
  
  
  
  
  
  

١  
 

 إ
  

  

 
 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  فروردين، ارديبهشت و خرداد
١٣٩٨ 
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  فهرست مطالب
  

  ٣ ص .............................فروردين ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتعلمكرد كميسيون
  ٧ ص                ٨٧ جلسه
  ١٢ ص                ٨٨جلسه 

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

  ٢٣ ص                            ٨٩جلسه 
  ٢٦ ص                ٩٠جلسه 

  ٣١ ص                     ٩١جلسه                                           
  ٣٤ ص                          ٩٢جلسه                                           

  ٣٧ ص                         ٩٣جلسه 

  ٤٠ ص ......................خرداد ها، دبيرخانه، جلسات،اهم مصوباتيسيونعلمكرد كم

  ٤٥ ص                                ٩٤جلسه                                           
  ٤٥ ص                     ٩٥جلسه                                           

  ٤٦ ص                     ٩٦جلسه                                           
  ٤٦ ص                     ٩٧جلسه                                           
  ٤٧ ص                     ٩٨جلسه                                           

  
    

  یه و تنظیم:ته
س:  ی ــاظمــ مسیب ک   یون تلفیق و .. کمیسدبیر  دبیرخانه، دبیر شورا، اداره ر

  ئول سایت و فنآوری اطالعات شورا ری :  مسـ_ سعیـد جعفـ

  مصوبات شوراپیگیری  کارشناس:  یــحبیب مهتـابـ 

  کارشناس ارتباطات بین الملل: دیلمی مینو پرتوی  ـ                        
      

  با همکاری:

  ورادبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ش:  علی خدایاری ـ مروت

 شورا شهری دبیر کمیسیون توسعه و عمران:  یـمهندس پورتوکلـ 

  ر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورادبی:  ع ــانـا قــرضـعلی ـ

  شورا و حقوقی دبیر کمیسیون برنامه وبودجه:  زاده ــر علیـحــسـ 

  مات شهری شوراداشت،محیط زیست وخدـ سیدحسن راضـی: دبیر کمیسیون به

  مسئول و کارشناس امور اداری شورا:  ی ـــم نعمتــریــ م

  فاطمـه نیـک نـژاد : مسئــول حقـوقـــی شــورا -

  كارشناس روابط عمومي شورا: دي ــ مهري شيرمحم

  متصدی امور دفتری شورا: ن ـ حمیدرضا شیرافک

  انتشارات شورا دیـمتص:  رمهـدی چـالشـگــ 

  ه ـانـر رایـاربـا زاده : کـام رضـنـهــ ب
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  ١٣٩٨فروردين  
 ٨٨و     ٨٧جلسه 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

سازمان  ، رشت در خصوص تعرفه بهاي خدمات پيشنهادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني یشهردار  شنهادیپ اتیموافقت با کل -

  ٩٨ري رشت در سال ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهردا

باعنايت به  همچنين،  حق مشاوره و حق الجلسه ٢٠٥١٠رشت در خصوص افزايش اعتبار رديف  یشهردار  یشنهادیپ حهیبا ال موافقت -

 فیرد میدرصد تسه دیرشت مقرر گرد یشهردار  ١٣٩٧درآمد در بودجه مصوب سال یو عمران یاصالح صورت گرفته در درصد جار 

  .ابدی رتغ یدرصد عمران ٩٠ ، یدرصد جار  ١٠ به ،یساز عوارض نو ١٠٢٠٨ یدرآمد

  :شهری مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران

  ساخت و ساز یقیزتشویرشت در خصوص جوا یشهردار  یارسال حهیموافقت با ال -

  یا هیحاش نگیپارک یگذار  متیرشت در خصوص ق یشهردار  یارسال حهیبا ال موافقت -

 ٩٨بودجه سال   یابط اجرائضو یو بررس بٍحث -

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

 جلسه ای برگزار نگردید .

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

 جلسه ای برگزار نگردید .

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

  نگردید . جلسه ای برگزار
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  ۱۳۹۸  ماهفروردین – گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون  
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
   تعداد نامه های طرح شده  

  در صحن شورا         

  ٥ ٢ ٧  برنامه و بودجه و حقوقی

  -  -  -   بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٣ ٣ ٤  عمرانتوسعه و 
  ١ -  -   حمل و نقل و ترافیک

  ١  -  -   فرهنگی و اجتماعی
  -  -  -   تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ٦٥  های وارده:تعداد نامه

    وبودجه و برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  فرقهمت  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی   و حمل و نقلترافیک  و عمرانتوسعه  

٦٢  -   -   -   ١  -   ٢  

  فقره  ١٣٧  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٢  تعداد جلسات:

  مصوبه  ١٠  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      اعیو اجتمفرهنگی 

١  ١  -   -   ٨   -   -  
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  : ١٣٩٨ ماه   فروديندر  هم مصوبات شوراا                
  

 یعلـ یبـه آقـا یکمک مال الیر ٠٠٠/٠٠٠/٣٠بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  یرشت مبن یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

تحت  یسال جار  یبودجه خدمات شهر  ٤١٧٠١ یکد اعتبار  فیشهر رشت از محل رد یاز همکاران محترم شورا یرمز 

 و اشخاص". یعنوان "کمک به موسسات خصوص

تحـت نظـارت سـازمان  یشرکت ها و خودروها هینرخ کرا شنهادیرشت در خصوص پ یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

 ".٩٨حمل و نقل بار و مسافر در سال  تیر یمد

 یتیدر ارتباط با طرح دو فور  ٢٧/١٢/٩٧( مورخ ٢بند  شهرستان رشت در خصوص اعتراض به ینامه فرماندار  یبررس -

 یرشـت بـرا یشـهردار  ١٣٩٨تعرفـه عـوارض سـال  شیبر " عدم شمول افـزا یمحترم شورا مبن یچهار تن از اعضا

 ".ندینما فیتکل نعوارض مترتبه را تع ٩٧سال  انیدرخواست پروانه که تا پا انیمتقاض

مـاده  کیـخر و هنرمندان شهر رشت" مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و مفا ر،یقبر به مشاه یطرح "اعطا بیتصو -

 تبصره". ٤واحده و 

بـه  یکمـک و امدادرسـان الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  یرشت مبن یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

بـه خسـارت  تحت عنوان "کمک یسال جار  یخدمات شهر  ٤١٦٠٤ یکد اعتبار  فیزده کشور از محل رد لیمناطق س

 مترقبه". ریحوادث غ دگانید

 دهیبه خـانم سـ یکمک مال الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  یرشت مبن یشهردار  شنهادیموافقت با پ -

تحـت عنوان"کمـک بـه  یسـال جـار  یبودجـه خـدمات شـهر  ٤١٧٠١ یکـد اعتبـار  فیاز محل رد یمعصومه موسو

 و اشخاص". یموسسات خصوص

 رشت". یحمل و نقل بار و مسافر شهردار  تیر یسازمان مد٩٧اصالح بودجه سال " بیو تصو یبررس -

شـورا بـه اتفـاق آرا  سیرئـ شنهادی، بنا به پ١٣٩٨بودجه سال  ییرشت ضوابط اجرا ینامه شهردار  بیو تصو یبررس -

 هفته مسکوت بماند. کیبه مدت  شتریب یمورد نظر جهت بررس حهیال دیمقرر گرد

 ".١٣٩٧رشت در سال  یشهردار  یمنیو خدمات ا یبودجه سازمان آتش نشاناصالح  بیو تصو یبررس -

شورا به اتفـاق  سیرئ شنهادی)، بنا به پیوستیپ حهی" (ال٩٨سال  یشنهادیپ یقیتشو زهیجا حهی"ال بیو تصو یبررس -

  هفته مسکوت ماند. کیبه مدت  شتریب یمورد نظر جهت بررس حهیال دیآرا مقرر گرد
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ورا                                                       سات  ج نور     ۱۳۹۸ماه    ورد

  

  

شهر رشت به  یاسالم ی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورایجلسه (عاد نی، هشتاد و هفتم١٧/١/٩٨/ش مورخ٣٧/٩٨براساس دعوتنامه شماره 

   .دیبرگزار گرد دیبخش قرآن مج یچند از کالم هست یاتیشورا با قرائت آ محترم سر یعلو نیرحسیام دیس یجناب آقا استیر 

  :دستور جلسه 
در ارتبــاط بــا "پرداخــت مبلــغ  ٨/١/٩٨مــورخ  ١٣٩٧ـــ١٠٥٩٤رف ـ¬رشــت بــه شــماره ش یشــهردار  یتیفــور  کیــ حــهیال  -

 یخـدمات شـهر  ٤١٧٠١ فیـشهر رشت" از محل رد یاز همکاران محترم شورا یرمز  یعل یبه آقا یکمک مال الیر ٠٠٠/٠٠٠/٣٠

  .یبودجه سال جار 

شـرکت هـا و  هیـنـرخ کرا شـنهادیبر" پ یمبن ٩٨/ ١٧/١مورخ  ١٣٩٨ـ٢٦رف ـ¬رشت به شماره  ش یشهردار  یتیدو فور  حهیال -

 "٩٨حمل و نقل بار و مسافر در سال  تیر یتحت نظارت سازمان مد یخودروها

مصـوبات هشـتاد و  ٢در اعتـراض بـه بنـد  ١٧/١/٩٨مـورخ  ١٣٩/١/٩٨/٢٩شهرستان رشت به شـماره  ینامه فرماندار  یبررس  -

 یچهـار تـن از اعضـا یتیدر ارتباط بـا طـرح دو فـور  ٢٧/١٢/٩٧شهر رشت مورخ  یاسالم یجلسه فوق العاده شورا نیششم

 درخواست پروانه که تـا انیمتقاض یرشت برا یشهردار  ١٣٩٨تعرفه عوارض سال  شیبر " عدم شمول افزا یمحترم شورا مبن

 .ندینما فیتکل نعوارض مترتبه را تع ٩٧سال  انیپا

مفـاخر و  ر،یقبـر بـه مشـاه یدر خصـوص " اعطـا ٢٢/١٢/٩٧مـورخ  ٣٠٧٥محترم شورا بـه شـماره  یاعضا یشنهادیطرح پ -

 تبصره " ٤ماده واحده و  کیهنرمندان شهر رشت " مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و 

  

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
یاد  االمینی، روح شهید نامه وصیت از فرازی قرائت با اسالمی شهر رشت محترم شورای منشی علیپور، محمدحسن جلسه، جناب آقای ایابتد در

  .داشتند گرامی را انقالب اسالمی شهدای همه

  نطق پيش از دستور رييس شورا:
س  سال کردند؛ امیدواری ابراز و گفتند تبریک همگان به را نو سال جدید، سال جلسه نخستین در شهر رشت محترم شورای اسالمی سپس ر

  .باشد مردم و تولیدی های مجموعه و اندرکاران دست همه همت با تولید رونق سال جدید

 سراسر برای ٩٨ سال: گفتند شعبانیه، اعیاد تبریک ضمن و کردند تأکید ملی هایسرمایه بر تکیه به استفاده و علوی حسین جناب آقای امیر

 ایشان .کرد ایجاد هنگفتی مالی و جانی هایخسارت و داشت به همراه هموطنان برای را تبعاتی و بود سیل و طوفان با توأم نوروز در انایر

 با تا کردند تالش همه اگرچه. بدانیم ترمسئول را خود همه است الزم: کردند ابراز ستودند و درامدادرسانی را جهادی هایوگروه مردم همت

 اعزام معموالن و دختر پل زده سیل مناطق به گروهی شورا پیگیری با. نمود تالش بیشتر باید اما نمایند، کمک رنج و درد کاهش در سانیامدادر

 ارسال امداد کمیته و احمر هالل طریق از را خود نقدی غیر و نقدی هایکمک و نکرده دریغ کمک هرگونه از خواهممی مردم همه از. اند شده

 هزینه هنوز. نماید کمک رشت هایموکب به خواهممی شهرداری سرپرست همچنین از .هستند حرکت آماده نیز گیالن هایموکب .نمایند

  .است نشده پرداخت اربعین هایموکب

 محمدحسن عليپور منشي جلسه :     *      ١٧:٤٥ساعت    ١٩/١/٩٨ دوشنبه   *   ٨٧ جلسه عـادي شماره



  
  
  
  
  
  

٨  
 

س محترم  پروژه برای نمیلیارد توما١٠٠از بیش شهرداری اخیر سالهای در: کردند تصریح گذشته سنوات در رشت آبگرفتگی به اشاره با شورا ر

 رسدمی اتمام به پور قلی به معلم محور حد فاصل اگوگذاری و شده نهایی جاری سال در آن پروژه آخرین. است کرده هزینه روان سطحی آبهای

  .کندایجاد نمی مشکل دیگر رشت، گیر آب نقطه٥٥ و

 به عینک تاالب و کند همکاری ایمنطقه آب اداره اگر: کردند ابراز و نمودند اشاره شهرداری سوی از رشت هایرودخانه الیروبی به آقای علوی

ن آبگرفتی مشکالت عینک، الیروبی و فضاسازی ضمن شهرداری شود، واگذار شهرداری  سخنان از بخشی در ایشان .شد خواهد مرتفع دست پا

د عدم به خود  مندگله جمعه، نماز در گیالن جمعه امام: گفتند د ونمودن اشاره کشور وزارت سوی از شهرداری پست تصدی برای شورا منتخب تأ

استرس  شورا اندازه به کس هیچ مدت این در گویممی رشت مردم همه به. شدند متذکر هم نوروزی دیدار در و ندارد شهردار رشت که بودند

د از پیگیر و نخورد دل خون و نداشت  چگونه ندارد شهردار که شهری نپرسید سئوالنم از کسی شرایطی چنین در .نبود کشور وزارت دریافت تأ

 مشکالت تمام با را خود سال پایان هایهزینه توانست شهرداری نفره ٤٠٠٠ سازمان .است آماده نوروز برای شهر و شودمی اداره آرامش یک با

 هایحرف و است نگران همه از بیش شورا. داد رخ ایام همین در عمرانی کار دهها همچنین باشد و نداشته فشار تحمل دولت و بپردازد مالی

د کشور وزارت سوی از شورا منتخب٣ که است چگونه. دارد گفتن برای زیادی   !شود نمی تا

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
شورمان : کندبیان داشت محمد حسن علیپور در نطق پیش از دستور خود ضمن عرض تبریک سال نو با اشاره به سیل اخیر کشورجناب آقای  

سال خوبی در زمینه  ۹۸امیدوارم سال . دارمسال جدید را با غم از دست دادن عزیزانش آغاز کرد، برای هموطنان عزیزمان آرزوی صبر و شکیبایی 

 .اردهای مثبتی در راه رسیدن به یک توسعه پایدار بردرونق تولید و بهبود اقتصاد کشورمان باشد و شهر رشت هم در این مسیر بتواند قدم

: ندحقوق و مزایای آنها از جمله مطالبات به حق کارگران است، خاطر نشان کردپرداخت کید بر اینکه ساماندهی نیروهای حجمی و أ با ت ایشان

ر خود را ای دوچندان با قوت کاصبح با خیالی آسوده و با انگیزههراین امر نیاز به توجه بیش از پیش مدیران و شهرداران مناطق دارد تا کارگران 

 .گذارندبها با آرامش سر روی بالین آغاز کنند و شب

: بنده به عنوان عضوی از شورا، توجه به این قشر آسیب پذیر جامعه را وظیفه ی خود ندهئیت رئیسه شورای شهر رشت عنوان کرد محترم عضو

  .کنممی دانم و در حد توانم تمام تالشم را خواهم کرد تا آرامش را در زندگیشان جاری 

 نطق پيش از دستور ناطق دوم:

: کوتاهی ندو اظهار داشت هد منتخب شورا برای تصدی پست شهرداری را قصور وزارت کشور دانستأبهراد ذاکری عدم تدر ادامه، جناب آقای 

 .علیقلی زاده پذیرفتنی نیست آقای وزارت کشور در حکم

توان سال نو را تبریک گفت، دلیل سیل آغاز خوبی نبود. نمیه فانه شروع سال جدید بسأمتند: شورا در ابتدای نطق خود بیان داشتمحترم عضو 

فرهنگ ایثار این روزها توانسته مردم را سرپا نگه دارد و این حس نوع دوستی ستودنی و  .آن هم در شرایطی که مردم مصیبت زده هستند

 .های دینی استبرگرفته از آموزه

علیقلی آقای ها انتقال دهند. شورای شهر در انتخاب د نشده است. تقاضا دارم رسانهأحیت سومین شهردار هم ت: صالندذاکری ابراز داشتآقای 

پاسخ  پس از دریافت و یا خیر دنشود میأت ایشانکه آیا ند کرده بود عالمی گیری از سوی نهادهای نظارتی و وزارت کشور استأزاده، پیش از ر

و این روش  دد نکرأرا ت ویو وزارت کشور عکس نظر اول،  نمود به همین دلیل شورا ایشان را انتخابه نمودند. مثبت اقدام به ارائه رزوم

 .برخورد پذیرفتنی نیست

به برخورد  ایشان .دهد: وزارت کشور هر روز عملکرد ضعیف تری از خود نشان میندبا انتقاد از عملکرد دوگانه وزارت کشور تاکید کرد آقای ذاکری

استاندار در خوزستان به نحوی خواستار تخلیه منازل شده که انگار ارث پدر ند: و گفت ندناشایست استاندار خوزستان با مردم سیل زده اشاره نمود

ی عذرخواه رئیس جمهور باید رسماً  کرد.داد، استاندار برکنار و رئیس جمهور عذرخواهی میاین حرکت اگر در دیگر کشورها رخ می خودش است.

 .کند

بنده بر انتخاب خود  .و وزارت کشور باید به این انتخاب احترام می گذاشت مردم است: انتخاب اعضای شورا، انتخاب ندذاکری ادامه دادآقای 

د را به شورا ارسال ننماید، بنده بر  مراحل خود اصرار دارم. انتخاب ما درست بوده و تمامی رأی مصر هستم و تا وقتی دالیل مکتوب عدم تا

کنیم ولی ما در برابر دالیل موجه و قانونی تمکین می. استعالم را قبل از انتخاب انجام دادیم. هر گونه تبعات اجتماعی برعهده وزارت کشور است

 .از نظر بنده قابل قبول نیستتا پیش از دالیل مکتوب و قانونی انتخاب مجدد 
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  نطق پيش از دستور ناطق سوم : 
س محترم در ادامه جناب آقا ی رضا رسولی با ارائه طرحی خواستار عدم برگزاری نمایشگاه عرضه محصوالت در پیاده راه فرهنگی رشت شدند. ر

های اخیر در کشور اشاره نمودند و گفتند: با وجود اتفاقات تلخ، نوروز امسال برای کمیسیون توسعه و عمران شورا در ابتدای نطق خود به سیالب

دهد در مبحث محیط زیست و انرژی بد عمل کردیم و اگر به همراه نداشت. این اتفاق تلنگری جدی است و نشان میهیچ هموطنی شادی 

های محیط زیستی را اصالح کنیم، شاهد اتفاقات بدتری خواهیم بود. در کمیسیون عمران شورا تیمی نتوانیم این آسیب را بازگردانیم، و رفتار

  هر رشت را در حوادث غیر مترقبه بررسی نماید. متمرکز شده تا سطح تاب آوری ش

های پیاده راه ایشان با اشاره به موقعیت ممتاز پیاده راه فرهنگی برای توسعه گردشگری رشت گفتند: مبحث زیباسازی و منظر شهری در برنامه

شود. اگر رشت را به مثابه خانه بدانیم، پیاده یباید جدی گرفته شود. هر ساله در نوروز نمایشگاه عرضه محصوالت در یک سازه نامناسب اجرا م

 راه اتاق پذیرایی آن است. اما هر سال در بهترین نقطه شهر با کج سلیقگی و بد سلیقگی به لحاظ منظر، اتفاقات ناخوشایندی به پیاده راه

  شود.تحمیل می

سال گذشته شبیه فاجعه  ٦اظهار کردند: عملکرد این سازمان در آقای رسولی ضمن انتقاد از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیالن 

ها و کشور چین را در پیاده است تا یک دستگاه اجرایی. هرسال یک سازه نامناسب با اسپیس زنگ زده و بنرهای زشت محصوالت دیگر استان

و شهرداری نیست و شهرداری فقط صادر کننده مجوز برای  شود. متولی آن هم شوراها برپا نمیکند. چرا این نمایشگاه در بوستانراه عرضه می

میراث فرهنگی است. این اتفاق باید مدیریت شود. بنده با برگزاری رویدادهای  فرهنگی در پیاده راه مخالف نیستم، مخالف نمایشگاه عرضه 

شود. تا زمانیکه برنامه مشخصی در این ه نمیمحصوالت دیگر استانها و کشور چین هستم چون محصوالت گیالن و رشت در این نمایشگاه عرض

  زمینه وجود نداشته باشد و شهرداری یک سازه آبرومند متناسب با پیاده راه نسازد، مخالف ارائه مجوز برای برگزاری نمایشگاه هستم.

تخصصی منظر شهری ضروری است و آقای رسولی همچنین گفتند: با وجود متخصصین شهرسازی و هنر و معماری در گیالن، راه اندازی کارگروه 

این طرح در کمیسیون عمران مطرح شده تا با راه اندازی این کارگروه متشکل از متخصصان فن، سازمان سیما و منظر و معاون شهرسازی، به 

م   وضعیت دید و منظر شهر رسیدگی نما

  

  

  **   اتـوبـمص  **

  دستور اول: 

در  ١٠/١/٩٨/ش مورخ ٢٢/٩٨ثبت شده به شماره ٩٨/ ٨/١مورخ  ١٣٩٧ـ١٠٥٩٤رف ـ¬ه شرشت به شمار یشهردار  یتیفور  کی حهیـ ال١

از  یرمز  یعل یبه آقا یکمک مال الیر ٠٠٠/٠٠٠/٣٠رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ  یشهردار  نکهیبر ا یشورا مبن رخانهیدب

در پرداخت  یاست وبه علت مشکالت مال دهیگرد MS یمار ینامبرده دچار ب نکهیبه ا تیعنا باشهر رشت،  یهمکاران محترم شورا

 ٤١٧٠١ یکد اعتبار  فیاز محل رد شانیباشد، جهت ادامه مراحل درمان و معالجه ا یدارو و درمان خود دچار مشکل م یها نهیهز 

حث و در جلسه مطرح و پس از ب د،ی" اقدام نماصو اشخا یتحت عنوان"کمک به موسسات خصوص یسال جار  یبودجه خدمات شهر 

 شنهادیمحترم شورا ، با پ یاعضا هیکل بیمحترم شورا و تصو استیر  شنهادیآن بنا به پ تیدو فور  بیو تصو یتبادل نظر و أخذ رأ

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار 

  دستوردوم: 

 رخانهیدر دب ١٧/١/٩٨رخ /ش مو٣٦/٩٨ثبت شده به شماره ٩٨/ ١٧/١مورخ  ١٣٩٨ـ٢٦رشت به شماره شرف ـ یشهردار  یتیدو فور  حهیال

و عدم  ینرخ خدمات و قطعات فن یچند برابر  شیو افزا دیبه شروع سال جد تیرشت در نظر دارد؛ با عنا یشهردار  نکهیبر ا یشورا مبن

تحت نظارت سازمان  یشرکتها و خودروها هیکرا دیو به تبع آن، نرخ جد یحمل و نقل مسافر درون شهر  یخودروها هینرخ کرا شیافزا

حمل و  تیر یسازمان مد انیمتول یدانیم اتیتجرب یبرمبنا دیجد یشنهادینرخ پ نکهی) با توجه به اوست ی( به شرح پ ١٣٩٨در سال 

 د،ینما اقدامرانندگان محترم  یا نهیهز -درآمد زیخطوط حمل و نقل در کنار آنال نیو فعال نی، از نظر معتمد ینقل و بار و مسافر شهردار 
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 یوستیپ ستیبا توجه به ل یشهردار  شنهادیآن، با پ تیدو فور  بیضمن تصو ،یاز بحث و تبادل نظر و أخذرأ در جلسه مطرح و پس

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یدرون شهر  هینرخ کرا

  : دستور سوم 

ر اعتراض به د ١٩/١/٩٨/ش  مورخ ٥٦/٩٨ثبت شده به شماره  ١٧/١/٩٨مورخ  ١٣٩/١/٩٨/٢٩شهرستان رشت به شماره  ینامه فرماندار 

  به شرح ؛  ٢٧/١٢/٩٧شهر رشت مورخ  یاسالم یجلسه فوق العاده شورا نیبند دو صورتجلسه هشتاد و ششم

تعرفه  شیبر عدم شمول افزا یمحترم شورا مبن یچهار تن از اعضا یتیمصوبات آن شورا با موضوع((طرح دو فور ٢بند  رامونیپ-

و تا  ندینما فیتکل نعوارض مترتبه را تع ٩٧سال  انیرخواست پروانه که تا پاد انیمتقاض یرشت برا یشهردار  ١٣٩٨عوارض سال 

  : رساندیم ی))به آگاهندینما یساختمان پروانهمبادرت به اخذ  ٣١/٣/١٣٩٨ خیتار 

عدم خالف و  یدر خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواه یادار  یعال یشورا ١٩/٨/١٣٧١-/دش١٦٥٥مصوبه شماره  ٢بند  مطابق

ها مکلف اند بر اساس مراحل مربوطه نسبت به صدور شناسنامه  یکشور، شهردار  یها یساختمان در سطح شهردار  انیپا یگواه

و حداکثر ظرف مدت دو  دینما میتسل انیاقدام و به متقاض باشدیساختمان م یو گواه فعدم خال یپروانه ، گواه یساختمان  که حاو

باشد اقدام  یپروانه ساختمان م یارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوقبوض عو میروز پس از پرداخت و تسل

  .دینما

 نیمالک ایها موظف اند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک  یمصوبه فوق الذکر، شهردار  ٤و  ٣بر اساس بند  نیهمچن

عدم خالف   یصورت الزم است علت عدم صدور گواه نیا ریر غساختمان اقدام و د انیپا یعدم خالف و گواه یجهت صدور گواه

  اعالم گردد. نفعیکتبًا به ذ

 یپرداخت ما به التفاوت عوارض به نرخ روز برا تیشده به منظور عدم مشمول ناست ضمن لغو مهلت تع یمقتض نیا بنابر

متعلقه به ملک مورد تقاضا را جهت صدور  یقانونحقوق  ریپرداخت عوارض و سا یبرگ ها هیکل ١٣٩٧سال  انیکه تا پا یانیمتقاض

  .دیعاجل معمول نما ییو اقدامات اجرا داتیاقدام نموده اند، تمه انکاریعدم خالف و پا یگواه ،یپروانه ساختمان

  اعالم گردد؛ دیبه اتفاق آرا مقرر گرد یجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ در

 گرید یباشد و از سو یم یاز الزامات صدور مفاصا حساب توسط شهردار  یاجتماع نیعالم از سازمان تأمپاسخ است نکهیبه ا تیعنا با

بر اعالم  یکشور مبن یها یار یها و ده یو سازمان شهردار  یاجتماع نیسازمان تأم نیماب یف ١٨/٣/٩٤نظر به تفاهم نامه مورخ 

 مهیسازمان مزبورحق ب نکهیبه ا تیو با عنا انیمتقاض مهیصول حق بجهت محاسبه و و یاجتماع نیمبه سازمان تأ یعوارض شهردار 

   د؛ینما یمحاسبه م یپرداخت  یها شیف یخود را بر مبنا

از تفاهم نامه مذکور عمًال  یناش یمراحل ادار  ریس لیسال، به دل یانیپا یکار و ازدحام ارباب رجوع در روزها یفارغ از حجم باال فلذا

. از  ستیممکن ن یادار  یعال یدر مصوبه شورا یو پروانه ساختمان ظرف مدت دو روز اعالم انکاریخالف، پا عدم یامکان صدور گواه

   بیمشمول تصو انیحفظ منافع متقاض یدر راستا ررو مصوبه حاض نیا

ده واحده به محترم، ضمن لغو مهلت مندرج در متن  صورتجلسه، متن ما یاعمال نظر فرماندار  یدر راستا حالیا یاست . عل شده

  اصالح خواهد شد. لیشکل ذ

از  یاز آن ناش یسال که بخش قابل توجه انیبه پا یمنته یدر روزها یدرخواست پروانه ساختمان یباال ینظر به تقاضا واحده : ماده

 ییسورشت به تقاضا ها از  یبه موقع شهردار  ییپاسخگو تیسو و عدم وجود ظرف کیشهر رشت است، از  یلیاصالحات طرح تفض

سال  انیکه تا قبل از پا یأخذ پروانه ساختمان انی" متقاض شود که : یمحترم، مصوب م رونداناز حقوق شه انتیو با هدف ص  گرید

سال  یتعرفه عوارض صدور پروانه ساختمان شیکنند، مشمول افزا فیتکل نرا تع یعوارض مترتب بر درخواست پروانه ساختمان

  نخواهند شد. ١٣٩٨
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  هارم:چ دستور

 ر،یقبر به مشاه یبر " اعطا یشورا مبن رخانهیدر دب ٢٢/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٧٥محترم شورا ثبت شده به شماره  یاعضا یشنهادیطرح پ

  تبصره به شرح ؛ ٤ماده واحده و  کیمفاخر و هنرمندان شهر رشت " مشتمل بر مقدمه، ضرورت طرح و 

  واحده:  ماده

  تا ضمن تعامل دیاتخاذ نما یبیرشت ترت یاست شهردار  یرمندان، مقتضپاسداشت مفاخر و هن تیتوجه به اهم با

مفاخر و  ر،یشهرستان، پس از ارتحال هر کدام از مشاه یسازمان آرامستان ها و اداره فرهنگ و ارشاد اسالم نیماب یف یهمکار  و

  .ردیانجام پذ گانیبه صورت را قبر یخدمات کفن، دفن و اعطا هیکل زانیعز  نیا گاهیهنرمندان شهر رشت با حفظ شأن و جا

  شهرستان رشت خواهدبود. یمفاخر و هنرمندان، توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالم ر،یمشاه یو معرف صیتشخ :٢ تبصره

 یبا امکان بارگذار  یسامانه ا یرشت بر راه انداز  دیمفاخر و هنرمندان فق ر،یدر خصوص بانک اطالعات مشاه یشهردار  :٣ تبصره

هوشمند جهت سهولت در  وسکیالمقدور با نصب ک یدر پرتال سازمان آرامستان اهتمام نموده و حت زانیآن عز  یوگرافیباطالعات و 

  .دیاقدام نما بوطبه قطعات و اطالعات مر یدسترس

خت المان، تا جهت ارج نهادن به مقام هنرمندان و مفاخر محل مقبره و قطعات مرتبط با سا دیاتخاذ نما یبیترت یشهردار  :٤ تبصره

و   یفرهنگ ونیسیکم ٢٥/١٢/٩٧. پس از طرح در جلسه مورخ ردیمناسب صورت پذ یهنرمندان شاخص فضاساز  سیو تند ادمانی

قبر به  یطرح اعطا ،ینظر و أخذ رأ تبادلمذکوردر جلسه مطرح و پس از بحث و  ونیسیشورا وأخذ گزارش از کم یاجتماع

  قرار گرفت. بیتبصره به اتفاق آرا مورد تصو ٤ماده واحده و  کیبا  شهر رشت دیو هنرمندان فق ر،مفاخریمشاه

شـهر رشـت، برابـر  یاسـالم یشـورا ٢٧/١٢/٩٧و  ٢٢/١٢/٩٧و  ٢٠/١٢/٩٧در جلسات مورخ  یحامد عبداله یآقا بتیسپس با توجه به غ

حامـد  یآقـا حاتیاز ارائـه توضـ قرار گرفـت کـه پـس یمورد بررس شان¬بتیشهر غ یاسالم یشورا یداخل نامه¬نآ ١٦ماده ٢تبصره

  تشخيص داده شد. هموج شان¬بتیبه اتفاق آرا غ یعبداله

  .افتی انیبا ذکر صلوات پا ٢٠:٣٠رأس ساعت  جلسه برگزار گردد. ٢٦/١/٩٨شورا روز دوشنبه مورخ  یجلسه بعد د؛یمقرر گرد انیدر پا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س ، فرهام زاهد پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

 ی، حامد عبداله حجت جذب ، یبهراد ذاکر ،  نش محمد حسن عاقل م
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شهر رشت به اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای تاد و هشتمین جلسههش ٢٤/١/٩٨مورخ١١٩براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:
بـه منـاطق  یدر خصوص  "کمک و امداد رسان ٢١/١/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٠٢رف ـ رشت به شماره ش یشهردار  یتیدو فور  حهیال  -

  .یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٦٠٤ فیزده کشور " از محل رد لیس

معصـومه  دهیبـه خـانم سـ یدر خصوص  "کمـک مـال ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٧١٣رف ـ رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  .یودجه سال جار ب یخدمات شهر  ٤١٧٠١ فی" از محل ردیموسو

 تیر یسازمان مـد٩٧در خصوص " اصالح بودجه سال  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٧٧١ –رف  رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  ) " یوستیرشت( پ یحمل و نقل بار و مسافر شهردار 

آتـش  سازمان ٩٧در خصوص "اصالح بودجه سال  ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٦١٥ –رف  رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  )"یوستیرشت  (پ یشهردار  یمنیو خدمات ا ینشان

  شورا: ياز دستور منش شيپ نطق
والدت  کیو تبر  یمحمد جواد شعبان دینامه شه تیاز وص یمحترم شورا با قرائت بخش یمنش رزاد،یجلسه، سرکار خانم فاطمه ش یابتدا در

جوان در  یروهاین لیاز گذشته از پتانس شیجوان در کشور ب یرویه وجود نکردند:  با توجه ب یدوار یاکبر(ع) و روز جوان ابراز ام یحضرت عل

  استفاده شود.  یتیر یمد یپست ها

باشند تا  یمحصوالت داخل دیبه فکر رونق تول ل،یتعط مهین یخواستند تا با فعال کردن کارخانه ها النیاز استاندار محترم گ نیهمچن شانیا

  مرتفع گردد.   زیمشکل اشتغال ن

  زده بر طرف گردد. لیس یمشکل استان ها یکردند: با همت مردم و مسئوالن به زود یدوار یمحترم شورا سپس ابراز ام عضو

  شورا: سيياز دستور نائب ر شيپ نطق
هرکجا روز جوان گفتند: هر روز، روز جوان است و تجربه نشان داده است  کیمحترم شورا با تبر   سینائب رئ ،یرضا رسول یادامه جناب آقا در

ارتش در مناطق  یروهایروزها ن نیشدند ا ادآوریداشت روز ارتش، یبا گرام یرسول ی. آقامیا دهیآمدند به اهداف نظام رس دانیجوانان به م

  کنند. یبه مردم خدمت م دهز لیس

 نیمانع ثبت ا یاسیس ید نگاههارس یکردند و گفتند: به نظر م فیتوص یخانه ابتهاج را روز تلخ بیمحترم شورا حادثه روز جمعه و تخر  عضو

خواست ملک را بفروشد.  یملک اعتبار در نظر گرفت. مالک هم نم دیخر  یکرد و برا یر یملک جلوگ نیا بیاز تخر  یاپیخانه شد. شورا دو سال پ

  ایشد  یم یشهردار  یدر محور پروژه ها دیخانه با

ها از  بیاز آس یار ینخواهند کرد. بس ادی یکیاتفاق ناگوار به ن نیاز مسببان ا گانندینگردد. آ بیکرد تا تخر  یخانه را ثبت م دیبا یفرهنگ راثیم

  کنم. یم یحادثه تلخ عذر خواه نیدهد و از شهروندان بابت ا یتنگ نظرانه رخ م ینگاه ها نیهم

انتخاب را داشته  نیداشته تا بهتر ماه گذشته تمام تالش خود را معطوف ١٠ یشهر  ط یبا اشاره به انتخاب شهردار گفتند: شورا یرسول یآقا

 یالزم را برا یمشورت گرفته و کنترل ها شهی. شورا همرفتیانتخاب ها را نپذ نینکرده و وزارت کشور ا یباشد. به لحاظ قانون شورا کوتاه

  .منما فیتکل نعشهردار را  ت تیوضع میهفته بتوان انیو تا پا ردیگ انینگران کننده پا طیشرا دوارمیداشته است. ام انامزده

  

 فاطمه شيرزاد جلسه :  منشي    *        ١٨ساعت    ٢٦/١/٩٨ دوشنبه   *       ٨٨ :  شماره فوق العادهجلسه   
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  از دستور ناطق اول : شيپ نطق
لرستان انتخاب شده  نیبه عنوان استان مع النیاست که گ یشهر گفتند: باعث خرسند یپور، عضو محترم شورا یحاج لیاسماع یآقا سپس

 یعدم احراز حکم شهردار از سو به موضوع شانیخطه شتافت. ا نیزدگان ا لیبود که به کمک س یشهردار  نیرشت نخست یشهردار  ایاست و گو

همه  نیاندازند. متأسفم ا یرا به گردن فقدان شهردار م یمشکل نیشده که کوچکتر  یبه گونه ا طیو ابراز کردند: شرا ودندوزارت کشور اشاره نم

دستگاه  یبا هماهنگ  یشهردار پست  یتصد یکه برا یا نهیپرسد که چرا سه گز  ینم یدارند. کس یهزار رأ٤٠٠است که بالغ بر  یهجمه به افراد

فشارها  م،یکن یآن ها صادر نشد. هرچه سکوت م یبرا یوزارت کشور قرار نگرفت و حکم دشده  مورد تا یمعرفتوسط شورا  ینظارت یها

. چرا کندیم یاز ب شانی. چطور وزارت کشور با رد افراد، با آبروابدی یم شیها به شورا افزا یاخالق یها و ب یشود و ناجوانمرد یم شتریب

داشته باشد به نام  یعملکرد بد نیهر کس کوچکتر  دیخانه خدا باالتر است. چرا با یافراد ازآبرو یآبرو ظشود. حف ینم انیمستندات رد افراد ب

  نوشته شود. یشورا و شهردار 

محترم شورا خواستند پاسخ اظهارات رسانه  یگله کردند و از سخنگو یدر ادامه سخنانشان از نحوه برخورد رسانه مل نیمحترم شورا همچن عضو

تا  د،بو یقانون ری. اگر کار شورا غمیکار کن دیبا هیبا کدام روح دیدولت هست یعال ندهینما یگفتند: جنابعال زیرا بدهند و خطاب به استاندار ن یمل

  ق کرد.اخال تیرعا دیخواهند دنبال آرامش باشند. با ینم گرانید ایکنون شورا منحل شده بود. گو

. چرا از همه میبه گردن شهروندان گذاشت یحق انشعاب، بار مال بیگله کرده و گفتند: با تصو یر یگیپ تهیاز کم  نیپور همچن یحاج یآقا

شود و به مردم خدمات  نهیخاص هز  یشده در پروژه ها افتیباشد تا وجه در  ریگیشورا پ ندهیشود. قرار بود نما یم افتیوجه در  نیشهروندان ا

 نیهمچن شانیشود. ا نهیهز  یمحل یخانه ها هیاحداث تصف یداشته است تا برا یافتیماه گزارش دهند چقدر اداره آب در ٣بود هر  ار. قرمیده

  ابطال گردد. ٣و اگر گزارش ندادند، مصوبه شورا در خصوص تبصره  ردیبا شرکت آبفا صورت گ نهیزم نیدر ا یخواستند تا مکاتبه ا

 تهیبهداشت در کم زیبرنامه و بودجه، توسعه و عمران و ن یها ونیسیکم یرؤسا یعنیعضو شورا ٣گفتند:  ٣ر مورد تبصره د زین یرسول یآقا

ها به شورا  یافتیدر  زانیعامل شرکت آبفا، گزارش م ریگذاشته شود و با دعوت از مد نهیزم نیدر ا یحضور دارند و الزم است جلسه ا یر یگیپ

  .ردداعالم گ

  دستور ناطق دوم :از  شيپ نطق
 یها حاک دهیعالقه دارند از شورا انتقاد کنند شن یمجلس گفتند:  برخ ندگانیاز نما یدر انتقاد به رفتار برخ یدکتر بهراد ذاکر  یجناب آقا نیهمچن

نوشته  راافتد بنام شو یر مدر شه یشده که هر اتفاق یبه گونه ا طیشرا هیتالش کردند و حال زادهیقلیعل یعدم صدورحکم آقا یاز آن است که برا

  شود.  یم

کنم  یم هیتوص یدولت رانیمد یگفتند:  به برخ النیگ یفرهنگ راثیکل م ریمد یر یخانه ابتهاج و موضع گ بیمحترم شورا با اشاره به تخر  عضو

پاس  ید.توپ را به سمت شهردار ساعت دو مصاحبه متناقض انجام دادن ٢٤در فاصله  رایشده اند ز  مریدچار آلزا ایبه پزشک مراجعه کنند گو

  دیخر  یاعتبار برا صیارسال گردد و افزودند: هرچند خودم مخالف تخص یفرهنگ راثیم یبرا یرسم هیخواستند جواب نیهمچن شانیا. دینده

  ملک انجام داد. نیا دیخر  یشورا تالش خود را برا یخانه ابتهاج بودم ول

 ندگانیاز نما یمورد توجه است. برخ شتریانتقاد ها ب یسخت اقتصاد طیشرا لیاست و به دل کیدادامه دادند: انتخابات مجلس نز یذاکر  یآقا

نقش داشتند.  زادهیقلیعل یحکم آقا یاز دوستان در عدم اعطا یفراموش کرده اند برخ ایکرده اند از شورا انتقاد کنند. گو دایمجلس عالقه پ یفعل

  کنند. یرا دنبال م یگر یدر وزارت کشور مقاصد د دید. شاسوال برو ریز   ندگانینما یبرخ تیکفا دیبا

ما و مردم رسانه ها هستند. چه  نیشده و گفتند: رابط ب یانتخاب شهردار به صورت علن یمحترم شورا سپس خواستار ادامه جلسه و بررس عضو

.  ضمنا هنوز وزارت کشور ستین دمورد تا بودن جلسه یعلن ریاست. غ یعیباشد اختالف نظر طب یعلن ریغ دیهست که جلسه با یمخف زیچ

ها  یشی. مصلحت اندمیکن یبر انتخاب خود پافشار  دینکرده است. بنده تا وزارت کشور هم رفتم. با هیارا قلزادهیعل یرد آقا یبرا یمستندات چیه

  قضاوت کنند. تا مردم مرا شفاف به مردم بگو نهایها را زده است. وزارت کشور مقصر است. ا بیآس نیبزرگتر 

تمام شده است. موضوع انتخاب  یدادند: طبق قانون دستور جلسه  امروز مشخص بوده و جلسه رسم حیتوض نهیزم نیدر ا یعلو یآقا انیپا در

  .ردیقرار گ یموضوع تحت بررس یرسم رینشست غ کیبود تا در  نیشورا بر ا یشهردار، در دستور کار جلسه امروز قرار ندارد نظر اعضا
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  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

شـورا،  رخانـهیدر دب٢١/١/٩٨مورخ ٨٥ثبت شده به شماره  ٢٠/١/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-١٠٠٦٤-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال  -١

در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر  تیفور  کی دی" با قیمخابرات یها عرصه به منظور احداث دکل ی"أخذ مجوز واگذار 

  ارجاع شود. ربطیذ ونیسیبه کم یاتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عاد بهآن،  تیفور  کیضمن مخالفت با  یأخذ رأ و

  

  **   اتـوبـمص  **

  اول:  دستور
 ٢٤/١/٩٨مورخ  ١١٣ثبت شده به شماره  ٢١/١/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٠٢-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  یتیدو فور  حهیال 

 یاسالم یمحترم شورا استیر  ١٥/١/٩٨/ش مورخ ١٣٩٨-٢٨به نامه شماره  تیبا عنا یشهردار  نکهیابر  یشورا، مبن رخانهیدردب

در کشور، نسبت به پرداخت مبلغ  ریاخ لیاز س دهید بیآس مناطقبه  یهمگان یشهر رشت در خصوص کمک و امدادرسان

 یسال جار  یخدمات شهر  ٤١٦٠٤ یاعتبار کد  فیزده کشور از محل رد لیبه مناطق س یکمک و امدادرسان الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠

 ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ د،یمترقبه" اقدام نما ریحوادث غ دگانیتحت عنوان "کمک به خسارت د

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیآن با پ تیدو فور  بیضمن تصو

  دوم:  دستور
 رخانهیدر دب ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٥ثبت شده به شماره  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٧١٣ –رشت به شماره ش رف  یشهردار  حهیال

در نظر دارد؛  یشهردار  نکهیبر ا یشهر مبن یاسالم یشورا ٢٩/١١/٩٧جلسه مورخ  نیشورا، اعالم وصول شده در هفتاد و هشتم

 یاز رزمندگان دوران دفاع مقدس م که یمعصومه موسو دهیبه خانم س یمال ککم الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 

بودجه  ٤١٧٠١ یکد اعتبار  فیباشند، از محل رد یم یمساعدت مال ازمندیخود ن یمنزل مسکون لیباشد و جهت ساخت و تکم

پس از طرح در جلسه  د،یو اشخاص" اقدام نما یتحت عنوان"کمک به موسسات خصوص یسال جار  یخدمات شهر 

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و  ونیسیشورا و اخذ گزارش از کم یبودجه و حقوق برنامه و ونیسیکم ٢١/١٢/٩٧مورخ

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیبا پ یتبادل نظر و أخذ رأ

  سوم:  دستور
 رخانهیدر دب ٢٥/١١/٩٧مورخ  ٢٨٤٦ثبت شده به شماره  ٢٤/١١/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٨٧٧١ –رشت به شماره ش رف  یشهردار  حهیـ ال٣

اصالح بودجه سال  وستیشهر به پ یاسالم یشورا ٢٩/١١/٩٧جلسه مورخ  نیشورا، اعالم وصول شده در هفتاد و هشتم

 ٢١/١٢/٩٧پس از طرح در جلسه مورخ ب،یو تصو یجهت بررس شتر یحمل و نقل بار و مسافر شهردار  تیر یسازمان مد٩٧

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ  ونیسیز کمشورا و اخذ گزارش ا یبرنامه و بودجه و حقوق ونیسیکم

قرار  بیمورد تصو ا) "  به اتفاق آریوستیرشت( پ یحمل و نقل بار و مسافر شهردار  تیر یسازمان مد٩٧" اصالح بودجه سال  یرأ

  گرفت.

  چهارم:  دستور
شورا،  رخانهیدر دب ٢٧/١٢/٩٧مورخ  ٣١١٢به شماره ثبت شده  ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٢٥٤٩٠٦-ر رشت به شماره ش ینامه شهردار 

 ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ ب،یو تصو یجهت بررس ١٣٩٨بودجه سال  ییضوابط اجرا وستیبه پ

  .هفته مسکوت بماند کیبه مدت  شتریب یمورد نظر جهت بررس حهیال دیگرد ررشورا به اتفاق آرا مق سیرئ شنهادیبنا به پ

  پنجم: دستور
شورا،  رخانهیدر دب٢٦/١٢/٩٧مورخ ٣١١٠ثبت شده به شماره  ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٦١٥-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال

اصالح بودجه سازمان آتش  وستیشهررشت، به پ یاسالم یشورا ٢٧/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیاعالم وصول شده در هشتاد و ششم
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 ونیسیکم ٢٥/١/٩٨پس از طرح در جلسه مورخ  ب؛یو تصو یجهت بررس١٣٩٧رشت در سال  یشهردار  یمنیو خدمات ا ینشان

"اصالح  یمذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ ونیسیشورا و أخذ گزارش از کم یبرنامه، بودجه و حقوق

  قرار گرفت. بیاق آرا مورد تصو) به اتفیوستیرشت ( پ یشهردار  یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان ٩٧بودجه سال 

  ششم: دستور
در  ٧/١٢/٩٧مورخ  ٢٩٥٧ثبت شده به شماره  ٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٢٣٩-رف رشت به شماره ش یشهردار  یتیدو فور  حهیال

 یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول ٥٩ماده  یاجرا یرشت در نظر دارد؛ در راستا یشهردار  نکهیبر ا یشورا، مبن رخانهیدب

با بانک ها و  یر یرقابت پذ ،یو وصول مطالبات شهردار  ینگینقد شیمنظور افزا بهو  ١/٢/٩٤کشورمصوب  ینظام مال

موجود و  یها میو تحر  یرکود اقتصاد طیبا توجه به شرا نیشهروندان در بخش ساخت و ساز و همچن قیو تشو یتمندیرضا

بودجه مصوب، به منظور  یآمدهابر ارزش افزوده و بجهت تحقق در اتیمال قانون یاز اجرا یناش یمنابع درآمد ریکاهش سا

و محقق شدن  یمطالبات شهردار  افتیو در  ٩٨در سال  یشهردار  یها¬نهیرشت و پرداخت هز  یشهردار  یانجام تعهدات مال

از طرح در جلسات  پس د،ی) اقدام نمایوستیپ حهی" (ال٩٨سال  یشنهادیپ یقیتشو زهیجا حهی"ال بیدرآمد، نسبت به تصو

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و  ونیسیشورا و اخذ گزارش از کم یعمران و توسعه شهر  ونیسیمک ٢٤/١/٩٨متعدد مورخ 

هفته  کیبه مدت  شتریب یمورد نظر جهت بررس حهیال دیشورا به اتفاق آرا مقرر گرد سیرئ شنهادیبنا به پ ،یتبادل نظر و أخذ رأ

  مسکوت بماند.

صبح روز  ٩پست شهردار رأس ساعت  یمحترم تصد ی دایشــورا به منظور ارائه برنامه کاند یجلسه بعد د؛یمقرر گرد نینهمچ

  .افتی انیبا ذکر صلوات پا ٢٠جلسه رأس ساعت  گردد. لیتشک ٢/٢/٩٨دوشنبه مورخ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س ، فرهام زاهد پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

 ی، حامد عبداله حجت جذب ، یبهراد ذاکر ،  نش محمد حسن عاقل م
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  ١٣٩٨ارديبهشت ماه  
 ٩٣الي      ٨٩جلسه   
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  در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی : مهمترین مباحث طرح شده

همچنين با توجه به عدم توانايي كار نامبرده پيشنهاد ، با پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص كمك مالي به آقاي محمود نجفي موافقت -

نيز همكاري الزم را در  مي گردد ترتيبي اتخاذ گردد تا باهمكاري كارفرما نسبت به بازنشستگي پيش از موعد ايشان اقدام گردد و شهرداري

 اين خصوص مبذول دارد.

با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص اعطاي امتياز تشويقي در زمان صدور پروانه به مالكين امالك واقع در طرح هاي عقب  موافقت -

 نشيني

و پسماند شهرداري رشت در  با الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص تعرفه بهاي خدمات پيشنهادي سازمان آرامستان؛ عمران موافقت -

 ٩٨سال 

با کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص اخذ مجوز واگذاري عرصه به منظور احداث دكل هاي مخابراتي همچنین  موافقت -

و مقرر گرديد؛ شهرداري پس از تشكيل كارگروهي متشكل از روساي كميسيون هاي عمران و توسعه شهري شورا و نيز برنامه، بودجه 

حقوقي شورا، مديرعامل سازمان فاوا، رئيس اداره امالك شهرداري ، رئيس اداره حقوقي شهرداري و شهرداري منطقه مربوطه، اقدامات 

د كارگروه مزبور در خصوص صدور مجوز احداث دكل مخابراتي به عمل آورد.  قانوني الزم را پس از تا

مفروز و  ٤بخش  ٤٤سنگ  ٣٠٦٧تقاضاي صدور مجوز ابتياع پالك ثبتي فرعي به الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص  موافقت -

 ٢قطعه  ١١٤مجزي شده از 

با کلیات پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص افزايش اعتبار بودجه باشگاه شهرداري رشت همچنین مقرر گرديد تا بصورت اليحه  موافقت -

 به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه گردد.

 بودجه شهرداري رشت ١٧و  ١٦العمل ماده با دستور  موافقت -

ملك مربوط به وراث جهانتاب كه  اليحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص ملک وراث جهانتاب و يوسفي پور که مقرر گردید: بررسی -

گردد. در صورت  لایر است، قدر السهم مربوط به خانم منيرالسادات جهانتاب پرداخت ١٫٠١٤٫٨١٤٫٠٠٠ارزش آن بر اساس گزارش كارشناسي 

  عدم دسترسي به وراث ديگر، باقي مبلغ به حساب صندوق دادگستري واريز گردد تا مشمول افزايش قيمت در سال هاي آتي نگردد.

ملك مربوط به وراث يوسفي پور، گزارش كارشناسي از سوي شهرداري ارائه گردد، مضافًا، ضرورت خريد ملك از سوي شهرداري منطقه       

 تبًا به شورا و كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا اعالم گردد.مربوطه ك

با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص مطالعات پيشنهادي راه اندازي خيابان غذا همچنین مقرر گردید: در راستاي  مخالفت -

و سرمايه گذاري را ظرف يك ماه به صورت  نيازسنجي و جانمايي در يك خيابان يا مكان معين، مطالعات الزم صورت گيرد و طرح توجيهي

  اليحه به شورا ارائه نمايد.

  

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

 نقش  پدافند غیرعامل در مقاومت  شهررشت درشرایط بحران .. بررسی -

  تبا الیحه ارسالی شهرداری در خصوص امتیاز تشویقی طرح های عقب نشینی شهرداری رش موافقت -

  الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص ارزش معامالتی ساختمان بررسی -

 درخصوص ساخت وساز در زمین های نسقی بحث و بررسی -

  درخواست شهرداری رشت در خصوص معرفی زمین جهت احداث اماکن ورزشی درمحالت شهر بررسی -

     ٩٨ای آرامستان ، عمران و پسماند شهرداری  در سال با الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص تعرفه بهای خدمات سازمان ه موافقت -

 عودت الیحه ارسالی شهرداری رشت جهت اصالح در خصوص مجوز واگذاری عرصه بمنظور احداث دکل مخابراتی -

 عودت الیحه ارسالی شهرداری رشت جهت اصالح در خصوص ساماندهی دکل ها ، آنتن ها -

 ٣٠٦٧خصوص مجوز ابتیاع پالک ثبتی با الیحه ارسالی شهرداری رشت در  موافقت -

 "تشکیل  کارگروه تخصصی فضای سبز شهری "با طرح الزام شهرداری به   موافقت -
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 "تشکیل کارگروه منظر شهری "با  طرح الزام شهرداری به   موافقت -

 با فراخوان اعالم آمادگی سرمایه گذاری سرمایه گذاران بر روی عرصه سازمان خدمات موتوری موافقت -

 در مورد اسناد موزه مشروطه گیالن                                                                                             و بررسیبحث  -

 

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

بهای خدمات پیشنهادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده  با کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تعرفه موافقت -

دفترچه تعرفه بهای این سازمان (بهای مربوط به خدمات  ٥و همچنین مقرر گردید: در ماده  ٩٨های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

  کارشناسی)  همانند بهای خدمات کارشناسی در مناطق محاسبه شود .

و کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی  ٩٧صدی نسبت به سال در ١١با افزایش   موافقت -

 سازمان آرمستان ها 

و کلیات الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی  ٩٧درصدی نسبت به سال  ١٥با افزایش  موافقت -

 ٢جدول شماره  ١١و  ١٠و همچنین مقرر گردید: درآمد حاصل از ردیف  ٩٨رشت در سال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

 همانند سرانه بدون واسطه به حساب سازمان اتش نشانی واریز گردد.

و  ٩٨با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان پسماند شهرداری رشت در سال  موافقت -

ریال و همچنین هزینه دفع یک کیلو گرم  ٦٢٠گردید: هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلو گرم پسماند عادی شهری  همچنین مقرر

 ریال صورت پذیرد. ٣٥٠پسماند عادی شهری در شهر رشت 

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

o ت اقدامات الزم را برای تشکیل دبیرخانه ساماندهی زرجوب و گوهر رود و تاالب عینک رشت با رویکرد احیا و مشارکت شهرداری رش

متخصصین، افرادصاحب نظرو شهروندان، راه اندازی نماید و فراخوان مسابقه طرح های نوین مهندسی دراین زمینه را در دستور کار خود 

 قرار دهد.

o خدمات شهری شهرداری رشت پیش از اجرا با سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در میان گذاشته شود.  تمامی برنامه های حوزه  

o  با توجه به دپوی زباله و سرازیری شیرابه در برخی از محالت شهر رشت ،مناطق پنج گانه شهرداری رشت و سازمان پسماند  با نظارت

  بیشتری به این مهم بپردازند . 

o پنج گانه نسبت به شناسایی زمین های مستعد برای ایجاد پارک های محله ای و فضای سبز در سطح شهر(خصوصا  شهرداری های مناطق

  محالت کم برخوردار) اقدام نمایند. 

o  شهرداری رشت از بکارگیری نیرو های نا کار آمد و سفارشی در کارخانه کود آلی خودداری کند و از نیرو های متخصص و فنی در این حوزه

  فاده شود. است

o  شهرداری رشت نسبت به فرهنگ سازی و اجرای طرح حذف پالستیک و جایگزینی ساک های پارچه ای در نانوایی ها و مساجد و... اقدام

  نماید. 

o  شهرداری رشت نسبت به نصب تابلو های بازدارنده و اقدامات فرهنگی به منظور جلوگیری از سرازیری زباله در حاشیه تاالب عینک اقدام

  نماید. 

o .شهرداری رشت با توجه به جلوگیری از خطرات زیست محیطی بحث حق آبه تاالب عینک رشت را به طور جدی در اولویت کاری قرار دهد  

o   شهرداری رشت با توجه به نصب برخی از وسایل ورزشی مخصوص معلولین در پارک ها ی سطح شهر اجرای این قدامات را بر اساس

  ولویت قرار دهد. معیارهای شهرسازی در ا

o .مقرر شدشهرداری رشت نسبت به تدوین و اجرای طرح جامع مناسب سازی محیط شهری اقدام نماید 
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :

 تصویب الیحه ی ارسالی شهرداری رشت با اصالحاتی در خصوص جوایز تشویقی ساخت و ساز در شهر رشت  -

  شهرداری رشت ٩٨ی ارسالی شهرداری با اصالحاتی در خصوص ضوابط بودجه سال تصویب الیحه  -

 موافقت با الیحه ی پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون نامگذاری معابر -

  موافقت با کلیات الیحه ی ارسالی شهرداری رشت در خصوص بودجه باشگاه شهرداری رشت همچنین مقرر گردید: -

 یحه ای جهت تصمیم گیری نهایی به شورا ارایه نماید.شهرداری پیشنهاد مشخص خود را طی ال -

 مشارکت در اکران مستند و بزرگداشت موسیو آرسن و حضور بر سر مزار آن نیکو کار. -

 مشارکت در برگزاری جشن نیمه شعبان در پیاده راه فرهنگی . -

 نین تجلیل از فرهنگیان حاضر در جلسه.دیدار و تجلیل از  منتخبین شورای دانش آموزی شهر رشت به مناسبت روز شوراها و همچ -

 تجلیل از برگزیدگان مسابقه رنگ آمیزی تخم مرغ های رنگی و ارایه گزارش سازمان سیما و منظر -

 بررسی نقشه ی مهندسی فرهنگی شهر رشت تدوینی موسسه ی  امتداد روشنگری ماه گویان -

 س روسای کالنشهرها و مراکز استان هابررسی میزبانی کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و سومین اجال -

  

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

  برگزار نگردید .جلسه ای 
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  ۱۳۹۸اردیبهشت   گانه شوراهای پنجآمار عملکرد کمیسیون

  سی شدهبررهایتعداد نامه  تعداد جلسات     کمیسیون                   
تعداد نامه های طرح شده 

  در صحن شورا

  ١١  ١٠  ٣  برنامه و بودجه و حقوقی

  ١  ٦  ٤  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ٣  ١٣  ٦  توسعه و عمران

  ٢  -   -   حمل و نقل و ترافیک

  ٣  ٤ ٤  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  

  دبیرخانه شورا

  فقره   ١٦٠  :های واردهتعداد نامه

       بودجه و وبرنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت     

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمران توسعه
  حمل و نقل   

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق    و اجتماعی فرهنگی

١٢٨  -   ٦  -   ٧  -   ١٩  

  فقره  ٣١٨  تعداد نامه های صادره:

  

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ٧   تعداد جلسات:

   مصوبه ١٩ تعداد مصوبات:

  و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  بهداشت،    

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه 
  حمل و نقل    

  و ترافیک     
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

٢  -  ١  ٢  ٣  ١  ١٠  
  

  

  



  
  
  
  
  
  

٢١  
 

   :  ١٣٩٨ماه   ارديبهشت اهم مصوبات شورا در                         
  
  رشت. بحث و بررسی انتخاب شهردار -

  ( پیوستی) ٩٨بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال  -

  تنی رشت   ٦٠٠بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص مشارکت در سرمایه گذاری احداث و بهره برداری نیروگاه زباله سوز  -

الی به آقای محمد ریال (پنج میلیون تومان) کمک م٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان  ٤١٧٠١صادق امینی از کارکنان بازنشسته شهرداری، از محل ردیف کد اعتباری 

  "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص".

قای ریال (پنج میلیون تومان) کمک مالی به آ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات  ٤١٧٠١عبدالرضا حسنجانی از محل ردیف کد اعتباری 

  خصوصی و اشخاص".

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٢بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص بند  -

 یه شرکتها و خودروهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت در سالبا موضوع ((نرخ جدید کرا١٩/١/١٣٩٨

قانون تشکیالت وظایف و ٨٠ماده  ٢٦قانون شهرداری ها و بند ٤٥ماده  ١٥نظر به اینکه به استناد بندمقرر گردید اعالم گردد؛  ))١٣٩٨

شهرداری و سازمان های وابسته از وظایف و اختیارات شورای اسالمی  اختیارات شوراها، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط

شهر رشت است و نرخ اعالمی نیز پس از بررسی های میدانی و کارشناسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن نرخ تورم در چند 

ن تر از نرخ ماه اخیر و لحاظ نمودن وضعیت اقتصادی قشر غالب استفاده کنندگان از خدمات مزبور، با درصد  قابل توجهی پا

  تورم مصوب شده است.

تحت عنوان (حق الجسه و حق مشاوره) با مجموع اعتبار ٢٠٥١٠موافقت با پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف کد  -

  .١٣٩٧ریال در بودجه مصوب سال ٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠/٢٤

ریال مساعدت مالی به آقای محمود نجفی از محل ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

  خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص". ٤١٧٠١ردیف کد

لایر کمک مالی به آقای رحیم موالیی از کارگران  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

  خدمات شهری بودجه سال جاری. ٤١٧٠١اکبان) شهرداری منطقه دو از محل ردیف کدبخش خصوصی (پ

  ".٩٨بررسی و تصویب "الیحه جایزه تشویقی پیشنهادی سال -

ریال (یکصد میلیون تومان) به تیم داماش، در ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ -

ریال (یکصد میلیون تومان) به تیم سپیدرود، در صورت ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١به لیک دسته یک و مبلغ  صورت صعود این تیم فوتبال

میلیارد ١٠خدمات شهری بودجه سال جاری با اعتبار  ٣/٢/٤١٦٠٧از محل ردیف کد  برد این تیم مقابل تیم نفت مسجد سلیمان

  ریال تحت عنوان "پاداش پیروزی".

  هزار تومانی به کارگران اختصاص یابد. ٢٥٠همچنین مقرر شد هر فصل یک پاداش  -

بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص اعطای امتیاز تشویقی در زمان صدور پروانه ساختمانی به مالکین امالک واقع در طرح های  -

اضافه گردد، حذف می شود و مصوبات شورای شهر رشت در خصوص تسهیالت عقب  ١٦مقرر گردیده بود به ماده  عقب نشینی.

  لغو می گردد. ١٦/٢/٩٤/ش مورخ ٤٦٥/٩٤و شماره  ٨/١٢/٩٢/ش مورخ ٠٧٠٠/٩٢شینی به شماره ن

  انتخاب آقای ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار شهر رشت. -



  
  
  
  
  
  

٢٢  
 

لایر کمک مالی به آقای رمضانعلی حسن پور شفتی  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ -

  خدمات شهری بودجه سال جاری . ٤١٧٠١ن شرکت خصوصی فضای سبز شهرداری منطقه یک از محل ردیف کدنژاد از کارگرا

بررسی و تصویب"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و نیز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و  -

  ".٩٨فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

  " (پیوستی) ٩٨ه بهای خدمات پیشنهادی سازمانهای آرامستان و پسماند شهرداری رشت در سال بررسی و تصویب "تعرف -

مقرر شد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان عمران پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه در جلسات آتی شورا مورد بررسی  -

  قرار گیرد.

کت آسمان مفرح امید دپارتمان مدیریت شهری کانون تفکر با حضور آقایان خرسندی و معین محمدی به نمایندگی از شر  -

نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام شده بود موضوع  ٩٧زبرالحدید در جلسه شورا جهت ارائه برنامه راهبردی شورا که از تیر ماه 

ات و پژوهش سند راهبردی شورا با حضور مدیریت محترم نوسازی و تحویل اداری شهرداری رشت و مدیریت محترم مطالع

  های شهرداری رشت ارائه گردید.

درخواست مدیرکل محترم حفظ و نشر اثار دفاع مقدس گیالن در خصوص ساخت موزه دفاع مقدس با توجه به اعتبار ارسال  -

  .پیش بینی شده در بودجه سال جاری به شهرداری 

شهرداری رشت تحت عنوان  ٩٨ات سال تعرفه عوارض و بهای خدم ٦٤بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص اصالحیه ماده  -

  "عوارض بر ارزش معامالتی دارایی( اموال) غیر منقول".

بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص انتعقاد قرارداد تأمین رانندگان استیجاری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به  -

  صورت ترک  تشریفات با شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری.

 ٩٨صویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان عمران و  بازآفرینی  فضاهای شهری  شهرداری رشت در سال بررسی و ت -

  (پیوستی)".

رشت مفروز و مجزی شده از  ٤بخش  ٤٤سنگ  ٣٠٦٧بررسی پیشنهاد شهرداری در خصوص "صدور مجوز ابتیاع پالک ثبتی فرعی  -

  (پیوستی)". ٢قطعه  ١١٤

) که در زمان مدیریت چه کسی ٤ای الزم را در خصوص نحوه خرید ملک مورد نظر (شهرداری منطقه مقرر شد؛ شهرداری بررسی ه -

و وضعیت زمین مورد اشاره  و فردی که در این زمینه  ٤صورت گرفته و همچنین چگونگی عدم بررسی موقعیت ساختمان منطقه 

  قصور داشته را به عمل آورده و مراتب را به این شورا اعالم نماید.
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ورا                                                       سات  ج تور     ۱۳۹۸ماه    ارد

  

  

  

 استیشهر رشت به ر ی اسالمی (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورا جلسه نیهشتاد و نهم ٣١/١/٩٨مورخ١٤٧براساس دعوتنامه شماره 

  .دیبرگزار گرد دیبخش قرآن مج یچند از کالم هست یاتیمحترم شورا با قرائت آ سر ،یعلو نیحسریام یجناب آقا

  جلسه: دستور
  انتخاب شهردار رشت یبحث و بررس ـ

  )یوستی( پ ٩٨بودجه سال  ییضوابط اجرا بیو تصو یبررس ـ

 یگـذار  هیبر مشارکت در سـرما یمبن ٢/٢/٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٢٨٧رشت به شماره ش رف ـ یشهردار  یتیدو فور  حهیال یبررس -

  رشت . یتن ٦٠٠زباله سوز  روگاهین یاحداث و بهره بردار 

  شورا: يقبل از دستور منش نطق
داشتند  یهمه شهدا را گرام ادیراد،  یبزرگ دینامه شه تیاز وص یمحترم شورا با قرائت بخش یمنش رزاد،یجلسه، سرکار خانم فاطمه ش یدر ابتدا 

 یشعبان که توسط سـازمان فرهنگـ مهیشعبان در محالت و جشن بزرگ ن مهین یها-امام زمان (عج) به جشن الدیم کیبر و سپس ضمن عرض ت

  مراسم تشکر کردند. نیبرگزار شده بود، اشاره نمودند و از حضور گسترده شهروندان در ا یراه فرهنگ ادهیدر پ یورزش

  شورا: سييقبل از دستور ر نطق
سـال فـرج  ٩٨کردند؛ سال یدوار یامام زمان (عج) ابراز ام الدیم کیبا تبر  زیشهر رشت ن یمحترم شورا سیرئ ،یعلو نیرحسیام دیس یآقا سپس

گفتـه و  کیـعرصـه تبر  نیـروز را بـه همـه تالشـگران ا نیسپاه پاسداران، ا سیسالروز تاس کیبا تبر  یعلو یباشد. آقا شانیامام زمان و ظهور ا

و مردم روز بـه روز دلسـوزان خـود را  رسد ینم جهیها به نت تالش نیا یجدا کنند ول ینهاد ارزش نیمردم را از ا شودیروزها تالش م نیافزودند: ا

 یآبـادان یتالش خود را برا دیبا زیاند. ما ن کار بوده یاز مسئوالن پا شیمردان بوده است و مردم ب ریدل نیسرزم شهیهم رانی. اشناسند¬یبهترم

  .میصد چندان کن نیسرزم نیا

موضـوع  نیشـود. همچنـ ییامـروز نهـا دیـو ضوابط بودجه با یقیضوابط تشو کماهه،ی ریبا اشاره به دستور جلسه گفتند: باتوجه به تأخ شانیا

  .میمرتبط استمزاج کرد یها شد. از تمام حوزه یهفته گذشته بررس یرسم ریانتخاب شهردار به صورت غ

که رشت بعد از  نیاعالم کردند با توجه به ا یتماس تلفن یوزارت کشور ط ییو روستا یل حوزه شهر ک ریمحترم شورا ادامه دادند: امروز مد سیرئ

تا دوباره موضوع  دیرا متوقف کن یانتخاب مجدد شهردار  ندینشده اند، الزم است فرا دهم تأ یقبل یها نهیمدت که دچار مشکل شده و گز  نیا

 دوزارت کشور، در صورت عدم تأ یاز سو یتماس دو روز فرصت هست تا پس از اعالم نظر قطع نیگردد. با ا یبررس زادهیقلیعل یآقا تیصالح

  .شود یم یر یگ یانتخاب شهردار رأ یروز پنجشنبه صبح برا نی. بنابراماقدام نما دیجد یمجدد نسبت به انتخاب شهردار 

  از دستور ناطق اول: شيپ نطق
خود در زمان مقرر عمل  یقانون فیاست، گفتند: خدا را شکر که شورا به وظا دهیحق به حقدار رس نکهیا انیاحمد رمضانپور با ب یجناب آقا سپس

  شده شوراست. یمعرف نهیگز  یآمده که وزارت کشور در حال بررس شیپ یطیکرده است. حاال شرا

محترم  سیکه رئ نیمگر ا ستیور هم قابل لغو نکش ریافزودند: دستور جلسه امروز انتخاب شهردار است و با دستور وز  یقانون یتذکر  یط شانیا

  دستور را خارج کنند. نیاعضا ا هیشورا با نظر بق

کشـد!  یچندماه طـول مـ ندیفرا نیا یط یول میصبر کن میتوان¬یاست، م زادهیقلیعل یاعتراض آقا یگفتند: اگر بررس زین یرضا رسول یآقا جناب

  .داست بهتر است آن را مشخص نما تیبهبود وضع یاستااگر در ر میصحبت کن یز یقرار است در مورد چه چ

است. طبق اعالم  زادهیقلیعل یآقا تیصالح یبررس یتعلل در راستا نیدادند: از معاون وزارت کشور سوال شده و ا حیتوض زیمحترم شورا ن سیرئ

  .میکن یصبر م ی، دو روز وزارت کشور دیو حاال با نظر جد میداشته باش یگر یانتخاب د میوزارت کشور، خواست یقبل

 فاطمه شيرزاد منشي جلسه :   *      ١٧:٣٠ ساعت   ٠٢/٠٢/٩٨ دوشنبه   *   ٨٩  : العاده شمارهجلسه فوق 
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  از دستور ناطق دوم: شيپ نطق
 شانینبود. ا یدر جلسه قبل، قانون یر یگ یعدم رأ لیجلسه روز شنبه به دل لیعضو محترم شورا گفتند: تشک گرید ،یبهراد ذاکر  یجناب آقا سپس

 داهایاز کاند یبرخ یداخل و خارج رشت صورت گرفت و حتدر  ییها یکارشکن تیصالح دافزودند: در روند تأ زادهیقلیعل دبا اشاره به عدم تأ

روزهـا زمزمـه دخالـت در  نیـا م،یگـو یمجدد مستقل عمل کند. سربسـته مـ یوزارت کشور در بررس میدوار یروند را دچار مشکل کردند و ام نیا

  .میکن یم یستادگیا هیو توص یخواه ادهیدر برابر هر نوع ز  کنم ی. اعالم مرسد یاز شورا در بحث انتخاب شهردار به گوش م ریغ ییجاها

هنوز  ن،یاز فرورد کماهیبا گذشت  ستین ستهیگفتند: شا یبر پرداخت به موقع حقوق کارگران خدمات شهر  دیمحترم شورا با تأک سیرئ نیهمچن

 یبودجه سال جـار  ییراضوابط اج بیرا به عدم تصو شانیکه سرپرست پرداخت حقوق ا ستیحقوق اسفند پرداخت نشده است. قابل تحمل ن

حقـوق و لبـاس  ریگیعامل سازمان پ ریو لباس مناسب نداشتند. مد ریبادگ یکارگران حت ر،یاخ یروزها دیشد یها¬مرتبط دانسته است. در باران

  پرداخت شود. مانکارانیپرداخت  و سپس پول پ یحقوق پرسنل حجم دیکارگران باشد. ابتدا با

  از دستور ناطق سوم: شيپ نطق
هسـتند و  یونیـلیم یهـا نما فقط به دنبال پسـت و مقـام و پـاداش ریاز افراد مد یبرخ یگفتند: در شهردار  پوریمحمد حسن عل یادامه آقا در

  ها به پست باالتر برسند.  و آن ابدیب دیمنتظرند تا شهردار جد

  کنند. یم یزندگ یمتر ٢٠ یجار یتخانه اس کیو کارگران در  کنند یم یدر رفاه زندگ رانیمحترم شورا افزودند: مد عضو

صـورت  یدر شـهردار  یفراقانون یعدم حضور شهردار، رفتارها لیشدند و گفتند: به دل یخواستار تذکر به سرپرست شهردار  زین یذاکر  یآقا سپس

  .ردیگ یم

و  شـود یانجـام مـ یفراقـانون یتارهـااز رف یار یانجام دهند. بس توانند یبخواهند م یدر نبود شهردار هر کار  کنند یاحساس م رانیاز مد یبرخ

و موجـب  سـتین یهـا در شـأن شـورا و شـهردار  روند وسوء استفاده نی. ادامه استیکه دارد، حاضر به برخورد ن یفیسرپرست هم با روح لط

  .شود یمشورا  یبدنام

  شدند؛ یشرکت یروهاین تیضعو لیتبد یبرا یراهکار قانون هیفرهام زاهد، عضو محترم شورا خواستار ارا یادامه جلسه آقا در

اذعـان  زیـبـود ن یبودجه سال جار  ییضوابط اجرا بیو تصو یبررس رامونیاز جلسه که پ گرید یشهر رشت در بخش یاسالم یمحترم شورا عضو

  اجحاف شود. یبود تا کمتر به کارگران شرکت یپنجم بارها به دنبال راهکار  یداشتند؛ شورا

شده شورا بود و سال گذشته به  هیمدل ارا ،یشهردار  یدر قالب سهام دار  یشرکت جادیدادند: ا حیشورا توضبودجه  ونیسیمحترم کم سیرئ بینا

  .میهم رفت یکل بازرس ریمد داریجذب به د یاتفاق آقا

 ی. در حـالردیـگصورت  یشرکت شوند، تخلفات نیسهام دار ا یشهردار  رانیباب است که اگر مد نیاز ا یبازرس یمحترم شورا افزودند: نگران عضو

  .شود یدر حقوق کارگران م یکه اکنون هم تخلفات

کردند: هدف شورا توازن در پرداخت حقوق  دیدهند و تأک هیراستا ارا نیدر ا یراهکار قانون کیخواستند تا  یاز سازمان بازرس انیزاهد در پا یآقا

  .ندیکارگران است تا شرکتها کمتر اجحاف نما

 عضـو شـدند. یبودجـه سـال جـار  ییو گنجاندن آن در ضوابط اجرا یشهردار  رانیمد یپاداش برا بیواستار تصواحمد رمضانپور خ یآقا سپس

از  یکـی یکه منجر به انفصال از خدمات دولت یشهردار  رانیاز مد یپاداش برخ افتیدر در  یمحترم شورا با اشاره به اشکاالت وارده سازمان بازرس

در  و یقانون یا . چگونه است که در ادارهردیگ یشهرها صورت م گرید یها یداش در همه ادارات و شهردار شد، گفتند: دادن پا یشهردار  رانیمد

  است؟! یقانون ریغ گرید یاداره ا

نحـوه برخـورد سـازمان  نیـکردنـد: ا حیتصـر  کشند، یاست که شبانه روز زحمت م یرانیمد یمشوق برا یپاداش نوع هیارا نکهیا انیبا ب شانیا

 یبـرا یا مصـوبه کیکه شورا  میقانون دار  یاست! کجا یسازمان بازرس یکیو  میدار  ادیاستان گردن کلفت ز  نیاست. ما در ا ییور گوز ،یبازرس

  کنند؟!  ریو دستگ رندیمربوطه را بگ ریمد ایشهردار  یول ردپاداش دا

اخـتالس  یداده نشود! من هرگز قبول ندارم، معاون شـهردار پاداش  یساعت کار کند، اما به و ١٨ یکارمند شود یرمضانپور افزودند: مگر م یآقا

  کرده اند! یمرتبط موضوع را بررس ریکرده است. چند کارشناس غ
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  **   اتـوبـمص  **

  اول: دستور

شهر با توجه به دستور کار جلسه امـروز ابـراز داشـتند: موضـوع انتخـاب شـهردار  یمحترم شورا سر یعلو یدر ابتدا جناب آقا 

کل حوزه  ریامروز مد کهاست  و از آنجا دهیمرتبط استمزاج گرد یشده  و از تمام حوزه ها یهفته گذشته بررس یررسمیرت غبصو

 دـهـم تا یقبل یها نهیاعالم کردند، شهر رشت مدت ها دچار مشکل بوده و گز  یتماس تلفن یوزارت کشور ط ییو روستا یشهر 

تمـاس دو روز  نیـشـود و بـا ا یدوبـاره بررسـ زادهیقلیعل یآقا تیردد تا موضوع صالحانتخاب مجدد متوقف گ ندینشده اند، فرآ

اقدام  دیمجددًا نسبت به انتخاب شهردار جد د،أوزارت کشور، در صورت عدم ت یاز سو یفرصت هست تا پس از اعالم نظر قطع

نتخاب شهردار تا روز پنج شـنبه مسـکوت بمانـد کـه ا یبحث و بررس رامونیرو خواستند تا دستور کار جلسه امروز پ نی. از امنما

دسـتور کـار  دیـگرد رمخـالف  مقـر یرأ ١موافـق و  یرأ ٩با  یمحترم شورا و أخذ رأ سر شنهادیپس از بحث و تبادل نظر بنابر پ

  جلسه انتخاب شهردار برگزار گردد. ٥/٢/٩٨انتخاب شهردار مسکوت بماند و صبح روز پنج شنبه مورخ 

   دوم: دستور
در  ٢٧/١٢/٩٧مـورخ  ٣١١٢ثبـت شـده بـه شـماره  ٢٥/١٢/٩٧مـورخ  ١٣٩٧- ٢٥٤٩٠٦-رف¬رشـت بـه شـماره ش ینامه وارده شهردار 

بودجـه  یـیضـوابط اجرا وستیبه پ  یسالم یشورا ٢٧/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیشورا، اعالم وصول شده در هشتاد و ششم رخانهیدب

ضوابط  یتک تک بندها یلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بررسج رد ب،یو تصو یرشت جهت بررس یشهردار  ١٣٩٨سال 

  .دیبه اتفاق آرا، موافقت گرد یشهردار  شنهادیبا پ ی)  و أخذ رأوست یرشت ( به پ یشهردار  ١٣٩٨بودجه سال  ییاجرا

  سوم:  دستور
 رخانـهیدر دب ٢/٢/٩٨مـورخ ١٩٠ثبت شده بـه شـماره  ٢/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٨٧-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  یتیدو فور  حهیال

احـداث و بهـره  یگذار  هیدر خصوص مشارکت در سرما ١٦/٦/٩٢مورخ  ١٣٣٠٣/١١٢قرارداد شماره الف/ یدر اجرا نکهیبر ا یشورا، مبن

 خیبـه تـار  یاسناد خزانه اسـالم الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٨٠/٧٣مبلغ  ٩٦سال  یرشت از محل اعتبارات مل ینت ٦٠٠زباله سوز  روگاهین یبردار 

موظف بـه پرداخـت  یشهردار  ن،یما ب یدر قالب قرارداد ف کهو از آنجا افتهیرشت اختصاص  یبه نام شهردار  ١٦/١٠/٩٨ دیسر رس

. لذا به جهـت دیپرداخت نما ینیبه ارز نموده و به شرکت چ لیدرا تب یافتیموظف است مبالغ در  زین TTSوجه نقد بوده و شرکت 

 عیسـر  یرشت به جهـت اجـرا یباشد شهردار  یم لیدرصد نرخ تنز  ١٤تا  ١٢رابورس مشمول حدود فروش اوراق مربوطه در ف نکهیا

کونلـون بانـک بـه منظـور  قیـانتقال پـول از طر  اتیروزه جهت عمل ١٠فرصت  جادیقرارداد و رفع بحران زباله سراوان  با توجه به ا

آن را از محـل اسـناد حفـظ ارزش  لیـتنز  نهیمربوطه اقدام و هز  در نظر دارد نسبت به فروش  اسناد خزانه ییمایاز ارز ن یبرخوردار 

هـا، بـا پـادار  یآن توسط سازمان شـهردار  نیکشور و در صورت عدم تأم یها یار یها  و ده یتوسط سازمان شهردار  دیقدرت خر 

با کسر  مبلـغ مـذکور  الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٢به مبلغ » زباله سوز گاهیپروژه احداث جا«تحت عنوان ٣٠٥٠٢٠٢٠١١ یاعتبار  فیدنمودن ر

در  د،یـاعتبـار و پرداخـت نما نیتـأم٩٨در بودجه سـال » سازمان فاوا  یارائه خدمات عمران« تحت عنوان      ٣٠١٠٤٠٤٠٠١فیاز رد

بـه اتفـاق آرا، موافقـت  یشـهردار  شـنهادیآن، بـا پ تیدوفور  بیضمن تصو یو أخذ رأ رجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظ

  .دیگرد

  .افتی انیبا ذکر صلوات پا  ٢٠:٣٠سه رأس ساعتجل -

  

  

  

  

  

  

  ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س ، فرهام زاهد پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

   حجت جذب ، یبهراد ذاکر ،  نش محمد حسن عاقل م

 یحامد عبداله غایبین :
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جنـاب  اسـتیشهر رشت به ر  یاسالم ی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورایجلسه (عاد نی، نودم٧/٢/٩٨مورخ  ٢٠٩براساس دعوتنامه شماره 

  .دیبرگزار گرد دیبخش قرآن مج یچند از کالم هست یاتیمحترم شورا با قرائت آ سیرئ ،یعلو نیحس ریام دیس یآقا

  : دستور جلسه  
بـر "صـدور مجـوز پرداخـت مبلـغ  یمبنـ ٩/٢/٩٨مـورخ  ١٣٩٨-٢٩٠-رف¬رشـت بـه شـماره ش یشهردار  یتیدوفور  حهیال  -

  ".یاز کارکنان بازنشسته شهردار  ینیمحمد صادق ام یبه آقا یتومان) کمک مال ونیلی(پنج م الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

بـر "صـدور مجـوز پرداخـت مبلـغ  یمبنـ ٢٠/٢/١٣٩٨مـورخ  ١٣٩٨-١٠٤-رف¬رشت به شماره ش یر شهردا یتیدوفور  حهیال  -

  ".یعبدالرضا حسنجان یبه آقا یتومان) کمک مال ونیلی(پنج م الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠

مصـوبات هشـتاد و  ٢در خصـوص بنـد  ٨/٢/٩٨مـورخ  ٧٠٧/١/٩٨/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره  ینامه فرماندار  یبررس  -

تحت  یشرکتها و خودروها هیکرا دیبا موضوع ((نرخ جد١٩/١/١٣٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم ی) شورای(عادجلسه  نیهفتم

  )).١٣٩٨رشت در سال  یحمل و نقل و بار و مسافر شهردار  تیر ینظارت سازمان مد

تحـت ٢٠٥١٠کد  فیاعتبار رد شیدر خصوص "افزا ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٤٦٧-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال  -

  ".١٣٩٧در بودجه مصوب سال  الیر ٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠/٢٤عنوان (حق الجسه و حق مشاوره) با مجموع اعتبار 

 الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠بر "صدور مجوز پرداخت مبلغ  یمبن ١٨/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٩٢٠-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  مطبوعات". نهیدر زم یو هنر  یعرصه فرهنگ نیاز فعال یمحمود نجف یبه آقا یمساعدت مال

لایر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠بـر "صـدور پرداخـت مبلـغ  یمبن ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٠٨٩-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  منطقه دو". ی(پاکبان) شهردار  یاز کارگران بخش خصوص ییموال ییموال میرح یبه آقا یکمک مال

 یقیتشـو زهیجـا حـهی"ال بیو تصـو یبـر  بررسـ یمبن ٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٢٣٩-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -

  ".٩٨سال یشنهادیپ

ــهیال  - ــور  ح ــهردار  یتیدو ف ــماره  یش ــه ش ــت ب ــورخ  ١٣٩٨-١٤٠٩/٦٦رش ــ٩/٢/٩٨م ــت  یمبن ــوز پرداخ ــدور مج ــر "ص ب

بلـغ و م کیـدسته  کیفوتبال به ل میت نیداماش، در صورت صعود ا میتومان) به ت ونیلیم کصدی( الیر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١مبلغ

  ".مانینفت مسجد سل میمقابل ت میت نیدر صورت برد ا درود،یسپ میتومان) به ت ونیلیم کصدی( الیر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١

  

  شورا: یاز دستور منش شیپ نطق

 یانقالب اسـالم یهمه شهدا ادیصامت را قرائت کردند و  نیحس دیشه نامه تیاز وص یبخش پور،یمحمدحسن عل یجلسه، جناب آقا یابتدا در

  داشتند. یاگرامر

  شورا: سیاز دستور رئ شیپ نطق

و از همـه معلمـان تشـکر  اسـتیشـغل انب یروز معلم ابراز داشتند: معلم کیمحترم شورا، ضمن تبر  سیرئ یعلو نیرحسیام یسپس جناب آقا 

 نیـا میکردنـد: حفـظ حـر  دیفارس تأک جیخل یروز مل داشتیضمن گرام نی. همچندندیپرورش جوانان کش یکه برا یتمام زحمات یبرا کنم¬یم

  مهم است.  اریسما ب یبرا یموهبت اله

 نینخست یاداره خدمات رسان در شهر است. امسال برا نیپرسنل، بزرگتر ٢١٠٠با  یگفتند و افزودند: شهردار  کیتبر  زیدر ادامه روز کارگر را ن شانیا

  . دهدیم تیقشر اهم نیشورا به ا دهد ینشان م نیزد و ارا بپردا یکارگران شرکت یلیتکم مهیب نهیدرصد هز ٥٠بار شورا مصوب کرد 

 محمدحسن عليپور منشي جلسه :   *      ١٨ ساعت   ٠٩/٠٢/٩٨ دوشنبه   *   ٩٠  : جلسه فوق العاده شماره
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در پرداخـت  تیکـارگران شـفاف نیـا یآت یدر قراردادها دی. باابدیبه کارگران اختصاص  یهزار تومان٢٥٠پاداش  کیمقرر شد هر فصل  نیهمچن

  .میداشته باش شانیا یافتیدرحقوق در  یشتر یدقت ب میبتوان میدوار یباشد و ام

اجازه دهد، حرف  یشهر رشت است. اگر منافع عموم ینهاد، شورا نیتر  روزها مظلوم نیروز شوراها، گفتند: ا کیرا سپس با تبر محترم شو سیرئ

 یکه امور به طور واقع ییداشته است. جا یرا در پ یعموم تیکه توسط مردم اداره شده، رضا ییاست. تجربه نشان داده هر جا ادیگفتن ز  یبرا

قابـل  یموضـوع در مراجعـات مردمـ نیو ا کنندیمردم به شورا مراجعه م ،یاز امور خدمات یار ی. در بسمیدیمطلوب د جهینت واگذار شد، دمبه مر

نگـران  دینبا زین ندگانیبه مردم باشد و نما اراتیاخت ینگران واگذار  دیمردم در شورا در دسترس هستند. دولت نبا ندگانینما رایمشاهده است ز 

  .ندیواگذار نما یمحل یها مشارکت باشند که امور را به

 برنامـه نیـکرده است که با انتصاب شهردار ا میتنظ یکردند: شورا برنامه راهبرد حیشوراها تصر  یبا اشاره به نقص در حوزه قانونگذار  یعلو یآقا

 نـدگانیه به حق مردم بر عهده نمامطالب نیا یر یگیبارها در مجلس متوقف مانده است و پ یشهر  تیر یمد کپارچهی. قانون شود یم یاتیها عمل

  است. جلسم

 کننـد، یدر امور شورا دخالت نم ندیگو ینهادها و اشخاص م یکردند: خوشحالم برخ انیب النیشورا با استاندار گ یاعضا داریبا اشاره به د شانیا

 بـا یدر شورا شکسته شده است. وقت یبند جناح هم منتقل شده است والحمدا...که یمسائل به دکتر ساالر  نیبه واقع دخالت نکنند. ا دوارمیام

  .رنشودیشورا مستقل عمل کند، تعب خواهند¬یکه نم یافراد شانیخواب پر  دوارمیدارد. ام امیمردم پ یبرا نیا م،یکن یشهردار انتخاب م یرأ ١١

بـا صـعود  میدوار یـاسـت و ام یدر مرحله حساسداماش  میخواندند و افزودند: ت النیگ دیو داماش را ام درودیسپ یها میدر ادامه ت یعلو یآقا

بـا مسـجد  یسرنوشـت سـاز  یبـاز  درودیسـپ میتـ نی. همچنـدیصعود مصوب نما نیا یبرا زهیجا کی خواهم یبرتر گردد. از شورا م گیوارد ل

  .میر یبرتر در نظر بگ گیدر ل درودیماندن سپ یباق یهم برا یا زهیجا ماندارد،یسل

  از دستور ناطق اول: شیپ نطق

کـارگران  یبـرا یز ینـاچ هیـروز هد نیـبـه مناسـبت ا خواهم یروز کارگر گفتند: از شورا م کیضمن تبر  پور،یمحمدحسن عل یادامه، جناب آقا در

پرداخـت پـاداش بـه کـارگران  نکـهیبـا اشـاره بـه ا شانیبه کارگران پرداخت گردد. ا هیهد نیا ب،یبه محض تصو میو انتظار دار  دینما بیتصو

رشـت در  یبه کـارگران شـهردار  هیهد یهاروز کارگر انجام شود اظهار کردند: متأسفانه در زمان پرداخت کارت دنیاز فرارس شیت پرش یشهردار 

  بزرگداشت روز کارگر تکرار نشود. هیموضوع درباره کارت هد نیا دوارمیرقم نخورد و ام یسال گذشته اتفاقات خوب یلدایشب 

  از دستور ناطق دوم: شیپ نطق

همه شـوراها را بـاور  دوارمینهاد در کشور خواندند و افزودند: ام نیتر  عضو محترم شورا، شوراها را مظلوم پور یحاج لیاسماع یجناب آقا سپس

  کنند. 

 درودیسـپ میشورا در حل مشکالت رشت، گفتند: اوضاع ت یاعضا یها محترم شورا ضمن سپاس از صعه صدر استاندار محترم از درخواست عضو

 می. روز گذشـته تـگرداند یرا به شهر برم یشاد ها میت نیا یروز یبرتر بماند. پ گیرا ببازد، ممکن است نتواند در ل یمتزلزل است و اگر باز  اریبس

همه اعم ازشورا و مردم به ثمـر   سال زحمات٣داماش سرنوشت ساز خواهد بود و پس از  یبرا یآت کشنبهی یکرد و باز  یدر تهران مساو شداما

  د نشست.خواه

گفتند: اگر بنا برکمـک کـردن اسـت، بهتـر اسـت قبـل از  یفرماندار  رادیو ا ها میت نیشورا در خصوص کمک به ا یبا اشاره به مصوبه قبل شانیا

اسـت امـا چـرا  امـدهیشـرط تحقـق بودجـه، ن یورزش یها میکمک به ت یبرا یا مصوبه چیکمک شود. در ه ها میت نیهفته به ا نیمسابقات ا

شـرط از مصـوبه  نیـام و مقررشـد ا بودجه نموده است. بنده با فرماندار مذاکره کـرده فیرا مشروط به تحقق رد ها میت نیا بهکمک  یار فرماند

  برداشته شود. با استاندار محترم هم مذاکره شده تا براساس بودجه انجام شود.

  از دستور ناطق سوم: شیپ نطق
حـق  تـوان¬ینطـق کوتـاه نمـ نیـکردند: در ا انیهفته ب یها¬مناسبت داشتیمحترم شورا با گراماحمد رمضانپور، عضو  یاز آن جناب آقا پس

  کرد. انیمطلب را در مورد شوراها، معلمان وکارگران ب

 ینهادهـا نیو مهـم تـر  یر یـگ میاز ارکـان مهـم تصـم یکیشوراها  یقانون اساس٧محترم شورا با اشاره به قانون شوراها افزودند: در اصل  عضو

حلقـه  کیـشـورا  نیمشورت توجه شده و اساس مشورت الزم است نه راجح. بنـابرا تیبه اهم زیاند و در قرآن ن¬شده یمعرف یاسالم یهور جم

و  آورد یشورا و روستاها را به وجود م یدولت و ملت در امور جار  نیب یتعامل کاف یالزم برا یاست. شوراها فضا تیو حاکم دممر نیب یارتباط

  .شود یو... م یاجتماع یفرهنگ ،یاسیس ریدر توسعه امورات مختلف نظ یدار یموجب پا
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از اسـتانها بـه  یدر برخـ زیـن نـدگانیجمهور سخت است و ارتباط مردم با نما سیبه رئ یروز شوراها ادامه دادند: امروز دسترس کیبا تبر  شانیا

و جامعه و منعکس کننده مشـکالت جامعـه بـه دولـت  تیحاکم نیو پل رابط ب باشند¬یلحاظ ُبعد مکان سخت شده، اما شوراها در دسترس م

نقـش  میبتـوان دوارمیشوراها کار خود را آغاز کردند که ام ،یسالها مغفول مانده بود که با آغاز به کار دولت خاتم یقانون اساس صلا نیهستند. ا

  .میانجام ده یخود را به خوب

فرمودنـد، بـه  یارتباط دارد و همانگونه که مقـام معظـم رهبـر  یمل دیو تول یوز با اقتصاد مقاومتر نیروز کارگر گفتند: ا کیرمضانپور با تبر  یآقا

مثـل  ییهـا رفـت و نـام بـردن از کارخانـه نیاز بـ داریپا یها¬ها شد و شغل¬کارخانه یرانیباعث و ٤٤اصل  یتوجه کرد. اما اجرا دیکارگران با

  بسته شد. ها یلیها سفره خ خانه نکاریو با بسته شدن ا زندیم نمک متاز امروز بر زخم مرد برک، پوشش و نخ ک،یالکتر 

معلمـان در قبـال  نیدر قبـال فرهنـگ جامعـه اسـت و همچنـ تیمهم معلمان، مسـئول فهیگفته و ابراز کردند: وظ کیتبر  زیروز معلم را ن شانیا

امـروز معلـم  کشم یور در دست شاگردان امروز است. خجالت مکش ندهیدارند. همه مسئوالن امروز، شاگردان معلمان بودند و آ فهیشاگردان وظ

  کند و راننده شاگرد خود باشد. یمسافرکش دیامرار معاش با یبرا

و  میـدار  النیهزار معلم در گـ٣٣کردند:  دیرمضانپور با اشاره به توجه صدراعظم آلمان به معلمان خواستار توجه دولت به معلمان شد و تأک یآقا

  .ندیخانواده بزرگ توجه نما نیبه ا ندگانیهستند که الزم است مجمع نما تیخانواده پر جمع کیان شاگردان و معلم

برون رفـت از مشـکالت  یبرا میاقدام کرده است گفتند: ما از استاندار خواست ریشهر رشت د یاستاندار محترم در بحث شورا نکهیا انیبا ب شانیا

خود عمـل نکـرده  فهیکه به وظ ستین نطوریو ا میاز همه ناراحت شیما ب میگو یکمک کند. به مردم م و روند انتخاب شهردار به ما یعمران یفعل

  هفته طلسم انتخاب شهردار شکسته شود. نیا میدوار یوزارت کشور اعطا نشد. ام یو حکم از سو می. سه بار شهردار انتخاب کردمیباش
  

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

شـورا  رخانـهیدر دب ٨/٢/٩٨مـورخ  ٢١٤ثبت شده به شـماره ٧/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-٩٩٦٤-رف رشت به شماره ش یر شهردا حهیال -١

در جلسه  تیدوفور  دی)" با قها یقانون شهردار  ١٠٠ماده  ١١ساختمان شهر رشت (موضوع تبصره  یارزش معامالت نامه نبر"آ یمبن

آن، به اتفـاق آرا مقـرر شـد بـه صـورت  تیفور  کیو  تیالفت با دو فور ضمن مخ ،یرأ خذنظر و أ و تبادل مطرح و پس از بحث 

  ارجاع شود. ربطیذ ونیسیبه کم یعاد

 یشورا مبن رخانهیدر دب ٨/٢/٩٨مورخ  ٢١٣ثبت شده به شماره  ٧/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٧-٩٠٥٤-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال-٢

در  تیـدو فور  دی" با قینیعقب نش یها امالک واقع در طرح نیبه مالک یدر زمان صدور پروانه ساختمان یقیتشو ازیامت یبر "اعطا

 تیـفور  کیآن، به اتفاق آرا مقرر شد به صورت  تیضمن مخالفت با دو فور  ،یو أخذ رأ نظرجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل 

  ارجاع شود. ربطیذ ونیسیبه کم

  **   اتـوبـمص  **
  اول: دستور

 رخانـهیدر دب ٩/٢/٩٨مـورخ  ٢٣٩ثبت شده به شماره  ٩/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٩٠-رف ت به شماره شرش یشهردار  یتیدوفور  حهیال

  رشت در نظر دارد؛  یمحترم شورا، شهردار  یچند تن از اعضا ٢٩/١/٩٨مورخ  ١٥٤حسب درخواست شماره  نکهیبر ا یشورا، مبن

از کارکنـان بازنشسـته  ینـیمحمـد صـادق ام یبـه آقـا یتومان) کمک مـال ونیلیم نج(پ الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نسبت به پرداخت مبلغ 

 یمراحل درمـان ریبه منظور ادامه س باشد،یخود م یدرمان یها¬نهیدر پرداخت هز  یمشکل مال یدارا یمار یکه به علت ب ،یشهردار 

و  یوصـعنوان "کمک به موسسـات خص تحت یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٧٠١ یکد اعتبار  فیو معالجه نامبرده از محل رد

 شـنهادیآن، بـا پ تیدو فور  بیضمن تصو ،یدرجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأ د،ینما یاشخاص" مساعدت مال

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار 

  دوم: دستور
 رخانـهیدر دب ٩/٢/٩٨مورخ  ٢٤٠ثبت شده به شماره  ٢٠/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٠٤-رف رشت به شماره ش یشهردار  یتیدوفور  حهیال

رشـت در نظـر  یمحترم شـورا، شـهردار  یچند تن از اعضا ٢٣/١٢/٩٧مورخ  ٢٥٢٣٩٦حسب درخواست شماره  نکهیبر ا یشورا، مبن

 یمـار یکـه بـه علـت ب یعبدالرضا حسنجان یبه آقا یتومان) کمک مال ونیلی(پنج م الیر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
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 یکـد اعتبـار  فیاز محل رد باشد،¬یم یمساعدت مال ازمندیدارو و درمان خود ن یها نهیداخت هز در پر یمشکل مال یدارا ابتید

درجلسه مطرح و پس  د،یو اشخاص" اقدام نما یتحت عنوان "کمک به موسسات خصوص یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٧٠١

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیآن، با پ تیدو فور  بیضمن تصو ،یاز بحث و تبادل نظر وأخذ رأ

  سوم: دستور
در خصوص بنـد  ٨/٢/٩٨مورخ  ٢٢٣ثبت شده به شماره  ٨/٢/٩٨مورخ  ٧٠٧/١/٩٨/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره  ینامه فرماندار 

  به شرح؛١٩/١/١٣٩٨شهر رشت مورخ  یاسالم ی) شورایجلسه (عاد نیمصوبات هشتاد و هفتم ٢

حمـل و  تیر یتحت نظارت سـازمان مـد یشرکتها و خودروها هیکرا دیات با موضوع ((نرخ جدمصوبات مصوب ٢بند  رامونیپ ـ    

  ))؛ ١٣٩٨رشت در سال  ینقل و بار و مسافر شهردار 

 طیوسـا هیـکرا خنـر  بیکشور و انتخاب شـهرداران، تصـو یاسالم یو انتخابات شورا فیوظا الت،یقانون تشک ٨٠ماده  یاصالح ٢٧مطابق بند -١

قانون و خارج  ریداده مغا یشهر تسر  میکه به خارج از حر  یدر حد هینرخ کرا نتع نیشهر است بنابرا یاسالم یبرعهده شورا یهر درون ش هینقل

  شهر است. یاسالم یشورا اراتیاز حدود اخت

ون اصـالح قـانون ) مـاده واحـده قـان٣به موجب تبصـره( یگذار  متیمراجع ق ماتیو اصالح تصم یدولت در هماهنگ تیبه صالح تیبا عنا-٢

سـتاد  ١٩/١١/١٣٩٢ن مورخ ٥٠٢٠٤/ت ١٧٣٤٩٦نامه شماره  میمصلحت نظام و مطابق تصم صیمجمع تشخ ١٩/٧/١٣٧٣مصوب  یحکومت راتیتعز 

 کاالهـا و یبازرسـ ،یگـذار  مـتیتعرفه، ق نو نظارت بر تع یبازار از جمله هماهنگ میکارگروه تنظ فیب و اهم وظایترک ها، ارانهی یهدفمندساز 

تعرفه ها به خصوص در بخش حمـل و نقـل  شیافزا نکهینظر به ا زیاست و ن دهیگرد نامور مذکور تع یر یگ میمراکز تصم یخدمات و هماهنگ

 یهـا یاز ناهنجار  یر یشهر و جلوگ یجهت مصالح عموم یقانون یبه منظور لزوم اعمال نظارت ها نیبنابرا ددر شهر دار یتورم یآثار روان یعموم

بـازار اسـتان  میتنظـ یبه کارگروه تخصصـ یبررس یمتقن برا یهیتوج لیمراتب را با دال متیق رالزم است قبل از هر گونه اقدام و تغ ،یاجتماع

وجاهت  یپس از أخذ مجوز الزم از آن کارگروه اعمال شود. لذا مصوبه مذکور دارا ،یو در صورت مقتض الزم یها یتا پس از هماهنگ ندیاعالم نما

ماده  ١٥به استناد بند نکهیاعالم گردد؛ نظر به ا دیبه اتفاق آرا مقرر گرد ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأ باشد، ینم یقانون

و سـازمان  ینرخ خدمات ارائه شده توسط شـهردار  بیشوراها، تصو اراتیو اخت فیوظا التیقانون تشک٨٠ماده  ٢٦ها و بند یقانون شهردار  ٤٥

صورت گرفتـه  یها یو کارشناس یدانیم یها یپس از بررس زین یشهر رشت است و نرخ اعالم یاسالم یشورا اراتیو اخت فیابسته از وظاو یها

 یقشر غالب استفاده کنندگان از خدمات مزبور، با درصد قابل توجه یاقتصاد تیر و لحاظ نمودن وضعیو در نظر گرفتن نرخ تورم در چند ماه اخ

  نرخ تورم مصوب شده است.تر از  نپا

  چهارم: دستور
 رخانـهیدر دب ٢٦/١٢/٩٧مـورخ  ٣١٠٩ثبت شـده بـه شـماره  ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٤٦٧-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال

بـا توجـه  یشهردار  نکهیبر ا یشهر رشت، مبن یاسالم یشورا ٢٧/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیشورا، اعالم وصول شده در هشتاد و ششم

در بودجه مصـوب  الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠/٢٤(حق الجسه و حق مشاوره) با مجموع اعتبار  نتحت عنوا ٢٠٥١٠ فیمبود اعتبار در ردبه ک

و حق الزحمه مشـاوران و کمبـود  یشهردار  یها¬ونیسیکم یبابت حق الجلسات اعضا نهیبه لزوم اعمال هز  تیو با عنا ١٣٩٧سال 

" در بخـش یتحت عنوان "حـق الزحمـه حسابرسـ ٢٠٥١٣ فیارد؛ نسبت به کسر اعتبار از ردمزبور در نظر د فیمانده رد یاعتبار باق

مبلـغ  ی" در بخش خدمات شـهر یو پژوهش یقاتیتحق یها نهیتحت عنوان "هز  ٢٠٥٠٨ فیو از رد الیر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣مبلغ  یادار 

مـورخ  لسهپس از طرح در ج د،یاقدام نما ٢٠٥١٠ فی) و اضافه نمودن به ردالیر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠(جمعًا به مبلغ  الیر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧

مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و  ونیسیشورا و أخذ گزارش از کم یبرنامه، بودجه و حقوق ونیسیکم ٢٥/١/٩٨

  .دیبه اتقاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیبا پ ،یأخذ رأ

  پنجم: دستور
شورا،  رخانهیدر دب ١٨/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٤٠ثبت شده به شماره  ١٨/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٩٢٠-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال

رشـت در نظـر  یشـهردار  نکـهیبر ا یشهر رشت، مبن یاسالم یشورا ٢٢/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیاعالم وصول شده در هشتاد و پنجم

 نـهیدر زم یو هنـر  یعرصه فرهنگـ نیاز فعال یمحمود نجف یبه آقا یمساعدت مال الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

 یمشـکل مـال یدارا یوستیبرابر مدارک پ نیروت شاتیکبد و تداوم انجام آزما یمار ینامبرده به علت ب نکهیبه ا تیمطبوعات، با عنا
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 یال جـار بودجه سـ یخدمات شهر  ٤١٧٠١کد فیرد محلاز  باشد،¬یم یمساعدت مال ازمندیدرمان خود و ن یها نهیدر پرداخت هز 

برنامه، بودجـه  ونیسیکم ٨/٢/٩٨پس از طرح در جلسه مورخ  د،یو اشخاص" اقدام نما یتحت عنوان "کمک به موسسات خصوص

بـه  یشـهردار  شنهادیبا پ ،یمذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ ونیسیشورا و أخذ گزارش از کم یو حقوق

  .دیاتقاق آرا موافقت گرد

  شم:ش دستور
 رخانـهیدر دب ٢٥/١٢/٩٧مـورخ  ٣٠٨٩ثبت شده به شـماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-١٠٠٨٩-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال

رشـت در  یشـهردار  نکهیبر ا یشهر رشت، مبن یاسالم یشورا ٢٧/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیشورا، اعالم وصول شده در هشتاد و ششم

 ی(پاکبان) شـهردار  یاز کارگران بخش خصوص ییموال میرح یبه آقا یلایر کمک مال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 

سـرطان  یمـار یمحترم شورا و درخواست نامبرده که به علت ب استیر  ٢٣/١١/٩٧مورخ  ٢٢٦٦٦٢به نامه شماره  تیمنطقه دو، با عنا

از محـل  باشـد یمـ یمسـاعدت مـال ازمنـدین خود درمان یها نهیهز  نیدر تأم یمشکل مال یدارا وستیروده بزرگ برابر مدارک پ

برنامـه، بودجـه و  ونیسـیکم ٨/٢/٩٨پس از طرح در جلسـه مـورخ  د،یاقدام نما یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٤١٧٠١کد فیرد

بـه  یشـهردار  شـنهادیبـا پ ،یمذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ ونیسیشورا و أخذ گزارش از کم یحقوق

  .دیآرا موافقت گرد تقاقا

  هفتم: دستور
شـورا،  رخانـهیدر دب ٧/١٢/٩٧مـورخ  ٢٩٥٧ثبت شده به شماره  ٦/١٢/٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٢٣٩-رف¬رشت به شماره ش یشهردار  حهیال

رشـت در نظـر  یشـهردار  نکـهیبـر ا یشهر رشت، مبن یاسالم یشورا ١٣/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیاعالم وصول شده در هشتاد و سوم

 شیو به منظـور افـزا ١/٢/٩٤کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول ٥٩ماده  یاجرا یدر راستادارد؛ 

شـهروندان در بخـش سـاخت و سـاز و  قیو تشـو یتمندیبا بانک هـا و رضـا یر یرقابت پذ ،یو وصول مطالبات شهردار  ینگینقد

بـر  اتیـقـانون مال یاز اجـرا یناشـ یرآمدمنابع د ریموجود و کاهش سا یها میر و تح یرکود اقتصاد طیبا توجه به شرا نیهمچن

 یها، شـهردار  نهیرشت و پرداخت هز  یشهردار  یبودجه مصوب، جهت انجام تعهدات مال یارزش افزوده و بجهت تحقق درآمدها

» ٩٨سـال یشـنهادیپ یقیتشو زهیجا حهیال« وستیومحقق شدن درآمد به پ یمطالبات شهردار  افتیجهت در  ٩٨سال  یرشت برا

مـذکور در  ونیسـیشـورا و أخـذ گـزارش از کم یعمران و توسعه شهر  ونیسیکم ٢٤/١/٩٨د، پس از طرح در جلسه مورخ یاقدام نما

  .دیبه اتقاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیبا پ ،یجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ

  هشتم: دستور
شـورا،  رخانهیدر دب ٩/٢/٩٨مورخ  ٢٤٩ثبت شده به شماره ٩/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٤٠٩/٦٦رشت به شماره  یشهردار  یتیدو فور  حهیال

 یو اجتماع یورزش یها هیو داماش رشت از سرما درودیفوتبال سپ یها میت کهیرشت در نظر دارد؛ از آنجائ یشهردار  نکهیبر ا یمبن

رو و عشـق و عالقـه وافـر مـردم  شیمذکور در مسابقات پ یها میت ژهیخاص و حساس و طیشرا بهباشند، با توجه  یشهر رشت م

 نیـداماش، در صورت صعود ا میتومان) به ت ونیلیم کصدی( الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١ها نسبت به پرداخت مبلغ میت نیشهر رشت به ا

مقابـل  میتـ نیـدر صورت بـرد ا درود،یسپ می) به تومانت ونیلیم کصدی( الیر  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١و مبلغ  کیدسته  کیفوتبال به ل میت

تحـت عنـوان  الیـر  اردیـلیم١٠با اعتبـار  یبودجه سال جار  یخدمات شهر  ٣/٢/٤١٦٠٧کد  فیاز محل رد مان،ینفت مسجد سل میت

 شـنهادیآن، بـا پ تیـدو فور  بیضمن تصو ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ د،ی" اقدام نمایروز ی"پاداش پ

  .دیفاق آرا موافقت گردبه ات یشهردار 

رأس  جلسـه گـردد. لیتشـک ١٦/٢/١٣٩٨شـــورا بـه صـورت فـوق العـاده روز دوشـنبه مـورخ  یجلسه بعـد د؛یمقرر گرد انیدر پا-

  .افتی انیبا ذکر صلوات پا ٢٠١:٣٠ساعت
  

  

  

محمد حسن   ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

   حجت جذب ، یذاکر  بهراد،  نش عاقل م

 ، فرهام زاهد یحامد عبداله غایبین :
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شهر رشت به ریاست اسالمی  رشت در محل ساختمان شورای (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر نود و یکمین جلسه ١٤/٢/٩٨مورخ  ٢٧٢براساس دعوتنامه شمار

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی   بخش قرآن مجید برگزار گردید. جناب آقای امیرحسین علوی، ر

  :دستور جلسه

زمان  در  در خصوص" اعطای امتیاز تشویقی ٧/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-٩٠٥٤- رفبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  صدور پروانه ساختمانی به مالکین امالک واقع در طرح های عقب نشینی"

  رأی گیری انتخاب شهردار رشت -

 

  شورا: ینطق قبل از دستور منش
حجـت اهللا  دینامـه شـه تیاز وصـ یشـهر رشـت، بـا قرائـت بخشـ یاسالم یمحترم شورا یمنش رزاد،یجلسه، سرکار خانم فاطمه ش یدر ابتدا 

 یانتخـاب شـهردار رأ یماه رمضان دستور جلسه ها را قرائت کرده و گفتند: امروز برا کیداشتند . سپس با تبر  یهمه شهدا را گرام ادی ان،یقاسم

  شود. یم یر یگ

  شورا: سنطق قبل از دستور ر 
از  یمجدد وزارت کشور مانـد ولـ تاکنون شورا منتظر اعالم نظر نکهیا انیشهر با ب یمحترم شورا سر یعلو نیحس ریام دیس یجناب آقا سپس

. عنوان داشـتند؛ در ردیگ یشورا امروز انتخاب شهردار در دستور کار قرار م ینکرده است و با درخواست اعضا افتیدر  یکه پاسخ مشخص ییآنجا

همـه  کـانیمتأسـفانه پ امـا دنـدیانتخاب شـهردار را بـه جـان خر  ریها در مس یو کار شکن یرونیب یاز حرف ها و فشارها یلیشورا خ تمد نیا

دو  یاش را اعالم نکردنـد. هماننـد دفعـات قبـل  بـرا جهینت یپرسد شورا اقدام کرد ول ینم یشهر بود. کس یانتقادات  و حمالت به سمت شورا

منتخـب شـورا  نیرمچهـا دوارمیمرتبط صورت گرفته و ام یالزم با نهادها یها یزنیشود، را یر یگ یآن ها رأ نیامروز از ب استکه قرار  یا نهیگز 

  زند. هیتک یشهردار  یهزاران خوان، بتواند بر کرس یپس از ط

شـهر  یبه شورا یفراوان یها¬که هجمه یاشاره نمودند و گفتند: استاندار محترم زمان النیشورا با استاندار محترم گ داریبه د نیهمچن یعلو یآقا

  شورا شدند.  یانتخاب اعضا ریگیپ نمودند و وارد عمل شدند و به احترام شورا یانیبود کمک شا

 یاعضـا داریـگردد و با وجـود د یشورا بررس یمنتخب قبل ی نهیروز، حکم گز ٣ یکنم قرار بود ط یافزودند: به جهت اطالع مردم عرض م شانیا

 نـهیگز  یبـرا یشفاه یهاوزارت کشور اعالم نشده است. استعالم  یاز سو یمشخص جهیشدن دو هفته هنوز نت یرقم سپر  یشورا با استاندار عل

 یشود، بهتر است بصورت جمع یر یگ یگرفته و را یمیصورت گرفته  و جواب ها متفاوت بوده است. اگر قرار است امروز تصم ددمج دیجد یها

 ریشدن و تأخ ینطوال نیشورا در ا یکنم .اعضا یم دیشود و باز هم تأک یم یر یگ یرأ نهیدو گز  نیا نیمحترم شورا افزودند: امروز ب سیرئ باشد.

  انتخاب باشد. نیانتخاب امروز بهتر  دوارمیهستند و ام ریتقص یشهردار رشت ب فیتکل ندر تع

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

محتـرم شـورا، درخصـوص "اساسـنامه  یچهار تن از اعضا ١٦/٢/٩٨مورخ  ٢٨٥شورا ثبت شده به شماره  رخانهیطرح وارده در دب -١

  شهر رشت" اعالم وصول شد. یاسالم یشورا یپرداز  دهیا و یمرکز نوآور 

شـورا،  رخانـهیدر دب ١٠/٢/٩٨مـورخ  ٢٥٢ثبت شده به شماره  ١٠/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢١٩-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال -٢

 ،یأخـذ رأدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و  تیدو فور  دیرشت" با ق یشهردار  ١٣٩٥بودجه سال  غیبر "تفر  یمبن

 ارجاع شود. ربطیذ ونیسیبه کم یاتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عاد هآن، ب تیفور  کیو  تیضمن مخالفت با دو فور 

 فاطمه شيرزاد منشي جلسه :    *       ١٨ ساعت   ١٦/٠٢/٩٨ دوشنبه     *    ٩١  : جلسه فوق العاده شماره
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شـورا،  رخانهیدر دب ١٢/٢/٩٨مورخ  ٢٦٧ثبت شده به شماره  ١١/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٧٨-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال  -٣

ضمن  ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأ تیفور  کی دی" با قیبهبود نیحس یبه آقا یبر "کمک مال یمبن

 ارجاع شود. ربطیذ ونیسیشد؛ به کم رآن، به اتفاق آرا مقر تیفور  کیموافقت با 

بر  یشورا، مبن رخانهیدر دب ١٢/٢/٩٨مورخ  ٢٦٦ثبت شده به  ١١/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٠٨-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال  -٤

ضـمن  ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظـر و أخـذ رأ تیفور  کی دی" با قییاچاین کیمحمد ن یبه آقا یک مال"کم

 ارجاع شود. ربطیذ ونیسیشد؛ به کم رآن، به اتفاق آرا مقر تیفور  کیموافقت با 

شورا،  رخانهیدر دب ١٦/٢/٩٨ مورخ ٢٨٣ثبت شده به شماره  ١٦/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٩٣-رف رشت به شماره ش یشهردار  حهیال  -٥

 ،یدر جلسه مطرح و پس از بحـث و تبـادل نظـر و أخـذ رأ تیفور  کی دی" با قاین یاکبر تق یعل یبه آقا یبر "کمک مال یمبن

 ارجاع شود. ربطیذ ونیسیبه کم یمقرر شد به صورت عاد راآن، به اتفاق آ تیفور  کیضمن مخالفت با 

شـورا،  رخانـهیدر دب ١٦/٢/٩٨مورخ  ٢٨٤ثبت شده به شماره  ١٦/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-٧٢٩٨-رف رشت شماره ش یشهردار  حهیال  -٦

در جلسه مطرح و پس  تیفور  کی دیدر شهر رشت" با ق ییویارتباط راد یها ستگاهیدکل ها، آنتن ها و ا یبر "سامانده یمبن

 ربطیـذ ونیسـیبـه کم یر شد به صورت عادآن،به اتفاق آرا مقر تیفور  کیبا  تضمن مخالف ،یاز بحث و تبادل نظر و أخذ رأ

  ارجاع شود.

  

  **   مصـوبـات  **

  دستور اول:

در دبیرخانه شورا،  ٨/٢/٩٨مورخ  ٢١٣ثبت شده به شماره  ٧/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-٩٠٥٤-رفالیحه شهرداری رشت به شماره ش

ینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ جهت شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر ا ٩/٢/٩٨اعالم وصول شده در نودمین جلسه مورخ 

تشویق سازندگان امالک و اراضی برای بازگشایی معابر و به منظور رونق ساخت و ساز در گذرهایی که دارای عقب نشینی 

هستند؛ در صورت رعایت عقب نشینی مطابق ضوابط گذربندی طرح تفضیلی در زمان صدور پروانه ساختمانی، تشویق های زیر 

 ز کد پهنه ها اعطا نماید:در هر یک ا

چنانچه در پالکی با هر یک از کد پهنه های سکونت، فعالیت و مختلط عقب نشینی صورت پذیرد، ما به ازای تراکم اعطایی 

اصالحات ضوابط طرح تفضیلی شهر رشت )، مازاد بر سایر مشوق های، معاف  ١٦صفحه  ٧٣حاصل از عقب نشینی (موضوع بند 

  ور پروانه ساخت شامل (احداث، مازاد و پذیره) خواهد شد.از پرداخت عوارض صد

بدیهی است مالکین امالکی که به ازای مساحت اصالحی، از شهرداری غرامت دریافت نموده اند، می بایست پس از  :١ تبصره

  اصالح سند، با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند و این شرایط شامل آن ها نمی باشد.

شهرداری باشد، شهرداری فقط  یکه ارزش ریالی مقدار عقب نشینی امالک، بیش از تسهیالت صادره ازسـویدر صورت :٢تبصره 

اقدام به صدور تسهیالت مندرج در این مصوبه خواهد نمود و هیچگونه مبلغی به عنوان مابه التفاوت به مالک پرداخت نخواهد 

  شد.

مه در دفتر اسناد رسمی، فیمابین شهرداری و مالک در خصوص خرید شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافق نا: ٣تبصره 

تهاتری آن مقدار از ملک مالک که مورد عقب نشینی قرار گرفته، در قبال تشویقی های فوق الذکر و کلیه تسهیالت مندرج در 

  ضوابط طرح تفضیلی در خصوص پالک های در معرض تعریض اقدام نماید.
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 ٩٨حه تبصره ای که با همین مضمون در اصالحیه تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال با تصویب این الی :٤تبصره 

اضافه گردد، حذف می شود و مصوبات شورای شهر  ١٦مصوب هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر که مقرر گردیده بود به ماده 

لغو می  ١٦/٢/٩٤/ش مورخ ٤٦٥/٩٤ره و شما ٨/١٢/٩٢/ش مورخ ٠٧٠٠/٩٢رشت در خصوص تسهیالت عقب نشینی به شماره 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و نیز کمیسیون عمران و توسعه شهری  ١٥/٢/٩٨گردد، پس از طرح در جلسه مورخ 

شورا و أخذ گزارش از کمیسیون های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به 

  وافقت گردید.اتفاق آرا م

  دستور دوم:

س محترم شورا خواستند تا در راستای اجرای بند  قانون تشکیالت، وظایف و  ٨٠ماده  ١سپس آقای سید امیرحسین علوی، ر

) نسبت به رأی گیری انتخاب شهردار اقدام نمایند که پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی ٩٦انتخابات شوراها (اصالحی مرداد 

کاندید های تصدی شهرداری رشت آقایان بهزاد افشار و آقای ناصر حاج محمدی؛ آقای ناصر حاج محمدی با یک  مخفی از بین

  رأی موافق به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند. ١٠رأی ممتنع و 

ش برنامه دارای مدرک دکترای برنامه ریزی محیط زیست، کارشناسی ارشد شهرسازی گرای ١٣٤٧آقای ناصر حاج محمدی متولد

  ی مدیریتی و اجرایی ایشان به شرح ذیل می باشد؛باشند که سابقهریزی شهری و منطقه ای وکارشناسی مهندسی عمران می

  )٧٧-٧٥تهران ( ١٥* مشاور اجرایی شهردار منطقه 

  * قائم مقام دفتر فنی فرهنگسرای خاوران در حین ساخت و بهره برداری

  ماه  ١١به مدت  ١٣٧٨ال تا س ١٣٧٧* شهردار رامسر از سال 

 : ماه) ١٠سال و  ٢( به مدت ١٣٨١تا سال  ١٣٧٨* شهرداری اهواز از سال 

س هیأت مدیره  قائم مقام شهرداری اهواز، معاون فنی و شهرسازی شهرداری مرکز، معاون خدمات شهری شهرداری مرکز ، ر

 سازمانهای تابعه شهرداری اهواز متناسب با سمت .

  به مدت چهار سال و نیم. ١٣٨٥تا  ١٣٨١هماهنگی خدمات شهری * مدیرکل دفتر 

  سال ١به مدت  ١٣٨٦تا  ١٣٨٥* شهردار اسالمشهر از سال 

س شورای سازمان ها ی تابعه شهرداری اسالمشهر   * ر

  ماه ١٠سال و  ٣به مدت ١٣٨٩تا سال  ١٣٨٦* شهردار شاهرود از سال 

س هیأت مدیره سازمان عمران و مسکن ساز   ان استان سمنان* ر

س شورای سازمان ها ی تابعه شهرداری شاهرود       * ر

  *معاون عمران و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران حدودًا یکسال                   

 ٩/٢/٩٨و  ٢/٢/٩٨و آقای فرهام زاهد درجلسه مورخ  ٩/٢/٩٨با توجه به غیبت آقای حامد عبدالهی در جلسه مورخ  ـ سپس

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

  شان موجه تشخيص داده شد.از ارائه توضیحات آقایان؛ حامد عبدالهی و فرهام زاهد به اتفاق آرا غیبت

جلسه رأس ساعت   تشکیل گردد. ٢٣/٢/٩٨ا روز دوشنبه ( فوق العاده ) مورخ  همچنین مقرر گردید؛ جلسه بعدی شــور  -

  با ذکر صلوات پایان یافت. ١٩:٣٠

  

  

  

  

محمد حسن   ، یسولرضا ر ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

  ، فرهام زاهد یحامد عبداله،  حجت جذب ، یبهراد ذاکر ،  نش عاقل م
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شهر رشت به اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای نود و یکمین جلسه ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٤٣براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی ریاست جناب آقای   بخش قرآن مجید برگزار گردید. امیرحسین علوی، ر

  :دستور جلسه
مبنی بر "صدور مجوز پرداخت مبلغ  ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٧-١٠٨٦٤- رفالیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش -

تی نژاد از کارگران شرکت خصوصی فضای سبز شهرداری لایر کمک مالی به آقای رمضانعلی حسن پور شف ٠٠٠/٠٠٠/٣٠

  منطقه یک".

مبنی بر بررسی و تصویب"تعرفه بهای خدمات ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٩٠٤٨- الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -

پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 

  (پیوستی)". ٩٨شت در سال ر

مبنی بر بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٩٠٤٩-الیحه شهرداری به شماره ش ر ف -

  (پیوستی)". ٩٨های آرامستان، عمران و پسماند شهرداری رشت در سال سازمان

  نطق پیش از دستور منشی شورا:

از قرآن کریم جناب آقای محمدحسن علیپور، منشی محترم جلسه، با قرائت فرازی از وصیت نامه شهید  در ابتدا پس از  قرائت آیاتی چند

  برهانی، یاد شهدای انقالب را گرامی داشتند.

  نطق پیش از دستور رئیس شورا:

 رحمت ماه در کردند؛ یدواریام ابراز داران گرامی روزه به توفیق آرزوی ضمن شورای شهر، سپس جناب آقای امیر حسین علوی، رئیس محترم

  .گردد همگان نصیب ماه این فیوضات برکت، و

 شهردار .نشد این موضوع میسر ، تهران در ایشان کاری برنامه دلیل به ولی باشیم منتخب شهردار خدمت در امروز بود قرار: گفتند علوی آقای

  . شود صادر جدید شهردار حکم اعضای شورا یتحما با زودتر هرچه امیدواریم شده و معرفی کشور وزارت به منتخب رشت

 گیری لکه سرعت و شود می پاسکاری نواحی و مناطق بین آسفالت، گیری لکه نظیر شهرداری در کارها ترین جزیی امروز: ایشان تصریح کردند

ن بسیار معابر در  می رجوع شورا به مرتب و مانده نزمی بر مردم مطالبات. میشود ممکن اقدام این کوچک رقم یک با که درحالی است پا

  .است مانده باقی زمین بر خرد مطالبات همین درحد آسفالت کاهش یافته ولی مردم مطالبات سطح. کنند

  نطق پیش از دستور ناطق اول: 

 جدید شهردار حکم های الزم برای کردند بررسی امیدواری ابراز خود، نطق ابتدای عضو محترم شورای شهر در ذاکری سپس جناب آقای بهراد

 ملی نفایس جزو میراثی های ساختمان: گفتند شورا صحن در تذکر دو قرائت صورت گیرد و ضمن شهر مصالح براساس و شود انجام درست

. است شده رها خلیل میرزا و مریضخانه بلدیه، ساختمان .دارند قرار باری اسف وضعیت در شهرداری تملک در های هستند ولی ساختمان

 نموده و فردی آسیب ببیند، ریزش اگر فرهنگی سازمان ساختمان بالکن به ویژه دارد ریزش احتمال ها بخش برخی در ساختمانها این زا برخی

  .دارد پی در ناگواری اتفاق

ن شهر تاریخی بافت برای شهردار کردند، یک پیشنهاد و شدند مربوطه مدیران پاسخگویی خواستار ایشان همچنین  جدی طور به تا شود تع

ر با و بود بازآفرینی های طرح اجرای پیشتاز رشت: گفتند همچنین آقای ذاکری .پیگیر مرمت این بناها باشد  ادغام و شهردار و شورا تغ

  .استگرفته  قرار آخر های رده در بازآفرینی بحث در رشت اکنون ندارد و وجود بخش این در الزم پویایی عمران، سازمان با بازآفرینی سازمان

 محمدحسن عليپور منشي جلسه :   *      ١٨ ساعت   ٢٣/٠٢/٩٨ دوشنبه    *   ٩٢  : جلسه فوق العاده شماره
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ات و ابتدایی کارهای به ها پروژه دادن سوق: کردند ابراز هستیم، اساسی مشکل دچار بازآفرینی در اینکه بیان با آقای ذاکری  و نامناسب جز

 آن، های اولویت و شهر بازآفرینی سند به توجه بدون اجرایی های پروژه تعریف در طرح یک های اولویت لحاظ عدم و سو یک از بومی غیر

 اداری ساختاری در نظر تجدید با بازآفرینی مستقل مدیریت و شهر تاریخی بافت یکپارچه مدیریت پیشنهاد می دهم.است جدی اشکال حلم

  .گیرد صورت

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

  

در دبیرخانه  ١٩/٢/٩٨مورخ  ٣٢٣ثبت شده به شماره  ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-٤٥٠-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف -١

" با قید ٢قطعه  ١١٤رشت مفروز و مجزی شده از  ٤بخش  ٤٤سنگ  ٣٠٦٧شورا، مبنی بر " صدور مجوز ابتیاع پالک ثبتی فرعی 

دوفوریت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به 

  ای ذیربط ارجاع گردد.هصورت یک فوریت به کمیسیون

در دبیرخانه شورا، در  ٩/٢/٩٨مورخ  ٢٣٧ثبت شده به شماره  ٩/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٦٦٦٧-رنامه شهرداری رشت به شماره ش -٢

  خصوص "فرآیند قانونی جذب سرمایه گذار بر روی عرصه سازمان خدمات موتوری" اعالم وصول شد.

دردبیرخانه شورا، در  ٩/٢/٩٨مورخ  ٢٣٥ثبت شده به شماره  ٩/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-١٦٧١٦ -نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -٣

  خصوص "مطالعات پیشنهادی در راستای راه اندازی خیابان غذا" اعالم وصول شد.

در دبیرخانه شورا،  ٢٢/٢/٩٨مورخ  ٣٥٣ثبت شده به شماره  ٢٢/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٥١٤٨-نامه شهرداری رشت به شماره ش ر -٤

  صوص "افزایش اعتبار بودجه باشگاه شهرداری رشت" اعالم وصول شد.در خ

در دبیرخانه  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٥٨ثبت شده به شماره  ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٥٦-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف -٥

ح و پس از بحث و تبادل سه مطر بودجه شهرداری رشت" با قید دوفوریت در جل ١٧و  ١٦شورا، در ارتباط با "دستورالعمل ماده 

  به کمیسیون ذیربط ارجاع شود. فوریت آن،به اتفاق آرا مقرر شد؛به صورت عادیو یک  أخذرأی،ضمن مخالفت بادوفوریت ونظر

هشت تن از اعضای محترم شورا، درخصوص "الزام  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٥٩طرح وارده در دبیرخانه شورا ثبت شده به شماره  -٦

  کارگروه تخصصی منظر شهری طبق دستورالعمل (پیوستی)" اعالم وصول شد.شهرداری به تشکیل 

هشت تن از اعضای محترم شورا، درخصوص "الزام  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٦٠طرح وارده در دبیرخانه شورا ثبت شده به شماره  -٧

  شهرداری به تشکیل کارگروه تخصصی فضای سبز شهری طبق دستورالعمل (پیوستی)" اعالم وصول شد.

  

  **   مصـوبـات  **

  دستور اول :

در  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٥٧ثبت شده به شماره  ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٧-١٠٨٦٤-الیحه دو فوریتی شهرداری رشت به شماره ش رف

لایر کمک مالی به آقای  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠دبیرخانه شورا، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ

 ٢٢٦٦٥٧ر شفتی نژاد از کارگران شرکت خصوصی فضای سبز شهرداری منطقه یک، با عنایت به نامه شماره رمضانعلی حسن پو

ریاست محترم شورا و درخواست نامبرده که به علت بیماری همسرشان برابر مدارک پیوست دارای مشکل مالی  ٢٣/١١/٩٧مورخ 

باشد از محل ردیف ن همسر خود نیازمند مساعدت مالی میبرابر مدارک پیوست دارای مشکل مالی در تأمین هزینه های درما

و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب  مطرح جلسه خدمات شهری بودجه سال جاری اقدام نماید، در ٤١٧٠١کد
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اق آرا موافقت دوفوریت آن، بنا به پیشنهاد ریاست محترم شورا و تصویب کلیه اعضای محترم شورا، با پیشنهاد شهرداری به اتف

  گردید. 

  دستور دوم :

در  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ٣٠٨٧ثبت شده به شماره ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧- ٩٠٤٨ -الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف  

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر بررسی و  ٢٧/١٢/٩٧دبیرخانه شورا اعالم وصول شده در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 

خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و نیز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده تصویب"تعرفه بهای 

کمیسیون برنامه و بودجه و  ٢٥/١/٩٨"، (پیوستی) پس از طرح در جلسات مورخ  ٩٨های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

 وأخذ گزارش از کمیسیون های مذکور در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ٢١/٢/٩٨حقوقی شورا و مورخ 

و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی"تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  و  مطرح جلسه

" (تعرفه پیوستی) به اتفاق آرا مورد ٩٨سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در سال 

  گرفت.تصویب قرار 

  دستور سوم :

در دبیرخانه شورا،  ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٨٨ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧-٩٠٤٩-الیحه شهرداری به شماره ش رف

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر بررسی و تصویب "تعرفه  ٢٧/١٢/٩٧اعالم وصول شده در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 

" (پیوستی) پس از طرح در جلسه مورخ  ٩٨ی آرامستان و پسماند شهرداری رشت در سال هابهای خدمات پیشنهادی سازمان

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا وأخذ گزارش از کمیسیون مذکور در ٢٥/١/٩٨

" (تعرفه پیوستی) به ٩٨ی رشت در سال های آرامستان و پسماند شهردار پیشنهادی سازمان و أخذ رأی"تعرفه بهای خدمات

عمران پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه  اتفاق آرا مورد تصویب گرفت و مقرر شد تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان

  در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

رکت آسمان مفرح امید دپارتمان مدیریت در ادامه با توجه به حضور آقایان خرسندی و معین محمدی به نمایندگی از ش -

نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام  ٩٧شهری کانون تفکر زبرالحدید در جلسه شورا جهت ارائه برنامه راهبردی شورا که از تیر ماه 

شده بود موضوع سند راهبردی شورا با حضور مدیریت محترم نوسازی و تحویل اداری شهرداری رشت و مدیریت محترم 

  عات و پژوهش های شهرداری رشت ارائه گردید.مطال

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

  

  

 

  

  

  

  

  

  

محمد حسن   ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، رپویمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

  ، فرهام زاهد یحامد عبداله،  حجت جذب ، یبهراد ذاکر ،  نش عاقل م
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شهر رشت به ریاست اسالمی  (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای نود و سومین جلسه ٢٨/٢/٩٨مورخ  ٤١٣براساس دعوتنامه شماره 

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستیجناب آقای امیرحسین علوی  بخش قرآن مجید برگزار گردید. ، ر

  :دستور جلسه
تعرفه  ٦٤، مبنی بر " اصالحیه ماده  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨ -٤١١ -رف بررسی الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش -

  ر ارزش معامالتی دارایی( اموال) غیر منقول.شهرداری رشت تحت عنوان : عوارض ب ٩٨عوارض و بهای خدمات سال 

در خصوص "انتعقاد قرارداد تأمین ٢٩/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٩٣- بررسی الیحه دوفوریتی شهرداری رشت به شماره ش ر ف-

رانندگان استیجاری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به صورت ترک  تشریفات با شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

  .شهرداری"

مبنی بر بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٩٧-٩٠٤٩- بررسی الیحه شهرداری به شماره ش ر ف -

  (پیوستی)". ٩٨عمران و  بازآفرینی  فضاهای شهری  شهرداری رشت در سال  پیشنهادی سازمان

صوص "صدور مجوز ابتیاع پالک ثبتی در خ ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-٤٥٠-بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف -

  (پیوستی) ". ٢قطعه  ١١٤رشت مفروز و مجزی شده از  ٤بخش  ٤٤سنگ  ٣٠٦٧فرعی 

  نطق قبل از دستور منشی شورا:

 جناب نیا و خیر مقدم به رمضان خلیل شهید نامه وصیت از فرازی قرائت با ، محترم شورا منشی ، شیرزاد ، سرکارخانم فاطمه در ابتدای جلسه

  مسئول محترم حفظ و نشر آثار دفاع مقدس گیالن، دستور کار جلسه شورا را بیان نمودند. بایرامی سرهنگ

  نطق پیش از دستور رئیس شورا:

  مجتبی(ع) بیان داشتند: حسن امام ضمن تبریک والدت شهر محترم شورای سپس آقای امیرحسین علوی، رئیس

 به شهردار ابالغ صدور پیگیری برای جاری هفته ظرف میخواهم محترم شورا اعضای از. دارد ار شده معرفی شهردار حکم دریافت انتظار شورا

  . نمایند بندی جمع را خود جلسات آتی هفته تا خواستند نیز ها کمیسیون روسای همچنین از ایشان .برویم کشور وزارت

 برای ها ظرفیت تمام از کشور، موقعیت دقیق حساسیت اب دشمن و هستیم اجتماعی و سیاسی حساس مقطع در: جناب آقای علوی افزودند

 عبور صالبت با حساس مقطع این از ها داشته حفظ با باید تکلیفی که بر عهده ما است به حسب همه و کندمی استفاده نظام به زدن ضربه

 برای بنابراین. است مسئولیت کشورپذیرفتن  حال در مدیریتی جدید جوان نسل یک. شود می دیده نظامی نیروهای در صالبت این کنیم

داشتیم تا برای احداث موزه دفاع  بایرامی سرهنگ با دیداری گذشته کرد. سال هزینه باید جوان نسل برای  مقدس، دفاع های ارزش حفظ

شهرداری پیش  سالام بودجه در تومانی میلیارد١٠٠ بودجه شورا اساس همین بر مقدس به مرکز حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کمک شود.

 . دارد را اعتبار این دریافت این مرکز درخواست اکنون و بینی کرده

 مقدس دفاع موزه ایجاد روند از گزارشی دیدار این در مقدس دفاع آثار نشر و محترم حفظ در ادامه جلسه جناب سرهنگ بایرامی، مدیر کل

 شورا، صحن در حضور با دیگر بار بود نیاز ولی بود، گرفته صورت شهری مدیریت و شورا با دیدارهایی قبالً  اگرچه: گفتند و داده ارایه گیالن

م گفتگو موزه، ایجاد برای کمک پیرامون   .نما

که  است گیالن ما برای افتخار المقدس، بیت عملیات در پیروزی: کردند تصریح خرمشهر فتح و خرداد سوم تبریک با بایرامی، سرهنگ

  .داشتند حضور این عملیات در شارت و سپاه تعدادی یگان

 فاطمه شيرزاد منشي جلسه :     *          ١٨ ساعت     ٣٠/٠٢/٩٨ دوشنبه      *     ٩٣  : شماره عاديجلسه  
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 وظیفه و است ملی سرمایه یک جنگ آثار حفظ: کردند تأکید و خوانده ها جبهه به مردمی های کمک اعزام سردمدار را گیالنیان سپس ایشان

مقدس و  فاعد دانشنامه تدوین برای رشت شهرداری مالی کمک دهد. از این رو خواستار انتقال و حفظ را آورد دست این تا است همه

  احداث یادمان شهدای گمنام مسکن مهر و حوزه علمیه رشت 

 های زمین(رشت  ورودی در هکتار ١٠ به مساحت زمینی در موزه این ماند مهجور سال١٢ مقدس دفاع موزه شدند و توضیح دادند: احداث

  . است شده انجام ها معماری و ای سازه طراحی و شده گرفته درنظر) سپیدرود شهرک

 همچنین بخشی. گردد طراحی ها خانواده برای موزه شده سعی و شود دیده ساله٨ جنگ تا جنگل جنبش شهدای از شده تالش موزه این در

  است. شده طراحی روباز موزه، از

 هایهمکاری پیرامون داشتیم، فرماندار با که دیداری در: سپس جناب آقای عاقل منش، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا گفتند

 و ساخته را موزه این است الزم و اند کرده اندازی راه خوبی مقدس دفاع موزه شهرها از بسیاری .است شده گفتگو موزه احداث برای متقابل

  .باشند داشته اجرایی عملیات برای را سازنده تعامل این استان متولیان امیدوارم. دهیم هدیه آیندگان به

است مدیرکل محترم حفظ و نشر اثار دفاع مقدس گیالن در خصوص ساخت موزه دفاع مقدس با توجه به اعتبار در ادامه مقرر شد؛ درخو-

  پیش بینی شده در بودجه سال جاری به شهرداری ارسال گردد.

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **
  

در  ٢٤/٢/٩٨مورخ  ٣٦٥بت شده به شماره ث ٢٤/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-١٥٦-رشت به شماره ش ر ف یشهردار  یتیدو فور  حهیال     -١

در  ٩٨خرداد  ٢٦ یال ٢٠ خیکه در تار  ونسکویخالق  یکنفرانس ساالنه شهرها نیزدهمیبر "شرکت در س یشورا، مبن رخانهیدب

و  تیضمن مخالفت با دوفور  ،یمطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ جلسهدر  تیدوفور  دی" با قایتالیا انویشهر فابر 

 ارجاع گردد. ربطیذ یها ونیسیبه کم یآن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عاد تیفور  کی

در  ١٨/٢/٩٨مورخ ٣١٦ثبت شده به شماره  ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-٣٩٥-رشت به شماره ش ر ف یشهردار  یتیفور  کی حهیال  -٢

 اتیعمل یدسر در خصوص پروژه هادر خصوص عقد قرارداد شرکت توسعه سازان رو فیتکل نبر "تع یشورا، مبن رخانهیدب

رشت)"  یمنطقه دو شهردار  ٣و  ١ هیمنهول ها در ناح یهمسطح ساز  اهبه همر یآسفالت ی(شامل رفع چاله و ترک ها یروساز 

آن به اتفاق آرا مقرر  تیفور  کیضمن مخالفت با  ،یدر جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ تیفور  کی دیبا ق

 ارجاع گردد. ربطیذ یها ونیسیبه کم یعادشد؛ به صورت 

  

  **   مصـوبـات  **

  دستور اول:

در ٢٤/٢/٩٨مـورخ ٣٧١ثبـت شـده بـه شـماره ٢٣/٢/١٣٩٨مـورخ  ١٣٩٨ -٤١١ -رف  رشـت بـه شـماره ش یشهردار  یتیدوفور  حهیال

عنـوان "عـوارض بـر ارزش ، تحـت ٩٨خـدمات سـال  یتعرفه عـوارض و بهـا  ٦٤ماده  یشورا، موضوع رفع ابهام در اجرا رخانهیدب

  متن مصوبه به شرح:  اصالح قی" از طر رمنقولی( اموال ) غ ییدارا یمعامالت

درصـد)  می(نـ ٥/٠% زانیعوارض به م ،یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها یینامه اجرا نآ ١٥تبصره ماده  برابر

از   یدرصـد) مبلـغ ناشـ می(نـ ٠/ ٥%  نیملـک  و همچنـ یانتقال قطعـدر هنگام نقل و  یاتیاداره امور مال یاعالم یارزش معامالت

 یخصـوص اقـدام نیـدر ا یاتیـاداره امـور مال هیـو چنانچـه از ناح یاتیشده از طرف اداره امور مال نتع زانیبه م یانتقال سرقفل

از کـانون کارشناسـان  یار (منتخـب شـهرد یدادگسـتر  یبه ارزش روز توسط کارشناس رسـم یابیصورت نگرفته باشد بر اساس ارز 
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 تیـدوفور  بیضمن تصو ،ی) از انتقال دهنده وصول گردد. در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأیتر دادگس یرسم

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیآن، با پ

  دوم : دستور

 رخانـهیدر دب ٢٩/٢/٩٨مـورخ  ٤٢٨شده بـه شـماره  ثبت ٢٩/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٩٣-رشت به ش ر ف یشهردار  یتیدوفور  حهیال

صورتجلسـه  رویـشـهر رشـت و پ یشـورا ٢٨/١/٩٨ش مـورخ ١٥٥/٩٨به نامه شماره  تیرشت، با عنا یشهردار   نکهیبر ا یشورا مبن

ا هـدف و بـ یشـهردار  یجار یراننـدگان اسـت ییکارا زهیانگ شیبه منظور افزا دارد،در نظر  ١٩/٢/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٢٣٤٢٥-شماره ش ر

راننـدگان  نیبـه منظـور تـأم یمصـرف کارکنـان شـهردار  ینظام مند نمودن پرداخت ها، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت تعـاون

در جلسه مطرح و پس از بحـث و  د،ینما اماقد فاتی) به صورت ترک تشر ی(پس از اتمام قرارداد فعل ٣١/٣/٩٨ خیاز تار  یجار یاست

  .دیبه اتفاق آرا موافقت گرد یشهردار  شنهادیآن، با پ تیدوفور  بیضمن تصو ،یتبادل نظر و أخذ رأ

  سوم: دستور

شورا، اعالم  رخانهیدر دب ٢٥/١٢/٩٧مورخ  ٣٠٨٨ثبت شده به شماره  ٢٥/١٢/١٣٩٧مورخ ١٣٩٧-٩٠٤٩-به شماره ش رف یشهردار  حهیال

 ی"تعرفـه بهـا بیو تصـو یبـر بررسـ یشهر رشـت، مبنـ یاسالم یشورا ٢٧/١٢/٩٧جلسه مورخ  نیوصول شده در هشتاد و ششم

 بی) و بـا توجـه بـه تصـویوسـتی" (پ٩٨رشت در سال  یشهردار   یشهر  یفضاها ینیعمران و بازآفر ¬ سازمان یشنهادیخدمات پ

 یشـورا ٢٣/٢/٩٨جلسه مورخ  نیرشت" در نود و دوم یآرامستان و پسماند شهردار  یها¬سازمان یشنهادیخدمات پ ی"تعرفه بها

مـذکور در جلسـه  ونیسیکم ازشورا وأخذ گزارش  یعمران و توسعه شهر  ونیسیکم ٢٩/٢/٩٨طرح در جلسه مورخ  پس از ،یاسالم

 یشـهردار  یشهر  یفضاها ینیعمران و بازآفر  سازمان یشنهادیخدمات پ ی"تعرفه بهایمطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأ

  گرفت. بی) به اتفاق آرا مورد تصویوستی" (تعرفه پ ٩٨رشت در سال 

  چهارم: دستور

شـورا،  رخانـهیدر دب ١٩/٢/٩٨مـورخ  ٣٢٣ثبت شده به شماره  ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨-٤٥٠-رشت به شماره ش ر ف یشهردار  حهیال

رشـت در نظـر دارد؛  یشـهردار  نکـهیبر ا یشهر رشت، مبن یاسالم یشورا ٢٣/٢/٩٨جلسه مورخ  نیاعالم وصول شده در نود و دوم

بـه مسـاحت  ٢قطعـه  ١١٤شـده از  یرشت مفـروز و مجـز  ٤بخش  ٤٤سنگ  ٣٠٦٧ یرعف یدانگ از پالک ثبتشش اعینسبت به ابت

شهر کل ملـک در  تیو نقشه ش یلیمهربخش قرار دارد و براساس طرح تفض درضایحم یآقا یرسم تیمتر مربع که در ملک ١٠/٦٨٩

 یکارشناسـان رسـم هیبراساس نظر  یاضو تملک ار دینحوه خر  یقانون حهیال ٦ماده  یقرار گرفته را در اجرا یمتر  ٤٥ ابانیخ ریمس

   ،ینقد-١آن را به صورت:  یتملک و معادل بها الیر  ٠٠٠/٣٠٠/٧٤٠/٢٢به مبلغ  ١٠/١١/٩٧مورخ  ٢١٨٧١٨به شماره  یدادگستر 

پـس از طـرح در  ،دیـپرداخـت نما رهیو غ یپروانه ساختمان لیخدمات قابل ارائه از قب-٣تحت عنوان "معوض"،  یامالک شهردار -٢

شورا وأخذ گـزارش از  یعمران و توسعه شهر  ونیسیکم٢٥/٢/٩٨ومورخ  یبرنامه، بودجه و حقوق ونیسیکم ٢٩/٢/٩٨جلسات مورخ 

در صورت حصول توافق مالـک  یشهردار  شنهادیبا پ ،یبحث و تبادل نظر و أخذ رأ زمذکور در جلسه مطرح و پس ا یها ونیسیکم

الزم را در  یهـا یبررسـ یو مقـرر شـد؛ شـهردار  دیـدر خصوص نحوه پرداخت به اتفاق آرا موافقت گرد یبا کارگروه تملک شهردار 

 یچگـونگ نیگرفـت. تـه و همچنـ تصور یچه کس تیر ی) که در زمان مد٤منطقه  یملک مورد نظر (شهردار  دیخصوص نحوه خر 

قصـور داشـته را بـه عمـل آورده و  نـهیزم نیر اکه د یمورد اشاره  و فرد نیزم تیو وضع ٤ساختمان منطقه  تیموقع یعدم بررس

  .دیشورا اعالم نما نیمراتب را به ا

 ٣٠/٢٠جلسه رأس سـاعت  - به صورت (فوق العاده) برگزار گردد. ٧/٣/٩٨شورا روز سه شنبه مورخ  یمقرر شد جلسه بعد نیهمچن -

  .  افتی انیبا ذکر صلوات پا

  

  

  

محمد حسن   ، یرضا رسول ، رزادیفاطمه ش ، پوریمحمد حسن عل ، یعلو نیحس ریام دی، س پور یحاج لی، اسماع احمد رمضانپور :نیحاضر 

  ، فرهام زاهد یبهراد ذاکر ،  نش عاقل م

  یحامد عبداله،  حجت جذب غایبین :
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  ١٣٩٨خرداد ماه  
 ٩٨الي      ٩٤جلسه   
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  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی :

  بودجه شهرداري رشت ١٧و  ١٦موافقت با دستور العمل ماده  

 :بررسی اليحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص ملک وراث جهانتاب و يوسفي پور که مقرر گردید  

 لایر است، قدر السهم مربوط به خـانم منيرالسـادات  ١٫٠١٤٫٨١٤٫٠٠٠ي ملك مربوط به وراث جهانتاب كه ارزش آن بر اساس گزارش كارشناس

جهانتاب پرداخت گردد. در صورت عدم دسترسي به وراث ديگر، باقي مبلغ به حساب صندوق دادگستري واريز گردد تـا مشـمول افـزايش 

  قيمت در سال هاي آتي نگردد.

 رداري ارائه گردد، مضافًا، ضرورت خريـد ملـك از سـوي شـهرداري منطقـه ملك مربوط به وراث يوسفي پور، گزارش كارشناسي از سوي شه

  مربوطه كتبًا به شورا و كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا اعالم گردد.

  مهمترین مباحث طرح شده در کمیسیون توسعه و عمران:

 بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری در خصوص ارزش معامالتی ساختمان  

 ادی شهرداری درخصوص ساخت و ساز در زمین های نسقیبررسی الیحه پیشنه  

    بازآفرینی عملکردی در محالت رشت "طرح" 

 بررسی  راه های حل و فصل موارد مطروحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص راه اندازی گذر فرهنگ و هنر رشت 

 وسفیبررسی نامه ارسالی در خصوص پرداخت قدرالسهم  وراث مرحوم جهانتاب  و ی 

 بررسی الیحه ارسالی شهرداری رشت در خصوص تعین تکلیف ورزشگاه سلیمان داراب 

 بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت در خصوص  نرخ پارکینگ حاشیه ای در سطح شهر 

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

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

 .شهرداری رشت تمهیدات الزم جهت مشارکت در طرح ملی بسیج کنترل فشار خون  را انجام دهد 

  شهرداری رشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت به راه اندازی ایستگاه های سالمت جهت غربالگری بیماری هـایی از جملـه

  بت ، فشار خون و... اقدام  نماید .دیا

 .شهرداری رشت به وضعیت نا متعارف فضاهای سبز شهری و رنگ آمیزی جداول بلوارها در سطح شهر رسیدگی و اقدام کند  

 .شهرداری ضمن رعایت انضباط مالی پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی کارکنان را در دستور کار قراردهد  

  سیون فرهنگی و اجتماعی :مهمترین مباحث طرح شده در کمی

  موافقت با فراخوان جذب سرمایه گذاار در خصوص عرصه سازمان خدمات موتوری واقع در بلوار ضیابری طی انجام فرآیند اداری و قانونی 

 ـد حـوزه شهرسـازی و  بحث و بررسی در خصوص  احداث خیابان غذا  که مقرر گردید: شـهرداری  پـس از مطالعـات مکانیـابی مـورد تأ

 مطالعات ، نسبت به بروز رسانی و ارائه مجدد اقدام گردد و نتیجه را به شورا اعالم نماید.

  بررسی تقاضای آقای یوسف دیانتی مبنی بر انعقاد قرارداد اجاره دکه مطبوعاتی که مقرر گردید: شهرداری پیشـنهاد مشـخص خـود را طـی

  الیحه ای ارایه نماید.

 و ایده پردازی شورای اسالمی شهر رشت بررسی طرح اساسنامه مرکز نوآوری 

 حمایت و حضور از برگزاری مراسم افطاری کودکان بی سرپرست به همت سازمان فرهنگی 

 بازدید از محل ساماندهی و اقامتگاه کودکان خیابانی و مرکز پرتو کودکان کار 
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 اسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکارایه گزارش موسسه حامی شایسته گیالن ما در خصوص کودکان کار و خیابانی به من 

 بررسی برنامه های غنی سازی اوقات فراغت ، دهه ی کرامت و هفته عفاف و حجاب 

  دستگاه تلویزیون شهری نصب شده در نقاط مختلف شهر که مقرر گردیـد: شـهرداری در  ١٥بررسی در خصوص علل عدم بهره برداری تعداد

 . این راستا گزارش به شورا ارائه نماید

  بررسی درخصوص میزان پیشرفت ،اعتبار و زمان پیش بینی شده اجرای پروژه مجموعه فرهنگی میدان گیل ، رصدخانه کوشـیار گیالنـی و

 دیگر پروژه های در دست اقدام فرهنگی اجتماعی ورزشی که مقرر گردید: شهرداری در این راستا گزارش جامع به شورا ارسال نماید.

  فرصت تبدیل رشت به  اولین شهر مجسمه های چوبی  کشور کـه مقـرر گردیـد: شـهرداری در ایـن خصـوص بحث و بررسی در خصوص

 پیگیری الزم انجام دهد. 

  بحث و بررسی در خصوص قدرالسهم و نحوه بهره برداری از تاالر مرکزی رشت که مقرر گردید: شهرداری در این راستا گزارش جامع به شورا

  ارائه نماید.

  

  حث طرح شده در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:مهمترین مبا

  جلسه ایی برگزار نشده است .
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  ۹۸خرداد –گانه شورا های پنجآمار عملکرد کمیسیون

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

  صحن شورا         

  ٤  ٣  ٢  برنامه و بودجه و حقوقی

  ١  ٥  ٤  بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری

  ٤  ١٦ ١٠  توسعه و عمران

  -  -  -  حمل و نقل و ترافیک

  ٣  ٣ ٥  فرهنگی و اجتماعی

  -  -  -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١١٠ :های واردهتعداد نامه

  وبودجه و    برنامه

  حقوقی    

  ،بهداشت     

خدمات  محیط زیست و

  شهری

  و عمرانتوسعه
  حمل و نقل    

  و ترافیک    
  متفرقه  تلفیق       و اجتماعیفرهنگی

٩٠  -  ٦  -  ٤  ٦  ٦  

  فقره ٢٢۰  تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه ١  تعداد جلسات:

  ٧ تعداد مصوبات:

و بودجه و برنامه
  حقوقی

  بهداشت،
محیط زیست و 

  خدمات شهری

  عمران وتوسعه 
حمل و نقل و 

  ترافیک
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

١  -  ١  ١  ٤  -  -  
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   :  ١٣٩٨اهم مصوبات شورا در خرداد ماه                  
  موافقت با الیحه پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص جانمایی تنها ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر رشت. -

  . ١٨/٢/٩٨ مورخ نامگذاری معابر کمیسیون نشست نهمین و پنجاه پیرو معابر نامگذاری رب مبنی رشت شهرداری بررسی نامه  -

ریال (پنج میلیون تومان) کمـک مـالی ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با الیحه پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

خدمات  ٤١٧٠١شهر رشت) از محل ردیف کد اعتباری به آقای علی اکبر تقی نیا از پرسنل شهرداری رشت (شاغل در شورای اسالمی 

  شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص".

ریال کمک مالی به آقای محمـد نیـک  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠موافقت با الیحه پیشنهاد شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

بودجه خدمات شهری سال جاری تحـت عنـوان "کمـک بـه  ٤١٧٠١دیف اعتباری نیاچایی از پاکبانان زحمتکش شهرداری از محل ر

  موسسات خصوصی و اشخاص".

ریال کمک مـالی بـه آقـای حسـین  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠موافقت با الیحه پیشنهادی شهرداری رشت مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ  -

مات شـهری سـال جـاری تحـت عنـوان "کمـک بـه بودجـه خـد ٤١٧٠١بهبودی از کارکنان سابق شهرداری از محل ردیف اعتباری 

  موسسات خصوصی و اشخاص".

  بودجه شهرداری رشت"  ١٧ و ١٦ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد"بررسی   -

ن تکلیف عقد قرارداد شرکت توسعه سازان رودسر در خصوص پـروژه هـای  - بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت مبنی بر تع

منطقـه دو شـهرداری  ٣و  ١چاله و ترک های آسفالتی به همراه همسطح سازی منهول ها) در ناحیه عملیات روسازی (شامل رفع 

  رشت، 

  بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت مبنی بر قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای با هدف مدیریت فضاهای پارک حاشیه ای -

  رحاشیه ای (مسطح و طبقاتی)برسی الیحه پیشنهادی شهرداری رشت مبنی بر قیمت گذاری پارکینگ غی -

مصوبات نود و دومین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شـهر  ٣و٢در خصوص بندهای بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت  -

سازمان آتش نشانی و خدمات و نیز سـازمان  ١٣٩٨با موضوعات ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ٢٣/٢/١٣٩٨رشت مورخ 

سـازمان  ١٣٩٨ی و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت)) و ((تعرفه بهـای خـدمات پیشـنهادی سـال ساماندهی مشاغل شهر 

  آرامستان و نیز سازمان پسماند شهرداری رشت)).

مصوبات نود و سومین جلسه (عادی) شـورای اسـالمی شـهر  ٣و٢و١بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت در خصوص بندهای  -

، تحـت عنـوان ٩٨تعرفـه عـوارض و بهـای خـدمات سـال  ٦٤عات ((رفع ابهام در اجرای مـاده با موضو ٣٠/٢/١٣٩٨رشت مورخ 

((تـرک تشـریفات انعقـاد قـرارداد بـا شـرکت تعـاونی مصـرف کارکنـان "عوارض ارزش معامالتی دارایی (اموال) غیرمنقول")) و 

داد فعلی) )) و (( بررسی و تصویب "تعرفه بهای (پس اتمام قرار ٣١/٣/٩٨شهرداری به منظور تأمین رانندگان استیجاری از تاریخ 

  ")).٩٨خدمات پیشنهادی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در سال 

شـورای اسـالمی شـهر  ١٣٩٧بررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا خزانه دار محترم شورا به پیوست یک جلد تفریغ بودجـه سـال  -

  ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/١١رشت با مبلغ 
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ورا                                                         سات  ج     ۱۳۹۸ماه   دادور

  

  

  

اسالمی  (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای نود و چهارمین جلسه ٥/٣/٩٨مورخ  ٥٠٣براساس دعوتنامه شماره 

  شهر رشت برگزار گردید.

  ستور جلسه:د

  نطق اعضای محترم شورا -

  اعالم وصول طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  بررسی طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  سایر موارد با قید زمان و فوریت -

  ، تشکیل نگردید.   جلسه شورا به واسطه عدم حضور هم زمان اعضای محترم شورا در صحن
  

  

  

  

  

، نود و پنجمین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت در محل ساختمان شورای اسالمی شهر ١١/٣/٩٨مورخ  ٥٤٨نامه شماره بر اساس دعوت

س محترم شورا با قرائت آیاتی چند از کالم هستی بخش قرآن مجید برگزار گردید.   رشت به ریاست جناب آقای سید امیرحسین علوی، ر

  دستور جلسه:

  ورانطق اعضای محترم ش -

  اعالم وصول طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  بررسی طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  سایر موارد با قید زمان و فوریت -

س محترم شورا ضمن عرض سالم  و قبولی طاعات و عبادات، با توجه به عدم  در ابتدا جناب آقای سید امیرحسین علوی ر

  محترم شورا ، خواستند تا جلسه در موعد دیگری برگزار گردد. حضور چند تن از اعضای

  در ادامه با توجه به حد نصاب نرسیدن اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن، جلسه از اکثریت افتاد و تشکیل نگردید.  

  

  

  

  

  منشي جلسه :      *         ١٨ ساعت     ٠٧/٠٣/٩٨ دوشنبه      *     ٩٤  : شماره فوق العادهجلسه  

  منشي جلسه :     *          ١٧ ساعت     ١٣/٠٣/٩٨ دوشنبه      *     ٩٥  : شمارهعادي جلسه  



  
  
  
  
  
  

٤٦  
 

  

  
  

وق العاده) شورای اسالمی شهر رشت در فرمانداری محترم شهرستان رشت، نودوششمین جلسه (ف ١٦٣٥/١/٩٨/٨٠٢٩بر اساس دعوتنامه شماره 

محل ساختمان شورای اسالمی شهر رشت به ریاست جناب آقای سید امیرحسین علوی با قرائت آیاتی چند از کالم هستی بخش قرآن مجید 

  برگزار گردید.

  :دستور جلسه
  بررسی استعفای آقای سید امیرحسین علوی. -

ئیس محترم شورای اسالمی شهر رشت، ضمن عرض سالم و خیر مقدم به در ابتدا جناب آقای سید امیرحسین علوی ر 

نمایندگان فرمانداری (آقای انصاری معاون سیاسی فرماندار و خانم توکلی کارشناس امور شوراهای فرمانداری) خواستند تا با 

  ری جلسه برگزار گردد.توجه به عدم حضور چند تن از اعضای محترم شورا در جلسه و رسمیت نداشتن جلسه، در موعد دیگ

  با ذکر صلوات خاتمه یافت. ٢٢در ادامه باتوجه به حد نصاب نرسیدن اعضای محترم شورا جلسه از اکثریت افتاد و رأس ساعت -

  

  

  

  

  

هر شاسالمی (عادی) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای نود و هفتمین جلسه ٢٥/٣/٩٨مورخ  ٦٢٤براساس دعوتنامه شماره 

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

  دستور جلسه:
  نطق اعضای محترم شورا -

  اعالم وصول طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  بررسی طرح ها و لوایح ( مطابق لیست پیوستی) -

  ارد با قید زمان و فوریتسایر مو -

س محترم شورا ضمن عرض سالم با توجه به عدم حضور چند تن از اعضای محترم  در ابتدا جناب آقای رضا رسولی نائب ر

  شورا ، خواستند تا جلسه در موعد دیگری برگزار گردد.

با ذکر  ١٩کثریت افتاد و رأس ساعت در ادامه با توجه به حد نصاب نرسیدن اعضای محترم شورا و رسمیت نداشتن، جلسه از ا

  صلوات خاتمه یافت.

  

  

  

  منشي جلسه :     *       ٢١ ساعت     ١٦/٠٣/٩٨ دوشنبه      *     ٩٦  : شماره فوق العادهجلسه  

  منشي جلسه :     *          ١٨ ساعت     ٢٧/٠٣/٩٨ دوشنبه      *     ٩٧  : شماره عاديجلسه  



  
  
  
  
  
  

٤٧  
 

  

  
  

 (فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت در محل ساختمان شورای نود و هشتمین جلسه ٢٨/٣/٩٨مورخ  ٦٤٦براساس دعوتنامه شماره 

بخش قرآن مجید برگزار  د از کالم هستیشهر رشت به ریاست جناب آقای رضا رسولی نائب رئیس محترم شورا با قرائت آیاتی چناسالمی 

 گردید.

  دستور جلسه:
آلودگی در خصوص جانمایی تنها ایستگاه سنجش  ١٨/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤١٣٤رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

  هوای شهر رشت.

ر پیرو پنجاه و نهمین درخصوص نامگذاری معاب ٢٢/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٢٤٥٥٥بررسی نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ -

 . ١٨/٢/٩٨نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

در خصوص کمک مالی به آقای علی اکبر تقی نیا از  ١٦/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٩٣- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف -

  پرسنل شورای اسالمی شهر رشت.

در خصوص کمک مالی به آقای محمد نیک نیاچایی  ١١/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٠٨بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ -

  از پاکبانان زحمتکش شهرداری.

درخصوص کمک مالی به آقای حسین بهبودی از  ١١/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٧٨بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ -

  کارکنان سابق شهرداری.

دستورالعمل نحوه "درخصوص بررسی و تصویب ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٥٦- بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -

  بودجه شهرداری رشت". ١٧ و ١٦ هزینه کرد مواد

ن تکلیف عقد قرارداد شرکت  ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٩٥بررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ  - در خصوص تع

و ترک های آسفالتی به همراه همسطح سازی توسعه سازان رودسر در خصوص پروژه های عملیات روسازی (شامل رفع چاله 

  منطقه دو شهرداری رشت. ٣و  ١منهول ها) در ناحیه 

  درخصوص قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای. ٢٧/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٣١٠٣رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش -

گذاری پارکینگ غیرحاشیه ای درخصوص قیمت  ٤/١١/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٨٣٩٩رف ـبررسی الیحه شهرداری رشت به شماره ش- -

  (مسطح و طبقاتی).

مصوبات نود و دومین  ٣و٢در خصوص بندهای  ١٢/٣/٩٨مورخ  ١٦٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -

  با موضوعات ((تعرفه بهای  ٢٣/٢/١٣٩٨جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و نیز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های س ١٣٩٨خدمات پیشنهادی سال  -

سازمان آرامستان و نیز سازمان پسماند شهرداری  ١٣٩٨کشاورزی شهرداری رشت)) و ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 

  رشت)).

 فاطمه شيرزاد منشي جلسه :     *       ١٢ ساعت     ٢٩/٠٣/٩٨ دوشنبه    *    ٩٨  : شماره فوق العادهجلسه  



  
  
  
  
  
  

٤٨  
 

مصوبات نود و  ٣و٢و١در خصوص بندهای  ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٦٩٤/١/٩٨/٨٠٢٩بررسی نامه فرمانداری شهرستان رشت به شماره  -

تعرفه عوارض و  ٦٤با موضوعات ((رفع ابهام در اجرای ماده  ٣٠/٢/١٣٩٨سومین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ 

ا ((ترک تشریفات انعقاد قرارداد ب ، تحت عنوان "عوارض ارزش معامالتی دارایی (اموال) غیرمنقول")) و ٩٨بهای خدمات سال 

(پس اتمام قرارداد فعلی) )) و ((  ٣١/٣/٩٨شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری به منظور تأمین رانندگان استیجاری از تاریخ 

  ")).٩٨بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در سال 

خزانه دار محترم شورا به پیوست یک جلد تفریغ بودجه  ١٧/٢/٩٨/ش مورخ ٣٠٧/٩٨ه شمارهبررسی نامه وارده در دبیرخانه شورا ب -

  ریال . ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/١١شورای اسالمی شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٧سال 

  نطق پیش از دستور منشی شورا:

صیت نامه شهید غالمرضا مژدهی را در ابتدای جلسه، سرکار خانم فاطمه شیرزاد، منشی و سخنگوی محترم شورا، ضمن عرض سالم، بخشی از و

  .قرائت کردند و یاد همه شهدای انقالب اسالمی را گرامی داشتند

برای خانواده و بازماندگان ایشان همچنین ضایعه درگذشت همسر برادر آقای فرهام زاهد، عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت را تسلیت گفتند و 

  آن مرحوم، بردباری آرزو نمودند.

  :از دستور نائب رئیس شورا نطق قبل
ای سپس جناب آقای رضا رسولی، نائب رئیس محترم شورا که در غیاب آقای علوی ریاست جلسه را برعهده داشتند، نیز مصیبت وارده را به جناب آق

  زاهد تسلیت گفتند و برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگانشان آرزوی صبر و شکیبایی نمودند.

همچنین درگذشت مرحوم استاد فرهاد پاک سرشت، هنرمند ارزنده گیالنی را که به مدت یک سال از بیماری رنج میبرد تسلیت عرض نموده و  ایشان

  از جناب آقای رمضانپور و سرکار خانم فاطمه شیرزاد و دیگر اعضای محترم شورا بابت کمک و همدلی به این عزیزان تشکر کردند. 

رسولی نائب رئیس محترم شورا با شاره به برگزاری شصت و سومین جلسه اجالس دو روزه مجمع مشورتی شوراهای کالنشهر و  در ادامه آقای رضا 

برای پیشواز و  ٥مراکز استانها مطالبی در خصوص برنامه ریزی های به عمل آمده برای این دو روز بیان داشتند و گفتند: قرار است رأس ساعت 

  محسن هاشمی و دیگر میهمانان در محل استقرار آنان در هتل کادوس برویم.خوش آمدگویی از آقای 

  **   اعالم وصول طرح ها و لوایح  **

در دبیرخانه شورا، در  ٧/٣/٩٨مورخ  ٥٢٥ثبت شده به شماره  ٧/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٠٩-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -١

" با قید دو فوریت در ٩٨تعرفه عوارض و بهای  خدمات سال ٣٩الف ماده  خصوص "اصالحیه جدول شماره یک و بند یک قسمت

جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به 

  ذیربط ارجاع شود. کمیسیون

در دبیرخانه شورا،  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٧٩ثبت شده به شماره  ١٣/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٧١٨-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٢

تنی رشت" با قید دوفوریت در جلسه مطرح و پس  ٦٠٠درخصوص "مشارکت و سرمایه گذاری احداث و بهره برداری نیروگاه زباله سوز 

ذیربط ارجاع  یک فوریت به کمیسیونمقرر شد به صورت  آرااز بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق 

  شود.

در دبیرخانه شورا، در  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٨٤ثبت شده به شماره  ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٢٤-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٣

جلسه  مربوط به خرید سطل های زباله مکانیزه پارکی و تفکیکی" با قید دوفوریت در ٣٠٥٠١٠١٠٠٧خصوص "افزایش ردیف اعتباری 

 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر وأخذ رأی، ضمن مخالفت با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به کمیسیون

  ذیربط ارجاع شود.



  
  
  
  
  
  

٤٩  
 

در دبیرخانه شورا، در  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٨٣ثبت شده به شماره  ١٨/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٥١٣-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٤

رشت" با قید دو فوریت در جلسه مطرح  ٤بخش  ٤٣سنگ اصلی  ٥٠٢٢و ٥٠٢١"تقاضای صدور مجوز ابتیاع پالک های ثبتی  خصوص

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

  ارجاع شود.

در دبیرخانه شورا، در  ٢٠/٣/٩٨مورخ  ٥٩٦ثبت شده به شماره  ١٩/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٦٨٥-ماره ش رفالیحه شهرداری رشت به ش -٥

رشت ملکی تعاونی دارایی استان گیالن" با قید دو فوریت  ٤بخش  ٣٨سنگ بخش  ١٣٠و١٢٩خصوص "موافقت با تفکیک پالک ثبتی 

با دوفوریت آن به اتفاق آرا مقرر شد به صورت یک فوریت به  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن مخالفت

  ذیربط ارجاع شود. کمیسیون

در دبیرخانه شورا، در خصوص "کمک  ٥/٣/٩٨مورخ  ٥٠٢مورخ  ٢/٣/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٨٥-الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف -٦

بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، ضمن تصویب یک فوریت  مالی به خانم خاتون جنگجوی" با قید یک فوریت در جلسه مطرح و پس از

  آن، مقرر شد به کمیسیون، ذیربط ارجاع شود.

  **   مصـوبـات  **

  دستور اول:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٩/٧/٩٧مورخ  ١٦٦٨ثبت شده به شماره  ١٨/٧/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٤١٣٤رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

به استناد توافق شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛  ٣٠/٧/٩٧ورخ وصول شده در شصتمین جلسه م

صورت گرفته فی ما بین شهرداری رشت و سازمان محیط زیست استان گیالن مبنی برصدور مجوز نصب تنها دستگاه سنجش آلودگی 

صورت گرفته در جلسه موافقت سازمان محیط زیست استان گیالن و  پارامتر اصلی آالینده هوا را دارد توسط ٦هوا که قابلیت پایش 

و  (دوره سوم) شورای اسالمی شهر رشت مبنی بر بهره برداری از تجهیزات مذکور در محوطه شرکت مخابرات ٢٠/١٠/٨٩مورخ ٣٣٤

ی از این تجهیزات در مخالفت های شرکت مخابرات با نصب تجهیزات پایش آلودگی هوا در محوطه آن شرکت، بهره برداری فعل

ن بوده و دریافت نتایج  محوطه سازمان محیط زیست می باشد. از آنجایی که در محوطه سازمان محیط زیست تراکم آلودگی پا

کامل و قابل تعمیم به کل سطح رشت مقدور نمی باشد لذا به منظور بهره برداری بهتر از ایستگاه و با توجه به این که ایستگاه قابلیت 

بررسی مشترک درکمیسیون های بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و نیز کمیسیون عمران و توسعه  جایی دارد، پس ازجاب

شهری شورای اسالمی شهر رشت در خصوص"جانمایی تنها ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر رشت" و طی بازدید مشترک مدیران 

و مصوب شده به پیوست شیوه نامه و جدول  مکان های پیشنهادیاز شهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیست کشور و استان 

 ١٥/١٠/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ١٩٨٨٦٦رف ـنامه شهرداری رشت به شماره ش، طی نظریه کارشناسی دو حوزه سازمان محیط زیست و شهرداری

 یشنهاد می گردد:استقرار این تجهیزات در نقاط ذیل پدر دبیرخانه شورا،  ١٦/١٠/٩٧مورخ  ٢٤٦٥ثبت شده به شماره 

زیر پل عابر پیاده بعنوان پیاده رو و فضای سبز جنـب بلـوار در  -پیاده رو و فضای سبز واقع در انتهای بلوار مدرس جنب پل جانبازان -۱

  تصرف شهرداری می باشد.

پیاده رو در تصرف شـهرداری پیاده رو واقع در انتهای بلوار مدرس جنب هنرستان شهید نوبخت واقع در فلکه نیروی دریایی بعنوان  -۲

  می باشد.

  میدان یخسازی، محوطه سازمان عمران که ملک استیجاری می باشد. -۳

  در تصرف شهرداری می باشد. خیابان پرستار محوطه سازمان سیما و منظر، در مالکیت شهرداری -۴

  رد.ضلع شمال غربی میدان امام حسین که مستنداتی دال بر مالکیت شهرداری وجود ندا -۵

  در مالکیت عمومی پیاده رو شهرداری می باشد.میدان گیل جنب کیوسک پلیس راهورکه  -۶

  در مالکیت عمومی پیاده رو شهرداری می باشد.میدان نیروی دریایی جنب مدرسه شهید نوبخت که  -۷
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داری بـا نصـب دسـتگاه سـنجش پارکینگ پارک دانشجو، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شـهر -۸

آلودگی هوا پس از مراحل قانونی عقد قرارداد اجاره با شهرداری و نظریه کارشناسی در محـدوده میـدان گیـل جنـب کیوسـک پلـیس 

  در مالکیت عمومی پیاده رو شهرداری می باشد به اتفاق آرا موافقت گردید.راهورکه 

  دستور دوم:

در دبیرخانه شورا،  ٢٢/٢/٩٨مورخ ٣٤٧ثبت شده به شماره  ٢٢/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٢٤٥٥٥نامه شهرداری رشت به شماره ش ر ـ

  به شرح؛ ١٨/٢/٩٨مبنی بر نامگذاری معابر پیرو پنجاه و نهمین نشست کمیسیون نامگذاری معابر مورخ 

ر نام خیابان دفاع واقع در ژاندارمری سابق از ابتدای مسجد صادقیه تا ابتدای خیابان پارس-١ ، به نام خیابان "شهید مدافع حرم ٢تغ

  بابک نوری هریس".

  )".١/٧٦به نام "کوچه هفتاد و شش ممیز یک(  ٧٨و  ٧٦مابین کوچه  -سیاه اسطلخ -نامگذاری کوچه واقع در بلوار شهدای گمنام -٢

ر نام بن بست فجر واقع در میدان جهاد -٣   ک حرفه (فجر سابق)".به نام "بن بست شهید علی پی -بلوار شهید قلی پور -تغ

  به صورت زوج و فرد.   -کوچه سهند-نامگذاری کوچه و بن بست های واقع در خیابان تختی  -٤

  به نام کوچه "شهید فرهاد خداپرست". ٤٤و مهر ٤٣مابین مهر -پشت پست برق -ایثار شرقی -نامگذاری واقع در شهرک مهر-٥

متری به سمت دلدار به نام "خیابان  شهید محمدرضا پری  ٣٥خیابان  -شهید مسافرمیدان  -نامگذاری خیابان واقع در بلوار باهنر-٦

  گرفته".

بعد از بن بست گلها و قبل از بن بست نیلوفر به  -کوچه شهید یوسف سید نژاد(حاتم) -نامگذاری بن بست واقع در خیابان آزادگان-٧

 کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون ٢٥/٢/٩٨پس از طرح در جلسه هفتادمین مورخ نام "بن بست میخک"، 

  مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا، موافقت گردید.

  دستور سوم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٦/٢/٩٨مورخ  ٢٨٣ثبت شده به شماره  ١٦/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٣٩٣-الیحه شهرداری رشت به شماره ش ر ف

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٦/٢/٩٨وصول شده در نود و یکمین جلسه مورخ 

ریال (پنج میلیون تومان) کمک مالی به آقای علی اکبر تقی نیا از پرسنل شهرداری رشت (شاغل در شورای ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ 

می شهر رشت) با توجه به درخواست نامبرده و عدم استطاعت مالی ایشان برای ادامه روند درمان فرزند خود که مبتال به بیماری اسال

خدمات شهری بودجه سال جاری تحت عنوان "کمک به موسسات  ٤١٧٠١صعب العالج سرطان می باشد، از محل ردیف کد اعتباری 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون  ٢٩/٢/٩٨مورخ خصوصی و اشخاص"، پس از طرح در جلسه 

  مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور چهارم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٢/٢/٩٨مورخ ٢٦٦ره ثبت شده به شما ١١/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٠٨الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٦/٢/٩٨وصول شده در نود و یکمین جلسه مورخ 

دف با وسیله ریال کمک مالی به آقای محمد نیک نیاچایی از پاکبانان زحمتکش شهرداری که به علت تصا ٠٠٠/٠٠٠/٥٠پرداخت مبلغ 

نقلیه دچار آسیب بدنی شده و به علت جراحات وارده قادر به ادامه فعالیت نمی باشد و همچنین به علت عدم دریافت حقوق در 

بودجه خدمات شهری سال جاری تحت عنوان  ٤١٧٠١تأمین احتیاجات زندگی خود دچار مشکل گردیده است، از محل ردیف اعتباری 

کمیسیون برنامه،  ٢٩/٢/٩٨اشخاص" اقدام نماید، پس از طرح در جلسه هشتاد و هفتمین مورخ "کمک به موسسات خصوصی و 

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

  به اتفاق آرا موافقت گردید.
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  دستور پنجم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ١٢/٢/٩٨مورخ  ٢٦٧ثبت شده به شماره  ١١/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٧٨به شماره ش رف ـالیحه شهرداری رشت 

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر اینکه شهرداری رشت در نظر دارد؛ نسبت به  ١٦/٢/٩٨وصول شده در نود و یکمین جلسه مورخ 

سین بهبودی از کارکنان سابق شهرداری که دچار بیماری شده است و به علت ریال کمک مالی به آقای ح ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠پرداخت مبلغ 

بودجه خدمات شهری سال  ٤١٧٠١مشکل مالی در پرداخت هزینه های درمان خود دچار مشکل گردیده است، از محل ردیف اعتباری 

 ٢٩/٢/٩٨د و هفتمین مورخ جاری تحت عنوان "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" اقدام نماید، پس از طرح در جلسه هشتا

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

  پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید.

  دستور ششم:

در دبیرخانه شورا،  ٢٣/٢/٩٨مورخ  ٣٥٨ده به شماره ثبت ش ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ  ١٣٩٨-٤٥٦-رشت به شماره ش رف شهرداریالیحه 

شورای اسالمی شهررشت، درخصوص بررسی و تصویب "دستورالعمل نحوه  ٢٣/٢/٩٨اعالم وصول شده در نود و دومین جلسه مورخ 

  بودجه شهرداری رشت" اقدام نماید،  ١٧و  ١٦هزینه کرد مواد 

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا و أخذ گزارش از کمیسیون مذکور در  ١٢/٣/٩٨پس از طرح در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 

س جلسه و چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

شد؛الیحه مورد نظر به مدت یک هفته ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتردرکمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا، مقرر 

  بماند.مسکوت 

  دستور هفتم:

در دبیرخانه شورا،  ١٨/٢/٩٨مورخ  ٣١٦ثبت شده به شماره  ١٨/٢/١٣٩٨مورخ ١٣٩٨ـ  ٣٩٥الیحه شهرداری رشت به شماره ش رف ـ 

ن تک ٣٠/٢/٩٨اعالم وصول شده در نود و سومین جلسه مورخ  لیف عقد قرارداد شرکت توسعه شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر تع

سازان رودسر در خصوص پروژه های عملیات روسازی (شامل رفع چاله و ترک های آسفالتی به همراه همسطح سازی منهول ها) در 

کمیسیون عمران  ١٩/٣/٩٨منطقه دو شهرداری رشت، اقدام نماید؛ پس از طرح در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ  ٣و  ١ناحیه 

س  عه شهری شورا و أخذ گزارش از کمیسیونو توس مذکور، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

جلسه و چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتردرکمیسیون عمران و توسعه شهری 

  بماند.ت یک هفته مسکوت شورا، مقرر شد؛الیحه مورد نظر به مد

  دستور هشتم: 

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٢٨/٥/٩٧مورخ  ١٢٦١ثبت شده به شماره  ٢٧/٥/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٣١٠٣رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش

 شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای با هدف٣/٦/٩٧وصول شده در پنجاه وسومین جلسه مورخ 

س جلسه و چند تن از مدیریت فضاهای پارک حاشیه ای؛ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

اعضای محترم شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتردرکمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، مقرر شد؛الیحه 

  بماند.ت مورد نظر به مدت یک هفته مسکو

  



  
  
  
  
  
  

٥٢  
 

  دستور نهم:

در دبیرخانه شورا، اعالم  ٧/١١/٩٧مورخ  ٢٦٨٦ثبت شده به شماره  ٤/١١/٩٧مورخ ١٣٩٧ـ٨٣٩٩رف ـالیحه شهرداری رشت به شماره ش 

شورای اسالمی شهر رشت، مبنی بر قیمت گذاری پارکینگ غیرحاشیه ای  ٨/١١/٩٧وصول شده در هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 

س جلسه و چند تن از اعضای محترم ی)، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل(مسطح و طبقات نظر و أخذ رأی، بنا به پیشنهاد ر

شورا مبنی بر مسکوت ماندن الیحه مذکور جهت بررسی بیشتردرکمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، مقرر شد؛الیحه مورد نظر به 

  بماند.مدت یک هفته مسکوت 

  دستور دهم:

در خصوص  ١٢/٣/٩٨مورخ  ٥٦١ثبت شده به شماره  ١٢/٣/٩٨مورخ  ١٦٠٥/١/٩٨/٨٠٢٩ه فرمانداری شهرستان رشت به شماره نام -

  به شرح؛ ٢٣/٢/١٣٩٨مصوبات نود و دومین جلسه (فوق العاده) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٣و٢بندهای 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  ١٣٩٨ات پیشنهادی سال مصوبات آن شورا با موضوع ((تعرفه بهای خدم ٣و٢پیرامون بندهای -

 ١٣٩٨و نیز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت)) و ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 

ن نامه مالی شهرداری ها، شه ٣٠سازمان آرامستان و نیز سازمان پسماند شهرداری رشت)): بر اساس ماده  رداری ها مکلف اند آ

ن نامه مالی و معامالت شهرداری ها و با رعایت مقررات مربوط نسبت به محاسبه و وصول تعرفه خدمات ارائه شده  براساس آ

بایست توسط شهرداری و سازمان های وابسته عمل نماید. همچنین نظر به اینکه هرگونه افزایش در نوع و میزان نرخ تعرفه ها، می

یاست های عمومی دولت و نرخ تورم عمومی کشور در سال جاری باشد، بنابراین با عنایت به عدم رعایت مقررات متناسب با س

سازمان های مذکور،  ١٣٩٨مربوطه در خصوص تعرفه بهای خدمات ارائه شده و نظر به افزایش بی رویه نرخ تعرفه پیشنهادی سال 

ضی است نسبت به اصالح تعرفه سازمان های یاد شده اقدام الزم معمول مصوبات مذکور دارای وجاهت قانونی نمی باشد و مقت

  نمایند، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأی مقرر گردید اعالم گردد؛

سازمان آتش نشانی و  ١٣٩٨موضوع ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال  ١٢/٣/٩٨مورخ  ٩٢صورتجلسه  ٣و٢درخصوص بندهای ـ 

منی و نیز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت)) و ((تعرفه بهای خدمات پیشنهادی خدمات ای

ضمن پذیرش نظر فرمانداری محترم مقرر گردید در راستای سازمان آرامستان و نیز سازمان پسماند شهرداری رشت)):  ١٣٩٨سال 

سازمان های آتش  ١٣٩٨عمومی کشور در سال جاری، تعرفه پیشنهادی سال سیاست های عمومی دولت و متناسب با نرخ تورم 

نشانی و خدمات ایمنی، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، آرامستان و نیز سازمان پسماند با کاهش 

  درصد اصالح و به پیوست ارسال گردد. ١٠میانگین 

  دستور یازدهم:

در خصوص  ١٨/٣/٩٨مورخ  ٥٩٢ثبت شده به شماره  ١٨/٣/٩٨مورخ  ١٦٩٤/١/٩٨/٨٠٢٩به شماره  نامه فرمانداری شهرستان رشت

  به شرح؛ ٣٠/٢/١٣٩٨مصوبات نود و سومین جلسه (عادی) شورای اسالمی شهر رشت مورخ  ٣و٢و١بندهای 

، تحت عنوان ٩٨خدمات سال  تعرفه عوارض و بهای ٦٤مصوبات آن شورا با موضوع ((رفع ابهام در اجرای ماده  ١پیرامون بند  -

ن نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض  ١٥"عوارض ارزش معامالتی دارایی (اموال) غیرمنقول"))؛ با لحاظ نمودن تبصره ماده  آ

 %٥/٠توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک، مبنی بر اینکه عوارض در مورد دارایی و ثروت نباید بیش از حداکثر به میزان 

یم درصد) ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد و همچنین با عنایت به تعریف مالکیت در قانون (ن

  اساسی، لذا رفع ابهام برای مالک مغایر بوده و از حدود صالحیت و اختیارات شورای اسالمی شهر خارج است.
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شهرداری به منظور  ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنانمصوبات آن شورا با موضوع (( ٢پیرامون بند  -    

 ٥قانون مدیریت خدمات کشوری ماده  ١٧(پس اتمام قرارداد فعلی) ))؛ مطابق ماده  ٣١/٣/٩٨تأمین رانندگان استیجاری از تاریخ 

ن نامه اجرایی ماده ( هیأت وزیران دستگاه های  ١٥/١٢/١٣٨٤ه مورخ ٣٤٦١٣/ت٨٤٥١٥) قانون مذکور و تصویب نامه شماره ٢٢آ

ن صالحیت شده توسط سازمان  اجرایی می توانند از طریق مناقصه عمومی و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی تع

ع تصویب نامه شماره مدیرت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در قالب نمونه قراردادهای پیمانکاری موضو

) بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و  ٥/٩/١٣٨١هــ مورخ  ٢٧٥٠٦/ت٣٨٣٢٦

مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را برای انجام تصدی ها به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت تامین 

  نمایند.

د معاونت برنامه ریزی از طریق ترک در صورت عدم مرا جعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأ

تشریفات مناقصه اقدام گردد. بنابراین به دلیل عدم صالحیت ارائه خدمات حمل و نقل توسط شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

و همچنین نظر به عدم ارائه دلیل موجه برای ضرورت انجام معامله یاد شده به  شهرداری از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  صورت ترک مناقصه، لذا مصوبه مذکور دارای وجاهت قانونی نمی باشد. 

مصوبات آن شورا با موضوع ((بررسی و تصویب "تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان عمران و بازآفرینی  ٣پیرامون بند  -    

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  ٨٠ماده  ٢٦"))؛ در راستای لزوم اجرای بند ٩٨هری شهرداری رشت در سال فضاهای ش

آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداریها مکلفند بر اساس آئین نامه  ٣٠اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصالحات و ماده 

عایت مقررات مربوط نسبت به محاسبه و وصول تعرفه خدمات ارائه شده توسط شهرداری و مالی و معامالت شهرداری ها و با ر

سازمان های وابسته عمل نماید. همچنین نظر به اینکه هرگونه افزایش در نوع و میزان نرخ تعرفه ها، می بایست متناسب با 

ن با عنایت به عدم رعایت مقررات مربوطه در سیاست های عمومی دولت و نرخ تورم عمومی کشور در سال جاری باشد. بنابرای

سازمان های مذکور، مصوبات  ١٣٩٨خصوص تعرفه بهای خدمات ارائه شده و نظر به افزایش بی رویه نرخ تعرفه پیشنهادی سال 

ند، در مذکور دارای وجاهت قانونی نمی باشد و مقتضی است نسبت به اصالح تعرفه سازمان های یاد شده اقدام الزم معمول نمای

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

، ٩٨تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  ٦٤موضوع رفع رفع ابهام در اجرای ماده  ٣٠/٢/٩٨مورخ  ٩٣صورتجلسه  ١درخصوص بند ـ     

عنوان سرقفلی بعنوان یک دارایی خاص در قانون مؤجر و مستأجر، ": تحت عنوان "عوارض ارزش معامالتی دارایی (اموال) غیرمنقول

مطرح شده و در هنگام اجاره منافع ملک تجاری از سوی مالک به دیگری، مصداق عینی می یابد. در واقع صرفًا زمانی به صورت 

بوده و تفکیک گردد. از این رو رفع مستقل قابلیت مبادله داشته و مالیت می یابد که مالک عرصه و اعیان و مالک سرقفلی، یکی ن

ای از مالک تا زمانی که این دو که موضوع مصوبه معترض عنه می باشد مشمول مالک نبوده و عوارض جداگانه ٦٤ابهام از ماده 

 ١٥ه ماده اند دریافت نمی گردد؛ لذا مصوبه حاضر به هیچ عنوان ناقص مفاد تبصردارایی از هم تفکیک نشده و عنوان جداگانه نیافته

ن نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها..... نمی باشد.   آ

موضوع ترک تشریفات انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان  ٣٠/٢/٩٨مورخ  ٩٣صورتجلسه  ٢درخصوص بند ـ        

د صالحیت ارائه خدمات داد فعلی): (پس اتمام قرار ٣١/٣/٩٨شهرداری به منظور تأمین رانندگان استیجاری از تاریخ  در خصوص تأ

حمل و نقل توسط شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استحضار می رساند؛ برابر 

رات اساسنامه در جلسه فوق العاده مجمع عمومی شرکت تعاونی به تاریخ  اداره امور نقلیه و ، بند یک به شرح "٢٤/٣/٩٦آخرین تغ

د اداره کل تعاون، کار و رفاه  ٣تأمین راننده و..." به ماده  اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اضافه و پس از تصویب مجمع به تأ

های مصرف کارکنان دولت استان گیالن رسیده است. فلذا شرکت برابر اساسنامه اخیر، قابل ارائه اجتماعی و همچنین اتحادیه تعاونی
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 ٢٥/٢/٩٨دمات حمل و نقل را دارد و جهت أخذ صالحیت با اداره کار، مکاتبه نموده و با نظر مثبت متولیان امر، در جلسه مورخ خ

ن صالحیت اداره کار مطرح و تصمیم گیری نهایی به شرح نامه  تصویر پیوست جهت تکمیل مدارک،  ٢٨/٢/٩٨مورخ  ٥٢٠٤کمیته تع

مستندات درخواست شده موجود و آماده تحویل می باشد، به جلسه آتی موکول گشت و در اسرع با عطف توجه به اینکه مدارک و 

د کمیته مزبور به آن فرمانداری محترم ارائه خواهد شد.   وقت پس از تأ

ست که در خصوص نحوه واگذاری از طریق ترک تشریفات مناقصه نیز، با عنایت به اینکه رانندگان استیجاری شهرداری، چندین سال ا

تحت قالب قرارداد اجاره مشغول به کار بوده و با قبول شرایط موجود به نحو احسن مجموعه شهرداری را در امر خدمات رسانی یاری 

اند و شهرداری از عملکرد این عزیزان رضایت کامل دارد؛ با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری به جهت حفظ نیروهای فعلی نموده

ی کار با شهرداری را داشته و به قصد کمک و همراهی و افزایش انگیزه و کارایی و ایجاد امنیت نسبی ه چندین سالهکه سابقه و تجرب

ع حقوق آنان، با درخواست شهرداری رشت مبنی بر واگذاری امر تأمین رانندگان  شغلی برای این بخش از نیروها و ممانعت از تض

  پس از أخذ ی مصرف کارکنان شهرداری که برابر اساسنامه مجاز به آن می باشداستیجاری به  صورت حجمی به شرکت تعاون

  ، از طریق ترک تشریفات، موافقت گردید.صالحیت از اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی

و موضوع بررسی و تصویب تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سازمان عمران  ٣٠/٢/٩٨مورخ  ٩٣صورتجلسه  ٣درخصوص بند ـ      

ضمن پذیرش نظر فرمانداری محترم مقرر گردید؛ در راستای سیاست های : ٩٨بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت در سال 

سازمان عمران و  ١٣٩٨عمومی دولت و متناسب با نرخ تورم عمومی کشور در سال جاری، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 

  درصد اصالح و به پیوست ارسال گردد. ١٠ش میانگین بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، با کاه

  دستور دوازدهم:

 ١٣٩٧خزانه دار محترم شورا به پیوست یک جلد تفریغ بودجه سال  ١٧/٢/٩٨/ش مورخ ٣٠٧/٩٨نامه وارده در دبیرخانه شورا به شماره 

د و تصویب،  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/١١شورای اسالمی شهر رشت با مبلغ  - و تبادل در جلسه مطرح و پس از بحثریال (پیوستی) جهت تأ

ریال (پیوستی)، به اتفاق آرا مورد  ٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠/١١شورای اسالمی شهر رشت با مبلغ  ١٣٩٧نظــر و اخذ رأی، تفریغ بودجه سال 

  تصویب قرار گرفت.

  صلوات پایان یافت. با ذکر ١٤جلسه رأس ساعت   برگزار گردد. ٣/٤/٩٨همچنین مقرر شد جلسه بعدی شورا روزدوشنبه مورخ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  


