اميرمستوفيان كه تقاضاي خريد زمين مذكور جهت تجميع بــه پــالك  احمدرضا آقاي

ثبتي خود را نموده است و برابر نظريه و ارزيابي كارشناسي رســمي دادگســتري بــه 
  ريال (معادل ده ميليارد و هشتاد ميليون ريال) اقدام نمايد. ٠٠٠/٠٠٠/٠٨٠/١٠مبلغ 

ــــيون  در كميس
عمران و توســعه 
شـــهري شـــورا 
مطرح و پــس از 
ــادل  ــث و تب بح
ــه  ــا اليح نظــر ب
پيشـــــــنهادي 

  موافقت گرديد.

٢٥٨  
٢٣  
١  

١٤٠٠  

 زمين از كوچه متروكه  به مساحتبا مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص واگذاري يك قطعه  متن مصـوبه شـورا:
 به  ١٨پالك  ٩٦رشت به نشاني رشت، خيابان گلسار خيابان  ٤بخش  ٧٧سنگ  ١٦٧٣٠در حد جنوبي پالك ثبتي  مترمربع ٦٣

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٠٨٠/١٠اميرمستوفيان و برابر ارزيابي و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري به مبلغ  احمدرضا مالك مجاور آقاي
 ميليارد و هشت ميليون تومان) به اتفاق آرا موافقت گرديد. (معادل يك

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شــده  ١٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩- ١٠٩٢٠- شهرداري رشت به شماره ش رفاليحه 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در  ٢٤/١٢/٩٩مورخ ٢٨١٣به شماره 

و  ٩٣٤، ٩٣٣پالك هاي ثبتي  اعيانات و عرصه دانگ نظر دارد؛ نسبت به تملك شش
 كــه گلشني مهدي آقاي به مالكيت مربع متر ٥٣/٤٣ مساحت به رشت ٤ بخش ٩٣٥

 غيــر به متعلق ها مغازه سرقفل و بوده موجود آن روي بر مغازه باب دو حاضر حال در
 مقــدار و واقــع متري ١٦ خيابان تعريض مسير در تفصيلي طرح اساس باشد و بر مي

 خانــه، چله نشانه به هموفيلي كانون ورودي درب عنوان به مربع متر ٢٥/١٤ مساحت
 كارشناســان هيــات كارشناســي اســاس گردد و بــر مي برداري بهره مسجد روبروي
تومان)  ريال(معادل هفتصد ميليون٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ مبلغ به مجموعاً دادگستري رسمي

  بودجه سالجاري اقدام نمايد. ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري  رديف از معامله پرداخت ثمن و

در كميسيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شورا 

و پس از بحــث مطرح 
و تبادل نظر  با اليحه 
ــنهادي موافقــت  پيش
گرديد و مقرر گرديــد 
تا پايــان ســال جــاري 
ــاي  ــازه ه ســرقفل مغ
مــــذكور خريــــداري 

  گردد.

١٨٧  
١٢  
٢  

١٤٠٠  

 كيوجود دارد كه  يلي: سه مغازه در ساختمان هموفمذكور عنوان داشتند يثبتهاي تملك پالك  قاي جذب در خصوصآ خالصه مفيد مذاكرات :
  سند مشترك دارد.

 ٩٣٣هاي ثبتي پالك اعيانات و عرصه دانگ با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تملك شش متن مصـوبه شـورا:
 هيات كارشناسي اساس و بر گلشني مهدي به مالكيت آقاي مربع متر ٥٣/٤٣ مساحت به رشت ٤ بخش ٩٣٥و  ٩٣٤و 

 پرداخت ثمن تومان) و ريال (معادل هفتصد ميليون ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧ معادل مبلغ به مجموعاً دادگستري رسمي كارشناسان
هاي مذكور نيز تا بودجه سالجاري به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ سرقفل مغازه ٤٠١٠٤٠٠١اعتباري  رديف از معامله

 پايان سال جاري خريداري گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت  ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩- ٢٦١٢٨٨- نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
شــورا درخصــوص در دبيرخانــه  ٢٨/١٢/٩٩مــورخ  ٢٧٨٣شده به شــماره  

بــه  "شهرداري رشــت ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه سال "بررسي و تصويب 
هاي مشخص در زمينه وصــول دليل اهميت موضوع از باب رعايت چارچوب

  هاي مشخص.برخي درآمدها، همچنين هزينه كرد برخي رديف

ــورا  ــق ش ــيون تلفي در كميس
مطرح و پس از بحث و تبــادل 
نظر بــا اليحــه پيشــنهادي بــا 

  گرديد. موافقت اصالحاتي

    

 با اصالحاتي پيوستي به اتفاق آرا موافقت گرديد. "شهرداري رشت ١٤٠٠ضوابط اجرايي بودجه سال "  متن مصـوبه شـورا:
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٧  

  ١ـ٧

  

ثبــت  ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصــوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٤٩شده به شماره 

شــوراي اســالمي شــهر رشــت مــورخ صورتجلسه يكصد و نود و چهارمين جلســه عــادي 
  به شرح؛ ٢٥/١/١٤٠٠

هاي اصــالحي ســازمانهاي شــهرداري موضــوع مصــوبات ـ همانگونه كه در خصوص تعرفه١
نامــه مــالي شــهرداريها هــر شــهرداري داراي آيين ٣٠اعالم گرديد طبق ماده  ١٨/٤/١٣٩٩

اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمــدهايي كــه بــه تعرفه
شود درج و هر نــوع ت تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل ميوسيله شهرداري و مؤسسا

ميــزان  گردد يا هر تغييري كه در نوع وعوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي
شــود. بنــابراين از آنجاكــه تعرفــه گيرد در تعرفــه مــذكور مــنعكس مينرخ آنها صورت مي

 ٤شود لــذا بنــد ويب، منتشر و اصالح ميهاي شهرداري تصشهرداري مجزا از تعرفه سازمان
هاي فنــاوري اطالعــات و هاي بهــاي خــدمات ســازمانمصوبات دائر بر تصويب اصالح تعرفه

هاي كشــاورزي نشاني و خدمات ايمني و ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردهارتباطات، آتش
ت) مغاير قانون ها (بدون تجميع در تعرفه جامع درآمدهاي شهرداري رشاز حيث تعدد تعرفه

  است.                                                                

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٥/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٤مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و سازمان آتش نشاني و 
  ؛"١٤٠٠خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري ضمن پذيرش ايراد وارده ، تعرفه بهاء خدمات سازمان ها پس از تصويب در كتابچه 
 رشت تجميع خواهد شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
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      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  عاقل منشمحمدحسن   ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٧  

  ٢ـ ٧

  

ثبــت شــده  ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداري محترم 
مصــوبات صورتجلســه  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٤٩به شماره 

  به شرح؛ ٢٥/١/١٤٠٠يكصد و نود و چهارمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
  هاي كشاورزيفرآوردهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و  -٢

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بــه منظــور  ١٦نامه اجرايي ماده آيين ٢به موجب ماده 
فراهم آوردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچــك و متوســط ايرانــي و نيــز فروشــندگان 

اده از ها موظفند با اســتفسرمايه به بازار مصرف براي عرضه كاالهاي توليد داخل، شهرداريكم
هــاي مناســبي را در شــهرها آمــاده هاي متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مكانزمين
شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه بــه اشــخاص  برداري نمايند و بر مبناي قيمت تمامبهره
نــه بها، بهــاي خــدمات چهارگا) تعرفه كه به جاي اجاره١الذكر اجاره دهند. بنابراين ماده (فوق

) جدول مــذكور كــه هزينــه ١جدول (الف) را مقرر داشته مغاير قانون است. همچنين تبصره (
نمايد مغاير قانون اســت. بعــالوه كنندگان خودرويي تحميل ميدرصدي را به عرضه ٢٥سربار 

گذار شده به اشــخاص مــذكور، بــه ســرمايههاي آماده) كه به جاي اجاره مكان١بند (ب) ماده (
 .گردد مغاير قانون استبرداري واگذار ميدر قبال اخذ حق انتفاع جهت بهرهبخش خصوصي 

نامه اجرايي قانون اصالح ماده واحــده قــانون نحــوه واگــذاري امــاكن و آيين ٢بر اساس ماده 
ميادين و غرفه توزيع ميوه شهرداري مكلف است براي هر يك از اماكن با توجه بــه موقعيــت 

ت ايجاد شده و نيــز متناســب بــا شــرايط اقتصــادي مــؤثر در محل وقوع و وسعت و تسهيال
بــرداري، نامه، مبلغي را بابت حق بهرهمعامالت و عرضه محصوالت و توليدات موضوع اين آيين

نامــه تعيــين و پــس از تصــويب همچنين ضمانت حسن انجام كار و رعايت مقررات اين آيين
قطع نظر از ايــن  ١براين جدول بند (ج) مادهداران دريافت كند. بناشوراي اسالمي شهر از غرفه

شود يا مالــك خصوصــي بازارچــه داران دريافت ميبرداري از غرفهكه معلوم نيست حق بهره
الذكر و يــا تعيــين ريال بدون توجه به شرايط فوق ٠٠٠/٦٠٠داراي ابهام است تعيين مبلغ ثابت 

تري بدون تصويب شورا مغاير توسط كميسيون ارزيابي شهرداري و يا كارشناس رسمي دادگس
 .مقررات است
قانون تشكيالت، وظــايف و انتخابــات شــوراهاي اســالمي كشــور و  ٨٠ماده  ٢٦بر اساس بند 

شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بــه آن انتخاب شهرداران تصويب نرخ خدمات ارائه 
ت بــازار خــودرو را بــه بر عهده شوراي اسالمي شهر است. بنابراين جدول (د) كه بهاي خــدما

بــدون  (آنهمدرصد مبلغ مصوب صنف  ٣٠جاي تعيين مبلغ به صورت ميزان حق انتفاع و معادل 
در بنــد (هـــ) دائــر بــر بهــاي خــدمات نصــب    .ذكر دقيق نام مربوطه) در نظر گرفته مغاير قــانون اســت

تصاصــي شــهرداري) عابربانك از اين جهت كه محل نصب آن (در اموال خصوصــي، امــوال عمــومي يــا اخ
 .باشد. پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شدمعلوم نيست داراي ابهام مي

قانون كارشناسان رسمي دادگستري كارشناساني كه مســتخدم شــاغل  ٣٣مطابق حكم ماده 
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امــر كارشناســي رســمي كــه توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم باشند، نميشهرداري مي
وع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهــارنظر كننــد مگــر مربوط به دستگاه متب

الطرفين باشند يــا آنكــه ديگري وجود نداشته و يا مرضياينكه در آن رشته كارشناس رسمي 
 ٢هذا ماده كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به شهرداري قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. علي

، غــرف و اراضــي شــهرداري توســط كارشناســان هاكين، مغازهبهاي دكادائر بر تعيين اجاره ٢
بر اســاس مــاده واحــده    .شهرداري موسوم به كميسيون ارزيابي شهرداري مغاير قانون است

ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه اليحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه
توانــد كليــه ـ شهرداري مي٥/١٠/١٣٥٨مصوب  - شاورزيهاي كبار فرآوردهو توزيع ميوه و تره

صــورت نماينــدگي منحصــراً بــه هاي ايجاد شده توسط شهرداري را بهاماكن و ميادين و غرفه
ها اشخاص حقيقي يا حقوقي توليدكننده واگذار نمايد. ايــن قبيــل امــاكن و ميــادين و غرفــه

قوق استيجاري و كسب و پيشه بــراي و مستأجر نبوده و حمشمول مقررات قانون روابط موجر 
توانــد بــا متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و هر موقع كه شهرداري الزم بداند مي

توجه به شرايط واگذاري نمايندگي محل را تصرف كند و هرگاه اشياء متعلق به متصرف در آن 
تعرفه به ترتيــب  ٦و  ٤مواد باشد شهرداري آن را به محل ديگري منتقل خواهد كرد. بنابراين 

دائر بر بهاي خدمات كارشناسي انجام معامله و اخذ حق مالكانــه نقــل و انتقــال ســرقفلي و... 
بهاي خدمات حــق تــوزين در صــدر جــدول  ٥قطع نظر از اينكه در ماده    .مغاير قانون است

ارد. بعالوه از باشد كه تعارض د(مبلغ به ريال) ذكر شده لكن عدد ذيل آن به صورت درصد مي
اين جهت كه معلوم نيست توزين توسط باسكول شهرداري است يــا بخــش خصوصــي داراي 

   .باشد. پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شدابهام مي

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٥/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٤جلسه مصوبات  ٤ـ بند 

  ؛"١٤٠٠سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي پيشنهادي سال 
  عبارت بها به اجاره بها تغيير  و تبصره ذيل آن حذف گردد. -١در جدول الف ماده 
 بخش به مشاركتي صورت و احداث بازارچه به گذاري سرمايه ملك شهرداري جهت كه اردي است مربوط به مو -١ ماده ب بند 

كه آورده شهرداري و سازمان، زمين بوده و بر همين اساس بر مبناي نظر كارشناس دادگستري، درصد  شودمي واگذار خصوصي
 گردد.سهم شهرداري (سازمان) در اين مشاركت تعيين مي

  برداري سازمان در خصوص ساخت بازارچه عرضه ميوه و تره بار با سازه موقت بهره  ميزان حق و اصالح، ١ رديف - ١ ماده ججدول
 گردد.( مالكيت بخش خصوصي) بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي

 تعرفه اصالح شد. و ثابت تعيين مبلغ صورت به خدمات بهاي و موضوع بهاء خدمات بازار خودرو اصالح -١ د ماده جدول 
 خدمات نصب عابربانك در امالك عمومي و اختصاصي شهرداري مدنظر است. - ١هـ ماده  بند 
  قانون نوسازي و عمران شهري و آيين نامه معامالت شهرداري ها وجود ارزياب در  ١٦ماده  ٢تعرفه ـ باعنايت به بند ٢در ماده

قانون كارشناسان رسمي  ٣٣كميسيون ارزيابي في نفسه منافاتي با ماده  شهرداري به رسميت شناخته شده است. لذا استفاده از
ندارد. بديهي است چنانچه در موضوع صراحت قانوني داير بر ارجاع امر به كارشناس رسمي باشد امكان استفاده از كميسيون 

مر به كارشناس رسمي است مانند ارزيابي شهرداري به دليل منع مداخله وجود ندارد ؛ اما در مواردي كه منصرف از ارجاع ا
  ارزيابي سرقفلي و اجاره بها و ... امكان بهره مندي از نظر كميسيون ارزيابي شهرداري بعنوان كارشناسان شهرداري  وجود دارد.

  متعلق هاي موضوع بها خدمات كارشناسي انجام معامله و اخذ حق مالكانه و نقل و انتقال سرقفلي مربوط به مغازه ٦و  ٤در مواد
  ماده مطابق تعرفه پيوست اصالح گرديد. دو اين متن گردد. لذاها و ... نميها و غرفهبه شهرداري است و شامل دكه

  موضوع بهاي خدمات توزين، مربوط به باسكول هاي بخش خصوصي است . ضمن اينكه در صدر جدول عبارت (به ريال )  ، ٥ماده
 به ( درصد ) اصالح گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اعضاي شوراي اسالمي آراء  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥



  

~ ٧٧ ~ 
 

  

  

      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٧  

  ٣ـ٧

  

ثبــت  ١٣/٢/١٤٠٠مــورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصــوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بنــد   ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٤٩شماره شده به 

صورتجلسه يكصد و نود و چهــارمين جلســه عــادي شــوراي اســالمي شــهر رشــت مــورخ 
  به شرح؛ ٢٥/١/١٤٠٠
 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات -٣

وضع عوارض در خصــوص يعمومي ديوان عدالت ادارهيأت ١٦/١٠/١٣٩٩- ١٤٣٧به استناد رأي
هاي مخــابراتي در قالــب عنــاويني از بردار از دكلها و آنتنواپراتورهاي مخابراتي بهرهمالكين

هــاي مخــابراتي جــز در حــد دريافــت برداري از دكلها و آنتنو حق بهرهقبيل عوارض ماهانه
قانوني نــدارد.  هاي مخابراتي مبنايهاي متعارف براي صدور مجوز تأسيس دكلها و آنتنهزينه

تعرفه در حــدي كــه متضــمن اخــذ بهــاي خــدمات ماهيانــه  ٢بنابراين تباصر اصالحي ماده 
   .هاست وجاهت قانوني نداردها و آنتنبرداري دكلبهره

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٥/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٤مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

 BTSبهاء خدمات صدور مجوز نصب دكل "تعرفه سازمان به  ٢ضمن پذيرش ايراد وارده، مقرر شد عنوان ماده  ؛"١٤٠٠پيشنهادي سال 
بهاء خدمات صدور مجوز نصب دكل و آنتن در كليه مناطق سطح شهر به صورت   تغيير  يابد و متن ماده به شرح ذيل اصالح گردد: "

 يكسان و برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٧  

ـ٧

٤    

ثبت  ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ١١٨٠/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند ١٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٤٩شده به شماره 

شهر رشت مورخ صورتجلسه يكصد و نود و چهارمين جلسه عادي شوراي اسالمي 
  به شرح؛ ٢٥/١/١٤٠٠

  نشاني و خدمات ايمنيسازمان آتش -٤
، قوانين و ١٣٨٧مصوب سال  - قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ماده  ٣به موجب تبصره 

مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و 
ء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از دهياريها ملغي شده است. همچنين در آرا

اعطاء  ٢٥/٩/١٣٩٩-١١٥٦و  ١٦/٧/١٣٩٨-١٤٤٤، ٢٠/١١/١٣٩٤-١٢٦٢جمله آراء شماره  
تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل مغاير قانون و خارج از حدود 

تعرفه دائر بر تخفيف و  ١٩و  ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٣اختيارات اعالم شده است. بنابراين تباصر 
ها از بهاي خدمات ايمني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات معافيت برخي ساختمان

  آن شوراست.                                                                                          

      

  جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در  متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٥/١/١٤٠٠مورخ  ١٩٤مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

  ؛"١٤٠٠سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 
 حذف شدند. ١٩و  ١٣و  ١٠تبصره هاي   
برنامه ششم توسعه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف شده اند  ٩٥، مساجد و فضاهاي مذهبي مستند به  تبصره بند الف ماده  ٣در تبصره  

اين  در "موسسات خيريه "لذا بهاي خدمات آتش نشاني هم كه هنگام صدور پروانه اخذ مي گردد مي تواند مشمول اين معافيت باشد و عبارت 
افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن  "قانون برنامه ششم توسعه به  ٨٠قسمت چ ماده  ٢تبصره مستند به بند 

 تغيير مي يابد و متن تبصره به شرح ذيل اصالح مي گردد. "ساز براي هر كدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان حمايتي 
مچنين افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن ساز براي هر كدام از افراد مساجد، مصلي ها و ه

تحت پوشش نهادها و سازمان حمايتي فقط براي يك بار از پرداخت سرانه بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني ساختمان 
 معاف مي باشند. ٢هاي سطح شهر و بهاي خدمات جدول شماره 

 به شرح ذيل اصالح مي گردد: ٧اده وارده متن تبصره ضمن پذيرش اير 
( زمان ايجاد و ابالغ تعرفه) مي باشد و موضوع اين  ١/١/٩٤وصول تعرفه بهاي خدمات عمومي سازمان آتش نشاني از تاريخ 

  تعرفه عطف به ماسبق نمي گردد.
  حومه شهر بوده و مجوزهاي الزم را از دهياري و  هايي است كه در زمان احداث جزء روستاها و بخش هايدرخصوص ساختمان ٨تبصره

 بخشداري مربوطه دريافت نموده اند. حاليه با اصالح طرح تفصيلي و اجراي ان در محدوده شهري وارده شده اند. در واقع اين ساختمان ها در
و هزينه هاي مترتب را برابر مقررات حاكم در زمان احداث و اخذ بالمانع از مراجع ذيربط، كليه ضوابط ساخت و ساز مربوط به خود را رعايت 

همان زمان و براي اعياني موجود پرداخت نموده اند و مشمول تعرفه بهاي خدمات پيشگيري و نظارت  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
  ود:شبراي آن بخش از اعيان ساخته شده در گذشته ، نمي گردند. از اين رو متن تبصره به شرح ذيل اصالح مي

ساختمان هايي كه داراي بالمانع از بخشداري بوده و يا داراي اعيان قيد شده مطابق با سند مالكيت مي باشند  در حد اعيان 
  موجود، مشمول پرداخت تعرفه بهاء خدمات پيشگيري و نظارت سازمان آتش نشاني نمي گردند.

  آموزشي ، بهداشتي و درماني  ورزشي ، فرهنگي، جهانگردي حذف و در قالب نحوه محاسبه تعرفه بهاء فضاهاي  ١٣تبصره
 "بهاي خدمات پيشگيري و نظارت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  "جدول  ٢٣ذيل رديف  %٥٠و پاركينگ با نرخ 

 درج مي گردد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣



  

~ ٧٩ ~ 
 

  

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٧:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  جلسه تاريخ  شماره جلسه  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف

        العادهبرگزاري جلسه فوق  ٨

العاده شورا به منظور نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:
و لوايح پيشنهادي  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 

-، ش ر ف١١/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٤٧٧ –،  ش ر ف ١٤/٠٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-٤٨٨ –رف شهاي؛به شمارهشهــرداري 
- ١١٠٠٠-ر،ش٣٠/١/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ١٤٣-، ش رف١٣/١١/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ٩٦٢١، ش رف ـ ٢٦/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ٢٥٩

  برگزار گردد.  ٢٩/٢/١٤٠٠شنبه مورخ روز چهار ١٨رأس ساعت ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ   ٩٩
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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در  ١٨:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، يكصد و نود و نهمين جلسه٢٨/٢/١٤٠٠/ش مورخ ٣٢٨/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 
بخش قرآن مجيد  شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي محل ساختمان شوراي

   برگزار گرديد.
   : هجلسات دستور

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

درآمد غير نقدي در راستاي ثبت درخصوص  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ١١٠٠٠-ش رف  شماره ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به
 بودجه كشور. ٥اجراي بند (و) تبصره

واگذاري زمين متروكه به پالك ثبتي  درخصوص١١/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ٤٧٧ –ش ر ف   شماره ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به
  متر مربع به منظور تجميع با پالك هاي مجاور(بيمارستان قائم). ٤٠/١٩٧به مساحت  ٣٨٩١٧

،  ٢در ارتباط با اعتراض به بندهاي  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره  
شوراي اسالمي شهر رشت با موضوعاتي به شرح؛( قدرالسهم شهرداري  ١/٢/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و پنجمين جلسه مورخ  ٤و  ٣

 اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري ،ن شمال خزربابت تفكيك زمين تعاوني ناوگا
  و انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء) . ١٤٠٠پيشنهادي سال  رشت شهرداري

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ابراهيم امين پور، 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: 
امتحان خود را بد  النينظارت استان گ ئتيه نكهيا انيبا ب عرض سالم، جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

بيان  يتنوع فرهنگ يروز جهان دنيبا اشاره به فرارسآقاي رمضانپور  از اين امتحان سربلند بيرون بيايد.نظارت تهران  ئتيه ميدواري: اماظهار داشتندپس داد، 
كشورمان جناب  سايق جمهورسيرئ كهيزمان ملل وقتدر سا ميآوريم اديشده است، اما به  نيمع يفرهنگ يگذارگفتگو و نام شيروز در جهت افزا ني: اكردند

شد و  رفتهيطرح پذ نيها را مطرح كرد و در آنجا بود كه اتمدن يگفتگو وضوعسازمان شد، م نيا يراه رانيملت ا ندهيعنوان نمابه يمحمد خاتم ديدكتر س يآقا
و  يفرهنگ يگفتگو يعنوان روز جهانرا به يروز جهان نيا ياهيانيبا صدور ب ٢٠٠١در سال  ونسكوي تينها شد و در جاديكشورمان ا يافتخار برا همراه با يموج

عضو  ي(ره) در خصوص اهدا ينيامام خم ياز سو ييفتوا يانقالب اسالم يروزي: پس از پنداظهار داشت نيشورا همچن محترم سيرئ كرد. يگذارنام ايتوسعه در دن
به قانون  ليبحث تبد نيا گريد يموضوع بودند، اما از سو نيا ريگياز پزشكان پ ياري. بسميشو گريد يهان باعث نجات انسانبد يدادن اعضا هيصادر شد تا با هد

برسد  بيقانون به تصو نيفراوان، ا يهايكارشكن رغميعل يخاتم يدولت آقا ياز سو ياحهيگرفته شد كه با ارائه ال هيقض نيبر ا ميبود در مجلس ششم تصم شدهن
يم ديخود ق نامهتياز افراد در وص ياريامروز بسو  ديرس جهيكار به نت نيا الرحمههيامام عل يكرد و از آن روز با توجه به فتوا دأييآن را ت زينگهبان ن يو شورا
كه  يادماندنيكار به نيا باستيشود و چقدر ز هيها هدبدن آن يها وجود نداشته باشد اعضاآن يكه راه عالج برا ينيچننيكه در صورت بروز هر نوع اتفاق ا كنند

 هماه خرداد كه ما شويم،به خرداد نزديك مي: ندافزود ايشان دسته از افراد هستند. نيا ونيخود را مد يزندگ هانسانبدن ا ياعضا نيبا اهداء هم ياديز انسان هاي
 نيابعاد گسترده ا توانميام نمبودهبيت المقدس  اتيشاهد عمل كيكه از نزد يعنوان كسبزرگ است بنده به يروزها نياز ا يكيسوم خرداد  ،ها استحماسه

كه انجام  يبزرگ ياز كارها يكي، كنمانجام شد را وصف  ييمحسن رضا يزمان آقا رسپاه د يو طراح يرازيش اديص ديارتش در زمان شه يرا كه با طراح اتيعمل
 المقدستيب اتيو عمل ميگرفت يجنگ ريكشور مختلف اس ١٧از  يجنگ اتيعمل كيما تنها در  بود. يالمللنيب يمتجاوز به پشت مرزها كردن افراد رونيشد ب
مردم  يواقع ندگانينما ي: وقتخاطر نشان كردندمجلس،  ندگانياز نما يبه برخ هيبا كنا رمضانپورآقاي   ما بود. يو فرهنگ ياجتماع يدهنده قدرت نظامنشان

 نيبه ا ميكنيما اگر سكوت م زند،يمعرفتش حرف مو اندازه عقل گل بزند! هركس به يبه دروازه خال توانديم يمجلس باشند، معلوم است كه هركس يپشت درها
مردم پرشور در انتخابات  ميدواري: امندكرد حيتصر ايشان  .مياز افراد خدشه وارد نكن يآن است كه به انتخاب برخ يبرا زنند،يكه حرف درست م ستيمعنا ن

به شهرمان  يتفاوتيب يبه معنا ميانام نكردهما در انتخابات ثبت نكهيشهر انتخاب كنند. ا يرا برا يشده افراد مناسب تيصالح دتأيي افراد نيشركت كنند و از ب
  خود بسازند. يبرا يفضا لباس نياز ا نكهيبدهند نه ا وجهشورا  نيرا انتخاب كنند كه به ا يافراد ميخواهياز مردم م ست،ين

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
 .ندگفت كيكشورمان تبر فيروز را به مردم شر نيسوم خرداد، ا دنيفرارس داشتي شهر رشت با گرام يشورامحترم عضو ،  پوريمحمدحسن علدر ادامه آقاي 

 يسازباهدف روان اريآغاز شده بود و با زحمات بس يپروژه در زمان شهرداران قبل ني: ااذعان داشتندرشت،  يد٨ ابانياز پروژه خ يبرداربا اشاره به بهره ايشان

 ٢٩/٠٢/١٤٠٠ مورخ :    ١٩٩ماره: جلسه ش       
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 ييتا شاهد شكوفا ي نمودنددواريپروژه ابراز ام نيا ياجرا لياز شهردار رشت به دل ريبا تقد آقاي عليپور .ديرس جهيشهردار رشت به نت يهايريگيو با پ كيتراف
  .ميباش شهر رشت شتريهرچه ب

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
 قي: از طراظهار كردندعضو،  ونديروز پ نيسوم خرداد و همچن دنيفرارس داشتي با گرام ،شهر رشت يشورامحترم عضو ، محمدحسن عاقل منشدر ادامه آقاي 

بدن  ياند و اعضارا انجام داده يفداكار نيكه ا شناسميرا در شهر رشت م ياريبس يهاخانواده دهو بن گردنديباز م ينفر به زندگ ٨عضو كننده  يفرد اهدا كي
 يشده در اهدااز افراد شناخته يكي شاني: ابيان كردنددر شهر رشت،  ياز همكاران فرهنگ يكخانم احمدي نيا، يبا اشاره به  ايشان  اند.فرزند خود را اهدا كرده

 مياز دست داد شيپ يرا چند اين يكه متأسفانه خانم احمد نمودندبار خون اهدا  ١٠٠از  شيكه ب شديشناخته م النيخون در گ يعنوان مادر اهداخون بود و به
: ابراز كردند ،يالنيگ اريمنش با اشاره به موضوع رصدخانه كوش عاقلآقاي   .مياربد يو پرنشاط را گرام ثارگريا يرهنگف نيو خاطره ا ادي كه جا دارد در اينجا

پروژه در  نيا ليتكم يتومان بودجه برا ارديليم ٥/٣پنجم مبلغ  يشده در شوراانجام يهايريگيپ ينشد و حال با تمام يپروژه اقدام نيا يبرا ٩٢متأسفانه از سال 
مناقصه اعالم  نيحضور در ا يبرا يون كسبرگزار شده، اما تاكن مانكاريانتخاب پ يبرا ياحمد يآقا يدر زمان شهردارمناقصه شده و تاكنون دو مرحله  نظر گرفته

 ٥/٣: ندكرد ديمناقصه انجام داد، تأك يو بدون برگزار فاتيپروژه را با ترك تشر نيا توانيبر اساس قانون م نكهيا انيبا ب شورامحترم  عضو  حضور نكرده است.
 يبرداربه مرحله اجرا و بهره ترعيپروژه هر چه سر نيا فات،يبا ترك تشر دوارميو ام افتهي پروژه اختصاص نيوبودجه كشور به اسازمان برنامه يتومان از سو ارديليم

شهر  ياسالم يمحترم شورا استيدكتر رمضانپور ر يآقا جناب "  :ندشورا اظهار داشت استيخطاب به ر يامنش در ادامه جلسه با قرائت نامه عاقلآقاي   برسد.
  سالم و احترام؛ با،  رشت
نشدن امكانات و  نيتأم ليبه دل يكيزيف شرفتيدرصد پ ٩٢ها است با رشت سال نكيدر محدوده تاالب ع يالنيگ اريرصدخانه كوش ديمستحضر هست كه طورهمان
وبودجه محترم سازمان برنامه استيبا ر يسال گذشته در هماهنگ رسد،يبه نظر نم ديعمالً بالاستفاده مانده و  احتمال فرسوده شدن ساختمان آن بع زاتيتجه

 يشهر تيريبا مد يمسئوالن استان تيو جد يهمكار ،يهمدل ازمنديكه حاال جذب آن ن افتيرصدخانه اختصاص  نيا زيو تجه ليتكم يبرا ژهيو يكشور اعتبار
 شانيمشهد انجام شد، ا يمحترم دانشكده علوم دانشگاه فردوس سيو رئ يشهر رانياز مد يرصدخانه كه با حضور جمع نياز ا ديدر بازد شيروز پ چند است.

 گرفت. ارقر زين دكنندهيبازد ميت يكنند كه مورد استقبال همه اعضا يهمراه يالنيگ اريرصدخانه كوش زيو تجه ليرشت را در تكم يكه شهردار رفتنديپذ
حاضر در  ياعضا ليدل نياعتماد كرد به هم شتريبودن كار ب يو قانون ييتوان به تواناارزشمند است كه ب اريبس يليبودن طرف قرارداد هم دل يو دولت يتوانمند

برخوردار  نهيزم نيدر ا الزممشهد كه از تخصص  يپروژه را به دانشگاه فردوس نيا ليو تكم زيمناقصه، تجه فاتيكه با انجام مراحل ترك تشر رفتنديجلسه پذ
نتواند  يشهر تيرياگر مد نكهيا حيتوض.است فاتيكار با ترك تشر يواگذار يبرا النيموافقت استاندار محترم گنيازمند مراحل  ني. اما انجام اندياست، واگذار نما

است  ديامروز هم فراخوان مناقصه صادر شود، بع نياگر هم كهييآنجا آن از رشت گرفته خواهد شد و از صيامسال جذب كند فرصت تخص رماهياعتبار را تا ت نيا
خطاب به استاندار محترم  ياخواهشمند است در نامه ليدل ني. به همكرد دايپروژه پ ياجرا يبرا يرا در طول روند مدت قانون صالحيذ مانكاريبتوان پ رماهيا تت
مناقصه در واقع  فاتيگفتن است كه ترك تشر انيشا  .دييبنما يپروژه ارزشمند علم نيا يبرا فاتيشده و درخواست ترك تشر ادآوريموضوع را  تياهم النيگ
يرخ م يطيامر در شرا نيا ديطور كه مستحضر هستمناقصه انجام خواهد شد. همان نديانجام معامله بوده كه بدون گذراندن مراحل فرا يقانون يهااز روش يكي

 يهيكه چنانچه بر اساس گزارش توج شدهينيبشيامكان پ نيمناقصات، ا يرگزارمناقصه فراهم نباشد، لذا در قانون ب يامكان برگزار يموجه ليكه به دال دهد
 يعدم الزام به برگزار« ايو » مناقصه فاتيترك تشر«از جمله  يررقابتيغ يهابا روش توانيمناقصه وجود نداشته باشد م يدستگاه مناقصه گزار، امكان برگزار

پروژه رصدخانه  يبرا طيشرا نيشهر است كه تمام ا نيا يحق جامعه علمروندان بوده و از مطالبات بهكار به صالح شهر و شه نيو ا ديرس جهيبه نت» مناقصه
 ". شما سپاسگزارم ياز همكار شيشاپيپ   صادق است. يالنيگ اريكوش

   نطق پيش از دستور ناطق سوم:
ششم  يداده در روند انتخابات شورارخ يهاتيبا اشاره به رد صالحي، رييس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي شهر بهراد ذاكر ادامه آقاي در

و بدون مستندات دچار توهم  يافله يهاتياستناد رد صالح هكه وابستگانشان ب ييهامجلس است، آن ندگانيسخنم با نما ي: رواظهار داشتند شهر رشت، 
در  اريكرد، بس ميها سكوت خواهتوسط آن تيواسطه فشار و اهرم رد صالحبه كنندياگر فكر م: عنوان داشتند آقاي ذاكري  اند.شهر رشت شده يبه شورا يابيراه

 ندگانينما نيترفيكه شما جزو ضع كنمياعالم م بونيتر نيكشور است، بنده از ا يشورا نيترفيرشت ضع يدوستان بارها اشاره كردند كه شورا .اشتباه هستند
شهر   يشورامحترم  عضو  مجلس ما؟! ندگانينما اياست  فيرشت ضع يمشخص شود شوراتا  ندگانينما نيبا هركدام از ا مناظره يو بنده آمادگ ديكشور هست

 هايو ناصر حاج محمد يبدانند كه همه از پشت پرده با خبر هستند، ناصر حاج محمد رنديگيرا م يشهر تيري: دوستان ما كه ژست عدم دخالت در مدندافزود
دادن به  يو عدم رأ يسركش نيهم تقدمو مع منداد يرأ يها هستند و بنده امروز مفتخر هستم كه به حاج محمدافراد و دوستان وابسته به آن نيمحصول هم

شهر  يوراش نديگويكه م يمجلس ندگانيبا خطاب قرار دادن نما يذاكرآقاي  عموم دارند. ياست كه از قرار دادن ما در معرض رأ يترس ليدل يحاج محمدآقاي 
 مارستانيب كيكرونا در  اميدر ا ايآ د؟يكرد بيكدام قانون را تصو د؟يكرونا چه كرد اميدر ا د؟ياشهر رشت چه كرده ي: شما برااذعان داشتنداست،  فيرشت ضع

آن با هزار قانون و ماده و  بيكه ما به دنبال تصو يقانون د؟ياچه كرده ينسق يهانيدر بحث زم د؟يمردم باش شتريب ريومتا شاهد مرگ دينشست اي د؟يحضور داشت
  برود؟ نيشما از ب يمنافع اسپانسرها ديترسيم ايآ ست؟يسكوت شما چ نيا لي! دلديآن را انجام ده ديتوانيقانون م كياما شما با  م،يتبصره هست
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شورا حرف خودش را خواهد  رونيچه در درون شورا و چه در ب يبهراد ذاكر د؟يدار يتوانمند يكه ادعا دياداده شنهاديرا پ حهيال اي: كدام طرح نداضافه كرد ايشان
پزشك هستم و درآمدم  كي. بنده  دهشهر باشند رخ بد نيصاحب ا كدستيصورت به خواهنديآن هستند و م يكه به دنبال مهندس ياتفاقات دهديزد و اجازه نم

  .شورا صحبت كنم رونيكه چگونه از ب دانميو م شوديمن نياز شورا تأم
  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در  ٢٦/٢/١٤٠٠مورخ  ٣١٧ثبت شده به شماره   ١٦/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٤٨٦ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت پيشنهادي "دبيرخانه شورا در خصوص

قرر شد؛ پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت دوفوريت آن به اتفاق آرا م و مطرح جلسه در فوريت دو قيد با"١٤٠٠سال 
  به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در  ٢٦/٢/١٤٠٠مورخ  ٣١٦ثبت شده به شماره  ٢٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ ٢٩٧٥٨ـ ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر  ٢
  اعالم وصول شد."نامگذاري معابر" دبيرخانه شورا در خصوص

  :ه جلس اتدستور

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١١٠٠٠/١٣٩٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
با توجه به نحوه در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٢٥/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥٠شماره  

پرداخت بدهي شهرداري كه به صورت مستقيم از درآمدهاي شهرداري قبل از ورود به 
نياز به بابت گردد،  ها منظور ميسيستم شهرداري كسر و به حساب امور مالياتي و بانك

در دو حالت زير در بودجه سال شهرداري رشت در نظر دارد؛   ،ثبت درآمد غير نقدي
(الزم به ذكر است  اقدام نمايد؛ ذيل شرح به گانه٥ مناطق و مركز درآمد براي  ١٣٩٩

مبالغ ذكر شده در اين اليحه در بودجه پيش بيني شده است و نيازي به تغيير ميزان 
باشد و فقط نوع ثبت درآمد از نقدي به غير نقدي تغيير مي  درآمدهاي مصوب نمي

 نمايد):
كسر مستقيم از ارزش افزوده سهم شهرداري رشت از سوي امور مالياتي استان  -١

بر  بالغ ١٣٩٩ز واريز به حساب درآمد شهرداري رشت (در سال گيالن قبل ا
 و هشتصد  و ميليون هفده و يكصد و ميليارد شش و هشتاد"ريال  ٠٠٠/٨٣٥/١١٧/٨٦

  .) "ريال هزار پنج و سي
كل كشور صدور اوراق  ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال  ٥اجراي بند (و) تبصره  -٢

تسويه و تهاتر مستقيم بدهي دستگاه ها و ارگان هاي دولتي با مطالبات دولتي و بانكها 
، عوارض نوسازي، بهاي خدمات پسماند، سرانه آتش ٧٧، ماده ١٠٠شامل (آراي ماده 

همچنين آراي صادره از محاكم قضايي در خصوص  نشاني، فضاي آموزشي و غيره و
زمين هاي غصب شده توسط دستگاه ها از جمله نيروي انتظامي، مرزباني و ...(كسر اين 
مبالغ از بدهي شهرداري رشت به امور مالياتي و بانكها بابت وام هاي اخذ شده در 

نه ميليارد و  يكصد و هفتاد و"ال ري ٠٠٠/٦٦١/٢٧١/١٧٩سالهاي ماضي ) مبالغ باالي 
  دويست و هفتاد و يك ميليون و ششصد و شصت و يك هزار ريال.

      



  

~ ٨٣ ~ 
 

  

  

شهر رشت در خصوص موضوع ثبت  يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ، جذب حجتدر ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
و  كنديم افتيرا در ياوراق و مبالغ يكسرشهرداري ي» و«:در بند داشتنداظهار كشور،  ٥تبصره بودجه » و«بند  ياجرا يدر راستا ينقد ريدرآمد غ

 ست،يقابل ثبت ن يمبالغ در دفاتر شهردار نيا كنديم افتيدر ميمبالغ را مستق ييدارا نكهيا ليبه دل كند،يمبالغ را برداشت م نياز ا يبخش ييدارا
در دفاتر مالي شهرداري ثبت شود و بنده پيشنهاد مسكوت ماندن اليحه براي بررسي بيشتر وارد شده و  يبوده كه مبالغ به چرخه شهردار نيدرخواست ا

  را دارم.
 ٥اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص ثبت درآمد غير نقدي در راستاي اجراي بند (و) تبصره  متن مصـوبه شـورا:

 مسكوت بر مبني شورا، محترم رئيس پيشنهاد بر بنا نظر و اخذ رأيتبادل وبحث از پس در جلسه مطرح و بودجه كل كشور
 اليحه شد؛ مقرر آرا اتفاق به شورا، هاي كميسيون در بيشتر بررسي جهت به هفته يك مدت به  مذكور اليحه ماندن

    .بماند مسكوت هفته يك مدت به  شهرداري پيشنهادي
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به   ١١/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٤٧٧ –اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
مورخ  ٤٥٤١در دبيرخانه شورا پيرو اليحه شماره  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٦شماره 

مبني بر اينكه شهرداري  ٤/٩/٩٩/ش مورخ ١٨٩/٩٩و در پاسخ به نامه شماره  ١٣/٦/٩٩
اصالحي قانون نوسازي و آئين نامه اجرايي آن و  ١٩رشت در نظردارد؛ به استناد ماده 

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو  ٤/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٨٥٦١٨٦٠٣٠٠١٩٤١نامه شماره 
به مقدار مساحت  ٣٨٩١٧رشت، نسبت به واگذاري زمين متروكه به پالك ثبتي 

قانون شهرداري در هنگام تفكيك  ١٠١متر مربع كوچه سابق كه در اجراي ماده  ٤٠/١٩٧
است را به منظور مالك خارج و در مالكيت عمومي شهرداري قرار گرفته  از مالكيت

تجميع با پالك هاي مجاور(بيمارستان قائم) برابر كارشناسي كارشناس رسمي 
بيمارستان قائم  ريال با تنظيم سند صلح به ٠٠٠/٨٠٠/٢٧٧/٩دادگستري در قبال مبلغ 

متر مربع زمين خريداري شده  ١١١٦(عج) اقدام و در خصوص مقدار مساحت حدود 
محوطه بيمارستان قرار دارد و فضاي سبز احداث  شهرداري كه هم اكنون داخل در

گرديده و به دليل عدم تملك امالك مجاور امكان اجراي طرح تعريض خيابان مقدور 
دفتر رياست محترم  شورا به شرح؛  ١١/٦/٩٩نمي باشد، با توجه به مقرره جلسه مورخ 

      



  

~ ٨۴ ~ 
 

  

  

اي طرح بدون بيمارستان قائم تعهد ثبتي نمايد مبني بر اينكه در زمان ضرورت اجر"
هيچ گونه ادعايي نسبت به رفع تصرف اقدام نمايد و در ايام تصرف نيز وفق نظر 

الذكر به شهرداري اجاره دادگستري از بابت مقدار مساحت فوق كارشناس رسمي
  ، اقدام نمايد."بپردازند

 مارستانيب كيمتروكه به  يپالك ثبت يواگذار موضوعخصوص  در،رئيس محترم شورا، رمضانپور احمددر ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
طرح توسعه مصوب  يبوده و دارا النيخصوص استان گ مارستانيب نيتربزرگ مارستانيب ني: اابراز كردندعنوان مالك مجاور، در شهر رشت به يخصوص

: دو مسئله تاكنون وجود داشته است و ايشان افزودند كند. افتيا دركار خود ر انياز زمان افتتاح هنوز نتوانسته است كه پا مارستانيب نيو ا باشديم زين
انجام شود.  زين مارستانيب نينشود و در كنار آن، كار ا عياز مردم شهر رشت ضا يحقوق و كه حق ميببر شيكار را پ ياگونهكلمه به كلمه به ميكرد يسع

با  ن،يزم نيشركت مخابرات بوده و پس از افراز ا يهانيبه زم قاطراف متعل يهانيمتر است كه در زم ١٩٧به متراژ  ياموضوع مربوط به كوچه كي
 ييس محترمر كرده است. متيبرآورد ق يكارشناس دادگستر يمتر ١٩٧ زمين يرشت سند خورده است. دو بار بر رو يبه نام شهردار يريگيها پمدت

در  گريموضوع د فروخته شود. يشهردار ياز سو توانديجوار مبه مالك هم يكارشناس متيجوار با قهم يها: بر اساس قانون پالكندكرد حيشورا تصر
آن متراژ از مالك  ديخر يمدع زين مارستانياست كه ب شده يداريخر مارستانيب نيشياز مالك پ ينيزم ضيآن است كه در زمان تعر نيزم نيخصوص ا

 يدر صورت پاسخ كارشناس :اساس مقرر شد ني. بر همگردديآن سند صادر نم يبرا شوديم ابانيكه وارد خ ينيزم با عنايت به اينكه بوده است نيشيپ
االجاره توسط مال مارستان،يشده و از زمان افتتاح بانجام مارستانيتوسط ب ينينشعقب ضيطرح تعر يرشت، زمان اجرا يبر محق بودن شهردار

تصريح خصوص  نيدر ا، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا، پور يحاج لياسماعدر ادامه آقاي  شود. افتيدر مارستانياز ب يشهردار
چطور  رد؟يبگ اريدر اخت يراحت نيرا به هم ينيزم توانديم يهركس اياتفاق افتاد؟ آ يكار نيچگونه چن هانيزم نيگرفتن ا اري: در زمان در اختكردند

يبه ما اعالم م مارستانيب ياز سو ديموضوع نبا نيا ايشد، آ يبنده بررس توسط مارستانيب نيار پرونده اب نيرا متوجه نشده است؟ اول يزيچ نيچن يكس
 نيبودم ا كيكه بنده شهردار منطقه  يموضوع گزارش داده شد، زمان نيچهارم است كه به ما ا يماجرا مربوط به شورا آقاي حاجي پور ادامه دادند:  شد؟

الناس حق نيا ايبه ما موضوع را اطالع نداده است؟ آ مارستانيب نيرا ندارم، اما چطور ا يمارستانيب چيبا ه يمخالفت چيه . بندهميكرد هيرا ته نيزم
 يتا ط ند؛داد شنهاديخصوص پ نيدر ا يذاكر در ادامه آقاي  قرار داده است؟ مارستانيب اريرا در اخت نيزم نيا يمشخص شود كه چه كس ديبا ست؟ين

  گردد. نيمع يواگذار نيا ليشده و دل موضوع مشخص نيدر ا نيرشت متخلف يشهردار يبه سازمان بازرس يانامه

به مقدار  ٣٨٩١٧واگذاري زمين متروكه به پالك ثبتي  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  متن مصـوبه شـورا:
ستان قائم) برابر نظر كارشناسي كارشناس رسمي متر مربع به منظور تجميع با پالك هاي مجاور(بيمار ٤٠/١٩٧مساحت 

بيمارستان قائم (عج) و اخذ تعهد ثبتي از بيمارستان  ريال با تنظيم سند صلح با  ٠٠٠/٨٠٠/٢٧٧/٩دادگستري در قبال مبلغ 
شهرداري، با عنايت به محرز بودن مالكيت شهرداري و تصرف  متر مربع زمين ١١١٦مذكور در خصوص مقدار مساحت حدود 

بيمارستان قائم مبني بر رفع تصرف از سوي بيمارستان در زمان اجراي طرح بدون هرگونه ادعايي و همچنين پرداخت اجاره 
تا زمان ضرورت  ايام تصرف برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري از زمان افتتاح بيمارستان تاكنون و تنظيم قرارداد اجاره

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.، ١١/٦/١٣٩٩متري و برابر صورتجلسه مورخ ٤٥اجراي طرح تعريض خيابان 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٣  

  

  ١ـ٣

ثبت شده  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه  ٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١٢/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٠٦به شماره 

  شرح؛ به ١/٢/١٤٠٠يكصد و نود و پنجمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
 است مكلف شهرداري ،)٢٨/١/١٣٩٠ اصالحي( شهرداري قانون ١٠١ ماده اساس بر

 دريافت روز قيمت به مالك توافق با صورت اين غير در و عيناً عنداللزوم را هاقدرالسهم
 تأمين امكان كه مواردي در صرفاً مرقوم ماده ٤ تبصره اخير قسمت موجب به. نمايد

 تواندمي شهرداري نباشد، ميسر افراز و تفكيك مورد زمين عين از شهرداري قدرالسهم
. نمايد دريافت شهر اسالمي شوراي تصويب با كارشناسي نرخ به را آن قيمت معادل

 شركت امالك از شهرداري هايقدرالسهم قيمت معادل اخذ بر دائر مصوبات ٢ بند بنابراين
 عين به شهرداري نياز كه جهت اين از خزر شمال ناوگان پشتيباني مسكن تعاوني

 نشده اعالم شفاف طور به تفكيك مورد امالك عين از آنها تأمين امكان عدم و هاقدرالسهم
  . شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس است ابهام داراي است

      

  اعالم گردد؛ مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد متن مصـوبه شـورا:
قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك زمين تعاوني ناوگان "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٥مصوبات جلسه  ٢ـ بند 

)  %٧٥/٤٣متر مربع ( معادل  ٤٤/٣٣٢١٠كل قدر سهم شهرداري از بابت تفكيك از زمين مبحوث عنه به مساحت شمال خزر؛ 
بعنوان شارع عام  ) %١٣/٤٠( معادل  ٥٢/٣٠٤٦٢متراژ  ( تصوير پيوست )سه كارگروه تفكيك شهرداريمي باشد كه برابر صورتجل

متر  ٩٢/٢٧٤٧در اختيار شهرداري قرار گرفته و درخصوص متراژ  (فضاي سبز، ورزشي، فرهنگي، درماني، مذهبي)و خدمات عمومي
 اخير تقاضاي اخذ وجه به قيمت روز كارشناسي شده است.مربع باقي مانده، به دليل عدم امكان تامين خدمات ، طي اليحه 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  شيرزاد فاطمه  ٦
      ☐  ☒  منشمحمدحسن عاقل   ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

٢- ٣  

ثبت شــده  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به 
مصــوبات صورتجلســه  ٣در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض بــه بنــد  ١٢/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٠٦به شماره 

  به شرح؛ ١/٢/١٤٠٠يكصد و نود و پنجمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
 مجــازات قــانون ١٢ ،١٣ ،١٨ مواد و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ٣٦ ،٣٧ اصول ـ مطابق
 در مقــنن و باشــد مي مقننه قوه اختيارات از مجازات و جرايم انواع تعيين ١٣٩٢ مصوب اسالمي

 شــهرها در ســبز فضــاي گســترش و حفــظ قــانوني اليحه اصالح قانون ٤ ماده ١٣٩٨ اصالحيه
 ٤ و ٣ بنــدهاي بنــابراين. است كرده تعيين را آنها رفتن بين از موجبات يا درختان قطع مجازات

 تعيــين بــر مبنــي مصــوبات ٣ بنــد در مقرر سبز فضاي و منظر سيما، سازمان درآمدهاي تعرفه
 تعيــين كــه اســت مجازات نوعي درختان عمدي خشكاندن و غيرمجاز هرس و قطع نقدي جزاي

  آن خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر و خالف قانون است.
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  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ شـورا:متن مصـوبه 
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٥مصوبات جلسه  ٣ـ بند 

 ٤و  ٣ضمن پذيرش ايراد وارده ، بندهاي  ؛ "١٤٠٠پيشنهادي سال  رشت شهرداري سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري 
تعرفه درآمدهاي سازمان ، در بخش هاي تعيين جزاي نقدي قطع و هرس غيرمجاز و خشكاندن عمدي درختان حذف و ضمناً 

قانون  ٤شهرداري و سازمان موظف مي باشند مستند به ماده  تبصره اي به شرح ذيل در انتهاي متن تعرفه اضافه مي گردد:
، پيگيري هاي الزم جهت اعمال قانون مزبور ١٣٩٨يحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصالحي سال اصالح ال

 در موارد مربوط به قطع و هرس غيرمجاز و خشكاندن عمدي درختان تا حصول نتيجه و مجازات مرتكبين را انجام دهد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣- ٣  

ثبت شده  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٦٧٩/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه  ٤بند   در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به ١٢/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٠٦به شماره 

  به شرح؛ ١/٢/١٤٠٠يكصد و نود و پنجمين جلسه عادي شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
 معامالت ريالي ميزان اينكه به عنايت با شهرداريها مالي نامه آيين ٤ ماده اساس ـ بر

 معامالت تشريفات ترك تصويب و پيگيري نحوه در كننده تعيين امري شهرداري
 از االنبياء خاتم قرارگاه با شهرداري قرارداد انعقاد بر مبني مصوبات ٤ بند لذا ميباشد

 و ١٤٠٠ سال بهاي فهرست با مطابق برآورد اصالح از بعد به قرارداد انعقاد اينكه جهت
 حيث از لذا گرديده موكول االنبيا خاتم قرارگاه با مجدد توافق و موافق نظر اخذ

 نظر اعالم ابهام رفع از پس است، ابهام داراي قرارگاه نظر و ريالي مبلغ بودن نامشخص
  .شد خواهد

 باالي بسيار ظرفيت به توجه با است ذكر قابل تطبيق هيات نظريه موضوع از خارج در كه اي نكته
 مذكور قرارگاه  ورود موضوع آنجائيكه از و عمراني بزرگ هاي پروژه اجراي در االنبياء خاتم قرارگاه

 مورد شهرستاني و استاني متعدد جلسات در شهرداري منعقده نامه تفاهم با مطابق رشت شهر به
 حضور فرصت از استفاده بر مذكور جلسات مصوبات اساس بر و بود گرفته قرار بررسي و بحث

 تاكيد رشت اولويت داراي موضوع بعنوان رود گوهر و زرجوب هاي رودخانه ساماندهي در قرارگاه
 پروژه بعنوان رود گوهر و زرجوب هاي رودخانه ساماندهي پروژه ميگردد توصيه لذا بود گرديده

 محترم شوراي آن و شهرداري كار دستور در االنبياء خاتم قرارگاه با قرارداد انعقاد در اولويت داراي
  .گيرد قرار
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  با ذكر صلوات پايان يافت.  ٢٠جلسه رأس ساعت   اعالم نمودند. ١٨ساعت  ٥/٣/١٤٠٠رياست محترم شورا جلسه بعدي شورا را روز چهارشنبه 

  مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا،  متن مصـوبه شـورا:
 ؛"انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبياء"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٥مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

 ١٤٣/٨٨٢/٧٠٧/٦٥٣/١تقاطع امام حسين (ع)، مبلغ  ١٤٠٠براساس گزارش ارسالي مشاور برآورد بر مبناي فهرست بهاي سال 
توسط مشاور ارسال نشده است. پس از  ١٤٠٠برآورد تقاطع نيروي دريايي بر مبناي فهرست بهاي   است.ريال اعالم شده 

 ارسال از سوي مشاور، به فرمانداري محترم ارائه خواهد شد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

و آقاي رسولي  ٢٢/٢/١٤٠٠و  ١٥/٢/١٤٠٠بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ   ٤
        شوراي اسالمي شهر رشت ٢٢/٢/١٤٠٠در جلسه مورخ 

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پــس نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
قاي رسولي در جلسه مــورخ آو  ٢٢/٢/١٤٠٠و  ١٥/٢/١٤٠٠آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ  نظر و اخذ رأي غيبتاز بحث و تبادل

 موجه تشخيص داده شد.٢٢/٢/١٤٠٠
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  ١٤٠٠ خرداد
    ٢٠٣الي   جلسه   ٢٠٠جلسه 
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  » ١٤٠٠  خــردادورا ـه شـگانجـاي پنـهميسيونـرد كـار عملكــآم« 

  

  تعداد نامه های  کمیسیون

  طرح شده در صحن شورا

  ۶  برنامه و بودجه و حقوقی

  -   بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  -   توسعه و عمران

  -   حمل و نقل و ترافیک

  -   فرهنگی و اجتماعی

  -   تلفیق

  

  

   فقره  ١٤٥ وارده: هايتعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی و

  ،محیط زیست بهداشت

  و خدمات شهری

و توسعه  

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق 

١۶  ۵  ۶  ٣  ۵  -    

  فقره   ١٥١ تعداد نامه هاي صادره:

  

  

  جلسه  ٣  تعداد جلسات :

  مصوبه  ١٦  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  محیط زیست ،بهداشت
  خدمات شهری و

  وتوسعه 

  عمران

  و ترافیک

  ونقلحمل
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

٧  -   ١  -   -   -   ٨  
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اداره كل بهزيستي استان گيالن ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص عقد قرارداد جديد به مدت يك سال با 
 ١٢٠٢٠٥ريال و از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠) ماهانه به مبلغ ١٦جهت كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده 

  ."اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري"بودجه سالجاري تحت عنوان

مورد اجاره آقاي خليل زارع،  ١٣٠كيوسك مطبوعاتي شماره  درخصوص جابجايي ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت
روي درب اصلي بوستان  نبش كوچه دافساري به مكان پيشنهادي جديد واقع در خيابان رسالت، روبه واقع در خيابان شهدا

  .كشاورز

 بودجه ٥تبصره) و( بند اجراي راستاي شهرداري در غيرنقدي درآمد ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص ثبت
  كشور و پس از انجام تمام مراحل كار.

  ريال.٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١شوراي اسالمي شهر رشت  با مبلغ  ١٣٩٩ـ تصويب تفريغ بودجه سال 

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص 
  با اصالحاتي. "١٤٠٠زشي شهرداري رشت پيشنهادي سال ور

تومان) كمك مالي به هيات  ميليون (پنج ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص پرداخت مبلغ 
موسسات  كمك به"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري ورزش هاي نابينايان و كم بينايان شهرستان رشت، 

  ."بخش خصوصي

 انجمن به مالي كمك تومان) ميليون ٢٠( ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص پرداخت مبلغ 
بودجه  ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف استان، از )Black Box( باكس بلك تئاتر سالن اولين گيالن جهت تكميل استان نمايشي هنرهاي

  .")NGO( نهادمردم هايسازمان به كمك"عنوانسالجاري تحت 

ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص تقسيط بدهي آقاي رمضانعلي صبردوست بابت فيش عوارض كميسيون 
غ ريال، در مجموع به مبل ٠٠٠/٩٥٥/٢٤٨ريال و همچنين بدهي از بابت تخلفات ساختماني به مبلغ  ٠٠٠/٦٣٢/٢٧٨به مبلغ  ٧٧ماده 

  ماه بدون پيش پرداخت. ٦٠ريال طي٠٠٠/٥٨٧/٥٢٧

ميليون تومان) كمك مالي  به خانم  پنجريال( ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري رشت درخصوص 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢سكينه كظمي، از رديف اعتباري 

  اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛ ـ بررسي
  . ١٤٠٠رشت پيشنهادي سال  شهري شهرداري مسافر و بار نقل و حمل * اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان
  . ١٤٠٠آرمستان شهرداري رشت پيشنهادي سال  * اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان

  ساختماني واقع در سعدي . معامله ثمن* هبه بخشي از 
  شهرداري رشت. ١٣٩٩* اصالح بودجه سال 
  ملكي آقاي عليرضا تقي نيا . ١٣٢٣* تملك پالك ثبتي 

  * جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات.
  مالك مجاور آقاي احمدپناه. * واگذاري يك قطعه زمين نهر متروكه به

  اميرمستوفيان. احمدرضا مالك مجاور آقاي ز كوچه متروكه  به* واگذاري يك قطعه زمين ا
  گلشني. مهدي به مالكيت آقاي ٩٣٥و  ٩٣٤و  ٩٣٣هاي ثبتي پالك اعيانات و عرصه دانگ * تملك شش

  شهرداري رشت. ١٤٠٠* ضوابط اجرايي بودجه سال 
  .١٤٠٠اري رشت پيشنهادي سال * اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرد

  .١٤٠٠* اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان  ساماندهي مشاغل پيشنهادي سال 
  

 ١٤٠٠ خرداداهم مصوبات شورا در 
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-در محل ساختمان شوراي١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت ، دويستمين جلسه٦/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٣٧٨/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   جلسه : اتدستور
  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

 ٣در ارتباط با اعتراض به بندهاي   ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره ـ 
شوراي اسالمي شهر رشت با موضوعاتي به شرح؛( اصالحيه  ١/٢/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و ششمين جلسه مورخ  ٧و  ٦،   ٤، 

، اصالحيه تعرفه  ١٤٠٠رشت پيشنهادي سال  شهري شهرداري مسافر و بار نقل و حمل تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان
ساختماني واقع در سعدي و اصالح بودجه  معامله آرمستان شهرداري رشت، هبه بخشي از ثمن درآمد و بهاي خدمات سازمان

  شهرداري رشت) . ١٣٩٩سال 

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ابراهيم اميني، ياد نامهوصيت از بخشي قرائت با مد حسن علي پور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي مح

  .داشتند
   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

با بررسي پس از نطق اعضاي محترم شورا، خواستند تا دستور كار جلسه را ضمن عرض سالم  ، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت،احمد رمضانپورسپس آقاي 
  اعتراض فرمانداري محترم شهرستان رشت آغاز نمايند.

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
 ياز همسر و خانواده خود بابت همكار كه نيا انيبا بعرض سالم،  جناب آقاي محمد حسن علي پور، عضو محترم هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن    

عنوان پاكبان رشت شدم، در دوران حضور به يشهردار اردآن و از و پس امدهيكش ياريبس يهايسخت ي: بنده در زندگندممنون است، گفت انيو كمك در طول سال
 ياسالم يام تا در شورامدت تالش كرده نيا ي: بنده طندادامه داد ايشان را متحمل شدم. ياريبس يهاينكردم و سخت افتيها حقوق درماه يرشت گاه يشهردار

با  پوريعلآقاي  كنم. انيرا ب يمردم باشم و مطالبات كاركنان و كارگران شهردار يدر آن برسم، صدا تيعضو گاهيشهر به جا نيشهر كه با كمك دوستان و مردم ا
ماست، پشت سر همه افراد  يحق نشسته و ناظر بر اعمال تمام يند جا: خداوندشهر رشت، گفت ياسالم يدر انتخابات شورا هاتيصالح يانتقاد از روند بررس

  است. يوجدانيب ميقصد موردحمله قرار ده يرا از رو يبدون سند كس نكهيوجود دارد، اما ا ثيوحدحرف

  نطق پيش از دستور ناطق دوم: 
شهر رشت در حال رخ  يميقد يهااز باغ يكي يبرا نديناخوشا ياتفاق نكهيا انيشهر رشت، با باسالمي  يشورا محترم عضو ،محمدحسن عاقل منش سپس آقاي

حضور دارند و  نيفلسط ابانيواقع در خ يافراد معتاد و سودجو در باغ زرداف يمردم يهاگزارشطبق  است و بيتخر در حال باغ ني: متأسفانه انددادن است، گفت
سبز شهر رشت باشد، اما متأسفانه آرام، آرام  يسرانه فضا شيباعث افزا توانديم بايباغ ز ني: اندادامه داد ايشان  در حال قطع شدن است. كيبهكيباغ  نيدرختان ا

موضوع ورود  نيدر ا شوديدرخواست م العموميعنوان مدعبه يياز مقام قضا نهيزم نيباغ متروكه و بالاستفاده است. ضمن آنكه در ا كيبه  شدنليدر حال تبد
 ر،ياخ انيمختلف شهر رشت در سال يهامنش با اشاره به تملك باغ عاقلآقاي   .نديورود نما يصورت جدبه ميخواهيم زين يشهر تيريدر مد ستانماناز دو ند،ينما
موضوع فوق به سازمان  نكهيا انيبا ب نيهمچن ايشان  .ميشهروندان قرار ده اريكرده و در اخت اياح زيشهر رشت را ن يميو قد بايباغ ز نيا ميبتوان دوارمي: امندگفت

رشت وجود دارد و  يشهردار يبرا ياست، موانع قانون يباغ شخص نكهي: متأسفانه با توجه به اندرشت ابالغ شده است، گفت يشهردار يسبز شهر يمنظر و فضا ما،يس
  باغ به نفع شهروندان شهر رشت انجام شود. نيازآن كار تملك اگرفته شود و پس نهناجوانمردا بيتخر نيا يو دادستان محترم جلو ييبا دستور مقام قضا ميدواريام

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا ٦/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٨١ثبت شده به شماره   ١/٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١١٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  "ا در محدوده منطقه سهقانون شهرداريه ١١٠اجراي ماده "در خصوص 

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

 ٠٨/٠٣/١٤٠٠ مورخ :    ٢٠٠ماره: جلسه ش       
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در دبيرخانه ٦/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٨٢ثبت شده به شماره   ٢٤/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٨٤٦ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  "كمك مالي به هيات ورزش هاي نابينايان و كم بينايان"شورا در خصوص 

  نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه  ٣٠/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٣٩ثبت شده به شماره   ٢٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٨٣٠اره ش ر ف ـ ـ اليحه شهرداري رشت به شم٣
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس  از بحث و تبادل  "كمك مالي به انجمن هنرهاي نمايشي استان گيالن"شورا در خصوص 

  د به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر ش

در دبيرخانه  ٣٠/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٤٠ثبت شده به شماره   ٢٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٨٢٩ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٤
س از بحث و تبادل با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پ "قانون شهرداريها محدوده منطقه يك ١١٠اجراي ماده  "شورا در خصوص 

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

در دبيرخانه  ٣٠/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٣٨ثبت شده به شماره   ٢٠/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٧٢٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٥
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  "به موسسه خيريه حاميان اوتيسم گيالن كمك مالي"شورا در خصوص 

  نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در دبيرخانه شورا  ٦/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٨٠ه ثبت شده به شمار  ١/٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ ١٠٤٩ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ٦
  اعالم وصول شد. "قانون شهرداريها در محدوده منطقه چهار ١١٠اخذ مجوز جهت اعمال ماده "در خصوص 

  

  دستورات جلسه :

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

  ١ـ١

  

  

ثبت شده به  ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه يكصد  ٤و   ٣در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١/٣/١٤٠٠مورخ   ٣٤٦شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٨/٢/١٤٠٠و نود و ششمين جلسه مورخ 
 ١٨/٤/١٣٩٩ مصوبات موضوع شهرداري سازمانهاي اصالحي هايتعرفه خصوص در كه همانگونه -

 كه بود خواهد ايتعرفه داراي شهرداري هر شهرداريها مالي نامهآيين ٣٠ ماده طبق گرديد اعالم
 مؤسسات و شهرداري وسيله به كه درآمدهايي ساير و خدمات بهاء و عوارض انواع كليه آن در

 كه جديدي خدمات بها يا عوارض نوع هر و درج شودمي تحصيل يا وصول آن به وابسته و تابعه
 تعرفه در گيردمي صورت آنها نرخ ميزان و نوع در كه تغييري هر يا گرددمي تصويب و وضع

 شهرداري هايسازمان تعرفه از مجزا شهرداري تعرفه آنجاكه از بنابراين. شودمي منعكس مذكور
 هايتعرفه اصالح تصويب بر دائر مصوبات ٤ و ٣ بندهاي لذا شودمي اصالح و منتشر تصويب،

 شهري، مسافر و بار نقل و حمل شهري، فضاهاي بازآفريني و عمران هايسازمان خدمات بهاي
 درآمدهاي جامع تعرفه در تجميع بدون( هاتعرفه تعدد حيث از آرامستان و پسماند مديريت

  .است قانون مغاير) رشت شهرداري

      

  از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس   متن مصـوبه شـورا:
 خدمات بهاي هايتعرفه اصالحيه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٦مصوبات جلسه  ٤و  ٣ـ بند 
شهرداري رشت آرامستان  و پسماند مديريت شهري، مسافر و بار نقل و حمل شهري، فضاهاي بازآفريني و عمران هايسازمان

ضمن پذيرش ايراد وارده ، تعرفه بهاء خدمات سازمان ها پس از تصويب در كتابچه تعرفه عوارض و بهاء  ؛ ١٤٠٠پيشنهادي سال 
 خدمات شهرداري رشت تجميع خواهد شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
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      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ١

  

  

ثبت شده به  ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
و  مصوبات صورتجلسه يكصد  ٣در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١/٣/١٤٠٠مورخ   ٣٤٦شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٨/٢/١٤٠٠نود و ششمين جلسه مورخ 
 شهري مسافر و بار نقل و حمل سازمان ـ تعرفه

 بيش تاكسي تبليغات عوارض و پايانه محوطه به هاتاكسي ورودي نرخ اتوبوس، بليط نرخ افزايش
 .نيست موجه تورم نرخ از

 بخش در بود شده نظر اعالم ٢١/٣/١٣٩٩ مورخ اصالحي تعرفه خصوص در كه همانگونه
 سازمان ٢١/٢/١٣٨٨-٨٧٠٦ شماره تعرفه در مندرج وجوه بر مازاد وجهي اخذ تاكسيراني
 سازمان تأييديه اخذ تا) مبلغ حيث از هم و عنوان حيث از هم( كشور هايدهياري و هاشهرداري

 جديد خدمات بهاي وضع يا و گذشته مصوب هاينرخ افزايش هذاعلي. بود خواهد ممنوع مذكور
 ماده به تبصره يك الحاق قانون اجرايي نامهآيين ٥ ماده ٣ تبصره مغاير سازمان تأييديه بدون

 از ابهام رفع از پس لذا. باشدمي شهر تاكسيراني به مربوط امور تمركز به راجع قانون واحده
 .شد خواهد اعالم نهايي نظر يادشده تأييديه ارائه طريق
 معافيت عدم و فرزندان به پدر از ون تاكسي و تاكسي امتياز حق واگذاري در تعرفه تبصره

 نامه آيين ١٤ ماده) ش( بند موضوع اساسي قانون سوم اصل ٩ بند مغاير تبعيض حيث از سايرين
 .است شهر اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي

 كندمي ارائه خدمتي چه سازمان نيست معلوم تاكسيراني تعرفه ٣٥ و ٣٤ ،١٨ ،١٧ هايرديف در
 به الزم. شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس كرد؟ خواهد دريافت را آن بهاي آن قبال در كه

 موارد در ولي است سازمان توسط ارائه قابل خدمات بهاي تعرفه عنوان هرچند است ذكر
 و بازنگري به نياز و شودنمي مالحظه خدمت ارائه آنها در كه شده استفاده عناويني از متعددي

 .دارند اصالح
 بهاي) باربرگ( حومه و شهري بار نقل و حمل اسناد صدور دستورالعمل ٦ ماده در اينكه به نظر

 به نياز تعرفه بار نقل و حمل بخش ١١ الي ٣ هايرديف عنوان است شده تصريح باربرگ صدور
 .دارد اصالح

 ماليات محاسبه مأخذ درآمدهاي به عوارض برقراري افزوده ارزش بر ماليات قانون ٥٠ ماده طبق
 جمله از مستقيم مالياتهاي قانون در و باشدمي ممنوع مراجع ساير و اسالمي شوراهاي توسط

 ١٠ الي ٥ هايرديف بنابراين. است شده تعيين ماليات حقوقي اشخاص درآمد بر ١١٨ و ١٠٥ مواد
  . است قانون مغاير جهت اين از تعرفه ترافيك بخش
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: ندخصوص اظهار داشت نيدر ا ،شهر رشت يشورا كيونقل و ترافحمل ونيسيكممحترم  سيرئ ،پوري حاج لياسماع آقاي خالصه مفيد مذاكرات :
 ريبرود دنبال سا هاستمتيكار باشد، اگر دولت دنبال كنترل كردن قبههمواره آماده ديكه با زيها ناتوبوس دهد،يانجام نم يكمك نهيزم نيدولت كه در ا

 يسفر داخل شهر تيبل كي يآن را برا ميكه بخواه ستين يتومان عدد ٤٠٠: نددامه دادايشان ا  سازمان ورشكسته برسد. كيزورش به  نكهيمسائل نه ا
 شيدارد و بعد نسبت به افزا متيق شيخصوص اعتراض شود. چگونه تهران صد در صد افزا نيدر ا دياست و نبا زيناچ اريعدد و رقم بس نيا م،يرد كن

: ندخصوص گفت نيدر ا زين ،شهر رشت يشورامحترم  سيرئبينا ،زاهد فرهامآقاي   !شوديماعتراض  يدرصد ٣٠و  زيصورت ناچدر شهر رشت به متيق
 يتومان را برداشته و برده است! گاه ارديليهزار م ١٥ يكه فرد دينيبيم شبهكياما  ديضامن و سفته و چك و... ارائه ده ديوام با كي يشما برا يگاه

 گريد يفكر ايبه ما كمك كند  ديدولت با ايمحور است،  ديجا سوبسدر همه يونقل عموم: حملندادامه دادايشان   باشد. دياست كه نبا ييجا رهايگ
  داشته باشد.

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٦مصوبات جلسه  ٣ـ بند 

  ؛ "١٤٠٠سال  سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت پيشنهادي
تومان به ترتيب  ٥٠٠تعرفه تحت عنوان نرخ بليط اتوبوس و نرخ كارت بليط اتوبوس مبالغ از  ٢و ١بندهاي   بخش اتوبوسراني:

  تومان تقليل و تعرفه اصالح شد. ٤٠٠و  ٤٥٠به 
 ١٤٠٠تومان به  ١٥٠٠پايانه از تحت عنوان نرخ ورودي تاكسي ها به محوطه  ٣ضمن پذيرش ايراد وارده بند   بخش پايانه ها :

  تومان كاهش و تعرفه اصالح شد.
تاكنون ثابت مانده و افزايشي نداشته و  ٩٧تحت عنوان درآمد حاصل از تبليغات تاكسي ، از سال  ١١*بند  بخش تاكسيراني :

تومان ، كاهش يافت  ٩٠٠روزانه  تومان) به هر تاكسي ١٠٠٠با توجه به تورم سه سال اخير و مبلغ كم تعرفه ، ( هر تاكسي روزانه 
  . ضمنا تاكنون درآمدي از اين محل وصول نشده است.

سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور و همچنين وضع  ٢١/٢/١٣٨٨-٨٧٠٦*موضوع افزايش نرخ هاي مندرج در تعرفه 
زمان شهرداري ها و از سا ٣١/٤/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٦٣٣٠ - بهاي خدمات جديد در سال گذشته طي مكاتبه شماره ش ر

دهياري هاي كشور استعالم گرديد كه عليرغم پيگيري ها و مراجعات متعدد تاكنون پاسخ كتبي واصل نشده است اما شفاها 
تا  ٨٨اعالم نمودند تصويب بها خدمات سازمان از اختيارات شوراي اسالمي شهر مي باشد. لذا باتوجه به تورم موجود از سال 

نيز نمي تواند منطقي و پاسخگوي هزينه هاي زمان حال باشد. لذا مقرر گرديد پيرو نامه قبلي ،  ٨٨خ سال به امروز ، اعمال نر
  مجددا با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكاتبه و موضوع پيگيري شود.

  *تبصره مربوط به واگذاري حق امتياز تاكسي و تاكسي ون از پدر به فرزندان حذف مي گردد.

، كارهاي اداري از جمله پرونده سازي مجدد ، ابطال پروانه پيشين و صدور مجوز،  ٣٥و  ٣٤و  ١٨و  ١٧ص بندهاي *درخصو
پروانه و كارت شهري جديد و همچنين بازديد و كارشناسي مكان جديد در تغيير مكان تاكسي تلفني صورت مي پذيرد . كه 

  وق وصول مي گردد.  بهاء اين خدمات در قالب عناوين مندرج در رديف هاي ف

  اصالح مي گردد.  "بهاي صدور باربرگ  "به  "صدور بار برگ  "عبارت  ١٢الي  ٣در بندهاي  بخش حمل و نقل بار :
  تعرفه بخش ترافيك حذف گرديد ٦و  ٥*بندهاي   بخش ترافيك :

  تغيير يافت. "درآمد حاصل از پارك حاشيه اي  "تعرفه به  ٨*عنوان بند 
  تغيير يافت. "درآمد حاصل از ارائه خدمات مربوط به پاركينگ هاي عمومي سطح شهر "عرفه به ت ٩*عنوان بند 

 "تعرفه چراغ هاي راهنمايي و رانندگي تقاطعات و پل هاي عابر پياده حذف گرديد و عنوان اين بند به  ١٠*از عنوان بند 
سازمان  CNGدرآمد حاصل از تبليغات محيطي بر روي تاسيسات شهرداري و سازمان و همچنين تبليغات محوطه جايگاه هاي 

 اصالح شد. "

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
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      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣-١  

  

  

ثبت  ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١/٣/١٤٠٠مورخ   ٣٤٦شده به شماره  

شوراي اسالمي شهر رشت به  ٨/٢/١٤٠٠صورتجلسه يكصد و نود و ششمين جلسه مورخ 
  شرح؛

 آرامستان سازمان تعرفه ـ
 از پس. است نامعلوم ٩ و ٨ هايرديف با آنها تفات و ١٤ الي ١٠ هايرديف در قبور واگذاري نوع
 .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع

 مغاير تبعيض حيث از سايرين معافيت و اقربا از قبور سند انتقال هزينه اخذ -١٧ و ١٦ بندهاي
 وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٤ ماده) ش( بند موضوع اساسي قانون سوم اصل ٩ بند

 .است شهر اسالمي شوراهاي توسط عوارض
 بيمارستانهاي بين تبعيض حيث از تحويلي نوزادان تدفين هزينه - ٢٧ و ٢٦ ،٢٥ بندهاي

 حيث از تحويلي جفتهاي تدفين هزينه - ٤٨ و ٤٧ بندهاي بالتبع و افراد و خصوصي و دولتي
 بند موضوع اساسي قانون سوم اصل ٩ بند مغاير خصوصي و دولتي بيمارستانهاي بين تبعيض

 شهر اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٤ ماده) ش(
 .است

 حمل كرايه خدمات بهاي اخذ به توجه با متوفي نقل و حمل عوارض -٤٢ و ٤١ ،٤٠ ،٣٩ بندهاي
 ١٤ ماده مغاير و محسوب مضاعف عوارض ،٣١ و ٣٠ ،٢٩ ،٣ ،٢ ،١ بندهاي طبق متوفي نقل و

 .است شهر اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين
-١٧٦١ و ١٧٥٠ شماره جمله از اداري عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد آراي طبق

 خدمات بهاي يا عوارض اخذ ٥/١٢/١٣٩٩-١٨٨٦ و ٢/١٢/١٣٩٩-١٨١٤ و ١٨١٢ ،١٨/١١/١٣٩٩
 بنابراين. است شهر اسالمي شوراي اختيارات حدود از خارج و قانون مغاير سبز فضاي توسعه
 .ندارد قانوني وجاهت سبز فضاي نگهداري و توسعه بهاي -٤٩ رديف

 است نشده اعالم لحد سنگ و بلوك سنگ حمل هزينه ٤٤ و ٤٣ هايرديف به توجه با
  گردد. تعيين دارد ضرورت

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٦مصوبات جلسه ٤ـ بند 

  ؛  "١٤٠٠سازمان مديريت آرامستان هاي شهرداري رشت پيشنهادي سال 
 عبارت به ١٤الي  ١٠ هايرديف در "واگذاري" است. لذا عبارت آينده براي قبر فروش: پيش ١٤ – ١٠ هايرديف -
  و تعرفه اصالح گرديد. تغيير "فروشپيش"
 شده ادغام هم در ١٧ و ١٦ بندهاي فرمانداري ايراد پذيرش ضمن تحت عنوان انتقال سند قبور ١٧و  ١٦درخصوص بندهاي -
  اعمال و تعرفه اصالح گرديد. همه يكسان براي نرخ  با قبر انتقال هزينه و
 خدمات سرانه عنوان تحت ٢٤ شماره به بند يك قالب ، همه موارد در ٢٧و  ٢٦، ٢٥ بندهاي ايراد وارد بر  پذيرش ضمن -
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 تحت عنوان ٣٩نيز ذيل رديف  ٤٨و  ٤٧و با يك نرخ آورده و بندهاي  و اشخاص درماني مراكز از تحويلي نوزادان تدوين
 .يدذكر و تعرفه اصالح گرد خصوصي و دولتي هايبيمارستان از تحويلي جفتهاي تدوين بهاي

  گرديد. حذف سازمان تعرفه از وارده ايراد به توجه با متوفي نقل و حمل عوارض به مربوط ٤٢الي  ٣٩بندهاي -
 اداري،حذف عدالت ديوان عمومي هيئت از متعدد آراي صدور دليل به سبز فضاي نگهداري و توسعه ـ براي ٤٩رديف -

  گرديد.
 گرديد. حذف محترم فرمانداري نظر به توجه لحد،با سنگ و بلوك سنگ قطعه هر بهاي ٤٤ و٤٣رديف هاي  - 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  منش محمدحسن عاقل  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤-١  

  

  

ثبت شده به  ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩به شماره نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت 
مصوبات صورتجلسه يكصد و   ٦در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١/٣/١٤٠٠مورخ   ٣٤٦شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٨/٢/١٤٠٠نود و ششمين جلسه مورخ 
 كاال هرگونه دريافت« ١٣٨٠ صوبم دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون ٤ ماده مطابق -
 و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط حقوقي و حقيقي اشخاص از عنوان هر تحت خدمات يا و

 همچنين شود،مي يا شده معين مربوط قانوني مقررات در كه مواردي از غير دولتي شركتهاي
 الحاق قانون ٦٠ ماده تبصره موجب به و »باشدمي ممنوع... جنسي و نقدي كمك و هدايا اخذ

 پرداخت و دريافت« ١٣٩٣ مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي
 مديريت قانون ٥ ماده موضوع اجرايي هايدستگاه توسط عنوان هر تحت وجهي هرگونه
 كشور موضوعه قوانين چارچوب در بايد عمومي محاسبات قانون ٥ ماده و كشوري خدمات

 اموال در غيرقانوني تصرف حكم در ماده اين مفاد خالف بر پرداخت و دريافت هرگونه باشد
 مورد حسب مالي مديران و ذيحسابان مديران، ذيربط، مقامات و مسئوالن كليه. است دولتي

 شهرداري بودجه بالعوض كمكهاي نامه شيوه ٢-٢ بند در.» باشندمي حكم اين اجراي مسئول
 كشور دهياريهاي و شهرداريها سازمان از ابالغي) بودجه سابق دستورالعمل ١٧ و ١٦ ماده(

 اجرايي هايدستگاه به شهرداري اعتبارات محل از هزينه هرگونه پرداخت است شده تصريح
 در واقع ساختماني معامله ثمن از بخشي هبه بر دائر مصوبات ٦ بند بنابراين. است ممنوع
 اليحه در هبه پيشنهاد فقدان و ريالي مبلغ بودن نامشخص از نظر قطع سعدي خيابان

  .است قانون مغاير شده عنوان موارد به استناد با شهرداري
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: نداظهار داشت ،يدر خصوص موضوع هبه ساختمان سعد ، نائب رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت ،زاهد فرهامآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 كنديم نيمردم تأم قيرشت درآمد خود را از طر يسازمان شهردار نكهيا لي. به دلميثمن معامله را كاهش ده ميتوانيو م ميما قانونًا اجازه هبه را ندار

موضوع داده شود  نيدر خصوص ا ياست كه اجازه مذاكره به مجموعه شهردار ني: خواهش بنده بر اندكرد ديتأكايشان  را ندارد. يزياجازه هبه كردن چ
  مشخص برسد. متيق اي نيمع نيعبه يتا شهردار

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
 ساختماني معامله ثمن از بخشي هبه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٦مصوبات جلسه  ٦ـ بند 

  شرح ذيل اصالح گرديد ؛ متن مصوبه شورا به  ؛ "سعدي خيابان در واقع
مبايعه نامه، ثمن معامله به صورت كلي و توافقي در ازاي عرصه و اعيان و كليه  ٢با توجه به اينكه به استناد ماده 

مستحدثات، منصوبات و تاسيسات موجود قرار گرفته است مقرر گرديد به شهرداري اعالم گرديد اختالف مربوط به كسري 
ريال بين طرفين توافق شده است انجام   ٠٠٠/٥٠٠/٦٨٨ثمن معامله كه طي صورتجلسه پيوست مبلغ /زمين، در قالب تعديل 

 شنده كارسازي شود.سو مبلغ به حساب فرو
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  

  

٥-١  

ثبت شده به  ٣/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٠٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه يكصد و   ٧در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١/٣/١٤٠٠مورخ   ٣٤٦شماره  

  اسالمي شهر رشت به شرح؛شوراي  ٨/٢/١٤٠٠نود و ششمين جلسه مورخ 
 شده تصريح شهرداري بودجه تفريغ و اجرا تدوين، تهيه، طرز دستورالعمل در كه ـ همانگونه

 جهت بودجه مالي سال طي در را شهرداري بودجه متمم و اصالح اليحه بايد شهرداري است
 ٠٠٠/٠٥٠/٩ اصالح بر دائر مصوبات ٧ بند بنابراين. نمايد تقديم شهر اسالمي شوراي به تصويب
 مغاير باشدمي ١٣٩٩ مالي سال از بعد كه جهت اين از شهرداري ١٣٩٩ سال بودجه ريالي ميليون
  .است مقررات

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
شهرداري  ١٣٩٩ سال بودجه اصالح"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٨/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٦مصوبات جلسه  ٧ـ بند 

  ؛ "ميليارد تومان ٩٠٥رشت به مبلغ
به شورا ارائه شده است لذا با توجه به روند بررسي اصالح بودجه در كميسيون ها و  ١٣٩٩اليحه مربوطه اواخر اسفند 

 برگزاري جلسات متعدد، تصويب موضوع به طول انجاميد.
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        شوراي اسالمي شهر رشت ٢٩/٢/١٤٠٠بررسي غيبت آقاي فرهام زاهد در جلسه مورخ   ٢

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
شوراي اسالمي شهر رشت موجه  ٢٩/٢/١٤٠٠نظر و اخذ رأي غيبت آقاي فرهام زاهد در جلسه مورخ پس از بحث و تبادل

 تشخيص داده شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  صلوات پايان يافت.با ذكر  ١٣جلسه رأس ساعت  
  
  
  
  
  
  

در محل ساختمان  ١٢(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت ، دويست و يكمين جلسه١١/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٤٠٢/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور،اسالمي شوراي

   : هجلس اتدستور

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

در خصوص عقد قرارداد جديد به مدت يك  ١/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٣٣ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
) ماهانه به مبلغ ١٦سال با اداره كل بهزيستي استان گيالن جهت كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        العادهبرگزاري جلسه فوق  ٣
العاده شورا به منظور نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل متن مصـوبه شـورا:

مورخ  ١٣٩٩ـ٩٦٢١،ش رف ـ   ٢٤/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٨٤٦ش ر ف ـ هاي؛ به شمارهبررسي لوايح پيشنهادي شهــرداري 
مورخ   ١٤٠٠-٤٨٨ –،  ش ر ف ١٦/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٤٨٦،  ش ر ف ـ ٣٠/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠- ١٤٣-، ش رف١٣/١١/١٣٩٩
-روز چهار ١١رأس ساعت  ٢٥/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٨٣/١٣٩٩و ش ر ف ـ  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١١٠٠٠/١٣٩٩-رف، ش ١٤/٠٢/١٤٠٠

 برگزار گردد. ١٢/٣/١٤٠٠شنبه مورخ 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  زاهدفرهام   ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
      ☐  ☒  حامد عبدالهــي  ٩
١٠   -  ☐  ☐      
١١   -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

 ١٢/٠٣/١٤٠٠ مورخ :    ٢٠١ماره: جلسه ش     
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اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥ريال و از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠
  ري.هن

كيوسك مطبوعاتي  در خصوص جابجايي   ١٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ٤٨٨ –ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
نبش كوچه دافساري به مكان پيشنهادي جديد واقع در خيابان  مورد اجاره آقاي خليل زارع، واقع در خيابان شهدا ١٣٠شماره 

  .كشاورزروي درب اصلي بوستان  رسالت، روبه

 راستاي شهرداري در غيرنقدي درآمد ثبت درخصوص   ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١١٠٠٠/١٣٩٩- ـ بررسي اليحه شهرداري رشت ش رف
  كشور . بودجه ٥تبصره) و( بند اجراي

خزانه دار محترم شوراي اسالمي شهر رشت درخصوص  ١/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٣٤٧/١٤٠٠ـ نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 
  ريال .٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١شوراي اسالمي شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٩سي تفريغ بودجه سال برر

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "در خصوص ١٦/٠٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٤٨٦ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
  ."١٤٠٠خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

 ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠در خصوص پرداخت مبلغ   ٢٤/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٨٤٦بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ـ 
بودجه  ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري شهرستان رشت، به هيات ورزش هاي نابينايان و كم بينايانتومان) كمك مالي  ميليون (پنج

  ."كمك به موسسات بخش خصوصي"سالجاري تحت عنوان

 ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبلغ پرداخت "در خصوص  ٢٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٨٣٠ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
 )Black Box( باكس بلك تئاتر سالن اولين گيالن جهت تكميل استان نمايشي هنرهاي انجمن به مالي كمك تومان) ميليون ٢٠(

  .")NGO( نهادمردم هايسازمان به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف استان، از

درخصوص تقسيط بدهي آقاي رمضانعلي  ٣٠/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-١٤٣- ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
ي به مبلغ ريال و همچنين بدهي از بابت تخلفات ساختمان ٠٠٠/٦٣٢/٢٧٨به مبلغ  ٧٧صبردوست بابت فيش عوارض كميسيون ماده 

  ماه بدون پيش پرداخت. ٦٠ريال طي٠٠٠/٥٨٧/٥٢٧ريال، در مجموع به مبلغ  ٠٠٠/٩٥٥/٢٤٨

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ  در خصوص   ٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠- ٣٨٣ –ـ بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
ساماندهي و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢كمك مالي  به خانم سكينه كظمي، از رديف اعتباري ميليون تومان)  پنجريال(

  .  "كمك به اقشار آسيب پذير

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ايوب غيور، ياد نامهوصيت از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  .داشتند
   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

خرداد سالروز وفات معمار انقالب  ١٤ دنيبا اشاره به فرارسدر ابتدا جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم 
يول ندهيبخش نمااحسان اهللاتيسالروز درگذشت حضرت آ دنيفرارس تيبا تسل نيهمچن ايشان .ندگفت تيامام همام تسل نيسالروز را به رهروان ا نيا ،ياسالم

شده  جاديدر كشورمان ا يريي: امروز اگر تحول و تغندو گفت ندداشتيگرام زيرا ن ١٣٤٢خرداد سال  ١٥قدر گران يو خاطره شهدا ادي الن،يدر استان گ هيفق
را مرهون  كردنديو... دخالت م يخيتار ،ياسيس ،ياعم از اقتصاد يداخل يهااستياز كشور كه در س يهزار مستشار خارج ٦٠از  شيرفتن ب رونياست و ب

 شانيفكر انيخود و رهبر جر ديمرجع تقل يريسال كفن پوشان با اعتراض به دستگ نيدر ا نكهيا انيبا ب رمضانپورآقاي  است. زانيعز نيشده ا ختهير يهاخون
 يبا عذرخواه ،شهر رشت يشورامحترم  استير  شدند. ريدستگ گريد يو تعداد دهيبه شهادت رس زانيعز نياز ا ي: تعدادنددر قم و تهران اعتراض كردند، گفت

از  يد، اما با حضور تعدادبود كه جلسه لغو شو نيو قرار بر ا رسندياز دوستان اعالم كردند كه به جلسه نم ي: در جلسه گذشته تعدادنداز اصحاب رسانه گفت
: بنده ندشهر رشت، گفت ياسالم يشورا المللنيو امور ب يروابط عموم نيشيپ ريمد ياز دكتر شعبان يبا قدردان نيهمچنايشان   شورا جلسه برگزار شد. ياعضا

در حوزه روابط  يتحول اين يدارم و معتقدم با حضور مهندس جعفر زانيبه همه عز يمساو يو در كنار آن نگاه كنميو تشكر م ريتقد شانيا يهااز تالش
 ديدر ادامه جلسه با اشاره به تائ يرمضانپور نرگس احمدآقاي   ها به وجود آمده است.خوب با رسانه يشده است و تعامل جاديرشت ا هرش يشورا يعموم
از  يمشكالت برطرف شد و تعداد نينظارت كشور ا ياز افراد، در تهران شورا يرخب ينظرتنگ رغمي: علندشهر رشت، گفت يشورا ياز اعضا يتعداد تيصالح

: ندكرد ديانجام شده است، تأك يخوب اريبس يپنجم كارها يدر شورا نكهيا انيبا ب ،شهر رشت ياسالم يشورامحترم  سيرئ  شدند. تيصالح ديما تائ زانيعز
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از  يبه برخ يادآوريبا تذكر و  نيهمچن ايشان  و به مردم خدمت كنند. ابنديحضور  يآت يبتوانند در شورا يشهر فعل يشورا ياز اعضا يهم از جمع باز دوارميام
 يهاام و در بخشبه تن كرده تيريانقالب لباس مد يبنده از ابتدا م،يرا شاهد هست بيوغربيعج يي: اظهارنظرهاندشهر رشت، گفت يانتخابات شورا يداهايكاند

سؤال نرود و مخدوش نشود و  ريمردم ز يهاندهيو زحمات نما باشدمنطبق  تيخود دقت كنند تا با واقع يهادوستان در صحبت نكهيام، اداشته مختلف حضور
 ديتأك ،يرجمهو استيشهر و انتخابات ر يانتخابات شوراها يبا اشاره به همزمان رمضانپورآقاي   به مردم است. نيتوه بيوغربيعج ياظهارنظرها نيبدانند ا

 ديهزار شه ٢١٩ گريد ياز سو م،يدر سه قوه دار يتيمسئول يهزار صندل ٣سو تومان است، از آن ونيليم ١٠خط فقر كشور  ي: امروز بر اساس آمار رسمندكرد
شده است،  جاديا هايصندل نيا يسادگ نيكه به هم ديشده است، فكر نكن ميتقد ديشه ٧٣ يهر صندل يبه ازا يعنيشود  يهزار صندل ٣بر  ميو اگر تقس ميدار

در  ستيبايمردم خوب شهر و كشورمان م م؟يهست هاابانيفساد در خ همهنيكه شاهد ا مياشكل است؟ چه كرده نيكه خط فقر به ا مياامروز ما چه كرده
شورا محترم  سيرئ  خود مشكل دارند. شتيدر كشور است و مردم در مع يانتخاب افراد دقت كنند، كار امروز از حد گذشته است، بحث اشتغال معضل جد

را  يو خارج يداخل گذارانهيورود سرما نهيزم دياست. ما با يو خارج يداخل يگذارهيو آن بحث سرما ميرفع مشكل اشتغال دار يراه برا كي: ما ندكرد حيتصر
كشورها  ريسا يو تكنولوژ هيمحاسبه برد برد از سرما كيبا  ميتوانيمردم وجود ندارد. ما م ياشتغال برا جاديموجود ما امكان ا يداخل هيبا سرما رايز ميكن جاديا

انتخابات  دينبا نكهيا انيشهر رشت با ب يشورامحترم  يسخنگو يراد ذاكردر ادامه آقاي دكتر به  .مياز آن استفاده كن ستيبايو م ميو بهره ببر مياستفاده كن
 يرا به شهردار رشت به عنوان تذكر آقا ي: مواردندو گفت ندرا نسبت به شهردار رشت عنوان كرد يشهر را تحت شعاع قرار دهد، تذكرات يشورا يحوزه نظارت

 امدهيموثق شن: بنده از منابع ندادامه دادايشان   .ديرا به شورا ارسال نما ريچند وقت اخ يانجام شده ط يمال يهاكمك ستيل ستيبا يشهردار رشت م ياحمد
در ادامه  ،شهر رشت يشورامحترم  عضو  اند!كرده افتيرشت در ياز شهردار ينيرا تحت عناو يمبالغ رايمجلس در رشت اخ ندگانياز نما يكيكه دو عضو دفتر 
در  يادار ريو غ يموضوع در ساعات ادار نيا :نداظهار داشت ،شهر رشت يشورا يداهاياز كاند يشهردار رشت با تعداد يانتخابات يهانشست يبا انتقاد از برگزار

 گاهياز زمان حضور در جا يمحمد احمد ديس يافتيدر زانيبا اشاره به م انيدر پا يذاكرآقاي   پاسخگو باشد. نهيزم نيدر ا ديحال انجام است و شهردار رشت با
 ايتا مشخص شود كه آ ديبه صورت شفاف اعالم نما ستيبايكرده را م افتدري  كه تاكنون به عنوان حقوق ي: شهردار رشت، مبالغندكرد حيشهردار رشت تصر

شهر  ياسالم يشورامحترم  سيرئبيفرهام زاهد نا سپس آقاي  !ر؟يخ ايكرده است  هخود استفاد يش حقوقيدر ف يورحق بهره نهيشهردار رشت از گز ياحمد
در ذهن داشتم و  ينآرما ييشهر بودم فكرها يشورا يدايكه كاند ي: بنده زمانندشهر رشت، گفت يانتخابات شورا يداهاياز كاند يبا اشاره به اظهارات برخ ،رشت

شورا  ياعضا يپا شيپ يو سدها هاتيو محدود ستين يزيچ نيكه چن دميوارد كار شدم د يها را انجام دهم، اما وقتبودم كه با حضور در شورا تمام آن دواريام
 يگرام يداهايكاند نياست كه ا نيبر ا شنهادميدارم و پ تيموفق يشورا آرزو يداهايكاند يتمام ي: بنده براندادامه داد ايشان  آرزوهاست. نيمانع از تحقق ا

 ني: صداقت بهترندگفت ،يجمهور استيبا اشاره به انتخابات ر زاهدآقاي   آن آشنا شوند. اراتيشورا و اخت نيبا قوان يو كم ندياياز وعده دادن به شورا ب شيپ
فالن  نيماش اي ميما خانه ندار نديگوياند منظام بوده نيمختلف در ا يهاتيسال در رأس مسئول ٤٠كه  ياست، كسان هيقوه مجر يدايكاند كي يفاكتور برا

 يپرونده ساختمان مينيبيم ديآيماده صد م ونيسيبه كم يها وقتوجود دارند كه پرونده آن گريبا مشاغل د يكه افراد ميما شاهد آن هست م،يشويگونه سوار م
 يگريد زيمردم را چ اياست و  ياعرضهيب اريآدم بس اي ست،يخانه ندارم از دو حال خارج ن ديبگو تيسال مسئولهمه نيازاپس يزيها چگونه است، اما اگر عزآن

  .ميشود و با مردم صادقانه صحبت كن اصالحروند  نيفرض كرده است! كاش ا

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در  ٤/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٧١ثبت شده به شماره   ٢٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٨٥٠ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١
پس از بحث و تبادل  و مطرح جلسه در فوريت دو قيد با "تشكيل شوراي عالي فني شهرداري رشت" دبيرخانه شورا در خصوص

  ن مخالفت با دوفوريت و يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.نظر و اخذ رأي ضم
در  ٩/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٢ثبت شده به شماره   ٤/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٦٠ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٢

با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و  "ه كل اطالعات به ادار ٣٥٧٣واگذاري پالك ثبتي "دبيرخانه شورا در خصوص 
  تبادل نظر و اخذ رأي ضمن مخالفت دو فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت يك فوريت به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

در  ٩/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٣ثبت شده به شماره   ١/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٣٥ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٣
با  "كمك مالي به هيات مردمي انصار عطشان كربال(جهت كمك به پرداخت ديه احدي از شهروندان)"دبيرخانه شورا در خصوص 

قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به 
  گردد.كميسيون ذيربط ارجاع 

در  ١٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٥ثبت شده به شماره    ٤/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١٣٩٢ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٤
با قيد يك فوريت در جلسه  "گيالن استان انتظامي فرماندهي رانندگي و راهنمايي پليس به كمك"دبيرخانه شورا در خصوص 

  رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به كميسيون ذيربط ارجاع گردد. مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ

در  ١٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٦ثبت شده به شماره   ٤/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٥٤ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٥ 
  اعالم وصول شد. "اي حسن متقيتملك ملك واقع در مسير بلوار قلي پور ملكي آق "دبيرخانه شورا در خصوص 



  

~ ١٠٢ ~ 
 

  دستورات جلسه :

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به   ١/٠٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١٣٣اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري درنظر دارد؛  ٦/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٧٩شماره 

نسبت به عقد قرارداد جديد به مدت يك سال با اداره كل بهزيستي استان گيالن جهت 
) ماهانه به مبلغ ١٦كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده 

اجراي "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥ل كد اعتباري ريال و از مح٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠
برنامه ششم توسعه  ٨٠، مستند به ماده "برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري

جمهوري اسالمي ايران كه شهرداري ها و سازمان بهزيستي كشور را موظف به فعاليت 
با اداره  نيماب يهم نامه فتفامشترك در زمينه معتادان پرخطر نموده است و با عنايت به 

ي در اجرا ١٤/١٠/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩/ ٢٠٠٣٣٣- به شماره ش و  النياستان گ يستيكل بهز
واگذار  يستيبه اداره كل بهز ١٦مركز ماده  يشنهاديپ فيوظا يكشور يابالغ دستورالعمل

 يپرداخت م يستيبه بهز ينقد كمك الير٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبلغ  انهيرشت ماه يو شهردار
 يمجوز شورا يط زيو مراتب ن ديگرد ديمربوطه در تفاهم نامه مذكور ق اتيكه جزئ دينما

 ديابالغ گرد يبه شهردار ١٤/٨/٩٩مورخ  /ش١١٣٤/٩٩رشت به شماره  شهر محترم ياسالم
 يط يها در سال جار نهيهز شيشهرستان رشت با توجه به افزا يستياداره بهز هيحالو 

 ينقد يسقف كمك ها افزايش  درخواست ٢٠/١٢/٩٩مورخ  ١٥٥٠٠١/٩٩/٩٣٤نامه شماره 
  را نموده است، اقدام نمايد. الير ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠بلغبه م يشهردار

  
    

ضمن تصويب دو فوريت، با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  عقد قرارداد جديد به مدت  متن مصـوبه شـورا:
) ماهانه به مبلغ ١٦كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده يك سال با اداره كل بهزيستي استان گيالن جهت 

اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٢٠٢٠٥ريال و از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠
 به اتفاق آرا موافقت گرديد."هنري
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٣ ~ 
 

  

  
  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به   ١٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٤٨٨ –اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به مرقومه  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٣شماره 

فرماندهي محترم سپاه قدس گيالن مبني بر ضرورت جابجايي  كيوسك مطبوعاتي 
، شهرداري رشت در نظر دارد: نسبت به جابجايي كيوسك مذكور واقع در  ١٣٠شماره 

ساري كه به صورت قرارداد اجاره به آقاي خليل زارع نبش كوچه داف خيابان شهداء، 
روي درب اصلي  واگذار گرديده به مكان پيشنهادي جديد واقع در خيابان رسالت، روبه

بوستان كشاورز و با عنايت به پيش بيني مكان مذكور توسط سازمان ساماندهي مشاغل 
اي شهري و رعايت سيم با اولويت حفظ ٢/٨/١٤٠٠مورخ  ١٩٨٤٧شهري و مكاتبه شماره 

اصول شهرسازي به مديريت محترم منطقه سه شهرداري رشت اعالم گرديده كه در 
پيشنهادي توسط كارشناسان آن منطقه طي نامه شماره  بازديد به عمل آمده از مكان

  مورد تاييد مديريت محترم منطقه نيز مي باشد، اقدام نمايد. ١٢/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٢٠٧٢

دركميسيون 
برنامــــــه و 

ـــــه و ب ودج
ــــــوقي  حق
شورا مطــرح 
ــا اليحــه  و ب
پيشـــنهادي 
شــــهرداري 
موافقــــــت 

  گرديد.

٢  ١٨٩  
٣  

١٤٠٠  

مورد اجاره  ١٣٠كيوسك مطبوعاتي شماره  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص جابجايي متن مصـوبه شـورا:
روي  واقع در خيابان رسالت، روبهنبش كوچه دافساري به مكان پيشنهادي جديد  آقاي خليل زارع، واقع در خيابان شهدا

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد.درب اصلي بوستان كشاورز

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده  ١٨/١٢/١٣٩٩مورخ  ١١٠٠٠/١٣٩٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
با توجه به نحوه در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٢٥/١٢/٩٩مورخ  ٢٨٥٠به شماره  

پرداخت بدهي شهرداري كه به صورت مستقيم از درآمدهاي شهرداري قبل از ورود 
بابت گردد،  ها منظور ميبه حساب امور مالياتي و بانكبه سيستم شهرداري كسر و 
پيشنهادي در دو حالت شهرداري رشت در نظر دارد؛   ،نياز به ثبت درآمد غير نقدي

 ذيل شرح به گانه٥ مناطق و مركز درآمد براي   ١٣٩٩در بودجه سال به شرح ذيل 

در كميســـيون 
برنامه و بودجــه 
و حقوقي شــورا 
مطــــرح و بــــا 
اليحـــــــــــه 
ــــــنهادي  پيش

١٩  ١٨٨  
٢  

١٤٠٠  



  

~ ١٠۴ ~ 
 

  

  

ي شده است و (الزم به ذكر است مبالغ ذكر شده در اين اليحه در بودجه پيش بين
باشد و فقط نوع ثبت درآمد از نقدي به  نيازي به تغيير ميزان درآمدهاي مصوب نمي

 اقدام نمايد؛ غير نقدي تغيير مي نمايد)
كسر مستقيم از ارزش افزوده سهم شهرداري رشت از سوي امور مالياتي استان  -١

بر  لغبا ١٣٩٩گيالن قبل از واريز به حساب درآمد شهرداري رشت (در سال 
 هشتصد  و ميليون هفده و يكصد و ميليارد شش و هشتاد"ريال  ٠٠٠/٨٣٥/١١٧/٨٦

  .)"ريال هزار پنج و سي و
كل كشور صدور  ١٣٩٩ماده واحده قانون بودجه سال  ٥اجراي بند (و) تبصره  -٢

اوراق تسويه و تهاتر مستقيم بدهي دستگاه ها و ارگان هاي دولتي با مطالبات دولتي 
، عوارض نوسازي، بهاي خدمات پسماند، ٧٧، ماده ١٠٠و بانكها شامل (آراي ماده 

همچنين آراي صادره از محاكم قضايي  سرانه آتش نشاني، فضاي آموزشي و غيره و
در خصوص زمين هاي غصب شده توسط دستگاه ها از جمله نيروي انتظامي، مرزباني 
و ...(كسر اين مبالغ از بدهي شهرداري رشت به امور مالياتي و بانكها بابت وام هاي 

يكصد و هفتاد و "ال ري ٠٠٠/٦٦١/٢٧١/١٧٩اخذ شده در سالهاي ماضي) مبالغ باالي 
  نه ميليارد و دويست و هفتاد و يك ميليون و ششصد و شصت و يك هزار ريال.

ـــــــهرداري  ش
  موافقت گرديد.

 ني: در اندخصوص گفت نيدر ا ،شهر رشت يشورا يبرنامه، بودجه و حقوق ونيسيكممحترم  سيرئ ،حجت جذبآقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 نيكه ا كننديخود برداشت مخودبه يشهردار فاترقبل از نشستن مبالغ در د ياتيسازمان امور مال ند،ينشينم يشهردار يخصوص مبالغ در دفاتر مال

 ندكرد ديخصوص تأك نيرشت در ا يعمران و توسعه شهردار ونيسيكممحترم  سيرئ يعلو نيرحسيامآقاي سيد  مسئله است. يما دارا يموضوع برا
  .رديكار صورت بپذ نيمصوبه آورده شود كه پس از انجام تمام مراحل ا ليذ

 بند اجراي راستاي شهرداري در غيرنقدي درآمد با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص ثبت متن مصـوبه شـورا:
 تمام مراحل كار، به اتفاق آرا موافقت گرديد.كشور و پس از انجام  بودجه ٥تبصره) و(

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -   ١٠  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
خزانه دار محترم  ١/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٣٤٧/١٤٠٠شماره نامه وارده در دبيرخانه شورا به 

شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٩شوراي اسالمي شهر رشت به پيوست تفريغ بودجه سال 
  ريال جهت بررسي و تصويب.٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١رشت با مبلغ 

      



  

~ ١٠۵ ~ 
 

  

  

  

(پيوستي) به  ريال٤٠٣/١٦٦/٥٥٦/١١شوراي اسالمي شهر رشت  با مبلغ  ١٣٩٩تفريغ بودجه سال  متن مصـوبه شـورا:
 اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت  ١٦/٠٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٤٨٦ف ـ  اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر
اصالحيه "در دبيرخانه شورا به پيوست ٢٦/٢/١٤٠٠مورخ  ٣١٧شده به شماره 

تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
جهت بررسي و تصويب، با عنايت به نامه شماره  "١٤٠٠رشت پيشنهادي سال 

محترم سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي سرپرست  ١١/٢/١٤٠٠-٢١٠٥٧
  شهرداري رشت.

در كميسيون برنامه 
و بودجه و حقوقي 
شورا مطرح و با 
اليحه پيشنهادي 
با اصالحاتي 

  موافقت گرديد.

٩  ١٩٠  
٣  

١٤٠٠  

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان فرهنگي، "اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
 با اصالحاتي پيوستي به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. "١٤٠٠اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت پيشنهادي سال 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  زاهد فرهام  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠



  

~ ١٠۶ ~ 
 

  

  

  
  
  

١١  -  ☐  ☐      
    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده به   ٢٤/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٨٤٦اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد ٦/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٨٢شماره 

تومان) كمك مالي به هيات  ميليون (پنج ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 
 هاي ورزش هيات محترم رياست درخواست نابينايان و كم بينايان حسب ورزش هاي

رشته  ٧كه در  ٥/١٢/٩٩-٣٥/١٢٤ به شماره رشت شهرستان بينايان كم و نابينايان
نفره، وزنه برداري قدرتي، شطرنج، دو و ميداني،  ٥ورزشي آقايان (گلبال، فوتبال 

دو و ميداني، شنا، بولينگ) فعال  رشته ورزشي بانوان (گلبال، شطرنج، ٥جودو، شنا) و 
 ورزشكاران خاص شرايط علت به مسابقات برگزاري و اعزام هايهزينه بر عالوه بوده و

 را سنگيني و ذهاب اياب ورزشي، سالن به منزل از تمرينات در حضور جهت نابينا
 ورزشي مختلف هايرشته گسترش و بسط به جهت حاليه نمايد ومي پرداخت هيئت

نموده اند و از رديف  مالي از شهرداري را كمك تقاضاي نابينايان، و بينايان كم براي
كمك به موسسات بخش "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٧اعتباري 

  اقدام نمايد."خصوصي

در كميسيون 
ـــــــه و  برنام
بودجــــــه و 
حقوقي شــورا 
مطـــرح و بـــا 
اليحـــــــــه 
ــــنهادي  پيش
ـــــهرداري  ش
ـــــــت  موافق

  گرديد.

١٩٠  
٩  
٣  

١٤٠٠  

تومان)  ميليون (پنج ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص پرداخت مبلغ  مصـوبه شـورا:متن 
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٧از رديف اعتباري شهرستان رشت،  به هيات ورزش هاي نابينايان و كم بينايانكمك مالي 

 رديد.، به اتفاق آرا موافقت گ"كمك به موسسات بخش خصوصي"عنوان
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٧ ~ 
 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  

ثبت   ٢٤/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ٨٣٠اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري  ٣٠/٢/١٤٠٠مورخ  ٣٣٩شده به شماره 

 تومان) ميليون ٢٠( ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠رشت در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 
 تئاتر سالن اولين گيالن جهت تكميل استان نمايشي هنرهاي انجمن به مالي كمك
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٢٠٤ اعتباري رديف استان و از )Black Box( باكس بلك

  اقدام نمايد. ")NGO( نهادمردم هايسازمان به كمك"عنوان

در كميســــيون 
برنامه و بودجه و 
حقـــوقي شـــورا 
مطرح و با اليحه 
ـــــــنهادي  پيش
ــــــــهرداري  ش

  موافقت گرديد.

٩  ١٩٠  
٣  

١٤٠٠  

 تومان) ميليون ٠٢( ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبلغ پرداخت "با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
 رديف استان، از )Black Box( باكس بلك تئاتر سالن اولين گيالن جهت تكميل استان نمايشي هنرهاي انجمن به مالي كمك

 به اتفاق آرا موافقت گرديد. ")NGO( نهادمردم هايسازمان به كمك"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٢٠٤ اعتباري
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٨  

ثبت شده  ٣٠/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠-١٤٣- شماره ش رفاليحه شهرداري رشت به 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر  ٣١/١/١٤٠٠مورخ  ١٤٩به شماره 

-١دارد؛ نسبت به تقسيط بدهي آقاي رمضانعلي صبردوست مالك كد نوسازي 
به آدرس رشت ـ بلوار شهيد قلي پور ـ نبش كوچه شهيد احمد  ١- ١- ١٠٣٤٦-٥٧

كه تقاضاي تقسيط بدهي خود را از شهرداري بابت فيش عوارض  ٦الك وارسته پ
ريال و همچنين بدهي از بابت تخلفات  ٠٠٠/٦٣٢/٢٧٨به مبلغ  ٧٧كميسيون ماده 

ريال  ٠٠٠/٥٨٧/٥٢٧ريال، در مجموع به مبلغ  ٠٠٠/٩٥٥/٢٤٨ساختماني به مبلغ 
  ماه بدون پيش پرداخت را دارند، اقدام نمايد. ٦٠طي 

ون برنامه در كميسي
و بودجــه و حقــوقي 
ــا  ــرح و ب ــورا مط ش
ــنهادي  ــه پيش اليح
شهرداري بــه دليــل 
آنكه خارج از شــيوه 
نامه مصوب تقسيط 
ــد،  ــي باش ــورا م ش

  مخالفت گرديد.

٩  ١٩٠  
٣  

١٤٠٠  

با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تقسيط بدهي آقاي رمضانعلي صبردوست بابت فيش  متن مصـوبه شـورا:
 ٠٠٠/٩٥٥/٢٤٨ريال و همچنين بدهي از بابت تخلفات ساختماني به مبلغ  ٠٠٠/٦٣٢/٢٧٨به مبلغ  ٧٧كميسيون ماده عوارض 

 ماه بدون پيش پرداخت،به اتفاق آرا موافقت گرديد. ٦٠ريال طي٠٠٠/٥٨٧/٥٢٧ريال، در مجموع به مبلغ 



  

~ ١٠٨ ~ 
 

  
  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٩  

ثبت شده به   ٥/٠٢/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠-٣٨٣ –اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛  ١٩/٢/١٤٠٠مورخ  ٢٧٥شماره 

ميليون تومان) كمك مالي  به خانم سكينه  ريال(پنج ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 
كظمي، با عنايت به درخواست نامبرده كه داراي فرزند بيمار بوده و بيماري ايشان توسط 

مور درمان دانشگاه علوم پزشكي گيالن مورد تأييد قرار گرفته است و به علت معاونت ا
مشكالت مالي و درمان فرزند خود تقضاي كمك مالي و مساعدت مالي از شهرداري رشت 

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

      

 ميليون تومان) پنجريال( ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ  با مفاد اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  متن مصـوبه شـورا:
ساماندهي و كمك به اقشار "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢كمك مالي  به خانم سكينه كظمي، از رديف اعتباري 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  "آسيب پذير

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨



  

~ ١٠٩ ~ 
 

  

  

  را اعالم نمودند. ١١:٣٠رأس ساعت١٩/٣/١٤٠٠ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣:٣٠جلسه رأس ساعت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٩
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

و  ٨/٣/١٤٠٠و  ٢٩/٢/١٤٠٠بررسي غيبت آقاي سيد امير حسين علوي در جلسات مورخ   ١٠
        شوراي اسالمي شهر رشت ٨/٣/١٤٠٠رسولي در جلسه مورخ آقاي رضا 

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
و آقاي رضا  ٨/٣/١٤٠٠و  ٢٩/٢/١٤٠٠آقاي  سيد امير حسين علوي در جلسات مورخ  نظر و اخذ رأي غيبتپس از بحث و تبادل

 موجه تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت ٨/٣/١٤٠٠رسولي در جلسه مورخ 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٠ ~ 
 

  
  

  
در محل ساختمان  ١٢(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت  ، دويست و دومين جلسه١٧/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٤١٥/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي شوراي

   : هجلس اتدستور

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

  ـ بررسي لوايح شهرداري رشت 

  

  نطق پيش از دستور رئيس شورا:

 حضور عدم علت به اينكه بيان با شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم، رئيس محترم احمد رمضانپور، در ابتدا، جناب آقاي    
جلسه، موضوعات جلسه امروز در جلسه ديگري مورد بررسي قرار خواهد گرفت  نرسيدن حد نصاب به و محترم شورا اعضاي از تعدادي

  خواستند تا اعضاي محترم شورا در جلسه فوق العاده روز شنبه به منظور بررسي اعتراض فرمانداري حضور يابند.

شورا و رسميت نداشتن آن  تن از اعضاي محترم شورا و به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي ٥در ادامه نيز جلسه به علت عدم حضور 
  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٣رأس ساعت 

  
  

      حاضرين در جلسه:

  احمدرمضانپورنرگسي                                     حجت جذب                              اسماعيل حاجي پور                 

فاطمه شيرزاد                                                                                                                                        فرهام زاهد                          بهراد ذاكري                                                  
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در محل  ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت رأس ساعت   ، دويست و سومين جلسه١٩/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٤٢٩/١٤٠٠براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي ساختمان شوراي

   جلسه : اتدستور

  .نطق پيش از دستور اعضاي محترم شوراـ  

 ٥ـ٢و  ١پيرامون اعتراض به بندهاي  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٢٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
شوراي اسالمي شهر رشت با موضوعاتي به شرح؛( تملك پالك  ١٥/٢/١٤٠٠مصوبات صورتجلسه يكصد و نود و هفتمين جلسه مورخ 

  و جايزه تشويقي در امر ساخت و ساز و وصول مطالبات) . ملكي آقاي عليرضا تقي نيا ١٣٢٣ثبتي 

، ٣در ارتباط با اعتراض به بندهاي   ١٣/٣/١٤٠٠مورخ ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩ـ بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
موضوعاتي به شرح؛( شوراي اسالمي شهر رشت با  ٢٢/٢/١٤٠٠مصوبات يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ ٧ـ٤و ٧ـ٢،  ٦، ٥، ٤

 مالك مجاور آقاي مالك مجاور (احمدپناه)، واگذاري يك قطعه زمين از كوچه متروكه  به واگذاري يك قطعه زمين نهر متروكه به
گلشني،  مهدي به مالكيت آقاي ٩٣٥و  ٩٣٤و  ٩٣٣هاي ثبتي پالك اعيانات و عرصه دانگ اميرمستوفيان، تملك شش احمدرضا

شهرداري رشت، اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي خدمات سازمان  ساماندهي مشاغل و اصالحيه تعرفه  ١٤٠٠بودجه سال ضوابط اجرايي 
  ) .١٤٠٠درآمد و بهاي خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال 

   نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد احمد بشردوست، ياد نامهوصيت از بخشي قرائت با منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، 

  .داشتند
   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

نظارت  ئتيه ينقدها و اعتراضات به نحوه برخوردها دييبا تأ در ابتدا جناب آقاي احمد رمضانپور، رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت ضمن عرض سالم،
كه  ميبگو دياند بادلسوزانه به عرصه انتخابات ورود كرده فيبر اساس تكل كه ي: به آن دسته از دوستانندنظارت كشور، گفت ئتيشهرستان و استان و انتظارات از ه

 يكه افراد ميشوي: ما خرسند مندادامه داد ايشان .رنديو امكانات را در نظر بگ طيكنند و شرا خود صحبت نينزنند، با مشاور تيدور از واقع يهاحرف روديانتظار م
 برنديسؤال م ريپنجم را ز يشورا نكهيآماده باشد، ا هيمواد اول ديكار با نيا يكنند، اما برا جاديرا ا يخوب يهارساختيو ز نديايرشد و توسعه شهر و استان ب يبرا
 نند،يبيو مشكالت موجود را م يشهردار يهايو بده شناسنديگزاران خود را ممردم خدمت ود،شمي ششم بر تن دوستان  يشورا يقبا حتماًنخواهد بود كه  ليدل

 ديتأك رمضانپورآقاي   مناسب به آن پرداخته شد. يوجود داشت كه در فرصت يارينبود مشكالت بس يشهردار رانيشده توسط همكاران و مدانجام يهااگر تالش
 كنديم افتيها بودجه دررودخانه نيهم يندارد، ادارات مختلف برا يبه شهردار يمشكل ربط نيكه ا نديگوياما نم زننديها حرف م: افراد از مشكالت رودخانهندكرد

: بنده در ندشهر رشت، عنوان داشت ياسالم يشورامحترم  سيرئ  موضوع است. نيا ريمعضل به خود مربوط كرده و درگ كيعنوان معضل را به نيشهر ا يو شورا
كار انتخاب و مشخص شود تا  يو متول مانكاريپ ندهينما ديها هستند و بارودخانه نيا يسازمان متول ٤ام كه كرده ديتأك النيگمحترم با حضور استاندار  ياجلسه

ها رودخانه يپنجم برا يكه در شورا ييها: كل كمكنداظهار داشت ايشان  باشد. كارفرما ندهينما يخود را انجام دهد و در آنجا مصوب شد كه شهردار يبتواند كارها
يها را محرف ني. مردم ااشدبيتومان م ارديليهزار م ٢شهر رشت حداقل  يهارفع مشكل رودخانه يبرا ازيتومان است، اما بودجه مورد ن ارديليم ٦٥شده است انجام
و به آن اعتقاد دارم كه  خواهمي: بنده از همه مردم رشت مندشهر رشت افزود يشورا محترم استير  .باشندخود  يستيپوپول يهاحرف يپاسخگو ديبا يو برخ دانند

شهر متفاوت  يحضور در عرصه انتخابات وجود ندارد، اما بحث انتخابات شورا يبرا يلينشده است و تما دهيكشور د يهمه صداها يجمهور استياگر در انتخابات ر
نفر  ازدهي شوديهستند، م التيتحص يمختلف و داراو طيف هاي  هاافراد از نگاه نياند، اشده دييو تأ نام كردهشهر ثبت يانفر در انتخابات شور ٢٨٠از  شياست، ب

: ندكرد ديروز دختر، تأك كيوالدت حضرت فاطمه معصومه (س) و تبر كيضمن تبر انيدر پا رمضانپورآقاي   انتخاب كرد. دايتعداد كاند نيافراد مناسب را از درون ا
  به شهر و شهروندان باز خواهد گشت. تيمنجر خواهد شد و مشكل آن در نها فيبه انتخاب شهردار ضع فيضع يانتخاب شورا

  نطق پيش از دستور ناطق اول: 
برسد كه زنان و مردان  فرا يتا روز ندكرد يدواريروز دختر ابراز ام دنيفرارس كيبا تبر ،شورا يو سخنگو سهيرئئتيه محترم عضو ي،بهراد ذاكردر ادامه آقاي دكتر 

شهردار رشت در  ياحمد يكه آقا ياهيو رو يشده قبلبا توجه به تذكرات ارائه نكهيا انيدر ادامه جلسه با ب يذاكرآقاي   .شندبرخوردار با رانيبرابر در ا ياز حقوق
  نامه نوشته است: نيدر ا ايشان عنوان طرح سؤال مطرح شد.به يااست نامه گرفتهشيپ
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  ميالرحمن الرح اهللابسم
  شهر رشت؛ ياسالم يمحترم شورا استير

  :گرددين سؤال به شهردار رشت ابالغ معنوابه ليموارد ذ ينظارت فيوظا يدر راستا احتراماً
چه بوده است؟  ٩٩نژاد در اسفندماه  يجبار كوچك يمشخصًا و صراحتاً آقا ،ياسالم يمجلس شورا ندگانياز نما يكيدفتر  يبه دو نفر از اعضا يكمك مال ليدل  - ١
  موارد چه بوده است؟ ريمورد به سا نيا تيارجح ليدل
حق  زانيو م يافتيمبلغ در د؟ي كننم افتيمنظور و در يورخود حق بهره يبرا يافتيدر موارد در ايعنوان شهردار رشت چقدر است؟ آبه ياحمد يآقا يافتيدر  - ٢

  به شورا اعالم شود. يو مستندات قانون شانيا يوربهره
  شهرها اعالم شود. ريرشت از سا يبه شهردار روهاين يانتقال برخ ليو دل يقانون اريمع  - ٣
  ست؟يانتخاب آنان چ اريافراد چه بوده و مع نيانتصاب ا اريهستند؟ مع تيعنوان مشاور شهردار رشت در حال فعالحضور چه تعداد افراد به ياز ابتدا  - ٤
  ست؟يشت و رزومه آنان چبا شهردار ر شانيا ياند؟ نسبت خانوادگشده يسازمان عمران معرف يعنوان عضو شوراپورمرز بر اساس كدام رزومه به يجناب آقا  - ٥
و شهردار در انتخابات شوراها  يشهردار تيفعال تيبا توجه به ممنوع داهايشهردار رشت و كاند انيم يراداريو غ يجلسات متعدد در ساعات ادار يبرگزار ليدل  - ٦
  ست؟يچ
مخالفت معاون  رغمياصرار شما و عل ليموضوع به دل نيرفت كه ا نياز ب يد٨ ابانيتومان در آسفالت خ ونيليم ٨٠حدود  يبنا به اظهارات افراد مختلف مبلغ  - ٧

 يبعد يهادر پروژه مانكارانيبه پ شما ياخالق نيموجب د يمسائل نيچن ديكنيفكر نم ايافتاد. آ مانكاريآن به گردن پ انيضرر و ز تيوقت انجام شد و درنها يعمران
  گردد؟يم

  بيان نمودند.روزه را  ١٠ يفرصت قانون يط محترم است ارائه پاسخ توسط شهرداربا طرح سؤاالت خود درخواز اين رو ايشان 
  

  نطق پيش از دستور ناطق دوم:
از متن نگارش  يوالدت حضرت معصومه (س) و روز دختر، به قرائت بخش دنيفرارس كيبا تبر ،شورا سهيرئئتيهمحترم عضو  ،پوريمحمدحسن عل سپس جناب آقاي

  : ندعنوان داشت اناز قول فرزندش پوريعل محمدحسنآقاي   .ندشده توسط فرزند خود پرداخت
نداشته و  يمال يبانيكه پشت يكس دهد،يم صيكه حالل خدا را بر حرامش تشخ يكرده و خواهد كرد، كس تيكه از قشر كارگر حما يكس پوريمحمدحسن عل«

قدرت است و نه به دنبال ثروت، او به دنبال عدالت است و  فتهينه ش پوريعل  له خواهند كرد. يعدالتيب يپا ريتو را ز يكه قدرت و نفوذ نداشته باش ييايندارد، در دن
در حق شما  ينظارت ينهادها دوارميمدارم و ا مانيمن به تو ا زميعز پدر  .ديآيبه درد م يعدالتيب همهنيبردارند، دل آدم از ا يعدالتيدست از ب نيمسئول ميمنتظر

مختلف كه در شهر  يهاتيو قوم يرشت اني: باسالم و احترام به همشهرنداز دستور خود، اظهار داشت شيدر ادامه جلسه با قرائت نطق پ پوريعلآقاي   »ظلم نكنند.
و  يمانكاريپمختلف از جمله  يهادر بخش يسالم و احترام به همكاران شهردار ثارگر،يشاهد و ا يهابا سالم و احترام به خانواده نيهمچن د،نكنيم يرشت زندگ

ممنونم كه به بنده  زاني: از شما عزندافزود ايشان  .دنادراز نكرده يبه سمت كس ازياند، اما دست نداشته يفراوان يهايكه همسران و فرزندانشان تحمل سخت يكارگر
راه  نيبرسانم، در ا نيقانون به مسئول قيرا از طر شانيبتوانم صدا اشم. تاب يحق جامعه كارگرمطالبات به ريگيشما پ ندهيان نماعنوسال گذشته به ٤تا در  ديداد يرأ

 يمال يهاكمك يها براآن نيشتريباز بوده كه ب يمراجعات مردم يهمواره برا پوريعل حسنكه درب اتاق محمد داننديم يخوبام، مردم بهكرده ياريبس يهاتالش
تا  كردميم ينداشتم و سع ياژهيو يمال طيشرا يمال يهادر خصوص كمك اريمراجعات بس رغمي: بنده علندشهر رشت اضافه كرد يشورامحترم  عضو  بوده است.

كه  ييهاگاهيبنده در رنج و عذاب بودم، در جا افتاديم ريكارگران به تأخ يهاحقوق يكه وقت دانديدهم. خدا م صيبه همان مراجعات تخص زيرا ن يافتيهمان مبلغ در
 تيشهر بودم، بنده سرباز شما و سرباز وال نيا پوشياز انتخابات گذشته پاكبان نارنج شيبنده بسته بود، من پ يهادستمطرح بود و...  يكارگرمربوط به  انتقاالت

كمك به  يبرا انشيهادر ادامه موارد مطروحه خود با اشاره به تالش ايشان  ؟باشد ياحتراميبرفتاري از من سر زده كه نشان دهنده  ،سال گذشته ٤ يط ايام، آبوده
را سوژه  ياشتباه لفظ كيپرداختن به آن  يجاه ها برسانه يكردم، اما برخ يريگيكارگران را پ ياي: بنده موضوع حقوق و مزاندرشت، گفت يشهردار يجامعه كارگر

با اشاره به حضور خود از دوران  پوريعل محمدحسنآقاي   بشود؟ ديبنده ترد تياست كه در صالح رگرانو كا پوريحق عل نيا ايكه آ نديبفرما نيخود كردند. مسئول
قضاوت  مدر مورد ندگانينه، آ ايبشوم  تيصالح دياند؟ بنده چه تائكرده ديبازد ام ياز وضع زندگ نيمسئول اي: آندباهنر كسبخ، گفت ديشه جيبس گاهيدر پا يخردسال

  خواهند كرد.

  نطق پيش از دستور ناطق سوم: 
را به همه ي سركار خانم فاطمه شيرزاد عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن فرا رسيدن دهه كرامت والدت حضرت معصومه (سالم ا.. عليها)و روز دختر 

ت است و به والدت امام دختران سرزمين تبريك گفتند و افزودند: براي دختران سرزمينم آرزوي سالمتي و تندرستي دارم و اين روز عزيز را كه آغاز دهه كرام
  مي گام موثري برداريم. رضا(عليه السالم) ختم مي شود به مردم عزيزمان تبريك مي گويم و ان شاءا.. همه ما بتوانيم در راستاي اخالق مداري و اخالق ديني و اسال

  نطق پيش از دستور ناطق چهارم: 
شهر منعقد شده و  ياهيدر خصوص طرح پارك حاش ي: قراردادندگفت ي شوراشهرتوسعه رئيس محترم كميسيون عمران و  ي،علو نيرحسيام ديس سپس آقاي

  :ندادامه داد ايشان در حال اجرا است. ياچندهفته
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خصوص  نيدر ا زيادارات ن يامروز كارمندان برخ يخصوص معترض هستند، حت نيدر ا نيريكار در حال اجرا است، از كسبه بازار گرفته تا سا نيكه ا يمدت يط 
  .ميپول پرداخت كن ميبخواه زيكه به خاطر پارك كردن ن ميريگياند كه مگر ما چقدر حقوق ماعتراض داشته

 يو بازنگر يسازنهيبه كيموضوع  نيدر خصوص ا ستيباي: مندكرد ديسؤال ببرم، تأك ريكار را ز نينفس ا خواهمينم نكهيا انيبا ب ،شهر رشت يشورامحترم  عضو
با انتقاد از ادامه طرح منع  نيهمچن يعلوآقاي   در نظر گرفته شود. ييهاهيهستند سهم هانگيپارك نيا يكننده دائمكه استفاده يافراد يحداقل برابشود و  ديجد

  شده است. يهتوجيب نهيزم نياما در ا اند،دهيخود را تدارك د يهاانتخابات برنامه ي: مردم براندانتخابات، گفت يهاتردد با وجود شب

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٢٢ثبت شده به شماره   ١٨/٣/١٤٠٠مورخ   ١٤٠٠ـ  ١١١٨٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ١
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي  "كمك مالي به هيأت محبين المهدي (عج)"شورا در خصوص 

  ردد.ضمن مخالفت با دوفوريت ويك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع گ

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٢٧ثبت شده به شماره   ٤/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٣٨١ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٢
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي  "كمك مالي به خانم زهرا زحمتكش"شورا در خصوص 

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

در دبيرخانه  ٢٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٣٢ثبت شده به شماره    ١٦/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٥٨٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٣
وريت در جلسه مطرح و پس از با قيد يك ف "دستگاه تيغه برف روب٢٠جهت خريد  ٤٠٣٠١٠٠٢افزايش اعتبار  "شورا در خصوص 

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

در دبيرخانه  ٢٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٣٣ثبت شده به شماره  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٤٠٩ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٤
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل  "كمك مالي به آقاي آرمين هادي پور ومحمد رهبري"را در خصوص شو

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

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤١٩ثبت شده به شماره   ٧/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٤٢٤ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٥
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي عباس مباركي نژاد "شورا در خصوص 

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٢٣ثبت شده به شماره   ٩/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٤٦٩ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٦
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به آقاي محمدرضا مجذوبي "وص شورا در خص

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٢١ثبت شده به شماره   ٩/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ١٣٩٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ ٧
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به مجمع خيرين جواد االئمه "شورا در خصوص 

در دبيرخانه  ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٤٢٠ثبت شده به شماره   ٢٩/٢/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠ـ  ٣٩٧شماره ش ر ف ـ  ـ اليحه شهرداري رشت به٨
  اعالم وصول شد. "پرداخت غرامت آقاي باري ضيابري "شورا در خصوص 

شورا در  در دبيرخانه ٢٢/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٤٤٠/١٤٠٠نامه طرح سوال آقاي بهراد ذاكري عضو محترم شورا ثبت شده به شماره  -٩
  اعالم وصول شد. "بند سوال از شهردار محترم شهر رشت ٧"خصوص 

در دبيرخانه شورا  ٢٢/٣/١٤٠٠/ش مورخ ٤٤١/١٤٠٠نامه طرح سوال آقاي اسماعيل حاجي پور عضو محترم شورا ثبت شده به شماره  - ١٠
  اعالم وصول شد. "بند سوال از شهردار محترم شهر رشت١٠"در خصوص 

  

  



  

~ ١١۴ ~ 
 

  : دستورات جلسه

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

  ١ـ١

ثبت  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٢٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ١در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٤شده به شماره  

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٥/٢/١٤٠٠مورخ صورتجلسه يكصد و نود و هفتمين جلسه 
 هايبرنامه اجراي براي امالك و اراضي تملك و خريد نحوه قانوني اليحه مطابق -١

 در واقع امالك وضعيت تعيين قانون ،١٣٥٨ مصوب -دولت  نظارت و عمراني عمومي،
 اراضي و الكام ابنيه، تقويم نحوه قانون و ١٣٦٧ مصوب - شهرداريها  و دولتي طرحهاي

 اعالم از پس باشند مي مكلف ها شهرداري ١٣٧٠ مصوب -ها شهرداري نياز مورد
 امالك، اراضي، در مصوب عمراني يا عمومي هاي طرح اجراي ضرورت و وجود رسمي
 شهردار، توسط اشخاص قانوني و شرعي حقوق ساير و تاسيسات مستحدثات، ابنيه،

 انجام به نسبت ماه هجده مدت ظرف حداكثر باشد شده تامين قبالً آن اعتبار چنانچه
 توافق اساس بر آن عوض بهاء يا پرداخت و تعيين و رسمي اسناد انتقال و قطعي معامله

 علي هذا نمايند. اقدام مربوطه مقررات و قوانين طبق روز قيمت صورت اين غير در و
 ٧٨سنگ  ١٣٣٣ ثبتي پالك از مترمربع ٢٩/٢٦١ تملك تصويب بر دائر مصوبات ١ بند

 اجراي براي آيا نيست معلوم كه جهت اين از تقي نيا عليرضا آقاي رشت ملكي ٤ بخش
 شده اعتبار تامين شهرداري جاري سال بودجه در نظر مورد متري ١٢ خيابان طرح
 طرح در واقع امالك مالكان ساير به عمراني طرح اين اجراي ضرورت آيا خير؟ يا است

  .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس خير؟ يا است شده نيز اعالن

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
 ٧٨سنگ  ١٣٢٣پالك ثبتي تملك  "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٧مصوبات جلسه  ١ـ بند 

، ملك آقاي ١٣٣٣درخصوص ايراد وارده به موضوع تملك پالك ثبتي  ؛ "ملكي آقاي عليرضا تقي نيابخش چهار رشت 
عليرضا تقي نيا به نشاني بلوار خرمشهر؛ شورا در اين اليحه، تصميم ماهوي اتخاذ نكرده و موضوع را در صورت وجود شرايط 

 قانوني از اختيارات شهرداري دانسته است.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  شوراي اسالميآراء اعضاي   رديف

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

    -  ٨  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۵ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ١

ثبت  ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٢٣٦/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٥-٢در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١٠/٣/١٤٠٠مورخ  ٣٩٤شده به شماره   

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ١٥/٢/١٤٠٠صورتجلسه يكصد و نود و هفتمين جلسه مورخ 
 تعرفه عمومي اعالم همزماني عدم قانوني مغايرت اوالً مصوبات: ٢- ٥بند  خصوص در -

 »مطالبات وصول و ساز و ساخت امر در تشويقي جايزه«  مصوبه و شهرداري درآمدهاي
ثانياً  است. باقي خود قوت به كماكان باشد مي مردم براي تكليف و حق متضمن كه

 نسيه پرداخت و نقدي پرداخت التفاوت مابه ميزان آمده، عمل به توضيحات برغم
 پروانه صدور عوارض هزينه )٥٠(% حداقل پنجاه درصد تخفيف ثالثاً است. نشده اعالم

 و درآمد كم گروههاي ويژه مسكن توليد هايطرح ساختمان مجاز و تراكم ساخت
 ساماندهي قانون ١٦ ماده در مقرر را شهر فرسوده هاي بافت در مسكن توليد هايطرح

 اسالمي شوراي به موافقت  ٢٥/٢/١٣٨٧مصوب  – مسكن عرضه و توليد از حمايت و
 هدف با صرفاً ساختمان عوارض هرگونهمعافيت  تخفيف و رابعاً است. نشده موكول شهر

 توليد موانع رفع قانون ٥٩ ماده شمول توسعه گذاري از سرمايه حمايت و تشويق
 هيأت آراي مغاير كماكان و نبوده موجه و است كشور مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت

 ١٢٠، ١٠/١٢/١٣٩٥ – ١٠٣٧، ٢٠/١١/١٣٩٤ – ١٢٦٢جمله  از اداري عدالت ديوان عمومي
  است. ٢٥/٩/١٣٩٩ – ١١٥٦، ٣/٤/١٣٩٩ – ٤٩٢، ١٦/٧/١٣٩٨ – ١٤٤٤، ١٩/٢/١٣٩٦ –

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
 ساز و ساخت امر در تشويقي جايزه"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٥/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٧مصوبات جلسه   ٢ـ٥ـ بند 

پاسخ اوالً:اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني و اعالن عمومي، الزم االجرا خواهد بود و تاكنون اجرايي    ؛"مطالبات  وصول و
  نشده است.

 قانون رفع موانع توليد و حدنصاب شوراي پول و ٥٩پاسخ ثانيًا: حداكثر مابه التفاوت پرداخت نقدي و نسيه مستند به ماده 
قانون ساماندهي و حمايت  ١٦پاسخ ثالثاً: با عنايت به اينكه اعطا تخفيف در بافت فرسوده مستند به ماده   است. %١٨اعتبار ، 

آيين نامه مربوط به  ٣پاسخ رابعاً: بند   گردد.باشد و نياز به مصوبه ندارد از آيين نامه حذف ميمياز توليد و عرضه مسكن 
 حذف مي گردد. ٩و  ٨بازارهاي الگويي و بند هاي  ٦كوني و بند تخفيف كاربري هاي غيرمس

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۶ ~ 
 

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  

  ١ـ٢

 ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره نامه فرمانداري محترم 
 ٣در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤ثبت شده به شماره 

شوراي اسالمي شهر  ٢٢/٢/١٤٠٠مصوبات صورتجلسه يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 
  رشت به شرح؛

 اموال از بخشي چنانچه هاشهرداري مالي نامهآيين ٤٦ ماده اساس بر اوالً -١
 كه دهد موقعيت و حالت تغيير نحوي به شهرداري تشخيص با شهرداري عمومي
 شوراي تصويب با گردد سلب عمومي معبر عنوانبه آن از عمومي استفاده قابليت
 ٣ بند بنابراين. شودمي منظور شهرداري اختصاصي اموال جزء شهر اسالمي

 نهر از مترمربع ٦٥/١٦ قيمت ارزيابي ارجاع به شهرداري تكليف بر دائر مصوبات
 ابهام وجود از نظر قطع) احمدپناه ابوالفضل آقاي به متعلق( مجاور ملك به متروك

 ملك آيا و رسيده اي منطقه آب شركت تاييد به نهر بودن متروك  اينكه در
 متروك تصويب از قبل خير؟ يا دارد وجود نهر از قسمت اين مجاورت در ديگري

 اصالح قانون اجرايي نامهآيين از مالك وحدت با ثانياً. ندارد موضوعيت نهر شدن
 اموال شدن متروك تشخيص صورت در شهري، عمران و نوسازي قانون) ١٩( ماده

 قيمت به مجاور امالك يا ملك به الحاق جهت را آن تواندمي شهرداري عمومي،
 رسمي كارشناس توسط... متروك نهر به الحاقي مجاور ملك كاربري روز كارشناسي
 حيث از مصوبه ترساده عبارت به. نمايد واگذار شهرداري منتخب دادگستري

 از خارج دادگستري رسمي كارشناسان نفرهسه هيأت ارزيابي به شهرداري تكليف
  .باشدمي شورا اختيارات حدود

      

  تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و  متن مصـوبه شـورا:
واگذاري  يك قطعه زمين نهر متروكه "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه   ٣ـ بند 

ن شركت سهامي آب منطقه اي گيال ٧/٥/٩٧ – ١٠٠٨٩/٩٠٤/٩٧نامه شماره    ؛ "ابوالفضل احمد پناه.  مالك مجاور آقاي به
حسب اعالم شهرداري رشت، ملك   مبني بر عدم فعاليت آبياري نهر فوق به دليل تبديل اراضي به مسكوني پيوست مي باشد.

ضمن اينكه شوراي اسالمي شهر با تصويب اليحه در واقع با اختصاصي شدن ملك و خروج از   فوق مالك مجاور ديگري ندارد.
 اموال عمومي شهرداري موافقت نموده است.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٧ ~ 
 

  

  

 

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢

ثبت  ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٤در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند  ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤شماره شده به 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٢/٢/١٤٠٠صورتجلسه يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 
 مجاور مالك به متروك كوچه از زمين قطعه يك واگذاري خصوص در مصوبات ٤ بند در

 شهرسازي و راه تأييد به نظر مورد كوچه شدن متروك آيا مستوفيان احمدرضا آقاي
 اين مجاورت در ديگري ملك ندارد؟ ساختمان پروانه صدور قابليت مستقالً رسيده؟

  .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از خير؟پس يا دارد وجود زمين از قطعه

      

  آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق  متن مصـوبه شـورا:
 كوچه از زمين قطعه يك واگذاري"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه   ٤ـ بند 

متروك بودن معبر به  ١١/٥/٩٩ص ـ٣٠٦٠٤/٩٩برابرنامه شماره  ؛ " مستوفيان احمدرضا آقاي مجاور مالك به متروك
حسب اعالم شهرداري رشت ، ملك فوق مالك مجاور ديگري نداشته و   رسيده است.(پيوست)تاييداداره كل راه  وشهرسازي 

 مستقالً قابليت صدور پروانه ندارد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢

ثبت  ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٥در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤شده به شماره 

  شرح؛شوراي اسالمي شهر رشت به  ٢٢/٢/١٤٠٠صورتجلسه يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 
 و ٩٣٤ ،٩٣٣ ثبتي هايپالك اعيان و عرصه دانگ شش تملك بر دائر مصوبات ٥ ـ بند
 دادگستري رسمي كارشناسان هيأت مقوم قيمت به گلشني مهدي آقاي به متعلق ٩٣٥

 در واقع امالك مالكان ساير به طرح اين اجراي ضرورت آيا نشده اعالم كه جهت اين از
 ابهام داراي روز؟ قيمت يا است توافقي قيمت اين و خير؟ يا است شده اعالن نيز طرح

  .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس. باشدمي

      



  

~ ١١٨ ~ 
 

  

  

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
 اعيانات و عرصه دانگ تملك شش "رشت در خصوص  شوراي اسالمي شهر ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه   ٥ـ بند 

 مهدي به مالكيت آقاي مربع متر ٥٣/٤٣ مساحت به رشت ٤ بخش ٩٣٥و  ٩٣٤و  ٩٣٣هاي ثبتي شش دانگ پالك
طرح بازگشايي اين خيابان اعالن عمومي نشده است. اما جهت كمك به بيماران خاص هموفيلي كه درب ورودي   ؛ "گلشني

ملك باز مي شود و با تملك ملك آقاي گلشني توسط شهرداري رشت ، اين قسمت از مسير اين خيابان آزاد و آنان به اين 
قيمت روز  به بهاي هيئت كارشناسي سه نفره مورد توافق طرفين   معضل عبور و مرور كانون هموفيلي نيز مرتفع مي گردد.

 قرار گرفته است.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٤ـ٢

ثبت شده  ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات صورتجلسه  ٦دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند در  ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٢/٢/١٤٠٠يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 
 مصوبات ٦ بند موضوع رشت شهرداري ١٤٠٠ سال بودجه اجرايي ضوابط خصوص در -

 :داردمي اشعار
  درآمدي ضوابط)١
 معابر از بخشي شهرداري تشخيص با چنانچه هاشهرداري يمال نامهآيين ٤٦ ماده اساس بر- ١-١

 قابليت كه دهد موقعيت و حالت تغيير نحوي به شهري مصوب هايطرح اجراي از پس شهر عمومي
 اسالمي شوراي تصويب با گردد محسوب متروك و سلب عمومي معبر عنوانبه آن از عمومي استفاده

 تفويض متضمن كه حدي در ٣ تبصره بنابراين. شودمي منظور شهرداري اختصاصي اموال جزء شهر
 مغاير است شهرداري اختصاصي اموال به متروك معابر تبديل تصويب جهت شهرداري به شورا اختيار
 اصالح قانون اجرايي نامهآيين مطابق مضافاً . است شهر اسالمي شوراي داخلي نامهآيين ٥ ماده و قانون
 شهرسازي ضوابط رعايت با متروك معبر كه صورتي در شهري، عمران و نوسازي قانون) ١٩( ماده

 را مذكور معبر تواندمي شهرداري باشد، نداشته را مستقل نحو به ساختماني پروانه صدور قابليت
 روز كارشناسي قيمت به اخير نامهآيين در مقرر ترتيب به مجاور امالك يا ملك به آن الحاق جهت

 واگذار شهرداري منتخب دادگستري رسمي كارشناس توسط... متروك معبر به الحاقي ملك كاربري
 خارج است اراضي اين فروش در شهرداري اختيار سلب متضمن كه حدي در ٣ تبصره بنابراين. نمايد

  .شوراست اختيارات حدود از
 ايهزينه اعتبارات ضوابط)٢

      



  

~ ١١٩ ~ 
 

 مالي امور و داخلي انتخابات تشكيالت، اجرايي نامهآيين ٢١ و ٢٠ مواد استناد به گرچه- ١-٢
 به متعلق شورا غيرمصرفي غيرمنقول و منقول اموال داشته مقرر كه شهرها اسالمي شوراهاي
 شهرداري عهده بر شورا غيرمصرفي اموال اجاره و خريد هزينه اساس اين بر و است مربوط شهرداري

. ندارد شورا اعضاي از يك هر براي اختيار در خودروي تأمين به تكليفي شهرداري لكن باشدمي
 شورا اعضاي براي راننده با سواري خودروي اجاره متضمن كه حدي در ٣ تبصره اخير قسمت هذاعلي

 .است مقررات مغاير است شهرداري به آن مالي بار تحميل و
 مديريت قانون ٦٩ و ٦٨ مواد موضوع وريبهره و كارايي هايالعادهفوق اينكه از نظر قطع- ٢-٢

 هاشهرداري مستخدمان مزاياي و حقوق پرداخت ندارد تسري شهرداري كاركنان به كشوري خدمات
 هايالعادهفوق پرداخت تجويز بر دائر ٨ تبصره بنابراين. نيست شهر اسالمي شوراي موافقت به موكول
 .شوراست اختيارات حدود از خارج و قانون مغاير كاركنان به مذكور

 است شده تأكيد ٢١/٧/١٣٩٩-٢٩٤٦٣ شماره نامهشيوه رعايت بر ٢٠ تبصره در اينكه به نظر- ٣-٢
 اعتبارات محل از تشويقي يا و كمك عنوان به پرداختي هرگونه نامهشيوه ٢ ماده ٣ بند موجب به كه

 ضوابط ٢٣ تبصره در لكن است ممنوع شهرداري كاركنان و شهردار شورا، اعضاي وجه در مربوطه
 نيست معلوم كه جهت اين از شورا اعضاي از هريك و شهردار براي ريال ميليون ١٠٠ سهميه بر دائر
  .شد خواهد نظر اعالم ابهام رفع از پس لذا است ابهام داراي خير؟ يا است اشخاص مبلغ اين

 عمومي امور و اداري تخصصي هيأت ٢٦/٥/١٣٩٩- ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٧٨٢ رأي به مستنداً -٤-٢
 به ،١٣٨١ سال مصوب آماتوري ورزشي هايفدراسيون اساسنامه ١٥ ماده مطابق اداري عدالت ديوان
 ورزشي هيأت نام به هاييهيأت بخشها و شهرستانها استانها، در فدراسيونها وظيفه انجام منظور
 هااستان ورزشي هايهيأت نامهآيين ١ ماده مطابق و گرددمي تشكيل بخش و شهرستان استان،
 سازمان و فدراسيون اهداف در شدهبينيپيش مباني و اصول اساس بر ورزشي هيأت ،١٣٨٣ مصوب
 بوده استان در مربوطه ورزشي فدراسيون جانشين و نماينده هيأت اين و گرددمي ايجاد بدني تربيت

 كامل رعايت با و استان بدني تربيت كل اداره هماهنگي با را استان سطح در مرتبط هايفعاليت كه
 مذكور اساسنامه ١٥ ماده ١ تبصره مطابق همچنين نمايدمي نظارت و اجراء مربوطه مقررات و قوانين

 تابع غيره و ورزشي فرهنگي، معامالتي، اداري، مسايل نظر از ماده اين موضوع ورزشي هيأتهاي
 هايبرنامه راستاي در ورزشي هايهيأت اينكه به نظر. هستند فدراسيون در عمل مورد مقررات

 هستند ورزشي هايفدراسيون بر حاكم مقررات و قوانين تابع و كنندمي عمل ورزشي هايفدراسيون
 بخشي تنظيم قانون ٤ ماده مغاير ورزشي هايهيأت به كمك بر دائر ٢١ تبصره اخير قسمت هذاعلي

 .است ٢١/٧/١٣٩٩- ٢٩٤٦٣ شماره نامهشيوه ٢ ماده ٢ بند و دولت مالي مقررات از
 كشور، عالي آموزش گسترش شوراي ٣/٢/١٣٧٦ مصوب شناسيايران بنياد اساسنامه موجب به- ٥-٢

 رياست نهاد به وابسته و ايراني تابعيت با حقوقي شخصيت داراي پژوهشي، ـعلمي ايمؤسسه بنياد
 شعبه شناسيايران بنياد به ريالي ميليون ٢٠٠ كمك بر دائر ٢٤ تبصره هذاعلي. است جمهوري

 شماره نامهشيوه ٢ ماده ٢ بند و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون ٤ ماده مغاير گيالن
 .است ٢١/٧/١٣٩٩- ٢٩٤٦٣

 نامهآيين در مندرج) تالش حق/ پاداش/ هديه جمله از( پرسنلي هايپرداخت برخي عناوين-٦-٢
. است نامهشيوه مغاير يا و داشته تعارض هم با اجرايي ضوابط و ١٤٠٠ بودجه پيوست كاركنان رفاهي

 موردي هاپرداخت اين از كداميك كه است نشده تصريح همچنين. شود بازنگري دارد ضرورت لذا
 مثالً( سرجمع اعتبارات پرداخت سرانه سقف يا و ؟)نشانيآتش كاركنان مورد در مثالً( ماهانه يا است

 .شود سازيشفاف دارد ضرورت هذاعلي. است نشده تعيين) آرامستان كاركنان
 امور و داخلي انتخابات تشكيالت، اجرايي نامهآيين ١٦ ماده و ٦ ماده ١١ بند تبصره براساس- ٧-٢

 و تأمين شورا مصوب بودجه حدود در شورا تداركاتي و مالي نيازهاي شهر اسالمي شوراهاي مالي
 به شورا عمومي روابط هايهزينه تحميل بر دائر ٢٨ تبصره از قسمتي بنابراين. شد خواهد پرداخت

 .است مقررات مغاير شهرداري
 ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات ضوابط)٣
 وسائط و آالتماشين نگهداري هزينه شهرداري مصوب بودجه و هاشهرداري بودجه بخشنامه اساس بر

 كليه تأمين بر دائر ١١ تبصره بنابراين. گردد تأمين بودجه جاري اعتبارات محل از بايد نقليه
 مقررات مغاير) عمراني( ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات محل از سبك خودروهاي هايهزينه
  . است



  

~ ١٢٠ ~ 
 

  

  

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:
 ١٤٠٠ سال بودجه اجرايي ضوابط"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه  ٦ـ بند  

  ؛ رشت شهرداري
 ضوابط در مربوطه ضابطه كه رساندمي استحضار به درآمدي ضوابط ٣درخصوص ايراد وارده به تبصره  -١-١ضوابط درآمدي؛ 

 .است گرديده تكرار تغيير مبلغ با و بوده نيز گذشته سال بودجه
 و خريد به مربوط هاي هزينه شهرداريها سازمان وجود بخشنامه سوم فصل (ج) قسمت ٣ بند اساس بر -١-٢اي؛ ضوابط هزينه 

 عنوان به گردد و بيني پيش بايست مي ها شهرداري بودجه هاي رديف در شهر شوراي نقليه وسايل و ساختمان اموال اجاره
  شد. خواهد شورا تحويل شهرداري اموال

 سنوات بودجه اجرايي ضوابط در موضوع رساندمي استحضار به اجرايي ضوابط ٨ تبصره به وارده ايراد خصوص در - ٢-٢
  است. گرديده تكرار موضوع جاري ضوابط رشت، در شهرداري براي موضوع اهميت جهت به و بوده گذشته

 آن ذيل تبصره و دهياريها و شهرداريها سازمان ابالغي شهرداري بالعوض هاي كمك نامه شيوه ٤-٢بند  اساس بر - ٣-٢
 و ٢٠ تبصره لذا داشت. خواهد را شهرداري به تفويض قابليت امور انجام در تسريع جهت به مالي هايكمك پرداخت موضوع

 رديف محل از مساجد به كمك خصوص در ٢٢ تبصره همچنين ندارد، آن با مغايرتي بوده و ابالغي نامه شيوه اساس بر ٢٢
 حد در و شد خواهد داده تخصيص شهر شوراي به اعضاي اين مبلغ سرانه صورت به و بوده عمومي بخش به كمك ١٥٠٢٠٨

  نمايند. معرفي شهرداري به كمك دريافت جهت را مالي مشكالت خاص شرايط داراي مساجد شده، تعيين مبلغ
 رديف از رشت شهرداري مالي كمك اخذ جهت ورزشي، هايهيئت متعدد درخواستهاي مديريت و ساماندهي بمنظور -٤-٢

  است. شده گرفته نظر در ها هيئت اين به كمك جهت مبلغي خصوصي) موسسات به كمك -١٥٠٢٠٧شده( مشخص
 است مطالعاتي منعقد نموده خدمات برخي ارائه جهت شناسيايران بنياد موسسه با كه رشت بابت قراردادي شهرداري - ٥-٢

  است. آورده بودجه اجرايي ضوابط در گذشته سال مثابه به را بند اين
 آيين در حوزه دو اين خاص و سخت شرايط دليل به آرامستان كاركنان هديه آتش نشان ها و كارت به مربوط موضوعات -٦-٢

  باشد. مي خارج بودجه ضوابط حيطه از كه شده است بينيپيش مصوب بودجه در آن متعاقب و رفاهي نامه
 بند اين كه رساند مي استحضار به شهر) اسالمي شوراي عمومي روابط هاي(هزينه  بودجه ضوابط ٢٨ تبصره خصوص در - ٧-٢

 و موضوعات قالب در و وصولي اساس بر آن كرد هزينه بود و گرديده مصوب و آورده نيز گذشته سال بودجه ضوابط در
  شد. خواهد پرداخت شهرداري با مرتبط هايهزينه
  ايسرمايه هايدارايي تملك

 جاري اعتبارات محل از سبك نقليه وسائط و آالت ماشين نگهداري هاي هزينه كليه بودجه اجرايي ضوابط ١١ تبصره اساس بر
 باشد. مي (عمراني) ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات محل از سنگين ماشين آالت به مربوط هزينه و

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٢١ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٥ـ٢

ثبت شده  ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٢ـ٧بند   در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤به شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٢/٢/١٤٠٠صورتجلسه يكصد و نود و هشتمين جلسه مورخ 
 معلوم كه اين بر مبني سازمان تعرفه ١ ماده) ج( بند جدول به نسبت ايراد و ـ ابهام
 بازارچه؟، خصوصي مالك يا شودمي دريافت دارانغرفه از برداريبهره حق نيست
 توسط تعيين يا و قانوني شرايط به توجه بدون ريال ٦٠٠,٠٠٠ ثابت مبلغ تعيين

 شورا تصويب بدون دادگستري رسمي كارشناس يا و شهرداري ارزيابي كميسيون
 عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد آراء به توجه با.. است باقي خود قوت به كماكان

 موضوع التوزينحق عوارض ٢٠٣١٣٩٩-٤٣٧ و ٢٩٧١٣٩٦-٦٤٤ جمله از اداري
 توزين حق خدمات بهاي ٥ ماده لذا. است شده لغو رشت شهرداري تعرفه ٢٤ ماده

  .است سابق خالف مصوبه احياء خصوصي بخش باسكول

      

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا ، مقرر گرديد اعالم گردد؛  متن مصـوبه شـورا:
اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه  ٢ـ٧ـ بند 

  ؛"١٤٠٠شهرداري رشت پيشنهادي سال ساماندهي مشاغل خدمات سازمان 
  از مالك خصوصي دريافت مي گردد. ١تعرفه جدول ج ماده  
  پذيرفته و بند مربوط به آن اصالح و مقرر شد برابر نظر كارشناس رسمي ريال در اعتراض قبلي نيز بود كه  ٦٠٠٠٠٠مبلغ ثابت

  دادگستري وصول گردد .
  بهاي خدمات حق توزين باسكول بخش خصوصي، از تعرفه حذف گردد. ٥ماده 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٦ـ٢

ثبت  ١٣/٣/١٤٠٠مورخ  ٢٥٦٧/١/١٤٠٠/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٤ـ٧در دبيرخانه شورا پيرامون اعتراض به بند   ١٧/٣/١٤٠٠مورخ   ٤١٤شده به شماره 

شوراي اسالمي شهر رشت به  ٢٢/٢/١٤٠٠جلسه مورخ صورتجلسه يكصد و نود و هشتمين 
  شرح؛

 هايدهياري و هاشهرداري سازمان ٨/٨/١٣٩٦- ٣٣٠٥٨ شماره نامه در كه ـ همانگونه

      



  

~ ١٢٢ ~ 
 

  

  

  

 پروانه صدور هنگام گرچه نشانيآتش خدمات بهاي و عوارض شده تأكيد كشور
. شودنمي محسوب پروانه صدور) ششگانه( عوارض ولي گرددمي وصول ساختمان

 و مساجد ساختمان پروانه عوارض معافيت تسري بر دائر مصوبات ٤- ٧ بند بنابراين
 سازمان و) ره( خميني امام امداد كميته پوشش تحت افراد مسكوني واحدهاي
 و نشانيآتش سازمان ايمني خدمات بهاي و عوارض به سازمسكن خيرين و بهزيستي

  .شوراست اختيارات حدود از خارج و گفتهپيش قانون مغاير  ايمني خدمات
  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا، مقرر گرديد اعالم گردد؛ متن مصـوبه شـورا:

اصالحيه تعرفه درآمد و بهاي "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٢٢/٢/١٤٠٠مورخ  ١٩٨مصوبات جلسه  ٤ـ٧ـ بند 
حذف  ٣ايراد وارده پذيرفته و تبصره   ؛"١٤٠٠ايمني شهرداري رشت پيشنهادي سال خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات 

 گرديد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

آقايان؛ سيد امير حسين علوي، محمد حسن عاقل منش، محمد حسن بررسي غيبت   ٣
  شوراي اسالمي شهر رشت ١٩/٣/١٤٠٠علي پور در جلسه مورخ 

      

اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و نامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره  متن مصـوبه شـورا:
آقايان؛ سيد امير حسين علوي، محمد حسن عاقل منش، محمد حسن عليپور در  اخذ رأي غيبت نظر وپس از بحث و تبادل

 موجه تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت ١٩/٣/١٤٠٠جلسه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٣
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٤
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٥



  

~ ١٢٣ ~ 
 

با  ١٣جلسه رأس ساعت  اعالم نمودند. ٢/٤/١٤٠٠سپس رئيس محترم شــورا جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ ـ  
  ذكر صلوات پايان يافت.

  
  

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٦
      ☐  ☒  سيد امير حسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٨
٩  -  ☐  ☐      
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا


