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  ارائه نگرديدگزارش عملكرد كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري به دبيرخانه شورا.  

  

 

تفاهم نامه با اداره  تمديددر خصوص   يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
كل بهزيستي استان در خصوص مركز نگهداري معتادان متجاهر كه با 

، مقرر گرديد تا توجه به اينكه مهلت تفاهم نامه به پايان رسيده است
 شهرداري ابتدا درخواست تمديد آن را جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

 اراتيسقف اخت شيافزادرخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيموافقت با ال -
معادل ( الير ارديليو پنج م ستيتا سقف ب رشت يمطالبات شهردار طيتقس
 تومان) . ونيليو پانصد م ارديليدوم

 كيقدرالسهم تفك افتيدردرخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
ر كه مقر ييمسكن و دارا يدر بلوار الكان شركت تعاون ١٢٩ ياز پالك ثبت

كه قبال در  يمنتخب شهردار يملك مذكور توسط كارشناس ثبت ديگرد
 گردد  يابينفره ارز كيملك مذكور مشاركت نداشته است ، بصورت  يكارشناس

مساحت كوچه  يدرخصوص واگذار يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
 نكهي، كه با توجه به اقائم (عج) مارستانيمجاور به ب هايپالك عيجهت تجم

ارائه نشده است مقرر گرديد  يشهردار تيمستندات مالك يارسال حهيدر ال
 هرائمراتب به شهرداري اعالم تا مستندات مالكيت را به شوراي اسالمي شهر ا

نمايند و در صورت عدم وجود سند مالكيت، موافقت اداره محترم ثبت مبني 
ع موضو بر تنظيم سند صلح با مالك يا مالكين مجاور را به شهرداري ارائه تا

 مجدداً در كميسيون طرح و بررسي گردد.

درخصوص افزايش رديف اعتباري  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
با جابجايي  دي، كه مقرر گرد پاداش پايان خدمت كاركنان-١٧٠٢٠٣

(شش ميليارد و پانصد ميليون) ريال از رديف اعتباري  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ر بودجه مصوب، كسر و به رديف تملك مسيرهاي مشخص شده د -٤٠١٠٤٠٠١

 خدمت كاركنان اضافه گردد. ايانپاداش پ -١٧٠٢٠٣

واگذاري يك رشته جاده درخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيموافقت با ال -
 به نام آقاي حسن زاده و شركاء ١٦٢و  ١١٤محلي مابين پالكهاي ثبتي 

 كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقيمهمترين مباحث طرح شده در 
 

 يجنوب غرب نگير ريمس ييبازگشادرخصوص  يشهردار حهيموافقت با ال -
 شهر رشت .

 تيدوره فعال ديتمدرشت درخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيمخالف با ال -
 رشت . يوابسته به شهردار يسازمانها

 يپالك ها عيتجمرشت درخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
 گزارشات مربوطه اخذ گردد . ديكه مقرر گردقائم  مارستانيمجاور به ب

 يشهردار كيقدرالسهم تفك افتيدردرخصوص  يشهردار حهيموافقت با ال -
 .النيگ ييمسكن دارا يدر بلوار الكان شركت تعاون

 . ٩٩ساختمان سال  يارزش معامالتدرخصوص  يشهردار حهيموافقت با ال -

 يغرامت ملك آقادرخصوص رشت  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
 اخذ گردد  يليگزارشات تكم ديكه مقررگرد يمختار يمحمد تق

در جذب اعتبارات كمك به  يدر خصوص عدم اقدام شهردارتذكر به شهردار  -
 پسماند . يو سامانده زيتجه

 يتعرفه درآمد و بها هيدرخصوص اصالح يشهردار حهيموافقت با ال -
 رشت . ياطالعات شهردار يسازمان فناور

و ماده  ٣مجوز تبصره  ديو تمد بيدرخصوص تصو يشهردار حهيموافقت با ال -
 شهر رشت . ٧

 . BTS ينصب آنتن هادرخصوص  يشهردار حهيموافقت با ال -

 عمران و توسعه شهريكميسيون مهمترين مباحث طرح شده در 

 

 يانتظام يروياز ن تيحمادرخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -

 محمد يكمك بالعوض به آقادرخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
 يمحمد

 كميسيون فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث طرح شده در 

 

درخصوص مصوبات  ييربنايگزارش معاونت حمل و نقل و امور ز يبررس -
 ياتوبوسها ياقتصاد ، برون سپار ابانيخ ييبازگشادرمورد  ونيسيكم

 نگيهوشمند و احداث پارك يسازمان حمل و نقل و بارمسافر ، چراغها
ماه نسبت به  كيظرف مدت  يشهردار ديكه به اتفاق آرا مقرر گرد يطبقات

 . ديرا ابالغ نما جهياقدام الزم بعمل آورده و نت اتمصوب نيا

 حمل سيسرو يشنهادينرخ پدرخصوص  يشهردار يشنهاديپ حهيال يبررس -
پس  ديكه مقرر گرد ١٣٩٩-١٤٠٠و نقل دانش آموزان مدارس رشت در سال 

 مطرح گردد . ونيسيمصوبات آن دوباره در كم ١٨كارگروه ماده  لياز تشك

 كميسيون حمل و نقل و ترافيكمهمترين مباحث طرح شده در 
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  ١٣٩٩ماه   مهر        گانه شوراهاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  ٧ ٦ ٦  برنامه و بودجه و حقوقی

  ١ - ٧  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٥ ٧ ٧  توسعه و عمران

  ١ ٣ ٣  حمل و نقل و ترافیک

  ١  ٢ ٣  فرهنگی و اجتماعی

  ١ - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

   فقره ١٢٧ های وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه

  حقوقی و

  ،محیط زیست بهداشت

  و خدمات شهری

و توسعه  

  عمران

  حمل و نقل و

  ترافیک

و فرهنگی 

  اجتماعی
  متفرقه  تلفیق 

٩٦  -  ٦  ٤  ٩  ٤  ٨  

  فقره  ٢٣٣ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه  ٥  : تعداد جلسات

  مصوبه  ١٦  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  محیط زیست ،بهداشت
  خدمات شهری و

  وتوسعه 

  عمران

  و ترافیک

  ونقلحمل
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

٥  -  ٢  -  ٥  ١  ٣  
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 ١٤ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري درخصوص معرفي مدير حقوقي شهرداري به عنوان يكي ديگر از اعضاي اصلي كميسيون ماده 
  معامالت عمده.

  ـ انتخاب آقاي سيد محمد احمدي به عنوان شهر دار رشت

مسكوني در مسكن مهر به آقاي علي انصافي پاكبان پاكدست اهداء يك واحد "ـ بررسي طرح پيشنهادي اعضاي شورا درخصوص 
  ."شهرداري رشت

-ش ر برابر نامه شماره پرداخت غرامت ملك خانم فاطمه ملقب به ساره اكبرـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهــرداري درخصوص 
مورخ  ٩٩/رـ خ/٢١٦٤٣شماره  شهرداري رشت و نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به  ١٦/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٨٨٨٠

نقدًا و مابقي به صورت ارائه خدمات از قبيل؛ پروانه ساختماني، عوارض نوسازي و ساير خدماتي كه در  %١٠و به صورت  ١٠/٣/٩٩
ه كشهرداري منبعد براي كليه پرونده هاي غرامت ملكي  * صالحيت و اختيارات شهرداري است،به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛

  قيد نمايد.اليحه ارسالي  ري ارجاع مي شود، كاربري زمين مربوطه را به طور صريح و واضح درــبه كارشناسي رسمي دادگست

  ."تمديد دوره فعاليت سازمان هاي وابسته به شهرداري رشت"ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

م قرارداد جديد به مدت يك سال با اداره كل بهزيستي استان گيالن  جهت ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  انجا
(اجراي  -١٢٠٢٠٥ريال و از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠) ماهانه به مبلغ ١٦كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده 

  برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري).

  ٥ماده  ٣ري درخصوص افزايش سقف اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري رشت، موضوع تبصره ـ بررسي اليحه پيشنهاد شهردا
ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥شوراي اسالمي شهر رشت، از مبلغ  ٧/٩/١٣٩٥شيوه نامة تقسيط مصوب يكصد و شصت و ششمين جلسه مورخ 

  ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان).. ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٥به مبلغ 

الزام شهرداري به طراحي جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه سواري (خيابان "ـ تصويب طرح پيشنهادي اعضاي شورا درخصوص
  ."كامل)

با اصالحاتي و  "١٣٩٩آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان پيشنهادي سال "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
قانون شهرداري ها، شهرداري ظرف  ١٠٠ماده ١١جهت بررسي ارزش معامالتي ساختمان موضوع بند هاي آتي مقرر شد؛ همچنين براي سال
هاي برنامه، بودجه و حقوقي شورا، عمران و توسعه شهري شورا، نايب رييس شورا، آقاي اي متشكل از رؤساي كميسيونمدت يك ماه كميته

سعه شهري و ساير مشاورين مربوطه تشكيل داده و اليحه اي جامع و كامل را جهت تصويب به شورا دكتر برزگر مشاور كميسيون عمران و تو
سال گذشته  %٢٠ارائه نمايد. چنانچه به هر دليل كميته مزبور مصوبه و پيشنهادي نداشته باشد افزايش پايه ساالنه در پايان هر سال به ميزان 

  براي سال آينده لحاظ شود.

برگزاري فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار جهت اجراي پروژه بازگشايي محور "حه پيشنهادي شهرداري درخصوصـ موافقت با الي
و  مقرر شد: شهرداري اراضي و امالك خارج از پروژه كه قابليت تمليك و  "(ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلم)كوچكي

  ها، در قالب پروژه تملك نمايد.) قانون شهرداري٢٧/١١/١٣٤٥(الحاقي  ١١١بارگذاري دارد را به استناد ماده  

 ١٣٩٩مصوبات شورا در مهرماه اهم 
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مترمربع به مالكيت  ٣/٦٢٠واگذاري يك قطعه جاده متروكه به مساحت  "ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 
مترمربع  ٧٤/١٥١٥در ازاي مساحت  ١٦٢و  ١١٤جهت تجميع با پالك هاي  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٣٣٣٤شهرداري رشت به پالك ثبتي 

  با مالكيت آقاي حسن زاده(شركت توليدي و صنعتي يراق سازان). ١٦٢از پالك ثبتي 

ـ موافقت با پيشنهاد شهرداري رشت در خصوص نامگذاري معابر پيرو هفتادمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ 
  به شرح؛ ٣٠/٤/٩٩

مام خميني (ره) ـ نرسيده بلوار شهيد باهنر ـ جنب شركت توزيع برق استان گيالن به نام متري نفت واقع در بلوار ا ١٨ـ تغيير نام خيابان ١
  ."خيابان شهيد امنيت مصطفي رضايي"
مهرداد پور "متري سميه بعد از پارك سميه به نام شهيد١٦ـ تغيير نام بن بست هشتم واقع در بلوار شهداي مدافع حرم(بلوار الكان) خيابان ٢

  ."تم)غالمي(بن بست هش
هيد كوچه ش"(ميثم) واقع در انتهاي بلوار شهيد باهنر ـ خيابان شاليزار ـ جنب پروتئيني طاها و ساختمان فرشته به نام ١٨ـ تغيير نام كوچه ٣

  .")١٨غالمحسين محسني يوسفي(
  ."سه راه آرامش"و سه راه معلولين به نام  "محله آرامش"ـ تغيير نام هاي محله معلولين به نام ٤
  پيشنهادي مقرر شد؛ ٦و  ٥در خصوص بندهاي و 

ضمن مخالفت با پيشنهاد شهرداري، يادمان هر دو شهيد سرافراز ايجاد و در محل وروردي كوچه نصب  ٥* درخصوص تغيير نام كوچه در بند 
  گردد.

ل ساخت را با اولويت پيشنهاد با توجه به مجاورت نيروي دريايي ارتش، شهرداري نامگذاري تقاطع غيرهمسطح در حا ٦* در خصوص بند 
  فرماندهي محترم نيروي دريايي انجام دهد.

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

  نقطه از امالك شهرداري به شركت مخابرات ايران جهت نصب دكل و آنتن هاي مخابراتي   ٢٩* واگذاري پنجساله 

  شدن يا قانع نشدن سوال كننده از پاسخ هاي شهردار به طرح سوال و.. .*رأي گيري، مبني بر قانع 
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ــالمي شهر ، يكصد و شصت و چهارمين جلسه١/٧/٩٩مورخ  ١٤٨٩براساس دعوتنامه شماره  اسالمي  در محل ساختمان شوراي  ١٧رشت، رأس ساعت (فوق العاده) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياحمد رمضانپور نرگسي  شهر رشت به رياست جناب آقاي 

   :ات جلسه دستور
 سمت شهردار رشت. يتصد يداهايارائه برنامه كاند  
 .انتخاب شهـــردار رشت  

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

اب به حدنصعدم حضور تعدادي از اعضا و نرسيدن جلسه  شهر رشت كه به علت يشورا يررسميدر جلسه غعضو محترم شورا،  بهراد ذاكــــريدر ابتدا جناب آقاي 
كه علت را غيبت اعضاي شورا كرد  رييساعت زمان جلسه تغ ٢: در جلسه گذشته ندجلسه گذشته شورا اظهار داشت يساعت برگزار رييا انتقاد از تغببرگزار نشد،  قانوني

  . كنمياست و بنده جلسه را ترك م يرقانونيغ زيدر آغاز جلسه امروز شورا ن ري: تأخندادامه دادايشان   عنوان نمودند.
حد  هجلسه ب نرسيدن و محترم شورا اعضاي از تعدادي حضور عدم علت به اينكه بيان با اسالمي شهر رشتشوراي  رئيس محترم ،احمد رمضانپور سپس جناب آقاي

هار اسالم (ص)، اظ امبرياز پ يثيحدي ارائه برنامه كانديدهاي تصدي سمت شهرداري رشت و انتخاب شهردار در روز ديگري برگزار خواهد شد، با اشاره به جلسه نصاب،
  .ميينمايداده است و ما به آن عمل م يفيو شرح وظا اراتيقانون اخت م،يستيها نحرف ني. ما نگران اديگويمعرفت خود سخن مو اندازه عقل : هركس به ندداشت

است كه در حال حاضر  آمدهشيپ يطي. شرامينمايم يعذرخواه زي: بنده از مردم نندحاضر در جلسه گفت ياز اصحاب رسانه، كاركنان شورا و اعضا يبا عذرخواه ايشان
كه بحث انتخاب شهردار بود،  ريامر مهم و خط كي ليشده بود اما به دلاعالم ١٨ساعت  ي. در جلسه گذشته زمان برگزارستيبه نفع شهر و جامعه ما ن طيشرا نيا

 طور كهباهم هماهنگ باشند، همان ديبا رانيكه همه مد ميهست يا: ما عضو جامعهندشورا افزودمحترم  سيرئ  تفاهم داشتند. جاديو ا يزنياز دوستان قصد را يبرخ
 ييقضا رانيو مد يتيامن رانياستان، مد رانيمد يو همكار يبدون همراه دنتوانينم زيكار كند، قطعاً شورا و شهردار ن توانديشورا بدون شهردار و شهردار بدون شورا نم

آغاز  ريجلسات را با تأخ توانديشورا نم سيكه رئ امدهيقانون ن يجا چي: هندافزود ايشان  .را نموديمدو ساعته  ريتأخ تقاضايموضوع از دوستان  نيبنا به هم د،نكنكار 
كه  ميگويمنخارج شد. بنده  تيبار جلسه از اكثر ٤عنوان شهردار منتخب به يعبداله يدوره شورا و در زمان انتخاب آقا نينرفته است كه در هم ادمانيكند. ما 

 ديرخ داد؟ ما با يچه اتفاق تينشد، در نها لياما بازهم جلسه تشك ورود نمودند.در موضوع  هم فرماندار وقت يخارج شد. حت تيكثراز ا ميگويكردند، م ونيآبستراكس
ده نشده است، از آن استفا ي نادرسترفتارهادليل بروز ه بود كه ب ياريبس يهاتيظرف نكهيا انيشورا با بمحترم  سيرئ  .ميكن كينزد گريكديرا به  هادگاهيها و دنگاه

هزار  يسال مشكالت موجود، بدهكار ٣وجود  . باميارا دنبال كرده ياديز يكرده بود كارها جاديپور ا يحاج يكه آقا ييربنايماه گذشته با ز كي ي: ما طنداظهار داشت
  .تقرار گرف يريگيپ شده بود نيز مورد و كاركنان يشهر تيريو آرامش مد شيآسا كه موجب سلب پنجم يافتاده در آغاز شوراسه ماه حقوق عقب ،يانتوم ارديليم
يك فقط آنچه  شوديمگر م م،ييبه اعتماد آنان عمل نما دياند و ما بااند و اعتماد كردهداده يبماند، مردم به ما رأ ريبدون مد ديشهر نبا افزودند؛ شورامحترم  استير

 يشورا به هر كس كه اعتماد كرد همان فرد انتخاب شود و مابق ياعضا تيو اكثر ديكن يمعرف ديدار يانهيو اگر گز ديهست رنف ازدهيهمان انجام شود؟  دنپسندعده مي
ام، داشتهن يدخالت چيها هصب: در عزل و نندشهردار شود كار خواهم كرد، گفت يهركس نكهيا انيشهر رشت با ب يشورا محترم سيرئ  احترام بگذارند. تيبه نظر اكثر

  .مدهيارائه م رانيمد يانمنداز بنده بخواهند در خصوص تو ينخواهم كرد، اما اگر نظر يام كه دخالتكتبًا به تمام شهرداران قبل اعالم كرده
به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي  تن از اعضاي محترم شورا و خروج زودتر از موعد آقاي دكتر بهراد ذاكري و٣در ادامه جلسه به علت عدم حضور 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٨:٣٠شورا و رسميت نداشتن آن رأس ساعت 
  

رضا رسولـــي                                                                -          احمد رمضانپورنرگسي     -                 حجت جذب   -      اسماعيل حاجي پور     -      :حاضرين در جلسه

       حامد عبدالهـــي -          محمدحسن عاقل منش      -     فاطمه شيرزاد             -                   

  بهراد ذاكري -       محمدحسن عليپور  -     فرهام زاهد  -    سيد اميرحسين علوي -                   غائبين:

 ٢/٧/١٣٩٩ مورخ :         ١٦٤جلسـه شـماره:       
 

  صورتجلسات
 ١٣٩٩مهرماه 
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ساس دعوتنامه شماره  ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و شصت و پنجمين جلسه٣/٧/٩٩مورخ  ١٥١٤برا سـ  در محل ساختمان شوراي ١١:١٥(فوق العاده) شوراي ا

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست اسالمي 

   دستورات جلسه :

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا 

  ٢و  ١و اعالم نظر درخصوص بند  يبررس رامونيپ  ٢٦/٦/٩٩مورخ  ٨٥٣٤/١/٩٩/٨٠٢٩شهرستان رشت به شماره   ينامه فرمانداربررسي  

نقطه از امالك  ٢٩با موضوعات؛ واگذاري پنجساله  ١٢/٦/١٣٩٩مورخ  شهر رشت اسالمييشورا(فوق العاده) جلسه شصتمين  كصدويمصوبات 

نع نشدن سوال شهرداري به شركت مخابرات ايران جهت نصب دكل و آنتن هاي مخابراتي  و همچنين رأي گيري، مبني بر قانع شدن يا قا

  كننده از پاسخ هاي شهردار به طرح سوال و.. .

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

  شورا: ياز دستور منش شينطق پ

 يو نام شهدا و امام شهدا را گرام اديپور،  يقل داهللاي دشهي نامه تياز وص يمحترم شــورا با قرائت بخش يپور، منش يمحمد حسن عل يجلسه، جناب آقا يابتدا در
  داشتند.

  شورا:  سياز دستور رئ شيپ نطق

 يجلسه به موضوع اعتراض فرماندار نيدر ا نكهيا انيشهر رشت، ضمن عرض سالم، با ب ياسالم يمحترم شورا استير ،ياحمد رمضانپور نرگس يسپس جناب آقا       
به موضوع روند انتخاب شهردار  اشور يبا حضور اعضا گريد ياجلسه در جلسه نياز اپرداخت و اظهار داشتند: پس  مياز مصوبات شورا خواه يشهرستان رشت به برخ

 ونيراكسآبست يمعتقدند زمان نيبر ا استيعلم س ياظهار داشتند: علما يجلسه قبل ليشهر رشت در خصوص عدم تشك يمحترم شورا سيرئ   پرداخت. ميرشت خواه
در  شورا ياز اعضا يبرخ يليشده تا به مشورت بپردازند اما با توجه به آنكه بنا به دال از جلسه خارج نيحاضر يبنا به مشورت در خصوص موضوع كه افتدياتفاق م

  نام برده شود. ونيعنوان آبستراكسنشده است تا از آن به ليتشك يااساساً جلسه افتنديجلسه گذشته حضور ن
  انتخاب شهردار رشت پرداخته شود. يالعاده روز دوشنبه به بررسدادند؛ تا در جلسه فوق شنهاديمحترم شورا پ سيدكتر رمضانپور، رئ يادامه جلسه آقا در
قرار  وراش ياعضا زيم يبر رو يمختلف يهانهيگز نكهيشهر رشت عنوان داشتند: با توجه به ا ياسالم يعضو محترم شورا ،يعلو نيرحسيام ديس يخصوص آقا نيا در

انتخاب  يشورا جلسه بررس ياعضا نيمابيدادند تا پس از مذاكرات ف شنهاديپ شانيا  وجود داشته باشد. هانهيرزومه گز يبررس يبرا يفرصت كاف ستيبايدارد م
  گردد. نييشهردار تع

 عيو رف ژهيو يگاهيجا ياسالم خود دارا امبريگفتند: ائمه و پ اسر،ياز جمله سالروز شهادت عمار بن  يهفته جار يمحترم شورا با اشاره به مناسبت ها استير درادامه
ها، مقدادها، سلمان ها،يهمچون بالل حبش ياديز اراني امبري. در زمان پباشنديم ميعظ يگاهيجا يدارا زيآنان ن انيو حام ارانيبزرگواران  نيهستند، اما در كنار ا

ها از نتا آ ختنديآهن گداخته ر يو بالل حبش اسريقدر بر بدن مقداد، عمار بن مثال: آن ي. برادندياز دست كفار كش زين ياديز يهاو... حضور داشتند و رنج هاهيسم
عرض  تيلتس زاني(ع) را به همه شما عز يو موال عل امبرياسالم، پ اوريو  اري ني. بنده سالروز شهادت ادندخود مان مانيها بر عهد و پدست بكشند، اما آن امبريبا پ عتيب
. ميگويم كينشان شهر و كشورمان تبرآتش زانيروز را به عز نياظهار داشتند: ا ،يمنينشان و امهر روز آتش ٧روز  دنيبا اشاره به فرارس نيهمچن شانيا  .مينمايم
  اند.را به خطر انداخته دجان خو ستيز طيردم و مححفاظت از م ياند و براهمواره در خط مقدم حوادث هستند و جان خود را در طبق اخالص گذاشته زانيعز نيا

 ريسا يبا همراه ستيبايرشت، اذعان داشتند: ما م يشهردار يمنيو خدمات ا ينشانبه بودجه سازمان آتش ژهيبر توجه و ديشهر رشت با تأك يمحترم شورا سيرئ
  آرام و آسوده وارد عمل شوند. يكار پر مخاطره با ذهن ني. تا در امينشانان داشته باشبه مسائل آتش ژهيو يهمكاران توجه

  

 ٥/٧/١٣٩٩ مورخ :         ١٦٥جلسـه شـماره:       
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  دستورات جلسه : 

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

  ١٤٥٧ثبت شده به شماره   ٢٦/٦/٩٩ – ٨٥٣٤/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
در دبيرخانه شورا پيرامون بررسي و اعالم نظر درخصوص بند يك مصوبات يكصد و  ٢٩/٦/٩٩مورخ 

  به شرح؛ ١٢/٦/١٣٩٩شصتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
به شركت نقطه از امالك شهرداري  ٢٩مصوبات آن شورا با موضوع ((واگذاري پنجساله  ١ـ پيرامون بند 

مخابرات ايران جهت نصب دكل و آنتن هاي مخابراتي))؛ با عنايت به قانون مستثني شدن شهرداريهاي 
كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط 

اين قرارداد از شمول "ح شود الحاقي قرارداد بدين صورت اصال ٧-٦به مالك و مستاجر شايسته است بند
بعالوه "قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.

تعيين شود مثالً (پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري الزم  ٥ماده ٣و  ٢ضمانت اجراهاي بندهاي 
ف و طرف قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده خواهد بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصر

ها در مهلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نمود. چنانچه در تخليه و تحويل اين گونه محل
مجلس در محل نسبت به نشود شهرداري با اطالع دادستان در معيت مأمورين انتظامي با تنظيم صورت

هد نمود. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير منصوب و از هر نوع در تخليه محل اقدام خوا
محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آنها مسئوليتي نداشته و متصرف و 
طرف قرارداد در تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره 
را نخواهد داشت). ضمناً الزم است اوالً تصريح شود مبلغ اجاره بها ظرف چه مدت پرداخت گردد. ثانياً اعالم 

نقطه اخذ شده يا خير؟ و چنانچه اجاره بها  ٢٦آيا اجاره بهاي  ١٣٩٨تا  ١٣٩٣گردد آيا در طي سالهاي 
  دريافت گرديده اجرت المسمي بوده يا اجرت المثل؟

      

  مذاكرات :خالصه مفيد 
 يبراتمخا يهادكل رامونيو شصتم شورا پ كصديمصوبه جلسه به شهرستان رشت ي محترم اعتراض فرماندار، رئيس محترم شورا در خصوص رمضانپورآقاي 

 يلماتاز موارد ك يكه در برخ قرار است نيكلمات در قرارداد وارد كردن موضوع از ا يرا نسبت به برخ يراداتيا قيتطب تهيكم نكهيبا توجه به ا ند:اظهار داشت
در خصوص  ني. همچنشودينم جاديدر قرارداد ا ياصالحات مورد نظر اعمال شود تفاوت خاص كهي: درصورتندافزود ايشان  شبه است. ياستفاده شده كه دارا
محترم شهرستان ابالغ خواهد شد. در خصوص  يبه فرماندار زيپاسخ ن نياند كه او برآورد كرده يبررس يدادگستر يكارشناسان رسم زيبحث اجاره ساالنه ن

  .گرددياعالم م يو به فرماندار مياكرده افتيبود كه ما آن را در ٩٥ يال ٩٣ يهااجاره سال افتيدر صدر خصو زيموضوع سوم ن

 متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديگردمقرر و اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
نقطه از  ٢٩با موضوع واگذاري پنجساله  شهر رشت ياسالم يشورا ١٢/٦/١٣٩٩مورخ  العادهفوق جلسه ١٦٠صورتجلسه  ١در خصوص بند 

  امالك شهرداري به شركت مخابرات ايران جهت نصب دكل و آنتن هاي مخابراتي :
  به شرح ذيل اصالح شد؛ ٧-٦بند 

  "و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است. خارج مستاجر موجرو روابط بر حاكم خاص قوانين شمول از قرارداداين"
ذكر شده است مبلغ اجاره ساليانه برابر اعالم نظر كارشناس رسمي دادگستري پس از انعقاد و ابالغ قرارداد پرداخت گردد. كه  ٤در ماده 

مرقوم و تبصره ذيل آن پس عقد و الزم االجرا شدن و ابالغ قرارداد مستفاد مي  فوريت پرداخت ( فوريت عرفي ) اجاره بهاء از مفاد ماده
  گردد.

 ٩٨الي پايان  ٩٦براساس محاسبه كميسيون ارزيابي شهرداري و از سال  ٩٥الي  ٩٣درخصوص اجاره سالهاي ماضي، اجرت المثل سال 
خابرات پرداخت شده است. كه مستندات آن پيوست مي نيز برابر نظر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري محاسبه و توسط شركت م

 باشد.



  

~ ١١ ~ 
 

  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   عـــجم
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

ثبت شده به  ٢٦/٦/٩٩مورخ  ٨٥٣٤/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
 ٢در دبيرخانه شورا  پيرامون بررسي و اعالم نظر در خصوص بند  ٢٩/٦/٩٩مورخ  ١٤٥٧شماره  

  به شرح؛ ١٢/٦/١٣٩٩مصوبات يكصد و شصتمين جلسه شوراي اسالمي شهر رشت مورخ 
مصوبات آن شورا درخصوص رأي گيري راجع به پاسخ هاي شهردار به طرح سئوال  ٢ـ پيرامون بند 

قانون صدرالذكر معلوم نيست آيا سئوال كننده از پاسخ هاي شهردار قانع شده  ٨٣با التفات به ماده 
  يا خير؟

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
عدم قانع  ايشهرستان رشت در خصوص قانع شدن  يشده توسط فرماندارابهام مطرحسپس جناب آقاي رمضانپور رئيس محترم شورا در خصوص 

 در خصوص عدم قانع شدن يموضوع اظهر من الشمس است. متن ني: اندر داشتاظها) بود يبهراد ذاكرآقاي كننده از شهردار رشت (شدن فرد سؤال
  .گردديعنوان پاسخ اعالم مشورا به ياعضا بيبا تصو كهاست  شده هيته زين يكربهراد ذاآقاي 

  متن مصـوبه شـورا:
  اعالم گردد: ديمقرر گردرأي مخالف،  ١رأي موافق و  ١٠و اخذ رأي با  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

با موضوع درخصوص رأي گيري، مبني  شهر رشت ياسالم يشورا ١٢/٦/١٣٩٩مورخ  العادهفوق جلسه ١٦٠صورتجلسه  ٢در خصوص بند 
  بر قانع شدن يا قانع نشدن سوال كننده از پاسخ هاي شهردار به طرح سوال و..:

سوال كننده جناب آقاي دكتر بهراد ذاكري بودند كه ايشان در انتهاي صحبت خود پس از طرح سوال و پاسخ جناب شهردار(آقاي حاج 
صورتجلسه ارسالي در بخش  ١٥اند و اين موضوع در صفحهاعالم نمودندكه از پاسخ ارائه شده شهردار قانع نشده محمدي)، به صراحت

 هاي آقاي دكتر ذاكري، درج شده است.مذاكرات ذيل دستور طرح سوال و در پايان صحبتخالصه



  

~ ١٢ ~ 
 

  
  
  

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    ١  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  
آقايان ؛ سيد امير حسين علوي، فرهام زاهد، محمد حسن عليپور در جلسه مورخ    بررسي غيبت 

  .٢/٧/١٣٩٩و همچنين بررسي خروج زودتر از ختم جلسه  آقاي بهراد ذاكري در جلسه مورخ   ٢/٧/١٣٩٩
-  -  -  

  .............................................................................................................................................................................................................................................................. خالصه مفيد مذاكرات :
 متن مصـوبه شـورا:

نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢برابر تبصره مراتب 
و همچنين بررسي خروج زودتر از ختم   ٢/٧/١٣٩٩آقايان؛ سيد امير حسين علوي، فرهام زاهد، محمد حسن عليپور در جلسه مورخ    غيبت 

 موجه تشخيص داده شد. شوراي اسالمي شهر رشت ٢/٧/١٣٩٩اكري در جلسه مورخ جلسه  آقاي بهراد ذ
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐تصويب نشد          ☒تصميم شورا                     تصويب شد 



  

~ ١٣ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٤جلسه رأس ساعت 

  
  
  
  
 
 
  
  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  -  -  -  برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٤

  خالصه مفيد مذاكرات :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 متن مصـوبه شـورا:

-رف ش العاده شورا به منظور بررسي لوايح شهرداري به شماره هاي نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقپس از بحث و تبادل

روز  چهارشنبه مورخ  ١٧و همچنين انتخاب شهردار رشت، رأس ساعت  ١٣/٠٦/٩٩مورخ  ٩٩-٤٥٤١-رف ش و  ٣١/٠٤/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٢٩٠٦

 برگزار گردد. ٩/٧/٩٩
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١۴ ~ 
 

  
  

 رشت شهر ياسالم شوراي ساختمان محل در ١٧:٢٠ ساعت رأس رشت، شهر اسـالمي شوراي) العاده فوقجلسه ( نيو شصت و ششم كصدي، ٦/٧/٩٩مورخ   ١٥٤٠براساس دعوتنامه شماره 

  .ديد برگزار گرديبخش قرآن مج يچند از كالم هست ياتيمحترم شورا با قرائت آ سيرئ ياحمد رمضانپور نرگس  يجناب آقا استري به

   دستورات جلسه :

  محترم شورا ياز دستور اعضا شينطق پ  

  به عنوان  يشهردار يحقوق ريمد يمعرف"درخصوص   ٣١/٦/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٢٢٤٥٨-رشت به شماره ش ر ينامه شهردار يبررس

  ."معامالت عمده ١٤ماده  ونيسيكم ياصل ياز اعضا گريد يكي

  سمت شهردار رشت. يتصد يداهايارائه برنامه كاند  

  .انتخاب شهـــردار رشت  
  

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

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

  .داشتند گرامي

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:
 ،يانتظام يرويهفته ن دنيبه فرارسعرض سالم، با اشاره  ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  سئيرسپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،        

  نموده است. ميدر كشور تقد تيامن جاديا يرا برا ياديز يداشته و شهدا اريبس يهايازخودگذشتگ يانتظام يروي: ناظهار داشتند
 يهاعمر خود را در عرصه انيحسوب شده كه سالكشور م ياجتماع يهاهي: سالمندان سرمابيان كردندسالمندان  يبا اشاره به روز جهان نيهمچن ايشان

  گذشته را ندارند. تيفعال ييسن و سال توانا طياند و امروز بنا به شراكرده يو... سپر يفرهنگ ،يمختلف علم
 شود،يم يادر خصوص مسئله يريگميتصم دنيكه سبب به طول انجام دهديرخ م يكشور اتفاقات يمجالس پارلمان يدر تمام نكهيا انيبا ب رمضانپورآقاي 
 افتنيشورا به دنبال  يدر دو جلسه گذشته اعضا .كننديم يجوساز بيرق فيحذف و تضع ،ياذهان عموم شيتشو يعده هستند كه برا كي: همواره گفتند

  .ستيشورا ن نيگذاشتند كه در شأن ا ياز اعضا را به حساب مسائل يبرخ بتيغ ياسرنوشت شهر بودند اما عده نييجهت تع يراهكار اساس
ايد ب: مگر كشور قانون ندارد؟ فرماندار شهرستان رشت اضافه كردنددنبال انحالل شورا هستند،  ينيريافراد با خودش يبرخ نكهيا انيبا ب رييس محترم شورا

 افرادچند نفر از اعضا استعفا دهند،  يليو اگر به هر دل كشديمماه طول  ٥شورا ثابت شود انحالل آن حدود  كياگر تخلف  ي. حتبا اين افراد برخورد كنند 
يسال است كه شورا مظلومانه به كار خود م ٣از  شيب .كشور قانون دارد رايز ميريقرار گ ياهر جو و نوشته ريتحت تأث دي. نباشونديوارد شورا م نيگزيجا

شهر  يبرا يبوم داراعضا و شهر ريسا يبا همراه زين ماندهيدر مدت باقتالش بر اين است تا  است. انجام داده يرساختيمهم ز يكارهادر اين مدت و  پردازد
  .ميكنانتخاب رشت 
  

  اعالم وصول طرح ها و لوايح  ؛

در دبيرخانه شورا مبني بر صدور  ٧/٧/٩٩مورخ  ١٥٤١ثبت شده به شماره  ٦/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٥٩٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رفـ ١
 مجوز افزايش سقف اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري رشت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت

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

  ٩/٧/١٣٩٩ مورخ :         ١٦٦جلسـه شـماره:      
 



  

~ ١۵ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  
مورخ  ١٥٠٣ثبت شده به شماره   ٣١/٦/٩٩مورخ  ١٣٩٩-١٢٢٤٥٨-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر

در دبيرخانه شورا مبني بر معرفي مدير حقوقي شهرداري به عنوان يكي ديگر از اعضاي اصلي  ٢/٧/٩٩
  آئين نامه معامالت شهرداري تهران . ١٤معامالت عمده حسب تكليف مندرج در ماده  ١٤كميسيون ماده 

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
معامالت عمده،  ١٤با پيشنهاد شهرداري درخصوص معرفي مدير حقوقي شهرداري به عنوان يكي ديگر از اعضاي اصلي كميسيون ماده 

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  حاجي پوراسماعيل   ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢

      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣

      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤

      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥

      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٦

      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧

      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨

      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩

      ☐  ☒  حامد عبدالهي  ١٠

      ☐  ☒  محمد حسن عليپور  ١١
    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

        ارائه برنامه كانديداهاي تصدي شهرداري رشت و رأي گيري در خصوص انتخاب شهردار رشت.  ٢



  

~ ١۶ ~ 
 

  مفيد مذاكرات :خالصه 
ت، را نداشته اس يبهره بردن از شهردار بوم قيدر سه سال گذشته شهر رشت توف نكهيا انيبا برياست محترم شورا،  احمد رمضانپور نرگسيجناب آقاي 
 حيربا تشرياست محترم شورا همچنين اند. كرده يپست اعالم آمادگ نيا يبرا يسابق و فعل رانيانجام شده دو تن از مد يها: با توجه به صحبتاذعان كردند

اون مع نيو رشت و همچن جانيرودبار، اله يهاشهرستان نيشيفرماندار پ يمداحآقاي : تصريح كردند يمهدو يسيع ديو س يمحمد احمد ديس آقايان سوابق
فرماندار  زين يمهدو يسيع ديس آقاي د،نباشيم النيمشاور استاندار گ زيدر حال حاضر نهماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري گيالن 

  .ندو... بوده ا النيگ ياستاندار يامور فن ركليشهرستان تالش، فرماندار سابق رشت، شهردار لوشان، مد يفعل
را  ستهيشا يشورا بتوانند فرد يتا اعضاند كرد يدوارياست ابراز ام ماندهيپنجم رشت باق يسال از عمر شورا كيتنها  نكهيا انيبا ب اشور محترم  سيرئ
  . عنوان شهردار رشت انتخاب كنندبه

اذعان  شود،يارائه م ١٤٠٤و  ١٤٠٠در دو افق  يياجرا يهابرنامه نكهيرشت با اشاره به ا يبر شهردار يتصد يدايكاند يمحمد احمد ديس سپس آقاي
ز ا يمنيو ا نبحرا ،يمنابع انسان ،يخدمات شهر ،يونقل، معمارنخواهد بود. حمل ياتيمدت كوتاه عمل نيقطعاً در ا ميارائه ده يبرنامه آرمان كي: اگر كردند

 يهاتيشورا در مسؤول يفعل ي: با اعضاندمدت خود افزودكوتاه يهاتيبا اشاره به اولو ايشان .ميمدت داركوتاه يهاآن برنامه ياست كه برا ييهاجمله حوزه
امانه س ياندازو راه يسازادهيپ نكهيبر ا ديبا تأك ياحمدآقاي شده است.  مدت از عمر شورا منعقد نيا يط يارزشمند يهانامهتفاهم داشتم و تيمختلف فعال

 يشهدا رگذريگوهررود و زرجوب، ز ي: ساماندهندكرد حيمغفول مانده است تصر يهااز برنامه يكيرشت  يهردارها و قراردادها در شكنترل پروژه تيريمد
 مانادي: گفتند ،يبلوار هشت د ييبا اشاره به بازگشاايشان  مدت است. كوتاه يهاتياولواز و  تيحائز اهم ارياست كه بس ييهاجمله پروژه از رهيذهاب و غ

 ياقتصاد، بازساز ابانيخ ييابازگش ،يموضوع يهاخانه، احداث پاركچله ريمس يسازحشمت، آرام ميگمنام واقع در بوستان ملت، آرامگاه دكتر ابراه يشهدا
كانديداي تصدي   توجه است. مورد يعمران يهااز جمله پروژه يكاله فرنگ تعمار يرشت معروف به ساختمان ساعت، بازساز يشهردار يخيساختمان تار

ي ـ عمران يهاپروژه ي: اجراندفراوان است، اذعان داشت تياهم يدارا يشهر كيدر جهت رفع تراف كارهمهين يهااتمام پروژه نكهيبا اشاره به ا شهرداري رشت
 انيبا ب ياحمدآقاي   است. سالهكي يهااز جمله برنامه يتوسعه گردشگر يبرا نكيتاالب ع ياستفاده از فضا نيو همچن j5همانند پروژه  يگذارهيسرما

 يموضوع مهم گذارهيجذب و مشاركت سرما تأكيد كردند:داشته باشد،  تيفعال ياز زمان فعل شتريب ستيبايرشت م يشهردار يگذارهيسازمان سرما نكهيا
ر در حضو يبنده برا يهااز برنامه يجزئ يقطار شهر ياجرا يريگيپ نكهيرشت با اشاره به ا يبر شهردار يتصد يدايكاند به آن توجه شود. دياست كه با

 همچنين معتقدم . باشديبنده م يهااز جمله برنامه يسوز، طرح تحول نظام مالر احداث زبالهمنظواختصاص اعتبار به يريگي: پندرشت است، گفت يشهردار
وم اگر شهردار ش نكهيبر ا ديبا تأك ياحمدآقاي   توجه شود. ديامالك با يزيبه مم و در همين راستا نيزشفاف باشد  ديرشت با يمباحث مربوط به شهردار

كردن  ي: اصالح و منطقندرشت است، خاطرنشان كرد يكاركنان شهردار يجد يهااز دغدغه يكينيا و رنديگيزمان حقوق مهم يو قرارداد يرسم يروهاين
  من است.  يو اقتصاد يمال زهحو يهااز برنامه يو مشاركت با بخش خصوص اسيمق امالك بزرگ ييو شناسا ١٤٠٠سال  يعوارض درآمد

: بيان داشتندرشت،  يشهردار نهيگز يمحمد احمد ديسآقاي از ارائه برنامه توسط  ي، با قدردانمحترم شورا عضو رزاديفاطمه ش در ادامه سركار خانم
  برسد. جهيبه نت تماممهين يهاپروژه ماندهيسال باق كيدر  ميدوارياست و ام يشهر تيريمد يهاتياولو شدهيپنجم طراح يكه در دوران شورا ييهابرنامه

ر شهر آسفالت معاب تي: مردم از وضعدندو افزو هنمود ديتأك نيز و آسفالت يشهر طيزنان و كودكان، بر موضوع بهبود مح يبر حقوق شهروند ديبا تأكايشان 
 يآقا تاليموارد مورد توجه است. اما با توجه به تحص گريرجوع از دارباب ميتكر دار،ي: موضوع ثبات و درآمد پاخانم شيرزاد تصريح كردند  دارند. هيرشت گال

 بارهسؤال بنده در كه است يشهردار يهاموضوع مسدود كردن حساب مياكرات با آن مواجه شدهكه به يموضوع يدولت رتيو مد يدر رشته حسابدار ياحمد
  .باشديخصوص م نيدر ا ياحمد يبرنامه آقا

 يمحمد احمد ديس يآقا يهاعنوان برنامهبهكه آنچه  گفتند: رييس محترم كميسون حمل و نقل و ترافيك شورا، پور يحاج لياسماع در ادامه آقاي
و دعوا ندارد،  يريندارد، رشت جان درگ يحال خوب مانشهر ايشان افزودند: .ساله است ٦تا  ٥ يزمان ازمنديرشت عنوان شد ن يبر شهردار يتصد يدايكاند
 نياز عمر اپور ادامه دادند: آقاي حاجي   ندارد و تشنه خدمت است. يكارياسيشهر حوصله س نيبر آن مرهم گذاشت. ا ديكه با است قيزخم عم نيقدر اآن

 يانجام داده است. اگر آقا يخوب اريبس يشورا كارها نيا ميبگو دينكرده، با يشورا كار نيا نديگويكه م ييهامانده است. برخالف آن يماه باق ٩الي ٨شورا 
ر شهر قدم ب نيا ياست كه برا يشهر كس نيشهر به دنبال فرزند خودش است، فرزند ا ني. استيحرف زدن ن يفقط كار كند و جا ديشهردار شد با ياحمد

 :يشان تصريح كردندا   .ديبه شهردار شدنتان افتخار كن ديشهر شد ني. اگر شما شهردار ادهديم حيدلسوز است و منافع شهر را به منافع خودش ترج دارد،يم
 نيوجود دارد، ا ياريبس يهاشهر كار كرد، ناگفته نيدر ا توانيشهر باعث افتخار است، اگر بگذارند م نيشهر دروازه تمدن و اروپا بوده، كار كردن در ا نيا

ما به دنبال تنش  ديآيبه وجود م شتن ميخصوص صحبت كن نيمسائل صحبت كرد، اگر امروز در ا نيدر خصوص ا توانيو بعدها م شوديچند ماه تمام م
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شهردار  مد،ايبه وجود ن شانيا تيدر شخص يرييتغ امدهيكه د يرا در هر پست ياحمد ي: بنده آقانداضافه كرد رييس محترم كميسيون حمل و نقل  .ميستين
آقاي   اند.خذ كردهأشهر  نياعتماد از مردم ا يهزار رأ ١٥حداقل  يدر شورا حضور دارند باال.زيرا افرادي كه شورا را مشاور خود بداند ياعضا ديشهر با نيا

دو بار ماده  مسكن مهر ينشانبه پول است. چرا پروژه آتش ازيكار كردن ن ي: برااذعان كردند ،يمباش يبه دنبال منابع درآمد ديابتدا با نكهيا انيبا ب حاجي پور
در  ييجوصرفه يبرا ديكنيرا كه شروع م يو كار ديدنبال منابع باش ديمردم شد. شما با بيج بهضرر  تومان اردهايليموارد آمدن موضوع سبب  نيشد؟ ا ٤٨
  دارد. زانيعز نيبه حضور ا ازيشهر ن نيانيز  گذارهيدر بحث سرمااين كه  گري. موضوع دديآن را در زمان مقرر تمام كن نه،يهز

شهردار سابق  يحاج محمد يآقا نكهيا انيبا ب، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، يبهراد ذاكرسپس آقاي دكتر  
دادن به شما عنوان شد و  يرأ شانيا ضاحي: در روز آخر شرط استاظهار كردندقرار گرفت،  ضاحيدرست در كشاكش است يرشت به علت خارج شدن از فضا

با اشاره به  ايشان دهند. يبدون توجه به برنامه، به شما رأ ديآن امضا با از معتقدند كه پس يآن را امضا كردم اما برخ زين نو م ديموضوع به امضاء رس نيا
 يرا بر گردن اعضا نيد نيا ايكه آ كنميسؤال م ياحمد آقاي : ازندكرد حيتصر داننديبر گردن خود م ينيموضوع را د نيشورا ا ياز اعضا ينگاه كه برخ نيا

: در زمان خدمت ندامروزه حضور در اجتماع باعث شده مسائل شفاف باشد خاطرنشان كرد نكهيا انيبا ب نيهمچن يذاكرآقاي   دانند؟ينم اي داننديشورا م
ما چه ش دييبگو د،يخصوص نقد مطرح كرد نيبارها در ا زيو شما ن ميدر استان در بحث اشتغال را داشت ييعنوان فرماندار شهرستان رشت، رتبه نهاشما به

 اتياز جزئ ايدارد و آ ازين ياديشدن به زمان ز يياجرا يشما برا يهابرنامهند: شورا ادامه داد سهيرئ ئتيهمحترم  عضو  داديد.معضل انجام  نيرفع ا يبرا يكار
 دياد داراعتق يدر شهردار كيستماتيبه وجود فساد س ايپرسش كه آ نيبا طرح ا ايشان  !ر؟يخ اي ديبوستان ملت رشت اطالع دار ينما(ع) و آب يپروژه امام عل

ما به ش يانتصابات در شهردار يشهر رشت برا يشورا ياعضا يقطعاً از سو ديوجود ندارد و بدان يساالرستهياز موارد شا ياري: در بساضافه كردند ر؟يخ اي
 يحمدا آقاي شده توسطارائه يهابرنامه نكهيا انيبا ب آقاي ذاكري همچنين   د؟يدار يافشار در انتصابات چه برنامه نياز ا يريجلوگ ي. براشوديفشار وارد م

عنوان هب ياحمدآقاي مطرح است در صورت انتخاب  يفراوان يهاشائبه نكهيسوز با توجه به ا: در بحث زبالهندكرد ديمردم رشت است، تأك ياهايرؤ زءو ج يكل
  ي مشخصي در اين باره دارند؟هاچه برنامه ، ايشانرشت شهردار

، عضو محترم شوراي شهر اظهار كردند: در سالهاي اخير شبهات و دغدغه زيادي در خصوص عدم شفافيت مالي در شهرداري رشت رضا رسوليدر ادامه آقاي 
هاي كشور و به تبع آن شهرداري رشت تعهدي و مبتني بر نظام حسابداري مطرح مي شود.شايد انتظار نادرستي است زماني كه نظام مالي حاكم بر شهرداري 

توانيم يك ساختار شفاف مالي داشته باشيم. با اين حال از آنجا كه در تيتر برنامه هاي آقاي احمدي در نقدي است و واقعي نيست، طبيعي است كه ما نمي
 ه شده است.خواهشمندم در اين زمينه توضيحات بيشتري بدهند.خصوص تحول نظام مالي و شهرداري هوشمند و شهر هوشمند اشار

تند اظهار داش ،ياحمد يشده توسط آقاارائه يهابا اشاره به  برنامهشورا  يعمران و توسعه شهر ونيسيمحترم كم سيي، ريعلو نيرحسيام ديس يآقا سپس
روش  نيا شتهشده است . از گذ يآورجمع نيشيپ رانيمد يو برخ يفعل رانيبا نظر مد يحال حاضر مجموعه شهردار يهاتيفعال ياحمد ي:در برنامه آقا

پنجم و انتظار  ياز عمر شورا ماندهيكوتاه باق يو بازه زمان يامروز شهردار طياست ، اما شرا تايدرست د يجمع آور زين يسينواساس برنامه و مرسوم بوده است
بوده است كه شهرداران بر  نياز گذشته در شوراها رسم بر ا نكهيا انيبا ب يعلو يآقا  عبور دهد. تيوضع نياست كه بتواند ما را از ا يشهر تحول نيمردم ا

 يتاهايكه د ميستيآن ن ازمنديانجام كارها ن يكردند: ما برا حيتصر ،يسنجش علم كي ايانتخاب شوند، نه بر اساس ارائه برنامه و  يقبل يهايزنياساس را
صورت  يراحتاتفاقات به نيانجام شود ا حيصورت صحروند كار به مانيتيري. ما اگر در داشبورد مدميورق بزن زمانيم يرا هر روز رو يمختلف شهردار يهاهيال
هم امالك س اي يگذار هيرشت مثل سرما يمختلف شهردار يحوزه ها يبرا داريدر بحث درآمد پا ياحمد يادامه دادند: انتظار داشتم آقا شانيا  . رديپذيم

بود كه  نيبنده ا ار. انتظميباش هانهيانجام شود كه شاهد كاهش هز ينوعبه هايزير، برنامه هانهيبا توجه به هز زيمثال در حوزه پسماند ن يقائل شوند، برا
  ارائه شود . ٩٩سال  انيتحقق بودجه تا پا يچگونگ يبرا يابرنامه

نشد.  ياشده به شهر خالق خوراك اشارهارائه يهابرنامه ي هم درو گردشگر يافزودند: در بحث فرهنگو توسعه شهري شورا عمران  سونيمحترم كم سيير
 ميكه بتوان ستين ياگونهبه ينقد ريو غ ينقد يهاييرشت از دارا ي(ص) برگزار شد و برآورد شهردار اءياالنبخاتم يجلسه با قرارگاه سازندگ نيتاكنون چند

  بنده مورد توجه است . يبرا ميها را آغاز كنپروژه نيا ندهيماه آ ٦در  ميخواهيچگونه م نكهي. ا ميانجام برسانها را به سرپروژه نيا
از تخلفات و فساد بنده وجود دارد  ي: اگر اسناداظهار كردند ،يمجاز يدر فضا يشورا در خصوص انتشار مطالب ياز اعضا يكيدر پاسخ به سؤال  احمديآقاي 

ها دستورالعمل داشت رشت پرداخت وام ي: در زمان فرماندارند اظهار داشت يگريدر پاسخ به سؤال دايشان  .كننديبا من برخورد م ينظارت يهاقطعًا دستگاه
 انيرشت با ب يبر شهردار يتصد يدايكاند  سات مستمر گرفتم.ها را خرد كردند اما من مخالف بودم و حق رشت را در جلوام نيها ااز شهرستان ياريو بس

اند با بنده نكرده يها صحبتشورا درباره عزل و نصب ياز اعضا كيچي: تاكنون هندكرد حيتصر رميپذيرشت را نم يدر شهردار كيستماتيوجود فساد س نكهيا
  . اندنكرده يبه من معرف يانتصاب در شهردار يرا برا يو كس
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  حاضرين در جلسه:

  بهراد ذاكري  -فرهام زاهد             -رضا رسولي           -       احمدرمضانپور     -پور           يـحاجماعيلاس -حجت جذب         -
  پورمحمدحسن علي -          ويـيداميرحسين علس -حامد عبدالهــي            -محمدحسن عاقل منش             -فاطمه شيرزاد       -

  را اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ١٦/٧/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢١جلسه رأس ساعت 
  

نتواند با  يليكند و چنانچه شهردار به هر دل دايبه اهدافش دست پ توانديكه در آن اقتدار باشد م ي: معتقدم سازمانند كرد حيتصر نيهمچن ياحمدآقاي 
  .ستيمباحث شعار ن نيدارد برخورد كند و ا ليهرگونه كه تما يبا و ديكند نبا تيفعال ييروين

عنوان شهردار به شانواسطه انتخاب به ياحمدآقاي  به شيشاپي: پكميسيون فرهنگي اجتماعي شورا اظهار داشتند، رييس محترم فرهام زاهد در ادامه آقاي
 از عملكردالزم است و  ميديشورا رس از دوره پنجم : به سال آخردادندادامه  سپس آقاي زاهد  . شده استگرفته ماتياز قبل تصم رايز ، ميگويم كيرشت تبر

ها هرسان يبرخ دوارميام، ميدار يهاتيتوج تيوضع نيا يبود و هركدام از ما برا يتلخ و سخت اريپنجم تجربه بس ياما شورا ميكنها دفاع زهحو يدر برخ شورا
صريح تها بر اساس تخصص و دانش باشد، عزل و نصب ديبا نكهيا انيشورا با ب محترم سيرئبينا  نكنند. تريرا عنوان كنند و منافع خودشان را ت هاتيواقع

خاب هستند انت ستهيكه واقعاً شا يحفظ شود و افراد يپرسنل شهردار يكرامت انسانپيشاپيش به عنوان شهردار رشت در صورت انتخاب  دوارمي: امكردند
به  رشت نيز شهردار اسبق ينصرت و حتي آقاي شودياد فشار وارد مانتصاب افر يبه شما براي شهر اتاق شورا نيدر صورت انتخاب شدن از هم ديشوند. بدان

 نيرا از ب يعادت ديخواهي: اگر مندافزود ،يبر ضرورت برخورد با فساد در شهردار ديبا تأكآقاي زاهد   استعفا دادند. يو درون يرونيب يفشارهاهمين  ليدل
كار  يشهر برا ني: ااذعان كردند ايشان  .رديگيشما شكل م هيعل يمبارزه منف د،يببر نيرا از ب يفساد دياما اگر بخواه شوديدر برابر شما مقاومت م ديببر

شهردار  نيكارترشما را به كم توانديدارد م هيحاش بالعكس به همان ميزان كه و ديشهردار شو نيترياتيعمل ديتوانيم يبكر است و در مدت كوتاه اريكردن بس
  كند. ليتبد يمحمدحاج آقاي از كمتر  يحت

، عضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت خطاب به آقاي مهدي دومين كانديداي تصدي شهردار رشت بيان داشتند: سوال بنده از عاقل منشسپس آقاي 
اري كند يا اينكه نكند آقاي مهدوي اين است كه با توجه به مدت زمان باقي مانده دوره شوراي پنجم، ممكن است شوراي بعدي بخواهد با شهردار وقت همك

ماهه تنظيم و اجرايي كنيد و در اين مدت رضايت مندي مردم را افزايش دهيد بحث ديگر در خصوص  ١٠پس بايستي شما در اين مدت كاري خودتان را 
ي در شهر داريم مثالً رسيدگي به فضا مديريت پايدار، كه ما هر ماهه با به سختي با پرداخت حقوق پرسنل مواجه ايم ضمن اينكه انجام يكسري كارهاي روتين

ا اين است شم سبز شهر رشت كه نمي توانيم به حال خود رها كنيم و يقينا بايد هزينه چند صد ميلياردي را بابتش در نظر داشته باشيد حال سوال بنده از
سازي مالي و جايگاه اجتماعي و شهرداري رشت و شفاف اين توفيقات دست پيدا كنيد. همچنين نگاه شما نسبت به مبحث فساد وتوانيد بهكه چطور مي

وق ي حقشهروندان رشت مثالً در حوزه پياه راه فرهنگي اجتماعي چطور مي توانيد همكاري و پيشرفت داشته باشيم كه خيلي براي فرهنگ سازي و ارتقا
  شهروندي مورد توجه است.

د گذشته است. بنده معتق يياجرا يهاعمر بنده در سمت شتري: بندجلسه اظهار داشت نيا در زيرشت ن يشهردار يدايكاند گريد يمهدو يسيع ديسآقاي 
يم ادهدر كار استف هاتيو ظرف هاشيو بنده از همه گرا ميفراهم كن تيهمه افراد فرصت فعال يبرا ستيبايها، مهستم در كنار ارزش قائل شدن به تفاوت

  .كنم
 يشهر ارچهكپي تيريمدت اعتماد مردم را به مدباشد تا در كوتاه نيتالش ما بر ا ديگفت: با م،يكن جاديرا فرصت موجود ا يطيشرا ديبا نكهيبا اشاره به ا يو

  صو  با توجه به تفوت سيستماتيك كه جنبه همگاني دارد  و از آنجايي كه بنده مدت زيادي با شهرداري در ارتباط نبوده ام نميتوانم در خصو . مييجلب نما
 كه شوراي اداري حاكم بر شهرداري قضاوت كنم.  با توجه به مدت زمان كوتاه باقيمانده نميتوان در اين زمان معجزه كرد  و مصمم هستم تا مواردي را فساد

  شهر  و شهرداري شروع كرده اند را ادامه دهم. در خصوص امور پرسنلي هم توجه خاصي به ظرفيت پرسنل دارم.
  متن مصـوبه شـورا:

) نسبت به رأي گيري انتخاب شهردار ٩٦قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها (اصالحي مرداد  ٨٠ماده  ١ادامه در راستاي اجراي بند در 
اقدام گرديد و پس از  أخذ رأي مخفي از بين كانديداهاي تصدي شهرداري رشت آقايان: سيد محمد احمدي و سيد عيسي مهدوي، آقاي 

داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي و كارشناسي حسابداري و با سوابق مديريتي و اجرايي؛  ١٣٤٤ولد سال سيد محمد احمدي مت
هاي رودبار، ديلمان و رشت و معاون امور مالي استانداري گيالن، معاون دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري گيالن، فرماندار شهرستان

 رأي موافق به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شدند.٩عه منابع استانداري گيالن، با معاون هماهنگي امور اقتصادي توس
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ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت ، يكصد و شصت و هفتمين جلسه١٤/٧/٩٩مورخ  ١٦١٤براساس دعوتنامه شماره  اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٧:٣٠(عادي) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با 

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   شماره شورا به  شده در دبيرخانه  شورا ثبت  ضاي محترم  سي طرح اع سكوني در "مبني بر  ١٦/٧/٩٩مورخ  ١٦١٩برر اهداء يك واحد م
  ."مسكن مهر به آقاي علي انصافي پاكبان پاكدست شهرداري رشت

 ين نامه ارزش معامالتي آي"درخصوص  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
  ."در شهر رشت ١٣٩٩ساختمان پيشنهادي سال 

   ـ پرداخت غرامت ملك خانم فاطمه ملقب "در خصوص   ٢٦/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٣٦٢٣بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف 
  ."به ساره اكبر

  ــ ــ  ٤٢٢٥بررسي اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ تمديد دوره فعاليت سازمان هاي وابسته "درخصوص ٥/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
  ."شهرداري رشت

   ـ انجام قرارداد جديد به مدت يك سال با اداره "درخصوص   ٢١/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٣٧٥٨بررسي اليحه شهرداري رشت ش ر ف 
ستان گيالن جهت كمك به امور مركز نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده  ستي ا ريال از محل ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠غ ) ماهانه به مبل١٦كل بهزي

  ."(اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري) -١٢٠٢٠٥كد اعتباري 

  شماره ش رف شت به  شهرداري ر سي اليحه  صوص  ٦/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٥٩٩-برر سيط مطالبات "درخ سقف اختيارات تق افزايش 
  ."شهرداري رشت و همچنين افزايش ميزان بدهي هر مؤدي

  

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

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

  .داشتند

   شورا:نطق پيش از دستور رئيس 

: در دناظهار داشت ،ينيحس نياربع دنيبه فرارس ارهعرض سالم، با اش ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  سئيرسپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،        
 يها(ع) زنده كردن ارزشنيشود. نكته مهم در نهضت امام حس يستادگيا هتا مقابل نظام سلط دي(ع) رس نيهزار امضاء از كوفه به امام حس ١٢آمده است كه  خيتار

 ٢٠ از منكر در خصوص اصالح امور و مبارزه با فساد بوده است. يمعروف و نه عدالت و امربه ياسالم (ص)، مبارزه با ظلم و جهل، اجرا امبريسنت پ ياياح ،ياسالم
قبر مطهر امام  ارتيدر آن روز به ز يعبداهللا انصارآمده است جبار بن اتيبود. در روا شانيا يبا وفا ناراي(ع) و  نيامام حس نياربع نياول يقمر يهجر ٦١صفر سال 

در  يحت آمده است دالشهدايس نيدر اول اربع قيتحق تابدر ك ييطباطبا يد. در آن زمان بنا به نوشته مرحوم قاضاشب نيزائر اربع نياول تا به عنوان(ع) رفت  نيحس
  .شديانجام م زين عباسيو بن هياميحركت در زمان بن ني. اكردنديم ييمايبه سمت كربال راهپ اميا نيدر ا انيعيزمان امامان معصوم، ش

 ١٥در  يقمر ١٣٩٨ مطابق با يالديم ١٩٧٧در سال  يدر جهان بوده است و حت هاييمايراهپ نيترتياز پرجمع يكي ييمايراهپ ني: ادامه دادندشورا، امحترم  سيير
حركت مي كردند. اما  ربالهزار نفر از نجف به سمت ك ٣٠حدود  دهند،يانجام م ميمحمدباقر حك ديمحمدباقر صدر و س ديكه س يريبنا به تدب يسال نيصفر چن

 ده،يبه شهادت رس انيمايراهپ نياز ا يتعدادتا آن جا كه انجام شد  ييمايراهپ اين شد،يبرخورد م يعزادار يهادر زمان حكومت بعث عراق با دستهرغم اين كه علي
شدند،  نينفر زائر اربع ونيليم ٢٧تا  ٢٠حدود  يزيچ يترواي به ٩٤ – ٩٣: در سال ايشان افزودند  به حبس ابد محكوم شدند. زين يو اعدام و تعداد ريدستگ يتعداد

 ١٦/٧/١٣٩٩ مورخ :        ١٦٧جلسـه شـماره:        
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پست،  يعنوان روز جهانمهرماه به ١٧با اشاره به  رمضانپورآقاي   محروم شدند. نياربع ميعظ ييمايدر راهپ (ع) از حضورنيامام حس نيكرونا زائر طياما امسال بنا به شرا
از  هياتحاد نيشد كه ا جاديپست ا يجهان هياتحاد نياول ١٨٧٤در سال  .شده است يگذارپست نام يعنوان روز جهانمهر به١٨روز  خيدر تار يتي: بنا به روابيان كردند

يم سربسته عنوان يا: در گذشته نامه را محمولهاذعان داشتند ،يمجاز يبا وجود فضا يسبك زندگ رييبا اشاره به تغ ايشان  است. يجهان هياتحاد نيت دومنظر قدم
كرده است.  جاديخصوص ا نيدر ا ياساس يراتييتغ يمجاز يفضا زيكرد و امروزه ن رييتغ فيتعر نيپس از آمدن فكس ا رود،يم گريد يبه مقصد يكه از مبدائ كردند
بزرگ  هي: كودكان سرماندكودك، گفت يبا اشاره به روز جهانسپس شورا محترم  استير  .مينمايعرض م كيفعال در حوزه پست تبر زانيروز را به تمام عز نيبنده ا

تا كودكان  شودتالش  بايد پس رديگيو جامعه شكل م يآنان در خانواده، مراكز آموزش تيجامعه ما هستند و شخص سازانندهيكودكان آ و  نظام كيجهان، كشور و 
، حافظ كل قرآن تيروا ١٤كه بنا بر  ،يرازيمحمد ش نيالدبا اشاره به سالروز بزرگداشت خواجه شمس ايشان  كنند. فايا ندهيامروز بتوانند نقش خود را در جامعه آ

  بوده است. هشتم هجريدر قرن  رانيشاعر بزرگ احضرت حافظ اذعان كردند:  بودند؛

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
 تيضعو و يقرمز كنون طيبا توجه به شراو خدمات شهري شورا اظهار داشتند:  ي، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيستبهراد ذاكردر ادامه جناب آقاي دكتر 

 ندماسك بزنند و از دستكش استفاده كن مييتنها به مردم بگو نكهي. اميبرس رانبدتر شده و به نقطه اوج بح زين ياز اوضاع فعل طيلحظه ممكن است شرا تهران هر
ورود  يقاطع برا يميكنند و تصم يفكر ديبا النيقرار دارند، از جمله استاندار گ يريگميكه در رأس هرم تصم ينيمسئول كنند. يفكر بايد  نيمسئول و كندينم تيكفا

 نيداد و ا صيتشخ اها رآن توانياز جمله تب و سرفه ندارند و نم يعالئم چيخاموش بوده و ه نيكرونا ناقل روسيبه و انياز مبتال ياري. متأسفانه بسرنديبگ نيمسافر
  شود. هدرنظر گرفت مهيجر يربوميغ يهاپالك يبرابايد قطعًا  بار باشد.فاجعه توانديم النيورود آنان به گ و خواهد شد انيتعداد مبتال شيموضوع باعث افزا

ها پروتكل تواننديم يسخت به زيبه مردم است. افراد بزرگسال ن انتيموضوع خ ني: اافزودنددر مدارس،  يبهداشت يهاپروتكل تيبا اشاره به عدم رعاآقاي دكتر ذاكري 
در معرض ابتال به  شتريب يواسطه عدم آگاه سال در مدارس بهوكودكان كم سنم؟يداشته باش دكاناز كو ميتوانيم يكنند، ما چه انتظار تيصورت كامل رعا را به

: افزودند، ارسال شده است النيبهداشت شورا خطاب به استاندار گ ونيسيكم ياز سو يانامه نكهيا انيبا ب ،بهداشت ونيسيكممحترم  سيرئ  كرونا قرار دارند. روسيو
 مانيهايتاناز هم اس ياديسبب شد تا تعداد ز طيشرا نيكرونا ا روسيو وعيش يدر ابتدا باركيقاطع و درست باعث بروز مشكل شده است.  يريگميمتأسفانه عدم تصم

  تكرار خواهد شد. اتفاقات تلخ نيهم ا گرفته نشود باز يدرست ميتصم زي. اگر امروز نميرا از دست بده
به دو تيم سپيدرود داماش اشاره كردند و  رشت يصورت گرفته توسط شورا و شهردار يهاكمكدر ادامه جلسه آقاي دكتر ذاكري در بخش ديگري از سخنانشان 

هم بنا به عالقه  رشت باز يمجموعه شهردار يمشكالت مال رغميكه عل شوديابالغ م يو داماش از جانب شهردار دروديبه سپ يكمك مال حيساله لوا : هرنداظهار داشت
 تيدوستان در وضع رينقش سا ميدانينم .ستا كرده يبانيو پشت تيحما ميدو ت نياز ا ياجتماع يهاياز بزهكار يريلوگورزش در ج گاهيجا تيمردم و با توجه به اهم

كه  يطياما در شرا رنديگيعكس م ميهستند كه زمان صعود ت ييهاكشور است همان يشورا نيرشت بدتر يشورا نديگويكه م يدوستان ست؟يچ دروديداماش و سپ
و داماش كمك شده است  دروديسپ ميبه دو ت يتوسط شورا و شهردار كنونكه تا ي. در گذشته مقرر شده بود تا مبالغستياز آنان ن يدچار مشكل است اثر ميت

  شده است. نهيهز يبوده و در چه مباحث زانيمبالغ به چه م نيمشخص شود ا دياتفاق تاكنون رخ نداده است. با نيشود كه ا يسازشفاف
 نيدر بدتر درودي. امروز سپشوندينم تيهدا يدرست ما به يبوم يهاميعملكرد خودشان باشند. ت يفوتبال و اداره ورزش و جوانان استان پاسخگو ئتي: هايشان افزودند

  باشد. تيوضع نيا يپاسخگو ديانفر ب كيخودش قرار دارد،  يخينقطه تار

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا مبني بر صدور  ١٥/٧/٩٩مورخ  ١٦١٦ثبت شده به شماره  ١٢/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٦١١-ـ اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف١
نظر و اخذ رأي ضمن از بحث و تبادلبا قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس  "پاداش پايان خدمت كاركنان -١٧٠٢٠٣رديف اعتباري  افزايش"مجوز

  موافقت با يك فوريت آن به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيون ذيربط ارجاع گردد.

تأسيس شركت تعاوني وابسته به "مبني بر  ١٦/٧/٩٩مورخ  ١٦٢٠ـ طرح هشت تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره ٢
  اهداف و ماده واحده اعالم وصول شد. مشتمل بر مقدمه،"شهرداري رشت
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  دستورات جلسه : 

  

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 ١٦١٩طرح دوفوريتي شش تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 
علي انصافي پاكبان  اهداء يك واحد مسكوني در مسكن مهر به آقاي"مبني بر  ١٦/٧/٩٩مورخ 

اقدام اخالق مدار نامبرده(پيدا كردن طال و بازگرداندن  با عنايت به "پاكدست شهرداري رشت
  آن به صاحبش) و ارج نهادن و لزوم حمايت، ترويج و تشويق اين الگوي رفتاري .

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

اهداء يك واحد مسكوني در مسكن مهر به آقاي علي انصافي پاكبان  "با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا  درخصوص

 گرديد. موافقت آرا اتفاق و مفاد طرح پيشنهادي، به" "پاكدست شهرداري رشت

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولــي  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  عليپورمحمد حسن   ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٢ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-اليحه شهرداري به شماره ش رف
ثبت شده در دبيرخانه  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ٢٢/٢/١٣٩٩

درخصوص  ٢٤/٢/٩٩مورخ  ٣٢٥شورا به شماره  
بررسي و تصويب آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان 

(پيوستي) با  "در شهر رشت ١٣٩٩پيشنهادي سال 
ماده صد قانون شهرداري ها  و با  ١١استناد به تبصره 

تا سال  ١٣٩٢عنايت به نرخ رشد تورم ساليانه از سال 
و عدم افزايش ارزش معامالتي ساختمان در ١٣٩٩

تاكنون و با امعان نظر به اين  ٩٢ساليان ماضي از سال 
مطلب كه عدم افزايش ارزش معامالتي ساختمان طي 
ساليان متوالي، مشوق افزايش تخلف در ساخت و ساز 

  شهري بوده است.

در كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح و پس از 
ي با اصالحات با اليحه پيشنهادي شهرداريتبادل نظر بحث و 

  موافقت گرديد.

  
هاي عمران و توسعه شهري و در جلسه مشترك كميسيون

 با اليحه برنامه و بودجه و حقوقي شورا مطرح و ضمن موافقت
 پيشنهادي شهرداري مقرر گرديد:

بدون تغيير و  ١٣٩٢ـ ارزش معامالتي ساختمان كه از سال 
برابر محاسبه  ٥/١قيمت بوده است با افزايش حدودي افزايش 

  گردد.
سال  %٢٠ـ افزايش پايه ساالنه در پايان هر سال به ميزان 

  گذشته براي سال آينده لحاظ شود.

١٥٤  

  

  

  

٢٢٧  

٣٠/٦/٩٩  

  

  

  

٣٠/٦/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

در جلسه مطرح و  "در شهر رشت ١٣٩٩نامه ارزش معامالتي ساختمان پيشنهادي سال آيين"اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

ي ت بررسپس از بحث و تبادل نظر، بنا بر پيشنهاد رياست محترم شورا مبني بر مسكوت ماندن اليحه مذكور به مدت دو هفته به جه

 بيشتر در كميسيون تلفيق شورا و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري، به مدت دو هفته مسكوت بماند.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٣ ~ 
 

  

  

  شماره   نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ٢٦/٦/٩٨مورخ  ٩٨ـ  ٣٦٢٣اليحه پيشنهادي شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
مبني بر اينكه  برابر نامه   ٢٧/٦/٩٨مورخ ١٢٥٥ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 

شهرداري رشت و در پاسخ به نامه شماره  ١٦/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٨٨٨٨٠-ش ر
شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص تجديد ارزيابي  ١٨/٨/٩٨/ش مورخ ١٦٠٥/٩٨

ملك خانم ساره اكبر،  شهرداري رشت در نظر دارد؛  نسبت به پرداخت غرامت ملك 
ي هيأت كارشناسان رسم ١٠/٣/٩٩مورخ  ٩٩/رـ خ/٢١٦٤٣نامبرده  برابر نظريه شماره 

 ٤بخش ١٤سنگ  ٢٨٣٠مترمربع از پالك ثبتي  ٧٧/٨٧دادگستري كه مقدار مساحت 
متري رشت به طرف الكان و مقدار ٤٥رشت ملكي نامبرده واقع در مسير خيابان 

 ٠٥/٣٥٦مترمربع واقع در مسير پياده رو مجموعاً به مساحت  ٢٨/٢٦٨مساحت 
ارد را از قرار مترمربعي مترمربع عمالً در مسير طرح اجرايي و پياده رو قرار د

ريال معادل(سه ميليارد و بيست  ٠٠٠/٢٥٠/٢٦٤/٣٠ريال مجموعاً به مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٨٥
ثمن معامله را از  %٣٠و شش ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار ريال) تملك و 

نقدا پرداخت و معادل الباقي ثمن معامله ملك تحت عنوان  ٣٠١٠٢٠٢٠٠١رديف اعتباري 
اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و يا به امالك ملكي  ٦رعايت ماده  معوض با

فروشنده خدمات از قبيل پروانه ساختماني، عوارض نوسازي و ساير خدماتي كه در 
  صالحيت و اختيارات شهرداري است ارائه نمايد.

در جلسه مشترك كميسيون هاي توسعه 
وعمران شهري و برنامه و بودجه و حقوقي 
شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر 
ضمن موافقت با اليحه تصميم زير اتخاذ 

 گرديد:
از آنجايي كه نظام پرداختي غرامت  -   

شهرداري بر اساس توافق انجام شده 
بخشي به صورت نقد و بخش ديگر به 
صورت ارائه خدمات مي باشد، پيشنهاد 

از كل مبلغ  %١٠مي گردد شهرداري 
ا به صورت نقد و مابقي كارشناسي شده ر

  .را به صورت خدمات پرداخت نمايد
شهرداري مكلف گرديد من بعد براي  -   

كليه پرونده هاي غرامت ملكي كه به 
كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع مي 
شود، كاربري زمين مربوطه را به طور 

  واضح در نامه مربوطه قيد نمايد. صريح و

١٥٤  
  
  
  
  
  
  
  

١٥٣  
  

٣٠/٦/٩٩  

ره خانم ساپرداخت غرامت ملك  حهيدر خصوص الرئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  يعلو نيرحسيامآقاي سيد   مفيد مذاكرات : خالصه
صورت پرداخت به %١٠ شنهاديرشت پ يشهردار يمال طيتهاتر و ارائه خدمات بود كه ما با توجه به شرا ينقد و مابق %٣٠مبلغ  يشهردار شنهادي: پنداظهار داشتاكبر 

  .ميداد ائهصورت خدمات و تهاتر را اربه ينقد و مابق

  متن مصـوبه شـورا:
مورخ  ١٣٩٩-٨٨٨٨٠-با اليحه پيشنهادي شهــرداري درخصوص پرداخت غرامت ملك خانم فاطمه ملقب به ساره اكبر برابر نامه شماره ش ر

نقداً و مابقي  %١٠و به صورت  ١٠/٣/٩٩مورخ  ٩٩/رـ خ/٢١٦٤٣دادگستري به  شماره شهرداري رشت و نظريه هيأت كارشناسان رسمي  ١٦/٥/١٣٩٩
 فقتبه صورت ارائه خدمات از قبيل؛ پروانه ساختماني، عوارض نوسازي و ساير خدماتي كه در صالحيت و اختيارات شهرداري است،به اتفاق آرا موا

ري ارجاع مي شود، كاربري زمين ــغرامت ملكي كه به كارشناسي رسمي دادگست شهرداري منبعد براي كليه پرونده هاي - گرديد و مقرر شد؛
 قيد نمايد.اليحه ارسالي  مربوطه را به طور صريح و واضح در

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢۴ ~ 
 

  

  

  شماره   نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  

ثبت شده به شماره  ٥/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٤٢٢٥اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 
فعاليت سازمان هاي در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز تمديد دوره  ١٠/٦/٩٩مورخ  ١٣١٥

وابسته به شهرداري رشت به پيوست گزارش عملكرد در طول مدت فعاليت، برنامه هاي آتي، 
صورت هاي مالي حسابرسي شده در طول مدت فعاليت و براساس مصوبات هيأت مديره و 
شوراي سازمان هاو تفريغ بودجه بر اساس مصوبات هيأت مديره و شوراي سازمان ها در طول 

اساسنامه سازمان هاي وابسته به شهرداري هاي  ٣اليت، با عنايت به اينكه مطابق بند مدت فع
سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور،  ٩/١٢/٩٥مراكز استان ها و براساس ابالغيه مورخ 

به اتمام خواهد رسيد  ٩/١٢/٩٩مدت فعاليت سازمان هاي وابسته به شهرداري رشت در تاريخ 
الذكر شهرداري مي بايست در صورت نياز به تمديد فعاليت اين سازمان  و براساس بند فوق

ها، حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعاليت نسبت به ارائه درخواست به وزارت كشور 
   سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (پس از تصويب در شوراي اسالمي شهر) اقدام نمايد.

ترك  ــــ ــــه مش در جـلس
ـــعه  هاي توس ـــيون  كميس
ـــهري و برنامه و  وعمران ش
بودجه و حقوقي شورا مطرح 
بادل نظر  و پس از بحث و ت
با كليات اليحه پيشــنهادي 

  گرديد.موافقت  شهرداري
  

سيون حمل و نقل و  در كمي
ــورا مطرح و پس  ترافيك ش
ــا  از بحــث و تبــادل نظر ب
هادي  ـــن حه پيش يات الي كل

  گرديد.موافقت  شهرداري

٢٣١  
  
  

١٥٨  
  
  
  
  

٧٩  

١٥/٧/٩٩  
  
  
  
  
  

٢٥/٦/٩٩  

 ي: متأسفانه در راستاندرشت، اظهار داشت يتابعه شهردار يهاسازمان تيدوره فعال ديتمد حهيال حيبا تشر رمضانپور در ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 يگريسازمان د چيمنحل شد و با ه يهمانند سازمان خدمات موتور يكيمهم و استراتژ نسازما هايتابعه شهردار يهاطرح وزارت كشور در خصوص سازمان ياجرا

 يشهردار يبزرگ كشور واقع نشد، اما در شهر رشت سازمان خدمات موتور يهاياز شهردار ياريبس ديطرح وزارت كشور مورد تائ ني. ارفتيادغام آن صورت نپذ
شده  رشت ارائه يتابعه شهردار يهاسازمان تيدوره فعال ديتمد يرشت درخواست بررس يشهردار ياز سو يانامه ي: طندادامه داد ايشان   . ديرشت منحل گرد

: با توجه به انحالل سازمان خدمات ند نامه اظهار داشت نيدر خصوص ا، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا  يعلو نيرحسيامسپس آقاي  است.
 يهمانند سازمان عمران شهردار ياداره در سازمان ايواحد  يك صورتمجموعه به ني، ا چارت وزارت كشور وجود ندارد موضوع كه سازمان فوق در نيو ا يموتور

رشت  يشهردار گريسازمان د ٩روند و مشكالت  ابد،يسازمان نتوانست در جلسه حضور  سييجز سازمان آرامستان كه ر: بهند ادامه داد ايشان  شده است. ينيبشيپ
ها موافقت نمود كه سازمان تي: شورا با ادامه فعالند رشت، اذعان داشت يتابعه شهردار يهاسازمان طيشرا حيشورا با تشرمحترم  عضو   . قرار گرفت يمورد بررس

 نيا در زين ، رييس محترم كميسيون برنامه بودجه و حقوقي شورا  جذب حجتسپس آقاي  . مربوطه ادامه داشته باشد يهاونيسيها به كمروند گزارش ميدواريام
كه  كردنديم افتيدر تيفعال ديمجوز تمد ستيبايهر چهار سال م، سازمان ها و بر اساس آن  افتي رييتغ ٩٥ها در سال : اساسنامه سازمانندخصوص اظهار داشت

  . اساس بوده است نينامه بر هم نيا

  متن مصـوبه شـورا:
و با مفاد اليحه پيشنهادي، به  "تمديد دوره فعاليت سازمان هاي وابسته به شهرداري رشت"اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص با 

 اتفاق آرا موافقت گرديد.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢۵ ~ 
 

  

  

  شماره   نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ٢١/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٣٧٥٨اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه  ٢٣/٥/٩٩مورخ  ١١٣٤ثبت شده به شماره 

نظر دارد؛ نسبت به انجام قرارداد جديد به مدت يك سال با شهرداري رشت در 
اداره كل بهزيستي استان گيالن جهت كمك به امور مركز نگهداري معتادان 

ريال از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠) ماهانه به مبلغ ١٦متجاهر (مركز ماده 
ماده (اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري) مستند به  -١٢٠٢٠٥

برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران كه شهرداري ها و سازمان  ٨٠
بهزيستي كشور را موظف به فعاليت مشترك در زمينه معتادان پرخطر نموده 
است و با عنايت به اينكه تفاهم نامه في مابين اداره كل بهزيستي استان گيالن 

اي دستورالعمل در اجر ٢٨/١١/١٣٩٧مورخ  ٢٣٠٢٠٢/١٣٩٧به شماره ش ر ـ 
به اداره كل بهزيستي واگذار و  ١٦ابالغي كشوري، وظايف پيشنهادي مركز ماده 

ريال كمك نقدي به بهزيستي پرداخت  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠شهرداري رشت ماهانه مبلغ 
مي نمايد كه جزئيات مربوطه در تفاهم نامه مذكور قيد و مراتب نيز طي مجوز 

ي اسالمي شهر رشت به شهرداري ابالغ شورا ١/١٠/٩٧/ش مورخ ١٦٦١/٩٧شماره 
گرديد و حاليه اداره كل بهزيستي گيالن با توجه به افزايش هزينه ها در سال 

درخواست افزايش سقف  ٩/٥/٩٩مورخ  ٥٧٨١٧/٩٩/٩٣٤جاري طي نامه شماره 
  ريال را نموده است، اقدام نمايد.٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠كمك هاي نقدي شهرداري به مبلغ 

نا ـــيون  بر جه و در كميس مه و بود
حقوقي شــورا مطرح و پس از بحث و 

اره نامه با ادتبادل نظر با تمديد تفاهم
ــوص  ــتان در خص ــتي اس كل بهزيس
مركز نگهــداري معتــادان متجــاهر 

) با پرداخت ماهيانه تا ١٦(مركز ماده 
  ريال موافقت گرديد. ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ـــت و محيط  ـــيون  بهداش در كميس
شورا مطرح  شهري  زيست و خدمات 
و پس از بحث و تبادل نظر با تمديد 
كل بهزيســـتي  با اداره  مه  نا فاهم  ت
ــوص مركز نگهداري  ــتان در خص اس

ماده  جاهر (مركز  تادان مت با ١٦مع  (
تا  نه  يا ماه خت   ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠پردا
  ريال موافقت گرديد.

١٥٥  
  
  
  
  
  
  

١٤٢  

  
٦/٧/٩٩  

  
  
  
  
  
  

١/٦/٩٩  
  

نامه با اداره كل تفاهم ديتمد حهيال خصوص در رئيس محترم كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي شورا جذبدر ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
صورت ماهانه تومان به ونيليم ٢٠نامه، مبلغ ساله تفاهم كي دي: مقرر شد ضمن تمدنداظهار داشت معتادان متجاهر  يدر مركز نگهدار النياستان گ يستيبهز
  .خدمات كمك شود ريغذا و سا هيمركز جهت ته نيبه ا

  متن مصـوبه شـورا:
با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص  انجام قرارداد جديد به مدت يك سال با اداره كل بهزيستي استان گيالن  جهت كمك به امور مركز 

(اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي،  -١٢٠٢٠٥ريال و از محل كد اعتباري ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠) ماهانه به مبلغ ١٦نگهداري معتادان متجاهر (مركز ماده 
 فرهنگي و هنري) و با مفاد اليحه پيشنهادي، به اتفاق آرا موافقت گرديد.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢۶ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

ثبت شده به  ٦/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٥٩٩-اليحه شهرداري رشت به شماره ش رف
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز افزايش سقف  ٧/٧/٩٩مورخ  ١٥٤١شماره 

اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري رشت و همچنين افزايش ميزان بدهي هر مؤدي 
  به شرح ؛ 

ابق شيوه نامه تقسيط از مبلغ سقف اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري رشت مط"
ريال افزايش يافته و مازاد بر آن با ارسال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠ريال به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥

و در راستاي   "اليحه از سوي شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر رشت صورت پذيرد.
دولت مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٧٣مانده مطالبات موضوع ماده تقسيط باقي

  ها.آيين نامه مالي شهرداري ٣٢مجلس شوراي اسالمي در خصوص اصالح ماده  ٢٧/١١/٩٢

در كميســـيون  برنامه و 
ـــورا  جه و حقوقي ش بود
حث و  مطرح و پس از ب
ــظــر اليــحــه  ــبــادل ن ت
شهرداري تا سقف بيست 
ليــارد ريــال  ي م نج  پ و 
(معــادل دو ميليــارد و 
مان)  ـــد ميليون تو پانص

  .گرديد موافقت

١٣/٧/٩٩  ١٥٦  

  خالصه مفيد مذاكرات :

: داشتند بيانمطالبات شهردار رشت  طيتقس اراتيسقف اخت شيافزا حهيالدر خصوص سپس آقاي حجت جذب رئيس كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي شورا،
كه با  ييهاها و صحبتتومان ارائه شد اما با توجه به بحث ارديليم ٥به  شيافزا شنهاديتومان بود كه پ ونيليم ٥٠٠و  ارديليم كيمبلغ  اراتيسقف اخت

  شد. دهيتومان به توافق رس ونيليم ٥٠٠و  ارديليم ٢مبلغ  يشهرداران مناطق انجام شد بر رو

  متن مصـوبه شـورا:
شيوه نامة تقسيط   ٥ماده  ٣اليحه پيشنهاد شهرداري درخصوص افزايش سقف اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري رشت، موضوع تبصره 

 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٥ريال به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥شوراي اسالمي شهر رشت، از مبلغ  ٧/٩/١٣٩٥مصوب يكصد و شصت و ششمين جلسه مورخ 
 ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان)، به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٢٧ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت  

  

  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٧
  خالصه مفيد مذاكرات :

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

  متن مصـوبه شـورا:

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

، ٢٢/٠٥/٩٩مورخ  ٩٩-٩٣١١٢-ر ش، ١٣/٠٦/٩٩مورخ  ٩٩-٤٥٤١-رف ش، ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-ش رف هاي شماره؛جمله نامه

روز  ١٧رأس ساعت  ١٢/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٦١١-و ش رف١٣/٠٦/٩٩مورخ  ٩٩-٤٢٢٤-رف ، ش١٦/٠٦/٩٩مورخ  ٩٩-١١٠٦٢٤-رش

 برگزار گردد. ٣٠/٧/٩٩چهارشنبه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      شوراتصميم 



  

~ ٢٨ ~ 
 

  
  

ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو شصت و هشتمين جلسه٢٩/٧/٩٩مورخ  ١٧٠٩براساس دعوتنامه شماره    در محل ساختمان شوراي ١٧:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستياسالمي 

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

  شورا به شماره شده در دبيرخانه  شورا ثبت  ضاي محترم  سي طرح اع صوص ٣٠/٧/٩٩مورخ  ١٧٣١برر شهرداري به طراحي "درخ الزام 
  (خيابان كامل).سواريجداره شهري و مسير ويژه دوچرخه 

 ان پيشنهادي نامه ارزش معامالتي ساختمآيين"در خصوص  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩-رفبررسي اليحه شهرداري به شماره ش
  ."در شهر رشت ١٣٩٩سال 

  شماره ش ر شت به  شهرداري ر سي نامه  صوص  ٢٢/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٣١١٢-برر سرمايه "در خ برگزاري فراخوان عمومي جذب 
  ."گذار جهت اجراي پروژه بازگشايي محور كوچكي(ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلم)

  ــ بررسي اليحه شهرداري رشت به شمار ــ  ٤٢٢٤ه ش ر ـ واگذاري يك قطعه جاده متروكه به "درخصوص ١٣/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
در  ١٦٢و  ١١٤جهت تجميع با پالك هاي  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٣٣٣٤مترمربع به مالكيت شهرداري رشت به پالك ثبتي  ٣/٦٢٠مساحت 

  ليدي و صنعتي يراق سازان).با مالكيت آقاي حسن زاده(شركت تو ١٦٢مترمربع از پالك ثبتي  ٧٤/١٥١٥ازاي مساحت 

   نامگذاري معابر پيرو هفتادمين نشست "در خصوص  ١٦/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٠٦٢٤-بررسي نامه شهرداري رشت به شماره ش ر
  .٣٠/٤/٩٩كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ 

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

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

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:
االول، اظهار كردند: روايتي از عرض سالم، با تبريك حلول ماه ربيع ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  سئيرسپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،        

 شود .پيامبر (ص) وجود دارد كه ماه صفر، ماه نحوست بوده و هركس كه پايان اين ماه را اعالم كند بهشت به او مژده داده مي

ادند : امروز در دنيا علم آمار نشان از توسعه يك كشور، نظام، سازمان و شركت است و تكيه بر آمار سبب ريزي، ادامه دايشان با اشاره به فرارسيدن روز آمار و برنامه
توانند به نتيجه مناسب برسند. شود كه يك مجموعه بتواند موفق باشد. اگر ما در آمار دخل و تصرف كنيم مشكالت بزرگ رخ خواهد داد و مردم و مجريان امور نميمي

راحتي از دهند. آمار نيز يكي از اين موارد است كه متأسفانه بهراحتي از دست ميبه مسئولين يك ثروت هنگفت است كه متأسفانه برخي اين ثروت را بهاعتماد مردم 
سالگي به امامت رسيد و  ٢٣رئيس محترم شوراي شهر رشت با اشاره به در پيش بودن سالروز شهادت امام حسن عسگري (ع)، گفتند: اين امام در سن   رود.بين مي

  با سه خليفه عباسي مبارزه كرد.
ر اعضاي محترم ايشان همچنين در ادامه جلسه با عذرخواهي بابت بازديد از پروژه هاي عمراني سطح شهر كه با حضور سرپرست محترم شهرداري رشت و بدون حضو

ان اطالع داده نشد و شهامت آن را دارم تا عذرخواهي كنم. امروز اقدامات بسيار خوبي توسط صورت گرفت ابراز كردند: اين غفلت از جانب بنده بود كه به ساير عزيز
  بايست مورد توجه قرار گيرد.سرپرست شهرداري رشت آغاز شده است كه مي

ادگي هاي فردي و خانوتوجه به افتخارات و تواناييآقاي رمضانپور با اشاره به دعوت از آقاي ايرج نوذري، بازيگر توانمند كشور در صحن علني شورا، اظهار داشتند : با 
  اين هنرمند فرهيخته از ايشان درخواست شد تا مشاوره فرهنگي شوراي اسالمي شهر رشت را پذيرا باشند كه ايشان نيز قبول كردند. 

 ٣٠/٧/٩٩ مورخ :         ١٦٨جلسـه شـماره:      
 



  

~ ٢٩ ~ 
 

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
خواهيم شده براي سطح شهر رشت بنا به داليلي كه نميهاي طراحيها و المانسياري از طرحرئيس محترم شوراي شهر، با بيان اينكه بسپس آقاي فرهام زاهد، نايب

شود، سؤاالت صورت مناسبتي يا ثابت برپا ميهاي بهشود، عنوان داشتند: وقتي در سطح شهر طرحبه آن بپردازيم در صحن شورا و كميسيون فرهنگي شورا مطرح نمي
  گيرد. شود كه طراح طرح فوق چه كسي است، يا دليل طراحي، متريال، ابعاد و ساير موارد مورد سؤال قرار مييزيادي از اعضاي شورا پرسيده م

دارم ! بنده و هفت نسلم عاشق امام هايي ايجاد شد و بنده را متهم كردند كه با امام حسين(ع) مشكل نائب رئيس محترم شورا بيان داشتند: در هفته گذشته حواشي
شده است و در قسمت  تن با مصالح بتن و فلز ساخته ٢٤متر با وزن  ١٥كنيم، ماجرا چنين بود كه الماني به ارتفاع بوده و جانمان را فداي اين حضرت مي حسين (ع)

  نداشت. شد اشكاليخانه ساخته ميشده بود كه تناسبي با شرايط بومي ما ندارد و شايد اگر در شهرهايي همانند يزد، كبوتر فوقاني آن نيز يك كبوتر خانه طراحي 
تن با فلز و بتن  ٢٤صورت ثابت به وزن به» قُلْ ُهوَ اللَّه أَحَد«و آيه شريفه » باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است«آقاي زاهد افزودند: دور المان قرار بود شعر 

محمدي سفارش داده شده است. اما با توجه به اجراي پروژه در ميدان امام حسين قرار شد  نصب شود. از پيمانكار سؤال شد و گفتند كه المان فوق در زمان آقاي حاج
 شده بود، اينهاي مختلف نيز برخالف آنچه كه از سازمان به ما گفتهبه مكان فوق در ميدان سرگل انتقال داده شود. در خصوص تغيير دور المان در زمان مناسبت

نائب رييس محترم شورا با بيان اينكه اولين مشكل ماجرا كثيف شدن نام شريف امام حسين (ع) و آيات شريفه قرآن توسط كبوترها  چنيني را نداشت.طرح شرايط اين
ر حال ژه دبايست در ميدان امام حسين (ع) باشد، اما بحث عزيزان پروبود، تأكيد كردند: ما ميدان امام حسين (ع) را داريم، اگر قرار باشد چنين الماني نصب شود مي

ل گايشان تصريح كردند: در همان زمان با برخي از اعضاي محترم شورا صحبت شد و گفته شد كه اين المان جمع شود و الماني كه به نام شهيد سر اجراي اين كار بود.
محترم كميسيون فرهنگي ، اجتماعي با بيان  رييس براي اين ميدان در حال انجام است، توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت انجام شود.

ر اي رخ داد كه در اداره اي ديگاينكه اين سازه با اصالح از محل فوق به ميداني در مسكن مهر شهر رشت انتقال يافت، خاطر نشان كردند: در يك جلسه داخلي مسئله
قرار بود كه در جلسه خانم شيرزاد گفتند پيامبر اسالم و زماني كه بنده صلوات ندادم بنده ايد؟! قضيه از اين اي داشتهبه بنده گفتند كه شما در خصوص صلوات مسئله

جا توضيح دادم كه بنا به روايات و فتواي امام (ره) در چهار زمان مستحب مؤكد را نگاه كرده و صلوات فرستادند و ما نيز در ادامه با ايشان همراه شديم، بنده نيز همان
هاي احمد، محمد، ابوالقاسم و مصطفي را بشنود صلوات قرائت نمايد. عزت و ذلت دست خداوند است. هر يك از ما به شكلي در امورات حضور اماست كه مسلماني ن

ي رياست محترم شورا اي از سوها نامهها و طرحآقاي زاهد در پايان تأكيد كردند: در خصوص المان وطنان و همشهريانمان را سريع قضاوت نكنيم.كاش همداريم و اي
ها به صحن شورا آورده شده هاي اين سازمانهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت ابالغ شده است كه برنامهبه سازمان

  شود توسط شورا قابل دفاع باشد.هايي كه در شهر اجرا ميو مورد بررسي قرار گيرد تا برنامه

   از دستور ناطق دوم:نطق پيش 
شدت ما به هايبيمارستان در ادامه آقاي دكتر بهراد ذاكري، سخنگوي محترم شورا، با اشاره به وضعيت افزايش شيوع ويروس كرونا در كشور، بيان كردند: امروز ظرفيت

ط عدم رعايت اصول بهداشتي در داخل شهر است، اما بخش تخت در روز گذشته درگير بوده است كه بخشي از اين شراي ٧٠ما تا ظرفيت  ICUهاي اشغال و تخت
پرسند كه چرا مسيرهاي منتهي اندازد. بسياري از مردم از ما ميعزيزان ما را به خطر ميهاي بدون كنترل، آزاد و رهايي بوده كه جان ديگر موضوع مربوط به مسافرت

باشد. بارها در اين خصوص نامه نوشته شد، تذكر داده شد، تماس تلفني گرفته در اختيارات ما نيز نميدانيم و شود؟ باور كنيد ما نيز نميبه شهر رشت مسدود نمي
رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا همچنين با  ايم.شد، اما عليرغم تذكرات متأسفم كه شاهد هيچ اقدامي در اين خصوص نبوده

بر دوركاري در شهرداري رشت، گفتند: متأسفانه بسياري از افراد بدون ماسك در داخل شهرداري رشت حضور دارند كه اين موضوع خطر اي مبني اشاره به تهيه نامه
اي نجات رها بگيريكنم كه اين سختآقاي ذاكري با تذكر به حاضرين در جلسه كه ماسك نزده بودند، تأكيد كردند: با توجه به اهميت موضوع تأكيد مي  جاني دارد.

اي با امضاي اعضاي شورا در ايشان با تأكيد به تالش براي رسيدن به درآمد پايدار، اظهار كردند: نامه از پيش رعايت كنند.جان افراد است و خواهشمندم كه بيش 
هاي مربوط به اين ملك داراي است. مغازهگلسار كه براي فروش گذاشته شده است را تقديم رياست شورا شده  ١٧٩خصوص ملكي در برج تنديس واقع در خيابان 

تر اين نامه ارجاع داده شود تا از افزوده است و اگر به جاي فروش به نرخ روز اجاره داده شود بسيار مناسب خواهد بود و خواهش بنده اين است كه هرچه سريع ارزش
 توانيم با كاهش و مديريتبا اشاره به طرح صدور منزلت كارت، تصريح كردند: ميسخنگوي محترم شورا  ليست مزايده فروش به افراد حقيقي و حقوقي خارج شود.

  هاي جاري شهرداري رشت نسبت به صدور منزلت كارت براي سالمندان رشت از جمله بازنشستگان و... اقدام نماييم.برخي از هزينه
  طور رايگان خدمات ارائه دهند.توان بهتوانند به سالمندان و به افراد كمدارد مي آقاي ذاكري پيشنهاد دادند: مراكز فرهنگي كه در اختيار شهرداري رشت قرار
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  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ٢١/٧/٩٩مورخ  ١٦٤٤ثبت شده به شماره  ٢٠/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٨ـ  ٧٦٥١ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ١
  اعالم وصول شد. "با قيمت متراژ عقب نشيني پالك فوق ٨٦ابراهيم زاده مالك پالك ثبتي به شماره  تهاتر بدهي آقاي رمضانعلي"خصوص

شورا درخصوص  دبيرخانه در ١٩/٧/٩٩ مورخ ١٦٣٤ شماره به شده ثبت ١٤/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ٤٢١٧رف ـ ش شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٢
  يد.اعالم وصول گرد "قانون شهرداريها ١١٠اعمال ماده "

شورا  دبيرخانه در ٢٨/٧/٩٩ مورخ ١٧٠٢ شماره به شده ثبت ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ٤٠٠٤رف ـ ش شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٣
  اعالم وصول گرديد. "نصب دكه آقاي ناصر كاويان پور"درخصوص

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩  مورخ ١٧١٤ شماره به شده ثبت ١٣/٦/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٤٧٤٥ش رف ـ  شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٤
  اعالم وصول شد."مساعدت مالي به مجمع خيرين گيالن"

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢١  شماره به شده ثبت ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٥٩٤٢-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٥
  اعالم وصول شد "مهر از ميدان زرجوب به ميدان اول مسكن ٢٤٣انتقال جابجايي دكه "

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٢/٧/٩٩ مورخ ١٦٥٦  شماره به شده ثبت ١٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٣٦٩٣-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٦
 يك با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واخذ رأي، ضمن موافقت با "كمك به كم سن ترين رزمنده كشور (اهل رشت)"

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

شورا درخصوص  دبيرخانه در ١٢/٧/٩٩ مورخ ١٥٩٦ شماره به شده ثبت ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٦٦٠ش رف ـ  شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٧
و بخشودگي كامل اجاره بهاي غرفه هاي پايانه و شارژ تاكسي بخشودگي بهاي خدمات شهرداري شامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد ميني بوس "

با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واخذ رأي، ضمن موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛  "سابق) ١٣٣( ١٨١٢
  هاي ذيربط ارجاع شود. به كميسيون

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٧١٥  شماره به شده ثبت ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٥٩٤٠-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٨
با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر واخذ رأي، ضمن موافقت  "كمك مالي بالعوض به آقاي محمد محمدي دعويسرايي"

  ربط ارجاع شود.هاي ذي با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيون

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٧١٣  شماره به شده ثبت ٢٦/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦٢٧٠-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٩
با يك نظر و اخذ رأي، ضمن موافقت با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "نفر نگهبان) ١٩٤( -١٢٠٢١٠افزايش رديف اعتباري "

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

طرح منزلت كارت ويژه سالمندان، "در خصوص  ٣٠/٧/٩٩مورخ  ١٧٢٠تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره  ٩ـ طرح ١٠
 با قيد يك فوريت در جلسه مطرح و"رايط اقتصادي، اشاعه فرهنگ مهربانيمعلولين و زنان سرپرست خانوار حفظ كرامت انساني، كمك به بهبود ش

  هاي ذيربط ارجاع شود. نظر و اخذ رأي ضمن موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به كميسيونپس از بحث و تبادل

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢٣  هشمار به شده ثبت ١٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦١٤٤-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري  ـ ١١
نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با دو با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "عدد كيوسك شهر نت بانك شهر ٤عقد قرارداد "

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

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢٢  شماره به شده ثبت ٢٧/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦٤٥٣-ش رف شماره به رشت هرداريـ اليحه ش١٢
نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "حمايت از نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي"

  اتفاق آرا مقرر شد؛ با يك فوريت به كميسيون هاي ذيربط ارجاع شود.دو فوريت آن، به 
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  دستورات جلسه : 

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 ١٧٣١طرح دوفوريتي  هشت تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه شورا به شماره 
شهرداري به طراحي جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه (خيابان الزام "مبني بر  ٣٠/٧/٩٩مورخ 

الزام شهرداري رشت به طراحي "كامل) (پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده به شرح؛ 
جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه سواري(خيابان كامل) براي كليه شوارع و معابر 

  . "جديداالحداث

  
  

    

  خالصه مفيد مذاكرات :
هاي جديداالحداث آقاي سيد امير حسين علوي، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا در خصوص اين طرح گفتند: طرح مذكور در خيابان

جام اجرا است و اين طرح الزام مورد نياز براي انمتري قابل ٩٠ونقل عمومي در رينگ سواري و خط ويژه حملشهر رشت جداره شهري، خط مسير دوچرخه
  كند.اين كار را ايجاد مي

  متن مصـوبه شـورا:

الزام شهرداري به طراحي جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه سواري "با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا  درخصوص

 گرديد. موافقت آرا اتفاق و مفاد طرح پيشنهادي (پيوستي)، به"(خيابان كامل)

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

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

    -  ٩   جمـــع

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

-رفاليحه شهرداري به شماره ش
ثبت  ٢٢/٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٧٠٩

 ٢٤/٢/٩٩مورخ  ٣٢٥شده به شماره 
در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي 
و تصويب آيين نامه ارزش معامالتي 

در  ١٣٩٩ساختمان پيشنهادي سال 
(پيوستي) با استناد به  "شهر رشت

ماده صد قانون شهرداري  ١١تبصره 
ها  و با عنايت به نرخ رشد تورم 

و ١٣٩٩تا سال  ١٣٩٢ساليانه از سال 
افزايش ارزش معامالتي  عدم

ساختمان در ساليان ماضي از سال 
تاكنون و با امعان نظر به اين  ٩٢

مطلب كه اين عدم افزايش طي 
ساليان متوالي مشوق افزايش تخلف 

  در ساخت و ساز شهري بوده است.

هاي عمران و توسعه شهري و برنامه و بودجه و در جلسه مشترك كميسيون
 با اليحه پيشنهادي شهرداري مقرر گرديد: موافقتحقوقي شورا مطرح و ضمن 

بدون تغيير و افزايش قيمت بوده  ١٣٩٢ـ ارزش معامالتي ساختمان كه از سال 
  برابر محاسبه گردد. ٥/١است با افزايش حدودي 

سال گذشته براي سال  %٢٠ـ افزايش پايه ساالنه در پايان هر سال به ميزان 
  آينده لحاظ شود.

تلفيق شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر آيين نامه ارزش در كميسيون 
با اصالحاتي (پيوست) برابر نظريه  ٩٩معامالتي ساختمان پيشنهادي سال 

كميسيون هاي برنامه، بودجه و حقوقي و عمران و توسعه شهري، با لحاظ نمودن 
ي ) موافقت گرديد و مقرر شد شهردار٢٠درصد (% ٢٠افزايش پايه اي ساليانه 

ظرف مدت يك ماه كميته اي متشكل از رؤساي محترم كميسيون هاي برنامه، 
بودجه و حقوقي، توسعه و عمران شهري، نايب رييس محترم شورا، آقاي دكتر 
برزگر مشاور محترم كميسيون عمران و توسعه شهري و ساير مشاورين مربوطه 

را به طور جامع  ١٤٠٠تشكيل  داده و آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان سال 
  و كامل جهت تصميم گيري به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه نمايد.

١٥٤  

  

٢٢٧  

  

٣٢  

٣٠/٦/٩٩  

  

  

  

٢٨/٧/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :

  ٩٩در ادامه آقاي دكتر ذاكري رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، در خصوص اليحه ي پيشنهادي ارزش معامالتي سال 

اع هاي مربوطه ارجعنوان يك كارگروه تشكيل دهيم تا نتيجه كار به كميسيوننفر از افراد متخصص در حوزه فني را به ١٠اظهار داشتند: بنده معتقدم حداقل 

صورت د شود تا موضوع بهگيري واقع شود. پيشنهاد بنده اين است كه چنين كارگروهي در مرحله نخست ايجاازآن در سطح باالتر مورد تصميمداده شود و پس

 هاي مرتبط ارجاع داده شود.تخصصي بررسي شود و سپس به كميسيون

هاي بودجه و عمران و آقاي رمضانپور نيز در اين خصوص اظهار داشتند: كارگروهي كه در مرحله نخست تشكيل خواهد شد با حضور رؤساي كميسيون

اي فني و جداگانه از اين كارگروه براي بررسي زواياي كار زير نظر عمران شورا خواهد بود كه كميتهرئيسه شورا و مشاور كميسيون همچنين نماينده هيئت

  اين كارگروه تشكيل خواهد شد.

  متن مصـوبه شـورا:

با اصالحاتي (پيوستي) به اتفاق  "١٣٩٩آيين نامه ارزش معامالتي ساختمان پيشنهادي سال "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

  ا موافقت گرديد.آر

قانون شهرداري ها، شهرداري ظرف  ١٠٠ماده ١١هاي آتي مقرر شد؛ جهت بررسي ارزش معامالتي ساختمان موضوع بند *همچنين براي سال

هاي برنامه، بودجه و حقوقي شورا، عمران و توسعه شهري شورا، نايب رييس شورا، اي متشكل از رؤساي كميسيونمدت يك ماه كميته

دكتر برزگر مشاور كميسيون عمران و توسعه شهري و ساير مشاورين مربوطه تشكيل داده و اليحه اي جامع و كامل را جهت تصويب آقاي 

 %٢٠به شورا ارائه نمايد. چنانچه به هر دليل كميته مزبور مصوبه و پيشنهادي نداشته باشد افزايش پايه ساالنه در پايان هر سال به ميزان 

 سال آينده لحاظ شود.سال گذشته براي 



  

~ ٣٣ ~ 
 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده  ٢٢/٥/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-٩٣١١٢-شهرداري رشت به شماره ش رنامه 
در دبيرخانه شورا مبني بر صدور مجوز برگزاري  ٢٧/٥/٩٩مورخ  ١١٦٧به شماره  

گذار جهت اجراي پروژه بازگشايي محور فراخوان عمومي جذب سرمايه
 مارهبا عنايت به نامه ش (ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلم)كوچكي
/ش مورخ ١٥١٣/٩٨شهرداري در اجراي مصوبه شماره  ٥/٥/٩٩مورخ  ٧٩١٤٠

محور كوچكي (ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز   موضوع بازگشايي  ٢٢/١٢/٩٨
كه پيرو مصوبه مذكور فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار در دو  دوم معلم)

ميليارد ريال(مطابق  ١٣٧٠باهزينه   EPCFبه شيوه  ١٣٩٩نوبت در ارديبهشت ماه 
) برگزار گرديد اما با توجه به افزايش محسوس قيمت ها در ٩٨برآوردهاي سال 

، هيچ شركتي، متقاضي شركت در فراخوان نگرديد و به جهت برآورد ١٣٩٩سال 
دقيق اجرا و امالك واقع در مسير، مطالعات و اسناد فراخوان پروژه مذكور مجدداً 

روز رساني گرديد و برابر برآوردهاي جديد،  توسط مشاور طرح تدقيق و به
ميليارد ريال محاسبه شده است به ٢٥٠٠مجموع هزينه اجراي پروژه مذكور 

ـ   ٩٩ـ  ١١٩٤٠٤پيوست جزئيات آن و اسناد فراخوان و نيز برابر نامه شماره ش ر 
شهرداري رشت به پيوست جداول ارزيابي محاسبات عمراني،  ٢٧/٦/١٣٩٩مورخ 

  و نقشه آن به همراه پيش نويس قرارداد.ليست امالك 

سيون برنامه و بودجه  در كمي
ـــورا مطرح و  با و حقوقي ش

اليحه پيشــنهادي شــهرداري 
  .گرديدوافقت م

  

در كميسيون عمران و توسعه 
ضمن  شورا مطرح و  شهري 
موافقت با اليحه پيشـــنهادي 

  شهرداري مقرر گرديد : 
*شــهرداري اراضــي و امالك 

يت خارج از پروژه  قابل كه 
تمليك و بارگذاري دارد را به 

ـــتناد ماده   (الحاقي  ١١١اس
) قـــانـــون ٢٧/١١/١٣٤٥

ها، در قالب پروژه شـــهرداري
  تملك نمايد.

١٥٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٣٤  
  

١٧/٦/٩٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٨/٧/٩٩  
  



  

~ ٣۴ ~ 
 

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
در خصوص نامه شهرداري رشت درباره بازگشايي محور شهيد كوچكي  در ادامه آقاي اميرحسين علوي، رييس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا

هاي ريگذاري به اين طرح ورود نكرد با پيگيشده بود متقاضي سرمايهواسطه پيشنهادهايي كه ارائه(ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلوم) اظهار داشتند: به
ده حداكثر شبينيهي مواجه بوديم، به همين واسطه برآورد اوليه ما تغيير كرد. تنها براي تقاطع عدد پيشتوجها با رشد قابلشده در بحث ساخت و تملكانجام

 ميليارد تومان خواهد بود. ٨٠حدود 
قانون  ١١١ هآقاي علوي خاطر نشان كردند: اين موضوع در دو كميسيون چندين بار مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت چيزي به اين طرح اضافه شد. در ماد

هاي زيرمجموعه خود در محالت قديمي قيمت توسط موسسات يا شركتدهد كه براي توليد مسكن ارزانها اجازه ميها بندي داريم كه به شهرداريشهرداري
اد سوي كميسيون عمران شورا پيشنههاي ما در شهرداري و شورا استفاده نشده بود و براي نخستين بار اين موضوع از اقدام نمايد. اين موضوع تاكنون در كنش

  قيمت است تملك شود.هاي فضاي سبز و قابليت كاربري توليد مسكن ارزانشده است تا براي اراضي خارج از محور پروژه كه داراي كاربري
هاي پيش رو خواهد ت شهرداري براي سالها، تأكيد كردند: اين موضوع سبب رفع نقص موجود در فرآيند توليد ثروقانون شهرداري ١١١ايشان، با قرائت ماده 

  شد كه اين كار تا به امروز مغفول مانده است.
 ٣٠ض سپس آقاي حجت جذب، رييس محترم كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي شورا در اين خصوص اظهار داشتند: آيا منظور اين بوده است كه ما به فر

  ين مسير بارگذاري را انجام دهيم؟متر را خريداري كنيم و در ا ٧٠متر بودن خيابان ، 
ند پذير نيست. در اين مسير چآقاي علوي در پاسخ به اين سؤال بيان داشتند: خير، چنين موضوعي منع قانوني دارد و بر اساس رأي ديوان چنين كاري امكان

ها امالك ديگري جز اينفضاي سبز مورد استفاده قرار دهد. بهها را خريداري كرده و براي كاربري تواند آنزمين در مقياس بزرگ وجود دارد كه شهرداري مي
  هايي بسيار زياد است.متري چنين زمين ٩٠نيز وجود دارد، در مسير رينگ 

  متن مصـوبه شـورا:

(ادامه برگزاري فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار جهت اجراي پروژه بازگشايي محور كوچكي"با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص

  به اتفاق آرا موافقت گرديد و  مقرر شد:  "بلوار اصفهان گلسار به فاز دوم معلم)
- ) قانون شهرداري٢٧/١١/١٣٤٥(الحاقي  ١١١* شهرداري اراضي و امالك خارج از پروژه كه قابليت تمليك و بارگذاري دارد را به استناد ماده  

 ها، در قالب پروژه تملك نمايد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالمي آراء اعضاي شوراي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۵ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

  

ثبت شده  ١٣/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٤٢٢٤اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت  ١٦/٦/٩٩مورخ  ١٣٥٦به شماره 

حسب تقاضاي  آقاي حسن زاده (شركت توليدي و صنعتي يراق سازان) مالك پالك 
 ١٦٢مترمربع از پالك ثبتي  ٧٤/١٥١٥در نظر دارد؛ در ازاي مساحت  ١٦٢و  ١١٤ثبتي 

 ٣/٦٢٠با مالكيت نامبرده، نسبت به واگذاري يك قطعه جاده متروكه به مساحت 
جهت  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٣٣٣٤مترمربع به مالكيت شهرداري رشت به پالك ثبتي 

طبق تعهدات گذشته به ايشان با عنايت به اينكه در  ١٦٢و  ١١٤تجميع با پالك هاي 
مقرر  ٢٤/٧/٧٨مورخ  ١٨٢٦٢دستور شهردار وقت به شماره هاي ماضي برابر سال

مترمربع به عنوان شارع عام  ١٤٢٥گرديد در ازاي قسمتي از حد شمالي به مساحت 
مترمربع كه از مابين پالك هاي  ٦١٤به شهرداري، يك رشته جاده محلي به مساحت 

د، به نمورشت ملكي آقاي حسن زاده عبور مي ٤بخش  ٣٨سنگ  ١٦٢و  ١١٤ثبتي 
 ٢٩/٨/٧٨مورخ  ١٤٢٩١١ايشان منتقل گردد و لذا مالك برابر تعهد نامه شماره 

متعهد شدند كه مقدار اعالم شده را پس از تفكيك  ٤٦تنظيمي دفتر اسناد رسمي 
  به شهرداري واگذار نمايند، اقدام نمايد.

در كميســـيون برنــامــه و 
ـــورا  بودجــه و حقوقي ش
بحــث و  پس از  مطرح و 

ــا ظر ب ن يحــه  تبــادل  ال
ـــهرداري  ـــنهــادي ش پيش

  موافقت گرديد.

  

  

ـــيون عمران و  در كميس
شورا مطرح  شهري  سعه  تو
و پس از بحث و تبادل نظر 
ـــنهــادي  پيش ــا اليحــه  ب

  شهرداري موافقت گرديد. 

١٦٠  
  
  
  
  
  
  

٢٢٩  

٢٧/٧/٩٩  
  
  
  
  
  
  

١١/٦/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
مترمربع به مالكيت شهرداري رشت به  ٣/٦٢٠واگذاري يك قطعه جاده متروكه به مساحت  "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

با مالكيت  ١٦٢مترمربع از پالك ثبتي  ٧٤/١٥١٥در ازاي مساحت  ١٦٢و  ١١٤جهت تجميع با پالك هاي  ٤بخش  ٣٨سنگ  ٣٣٣٤پالك ثبتي 
 آقاي حسن زاده(شركت توليدي و صنعتي يراق سازان) به اتفاق آرا موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٣۶ ~ 
 

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت شده به  ١٦/٦/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩-١١٠٦٢٤-نامه شهرداري رشت به شماره ش ر 
در دبيرخانه شورا در خصوص نامگذاري معابر پيرو  ١٧/٦/٩٩مورخ  ١٣٦٣شماره  

  به شرح؛ ٣٠/٤/٩٩هفتادمين نشست كميسيون نامگذاري معابر شهرداري مورخ 
متري نفت واقع در بلوار امام خميني (ره) ـ نرسيده بلوار شهيد باهنر  ١٨ـ تغيير نام خيابان ١

  ."خيابان شهيد امنيت مصطفي رضايي"ـ جنب شركت توزيع برق استان گيالن به نام 
متري ١٦ـ تغيير نام بن بست هشتم واقع در بلوار شهداي مدافع حرم(بلوار الكان) خيابان ٢

  ."مهرداد پور غالمي(بن بست هشتم)"بعد از پارك سميه به نام شهيدسميه 
(ميثم) واقع در انتهاي بلوار شهيد باهنر ـ خيابان شاليزار ـ جنب ١٨ـ تغيير نام كوچه ٣

  .")١٨كوچه شهيد غالمحسين محسني يوسفي("پروتئيني طاها و ساختمان فرشته به نام 
سه راه "و سه راه معلولين به نام  "محله آرامش"ـ تغيير نام هاي محله معلولين به نام ٤

  ."آرامش
ـ تغيير نام كوچه شهيد اسماعيل ناصح(ياس) واقع در ميدان جهاد ـ شهرك فرهنگيان به ٥

نام شهيد حسن عبدالهي پور زنجاني با توجه به سكونت هر دو خانواده محترم شهيد در اين 
  ."ن عبدالهي پوركوچه شهيدان اسماعيل ناصح و حسي"كوچه، به نام 

تقاطع "ـ نامگذاري تقاطع غير همسطح در حال ساخت نيروي دريايي (هفت آذر) به نام ٦
  . "غيرهمسطح تكاور شهيد علي عبداللهي

در كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي  شورا مطرح و پس از 
بحث و تباد نظر با پيشنهاد 
شهرداري در خصوص نامگذاري 

ند ببند پيشنهادي بجز  ٤معابر با 
موافقت گرديد و مقرر  ٦و  ٥هاي 
  شد؛

يادمان هر  ٥ـ در  خصوص بند 
دو شهيد سرافراز ايجاد و در 
  محل وروردي كوچه نصب گردد.

با توجه به  ٦ـ در خصوص بند 
مجاورت نيروي دريايي ارتش 
موضوع نامگذاري اين تقاطع با 
اولويت پيشنهاد اوليه فرماندهي 
محترم نيروي دريايي اقدام 

  د.گرد

٢٢/٧/٩٩  ١٣٢ 

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
پيشنهادي مقرر  ٦و  ٥با  پيشنهاد شهرداري درخصوص نامگذاري معابر در چهار بند  اول به اتفاق آرا موافقت گرديد و در خصوص بندهاي 

سرافراز ايجاد و در محل وروردي ضمن مخالفت با پيشنهاد شهرداري، يادمان هر دو شهيد  ٥ـ درخصوص تغيير نام كوچه در بند   شد؛
با توجه به مجاورت نيروي دريايي ارتش، شهرداري نامگذاري تقاطع غيرهمسطح در حال ساخت را  ٦ـ در خصوص بند   كوچه نصب گردد.

 با اولويت پيشنهاد فرماندهي محترم نيروي دريايي انجام دهد.
  امضاء  مخالفتداليل   مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  را اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ٧/٨/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز چهارشنبه مورخ 

 با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩جلسه رأس ساعت -

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  شوراي اسالمي شهر رشت ١٦/٧/١٣٩٩بررسي غيبت آقاي فرهام زاهد در جلسه مورخ  ٦
      

  خالصه مفيد مذاكرات :

  متن مصـوبه شـورا:
نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد. ١٦/٧/١٣٩٩غيبت  آقاي فرهام زاهد در جلسه مورخ

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  ١٣٩٩ آبان
   ١٧٢   الي   ١٦٩  جلسه
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 . مساعدت مالي به مجمع خيرينموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -

 كشور (اهل رشت) .ترين رزمنده سنموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك به كم-

 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك بالعوض به آقاي محمد محمدي دعويسرايي .-

 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص حمايت از نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي با شرايط زير :-

 ريال جهت حمايت از نيروي  انتظامي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رانندگي؛ و ريال جهت حمايت از پليس راهنمايي و  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠پرداخت -

 موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص كمك مالي به آقاي صادق عبدالهي .-

 فرآورده هاي كشاورزي موافقت با بند شماره يك اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اصالحيه سرفصل هاي بودجه و تعرفه بهاي خدمات سازمان ساماندهي مشاغل شهري و -

ريال از رديف تملك دارايي  ١٨,٥٤٠,١٦٣,٨٦٦غ نفر نگهبان كه همچنين مقرر گرديد تا مبل ١٩٤، ١٢٠٢١٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش رديف اعتباري -

(نگهداري و  ١٢٠٢١٠ريال از رديف  ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال از محل بدهي هاي قطعي شده سنواتي و مبلغ  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هاي مالي (پرداخت تعهدات غير قطعي انتقالي سنواتي) و مبلغ 

 حفاظت از تجهيزات و تاسيسات اختصاصي شهري) پرداخت گردد.

 حق بيمه سهم شهرداري . -١٦٠١٠٢موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف -

 ٥٣٣,٥١٠,٤٠٠با قيمت متراژ عقب نشيني پالك فوق  ، به مبلغ  ٨٦موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تهاتر بدهي آقاي رمضانعلي ابراهيم زاده مالك پالك ثبتي شماره -

 د.كار صادر گردپرداخت مابه التفاوت مبلغ ارزشيابي شده توسط كارشناس دادگستري . همچنين مقرر گرديد پس از انتقال سند ملكي به شهرداري، گواهي پايان ريال بدون

 رد احتمالي غيرمترقبه حوادث بروز از ريجلوگي جهت الزم تدابير اتخاذ راستاي در اي سرمايه هاي دارايي تملك بودجه موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اصالح-

 سرما . فصل

افق نامه اوليه جهت تصويب بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت غرامت وراث يوسفي كه مقرر گرديد شهرداري نوع معوض مربوط به ثمن معامله را با تنظيم تو-

 اليحه اعالم نمايد .

واگذاري كوچه جهت تجميع پالك هاي مجاور بيمارستان قائم (عج) كه مقرر گرديد : باعنايت به اينكه بيمارستان مذكور حدوداً بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -

د تا ضمن متر مربع از زمين مورد خريداري شهرداري رشت را تصرف و عمداً ضميمه محوطه بيمارستان نموده است مقرر گرديد به شهرداري رشت اعالم گرد ١١٠٠مقدار مساحت 

الزم را معمول و نتيجه را به اين بررسي موضوع، شرح موضوع به همراه مستندات مالكيت آن به اين كميسيون ارائه نموده و نسبت به رفع تصرف و ازاله اعيانات اقدام قانوني 

 كميسيون اعالم نمايند.

 شهردار رشت، معاونين و ساير مديران و مسئوالن شهرداري كه مقرر گرديد : بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اعطاي تفويض وظايف و اختيارات به -

 گردد. يتا سقف معامالت متوسط اعطا م اراتياخت ضتفوي اجازه معامالت؛ خصوص در •

 يشهردار فاتيتشر در خصوص حد نصاب معامالت ترك رانيوز ئتيطبق دستور العمل مصوبه ه الير ٠٠٠/٩٠٠/٩٦١/٢٩ به الير ارديلياز ده م شيبا افزا فاتيسقف ترك تشر شيدر خصوص افزا •

 .ديها موافقت گرد

 باشد. ياز سقف معامالت متوسط بالمانع م شتريمناطق و سازمان ها ب رانيو مد نيمرتبط به حقوق و دستمزد پرسنل توسط معاون يپرداخت ها •

 باشد. ينم يمركز حسابيشهردار و ذ تيرافع مسئول اراتياخت يذكر است اعطا انيشا •

 كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقيمهمترين مباحث طرح شده در 

 

 . شهر رشت ٧و ماده  ٣مجوز تبصره  ديو تمد بيتصوموافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -

 شهرداري درخصوص حمايت از نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي . پيشنهادي موافقت با اليحه-

 . رشت يسهم شهردار مهبي حق – ١٦٠١٠٢ فياعتبار رد شيافزاشهرداري درخصوص  پيشنهادي موافقت با اليحه-

 ازان جمع آوري گرديده بود .شهرداري درخصوص نصب دكه آقاي ناصر كاويان پور كه به علت اجراي پروژه جانب پيشنهادي موافقت با اليحه-

 عدد كيوسك شهرنت بانك شهر . ٤شهرداري درخصوص قرارداد نصب  پيشنهادي موافقت با اليحه-

 از ميدان زرجوب به ميدان اول مسكن مهر . ٢٤٣شهرداري درخصوص انتقال و جابجايي دكه پيشنهادي موافقت با اليحه -

 . و مسئوالن رانيمد ريو سا نيبه شهردار رشت، معاون اراتيو اخت فيوظا ضيتفوشهرداري درخصوص پيشنهادي موافقت با اليحه -

 ي .مترقبه احتمال رياز بروز حوادث غ يريالزم جهت جلوگ رياتخاذ تداب يدر راستا يا هيسرما يها يياصالح بودجه تملك داراشهرداري درخصوص پيشنهادي موافقت با اليحه -

 (با ذكر ملك معوض). پور يوسفيپرداخت غرامت وراث شهرداري درخصوص  پيشنهادي موافقت با اليحه-

 ). (با ذكر ملك معوضيوراث ارگنج يرشت ملك ٤بخش  ٧٧سنگ  ٨٣٨از پالك  ماندهيملك سه دانگ باقشهرداري درخصوص پيشنهادي موافقت با اليحه -

 

 مهمترين مباحث طرح شده در كميسيون عمران و توسعه شهري 
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  شورا ارائه نگرديدگزارش عملكرد كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري به دبيرخانه.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 يو رانندگ ييراهنما سيو پل يانتظام يروياز ن تيدرخصوص حما يشهردار يشنهاديپ حهيموافقت با ال-

 انهيپا يغرفه ها يكامل اجاره بها يبوس و بخشودگ ينيشامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد م يخدمات شهردار يبها يدرخصوص بخشودگ يشهردار يشنهاديپ حهيبا ال موافقت-

 . يخواربار فروش يها به مدت چهارماه بطور صددرصد بجز غرفه ها يبه شرح : بخشودگ يبا اصالحات ١٨١٢ يو شارژ تاكس

 :  يشهردار ديسطح شهر كه مقرر گرد ادهيعابر پ يپل ها تيوضع نيدرخصوص آخر ييربنايمعاونت حمل و نقل و امور ز يگزارش حوزه  يبررس-

 .ندياتخاذ نما ادهيعابرپ ياز به سرقت رفتن قطعات پل ها يريدرخصوص جلوگ يري* تداب

 اعالم گزارش گردد . يدر نظر گرفته تا بصورت هفتگ يمسئول فن كيو  سي، نظافت و سرو ي، نگهدار يبازساز يگروه برا كي*

 . ديرا اعالم نما ادهيعابرپ يقرارداد مشاور پل ها دي*علت عدم تمد

  حمل و نقل و ترافيكمهمترين مباحث طرح شده در كميسيون 

 

 مخالفت با طرح احداث مجتمع بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت-

 

  فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث طرح شده در كميسيون 
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  ١٣٩٩ماه  آبان                 گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون

  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  ١١ ١٢ ٥  برنامه و بودجه و حقوقی

  ٤ - ٥  خدمات شهریبهداشت ، محیط زیست و 

  ٧ ١٠ ٤  توسعه و عمران

  ١ ٣ ٢  حمل و نقل و ترافیک

  ٤  ٢ ٣  فرهنگی و اجتماعی

  - - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٣٤ های وارده:تعداد نامه

وبودجه برنامه

  و حقوقی

  ،بهداشت

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه
و حمل و ترافیک

  نقل
  متفرقه  تلفیق  و اجتماعیفرهنگی

١٠٦  -  ٤  ١  ٨  ٥  ١٠  

  فقره  ٢٩٥ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه    ٤  :تعداد جلسات 

  مصوبه  ١٨  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  

  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

٥  -  ٢  -  ٢  ٢  ٧  
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از محل رديف  ريال كمك مالي به آقاي علي فرجود و٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ ـ 
  ."هاي تشويقيهداياوپرداخت" بودجه سالجاري تحت عنوان١٥٠٣٠٤اعتباري

و از محل  "ريال كمك مالي به آقاي محمد محمدي دعويسرايي٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 

بودجه  ١٥٠٢٠٨ريال جهت حمايت از پليس راهنمايي و رانندگي   و از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠رداري با پرداخت مبلغ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شه
بودجه سالجاري  ١٥٠٣٠٤ريال جهت حمايت از نيروي  انتظامي و از محل رديف ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠و مبلغ  "كمك به بخش عمومي"سالجاري تحت عنوان 

  ."پرداخت هاي تشويقي"تحت عنوان

نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي "تحت عنوان ١٢٠٢١٠وافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري با افزايش اعتبار رديف ـ م
 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ريال از رديف تملك دارايي هاي مالي(پرداخت تعهدات غيرقطعي انتقالي سنواتي) و مبلغ  ٨٦٦/١٦٣/٥٤٠/١٨مبلغ شهري) با كسر 
بودجه سال جاري تحت  ١٢٠٢١٠ريال از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٢دهي هاي قطعي شده سنواتي و همچنين مبلغ ريال از محل ب

سازمان ساماندهي مشاغل و فرآورده هاي كشاورزي و اضافه نمودن  "نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهرداري"عنوان
 ١٥٦٥٨٧/١٣٩٩در مركز، برابر نامه شماره ش ر ف ـ  "ي و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات شهرينگهدار"تحت عنوان ١٢٠٢١٠به رديف اعتباري 

  .پرويز اميدوار و رضا نعمتي ؛آقايانو همچنين موافقت با انعقاد قرارداد تجميعي مركز با  ١٤/٨/٩٩مورخ 

  ؛ ذيلبه شرح سازمان  ١٣٩٩ي در بودجه سال رديف هاي درآمدـ موافقت با بند يك اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر پادار نمودن 
تعرفه كسر و به كد درآمدي تحت عنوان درآمد حاصل از مشاغل  ٣١ماده  ٣ريال از كد درآمدي وصولي از بابت تبصره ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠الف: مبلغ 

  برداري از فضاي شهر اضافه گردد.زيرمجموعه درآمدهاي ناشي از بهره ١١٠٤١٠سيار در سرفصل بودجه كد 

  اضافه گردد. ١٣٠١٠٤ريال از كد درآمد حاصل از حمل زباله كسر و به كد بهاي خدمات فني  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ب: مبلغ 

ريال (سه ميليون و ششصد هزار تومان) مساعدت مالي جهت كمك  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  .  "تحت عنوان كمك به موسسات خصوصي"بودجه سالجاري  ١٥٠٢٠٧اعتباري  به  مجمع خيرين گيالن و از محل رديف

ريال (ده ميليون تومان) كمك مالي به آقاي صادق عبدالهي و از  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ
  ."ذيركمك به اقشار آسيب پ "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢محل رديف اعتباري 

اصالح تملك دارائي هاي سرمايه اي در راستاي اتخاذ الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث "ـ بررسي اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص
  ."غيرمترقبه احتمالي در فصل سرما

 -مه سهم شهرداريحق بي"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٦٠١٠٢ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش رديف اعتباري   
تبصره پرداخت بدهي هاي قطعي شده "ريال از رديف در نظر گرفته شده براي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠و با كسر مبلغ  "مشمولين قانون تامين اجتماعي

  بودجه سالجاري.  ١٦٠١٠٢و اضافه نمودن به رديف  "تملك دارايي هاي مالي"ريال از  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠و مبلغ  "سنواتي

شهر منصوبه در چهار نقطه از سطح شهر رشت با احتساب و اخذ كيوسك شهرنت بانك ٤با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص ـ موافقت  
اي ههاي مورد نظر از بانك شهر براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري. و مقرر شد؛ واگذاري جايگاه كيوسكالمثل ايام تصرف كيوسكاجرت

  و با اولويت قراردادن بانك شهر به دليل استقرار فعلي آن اقدام گردد. فوق الذكر از طريق مزايده

 ١٣٩٩ آبان ماه اهم مصوبات شورا در 



  

~ ۴٣ ~ 
 

تحت اجاره خانم صغري حسن زاده كوزاني و خانم مريم آلياني   ٢٤٣ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص انتقال و جابجايي دكه 
خروجي بعد از ايستگاه  -يد واقع در مسكن مهر، ميدان اول، سمت چپمكان پيشنهادي جدبه  واقع در ميدان زرجوب نرسيده به انبار قند و شكر 

  اتوبوس.

  .  "ورودي مسكن مهر نصب دكه آقاي ناصر كاويان پور در"ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

مشتمل بر مقدمه، اهداف و  "الزام شهرداري رشت به تملك عمارت دانشسراي رشت"ـ تصويب طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر 
  ماده واحده به شرح؛

  :واحده ماده
، اولويت خاصشهرداري رشت ملزم مي گردد با قيد فوريت ضمن ارائه پيشنهاد به منظور تأمين اعتبار الزم از طريق جا به جايي رديف هاي بودجه اي فاقد * 

  برداري آن در قالب مجموعه فرهنگي اقدام نمايد.نسبت به تملك بناي تاريخي دانسرا و آماده سازي طرح مرمت و بهره 
يخي ي ابنيه تار* شهرداري رشت مي تواند با توجه به بافت، سابقه وموجوديت ساختمان و بناي مذكور بعد از تمليك و مرمت، با رعايت استانداردهاي نگهدار

اعي و ورزشي شهرداري رشت و يا مجموعه هاي حوزه فرهنگ بهره برداري هاي مربوطه، از بناي مذكور به عنوان محل سازمان فرهنگي، اجتمبرابر پروتكل
  نمايد.

ايمن سازي معابر و تهيه امكانات و ملزومات "تحت عنوان  ٣٠١٠١٠٠٢ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص افزايش اعتبار رديف 
خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي ماشين آالت عمراني و "نتحت عنوا ٤٠٣٠١٠٠٢ريال و رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "ستاد بحران

اي هاي سرمايهريال با كسر از  برخي رديف هاي بودجه تملك دارائي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٢ريال مجموعاً به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢خدمات شهري به مبلغ
  (پيوستي) و اضافه نمودن به رديف هاي بودجه صدرالذكر.

هاي سرمايه اي ضابطه اجرايي تملك دارايي ١٥افزايش اختيارات شهردار موضوع تبصره"اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص ـ موافقت با 
 تا ميزان مبلغ ، از سقف ده ميليارد ريالوزيرانمحترم هيات  ٧/٢/٩٩مورخ  ٥٧٦٠٧/ت ٩٨٥٣شماره مصوبه برابر  "شهرداري ٩٩بودجه سال 

واگذاري بخشي از وظايف و اختيارات شهردار در امور جاري و عمراني و اداري و "ت با پيشنهاد شهرداري مبني برريال. و موافق ٠٠٠/٩٠٠/٩٦١/٢٩
 ، با اصالحاتي به شرح زير:"... به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري

  سط اعطا مي گردد.* اجازه تفويض اختيارات به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري تا سقف معامالت متو
هاي مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل توسط معاونين و مديران مناطق و سازمان ها بيشتر از سقف معامالت متوسط بالمانع مي باشد و اعطاي پرداخت* 

  اختيارات رافع مسئوليت شهردار و ذيحساب مركزي نمي باشد.

  وعاتي به شرح؛ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موض
  *اهداي يك واحد مسكوني در مسكن مهر به آقاي علي انصافي.

  *تجديد ارزيابي ملك خانم ساره اكبر.
  .٧/٩/١٣٩٥شيوه نامه تقسيط مصوب  ٥ماده ٣اصالح تبصره *

  *الزام شهرداري به طراحي جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه سواري.
  .١٣٩٩*آيين نامه ارزش معامالتي ساختماني سال 

  *پروژه بازگشايي محور كوچكي(بلوار اصفهان به فاز دوم بلوار معلم).
  ... (ملك آقاي حسن زاده). ١٦٢و  ١١٤متر مربع از جاده متروك جهت تجميع با پالك هاي  ٦٢٠* واگذاري 
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ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و شصت و نهمين جلسه٥/٨/٩٩مورخ  ١٧٦٠دعوتنامه شماره  براساس  اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٧:٣٠(عادي) شوراي اسـ

   د.بخش قرآن مجيد برگزار گردي شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   سي شهرداريبرر شت اليحه  صوص   ١٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٣٦٩٣-ش رف شماره به ر ريال كمك ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠پرداخت مبلغ "در خ
  ."تشويقيهدايا و پرداخت هاي "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٤از محل رديف اعتباري  مالي به آقاي علي فرجود و

  شهرداري  به شنهادي  سي اليحه پي ــ ٥٩٤٠-ش رف شماره برر صوص   ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠پرداخت مبلغ "در خ
سرايي سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢و از محل رديف اعتباري  "كمك مالي به آقاي محمد محمدي دعوي ساماندهي و كمك "بودجه 

  ."به اقشار آسيب پذير

  ح ــي الي بهبررس ــهرداري  هادي ش ــن ماره ه پيش ــ ــوص  ٢٧/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦٤٥٣-ش رف ش عاً مبلغ "در خص خت مجمو پردا
  ريال حمايت مالي به پليس راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي.٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد عمران همرنگ، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورادر ابتداي 

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

امام  اتي: در زمان حاظهار كردندهفته وحدت،  دنيفرارس كيتبربا عرض سالم،  ضمنشهر رشت  ياسالم يشورامحترم  سيرئ ي،احمد رمضانپور نرگسدر ابتدا آقاي  
 د.وش يگذارعنوان هفته وحدت نام(ص) است به امبريپ الديم ياتيكه به روا االولعيرب ١٧تا  االولعيرب ١٢شد  شنهاديبرود پ نيآنكه توطئه نظام سلطه از ب ي(ره) برا

 ندبود خاطر دهيمسئله رنج نيدشمنان از هم رده وك دايرا پ حيكه فرمان خداوند متعال در آن نهفته است، راه صح دياهللا مجكالم فيشر اتياز آ يريگبا درس نيمسلم
عش و... بوده دا ،انشقاق خروج طالبان نيا جهيكنند و نت جاديانشقاق ا آنان انيمسلمانان تالش كردند تا در م تيبا توجه به جمع و مسلمانان رفتند هيو به دنبال تجز

 يدر مكتب قرآن و اسالم تمام كهيگرفته است، درحالافراد شكل نيكنند اسالم با اميفكر  نياز افراد كوتاه ب يابوده و عده ها مسلمان يبزرگ برا يبتيمص نياست. ا
 ميبا استفاده از همان وحدت كلمه با رژ طيشرا نيتردر سخت زي(ره) ناسالم  است، امام  امبريصلح و وحدت پ نيا آوراميدر آن نهفته است. پ يو اخالق يكرامات انسان

دانش آموزان به نشانه اعتراض به حكومت  ١٣٥٧آبان  ١٣كه در  ي: زمانابراز كردندآبان،  ١٣بودن  شيبا اشاره به در پرييس محترم شورا   .نمودندمبارزه  يپهلو
 يروز را گرام نيما ا ،شد كشور سازانندهينفر از آ ٥٦به آن تجمع حمله بردند كه سبب شهادت  يپهلو ميرژ نيمورأ، منددر محوطه دانشگاه تهران تجمع كرد يپهلو

  مصائب و مشكالت كشورمان باشد. بخشييشده آنان رها ختهيناحق ر خون به ميدواريداشته و ام
 ديشهردار رشت فردا معارفه خواهد شد، شا نيپنجاه و دوم تصريح كردند:رشت،  جديد شهردار ي،محمد احمدآقاي مراسم معارفه  ياشاره به برگزار باآقاي رمضانپور 

  .شونديها شهردار محسوب نمآن يكه از نظر قانون مياداشته ليكف ١٥شهردار رشت، ما حدود  نيهفتاد و دوم نديبگو ياعده
سال به كار خود ادامه داد.  ١٤شهردار رشت انتخاب شد و  نيعنوان نخستبه عيرف ليخل رزايكار كرد و مه شهر رشت آغاز ب هيكه بلد ١٢٨٦: از سال ندادامه داد ايشان

امور  آنتمام  يكوتاه تشهردار منتخب رشت ظرف مد پروسه انتصاببار  نينخست ياند كه براشده أييدعنوان شهردار رشت انتخاب و تبه ياحمد يآقا زياكنون ن

 ٧/٨/٩٩ مورخ :         ١٦٩جلسـه شـماره:           
 

  صورتجلسات
 ١٣٩٩ آبان ماه
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بار  نينخست يامور برا نيد. تمام اگرديو ابالغ  ميكشور به شهردار رشت تقد ريوز يمعاونت عمران قيكشور امضاء و از طر ريوز يانجام شد و حكم شهردار رشت از سو
  .ديروز از زمان انتخاب تا زمان ابالغ حكم به طول انجام ٢٢ظرف 
شهردار  كيد، هدف ما انتخاب نانتخاب شو ينبود كه شهرداران متعدد نيپنجم ا يما در شورا تي: نگفتندرشت،  ديشهردار جد تيموفق يبرا يدواريبا ابراز ام ايشان

هردار ش دوارمياز شهر رشت رفتند. ام شانيآمد كه ا شيپ يطيبود اما شرا يانتخاب خوب ينصرت يو آقا ميداشت يپنجم بود، ما انتخاب خوب يتمام دوره شورا يبرا
عنوان به شانيا رايدارد، ز ييمصوبات آشنا اعنوان شهردار رشت ببه ياحمد ي. آقاديتجارب خود به نحو احسن استفاده نماكه دارد از پيشينه اي رشت با توجه به  ديجد

 ييهان جهيآن را به نت ميشده است بتوانكه تاكنون انجام ييهارساختيشورا و ز يتا با كمك تجارب اعضا ميهست دواريام اند.كرده تيفرماندار در چند شهرستان فعال
و...  يمتر ٩٠ نگي، ر٥ي(ع)، احساندوست، جيص)، تراموا، بلوار امام عل(اءياالنبهمانند پسماند، قرارگاه خاتم ييهابا اشاره به پروژه رمضانپورجناب آقاي   .ميبرسان
مورد توجه قرار  يامالك، دفترچه عوارض و ارزش معامالت يزيموضوع مم يادر مباحث بودجه گريد يها كار شد، از سوپروژه نيا يپنجم رو ي: در شوراندكرد حيتصر

  .ميبگذار يدوستانمان در دوره ششم باق يرا برا يخوب ادماني ميبتوان دوارميگرفته است و ام

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 يه آقا: بابراز كردند (ص) و هفته وحدت، امبريپ الديم دنيفرارس كيبا تبرر، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا، پو يحاج لياسماعدر ادامه آقاي 
  .ميگويمتبريك  در رشت شانيا يشدن حكم شهردار يبه جهت رسم ياحمد

 ياندازرا راه اهاز پروژه ياريبس شانيشهردار كار كرد. ا كيبود كه مانند  ياز معدود سرپرستان شهردار ييعطا ي: آقاندگفت ،يشهردار يبا اشاره به دوره سرپرستايشان 
  .ميتشكر نما شانياز ا ديبا ،كرد

را انجام  ياريبس يهارشت تالش يدر دوران شهردار ينصرت ي: آقاي تآكيد كردندنصرت ، آقايرشت سابقاز زحمات شهردار  يبا قدردان شورا سهيرئئتيهمحترم  عضو
 اند و: امروز پزشكان و پرستاران خسته شدهتصريح كردندكرونا،  دورهشهر رشت در  تيپور با اشاره به وضع يحاجآقاي   .مينمايم يتشكر و قدردان شانيدادند و از ا

  ماسك زدن است. ميانجام ده ميتوانيكه ما م يحداقل كار و توان كار كردن ندارند گريد
 ي. كسانفروشندياستفاده را م رقابليرشت انواع لوازم كهنه و غ يمطهر ابانيدر خ يشب افراد انيصبح تا پا ٦جمعه، از ساعت  ي: در روزهاندافزود شورا محترم  عضو

 يچه كس دانميبنده نم ! رسديبه فروش م اطبس نيسرنگ هم در ا ي! حت زنديريرا دور م يمابق چ،يهرچه فروختند كه ه زد،يريلوازم را م يگون كي نديآيبه آنجا م
نفر  كي يخواستم تا در آن محدوده حضور داشته باشند و حت يانتظام يرويهفته از سد معبر و ن ٥شورا،  استيدر زمان ررا جمع كند؟ بنده  تيوضع نيا خواهديم

جمعه  نياز ا ميبخواه يانتظام يروياز سد معبر، خدمات شهر و ن ،جلسه نيا از كه پس ستا نيا  متكرار شده است. خواهش تيوضع نيهم هم اما باز امد،يهم آنجا ن
بهداشت در  تيشكل ممكن، بدون ماسك و رعا نياست. افراد به بدتر يمطهر ابانيخ ميجرئت بگوبه توانميمحل حضور داشته باشند، اصل و مركز كرونا را م نيدر ا

توان ندارند.  گريپرستاران و پزشكان خسته هستند و د م،ياروز را نداشته كيدر  يفوت ٤٠٠از  شيكرونا آمار ب وعيش ي: از ابتداندافزود ايشان  محدوده حضور دارند. نيا
 طيكشور در شرا تاناس ٢٧بعد از كرونا،  يما بماند برا ينوازهمانياما م م،يهست نوازهمانيشهر را ببندد، ما م يورود يمباد خواهميم النيگمحترم  بنده از استاندار

  است؟! يچه مسافرت گريد نيا دانمي. نمنديآيافراد به مسافرت م يليد اما با دو روز تعطنقرمز قرار دار
در ادارات  نيمراجع يكه افراد و حت كنميمجدداً آغاز شود. تعجب م ياست كه دوركار نيرشت ا يشهردار يبرا مشنهادي: پندكرد ديشورا تأك سهيرئئتيهمحترم  عضو

 دهيما متأسفانه به جوانان رس يهاو كشته ستنامطلوب ا اريبس تي. وضع ميريبگ يكار را آغاز كرده و جد نيخودمان ا يبدون ماسك حضور دارند. ما حداقل از شهردار
  .ميخطر را حس كن نيبا تمام وجودمان ا دياست و با يخطر بزرگ نيا .است

 نيشتري. امروز بجلوي انتشار بيماري را بگيريم ميتوانينم تيوضع نيا در اچگونه است؟ م تيوضع مينيبببرويم  يارهيزنج يهافروشگاهو  بازار رشت به: دندافزو ايشان
شده است. درخواست بنده  حاظل فيتخف %٥٠. در آرامستان مياو... را داده هايها، تاكسغرفه فيتخف يبخشودگ حهيبوده است، ما ال يضرر در كرونا مربوط به شهردار

وده رشت در استان ب يشهردار يمبارزه با كرونا از سو يبرا هانهيهز نيشتريكه ب يطيهم در شراجبران شود. آن يخسارت توسط استاندار نياز ا ياست كه بخش نيا
 نيكجا هستند؟ ا نمداياما اكنون نم پرداختند،معابر  يماسك و ضدعفون ديحضور داشتند و به تول يكرونا افراد وعيش ي: در ابتداندپور اذعان داشت يحاجآقاي   است.
خطرناك است  اري. امروز اوضاع بسميده جامكار را ان نيما خودمان ا دهديكار را انجام نم نيا ي. اگر كسميندازيو مجدداً راه ب ميكن يسامانده ديرا با يجهاد يهاگروه
شاغل صاحبان م يبرگشت يهاجان مردمان ما خواهد شد و چك يبال ياقتصاد يكرونا يآت يهااست كه متأسفانه در هفته نيبنده ا ينيبشيپ .ميوارد عمل شو ديو با

  روزافزون خواهد شد.
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 يهاميت يانداز: طرح راهگفتندشهر رشت در زمان شهردار سابق رشت،  يورزش يهابخش يلي، با اشاره به تعطرييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا
 هذشتدر گ يخوب تيبودجه مشخص داشته و وضع فيرد يامور در سال جار نيانجام ا ي. ما براخواهم دادمحترم شورا ارائه  سهيرئئتيجوانان و نوجوانان را به ه ه،يپا

  .ميكن جاديجوانان و نوجوانانمان ا يسالم را برا حاتيتفر ميتوانيماز اين رو  مياپرورش داده يو ورزشكاران مل ميداشت
 يهاپروتكل تيرعا يبرا يگذارعالمت زيها نعقب سوار كند. در اتوبوس ياز دو نفر را در صندل شيحق ندارد ب يايتاكس چي: هندكرد ديتأك انيدر پا اقاي حاجي پور

  انجام شده است. يبهداشت

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 يتبوده است، اما مد گانيرا يستيامداد و بهز تهيكم انيودفن مددجوكفن: در گذشته ابراز كردندشهر رشت،  يشورامحترم عضو ، رزاديفاطمه شدر ادامه سركار خانم 
  .شوندينم هانهيشدن هز گانيمشمول را طهمربو يهاافراد پس از مراجعه به سازمان نيكه ا است

بنده از  اند، درخواستفوت كرده زيكرونا ن وعيش ليافراد به دل نياز ا ي: برخافزودندشده است،  جاديافراد ا نيا يهاخانواده يبرا يمشكالت نكهيا هب ديبا تأك ايشان
  .رديقرار گ يموضوع مهم مورد بررساين است كه  نيشورا و شهردار رشت ا

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

دبيرخانه شورا در خصوص در  ٥/٨/٩٩مورخ  ١٧٥٩ثبت شده به شماره  ٥/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٣٤٧رف ـ ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش١
نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "حق بيمه سهم شهرداري ـ ١٦٠١٠٢افزايش اعتبار رديف "

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

شورا در خصوص  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ١٧٣٣ شماره به شده ثبت ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٤٨٩٤-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٢
با قيد دو فوريت در جلسه  "سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردهاي كشاورزي ٩٩هاي بودجه و تعرفه بهاي خدمات سال  اصالح سرفصل"

من مخالفت با دو فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ با يك فوريت به كميسيون هاي ذيربط ارجاع نظر و اخذ رأي، ضمطرح و پس از بحث و تبادل
  شود.

در دبيرخانه شورا در  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٧٨٤ثبت شده به شماره  ٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٦١٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  ـ  ٣
نظر و اخذ رأي، ضمن مخالفت با يك فوريت د دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلبا قي "كمك مالي به آقاي صادق عبدالهي"خصوص 

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

بيرخانه شورا در در د ٧/٨/٩٩مورخ  ١٧٨٥ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٥٨٤ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ٤
اصالح بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي در راستاي اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غير مترغبه احتمالي در فصل "خصوص 

 وند؛ به كميسينظر و اخذ رأي، ضمن موافقت با يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شبا قيد يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل "سرما
  ذيربط ارجاع شود.

در دبيرخانه شورا در  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٧٨٣ثبت شده به شماره  ٢١/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦١٩٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  -٥
  اعالم وصول شد. "پرداخت غرامت وراث يوسفي پور"خصوص 

راه اندازي تيم هاي پايه "شش تن از اعضاي محترم شورا در خصوص  ٧/٨/٩٩/ش مورخ ١٧٩١نامه وارده در دبيرخانه شورا ثبت شده به شماره  -٦
  اعالم وصول شد. "فوتبال براي نوجوانان و جوانان توسط شهرداري رشت
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  دستورات جلسه : 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 به شده ثبت ١٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٣٦٩٣-رفش  شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر  دبيرخانه در ٢٢/٧/٩٩ مورخ ١٦٥٦  شماره

ريال كمك مالي به آقاي علي فرجود كم ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
سال دفاع مقدس، اهل و ساكن شهر رشت كه جهت  ٨ترين رزمنده كشور در سن

متري شخصي خود درخواست كمك مالي نموده است و با عنايت به  ٥٠ي منزل بازساز
از محل رديف اعتباري  اينكه اين عزيز از ذخاير انقالب اسالمي و نظام مي باشند و

  اقدام نمايد. "هدايا و پرداخت هاي تشويقي"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٤

ــرك  ــــت ــــه مش   در جــلس
ـــيون هــاي برنــامــه و كميس

حقوقي و فرهنگي و  بودجه و
ــورا مطرح و پس  اجتماعي ش

نظر با اليحه از بحث و تبادل 
پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد.

١٦١  
  
  
  

١٣٤  

٦/٨/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
رزمنده دفاع  نيكمك به كم سن تر حهيشورا در خصوص الي، رييس محترم كميسيون بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري ذاكر بهراددر ادامه آقاي 

  كمك اعمال گردد. نيا يتا نظارت الزم بر رو ندمقدس درخواست كرد

  متن مصـوبه شـورا:

از محل رديف  ريال كمك مالي به آقاي علي فرجود و٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠پرداخت مبلغ "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص

 گرديد. موافقت آرا اتفاق به"تشويقيهاي هداياوپرداخت"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٤اعتباري

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 به شده ثبت ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ٥٩٤٠-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٧١٥  شماره

ريال كمك مالي به آقاي محمد محمدي ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت مبلغ 
ناشنوا كه از فعاالن فرهنگي، هنري پر افتخار شهر رشت مي  دعويسرايي، هنرمند

باشد، به علت عدم تمكن مالي درخواست كمك مالي نموده است و از محل رديف 
ساماندهي و كمك به اقشار آسيب "بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢اعتباري 

  اقدام نمايد. "پذير

ــرك  ــــت ــــه مش   در جــلس
ـــيون هــاي برنــامــه و كميس

بودجه و حقوقي و فرهنگي و 
ــورا مطرح و پس  اجتماعي ش

نظر با اليحه از بحث و تبادل 
پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد.

١٦١  
  
  
  

١٣٤  

٦/٨/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
شهرستان رشت كه  يستيتحت پوشش بهز بافيهنرمند قال ني: ااظهار كردند  يبافيهنرمند قال كيكمك به  حهيدر خصوص ال يرمضانپور نرگسآقاي  احمد

  .شوديخانه م نيوساز او قرار بر ساخت كنديم افتيرشت در يركالچايرا در پ ينياست زم يالمللنيب نيعناو يدارا
 ديعنوان عوارض جدتومان به ونيليم ١٠اما مبلغ  پردازديكه آن را م شوديماده صد م ونيسيكم ياز سو يامهيشامل جر بتدافرد در ا ني: اندافزود ايشان 
 يهاونيسيكم تيكند. درنها يريگيكار را پ نياست، نتوانست ا يستيفرد كه تحت پوشش بهز نيد: ادنكر ديتأك شورا محترم سيرئ .شوديموي شامل 
  به فرد مذكور پرداخت شود. يمبلغ بده ١٧و  ١٦اند تا از ماده كرده بيو بودجه هر دو تصو يفرهنگ

  شـورا: متن مصـوبه

و از محل  "ريال كمك مالي به آقاي محمد محمدي دعويسرايي٠٠٠/٠٠٠/١٠٠پرداخت مبلغ "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  

 گرديد. موافقت آرا اتفاق ، به"ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  اسالميآراء اعضاي شوراي   رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

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

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 شده ثبت ٢٧/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦٤٥٣-رفش  شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه حسب نامه  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢٢  شماره به

پليس راهنمايي و رانندگي استان گيالن  ٢٥/٦/٩٩مورخ  ١٣-١٦-١-١-٣٥/٦شماره
مبني بردرخواست حمايت مالي به منظور اجراي برنامه هاي مشاركتي پليس راهور 

و ارتقاء فرهنگ ترافيكي در هفته ناجا و همچنين حسب مكاتبه  در حوزه آموزشي
در خصوص قدرداني از  زحمات عوامل انتظامي  ٨/٧/٩٩مورخ  ٧٣٨/١/١١٣شماره 

شهرستان رشت كه با شهرداري مركز و مناطق پنج گانه همكاري داشته اند 
ت سب(براساس ليست مندرج در مكاتبه صدراالشاره)شهرداري رشت در نظر دارد؛ ن

ريال حمايت مالي به پليس راهنمايي و ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠به پرداخت مجموعاً مبلغ 
رانندگي و نيروي انتظامي، به نحوي كه براي هر يك از اسامي مورد اشاره در مكاتبه  

ريال به عنوان پاداش (در  ٠٠٠/٠٠٠/٣سرانه مبلغ  ٨/٧/٩٩مورخ  ٧٣٨/١/١١٣شماره 
بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٣٠٤حل رديف ريال) از م ٠٠٠/٠٠٠/٦٣مجموع مبلغ 

ريال به جهت حمايت  ٠٠٠/٠٠٠/٤٣٧و مابقي به مبلغ "پرداخت هاي تشويقي"عنوان
بودجه سالجاري  ١٥٠٢٠٨از پليس راهنمايي و رانندگي استان گيالن و از رديف 

با عنايت به اينكه پليس راهور و پاسگاه هاي  "كمك به بخش عمومي"تحت عنوان 
تمام ايام شبانه روز جهت فعاليت در شهر حضور فعال داشته و اجراي  تحت االمر در

  بسياري از پروژه ها نياز به همكاري و پشتيباني ايشان مي باشد، اقدام نمايد.

در جلسه مشترك كميسيون هاي 
مه و بودجه و حقوقي، عمران  نا بر
ـــهري و فرهنگي و  ـــعه ش و توس
ـــورا مطرح و پس از  ماعي ش اجت

ــا اليحــه بحــث و تبــادل  نظر ب
پيشــنهادي شــهرداري با پرداخت 

يال جهت  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠مبلغ  ر
حمــايــت از پليس راهنمــايي و 
ـــغ  ـــل ـــب ـــي و م ـــدگ ـــن ران

ريــال جــهــت ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠
 حمايت از نيروي  انتظامي موافقت

 گرديد.

  
قل و  مل و ن در كميســـيون ح
ترافيك شورا مطرح و پس از بحث 
ــنهادي  و تبادل نظر با اليحه پيش

  وافقت گرديد.شهرداري م

١٦١  
  
  

٢٣٦  
  
  

١٣٤  
  
  
  
  
  
  

٨٣  

  
  
  
٦/٨/٩٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦/٨/٩٨  
  

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  خالصه مفيد مذاكرات :
  متن مصـوبه شـورا:

بودجه  ١٥٠٢٠٨ريال جهت حمايت از پليس راهنمايي و رانندگي   و از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠با  اليحه پيشنهادي شهرداري با پرداخت مبلغ 
بودجه  ١٥٠٣٠٤حل رديف ريال جهت حمايت از نيروي  انتظامي و از م٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠و مبلغ  "كمك به بخش عمومي"سالجاري تحت عنوان 
 گرديد. موافقت آرا اتفاق ، به"پرداخت هاي تشويقي"سالجاري تحت عنوان

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

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  
و آقاي رضا  ٣٠/٧/١٣٩٩و  ١٦/٧/١٣٩٩بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ

        شوراي اسالمي شهر رشت ٣٠/٧/١٣٩٩رسولي در جلسه مورخ 
  خالصه مفيد مذاكرات :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  متن مصـوبه شـورا:

نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 

شوراي اسالمي شهر ٣٠/٧/١٣٩٩و رضا رسولي در جلسه مورخ  ٣٠/٧/١٣٩٩و  ١٦/٧/١٣٩٩غيبت  آقايان : حامد عبدالهي  در جلسات مورخ

 رشت موجه تشخيص داده شد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت 

  
  
  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٥

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
العاده شورا به منظور بررسي لوايح پيشنهادي شهرداري از نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقهمچنين پس از بحث و تبادل

ـ ١٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦١٤٤-هاي شماره؛ ش رفجمله نامه ، ١٢/٧/٩٩مورخ  ١٣٩٩-٥٦١١-،  ش رف١٣/٦/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٤٧٤٥، ش رف 

ـ ٦٢٧٠، ش ر ف ـ  ٢٩/٤/٩٩مورخ  ٩٩ـ٢٨٤٩، ش ر ف ـ ٥/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٣٤٧، ش ر ف ـ ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٦٦٠ش رف ـ 

 ١٤/٨/١٣٩٩روز چهارشنبه مورخ  ١٧رأس ساعت  ٢٩/٧/٩٩مورخ  ٩٩- ٤٨٩٤و ش ر ف ـ  ٤/٨/٩٩مورخ  ٦٦١٨/٩٩رف ـ ، ش٢٦/٧/٩٩

 برگزار گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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ـــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هفتادمين جلسه ١٢/٨/٩٩مورخ   ١٨١٤براساس دعوتنامه شماره  اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٧:٤٥(فوق العاده) شوراي اسـ
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. كالم هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از 

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   خصوص  نظر درو اعالم يبررس رامونيپ  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٠١٧٤/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرمانداربررسي
صوبات  صدويم صت ك شوراو هفتمين ش سه  سالمي  يجل شت ا سكوني در  ١٦/٧/١٣٩٩مورخ شهر ر ضوعات؛اهداي يك واحد م با مو

  .٧/٩/١٣٩٥شيوه نامه تقسيط مصوب  ٥ماده ٣اصالح تبصره مسكن مهر به آقاي علي انصافي، تجديد ارزيابي ملك خانم ساره اكبر و

   تحت  ١٢٠٢١٠افزايش اعتبار رديف "درخصــوص   ٢٦/٧/٩٩ مورخ١٣٩٩-٦٢٧٠-ش رف شــماره به رشــت اليحه شــهرداريبررســي
  نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهري) ."عنوان

  رديف هاي درآمدي در بودجه درخصوص پادار نمودن  ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٤٨٩٤-ش رف شماره به رشت بررسي اليحه شهرداري
  .سازمان١٣٩٩و ايجاد رديف هاي درآمدي در تعرفه بهاي خدمات سال  ١٣٩٩سال 

  ش سي اليحه  شت هرداريبرر ــ  شماره به ر ــ٤٧٤٥ش رف ـ صوص پرداخت مبلغ  ١٣/٦/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ريال (سه  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦درخ
صد هزار تومان) مساعدت مالي جهت كمك به  مجمع خيرين گيالن و از محل رديف اعتباري  ش سالجاري   ١٥٠٢٠٧ميليون و ش بودجه 

  ."تحت عنوان كمك به موسسات خصوصي"

  ريال (ده ميليون  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠درخصوص پرداخت مبلغ ٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٦١٨هرداري   ش ر ف ـ بررسي اليحه پيشنهادي ش
صادق عبدالهي و از محل رديف اعتباري  سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢تومان) كمك مالي به آقاي  سيب  "بودجه  شار آ كمك به اق

  ."پذير

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

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

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:

ر اكرم (ص) و امام جعف امبريمبارك پ الديم دنيفرارس كيبا تبرعرض سالم،  ضمنشهر رشت  ياسالم يشورامحترم  سيرئ ي،احمد رمضانپور نرگسدر ابتدا آقاي  

سبب شد تا روز  ياسالم يجمهور خيزمان شد. سه مقطع از تارامام جعفر صادق (ع) هم و(ص) امبريآبان امسال با سالروز والدت پ ١٣:سالروز ندصادق(ع)، اظهار داشت

 ونيتوالسيقانون كاپ ديطور كه اطالع داربود. همان ١٣٤٣در سال  هيامام (ره) به ترك ديمقاطع تبع نياز ا يكيمطرح شود.  يعنوان روز مبارزه با استكبار جهانبان بهآ ١٣

 نياستعمارگر ا يحق محاكمه مجرم را ندارد. كشورها زبانيكشور دولت م كيو در صورت ارتكاب جرم در خاك  كنديم داكشور ج نيرا از شمول قوان گانهياتباع ب

 سال كيپس از  .ديرس بياسداهللا علم مطرح و در مجلس به تصوامير  قانون توسط نيدوم ا يو در زمان پهلو كردنديم ليتحت سلطه خود تحم يقانون را به كشورها

 ديمنحرف نما ريمس نيكرد تا امام را از ا يسع ميپرداخت و رژ نيننگ حهيال نيا ييبه رسوا يخيتار يدر نطق ١٣٤٣آبان سال  ٤، امام (ره) در شد يعلن قانون نياكه 

  .ديسال به طول انجام ١٤ ديتبع نيكرد كه ا ديامام (ره) را تبع د،ينرس جهيآنكه به نت ليو به دل

 ١٤/٨/٩٩ مورخ :         ١٧٠جلسـه شـماره:         
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مدارس به سمت دانشگاه  يليدر مبارزه با استكبار داشتند، با تعط يما كه نقش فعال دياز دانش آموزان رش ي: تعدادافزودند ١٣٥٧آبان  ١٣با اشاره به آقاي رمضانپور 

  .دندياز دانش آموزان ما در آن روز به شهادت رس ياديتهران آغاز كردند و تعداد ز هرا در صحن دانشگا يميعظ ييمايراهپ زيادي تيتهران رفتند و جمع

به استرداد  كايخط امام با هدف وادار كردن آمر انيانقالب دانشجو ي: در ابتداادامه دادند ، ١٣٥٨آبان ماه سال  ١٣در  يالنه جاسوس ريبا اشاره به تسخ نيچنايشان هم

 نيكه ا دندينام ٥٧از انقالب  تررگحركت را انقالب دوم و بز نيا ياميپ يگرفتند كه امام (ره) در آن زمان ط يحركت انقالب نيبه ا ميتصم رانيشاه و اموال ملت ا

فراد را ا نيا فيملت تكل ندگانيامام دستور دادند تا نما تيشدند كه در نها ريدستگ كاياز سرسپردگان و جاسوسان آمر يو تعداد ديروز به طول انجام ٤٤٤حركت 

د، خاص خود را دار طيب هر زمان شراانقال ژهيو طيدر شرا كايآمر سفارت ريها گرفت. تسخآن يبه بازگردان ميانجام شده مجلس تصم يمشخص كنند كه با رهنمودها

  رخ بدهد. ياتفاق انقالب نيتا ا كرديم جابيا طيدر آن زمان و آن شرا

 يهاليبنده در تحل كاستيانتخابات در آمر جهيبه نت راني: امروز توجه مردم ااذعان كردند كا،يدر آمر يجمهور استيانتخابات ر يبا اشاره به برگزاررييس محترم شورا 

دو نگرش در  ندهينما دنيهستند. امروز ترامپ و با كايكنندگان انتخابات در آمر نييو دموكرات تع خواهياز احزاب جمهور بيكه دو رق امدهيرس جهينت نيخود به ا

  ندارد. هاييكايآمر يافع ملبا من ينوع تضاد چيها هنگرش نيدر جهان هستند و ا كايآمر يبه دنبال منافع مل اناتيجر نيا يهستند كه هر دو كايآمر

 يو امام (ره) مشكل يبر اساس نظر مقام معظم رهبر ليجز اسرائجهان به يها: ما با ملتندكردند، گفت يرا سپر يليسال جنگ تحم ٨ رانيمردم ا نكهيا انيبا ب ايشان

  .ميستيشرق و غرب با ديبه ام ديخود نبا ياست كه با همدل نيرفت. مهم ا ميبار ظلم خواه ريو ز ميكنيظلم م ينه بر كس م،يندار

   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 امبريهمان عشق است. پ ني: اساس دنداكرم (ص)، اظهار داشت امبريمبارك والدت پ اميشورا با اشاره به ا سهيرئئتيهمحترم عضو  ،پوريمحمدحسن عل در ادامه آقاي

 همان يواقع ونديبخورد، پ ونديپ امبريبا خداوند و خاندان پ ديقلب ما با (ع) و صالحان است. يو ائمه هد امبرانيپ خدا،همان عشق و محبت به  نيد :(ص) فرمودند

  به او باشد. يكيهدف ما نزد نيترو بزرگ ميخداوند را بشناس يعني يواقع ونديمحبت است، پ

 مياز ما خواستند تا به امور واقف باش يفالحت اهللاتي: آندگفت الن،يدر استان گ هيفقيول ندهيشورا و شهردار رشت با نما ياز اعضا يجمع داريبا اشاره به د اقاي عليپور

با توجه به تعهد  ستيبايجهت است كه م آن موضوع از تي: اهمادامه دادندرشت،  يبا اشاره به انتصابات در شهردار ايشان .در مسير عمران و شهرسازي گام برداريمو 

  .باشد يرونيافراد ب يبا برخ البيبرود كه امور فارغ از  شيپ يبه شكل طيشرا بايد. ميبه مسائل گذشته شو دنيو تخصص مانع از رس

به  ازيراه در صورت ن نيو در ا دياقدام به انتصابات نما يچالش تنها خود و جاديو ا اهوي: بنده از شهردار رشت انتظار دارم تا بدون هندكرد ديتأك عضو محترم شورا

سخت در انتظارمان  يرجامف ديهمان پاشنه گذشته چرخ روي اما اگر در م،يخواهيشود همان است كه ما م ني. اگر چنديشورا مراجعه نما ياعضا يخرد جمعو تجربه 

يمبه ما ن يااجازه ني: قانون چنافزودندشهربان،  يروين ايحراست  يرويعنوان نها بهبا اشاره به جذب افراد در قالب نگهبان و استفاده از آنآقاي عليپور  خواهد بود.

  ن موضوع خواهد بود.يآخر بنده در ا تذكر نيو ا كنميقانون و تقوا دعوت م تيدر موضوع را به رعا ليو بنده همه افراد دخ دهد

كارگران اجازه استفاده از حقوق خود را ندارند؟ از شهردار  اي: آادامه دادندرشت،  يشهردار يكارگر يروهايبه ن يمرخص يبا اشاره به موضوع اعطا سپس پوريعل آقاي

 رييس محترم كميسيون فرهنگي  و اجتماعي شورا فرهام زاهد، آقاي ادامه  در  .ديبه عمل آ يريجلوگ ضياز هرگونه تبع نهيزم نيرشت انتظار دارم دستور دهند در ا

 جمهورسيرئ كينشود كه تا  نياز ا شيب هايگران تيهرچه باشد، وضع كايانتخابات آمر جهينت دوارمي: امعنوان داشتند كا،يآمر يجمهور استيبا اشاره به انتخابات ر

  كنند. يدهرا  سامان تيوضع نيا نيدولت و مسئولبايد برود.  االدالر ب دهدينفر دست تكان م كيبرود و تا  نييدالر پا رديگيكرونا م

  
  
  
  
  



  

~ ۵۴ ~ 
 

  دستورات جلسه : 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

  

  

  ١ـ١

ثبت شده به شماره   ٧/٨/٩٩مورخ  ١٠١٧٤/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  ١بند خصوص  نظر درو اعالم يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٨٢٥
  به شرح؛ ١٦/٧/١٣٩٩مورخ شهر رشت اسالمي  يجلسه شوراو هفتمين شصت

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعطاي اعانات و هدايا به نام  ١٢/١٢/١٣٨٦-١٤٨٢به موجب دادنامه ـ ١
شهر، منوط به پيشنهاد و موافقت شهرداري، سپس تصويب شوراي اسالمي شهر و با رعايت قوانين و 

اهداي يك واحد مسكوني در مسكن مهر به آقاي علي ئر بر مصوبات دا ١بندمقررات مربوط است. لذا 
انصافي اوالً از اين جهت كه مجري مصوبه تعيين و اعالم نشده است داراي ابهام مي باشد. ثانياً چنانچه 
شهرداري رشت به عنوان دستگاه اجرايي ذي ربط مد نظر شورا بوده باشد از حيث فقدان پيشنهاد و 

  انوني ندارد.موافقت شهرداري وجاهت ق

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
ردن ك دايرشت كه پس از پ يبه پاكبان شهردار يواحد مسكون كي يبه مصوبه واگذار ياعتراض فرماندار موضوعرمضانپور در خصوص  در ادامه جلسه آقاي

ابهام و  گونهچيه يو جا كنديمنابع آن را مشخص م يشهردار ديآيم حهيكه ال ي: زماننداظهار داشت، پول، آن را به صاحبش بازگرداند يتوجهمقدار قابل
ت مطرح مشخص اس يمنابع مال زماني كهگرفتن دارد اما  راديحق ا تهيكم عتاًيمشخص نباشد، طب يدر طرح منابع مالاگر  ست،يانطباق ن ئتيه يبرا يسؤال

ل نكرد، اما آن را قبو يليفرستاده شد و شهردار وقت بنا به دال يبار به شهردار كي حهيال نيد: ادنافزو ايشان  .ستين يبه نظر بنده مسئله قانون راديكردن ا
از  يكيشد تا  هيته ياساس طرح ايناست و بر مناسب  يسازفرهنگ يدر راستا ياقدام نيدادند كه چن صيمردم تشخ ندگانيعنوان نماعضو شورا به ازدهي

موضوع ارسال شد و به نظر بنده  كه كندينم جاديدر كار ا يخلل چيهمنبع آن مشخص است و ندارد و  يمنف كه در بودجه اثر يارشهرد اريدر اخت يهاخانه
  است. يرقانونيغ راديا نيا

  متن مصـوبه شـورا:
  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

با موضوع اهداي يك واحد مسكوني در مسكن  شهر رشت ياسالم يشورا ١٦/٧/١٣٩٩مورخ  عادي جلسه ١٦٧صورتجلسه  ١در خصوص بند 
طرح اعضاي محترم شورا مبني بر اهداء يك واحد مسكوني از واحدهاي مسكوني تحت اختيار و تملك شهرداري  مهر به آقاي علي انصافي:

از محل بودجه سال جاري تحميل نشده و منبع تامين هزينه و اجراي  رشت در مسكن مهر بوده و هزينه جديدي بر عهده شهرداري رشت
 طرح ، موجود و مشخص مي باشد.

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۵۵ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ١

ثبت شده به شماره   ٧/٨/٩٩مورخ  ١٠١٧٤/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  ٣بندو اعالم نظر درخصوص  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٨٢٥

  به شرح؛ ١٦/٧/١٣٩٩مورخ شهر رشت اسالمي  يجلسه شوراشصت و هفتمين 
اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني  ٤مطابق ماده ـ ٢

سيسات و حقوق و خسارت وارده بين أو نظامي دولت هرگاه نسبت به تعيين بهاي اراضي و ابنيه و ت
شهرداري و مالك توافق حاصل نشود قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي 
دادگستري تعيين مي گردد. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و الزم االجرا است. بنابراين از آنجا كه مفاد 

و تعيين قيمت توسط هيأت  ملك خانم ساره اكبرتجديد ارزيابي مصوبات دائر بر  ٣بنداليحه شهرداري در 
اليحه قانوني مزبور  ٦كارشناسان رسمي دادگستري ظهور در تملك غيرتوافقي دارد لذا استناد به ماده
  فاقد مبناي حقوقي و مداخله شورا در اين امر خارج از حدود اختياراتش مي باشد. 

      

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  خالصه مفيد مذاكرات :
  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
با موضوع تجديد ارزيابي ملك خانم ساره  شهر رشت ياسالم يشورا ١٦/٧/١٣٩٩مورخ  عادي جلسه ١٦٧صورتجلسه  ٣درخصوص بند 

خانم ساره  ٢٢/٣/٩٨اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ... باتوجه به توافق و درخواست كتبي مورخ  ٦ماده استناد به  اكبر:
  اكبر ( مالك ) مبني بر پرداخت بهاء ملك ، بخشي به صورت نقد و قسمتي به صورت معوض، از سوي شهرداري رشت صورت گرفته است.

بناي توافق طرفين ( مالك و شهرداري ) و ارسال اليحه مي باشد نيز بر مبناي نظريه هيئت كارشناسي ضمن اينكه ارزيابي قيمت اوليه كه م
ماه از نظريه  ٦سه نفره بوده و درخواست كارشناسي قيمت مجدد از سوي شوراي اسالمي شهر رشت ، به واسطه سپري شدن زمان بيش از 

شهرداري جهت تملك فوق و پرداخت بخش نقدي آن، كد  ٩٩بودجه سال  همچنين رديف اعتباري  هيئت كارشناسي قبلي مي باشد.
 تملك مسيرهاي مشخص در بودجه است. – ٤٠١٠٤٠٠١

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۵۶ ~ 
 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ١

  

  

ثبت شده به شماره   ٧/٨/٩٩مورخ  ١٠١٧٤/١/٩٩/٨٠٢٩محترم شهرستان رشت به شماره  ينامه فرماندار
 كصدويمصوبات  ٦بندو اعالم نظر درخصوص  يبررس رامونيشورا پ رخانهيدر دب ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٨٢٥

  به شرح؛ ١٦/٧/١٣٩٩مورخ شهر رشت اسالمي  يجلسه شوراشصت و هفتمين 
 ٢٩/٨/١٣٩٨اصالحاتي در تاريخ » آيين نامه اجرايي تقسيط مطالبات شهرداري رشت«نظر به اينكه  - ٣

حل اختالف و رسيدگي به شكايات  هيأت ١٤/١٠/١٣٩٨داشته و قسمت هايي از آن به موجب رأي مورخ 
شيوه  ٥ماده ٣مصوبات دائر بر اصالح تبصره  ٦بنداز شوراهاي اسالمي استان ابطال شده است علي هذا 

به منزله « بدون اشاره به اصالحات بعدي آن و ابطال هاي صورت گرفته  ٧/٩/١٣٩٥نامه تقسيط مصوب 
  ».ابطال گرديده استاحياي مصوبه اي مي باشد كه بخش هايي از آن قبال 

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
د موركه رشت  يبه شهردار يبده طيتقس نامهوهيش موضوع، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا در خصوص پور يحاج لياسماعآقاي 

از مراجع  دي: بااذعان داشتند شوند،يم يبده طيكه شامل تقس يعنوان كارمزد از افرادبه شتريمبلغ ب افتيبه انتقاد از در؛ قرار گرفت ياعتراض فرماندار
  .ميكار را خودمان تكرار كن نيا دياشتباه است، پس نبا نيز كنديم افتيدر ركرديبابت د بانكحتي مبلغي كه   مي. ما معتقدشدياستعالم م

آن  شتريو ب ميرا  كوتاه كن طيزمان تقسبايد كه سود است.  ميدانيما م شود،يكارمزد است و شامل سود نم نيا ميياگر بگو ي: حتندافزود آقاي حاجي پور
: ادندايشان ادامه د نوشته شود. يانامهوهيو ش نامهموضوع بر نيا بابت كه  ميكه كم برخوردار هستند به شهردار بده ييجاها يرا برا ارياخت نيباشد و ا ينقد

 دسته از  به آن ميتواني. ما متفاوت قائل شويمساخته است  يخود ملك يكه در مناطق كم برخوردار برا يوساز است با فردكه در كار ساخت يكسبايد بين 
  دارد.  يمتفاوت طيوساز است شراكه در ساخت يد، اما كسنقسط مبلغ خود را پرداخت كن ١٥كه در  اين امكان را بدهيم د كم برخوردارافرا

يپرداخت م يصورت نقدخود را به يكه بده يشهروند بينباشد  ني: اگر قرار اند گفت حه،يال نيدر خصوص ا شورا محترم عضو، يرسول رضاسپس آقاي 
ت در صوراست كه  نيبنده ا شنهادي. پتمايل به پرداخت نقدي كاهش پيدا مي كند نباشد تفاوتي دهديخود را م ينقد بده ريصورت غكه به يبا شهروند كند

  موضوع را در نظر گرفت. نيا كه بايد شوديم نهيشهر هز يمبالغ برا نيا ،يحذف شود. ضمن آنكه در بحث شرع يكل به طيموضوع تقس يطيشرا نيچن وجود
 ٧٠٠ رياما حق سا شود،ينفر حل م كيآن  يپرداخت كند مشكل شرع يصورت قسطخود را بدون كارمزد به ينفر بده كي: اگر ندكرد ديتأك آقاي رسولي

ما  .شوديو خدمت به شهروندان با مشكل مواجه م افتديم ريصورت نقد پرداخت نشده، حقوق كارگران به تأخبه يبر گردن ماست كه بده گريوند دهزار شهر
  هرچه بوده در موضوع كارمزد است. ،مياصحبت نكرده طيعنوان بهره در خصوص بحث تقسبه گاهچيه

 ياعتراض فرماندار رشيجز پذ ياها چاره: با توجه به گفتهابراز كردندفوق  حهيدر خصوص ال شورا محترم عضو، عاقل منش محمدحسندر ادامه آقاي 
اي قرض هكه تعامل بيشتري با شهرداري رشت دارند ترجيحاً بانكها از بانك يكي يمطالبات  شهروندان را با همكار تا ميودپيگير بوجود ندارد، اما از گذشته 

 ريكند و سا افتيدر كجايمبلغ مطالبات خود را  يموضوع سبب خواهد شد تا شهردار ني: اآقاي عاقل منش افزودند ن ـ رسالت)  انجام دهيم.الحسنه (مهر ايرا
پرداخت  بارهكيخود را  يبده تواننديرا كه نم يرا حل كند و هم مشكل مردم يشهردار ينگيهم بحث نقد توانديموضوع م نيامور با بانك عامل باشد. ا

ت رش نيشي: در زمان شهردار پندخصوص اظهار داشت نيدر ا زين رييس محترم كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي شورا  ،جذب حجتسپس آقاي   كنند.
افراد  يبرخ يراب يشخصدر سقف م و ابديبانك انتقال  نيها به اسپرده اتي نيز رسيديم تابه توافق داشتيم و يداريالحسنه دقرض يهااز بانك يكي سيبا رئ

 افتيكار خود را در انيپا توانديبدهكار است نم يشهردار ستميكه به س يكس .نديخود را پرداخت نما ينظر گرفته شود تا بده ردر محالت كم برخوردار وام د
  .شوديم كننديم طيكه تقس يموضوع شامل حال كسان نيكند و ا

يكه شامل همان شهر م كنديرا ابالغ م يرأ كيشهر مشخص  كي يبرا يعدالت ادار وانيد ي: گاهاذعان داشتنددر اين خصوص ، رمضانپور در ادامه آقاي
موضوع را رد كرده است و  نيا يعموم ئتيه ٩٥سال  كهيياست. ازآنجا يشمول آن سراسر كند،يصادر م يرأ وانيد يعموم ئتيمجمع ه كهياما وقت شود،
 خواهد شد تا مشكل برطرف هيخصوص ته نيدر ا يديجد نامهوهياما ش م،يريتا موضوع را بپذ ميهست ريشده است، ناگز أييدت زيآن در حل اختالف ن از پس

  شود.
  متن مصـوبه شـورا:

  اعالم گردد: ديمقرر گردو اخذ رأي به اتفاق آرا  نظرمراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
شيوه نامه  ٥ماده ٣اصالح تبصره با موضوع  شهر رشت ياسالم يشورا ١٦/٧/١٣٩٩مورخ  عادي جلسه ١٦٧صورتجلسه  ٦در خصوص بند 
ضمن پذيرش ايراد فرمانداري مقرر گرديد؛ شهرداري رشت اليحه اصالح آئين نامه تقسيط مطالبات شهرداري  :٧/٩/١٣٩٥تقسيط مصوب 

به شكايات از شوراهاي اسالمي استان تهيه و تنظيم و جهت  هيأت حل اختالف و رسيدگي ١٤/١٠/١٣٩٨را با ملحوظ داشتن رأي مورخ 
 تصويب به اين شورا ارائه نمايد.



  

~ ۵٧ ~ 
 

  

  

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

    -  ١١   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ١٧١٣  شماره به شده ثبت ٢٦/٧/٩٩ مورخ١٣٩٩-٦٢٧٠-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري 
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت با توجه به كمبود اعتبار رديف  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩ مورخ

بودجه سالجاري تحت عنوان (نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات شهري)  ١٢٠٢١٠اعتباري 
نفر نيروي نگهبان در  ١٩٤تا پايان سال بابت هزينه حقوق و دستمزد ريال  ٨٦٦/١٦٣/٦٤٠/٣٠به مبلغ

نسبت به افزايش اعتبار رديف  ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٥٦٥٨٧/١٣٩٩ره ش ر ف ـ نظر دارد؛ برابر نامه شما
ريال از رديف تملك دارايي هاي مالي(پرداخت  ٨٦٦/١٦٣/٥٤٠/١٨مبلغ با كسر  ١٢٠٢١٠اعتباري 

هاي قطعي شده ريال از محل بدهي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠تعهدات غيرقطعي انتقالي سنواتي) و مبلغ 
بودجه سال جاري تحت  ١٢٠٢١٠ريال از رديف اعتباري  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٢و همچنين مبلغ  "سنواتي

سازمان ساماندهي  "نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهرداري"عنوان
نگهداري و "تحت عنوان ١٢٠٢١٠مشاغل و فرآورده هاي كشاورزي و اضافه نمودن به رديف اعتباري 

(نگهداري و  ١٢٠٢١٠ز و  با عنايت به اينكه رديف در مرك "حفاظت از تجهيزات و تاسيسات شهري
ريال بابت هزينه حقوق و  ٠٠٠/٠٠٠/١٦٤/١٢١حفاظت از تجهيزات و تاسيسات شهري) با اعتبار مبلغ 

نفر نيروي نگهبان پيش بيني و مصوب گرديده كه از ابتداي سال جاري تاكنون حقوق  ١٩٤دستمزد 
ريال پرداخت شده است و تا پايان سال به ميزان  ٣٤٧/٨٣٣/٩٩٩/٥٨پنج ماه نگهبانان به مبلغ

ريال مانده اعتبار است. لذا با توجه به اينكه قرارداد جديد از آذر ماه به مدت يك ٦٥٣/١٦٦/١٦٤/٦٢
ماه بعدي آن تا پايان سال(و با توجه به  ٤سال مي باشد (با مبلغ قرارداد موجود تا پايان آبان ماه و 

درصد نه ماهه  ٤٠و  ٩٩درصد سه ماهه اول سال  ٣٤ر با وضعيت موجود، نرخ افزايشي بيش از انتظا
نفر در ماه هاي آتي سال جاري، شهرداري با مشكل كمبود  ١٩٤) و با همان تعداد  ٩٩تير الي اسفند 

اعتبار مواجه شده است و همچنين با توجه به نامه سرپرست محترم سازمان ساماندهي مشاغل 
ضوابط اجرايي  ٥تبصره  ١ارداد دو نفر از نگهبانان سازمان و با عنايت به جزء شهري مبني بر اتمام  قر

ز پروي ؛آقاياندر نظر دارد؛ نسبت به انعقاد قرارداد تجميعي مركز با  ١٣٩٩اعتبارات هزينه اي بودجه 
  مايد.ناقدام با توجه به نظر سازمان و سوابق و رضايتمندي از عملكرد نامبردگان  اميدوار و رضا نعمتي

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

شد و همچنين  موافقت
مقرر گرديد تا مبلغ 

ريال  ١٨,٥٤٠,١٦٣,٨٦٦
از رديف تملك دارايي 
هاي مالي (پرداخت 
تعهدات غير قطعي 
انتقالي سنواتي) و مبلغ 

ريال  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
محل بدهي هاي قطعي از 

شده سنواتي و مبلغ 
ريال  ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١٢٠٢١٠از رديف 
(نگهداري و حفاظت از 
تجهيزات و تاسيسات 
اختصاصي شهري) 

  پرداخت گردد.

  
  
  
  

١٦٢  

  
  
  
  
١١/٨/٩٩  



  

~ ۵٨ ~ 
 

  

  

  

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

نگهداري و "تحت عنوان ١٢٠٢١٠با افزايش اعتبار رديف   ٢٦/٧/٩٩ مورخ١٣٩٩-٦٢٧٠-ش رف شماره با اليحه پيشنهادي شهرداري به

(پرداخت تعهدات ريال از رديف تملك دارايي هاي مالي ٨٦٦/١٦٣/٥٤٠/١٨مبلغ حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهري) با كسر 

ريال از رديف  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠/٢ريال از محل بدهي هاي قطعي شده سنواتي و همچنين مبلغ  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠غيرقطعي انتقالي سنواتي) و مبلغ 

سازمان ساماندهي  "نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهرداري"بودجه سال جاري تحت عنوان ١٢٠٢١٠اعتباري 

نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات "تحت عنوان ١٢٠٢١٠فرآورده هاي كشاورزي و اضافه نمودن به رديف اعتباري  مشاغل و

پرويز  ؛آقايانو همچنين با انعقاد قرارداد تجميعي مركز با  ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٥٦٥٨٧/١٣٩٩در مركز، برابر نامه شماره ش ر ف ـ  "شهري

 گرديد. موافقت آرا اتفاق تن از اعضاي محترم شورا، به ٩ه حضور ، با توجه باميدوار و رضا نعمتي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۵٩ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

 ١٧٣٣  شماره به شده ثبت ٢٩/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٤٨٩٤-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري 
با عنايت به برنامه ريزي الزم جهت تحقق بودجه شورا مبني بر اينكه  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ

لزوم شناسايي كدهاي درآمدي جديد  به منظور اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده ومصوب سازمان 
  در راستاي ارائه خدمات به شهروندان محترم شهرداري رشت در نظر دارد؛

 اقدام نمايد؛ذيل  به شرح  سازمان ١٣٩٩رديف هاي درآمدي در بودجه سال ـ نسبت به پادار نمودن ١
تعرفه كسر و به كد درآمدي تحت عنوان  ٣١ماده  ٣ريال از كد درآمدي وصولي از بابت تبصره ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠الف: مبلغ

زيرمجموعه درآمدهاي ناشي از بهره برداري از فضاي شهر  ١١٠٤١٠درآمد حاصل از مشاغل سيار در سرفصل بودجه كد 
  اضافه گردد.

ريال از كد درآمد حاصل از حمل زباله كسر و به كد  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠؛ مبلغ ١٧/٦/٩٩مورخ  ١٠٦٥٦٧ب: در خصوص نامه 
  اضافه گردد. ١٣٠١٠٤مات فني بهاي خد

به منظور اجراي كدهاي درآمدي جديد در راستاي  ٩٩تعرفه بهاي خدمات مصوب سازمان در سال با عنايت به و همچنين 
  ارائه خدمات به شهروندان محترم شهرداري رشت در نظر دارد؛ 

  ه شرح ذيل اقدام نمايد؛ب سازمان ١٣٩٩ـ نسبت به ايجاد رديف هاي درآمدي در تعرفه بهاي خدمات سال ٢
درآمد حاصل از بازار روز "در ماده يك از اجاره بهاي اراضي و امالك متعلق به سازمان و مالكيت غير بندي با عنوان  -الف

  به شرح ذيل طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري اضافه گردد. "خريد و فروش خودرو
  ـ درآمد حاصل از خدمات كارشناسي رنگ

  از حق ورودي ـ درآمد حاصل
  ـ در آمد حاصل از خدمات معاينه فني

  ب: درآمد حاصل از نصب عابر بانك و ...

ــيون  دركميس
ــه و  ــام ــرن ب
بـــودجـــه و 
ــورا  حقوقي ش
مطرح و پس 
ــث و  ــح از ب
با  بادل نظر  ت

ند  حه  ١ب الي
ـــنهــادي  پيش
ــــهــرداري  ش
 مـــوافـــقـــت

 گرديد.

  

١١/٨/٩٩  ١٦٢  

  خالصه مفيد مذاكرات :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
با توجه به حضور  ذيلبه شرح سازمان  ١٣٩٩رديف هاي درآمدي در بودجه سال با بند يك اليحه پيشنهادي شهرداري جهت پادار نمودن 

  تن از اعضاي محترم شورا به اتفاق آرا موافقت گرديد؛ ٩
تعرفه كسر و به كد درآمدي تحت عنوان درآمد حاصل از  ٣١ماده  ٣ريال از كد درآمدي وصولي از بابت تبصره ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠الف: مبلغ 

  برداري از فضاي شهر اضافه گردد.زيرمجموعه درآمدهاي ناشي از بهره ١١٠٤١٠مشاغل سيار در سرفصل بودجه كد 
 اضافه گردد. ١٣٠١٠٤حاصل از حمل زباله كسر و به كد بهاي خدمات فني ريال از كد درآمد  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ب: مبلغ 

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٠ ~ 
 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 ثبت ١٣/٦/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٤٧٤٥ش رف ـ  شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه حسب  دبيرخانه در ٢٩/٧/٩٩  مورخ ١٧١٤ شماره به شده

مديرعامل محترم مجمع خيرين  ٩/٥/٩٩م مورخ  –/گ ٢٠٤درخواست شماره 
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦گيالن شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت پرداخت مبلغ 

د هزار تومان) مساعدت مالي جهت كمك به  مجمع (سه ميليون و ششص
بودجه  ١٥٠٢٠٧خيرين گيالن (نهاد عامل المنفعه) و از محل رديف اعتباري 

  اقدام نمايد. "تحت عنوان كمك به موسسات خصوصي"سالجاري  

ـــرك  ـــلســـــه مشـــــت   در ج
ـــيون جه و كميس مه و بود نا هاي بر

ــورا  حقوقي و فرهنگي و اجتماعي ش
نظر با تبادل  مطرح و پس از بحث و

شهرداري موافقت  شنهادي  اليحه پي
  گرديد.

  

١٦١  
  
  

١٣٤  
  
  

٦/٨/٩٩  
  
  

  خالصه مفيد مذاكرات :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
كمك ريال (سه ميليون و ششصد هزار تومان) مساعدت مالي جهت  ٠٠٠/٠٠٠/٣٦با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 

با توجه به حضور   "تحت عنوان كمك به موسسات خصوصي"بودجه سالجاري  ١٥٠٢٠٧به  مجمع خيرين گيالن و از محل رديف اعتباري 
 گرديد. موافقت آرا اتفاق تن از اعضاي محترم شورا، به ٩

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶١ ~ 
 

  

  را اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ٢١/٨/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا روز چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩:٣٠ساعت  جلسه رأس

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

ثبت  ٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٦١٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ  
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٧٨٤شده به شماره 

ريال (ده ميليون تومان) كمك  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠نظر دارد؛ نسبت به پرداخت  به مبلغ
ي درمان سرطان همسرشان هاعبدالهي جهت كمك به هزينهمالي به آقاي صادق

بودجه سالجاري تحت  ١٥٠٣٠٢خانم مريم اصالحي و از محل رديف اعتباري 
  اقدام نمايد. "كمك به اقشار آسيب پذير"عنوان

برنامه و بودجه و  در كميسيون
حقوقي شورا مطرح و پس از 

نظر با اليحه بحث و تبادل 
پيشنهادي شهرداري موافقت 

  گرديد.
  

١٦٢  
  
  

١١/٨/٩٩  
  
  

  خالصه مفيد مذاكرات :
............................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

ريال (ده ميليون تومان) كمك مالي به آقاي صادق عبدالهي و از محل  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠پيشنهادي شهرداري  درخصوص پرداخت مبلغبا اليحه 

 اتفاق تن از اعضاي محترم شورا، به ٩با توجه به حضور  "كمك به اقشار آسيب پذير "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 

 گرديد. موافقت آرا

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  راء اعضاي شوراي اسالميآ  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٨(عادي) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو هفتاد و يكمين جلسه٢١/٨/٩٩مورخ  ١٨٦٤براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيشهر رشت به رياست جناب 

   :ات جلسه دستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

   ـ بررسي سرمايه اي اصالح تملك دارائي هاي "در خصوص ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٥٨٤اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  ."در راستاي اتخاذ الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غير مترقبه احتمالي در فصل سرما

   ــ ــ  ٦٣٤٧بررسي اليحه شهرداري به شماره  ش ر ف ـ بودجه  ١٦٠١٠٢افزايش رديف اعتباري   "در خصوص   ٥/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ
ريال از رديف در نظر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠و با كسر مبلغ  "ين اجتماعيمشمولين قانون تام -حق بيمه سهم شهرداري"سالجاري تحت عنوان

شده براي  سنواتي"گرفته  شده  صره پرداخت بدهي هاي قطعي  ضافه  "تملك دارايي هاي مالي"ريال از  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠و مبلغ  "تب و ا
  بودجه سالجاري. ١٦٠١٠٢نمودن به رديف 

  عدد كيوسك شهر نت بانك  ٤درخصوص قرارداد نصب  ١٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦١٤٤-ش رف شماره بررسي اليحه شهرداري رشت به
  شهر در سطح شهر رشت.

  تحت اجاره خانم   ٢٤٣در خصوص انتقال و جابجايي دكه  ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٥٩٤٢-ش رف شماره بررسي اليحه شهرداري رشت به
سي سن زاده كوزاني و خانم مريم آلياني به آدرس ميدان زرجوب نر شكر صغري ح سكن به ده به انبار قند و  شنهادي جديد؛ م مكان پي

  مهر، ميدان اول، سمت چپ ـ خروجي بعد از ايستگاه اتوبوس.

  ــ شماره ش بررسي اليحه شهرداري رشت به ــ ٤٠٠٤رف ـ درخصوص نصب دكه آقاي ناصر كاويانپور در ورودي  ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ
  مسكن مهر.

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:

 هداش امام و شهدا نام و شهيد مرتضي بهراميان ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا
  .داشتند گرامي را

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

: فتندگ كشور، كرونايي خاص شرايط به اشاره عرض سالم، با ، ضمنشهر رشتاسالمي  يشورامحترم  سئيرسپس جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي،        
  .هستيم روبرو شرايط و اتفاق اين با دوره اين در متأسفانه اما دهيم، دست از را خود وطنانهم از نفر ٤٠٠ از بيش روزانه كه نداشتيم را شرايطي چنين تاكنون
 خارج خاص شرايط اين از و كرده ايجاد مصونيت ديگران و خود براي حدودي تا توانيممي بهداشتي دستورات و بهداشتي نكات رعايت با ما: دادند ادامه ايشان
 نرم وپنجه ت دس بيماري اين با ما مردم از زيادي تعداد گيالن استان در: گفتند كليوي بيماران گراميداشت هفته فرارسيدن به اشاره با آقاي رمضانپور .شويم

  .است كليه پيوند قطب يك رشت شهر امروز. نمايم تشكر و تقدير بخش اين در گيالن پزشكي كادر از بايد و كنندمي
. مشوي دور خوانيكتاب از تا است شده سبب مجازي فضاي: داشتند اظهار خوانيكتاب و كتاب هفته به اشاره با رشت شهر محترم شوراي همچنين رئيس

 طريق از بشر تاريخ بزرگ رجال و الهي اديان تمام كه بس ادعا اين از ضروريات تكامل جامعه انساني است و خوانيكتاب و كتاب معتقد بودند بحث ما بزرگان
 كتاب به هستند اطالع اهل كه هايياين است كه آن است مهم آنچه. گرفته است شكل كتاب پوشش در بشري جامعه فرهنگي روابط و ماندند جاودانه كتاب

  .يابد افزايش كشورمان و شهر در خوانيكتاب سرانه اميدواريم از اين رو گردندمي باز خوانيكتاب و

 ٢١/٨/٩٩ مورخ :         ١٧١جلسـه شـماره:       
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   نطق پيش از دستور ناطق اول:

 مسائل برخي: گفتند باران، بارش از پس رشت شهر معابر آبگيري به اشاره با رشت، شهر اسالمي محترم شوراي عضو رسولي، همچنين جناب آقاي دكتر رضا
 بغرنج شرايط و شد هزينه سطحي هايآب روان آوريجمع پروژه اجراي منظوربه  ايمالحظه قابل رقم اخير هايسال در است، پيشگيري و بينيپيش قابل
  .شودمي ديده رشت شهر در كمتر ٩٢ سال از پيش

 رشت شهرداري كه بگويم بايد مهندس يك عنوان به بنده اما بود، زياد شبكه براي شده طراحي حجم از و امروز بارندگي ميزان اگر چه: افزودند ايشان
 شت،ر شهر ترمرتفع هايقسمت و مهر مسكن در باالدست اراضي سطح در وسازساخت و كاربري تغييرات به توجه با امروز. كند ورود مورد اين در بايستمي

  .نباشد خطا بدون و هميشگي حلراه يك سطحي هايآب آوريجمع سيستم اين كه شدمي بينيپيش
 نوبيج هايقسمت در وسازساخت افزايش به توجه با: گفتند نيست، العمرمادام سطحي هايآب آوريجمع شبكه اينكه بيان با رشت شهر محترم شوراي عضو
 جامع مطالعات با شبكه اين تا شود رشت شهرداري با ايمكاتبه كه است اين بنده خواهش برسد، پايان به مفيدش عمر شبكه اين است ممكن رشت، شهر

  .گيرد قرار بررسي مورد شبكه اين در آينده هايسال در روزرسانيبه براي الزم هايبررسي و شدهتكميل 

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:

 ويروس عشيو با مبارزه خصوص در دولت اخير تصميمات از انتقاد با رشت شهر اسالمي شوراي رئيسههيئتمحترم  عضو ذاكري، سپس جناب آقاي دكتر بهراد
 ندكنمي فكر دوستان رسدمي نظر به تصميماتي چنين با و بيايد هاخيابان به از آنپس  و باشد خواب ١٨ ساعت تا ويروس كه نيست گونهاين: گفتند كرونا،

  !است كاريشب مشغول كرونا ويروس
 كاري يفتش بحث در هنوز ما شود، انجام نقاط برخي در بايد بگيرد و اين قرنطينه شكل قرنطينه بايد كه رسيدند نتيجه اين به دوستان: دادند ادامه ايشان

 ناي كه كندنمي بررسي نيز كسهيچ و هستند پرخطر و خاص هايبيماري داراي دولتي كارمندان از بسياري ديگر سوي از. ايمنداده انجام را الزم اقدامات
هم  در ادامه افزودند: رشت شهر بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي محترم كميسيون رئيس  در چنين شرايطي در محل كار خود باشند. افراد

 بعد ايجيرهزن فروشگاه روبروست، اشكال با موارد مابقي اما ندارد، مشكلي نمايشگاه اين دوستان نظر از كه شود برگزار رشت در است قرار نمايشگاهي اكنون
 صميماتيت چنين آيا كه دانمنمي بنده. است ترخطرناك بسيار كه شودمي مردم بيشتر تراكم و تجمع سبب اين! نه هامغازه اما باشد باز تواندمي ٦ ساعت از
 و كارشناسي غير و نداشته پزشكي هايتوصيه با تناسبي هيچ تصميمات اين كه كنممي عرض پزشك يك عنوان به اما خير، يا است عقالنيت پايه بر

 باالترين وانعنبه محترم گيالن استاندار از ما خواسته: كردند تأكيد آقاي دكتر ذاكري  .شود بيماري پيك گرفتن اوج به منجر تواندمي و است غيرمسئوالنه
 بايد ماا كنند،مي نگاه مركز به احتماالً ايشان كه هرچند كند، گيريتصميم ادارات و كاري شيفت مدارس، بحث در كه است اين استان در دولت اجرايي مقام

 هب جلسه اين در: گفتند محترم گيالن، استاندار و محترم شورا اعضاي مشترك جلسه به اشاره با رشت، شهر محترم شوراي عضو  .باشند مردم جان حافظ
 نندك ايجاد هجمه كنندمي سعي نيز دوستاني است، مديريت حال در صورت چه به كل اداره اين كه دانيممي ما و شد اشاره استان ورزش مديريت ناكارآمدي

 ديده هن و بودم شنيده را ايشان نام نه بنده از اينپيش  زيرا دارد، جوانان و ورزش اداره نيز رشت شهرستان شويم متوجه ما تا شدند سبب خوشبختانه كه
  !دهد انجام كاري بودم

 اين هب شده كمك مبالغ كه زديم نامه ما. شودنمي انجام تيم دو اين براي كاري هيچ و است بحراني داماش و سپيدرود وضعيت: دادند ادامه آقاي دكتر ذاكري
 هانههزي اين كه بدانيم بايستمي و است شده هزينه چگونه كه شود ابالغ ما به سپيدرود تيم بحث در استان جوانان و ورزش گريتصدي زمان در تيم دو

 يدرودسپ تيم خصوص در جوانان و ورزش از عملكردي چه شد افراد از برخي بردن بهره موجب كه سپيدرود در مالكيت مداوم تغيير جزبه ما. است بوده چگونه
 از حمايت اسم به نبايد: كردند تصريح ايم،بوده مواجه جدي رفت پس با فوتبال ويژهبه  استان ورزش در ما اينكه بيان با جناب آقاي دكتر ذاكري  ايم؟ديده

  .نمايند مديريت فعلي دايره از خارج توانندمي كه داريم استان در توانمند بانوي قدرآن . بزنيم استان ورزش ريشه به تيشه بانوان مديريت
صورت  و شده انجام هايهزينه بايستمي: گفتند باران، بارش از پس رشت شهر سطح گرفتگيآب به اشاره با رشت شهر شوراي رئيسه محترم هيئت عضو

  .گيرد قرار شفافيت و بررسي مورد سطحي هايآب آوريجمع پروژه به مربوط موارد ساير و قرارداد نوع قرارداد، نحوه ها،وضعيت
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   نطق پيش از دستور ناطق سوم:

 استان وضعيت: داشتند اظهار گيالن، استان در كرونايي وضعيت به اشاره با رشت شهر اسالمي محترم شوراي رئيس نايب زاهد، فرهام سپس جناب آقاي
بايد  يزن فوق شرايط ضمن اينكه باشيم داشته شهرداري مختلف واحدهاي و درمان كادر از ايويژه تشكر بايد و است گذشته از بهتر كرونا بحث در گيالن

 تاس آن حقيقت اما كند؛ ايجاد جامعه و فرد براي را مشكل تواندمي نشود توجه آن به كه زمان هر و شناسدنمي زمان ويروس: دادند ادامه ايشان  .حفظ شود
 مكانا اين كه گيرد قرار آنان اختيار در مردم ضروري اقالم بايد شود رعايت هاپروتكل باشد قرار اگر و ندارد ايهزينه نظر از را قرنطينه اجراي توان دولت كه

 با دكننمي سعي دوستان كه است اين مسئله اما دانند،نمي دوستان كه نيست اينطور كنيممي اشاره آن به ما كه موضوعاتي جهت همين به ندارد، وجود
 ارشناسيغيرك تصميماتي كه هستيم آن شاهد چند ماهه فرايند يك در ما! باشند خودشان مواظب كه است اين مردم از بنده خواهش بگذرد، زمان مسئله تغيير
  .هستند تضاد در با هم هاآن همه كه شودمي گرفته
 كه فتيمگ شهرستان، فرمانداري در شده برگزار جلسه در: گفتند گيالن، داماش و سپيدرود هايتيم وضعيت به اشاره با رشت شهر محترم شوراي رئيس نايب
 براي بايد هاسازمان مابقي و دارد وجود هاستتيم اين به كمك محل كه بودجه هايرديف بازهم و است كرده كمك هاتيم اين به همواره شهرداري و شورا
 و بيايد خصوصي گذارسرمايه دهند اجازه و بردارند هاتيم اين سر از دست حداقل كنند كمك خواهندنمي اگر: افزودند آقاي زاهد .بيايند پيش هاتيم اين
  .شوندمي خارج صحنه از نه و گيرندمي درستي تصميم نه دوستان اما كنند، مديريت را هاتيم اين خواهدمي كه طورآن

 واناننوج تيم دو حفظ خصوص در پور حاجي آقاي توسط اينامه: گفتند رشت، شهر شوراي اعضاي از تن چند امضاي و فوريت دو با طرحي به اشاره با ايشان
  .است پايه ورزش از حمايت و تقويت جهت در فقط و ندارند افراد با كاري قرارداد گونههيچ تيم دو اين است، آمده شورا به رشت شهرداري جوانان و

 مشغول يك ليگ در تبريز بوشهر، گرگان، مانند؛ كشور هايشهرداري از بسياري... و بسكتبال و فوتبال هايتيم: كردند تصريح رشت شهر محترم شوراي عضو
 حتي ند،كنمي داري تيم مختلف هايشهرداري گيالن استان در حتي. كندمي كار اثرگذارتر و تر رنگ پر رسدمي كه رشت شهر به قانون اما هستند، فعاليت

 .هستيم مواجه مشكلي چنين با رشت شهر در اما دارد، يكي ليگ تيم آستارا شهرداري

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در  ١٥/٨/٩٩مورخ   ١٨٣٤ثبت شده به شماره  ١٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٧٩٧شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ـ اليحه ١
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس  "اعطاي تفويض وظايف و اختيارات به شهردار رشت، معاونين و ساير مديران و مسئوالن شهرداري"خصوص

  و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دوفوريت و يك فوريت آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع شود.از بحث و تبادل نظر 

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٠/٨/٩٩ مورخ ١٨٦٧ شماره به شده ثبت ١٤/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٦٨٨٨ رف ـ ش شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٢
  اعالم وصول گرديد. "رشت ملكي وراث ارگنجي ٤بخش  ٧٧سنگ  ٨٣٨باقيمانده از پالك تملك مقدار سه دانگ "

  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مورخ  ١٧٨٥ثبت شده به شماره  ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٥٨٤اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
  ٣٠١٠١٠٠٢دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش اعتبار رديف در  ٧/٨/٩٩

ريال و رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "ايمن سازي معابر و تهيه امكانات و ملزومات ستاد بحران"تحت عنوان
عمراني و خدمات شهري به خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي ماشين آالت "تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢

ريال با كسر از  برخي رديف هاي بودجه تملك  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٢ريال مجموعاً به مبلغ    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢مبلغ
دارائي هاي سرمايه اي (پيوستي) و اضافه نمودن به رديف هاي بودجه صدرالذكر و با عنايت به در پيش بودن 

سماني و لزوم تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غيرمترقبه ايام سرد سال و متعاقب آن بارش نزوالت آ
احتمالي در سطح شهر و تهيه تجهيزات مورد نياز، علي الخصوص ادوات برف روبي مناسب كه شهرداري نيز با 
مشكل فرسودگي ناوگان خودرويي مكانيزه مواجه مي باشد و همچنين به منظور انجام برنامه ريزي مدون جهت 

روب، با امعان نظر به كمبود در رديف هاي مربوطه در بودجه ع ملزومات و اجاره ماشين آالت سنگين و برفابتيا
  سال جاري اقدام نمايد.

در كميســيون 

برنامه و بودجه 

و حقوقي شورا 

ــا  مــطــرح و ب

ـــــحـــــه  الي

ـــنهــادي  پيش

ــرداري  ــــه ش

ـــت  ـــق ـــواف م

  گرديد.

١٨/٨/٩٩  ١٦٣  



  

~ ۶۵ ~ 
 

  
  

  خالصه مفيد مذاكرات :
 هشدبينيپيش مبالغي: داشتند اظهار فوق اليحه خصوص در رشت شهر شوراي حقوقي و بودجه برنامه، محترم كميسيون رئيس جذب جناب آقاي حجت

  .باشدمي شهرداري آالتماشين كردن اورهال براي نيز ديگري بخش و شود منعقد قرارداد خصوصي بخش با تا است
 قرار توجه مورد ١٤٠٠ سال نويسي بودجه در موارد اين بايد و شودمي ديده زياد روزها اين رشت شهرداري در بودجه رديف تغييرات: كردند ايشان تأكيد

  .است شدهارائه  بودجه رديف در تغيير درخواست ٩٩ سال بودجه به توجه با. گيرد
 هزينه تومان ميليون ٤٠ زمان يك خودروها اين الستيك داريم، اختيار در آالتماشين دستگاه ٧٠ حدود ما: كردند تصريح رشت شهر محترم شوراي عضو

  .است شده مشكل بروز سبب هاقيمت افزايش اين. است رسيده تومان ميليون ١٤٠ به اكنون و داشته
 رديف تومان ميليون ٥٨٠ و ميليارد ٢ رديف دو اين: داشتند اظهار خصوص اين در رشت شهر محترم شوراي عضو ديگر علوي جناب آقاي سيداميرحسين

 اما است، توجهي قابل اعتبارات داراي رديف دو اين يعني دارد؛ امكانات تهيه و سازيايمن رديف تومان ميليون ٣٠٠ و ميليارد يك مبلغ يك و دارد اعتباري
  .است بودجه رديف از تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٤ برداشت بر قصد انگار كه است ايگونهبه  در مجموع اليحه متن در كه است اين بر ديگر موضوع

 و ميليارد ٢ خودش در كه شود اضافه رديفي به تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٤ مبلغ كه است اين بر بحث نخست: افزودند رشت شهر محترم شوراي عضو
 باشيم داشته نياز رديف اين براي تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٤ به سال پايان تا ما اينكه. دارد اعتبار تومان ميليون ٣٠٠ و ميليارد يك و ميليون ٥٨٠
 در هك رديفي دو است، كمپينگ و عينك تاالب حاشيه هارديف اين از يكي در. است اعالمي هايرديف ديگر مبحث. باشد ايپخته و درست حرف تواندنمي
  .شد خواهيم مواجه مشكل با شهرسازي و راه با ارتباط در يعني شود برداشته هارديف اين اگر. است شهري بازآفريني بحث

 ديگر تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٤ كه است شده هزينه تومان ميليون ٥٨٠ و ميليارد ٣ يعني ما مدنظر بودجه آيا: داشتند اظهار در ادامه آقاي علوي
  است؟ تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٢ چرا پيوستي ليست جدول است تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد ٤ اليحه اگر خواهند؟مي

 مرانيع هايبودجه محل از هاييهزينه. است شده زيادي مقدار داراي شهرداري اصالحي لوايح شود، بررسي كميسيون در بايد موضوع اين: كردند تأكيد ايشان
  .بگيرد عيقاط و درست تصميم يك بايد شورا قضيه اين به نسبت كه است عمراني هايپروژه به توجه عدم از ناشي بنده اعتقاد به كه است شدن كسر حال در

 هاييسازمان و مناطق: داشتند اظهار فوق، اليحه ايهفتهيك  ماندن مسكوت پيشنهاد ارائه ضمن رشت شهر محترم شوراي رئيسنايب  زاهد جناب آقاي فرهام
 ات دارند هاييهزينه چه و تعميرات چه الستيك، ميزان چه دارند، اختيار در آالتماشين تعداد چه كه دهند ارائه فهرستي دارند اختيار در را آالتماشين كه
 براي تاهمي با هاييرديف شده، كسر كه هاييرديف: گفتند نيز رشت شهر محترم شوراي عضو پور حاجي جناب آقاي اسماعيل .برسيم نسبي برآورد يك به

 ٩٦ سال از ترافيكي كنترل هايدوربين رديف بحث. دارد قرار موارد اين در همه است مانده هاسال كه رصدخانه بحث تا زباله انتقال و رودخانه از ماست، همه
  .است نجاما حال در آن فيبرنوري شوتينگ تهران جاده سمت از امام خيابان مسير باالخره فشارها تمام عليرغم و بيندازيم راه را دوربين يك حتي ايمنتوانسته

 تباب از و كندمي اورهال را رشت شهرداري آالتماشين خودش هزينه با گويدمي است شده نيز مناقصه برنده كه شهرداري پيمانكار يك: دادند ادامه ايشان
 خودكار زيرا است؛ فعلي شرايط در كار بهترين اين. كند اجاره خواهدمي شهرداري پروژه براي كارشناسي نرخ با را شهرداري آالتماشين خودش كردهزينه

  .شد خواهد انجام شهرداري مجموعه داخل در نيز
 باز شهرداري به را خودروها و كرده تعطيل را خود كار بحران بروز صورت در است مدعي پيمانكار اين: كردند نيز تأكيد رشت شهر محترم شوراي عضو
 دقت با آينده سال در كه است اين نويسيبودجه در ما دوستان از بنده خواهش. شودمي انجام اعتبارات جابجايي جهت شورا به ارقامي چنين اما گرداند،مي

  .نباشيم ايبودجه هايرديف جابجايي براي درخواست شاهد هفته هر تا شود نوشته بودجه بيشتري
 از ستا قرار كهدرحالي است، رفته بودجه كميسيون به تنها اليحه اين: گفتند خصوص، اين در نيز رشت شهر محترم شوراي عضو عبدالهي جناب آقاي حامد

  .شود برداشت ترافيكي و عمراني هايبودجه

  :متن مصـوبه شـورا
اصالح تملك دارائي هاي سرمايه اي در راستاي اتخاذ الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غيرمترقبه "اليحه پيشنهادي در خصوص

بنا به پيشنهاد رياست محترم شورا  مبني بر مسكوت ماندن اليحه و پس از بحث و تبادل نظر  مطرح جلسه در "احتمالي در فصل سرما
 مذكور به مدت  يك هفته به جهت بررسي بيشتر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد؛ اليحه پيشنهادي شهرداري، يك هفته مسكوت بماند.



  

~ ۶۶ ~ 
 

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٣٤٧اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا  ٥/٨/٩٩مورخ  ١٧٥٩ثبت شده به شماره  ٥/٨/١٣٩٩

مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به افزايش رديف 
حق بيمه سهم شهرداري "بودجه سالجاري تحت عنوان ١٦٠١٠٢اعتباري  

ريال و با  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٤٠به مبلغ  "ـ مشمولين قانون تامين اجتماعي
گرفته شده براي ريال از رديف در نظر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠كسر مبلغ 

(كه در صفحه نخست "تبصره پرداخت بدهي هاي قطعي شده سنواتي"
ريال از  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠بودجه با ** نشان داده شده است) و مبلغ 

بودجه)،به طوريكه  ٣٧در صفحه  ٢-٥(فرم "تملك دارايي هاي مالي"
از محل پرداخت تعهدات غير قطعي انتقالي سنواتي و بازپرداخت اصل و 

ريال ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠د تسهيالت بانكي به صورت مساوي از هر كدام سو
، با عنايت به  ١٦٠١٠٢كسر مي گردد و اضافه نمودن به رديف اعتباري 

كمبود اعتبار مذكور كه  شهرداري را براي تأمين اعتبار هزينه حق بيمه 
از آبان ماه با مشكل مواجه ساخته است و با توجه به هزينه ماهانه حدود 

ريال در  رديف مذكور كه منجر به كسري اعتبار تا پايان ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٨
 سال جاري مي گردد، اقدام نمايد.

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

  گرديد.

  

هاي در جلسه مشترك كميسيون
داشت، توسعه و عمران شهري و به

محيط زيست و خدمات شهري شورا 
مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  پس 
از استماع گزارش كارشناسان و مديران 
شهرداري عليرغم عدم اقناع توضيحات 
ارائه شده به دليل الزام پرداخت حق 
بيمه پرسنل شهرداري با اليحه فوق 

  گرديد. موافقت

١٦٢  

  

٢٣٧  

  

١٥٤  

١١/٨/٩٩  

  

  

  

١٩/٨/٩٩  



  

~ ۶٧ ~ 
 

  

  

  

  

  

  مفيد مذاكرات :خالصه 

 وبودجهامهبرن كميسيون عملكرد در خللي كه نيست اين راستاي در شودمي مطرح اظهارنظري اگر: گفتند اليحه، اين خصوص در علوي جناب آقاي اميرحسين
 كه دهندمي تحويل دير يا دهندنمي تحويل را محترم شورا اعضاي هايدرخواست يا دهندنمي ارائه درست را مطالب شهرداري عزيزان گاهي اما دارد، وجود
 بزرگ نقص يك اين: گفتند نيست، پذيرشقابل عنوان هيچبه  رديف يك در بودجه كسر تومان ميليارد ١٤ اينكه بيان با ايشان .شودمي مسئله بروز سبب
 شهرداري پرسنل بيمه حق به مربوط موضوع زيرا است، شدهپذيرفته اعتبار تأمين موضوع اين در اقناع عليرغم كه است آماده كميسيون نظر متن در كه است
 ٨٠ حدود بودجه بينيپيش يعني بود؛ خواهد نياز حوزه اين در بودجه ماندهباقي هايماه در تومان ميليارد ١٤ حدود كه است اين بر ما بينيپيش و است

  .ندارد وجود ريزيبرنامه براي شهرداري در منسجم فكر دهدمي نشان اين. است داشته فاصله و تفاوت واقعيت با درصد

  متن مصـوبه شـورا:
 -حق بيمه سهم شهرداري"بودجه سالجاري تحت عنوان ١٦٠١٠٢افزايش رديف اعتباري  "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

تبصره پرداخت بدهي هاي قطعي "ته شده براي ريال از رديف در نظر گرف٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٠و با كسر مبلغ  "مشمولين قانون تامين اجتماعي
بودجه سالجاري، به اتفاق آرا  ١٦٠١٠٢و اضافه نمودن به رديف  "تملك دارايي هاي مالي"ريال از  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٠و مبلغ  "شده سنواتي

 موافقت گرديد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١١   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٨ ~ 
 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

  شماره به شده ثبت ١٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٦١٤٤-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه شهرداري حسب درخواست سازمان  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢٣

ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهر رشت در نظر دارد؛ نسبت به عقد 
قرارداد  يكساله (با حق تمديد ساالنه تا سه سال) با دريافت اجاره بها براساس نظركارشناس 

عدد كيوسك شهر  ٤رساني خواهد گرديد به منظور نصب  رسمي دادگستري كه هر ساله بروز
  نقطه از سطح شهر رشت به شرح؛ ٤نت بانك شهر در 

ـ ميدان گاز، با توجه به ٤   ـ ميدان گيل٣       ـ ميدان شهداي گمنام٢     ـ سبزه ميدان١
تبديل شدن ابزار فيزيكي به ابزار مجازي، كه شهروندان محترم شهر رشت با حضور در 
پيشخوان هاي شهر نت به نوعي  بسياري از خدمات بانكي را به صورت غير حضوري دريافت 
مي كنند و اين امر به دليل صرفه جويي و هزينه و وقت شهروندان و همچنين ارائه خدمات 

ساعته از نت بانكهاي  ٢٤بهتر نقش مهمي را ايفا كرده است با توجه به تقاضاي مردم و استفاده 
بانك شهر    ١٤/٧/٩٩مورخ  ٤١٠٢٢٧/٩٩نقاط مذكور كه براساس نامه  شماره نصب شده در 

جايگاه ذكر  ٤(پيوستي) مراحل توافقنامه در خصوص تعيين و تكليف اجرت المثل ايام تصرف 
  شده نيز در شرف انجام مي باشد، اقدام نمايد.

در  جلسه مشترك كميسيون هاي 

توسعه و عمران شهري و بهداشت، 

ــت ــهري  محيط زيس و خدمات ش

شورا مطرح و پس از بحث و تبادل 

ـــتمــاع گزارش  نظر  پس از اس

شهرداري با  سان و مديران  شنا كار

ـــرح ذيل  كليات اليحه فوق به ش

 گرديد: موافقت

له قرارداد فعلي،  - ـــا مديد يكس ت

ـــته (اجرت  دريافت مطالبات گذش

ـــرف) و برگزاري  يام تص ثل ا الم

س نوات آتي با اولويت مزايده براي 

  نك شهر.با

٢٣٧  

  

  

  

١٥٤  

١٩/٨/٩٩  

 وراش كه بود آن بهتر: گفتند خصوص اين رئيس محترم كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي شورا در جذب حجتجناب آقاي   خالصه مفيد مذاكرات :
 اين در نيز علويجناب آقاي  .شود دريافت شهرداري توسط المثلاجرت مزايده برگزاري زمان تا و داشت را خصوص اين در مزايده برگزاري درخواست

 اين به شهرداري اينكه به توجه با و است نكرده دريافت شهر بانك از مبلغي تاكنون شهرداري و است بوده ٩٥ _٩٤ سال از موضوع اين: گفتند خصوص
 فراخوان به فوق موضوع از اين پس كه بود اين بر ما پيشنهاد: افزودند ايشان .كرد خواهد تهاتر خودش بدهي با را مبلغ اين و باشدمي نيز بدهكار بانك

 اين بر نكميسيو مصوبه و پيشنهاد اين بر بنا دارد، را سالهسه  تمديد درخواست گويدمي بانك كه كرد مطرح سازمان مدير عامل را بحثي اما شود، گذاشته
 در ارههمو ما زيرا شود، انجام مزايده روند شهر، بانك اولويت با بعد سال براي از آنپس  و گيرد قرار اجاره تمديد مورد هاكيوسك اين كوتاه مدتي به تا بود

  .ايمگرفته كمك شهر بانك از هابزنگاه
شهر منصوبه در چهار نقطه از سطح شهر رشت در كيوسك شهرنت بانك ٤اليحه پيشنهادي شهرداري در ارتباط با   متن مصـوبه شـورا:

هاي مورد نظر از بانك شهر براساس نظريه المثل ايام تصرف كيوسكنظر واخذ رأي با احتساب و اخذ اجرتجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل
هاي فوق الذكر از طريق مزايده و با اولويت كارشناس رسمي دادگستري به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛ واگذاري جايگاه كيوسك

 ن اقدام گردد.قراردادن بانك شهر به دليل استقرار فعلي آ
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠  جمـــع 
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ۶٩ ~ 
 

  

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

 به شده ثبت ١١/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٥٩٤٢-ش رف شماره به رشت اليحه شهرداري 
شورا مبني بر صدور مجوز انتقال و جابجايي  دبيرخانه در ٣٠/٧/٩٩ مورخ ١٧٢١  شماره

تحت اجاره خانم صغري حسن زاده كوزاني و خانم مريم آلياني به آدرس   ٢٤٣دكه 
ه بميدان زرجوب نرسيده به انبار قند و شكر، براساس بازديد و كارشناسي به عمل آمده 

ستگاه مكان پيشنهادي جديد؛ مسكن مهر، ميدان اول، سمت چپ ـ خروجي بعد از اي
ارتقاء كيفي خدمات شهري و ساماندهي مراكز خدمات رساني از اتوبوس و با عنايت  

جمله دكه هاي منصوبه در سطح شهر كه مالكيت عرصه آن متعلق به شهرداري بوده و 
صورت عقد اجاره عادي و بعضاً با حق سرقفل در اختيار مستاجرين ه از ساليان ماضي ب

سعه شهر و تغييرات حاصله در شوارع و اماكن عمومي و توقرار دارد و با عنايت به 
همچنين اعتراض برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي منجمله اداره آموزش و پرورش 

رشت، از باب رعايت حريم مدارس دخترانه(شهيد قدوسي ـ قلم چي ـ حضرت  ٢ناحيه 
راي شهروندان رقيه و..) و نيز واقع شدن دكه در عرض كم  پياده راه كه باعث مشكالت ب

  شده است.

در  جلســـه مشـــترك 
سيون هاي توسعه و  كمي
عمران شهري و بهداشت، 
محيط زيســت و خدمات 
شـــهري شـــورا مطرح و 
پس از بحث و تبادل نظر  
ـــتماع گزارش  پس از اس
كارشــناســان و مديران 
ــا اليحــه  هرداري ب ـــ ش

  گرديد. شهرداري موافقت

٢٣٧  

  

  

١٥٤  

١٩/٨/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
..........................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
تحت اجاره خانم صغري حسن زاده كوزاني و خانم مريم آلياني واقع در   ٢٤٣با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص  انتقال و جابجايي دكه 

خروجي بعد از ايستگاه  -مكان پيشنهادي جديد واقع در مسكن مهر، ميدان اول، سمت چپبه  ميدان زرجوب نرسيده به انبار قند و شكر 
 فاق آرا موافقت گرديد.اتوبوس، به ات

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧٠ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

 ١٧٠٢ شماره به شده ثبت ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ ٤٠٠٤رف ـ ش شماره به رشت اليحه شهرداري
پور در ورودي شورا مبني بر  صدور مجوز نصب دكه آقاي ناصر كاويان دبيرخانه در ٢٨/٧/٩٩ مورخ

مستاجر يكباب دكه مطبوعاتي در ميدان جانبازان بوده مسكن مهر با عنايت به اينكه نامبرده 
است كه در زمان اجراي طرح تقاطع غير همسطح جانبازان و به دستور شهرداري دكه فوق جمع 

شوراي اسالمي شهر رشت مصوب ١٧/٤/٨٦/ش مورخ ٢٢٣١/٨٦آوري و متعاقب مجوز شماره 
ز آن نامبرده اقدام به ساخت سكو براي گرديد به بلوار مدرس مقابل پارك پليس انتقال يابد. پس ا

اشتباهاٌ همان مكان را به شخص ديگري  ٣مكان دكه نمود كه قبل از نصب دكه شهرداري منطقه 
قاي كاويانپور نصب كرد آواگذار نمودند و آقاي حسن تقي پور دكه را بر روي سكوي ساخته شده 

عليرغم در تصرف نداشتن  ٨٨ور تا سال و قرارداد منعقد نمود. با عنايت به اينكه آقاي كاويانپ
عرصه مورد نياز جهت نصب دكه قرارداد اجاره داشته و اجاره ها را هم پرداخت مي نمود، اداره 

به معاونت محترم خدمات شهر براي آقاي ١٩/٦/٩٢مورخ ١٣٩٦٦/١١٢الف/ حقوقي طي نامه شماره
كه در آن زمان در چند مرحله  پور حق داشتن دكه را جهت جانمايي جديد تعرفه نمود كاويان

–مكان هايي براي ايشان پيشنهاد گرديد كه هر كدام به داليلي (از قبيل: حريم برق فشار قوي 

ترافيك و...) امكان نصب فراهم نشد و ايشان با توجه به مشكالت روحي -رو پياده بودن عرض كم
 ٥٤٨٤٦ده طي درخواست شماره نامبر حاليه و بيماري كليوي شرايط ادامه پيگيري ها را نداشت.

مراتب را نمود و سازمان را  از سازمان درخواست معرفي مكان جديد براي نصب دكه ٥/٤/٩٩مورخ
ارسال و پاسخ منطقه به شماره  ٥به شهرداري منطقه  ١٤/٤/٩٩مورخ ٦٢٠٤٩شمارهطي نامه 

  اند. داده براي ايشان مورد تاييد قراررا ورودي مسكن مهر  ٣٠/٤/٩٩مورخ  ٧٤٧٥٧

ــلســـــه  در  ج
ــــرك  مشـــــــت
ـــيون هاي  كميس
ـــعه و عمران  توس
شهري و بهداشت 
ـــت  و محيط زيس
شورا مطرح و پس 
بادل  حث و ت از ب
ــس از  ــر  پ ــظ ن
ـــتماع گزارش  اس
ـــان و  ـــناس كارش
شهرداري  مديران 
با اليحه شهرداري 

  گرديد. موافقت

٢٣٧  

  

  

  

١٥٤  

  

  

١٩/٨/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:

 به اتفاق آرا موافقت گرديد.  "ورودي مسكن مهر نصب دكه آقاي ناصر كاويان پور در"با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧١ ~ 
 

  

  با ذكر صلوات پايان يافت.  ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٦

  خالصه مفيد مذاكرات :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 ١٣٩٩ـ  ٦٧٩٧ر ف ـ و  ش  ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٥٨٤رف ـ ،ش٢١/٧/١٣٩٩مورخ١٣٩٩ـ  ٦١٩٨رف ـ ش هاي شماره؛جمله نامه
 برگزار گردد. ٢٨/٨/١٣٩٩روز چهارشنبه مورخ ١٧رأس ساعت  ١٤/٨/١٣٩٩مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ٧٢ ~ 
 

  
  

اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٧:٤٥العاده) شوراي اســـالمي شهر رشت، رأس ساعت (فوق ، يكصدو هفتادو دومين جلسه٢٦/٨/٩٩مورخ  ١٩١١براساس دعوتنامه شماره 
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. شهر رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

   سي شورا برر شده در دبيرخانه  شورا ثبت  ضاي محترم  صوص٢٨/٨/٩٩ مورخ ١٩٣٩ شماره بهطرح دوفوريتي نه تن از اع الزام  "درخ
  ."شهرداري رشت به تملك عمارت دانشسراي رشت

  سي ستان فرمانداري نامه برر شت شهر صوص در ٢٢/٨/٩٩ مورخ ١٠٧٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩ شماره به ر  ٤و  ٣، ٢، ١اعتراض به بند هاي "خ
  ."شوراي اسالمي شهر رشت ٣٠/٧/٩٩ مورخ جلسه هشتمين و شصت و يكصد مصوبه

  اصالح بودجه تملك دارايي هاي "در خصوص ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـــ  ٦٥٨٤اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـــ  بررسي
  ."سرمايه اي در راستاي اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غير مترقبه احتمالي در فصل سرما

  در خصوص افزايش اختيارات شهردار موضوع  ١٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـــ  ٦٧٩٧اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـــ  بررسي
واگذاري بخشي از وظايف و اختيارات شهردار در " "شهرداري ٩٩ضابطه اجرايي تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه سال  ١٥تبصره

  ."امور جاري و عمراني و اداري و ... به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري

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

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

  .داشتند

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 

 يزيرهسبز برنام يفضا يبرا اميا نيدر ابايد  نكهيبا اشاره به ا ضمن عرض سالم، شهر رشت ياسالم يشورامحترم  سيرئ ي،نرگس رمضانپوراحمد در ابتدا آقاي 
 يرخب ييرفته است. ما به دنبال بازگشا نياز ب يخوب يكار طيفرصت از دست برود شرا نيااست و اگر  كينزد يو درختكار يل كارا: فصل نهاظهار كردندكرد، 

است كه دو طرف  اين بنده شنهاديپ .ي خواهيم بودد٨ ابانيشاهد افتتاح خنيز  يزودبه كنيم.تشكر  يدر شهردارمان همكارانزحمات از  ديو با ميهست هاابانيخ
 زيبتن آن ن يرو كه يسبز در شهر يتأسف است سرانه فضا هيما افزوده شود.سبز شهرمان  يفضاتا بر د ودارد نهال جوان كاشته ش يخوب يكه فضا يد٨ ابانيخ
  كمتر است.نيز كشور  يريكو ياز شهرها شوديسبز م اهيگ

 اهيگل و گ ديبه خر يازين گريد گيري از آنبا بهره تا پتانسيل اين را داردشهر رشت  يهااطراف رودخانه ي: فضاافزودند ،يكاربر بحث گل ديبا تأك آقاي رمضانپور
  .ديرس يبه خودكفائ نهيزم نيدر ا توانيو م نداشته باشيم اريبس يهاثيوحدهم با حرفو... آن نيهمچون كرج، پاكدشت، ورام يياز شهرها

 ؛انيآقا ي؛و خدمات شهر محيط زيست، هداشتو ب اجتماعي و يفرهنگ ،يعمران و توسعه شهر شورا؛ ونيسيسه كم يساؤ: الزم است بنده از رادامه دادند ايشان
س پاين طرح  دوارميام. داشته باشم ياژهيدانشسرا تشكر و يخيتار يبنا ديارائه طرح در خصوص خري، به جهت ذاكربهراد زاهد و  فرهام ،ي علوسيد امير حسين 

  .داري كردملك را نگه نيا توانب يجزئ راتييتغ اعمال تعميرات وانجام شود و با  قيتطب تهيدر كم دأييدر شورا و ت بياز تصو
چندان نه يها: درگذشتهندرشت، گفت رد يراثيم يهاوابسته به مسئله ساختمان يهاو سازمان نيمسئول يبرخ يريپذتيعدم مسئول اشاره بهبا  رييس محترم شورا

ز ما در حال ا .نندك فادهاست به نفع خود زمين آنجا ازآن ازپس تاكنند  شزيها راجازه دادند ساختمان يراثيبافت م يكه در مناطق مختلف دارا ميدور شاهد آن بود
آن در زمان الزم  از د و پسنخود را منصوب كن رانيمدهرچه زودتر  شانيشد كه ا ديتأكنيز شورا با شهردار رشت  يدر جلسه اعضا م،يدست دادن زمان هست

 جهت تالش براي وآمد افرادشاهد رفت گريكه ظرف دو هفته انتصابات خود را انجام دهند تا د ميبود خواستهما از شهردار  يعملكرد آنان باشند. از طرف يپاسخگو
   است، جزم شود. شدهيزيركه در سه سال گذشته برنامه ييهابرنامه ياجرا يبراشهردار و عزم  مينباش تصدي پست ها

 ٢٨/٨/٩٩ مورخ :         ١٧٢جلسـه شـماره:          
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   نطق پيش از دستور ناطق اول: 
  .ه ما بودب يكه تلنگر ايجاد شدرشتوندان  يبرا يتيو حساس افتادشهر  يبرا يگذشته اتفاق يدر روزها اظهار داشتند:شورا  محترم عضو، يرسولرضا در ادامه آقاي 

 هياول يناكه ب يبه هتل فردوس بيشده خارج شد، آس كه از آثار ثبت يخچيم يهمچون سرا ييبناها بيآن با تخر يو همزمان رياخ يهاي: بارندگندادامه داد ايشان
شده خارج شد و ثبت يبناها ستياز ل يعدالت ادار وانيد يساختمان برپا شد كه با رأ نيدر ا زياز دوره دوم شورا ن ياول شهر رشت بود و بخش ياستقرار شورا

  وجود دارد! يريپنج طبقه درگ ايدوطبقه  ييساختمان به بنا نيا لياكنون بر سر تبد
در  يراحتموجود، به يخيتار يبناها نيو هم يدر شهرمان همانند باغ زرباف ماندهيباق يخيتارآثار اندك  ميدانيم يخوب: ما بهندشهر رشت افزود يشورامحترم  عضو

سال  نيندچ رانيساختمان هتل ا ،يگريد يولتنهاد د چينه ما و نه ه م،يستيها نساختمان نيا يبرا يخوب انيخوشبختانه متول ايرفتن است. متأسفانه  نيحال از ب
رداري بهره ببه  ياقتصاددليل عدم نگرش  ماست، اما متأسفانه به اريهاست در اختسال زيو... ن ياست، ساختمان پست و شهردار يفرهنگ راثيم ارياست كه در اخت

در  ميداشته باش ينيكه اگر برف سنگ ميادهيرس جهينت نيبه ا يوز همگ: امرندكرد ديتأك يرسولآقاي   .ميها توجه ندارساختمان نيها چندان به اساختمان نياز ا
 يمناسب برا يگذارلياما ر شود،يبا ارزش محسوب م اريكار بس كيما  يبرا يخيتار يبنا كيخورد. حفظ  ميخصوص ساختمان فرهنگ و هنر به مشكل بر خواه

ظ و حف جاديمنظور االزم به يهامشوق يمتأسفانه تمام نكهيا انيبا ب شانيا  كند. مدل از كار كمك نيبه ا توانديم هانهيمز نيورود خود مردم به بحث مشاركت در ا
اما  ميكشور هست يشهرها نيتراز فرهنگ دوست يكيما  م،يفعال دار ينمايسالن س كيشده است، گفتند: در حال حاضر فقط تئاتر و... حذف يهاسالن نما،يس

ل مسائ نيبه ورود در ا بيمردم را ترغ ميااست كه ما نتوانسته نيماجرا ا تي. واقعمياو... را حذف كرده يميقد يبناها نما،يس يايساخت و اح يهاتمام مشوق مياآمده
 كيو... در  ستيز طيو مح داريافزودند: تمام آنچه در مورد توسعه پا يرسول يآقا  بوده است. شتازيپ يو هنر يكه همواره در مباحث فرهنگ يهم در شهرآن م،يكن
طرح  نيا نميبيكه م شومينگران م يساختمان دانشسرا زمان ديرشت به خر يطرح الزام شهردار دنينفره مطرح شده بود حذف شده است. بنده با د ٢٠حداقل  زيم

  دارد . ينگران يتناقض و تفاوت در رفتار جا نيشده است و به نظر بنده ا اند، ارائهكرده امضاها را حذف مشوق ليكه ذ يافراد نيتوسط هم
نظور ممناسب به يفضا ديبا يخيتار يبناها ياياح ياقدام شود و برا يقيعوارض تشو ياياست كه در بحث اح نيكردند: خواهش بنده ا ديمحترم شورا تأك عضو

  مشاركت شهروندان فراهم شود .

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:
دوستان  از عده ايشدن به انتخابات شوراها  كيبا نزد نكهيشورا با اشاره به ارئيس محترم كميسيون برنامه وبودجه و حقوقي  ،يعلو نيرحسيامجناب آقاي سيد 

ته از گذش گرانيكه توسط د يامور يريگيپ يبه آنان و تالش برا گريد ياطالعات از جاها يبرخ دنيبا رس اي كننديم يريگيموضوعات را پ يبرخ يشتريب تيبا جد
 ياز زبان اعضا ستيباياست كه حداقل م يزيشورا چ يرا انجام دهند، اما هرچه هست حفظ شأن شورا و اعضا ياقدامات كننديم يو در حال انجام بود سع يريگيپ

كه  دانميبه وجود آمده است، بنده نم يشهرستان موضوعات يمصوبات شورا و فرماندار نيماب يدر موارد مختلف راًي: اخندادامه داد ايشان  .رديشورا موردتوجه قرار گ
موارد به قوت خود  يشود و مابق يسازبند خالصه ٤بود كه  نيشد؟ قرار بر ا ديمصوبه جد كيبه  ليرخ داد كه تبد يدر نگارش مصوبات شورا در فرماندار يچه اتفاق

منظور به يكه تاكنون شهروند دانميم دي: بنده بعندكرد ديشهر رشت تأك يشورامحترم  عضو  م دهد.رفع موضوع فوق انجا يبرا يعزم يشهردار دوارميبماند. ام يباق
موضوع اگر وجود هم  نيبابت مطرح كرده باشد. ا نيبا مضمون پرداخت عوارض از ا يپاسخ يرشت مراجعه كرده باشد و شهردار يبه شهردار يخيتار يبناها ميترم

: ندگفت ران،ياز مد يبا تذكر به شهردار رشت و برخ يعلوآقاي   رفع شدن است.كار قابل نيا حهيال كيبا  داننديمامور هستند  انيكه در جر ييهاداشته باشد آن
كه شهردار رشت  يچند روز نيكه در هم ياگونه. بهخورديباشد رقم م اطالعيخود شهردار از آن ب ديكه شا ياز موضوعات به شكل ياست كه برخ نياحساس بنده ا

ه موضوعات نسبت ب ديباشد. با گريد ياگونهداشته باشند كه به يشورا برداشت يهستند كه اعضا يانهگودر حال انتقال مسائل به يكار خود را آغاز كرده است برخ
  از اتفاقات رقم خورده است. يپنجم رشت كوله بار يدر شورا زيو تاكنون ن ميتر عمل كنو عاقالنه ارتريهوش

   نطق پيش از دستور ناطق سوم:
در خصوص  يمجاز يدر فضا يخواسته عموم جاديبا اشاره به ا ،شورارئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري  ،يذاكربهراد  جناب آقاي

با حضور شهردار رشت در  تينها تماس حاصل كردند كه در زيشورا ن ياعضا اد و بموضوع بودن نيا ريگينهاد پمردم يها: سازمانندبحث ساختمان دانشسرا، گفت
  و تشكر كرد. رينهاد تقدمردم يهاسازمان نيا يهادر مرحله اول از تالش ديشد كه با يساختمان موضوع بررس نيمحل ا
ملك مذكور بوده است. هرچند كه انتظار ما  ديرشت به خر يبخش آن الزام شهردار كيانجام شد كه  ي: در خصوص ساختمان دانشسرا مذاكراتندادامه داد ايشان

 يخين تاراماكديگر ها و اشاره كرد كه در بحث خانه زيموضوع ن نيبه ا ديبا نيساختمان دانشسرا به موضوع ورود كند. همچن يبا توجه به ثبت مل راثيبود تا م نيا
  د.وش انجام ييهايزنيرا نيچن رسرايپدر  يشهر رشت همانند خانه نصرت رحمان
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رساند. اگرچه  جهيكار را به نت نيا تواني: اما آنچه هست با درست عمل كردن مندبه سر نبرد، گفت يخوب تيرشت در وضع يشهردار ديشا نكهيا انيبا ب يذاكرآقاي 
 اردهايليت مرش يكه شهردار ميگويرا خطاب به مردم شهر رشت م ني. اميو فقط نگاه كن مينيبنش گوشهكي دياز موارد دستمان كوتاه است، اما نبا يدر برخ ميدانيم

 متيسه برابر ق تيفيكيب يهاپوشكه كف يزمان يرسول يآقا كاشيبرد. ا نيبرابر واقع از ب نيچند يهمچون قراردادها يموارد يشهر را برا نيتومان پول ا
ندارد اما همچنان در حال اجراست  ينيبه بازآفر يربط چيكه ه ييهاو آسفالت و طرح ينيآن زمان كه طرح بازآفر كاشيا دادند،يشد تذكرات الزم را م يداريخر

 :ندشهر رشت، افزود يشورامحترم عضو  گريد ،رزاديفاطمه شخانم شده توسط  شهر رشت با اشاره به تذكر ارائه يشورامحترم  عضو  .شديتذكرات الزم داده م
 زيم نيشورا پشت ا ي. حضور اعضارنديقرار بگ ژهيموردتوجه و زيها نآن ديقرار دارند كه با ينامناسب طيرشت است در شرا يشهردار اريكه در اخت يياهساختمان

 يخاص مال طيبه علت شرا زيما ن ديوجود نداشت شا يدر مورد ما قضاوت كنند. اگر فشار افكار عموم ديو مردم با ميرويروز م كيو  مييآيمروز  كيبهانه است، 
  .ميتا چگونه اقدام كن كنديرا گوشزد م يبه ما موارد يخواسته افكار عموم نيو ا ميكرديرشت در خصوص ساختمان دانشسرا سكوت م يشهردار
در همان محل بوده  زيبا همان سا يدرخت ينيگزيخواسته مردم جا نكهي: با توجه به انداز معابر شهر رشت، گفت يكيبا اشاره به قطع درخت در  نيهمچنايشان 

ه نه مربوط به بند تمانساخ نياست. ا نيبحث هم زي. در مورد ساختمان دانشسرا نرديرشت قرار بگ يزد شهرداراست كه موضوع مورد گوش نياست، خواهش بنده ا
  وجود نخواهد داشت. گرانيمحكوم كردن د يوضوعات باشد جاها و نگاهمان مربوط به همان ممردم است و اگر بحث يساختمان برا نيا ،يگرياست و نه شخص د

: ندگفت كند؟يرا چه م كنديم افتيكه در يپول يدر مردم وجود دارد كه شهردار يباور نكهيا انيشهر رشت، با ب يشورا محترم سيرئبينا ،ام زاهدجناب آقاي فره
مبلغ را  نيكه ما ا كننديمردم فكر م ميتومان بودجه دار ارديليم ٩٠٠ ميكنياعالم م كهي. وقتشودياز بودجه ما محقق نم ياديكه بخش ز مياداده حيما بارها توض

  .شوديوروب و... مرفت نهيكه اكثر آن هز رسدينم زيدرصد ن ٥٠. بودجه محقق شده ما به ميدار اريدر اخت
 يگريد ليو طو ضياداره عر كيرا توأمان با  يگذارهيسرما نيامديريت و  روديم شيپ يگذارهيكه كار با سرما مياكرده ديتأك ني: ما همواره بر اندادامه داد ايشان

شهر  نيكه به ا يكسان اريدر اخت ميكه بتوان يگذارهيسرما يهادهي. استيها مشخص نبخش ريها و سابانك يما برا يگذارهيسرما يهاو بسته ميسپارينفر م كيبه 
 يدكتر ذاكر يو اشاره آقا گردديشورا باز نم نيموضوع فقط به ا نيا م،يزنيرا م گذارهي: ما تنها حرف ورود سرماندكرد ديتأك زاهدآقاي   وجود ندارد. كننديورود م

در حد توان شورا و  يورزش يهاميو ت يتوسعه فرهنگ، كمك به جامعه هنر يدر راستا يكه هر موضوع كنميموضوع را عرض م نيشدت درست است. تنها ابه
  اما در حد بضاعتمان بوده است. ر،يخ ميبگو ديبا شوديداستان داده م نيبه ا ينمره قبول مييمساعدت شده است، اگر بگو يردارشه
آن  ريتعم نهيهز يمردم شيما با پو ديشما اجازه مرمت بده گفتنديساختمان به ما م نينهاد در خصوص امردم يها: سازمانندكرد حيتصر شورامحترم  سيرئبينا

  .ديايساختمان دانشسرا به وجود ب ديبه خر ياتفاق سبب شد تا طرح الزام شهردار ني. اميكنيم نيرا تأم

   اعالم وصول طرح ها و لوايح:

دبيرخانه شورا در در  ٢٦/٨/٩٩مورخ   ١٩٠٤ثبت شده به شماره  ١٨/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٧٠٨ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ ١
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت  "قانون شهرداري منطقه چهار ١١٠ماده "خصوص

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

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٦/٨/٩٩ مورخ ١٩٠٥ شماره به شده ثبت ٢٠/٨/٩٩ مورخ  ١٣٩٩ـ ٦٨٣١ ـ رفش شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٢
با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي، ضمن  "طرح احداث مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت"

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

شورا درخصوص  دبيرخانه در ٢٦/٨/٩٩ مورخ ١٩٠٣ شماره به شده ثبت ٢٠/٨/٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ ٧٢٣٢ رف ـ ش شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٣
ر و أخذ رأي، ضمن مخالفت با دو فوريت و يك فوريت با قيد دو فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظ "افتتاح حساب بانكي عامل خزانه"

  آن، به اتفاق آرا مقرر شد؛ به صورت عادي به كميسيون ذيربط ارجاع شود.
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  دستورات جلسه : 

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 مورخ ١٩٣٩ شماره شورا بهطرح دوفوريتي نه تن از اعضاي محترم شورا ثبت شده در دبيرخانه 
الزام شهرداري رشت به تملك عمارت دانشسراي "طرح تصويب و بررسي مبني بر ٢٨/٨/٩٩

  پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف و ماده واحده به شرح؛(طرح"رشت
  :واحده ماده

ز ا شهرداري رشت ملزم مي گردد با قيد فوريت ضمن ارائه پيشنهاد به منظور تأمين اعتبار الزم -
طريق جا به جايي رديف هاي بودجه اي فاقد اولويت خاص، نسبت به تملك بناي تاريخي دانشسرا 

  و آماده سازي طرح مرمت و بهره برداري آن در قالب مجموعه فرهنگي اقدام نمايد.

شهرداري رشت مي تواند با توجه به بافت، سابقه وموجوديت ساختمان و بناي مذكور بعد از  -
ت، با رعايت استانداردهاي نگهداري ابنيه تاريخي برابر پروتكل هاي مربوطه، از بناي تمليك و مرم

مذكور به عنوان محل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت و يا مجموعه هاي 
  حوزه فرهنگ بهره برداري نمايد.

     

  خالصه مفيد مذاكرات :
ساختمان مورد اطالع دوستان  نيا خچهي: تارندطرح گفت نيدر خصوص ا ،شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكم محترم سيرئ ي،علو نيرحسيام ديسآقاي 
 ينظام استفادهها مورد و پس از حمله روس گرفتيمورد استفاده قرار م يو فرهنگ يعنوان آموزشعمارت در ابتدا به نيفرهنگ دوست ما قرار دارد. ا زانيو عز

  وجود دارد. زيدوم ن ياز افراد مربوط به زمان جنگ جهان يبرخ مكان قبور نيواقع شد و در ا
 يالم طياست؛ اما با توجه به شرا النياستان گ يفرهنگ يغن تيساختمان، حفظ و ارائه ظرف نيو حفظ ا اءيطرح اح ني: اهداف اندشورا ادامه دادمحترم  عضو

 ازمنديمرمت ن يبرا ينيچننيا يموضوع توجه داشت كه بناها نيبه ا ديرشت، با يمورد تملك شهردار يهاخاص ساختمان تيوضع نيو همچن يشهردار
مرمت اقدام كرد، اما امكان  يكه از فردا برا ستين نيچننياست و ا يفرهنگ راثيطرح مرمت توسط م ديو تائ يطرح مرمت عمران يسازاخذ مشاور، آماده

 خصوص نيدر ا يمالك عمارت دانشسرا حضور داشته و مذاكرات لي: وكندافزود ايشان  وجود دارد. زين ياز بروز مشكالت بعد يريجلوگ يبرا ياقدامات فور
 زين يفرهنگ راثيتشكر كرد. دوستان ما در م زيسازمان عمران ن ينياز شهردار رشت بابت اجازه انجام مذاكرات توسط مسئول بازآفر ديانجام شده است و با
  اند.خصوص داشته نيمذاكرات الزم را در ا

 يمتيق موجود موافق است با طيبا توجه به شرا زي: مالك نندندارد، گفت يگريد يارزش اقتصاد يفرهنگ تيجز فعالفوق به يبنا نكهيا انيبا ب يعلوآقاي 
 كرده ملك آن را مرمت ديپس از خر ياست كه شهردار نيا شنهادهاياز پ يكبرساند. يفروش  آن را بهملك است  نيا نيزم متيبه ق كينزد شتريمناسب كه ب

استفاده مختلف  مراسم يبرگزار يبرا زين يو بخش يعنوان اداراز آن به يقرار دهد. تا بخش يمثال سازمان فرهنگ يخود، برا يهااز سازمان يكي اريو در اخت
  .از طرح فوق است ياقتصاد دهطرح و استفا كي هيته يبرا يگذارهيسازمان سرما اريملك و قرار دادن آن در اخت نيا هيته يمذاكره برا گريد شنهادي. پشود
موضوع مورد استفاده قرار  نيدر ا ميتوانيو م ميانكرده ياستفاده خاص ي: عمالً از بودجه عمرانندمارت دانشسرا، گفتع متيبا اشاره به ق، شورامحترم  عضو

 ندهيآ يبرا ينيچننيا يمعابر نشده است و قطعاً انجام كار ييها منجر به بازگشاكه پس از گذشته سال شده يداريخر ييهاها بارها ملك. در بحث تملكميده
  خواهد ماند. ياز شورا باق يادگاري

د تا ا ابالغ خواهد شبه م يرفته و با موافقت فرماندار يبه فرماندار بي: طرح فوق در صورت تصوندكرد ديشده، تأك آور بودن طرح ارائهبا اشاره به الزام ايشان
  انجام شود. ترعيسر وقف نديشده است تا فرآارائه تيصورت دو فورعلت طرح به نيكار خود را آغاز كند و به هم ياقدامات بعد يازآن براپس يشهردار
 يمرمت كل يو پس از انتشار اسناد برا دهيرس انيشهردار رشت به پا نياول ،عيرف ليخل رزاي: طرح مرمت عمارت حاج منداظهار داشت نيهمچن يعلوآقاي 
 يموضوعات نيچن ديباهستيم كه ما  اما اين دارد يليو طو ضيآنكه دستگاه عر رغميعل يفرهنگ راثيسازمان م نكهيا انيشورا با بمحترم  عضو  شد.خواهد اقدام 

شورا  حترمم استيكه در اتاق ر يا. از زمان جلسهميباش ريگيپ ديما با اورنديها به ما فشار بآنكه آن يجاه طرح مرمت ب در خصوص: ندگفت م،يكن يريگيرا پ
مت ها به سوقت حملهرخ بدهد، آن ي. فقط خدا نكند كه فردا اتفاقه استرفتيصورت نپذ ياقدام چيبرگزار شد تا به امروز ه يفرهنگ راثيبا حضور معاون م

 يهاساختمان تيطرح با اشاره به وضع نيدر خصوص ا زين ،شهر رشت يشورامحترم عضو  ،پور يحاج لياسماعسپس آقاي   خواهد بود. يشورا و شهردار
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ه پاسخ بدهد؟ ما اعتبار الزم را نداشت ديبا يچه كس زديو چند سال بعد فرو بر ميكن يداري: ما اگر عمارت دانشسرا را خرندرشت، گفت يشهردار تيتحت مالك
و آن زمان  ميكرد يداريرا در آن زمان خر ليخل رزايبود، ساختمان م بيدر حال تخر رزاياول ساختمان م يشورا. در زمان مياعتبار را جذب كن نيا ديو با

امكان مرمت دارد  ايساختمان را نگاه كند كه آ تيتا وضع ميرا آورد انيمهندس واهان ميكرد يداريكه ما ملك فوق را خر ي. زمانگفتنديتمام شهر به ما بد م
 يبرا ي! حتخواهندي. همه از ما كمك مميباش دواريام يفرد چيبه كمك ه ديامر نبا ي: ما در ابتداندكرد ديشهر رشت تأك يشوراترم مح عضو  ر؟يخ اي

 يانتظار چيكمك كرده است. ما ه يشهر به شهردار نيدر ا ديبگو دياينفر ب كي! كننديطلب م يرا از شهردار يو صندل كروفنيمراسم هم م كي يبرگزار
: ندده، گفتششهر رشت در پاسخ به سؤال مطرح يشوراو اجتماعي  يفرهنگ ونيسيكممحترم  سيرئ ي،ذاكر بهرادآقاي دكتر   .ميداشته باش كسچيه از دينبا
كار، مرمت سقف عمارات دانشسرا انجام شود و تا  نديفرآ ياست كه تا اجرا نيبنده ا شنهاديساختمان فوق امكان مرمت را دارد. پ ،با كارشناسان يزنيرا يط

  .دينما يريگيرا پ يبخش خصوص هب يواگذار طيشرا يشهردار ،يزمان واگذار

  متن مصـوبه شـورا:
(طرح پيوستي)  "الزام شهرداري رشت به تملك عمارت دانشسراي رشت"با دو فوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر 

  هداف و ماده واحده به شرح؛مشتمل بر مقدمه، ا
  :واحده ماده

ـ شهرداري رشت ملزم مي گردد با قيد فوريت ضمن ارائه پيشنهاد به منظور تأمين اعتبار الزم از طريق جا به جايي رديف هاي بودجه اي 
  مجموعه فرهنگي اقدام نمايد.فاقد اولويت خاص، نسبت به تملك بناي تاريخي دانسرا و آماده سازي طرح مرمت و بهره برداري آن در قالب 

ـ شهرداري رشت مي تواند با توجه به بافت، سابقه وموجوديت ساختمان و بناي مذكور بعد از تمليك و مرمت، با رعايت استانداردهاي 
شهرداري رشت و يا هاي مربوطه، از بناي مذكور به عنوان محل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي نگهداري ابنيه تاريخي برابر پروتكل

 گرديد. موافقت آرا اتفاق مجموعه هاي حوزه فرهنگ بهره برداري نمايد. و مفاد طرح پيشنهادي، به
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  

  

  ٢ـ١

ثبت شده به  ٢٢/٨/٩٩مورخ  ١٠٧٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و اظهار نظر پيرامون  ٢٢/٨/٩٩/ش مورخ ١٨٨٣/٩٩شماره 

  به شرح:  ٣٠/٧/٩٩مصوبات يكصد و شصت و هشتمين جلسه مورخ  ٢و  ١بندهاي 
ات دائر بر الزام شهرداري به طراحي جداره شهري و مسير ويژه دوچرخه مصوب ١اسناد و مدارك بند ـ ١

ساختمان هاي خالف ساخت  ١٣٩٩مصوبات دائر بر آيين نامه ارزش معامالتي سال  ٢سواري و بند 
واصل نشده و نسبت به مفاد آنها ابهام وجود دارد. پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.                          

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
 شهر را مشخص ندهيمسائل آ ي: برخندشهرستان، گفت يشده توسط فرماندارمطرح راديدر خصوص ا ي، عضو محترم شورا،علو نيرحسيامدر ادامه آقاي سيد 

است  نيبنده ا شنهاديهم وجود دارد؟ پ يضمن زينه؟ مگر در قانون چ اياست  حيكه صح داندينم قيتطب ئتياست و خود ه ي. استناد موضوع ضمنكنديم
 گريتفاق دا كي نيازاشي: پندخصوص گفت نيدر اي، عضو محترم شورا، رسول ضاآقاي ر  .ميدفاع كن ميخصوص بتوان نيو در ا ميخود را ارائه كن حاتيكه توض

 اريز ديايموضوع ب نينبود كه در مصوبه ا نيا هب يازيكند، اصالً ن نيپروژه را تأم يهانهيهز يروش كياز  توانديم يشهردار ست،ين راديا نيداده است، ارخ
  .انجامديشده و به طول م دهيحل اختالف كش يكار به شورا ميباش هداشت زيوع نبر موض يو ما اگر پافشار شوديسوءتفاهم م جاديباعث ا

 يبر رو ميبخواه اي م،يوارد شده را اصالح كن راديا ستيبايم اي: دو راه وجود دارد، ندكرد ديخصوص تأك نيدر ا ، رئيس محترم شورارمضانپورآقاي احمد 
  .ميكن يموضوع خودمان پافشار

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

الزام شهرداري به طراحي جداره شهري و "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٣٠/٧/٩٩مورخ  ١٦٨مصوبات جلسه  ٢و  ١ـ بند هاي 
 ؛ مدارك به پيوست ارسال مي گردد."١٣٩٩ماني سال آيين نامه ارزش معامالتي ساخت"و   "مسير ويژه دوچرخه سواري

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢

ثبت شده به  ٢٢/٨/٩٩مورخ  ١٠٧٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و اظهار نظر پيرامون بند  ٢٢/٨/٩٩/ش مورخ ١٨٨٣/٩٩شماره 

  به شرح:  ٣٠/٧/٩٩مصوبات يكصد و شصت و هشتمين جلسه مورخ  ٣
 –قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري  ـ اوالً با تصويب٢

قانون  ٢٤قانون شهرداري منسوخ ضمني به نظر مي رسد. ثانياً ماده  ١١١ماده  ١٢/١٠/١٣٨٩مصوب 
ي نوسازي و عمران شهري (اخذ ملك بيش از ميزان مورد احتياج شهرداري) با توجه به نظريه شماره

فقهاي معظم شوراي نگهبان خالف موازين شرع مي باشد.  ٢٦/١١/١٣٨٩مورخ  ٤١٥٢٩/٣٠/٨٩
مصوبات دائر بر تكليف شهرداري به تملك اراضي و امالك خارج از پروژه بازگشايي  ٣بنابراين بند 

                                                                                                                             محور كوچكي(بلوار اصفهان به فاز دوم بلوار معلم) مغاير شرع و قانون است.                   

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
................................................................................................................................................................................................................................................  

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

پروژه بازگشايي محور كوچكي(بلوار اصفهان به فاز "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٣٠/٧/٩٩مورخ  ١٦٨مصوبات جلسه  ٣ـ بند 
لك اراضي و امالك خارج از پروژه، توافق با مالكان زمين هايي است كه در اطراف ؛  مقصود از تكليف شهرداري به تم"دوم بلوار معلم)

پروژه مزبور قابليت بارگذاري براي استفاده عمومي از جمله ايجاد فضاي سبز را دارد و هدف تملك قهري و اجباري ناشي از اجراي طرح 
شد. شهرداري رشت بعنوان يك شخص حقوقي مي تواند امالكي هاي مصوب شهري (در اينجا طرح بازگشايي بلوار شهيد كوچكي) نمي با

 را با توافق با مالك و پيش بيني در بودجه و رعايت آيين نامه مالي و قوانين مربوطه خريداري نمايد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

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

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٣

ثبت شده به شماره  ٢٢/٨/٩٩مورخ  ١٠٧٨٩/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و اظهار نظر پيرامون مصوبات يكصد و شصت و  ٢٢/٨/٩٩/ش مورخ ١٨٨٣/٩٩

  به شرح:  ٣٠/٧/٩٩هشتمين جلسه مورخ 
) قانون نوسازي و عمران ١٩ها و آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده ( آيين نامه مالي شهرداري ٤٦بر اساس ماده -٣

شهري، چنانچه بخشي از معابر عمومي شهر فقط پس از اجراي طرح هاي مصوب شهري (جامع و تفصيلي) به نحوي 
داري رتغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن به عنوان معبر عمومي سلب  گردد با تشخيص شه

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

ق آن به ملك يا امالك مجاور به ترتيب مقرر در آيين را نداشته باشد، شهرداري مي تواند معبر مذكور را جهت الحا
نامه اخير به قيمت كارشناسي روز كاربري ملك الحاقي به معبر متروك... توسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب 

متر مربع از جاده متروك جهت تجميع با  ٣/٦٢٠مصوبات دائر بر واگذاري  ٤شهرداري واگذار نمايد. علي هذا در بند 
به مالكيت آقاي ؟ حسن زاده(شركت توليدي و  ١٦٢متر مربع از پالك ثبتي  ٧٤/١٥١٥عوض  ١٦٢و  ١١٤هاي  پالك

متر مربعي نامبرده چه طرح عمراني دارد؟ ثانياً آيا  ٧٤/١٥١٥صنعتي يراق سازان) اعالم نشده اوًال شهرداري در ملك 
رسيده؟ مستقالً قابليت صدور پروانه ساختمان ندارد؟ متروك شدن قطعه مورد نظر از جاده به تأييد را ه و شهرسازي 

مجاور معبرمتروك هستند؟پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.                                                                    تنها امالك ١٦٢و  ١١٤و پالك هاي 

      

  ...........................................................................................................................................................................................................................................  مفيد مذاكرات :خالصه 
  مصـوبه شـورا:متن 

  مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛
متر مربع از جاده متروك جهت تجميع با پالك هاي  ٦٢٠شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  واگذاري  ٣٠/٧/٩٩مورخ  ١٦٨مصوبات جلسه  ٤ـ بند 

به مالكيت آقاي حسن زاده در مسير جاده محلي احداث شده قرار دارد و طرح  ١٦٢متر مربع از پالك ثبتي  ٧٤/١٥١٥ول: ... ،  پاسخ موضوع ا ١٦٢و  ١١٤
مالك اجرا و ملك مزبور در زمان اجراي طرح تصرف شده است و حاليه جزئي از جاده محلي موجود مي باشد كه عليرغم تصرف و اجراي طرح ، هنوز از 

متعلق  ١٦٢و  ١١٤يداري نشده است. حاليه نامبرده درخواست نموده است كه جاده متروكي كه در مجاورت و محصور بين دو ملك ( اقاي حسن زاده ) خر
  كه در مسير طرح واقع شده است جهت تجميع با پالك هاي ثبتي فوق به ايشان منتقل گردد. ٧٤/١٥١٥به وي مي باشد بعنوان معوض ملك  وي به متراژ 

  متروك بودن جاده را تاييد نموده است كه تصوير آن به ضميمه ارسال مي گردد. ١٥/٤/٩٩ –/ص ٢٣١٠٦/٩٩اه و شهرسازي طي نامه شماره دوماً: اداره ر
متر في مابين اين دو پالك كه تصوير آن نيز پيوست مي  ١٥٤متر و طول  ٤سوماً : با توجه به نقشه پالك هاي ثبتي فوق الذكر و جاده متروكه به عرض 

(  ١٦٢و  ١١٤اداره راه و شهرسازي، جاده متروك في مابين و محصور بين دو پالك ثبتي   ١٥/٤/٩٩ –/ص ٢٣١٠٦/٩٩شد و با عنايت به نامه ي شماره با
 متعلق به آقاي حسن زاده) است ؛ و قابليت صدور پروانه به صورت مستقل را نيز ندارد.

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

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

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به  ٢٩/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٥٨٤اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٧٨٥شماره 

ايمن سازي معابر و تهيه امكانات و "تحت عنوان  ٣٠١٠١٠٠٢نسبت به افزايش اعتبار رديف 
خريد "تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢ريال و رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "ملزومات ستاد بحران

ات اساسي ماشين آالت عمراني و خدمات شهري به تجهيزات، نگهداري و تعمير
ريال با كسر از  برخي رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٢ريال مجموعاً به مبلغ    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢مبلغ

هاي بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي (پيوستي) و اضافه نمودن به رديف هاي بودجه 
اقب آن بارش نزوالت آسماني و صدرالذكر و با عنايت به در پيش بودن ايام سرد سال و متع

لزوم اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از بروز حوادث غيرمترقبه احتمالي در سطح شهر و 
تهيه تجهيزات مورد نياز، علي الخصوص ادوات برف روبي مناسب كه شهرداري رشت نيز با 

 امه ريزيمشكل فرسودگي ناوگان خودرويي مكانيزه مواجه مي باشد و به منظور انجام برن
روب، با امعان نظر به كمبود مدون جهت ابتياع ملزومات و اجاره ماشين آالت سنگين و برف

  هاي مربوطه در بودجه سال جاري، اقدام نمايد.اعتبار در رديف

در كميســيون برنامه و 
بودجه و حقوقي شــورا 
يحــه  ــا ال طرح و ب م
پيشــنهادي شــهرداري 

  موافقت گرديد.

  

سيون عمران و  در كمي
توســعه شــهري شــورا 
يحــه  ــا ال طرح و ب م
پيشــنهادي شــهرداري 

  موافقت گرديد.

١٦٣  
  
  
  
  
  
٢٣٨  

١٨/٨/٩٩  
  
  
  
  
  

٢٦/٨/٩٩  

  خالصه مفيد مذاكرات :
 يهايياصالح بودجه تملك دارا حهيدر خصوص ال ،شهر رشت ياسالم يشورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ ي،علو نيرحسيامآقاي سيد 

 ارديليم ٣٨٩رشت تا به امروز  ي: شهردارندگفت ،در فصل سرما ياحتمال رمترقبهياز بروز حوادث غ يريالزم جهت جلوگ رياتخاذ تداب يدر راستا ياهيسرما
 ١٣٦و  يجار هنيهز ١٧٣تومان،  ارديليم ٣١٠ نيتومان است. از ا ارديليم ٣١٠شده در حوزه اعتبارات اعتبار شده و ثبت نيتأم نهيداشته و هز يتومان وصول

 ١٣٦تومان از  ارديليم ٤٨ يعنيسبز،  يفضا ارديليم ١٠شده در حوزه پسماند و حقوق و دستمزد پرداخت ارديليم ٣٧در  نكهيا حيبا ذكر توض يعمران ارديليم
 يحوزه عمران يمداوم برا صورتكه به يراتييدر نظر گرفت كه با توجه به تغ ديموضوع را با ني. اميرسيم ١به  ٢يا   ٢ به ٢تومان كسر شود به نسبت  ارديليم
 ٧٢به  ٢٨، ٧٠به  ٣٠كه در عملكرد در حال اتفاق افتادن است، نسبت  يزي: چندافزودايشان    قرار دارد. يتيوضع نيدر چن يكرد حوزه عمران نهيهز ديآيم

غالب امر صفر، صفر،  مينيبيرا م هافيرد يها و... وقتدر مراكز، سازمان ديكنينگاه م يشهردار نههزي –كه به گزارش درآمد  ياست، زمان يبه عمران يجار
: دوستان گفتندشهر رشت  يشورامحترم  عضو  .ميعقب هست زيدرصد ن ٥٠ يال ٤٠حدود  زيآسفالت ن يبرا يتاست. ح شدهينيبشيصفر نسبت به بودجه پ

در  نهيزم نيتومان بودجه در ا ارديليم ٣از  شيكه ب يطيهم در شراند سال گذشته نشود، آنو مان ديايب شيدارند كه ممكن است بحران برف پ نيبر ا ديتأك
 يبرا يعنيدرخواست مازاد بر آن دارند؛  گريتومان د ونيليم ٢٠٠و  ارديليم ٤است و  يبرف استندبا يتومان آن برا ارديليم كينظر گرفته شده كه حدود 

ممكن است  رايز رد،يبگ ميتصم ديموضوعات با ني. شورا با علم به اشوديتومان در نظر گرفته م ارديليم ٨به  كينزد يو بحران برف عدد آالتنيماش ريتعم
اظهارات  نكهيا رغميگذشته عل ال: سندكرد حيتصر يعلوآقاي   .ديايب رونيمختلف ب يهاقدر دست دوستان باز باشد كه از دل ماجرا پاداشكرد آن نهيدر هز

 يبرا ياما اكنون شهردار د،يتومان رس ونيليم ١٥٠و  ارديليم كيدر بحث برف وجود داشت مبلغ كار به  يخصوص مانكاريپ يافتيدر خصوص مبلغ در ياديز
احمد قاي پس از آن آ   .رسديمبلغ درخواست شده م نياست كه به ا هها و مركز در نظر گرفتسازمان يبرا زيرا ن يتومان و مبلغ ونيليم ٥٠٠هر منطقه 

مبلغ  ٩٩آن را مشخص كرده است. در بودجه سال  زيگذار نباشد و قانون يو عمران يجار نيب ديبا يا: رابطهندشهر رشت، گفت يشورا محترم سيرئ ،رمضانپور
 ونيليم ٣٠٠و  ارديليم كي يگريد فيدر نظر گرفته شده است، در رد ٢٠٠و  ارديليم ٢مبلغ  حهيال نيدر ا م،يدار اريتومان در اخت ونيليم ٥٨٠و  ارديليم ٢

نباشد كه  يافردا بهانه نيم خورده است، اما اه : اساس بودجه ما بهندافزود ايشان   .ميدار اريتومان در اخت ونيليم ٨٨٠و  ارديليم ٣ يعنيتومان وجود دارد، 
آقاي   آن صحبت شود. ياست بر رو اديتومان ز ونيليم ٢٠٠و  ارديليم ٤مبلغ  ديكنينكرده است. اگر فكر م يشود كه كار نيمحكوم به ا يشورا و شهردار

به  ستيباي. مميو با آن موافقت كن نيتأم ستيباي: ما اعتبار الزم را مندخصوص اظهار داشت نيدر ا ،شهر رشت يشورامحترم عضو  ،پور يحاج لياسماع
را  شتر يشهردار يبرا ديجد آالتنيماش ديخر طيشرا ياعتبارات دولت نيتا با تأم ميتالش كن ديبا زين آالتنيماش ني. در بحث تأمميشهردار اعتماد كن

را بدهد،  يشهردار آالتنيماش راتيتعم نهيحاضر است تمام هز ديگويم يشهردار مانكاريپ نكهيشهر رشت با اشاره به ا يشورامحترم  عضو  .مييفراهم نما
جاها مانع  يبدهد، اما برخ يرا به شهردار آالتنيماش نيا ازياستفاده كند و در زمان ن يخود شهردار يهاژهپرو يفقط برا يشهردار آالتنيدر مقابل از ماش

  .شوندياز انجام كار م
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  متن مصـوبه شـورا:
ستاد ايمن سازي معابر و تهيه امكانات و ملزومات "تحت عنوان  ٣٠١٠١٠٠٢افزايش اعتبار رديف  "با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص

خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات اساسي ماشين آالت عمراني "تحت عنوان ٤٠٣٠١٠٠٢ريال و رديف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠به مبلغ  "بحران
هاي ريال با كسر از  برخي رديف هاي بودجه تملك دارائي ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٢ريال مجموعاً به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٢و خدمات شهري به مبلغ

 ، به اتفاق آرا موافقت گرديد."يوستي) و اضافه نمودن به رديف هاي بودجه صدرالذكراي (پسرمايه
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ـ  ثبت شده به شماره  ١٤/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٧٩٧اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت به منظور تسريع در  ١٥/٨/٩٩مورخ   ١٨٣٤

شهرداري  در نظر دارد؛ نسبت به واگذاري روند اجراي امور و تمركز زدايي و پيشبرد اهداف 
بخشي از وظايف و اختيارات شهردار در امور جاري و عمراني و اداري و ... به استناد تبصره ذيل 

قانون تشكيالت و  ٨٠ماده  ١٤قانون شهرداري ها و با در نظر داشتن تبصره ذيل بند  ٥٤ماده 
قانون شهرداري هاو به  ٧٩هرداران ماده وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور وانتخاب ش

معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري با عنايت به اينكه كليه اقدامات انجام شده در 
راستاي بودجه و اعتبارات مصوب و مقررات مربوطه و شرح وظايف شهرداري رشت انجام خواهد 

ا شهردار رشت خواهد بود اقدام ها صرفاً بپذيرفت و اختيار ترك تشريفات مناقصه و واگذاري
ضابطه  ١٥نمايد و همچنين در نظر دارد، نسبت به افزايش اختيارات شهردار موضوع تبصره 

تا  شهرداري،  از سقف ده ميليارد ريال ٩٩اجرايي تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه سال 
مورخ  ٥٧٦٠٧/ت ٩٨٥٣شماره كه سقف مشخص در مصوبه  ريال ٠٠٠/٩٠٠/٩٦١/٢٩ ميزان مبلغ

مي باشد،  به منظور  ٩٩هيات وزيران در خصوص نصاب معامالت شهرداري ها در سال  ٧/٢/٩٩
آئين نامه معامالت شهرداري ها و حدود ابالغي وزارت  ٣٣تسريع انجام امور به استناد ماده 

كشور، تشخيص و انجام معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه با توجه به صرفه و صالح 
  اري رشت و در مواقع ضروري، اقدام نمايد.شهرد

شترك  سه م در جل
ـــيون هــاي  كميس
جه و  مه و بود نا بر
حقوقي و عمران و 
ـــهري   عه ش ـــ توس
با  ـــورا مطرح و  ش
اليحه پيشـــنهادي 
ــا  ــرداري ب شــــه
ــالحاتي موافقت  اص

  گرديد.

١٦٥  
  
  
  
٢٣٨  

٢٦/٨/٩٩  
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  اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ٥/٩/٩٩را روز  چهارشنبه مورخ ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا 

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

  
  

  
  

  خالصه مفيد مذاكرات :
هردار به ش اراتيو اخت فيوظا ضيتفو ياعطااليحه شهر رشت در خصوص  يشورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ ي،علو نيرحسيامآقاي سيد 

موضوع در نظر  نيدر نظر گرفته و در بحث حقوق و دستمزد ا فاتيترك تشر يتومان برا ونيليم ٩٩٦و  ارديليم ٢: سقف نداظهار داشت... و  نيرشت، معاون
  .ودانجام ش نهيت امكان صدور چك و هزگرفته شد كه باالتر از سقف معامال

  متن مصـوبه شـورا:
هاي سرمايه اي بودجه ضابطه اجرايي تملك دارايي ١٥افزايش اختيارات شهردار موضوع تبصره"با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص

 تا ميزان مبلغ ميليارد ريال ، از سقف دهوزيرانمحترم هيات  ٧/٢/٩٩مورخ  ٥٧٦٠٧/ت ٩٨٥٣شماره مصوبه برابر  "شهرداري ٩٩سال 
واگذاري بخشي از وظايف و اختيارات شهردار "ريال به اتفاق آرا موافقت گرديد و در ارتباط با پيشنهاد شهرداري مبني بر ٠٠٠/٩٠٠/٩٦١/٢٩

 به اتفاق آرا موافقت گرديد:، با اصالحاتي به شرح زير "در امور جاري و عمراني و اداري و ... به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري

  ـ اجازه تفويض اختيارات به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري تا سقف معامالت متوسط اعطا مي گردد.

هاي مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل توسط معاونين و مديران مناطق و سازمان ها بيشتر از سقف معامالت متوسط بالمانع مي پرداخت -
 طاي اختيارات رافع مسئوليت شهردار و ذيحساب مركزي نمي باشد.باشد و اع

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  ١٣٩٩ آذر
    ١٧٥الي   جلسه   ١٧٣جلسه 
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  بهداشت ، محيط زيست و خدمات شهري به دبيرخانه شورا ارائه نگرديد.گزارش عملكرد كميسيون  

  

  

  

  

 

تقسيط عوارض تمديد موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -
 .پروانه احداث شركت آتيه سازان مهر كاسپين 

برگزاري فراخوان موافقت با كليات اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -
شناسايي و جذب سرمايه گذار بازگشايي مسير رينگ جنوب غربي 

و مقرر گرديد : شهرداري، اراضي و امالك خارج از پروژه كه شهر رشت 
)   ٢٧/١١/٤٥(الحاقي  ١١١قابليت تمليك و بارگذاري دارد را به استناد ماده 

 شهرداري ها ، در قالب پروژه تمليك نمايد. قانون

 

 كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقيمهمترين مباحث طرح شده در 
 

برنامه ريزي و موافقت با  طرح كميسيون عمران و توسعه شهري پيرامون -
 شهري كالنشهر رشت.توسعه 

برگزاري فراخوان موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -
شناسايي و جذب سرمايه گذار باز گشايي مسير رينگ جنوب غربي 

 .شهر رشت 

قانون  ١١٠درخصوص اعمال ماده موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري -
 شهرداري منطقه چهار .

تقسيط عوارض تمديد رخصوص موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري د-
 پروانه احداث شركت آتيه سازان مهر كاسپين .

 يبرا يالزام سازمان آتشنشان پيشنهادي درخصوص طرح موافقت با -
 . شهر رشت يخيتار يتك بناها يمنيا تيوضع يبررس

 صاخت براي امالك فاقد سند رسمي  صدرو پروانهبررسي طرح شيوه نامه -

درخصوص قدر السهم تفكيك زمين داري بررسي اليحه پيشنهادي شهر-
 دارايي به شهرداري .

 

 كميسيون عمران و توسعه شهريمهمترين مباحث طرح شده در 

 

تعرفه عوارض خدمات موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص -
 ١٤٠٠و ارزش منطقه اي سال 

 

 كميسيون فرهنگي و اجتماعيمهمترين مباحث طرح شده در 

 

آخرين وضعيت دوربين هاي بررسي گزارش مهندس حسيني درخصوص -
كه مقرر گرديد : شهرداري درخصوص رفع مشكل كنتور  راهنمايي سطح شهر

برق دوربين ها اقدام و تا پايان سال دوربين هاي سطح شهر بدون مشكل راه 

 اندازي گردد .

متري جنوب  ٩٠درخصوص رينگ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري -
كه مقرر گرديد بمنظور شناسايي و جذب سرمايه گذار جهت غرب شهر رشت 

بازگشايي مسير رينگ حدفاصل ميدان گيل تا پل طالشان فراخوان عمومي 

 برگزار گردد .
 

 كميسيون حمل و نقل و ترافيكمهمترين مباحث طرح شده در 



  

~ ٨۵ ~ 
 

  

  ١٣٩٩ماه  آذر                  گانه شورا هاي پنجآمار عملكرد كميسيون
  

  بررسی شدههایتعداد نامه  تعداد جلسات  کمیسیون
  تعداد نامه های طرح شده   

  در صحن شورا         

  ٢ ٢ ٤  برنامه و بودجه و حقوقی

  ٠ - ٢  بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

  ٥ ٧ ٥  توسعه و عمران

  ٢ ٣ ٣  حمل و نقل و ترافیک

  ١  ١ ٢  فرهنگی و اجتماعی

  - - -  تلفیق

  

  دبیرخانه شورا

  فقره  ١٢٩ های وارده:تعداد نامه
  

وبودجه برنامه

  و حقوقی

  ،بهداشت

محیط زیست و 

  خدمات شهری

  و عمرانتوسعه  
و حمل و ترافیک

  نقل
  متفرقه  تلفیق     و اجتماعیفرهنگی 

١١١  -  ٢  ٢  ٥  ٣  ٦  

  فقره  ٢٣٥ تعداد نامه های صادره:

  

  جلسات رسمی شورا

  جلسه    ٣  :تعداد جلسات 

  مصوبه  ١٦  تعداد مصوبات:

   و بودجه و برنامه

  حقوقی     

  ،بهداشت      

   محیط زیست و  
  خدمات شهری  

  وتوسعه    

  عمران    

  و  ترافیک   

  ونقلحمل  
  متفرقه  تلفیق      و اجتماعیفرهنگی 

٦  -  ٢  -  ٤  -  ٤  
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لحاظ شدن  ـ موافقت با بند اول اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص مشاركت شهرداري و قبول هزينه كرد در پروژه هاي اقدام مشترك از طريق
المنفعه با اولويت سه هاي محرك توسعه عامعوارض صدور  مجوزهاي مربوطه همچون پروانه، انشعابات و... به عنوان آورده شهرداري در اين پروژه

اقدامات هاي فصلي از خانه سالمت سليماندراب) مشروط بر ارسال گزارش -خانه سالمت عينك –پروژه در حال اجرا (نهاد توسعه محله عينك 
اه علوم انشگصورت گرفته (از مرحله تعريف پروژه تا انعقاد توافق نامه و اجرا) و و موافقت با بند دوم اليحه پيشنهادي با صدور مجوز بهره برداري د

جانبه  فق نامه سهپزشكي گيالن از ساختمان خانه سالمت عينك (از امالك شهرداري كه با اعتبارات ملي بازافريني ساخته شده است) براساس توا
  خانه سالمت عينك و به مدت ده سال.

بوس و بخشودگي ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص بخشودگي بهاي خدمات شهرداري شامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد ميني
، فروردين ٩٨ربار فروشي و به مدت سه ماه (اسفند هاي خوا، به غير از غرفه"سابق) ١٣٣( ١٨١٢هاي پايانه و شارژ تاكسي كامل اجاره بهاي غرفه

  .)٩٩و ارديبهشت 

قانون شهرداري ها  در ارتباط با ملك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان واقع  ١١٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اجراي ماده 
  به مالك و در صورت لزوم انجام پاك سازي.در بلوار وليعصر ـ روبروي بيمارستان آريا،  به منظور صدور اخطار 

 ١٥٠٣٠٢از محل  رديف اعتباري  ريال كمك مالي به آقاي رضا نظري و٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص پرداخت مبلغ 
  ."ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان 

شهرداري، سازمانهاي تابعه آن و شوراي اسالمي شهر رشت (صورتهاي مالي شامل:  ١٣٩٩الي  ١٣٩٤لي از سالهاي ـ موافقت با حسابرسي حسابهاي ما
) توسط مؤسسه حسابرسي بيالن ٩٩و ٩٨،  ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤هاي ترازنامه، صورت درآمد و هزينه ها و صورت جريان وجوه نقد مربوط به سال

  ان براي هر سال.ميليون توم ١٢٠گزارشگر و با حق الزحمه 

متري  ٩٠ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص برگزاري فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه گذار جهت بازگشايي مسير رينگ 
  و مقرر شد؛  جنوب غربي شهر رشت حد فاصل ميدان گيل تا پل طالشان.

اطراف طرح كه قابليت بارگذاري براي استفاده عمومي از جمله ايجاد فضاي * شهرداري رشت توسط سرمايه گذار، نسبت به شناسايي امالك 
  سبز را دارد اقدام و از طريق توافق با مالكين و رعايت آيين نامه مالي و قوانين مربوطه اين امالك را خريداري نمايد.

  به شرح ذيل ؛ "آتيه سازان مهر كاسپينـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص تقسيط عوارض تمديد پروانه احداث شركت 
  ريال ـ افزايش يابد.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ريال به مبلغ   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ـ از مبلغ   %٢٠به  % ١٠* مبلغ پيش پرداخت از 

  * در صورت اجراي بند يك اين مصوبه، تقسيط دوازده ماهه الباقي مبلغ بالمانع است.
  ماهه باشد. * تمديد پروانه در حدود قانون و دوازده

  ها در چهار بند پيشنهادي در محدوده منطقه چهار به شرح؛قانون شهرداري ١١٠ ـ موافقت با اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص اجراي ماده
  .تفكيك شده مالكيت (وكالت) آقاي محسن جهان يار مقدم ١٨٧پالك  ٤١/٦٤زمين فرهنگيان واقع در بلوار شهداي گمنام پالك ثبتي  *
  ٤-٣-٨٣٠٠١-١٦زمين مالكيت آقاي شهريار رمضاني واقع در بلوار آيت اهللا رودباري نبش خيابان جوادزاده كد نوسازي  *
  ٤-٣-١٠٠٠٤-٧٦زمين الكتريك واقع در كمربندي شهيد بهشتي خ ملت مالكيت شركت الكتريك كد نوسازي * 
  . ٤-٣-١٠٣٥٦-٥٦ه بن بست ابراهيمي كد نوسازي زادزمين آقاي ميربخش نوري واقع در خيابان سردار جنگل خ قلي *

ادي اقتص-الزام شهرداري رشت به حمايت از ايمن سازي، حفظ، احياء و بهره برداري فرهنگي"ـ تصويب طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر
هادي خانم مهري شيرمحمدي و آقاي سعيد (پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و چهار تبصره، پيشن"تك بناهاي تاريخي شهر رشت

  به شرح زير؛  جعفري (كارشناسان شهرداري رشت)

 ١٣٩٩ آذر ماه اهم مصوبات شورا در 
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ماده واحده: به منظور حفظ و ماندگاري تك بناهاي ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت ملزم مي گردد، پس از أخذ هماهنگي هاي الزم با 
وضعيت ايمني ساختمان اقدام الزم را به عمل آورد. (به دليل عدم رضايت  مالكان خصوصي جهت بازديد ميداني از بناهاي موجود و بررسي

  مالكان، شماره تماس مالكين و يا رابطان آنها، پس از تصويب و ابالغ طرح در اختيار كارشناس آتش نشاني قرار مي گيرد.)
است، شهرداري رشت مي تواند با حكم قضايي نسبت به : در خصوص آن دسته از امالك ميراثي كه مالك انها نامشخص بوده و رها شده ١تبصره 

  بررسي ايمني بنا اقدام نمايد.
  تخفيف مي باشد. %١٠٠: كليه هزينه هاي عوارض مرتبط با مرمت اين بناها مشمول ٢تبصره 
اقدامات الزم را انجام داده و  : شهرداري مكلف مي گردد كه نسبت به جمع آوري اطالعات مرتبط با ساير بناها يا بافت هاي تاريخي شهر٣تبصره 

  گزارشي به شوراي اسالمي شهر رشت جهت بررسي اقدامات تشويقي بعدي ارائه نمايد.
: شهرداري مكلف مي گردد به منظور تشويق مالكان حقيقي و حقوقي اين بناها جهت مرمت، حفظ و احياي آن بسته هاي تشويقي عوارضي ٤تبصره 

  ه و جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه نمايد. و سرمايه گذاري را آماده نمود

الزام شهرداري رشت به تشكيل دبيرخانه بزرگداشت يكصدمين سال شهادت ميرزا كوچك خان "ـ تصويب طرح اعضاي محترم شورا مبني بر
  به شرح؛ (پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و دو تبصره"جنگلي

شت مي بايست با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي و هم افزايي كليه نيروها و امكانات به جهت ايجاد هماهنگي بين ماده واحده: شهرداري ر
دستگاه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و... ، تشكاهاي غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد، ضمن تشكيل دبيرخانه در راستاي برگزاري 

  سالگرد شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي تالش نمايد.هر چه باشكوه تر آيين هاي يكصدومين 
بايست ظرف مدت دو هفته پس از تصويب از سوي شهرداري پيشنهاد به تصويب كميسيون فرهنگي ها و اركان دبيرخانه مي: دستورالعمل١تبصره 

  اجتماعي شوراي اسالمي رشت برسد.
ين هزينه ها در رديف هاي مرتبط فرهنگي، اجتماعي (مركز، سازمان هاي در خصوص تأم ١٤٠٠: شهرداري رشت مي بايست در بودجه ٢تبصره 

  تخصصي مرتبط) پيش بيني نمايد.

  ـ بررسي اعتراضيه هاي فرمانداري به مصوبات شورا با موضوعاتي به شرح؛
  * حمايت مالي به پليس راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي.

مسكن مهر به آقاي علي انصافي  كه پس از بحث و تبادل نظر ضمن پذيرش اعتراض فرمانداري *اهداي يك واحد مسكوني شهرداري در مجموعه 
مقرر شد؛ شهرداري رشت در راستاي ترويج پاكدستي و اخالق حسنه و تقدير از عملكرد صحيح آقاي علي انصافي، از محل كمك هاي ماده 

  د آپارتمان در مسكن مهر شهر رشت به ايشان پرداخت نمايد.معادل وجه يك واح "هدايا و پرداختي هاي تشويقي"تحت عنوان ١٧
  نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهري)و.. ."تحت عنوان ١٢٠٢١٠افزايش اعتبار رديف "*

  * كمك به مجمع خيرين گيالن.
  * كمك به آقاي صادق عبدالهي.

و... به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري كه پس از بحث و تبادل نظر * تفويض برخي اختيارات شهردار در امور جاري، عمراني 
 درخصوص تاييد قائم مقام ذيحساب دوم، با عنايت به اينكه در مباحث تفويض اختيار شده، اسناد پرداختني بايد به امضاء قائم مقام ذيحساب

ن براي معاونين مالي و اقتصادي سازمان ها و مناطق تاييد شوراي دوم در مناطق و سازمان هاي شهرداري برسد و شهرداري پيش از اي
  اسالمي شهر را اخذ ننموده است؛ مقرر گرديد به فوريت طي اليحه ي ديگري موضوع به شورا ارسال و بررسي و اعالم نظر گردد.
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ــالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصدو هفتادو سومين جلسه٤/٩/٩٩مورخ  ١٩٨٢براساس دعوتنامه شماره  شهر اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٧:٤٥(عادي) شوراي اسـ
   ار گرديد.بخش قرآن مجيد برگز رشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستي

  دستور جلسه :

 نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا.  

  سي شماره ش ر فبرر شت به  شهرداري ر شاركت در پروژه ٥/٩/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٧٠٨٠-اليحه  صوص م شترك از در خ هاي اقدام م
  طريق لحاظ شدن عوارض شهرداري به عنوان آورده در پروژه هاي محرك توسعه عام المنفعه.

  ــ  اليحهبررسي ــ٦٦٠شهرداري رشت به شماره ش رف ـ در خصوص بخشودگي بهاي خدمات شهرداري شامل  ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ
ماه سابق) به مدت سه١٣٣(١٨١٢وشارژ تاكسيهاي پايانهو بخشودگي كامل اجاره بهاي غرفهبوسنظارت و انتفاع از خطوط تردد ميني

  .)٩٩و ارديبهشت ، فروردين٩٨(اسفند 

  ـ اليحه شبررسي درخصوص احداث ديوارگذاري قسمتي از ديوار  ١٤/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٤٢١٧هرداري رشت به شماره  ش ر ف 
  ملك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان.

  در خصوص بررسي و اظهار نظر پيرامون  ٢٦/٨/٩٩مورخ  ١١٠٥٨/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
صوب ٣بند  سه مورخ م صت و نهمين جل ش صد و  صوص   ٧/٨/٩٩ات يك حمايت مالي به پليس راهنمايي و رانندگي و نيروي "در خ

  . "انتظامي

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
 گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد نادر پوربندري، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با پور، منشي محترم شــورادر ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي

  .داشتند

   نطق پيش از دستور رئيس شورا:
: فتندگ مستضعفين، بسيج سالروز فرارسيدن به اشاره با ضمن عرض سالم، شهر رشت ياسالم يشورامحترم  سيرئ ي،احمد رمضانپور نرگسدر ابتدا جناب آقاي 

 تداخل دليل هب اما شود انجام نيز تقديري و تجليل احترام و ادب به بنا و باشند داشته حضور جلسه در بسيج مسئول عنوانبه سپاه محترم فرمانده تا بوديم مندعالقه
 نظام سوي از كه مشكالتي است. نشدنيفراموش  كشور اين براي بسيجيان هاي ايثارگري و هاتالش ايشان تأكيد كردند و گفتند:زحمات، نداد. رخ اتفاق اين برنامه،
 رد بسيجيان حضور و بود خواهد موفق نظام باشند، نظام آن پشتيبان مردم اگر نظامي هر در. شد برطرف بسيجي عزيزان توسط آمد وجود به كشور براي سلطه
  .نماييممي موفقيت آرزوي هاآن براي كه دارد موضوع اين از نشان به ويژه حوادث و كشور مختلف هايبخش

 ضار امام خود برادر زيارت و ديدار مسير در حضرت اين: گفتند ،)س( معصومه حضرت شهادت سالروز فرارسيدن به اشاره با رشت شهر اسالمي محترم شوراي رياست
  .نمايممي عرض تسليت گرانقدر بانوان به خصوص و جهان شيعيان به را روز اين رسدمي شهادت به) ع(

 روي بر ات داشتند تالش سلطه نظام كه مدتي طول در كشورمان غيور سربازان اقتدار با: گفتند دريايي، نيروي جهاني سالروز به اشاره با همچنين آقاي رمضانپور
 عددمت كشورهاي حضور عليرغم و كرده مقاومت... و زميني هوايي، نيروهاي آن كنار در با همت و مردان دالور اين با همت باشند داشته نفوذ كشورمان نيلگون هايآب
  .كنند دفاع كشورمان آب و خاك از توانستند كشورمان مشترك هايآب در

 مجلس در تنهيك بزرگ انسان اين: تاكيد كردند مجلس، روز و مدرس اهللاآيت شهادت سالروز و آذر دهم فرارسيدن و خانواده سالمت جهاني روز به اشاره با ايشان
  .شد آبياري اسالمي انقالب نهال ايشان شهادت با و ايستاد بيگانگان خواهيتماميت برابر

  

 ٥/٩/٩٩ مورخ :         ١٧٣جلسـه شـماره:          
 

  صورتجلسات
 ١٣٩٩ آذر ماه
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  جلسه: ات دستور

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

ثبت شده به شماره  ٥/٩/١٣٩٩مورخ ١٣٩٩-٧٠٨٠-اليحه دو فوريتي شهرداري رشت به شماره ش ر ف
در دبيرخانه شورا  مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به مشاركت در پروژه  ٥/٩/٩٩مورخ  ١٩٨٥

هاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض شهرداري به عنوان آورده در پروژه هاي محرك توسعه 
ل راه اداره ك ٢٩/٥/٩٩مورخ  ٣٥٦٥٦عام المنفعه، با توجه به افتتاحيه دهه فجر و با عنايت به نامه  شماره 

و شهر سازي مبني بر اعالم آمادگي علوم پزشكي در تجهيز خانه هاي سالمت به عنوان پايگاه هاي مقابله 
  با كرونا با تصويب موضوعاتي به شرح ؛

مشاركت شهرداري و قبول هزينه كرد در پروژه هاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض صدور   -١
نشعابات و... به عنوان آورده شهرداري در اين پروژه هاي محرك توسعه مجوزهاي مربوطه همچون پروانه، ا

ت خانه سالم -خانه سالمت عينك –عام المنفعه با اولويت سه پروژه در حال اجرا (نهاد توسعه محله عينك 
سليماندراب) مشروط بر ارسال گزارش هاي فصلي از اقدامات صورت گرفته (از مرحله تعريف پروژه تا 

  وافق نامه و اجرا).انعقاد ت
بهره برداري دانشگاه علوم پزشكي گيالن از ساختمان خانه سالمت عينك (از امالك شهرداري كه با  -٢

اعتبارات ملي بازافريني ساخته شده است) براساس توافق نامه سه جانبه خانه سالمت عينك (پيوست 
مه عملياتي اقدام مشترك بازآفريني شهري دستورالعمل تهيه و تصويب برنا ٢شماره سه)، با عنايت به بند 

(پيوست شماره يك) و به منظور ارتقاي خدمات روبنايي و بهبود شبكه تاسيسات و فضاهاي  ٩٧سال 
شهري در محدوده هاي ناكارآمد (بافتهاي فرسوده، سكونتگاه هاي غير رسمي، محدوده هاي تاريخي) و 

عي اين بافتها، شهرداري رشت اقدام به تعريف پروژه همچنين بهبود پايداري كالبدي، اقتصادي، اجتما
هاي محرك توسعه در مقياس شهر و محله مي نمايد و پس از تصويب در ستاد شهرستان و استان جهت 
تصويب و تخصيص اعتبار به ستاد ملي باز آفريني ملي ارسال مي گردد و تأمين منابع مالي طرح ها نيز از 

ايران خواهد بود و بودجه پروژه هاي مصوب ستاد ملي در اختيار اداره سوي شركت عمران بهسازي شهري 
كل راه و شهرسازي استان گيالن قرار گرفته و سهم دستگاه ها و مشاركت مالي براساس نقش هر دستگاه 
در فرآيند اقدامات بازآفريني مشخص شده و در قالب تفاهم نامه هاي چند جانبه تنظيم شده، تخصيص 

چارچوب اين تفاهم نامه هاي تنظيمي، بخشي از اعتبارات پروژه هاي بازآفريني مستقيماً  مي يابد و در
توسط اداره كل راه و شهرسازي هزينه شده و به دستگاه بهره بردار تحويل داده مي شود و بخشي ديگر 

ار مانكار قردر اجراي پروژه ها نيز به طور مستقيم در اختيار شهرداري جهت برگزاري مناقصه و انتخاب پي
مي گيرد. در صورتي كه اعتبار در اختيار شهرداري رشت قرار گيرد صرفاً مي تواند براي پروژه هايي كه 
در رديف بودجه سنواتي وجود داشته و در همان سال مالي توسط شهرداري اجرايي شده باشد، هزينه 

ي ارتقاي سطح خدمات رساني در گردد لذا بر اين اساس شهرداري رشت هر ساله پروژه هايي را در راستا
محالت و به صورت مشاركتي تعريف نموده و نهايت تالش خود را در راستاي جذب حداكثري منابع ملي 

تقديم حضور مي  ١٣٩٩-١٣٩٧بازآفريني انجام دهد (در پيوست شماره دو ليستي از پروژه هاي سال هاي 
ود، ممكن است متعهد گردد تا بخشي از امالك گردد) در اين پروژه ها شهرداري براساس سهم مشاركتي خ

شهرداري را در راستاي ارتقاي سطح خدمات رساني در محالت به اين موضوع اختصاص داده و يا صدور 
مجوزها و رفع موانع و معارض احتمالي در حدود وظايف و اختيارات شهرداري را برعهده داشته باشد. با 

 ٩نامه اقدام مشترك شامل واگذاري اراضي رايگان زمين (ماده توجه به اينكه تعهدات شهرداري در بر
نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب هيأت وزيران)، صدور پروانه، پايان كار و ساير آيين

مجوزات الزم مي باشد، در اين صورت صدور مجوز و عوارض مترتب آن برعهده شهرداري خواهد بود. در 
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ست شهرداري مجوز مشاركت در پروژه هاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض نتيجه نياز ا
شهرداري همچون پروانه، انشعابات و... به عنوان آورده در اين پروژه ها را داشته باشد و اين هزينه كرد به 

روژه هاي عنوان سهم شهرداري در اين پروژه هاي محرك توسعه عام المنفعه لحاظ گردد. به عنوان نمونه پ
(مستندات به پيوست  ٢٩/١٠/٩٧كه طي توافق نامه هاي سه جانبه مورخ   ٩٧-٩٦اقدام مشترك سال 

شماره سه) احداث سه پروژه خانه سالمت و نهاد توسعه محله عينك و خانه سالمت سيلماندراب از ريف 
صي عمران و مصوبات طرح بازآفريني شهري شهر رشت كه منابع ريالي آن از سوي شركت مادر تخص

بهسازي ايران تأمين گرديد، مقرر گرديد زمين خانه سالمت و نهاد توسعه محله عينك از سوي شهرداري 
تأمين گردد (مستندات سند مالكيت و نقشه تفكيكي به پيوست شماره چهار) و اداره كل راه و شهرسازي 

المت سازمان علوم پزشكي بوده استان به عنوان دستگاه مجري باشد. بهره بردار در پروژه هاي خانه س
(صرفاً بهره برداري و با حفظ مالكيت شهرداري) و بهره بردارنهاد توسعه محله نيز شهرداري مي باشد. 
قابل ذكر است نقشه هاي اجرايي فاز يك و دو خانه هاي سالمت براساس ضوابط چارت خدمات بهداشتي 

ريز فضاهاي درخواستي از سوي شهرداري توسط  و مصوب دانشگاه علوم پزشكي و نهاد توسعه محله طبق
(مستندات به پيوست  ٩٧سال  ٣٧٨٦٠، ٣٧٨٨١، ٣٧٩٠٤اداره كل راه و شهرسازي تهيه و طي نامه شماره 

شماره پنج) به شهرداري منطقه چهار جهت صدور پروانه ساختماني ارسال گرديد. توجه به مساحت كم 
زشكي و باال بودن هزينه ساخت لحاظ ضوابط شهرسازي عرصه و لحاظ ريز فضاهاي درخواستي علوم پ

 ١٣/١٠/٩٧طبق طرح تفضيلي (سطح اشتغال و تراكم) امكان پذير نبوده و در نتيجه هر سه پروژه مورخ 
به استانداري جهت ابالغ به شهرداري  ١١/١١/٩٧مورخ  ٥٠٩٤٠مصوب و طي نامه شماره  ٥در كميسيون ماده 

اكنون شهرداري تعهدات خود در توافق نامه مبني بر صدور مجوزهاي اين سه ارسال گرديد اما متأسفانه ت
درصد،  ٩٠ساختمان را به انجام نرسانده است و با توجه به پيشرفت مراحل فيزيكي انجام كار در حدود 

  اقدام نمايد.

  خالصه مفيد مذاكرات :
ه : در بحث خانند المنفعه اظهار داشتمشاركت در عوارض عام يتيدوفور حهيدر خصوص ال ي ، رييس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيستذاكر بهرادآقاي  

كوچه قرار دارد،  يكه در انتهانيز نكيدر بحث ع . شهر وجود ندارد يو شورا يشهردار يبرا ايآوردهانتظام قرار است پروانه ساخت صادر شود و   دانيبهداشت م
محله با توجه به كم  توانمندسازي و آموزش يهادر بحث توانيكه م رديگيقرار م يشهردار اراختي در آن يت چپوساز شده كه ساختمان سمساخت ينيزم

  .مورد استفاده قرار بگيرد برخوردار بودن محله 
دو پروژه مربوط به  نيدو بخش است و ا حهيال ني: اذعان كردند ا حهيال نيرشت در خصوص ا يسازمان عمران شهردار ينآفريباز معاون،  يعاشور نيمتخانم 

و  است يشهردارمتعلق به  آن ني. دو پروژه خانه سالمت نماد توسعه محله است كه زمباشديماي در بحث توسعه محله  گرياقدام مشترك بوده و دو پروژه د
عوارض  افتيو در يانههزي آمدرشت است بحث در شهرداري با آن يبرداركه بهره يادر بحث پروژه . شده است افتدري مشترك اقدام صورتبه آنساخت  نهيهز

   . ميباشيم مجوز از شورا ازمندياست، ن پزشكي علوم با آن يبرداركه بهره ياو در پروژه ميندار
 ،ه رشت نبود يلك متعلق به شهردارم نكهيبوده است. با توجه به ا شهرسازي و راه تملك در آن نيزم ماندارابي: در بحث پروژه خانه سالمت سلندافزود ايشان

 عيتسر دازمنيدهه فجر است ن يهاهپروژ ستيدر ل نكهيسه پروژه با توجه به ا ني. ا شود يتا عوارض شامل بخشودگ ميشهر دار يبه مجوز شورا ازيپروژه ن نيا يبرا
 بايد يدكتر ذاكر ياز دو مجموعه با همراه دي: در بازدند خصوص اظهار داشت نيدر ا شورامحترم عضو ، محمدحسن عاقل منش  آقاي   .باشديدر روند كار م

درخواست استفاده  النياستان گ يهاشهر دوستدار كودك، اداره كل نهاد كتابخانه يدر راستاايشان افزودند :    دو مجموعه مورد درخواست بوده است. نيگفت ا
 هايوزشآم يجز كتابخانه مادر و كودك تمامداشتند به شنهاديپ زي. دوستان نرا دارد  النيانه مادر و كودك استان گكتابخ نياول ياندازاز ملك مورد اشاره جهت راه

  .دينما جاداي محله آن يبرا يخوب طيشرا توانديم رايز ميامر داشته باش نيبه ا اي ژهياست كه نگاه و ني. خواسته بنده ا شود ئهاار زين ازيمورد ن
علوم  و يشهردار هيفوق با پرسش در خصوص توافقات اول حهيدر خصوص ال ي شوراعمران و توسعه شهر ونيسيكممحترم  سيرئ،  يعلو نيرحسيامسپس آقاي 

 يا همكارپروژه ب ني. ا كرده است رييتغ ينآفريباز يهاپروژه يريگيروند پ ي: از زمان حضور خانم عاشورابراز كردند  ، نيكرد طرف نهيهز زانيم نيو همچن يپزشك
  .ديرس زيمجموعه شورا ن دتأيي به و شد آغاز يهرسازو راه و ش يشورا، شهردار ،يعلوم پزشكدانشگاه 



  

~ ٩١ ~ 
 

  

  

مجوز روند ساخت ساختمان را انجام  افتيوقت كه بدون در راني: مدند كرد حيشهر ، تصر يشورا يبا اشاره به روند موافقت با صدور مجوز از سو آقاي علوي
 ديكردند با يكوتاه اما ، شدنديم يانامه در هر ردهموضوع از زمان توافق ريگيپ ستيبايكه م يراني. مد شوند يمعرف يو به امور تخلفات ادار ييناسااند شداده
خود باشند  يكاركم يپاسخگو بايدكه  كساني أسفانه: متخاطر نشان كردند ،يعلو آقاي اظهارات داييبا ت ي،ذاكردكتر بهراد  آقايادامه  در شوند. خيو توب يمعرف
  رسد را گرفت.نبايد جلوي پروژه اي كه خير ان به مردم مي. دآييو مشكالت به سمت شورا م دهندينم يپاسخ
رفته است. كوچه قرار گ كي يدارد و در انتها يمسكون يشود، بافت يبررس زين يفرهنگ ونيسيدر كم بايدكه   نكي: ساختمان مورد نظر در عندكرد دأكيت ايشان

  خواهد بود. زيهمان منطقه ن يبه نفع اهال قهمنط آنخانه سالمت در  جاداي اما آمدخواهد  شيمردم پ يبرا يعنوان خانه سالمت مشكالتكار به ياگرچه با اجرا
. ديايبه وجود ب يمشكالت كننديمان خانه سالمت مراجعه مكه به ساخت يكسان يبرا ديشا م،باشي داشته محدوده آن: اگر ما بحث كودك را در افزودند يذاكرآقاي 

  .شود ئهرشت ارا يشهردار يحجم يروهايبه ن يانتظام خدمات دانيدرخواست شود تا در خانه سالمت م يمذاكرات ياست كه ط نيبنده  ا شنهاديپ
 قياز طر يدولت دوم دكتر روحان ي: ما چند پروژه در ابتداندالمنفعه اظهار داشتمشاركت در عوارض عام حهيدر خصوص ال زيني، عضو محترم شورا ضا رسولآقاي ر

  بود. نشده ينيبشيحاد سالمت امروز پ تيوضع ديداده بود اما شا رخ يشده بود كه ظاهرًا اتفاقات خوب ديتائ يوزارت راه و شهرساز
است كه  يزيتر از هر چمهم نيو ا رديقرار گ يبردارتا دو مركز سالمت در مناطق كم برخوردار مورد بهره ميانجام ده ميتوانيكه م ي: هر كارندكرد ديتأكايشان 

با  حق است، اما: دغدغه دوستان قطعاً بهنداظهار داشت نكيپروژه خانه سالمت در محله ع تيوضع حيبا تشر يرسولآقاي   .ميدر خصوص آن كمك كن ستيبايم
  برسد. جهيبه نت ترعيموضوع هرچه سر نيتا ا ميكمك كن ديسخت ما در حوزه سالمت با يزهاتوجه به رو

  متن مصـوبه شـورا:
مشاركت شهرداري و قبول هزينه كرد در پروژه "ضمن تصويب دو فوريت اليحه پيشنهادي، بند اول با اليحه پيشنهادي  شهرداري درخصوص

- صدور  مجوزهاي مربوطه همچون پروانه، انشعابات و... به عنوان آورده شهرداري در اين پروژههاي اقدام مشترك از طريق لحاظ شدن عوارض 

خانه سالمت سليمانداراب)  -خانه سالمت عينك –المنفعه با اولويت سه پروژه در حال اجرا (نهاد توسعه محله عينك هاي محرك توسعه عام
فته (از مرحله تعريف پروژه تا انعقاد توافق نامه و اجرا) و در خصوص بند دوم اليحه هاي فصلي از اقدامات صورت گرمشروط بر ارسال گزارش

پيشنهادي با صدور مجوز بهره برداري دانشگاه علوم پزشكي گيالن از ساختمان خانه سالمت عينك (از امالك شهرداري كه با اعتبارات ملي 
 نه سالمت عينك و به مدت ده سال، به اتفاق آرا موافقت گرديد.بازافريني ساخته شده است) براساس توافق نامه سه جانبه خا

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  حجت جذب  ٢
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٣
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٤
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٥
      ☐  ☒  ذاكريبهراد   ٦
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٧
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٩
      ☐  ☒  محمد حسن علي پور  ١٠
١١  -  ☐  ☐      

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا                                          



  

~ ٩٢ ~ 
 

  

  دستور جلسه  رديف
نظر 

  كميسيون 
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 مورخ ١٥٩٦ شماره به شده ثبت ٨/٧/٩٩ مورخ ١٣٩٩ـ٦٦٠ش رف ـ  شماره به رشت اليحه شهرداري
بر صدور مجوز بخشودگي بهاي خدمات شهرداري شامل نظارت و شورا مبني دبيرخانه در ١٢/٧/٩٩

 ١٨١٢هاي پايانه و شارژ تاكسي بوس و بخشودگي كامل اجاره بهاي غرفهخطوط تردد مينيانتفاع از 
 صورتي،  با عنايت به اينكه در )٩٩، فروردين و ارديبهشت ٩٨سابق) به مدت سه ماه (اسفند  ١٣٣(

ماه حدود  ٣از محل اجاره غرفه به مدت  موافقت با اليحه مذكور به مدت سه ماه، شهرداري
- خطوط مينيمحل ريال و از  ٠٠٠/٢٠٠/٦٤٩هاي تاكسي ريال از محل قرارداد ايستگاه٠٠٠/٠٠٠/٩٩٥/٤

درآمدهاي خود را از دست محل از ريال  ٠٠٠/٢٠٠/٤٠٩/٦ ريال و در مجموع حدود ٠٠٠/٠٠٠/٧٦٥ بوس
خواهد داد و چنانچه عالوه بر بخشودگي مورد نظر شهرداري، بخشودگي مورد نظر شوراي محترم شهر 

ريال ديگر نيز از محل  ٠٠٠/٤٠٠/٨١٨/١٢ ماه نيز اعمال گردد، شهرداري مبلغ ٩به مدت رشت 
ريال بخشودگي در حوزه  ٠٠٠/٦٠٠/٢٢٧/١٩درآمدهاي سازمان متضرر خواهد شد. يعني در واقع مبلغ 

د، با عنايت به اينكه تأثير شيوع ويروس كرونا نقل مسافر شهرداري رشت مورد توقع خواهد بو وحمل
اقتصاد حمل و نقل عمومي كه به ويژه در شهرهاي بزرگ كامال مشهود است و حمل و نقل عمومي  بر

گيري كرونا تنها راه در رشت نيز در اين عرصه از شيوع كرونا تأثير گرفته و موجب شده تا به همه
 ٥/٢٦ا ارتزاق رانندگان و دست اندركاران و شركت هاي حمل و نقلي بسته شود و حمل و نقل عمومي ب

درصد مهمترين عامل انتشار ويروس كرونا بوده كه سالمت مردم به هر موضوع ديگري ارجحيت دارد 
لذا در اين راستا سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت به جهت حفظ سالمت 

حوزه  شهروندان و كاهش استفاده از حمل و نقل عمومي و با عنايت به اينكه كليه دست اندركاران
 انديشي و به جهت حمايتاند با تأكيد به چارهحمل و نقل با مشكالت معيشتي و اقتصادي مواجه شده

از اين اقشار در دوران شيوع بيماري كرونا و با استناد به ابالغيه معاون اول رييس جمهور به شماره 
شده به بخش  مبني بر بخشودگي اجاره بهاي اماكن واگذار ٧/٢/٩٩ه مورخ  ٥٧٦٠٢/ ت ٩٨١٠

خصوص(غرفه هاي واقع در پايانه) در طول دوره تعطيلي مربوطه به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا 
رياست محترم وقت شوراي اسالمي شهر  ٢٨/٢/١٣٩٩/ش مورخ ٣٢٩/٩٩و همچنين حسب نامه شماره 

وس ميني ب رشت در خصوص اعطاي تخفيف صد در صدي به كليه بهاي خدمات با ناوگان تاكسيراني و
ماه با عنايت به مصوبه هيئت محترم وزيران علي رغم اينكه شهرداري ها مجاز به انجام  ٩راني به مدت 

مورخ  ٧٧٨٠/٥٤هاي استان طي نامه شماره اين كار هستند نه مكلف و ليكن مدير كل محترم پايانه
انه گيل در طول دوره به شهرداري خواستار بخشودگي اجاره بهاي كل غرف واقع در پاي ١٣/٢/١٣٩٩

  تعطيلي مربوط به جلوگيري از ويروس كرونا شده اند، اقدام نمايد.

در 
كميســيون 
حمل و نقل 
فيــك  ترا و 
شورا مطرح 
ــس از  و پ
بــحــث و 
تبــادل نظر 
ــا اليــحــه  ب
ــنهادي  پيش
شهرداري با 
اصـــالحاتي 
ـــرح،  به ش
ــودگي  بخش
مدت  به  ها 
چهار ماه به 
طور صــــد 
به  ـــد  درص
غير از غرفه 

بار هاي خوار
فروشــي ها 
ــت  ــق ــواف م

  گرديد.

٦/٨/٩٩  ٨٣  

  خالصه مفيد مذاكرات :
 يخدمات شهردار يبها يبخشودگ حهيشهر رشت، در خصوص ال ياسالم يشورا كيونقل و ترافحمل ونيسيكممحترم  سيرئ، پور يحاج لياسماعآقاي 

 يبرا قاًي: دقندسابق)  اظهار داشت ١٣٣( ١٨١٢ يو شارژ تاكس انهيپا يها غرفه يبهاكامل اجاره يو بخشودگ بوسينيشامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد م
 نيابه  در نظر گرفته شود. بهشتيو ارد نيسه ماه اسفند، فرورد يبرا شدنديرا كه مشمول ستاد كرونا م ييهااشاره شده است كه آن تعداد از غرفه حهيال نيا

  موضوع از محل اعتبارات ستاد كرونا ارسال شود. نيبودجه ا نيجهت تأم النيشورا به استاندار گ محترم استير ياز سو ياشد تا نامه شنهاديمنظور پ
  . ميينما افتيبها در اجاره اندكرده ليكه كار خود را تعط انيكس يم ازتوانيشدت در فشار هستند، نم : مردم بهندكرد ديپور تأكيحاجآقاي 

  متن مصوبه شورا:
بوس و بخشودگي بخشودگي بهاي خدمات شهرداري شامل نظارت و انتفاع از خطوط تردد ميني"شهرداري درخصوصبا اليحه پيشنهادي 

هاي خواربار فروشي و به مدت ،(برابر ليست پيوستي) به غير از غرفه"سابق) ١٣٣( ١٨١٢هاي پايانه و شارژ تاكسي كامل اجاره بهاي غرفه
 رأي مخالف، موافقت ١رأي موافق و ٨تن از اعضاي محترم شورا، با  ٩و با توجه به حضور  )٩٩، فروردين و ارديبهشت ٩٨سه ماه (اسفند 

 گرديد.



  

~ ٩٣ ~ 
 

  

  

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

    ١  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

ثبت شده به  ١٤/٧/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٤٢١٧اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد؛ نسبت  ١٩/٧/٩٩مورخ  ١٦٣٤شماره 

به احداث ديوارگذاري قسمتي از ديوار ملك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان كه واقع 
وبروي بيمارستان آريا كه حسب مشاهدات و گزارشات واصله به دليل ر –در بلوار وليعصر 

قدمت و فرسودگي تخريب گرديده و اين امر منافي با زيبايي شهر بوده و موجبات تخليه 
 ١١٠زباله و اعتراض اهالي و ساكنين منطقه را فراهم آورده است و منطقه سه در راستاي ماده 

رمت و بازسازي ديوار به سازمان مربوطه ابالغ داشته قانون شهرداري ها اخطاريه اي جهت م
كه متأسفانه در زمان مقرر نسبت به احداث ديوارگذاري اقدامي صورت نگرفته است و  منطقه 
سه به دليل موارد منعونه فوق رأساً نسبت به احداث و ديوارگذاري اقدام و هزينه هاي آن 

  طبق قانون از مالك أخذ مي گردد، اقدام نمايد.

در كميسيون عمران و توسعه 
شهري شورا مطرح و پس از 
بحث و تبادل نظر و استماع 
گزارش مديران و كارشناسان 
شهرداري رشت مقرر گرديد 
شهرداري رشت مساحت 
ديوارگذاري و برآورد هزينه هاي 
الزم را به شوراي اسالمي شهر 

  رشت ارسال نمايد. 

٣/٩/٩٩  ٢٣٩  

: نداظهار داشت هايقانون شهردار ١١٠اعمال ماده  حهيالمنطقه سه رشت در خصوص  يشهردار محترم تيريمد، نايب بهيطخانم  خالصه مفيد مذاكرات :
شده  نيو متروكه موجب تجمع اراذل و معتاد ريصورت بابهكه هكتار  ٢,٥رشت به متراژ  يدر محدوده منطقه سه شهردار ايآر مارستانيب يروبرو نيزم

 نيا ينيوارچيو د يسازپاك نهيو هز ميمحل مواجه هست نيدر ا يگرفتگبا آب ابانياز خ نيزم نيا نييو سطح پا رياخ يهايفتگگربا توجه به آب؛ است
 ،يعلوسپس آقاي  .ميدار نيمالك را جهت رفع مشكل زم يجهت درخواست اجازه صدور اخطار برا نيتومان است. به هم ونيليم ٦٠٠تا  ٥٠٠حدود  نيزم
 نيبخواهد چن يندارد كه شهردار يمال ازين نيمستضعف ادي: بننداظهار داشت حهيال نيدر خصوص امحترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا،  سيرئ

 دهرشت دا يبه منطقه سه شهردار يسازپاك نياجازه اخطار و همچن اين موضوع است كه محترم است ي. آنچه مورد نظر دادستان را متحمل شود يانهيهز
 واريد نهيبه اخطار توجه نشود هز كهي. درصورت انجام شود يسازبه منطقه داده شود تا اخطار و پاك جازها نيا دي: باافزودند زين رمضانپور آقاي  شود.
در  ، انجام شود يسازو پاك: در گام اول اخطار ندكرد ديتأك آقاي رمضانپور شود. افتيدر مهيصورت جرشده توسط مالك بهانجام ريبا توجه به تأخ يگذار

  قرار خواهد گرفت. يمورد بررس يصورت عدم توجه به اخطار اقدامات بعد

  متن مصوبه شورا:
قانون شهرداري ها  در ارتباط با ملك متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان واقع در  ١١٠با اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر اجراي ماده 

 بيمارستان آريا،  به منظور صدور اخطار به مالك و در صورت لزوم انجام پاك سازي به اتفاق آرا موافقت گرديد.بلوار وليعصر ـ روبروي 
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  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف
      ☐  ☒  اسماعيل حاجي پور  ١
      ☐  ☒  احمد رمضانپور  ٢
      ☐  ☒  رضا رسولي  ٣
      ☐  ☒  فرهام زاهد  ٤
      ☐  ☒  بهراد ذاكري  ٥
      ☐  ☒  فاطمه شيرزاد  ٦
      ☐  ☒  سيداميرحسين علوي  ٧
      ☐  ☒  محمدحسن عاقل منش  ٨
      ☐  ☒  محمدحسن عليپور  ٩
١٠  -  ☐  ☐      
١١  -  ☐  ☐      

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به شماره  ٢٦/٨/٩٩مورخ  ١١٠٥٨/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات  ٣در دبيرخانه شورا در خصوص بررسي و اظهار نظر پيرامون بند  ٢٩/٨/٩٩/ش مورخ ١٩٤٥/٩٩

  به شرح:  ٧/٨/٩٩يكصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 
مصوبات دائر بر پرداخت سرانه سه ميليون ريال به هر يك از مأموران مد نظر راهور و ناجا كه  ٣اوال در بند 

ندارد. ثانيا مطابق  "پاداش"مي باشد عنوان و ماهيت  "هدايا پرداخت هاي تشويقي  "از رديف اعتباري 
هرگونه كاال و يا خدمات تحت هر دريافت «  ١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ٤ماده 

عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در 
 »مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي... ممنوع مي باشد

 ١٣٩٣واد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب قانون الحاق برخي م ٦٠و به موجب تبصره ماده 
قانون مديريت  ٥دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده «

قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد هرگونه  ٥خدمات كشوري و ماده 
فاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسئوالن دريافت و پرداخت بر خالف م

لذا در » مقامات ذيربط، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند
 ٦/١١/١٣٩٥ – ٥٥٦١٣بودجه شهرداري (ابالغي به شماره  ١٧و  ١٦دستورالعمل نحوه هزينه كرد اعتبارات مواد 

سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور) تصريح شده است پرداخت هرگونه هزينه از محل اعتبارات  –
 ٤٣٧مصوبات در حدي كه متضمن كمك  ٣شهرداري به دستگاههاي اجرايي ممنوع است. بنابراين بند 

 "باشد بودجه شهرداري به واحد سازماني پليس راهور مي"كمك به بخش عمومي "ميليون ريالي از رديف 
 مغاير قانون خواهد بود.

الزم به ذكر است با توجه به اينكه در متن اليحه به مشاركت، پشتيباني و همكاري شبانه روزي نيروهاي 
محترم راهور و انتظامي در سطح شهر رشت اشاره شده است و تقدير از زحمات نيروهاي محترم راهور و 

لذا در راستاي تطبيق موضوع با دستورالعمل نحوه هزينه كرد انتظامي في نفسه اقدامي در خور تأييد است 
هدايا و پرداختهاي  "بودجه شهرداري، پرداخت مبالغي در وجه نيروهاي ياد شده در قالب  ١٧اعتبارات ماده 

  قابليت بررسي و اجرا خواهد داشت. "تشويقي 
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  خالصه مفيد مذاكرات :
 :عنوان داشتندراهور،  سيبا اشاره به توافق با پلي شهردار حيلوا موردرشت در  ياعتراض فرمانداررئيس محترم شورا، در خصوص رمضانپور آقاي ادامه  در

 يها. بر اساس قانون كمك به دستگاهمييمقاومت نما يقانون راديا نيمقابل ا ميتوانيخصوص مطرح كرده است و ما نم نيدر ا يقانون راديشهرستان ا يفرماندار
  .ميينما يكمك مال يدولت يهابه دستگاه ١٧و  ١٦از ماده  ميتوانيممنوع است و ما نم يدولت

ال گذشته است كه به مورد س نيبنده ا شنهادي: پندشهرستان قرار گرفته است، گفت يفرماندار دأييمورد ت يطرح نيسال گذشته چن نكهيبا اشاره به اايشان 
كه در آفتاب و باران در حال خدمت به مردم است خالف قانون  يانتظام يروي: اگر كمك به نتندخصوص اظهار داشت نيدر ا زين يعلوآقاي   اشاره شود.
عمل  ياقهيصورت سلبه توانديشهرستان نم ي. فرماندارميبه آن كمك كن ديخالف است و نبا زيدر زمان انتخابات ن يپس كمك به فرماندار شود،يمحسوب م

  رخ ندهد. يمسائل نيتا چن ميداشته باش يعاملت يبا فرماندار ديرا نه! ما با يو مابق رديرا بپذ خواهديكند و هر جا  كه دلش م
 كنند،يم تيو مردم را هدا ستنديايباران و آفتاب م ريها ز. آنميداخل شهر رشت دار يهاپروژه ياجرا يراهور برا سيبه كمك پل ازيد: ما ندنكر ديتأك ايشان

  ست؟!كار خالف قانون ا م،يانجام ده يكوچك ريها تقداز آن ميحال ما اگر بخواه

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

حمايت مالي به پليس راهنمايي و رانندگي و نيروي "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ٧/٨/٩٩مورخ  ١٦٩مصوبات جلسه  ٣ـ بند 
  ؛ "انتظامي

باعنايت به اينكه پليس راهور استان گيالن در تمام ايام شبانه روز جهت فعاليت در شهر حضور داشته و اجراي بسياري از پروژه هاي 
با همكاري و پشتيباني نيروهاي راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد شهرداري رشت پيشنهاد كمك جهت قدرداني از شهرداري رشت، 

  اين نهاد را به شورا ارائه نموده و شورا نيز به همين دليل با موضوع موافقت و مصوب نموده است.

تي درنظر گرفته شده و مخالفتي از سوي هيئت محترم تطبيق ضمن اينكه در سالهاي گذشته نيز كمك هايي از اين دست براي نهادهاي دول
 "اعالم نشده است و به نظر مي رسد رويه ثابتي در اين خصوص در پيش گرفته نشده است.

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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  با ذكر صلوات پايان يافت. ١٩:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

       برگزاري جلسه فوق العاده شورا  ٥

  خالصه مفيد مذاكرات :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  متن مصـوبه شـورا:
العاده شورا به منظور بررسي اعتراض فرمانداري به شماره نظر و اخذ رأي، به اتفاق آرا مقرر شد؛ جلسه فوقتبادل همچنين پس از بحث و

روز  ١١و انتخاب حسابرس رأس ساعت  ١٨/٨/٩٩مورخ  ٦٧٠٨و اليحه پيشنهادي شهرداري به شماره  ٣٠/٩/٩٩مورخ  ١١٣٩١/١/٩٩/٨٠٢٩
 برگزار گردد. ١٢/٩/١٣٩٩چهارشنبه مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٨   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا
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 در محل ساختمان شوراي ١١:٣٠(فوق العاده) شوراي اسـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه١٠/٩/٩٩مورخ  ٢٠١٩/٩٩براساس دعوتنامه شماره  
   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. هستيشهر رشت به رياست جناب آقاي  فرهام زاهد نائب رئيس محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم اسالمي 

   جلسه : اتدستور
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   سي شهرداريبرر شت اليحه  صوص پرداخت مبلغ  ١٢/٩/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٧٨٣٢-ش رف شماره به ر ست ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠درخ ريال(بي
ستان  ضا نظري، هنرمند بومي و مردمي ا سالجاري  ١٥٠٣٠٢گيالن و از محل رديف اعتباري ميليون تومان) كمك مالي به آقاي ر بودجه 

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

   و  ٤،  ٢،  ١ـ١در خصوص اعتراض به بندهاي  ٣/٩/٩٩مورخ  ١١٣٩١/١/٩٩/٨٠٢٩بررسي نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره
سه مورخ  ٥ صد و هفتادمين جل صوبات يك سكوني  ١٤/٨/١٣٩٩م شرح؛ اهداي يك واحد م ضوعاتي به  شت با مو شهر ر سالمي  شوراي ا

سكن مهر به آقا صافي، افزايش اعتبار رديف شهرداري در مجموعه م نگهداري و حفاظت از تجهيزات و "تحت عنوان ١٢٠٢١٠ي علي ان
  تأسيسات اختصاصي شهري)،كمك مالي به  مجمع خيرين گيالن و كمك مالي به آقاي صادق عبدالهي.

   شماره شورا به  ش ١٠/٩/٩٩مورخ  ٢٠١٨نامه وارده در دبيرخانه  ضانپور رئيس محترم  شت در جناب آقاي احمد رم شهر ر سالمي  وراي ا
شورا مورخ  سه  سه هيأت ريي شتمين جل ست و ه صد و بي صوبه يك سابرس براي  ١٠/٩/١٣٩٩ارتباط با ابالغ م صوص انتخاب ح در خ

سال سي مالي  سابر سه ١٣٩٩لغايت  ١٣٩٤هاي ح س سط مؤ شت تو شهر ر سالمي  شوراي ا سازمانهاي تابعه آن و  شت،  شهرداري ر
  حسابرسي بيالن گزارشگر

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

  نطق پيش از دستور منشي شورا:
  .داشتند گرامي را شهدا امام و شهدا نام و شهيد ابوالفضل خوران، ياد نامهوصيت  از بخشي قرائت با در ابتداي جلسه، جناب آقاي محمد حسن علي پور، منشي محترم شــورا

  نطق پيش از دستور  نائب رئيس شورا: 
اظهار زاده،  يدكتر فخر ديترور ناجوانمردانه شه تيضمن محكوم ،جلسه ييسعنوان ربه ي اسالمي شهر رشتشورا محترم سيرئبينا، زاهدفرهام  جناب آقاي

 وچكرزاكيسالروز شهادت م دنيبا اشاره به فرارسايشان  راه خود ادامه خواهد داد. بهصالبت  با حذف افراد متوقف نشده و با شرفتيو پ ييخودكفا ري: مسداشتند
ان خ رزاكوچكيم يكنگره مل ندهيدر سال آي كرونايي هاتيتا با رفع محدود ندكرد يدواريروز ابراز ام نيا رهبر نهضت جنگل ، ضمن گراميداشت ،يخان جنگل

 يبرا يندگز طيشرا دوارمي: اماذعان داشتند ن،يداشت روز معلوليبا گرام همچنين شورامحترم  سيرئبينا  ار شود.برگز مردي به مناسبت بزرگداشت اين بزرگجنگل
  درصد از جمعيت ما مي شوند رعايت گردد. ١٠حقوق اين قشر از جامعه كه شامل باشد كه  ياگونهو... به يدر حوزه كار، آموزش، مبلمان شهر زانيعز نيا

 ي، برخبر استاز امور زمان يبرخ نكهيا لي: به دلعنوان داشتند ون،يسيكم نيدر خصوص روند ا شوراو اجتماعي  يفرهنگ ونيسيكم رييس محترم، زاهد سپس آقاي
جلسه  ٥است كه تاكنون  يرشت پژوه يدائم رخانهيدب جادياقدامات ا نياز ا يكي شود،ينم يرساناطالع رونيشورا به ب يفرهنگ ونيسيشده در كم از اقدامات انجام
 اير شورا د ييفضا بتوان  تا مياساسنامه را انجام ده بيتصو يبا رفع نواقص آن كارها ميدواريام كهاست  شده هيته زياساسنامه آن ن سينوشيپ وآن برگزار شده 

  .اردقرار د يپژوهشگران حوزه رشت شناس اريدر اخت يشهردار

   نطق پيش از دستور ناطق اول:
س از : پبيان كردندبا اشاره به بحث ساختمان دانشسرا،  ، رييس محترم كميسيون بهداشت، محيط زيست و خدمات شهري شوراذاكريدر ادامه آقاي دكتر بهراد 

وي استان ج طيبود كه با توجه به شرا ني، انتظار ما اي شهرشورادو فوريتي مصوبه  نيساختمان و همچن نيا از ديو شهردار رشت در بازد ونيسيكم سيحضور سه رئ
  دنبال شود. يشتريب تيبا جد ساختمان نيا ديخر يبرا يريگيپ رو به تخريب ساختمان نيا و بارندگي هاي پياپي و شرايط نامناسب

 ١٢/٩/٩٩ مورخ :         ١٧٤جلسـه شـماره:           



  

~ ٩٨ ~ 
 

موضوع  ني. مردم از ما انتظار دارند، اگرچه ا شود عيكار تسر تا درانجام افتهيحضور محترم شخصاً جهت مذاكره با فرماندار بايد : شهردار رشت ايشان تصريح كردند
به شهردار رشت  يتا در قالب تذكر روديم ظارشهر رشت انت ياثر برا نيحفظ ا يبرا ميشهر و تصم ي، اما با توجه به مصوبه شورانيست يشورا و شهردار فهيوظ

تصريح  البدل،يعلعضو  عنوان به شهر يبا اشاره به زمان ورود خود به شورا رييس محترم كميسيون بهداشت شورا سپس  شود. يريگيپ ترعيموضوع هرچه سر
 ياآقهمچنين و  يحاج محمد يآقا و نيز در دوره مديريت رشت بود يدر شهردار ينصرت يحضور آقا يانيپا يمصادف با روزها بنده از بدو ورود به شورا كه: كردند
ر است كه د نينداشتم، اما انتظار ما از شهردار ا و معرفي افراد خاص انتصابات ي مبني بردرخواست هيچدارند  اريرشت را در اخت يشهردار يكه اكنون كرس ياحمد

 كيزمان صورت هممنطقه چهار رشت به يو شهردار يگذارهي: امروز در سازمان سرماندكرد ديتأك آقاي دكتر ذاكري  .معطوف دارد يشتريب تيجد رانيانتصاب مد
الزم انجام  يهايريگميتصم ترعيو تخصص سر يستگياست كه بر اساس شا ني. انتظار ما اكنديم جاديدر روند كار اخالل ااين موضوع حضور دارد و مسلماً  مدير
 ندگرفت ميرشت تصممحترم مهم است و شهردار  اريبس گاهيجا نيكه ا دانندي: دوستان مافزودند ،رشت كيمنطقه  يشهردار يفن ريمد رييبا اشاره به تغ ايشان  شود.

 وجود داشته باشد اما در توانستيو... م يافراد خاص، دفاتر فن يفشارها از سو يوجود دارد كه برخ ييهادهيد، هرچند كه شننكن جاديرا ا رييتغ نيا يليتا به هر دل
  .ميباشيحوزه م نيقاطع شهردار در ا يريگميتصم ازمنديمنطقه ن نيها در اپرونده يرا گرفته است و با توجه به راكد ماندن برخ ميتصم نيحال شهردار ا هر

 عهيدر حد همان شا هانيكه ا ميدواريو ام رسديبه گوش م گاهيجا نيانتصاب افراد خاص در ا يدر خصوص فشارها برا عاتيشا ي: برخندمتذكر شد آقاي ذاكري
بارزه با فساد و م يساالرستهينگاه به تخصص، شا ياستاعملكرد شهردار در ر يابيارز يبرا طيكرد، اما رصد اتفاقات و شرا مينخواه يباشد. ما در نحوه انتصابات دخالت

  از وظايف  شوراست.

  اعالم وصول طرح ها و لوايح:

در دبيرخانه شورا در خصوص  ٨/٩/٩٩مورخ  ٢٠٠٥ثبت شده به شماره   ٣/٩/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٧٢٠٦رف ـ ـ اليحه شهرداري رشت به شماره  ش١
  اعالم وصول شد. "كمك مالي به خانم مريم ذكرياني"

شورا در خصوص  دبيرخانه در ٦/٩/٩٩ مورخ ١٩٩٥شماره  به شده ثبت ٣/٩/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٧٢٤٩-ش رف شماره به رشت ـ اليحه شهرداري٢
نظر و اخذ رأي، يك فوريت در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادلبا قيد  "تقسيط عوارض تمديد پروانه احداث شركت آتيه سازان مهر كاسپين"

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

  

  دستورات جلسه : 

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

 ٢٠٢٣شماره  به شده ثبت ١٢/٩/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٧٨٣٢-رفش  شماره به رشت اليحه شهرداري
شورا مبني بر اينكه شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت  دبيرخانه در ١٢/٩/٩٩مورخ
ريال(بيست ميليون تومان) كمك مالي به آقاي رضا نظري به دليل حمايت از ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠مبلغ 

ي باشند و اكنون به دليل بيماري خاص، هزينه ايشان كه هنرمند بومي و مردمي استان گيالن م
بودجه  ١٥٠٣٠٢از محل رديف اعتباري  هاي سنگين و ادامه درمان نيازمند كمك مالي مي باشند و

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

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
كشور آقاي رضا نظري جهت به هنرمند  هزينه درمان كمك حهيالاعضاي محترم شورا آقايان؛ فرهام زاهد و رضا رسولي و خانم فاطمه شيرزاد در خصوص 

  بايست ضميمه پرونده گردد.اظهار داشتند: مدارك پزشكي  مي مداواي بيماري سرطان ايشان

  متن مصـوبه شـورا:
از محل   ريال كمك مالي به آقاي رضا نظري و٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠اليحه پيشنهادي شهرداري مبني بر پرداخت مبلغ ضمن تصويب دو فوريت با 

 گرديد. موافقت آرا اتفاق به"ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير"بودجه سالجاري تحت عنوان  ١٥٠٣٠٢رديف اعتباري 



  

~ ٩٩ ~ 
 

  

  

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

  

  

  

  

  ١ـ ٢

شماره ثبت شده به  ٣/٩/٩٩مورخ  ١١٣٩١/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مصوبات يكصد و هفتادمين جلسه مورخ  ١-١در خصوص اعتراض به بند  ٥/٩/٩٩مورخ  ١٩٨٦

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح: ١٤/٨/١٣٩٩
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعطاي اعانات و هدايا  ١٢/١٢/١٣٨٦-١٤٨٢ـ اوالً به موجب دادنامه  

سپس تصويب شوراي اسالمي شهر و با رعايت  به نام شهر، منوط به پيشنهاد و موافقت شهرداري،
آيين نامه مالي شهرداري ها تمليك عين اموال غير  ١٣قوانين و مقررات مربوط است. ثانيا طبق ماده 

-١منقول شهرداري از طريق مزايده كتبي با رعايت مقررات مربوط صورت خواهد گرفت. بنابراين بند 
شهرداري در مجموعه مسكن مهر به آقاي علي انصافي از مصوبات دائر بر اهداي يك واحد مسكوني  ١

  حيث ترك مزايده كتبي و فقدان پيشنهاد شهرداري مغاير قانون است.

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
به پاكبان پاك  يواحد مسكون كي ياهدابا موضوع به مصوبات شورا  ياعتراض فرمانداربند اول  در خصوص نائب رئيس محترم شورا، ،زاهددر ادامه آقاي 
يفرد اگر مبلغ فوق را پس نم ني. امينباش ياقدامات نيشاهد چن گريكه د ميكنيم يكار هايرفتارها و پافشار ني: ما با ااظهار كردندرشت،   يدست شهردار

كه  كنمينم ني: بنده واقعاً تضمندكرد ديتأك زاهدآقاي شده بود!  زيپنج برابر ن شيهاييدارا متيقحتي و داشت مناسب  يخودرو وخود خانه  ياكنون برا داد
 يراب يحلرشت راه يرا انجام داده است، اما فرماندار يكار نيرشت چن يشهردار فيپاكبان شر نيكنم بروم و آن را پس بدهم! ا دايتومان پ ارديليم كياگر 

ه كدر تمجيد اينو  ميپاكبان عكس گرفت نيكرد؟ همه ما با ا ديكه چه با ديسيو بنو دييايشما ب سواد،يمعروف اصالً ما بقولبه كند،يرفع مشكل مطرح نم
  .شوديمقابل كار گذاشته م و موانعي رفتارها ني، اما چنحرفها زديم دارد يپاك دست يهاو پاكبان روهايرشت چه ن يشهردار
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سالروز شهادت  داشتيبابت گرام انيالنياز گ ريتقدزاده و  يفخر ديشهادت شه تيضمن تسل شورا محترم  عضو ، منشعاقل محمدحسنسپس آقاي 
در  ژهيو يمراسم رخانهيدب جاديتالش خواهد كرد تا با ا ياسالم يمبارز شورا يروحان نيسالگرد شهادت ا نيكصدمي: در دندافزو ،يخان جنگل رزاكوچكيم
 يپاسخ يآور است كه فرماندارتأسف ارينكته بس ني: اندشهرستان رشت، اظهار داشت ياعتراض فرماندار كيدر خصوص بند ايشان   .يدبرگزار نما خصوص نيا

رده و ارائه ك ينظر نيشهرستان چن ياما فرماندار م،يكرد يبه موضع خودمان پافشار نيا از شيما پ مشكل حل شود. نيچگونه ا دينداده است كه با نيبه ا
مصوبه  يرو رب ميتوانياگر م ر؟يخ اي ديرس جهيحل اختالف به نت يدر شورا توانيم ايكه آ ميكن يبررس بهتر است. ميحل اختالف ببر يكار را به شورا بايدما 

توجه  با :ندادامه داد  شورا محترم عضو .ميها ورود كناز كانال مدنظر آن ينظر فرماندار پذيرشتا با  ميمجبور هست درغير اين صورت م،يكن يخودمان پافشار
  حل اختالف خواهد رفت. يصورت كار به شورا نيا ريدر غ رايز م،يبسپار يزنيپاسخ است، كار را به را يفرصت ما برا نيخرآ نكهيبه ا

شه يابي را ريو مشكل  ميصحبت كن شانيبا ا تا ميباش محترمدر صحن شورا در خدمت فرماندار  يرعلنيغ يادر جلسه ند:داد شنهاديپ زين يذاكردكتر  آقاي
و  ميده حيدوستان توض يو برا ميقرار ده يدر آن جلسه موردبررس زيبه آن كمك كرد را ن توانيكه م مشابه مصوبات ريسا نيهمچن ؟و حل و فصل نماييم 

  .تا اين روند اشتباه ادامه پيدا نكند ميخصوص برس نيدر ا يمشخص يتا به خروج ميبشنو زياستدالل آنان را ن
 زياز مصوبه شورا چ ريتفس ياستان وجود ندارد، گاه يشورا و شورا ني: متأسفانه ارتباط باذعان كردند ،شورامحترم عضو ، يعبداله حامددر ادامه آقاي 

 استناد بهها مجبورند آن رايز ،خواهد شداز مشكالت رفع  يشود بخش جاديما ا انكارشناسبين ها برداشت خودشان را دارند، اگر ارتباط است و آن يگريد
كه مصوبه نوشته شود تا  خواهنديها چگونه مآن مينيگفتگو انجام شود تا بب نيا ياست كه در جلسه كارشناس نيبنده ا شنهاديانجام دهند. پ يقانون اقدام

  باشند. در نهايت مقرر شد آقاي زاهد در اين خصوص مذاكره حضوري با فرماندار محترم داشته  مشكل رفع گردد.

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

اهداي يك واحد مسكوني شهرداري در مجموعه "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٧٠مصوبات جلسه   ١ـ١ـ بند
پذيرش نظر فرمانداري محترم مقرر شد؛ شهرداري رشت در راستاي ترويج پاكدستي و اخالق  ؛ ضمن"مسكن مهر به آقاي علي انصافي

معادل وجه  "هدايا و پرداختي هاي تشويقي"تحت عنوان ١٧حسنه و تقدير از عملكرد صحيح آقاي علي انصافي، از محل كمك هاي ماده 
 يك واحد آپارتمان در مسكن مهر شهر رشت به ايشان پرداخت نمايد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠١ ~ 
 

  

  

  دستور جلسه  رديف
  نظر كميسيون 

  ذيـربـط
  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٢ـ٢

ثبت شده به شماره  ٣/٩/٩٩مورخ  ١١٣٩١/١/٩٩/٨٠٢٩شماره  نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به
 ١٤/٨/١٣٩٩مصوبات يكصد و هفتادمين جلسه مورخ  ٢در خصوص اعتراض به بند  ٥/٩/٩٩مورخ  ١٩٨٦

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح:
مصوبات دائر بر اصالح بودجه شهرداري با توجه به اختصاص اعتبارات عمراني به اعتبارات  ٢بند  -٢
درصد بودجه ساالنه شهرداري  ٤٠والً از اين جهت كه معلوم نيست آيا محدوديت اختصاص حداقل ا

اصالحي قانون شهرداري رعايت شده است يا خير  ٦٨براي اعتبارات عمراني موضوع قسمت اخير ماده 
ائد نعمتي ز داراي ابهام مي باشد؟ همچنين معلوم نيست آيا مبلغ قرارداد با آقايان پرويز اميدوار و رضا

  بر بودجه مصوب است يا خير؟ پس از رفع ابهام اعالم نظر خواهد شد.

      

  خالصه مفيد مذاكرات :
 ني: اگر چنكند اظهار داشتندي كه كمك مالي شهرداري را ممنوع ميفرماندار ياعتراض بنددر خصوص  شورا محترم عضو ، رزاديش فاطمهدر ادامه خانم 

  .رديقرار گ يبررس مورد زيمورد ن ني: اگر بحث مذاكره وجود دارد انداظهار داشت زين زاهدآقاي   لغو شود. زين ياسيكمك به احزاب س ستيباياست م

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

نگهداري "تحت عنوان ١٢٠٢١٠افزايش اعتبار رديف "شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٧٠مصوبات جلسه  ٢ـ بند 
از كل بودجه و سهم اعتبارات  %٤١، ٩٩؛ سهم بودجه ي هزينه اي شورا در سال "و حفاظت از تجهيزات و تأسيسات اختصاصي شهري)و.. 

از كل بودجه است. كه با انجام اين جابجايي همچنان سهم اعتبارات  %٣لي و سهم اعتبارات تملك دارايي هاي ما %٥٦تملك سرمايه اي 
  مي باشد. %٥٠اي بالغ برتملك سرمايه

ريال به جهت انعقاد قرارداد نگهباني از  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/٢سازمان ساماندهي مشاغل مبلغ  ٩٩بودجه سال  ١٢٠٢١٠همچنين رديف هزينه اي 
مطابق نظر رئيس سازمان مبني بر عدم نياز سازمان به انعقاد قرارداد و از آن جايي كه رديف صدرالذكر بازارچه ها مصوب گرديده بود كه 

در سازمان بال استفاده بود، مقرر شد اعتبار آن به مركز منتقل گردد كه با اين اصالح، بودجه سازمان جهت پرداخت حقوق نگهبانان به 
به سوابق خدمتي آقايان نعمتي و اميدوار و رضايتمندي از عملكرد آنها در نظر است نسبت  رديف مركز اضافه مي گردد. از سويي با توجه

 به انعقاد قرارداد تجميعي با نامبردگان از رديف مركز اقدام گردد.

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٢ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  ٣ـ٢

 ١٩٨٦ثبت شده به شماره  ٣/٩/٩٩مورخ  ١١٣٩١/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
 ١٤/٨/١٣٩٩مصوبات يكصد و هفتادمين جلسه مورخ  ٥و  ٤در خصوص اعتراض به بندهاي   ٥/٩/٩٩مورخ 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح:
نامه، تنظيم بودجه و وظايف آيين نامه مالي شهرداري ها طرز اجراي آيين ٤١و  ٢٥، ٢٢به موجب مواد  -٢ 

شهرداري از لحاظ پرداخت هزينه ها... تابع ضوابط دستورالعمل هاي مصوب وزارت كشور مي باشد. به موجب 
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه شوراي  ٨٠ماده  ٩بند 

هرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي شهر در حد تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي ش
وزارت كشور است. بر اساس ضوابط مالي بخشنامه بودجه شهرداري هاي كشور شهرداري ها مكلفند 

) به تصويب شوراي  ٦/١١/١٣٩٥ – ٥٥٦١٣را (ابالغي به شماره  ١٧دستورالعمل نحوه هزينه كرد اعتبارات ماده 
زينه كرد اعتبارات اين ماده صرفاً در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا مجاز است. اسالمي شهر برسانند و ه

ميليون ريالي شهرداري به مجمع  ١٠٠و  ٣٦مصوبات متضمن پيشنهاد كمك  ٥و  ٤بنابراين چون بندهاي 
خيرين گيالن و آقاي صادق عبدالهي مي باشد موضوع به لحاظ موردي بودن (خارج از دستور العمل و آيين 

  نامه مذكور) قابل طرح و بررسي در شورا نبوده و تبعيض محسوب مي شود.

      

  .............................................................................................................................................................................................................  . خالصه مفيد مذاكرات :

  و تبادل نظر و اخذ رأي به اتفاق آرا مقرر گرديد اعالم گردد؛مراتب در جلسه مطرح و پس از بحث   متن مصـوبه شـورا:
  ؛"كمك به مجمع خيرين گيالن و آقاي صادق عبدالهي"شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص  ١٤/٨/٩٩مورخ  ١٧٠مصوبات جلسه ٥و  ٤ـ بند 

كمك به موسسات عام المنفعه، انجام شده دستورالعمل ابالغي وزارت كشور تحت عنوان  ٦* كمك به مجمع خيرين گيالن، مستند به بند 
  است.

دستورالعمل ابالغي وزارت كشور تحت عنوان بيماران خاص  ٣-٨* كمك به آقاي صادق عبدالهي به واسطه بيماري همسرشان مستند به بند 
  و زندانيان انجام شده است.

ي، هر گونه پرداخت از محل مواد كمك بايد براساس دستورالعمل فرماندار٣/١٠/٩٨-٨١٦٥ضوابط اجراي بودجه و نامه ي شماره  ١٥مستند به بند 
كرد كل يا تواند جهت تسهيل امر،هزينهالزامات اجرايي دستورالعمل، شورا مي–فصل سوم  ١-٣ابالغي كشور صورت پذيرد. از سويي مستند به بند 

يار از سوي شورا،دارا بودن اختيار است.فلذا با توجه به اينكه اين تفويض بخشي از اعتبارات را به شهردار تفويض اختيار نمايد و الزمه اين تفويض اخت
 اختيار از سوي شوراي اسالمي شهر رشت صورت نگرفته، لزوماً هزينه كرد از محل مواد كمك نياز به مصوبه شورا دارد.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠٣ ~ 
 

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

جناب آقاي احمد رمضانپور رئيس محترم  ١٠/٩/٩٩مورخ  ٢٠١٨نامه وارده در دبيرخانه شورا به شماره 
ابالغ مصوبه يكصد و بيست و هشتمين جلسه هيأت رييسه شورا شوراي اسالمي شهر رشت در ارتباط با 

شهرداري ١٣٩٩لغايت  ١٣٩٤هاي در خصوص انتخاب حسابرس براي حسابرسي مالي سال ١٠/٩/١٣٩٩مورخ 
با مبلغ  رشت، سازمانهاي تابعه آن و شوراي اسالمي شهر رشت توسط مؤسسه حسابرسي بيالن گزارشگر

و  ١٣٩٤و  با توجه به انصراف مؤسسه مذبور از ادامه حسابرسي سال هاي  ميليون تومان براي هر سال ١٢٠
شوراي اسالمي شهر رشت،  ١٠/١١/٩٥شهرداري رشت برابر قرارداد قبلي، منعقده به موجب مصوبه  ١٣٩٥

به دليل عدم ارائه به موقع اسناد مالي از سوي شهرداري و منقضي شدن مدت قرارداد و بدون دريافت 
ي و با توجه به پيشنهاد موسسات و شركت هاي حسابرسي ديگر در اين خصوص و همچنين هيچگونه وجه

مورخ  ٨٧٢٥اعالم آمادگي مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت بيالن گزارشگر حسب نامه شماره 
، با توجه اينكه مؤسسه مذكور طبق رتبه بندي وزارت محترم كشور ـ سازمان شهردايهاي كشور ٩/٩/٩٩

 ٢٤/٦/١٣٩٩مورخ  ٢٤١٢٠خاب حسابرس توسط شوراي اسالمي شهر رشت كه طي نامه شماره در خصوص انت
  معرفي شده است. ١به استانداريهاي محترم كشور ابالغ شده رتبه 

      

پرسيدند :   ٩٩ يال ٩٤ يهاسال يمال يهاحساب براي رسيدگي به  انتخاب حسابرس نامه در خصوص شيرزادخانم  ادامه در  خالصه مفيد مذاكرات :
وجود  صآيا براي انتخاب حسابرس كميته حسابرسي تشكيل شده يا  فراخوان داده شده يا اينكه ترك تشريفات شده است؟ و اگر بند قانوني در اين خصو

اي شهر ميباشد و پس از قانون شورا ها كه از وظايف شور ٨٠ماده  ٣٠عنوان كردند : انتخاب حسابرس بر اساس  بند  زاهدآقاي   دارد اعالم فرماييد .
ير ز استعالم از برخي موسسات حسابرسي صورت گرفته است . ضمن اينكه كميته حسابرسي كميته ايست مشورتي كه در شوراي اسالمي مراكز استان ها و

  نظر رياست شورا تشكيل مي گردد .

  متن مصـوبه شـورا:
قانون تشكيالت،  ٨٠ماده  ٣٠اعضاي محترم شورا و اخذ رأي، در راستاي اجراي بندنظر و بيان نقطه نظرات در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل

شهرداري، سازمانهاي تابعه آن و شوراي اسالمي  ١٣٩٩الي  ١٣٩٤وظايف و انتخابات شوراي هاي اسالمي ...، با حسابرسي حسابهاي مالي از سالهاي 
) توسط ٩٩و ٩٨،  ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤نه ها و صورت جريان وجوه نقد مربوط به سالهاي شهر رشت(صورتهاي مالي شامل: ترازنامه، صورت درآمد و هزي

 رأي مخالف موافقت گرديد. ١رأي موافق و  ٨ميليون تومان براي هر سال، با  ١٢٠مؤسسه حسابرسي بيالن گزارشگر و با حق الزحمه  

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

    ١  ٨   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠۴ ~ 
 

  

  اعالم نمودند. ١٧رأس ساعت  ١٩/٩/٩٩ـ نائب رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز  چهارشنبه مورخ 

  يافت.با ذكر صلوات پايان  ١٢:٣٠جلسه رأس ساعت 

  

  

  

  

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

  شوراي اسالمي شهر رشت ٥/٩/١٣٩٩و  ٢٨/٨/١٣٩٩بررسي غيبت آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ  ٤
      

  ..................................................................................................................................................................................................................................  خالصه مفيد مذاكرات :

  متن مصـوبه شـورا:
نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده  ٢تبصره  مراتب برابر

 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد. ٥/٩/١٣٩٩و  ٢٨/٨/١٣٩٩غيبت  آقاي حامد عبدالهي در جلسات مورخ 

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١٠۵ ~ 
 

 

  
شهر اسالمي  در محل ساختمان شوراي ١٨(عادي) شوراي اســـالمي شهر رشت، رأس ساعت  ، يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه١٧/٩/٩٩مورخ  ٢٠٥٤براساس دعوتنامه شماره 

   بخش قرآن مجيد برگزار گرديد. محترم شورا با قرائت آياتي چند از كالم هستيرشت به رياست جناب آقاي  احمد رمضانپور رئيس 

   دستور جلسه :
  نطق پيش از دستور اعضاي محترم شورا  

   گذار سرمايه شناسايي فراخوان برگزاري" خصوص در ٢٧/٥/١٣٩٩ مورخ ١٣٩٩ ـ ٣٥٢٠ ـ ر ش شماره به رشت اليحه شهرداريبررسي 
  ."رشت شهر غربي جنوب رينگ مسير بازگشايي

   شركت احداث پروانه تمديد عوارض تقسيط" خصوص در ٣/٩/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٧٢٤٩-رف شماره ش به رشت اليحه شهرداريبررسي 
  ."كاسپين مهر سازان آتيه

  ٤ محدوده  منطقه شهرداري قانون ١١٠ ماده اعمال" خصوص در ١٣٩٩ ـ ٦٧٠٨ ـ ف ر ش  شماره به رشت شهرداري اليحه بررسي".  

   سي ستان محترم فرمانداري نامهبرر شت شهر صوص در ١٢/٠٩/٩٩ مورخ ١١٨٣٧/١/٩٩/٨٠٢٩ شماره به ر صوبات ٤ بند به اعتراض خ  م
  شوراي اسالمي شهر رشت  با موضوع تفويض  اختيار . ٢٨/٨/٩٩ مورخ ١٧٢ جلسه

   حمايت به رشت شهرداري الزام" طرح تصويب و بررسي در خصوص ١٩/٩/٩٩ مورخ ٢٠٧٢ طرح ده تن از اعضاي محترم شورا به شماره 
و در  واحده ماده اهداف، مقدمه، بر مشتمل"رشت شهر تاريخي بناهاي تك اقتصادي-فرهنگي برداري بهره و احياء حفظ، سازي، ايمن از

  تبصره. چهار

  بزرگداشت دبيرخانه تشكيل به رشت شهرداري الزام"درخصوص ١٩/٩/٩٩ مورخ ٢٠٧٣ شماره طرح يازده تن از اعضاي محترم شورا به 
  تبصره. دو و واحده ماده اهداف، مقدمه، بر مشتمل"جنگلي خان كوچك ميرزا شهادت سال يكصدمين

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

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

  .داشتند گرامي را شهدا

  نطق پيش از دستور رئيس شورا: 
ه ب ايران، مردم و مسلمين تمام عرض سالم به اعضاي محترم شورا و براي سپس، جناب آقاي احمد رمضانپور نرگسي رئيس محترم شوراي اسالمي شهر رشت، ضمن

  .كردند سالمتي آرزوي رشت شهر اسالمي شوراي عضو محترم پور حاجي اسماعيل ويژه جناب آقاي
 كمك: گفتند رشت، شهرستان اسالمي محترم شوراي رئيس عنوان به رشت شهر محترم شوراي عضو ديگر عبدالهي آقاي حامد انتخاب به اشاره با همچنين ايشان
 مثمر اقدامات نيز مجموعه اين در بتوانند گيالن، استان شوراي رياست و شهرداري در گذشته تجارب به توجه با اميدواريم و است توفيقي نيز سنگر اين در كردن
  .دهند انجام را ثمري

 كساني زا اين عالم بزرگ يكي  دارم، انقالب از قبل خاطراتي ايشان از بنده: داشتند اظهار يزدي، اهللاآيت حضرت درگذشت تسليت ضمن عرض جناب آقاي رمضانپور
 ذشتدرگ بنده بودند. برخوردار) ره( امام حمايت از و بودند) ره( امام هايبيانيه حامي رفتند. آيت ا.. يزدي همواره زندان به و كرده ايستادگي شاه رژيم برابر كه بودند

  .نمايممي عرض تسليت را روحاني بزرگوار اين
 رئيس، رئيس جمهور نيكسون نايب اينكه از قبل روز  چند ١٣٣٢در آذر سال : داشتند اظهار دانشجو، روز داشت گرامي با رشت شهر حترم شورايم در ادامه رياست

 هادتش به را دانشجو چند و شده دانشگاه محوطه وارد مسلح نيروهاي در نهايت كه پذيرفت صورت اعتراضاتي تهران دانشگاه در داشت را كشور به ورود قصد آمريكا
  .بودند مردم و جوانان مأمن و ملجأ همواره دانشگاه زمان آن از و رساندند

 ١٩/٩/٩٩ مورخ :         ١٧٥جلسـه شـماره:           
 



  

~ ١٠۶ ~ 
 

 هاانشگاهد در ماركسيستي فرهنگ جايگزين را اسالمي فرهنگ توانستند انقالب از پيش خود خاص هايسخنراني با شريعتي دكتر مرحوم زمان آن در: افزودند ايشان
  .بود تأثيرگذار بسيار انقالب نشاندن ثمر به جهت به مسير اين در شريعتي دكتر هايتالش و سمينارها و كنند

 نخورد؟ و جوشحرص  شودمي مگر شود،مي ربوده ما چشم از خواب گاهي: گفتند مجلس، به دولت توسط ١٤٠٠ بودجه تقديم به اشاره با همچنين آقاي رمضانپور
بودجه اي به اين  چگونه. است كشور ناموس و آبرو كشور بودجه گوييم؟نمي را واقعيت و نيستيم صادق مردم با ما چرا است؟ نگاهي چه اين است؟ باوري چه اين

 ندارد اساسي هيچ كه ايبودجه نگذارند كه خواهممي هاآن از و است مجلس نمايندگان به بنده خطاب كنيد؟مهمي را به شكلي بي ارزش و غيرواقعي تنظيم مي
 فروش امكان عدم و هاتحريم وضعيت اين با حال است، نكرده پيدا تحقق آن درصد ٥٠ هنوز كه ايدبسته هزارميلياردي ٥٧٠ ايبودجه ٩٩ سال در شما. شود تصويب

 دالري ٤٠ ايبشكه با هم آن نفت بشكه هزار ٥٠٠ و ميليون ٢ با را بودجه چگونه كشور خزانه به دالر يك حتي نشدن وارد و بعد به ٩٧خرداد از نفت بشكه يك حتي
 هاآن براي ندارد ضرورتي هيچ كه نهادهايي برخي كه براي شرايطي در هم آن گذشته، سال به نسبت بودجه افزايش درصد ٤٠ از بيش يعني اين ايد؟گرفته نظر در

  .شودنمي گرفته نظر در و پرورشآموزش  براي مبالغ آن پنجم يك اما شود،مي گرفته نظر در بودجه شود هزينه
 سه به ومانت يك از بنزين هستيم ناگزير گفت و شد حاضر تلويزيون در رجايي شهيد است رفته يادشان آقايان مگر: كردند تأكيد رشت شهر شوراي رئيس محترم

 استعمار در ريشه اين نيستيم؟ صادق مردم با چرا! نداشتم خبر و فهميدم جمعه صبح هم من گوييدمي و آييدمي شما ولي نشد ناراحت كس هيچ اما برسد، تومان
 توانايي هك گذارندمي را افرادي بيندازند كار از را سيستم يك خواهندمي وقتي نيست، يكي ما هايجايگاه با ما تحصيالت نيست، خودش جايگاه در كس هيچ كه دارد
  .است مردم نظر به اتكا با شود انجام كشور در است قرار كاري اگر گويدمي ما اساسي قانون شود؟ گفته موضوعات اين نبايد چرا. ندارند را كار آن

 رفتگ قرار توجه مورد شوراها خصوص در اساسي قانون مانده مغفول اصل اصالحات دولت در: گفتند شوراها، اختيارات كاهش مصوبه به اشاره با جناب آقاي رمضانپور
 اگر. اندكرده سلب شورا از هم را شوراها اختيار حداقل اند،كرده شهرداري شوراي به تبديل را شهر شوراي. كنندنمي كمك شوراها به دوره ٥ گذشت از پس حاال و

 شودمي مگر ايم،داده خون نظام اين براي ما. شود تربزرگ خلوتتانحياط تا بياوريد را خودتان هايآدم و كنيد جمع را شوراها اين باشند داشته نقش مردم خواهيدنمي
مطرح  ايرادات به توجه با خصوص اين در كه خواهممي مجلس نمايندگان از جا همين در بنده نگوييد؟ هيچ و باشيد شدنش پرپر شاهد و دهيد پرورش را فرزندي

  .برود نظام مصلحت تشخيص مجمع به مصوبه اين حداقل تا كنند پيگيري را موضوع شده

  نطق پيش از دستور ناطق اول:
 هايكار شورا اين: داشتند اظهار پنجم، شوراي عملكرد به اشاره با رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا علوي، اميرحسين جناب آقاي سيدسپس 
 و ثمره اما است، يبررس نيازمند كرديم كسب موفقيت درصد چند اينكه اما داشت ذهن در بزرگي هايايده نخست روز از و داد انجام مختلف هايحوزه در زيادي

 .شودمي مشخص آينده هايسال حتي نيز ديگر بخشي و ايام همين در اقدامات از بسياري خروجي

 شهرداري مجموعه به گذاريسرمايه سازمان شدن اضافه: داشتند اظهار چهارم، شوراي دوره در رشت شهرداري گذاريسرمايه دفتر اندازيراه به اشاره با آقاي علوي
 ردكت زمان از اقدامات و هاريزيبرنامه از بسياري البته گرفت قرار پيگيري مورد موضوع اين هم پنجم شوراي در و بود چهارم شوراي در ما عزيزان زحمات حاصل رشت

 .شد ريزيپايه رشت پيشين شهردار نصرتي

 مجموعه در هاسال كه مسيري ٥-٤: داشتند اظهار رشت شهر در مسير بازگشايي قراردادهاي انعقاد به اشاره با رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا
 ريديگ از پس يكي و شده امضا قراردادها كه بدهيم مردم به را نويد اين بايد ما. باشدقرارداد مي انعقاد و پيگيري حال در اكنونهم  بود شده متوقف رشت شهرداري

 .رسيد خواهد اجرا مرحله به

 شهر دارند، قرار كار مسير در كه هاييدستگاه اندازيسنگ عدم با تا كردند اميدواري ابراز محترم مجلس نمايندگان و محترم گيالن استاندار از درخواست با ايشان
 .باشد شاهد را جدي تغييري آينده سال چهار الي سه در رشت

 مدهآ راهبردي برنامه همان از موضوعات اين از بسياري: گفتند است، آمده در نيز نگارش به كه شورا راهبردي برنامه تصويب بررسي درخواست با جناب آقاي علوي
 مقابل كه شودمي تعبيه هاييسامانه رشت شهرداري در آينده ماهه ١٢ زماني بازه در و رسيد امضا به شهر امالك نوين مميزي قرارداد نيز امروز خوشبختانه و است

 .شد خواهد انجام بيشتري آرامش با مردم به خدمات ارائه و گرفت خواهد را احتمالي هايشائبه و فسادها

 ادانتق مورد و غير بومي قبلي شهردار دو: داشتند اظهار است، پنجم شوراي محترم منتخب شهردار سومين احمدي، محمد جناب آقاي سيد اينكه به اشاره با ايشان
 شد. ارائه شورا صحن در كه ايبرنامه با بخصوص و باالست نيز ايشان از انتظارات و است رشت شهر در كرده خدمت و گيالن استان زاده احمدي، آقاي اما بودند،

 .كنند احساس را آن مردم و شود ايجاد رشت شهرداري در تغييرات كه شد ايجاد شورا در اميدواري اين و رفت باال ايشان از توقعات

. گيردب قرار ارزيابي مورد مدير يك كاركرد عنوانبه  تواندنمي است شده نهاده بنا گذشته در كه كارهايي ثمرات ديدن و متداول كارهاي انجام صرف: دادند ادامه ايشان
 با ميگوييم اگر كه دارد وجود ايشان براي ما جانب از انتظار اين و اندكرده تجربه نيز را استاندار معاونت و رشت فرمانداري كه احمدي آقاي چون فردي از به خصوص



  

~ ١٠٧ ~ 
 

 اب خواهيممي اگر اما است فساد با هاي مبارزه زمينه سازي يكي از هوشمند. باشد تعارفات و اغماض بدون قاطع، فساد با مبارزه اين كنيم مبارزه خواهيممي فساد
 .كنيم برخورد آن مصاديق با بايد نچسبد ما به گذشته ناجور هايوصله و كنيم برخورد فساد هايريشه

 حمديا آقاي كه است اين ما انتظار است، فساد به شهره كه باشد ايگزينه ميزمان روي اما كرد مبارزه فساد با شودنمي: كردند اضافه رشت شهر محترم شوراي عضو
 اين بر هبند و بمانند پايبند اندبسته شورا اعضاي با كه عهدي به و بدهد قاطع پاسخ آيدمي مختلف هايسيستم و مختلف افراد مختلف، جاهاي از كه فشارهايي به

 .داد خواهد رخ نيز اتفاقي چنين كه هستيمعقيده 

 .شود هاييخواسته چنين به دادن تن به مجبور احمدي آقاي كه شود آن از مانع شهردار با همكاري با پنجم شوراي تا كردند اميدواري ابراز آقاي علوي

 و ورهاكش اگر. باشند واقف موضوع اين به مجلس در گيالن نمايندگان اميدوارم: گفتند اسالمي، شوراي مجلس اختيارات كاهش مصوبه به اشاره با همچنين ايشان
 زمرك در را آن قانون اما كنيم دريافت مختلف نقاط در مردم از را عوارض خواهيممي كه است چگونه. است مردم خواست به توجه براي كنندمي پيشرفت امروز جوامع

 مقدس نظام هايآرمان با قطعاً موضوع اين. بزنيم دامن هامحروميت به توازن عدم با تا شد خواهد سبب موضوع اين كه باشد مركز در آن توزيع احتماالً و بنويسيم
 انتظار المياس شوراي مجلس از است قدرت تمركز دنبال دولت اگر. كنيم توزيع كشور در را امكانات بخواهيم افراد شخصي سليقه با كه ندارد تطبيق اسالمي جمهوري

 .است شده تصويب قانوني چنين مجلس دوره چند و دهه چهار از پس كه رودنمي

 رفت نگهبان شوراي به اكنونهم  قانون اين و كند تصويب راحتي به را قانوني چنين كه رفتنمي انتظار اسالمي شوراي مجلس از: كردند تصريح در ادامه آقاي علوي
 از يانامه تهيه بنده درخواست و دادمي نشان واكنش ايمصوبه چنين برابر در بايستمي هااستان عالي شوراي. بازگرداند را مردم حق نگهبان شوراي اميدواريم كه

  .است خصوص اين در محترم شورا رياست سوي

   نطق پيش از دستور ناطق دوم:
 ينمايسل ديطرح محله محور شه ياز اجرا نه،يو قرنط يبهداشت يهادستورالعمل تيجهت رعا رشت از مردم يبا قدردان، شورا محترم عضو، رزاديفاطمه شدر ادامه خانم 

  كرد. ريدر سطح كشور و شهر رشت تقد
شهر  ياقدام كرده و به شورا» و«مطالبات بند  يريگياست نسبت به پ ستهيشا ،يياجرا يها: با توجه به ارتباطات خوب شهردار رشت با دستگاهند ادامه داد ايشان

  .نديگزارش ارائه نما
 تيه وتقوفرسود آالتنيماش فيتكل نييو تع يتا سامانده ندكرد يدواريرشت ابراز ام يمختلف شهردار يهادر حوزه آالتنيبودن ماش يبا اشاره به ناكاف رزاديشخانم 
 ردنرشت نسبت به روز ك شهردار روديدر شورا انتظار م يزمستان زاتيتجه اعتبارات فيرد رياخ شيوجه به افزااست و با ت ديمورد تاك يزمستان زاتيتجه كيلجست

  .ديمردم را جلب نما تيرضا يجهاد تيريگانه با مد پنجمناطق  يو نواحيآالت خدمات شهرنيماش يونوسازراتيتعم   ،آالت نيماش
 راتيت تعمجه نيسنگ يها نهيمداوم  هز پرداختو  نيآالت سبك و سنگنياز ماش يفرسوده بودن بخش سفانهأمت :ندداشت انيستاد بحران شورا در ادامه ب محترم عضو
  دارد.  يفور ميبه اقدام و تصم ازيندارد ن يآالت كه صرفه اقتصاد نيماش و زاتيتجه

شبانه  ياز تالش ها دارد جا:ند اظهار داشت رياخ يهايو... در بارندگ ، كارگران يو عمران يخدمات شهر يروهاينشانان نآتش يهااز تالش يبا قدردان شورامحترم  عضو
  . مينما رياست تقد قيحر يو اطفا يآتش سوز يها اتيشان حضور در عمل ياصل فهي، كارگران و آتش نشانان كه وظ يخدمات شهر يروهايني روز

 يها يدر بارندگ ريتوجه به مشخص بودن نقاط آبگ با.  سطح شهر  مورد انتظار مردم است يها  يگرفتگآب  حضور به موقع و مستمر در رفع :ند كرد ديتاك ايشان
 ريو سا هايگذار، لولهيروب هيال يبا اجرا هايگرفتگآب و فاضالب نسبت به رفع آب يبا همكار يگذشته  در شهر رشت شهردار يها يو مستندات آبگرفتگ رياخ

  .ميدر سطح شهر و محالت باش يكمتر يها يتا  شاهد آبگرفتگ ديام  نمااقد ياقدامات عمران
  : اذعان كردندرشت،  يمختلف شهردار يهادر مناطق و حوزه يخال يهاپست تيبا اشاره به وضع عضو محترم شورا

 شود. فيتكل نييتع تيفور توسط شهردار رشت به  يشهردار يحوزه ها ريدرمناطق سازمان ها و سا يخال ياز گذشت چند ماه پست ها بعد

معلوالن و سالمندان توسط  ژهيتردد افراد كم توان به و يبرا يمعابر شهر يساماندهعنوان داشتند :  نيهمچن شورا يبهداشت و خدمات شهر ونيسيكممحترم  عضو
  . شود ييدر شهر رشت اجرا يو حركت يجسم نيمعلول يز و پاركها براسب يو فضاها يشهر طيمح يالعمل مناسب ساز دستورو بايد  است يالزام يشهردار

مردم  به يخدمات رسان فيشورا تضع فيتضع: اذعان داشتند شوراها  اراتيدر خصوص كاهش اخت ياسالم يمجلس شورا رياخ حهيبا اشاره به ال نيهمچنخانم شيرزاد 
كه  يكشور در خصوص عوارض محل ياسالم يشوراها اراتيبر كاهش اخت يبه مجلس مبن يا حهيال شنهاديحضورش با پ يانيپا يماهها نيدولت درا متاسفانه . است

 ١١ يابا امض يا هيانينسبت به آماده كردن ب زيشهر رشت ن ياسالم يخصوص شورا نيكشور درا ياسالم ي. با توجه به واكنش شوراها نظر شود ديدر آن  تجد ديبا
 .دينما اقدامشهر رشت به وزارت كشور  ياسالم يعضو شورا



  

~ ١٠٨ ~ 
 

   نطق پيش از دستور ناطق  سوم:
عمران شورا جهت  ونيسيكم يهاهفته گذشته از تالش يهابا اشاره به بارشي، رييس محترم كميسيون بهداشت و محيط زيست شورا بهراد ذاكردر ادامه آقاي 

  .ندكرد ريمشكالت تقد يو بررس دهايبازد ،يجلسات فن يبرگزار
در اين زمينه : متأسفانه ندرا برطرف كرد، اظهار داشت يعيمشكالت و حوادث طب يدر فرصت زمان كوتاه توانيموضوع م ينيبشيو پ ريتدب يبا كم نكهيا انيبا ب ايشان

ان آن زماست كه اگر در  ني. سؤال بنده امياستفاده كنجهت رفع اين مشكل  ينشانهمانند آتش يگريد ياز جاها شديم و مجبور نداردوجود در برخي امور  يعزم جد
  م؟يكرديم ديچه با مي شد يسوزآتشدچار شهر  ناكرده يخدا

دود و به علت امكانات مح زيمردم به وجود آمد و در استان ن يبرا يمشكالت ي: با توجه به نبود امكانات كافافزودند با اشاره به بحران برف سال گذشته،  آقاي ذاكري
 يكه به شهردار طلبديرا م ياستاندار ژهيضرورت نگاه ومهم  نيا ، شد  اعزامنداشت  طرشت ارتبا يكه به شهردار ييرهايمس ييبازگشا يبرا زيرشت ن يشهردار، كم 

 را بر عهده گريادارات د فيوظا ميمجبور شو تا آنجا كه مااشغال كند  زيرشت را ن ياز امكانات شهردار يبخش هاي پيش آمده در بحران نكهيرشت كمك كند، نه ا
 جاديا راي شهري ببودن زمستان سخت امسال مشكل شيشود تا با توجه به در پ ديموضوع تأك نيا النيگمحترم به استاندار  يانامه يط اضافه كردند: ايشان  .ميريبگ

 يياجرا ستميوجود داشته است و س موارد يدر برخ ياسينگاه س :ند شوراها، اذعان داشت اراتيبا اشاره به مصوبه مجلس در خصوص كاهش اخت يذاكرآقاي   نشود.
 ميدواريتر كنند و امانتقادها را كوتاه غي، با محدود كردن شوراها ت مردم در دسترس تر هستند يشوراها در سراسر كشور برا نكهيتا با توجه به ا كنديم يكشور سع

شسرا، ساختمان دان ديشهرستان رشت با مصوبه شورا در خصوص خر ي محترمبا اشاره به موافقت فرماندار راشو محترم عضومصوبه مجلس را رد كند. نينگهبان ا يشورا
 در ياندازكه اقدام به سنگ يدر درون مجموعه شهردار يوجود دارد كه افراد زين هادهيشن يكار اقدام شود. برخ نيا يبرا يكشور يهاتياز ظرف ميدواري: امگفتند 

در  گريسه ساختمان د تي: در خصوص وضعند كرد حيتصر ايشان. دهميتذكر م ياقدامات نيها در خصوص چنو بنده به آن ندينمايمان دانشسرا مد ساختيخر ريمس
را كنار  يو انتخابات ياسيكه اغراض س كنميم ديعمران شورا مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما تأك ونيسيكه در جلسه كم رفتهيصورت پذ ياقدامات زين يتملك شهردار

  صحبت خواهم كرد. ردمصورت شفاف با ماقدامات تكرار شود به نيا گريبگذارند و اگر بار د

  دستورات جلسه :

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

١  

مورخ  ١٣٩٩ـ  ٣٥٢٠اليحه شهرداري رشت به شماره ش ر ـ 
در  ١٣/٦/٩٩مورخ  ١٣٤٠شماره ثبت شده به  ٢٧/٥/١٣٩٩

دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به بازگشايي معابر جديد 
گونه مناطق و افزايش شهري، ضمن باال بردن ارزش افزوده اين

امكان دسترسي و ايجاد امكان اجراي پروژه هاي محرك 
توسعه، رشد اقتصادي و.. شهرداري رشت جهت ايجاد شرايط 

ندان، تسهيل در عبور و مرور و كاهش بار رفاه براي شهرو
ترافيك در نظر دارد؛ نسبت به برگزاري فراخوان عمومي 

 ٩٠شناسايي و جذب سرمايه گذار جهت بازگشايي مسير رينگ 
متري جنوب غربي شهر رشت حد فاصل ميدان گيل تا پل 

كيلومتر و با حجم سرمايه گذاري   ٦/٢طالشان به طول تقريبي 
 %١٠٠ميليارد ريال، كه تأمين مالي آن به طور  ٢٦٨٠با  برآورد  

(مهندسي و طراحي،  EPCFبا سرمايه گذار به صورت قرارداد 
ماه انجام خواهد  ٢٤تجهيز، ساخت، تامين مالي) در طي مدت 

بازپرداخت اصل و سود اجراي پروژه از محل وصول  و پذيرفت
عد از عوارض و درآمدهاي آتي حوزه نفوذ پروژه مي باشد كه ب

ميزان سود تامين منابع مالي  و اجراي مسير مستهلك مي گردد
)IRR ( اقدام نمايد.به فراخوان گذاشته خواهد شدنيز ،  

شورا  شهري  شهري  سعه  سيون عمران و تو در كمي
ضمن موافقت شنهادي، با كليات  مطرح و  اليحه پي

 هرداري مكلف گرديد : ش

ضي  - تمليك  و امالك خارج از پروژه كه قابليتارا

ــــتـنــاد مــاده ــه اس ــارگــذاري دارد را ب  ١١١و ب

) قانون شهرداري ها، در قالب ٢٧/١١/١٣٤٥(الحاقي

  پروژه تمليك نمايد.

در جلسه مشترك كميسيون هاي برنامه و بودجه و 
ــهري و حمل و نقل و  ــعه ش حقوقي، عمران و توس

قت ـــمن مواف ـــورا مطرح ض يك ش حه با   تراف الي
 گرديد :  مقررهرداري پيشنهادي ش

و امالك خارج از پروژه كه قابليت اراضي شهرداري 

ماده  ناد  ـــت به اس گذاري دارد را  بار يك و  تمل

شهرداري ها، در ٢٧/١١/١٣٤٥(الحاقي١١١ ) قانون 

  قالب پروژه تمليك نمايد.

٢٣٤  

١٦٧  

  

  

٢٤٠  

  

  

٨٦  

  

  

  

٢٨/٧/٩٩  

  

  

  

  

١٦/٩/٩٩  



  

~ ١٠٩ ~ 
 

  

  

 يبرگزار حهيدر خصوص ال ي شهرشورا يتوسعه شهر ،عمران ونيسيكم ، رييس محترميعلودر ادامه آقاي سيد اميرحسين   خالصه مفيد مذاكرات :
شده ح تاكنون دو بار در صحن شورا مطر حهيال ني: اندشهر رشت اظهار داشت يجنوب غرب نگير ريمس ييبازگشا گذارهيو جذب سرما ييفراخوان شناسا

: موضوع مدنظر در ندافزود آقاي علوي  قرار گرفت. يعمران و بودجه موردبررس ك،يتراف يهاونيسيدر جلسه مشترك كم زياست و نكته مدنظر اعضا ن
 حهيال كي يشد تا ط يندارد، منتف فعلي با موضوع زين يخاص يتالق ،يلينشدن در طرح تفص ينيبشيبود كه عالوه بر پ يمتر ٣٥ ابانيخصوص خ

  انجام شود. ترعيسر حهيال نيبه شورا ارسال شود و كار فراخوان ا گريد يگذارهيسرما

  متن مصـوبه شـورا:
متري  ٩٠برگزاري فراخوان عمومي شناسايي و جذب سرمايه گذار جهت بازگشايي مسير رينگ "با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

  و مفاداليحه پيشنهادي به اتفاق آرا موافقت گرديد و مقرر شد؛  "جنوب غربي شهر رشت حد فاصل ميدان گيل تا پل طالشان
سبت به شناسايي امالك اطراف طرح كه قابليت بارگذاري براي استفاده عمومي از جمله ايجاد ـ شهرداري رشت توسط سرمايه گذار، ن

 فضاي سبز را دارد اقدام و از طريق توافق با مالكين و رعايت آيين نامه مالي و قوانين مربوطه اين امالك را خريداري نمايد.

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٢  

 ٣/٩/٩٩ مورخ ١٣٩٩-٧٢٤٩-ش رف شماره به رشت شهرداري اليحه
شورا مبني بر اينكه  دبيرخانه در ٦/٩/٩٩ مورخ ١٩٩٥شماره  به شده ثبت

شيوه نامه تقسيط مطالبات  ٥ماده  ٣شهرداري رشت با عنايت به تبصره 
با اصالحات بعدي) مبني بر تعرفه پرونده هاي  ٩٥شهرداري (مصوب سال 

ريال جهت تعيين نحوه تقسيط به  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٥با مبلغ بيشتر از 
اسالمي شهر،  حسب درخواست شركت آتيه سازان مهر  شوراي محترم

كاسپين مبني بر تقسيط عوارض در نظر دارد؛ نسبت به تقسيط عوارض 
ريال  ٠٠٠/٣٦٠/٠٥٠/٥٠تمديد پروانه احداث ملك شركت مذكور به مبلغ

 به شرح ذيل اقدام نمايد؛ ٥-١-١٠٣٠٠-١٠٦-١-٠-٠به كد نوسازي 
  ان پيش پرداختريال به عنو ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥مبلغ -١
 ١٢ريال به صورت چك اقساط  ٠٠٠/٣٦٠/٠٥٠/٤٥ مابقي به مبلغ -٢

  . ماهه (با رعايت مفاد شيوه نامه تقسيط)

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

  موافقت گرديد.
در كميسيون عمران و توسعه شهري شورا مطرح 

  بحث و تبادل نظر مقررگرديد: و پس از
درصد ـ ٢٠درصد به  ١٠ـ مبلغ پيش پرداخت از 

ريال به  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥از 
  ريال ـ افزايش يابد.٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠

ـ در صورت اجراي بند يك اين مصوبه، تقسيط 
  دوازده ماهه الباقي مبلغ بالمانع است.

ـ تمديد پروانه در حدود قانون و دوازده ماهه 
  باشد.

١٦٧  

  

  

٢٤١  

١٦/٩/٩٩  

  

  

١٧/٩/٩٩  



  

~ ١١٠ ~ 
 

  

  

 ديمدعوارض ت طيتقس حهيدر خصوص ال ، رئيس محترم كميسيون عمران و توسعه شهري شورا علويجناب آقاي سيد اميرحسين  خالصه مفيد مذاكرات :
ماه آن  ١٨به مدت  خواهندياست و م دهيرس انيبه پا ي احداث پروژه ي مزبور : زمان پروانهاذعان داشتند زين نيسازان مهر كاسپ هيپروانه احداث شركت آت

پس از بررسي در  سال بود كه ما كياقساط به مدت  يبق درصد نقد و ما ١٠ يشهردار شنهادياست كه پ الير ارديليم ٥٠. ارزش پروانه ندينما ديرا تمد
  .مي، با موضوع موافقت كردماه) ١٢( سال كيبه مدت  پروانه ديو تمد نقددرصد  ٢٠به  ١٠از  رييبا تغ كميسيون عمران و بودجه و طبق شيوه نامه اي كه داريم

  متن مصـوبه شـورا:
  به شرح زير به اتفاق آرا موافقت گرديد؛ "تقسيط عوارض تمديد پروانه احداث شركت آتيه سازان مهر كاسپين"با اليحه پيشنهادي شهرداري در خصوص 

  ريال ـ افزايش يابد.٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠ريال به مبلغ   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥ـ از مبلغ   %٢٠به  % ١٠ـ مبلغ پيش پرداخت از ١
  ـ در صورت اجراي بند يك اين مصوبه، تقسيط دوازده ماهه الباقي مبلغ بالمانع است.٢
 ـ تمديد پروانه در حدود قانون و دوازده ماهه باشد.٣

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٣  

مورخ   ١٩٠٤ثبت شده به شماره  ١٨/٨/١٣٩٩مورخ  ١٣٩٩ـ  ٦٧٠٨اليحه شهرداري رشت به شماره  ش ر ف ـ 
هاي نامناسب در محدوده شهر كه در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه با عنايت به شناسايي قطعات زمين ٢٦/٨/٩٩

منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهرداشته و محل تجمع افراد معتاد و انباشت زباله و دپوي مخاله هاي 
ها ، در محدوده قانون شهرداري ١١٠ ماده ساختماني گرديده است،  شهرداري رشت در نظر دارد؛ نسبت به اجراي

  منطقه چهار  به شرح زير اقدام نمايد؛
تفكيك شده مالكيت (وكالت)  ١٨٧پالك  ٤١/٦٤زمين فرهنگيان واقع در بلوار شهداي گمنام پالك ثبتي  -١

  .آقاي محسن جهان يار مقدم
ي نبش خيابان جوادزاده كد نوسازي زمين مالكيت آقاي شهريار رمضاني واقع در بلوار آيت اهللا رودبار -٢

٤-٣-٨٣٠٠١-١٦  
-٧٦زمين الكتريك واقع در كمربندي شهيد بهشتي خ ملت مالكيت شركت الكتريك كد نوسازي -٣

٤-٣-١٠٠٠٤  
-٥٦زاده بن بست ابراهيمي كد نوسازي زمين آقاي ميربخش نوري واقع در خيابان سردار جنگل خ قلي -٤

٤-٣-١٠٣٥٦ .  

در كميسيون 
و عــمــران 

ــه  ــوســــع ت
شورا  شهري 
مطرح و پس 
ــحــث و  از ب
با  بادل نظر  ت
ــــه  ــــح الي
ـــنهادي  پيش
هرداري  شــــ
مــوافــقــت 

  گرديد.  

١٧/٩/٩٩  ٢٤١  



  

~ ١١١ ~ 
 

  

  

  

: در ند داشت عنوان زيرشت ن يدر منطقه چهار شهردار هايقانون شهردار ١١٠ماده  ياجرا حهيالدر خصوص  يعلوسپس آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
كه  شده بود تومان در نظر گرفته ونيليم ٤٠از  شيمورد مبلغ آن ب كيبود و فقط  ميليون تومان ٧تا  ٥بين  شده بود كه اعداد آن مورد ارائه ٤ حهيال نيا

  .پس از دريافت توضيحات شهرداري منطقه چهار با هر چهار مورد در كميسيون عمران موافقت شد

  متن مصـوبه شـورا:
ها در چهار بند پيشنهادي در محدوده منطقه چهار ، به اتفاق آرا قانون شهرداري ١١٠ اجراي مادهبا اليحه پيشنهادي شهرداري درخصوص 

 موافقت گرديد.
  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ١٠   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٤  

ثبت شده به  ١٢/٠٩/٩٩مورخ  ١١٨٣٧/١/٩٩/٨٠٢٩نامه فرمانداري محترم شهرستان رشت به شماره 
مورخ  ١٧٢مصوبات جلسه  ٤در دبيرخانه شورا در خصوص اعتراض به بند  ١٦/٩/٩٩مورخ  ٢٠٤٦شماره 

  شوراي اسالمي شهر رشت به شرح؛ ٢٨/٨/٩٩
ـ در خصوص تفويض برخي اختيارات شهردار در امور جاري (خدمات اداري و شهري)، عمراني و... به 

مصوبات اوالً بايد حدود و ميزان تفويض اختيار  ٤معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري موضوع بند 
ه نام آنها تفويض اختيار صورت مي گيرد مشخص و معين شده مشخص باشد. ثانياً كساني كه به نفع و ب

باشد. ثالثاً با التفات به قسمت اخير مصوبه به نظر مي رسد تفويض اختيار شهردار شامل امضاي اسناد 
پرداختي شهرداري نيز مي باشد آيا اسناد را ذيحساب دوم شخصاً امضا خواهد كرد يا قائم مقام وي، در 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٨٠ماده  ٣٠) بند ١كه بر اساس تبصره (اين صورت از آنجا 
شهر باشند لذا دوم بايد مورد تأييدشورايمقام شهرداروذيحساباسالمي كشور و انتخاب شهرداران قائم

  افراد بايد به تفكيك جهت اخذ تأييديه به شورا معرفي شوند.اسامي اين

      



  

~ ١١٢ ~ 
 

  

  

  مذاكرات :خالصه مفيد 
خود را  يكارها بايد : شهردارند، اظهار داشتدر مورد  ميزان تفويض اختيار يدر خصوص اعتراض فرمانداررئيس محترم شورا،  ،رمضانپوراحمد  در ادامه آقاي

  به همه امور نظارت داشته باشد. توانديمواجه خواهد شد كه نم ياريكند وگرنه با مشكالت بس ارياخت ضيتفو
با اين مصوبه عمال : ندكرد ديتأك يدر خصوص اعتراض فرماندار زين ي، رييس محترم كميسيون  عمران و توسعه شهري شوراعلوسيد امير حسين  آقاي

 اند را بهشده ارياخت ضيكه تفو يهمه افراد توانينمذيحسابان شهرداري را به تصويب شوراي شهر مي رسانيم در صورتي كه تفويض اختيار با نام افراد باشد 
  و بايد افراد به صورت انفرادي بررسي شوند اما اگر بحث در جايگاه حقوقي است مشكلي نداريم . كرد أييدت كجايصورت كامل و 

قوقي اه حيگسپس آقاي جذب، رييس محترم كميسيون برنامه، بودجه و حقوقي شورا نيز با تأييد صحبت هاي آقاي علوي ادامه دادند كه بنده نيز فقط با جا
  د .افراد موافقم و در غير اين صورت بايد افراد تك به تك بررسي شوند و با تغيير در مديريت افراد دوباره بايد مصوبه از شوراي شهر بگيرن

وقي جايگاه حقآقاي حاجي پور، رييس محترم كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا ادامه دادند: برداشت بنده از صحبتهاي آقاي علوي اين است كه با بخش 
  رد.تفويض اختيار مديران مالي موافق هستند و با بيان اسم افراد و جايگاه حقيقي آنها مخالف اند چرا كه اسامي نياز به بررسي تك به تك دا

 رييهر تغ ي، آنگاه به ازاشوند ارياخت ضيو تفو أييدشود و اشخاص ت بيتصو يزيچ ني: اگر چنندكرد ديتأك زين ي، عضو محترم شورارسول رضادر ادامه آقاي 
به آينده  بخش ديگر آنشود و  رفتهيپذ ياست كه اعتراض فرماندار نيشوند. راهكار ا ارياخت ضيو تفو ديايبه شورا ب حهيتك البهتك ستيبايتوسط شهردار م
  به شورا ارسال شود. يينها ستيلو  عودت داده شود يبه شهردار حهيالموكول شود و 

  شـورا:متن مصـوبه 
  در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و أخذ رأي به اتفاق آرا مقرر شد اعالم گردد؛ 

شوراي اسالمي شهر رشت در خصوص تفويض برخي اختيارات شهردار در امور جاري، عمراني  ٢٨/٨/٩٩مورخ  ١٧٢مصوبات جلسه  ٤ـ بند 
  ؛ "و... به معاونين، مديران و ساير مسئوالن شهرداري

*حدود و ميزان اختيارات تفويض شده و همچنين جايگاه هاي حقوقي كه تفويض اختيار به نفع آنها انجام شده است، به شرح جدول 
  پيوست مي باشد.

*درخصوص تاييد قائم مقام ذيحساب دوم، با عنايت به اينكه در مباحث تفويض اختيار شده، اسناد پرداختني بايد به امضاء قائم مقام 
دوم در مناطق و سازمان هاي شهرداري برسد و شهرداري پيش از اين براي معاونين مالي و اقتصادي سازمان ها و مناطق تاييد ذيحساب 

 شوراي اسالمي شهر را اخذ ننموده است؛ مقرر گرديد به فوريت طي اليحه ي ديگري موضوع به شورا ارسال و بررسي و اعالم نظر گردد.

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١٣ ~ 
 

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٥  

مبني بر بررسي  ١٩/٩/٩٩مورخ  ٢٠٧٢طرح دوفوريتي ده تن از اعضاي محترم شورا  به شماره 
الزام شهرداري رشت به حمايت از ايمن سازي، حفظ، احياء و بهره برداري "و تصويب 

(پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده "اقتصادي تك بناهاي تاريخي شهر رشت-فرهنگي
اسان واحده و چهار تبصره، پيشنهادي خانم مهري شيرمحمدي و آقاي سعيد جعفري (كارشن

  ماده واحده:   شهرداري رشت)  به شرح؛
به منظور حفظ و ماندگاري تك بناهاي ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت ملزم مي گردد، 
پس از أخذ هماهنگي هاي الزم با مالكان خصوصي جهت بازديد ميداني از بناهاي موجود و 

ه دليل عدم رضايت مالكان، بررسي وضعيت ايمني ساختمان اقدام الزم را به عمل آورد. (ب
شماره تماس مالكين و يا رابطان آنها، پس از تصويب و ابالغ طرح در اختيار كارشناس آتش 

  نشاني قرار مي گيرد.)
: در خصوص آن دسته از امالك ميراثي كه مالك انها نامشخص بوده و رها شده است، شهرداري ١تبصره 

  ايمني بنا اقدام نمايد. رشت مي تواند با حكم قضايي نسبت به بررسي
  تخفيف مي باشد. %١٠٠: كليه هزينه هاي عوارض مرتبط با مرمت اين بناها مشمول ٢تبصره 
: شهرداري مكلف مي گردد كه نسبت به جمع آوري اطالعات مرتبط با ساير بناها يا بافت هاي ٣تبصره 

شهر رشت جهت بررسي اقدامات  تاريخي شهر اقدامات الزم را انجام داده و گزارشي به شوراي اسالمي
  تشويقي بعدي ارائه نمايد.

: شهرداري مكلف مي گردد به منظور تشويق مالكان حقيقي و حقوقي اين بناها جهت مرمت، ٤تبصره 
حفظ و احياي آن بسته هاي تشويقي عوارضي و سرمايه گذاري را آماده نموده و جهت تصويب به شوراي 

  اسالمي شهر رشت ارائه نمايد.

ــلســـــه د ر ج
ـــرك  مشـــــت
سيون هاي  كمي
عمران و توسعه 
ــري و  شـــــه
ــي  ــگ ــن ــره ف
اجتماعي شــورا 
مطرح و با طرح 
نهــادي  پيشـــ
  موافقت گرديد.

٢٤٢  

  

  

١٣٨  

  

  

  

١٨/٩/٩٩ 

  عمران،  ونيسيكم يتيدر خصوص طرح دوفور شورا يعمران و توسعه شهر ونيسيكم رييس محترم ي،علودر ادامه آقاي  خالصه مفيد مذاكرات :
 ني: بر اساس اندشهر رشت اظهار داشت يخيتار يبناها يسازمنياز ا تيحما با موضوعشهر رشت  ياسالم يشورا يخدمات شهر و فرهنگ بهداشت و٠

ح طر نيعنوان ا .صورت مي گيرد يخيتار هياز ابن ها و ساختمان يمنيا ايو  قيدر خصوص احتمال حر ينشانتوسط سازمان آتش گانيرا ديطرح بازد
 يشهر رشت است و بر اساس آن شهردار يخيتار يتك بناها ياقتصاد ي ـفرهنگ يبردارو بهره ايحفظ، اح ،يسازمنياز ا تيرشت به حما يالزام شهردار
 فيتخف %١٠٠مشمول  هيابن نيمرمت ا يهانهيهز هيطرح فوق، كل ياز بندها يكي: بر اساس اذعان كردند آقاي علوي  . شوديم يمنيا يدهايملزم به بازد

به  يو گزارش اقدام نمايد شهر يخيتار يهابافتو بناها  رياطالعات مرتبط با سا يآورجهت جمع :گردديرشت مكلف م يشهردار ني. همچنباشديم
جهت  يقيتشو يهابسته موظف به ارائه يطرح شهردار نياز ا گريكه بر اساس بند داين ارائه دهد. ضمن يقياقدامات تشو يبررس جهتشهر رشت  يشورا

بر  :گفتندطرح  نيدر خصوص ا ي،كارشناس مسئول روابط عمومي سازمان بازآفرينيرمحمديش خانمسپس   .مي باشدبناها  نيا يايمرمت، حفظ و اح
 ند:ادامه داد ايشان  .شودينم تيمورد رعا نيمعاف هستند كه ا اتياز پرداخت عوارض و مال يثبت مل يبناها ١٣٧٢مصوب سال  راثياساس قانون م

و نوع مرمت مشخص شود كه انتظار  يمنيا تيتا وضع كنديم يرا بررس نيمالك يو امالك مورد درخواست از سو يخيتار يپاساژها، بناها ينشانآتش
 ادشنهيپ خدمات شهري شورا،ي، رئيس محترم كميسيون بهداشت، محيط و ذاكر در ادامه آقاي  . رديتوجه قرار گ موضوع در بحث بازار مورد نيا روديم

  شهر رشت برسد. ياسالم يسال به اطالع شورا ٧٠ يباال يهاساختمان ياضافه شود كه بر اساس آن صدور پروانه برا يبه طرح فوق بند ند:داد

  متن مصـوبه شـورا:
سازي، حفظ، احياء و بهره برداري الزام شهرداري رشت به حمايت از ايمن "با دوفوريت طرح پيشنهادي اعضاي محترم شورا مبني بر

(پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و چهار تبصره، پيشنهادي خانم "اقتصادي تك بناهاي تاريخي شهر رشت-فرهنگي
  ماده واحده: مهري شيرمحمدي و آقاي سعيد جعفري (كارشناسان شهرداري رشت)  به شرح زير؛

ميراثي موجود در شهر، شهرداري رشت ملزم مي گردد، پس از أخذ هماهنگي هاي الزم با مالكان  به منظور حفظ و ماندگاري تك بناهاي
خصوصي جهت بازديد ميداني از بناهاي موجود و بررسي وضعيت ايمني ساختمان اقدام الزم را به عمل آورد. (به دليل عدم رضايت 

  ابالغ طرح در اختيار كارشناس آتش نشاني قرار مي گيرد.) مالكان، شماره تماس مالكين و يا رابطان آنها، پس از تصويب و
: در خصوص آن دسته از امالك ميراثي كه مالك انها نامشخص بوده و رها شده است، شهرداري رشت مي تواند با حكم قضايي نسبت به بررسي ١تبصره 

  ايمني بنا اقدام نمايد.



  

~ ١١۴ ~ 
 

  

  

  

  

  تخفيف مي باشد. %١٠٠اها مشمول : كليه هزينه هاي عوارض مرتبط با مرمت اين بن٢تبصره 
: شهرداري مكلف مي گردد كه نسبت به جمع آوري اطالعات مرتبط با ساير بناها يا بافت هاي تاريخي شهر اقدامات الزم را انجام داده و ٣تبصره 

  گزارشي به شوراي اسالمي شهر رشت جهت بررسي اقدامات تشويقي بعدي ارائه نمايد.
مي گردد به منظور تشويق مالكان حقيقي و حقوقي اين بناها جهت مرمت، حفظ و احياي آن بسته هاي تشويقي عوارضي و : شهرداري مكلف ٤تبصره 

 گرفت. سرمايه گذاري را آماده نموده و جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه نمايد. و مفاد طرح پيشنهادي به اتفاق آرا مورد تصويب قرار

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

    -  ٩   جمـــع
  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا

نظر   دستور جلسه  رديف
  كميسيون 

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٦  

مبني بر بررسي و تصويب  ١٩/٩/٩٩مورخ  ٢٠٧٣طرح دو فوريتي يازده تن از اعضاي محترم شورا به شماره 
الزام شهرداري رشت به تشكيل دبيرخانه بزرگداشت يكصدمين سال شهادت ميرزا كوچك خان "

  (پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و دو تبصره به شرح؛"جنگلي
  ماده واحده:

افزايي كليه نيروها و امكانات به جهت  شهرداري رشت مي بايست با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي و هم
ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و... ، تشكلهاي غير دولتي و سازمان هاي 
مردم نهاد، ضمن تشكيل دبيرخانه در راستاي برگزاري هر چه باشكوه تر آيين هاي يكصدمين سالگرد 

  شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي تالش نمايد.
: دستورالعمل ها و اركان دبيرخانه مي بايست ظرف مدت دو هفته پس از تصويب از سوي شهرداري ١رهتبص

  پيشنهاد به تصويب كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي رشت برسد.
در خصوص تأمين هزينه ها در رديف هاي مرتبط  ١٤٠٠: شهرداري رشت مي بايست در بودجه ٢تبصره

  هاي تخصصي مرتبط) پيش بيني نمايد.(مركز، سازمانفرهنگي، اجتماعي 

      



  

~ ١١۵ ~ 
 

  

  

  

  خالصه مفيد مذاكرات :

 نينود و نهم يامسال برنامه ها نكهي: با توجه به اندشده گفت اديطرح  تياهم حيدر تشرعضو محترم شوراي اسالمي شهر رشت، محمدحسن عاقل منش آقاي 
ا انسجام هرچه بهتر برنامه ها همزمان ب ياست، برا النيمبارز و عالم بزرگ گ نيسالگرد ا نيكصدمي ندهيو سال آ ميرا پشت سر گذاشت رزايسالگرد شهادت م

  مطرح شده است. شنهاديپ نيا رزايم يكنگره مل يبرگزار
و  ميبرس جهيموضوع به نت نيا يزمان است كه رو نيبهتر ميهست ندهيسال آ يبرا يشهردار يسيالن در زمان بودجه نوا نكهي: با توجه به اندكرد ديتاك ايشان

  .مييادا نما النيمرد خطه گبزرگ نيخود را به ا نيد قيطر نيو از ا ميكن جاديكارها و برنامه ها ا يهماهنگ يبرا رخانهيدب نيا

  متن مصـوبه شـورا:
ك شهادت ميرزا كوچ الزام شهرداري رشت به تشكيل دبيرخانه بزرگداشت يكصدمين سال"با دوفوريت طرح اعضاي محترم شورا مبني بر

    (پيوستي) مشتمل بر مقدمه، اهداف، ماده واحده و دو تبصره به شرح؛"خان جنگلي
  ماده واحده:

شهرداري رشت مي بايست با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي و هم افزايي كليه نيروها و امكانات به جهت ايجاد هماهنگي بين دستگاه 
تشكاهاي غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد، ضمن تشكيل دبيرخانه در راستاي برگزاري هر چه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و... ، 

  باشكوه تر آيين هاي يكصدومين سالگرد شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي تالش نمايد.
اد به تصويب كميسيون بايست ظرف مدت دو هفته پس از تصويب از سوي شهرداري پيشنهها و اركان دبيرخانه مي: دستورالعمل١تبصره 

  فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي رشت برسد.
در خصوص تأمين هزينه ها در رديف هاي مرتبط فرهنگي، اجتماعي (مركز، سازمان  ١٤٠٠: شهرداري رشت مي بايست در بودجه ٢تبصره 

 رفت.هاي تخصصي مرتبط) پيش بيني نمايد.و مفاد طرح پيشنهادي به اتفاق آرا  مورد تصويب قرار گ

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا



  

~ ١١۶ ~ 
 

  

  صبح اعالم نمودند. ١٠رأس ساعت  ٣/١٠/٩٩ـ رياست محترم شــورا سپس جلسه بعدي شـورا را روز  چهارشنبه مورخ 

  با ذكر صلوات پايان يافت. ٢٠جلسه رأس ساعت 

  

  نظر كميسيون   دستور جلسه  رديف
  ذيـربـط

  شماره 
  جلسه

  تاريخ 
  جلسه

٧  
شوراي  ١٢/٩/١٣٩٩احمدرمضانپور و اسماعيل حاجي پور در جلسه مورخ بررسي غيبت آقايان؛ 

        اسالمي شهر رشت

  .............................................................................................................................................................................................................. خالصه مفيد مذاكرات :
  متن مصـوبه شـورا:

نظر و اخذ رأي اسالمي شهر در جلسه مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادلنامه داخلي شوراي آيين ١٦ماده ٢مراتب برابر تبصره 
 شوراي اسالمي شهر رشت موجه تشخيص داده شد. ١٢/٩/١٣٩٩پور در جلسه مورخغيبت آقايان؛ احمدرمضانپور و اسماعيل حاجي

  امضاء  داليل مخالفت  مخالف  موافق  آراء اعضاي شوراي اسالمي  رديف

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

    -  ٩   جمـــع

  ☐ تصويب نشد         ☒تصويب شد                      تصميم شورا


